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إقـــــرار 
 
 

أقر أنا مقدم الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي 
الااصة باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد، وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أية 

.  درجة عميا ألي جامعة أو معيد
 
 
 

  حسن أنور حسن الاطيب:التوقيع
 

 2011/ 1/4: التاريخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّه بُطُىنِ أُمَّهَبتِكُمْ الَ تَعْلَمُىنَ شَيْئبً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَاألَبْصَبرَ وَاألَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ }

،  {تَشْكُرُونَ

[ 78: النمل]
صدق الله العظيم 

 



 5 

شكر وتقدير 
 
 
 

اليتسع المقام إال لمتعبير عن مشاعر اإلكبار والتقدير لضياء العمم الدكتور محمد 
رشاد عساني أسير عمس دربو المنير    .فياد الشاللدة لما قدمو لي من نصح وا 

   
 

الباحث 
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 ممخص الرسالة
 

ما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسيتيا األطفال، وما من واجب يعمو في أىميتو فوق 
 .احترام الجميع لحقوق األطفال، ألن حمايتيم واحترام حقوقيم حماية لمستقبل البشرية

 
تناولت ىذه الدراسة موضوع حماية األطفال في النزاعات المسمحة  في ظل الشرائع القديمة 

والديانات السماوية الثالث حيث تم بيان مدى االلتزام بعادات الحرب ونوعية المعاممة الواجبة 
 .التي تمقاىا بعض الفئات لضعفيم ومنيم األطفال

 
 كما تم تناول موضوع حماية الطفل في النزاعات المسمحة والجيود الدولية التي بذلت االل 

السنوات الماضية وأفضت إلس التوقيع عمس عدد من اإلتفاقيات الدولية ااصة ما يتعمق بتجنيد 
األطفال دون سن الاامسة عشرة عامًا وكذلك أوجو الحماية العامة والااصة المقررة لألطفال 

المدنيين كما تم بحث حالة مشاركة األطفال في النزاعات المسمحة والمركز القانوني ليم في حالة 
األسر والتنظيم الجديد الذي أتس بو البروتوكول االاتياريالتفاقية حقوق الطفل ومباديء باريس 

 حيث تم التأكيد عمس ضرورة نزع سالح األطفال المرتبطين 2007التوجييية في العام 
بالجماعات المسمحة وتسريحيم وتم بحث قضية إعادة دمجيم في مجتمعاتيم بصورة سميمة 

وفاعمة وقد امصنا أن قواعد القانون الدولي اإلنساني والتي توفر الحماية لألطفال أثناء النزاعات 
ن كان يعتورىا النقص لكن ىذه القواعد يساء تطبيقيا وتنتيك جياراً نيارًا  ىي موجودة منذ زمن وا 
من قبل الدول الكبرى من أجل المحافظة عمس استمرار مصالحيا االقتصادية والسياسية وىيمنتيا 

 .عمس الدول النامية والفقيرة
 

كما تم بحث آليات حماية األطفال أثناء النزاعات المسمحة من االل إلقاء الضوء عمس دور 
األمم المتحدة الجديد تحديدًا بعد إنتياء الحرب الباردة  من االل أجيزتيا وفروعيا ابتداًء من 

قرارىا لمعديد من اإلعالتات والقرارات التي تمثل عن رغبة المجتمع الدولي  دور الجمعية العامة وا 
بالقضاء عمس ظاىرة تجنيد األطفال وتعيين الممثل الااص لألمين العام المعني باألطفال 

والصراعات، ودور مجمس األمن الدولي في مكافحة ظاىرة تجنيد األطفال عمس اعتباره الجية 
الماولة بالمحافظة عمس السمم واألمن الدوليين كذلك دور منظمة اليونسيف في توفير الرعاية 

 .والعناية لألطفال في العالم  زمن النزاعات المسمحة
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كما امصنا ألىمية الدور الذي ال بد من أن تمارسو الجمعية العامة لألمم المتحدة عمس الساحة 

الدولية من أجل إعادة بث الروح فييا والعودة لمدور اليام الذي أنيط بيا ال أن تكتفي بالدور 
اإلنساني والثقافي  بل البد من إعادة تعديل ميثاق األمم المتحدة عمس نحو يضمن تطبيق قراراتيا 

 .عمس جميع الدول دون تمييز أو انحياز لمدول ذات العضوية الدائمة 
 

كما تم بحث دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في تقرير مبدأ المسؤولية الفردية لألشااص 
الذين يرتكبون جريمة تجنيد األطفال أثناء النزاعات المسمحة وامصنا ألىمية دور المحكمة 
الجنائية الدولية ومدى التقدم في إرساء دعائم العدالة الجنائية الدولية من االل تطبيق مبدأ 

المسؤولية الجنائية وتطبيق العقوبة الرادعة والتي لم تكنتطبق من السابق بطريقة سميمة  األمر 
 .الذي من شأنو التافيف من ىذه الجرائم 

 
كما تمبحث مجموعة من التوصيات لمعالجة ظاىرة تجنيد األطفال، ومن أىم ىذه التوصيات 

المطالبة بعقد اتفاقية دولية ااصة بحماية األطفال أثناء النزاعات المسمحة وضرورة تفعيل دور 
 .             المحكمة الجنائية الدولية عمس اعتبارىا أداة تنفيذية لتوقيع العقوبة عمس مرتكب جريمة  الحرب
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ABSTRACT 

 

 

There is no greater duty in the world's than the sanctity of children, and 

no duty is higher in its importance than the respect everyone owes to 

children's' rights; because the protection and respect of children's' rights is 

a protection for the future of humanity. 

 

This thesis handled the subject of children's protection in armed conflicts 

under the old legislations and the three heavenly religions, in which it 

was shown the extent of adherence to war treaties and the required 

treatment to few frail segments including children. 

 

This study handled the subject of children's protection in armed conflicts 

and the international efforts exerted in the last few years and led to the 

signature of a number of international treaties especially the ones 

concerning militaries drafting of children under the age of fifteen ; also 

the many aspects of the private and general protection afforded for 

children;  furthermore, a discussion on the event that children take part in 

armed conflicts and their legal statues in the event of capture as prisoners 

of war, and the new organization of the new optional protocol for the year 

2000 in the children's rights treaty and the Paris Guidance Principles  of 

the year 2007 which stressed the necessity to confiscate the arms of 

children who are in connection with armed groups and releasing them; 

then, this study handled the issue of children's rehabilitation in their 

societies in a healthy efficient manner, and came to the conclusion that 

the international human law which provides protection for children 

during conflicts existed since history even though it was not 

comprehensive, but these principles are miss implemented and are daily 

explicitly violated by the big countries in order to preserve the 

permanence of their economic and political interests and to persist 

dominating the poor and undeveloped countries. 

 

This study also handled discussing mechanism for the protection of 

children during armed conflicts by setting sights on the new role of the 

United Nations after the end of the cold war through its bodies and 

branches starting with the role of its General Assembly passing various 

declarations and decisions which represents the intentions of the 

international community to eliminate the recruitment of children 

phenomenon, and the appointment of a special deputy to the Secretary-

General on children and conflicts; and the role of the International 

Security Council in combating the recruitment of children phenomenon 

due to the fact that it’s the competent party to preserve international peace 
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and security, and the role of the UNICEF in providing proper care and 

support for children of the World in times of armed conflicts.  

 

Further we opined to the vital role which the General Assembly of the 

United Nations must exert on the international front in order to rejuvenate 

its spirit and resume its essential role that was assigned to it, and not to be 

satisfied with its humanitarian and cultural roles. The United Nations 

Charter must be amended in a fashion which guarantees the unbiased 

implementation of its decisions on all the countries with out any bias or 

prejudice to permanent status counties. 

 

Additionally, a discussion on the role of the Permanent International 

Criminal Court in establishing the concept of personal responsibility of 

individuals which commit the crime of recruiting children during armed 

conflicts and concluded to the important role of the International Criminal 

Court and the level of progress in establishing the pillars of international 

criminal justice through the implementation of the principles of criminal 

liability and punitive damages- which were not properly implemented- in 

order to reduce these crimes. 

 

The research presented a number of recommendations to treat the 

recruitment of children phenomena, and one of the most important 

recommendations is the request to ratify an international treaty on the 

protection of children during armed conflicts and the activation of the 

International Criminal Court's fundamental-execution-punitive role on 

crimes of war violators.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 تعريف مصطمحات الدراسة 
 

مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بموجب معاىدات أو أعراف : القانون الدولي اإلنساني
والماصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة اإلنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات الدولية 

المسمحة وغير الدولية والتي تجد العتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع المجوء إلس ما 
ياتارونو من أساليب أو وسائل لمقتال وتحمي األشااص والممتمكات التي تصاب بسبب النزاع 

 .المسمح كما يقيد أطراف النزاع في ااتيار أساليب ووسائل القتال
 

 مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العالقات بين أشااص القانون الدولي :القانون الدولي العام
 .العام وتحدد حقوق كل منيا والتزامتيا

 
اتفاق بين الدول ويكون االتفاق اطًيا ويترتب عمييآثار ممزمة لمدول كما يكون  :المعاىدة الدولية

 .ااضعا لمقانون الدولي العام
 

 ييدف لتجنب أعمال القسوة والوحشية كقتل الجرحس أو األسرى أو االعتداء عمس :مبدأ اإلنسانية
النساء واألطفال، أو عمس المدنيين غير المشاركيين في األعمال العسكرية بشكل عام ويارج عن 

 .أىداف الحرب يعتبرأعمااًل غير إنسانية
 

 مصطمح تم إستادامو بدال من مصطمح الحرب بوصفيا حالة مادية ال بوصفيا :النزاع المسمح
حالة قانونية لتشمل إلس جانب النزاعات المسمحة التي تنشأ بين الدول النزاعات المسمحة غير 
 .الدولية التي تكون ما بين جماعات مسمحة داال الدولة وضد الدولة أو بين الجماعات المسمحة

 
 ىيئة ليا إرادة ذاتية مستقمة يتم التعبير عنيا في المجتمع الدولي وفي مواجية :المنظمة الدولية

أعضائيا تقوم عمس أساس التعامل االاتياري بين الدول في مجال أو مجاالت يحددىا االتفاق 
المنشيء ليا وتباشر االاتصاصات التي يتضمنيا ميثاق إنشائيا بواسطة أجيزة دائمة ااصة 

 .بيا
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 ىو كل شاص يعمل بأجر أو بدون أجر بصفة دائمة أو مؤقتة يعين بواسطة :الموظف الدولي
أحد فروع المنظمة لممارسة إحدى وظائف المنظمة أو المساعدة في مباشرتيا وبااتصار ىو كل 

 .شاص تعمل المنظمة بواسطتو
 

تيدف إلس تأكيد المحافظة عمس السمم  (1945) منظمة دولية تأسست عام :منظمة األمم المتحدة
واألمن الدوليين،والعضوية بيا لجميع الدول التي تمتزم بااللتزاماتالمترتبة عمس عضويتيا فييا مع 

الواليات المتحدة األمريكية، االتحادالسوفيتي سابقا، : األعضاء األصميين المؤسسين ليا وىم
 .وبريطانيا، والصين، فرنسا

 
 ىي الجياز الرئيساألول من أجيزة األمم المتحدة  الذي يضم في عضويتو :الجمعية العامة

جميع دول العالم، وتعتبر المنبر العالمي لمدول حيث تبحث فيو كافة القضايا بحضور مندوبي 
الدول األعضاء وااتصاصاتيا تتمثل في المحافظة عمس السمم واألمن الدوليين وتصفية 

 .االستعمار
 

 األداة التنفيذية والدائمة لألمم المتحدة،تكمن مسؤوليتيفي المحافظة عمس السمم :مجمس األمن
واألمن الدوليين وينوب عن أعضاء األمم المتحدة في القيام بتمك الواجبات بمقتضس ميثاق األمم 

 .المتحدة
 

 الرئيس اإلداري األعمس لألمم المتحدة يتم تعيينو بموجب قرار من الجمعية العامة :األمين العام
 .بناء عمس توصية من مجمس األمن

 
 ىي منظمة دولية غير حكومية تعمل منذ نشأتيا عمس :المجنة الدولية لمصميب األحمر

اإلضطالع بدور الوسيط المحايد في حاالت النزاع المسمح واالضطرابات و تسعس إلس كفالة 
 .حمايةضحايا النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية

 
 من األجيزة الفرعية التابعة لألمم المتحدة، تيدف لتوفير الطعام والمأوى والدواء :اليونسيف

والممبس لألطفال وتوجيو المساعدات بصورة أولية لبرامج األطفال طويمة األمد كما تيدفممساعدة 
جراء الدراسات واألبحاث عن أحوال األطفال،وتمبية حاجات  األطفال في حاالت الطواريء، وا 

 .ومتطمبات األطفال في الدول النامية
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 ىي كل فعل ينطوي عمس ماالفة لقواعد القانون الدولي الواردة في نصوص :الجريمة الدولية
اتفاقية أو اتفاقيات دولية استقر عمييا العرف الدولي أو وردت كمبدأ عام معترف بو من قبل 
الدول المتمدنة بشرط أن تكون تمك الجريمة من الجسامة بحيث تؤثر في العالقات أو تيز 

الضمير اإلنساني وتقسم إلس قسمين جرائم ترتكب وقت السمم مثل القرصنة واالتجار بالرقيق 
وجرائم ترتكب وقت الحرب والنزاعات المسمحة وتسمس جرائم حرب ضد االنسانية مثل جريمة 

 .إبادة الجنس البشري وتجنيد األطفال
 

ىي الجماعات المسمحة المعارضة ذات األىداف السياسية والجماعات :الجماعات المسمحة
القبمية المسمحة وكل جماعات أارى تحمل السالح في وجو األنظمة من أجل تحقيق أىدافيا 

 .الااصة، وكل الجماعات المسمحة األارى التي تقع اارج إطار القوات النظامية ألي دولة
 

ىي إحدى المجان التابعة لألمم المتحدة و التي : لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة
 .تساىم في نشر حقوق اإلنسان من االل التحقيقات والمعونات التقنية
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المقدمة 
 

األطفال عماد المستقبل ألي أمة بيم تعمو وترتقي في مصاف الشعوب فاحترام األطفال والعناية 
بيم ىو واجب مقدس من أجل مستقبل واعد وىم من أكثر شرائح المجتمع ضعفا لعدم مقدرتيم 

عمس المطالبة بحقوقيم حيث يعيش األطفال في كنف أسرىم التي تعمل عادًة عمس توفير السعادة 
. ليم
 

لقدعرفت البشرية الحروب عمس مر العصور حيث وقعت حروب قاسية أدت إلس إزىاق أرواح 
كثيرًة من بني البشر، ودمرت حضارات أمم ونيبت ثرواتيا  وقد عني اإلنسان عمس مر العصور 
بوضع قواعد لمحروب سواء أكانت مكتوبة أم عرفية  من أجل تسيير دفة األمور في الحروب  
منذ عصر ما قبل الميالد وفي ظل الديانات السماوية الثالث والعصور الوسطس راعت ىذه 

القواعد بتوفير الحماية لمفئات الضعيفة ومنيا النساء والمسنين واألطفال وحظرت مياجمة أماكن 
. العبادة واستادام وسائل الاداع في الحرب

 
حركة تطوير قواعد القانون الدولي اإلنساني بدأت في القرن العشرين، وتصعدت بعد الحربين 
العالميتين األولس والثانية لما نجم عنيا من قتل آالف األبرياء من المدنيين  ومنيم األطفال 

والنساء والمسنيين حيث لم يراع الحد األدنس من قواعد الحماية المقررة ليم والتي ال تميق بيم بل 
وتمتين كرامتيم اإلنسانية حيث بات جل القتمس من المدنيين، ولحقت الاسائر بالمنشآت المدنية 
والقيم الحضارية ودمرت مدن وقرى  فكان أكثر من عانس من جراء ىذه الحروب والنزاعات  ىم 

. السكان المدنيون باالف عما كان عميو الحال ما قبل الحربيين حيث معظم القتمس من الجنود
 

ونتيجة لتطور حركة تطوير القانون بدأ االىتمام بتوفير الحماية لممدنيين أثناء النزاعات المسمحة 
وبموجب  (1949)وتحديدًا فئتي النساء واألطفال حيث أبرمت اتفاقيات جنيف األربعة في العام 

االتفاقيتين الثالثة والرابعة حظي المدنيون بأحكام ميمة تقرر ليم حماية عامة وااصة لألطفال 
. أثناء النزاعات المسمحة

 
ورغبة من المجتمع الدولي في التوسع بتوفير الحد األدنس من القواعد اإلنسانية وتوفير الحماية 
لألطفال أثناء النزاعات المسمحة برزت الحاجة لتطوير قانون جنيف بأحكام مكممو لو ومفسرة  
لما شيده العالم من ترٍد ألوضاعيم بسبب كثرة الحروب واستعمال أسمحة الدمار الشامل وازدياد 
ظاىرة تجنيد األطفال في النزاعات الدولية وغير الدولية  فقد تم إقرار البروتوكوليين اإلضافيين 
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التفاقيات جنيف األربعة األول المتعمق بالنزاعات الدولية  المسمحة والثاني يتعمق بالنزاعات 
من أجل الحد من ظاىرة تجنيد األطفال في النزاعات  (1977)المسمحة غير الدولية لسنة 

. المسمحة لما تنطوي عميو ىذه الظاىرة من مااطر بالغة عمس مستقبميم
 

ورغم التطورات اليامة التي طرأت عمس االتفاقيات الدولية واإلقميمية والعربية التي تيدف لتوفير 
الحماية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة في العالم اإل أن واقع الحال يشير أن أعداد األطفال 

في إزدياد اصوصًا في النزاعات  (1992)الذين تم تجنيدىم بعد إنتياء الحرب الباردة في العام
التي أصبحت تأاذ الطابع الداامي بين الجماعات المسمحة داال الدولة التي تتجاىل قواعد 
القانون الدولي اإلنساني المعمول بو وقت الحرب حيث في الغالب ما تطول ىذه النزاعات 

وتعرض أجيااًل متعاقبة من األطفال إلس عنف مرير  فقد  أثبت الواقع أن أعمار األطفال الذين 
يتم تجنيدىم أقل من امسة عشر عامًا وىذه الجماعات مدعومة من جيات اارجية  زاعمة أنيا 
راعية لحقوق اإلنسان في العالم  لكن واقع الحال مغاير ليذه المزاعم ذلك أن سبب وقوفيا وراء 
ىذه الجماعات ىو من أجل تنفيذ السياسات المرسومة ليذه الدول عممًا بأن ىذه الدول ما زالت 

. لغاية كتابة ىذه األسطر تدعم الدول والجماعات المسمحة التي تعمل عمس تجنيد األطفال
 

ومع ذلك بقيت ظاىرة تجنيد األطفال إلس يومنا ىذا رغم كل الجيود الدولية المبذولة فاألطفال 
يجندون وتسرق منيم طفولتيم ويفقدون تعمييميم وبفقدون أسرىم أو من يعيميم وال يحصمون عمس 
حقوقيم األساسية من األكل والغذاء والتعميم وىذا الواقع يعيشو قطاع عريض من أطفال العالم 
وتحديدًا في دول العالم الثالث مما يدفعنا لمقول بأن الحرب في العصر الحالي ىي حرب ضد 

. المدنيين واألطفال
 

ونتيجة لذلك كان البد من وجود دور لمنظمة األمم المتحدة في مجال توفير الحماية لألطفال 
أثناء النزاعات المسمحة عمس اعتبارىا الجية الماولة في  المحافظة عمس السمم واألمن الدوليين  
في العالم حيث أصدرت الجمعية العامة العديد من القرارات اليامة بيذا الاصوص وكذلك الحال 
مجمس األمن الدولي في مجال إلزام الدول بضرورة مراعاة قواعد القانون الدولي اإلنساني أثناء 
النزاعات المسمحة ووقف ظاىرة تجنيد األطفال و توفير الحماية ليم أثناء النزاعات المسمحة 

الدولية وغير الدولية من االل إرسال قوات حفظ السالم الدولية لبؤر الصراع في العالم وتعيين 
ممثل ااص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باألطفال والصراعات  من ميامو توفير أقصس 

. الطاقات واإلمكانيات من أجل توفير الحماية لألطفال ضحايا النزاعات
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يمكن القول أن إقرار النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية يشكل منعطفًا ىامًا في مجال 
وممحقييا ىي األعمدة  (1949)تطور المسؤولية الجنائية الدولية فاتفاقيات جنيف األربع لعام

األساسية لمقانون الدولي اإلنساني قد أوردت عمس سبيل الحصر اإلنتياكات الجسيمة ألحكاميا 
التي تعد جرائم حرب، فكم من الدول والجماعات المسمحة انتيكت ىذه األحكام، ذلك أن ىذه 
القواعد واالتفاقيات بقيت زمنًا طوياًل بدون وجود جية ماولة لتوقيع العقوبة عمس الماالف 
ولسيادة منطق القوة عمس الساحة الدولية، فجاءت المحكمة الجنائية بعد والدة عصيبة لبسط 

رقابتيا القضائية عمس الدول و األشااص و الجماعات المسمحة لتعزيز مبدأ المسؤولية الجنائية 
الدولية من أجل توفير حماية جنائية ليذه القواعد ومن أجل كفالة حقوق اإلنسان زمن السمم 
والحرب واعتبارىا تجنيد األطفال في ظروف الحرب والنزاعات المسمحة يشكل جريمة جنائية 

. دولية موجبة لمعقاب
 

وفي ضوء ما تقدم تناول الباحث في الفصل التمييدي من ىذه الرسالة مفيوم الطفل في القانون 
. الدولي والتطور التارياي لحمايتو أثناء النزاعات المسمحة

 
كما تناول الباحث في الفصل األول حماية األطفال أثناء النزاعات المسمحة وأوجو الحماية 

. المقررة ليم والوضع القانوني لألطفال الجنود المشاركين في النزاعات المسمحة
 

كما تناول الباحث في الفصل الثاني آليات حماية األطفال في القانون اإلنساني من حيث دور 
األمم المتحدة في توفير الحماية لألطفال المتأثرين من النزاعات المسمحة ومنظمة اليونسيف 

. ودور المحكمة الجنائية الدولية في مساءلة مرتكبي جريمة تجنيد األطفال
 

وقد إبتغس الباحث من وراء ىذا الجيد وىذا العمل وجو اهلل تعالس مصداقا لقولو صمس اهلل عميو 
"  من سمك طريًقا يمتمس فيو العمم سيل اهلل طريقًا إلس الجنة  " وسمم 

 
ستيدف الباحث اإلجابة عن بعض األسئمة من حيث األسباب الحقيقية لظاىرة تجنيد األطفال  وا 
والتي تمس الوجود اإلنساني برمتو وىي قضية الحياة والموت التي تيدد شريحة ىامة من شرائح 

المجتمع وىي األطفال التي تعمق عمييا االمة ّامال المستقبل  ىل توفر أحكام القانون الدولي 
اإلنساني الحماية الكافية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة ؟ أم ىل ثمة قصور في ىذه األحكام 

والقواعد وتحتاج لوضعيا في قالب جديد يساير التطورات الدولية بعد إنتياء الحرب الباردة ؟ وىل 
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ثمة قصور في التطبيق العممي ليذه األحكام والقواعد ؟ أم ىل من ثمة قصور في مبدأ مساءلة 
. مرتكبي جريمة تجنيد األطفال أثناء النزاعات المسمحة

 
ونستيدف تزويد مكتبة القانون الدولي اإلنساني بدراسة مفصمة حول ظاىرة تجنيد األطفال في 

لقاء المزيد من الضوء عمييا كل ذلك بالمنيج الوصفي التحميمي . النزاعات المسمحة وا 
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الفصل التمييدي 
مفيوم الطفل في القانون الدولي والتطور التاريخي لحمايتو أثناء النزاعات 

. المسمحة
 

منذ بزوغ فجر التاريخ اىتمت الحضارات القديمة بحماية األطفال أثناء النزاعات المسمحة، 
وأعقبيا بذلك الديانات السماوية الثالث حيث أفردت أحكامًا ااصة لألطفال زمن النزاعات 

 .المسمحة
 

بداية في تغيير الطريقة واألسموب بالنظر إلس األطفال  (1989)شيد القرن الماضي منذ العام 
والتعامل معيم من االل ممارسات لم تكن سائدة من قبل توجت باتفاقية حقوق الطفل في العام 

وقيام العديد من الدول بالتصديق عمييا تماشيًا مع المتغييرات الدولية التي إنصب جل  (1989)
في حين أن اىتمام األسرة الدولية تاطس الظروف العادية مثل . اىتماميا عمس األطفال وىموميم

العناية بيم في مرحمة الطفولة وممارسة حقيم في التعميم والتربية اال أنيا تاطت ذلك لدرجة 
توفير الحماية ليم في الظروف اإلستثنائية والظروف الصعبة حيث تم عقد العديد من المؤتمرات 
من أجل توفير الحماية لألطفال في النزاعات المسمحة ومن حروب اإلبادة وحمايتيم من شر رب 

 1.العمل
 

والتطور  (المبحث األول)ولبيان أىمية مايتمتع بو الطفل من حقوق سنقوم بتعريف الطفل 
  (المبحث الثاني)التارياي لحماية األطفال أثناء النزاعات المسمحة 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 8، ص2006الدكتور حسنين المحمدي بوادي، حقوق الطفل، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  
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تحديد مفيوم الطفل : المبحث األول
 

وفي الشريعة اإلسالمية  (المطمب األول)نتناول في ىذا المبحث تحديد مفيوم الطفل في المغة 
المطمب )وفي القانون الدولي  (المطمب الثالث)وعند عمماء اإلجتماع والنفس  (المطمب الثاني)

. (الرابع
 

مفيوم الطفل في المغة : المطمب األول
 

المولود، وولد كل " ىو الصغير من كل شيء وقيل الطفل  بأنو : الطفل  بكسر الطاء المشددة
وحشية، والمولود ما دام ناعمًا رضيعًا، وقد يكون الطفل واحدًا، أو جمعًا، ألنو إسم جنس، وقيل 

." ألن أصمو المصدر، وتقال جارية طفل وطفمة
 

كل جزء من كل شيء، عينًا كان أو حدثًا، والطفل يدعس كذلك طفاًل " وعرف الطفل أيضًا بأنو 
 2".منذ أن يسقط من بطن أمو إلس أن يحتمم، والطفل جمعو أطفال ويستوي في ذلك الذكر واألنثس

 
 3."ىو الذي امقكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من عمقة ثم يارجكم طفال " قال تعالس 

 
 4".أوالطفل الذين لم يظيروا عمس عورات النساء "وقال تعالس 

 
 5."ونقر في األرحام ما نشاء إلس أجل مسمس ثم نارجكم طفال" ويقول تعالس 

 
 6.(جمع جارية)جارية طفمة وطفل، وجاريتان طفل، وجوار " وقيل قديمًا عند العرب 

 

 

                                                 
2

عيسس الجراجرة،ريادة اإلسالم في تفيم اصوصية عالم األطفال وفي تقرير وتطبيق حقوقيم الااصة في الرعاية والتربية، بدون  
 .42،ص1988طبعة،دار إبن رشد،دار الكرمل لمنشر، عمان، 

3
 (.67 )ةسورة غافر، آي 

4
 (.31 )ةسورة النور، آي 

5
 (.5)سورة الحج، آية  

6
الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراة منشورة، جامعة اإلسكندرية، كمية الحقوق،  

 8، ص2004دار الادمات الجامعية ، بدون مكان نشر ، 
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تعريف الطفل في الشريعة اإلسالمية  : المطمب الثاني
 

حددت  كتب الفقو اإلسالمي أن مرحمة الطفولة تبدأ من لحظة تكوين الجنين في  بطن أمو 
وتنتيي والبموغ يكون بالعالمة وبالسن وىناك عالمات متفق عمييا عند الفقياء ومنيا ما ىو 

ماتمف عمييا فالبموغ يظير في الغالم مظاىر الرجولة والمقدرة عمس الزواج وعند األنثس الحيض 
. واإلحتالم والحبل فإذا لم يظير أي من ىذه العالمات الفارقة والمميزة فيكون العبرة بالسن

 
- ويحتج جميور الفقياء في تقدير السن بالامسة عشر عامًا بما روي عن عبد اهلل بن عمر

عرضت عمس الرسول عميو الصالة والسالم يوم أحد وأنا أربع عشرة سنة " قال- رضي اهلل عنيما
". فمم يجزني وعرضت عميو يوم الاندق وأنا ابن امس عشرة سنة فأجازني 

 
وعميو؛ فالرسول عميو الصالة والسالم اعتبر سن الاامسة عشرة سن البموغ في المقاتل وبالتالي 

 7.يعامل الطفل معاممة الرجل البالغ
 

المقصود بالطفل عند عمماء النفس واإلجتماع  : المطمب الثالث
 

تعتبر مرحمة الطفولة من المراحل اليامة عند عمماء النفس والتربية وسموك اإلنسان أوالعموم 
المتعمقة بو، وتعتبر دراسة النمو الطبيعي عند اإلنسان دراسة ىامة في جميع مراحل حياتو 
الماتمفة لكن دراسة ىذه الاصائص في مرحمة الطفولة والمراىقة تعتبر أكثر  أىمية، وذلك 

 8.لكونيا مراحل أساسية في تكوين الفرد من الناحية الجسمية واالنفعالية والمعرفية
 

حيث تم دمج مرحمة الحمل، أي مرحمة تكوين الجنين في رحم أمو، ضمن ىذه المرحمة وتبدأ 
مرحمة الطفولة من تكوين الجنين في بطن أمو وتنتيي بالبموغ الجنسي، الذي تاتمف مظاىره من 

 9.شاص إلس اار ومن جنس إلس اار
 

                                                 
7

 .8الدكتورة فاطمة زيدان، مرجع سابق، ص  
8

 10، ص2008الدكتور ماىر جميل أبو اوات،الحماية الدولية لحقوق الطفل، بدون طبعة، دار النيضة العربية، القاىرة، 

9
، 2007، دار النيضة العربية، القاىرة،1الدكتور عادل عبد اهلل المسدى، الحماية الدولية لألطفال في أوقات النزاعات المسمحة، ط 

 14ص
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في حين اعتبر الصينيون مرحمة ما قبل الميالد ضمن عمره، وذلك بإضافة عام كامل إلس عمره، 
 10.وليس تسعة أشير فحسب وذلك من باب جبر الكسور

 
ىذا اإلىتمام المتزايد عند عمماء النفس نابع من الفروق الموجودة بين األفراد والتي  تستمد 

أصوليا من مرحمة الطفولة التي يحكميا عامل الوراثة والبيئة، فمن المعموم أن اإلنسان يعيش ىذا 
الزمان  وتتسابق فيو المجتمعات لمظيور بمظير الئق أمام المجتمع الدولي بأسره، ويتجمس ىذا 

المظير الالئق في المركز الذي يتبْووه المجتمع بين غيره من المجتمعات اإلنسانية ولعل المقياس 
ستفادتو من التطور العممي والتقني اليائل في  الذي يحدد ىذا المركز ىو نسبة تقدم المجتمع وا 

شتس الميادين والمجاالت إلس جانب قدرة أفراده عمس اإلدراك الفكري السميم لمظاىر الحياة 
الطفولة المبكرة النواة األساسية الصمبة والطريق  11.منذ مراحل العناية بالطفل  حيث تعتبر المتنوعة

القويم  لتقدم األمم والشعوب  ولتحقيق نيضة  شاممة في بنيان كل مجتمع ييدف لتحقيق 
األفضل، ومصطمح الطفولة في عمم النفس والتربية  يطمق عمس الفترة التي يقضييا الطفل  منذ 

 12.الوالدة وحتس اكتمال البموغ والنضج
 

وقد تباينت وجيات نظرعمماء االجتماع في تعريف الطفل تبًعا الاتالف وجيات النظر في ثالث 
:  اتجاىات عمس النحو التالي

 
يرى أن مفيوم الطفولة يتحدد بسن معينة، تبدأ من ميالده، وتنتيي عند الثانية : االتجاه األول

. عشرة من عمره
 

يرى أن فترة الطفولة ىي المرحمة األولس من مراحل تكوينو ونمو شاصيتو، وتبدأ : اإلتجاه الثاني
. من الميالد وحتس بداية طور البموغ

 

                                                 
10

الدكتور محمود سعيد محمود سعيد، الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة، بدون طبعة، دار النيضة العربية، القاىرة،  
 10، ص2007

11
الحماية الدولية لألطفال في ظل المواثيق الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، كمية الحقوق، ، نجوى عمي عتيقة 

 16، ص1992

12
 16نجوى عتيقة، مرجع سابق، ص 
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يرى أن الطفولة ىي فترة الحياة التي تبدأ منذ الميالد وحتس الرشد، وىي تاتمف : اإلتجاه الثالث
من ثقافة إلس اارى، فقد تنيي الطفولة عند البموغ أو عند الزواج أو يطمق عمس سن محددة 

 13.ليا

 
والذي نراه أن ىذه التعريفات تتفق في تحديد مرحمة بداية فترة الطفولة وىي الميالد وتتباين في 

. الفترة التي تنتيي بيا مرحمة الطفولة
 

ويرى عمماء النفس أن مفيوم الطفولة يمتد من مرحمة تكوين الجنين في رحم أمو وتنتيي بالبموغ 
        14.الجنسي الذي تاتمف مظاىره عند الذكر عنو عند األنثس

 
 

مفيوم الطفل في القانون الدولي  : المطمب الرابع
 

عمس الرغم من أن مصطمح الطفل والطفولة قد ورد في العديد من الوثائق الدولية واتفاقيات 
عالنات حقوق اإلنسان، إبتداًء من إعالن جنيف لحقوق الطفل عام مرورًا بإعالن (1924)وا 

واالتفاقيات المتعمقة بالقانون الدولي اإلنساني إال أن معظم ىذه  (1959)حقوق الطفل في العام 
الوثائق لم تحدد عمس وجو الدقة المقصود بيذين التعبيرين، كذلك لم تحدد معظميا سن الطفل، 

 15.أو نياية مرحمة الطفولة

 
الفرع )1989وسوف نقوم بتسميط الضوء عمس تعريف الطفل في اتفاقية األمم المتحدة لمعام 

الفرع )                            1990)الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو لمعام  (األول
. (الفرع الثالث) 2001واإلطار العربي لحقوق الطفل لعام  (الثاني
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 10الدكتور ماىر أبو اوات، مرجع سابق، ص 

14
 9نجوى عتيقة، مرجع سابق، ص  

15
 14الدكتور محمود سعيد، مرجع سابق، ص 
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تعريف الطفل وفق إتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل لمعام : الفرع األول
(1989 )
 

تعتبر إتفاقية حقوق الطفل الوثيقة الدولية األولس التي بموجبيا تم وضع مفيوم الطفل بشكل 
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبمغ سن الرشد قبل "   حيث عرفت الطفل بأنو 16عام

 17."ذلك بموجب القانون المنطبق عميو 
 

يالحظ أن تعريف الطفل الوارد في االتفاقية إتسم بالمرونة التي تسمح لكل دولة تحديد سن الرشد 
عمس نحو يتفق وظروفيا سواء أقل مما ىو مذكور في االتفاقية أو أكثر، حيث ذىبت بعض 
التشريعات بالتضييق من مدلول الطفل فتجعمو ينطبق عمس الصغير الذي لم يتجاوز السابعة 

عشرة، وبالتالي يكون من بمغ ىذه السن قد تجاوز مرحمة الطفولة ويتحمل المسؤولية الجنائية مثل 
القانون االنجميزي،اليوناني، البوليفي، واقتدت بعض الدول العربية بيذا النيج في اإلعالن عن 

 18.التزاميا بحقوق الطفل
 

بينما ذىب جانب من فقياء القانون الدولي بنقد االتفاقية حول بداية مرحمة الطفولة بقوليم أن 
تعريف الطفل ورد بشكل عام فضفاضًا ولم تتطرق لمحماية الواجبة لمطفل قبل ميالده عمس الرغم 
أن ديباجة االتفاقية تطرقت لذلك فيناك من ىو مؤيد لجعل تاريخ الميالد تاريخ بداية ىذه المرحمة 

. والجانب المعارض يطمب بسط ىذه المرحمة عمس فترة الحمل 
 

أما الاالف حول نياية مرحمة الطفولة فيرى جانب من الفقو أن رفع سن الطفل إلس الثامنة عشرة 
عامًا يتفق مع تصبوا إليو االتفاقية من مد فترة حماية الطفل بينما يرى جانب أار أن تحديد سن 

الثامنة عشرة عامًا يتعارض مع التقسيمات الحديثة في عمم نفس النمو ذلك أن مرحمة الطفولة 
 19.تنتيي بالبموغ ويبدأ بعد ذلك مرحمة جديدة وىي مرحمة المراىقة
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رسالة ماجستير منشورة،  (دراسة مقارنة)عبد العزيز مندوةعبد العزيز أبو ازيمة، الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة  
 47 ،ص2010، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1جامعة اإلسكندرية ، كمية الحقوق، ط

17
 49عبد العزيز أبو ازيمة، مرجع سابق، ص  

18
الدكتور عبد الرحمن محمد امف، السياسة الجنائية واألمنية لمواجية عنف األطفال، بدون طبعة، دار النيضة العربية، القاىرة،  

 15، ص2008

19
 50عبد العزيز أبو ازيمة، مرجع سابق، ص  
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والذي نراه أن تحديد سن الاامسة عشرة لتحديد نياية فترة الطفولة يستقيم مع المنطق القويم 
. وبداية مرحمة المراىقة حتس نياية سن الثامنة عشر

 
( 1990)الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو : الفرع الثاني

 
أنو يعد طفل كل إنسان " عرفت المادة الثانية من الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو بأنو 

وىذا التعريف يشبو تعريف الذي نصت عميو إتفاقية األمم المتحدة لحقوق "  سنة 18أقل من 
الطفل مع العمم أن ىذا التعريف يتميز بالوضوح والدقة ، وأنو لم يقيد سن الثامنة عشرة بالقانون 

. 20الوطني كما فعمت إتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
 
 

( 2001)تعريف الطفل في اإلطار العربي لحقوق الطفل : الفرع الثالث
 

" لم يتم وضع تعريف محدد لمطفل حيث تم التعرض لمطفل في معرض األىداف العامة بالقول 
يجب تكريس الحقوق لمطفل حتس إتمام الثامنة عشرة دون أي تمييز بسبب العنصر أو الدين أو 

 ."المغة أو الجنس أو الوضع االجتماعي أو المولد ألي سبب اار 
 

ن ورد في الوثائق الدولية المتعمقة بحقوق  اإل أن تعريف الطفل وتحديد مرحمة الطفولة ، وا 
. 21اإلنسان ، إال أنو بقي دون تحديد باستثناء ما ورد في بعض اإلتفاقيات السالفة الذكر
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 12الدكتورة فاطمة زيدان، مرجع سابق، ص 
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 21الدكتور محمود سعيد، مرجع سابق، ص  
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. التطور التاريخي لحماية األطفال أثناء النزاعات المسمحة: المبحث الثاني
 

من المعروف أن القانون يتبع الوقائع أكثر مما يسبقيا، ويمكن القول أن أحد عناصر القانون 
األساسية ىو اإلستمرارية طالما أن العرف ىو الذي يشكمو فحماية اإلنسان من شرور الحرب 

 22.ليست فكرة جديدة
 

تمتد جذور القواعد القانونية الحالية الااصة بحماية المدنيين في زمن النزاعات المسمحة إلس 
األنظمة القانونية القديمة ولعل من األىمية بمكان تتبع ىذه القواعد منذ بزوغ فجر التاريخ، 

واألسباب التي أدت إلس تطورىا والمؤثرات التي تأثرت بيا التي تمثمت في أراء الفالسفة والحكماء 
 23.وما نادوا بو من قواعد الفضيمة واألاالق وعممت عمس تأكيدىا وتزكيتيا في نفوس المقاتمين

 
لذلك وحتس نصل إلس القواعد القانونية التي استقرت  ووفرت الحماية لألطفال في النزاعات ال بد 

والحماية التي وفرتيا األديان   (المطمب األول)من بحث مشروعية الحرب في العصور القديمة 
 (المطمب الثالث)لغاية عصرنا الحديت  (المطمب الثاني)السماوية لألطفال 

 
 

مشروعية الحرب في العصور القديمة  : المطمب األول
 

القانون الدولي اإلنساني ليس حديث العيد، بل تمتد جذوره إلس أعماق التاريخ، فقوانين الحرب، 
. ىي في الواقع قديمة قدم الحرب ذاتيا، والحرب قديمة قدم الحياة عمس األرض

 
المجتمعات اإلنسانية األولس كانت تسودىا شريعة الغاب فالغمبة لمقوي  حيث كانت ترتكب مذابح 

وأعمال وحشية ال يمكن وصفيا فقانون  الشرف الذي كان سائدًا ّانذاك يمنع المحاربين من 
 24.اإلستسالم حيث يتوجب عمييم النصر أو اليالك
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جان بكتيو،القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئو،  بدون طبعة،  من منشورات المعيد الدولي لحقوق االنسان، بدون مكان نشر  
 11،ص1982،

23
الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية لممدنيين في زمن النزاعات المسمحة دراسة تأصيمية، الجزء األول، بدون طبعة،  

 25،ص2007الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

24
 11، ص2006الدكتور محمد فياد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، بدون طبعة، مكتبة دار الفكر، القدس،  
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وتييء دراسة القبائل اليمجية التي تعيش في عصرنا الحالي المجال لمعرفة ما كان عميو 
اإلنسان البدائي في فجر المجتمع البشري، فعند قبائل البابو في غينيا الجديدة حيث تعيش القبائل 
في حالة حرب عصابات دائمة تبمغ اصميا عمنًا باألعمال العدائية قبل بدئيا، وىذه األعمال ال 

. تبدأ اإل بعد أن يستكمل الجيشان استعدادىما
 

سنة قبل الميالد كان االقتصاد يقوم عمس (3000 -1500)في الحضارات القديمة ما بين عامي 
الرق الذي كان يمارس عمس نطاق واسع والذي مكن وحده من ري األراضي الصحراوية وىكذا 

أسترقت شعوب بأكمميا لتعمل في األرض ولتقيم ىذه االنشاءات الرائعة التي ال تزال ّاثارىا تثير 
العجب حتس في ىذه األيام فيذه الوقائع أحدثت تقدمًا حقيقيًا عمس الرغم من أن نظام الرق يبدو 

 25.اليوم غير مقبول
 

أما بالنسبة لمسامريين فقد كان لمحرب عندىم تقاليدىا من ذلك إعالن لمحرب وتحكيم محتمل 
وحصانة لممفاوضيين ومعاىدات لمصمح و قد أعمن حمورابي ممك بابل القانون الشيير الذي 

" إني أقرر ىذه القوانين كي أحول دون ظمم القوي لمضعيف " يحمل إسمو وبدأ بالكممات التالية 
 26.وكان يمجأ إلس تحرير الرىائن مقابل فدية

 
قبل الميالد معاىدة  (1269)وعندما اصطدمت اإلمبراطوريتان المصرية والحثيية، عقدتا عام

. تنظم األعمال العدائية، كما أن القانون لم يكن غائبًا في ىذا الصراع الكبير
 

و عند الفرس، كان زرداشت يعمم التسامح وكان سيروس يقدم في العصر نفسو لمكمدانيين 
. الجرحس الرعاية ذاتيا التي يقدميا لجنوده

 
أما التعاليم القديمة لميند ذات فائدة جميمة عمس المستوى العممي حيث اتاذ أسوكا ممك اليند قرارًا 

 27.بأمر قواتو باحترام الجرحس األعداء والراىبات المواتي يعتنين بيم
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 13جان بكتيو، المرجع السابق، ص 
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 11الدكتور محمد الشاللدة، مرجع سابق، ص  
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 12الدكتور محمد الشاللدة، مرجع سابق،  



 26 

ولقد حظيت الحرب باىتمام الممالك واألمم القديمة فجعموا ليا الية سميت بالية الحرب مثل 
عند  (أوزريوس)إبن اإلالو  (حورس)عند اليونان، واإللو  (زيوس)عند الرومان، واإللو  (مارس)

. المصريين
 

غير أن كل ىذه الجماعات واألمم السابقة لم تكن عمس درجة واحدة من حيث السموك في 
الحرب، فقد كان ىناك من يقاتل بوحشية وقوة عنيفة مثل األشوريين الذين كانت القاعدة لدييم 

كل شيء مباح لذلك كانوا يدمرون مدنًا بأكمميا ولم يكن يحكميم أي ضابط يحد من قسوتيم في 
الحروب بينما كانت مصر الفرعونية أقل عدوانية في حربيا، ويرجع ذلك إلس رقي مستوى المدنية 

 28.التي وصمت الييا مصر بعد توحيدىا
 

أما الذين كانوا أكثر عرضة لمحرب، فإنيم حظوا بحماية قانونية في تمك الحقبة التارياية، حيث 
وجد في القوانين العرفية لبعض الحضارات القديمة نصوص تشريعية ااصة ببعض الفئات ومنيم 

. األطفال سواء في وقت السمم أو في وقت الحرب
 

قبل  (2100) والذي أسس دولتو في بابل سنة29نذكر في ىذا المقام ما جاء في قانون حمورابي
إذا ااتطف رجل طفاًل فسوف " الميالد إذ نص في المادة الرابعة عشر من قانونو عمس أنو 

 30"يقتل
 

ويمكن القول أن القواعد العرفية القديمة والمستقرة في القانون الدولي اإلنساني منذ نشأتو تقوم 
عمس فكرتين األولس تتعمق بتوفير الحماية العامة لممدنيين في النزاعات المسمحة، والثانية تتعمق 
بالحماية الااصة بفئة من الناس األكثر تعرضًا لاطر الحرب وىي فئة النساء واألطفال والعجزة 

  31.وكبار السن والمعوقين والجرحس والمرضس
 

ويذىب بعض الكتاب إلس أبعد من ذلك فيقولون أن الصينيين القدامس حرموا استادام األطفال 
 32.في الحرب منذ القرن الثامن قبل الميالد بقواعد قانونية مكتوبة
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 28لدكتور إسماعيل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ا 
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 قبل الميالد وكانت البالد دويالت متقسمة تنازع السمطة فوحدىا مكونا امبراطورية 1750-1792حمورابي حكم بابل بين عامي  

 . قبل الميالد وتتكون من مجموعة من القوانين1780حيث تعتبر أول شريعة مكتوبة في التاريخ البشري وتعود إلس العام 
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 26الدكتور محمود سعيد، مرجع السابق، ص 
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 192، ص1989، دار النيضة العربية، القاىرة، 1السمم والحرب،ط

32
 193الدكتورة منس مصطفس، مرجع سابق، ص 
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حماية األطفال في ظل األديان السماوية  : المطمب الثاني
 

نوضح في ىذا المطمب أوجو الحماية المقررة لألطفال التي دعت إلييا كل من الديانة الييودية 
  (الفرع الثالث)والشريعة اإلسالمية الغراء  (الفرع الثاني)والديانة المسيحية  (الفرع األول)
 
 

حماية األطفال في الديانة الييودية  : الفرع األول
 

لقد كان تولي النبيين لمحروب الطريق المنير الذي بيّن لمناس أنو يجوز بل يجب أن تمتقي 
الفضيمة والعدالة مع القتل والقتال في ميدان واحد وبذلك وردت أوصاف الحروب في الكتب 

. المقدسة عند أىل الديانات السماوية
 

أن بني إسرائيل عندما ارجوا من أرض مصر، حيث كان " ولقد جاء في كتب العيد القديم 
فرعون يذبح أبناءىم ويستحيي نساءىم لم يجدوا ليم مأوى إال في الصحارى والقفار، وكان ال بد 

ليم من أرض يتجيون إلييا تصمح لإلقامة واالستقرار، ولقد حاولوا أن يجتازوا بعض البالد 
ليصموا إلس مستقرىم، وأن موسس عميو السالم كان قد جمع منيم قوة تستطيع القتال عندما أرادوا 

 33".االجتياز أرسل إلس ممك ىذه المنطقة قائد جيوشو 
 

وعميو يمكن القول، بأن الديانة الييودية قد جاءت بصورة عكسية لكل ما تدعو إليو مباديء 
العدالة واالنصاف واالاالق في معاممتيا لممدنيين إبان الحروب التي ااضتيا فيي تأمر بإبادة 

 34.المدن الميزومة عن ّاارىا وقتل جميع من فييا، بحيث تنسفيا برمتيا
 

ومما يثير الشك أن التوراة الموجودة في ىذا الزمن ىي توراة محرفة وليست التي أنزلت عمس نبي 
اهلل موسس عميو السالم فال يعقل أن تأتي الديانة الييودية وتأمر بمثل ىذه االنتياكات التي ال 
مبرر ليا بقتل األطفال والشيوخ وشق بطون الحوامل فيذا أمر مشكوك في صحة إسناده إلس 

                                                 
33

األستاذ الشيخ محمد أبو زىرة، مقالة بعنوان نظرية الحرب في اإلسالم، منشورة في المجمة المصرية لمقانون الدولي، المجمد الرابع  
 3، ص1958عشر، 

34
 48الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  
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كانوا "  الييود في حروبيم بالقول 35التوراة األصمية وتعزيزًا ليذا القول  وصف المؤرخ أوبنيايم
يمارسون منتيس القسوة مع أعدائيم من األمم االارى، فما كانوا يقتمون المحاربين فقط بل امتد 
حقدىم لقتل العجائز والنساء، حتس األطفال لم يسمموا من بطشيم، وذلك عمس الرغم من إيمانيم 

 36".بالتوحيد وتفاارىم بذلك عمس سائر األمم االارى الوثنية، التي كانت تعيش بجوارىم 
 

"  وأجمس من ذلك، ماجاء في أسفارىم من نصوص صريحة تحثيم عمس قتل األطفال بالقول 
وال تعف عنيم  بل أقتل رجال وأمراة وطفاًل رضيعًا  ---، وحرم---اذىب واضرب 

 
وىكذا " وأبعد من ذلك تم التأكيد عمس قتل األطفال وىم أجنة في بطون أمياتيم إذ نص عمس أنو 

قال الرب من ذنوب بني عمون الثالثة واألربعة ال أرجع عنو ألنيم شقوا حوامل جمعاء لكي 
"  يوسعوا تاوميم 

 
ن لم تطردوا سكان األرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منيم " و جاء بذات األسفار القول  وا 

أشواكا في أعينكم ومنحي في جوانبكم ويضايقونكم عمس األرض التي أنتم ساكنون فييا فيكون 
". أنس أفعل بكم كما ىممت أن أفعل بيم

 
حين تقترب من مدينة لكي تحاربيا استدعيا إلس الصمح، فإن أجابتك إلس الصمح " وأايرًا  

ن لم تسالمك بل عممت  وفتحت لك فكل الشعب الموجود فييا يكون لك لمتساير ويستعبد لك، وا 
ذا دفعيا الرب اليك إلس يدك فاضرب جميع ذكورىا بحد السيف وأما  معك حربًا فحاصرىا، وا 

النساء واألطفال وكل ما في المدينة كل غنيمتيا فتغنميا لنفسك، وأما مدن ىؤالء الشعوب التي 
 37".يعطيك الرب إليك نصيبًا فأل تستبق منيا نسمة ما 

 
 

وعميو، يتبين أن موقف الدين الييودي من الحرب لم ياضع الي قواعد إنسانية أو قواعد منظمة 
ليا ولم تكن ىناك أي قيود عمس ممارستيا، فقانون الييود ىو السن بالسن،  باالضافة لعدم 

                                                 
35

 من أشير مؤلفاتو كتاب عن 1946 ميالدي وتوفي عام 1860رحالة وعالم اثار ودبموماسي الماني ولد في مدينة كولونيا في العام  
 القبائل العربية

36
 48الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 

37
 30الدكتور محمود سعيد، مرجع سابق، ص  
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تقيدىم بمبدأ ضرورة إعالن الحرب فجميع حروبيم تقوم عمس الغدر والاداع دون تفرقة بين رجل 
 38.وامراة أو طفل أو محارب وال بين كيل وطفل ورضيع

 
حماية األطفال في الديانة المسيحية  : الفرع الثاني

 
المسيحية ديانة تقوم في األصل عمس فكرة السالم، وتدعو إلس عمل الاير والمحبة والمساواة بين 

أبناء البشر كافة وعباد اهلل، والمساواة بصرف النظر عن العرق أوالجنس أو لون البشرة أو 
 39.اإلنتماء الديني أو القومي

 
لس  وتعرف المسيحية بأنيا دين المحبة، وىي تدعو إلس تربية الطفل عمس المحبة والرفق، وا 

باألطفال فحذر من أفسادىم وكان يدعو إلس - عميو السالم-معاممتو بالحسنس وقد اىتم المسيح 
 40.ترك األطفال يمتفون حولو باعتبارىم من مممكة اهلل

 
 بين عالم أبناء اهلل والعالم السياسي األمر الذي يوضح أن – عميو السالم –وميز المسيح 

 41.المسيحية دعوة دينية تيتم بعالقة اإلنسان بربو فقط
 

وليذا يردد المسسيحيون أن السالم والمحبة " من يستادم السيف ييمك بو " وطبقا لممقولة المأثورة 
 42.توأمان ال يفترقان وقد ظمت ىذه الفكرة المثالية ىي السائدة طيمة ثالثة قرون

 
وعميو، فإن الديانة المسيحية تقوم عمس فكرة السالم الاالصة ومن تعاليميا الثابتة النيي عن 
القتل والتحذير من القيام بو وتجمع األناجيل األربعة عمس أن قتل بالسيف يقتل بو والرب في 

المسيحية ىو رب السالم والمحبة، والسيد المسيح لم يتكمم عن الحرب، وال عن طريق إدارتيا بل 
 43.دعا إلس السالم والس الجياد الروحي

 

                                                 
38

 31 صالدكتور محمود سعيد، مرجع السابق،  
39

 19الدكتور محمد الشاللدة، مرجع سابق، ص 
40

 11الدكتور ماىر أبو اوات،مرجع سابق، ص 
41

 34الدكتور محمود سعيد، مرجع سابق، ص  

42
 23، ص2002الدكتور سعيد سالم جويمي، المدال لدراسة القانون الدولي اإلنساني،، بدون طبعة،دار النيضة العربية،  اإلسكندرية ، 
43

 33 سابق، عالدكتور محمود سعيد، مرج 
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وبموجب ىذه التعاليم يتوجب عمس األطراف المتحاربة التقيد بالروح اإلنسانية في الحرب وعدم 
 وأكدت 44توجيو العمميات القتالية ضد المدنيين األبرياء من األطفال والنساء وكبار السن والرىبان

عمس ضرورة توجيو ىذه العمميات الحربية ضد الجنود المقاتمين ، كما دعت إلس احترام الناس 
األبرياء االل العمميات الحربية ومعاممتيم بصورة إنسانية، ألن ذلك أساس الديانة المسيحية 

وحظرت إىانتيم ومصادرة أمواليم وممتمكاتيم أو سمبيا ونيبيا وأكدت عمس ضرورة احترام ضحايا 
الحرب من جرحس ومرضس وأسرى وأوجبت تقديم الادمات الطبية والضرورية ليم  وحظر قتميم 

 45.أو وقتل السكان المدنيين

 
أصبح رجال الكنيسة يحاولون - عميو السالم - ومنذ بداية القرن الرابع عشر لميالد المسيح

وضع نظريات لتبرير الحرب واضفاء الصفة المشروعة ليا تحت ثوب الديانة المسيحية حيث بدأ 
رجال الدين المسيحي ّانذاك يتراجعون عن موقفيم ويحاولون التوفيق بين روح المسالمة المسيحية 

من جية وروح السيطرة العسكرية من جية أارى ولعل الداعية الذي كان لو األثر الكبير في 
 الذي كتب في ىذا الموضوع كتابين األول بعنوان 46((أوغسطين))إيجاد ىذا التوفيق ىو القديس 

ضد العقيدة، والثاني بعنوان مدينة الرب ،وأباح أوغسطين الحروب بوصفيا من أعمال القضاء 
العادل، فاباح الحروب القائمة عمس الضرورة، والحروب التي أمر بيا اهلل وتمك التي يكون 

الغرض منيا حماية الحميف، ويبدو في الظاىر أن النتيجة الحتمية ليذه النظرية ليست إباحة 
 47.الحروب الدفاعية وحدىا بل ىي تبرير الحرب

 
ونستطيع القول أن األطفال من أكثر الفئات المتضررة من ىذه النظرية كونيا ال تميز بين طفل 
أو إمراة وال تميز بين محارب أو غير محارب فقد أصبحت الدولة تاوض الحرب تحت شعار 

أن األضرار التي "  بالقول 48قائد الدومنيكيين (توماس كاجيتان)الحرب العادلة وىذا ما وضحو 
يمحقيا المرء في حرب عادلة بالمقاتميين أو بغيرىم من األفراد في الدولة التي تاوض الحرب 

 والتمييز غير واجب بين من كانوا –العادلة إنما ىي أضرار ال اطيئة البتة في احداثيا 
مواطنيين ياوضون الحرب غير العادلة وبين غيرىم من األبرياء فالدولة كميا عدو مفترض ومن 
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 تعني الزىد في الدنيا وعدم اإلشتغال بيا: الرىبنة في الديانة المسيحية 

45
 19الدكتور محمد الشاللدة،مرجع سابق، ص 

46
 قبل الميالد ومن الشاصيات المؤثرة في المسيحية الغربية حيث 354يعتبر من أىم قادة الكنيسة النصرانية القديمة ولد في العام  

 عرف في مساىمتو في تطوير المسيحية بالغرب لتصل إلس ما ىي عميو االن

47
األستاذ الدكتور حامد سمطان، مقالة بعنوان الحرب في نطاق القانون الدولي، منشورة في المجمة المصرية لمقانون الدولي، المجمد  

 11-10، ص1969الاامس والعشرون، 

48
 رجل دين يتم إرسالو من قبل البابا في ميمات معينة: تعريف الكاردينال 
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ولمتأكيد عمس ذلك فالحروب الصميبية كانت تمثل الحروب "  أجل ذلك فالدولة كميا تدان وتدمر 
العادلة حسب معتقداتيم وجعمت من ىذه الحروب مشروعة بذريعة إرضاء الرب و عندما إحتل 

قاموا بقتل جميع السكان دون تمييز بين مدنيين، أو أطفال أو  (1099)الصميبيون القدس عام 
 49.نساء أو شيوخ

 
وكذلك واجو المسممون والييود في األندلس شتس ألوان العذاب اصوصًا في ظل محاكم 

 حيث تم قطع رؤوس جميع من لم يعتنق الديانة المسيحية من الرجال أو النساء أو 50التفتيش
" األطفال وعقب ذلك عقد مسممو غرناطة معاىدة التسميم واألمان مع الممكيين الكاثوليكيين 

يزابيال51فرناردو  المذين نكثا بالعيود والمواثيق وقتال ما يزيد عمس ثالثة ماليين من الييود 52 وا 
 53.والمسممين

 
حماية األطفال في الشريعة االسالمية  : الفرع الثالث

 
لقد أرست الشريعة االسالمية أسس تفردت بيا عمس الشرائع السابقة والقوانين الدولية المتعمقة 

فالحرب في اإلسالم فرضت في . بالطفل بوضع أحكام ااصة بالطفل نظرًا لضعفو أثناء الحرب
سبيل اهلل واليدف من الحرب النصر لدين اهلل ، والنصر في اإلسالم ىو انتصار قضية اإلسالم 

ومثل ىذه القاعدة النبيمة ال ينبغي أن يسمح بتحقيقيا بأساليب تفتقر إلس اإلنسانية، والكرامة، 
 54.فاإلنسانية ىي األساس في أي حرب يقدم عمييا المسممون

 
أفرد اإلسالم نظامًا إنسانيًا كاماًل لسير العمميات القتالية التي ااضتيا الجيوش اإلسالمية في 

لجيش أرسمو -  عميو السالم الصالة والسالم –حروبيا ضد األعداء ومن ذلك قول الرسول 
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 110األستاذ عبد العزيز أبو ازيمة، مرجع سابق، ص 

50
عبارة عن ديوان أو محكمة كاثوليكية نشطت في القرنين الاامس عشر والسادس عشر ميمتيا إكتشاف ماالفي الكنيسة ومعاقبتيم  

 .وتعتبر أول فصول التاريخ الغربي دموية تجاه المسممين وقد امتدت وحشيتيا المفرطة لتطال النصارى

51
 . احد مموك الكاثوليك أنشئت في عيده محاكم التفتيش في اسبانيا الموحدة1516- 1452حكم ما بين  

52
ممكة في إسبانيا قامت وزوجو الممك فرناردو بغزو غرناطة آار معاقل المسممين في إسبانيا أمرت بإنشاء محاكم التفتيش ضد ييود  

 .اسبانيا وضد المسممين

53
 111األستاذ عبد العزيز أبو ازيمة، مرجع سابق، ص 

54
الدكتور  جعفر عبد السالم، القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم، دليل لمتطبيق عمس الصعيد الوطني، ، تقديم الدكتور أحمد فتحي  

 53، ص 2003، دار المستقبل العربي، القاىرة، 1سرور، من إصدارات بعثةالمجنة الدولية لمصميب األحمر، ط
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انطمقوا باسم اهلل، وباهلل، وعمس بركة رسول اهلل، ال تقتموا شياًا فانيًا، وأل طفاًل صغيرًا، وال إمرْاة، "
 55"وال تغموا وضعوا غنائمكم وأصمحوا واحسنوا، أن اهلل يحب المحسنين 

 
اغزوا في سبيل اهلل قاتموا من كفر، اغزوا وال تغموا وال تغدروا، وال " وقولو عميو الصالة والسالم 

 56"تمثموا والتقتموا وليدة 
 

يزيد بن أبي سفيان عندما أرسمو عمس رأس - رضي اهلل عنو-وقد أوصس سيدنا أبو بكر الصديق 
فإني موصيك بعشر، أل تقتمن إمراة، وال صبيًا، وال كبيرًا ىرمًا، وال تقطعن " جيش إلس الشام فقال 

شجرًا مثمرًا،وال نااًل، وال تحرقن وأل تاربن عامرًا والتعقرن شاة والبقرة إال لمأكمة وال تجبن وال 
 57"تغمل

 
ىذه الوصايا التي نطق بيا النبي عميو الصالة والسالم ونطق بيا اميفتو وصديقو من بعده 

تصرح بقانون الميدان وبالقيود التي يقيد بيا المقاتل في الميدان، حتس ال يصاب غير مقاتل و 
واألساس في ىذه الوصايا أن ال يقتل في الميدان أال من يقاتل بالفعل أو يكون قد رسم الاطط 

لمقتال ، وأن األساس في القتال ىو رد االعتداء و منع الظمم، ولذلك ال تاريب، الىدم، ال 
 58.إتالف، ال تمثيل بالقتمس

 

وقد وضح اإلسالم الفئات التي ال تقاتل ومن ىذه الفئات األطفال لضعف بنيتيم وعدم قدرتيم 
الذين لم يبمغوا سن البموغ الشرعي، والذي حددتو معظم المذاىب )عمس الحرب وعرفيم بأنيم 

وقد ثبت النيي عن قتل ىذه الفئة " بتمام البموغ الطبيعي أو بتمام بموغ الاامسة عشرة من العمر
ما بال أقوام تجاوز بيم القتل حتس قتموا الذرية ال تقتموا ): في قول الرسول عميو الصالة والسالم

 59.(الذرية وكررىا ثالثاً 
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 15، ص 2001، دار المستقبل العربي، القاىرة ،1شريف عتمم، محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، ط 

56
 23الدكتورة فاطمة زيدان، مرجع سابق، ص 
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 16شريف عتمم، المرجع السابق،ص 
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 23األستاذ الشيخ محمد أبو زىرة، مرجع سابق، ص  

59
 70الدكتور جعفر عبد السالم، مرجع سابق، ص 



 33 

أدرك االدًا وقل لو ال تقتل عسيفًا وال :" أنو قال - صمس اهلل عميو وسمم- وقد روي عن الرسول
وقد جاء ىذا النيي ألن ىؤالء ضعفاء اليقاتمون وال راي ليم في قتال وأن ذلك منبعث "  ذرية 

  60.من نظرية الحرب اإلسالمية وأن القتل ليس إال دفعًا لالعتداء ومنعًا لألذى
 

أنو أطمق سراح أحد األسرى -  صمس اهلل عميو وسمم–ايضًا من صور التعامل االنساني لمرسول 
أمن رسول اهلل صمس اهلل : " بدون أن يااذ منو فدية رافًة  ببناتو الصغار ، عن المسيب قال 

عميو وسمم من األسرى يوم بدر أبا عزة عبد اهلل بن عمير الجمحي ، وكان شاعرًا ، فأطمق النبي 
إن لي امس بنات صغار ليس لين شيء ، فتصدق : سراحو عندما شكس وقال لمرسول الكريم 

بي عميين يا محمد ، ففعل رسول اهلل عميو السالم ، وأمر باطالق سراحو من األسر تكريمًا 
. ألطفالو الصغار  

 
وقد ضرب الرسول عميو السالم أمثمة رائعة في التعامل مع األطفال ومن األطفال الذين تعايشوا 
مع رسولنا الحبيب ولم يبمغوا سن الحمم عمي بن أبي طالب ، زيد بن حارثة ، زيد بن أرقم ن 
أنس بن مالك ، عبد اهلل بن عباس ، عبد اهلل بن عمير ، فاطمة الزىراء ، أسماء بنت بكر 

 61.وغيرىم 
 

 " – صمس اهلل عميو وسمم –كذلك إىتمت الشريعة اإلسالمية بكفالة اليتيم من ذلك قول الرسول 
من وضع يده عمس رأس " وقولو عميو السالم "  كافل اليتيم لو او لغيره أنا وىو كياتين في الجنة 

  62".يتيم رحمة كتب اهلل لو بكل شعرة مرت عمس يده حسنة 
 

وىذا النيي الصريح "ال تقتموا مولودًا " لجنده - رضي اهلل عنو–ومن وصايا عمر بن الاطاب 
 .ترجع العمة فيو إلس أن اإلعتداء ال يتصور من األطفال الضعفاء

 
وعميو، فقد أوضحت الشريعة أن األطفال يجب المحافظة عمييم وعدم التعرض ليم بالقتل أو ما 
يمس كرامتيم، إال إذا ثبت أنو شارك في العمميات القتالية بأي شكل من األشكال التي تتناسب 
ذا كان ذلك يتصور من الصبي الذي يقترب من سن البموغ فإنو ال يتصور  مع قدرتو البدنية، وا 
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 .24الشيخ محمد أبو زىرة، مرجع السابق، ص 
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سعانح ياجغرُش غُش يُشىسج، جايؼح انششق األوعظ نهذساعاخ انؼهُا، كهُح انؼهىو انماَىَُح، ػًاٌ،  (دساعح يماسَح)وانرششَغ اإلعاليٍ 
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بحال من األحوال من الصبي في المراحل العمرية السابقة حيث يكون فييا ضعيفًا وال يستطيع 
 63.مباشرة القتال

حماية األطفال في العصور الحديثة  : المطمب الثالث
 

شيد النصف األول من القرن التاسع عشر ظيور واستقرار بعض القواعد العرفية، والعادات التي 
عالنات قادة  تحكم سير العمميات الحربية بين الجيوش والتي أاذت تستقر في كتابات الفقياء وا 

الجيوش المتحاربة وبذلت في النصف الثاني من القرن العشرين جيود دؤوبة لتدوين تمك األعراف 
والعادات، سواء عمس مستوى االتفاقيات أو التصريحات الدولية، أو عمس شكل تعميمات موجية 
من الحكومات إلس جيوشيا في الميدان أو من االل مجيودات فقيية لوضع تقنين كامل لقانون 

 64.الحرب
 

وفي بداية القرن العشرين بدأ االىتمام الدولي بالطفل مع تأسيس عصبة األمم المتحدة عام 
تتعيد الدول األعضاء بالسعي " من نظاميا األساسي بالقول  (23)حيث نصت المادة  (1919)

نسانية لمرجال والنساء واألطفال في بالدىم، وفي جميع  إلس توفير وضمان ظروف عادلة وا 
 65".البمدان األارى التي تمتد إلييا عالقاتيم التجارية والصناعية سواء بسواء 

 
حين أقر مؤتمر عصبة األمم إعالن جنيف  (1924)لكن االىتمام الدولي بالطفولة بدأ في العام

الااص بحقوق الطفل والذي أكد عمس أىمية وصون حقوق الطفل غير أن ىذه الوثيقة فقدت 
. قيمتيا باندالع الحرب العالمية الثانية

 
وعقب الحرب العالمية الثانية وما امفتو من ويالت ومّاٍس لمبشرية و لألشااص المدنيين ومنيم 
األطفال جاء تأسيس منظمة األمم المتحدة تحقيقًا لرغبة األسرة الدولية في تحقيق األمن والسمم 

 66.الدوليين حيث أكد ميثاق األمم المتحدة عمس إيمانو بأىمية كرامة الفرد وقدره
 

                                                 
63

 42 سابق، صعالدكتور محمود سعيد، مرج 

64
األستاذ الدكتور صالح الدين عامر، إاتصاص المحكمة الجنائية الدولية بمالحقة مجرمي الحرب، بحث في المؤلف القانون الدولي  

، تقديم الدكتور أحمد فتحي سرور، من إصدارات المجنة الدولية لمصميب األحمر، دار 1اإلنساني دليل لمتطبيق عمس الصعيد الوطني، ط
 446، ص 2003المستقبل العربي، القاىرة،

65
 24الدكتورة فاطمة زيدان، مرجع سابق، ص  

66
 25الدكتورة فاطمة زيدان، مرجع سابق، ص  
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وعقب ذلك اىتمت المجنة الدولية لمصميب األحمر اىتمامًا ااصًا بالمدنيين والنظر في حمايتيم 
والعمل عمس صياغة اتفاقية تعالج وضع المدنيين أثناء النزاعات المسمحة وىي اإلتفاقية التي 

قدمت إلس المؤتمر الدبموماسي الذي عقد في جنيف بغرض وضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا 
والذي توجت بإبرام أربع إتفاقيات دولية ومنيا االتفاقية الرابعة لحماية  (1949)الحرب سنة 

 67.األشااص المدنيين في وقت الحرب
 

وبقي الوضع عمس ما ىو عميو إلس أن توجت الجيود الدولية التي بذلتيا لجنة الصميب األحمر 
باستحداث البروتكوليين اإلضافيين لممنازعات المسمحة الدولية وغير الدولية   (1977)في العام 

من أجل سد الفجوة  في األمور التي التي لم تعالج من قبل االتفاقية الرابعة بموجبيما حظي 
األطفال بحماية فائقة أثناء المنازعات المسمحة الدولية وغير الدولية  حيث حظرت تجنيد األطفال 

 68.في النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية
 

وبفضل البروتوكوليين، تم التأكيد عمس المبادىء األساسية من جديد وأصبحت تمثل األساس 
الذي ال يجوز مسو لحماية اإلنسان عند أي استادام لمقوة المسمحة وتمثل مكتسبات البروتكولين 
قاعدة يمكن أن تقوم عمييا التطورات والتحوالت في المجاالت التي التزال تتطمبيا، بمعنس حاالت 

العنف التي اليغطييا القانون الدولي اإلنساني أو آليات التنفيذ أو حتس القانون إزاء المشاركين 
 69.الجدد في أعمال العنف

 
طرأ تقدم في االىتمام الدولي بحقوق الطفل  من االل إبرام إتفاقية حقوق  (1989)وفي العام 

الطفل  حيث عنيت االتفاقية بتوفير المزيد من العناية واالىتمام باألطفال و أعقبيا البروتكول 
 70.(2000)االاتياري الممحق بيا في العام 
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، دار الفكر العربي، 1ط ( آليات الحماية–الجريمة )الدكتور سامح جابر البمتاجي، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسمحة  
 79، ص2007اإلسكندرية،
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الدكتور عبد العزيز مايمر عبد اليادي، حماية الطفولة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، بدون طبعة، دار النيضة العربية،  

 198، ص1991القاىرة، 
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 41الدكتور محمد الشاللدة، مرجع سابق، ص 
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 58الدكتور ماىر أبو اوات، مرجع سابق،  
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خالصة الفصل التمييدي 
 

نستجمع القول في ىذا الفصل بأنو االل حقبة العصور والحضارات القديمة سادت أعراف 
وعادات أثناء الحروب وكانت تتباين وتاتمف فكان ىناك من يقاتل بدون مراعاة لمحد األدنس من 

القواعد اإلنسانية ومن كانت تتوفر عنده بدرجة كبيرة حيث حظي األطفال عمس ااتالف تمك 
المراحل باىتمام وعناية فائقة لضعفيم وقمة حيمتيم، وبعضيم أوجد قواعد مكتوبة ليس لتوفير 
الحماية لألطفال أثناء النزاعات فقط بل تجرم إشراكيم في النزاعات بأي حال من األحوال  

وبتقديرنا المتواضع فإن ذلك إن دل عمس شيء  فإنما يدل عمس مدى عظمة ىذه األمم والشعوب 
. القديمة

 
 أما الديانة الييودية فقد اتسمت حروب الييود بالقسوة مع أعدائيم من األمم االارى ولم يفرقوا 
بين المدنيين أو المحاربين بل امتد ليشمل األطفال بل أدىس من ذلك فقد كانوا يتفاارون بقتل 
األطفال والذي نراه أن مثل ىذه التصرفات ليس ليا أي سند من الديانة الييودية شريعة نبي اهلل 

الذي دعا إلس الحكمة والفضيمة  حيث مثل ىذه التصرفات مستمدة من -  عميو السالم–موسس 
عميو -التوراة المحرفة وليس من التوراة األصمية التي أنزليا اهلل عز وجل عمس سيدنا موسس 

-.  السالم
 

فيي تقوم عمس –  عميو السالم –أما بالنسبة لمديانة المسيحية التي أنزلت عمس نبي اهلل عيسس 
فكرة السالم الاالصة، ومن تعاليميا النيي عن القتل حيث حذر منو وأفرد لو أحكامًا ااصة 

. لحماية األطفال والنساء والشيوخ، والفالحين، والعاجزين عن حمل السالح، والرىبان
 

لكن بعد عيد المسيح عميو السالم سادت تعاليم مغموطة عن الديانة المسيحية ال تميق بديانة 
حيث بتقديرنا تعتبر ثورة عمس كل تعاليم الديانة (أوغسطين )ربانية تحديدًا اثناء فترة القدسيس 

. المسيحية والتي دعت وأباحت الحرب تحت ستار الدين  فكان من نتائجيا الحروب الصميبية
 

أماالشريعة االسالمية بدورىا فتميزت عن الديانتين السابقتيين بأنيا أفردت أحكامًا عامة لمحرب 
في اإلسالم ووضعت القيود والضوابط بما يتالءم والمحافظة عمس كرامة اإلنسان، عمس اعتبار أن 

االنسان ىو أغمس ماموقات اهلل وأكرميا عميو  وقد اص األطفال بالحماية وجمميم من ضمن 
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الفئات التي ال تقاتل بحال من األحوال ،وميز بين المحاربين وغيرىم وأفرد ليم قواعد ااصة 
. لحمايتيم أثناء الحرب ودعا إلس عدم إشراكيم في الحرب

 
في العصر الحديث حدثت تطورات لمقانون الدولي اإلنساني تقنينًا لألعراف والعادات التي كانت 

نقطة  (1949)سائدة منذ وجود البشرية وحتس ااّلن حيث كانت اتفاقيات جنيف األربعة لعام 
تحول في تاريخ البشرية فقد جاءت بقواعد ااصة لحماية ضحايا الحرب  إلس أن تم إقرار 

لممنازعات المسمحة الدولية وغير الدولية وبموجبيما حظر  (1977)البروتكولين اإلضافيين  لمعام 
تم إقرار اتفاقية حقوق الطفل  (1989)تجنيد األطفال في األعمال العدائية ، وفي العام 

والبروتكول االاتياري الممحق بيا حيث حظي األطفال بحماية  شاممة أثناء النزاعات ومن ذلك 
. حظر تجنيدىم
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الفصل األول  
 وأوجو الحماية المقررة ليم  حماية األطفال أثناء النزاعات المسمحة 

 
يعتبر األطفال منذ القدم أكثر الفئات المتضررة من ويالت الصراعات والحروب لما يمحق بيم 

حالة "، و تعرف النزاعات المسمحة عمس أنيا 71من انتياك ألبسط حقوقيم في الحماية والرعاية
ن لم يعترف أحدىما بحالة الحرب  حرب معمنة أو إشتباك مسمح ينشب بين طرفين أو أكثر، وا 

ن لم يواجو ىذا  ،وكذلك الحال في حاالت االحتالل الجزئي أو الكمي ألقميم معين، حتس وا 
                           72."االحتالل بمقاومة مسمحة

 
وتبرير ذلك، بضعف األطفال وعدم مقدرتيم عمس توفير الحماية ألنفسيم عمس اعتبار أنيم من 

.  الفئات التي تحتاج لرعاية دائمة من ذووييم وتحديدًا الوالدين
 

مع التقدم التكنولوجي في العصر الحديث، وما واكب ذلك من ازدياد حدة الصراعات بين الدول 
الكبرى لغايات فرض السياسات االقتصادية والسياسية في دول العالم من أجل االستئثار بايرات 

تمك الدول، يالحظ أن النزاعات المسمحة  قد أصبحت السمة البارزة في ىذا الزمان مما يؤيد 
قولنا أن النزاعات أصبحت غير قاصرة عمس الدول إنما امتدت لتشمل الفئات المتزاحمة لمسيطرة 
عمس مقاليد الحكم داال الدولة والتي تكون مدعومة من الدول الكبرى حيث نجم عن ذلك إزدياد 
المأسي والويالت التي لحقت باألطفال جراء مشاركتيم في ىذه النزاعات أو لعدم مراعاة الحد 

األدنس من القواعد الواجبة التطبيق عمييم بوصفيم من المدنيين ومن شأنو أن  يرتب عمس ذلك 
. أثار سمبية عمس بنيان األطفال ومستقبميم

 
 (المبحث األول)، وألىمية ىذا الموضوع سنبين أوجو الحماية المقررة لألطفال بوصفيم مدنيين 

.  (المبحث الثاني)والحماية الدولية لألطفال الجنود المشاركين في النزاعات المسمحة 
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 194الدكتور عبد العزيز عبد اليادي، مرجع سابق، ص 

72
 1949من إتفاقية جنيف الرابعة لسنة  (2)المادة  



 39 

حماية األطفال بوصفيم مدنيين : المبحث األول
 

حرصت أحكام وقواعد القانون الدولي االنساني كل الحرص منذ أن بدات بالظيور لحيز الوجود 
من االل االتفاقيات والمعاىدات الدولية عمس توفير الحماية لألشااص المدنيين غير المشاركين 

 73.بالحروب ومنيم األطفال
 

برز ىذا االىتمام عقب الحرب العالمية الثانية لما شيدتو البشرية من مأٍس وويالت وقعت 
ومنذ ذلك . بالمدنيين، و باعتماد إتفاقية جنيف الرابعة وفرت ليم غطاء الحماية زمن الحرب

الحين أصبح من حق األطفال باعتبارىم أفرادًا مدنيين أن يستفيدوا من تطبيق ىذه االتفاقية 
باإلضافة لقواعد القانون الدولي اإلنساني المتعمقة بالنزاعات المسمحة الداامية بموجب المادة 

الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع وبموجبيا وفرت الحماية لألطفال أسوة بجميع 
 74.األشااص الذين ال يقومون بدور إيجابي في األعمال العدائية

 
 

وقد ضمنت اتفاقية جنيف الرابعة الحماية لألشااص المدنيين وقت الحرب ومن ضمنيم األطفال 
بوصفيم مدنيين غير مشاركيين في األعمال الحربية بيد أن إقرار البروتوكول اإلضافي األول 

  وىذا ما 75وسع من نطاق حماية األشااص المدنيين غير المشاركيين في النزاعات المسمحة
والحماية  (المطمب األول)سنبحثو في الحماية العامة لألطفال أثناء النزاعات المسمحة الدولية  
، والحماية (المطمب الثاني )الااصة لألطفال بإعتبارىم فئة ضعيفة تحتاج لرعاية وعناية ااصة 

 76.(المطمب الثالث)الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة غير الدولية 
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، 2003نسمة جميل ىمسة، المركز القانوني لألطفال في النزاعات المسمحة، رسالة ماجستير غير منشورة،المعيد الدبموماسي األردني، 
 .8 ، ص2003األردن، 

74
جمعة شحود شباط،،  حماية المدنيين واألعيان المدنية وقت الحرب، رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة القاىرة ، كمية  

 197 ،ص 2003الحقوق،
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 200 سابق، صعجمعة شباط، مرج 

 251انذكرىس ياهش أتى خىاخ ، يشجغ عاتك، ص-75
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الحماية العامة لألطفال أثناء النزاعات المسمحة  : المطمب األول
 

اىتم القانون  الدولي اإلنساني  بتوفير الرعاية لألشااص المدنيين من أاطار العمميات العدائية، 
وأكد أن حق األطراف المتااصمة في ااتيار أساليب والوسائل المستادمة في الحرب مقيد 

 77.باحترام حياة األشااص المدنيين
 

تعتبر حماية األشااص المدنيين من أىم ركائز القانون الدولي اإلنساني، وفي ىذا الاصوص 
تعتبر حماية السكان المدنيين وحظر االعتداء عمييم إحدى القواعد " يقول المؤرخ  أوبنيايم 

األساسية لمقانون الدولي وىي تنتمي إلس تعداد تمك القواعد التي تمنح الحماية عمس أساس 
 78."المساواة لمجميع أثناء الحرب في البر والبحر والجو 

 
 ينظم الوضع القانوني لمسكان المدنيين أثناء الحرب والنزاعات المسمحة عدة وثائق دولية أىميا 

اتفاقية جنيف الرابعة  المتعمقة بحماية المدنيين كما يحق لألطفال أن يتمتعوا بالضمانات 
الممنوحة لألشااص غير المشاركين في النزاع وفق أحكام المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات 

ال يجوز أن " جنيف األربعة والبروتوكول اإلضافي الثاني بموجب أحكام المادة الرابعة منو بالقول
وأايرًا الئحة ألىاي ". يكون كل من السكان المدنيين واألشااص المدنيين عرضة ألي ىجوم 

التي تضمنت أحكامًا حول سير العمميات الحربية وتصرف دولة االحتالل  (1907)لعام 
تفاقيتي الىاي لعام  التي كفمت نوعًا من الحماية لألطفال بوصفيم  (1907 )–( 1899)وا 

 79.مدنيين
 

ستنادًا لذلك تم إقرار عدد من المباديء اإلنسانية التي تحكم سموك المتقاتمين بغية توفير  وا 
وااللتزام بيذه المباديء . الحماية لمسكان المدنيين من األاطار الناجمة عن العمميات الحربية

شأنو أن يحقق الحماية العامة لألطفال من أاطار القتال  بوصفيم من الفئات التي تحتاج لرعاية 
 (الفرع األول) وسيتم تقسيم ىذا المطمب حول مبدأ التفرقة بين المقاتميين والمدنيين 80.ااصة

وتجويع األطفال كأسموب  (الفرع الثاني)وحظر اليجوم عمس السكان المدنيين واألعيان المدنية 
وحق المدنيين في البقاء والتنقل وتحريم النقل اإلجباري الفردي  (الفرع الثالث)من أساليب الحرب
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 205 فاطًح صَذاٌ، يشجغ عاتك، ص 
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 252الدكتور ماىرأبو اوات، مرجع السابق، ص 
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الفرع )وأعمال اإلغاثة والعون لمسكان المدنيين  (الفرع الرابع)أو الجماعي لمسكان المدنيين
والحماية الدولية لألطفال أثناء (الفرع السادس)، احتجاز أو اعتقال السكان أو األطفال (الاامس

. النزاعات المسمحة غير الدولية 
 

مبدأ التفرقة بين المقاتمين والمدنيين  : الفرع األول
 

مبدأ التفرقة بين المقاتمين والمدنيين من المبادىء التي مضس عميو زمًن حتس استقر وأصبح 
معمواًل بو في العالم، ذلك أنو االل القرون التي مضت اعتبرت الحرب صراعًا بين الدول، وبين 
شعوبيا أحيانًا، حيث كان المدنيون يتركون رىن مشيئة الطرف المنتصر الذي يفرض شروطو 
مالءاتو وكان في الغالب يجبر المدنيين عمس العمل السيء ومن جممتيم األطفال ناىيك عن  وا 

  81.سرقة ممتمكاتيم ومعاممتيم معاممة فظة منتيكين في ذلك أبسط حقوقيم في  الحماية
 

وبموجب ىذا المبدأ يمتزم كل أطراف النزاعات المسمحة بضرورة التفرقة  في عممياتيم العسكرية 
بين المقاتمين المساىمين في العمميات العسكرية وغيرىم من األشااص المدنيين غير المساىمين 

في ىذه األعمال و التمييز بين األىداف العسكرية وغيرىا من األىداف المدنية التي يجب أن 
 82.تكون بمنأى عن أي ىجوم عسكري

 
 

حظر اليجوم عمى السكان المدنيين واألعيان المدنية  : الفرع الثاني
 

فيما يتعمق  (1949)جرى استكمال نقص القواعد التي تضمنتيا إتفاقية جنيف الرابعة لعام 
بحماية المدنيين في أثناء النزاع المسمح أو في ظل اإلحتالل بالبروتوكول اإلضافي األول في 

لما تضمنتو من تأكيد عمس  مبدأ  (51)ومن األىمية بمكان الوقوف عند المادة  (1977)العام 
حماية السكان )حماية حقوق المدنيين في ظل ىذه الظروف غير العادية  تحت عنوان 

: "    ومن ذلك 83.(المدنيين
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يتمتع السكان المدنيون، واألشااص المدنيون بحماية عامة ضد األاطار الناجمة عن  (1
العمميات العسكرية، ويجب إلضفاء فاعمية عمس ىذه الحماية يجب مراعاة القواعد التالية 

 .دوما باإلضافة إلس القواعد الدولية االارى القابمة لمتطبيق

 
ال يجوز أن يكون السكان المدنيون، بوصفيم ىذا، وكذا األشااص المدنيون، محاًل  (2

 .لميجوم وتحظر أعمال العنف أو التيديد، الرامية أساسًا إلس بث الرعب بين السكان المدنيين

 
يتمتع األشااص المدنيون بالحماية التي يوفرىا ىذا القسم، ما لم يقوموا بدور مباشر في  (3

 .األعمال العدائية

 
 : تحظر اليجمات العشوائية وتعتبر ىجمات عشوائية (4

 
 .تمك التي ال توجو إلس ىدف عسكري محدد - أ

 
 .أو تمك التي تستادم طريقة أو وسيمة لمقتال ال يمكن أن توجو إلس ىدف عسكري محدد - ب

 
أو تمك التي تستادم طريقة أو وسيمة لمقتال، ال يمكن حصر أثارىا عمس النحو الذي - ج

يتطمبو ىذا البروتوكول،ومن ثم فإن من شأنيا أن تصيب، في حالة كيذه، األىداف العسكرية 
 84.واألشااص المدنيين أو األعيان المدنية، دون تمييز

 
تعتبر األنواع التالية من اليجمات، من بين ىجمات أارى، بمثابة ىجمات عشوائية   (5
 
اليجوم قصفًا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسائل، ضد األىداف العسكرية الواضحة - أ

التباعد وتمييز بعضيا عن البعض االار، والواقعة في مدينة أو بمدة أو قرية أو منطقة 
 .اارى تضم تركزًا من المدنيين أو األعيان المدنية، عمس أنيا ىدف عسكري واحد
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واليجوم الذي يمكن أن يتوقع منو أن يسبب اسارة في أرواح المدنيين أو إصابة ليم أو - ب
أضرارًا باألعيان المدنية، أو أن يحدث امطًا من ىذه الاسائر واألضرار، بشكل يتجاوز فيو 

 .ما ينتظر أن يسفر عنو ذلك اليجوم

 

 .تحظر ىجمات الردع ضد السكان المدنيين أو األشااص المدنيين (6

 
 

ال يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو األشااص المدنيين أو تحركاتيم أو حماية  (7
نقاط أو مناطق معينة ضد العمميات العسكرية، وال سيما في محاولة درء اليجوم عن 

األىداف العسكرية أو تغطيتو أو تحييد أو إعاقة العمميات العسكرية وال يجوز أن يوجو 
أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو األشااص المدنيين، بقصد محاولة درء اليجمات 

. عن األىداف العسكرية أو تغطية العمميات العسكرية
 
ال يعفس ارق ىذه المحظورات أطراف النزاع من إلتزاماتيم القانونية حيال السكان  (8

المدنيين واألشااص المدنيين، بما في ذلك االلتزام باتااذ اإلجراءات الوقائية المنصوص 
. من ذات البروتكول (57)عمييا في المادة 

 
ىذه الحماية مصانة ومحفوظة لممدنيين بمقتضس األحكام القانونية ذات الصمة، ومنوطة  بأن ال 
يكون لممدنيين دور مباشر في األعمال العسكرية التي تمحق ضررًا فادحًا بأفراد القوات المسمحة 

عمس أنو يصعب أحيانًا التكييف القانوني بالنسبة لبعض األفعال عمس . المعادية وعتادىا العسكري
أنيا تمثل نوعًا من االشتراك من قبل  بعض األفراد المدنيين في األعمال العدائية، وبين األفعال 

التي ينظر إلييا من جانب المواطنين العاديين عمس أنيا من قبيل المساىمة في دعم صمود 
 85.القوات المسمحة لوطنيم في مواجية القوات الغازية

 
والواقع، أن نصوص و قواعد القانون الدولي اإلنساني أوضحت  بجالء في حال وجود شك حول 

طبيعة االعمال  التي يقوم بيا األفراد المدنييون فيما إذا كانت ىذه األعمال تعد من قبيل 
 86.االشتراك في العمميات العدائية أم ال فإنو يقتضي ترجيح اعتبارىم أفرادًا مدنيين
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 وعميو يمكن القول أن األساس القانوني لوقف الحماية القانونية لألشااص المدنيين ىو 
مشاركتيم في العمميات الحربية، يترتب عمس ذلك فقدانيم الحق بمنح الحماية القانونية ليس 
لجميع السكان المدنيين إنما فقط لألشااص الذين يشاركون في األعمال العدائية االل فترة 

 87.استمرار اشتراكيم في تمك األعمال
 

أما بالنسبة لإلحتياطات الواجب اتااذىا لتفادي األضراربالسكان المدنيين أثناء الحرب فقد فرض 
البروتوكول اإلضافي األول عمس كافة االطراف إتااذ التدابير الوقائية بعدم إصابة السكان 

. المدنيين ومن ذلك  تجنب إقامة أىداف عسكرية داال المناطق المكتظة بالسكان
                 

ىذه الضمانات التي فرضيا القانون الدولي اإلنساني عمس الفريق الذي يقوم باليجوم وقد فرضت 
بعض االحتياطات ضد اثار اليجوم وىي تعرف باالحتياطات السمبية بأن تقوم كل دولة 

بالمحافظة لصالح مواطينيا أو األشااص الذين تحت سيطرتيا وبما أنو يطمب من الدولة 
المياجمة مراعاة السكان واألعيان المدنية لمطرف األار يتوجب عمييا أن تتاذ كافة الضمانات 

واإلجراءات لصالح مواطينيا وقد تنبيت منظمة الصميب األحمر ليذا الموضوع منذ العام 
(1956.)88 
 

والقانون الدولي اإلنساني يمنح المدنيين األطفال الحماية عند بدء اليجوم عمس مناطق المدنيين 
وأماكن تواجد األطفال فعمس المقاتمين مراعاة األىداف المراد مياجمتيا ومراعاة الربح والاسارة 
من اليجوم فإذا كانت نسبة الاسارة والدمار تفوق األىداف العسكرية المتوقعة فيتوجب العدول 

 89.عنو باإلضافة لضرورة التحذير المسبق قبل شن األعمال العدائية
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تجويع األطفال المدنيين ْكاسموب من أساليب الحرب : الفرع الثالث
 

 حرص القانون الدولي اإلنساني عمس تقييد أطراف النزاع باألساليب المستعممة في الحرب وحظر
عل أطراف النزاع استعمال أسموب تجويع المدنيين كاسموب من اسالبيب القتال المحظور في كل 

 90 ".النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية

 
كما حظر مياجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنس عنيا لبقاء السكان 

المدنيين، ومثاليا المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجيا والمحاصيل والماشية ومرافق مياه 
الشرب وشبكاتيا وأشغال الري إذا كان القصد من ذلك منع السكان المدنيين من استغالليا أو 

 91.إجبارىم عمس النزوح أو ألي باعثّ اار
 

كما اىتم القانون الدولي اإلنساني بالمحافظة عمس حماية البيئة الطبيعية لبقاء األفراد أثناء القتال 
بحيث تضمن ىذه الحماية حظر استادام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بيا أو يتوقع منيا 
أن تسبب مثل ىذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة و بقاء السكان المدنيين بمن 

 92.فييم األطفال باإلضافة لحظر ىجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية
 
 

حق المدنيين في البقاء والتنقل وتحريم النقل اإلجباري الفردي أو : الفرع الرابع
الجماعي لمسكان المدنيين  

 
بحظر النقل اإلجباري  (1/49)حرصت اتفاقية جنيف الرابعة عمس تقرير ىذا الحق في المادة 

كما  نصت .  الفردي أو الجماعي بصفة مطمقة إلس دولة االحتالل أو أراضي أي دولة اارى
المادة السادسة من ميثاق المحكمة العسكرية في نورمبرغ، بمنع دولة االحتالل ترحيل مواطنييا 

. إلس إقميم المحتل ميما كانت دواعي ىذا النقل ألن االستيطان يشكل جريمة دولية
 

إن، عدم إمتثال دولة االحتالل ليذه القواعد  يشكل جريمتين دوليتين  تداالن في اطار 
من االتفاقية كقاعدة عامة عمس أنو يجوز وفق أحكام  (147)الماالفات الاطيرة وفقًا لممادة 
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اإلاالء الكمي أو الجزئي متس كان ذلك ضروريًا لتوفير األمن لمسكان المدنيين  (1/49)المادة 
 93.في حالة الضرورة والسباب إضطرارية

 
 

أعمال اإلغاثة والعون لمسكان المدنيين  : الفرع الخامس
 

من اإلتفاقية الرابعة بشأن المدد  (55)جاء القانون الدولي بأحكام أوجب بمقتضاىا بموجب المادة 
الغذائي والطبي بضرورة  توفير الكساء والفراش ووسائل االيواء وغيرىا من المدد الجوىري لبقاء 

سكان االقاليم المحتمة المدنيين عمس الحياة وكذلك ما يمزم لمعبادة  دون أي تمييز أضف إلس ذلك 
أن القانون قد أكد بضرورة القيام بأعمال الغوث وبدون تمييز مجحف لمسكان المدنيين  

الااضعين لسيطرة طرف من أطراف النزاع، وتعطس األولوية لدى توزيع إرساليات الغوث 
 94.لألشااص المدنيين وتحديدًا األطفال والنساء باعتبارىم من الفئات الضعيفة

 

كما أوجب القانون الدولي اإلنساني أن يقوم أطراف النزاع وبدون عرقمة بتمرير اإلرساليات 
 95.وتجييزات الغوث والعاممين عمييا لمسكان المدنيين التابعين لماصم

 
 

إحتجاز أو إعتقال السكان أو األطفال  : الفرع السادس
 

كفمت أحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني  الحماية لممدنيين ولألطفال وقت الحرب الذين قيدت 
حريتيم سواء أكانوا محتجزين أم معتقمين من االل اتفاقية جنيف الرابعة، بموجب ذلك  يعمل 
أطراف النزاع عمس إقرار الترتيبات المناسبة لنقل الجرحس والمرضس والعجزة المسنين واألطفال 

وأفراد  وينصرف ذلك عمس رجال األديان والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة
 96.الطواقم الطبية
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كذلك الحال  في حالة اعتقال األطفال أو احتجازىم وحبسيم يجري وضعيم مع أسرىم في معتقل 
واحد طيمة فترة الحجز كما يحق لممعتقميين في حالة وجود أطفاليم بالاارج دون رعاية أو عناية 
إحضارىم إلس المعتقل  ويتم وضعيم مع أطفاليم في أماكن ماصصة ليم وضمان تقديم كافة 

 97.التسييالت الحياتية ليم
 

عالوة عمس ذلك، ال يجوز لدولة اإلحتالل أن تمنع تطبيق أية إجراءات أكثر مالئمة لتقديم 
الطعام وتقديم العناية الطبية لممتضررين من اثار النزاعات المسمحة مما يكون قد طبق قبل قيام 

حالة االحتالل الحربي بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارىم عن امسة عشر عامًا  واألميات 
 98.الحوامل، وأميات األطفال الذين تقل أعمارىم عن سبع سنوات

 
الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة غير الدولية : الفرع السابع

 
مع انييار العديد من الدول وانتشار تجارة السالح انتشار النار باليشيم، أصبحت الحروب 
الداامية في أواار القرن العشرين السمة الغالبة لمنزاعات، فعمس سبيل المثال القارة األفريقية 

. معظميا داامية (1970)وحدىا وقع بيا أكثر من ثالثين نزاع مسمح منذ العام 
 

جمبت  أكثر ىذه الحروب الويالت عقب مقتل ما يزيد عن نصف الوفيات في العالم سنة 
بربع مميون طفل من  (1994)حيث قدر عدد األطفال الذين ذبحوا في روندا عام  (1996)

االل أفظع ما شيده التاريخ المعاصر من عمميات اإلبادة  الجماعية التي قضت عمس حياة ما 
  99.يقارب من مميون انسان االل أسابيع

 
إزاء ذلك كان  ال بد من تطبيق  القواعد المتعمقة بمثل ىذه النزاعات فكانت المادة الثالثة 

وتطبيق  البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  (1949)المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام 
المتعمق بالنزاعات المسمحة غير الدولية  حيث حددت المادة الثالثة المشتركة شروط  (1977)

الحد األدنس الواجب االلتزام بيا من األطراف المتحاربة أثناء النزاعات المسمحة غير الدولية 
فاألشااص الذين اليشاركون في األعمال الحربية بما في ذلك الذين توقفوا عن المشاركة يجب 

معاممتيم معاممة إنسانية وليذا الغرض يحظر االعتداء عمس حياتيم وأمنيم الشاصي، كما يمنع 
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صدار احكام وتنفيذ عقوبات دون محاكمة عادلة وجميع  حجز الرىائن واإلعتداء عمس كرامتيم وا 
األعمال الإلنسانية واإلكراه عمس ممارسة الدعارة والعبودية وتجارة العبيد والتيديد بارتكاب أي من 

 100.األعمال المذكورة
 

يؤكد البروتكول الثاني عمس ضرورة تقديم الحماية لمجرحس والمرضس والغرقس وتقديم الرعاية 
الطبية الالزمة ليم واحتراميم ومعاممتيم دون تمييز، وانطباق الحماية القانونية عمس أفراد 

الوحدات الطبية والمساعدة اإلنسانية أثناء قياميما بدورىما اإلنساني أثناء النزاع المسمح غير 
الدولي، كما يحظر االعتداء عمس السكان المدنيين وتيجيرىم أو ممارسة أعمال انتقامية بحقيم 

كما اليجوز تيجيرىم من قراىم أو إبعادىم  أو طردىم و ال  يجوز تعريضيم إلس موضع 
لألعمال الحربية، كما يحظر تجويعيم كأسموب لاوض األعمال الحربية ىذا وال يجوز بحال من 

األحوال  اإلعتداء عمس الممتمكات المدنية ودور العبادة واألماكن ذات القيمة الحضارية 
 101.كالمتاحف واألرشفة وغيرىا

 
كما تم التأكيد عمس قاعدة احترام وحماية األطفال في النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية في 

عدة قرارات صدرت عن المؤتمرين الدوليين لمصميب األحمر واليالل األحمر في العامين 
قرارين يشددان عمس أىمية إحترام األطفال وحمايتيم في النزاعات المسمحة  ( 1986-1995)

والتي اعتمدىا المؤتمر الدولي السابع والعشرون  (2003-2000)وتطمب اطة العمل لمسنوات 
من جميع األطراف في نزاع مسمح اتااذ تدابير (1999)لمصميب األحمر واليالل األحمر عام 

 102.فعالة تكفل تمقي األطفال الحماية والرعاية والمعونة الااصة التي يستحقونيا
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الحماية الخاصة لألطفال أثناء النزاعات المسمحة : المطمب الثاني
  

 تعتبر الحماية الااصة مكسبًا إضافيًا لفئات معينة من المدنيين منيم األطفال دائمًا تقررت ليم 
بتقديرنا المتواضع بسبب حالتيم وضعفيم، حيث ال تحل محل الحماية العامة وال تنتقص منيا 

نما تؤدي إلس منحيم ميزةَ إضافية لمحماية، فقد وجدت  قواعدالحماية الااصة لمنساء واألطفال  وا 
. باعتبارىما الفئة األكثر تعرضًا لمااطر النزاع واألشد حاجة إلس ىذه الحماية لكونيم أكثر ضعًفا

 
ومظاىر الحماية  (الفرع األول)وىنا سنتناول الحماية الااصة من حيث مبررات حماية األطفال 

 .(الفرع الثاني)الااصة 
 
 

مبررات حماية األطفال  : الفرع األول
 

:  يوجد عدة مبررات لتوفير الحماية ليم أثناء النزاعات المسمحة وىي
 

عدم مقدرة األطفال عمس حماية أنفسيم من ّاثار العمميات الحربية بسبب ضعفيم وعدم : أوالً 
قدرتيم عمس إنقاذ أنفسيم تحديدًا عند قصف المدن والمدنيين، وعدم  مقدرتيم عمس تحمل 

اإلصابات الجسيمة التي تمحق بيم أثناء القتال، وقد يتعرض الطفل لمموت أو االصابة بإعاقة 
ن كان العمل العسكري غير كبير . وا 

 
. عدم تمكن العائالت من حماية أطفاليا بسبب اشتراك أغمبيم في العمميات الحربية: ثانياً 

 
. يتضرر األطفال بشكل مباشر عند فقدىم أل بوييم أو ألحدىم بسبب القتال: ثالثاً 

 
قد يتعرض األطفال لإلصابة بأمراض نفسية وعقمية نتيجة الاوف من العمميات :  رابعا

. العسكرية
 

في حالة نشوب الحروب بين الدول أو الحروب األىمية ينصب جل اىتمام الدول بسير : خامسا
. العمميات العسكرية دون األاذ بعين االعتبار توفير الرعاية لألطفال
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يشكل األطفال في معظم دول العالم نصف تعداد المواطنيين ونتيجة لعددىم الكبير  : سادسا

. يؤدي إلس زيادة عدد إصاباتيم من العمميات العسكرية
 

  103.يتعرض األطفال ألمراض عديدة جراء تيجير عائالتيم أو حصار المدن: سابعا
 

ونتيجة لألضرار التي تصيب األطفال من جراء الحروب، فقد اىتمت الدول بحمايتيم أثناء 
النزاعات المسمحة، إذ صدر العديد من اإلعالنات وعقدت العديد من المعاىدات لحماية األطفال 
في المنازعات المسمحة طبقًا لقواعد دولية يطمق عمييا قواعد القانون الدولي اإلنساني حيث يمنح 

القانون الدولي اإلنساني لألطفال نوعين من الحماية حماية ااصة بيم يتمتعون بيا بوصفيم 
 104.أطفااًل، وحماية ااصة بالمدنيين بوصفيم من المدنيين

 
 

مظاىر الحماية الخاصة لألطفال : الفرع الثاني
 

سوف نتنناول في ىذا الفرع بحث مظاىر الحماية الااصة لألطفال  وأىميا الرعاية الصحية 
وحق األطفال في  (الفقرة الثانية  )وجمع األطفال بعوائميم  (الفقرة األولس  )والغذائية لألطفال 

 )والحقوق الشاصية لمطفل  (الفقرة الرابعة  )وجمع شمل األسر المشتتة  (الفقرة الثالثة  )التعميم 
نشاء المناطق المأمونة لألطفال  (الفقرة الاامسة  وحماية االطفال من األلغام ( الفقرة السادسة ) وا 

. (الفقرة السابعة  )األرضية 
 

تشتمل اتفاقية جنيف الرابعة عمس العديد من األحكام لصالح األطفال، ىذا األمر يؤكد بجالء  أنو 
كان ىناك بالفعل شعور بأن األطفال ينبغي أن يحظوا بحماية ااصة أثناء  (1949)في العام 

النزاعات المسمحة ومع ذلك فإن ىذه القواعد المتعمقة باألطفال لم تقر بصريح النص  في 
. االتفاقية

بشأن  (77)اإل أن البروتوكول اإلضافي األول تجاوز ىذا النقص من االل تضمين  المادة 
يجب أن يكون األطفال موضع احترام ااص، وأن تكفل ليم الحماية ضد أي " األطفال بالقول  
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صورة من صور ادش الحياء، ويجب أن تييء ليم أطراف النزاع العناية والعون المذين 
وبذلك  أرسي بجالء مبدأ الحماية " يحتاجون الييما، سواء بسبب سنيم أو ألي سبب اار 

 105.الااصة لألطفال أثناء المنازعات المسمحة الدولية
 

نصًا يتعمق بالمنازعات المسمحة غير الدولية في  (1977)وأورد البروتوكول اإلضافي الثاني سنة 
المادة الرابعة منو التي تحمل عنوان الضمانات األساسية حيث تتضمن فقرة كاممة بشأن األطفال 

ثم تعدد ىذه المادة ".  يجب توفير الرعاية والمعونة لألطفال بقدر ما يحتاجون إليو" بالقول 
التدابير الااصة التي تتعمق باألطفال وتجسد القاعدة العامة المذكورة أعاله  فوفقًا لممادة الرابعة 
يتجمس مدى األىمية التي أوالىا البروتكول الثاني لحماية األطفال االل المنازعات المسمحة غير 

 106.الدولية، وىي تؤكد توطيد ورسوخ مبدأالحماية الااصة لألطفال االل ىذه المنازعات
 

: ويمكن أن نورد أىم ىذه المظاىر في الفقرات التالية
 

الرعاية الصحية والغذائية لألطفال  : الفقرة األولى
 

يحصل األطفال في زمن الحرب  عمس رعاية طبية فائقة ومميزة عن الفئات االارى في 
 107.الدولة

 
اتفاقية جنيف الرابعة تفرض إلتزامًا عمس الدول تسمح بموجبو بحرية مرور اإلغاثات الموجية إلس 

من اإلتفاقية كما  (23)األطفال دون سن الاامسة عشرة عامًا وحاالت الوالدة وفق المادة 
تستوجب عمس دولة اإلحتالل أن تضمن انتظام العمل في مراكز العناية باألطفال في تمك 

من ذات االتفاقية كما أوجبت عمس أطراف  (50)المنطقة التي تاضع لالحتالل بموجب المادة 
أي نزاع بتوفير اإلعالة لألشااص الذين يكونون برعاية المعتقمين تحديدًا إذا لم يكن ليم مصدر 

لمرزق أما بالنسبة لألميات المرضعات واألطفال دون الاامسة عشرة من العمر المحتجزين 
من  (89)ألسباب تتعمق باألمن البد من توفير أغذية إضافية ليم بموجب أحكام المادة 

 108.االتفاقية
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والحكومات عادة تعامل األطفال بطريقة فضمس فيما يتعمق بالغذاء والرعاية الطبية وىذا ينصرف 
إلس األطفال من رعايا الدولة المعادية الذين تقل أعمارىم عن امسة عشر عامًا وليم الحق في 

 109.االستفادة من أي معاممة الئقة تقرر لرعاية الدولة
 

:  جمع األطفال بعوائميم: الفقرة الثانية
 

تتسبب المنازعات المسمحة بتشتيت العائالت اصوصًا إذا كانت العمميات داال المدن وتحديدًا 
في حاالت اليجوم  بدون سابق إنذار حيث يؤدي ذلك إلس الترحيل الجماعي لممدنيين وفقدىم  

. ألطفاليم
 

في كثير من األحيان تظل األسر واألطفال عرضة ألاطار بدنية متعددة منيا التعرض 
العتداءات مباغتة نتيجة لمقصف ولنيران القناصة واأللغام وفي كثير من األحيان يجدون أنفسيم 

مجبرين عمس السير أليام وال يتوفر ليم ماء وال غذاء وفي مثل ىذه الظروف يصاب األطفال 
 110.بحاالت سوء التغذية الحادة

 
و أحيانًا يقع األطفال ضحية لألمراض الفتاكة وىم عادًة أول من يمقس الحتف، أما بالنسبة 

لمفتيات الياربات ففي معظم االعتداءات التي تقع عميين إعتداءات جنسية، وكثير منين يجدن 
 111.أنفسين رغم ىروبين من التجنيد اإلجباري وقعن ضحية لمتجنيد القسري

 
وقد حرص القانون الدولي اإلنساني عمس صيانة األسرة االل المنازعات وتحديدًا في حال اعتقال 

أحد أفراد العائمة حيث يقيم األطفال مع الوالدين في معتقل واحد باإلضافة لحق الوالدين طمب 
 112.ضم أطفاليم الموجودين اارج المعتقل
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ستثنائيًا يجب أن يكون في  إن إجالء األطفال بعيدًا عن بالدىم وعائالتيم يكون إجالء مؤقتًا وا 
نطاق ضيق إذا ما اقتضت الضرورة الصحية ذلك لما ينطوي عميو ىذا الترحيل منّ اثار سمبية 

 113.عمس األطفال باإلضافة إلس اشتراط الحصول عمس موافقة الوالدين
 

بأنو يتوجب عمس الدولة المحتمة أن تضمن  (49)وبينت اتفاقية جنيف الرابعة وفق أحكام المادة 
عدم التفرقة بين أفراد األسرة الواحدة  في حين ذىب البروتكول اإلضافي األول إلس أبعد من ذلك 

. حيث أوجب في حالة إلقاء القبض عمس األسر توفير مأوى واحد ليم 
 

وقد قامت منظمة اليونسكو بإعداد دراسة وافية بعنوان األطفال والحرب وأثر المعاناة النفسية عمس 
: الطفل في حال انفصالو عن عائمتو في زمن الحرب وفرضت شروطًا صارمًة لالنفصال وىي

 
. أن تكون الحالة الصحية لألطفال ىي التي تبرر إجالءىم- 1"

 

موافقة أبائيم أو أولياء أمرىم وفي حالة تعذر وجودىم تأاذ الموافقة من قبل األشااص - 2
. المسؤولين قانونيًا أو عرفيًا عن رعاية ىؤالء األطفال

 

 114".أاذ كافة االحتياطات الممكنة لتجنب تعريض ىذا اإلجالء إلس الاطر -3
 

حق األطفال في التعميم  : الفقرة الثالثة
 

تفرض إتفاقية جنيف الرابعة عمس أطراف النزاع المسمح الدولي بعض الواجبات فيما يتعمق 
بتثقيف وتدريس األطفال إذ يجب عمس دولة االحتالل تاصيص المرافق واألبنية الالزمة من أجل 

تمقي األطفال تحصيميم العممي كما يوجب البروتكول اإلضافي الثاني  المتعمق بالنزاعات 
 115.المسمحة غير الدولية ضرورة أن يتمقس األطفال التحصيل التعميمي و التربية الدينية

 
أثبت الواقع العممي بأن األطفال في معظم األحيان يواجيون صعوبة تمقي الادمات التعميمية 

نتيجة فرارىم من ويالت الحرب إلس مناطق ال يتمكن األطفال من تمقي  برامج اإلغاثة وفي حالة 
وجود المدارس ال يتمكن األطفال من التسجيل بيا لعدم وجود الوثائق المناسبة لدييم أو كونيم 
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من اارج المنطقة أو لضيق ذات الحال وعدم المقدرة عمس دفع المصروفات المدرسية مما ينتابيم 
 116.الشعور باإلقصاء ويفضمون  االنضمام إلس أطراف الصراع أو التشرد في الشوارع

 
 

جمع شمل األسر المشتتة  : الفقرة الرابعة
 

من البروتوكول اإلضافي األول بذل كافة الجيود الالزمة لغايات تسييل  (74) أوجبت المادة 
جمع شمل األسر المشتتة في المنازعات الدولية أما بالنسبة لممنازعات المسمحة غير الدولية فقد 

اتااذ جميع اإلجراءات  (1977)من البروتوكول اإلضافي الثاني سنة  (ب/4/3)أوجبت  المادة
عمس أن استكمال عممية جمع الشمل تتطمب .الالزمة لجمع شمل األسر التي تفرقت لمدة مؤقتة

 .جيودًا بغية متابعة االتصاالت بين األسر وأطفاليا وجمع المعمومات عنيم
 

وفي العام . ويستوجب ذلك البدء في التوثيق وتتبع أثر األسر وجمع شمميا كمما أمكن ذلك
قام االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالل األحمر ومفوضية األمم المتحدة  (1994)

لشؤون الالجئين ومنظمة األمم المتحدة لمطفولة وصندوق إنقاذ الطفولة وغيره من المنظمات غير 
طفل  (100000)الحكومية بوضع برنامج واسع النطاق لتتبع أثر األسر وجرى تسجيل أكثر من

 117.بصفتيم أطفااًل غير مصحوبين من داال واارج بالدىم األصمية
 
 
 

الحقوق الشخصية لمطفل  : الفقرة الخامسة
 

حظرت اتفاقية جنيف الرابعة عمس دولة االحتالل إجراء أي تغيير أو تبديل عمس جنسية الطفل 
من االتفاقية وىذا يؤكد عمس المبادىء االساسية المتعمقة باحترام  ( 50)بموجب أحكام المادة 

حقوق اإلنسان باإلضافة إلس عدم جواز إلحاق األطفال إلس تشكيالت تابعة ليا وذلك الستبعاد 
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حصول عمميات اإللحاق الجبري التي شيدىا العالم بالحرب العالمية الثانية لضم أعداٍد كبيرة من 
 118.األطفال لتنظيمات أو حركات تابعة ليا

 
 

إنشاء المناطق المأمونة لألطفال  : الفقرة السادسة
 

عمس الدول وأطراف النزاع عقب بدء العمميات الحربية أن تقيم في أراضييا إذا ما تطمب األمر 
مناطق  أمنة لرعاية األطفال دون الاامسة عشرة عامًا والحوامل ووالدات األطفال دون السابعة، 
عمس أنو متروك ألطراف النزاع االتفاق فيما بينيم عمس اعتبار أن ىذه المناطق غير مستيدفة 
مع األاذ بعين االعتبار أنو يحق لمجنة الصميب االحمر الدولية تقديم المساعي الكفيمة بإنشاء 

واتااذ اإلجراءات  الالزمة إلجالء األطفال بصورة مؤقتة عن منطقة الصراع . مثل ىذه المناطق
 119.إلس مناطق أكثر أمنًا بموافقة الوالدين أو األشااص المسؤولين عن رعايتيم قانوناً 

 
أن قرار اإلجالء البد أن يكون ىامًا وجوىريًا   (1989)وأكدت اتفاقية حقوق الطفل لمعام 

لألطفال وأن يكون مقرونًا بصحبة الوالدين أو من ىم تحت واليتيم وينبغي بذل كل جيد ممكن 
لضمان توثيق أي عممية إجالء حسب األصول باإلضافة التااذ كافة اإلجراءات الكفيمة لترحيميم 

. وضمان عدم انقطاع االتصال بأسرىم وجمع شمميم بأسرىم بأسرع وقت ممكن
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حماية األطفال من األلغام األرضية  : الفقرة السابعة
 

حظر استادام األلغام المضادة لألفراد أىمية قصوى ألن ىذا السالح أصبح يستعمل عمس نطاق 
. واسع في النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية

 
 في 120وقد حظي ىذا الموضوع باىتمام بالغ عمس صعيد األسرة الدولية توج  بإبرام إتفاقية أوتوا

والتي وفرت الحماية لممدنيين والتي لم تكن متوافرة ليم من السابق وفق صريح  (1997)العام 
" المادة األولس من االتفاقية  

 
:  تتعيد كل دولة طرف بأن التقوم تحت أي ظرف بما يمي- 1 " 
 
.  استادام األلغام المضادة لألفراد–أ 
 
استحداث أو إنتاج األلغام المضادة لألفراد أو حيازتيا بأي طريقة أارى أو تازينيا أو - ب

. االحتفاظ بيا أو نقميا إلس أي مكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة
 
مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان أو بأي طريقة عمس القيام بأنشطة محظورة عمس دولة - ج

. طرف بموجب ىذه االتفاقية
 
تتعيد كل دولة طرف بأن تدمر جميع األلغام المضادة لألفراد أو تكفل تدميرىا وفقا ألحكام - د

. ىذه اإلتفاقية
 
تتعيد كل دولة بأن تدمر جميع األلغام المضادة لألفراد أو تكفل تدميرىا وفقا ليذه - 2

 121االتفاقية
  

ورغم الجيود الدولية المبذولة، تقول األمم المتحدة أن حوالي نصف من ضحايا األلغام األرضية 
شاص  ( 20000 و15000)والذاائر غير المتفجرة ىم من األطفال ويقدر عددىم سنويًا بين 
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دولة جميم من األطفال وىذه األلغام األرضية والذاائر غير المتفجرة تعيق جيود  ( 90)في 
 122.التنمية عقب انتياء الصراعات وتمثل اطرًا عمس سالمة األطفال العائدين والمشردين

 
ولاطورة بقاء األلغام تحت األرض فإن الدول تمتزم بالتنسيق مع ذوي االاتصاص الدولي إلزالة 

عداد برامج التوعية حول  عادة تأىيل ضحايا األلغام ودمجيم في المجتمع وا  حقول األلغام وا 
 123.مااطر األلغام

 
 

حظر اشتراك واستغالل األطفال أثناء النزاعات المسمحة : المطمب الثالث
 

مشاركة األطفال في الحروب ليس أمرًا جديد في التاريخ البشري بل ىي ظاىرة ممتدة بجذورىا 
منذ فجر التاريخ حيث كان دورىم في البداية المساىمة في قرع الطبول معمنين بذلك بدء الحرب 

لكن التطورات التي شيدىا العالم في القرن العشرين أدى لتغيير الدور المنوط بيم ليصبحوا 
جنودا أشداء يشاركون في الحرب بشكل مباشر، ويعزو الجانب اليام في إزدياد وتنامي ىذه 

الظاىرة بالعالم إنتشار األسمحة الافيفة مثل البنادق التي تتسم براص ثمنيا وسيولة استعماليا  
 124.فعمس سبيل المثال في كينيا يمكن شراء بندقية بسعر رأس الماعز

 
وفي العادة تتبع الدول في التجنيد ما يتطمبو الوضع االقميمي والظروف المحيطة بيا وال يقمل أثر 

الصدامات العالمية من تبني استراتيجية لمتجنيد العام في القوات المسمحة في ماتمف الدول 
والتركيز عمس بث اليمة في الشباب لما يمتاز من قوة بدنية وحيوية لممقاتل لكن ذلك ال يميق 
بالدول بالمعنس الحديث لمدولة وال يقبل من الدول بحال من األحوال قياميم باستغالل األطفال 
ممن ىم دون الثامنة عشرة، حيث أثبتت الدراسات أن األطفال إذا ماتعرضوا إلس مواقف مؤلمة 
أو لمعنف أو لالغتصاب أو الرتكاب مجازر تحت وقع أبصارىم ينمي لدييم الرغبة باالنضمام 
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لممشاركة في النزاع كجنود وال يقيدىم بعد ذلك أثناء اشتراكيم في النزاعات أي  قيد إنساني أو 
 125.قانوني عمس اإلطالق

 
ولما ليذه الظاىرة من أبعاد إنسانية وقانونية متعددة الجوانب سنولييا بالبحث من االل الجيود 

والجيود  (الفرع األول) 1989الدولية لحظر اشتراك األطفال في النزاعات المسمحة قبل العام 
. (الفرع الثاني) 1989الدولية  لحظر إشتراك األطفال في النزاعات المسمحة ما بعد العام 

 
 

الجيود الدولية لحظر اشتراك األطفال في النزاعات المسمحة قبل العام : الفرع األول
1989 

 

عنيت القواعد العرفية المستقرة في القانون الدولي اإلنساني منذ زمن بتوفير الحماية لممدنيين في 
النزاعات المسمحة وبتوفير حماية ااصة لفئة من الناس تعتبر أكثر تعرضا لمااطر النزاعات 

 126. النساء، والعجزة، وكبار السن، والمعوقين، والجرحس والمرضسووىم األطفال، 

 
بدأ االىتمام الدولي بقضية الطفل عقب الحرب العالمية األولس وذلك عندما تبنت عصبة األمم 
المتحدة أنذاك إعالن جنيف الذي كفل لألطفال الرعاية الااصة بصرف النظر عن أجناسيم أو 

. (1949)جنسياتيم، بيد أنو لم يعترف بالطفل أنو من المدنيين اإل في اتفاقيات جنيف لعام 
 

ومع ااتالف طبيعة النزاعات المسمحة و ظيور النزاعات المسمحة غير الدولية أصبح األطفال 
من أكثر الفئات المستيدفة لغايات التجنيد سواء في النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية، وفي 

السنوات االاير ة من القرن العشرين شاعت ظاىرة تجنيد األطفال في القوات المسمحة 
 127. والجماعات المسمحة بشكل ممفت لمنظر
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من تجنيد األطفال   (1949)موقف إتفاقية جنيف الرابعة لمعام : الفرع الثاني
 

تعتبر ىذه االتفاقية منعطًفا ىامًا في مراحل تدوين قواعد القانون الدولي اإلنساني لما وفرتو من 
حماية لممدنين في الحرب حيث لم تشر ىذه االتفاقية إلس األطفال تحديدًا لكنيا وفرت الحماية 

لألطفال من االل الحماية المقررة لممدنيين بصفة عامة وليس عمس إعتبارىم أن ليم أي دور في 
. النزاع أو أعمال المقاومة أو التاريب

 

ال يجوز " من االتفاقية الرابعة أوجو الحماية بصفة عامة بالقول  (51)حيث أوضحت المادة 
: لدولة االحتالل ما يمي

 
 .إرغام األشااص المحميين بالادمة في قواتيا المسمحة -1

 
 .القيام بأعمال المعاونة لقواتيا المسمحة -2

 

 ".ال يجوز الضغط عمييم أو الدعاية من أجل تطوعيم أي تجنيدىم  -3

 
 

ورغم ىذا الجيد الدولي اإل أنو لم تتطرق األسرة الدولية ألىمية التمييز بين الطفل المدني والطفل 
الجندي اإل في نياية الستينات عمس الرغم من وجود ىذه الظاىرة في الحرب العالمية الثانية 

واروج الحروب الداامية لحيز الوجود فكان البد من جيد دولي لتحريم اشتراك األطفال في أي 
نزاع  حيث حاولت الجيود الدولية سد ىذه الثغرة من االل إقرار البروتكوليين اإلضافيين في 

 128 (.1977)العام 
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من تجنيد األطفال  (1977)موقف البروتوكوليين اإلضافيين لعام : الفرع الثالث
 

بدأ اإلىتمام الجدي بظاىرة تجنيد األطفال من قبل المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي في 
بعد بيان أوجو النقص التي ظير في اتفاقية جنيف الرابعة باصوص قضيةالطفل  (1971)العام 

المحارب والتي لم تعالج وقد اىتمت المجنة بالموضوع في ظل ازدياد ىذه الظاىرة في فترة 
السبيعنيات من القرن العشرين المنصرم وقد تم مناقشة ىذه المالحظات في أول مؤتمر لمابراء 
الحكوميين باصوص تأكيد وتطوير قواعد القانون الدولي اإلنساني والذي أبرمتو لجنة الصميب 

كما تم اإلشارة إلس ىذه الظاىرة في المؤتمر الدبموماسي حول إعادة  (1971)األحمر في عام 
تطوير القوانين اإلنسانية المطبقة أثناء النزاعات المسمحة والذي عقده المجمس االتحادي 

وقد تم مناقشة مشروع البروتوكوليين  (1977- 1974)السويسري في الفترة الواقعة بين 
-1971)الممحقيين باتفاقية جنيف الرابعة في مؤتمر الابراء الحكوميين في دورتو بجنيف عامي 

1972.  )129 
 

تم إقرار البروتوكوليين اإلضافيين باصوص مشاركة األطفال في النزاعات  (1977)وفي العام 
الفقرة )المسمحة الدولية وغير الدوليةو سنتعرض لتجنيد األطفال في النزاعات ذات الطابع الدولي 

(. الفقرة الثانية ) وتجنيد األطفال في النزاعات المسمحة ذات الطابع غير الدولي  (األولس
 

تجنيد األطفال في النزاعات المسمحة ذات الطابع الدولي  : الفقرة األولى
 

نجدىا  (1977)من البروتوكول األول سنة  (77)وباستعراض أحكام الفقرة الثانية من المادة 
: ذىبت لمنع تجنيد األطفال بالنص الصريح

 
. يمنع تجنيد األطفال من ىم دون الاامسة عشرة في القوات المسمحة لمدول- 1"
. عدم إشراك األطفال من ىم دون الاامسة عشرة في القتال بصورة مباشرة-2
عند تجنيد من بمغوا سن الاامسة عشرة ولم يبمغوا سن الثامنة عشرة تعطس األولوية - 3

". لألكبر سنا
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بالقول   (77)من المادة / 3/4/كذلك وفر الحماية لألطفال المجنديين بموجب الفقرة 
 
إذا اشترك األطفال ممن لم يبمغوا سن الاامسة عشرة في األعمال العدائية بشكل - 1" 

مباشر وتم القبض عمييم من قبل الاصم فميم الحق باالستفادة من الحماية الااصة التي 
(. 77)تكفميا المادة 

 
يجب وضع األطفال المجنديين عند القبض عمييم وحجزىم في أماكن ااصة بيم - 2

منفصمة عن البالغين باستثناء حاالت لم شمل األسرة ويستثنس من ذلك حاالت األسر التي 
. تعد ليم أماكن اإلقامة كوحدات عائمية

 
ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام لجريمة تتعمق بالنزاع المسمح عمس األشااص الذين لم يبمغوا - 3

." بعد الثامنة عشرة من عمرىم وقت ارتكاب الجريمة
 

ىذه المادة كفمت الحماية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة من االل منع أطراف النزاع بعدم 
استغالل األطفال الذين لم يبمغوا سن الاامسة عشرة  عامًا في القوات المسمحة كون األطفال 

يعتبرون من الفئات الضعيفة والتي تحتاج إلس الدعم والمؤزارة لضعف بنيتيم في ىذا السن وفي 
حال أن تم القاء القبض عمييم يجب توفير حماية ااصة ليم أثناء األسر وعدم توقيع عقوبة 

 130.اإلعدام ألي جريمة ناجمة عن النزاع إذا لم يبمغ الطفل الثامنة عشرة من العمر
 
 

تجنيد األطفال في النزاعات  المسمحة ذات الطابع غير الدولي  : الفقرة الثانية
 

معظم النزاعات المسمحة في الوقت الحالي ىي نزاعات داامية قد تكون دينية أو عرقية أو بين 
األقميات الماتمفة في الدولة كما ىو الحال في العراق، والمغرب،و لبنان، وفمسطين، واليمن عمس 

المستوى العربي وعمس الصعيد الدولي مثل يوغسالفيا سابقًا حيث تحرص الجماعات المسمحة 
 131.الداامية عمس تجنيد األطفال قسرًا عمس الرغم من منع القانون الدولي تجنيدىم
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وفي دراسة أجريت في ىندوراس عن واقع طفمة استغمت من قبل إحدى الجماعات المسمحة التي 
 انضممت إلس "بالقول عبرت عن مدى المأساة التي مرت بيا جراء مشاركتيا في النزاع الداامي 

سنة إذ كنت أحمم بالمساىمة في تغيير األمور بحيث ال يتعرض  (13)حركة الطالب في سن 
األطفال لمجوع وكنت عديمة الابرة تمامًا وتساورني المااوف التي تساور أي فتاة صغيرة 

واكتشفت أن الفتيات يضطررن إلس الداول في عالقات جنسية لمتافيف من مشاعر الحزن التي 
تنتاب المقاتمين ولكن من الذي يافف من أحزاننا نحن بعد أن نعاشر شاصًا ال نكاد نعرفو؟ 
وفي تمك السن الصغيرة ااترت اإلجياض ولم يكن قراري، فانتابني شعور شديد بااللم ليذه 

المحنة ورغم شعوري بااللتزام أساءوا معاممتي وسحقوا كرامتي اإلنسانية بأقداميم وفوق كل ىذا  
 132."لم يدركوا أنني طفمة وأن لي حقوقا 

 
قواعد حماية ااصة باألطفال أكثر من البروتكول  (1977)وقد تضمن البروتكول الثاني لسنة 

األول ألنو يطبق عمس المنازعات الداامية وألنو يطبق عمس أشااص داال إقميم الدولة الواحدة 
ال يجوز تجنيد األطفال دون الاامسة عشرة في القوات - 1"حيث جاءت المادة الرابعة  بالقول 

تظل الحماية - 2أو الجماعات المسمحة، واليجوز السماح باشتراكيم في األعمال العدائية 
الااصة التي توفرىا ىذه المادة لألطفال دون الاامسة عشرة سارية عمييم إذا اشتركوا في 

 ".  األعمال العدائية بصورة مباشرة
 
 

الجيود الدولية لحظر اشتراك األطفال أثناء النزاعات المسمحة ما : المطمب الرابع
( 1989)بعد العام 

 
وعقب التصديق عمس البروتكولين اإلضافيين  تضافرت الجيود الدولية لتوفير  (1977)بعد العام 

المزيد من الحماية لألطفال فقد أثبت الواقع العممي من االل الحروب التي نشبت في أرجاء 
المعمورة بعد ذلك التاريخ بأنو ال بد من المزيد من الجيود الدولية لمعالجة ىذا الموضوع وسيتم 

البروتوكول اإلاتياري التفاقية ( الفرع األول )(1989)بحثو من االل  اتفاقية حقوق الطفل لمعام 
والااصة بأسوأ أشكال  (182)االتفاقية الدولية رقم ( الفرع الثاني )(2000)حقوق الطفل لمعام 
الصادرة عن منظمة العمل الدولية واإلعالن العالمي لمنظمة  (1999)عمل األطفال لعام 

وموقف الميثاق  (2007)ومباديء والتزامات باريس من تجنيد األطفال  (1990)الطفولة 
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وتجريم تجنيد األطفال في النظام األساسي  (1990)األفربقي لحقوق ورفاىية الطفل لعام 
(. 1998)لممحكمة الجنائية الدولية لعام 

 
( 1989)موقف اتفاقية حقوق الطفل من تجنيد األطفال لمعام : الفرع األول

 
 

لم تتوقف ظاىرة اشتراك األطفال في النزاعات المسمحة  (1977)بعد توقيع بروتكولي جنيف لعام 
قبل  (1988)عمس العكس فقد ازدادات أعداد األطفال الجنود حيث قدر عدد األطفال لغاية العام 

الف طفل عمس الرغم من الجيود الدولية  التي بذلت  ( 200)إبرام اتفاقية حقوق الطفل بحوالي 
 133.من السابق

 

االتفاقية المتعمقة بالطفل  (44/25)إعتمدت الجمعية العامة بالقرار رقم  (1989)وفي العام 
 134. تمزم الدول الموقعة عمييا بتنفيذ بنودىا بمبادرة من حكومة بولندا 

 

كانت حقوق الطفل قبل االتفاقية مجرد إعالنات غير ممزمة ويترك الحرية بااللتزام بيا لمدول 
والحكومات ولضمان  جدية التنفيذ تم تأسيس المجنة الدولية لحقوق الطفل حيث تمزم كل دولة 
بتقديم تقرير دوري حول الممارسة الااصة بالطفل  وقد تضمنت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة 

مجموعة من األحكام  (1990)والسارية المفعول في العام  (1989)عن األمم المتحدة في العام 
الااصة بحماية األطفال ممزمة بذلك الدول األطراف باتااذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ىذه 

 135.األحكام
 

"  بالقول  (38)وقد عالجت االتفاقية موضوع عممية تجنيد األطفال بالمادة 
 
تتعيد الدول األطراف باحترام وفرض احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني المنطبقة - 1 

. عمييا في المنازعات المسمحة وذات الصمة بالطفل وأن تضمن احترام ىذه القواعد
 
تتاذ الدول االطراف جميع التدابير الممكنة عمميًا لتكفل أال يشترك األشااص الذين لم -2

. يبمغ سنيم امس عشرة سنة اشتراكًا مباشرًا في الحرب
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تتاذ الدول األطراف وفقًا اللتزاماتيا بمقتضس القانون الدولي بحماية السكان المدنيين - 3

في المنازعات المسمحة جميع التدابير الممكنة عمميًا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال 
 ". المتأثرين بنزاع مسمح

 
:    من اتجاىين38أىمية الحكم الوارد في المادة 

 
تأكيد عمس األحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتكوليين اإلضافيين سنة - 1
(1977 .)
 
يوفر حماية لألطفال في حاالت الحروب ويمزم الدول التي لم تصادق أو توقع عمس - 2

يمزم الدول بغض النظر عن موقفيا من  (38)قواعد البروتكوليين وبالتالي ما جاء في المادة 
 136.اتفاقيات جنيف والبروتكوليين بتوفير الحماية لمطفل أثناء النزاع المسمح

 

عادة دمج  (39)أما المادة  من االتفاقية فتمزم الدول األطراف بتشجيع التأىيل البدني والنفسي وا 
الطفل الذي يقع فريسة لإلستغالل أثناء النزاعات المسمحة من ناحية اجتماعية باإلضافة لتوفير 

 137.معاممة الئقة بيم وضمان وصول المساعدات اإلنسانية لألطفال أثناء النزاع المسمح
 
 

موقف البروتكول االختياري التفاقية حقوق الطفل من تجنيد األطفال : الفرع الثاني
 2000لمعام 

 
 

حققت الجمعية العامة لألمم المتحدة حدثًا ىامًا عمس الصعيد  (2000)ايار من العام  (25)في 
الدولي  باعتمادىا البروتكول االاتياري الممحق بإتفاقية حقوق الطفل والذي يعزز في مجممو 

بمغ عدد الدول التي أصبحت طرفًا في  (2008)حماية األطفال في النزاعات المسمحة وفي العام 
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دولة من الدول المصادقة عمس البروتكول فرنسا، بريطانيا، أمريكا،  (107)البروتوكول 
 138.الصين
 

وبموجب ىذا البروتكول حظر تجنيد األطفال في الحروب دون سن  الثامنة عشرة عامًا كحد 
أدنس لمتجنيد القسري وطالب الدول ببذل الجيود لمنع من ىم دون الثامنة عشر من اإلشتراك 

. المباشر في النشاطات العدائية
 

يمكن القول أن البروتكول في الغالب يمحق بالمعاىدة الدولية ويأتي مكمال لإلتفاقية األصمية 
ويتناول بإسياب موضوعًا ورد في نصوص اإلتفاقية ويعالج موضوعًا جديدًا في اإلتفاقية ألىميتو 

ويثقل من حجم إلتزامات عمس الدول ويتطمب التصديق عمس البروتكول إجراءات مستقمة عن 
المعاىدة المكمل ليا وىذه اإلجراءات تاص الدول التي وافقت عمس الإللتزام باإلتفاقية األصمية 

 139.التصديق عمس البروتكول اإلاتياري
 
 
 

والخاصة بأسوأ أشكال عمل  (182)موقف االتفاقية الدولية رقم : الفرع الثالث
.  الصادرة عن منظمة العمل الدولية1999األطفال لمعام 

 

 
الااصة بأسوأ أشكال عمل  (182)تبنس مؤتمر العمل الدولي االتفاقية رقم  (1999)في العام 

األطفال والتي القت التزامًا عمس كل دولة تصادق عمييا بأن تتاذ تدابير فاعمة لحظر أسوْا 
 أشكال عمل األطفال وتحديدًا  تجنيد األطفال في النزاعات المسمحة

 

وتعتبر ىذه االتفاقية من أىم االتفاقيات في قانون العمل الدولي من حيث الحماية التي توفرىا 
أن تجنيد األطفال أحد أسواء أشكال  (أ/ 3)لألطفال أثناء النزاعات المسمحة حيث اعتبرت المادة 

يشمل تعبير أسوْا أشكال عمل األطفال جميع أشكال الرق أو - 1" عمل األطفال بالقول 
الممارسات الشبيية بالرق كبيع األطفال واالتجار بيم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو 
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 و المنشور عمس الموقع األلكتروني 3، ص22/4/2010، تاريخ الزيارة 2000البروتوكول اإلاتياري إلتفاقية حقوق الطفل لمعام    
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/ACT50/016/2008/ar/9cceb33e-7aa4-11dd-8e5e-43ea85d15a69 

/act500162008ara.html 
139

، والمنشور عمس الموقع األلكتروني 1، ص22/4/2010، تاريخ الزيارة 2000البروتوكول اإلاتياري إلتفاقية حقوق الطفل لمعام  
Crc-34726_34795.HTML www.unicef.org-arabiC-   http:// 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/ACT50/016/2008/ar/9cceb33e-7aa4-11dd-8e5e-43ea85d15a69
http://www.unicef.org-arabic-/
http://www.unicef.org-arabic-/
http://www.unicef.org-arabic-/


 66 

كما "  اإلجباري بما في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري الستاداميم في صراعات مسمحة 
( 7/2)ركزت االتفاقية عمس أىمية التعميم في القضاء عمس أسوْا أشكال العمل وفق صريح المادة 

تتاذ كل دولة عضو واضعة في إعتبارىا أىمية التعميم في القضاء عمس عمل األطفال " بالقول 
"   . تدابير فاعمة ومحددة زمنيًا من ذلك الحيمولة دون اإناراط األطفال في أسوا عمل األطفال 

 
( 1990)اإلعالن العالمي لقمة الطفولة : الفرع الرابع

 
لم يغفل اإلعالن العالمي لمطفولة تقرير مبدأ الحماية لمطفل حيث تعيد المؤتمرون بما يمي  

 
سنعمل بعناية من أجل حماية األطفال من ويالت الحروب ومن أجل اتااذ تدابير لمنع نشوب " 

منازعات مسمحة جديدة بغية توفير مستقبل سممي وأمن لمطفل حيثما كان وسنعزز قيم السمم 
والتفاىم والحوار في تعميم األطفال ويجب حماية االحتياجات األساسية لألطفال واألسر حتس في 

أوقات الحرب وفي المناطق الرازحة تحت وطأة العنف ونطمب أن يمتزم بفترات اليدوء وتوفير 
  140".منافذ لإلغاثة الااصة لصالح األطفال حيث تكون الحرب والعنف محتدمين 

 
 
 

  2007موقف مباديء والتزامات باريس من تجنيد األطفال لمعام : الفرع الخامس
 

وجدت األسرة الدولية  أن ىناك التزامًا تاريايًا يقع عمس عاتقيا بغية مكافحة التجنيد غير القانوني 
أو استادام األطفال من قبل القوات المسمحة أو الجماعات المسمحة  معمنة أن اليدف ىو وقف 

ظاىرة تجنيد األطفال وتأمين اإلفراج عن األطفال الجنود المعتقمين من أجل تأمين اندماجيم 
ناراطيم في مجتمعاتيم عقب انتياء الحرب حيث تم اعتماد المباديء واإللتزامات من قبل  وا 

. 2007دولة بشير شباط من العام  (58)
 

تركز الوثيقتين عمس معالجة وتحرير مئات اآلآلف من األطفال في العالم المرتبطين بالقوات 
المسمحة والجماعات المسمحة حيث يتم استاداميم بطرق عديدة ومتنوعة  أثناء النزاعات 

المسمحة مثل إعداد األكل،و العتالة، والقتال، وزرع األلغام، والتجسس عمس القوات المعادية ويتم 
استادام الفتيات ألغراض جنسية مما يؤدي النتياك حقوقين الجسدية والعاطفية والروحية حيث 
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يواجين صعوبة بإعادة دمجين عقب ذلك في مجتمعاتين المحمية ثم يتم مساعدتين عمس إعادة 
عادة الثقة لين بأنفسين  141.التأىيل حتس يحظين بالقبول واالىتمام وا 

 
  1990فريقي لحقوق ورفاىية الطفل لمعام ألموقف الميثاق ا: الفرع السادس

 
حرص القائمون عمس وضع الميثاق نظرًا لتزايد وتنامي ظاىرة تجنيد األطفال بالقارة السوداء 

من الميثاق  (22)بشكل كبير فانصب جل اىتماميم عمس توفير الحماية لألطفال بموجب المادة 
والتي القت التزامًا عمس عاتق الدول األطراف باتااذ كافة اإلجراءات لمحيمولة بعدم مشاركة أي 

. طفل بدور مباشر في النزاعات المسمحة واالمتناع عن تجنيد أي طفل
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المبحث الثاني 
 الحماية الدولية لألطفال الجنود المشاركين في النزاعات المسمحة

 
عرف العالم منذ القدم ظاىرة اشتراك األطفال في الحروب فقد كانت األمم القديمة تنشسء أطفاليا 

 فقد كانوا يضعون األطفال 142بيدف أن يصبحوا جنودا أقوياء في المستقبل ففي مدينة أسبارطة
عقب والدتيم في مياه نير بارد بغية معرفة قدرتيم عمس التحمل فإذا تحمل الطفل وىبوه الحياة 

لكي يصبج جنديًا شرًسا في المستقبل أما إذا لم يظير الطفل قدرة عمس التحمل فال ييتمون 
. بتربيتو  ألن الحياة التميق إال باألقوياء

 
شيد عصرنا الحالي اناراط أعداد كبيرة من األطفال في النزاعات المسمحة في أرجاء المعمورة 

 143.وقد القوا شتس ألوان التعذيب، مما ولد في أنفسيم الرغبة في االنتقام
 
 

ومما يزيد الطين بمة أن ىناك توجو من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسمحة إلستتقطاب 
تجنيد األطفال ألنيم أكثر طاعة  ويحترمون األوامر وقد أثبتت سمسمة دراسات عمس مدار ثالثين 

عامًا أن جيوش الحكومات أو جيوش المتمردين حول العالم معظميم من األطفال المراىقين 
 144.وأعمارىم ال تتجاوز العشر سنوات أو أقل ومعظميم من الفئات الفقيرة والميمشة

 
 ( طفل300000)ويقدر عدد األطفال المقاتمين في العالم  دون الثامنة عشرة من العمر 

 120000)شيريًا بسبب األلغام األرضية منيم  ( طفل800)باإلضافة لمقتل أو تشويو حوالي 
في أفريقيا وحدىا كما أن معظم الصراعات الحالية ىي صراعات داامية وتتنامس ىذه  (طفل

الظاىرة بشكل كبير نتيجة اإلتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية لسيولة التعامل مع 
 145.األطفال وتسايرىم في ىذه الحروب
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ازاء ىذه المأساة إنصب اىتمام األسرة الدولية عمس محاولة معالجة ظاىرة تجنيد األطفال وتوفير 
الحماية ليم في حال مشاركتيم في النزاعات المسمحة من االل حظر تجنيد األطفال واستاداميم 

المطمب )والطبيعة القانونية لاللتزام بعد تجنيد األطفال  (المطمب األول)في النزاعات المسمحة 
  (الثاني

 
حظر تجنيد األطفال واستخداميم في النزاعات المسمحة : المطمب األول

 

سبق وأسمفنا أن األطفال يتمتعون بحماية ااصة وعامة أثناء النزاعات المسمحة وأن أي اشراك 
لألطفال في النزاعات المسمحة يشكل إعتداًء صارًاا عمس مباديء وقواعد القانون الدولي 

اإلنساني وقد بدأ االىتمام بضرورة توفير الحماية لألطفال عقب الحرب العالمية األولس من قبل 
عدد من الدول منيا أوروبا وأمريكا الشمالية ومن النتائج التي تم التوصل إلييا انو كمما ازدادت 
العناية باألطفال كمما أمكن إيجاد مجتمعات ال يسودىا عنف  وأعقب ذلك تزايد االىتمام الدولي 

ندوة في إستوكيولم حول ظاىرة  (1991)حيث نظم في  العام  (1979)بيذه القضية منذ العام 
غوث األطفال )تجنيد األطفال في النزاعات برعاية الصميب األحمر السويدي، مؤسسة رادابارنن 

ومعيد راؤول ولمبرغ لحقوق اإلنسان والحق اإلنساني حيث تم اإلجماع من قبميم أنو  (السويدي
اليجوز بأي حال من األحوال أن يكون سن الطفل المشارك في النزاع المسمح أقل من الثامنة 

ستمرارًا لمسيرة منع ظاىرة تجنيد األطفال عقد في . عشرة ويمنع تطوع من ىم دون ىذا السن وا 
في كندا مؤتمر دولي عني باألطفال المتضررين من ويالت الحرب بحضور  (2000)العام 

وكاالت األمم المتحدة، والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والشباب من كل أرجاء العالم 
 146.حيث تم صياغة اطة عمل دولية لمعالجة مشاكل األطفال ضحايا الحروب

 
ورغم كل ىذه الجيود الدولية اإل أن ظاىرة تجنيد األطفال تتفاقم، والسؤال الذي يطرح نفسو عمس 

وماىي الطبيعة القانونية  (الفرع األول )بساط البحث ماىي األسباب الكامنة وراء تجنيد األطفال
  (الفرع الثاني  )لاللتزام بعدم تجنيد األطفال 
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أىم األسباب لظاىرة تجنيد األطفال    : الفرع األول
 

اىتم المجتمع الدولي بالبحث عن األسباب الكامنة لتنامي ظاىرة تجنيد األطفال في النزاعات 
المسمحة حيث وجدت الدراسات أن األطفال في كثير من األحيان يتم اطفيم واجبارىم عمس 
االناراط في النزاعات المسمحة وقد تبين أن أسباب التجنيد االاتياري تتمثل في الفقرواألمية، 
وانعدام التعميم النظامي، وقمة مصادر الرزق كما أنو في كثير من األحيان ما يمجأ األطفال 

لمتجنيد طمبا لمحماية والبقاء أو الثأر أو بسبب فقدان األسرة وقد يكون الدافع أيدلوجيا أو 
 147.عرقيا

 
ويعتبر السبب االقتصادي من أىم العوامل التي من أجميا ينضم األطفال إلس الجماعات المسمحة 

فقد يجد الوالدان نتيجة لمفاقة والعوز أنفسيم يوافقون عمس اشتراك أطفاليم في النزاعات، وقد 
يتطوع األطفال في كثير من األحيان بمحض إرادتيم من أجل ضمان الحصول عمس حاجاتيم 

من المأكل والمشرب والحصول عمس المالبس والرعاية الصحية وفي بعض األحيان يذىب االباء 
إلس تشجيع فتياتيم عمس االشتراك في النزاعات ااصة إذا كانت فرص حصولين عمس أزواج 

. مستقبال
 

وقد يكون الدافع باإلنضمام لمجماعات المسمحة إلنقاذ أنفسيم ،  كما يكون الدافع أحياناً  بريق 
الحياة العسكرية لدى األطفال دافعًا ليم لحمل السالح والمشاركة في النزاعات المسمحة لضمان 

 148.عدم االعتداء عمييم ومركز نفوذ وقوة
 

وأايرًا فان عدم وجود أنظمة ديمقراطيية تتيح المشاركة السياسية في الدولة يعتبر دافعًا قويًا 
الستغالليم من قبل قوات المعارضة ال سيما في الدول التي ساد النزاع فييا إستغرق ردحًا من 

الزمن وقضس عمس الذكور البالغين باإلضافة إلس أن تجنيد األطفال أراص كمفة من أجر 
  149.المقاتميين البالغيين ولسيولة استغالليم من قبل المقاتميين الكبار
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مكتب الممثل الااص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باألطفال والصراعات المسمحة، مقالة حول األسباب الجذرية لتجنيد  
 ا لمنشور عمس الموقع األلكتروني 2-1، ص2010/  10/4األطفال، تاريخ الزيارة 

www.pfcmc.com/arabic/children/conflict/root-causes-of- child-soldiering.shtml    http:// 
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واستكمااًل لبحث أسباب تجنيد األطفال سنتحدث عن طريقة اشتراك األطفال الجنود في النزاعات 
وعدم السماح  (الفقرة الثانية)والحد األدنس لسن لتجنيد األطفال في النزاعات   (الفقرة األولس)

. (الفقرة الثالثة)لألطفال في المشاركة في األعمال العدائية 
 
 

طريقة تجنيد األطفال في النزاعات المسمحة : الفقرة األولى
 

يتم تجنيد األطفال وفق المراسيم العسكرية التي يتمقاىا الجنود الكبار وىذه المراسيم تتسم بالقسوة 
حيث يجند األطفال عادة عمس وظائف المساندة التي تنطوي عمس المجازفة في كثير من األحيان 

كيمو غرامًا  (60)من ذلك ميمة الحمالين فيسند إلييم ميمة حمل االثقال التي يصل وزنيا فوق 
كصناديق الذايرة والجنود الجرحس و يتم استادام األطفال الجنود في أداء ميام الحراسة ونيب 

الغذاء من ماازن الحبوب و في المراقبة ونقل الرسائل ىذه المشاركة غير مباشرة لألطفال الجنود 
في أغمب االحيان تتحول إلس مشاركة مباشرة حيث يجدون أنفسيم في اضم المعركة رغم عدم 
وجود الابرة الكافية في األعمال العسكرية ويستغل عدم إدراك األطفال الجنود لممااطر المحدقة 
بيم أثناء القتال الستغالليم من القادة والزج بيم وقودًا لمحرب غير مبالين بالموت المحدق بيم 

 150.من كل حدب وصوب
 
 

الحد األدنى لسن تجنيد األطفال في النزاعات المسمحة : الفقرة الثانية
 

بمقتضس أحكام البروتكولين اإلضافيين األول والثاني والنظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 
سنة كحد أدنس لسن األطفال لممشاركة في النزاعات  (15)واتفاقية حقوق الطفل تم تحديد  سن

المسمحة وعقب المصادقة عمس اتفاقية حقوق الطفل أبدت كل من النمسا والمانيا التحفظ 
باصوص  سن الاامسة عشرة عامًا  لتعارضو مع مصمحة الطفل باإلضافة العتراض كولومبيا 

. وأورغواي و عدم موافقتيا عمس تحديد ىذا السن
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، تاريخ   6/8/2008بتاريخ  A/63/227تقرير الممثمة الااصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية باألطفال والنزاع المسمح رقم  
 المنشور عمس الموقع األلكتروني  15، ص19/5/2010الزيارة 
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تعيدت كل من بمجيكا، فنمندا،  (1999)  وفي المؤتمر الدولي لمصميب االحمر في العام
المكسيك، غينيا، الدنمارك، النرويج، جنوب أفريقيا، موزمبيق، السويد، سويسرا، وأورغواي بأنو 
يتوجب عمس الدول اتااذ كافة اإلجراءات الالزمة لمحيمولة دون أن يكون أفراد قواتيا المسمحة 

سنة لممشاركة في النزاع وينصرف القول عمس الجماعات المسمحة المنفصمة عن  (18)دون سن 
 151.القوات المسمحة لمدولة

 
عدم السماح لألطفال بالمشاركة في األعمال العدائية : الفقرة الثالثة

 
تعتبر ىذه من أىم القواعد والتي استقر عمييا قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي في النزاعات 

المسمحة الدولية وغير الدولية  وكذلك بمقتضس النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية التي 
تعتبر استغالل األطفال لممشاركة في النزاعات المسمحة جريمة حرب سواء كان النزاع دوليًا أو 
غير دولي ، وكذلك الحال في النظام األساسي لممحكمة الااصة في سيراليون فقد ذكر األمين 

الثاني قد اعتبرت  أن أحكام المادة الرابعة من البروتوكول اإلضافي" العام لألمم المتحدة بالقول 
وقد أدان مجمس األمن التابع لألمم المتحدة ". ومنذ أمد طويل جزءًا من القانون الدولي العرفي 

يعد استادام األطفال " بشدة إستغالل األطفال في النزاعات المسمحة بالقول  (1999)في العام 
 152".في النزاع المسمح إنتياكا لمقانون الدولي اإلنساني

 
. الطبيعة القانونية لإللتزام بعدم تجنيد األطفال: الفرع الثاني

 
اىتم المجتمع الدولي بظاىرة تجنيد األطفال واألسباب الجذرية ليا وقد  تم إبرام العديد من 
اإلتفاقيات واإلعالنات الدولية  في مجال توفير الحماية لممدنيين كما أسمفنا في الصفحات 

السابقة أما بالنسبة لمطبيعة القانونية لاللتزام بعدم تجنيد األطفال نجد أن العرف الدولي وضح 
ىذه الطبيعة وشمل أمورًا لم تشمميا معاىدات القانون الدولي اإلنساني في مجال حماية األطفال 
والزام كل الدول  بيا وسنتعرف عمس ذلك من االل دور العرف الدولي كمنشيء لقواعد حماية 

 (الفقرة الثانية)ومدى إلزامية العرف الدولي لجميع اعضاء األسرة الدولية  (الفقرة األولس)المدنيين 
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العرف الدولي منشيء لقواعد حماية المدنيين  : الفقرة األولى
 

يعتبر العرف المصدر الثاني إلنشاء القواعد القانونية الدولية ويعده بعض الفقياء أىم مصدر 
عمس إعتبار أن قواعد القانون الدولي العام رسات وأستقرت قبل النص عمييا باالتفاقيات أو 

. اإلعالنات الدولية
 

ويوجد سند قضائي لو أىمية مسمم بيا من قبل المجنة الدولية لمصميب األحمر فيما يتعمق بأحكام 
( 1907)لحماية ضحايا الحرب واتفاقية الىاي لسنة  (1949)اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

المتعمقة بقوانين الحرب البرية وأعرافيا والتي تمثل القانون العرفي وينصرف ذلك لممبادىء 
 153.واألحكام الموجودة في البروتوكول اإلضافي األول والثاني والتي تجسد قانون عرفي

 
وقد تم التأكيد عمس أىمية العرف الدولي بالعديد من اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني اصوصًا 

نسبة لمستشار وزير الاارجية الروسية الذي شدد في بداية القرن " مارتنز"ما يسمس شرط 
العشرين عمس ضرورة توفير الحد األدنس من المعاممة اإلنسانية الالئقة لممدنيين والعسكريين  

إلس أن يصدر نظام كامل لقوانين الحرب، تعتقد " أثناء النزاعات المسمحة مضمون الشرط 
األطراف السامية المتعاقدة بأن من حقيا التأكيد عمس أن السكان المدنيين والعسكريين يظمون في 
الحاالت غير المشمولة بالترتيبات التي تبنوىا في حماية مباديء القانون الدولي التي أستقيت من 

 154".األعراف المتعارف عمييا بين األمم المتمدنة والقوانين اإلنسانية ومتطمبات الضمير العام
 

 

مدى الزام العرف ألعضاء األسرة الدولية  : الفقرة الثانية
 

ىناك قاعدة عامة في المعاىدات الدولية باصوص االتفاقية الدولية ال تمزم إال أعضاءىا وما 
عداىا من الدول غير ممزمة باالتفاقية الدولية وال تكتسب حقا إزاء ذلك، وقد عالج العرف الدولي 
المتعمق بقانون الحرب ىذه المعضمة التي تتغنس بيا الدول غير األعضاء نظرًا لمطابع اإلنساني 
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التي تحتوييا االتفاقيات الااصة بالنزاعات المسمحة حيث أصبحت تمثل التزامات عرفية مطمقة 
 155.آمرة

 
بالقول  أن  (1969)من اتفاقية فينا لممعاىدات الدولية لمعام  (53)ويؤكد القول أحكام المادة 

قاعدة مقبولة ومعترف بيا من قبل األسرة الدولية لمدول في مجموعيا بوصفيا " القاعدة اآلمرة 
كذلك "قاعدة ال يجوز انتياكيا أو تعديميا إال بقاعدة جديدة لمقانون الدولي يكون ليا الطابع نفسو، 

تأاذ األحكام المتعمقة بحماية الفرد اإلنساني التي وردت " من ذات االتفاقية  (60)أحكام المادة 
". في االتفاقيات ذات الطابع اإلنساني

 
:  ويترتب عمس فاعمية العرف نتائج ىامة تتعمق بالتزام الدول الموقعة عمييا وغير الموقعة

 
. التزام الدولة المنسحبة من االتفاقية بأحكاميا رغم تحقق انسحابيا- 1

ىذا الشرط ينصرف عمس المعاىدات التي تعنس بالمصالح العميا لممجتمع الدولي والتي 
تتصف بالطابع اإلنساني، فالمعاىدات المتعمقة بالنزاعا ت المسمحة ال يعفي أية دولة 

من ىذه المعاىدات لما تتضمنو من قواعد حضارية تتعمق باإلنسان عمس المستوى 
. العالمي

 

المعاىدات الدولية  تعاقدية التنصرف لمماضي بيد أن المعاىدات التي تاص اإلنسانية - 2
والمقننة لمعرف الدولي ترجع بأصوليا إلس العرف وبالتالي فإن رجوعيا لمتاريخ الماضي 

. أمر محتم لطبيعتيا العرفية
 

عدم تنفيذ معاىدة دولية من قبل أحد األطراف بيا يعطي الحق لمطرف االار التحمل من -3
 أما 1969من إتفاقية فينا لسنة  ( 60)التزاماتو لطبيعتيا العقدية  وفق ما جاء في المادة 

بالنسبة لممعاىدات ذات الطابع اإلنساني فقد إعتبرتيا اإلتفاقية إستثناء من ىذه القاعدة 
األحكام المتعمقة بحماية الفرد اإلنساني الواردة في المعاىدات ذات الطابع "بالقول 

اإلنساني وال سيما األحكام التي تحظر كل أشكال االعمال االنتقامية حيال األشااص 
156".الذين تحمييم المعاىدات المذكورة 
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وقد جاء النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية مؤكدأ عمس ما سمف بتأكيدىا عمس قاعدة 
عرفية تحظر تجنيد األطفال اإللزامي أو الطوعي دون سن الاامسة عشرة معتبرة ذلك جريمة 

 157.حرب
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المطمب الثاني 
الحقوق الدولية لألطفال الجنود المعتقمين أثناء النزاعات المسمحة  

 
كفل القانون الدولي اإلنساني لألطفال حماية عامة وااصة أثناء النزاعات المسمحة عمس اعتبارىم 
أكثر الفئات المتضررة أثناء النزاعات  المسمحة بمنع تجنيدىم  دون سن الاامسة عشرة عامًا في 

النزاعات المسمحة واعتبر ذلك ماالفة واضحة لمباديء القانون الدولي اإلنساني والسؤال الذي 
يطرح نفسو عمس بساط البحث في حال مشاركة األطفال في النزاعات المسمحة، ما ىو الوضع 

القانوني ليم؟ 
 

سنحاول اإلجابة عن ىذا السؤال من االل بحث موضوع معاممة األطفال الجنود باعتبارىم أسرى 
 (الفرع الثاني)ومعاممة األطفال الجنود أثناء النزاعات المسمحة غير الدولية  (الفرع األول)حرب 

 
معاممة األطفال الجنود باعتبارىم أسرى حرب : الفرع األول

 
لم يتم وضع تعريف محدد لمصطمح أسرى الحرب وقد أشارت الوثائق الدولية إلس الفئات 

. المشمولة أو التي ينطبق عمييا ىذا المصطمح
 

:  وقد حددت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة الفئات الذين يعتبرون أسرى حرب بالقول
 

أفراد القوات المسمحة التابعون ألحد أطراف النزاع ،وكذلك أفراد الميميشيا، أو الوحدات " -1
 .المتطوعة التي تعتبر جزءًا من ىذه القوات المسمحة

 
 

أفراد الميميشيا االارى وأفراد الوحدات المتطوعة ااْلارى بما في ذلك الذين يقومون  -2
 بحركات مقاومة نظامية ويتبعون أحد طرفي النزاع ويعممون داال أو اارج بالدىم 

عمس أن تتوفر الشروط التالية في ىذه الميميشيات أو الوحدات المتطوعة بما فييا 
:  حركات المقاومة المنظمة

 
. أن يقودىا شاص مسؤول عن مرؤسيو- أ
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. أن تكون ليا عالمة مميزة معينة يمكن تمييزىا عن بعد- ب
. أن تحمل أسمحتيا بشكل ظاىر- ج
. أن تقوم بعممياتيا الحربية طبقا لقوانين الحرب وتقاليدىا- د
 
أفراد القوات المسمحة النظامية التي يعمنون الوالء لحكومة أو لسمطة ال تعترف بيا الدولة  -3

 .الحاجزة

 

األشااص الذين يرافقون القوات المسمحة دون أن يكونوا في الواقع جزءًا منيا مثل  -4
 .األشااص المدنيين المرافقيين لمالحي طائرة حربية ومتعيدي التموين وأفراد الوحدات 

 

 .العمال أو الادمات الماتصة بالترفيو عن القوات المسمحة التي يرافقونيا -5

 

أفراد طاقم البواار بما فييم القائد والمالحون ومساعدوىم في البحرية التجارية  -6
والمالحون في الطائرات المدنية التابعون ألطراف النزاع والذين ال حق ليم في معاممة 

 .أكثر مالءمة بمقتضس أي أحكام اارى في القانون الدولي

 

سكان األراضي غير المحتمة الذين يحممون السالح من تمقاء أنفسيم عند اقتراب العدو  -7
لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر ليم الوقت لتشكيل وحدات مسمحة نظامية شريطة 

 158."أن يحمموا السالح جيرًا وان يراعوا قوانين الحرب وعاداتيا 

 

وقد وضحت االتفاقية المعاممة الواجبة ألسرى الحرب جممة من الحقوق تمتزم الدولة الحاجزة 
بتوفيرىا طيمة فترة األسر  وقد استقر فقو القانون الدولي عمس تصنيف الحقوق واالمتيازات التي 
تثبت لألسير منذ ايتداء حالة األسر وحقوق اارى يتوجب أن يتمتع بيا طوال فترة األسر حتس 

159.يتم اإلفراج عنو
 

 
وتقوم اتفاقية جنيف الثالثة عمس قاعدة ىامة أن األسرى يحتفظون بوضعيم العسكري ويعاممون 

معاممة إنسانية والمجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي مكمفة بذلك أضف إلس ذلك يتوجب أن يتم 
وضع المعتقمين في معسكر أسرى حرب بعيدًا عن مناطق القتال ويكفل ليم عدم التعرض 

لمااطر العمميات العدائية وتحديدًا القصف الجوي باإلضافة لضمان االتصال بالعالم الاارجي 

                                                 
158

 1949من إتفاقية جنيف الرابعة لسنة  (4)المادة  

159
 400الدكتور أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص  
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حيث ليم الحق بارسال رسائل إلس ذوييم والسماح ليم بتسمم طرود اإلغاثة من طعام أو دواء أو 
 160.الخ----ثياب 

 
وقد استقرت قواعد القانون الدولي اإلنساني عمس ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتميين عند 
القتال من أجل تجنيب غير المقاتميين ويالت الحرب وحصر القتال فيمن يحمل السالح وقد 

يشترك األطفال دون سن الاامسة عشرة في النزاعات المسمحة بصورة مباشرة  وبالتالي األطفال 
المقاتميين الذين يشاركون في النزاعات المسمحة ويحممون السالح فميس ليم عمس الطرف االار 
سوى مراعاة قواتين وأعراف الحرب وعدم استادامو وسائل غير مشروعة من أجل التوصل إلس 

اراج القوات النظامية أو القوات المتطوعة من ساحة القتال  السيطرة عمس ساحة المعركة وا 
ممحقين بيم اليزيمة اْلن أن شرط االستفادة من مبدأ التفرقة ىو عدم المساىمة بأي صورة من 
الصور في سير العمميات الحربية  ىذا عن وضع األطفال أثناء العمميات الحربية  قبل وقوعم 

 161.في ااْلسر
 

أما بالنسبة لموضع القانوني لألطفال الجنود في ظل النزاعات المسمحة عند أسرىم ىناك توجو 
سائد لمتفرقة إذا كان الطفل بمغ قد سن الاامسة عشرة عامًا وتم تجنيده في القوات المسمحة أو 
شارك في انتفاضة شعبية فيتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بيا األسرى بموجب اتفاقية جنيف 

من البروتوكول األول الااص بالقوات المسمحة ،  (43)الثالثة وفق الفقرة الثانية من المادة 
وكذلك المادة الثانية من النظام الااص بقوانين الحرب البرية وأعرافيا الممحقة باتفاقية ألىاي 

.  والمتعمقة باليبة الشعبية حيث تم إعتبارىم أسرى الحرب (1907)لعام 
 

من  (77)أما األطفال الجنود دون سن الاامسة عشرة فقد بينت الفقرة الثانية من المادة 
البروتوكول اإلضافي األول حظر تجنيدىم و في حال تجنيدىم بالقوات المسمحة أو التحاقيم 

طوعًا أو مشاركتيم واعتقاليم فيم يتمتعون بصفة المقاتميين وبوضع أسرى الحرب فعامل السن 
يؤدي لمعاممتيم معاممة أفضل حيث يتمتعون بالحماية الااصة التي يمنحيا ليم القانون الدولي 

 162.اإلنساني
 

                                                 
160

فيشرل لورنس، جرائم الحرب  ماذا ينبغي عمس الجميور معرفتو ،  ترجمة غازي مسعود ،  المحرر داود كتاب ، قديم الدكتورة حنان  
 345  ، ص2003، دار أزمني، عمان، 1عشراوي، ط

161
 169عبد العزيز أبو ازيمة، مرجع سابف، ص  

162
 214الدكتورة فاطمة زيدان، مرجع سابق،ص 
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( 45)من المادة  (3)أيضًا يحق لألطفال الجنود في حال عدم منحيم معاممة ااصة وفق الفقرة 
من البروتوكول األول بالتمتع بالحماية العامة التي تضمن ليم الحد األدنس من القواعد اإلنسانية 
لجميع األشااص الذين يمحق بيم الضرر بسبب نزاع مسمح ومنيم األطفال مما يؤكد القول عمس 

 163.أىمية احترام األطفال عند وقوعيم باألسر بسبب نزاع مسمح
 

وأايرًا في حال الشك في اذا ما كان األطفال المشاركون في النزاعات المسمحة ينتمون إلس 
الفئات المبينة في المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة أن تسري عمييم الحماية المكفولة 
بموجب اتفاقية جنيف الثالثة ألسرى الحرب والبروتوكول اإلضافي األول لحين قيام محكمة 

 164.ماتصة لمبت في وضعيم القانوني
 

وتسريح   (الفقرة األولس)سنحاول البحث في ىذا الفرع  وضع األطفال الجنود عقب إعتقاليم 
عادة دمجيم في المجتمعات المحمية  . (الفقرة الثانية)األطفال الجنود وا 

 
إعادة األطفال الجنود إلى أوطانيم  : الفقرة األولى

 
ليست ىناك قواعد ااصة فيما يتعمق باعإدة األطفال الجنود إلس أوطانيم سواء تحت سن 

الاامسة عشرة أو ما بين سن الاامسة عشرة والثامنة عشرة ، لكن عنصر السن يمعب دورًا ىامًا 
في حمل أطراف النزاع عمس إعادتيم إلس أوطانيم عن طريق القياس عمس القواعد التي تطبق 

عمس األشااص المصابين بأمراض أو إصابات اطيرة أثناء العمميات العدائية كذلك عمس 
 165.األسرى الذين يشكل األسر اطرًا عمس قدراتيم العقمية والبدنية

 
عمس انو في حالة إرجاع األطفال الجنود إلس ديارىم أثناء سير العمميات العسكرية يتوجب أاذ 

من  اتفاقية جنيف الثالثة والتي أوضحت عدم إعادة  (109)موافقتيم وفق الفقرة الثالثة من المادة 
األسير إلس بالده أثناء سير العمميات الحربية إال بموافقتو عمس أنو بمقدور السمطة الحاجزة أن 

                                                 
163

 215الدكتورة فاطمة زيدان، مرجع سابق، ص  

164
 114الدكتور عادل المسدى، مرجع سابق، ص  

165
فضيل عبد اهلل عمي طالفحة ، حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة عمان العربية  

 113، ص 2006لمدراسات العميا، كمية القانون ، 
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تتحايل عمس األطفال الجنود دون أن تأاذ موافقتيم وىذا يعتبر تعسفًا بحقيم اصوصًا إذا ما 
 166.بمغوا سن الرشد في أوطانيم

 
في حالة ارجاع األطفال الجنود ألوطانيم تقوم الدولة الحاجزة بأاذ ضمانات من شأنيا عدم 

من اتفاقية (117)اشتراك األطفال في القتال من جديد وىذه الضمانات مبنية عمس أحكام المادة
ال يجوز استادام أي أسير حرب أعيد إلس وطنو في الادمة " جنيف الثالثة  التي تنص بالقول 

 167."العسكرية العاممة 
 

أما عقب انتياء العمميات العدائية فانو يجب إرجاع األطفال إلس ديارىم شأنيم في ذلك شأن باقي 
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلس " األسرى وفق أحكام إتفاقية جنيف الثالثة التي تنص بالقول 

وعميو يتم اإلفراج عن جميع األسرى "  أوطانيم دون تأاير عند وقف األعمال العدائية الفعمية 
وأايرًا عند قيام المجنة الدولية . ومن ضمنيم األطفال الجنود اإل إذا صدر بحقيم أحكام جنائية

لمصميب األحمر بعممية إرجاع األسرى إلس ديارىم يتم إعطاء األولوية لألطفال الجنود وذلك 
 168.تقديرًا منيا لعامل السن عند األطفال ورغبتيم في العودة إلس ذوييم بسبب صغر سنيم

  
عادة دمجيم في المجتمعات المحمية : الفقرة الثانية تسريح األطفال الجنود وا 

 
يعتبر إعادة دمج األطفال في المجتمعات المحمية من المسائل الصعبة  في النزاع المسمح وىي 
عممية شاقة وطويمة األمد حيث تبدأ بالتفاوض لإلفراج عن األطفال وتحريرىم من الجماعات 

المسمحة يمي ذلك تتيع وجود األسر والمجتمعات المحمية التي ينتمي الييا األطفال المفقودون يمي 
ذلك قضية الدمج الروحاني لألطفال في مجتمعاتيم وما ينتاب األطفال من شعور بالغربة أو 

الغضب عمس أسرىم لعدم قدرتيا عمس حمايتيم  ومدى تقبل مجتمعاتيم المحمية لقبوليم وعودتيم 
في حالة ارتكابيم فظائع أو جرائم حرب، أما بالنسبة لمفتيات فقد يواجين مشاكل إعادة االندماج 

 والمواتي تعرضن لالغتصاب أو اإليذاء الجسدي فإمكانية 169اصوصًا في المجتمعات المحافظة

                                                 
166

 166-165الدكتور محمود سعيد، ص  

167
 47نسمة ىمسة، مرجع سابق، ص  

168
 167الدكتورمحمود سعيد، مرجع سابق،ص 

169
 16، مرجع سابق ص 2008تقرير الممثمة الااصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية باألطفال والنزاع لسنة  
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االناراط في مجتمعين المحمي ليس من بالسيولة بمكان بسبب العادات والتقاليد الموروثة ناىيك 
 170.عن صعوبةحصولين عمس فرصة بالزواج وينتيي بين المطاف بامتيان مينة البغاء

 

أضف إلس ذلك وفي كثير من األحيان فإن الفتيات يرفضن الظيور أو التعريف عمس أنفسين 
بأنين زوجات القادة العسكريين اصوصًا في النزاعات الداامية ويرفض القادة حتس بعد االتفاق 

عمس عمميات اإلفراج عن األطفال الجنود إطالق سراح الفتيات رغم إعطاء الوعود محتفظين بين 
 171.زوجات قسًرا

 
ومن العوائق التي تواجو عممية دمج األطفال الجنود أن أثر النزاع قد يستمر فترة من الزمن مما 
يضر باألطفال المحاربين ضررًا عميقًا  ويولد لدييم مشاكل نفسية عمس األاص الذين تعرضوا 
لمعنف الجنسي أو أجبروا عمس ارتكاب جرائم عنيفة  أما بالنسبة لمفتيات المواتي ارتبطن بالقوات 

 172.المسمحة فيواجين قضية العار مما يشكل عائقًا أمامين باالندماج
 

وتتوقف إعادة اإلدماج واإلناراط المجتمعي عمس دعم األسر ألطفاليم وتوفير األمن اإلقتصادي 
ليم باإلضافة ألىمية إعادة إلحاقيم في المدارس أو الحياة المينية بغية تأىيميم وحصوليم عمس 

مينة  يعيشون منيا، ومثل ىذه األمور تسيل اعادة إدماجيم في مجتمعاتيم وتعيد ليم الثقة 
 173.بالنفس
 

:  عالوة عمس ما تم ذكره أعاله يجب التركيز في برامج إعادة اإلدماج عمس ما يمي
 
يجب أن تشمل استراتيجيات إعادة اإلدماج جميع فئات األطفال المتضررين من النزاع -" 1

وأن مثل ىذه االستراتيجيات شاممة لعدة قطاعات وموجية لتحقيق إستدامة أطول أجال 
وأن األولوية ممنوحة لمنيج المستمد من المجتمع مع األعتراف بالموارد والشبكات 

والتقنيات الموجودة عمس مستوى المجتمع المحمي وبممارسات ومعايير الحماية المحمية 
. واإلستثمار فييا

                                                 
170

 16غراسا ماشيل، مرجع سابق، ص 

171
مكتب الممثل الااص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باألطفال والصراعات المسمحة، مقالة حول حالة الفتيات في الحرب،  

 المنشور عمس الموقع األلكتروني 1، ص 19/5/2010تاريخ الزيارة 
 http//unclef.com/arabic/children/conflict/girlsinwar.shtml 

172
 17غراسا ماشيل، مرجع سابق، ص 

173
 17، مرجع سابق، ص2008تقرير الممثمة الااصة لألمين العام المعنية باألطفال والنزاع لمعام  
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ينبغي توجيو اىتمام ااص لمفتيات من االل تاصيص موارد يحصمن من االليا عمس  -2

. دعم سري العادة اإلدماج وتافيف آثار الوصمات االجتماعية
 
ينبغي تاصيص إىتمام وموارد أكبر لألبعاد النفسية اإلجتماعية إلعادة اإلدماج بما في - 3

ذلك التقييم والمراجعة عند االقتضاء لألطر واإلحتياجات من الموارد الحالية وما إلس 
.  ذلك

 
ىناك حاجة لمتركيز بشكل أكبر عمس دعم سبل المعيشة بما في ذلك استرايجيات - 4

التوظيف الموجية لمشباب وفرص التعميم العالي والقيادة واالستثمار في منظمات ومراكز 
وأنشطة الشباب فضاًل عن إجراء تحميالت لمسوق عمس مدى فترة تمتد عدة أعوام اعترافًا 

. بالصالت القائمة بين إعادة الدمج واالقتصادات المحمية
 
ينبغي التركيز عمس التعميم باإلضافة لتعزيز برامج التعميم السريع والتوسع فييا لدعم -5

المستوى األساسي من إلمام بالقراءة والكتابة أو االستعداد لاللتحاق بنظام التعميم الرسمي 
  174."وينبغي معاممة التعميم والمدارس عمس أنيا مناطق أمنة لألطفال أثناء النزاعات

 
 

وتعد مبادرات إعادة االناراط واإلدماج في المجتمعات التي يترأسيا صندوق األمم المتحدة 
لمطفولة والصميب األحمر الدولي تساعد بشكل فاعل في تحويل األطفال الجنود من مقاتمين إلس 
مدنيين وتتركز مثل ىذه المبادرات في أفريقيا وأسيا عمس السواء  ومثال ذلك  مبادرة إعادة إدماج 

حيث تم تسريح األطفال الجنود في جنوب السودان وشمالو ففي "األطفال الجنود في السودان 
الف من األطفال الجنود المتحالفين مع  (12)قامت مجموعة عمل بتسريح  (2001)العام 

الحركة الشعبية لتحرير السودان وىي إحدى حركات المتمردين فعممية تسريح األطفال من القوات 
عادة إدماجيا أمر أساسي وميم  175.الحكومية والميميشيات المتحالفة وا 

175 
حيث ساعد برنامج تسريح األطفال في ثماني " أيضًا إعادة إدماج األطفال في أفغانستان 

ومن بين األطفال الذين سرحوا جرى إستعراض أوضاع  (2004)مقاطعات منذ إطالقو في العام
  176".طفل من أجل برامج إعادة اإلدماج  (1700)أكثر من

                                                 
174

 18،ص2008ذمشَش انًًصهح انخاصح نأليٍُ انؼاو ناليى انًرذذج انًؼُُح تاالطفال و انُضاع انًغهخ، يشجغ عاتك، نغُح  
175

 170الدكتورمحمود سعيد، مرجع سابق، ص  

176
 170الدكتور محمود سعيد، مرجع سابق، ص  
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معاممة األطفال الجنود أثناء النزاعات المسمحة غير الدولية  : المطمب الثالث
 

بالنسبة لألطفال الجنود الذين ساىموا في األعمال العدائية وتم اعتقاليم  أثناء نزاع مسمح غير 
دولي فإنيم يتمتعون بالحماية المقررة بمقتضس المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيف األربعة 

والتي تشمل األشااص الذين لم يكن ليم دور مباشر في األعمال العدائية عمس أن  (1949)لعام
وضحت أمورًا  (1977)الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 

عديدة من شأنيا حفظ كرامة األطفال أثناء ىذا النوع من النزاعات كذلك أوجبت المادة السادسة 
من ذات البروتوكول بمنع إصدارحكم باإلعدام عمس أي طفل دون الثامنة عشرة من العمر وقت 

إقترافو الجريمة عمس أنو قد يوقع عمس ىؤالء األطفال الجنود عقوبة مقررة بموجب التشريعات 
 177.الوطنية النافذة بسبب إشتراك األطفال في األعمال العدائية

 
 وضع أطفال فمسطين تحت اإلحتالل اإلسرائيمي : المطمب الرابع

 
عمس الرغم من مرور زمن طويل عمس اإلحتالل اإلسرائيمي لفمسطين إال أن إسرائيل ما زالت 

متذرعة   (1949)ترفض تطبيق أحكام إتفاقية جنيف الرابعة المتعمقة بحماية المدنيين لمعام 
بمزاعم واىية من ذلك ما ذىب إليو الفقو اإلسرائيمي والغربي المناصر لو أن دولة إسرائيل ال 

تعتبر نفسيا محتمة األراضي الفمسطينية بل ىي مسيرة ليا إلس أن يتم تقرير الوضع النيائي ليذه 
 178.األراضي المحتمة من االل المفاوضات

 
تقوم إسرائيل منذ إحتالليا فمسطين بماالفات شتس تتعارض مع القواعد واألحكام التي استقر 

عمييا العمل في القانون الدولي اإلنساني وقد قبمت عضوية إسرائيل في  األمم المتحدة في العام 
بعاد الفمسطينيين من ديارىم ، يقدر عدد الالجئين الفمسطينيين  ( 1949)  وقد عمدت إلس طرد وا 

في العالم حاليًا أربعة ماليين ألجيء فمثل ىذه األفعال شردت أجيال كاممة من األطفال 
كانت قوات االحتالل اإلسرائيمي  (1987 )منذ إندالع االنتفاضة األولس في العام .الفمسطينيين 

تفرض حظر التجوال عمس األطفال من سن الاامسة إلس العاشرة مما أدى إلس حرمانيم من 
الذىاب إلس مدارسيم وتمقييم التحصيل العممي ناىيك عن تعرضيم لمقتل والتعذيب واإلعتقال من 

. جانب قوات اإلحتالل اإلسرائيمي
                                                 

177
 49نسمة ىمسة، مرجع سابق، ص 
178

، تذوٌ طثؼح ،  (دساعح فٍ انماَىٌ انذونٍ انؼاو  ) واَرفاضح األلصً 1949 انذكرىس يىعً انذوَك ، اذفالُح جُُف انشاتؼح نؼاو 

 .24 ، ص2005تذوٌ داس َشش، انمذط، 
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 إستمرت معاناة األطفال 28/9/2000ومع بدء انتفاضة األقصس التي اندلعت بتاريخ 

الفمسطينيين وأدى إلس امق جيل محروم من أدني الحقوق اإلنسانية وغدوا يعيشون أوضاع 
كارثية جراء الممارسات اإلسرائيمية بحقيم حيث أكدت التقارير الصادرة عن منظمة األمم المتحدة 

 ألف طفل 330)تم تشريد أكثر من  ( 2002)لمطفولة أنو في شير آذار ونيسان من العام 
عن متابعة تحصيميم الدراسي نتيجة القيود  ( طفل 600000)باإلضافة لتوقف  (فمسطيني 

وجرح أكثر من  ( طفل 200)اإلسرائيمية التي فرضت عمس الحركة والتنقل وقتل أكثر من 
جراء عدم تمقييم الرعاية االجتماعية والصحية   ( طفل500)ومعانات أكثر من  ( طفل 7000)

أطفال أثناء ذىابيم إلس مدارسيم وىم  (3) كما إستشيد 179.نتيجة القيود اإلسرائيمية عمس الحركة
يحممون حقائبيم المدرسية عمس ظيورىم كما فرضت سمطات اإلحتالل عمس المناطق الااضعة 
لمسيطرة اإلسرائيمية منع التجوال مما أدى إلس شل الحياة اليومية لممواطنين وحرمان الطالب من 

  180.التوجو لمدارسيم حيث أضحت ثكنات عسكرية لقوات الجيش اإلسرائيمي
 

االستادام المبالغ فيو  (2000)وقد أدان مجمس األمن الدولي في قرار أصدره في نياية العام 
لمقوة ضد الفمسطينيين الذي نجم عنو قتل المدنيين األبرياء من األطفال والنساء والشيوخ حيث 

نتيجة ذلك ، قام األمين  181.دعا إسرائيل بصورة واضحة لاللتزام بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة
العام لألمم المتحدة آنذاك كوفي عنان بإرسال اطاب غير مسبوق لرئيس الوزراء اإلسرائيمي 

السابق ارئيل شارون طمب منو وقف استادام األسمحة الثقيمة قي قصف المدنيين والتوقف عن 
 182.قصف سيارات اإلسعاف والمدارس 

 
وعمس صعيد أوضاع األطفال الفمسطينيون الذين تم اعتقاليم عمس امفيات سياسية فقد قامت 

تم  ( عاما18)دون سن  ( طفل700)باعتقال  (2006)قوات االحتالل اإلسرائيمي في العام 
اعتقاليم بموجب أوامر اعتقال إداري دون محاكمة كما كان من ضمن المعتقمين ثمانية بنات وقد 

 183.تم توزيعيم عمس السجون المركزية ومراكز االعتقال والتحقيق 
                                                 

179
 300 انذكرىس ياهش أتى خىاخ ، يشجغ عاتك ، ص 

180
 انذشكح انؼانًُح نهذفاع ػٍ األطفال فشع فهغطٍُ ،ذمشَش دىل انذمائك وأسلاو االَرهاكاخ انرٍ َرؼشض نها األطفال ، ذاسَخ انضَاسج 

 ، انًُشىسج ػهً انًىلغ االنكرشو1ٍَ، ص10/4/2011

http: //www.dci-pal.org/arabic/display.cfm?Docld==26&CategoryId=2 
181

، داس انًؤنف نهُشش وانطثاػح وانرىصَغ، تُشوخ، 1 انذكرىس ػهٍ ػىاد، انؼُف انًفشط لاَىٌ انُضاػاخ انًغهذح ودمىق اإلَغاٌ، ط

 .162، ص2001
182

 300انذكرىس ياهش أتى خىاخ ، يشجغ عاتك ، ص  
183

 انذشكح انؼانًُح نهذفاع ػٍ األطفال فشع فهغطٍُ، ذمشَش دىل أوضاع األطفال انفهغطٍُُُُ انًؼرمهىٌ عُاعُا،  ذاسَخ انضَاسج 

: ، ػهً انًىلغ االنكرشو1ٍَ-1، ص10/4/2011

http://www.dci-pal.org/arabic/Display.cfm?DocId=187&CategoryId=2 
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 الذي يبين االنتياكات 26/3/2009كما استعرض تقرير األمين العام لألمم المتحدة الصادر في 

التي يتعرض ليا األطفال الفمسطينيين ومن ذلك أن صبي  (2009-2007)اإلسرائيمية بين العام 
أجبر عمس مرافقة قوات الجيش اإلسرائيمي في مدينة غزة أثناء عممية اقتحام  ( سنة11)عمره 

مبنس جمعية اليالل األحمر أثناء مطاردة أفراد المقاومة حيث أجبر عمس السير أمام قوات 
الجيش عمس الرغم من تصدي أفراد المقاومة لقوات الجيش حتس تم إطالق سراحو الحقا وىذا 

بشان عدم  (2005)يتعارض مع الحكم الصادر عن المحكمة العميا اإلسرائيمية في العام 
. مشروعية استادام الدروع البشرية 

 
كما تناول التقرير األضرار التي لحقت بالمدارس التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين في 

( 14)مدارس وتدمير  (7)أدت إلس تدمير   (2008) قطاع غزة االل األعمال القتالية في العام
لحاق االضرار بالمرافق الصحية التابعة لالونروا أما عمس صعيد  ( 38)مستشفس و عيادة وا 

صعوبة الحصول عمس ادمات طبية متاصصة في مدينة القدس نتيجة لمقيود الحدودية والمعابر 
حتفيم في غزة جراء عدم موافقة السمطات األمنية اإلسرائيمية عمس منح  ( طفل 12)فقد لقي 

فمسطيني نتيجة قيام القوات  (1369)ذوييم تصاريح داول إلس مدينة القدس كما تضرر حوالي 
اإلسرائيمية بيدم العديد من المنشات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ويقدر عدد 

  184.( طفل440)األطفال الذين تأثروا من ذلك 
 

ونشير في ىذا السياق لمكممة التي ألقاىا األستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور التي تعبر عن واقع 
أن " أطفال فمسطين  أمام المؤتمر البرلماني حول حماية ورعاية األطفال في بوركينافاسو بالقول 

إسرائيل تنفذ ماطط إلبادة الشعب الفمسطيني وتسابق الزمن لتنفيذ برامجيا ضاربة عرض الحائط 
بالقوانين واألعراف الدولية التي تكفل الحماية واألمن لمفمسطينيين تحت اإلحتالل كما أشار إلس 
أنو من الغريب أن توصف المقاومة ضد االحتالل بأنيا إرىاب وأن يتم تغافل إرىاب الدولة عن 
طريق اغتيال المدنيين وقتل األطفال وىو يشكل انتياك اطير لمبادئ القانون الدولي اإلنساني 

 185.""دون أن تتحرك القوة المؤثرة في العالم لكي تعاقب المعتدي أو توقف العدوان 
 
 

                                                 
184

 يكرة انًًصم انخاص ناليٍُ انؼاو انًؼٍُ تاألطفال وانصشاػاخ انًغهذح ، يمانح دىل انرطىساخ فٍ األسض انفهغطُُُح انًذرهح 

 http://www.un.org/arabic/children/conflict/palestine.shtml انًُشىسج ػهً انًىلغ االنكرشوٍَ 2-1وإعشائُم ، ص 
185

  .201 انذكرىسج فاطًح صَذاٌ ، يشجغ عاتك ، ص 
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خالصة الفصل األول 
 

صفوة القول في ىذا الفصل أن الحضارات القديمة قد عرفت مبدأ حماية األطفال في الحروب 
. منذ فجر التاريخ

 
تطورًا ىامًا عمس مبدأ حماية  المدنيين زمن  وفي القرن العشرين شيد القانون الدولي اإلنساني

النزاعات المسمحة من االل تتويج الجيود الدولية بإبرام إتفاقيات جنيف األربعة في العام 
وعمس األاص االتفاقية الرابعة بموجبيا حظي األطفال الذين ال يشاركون في األعمال  (1949)

القتالية بحماية عامة وىي مجموعة ضمانات و حقوق واسعة دون تمييز عمس أساس العرق أو 
نسانيتيم زمن النزاعات المسمحة وتضمن ليم إحترام حياتيم  الدين أو الجنس تكفل ليم كرامتيم وا 

. وسالمتيم البدنية والمعنوية بصفتيم مدنيين في زمن الحرب اليشاركون في النزاع المسمح 
 

أما بالنسبة لمحماية الااصة لم تقر بصريح النص بإتفاقية جنيف الرابعة بينما  أقرت ليم بموجب 
لسد الثغرة في اتفاقية جنيف الرابعة التأكيد  (1977)البروتوكول اإلضافي األول والثاني سنة 

وترسيخ مبدأ الحماية الااصة لألطفال االل ىذه المنازعات عمس اعتبار أنيم أطفال جديرون 
بالحماية لضعف بنيانيم وعدم مقدرتيم عمس تديير أمورىم ولضرورة أن يتمتع األطفال بموضع 

احترام ااص وأن تييء ليم أطراف النزاع المساعدة والعون بسبب سنيم أو ألي سبب اار 
وينطبق ىذا المبدأ عمس األطفال في النزاعات المسمحة غير الدولية وفق أحكام البروتوكول 

:  اإلضافي الثاني ويمكن تمايص أىم األحكام التي تحدد الحماية الااصة  بما يمي
 
الرعاية الصحية والغذائية لألطفال  - 1
جمع األطفال بعوائميم  - 2
حق األطفال في التعميم  - 3
جمع شمل األسر المشتتة  - 4
الحقوق الشاصية لمطفل  - 5
إنشاء المناطق المأمونة لألطفال - 6
حماية األطفال من األلغام األرضية  - 7

وقد استحدثت مجموعة جديدة من مبادىء القانون الدولي اإلنساني بموجب البروتكول االضافي 
األول  والثاني بموجبيما تم التأكيد عمس ما جاء في اتفاقيات جنيف األربعة والزام الدول بإلتزامات 



 87 

جديدة بحق األطفال بموجب البروتوكول األول الذي أوجب اتااذ كافة التدابير والوسائل الممكنة 
لمنع مشاركة األطفال دون سن الاامسة عشرة عامًا في العمميات العدائية ويحظر صراحة 
-15)تجنيدىم في القوات المسمحة ويشجع أطراف القتال عمس تجنيد األطفال األكبر سنًا ما بين 

عامًا أما البروتوكول الثاني فقد وسع من نطاق الحماية التي يتمتع بيا األطفال بشكل أكبر  (18
من البروتوكول األول و حظر تجنيد األطفال في االشتراك في النزاعات دون الاامسة عشرة 
عامًا ومشاركتيم في األعمال العدائية بشكل مباشر أو غير مباشر وبذلك يتضح لنا أن السن 

. المقبول لإلشتراك في العمميات القتالية امسة عشرة عاماً 
 

واستمرت الجيود الدولية في مسيرة تحديث منع تجنيد األطفال ورفع سن تجنيد األطفال 
التي أكدت عمس  (1989)ومشاركتيم في األعمال العدائية  من االل اتفاقية حقوق الطفل لمعام 

مبدأ الحماية المقرر في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتكوليين اإلضافيين وأكدت عمس ضرورة إعادة 
تأىيل الطفل الذي شارك في النزاعات المسمحة حيث تسري أحكام االتفاقية المصادق عمييا 

عالميًا من أكثر الدول في النزاعات المسمحة أما بالنسبة لمبروتكول االاتياري الممحق باالتفاقية 
الذي يعتبر مفسرًا لبنود االتفاقية ومستحدثًا التزامات جديدة عمس الدول باصوص  (2000)لعام 

مبدأ حماية األطفال فانو برفع سن االشتراك في النزاعات المسمحة بما أل يقل عن الثامنة عشرة 
عامًا كحد أدنس وحظره التجنيد اإلجباري لألطفال دون الثامنة عشرة في القوات المسمحة وأوجب 

. عمس الدول المصادقة عمس البروتكول رفع سن التجنيد التطوعي
 

أكد الميثاق اإلفريقي عمس أىمية معالجة ظاىرة تجنيد األطفال نظرًا   (1990)االل العام 
. إلنتشار ظاىرة تجنيد األطفال في القارة اإلفريقية بشكل ممحوظ مقارنة مع دول العالم

 
وبذات العام لم يسيس عمس اإلعالن العالمي لمطفولة عمس أىمية توفير الحماية لمطفل في 

. النزاعات المسمحة
 

أقرت منظمة العمل الدولية إتفاقية ىامة الااصة بأسوا أشكال العمل األطفال  (1999)وفي العام 
حيث اعتبرت تجنيد األطفال أحد أسوء أشكال عمل األطفال المقررة باإلتفافية وحددت السن 

. االدنس لمتجنيد  بحيث أل يقل عن الثامنة عشرة
 وجدت األسرة الدولية أن ىناك إلتزامًا دوليًا يقع عمس كاىميا من أجل الوقف 2007االل العام 

لتزامات باريس التي تذىب   إلس  المتزايد لظاىرة تجنيد األطفال من االل إقرارىا مبادىء وا 



 88 

عادة  تحرير األطفال المرتبطين بالقوات المسمحة والجماعات المسمحة وضرورة  نزع سالحيم وا 
. تأىيميم

 

وقد كفل القانون الدولي اإلنساني الحماية لألطفال كونيم أشااص بالغي التعرض لماطر لكن 
مازال موضوع حماية المدنيين واألطفال تحديدًا زمن النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية يراوح 
مكانو في القرن الواحد والعشرين رغم ما شيده العالم من ثورة تكنولوجية وتقدم  فقد أثبت الواقع 
العممي أن ىناك إنتياكات عديدة ألحكام القانون الدولي اإلنساني بحق األطفال والمدنيين عمس 

نطاق واسع في بؤر الصراع  المنتشرة في العالم  عمس الرغم من أن قواعده أمرة لكن يساء 
تطبيقيا من قبل الدول الكبرى من أجل إحكام السيطرة والمحافظة عمس مصالحيا اإلقتصادية 

تحديدًا في دول العالم الثالث وأنو أل بد من تكاتف الجيود الدولية لوقف اإلعتداءات عمس 
األطفال من أجل مستقبل أفضل ألطفال العالم  فكمما حظي أطفال العالم بطفولة سميمة كمما 

. كان ىناك غد واعد فأطفال اليوم ىم قادة المستقبل
 

ثانيًا  ظاىرة تجنيد األطفال في النزاعات المسمحة تأاذ أشكااًل عديدة تتراوح بين االشتراك 
المباشر لألطفال في العمميات العدائية وحمميم السالح بأنواعو لدورىم المفصمي أثناء النزاعات 
المسمحة واالشتراك غير المباشر الذي يأاذ اشكال عديدة منيا  دور األطفال بنقل االسمحة، 
متابعة أابار الطرف المعادي، واستاداميم لمكشف عن األ لغام األرضية، أما الفتيات فيتمثل 

دورىن في أعمال الطيي واالستغالل الجنسي من قبل القادة العسكريين وقد أكدت قواعد القانون 
الدولي األنساني عمس منع ظاىرة استغالل األطفال في الحروب و أن استغالل األطفال في 
العمميات العدائية سواء في النزاعات الدولية أو غير الدولية  في الحروبٍ ىي إنتياك ليذه 

. األحكام األمرة ويشكل جريمة حرب معاقب عمييا
 

وقد بدأ االىتمام الدولي بظاىرة تجنيد األطفال في بداية القرن العشرين وتوجت الجيود الدولية 
التي عنيت بيذا الموضوع بالبروتوكول اإلضافي األول الذي حظر تجنيد األطفال دون سن 
الاامسة عشرة من العمر في النزاعات المسمحة الدولية والبروتوكول الثاني الذي يطبق عمس 

النزاعات المسمحة غير الدولية الذي حظر أيضًا  تجنيد األطفال دون سن الاامسة عشرة عامًا 
. بشكل واضح وصريح

 
وقد توالس بعد ذلك التاريخ ازدياد أعداد األطفال المنارطين في النزاعات المسمحة الدولية وغير 

وأعقبيا بذلك البروتوكول االاتياري  (1989)الدولية حيث أبرمت اتفاقية حقوق الطفل في العام 



 89 

الذي أكد عمس ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل وأكد عمس الدول التي وقعت  (2000)في العام 
عمس البروتوكول بحظر تجنيد األطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر سواء التجنيد الطوعي 

( 2007)في القوات المسمحة أو القسري باإلضافة لإللتزامات ومباديء باريس التوجييية في العام 
. وتم التأكيد عمس ضرورة نزع سالح األطفال المرتبطين بجماعات مسمحة وتسريحيم  

 
ثالثًا تم الاوض في مسببات ظاىرة تجنيد األطفال في العالم حيث تبين من أىم األسباب الفقر، 
وانتشار األمية في العديد من دول العالم باإلضافة لألسباب االقتصادية حيث  تتصارع الدول 
الكبرى لتقاسم الثروات الطبيعية في الدول الفقيرة من االل إزكاء نار الفتنة بين القوات التي 

تتناحر عمس الحكم داال الدولة الواحدة حيث يتم تقوية طرف عمس اار بغية  تمرير ما تصبو 
ناىيك عن قضايا الثأر  (تقاسم الغنائم)إليو ىذه الدول من إحكام السيطرة عمس ىذه الدول 

واألنتقام التي تستحوز عمس تفكير األطفال الجنود وىذا ناجم عن األجواء التي يحييا األطفال 
. جراء مقتل شاص عزيز عمييم من أفراد أسرتو أثناء النزاع

 
رابعًا تطرقنا لمطريقة التي بموجبيا يتم تجنيد األطفال حيث يتم تجنيدىم في كثير من األحيان 

رىابيم فيجدون أنفسيم انو أل سبيل أماميم و  عن طريق اطفيم وممارسة شتس الضغوط عمييم وا 
يتم تنظيم مراسم ذات المراسم العسكرية لمجنود الكبار ويتم إاراطيم مباشرة في الحرب دون أي 
تدريب فعمي عمس أعمال القتال وما ينجم عن ذلك في الكثير من األحيان وقوعيم في قبضة 

. العدو أو إصابتيم بإصابات جسيمة لقمة الدراية والابرة في التعاطي مع مجريات الحروب 
 

اامسًا تم تسميط الضوء عمس أىمية قواعد العرف الدولي في مجال توفير الحماية لألشااص 
المدنيين زمن النزاعات بإعتباره المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي بعد المعاىدات 

الدولية وتكمن أىميتو انو يأتي مكمال لالتفاقيات الدولية عمس اعتبار أن أصل ىذه المعاىدات 
 قواعد عرفية نشأت وأستقرت عمس شكل المعاىدات الدولية وأصبحت ممزمة ليذه الدول حيث في

العادة تعالج أمور معينة وفي بعض األحيان يعتورىا النقص في معالجة بعض التفصيالت 
لمعرف الدولي إلكمال النقص عمس إعتبار أنو المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي  فيصار

باإلضافة أن العرف الدولي ممزم لجميع األسرة الدولية باالف المعاىدة الدولية فمدى الإللزامية 
. ينحصر بالدول األعضاء وقواعده اِّمرة أي اليجوز العمل باالفيا
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سادسًا تم البحث في الوضع القانوني لألطفال الجنود في ساحة المعركة الذين يشتركون في حمل 
السالح فيم عرضة لمقتل ويحق لمعدو قتميم أو إصابتيم ما داموا يحممون السالح وسط المعارك 
أما في حالة وقوعيم باألسر دون سن الاامسة عشرة عامًا فيم يتمتعون بوصف مقاتميين وأسرى 

حرب ويتمتعون بوضع بالحماية الااصة المقررة ليم بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني 
والذي أوجب معاممتيم معاممة الئقة تتناسب مع سنيم وكرامتيم وينتفعون من الحماية الااصة 

. المقررة ليم بموجب القانون الدولي اإلنساني
 

 أما األطفال ما بين سن الاامسة عشرة من العمر والثامنة عشرة من العمر المشاركون في 
ىبة جماىيرية يتمتعون بوصف مقاتميين وأسرى حرب بموجب اتفاقية  و أالمسمحة النزاعات

جنيف الثالثة والبروتوكول اإلضافي األول والنظام الااص بقوانين الحرب البرية وأعرافيا الممحقة 
أما األطفال الجنود المشتركين في النزاعات المسمحة غير الدولية  (1907)بإتفاقية ألىاي لعام

تفاقية جنيف  (1977)يعاممون معاممة أسرى الحرب بمقتضس البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  وا 
الثالثة باإلضافة لجواز توقيع عقوبة جنائية بحقيم في حالة إرتكابيم ماالفات جسيمة ضد قواعد 
القانون الدولي االنساني عمس أنو ال يجوز توقيع عقوبة اإلعدام عمييم سواء نزاع مسمح دولي أو 

. غير دولي حتس في حال إرتكابيم جريمة حرب طالما أنيم دون سن الثامنة عشرة عاماً 
 

سابعًا أوجب القانون الدولي اإلنساني بضرورة إرجاع األطفال المعتقمين أثناء النزاع بعد الحصول 
عمس موافقتيم بموجب إتفاقية جنيف الثالثة  أما في حال إنتياء الحرب فيتم إرجاع األسرى الكبار 

ومن ضمنيم األطفال الجنود من االل لجنة الصميب األحمر الدولي حيث تعطس األولوية 
لألطفال لصغر سنيم  ويعقب عودتيم لبالدىم اضوعيم لعممية اإلدماج والتسريح في مجتمعاتيم 

ويعتبر ذلك من المسائل الصعبة كون الطفل الجندي قد يكون غاب عن أسرتو مدة طويمة وقد 
إعتاد عمس ظروف حياتيو معينة أثناء مشاركتو في النزاع وتعرض ألضرار جسدية ونفسية عميقة 
اراطو في مجتمعو يحتاج إلس الدعم األسري إلرجاعو  بسبب طول فترة النزاع فتوفيق أوضاعو وا 

لجادة الصواب وقدرتو  عمس حمل أعباء المستقبل وىذا يتطمب إعادة الحاقو بمقاعد الدراسة 
والحاقة ببرامج التعميم الميني ىذا بالنسبة لألطفال الذكور أما بالنسبة لمفتيات فالمشكمة أصعب 

التي  (وصمة العار)بكثير واصوصًا في المجتمعات المحافظة بسبب الفكر التقميدي السائد  
. الحقتيا الفتاة لمجتمعيا بسبب قضية ممارستيا الجنس وماالفتيا العادات والتقاليد
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ما زالت دولة اإلحتالل اإلسرائيمي تنيك حقوق الطفل الفمسطيني جيارًا نيارًا ضاربة : ثامنا
. بعرض الحائط كل اإلتفاقيات الدولية التي توفر الحماية لممدنيين في فمسطين بمن قييم األطفال

 
وأايرا تمعب منظمة األمم المتحدة من االل اليونسيف ولجنة الصميب االحمر الدولي دورًا فاعأل 

. في عمميات اإلناراط واإلدماج لألطفال الجنود في مجتمعاتيم المحمية ادمة لمبشرية
 

والذي نراه أن قواعد القانون الدولي االنساني تقف عاجزة  عن وقف زيادة أعداد األطفال 
نيضة وتقدم  فيذا يبرىن أن  من المشتركيين في النزاعات المسمحة في العالم رغم ماشيده العالم

الدولي  لقواعد القانون مبدأ القوة ىو المسيطرة عمس المعامالت الدولية والضرب بعرض الحائط
اإلنساني وانتشار النزاعات الداامية بشكل الفت لمنظر في الدول الفقيرة يؤكد مدى سيطرة الدول 

الكبرى عمس الدول الفقيرة بغية إحكام السيطرة وبسط النفوذ الستغالل ايرات ىذه الدول وىو 
يشكل نوعًا من أنواع االستعمار بثوبو الجديد لمسيطرة عمس مقدرات الدول الفقيرة واالستئثار 

بايراتيا وأن األطفال أكثر الفئات المتضررة من الحرب وأعمال العنف حيث ينعكس ذلك عمس 
حالتيم الصحية والنفسية والعقمية فضاًل عن كل األموال التي تنفق عمس الحرب والتي من شأنيا 

. التقميل من الادمات اإلجتماعية المقدمة لألطفال
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آليات حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني  : الفصل الثاني
 

تعتبر الدول التي تقوم بانتياكات حقوق اإلنسان مثل تجنيد األطفال أو اإلعدام اارج نطاق 
القضاء موجبة ىذه األفعال لممساءلة القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان أمام 

. الييئات واألليات الدولية لحقوق اإلنسان  عن ىذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق البشرية  
 

لقد عقدنا العزم أن نؤكد من جديد " أعمنت األمم المتحدة في ميثاقيا بالقول  (1945) وفي العام 
  " . –إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبما لمرجال والنساء من حقوق متساوية 

 
  وبعد ذلك التاريخ  بدأت حركة تطوير واسعة لمقوانين ّواليات المحاسبة والرقابة وتحمل الدول 

دانة القادة والحكام في حال تجاىل المعايير الدولية لحقوق  المسؤولية القانونية والسياسية وا 
اإلنسان في السمم والحرب وتوجت ىذه الجيود الدولية بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية في العام 

 186.من قبل األمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية اإلقميمية (1998)
 

حيث أاذت عمس كاىميا معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق األطفال 
أثناء النزاعات المسمحة، عمس صعيد األمم المتحدة  كانت نقطة البداية لالىتمام بحماية األطفال 

بإقرارىا اطط لمسالم تعنس باألطفال أثناء النزاعات  (2000)أثناء النزاعات المسمحة منذ عام 
المسمحة حيث دعا الممثل الااص لألمين العام لألمم المتحدة  بضرورة أن يشكل األطفال 

ودعا  (2000)جزءًامن اطط السالم الدولية وقد ترجم ذلك في اتفاق بروندي لمسالم في العام 
 187.إلس ضرورة إشراك الشباب في توطيد السالم الدولي

 
 
 

وقد عززت مشاركة مجمس األمن التابع لألمم المتحدة في مجال مساءلة مرتكبي الجرائم بحق 
األطفال أثناء النزاعات المسمحة بادراجو ضمن اطة المجمس لمسمم واألمن الدوليين الرامية 

بموجبو تم  (2005)في العام  (1612)لتوفير الحماية لألطفال حيث اعتمد المجمس القرار رقم 
إنشاء آليات لرصد االنتياكات الجسيمة لحقوق األطفال بغية مواجية ىذا الموضوع وتوقيع 

                                                 
186

 53، ص 1996تقرير منظمة العمل الدولية لمعام  

187
 222الدكتورة فاطمة زيدان، مرجع سابق،ص  
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شيد القانون الدولي تطورات ىامة   (2006)الجزاءات ضد مقترفي ىذه األفعال و االل العام 
في مجال المساءلة القانونية بحق األشااص مرتكبي الجرائم الجسيمة بحق األطفال حيث أرسيت 

 )سوابق في مجال المساءلة الدولية لمرتكبي جرائم الحرب بحق األطفال ومن ذلك محاكمة
مؤسس وزعيم اإتحاد الوطنيين الكونغوليين أمام المحكمة الجنائية الدولية  (توماس لوبانغا دييمو

وىو أول شاص توجو إليو تيم تجنيد األطفال دون سن الاامسة عشرة عامًا واستغالليم 
 188.لممشاركة في األعمال القتالية

 
وعميو سنحاول تقسيم ىذا الفصل إلس مبحثيين إثنيين محاوليين بذلك التعرف عمس الدور المنوط 

والمسؤولية   (المبحث األول)باألمم المتحدة في توفير الحماية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة 
  .(المبحث الثاني)الجنائية الدولية عن تجنيد األطفال أثناء النزاعات المسمحة 

 

                                                 
188

 3-2، مرجع سابق، ص2008تقرير الممثمة الااصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية باألطفال والنزاع المسمح لعام  
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دور األمم المتحدة في توفير الحماية لألطفال أثناء النزاعات : المبحث األول
المسمحة 

 
يعتبر ميثاق األمم المتحدة ىو الوثيقة الدولية التي يرجع إلييا الفضل بحظر استادام القوة في 

العالقات الدولية وحظر الحرب بشكل قاطع حيث يعتبر من أىم الوثائق الدولية في القرن 
العشرين ويعتبر ىذا الميثاق األساس القانوني الذي بموجبو تقوم األمم المتحدة بتسيير 

 189.أعماليا

 
و من أىدافيا السامية منع الحروب ومحاولة ااماد نيران الفتنة وحل المنازعات الدولية بالطرق 

حيث أكدت المنظمة في ديباجة . السممية وفق أحكام ومباديء القانون الدولي ومقتضيات العدالة
إلنقاذ األجيال المقبمة من ويالت الحرب والتي االل جيل واحد جمبت عمس " ميثاقيا انيا أنشأت 

ويمكن القول أن لألمم المتحدة جانبين في تأدية "  اإلنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنيا الوصف 
رسالتيا الجانب األول يتمثل في حل الصراعات وديًا والتي تؤدي إلس اإلاالل بالسمم واألمن 

الدوليين أما الجانب الثاني ويتمثل في اتااذ كافة اإلجراءات الالزمة لمعالجة أي إاالل بالسمم 
واألمن الدوليين ومعالجتو وىذا ما نصت عميو الفقرة األولس من المادة األولس من الميثاق بالقول 

 190".من مقاصد األمم المتحدة قمع أعمال العدوان وغيرىا من وجوه اإلاالل بالسمم" 
 

بعد نياية الحرب الباردة برزت الصراعات الداامية بين الدول التي تميزت بعدم التكافؤ بين 
 191.المتقاتميين وأصبحت تستيدف المدنيين بشكل مباشر

 
 وقد لعبت منظمة األمم المتحدة دورًا ىامًا في مجال حماية حقوق اإلنسان في العالم من االل 

إيفاد مراقبين لمراقبة أوضاع حقوق اإلنسان ووضع مبادرات لحماية حقوق اإلنسان ووضع 
 192.معايير لحقوق اإلنسان تعتمد من قبل الدول

 

                                                 
189

 20، ص 2001، مؤسسة األنوار، عكا، 1الدكتور ديب عكاوي، العدوان المسمح، ط 

190
، 2000، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 6، ط( األمم المتحدة–الجماعة الدولية )الدكتور محمد سامي عبد الحميد، التنظيم الدولي  
 .78-77 ص
191

تُهض، انرغهخ وَضع انغالح واأليٍ انذونٍ، يُشىساخ يؼهذ عرىكهىنى ألتذاز انغالو انذونٍ فٍ انغىَذ، ذشجًح . ل. أنُغىٌ، ض 

 .201-200، ص2007، تذوٌ داس َشش، تُشوخ، 1يشكض دساعاخ انىدذج انؼشتُح، ط
192

 .201بيمز، مرجع سابق، ص.ل.ج.أليسون 
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  برزت مرحمة جديدة وىامة في تطور مفيوم دور األمم المتحدة بعد انعقاد المؤتمر الدولي 
بإصدار المؤتمر قرار حول بداية عمل األمم المتحدة في  (1968)لحقوق اإلنسان في طيران عام

 193.المجال اإلنساني وتوفير الحماية الااصة لمنساء واألطفال

 
حيث لم تجرأ األمم المتحدة عمس التطرق ليذا الموضوع  اإل في بداية الثمانييات عقب ورود 

تشرك  ( دولة20)العديد من التقارير الصادرة عن منظمة اليونسيف التابعة لألمم المتحدة بوجود 
األطفال ما بين العاشرة والثامنة عشرة عامًا بالقيام بالتدرب عمس األعمال العسكرية تمييدًا 

الاراطيم في الحروب األىمية والدولية وأن ظاىرة تجنيد األطفال في إزدياد في أفريقيا وّاسيا 
.  وأمريكا الالتينية

 
 وفي بدايات التسعينيات من القرن العشرين أاذت األمم المتحدة تمعب دورًا غير تقميدي من 
االل مشاركة قوات حفظ السالم الدولية في النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية يتمثل في 
صالح شؤون العدل، ودعم سمطة الدولة،  عادة دمجيم، وا  نزع السالح، وتسريح المتحاربين، وا 

والمساعدة في ترتيب أمور اإلنتاابات وتعزيز مفيوم حقوق اإلنسان من أجل النيوض في الدول 
التي ترابط وتشرف عمييا من أجل إعادة تأىيل الدول المتضررة من النزاعات والصراعات التي 

  194.تكون إستغرقت زمن طويل وأستنفذت ايراتيا
                  

سنحاول دراسة التطور اليام الذي استجد عمس جدول أعمال المنظمة الدولية من االل دور  
المطمب )الجمعية العامة لألمم المتحدة في توفير الحماية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة 

المطمب )ودور مجمس األمن الدولي في توفير الحماية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة  (األول
ودور قوات حفظ السالم الدولية في توفير الحماية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة  (الثاني

ودور منظمة اليونسيف في توفير الحماية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة  (المطمب الثالث)
 (المطمب الرابع)
 
 
 
 

 

                                                 
193

 140 فضيل طالفحة، مرجع سابق، ص 

194
 201بيمز،مرجع سابق، ص.ل.ج.أليسون 
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دور الجمعية العامة لألمم المتحدة في توفير الحماية لألطفال أثناء : المطمب األول
. النزاعات المسمحة

 
أسند إلس الجمعية العامة لألمم المتحدة بمقتضس ميثاق األمم المتحدة ااتصاصات في المحافظة 

عمس السمم واألمن الدوليين تقديرًا لدورىا وقد تم االعتراف لبعض قراراتيا بقدر من اإللزامية 
 لكن مرجع األىمية بأنيا تعتبر الجياز الوحيد الذي تشترك في 195،وكذلك الحال لمتوصيات

عضويتو جميع الدول األعضاء مما يجعل منيا مقياس لمرأي العام الدولي و تصدر إرشاداتيا 
وتوصياتيا إلس األجيزة الماتمفة في منظمة األمم المتحدة و إاتصاصيا عام وشامل يحيط بكل 

 196.ما يدال في دائرة نشاط األمم المتحدة من أمور وقضايا
 

حيث تضم الجمعية العامة بعضويتيا جميع دول العالم وىي المنبر الذي من االلو يمكن لمدول 
التحدث عن كافة القضايا واألمور من االل مندوبي الدول فقد منحيا ميثاق األمم المتحدةة عدة 

". صالحيات وامتيازات بموجب أحكام المادة العاشرة بالقول 
 

لمجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو أمر يدال في نطاق ىذا الميثاق أو يتصل بسمطات فرع 
 أن 112من الفروع المنصوص عمييا فيو أو وظائفو كما أن ليا فيما عدا ما نص عميو بالمادة 

أيضًا تممك "  توصي أعضاء الييئة أو مجمس األمن أو كمييما بما تراه في تمك المسائل واألمور 
من الميثاق عدة إاتصاصات ىامة منيا المحافظة  (12+11)الجمعية العامة بموجب المادة 

 197.عمس السمم واألمن الدوليين
 

ونظرًا لمدور اليام الذي تمعبو الجمعية العامة في المحافظة عمس السمم الدولي فقد تكممت جيود 
الجمعية العامة في ىذا المجال باصدار اإلعالن الااص بحماية األطفال والنساء في حاالت 

 لألمم.وتعيين الممثل الااص( الفرع األول  ) (1974)الطواريء والنزاعات المسمحة لسنة 
. المتحدة

                                                 
195

، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، 1الدكتور أبو عجيمة عامر سيف النصر، الجزاءات اإلقتصادية الدولية بمنظمة األمم المتحدة، ط 
 162، ص 2009

196
 145الدكتور محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص  

197
، ص 1993، الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالن،مصراتة، 1الدكتور عبد السالم عرفة، المنظمات الدولية واإلقميمية، ط 
150. 
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اإلعالن الخاص بحماية األطفال والنساء في حاالت الطواريء :الفرع األول 
  1974والنزاعات المسمحة لسنة 

 

بغية توفير الحماية الدولية  (1974)صدر اإلعالن عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام
لألطفال والنساء عمس اعتبارىم أكثر الفئات المتضررة من الحروب ويمحق بيم أذى وضرر أثناء 
النزاعات المسمحة الدولية ويرتكب بحقيم أعمال غير إنسانية من شأنو إمتيان كرامتيم البشرية 

:  حيث دعت الجمعية العامة الدول إلس إلتزام الدول بما يمي
 

حظر اإلعتداء عمس المدنيين وقصفيم بالقنابل وىو ما يمحق بيم ّاالما ال تحصس بيم "  -1
 .ااصة باألطفال والنساء

 

التذكير بان إستعمال األسمحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمميات العسكرية يعد  -2
تفاقيات جنيف لعام (1925)انتياكًا لمبروتوكول جنيف لعام  ومباديء القانون  (1949)وا 

الدولي اإلنساني نظرًا ألن استادام ىذه األسمحة يمحق اسائر جسيمة بالسكان المدنيين 
 .ااصة األطفال

 

عمس الدول المشتركة في منازعات مسمحة أو في عمميات عسكرية في أقاليم أجنبية أو  -3
في أقاليم ال تزال تحت السيطرة االستعمارية أن تبذل ما في وسعيا لتجنب األطفال 
ويالت الحروب واتااذ الاطوات الالزمة لضمان حظر اتااذ تدابير كاالضطياد 

 .والتعذيب والتأديب والمعاممة الميينة والعنف اصوصًا ما كان موجيًا لألطفال

 

الوفاء الكامل بااللتزامات الدولية المتعمقة بحماية األطفال أثناء المنازعات المسمحة  -4
(. 1949)الواردة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان واتفاقيات جنيف لسنة 

 

يعد عماًل إجراميًا جميع أشكال القمع والمعاممة القاسية والإلنسانية لألطفال بما في ذلك  -5
الحبس والتعذيب واإلعدام رميًا بالرصاص واالعتقال بالجممة والعقاب الجماعي وتدمير 
المساكن والطرد قسرًا التي يرتكبيا المتحاربون أثناء العمميات العسكرية أو في األقاليم 

  .المحتمة
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عدم جواز حرمان األطفال الذين يجدون أنفسيم في حاالت الطواريء والمنازعات -6
المسمحة أو الذين يعيشون في أقاليم محتمة من المعونة أو غير ذلك من الحقوق الثابتة 

 198".لألطفال
 

الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باألطفال والصراع : الفرع الثاني
المسمح  

 
عام الطفولة أن تمفت نظر المجتمع الدولي  (1990)حرصت األمم المتحدة جاىدة منذ العام 

ألىمية ظاىرة تجنيد األطفال في العالم وما ينجم عن ىذه الظاىرة من تدمير ألجيال من الشباب 
الذي بموجبو تم  التأكيد عمس  (2000)وقد ألحق باالتفاقية البروتوكول االاتياري في العام 

االلتزامات الدولية الممقاة عمس كاىل الدول المنضمة إلس البروتوكول من أجل وقف ظاىرة تجنيد 
األطفال  وقد استمرت المساعي الحثيثة لألمم المتحدة من أجل وضع حد ليذه الظاىرة لما يتولد 

. عنيا من أضرار جسيمة لألطفال أثناء النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية
 

الابيرة التي تم تعيينيا من قبل األمين العام (غراسا ماشيل )قدمت السيدة  (1996)وفي العام 
عمال بقرار الجمعية "  أثر النزاعات المسمحة عمس األطفال " لألمم المتحدة تقريرىا المعنون 

بدعم من مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومنظمة  (1993)بالعام   (157/ 48)العامة رقم 
األمم المتحدة لمطفولة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بموجب ىذا التقرير دعت الدول 
األعضاء إلس ضرورة حماية األطفال في حاالت النزاع وبذات الوقت دعت إلس إجتثاث األسباب 
المولدة ليذه النزاعات  وبينت أىمية ىذه القضية بالنسبة لحقوق اإلنسان والسمم واألمن الدوليين 
وأثره عمس برامج التمنية كما دعت المجتمع الدولي إلتااذ كافة اإلجراءات لوقف ىذه الظاىرة 

 199.وتأثيره عمس األطفال المتأثرين بالنزاعات المسمحة
 

 (A/RES/51/77)حيث تم تعيين الممثل الااص لألمين العام بموجب قرار الجمعية العامة رقم 
 وأكد القرار بأن يتم تعيين الممثل الااص لمدة ثالث سنوات لبحث أثر 20/2/1997بتاريخ 

:  النزاعات المسمحة عمس األطفال وأكد القرار ضرورة القيام بما يمي

                                                 
198

 216الدكتورة فاطمة زيدان، مرجع سابق، ص 

199
تعريف بماىية  مكتب الممثل الااص الألمين العام لألمم المتحدة المعني باألطفال والصراعات المسمحة، تاريخ الزيارة،  
 المنشور عمس الموقع األلكتروني                                                                                                                 2-1، ص30/5/2010

http://unclef.com/arabic/children/conflict/theoffice.shtml 

http://unclef.com/arabic/children/conflict/theoffice.shtml
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تقييم التقدم المحرز والتدابير المتاذة والصعوبات القائمة في مجال تعزيز حماية - " 1
. األطفال في حاالت النزاع المسمح

 
ترقية الوعي وتعزيز جمع المعمومات عن محنة األطفال المتأثرون بالنزاع المسمح - 2

. والتشجيع عمس إقامة الشبكات
 
التعاون الوثيق مع لجنة حقوق الطفل وىيئات األمم المتحدة ذات الصمة والوكاالت - 3

 .المتاصصة وغيرىا من الييئات الماتصة فضال عن المنظمات غير الحكومية

 
رعاية التعاون الدولي لضمان احترام حقوق الطفل في ىذه الحاالت والمساىمة في - 4

تنسيق الجيود التي تبذليا الحكومات وىيئات األمم المتحدة ذات الصمة ال سيما 
مفوضية األمم المتحدة لمطفولة والوكاالت المتاصصة، ولجنة حقوق الطفل والمقررون 

الماتصون والفرق العاممة فضال عن العمميات الميدانية التابعة لألمم المتحدة 
ولممنظمات اإلقميمية وغير اإلقميمية وغير ذلك من الييئات والمنظمات غير الحكومية 

. "  الماتصة
 

وبموجب ىذا القرار طمب من الممثل الااص أن يقدم تقريرًا سنويًا لمجمعية العامة ولجنة حقوق 
اإلنسان عن أوضاع األطفال المتأثرين بالنزاعات المسمحة في العالم وقد ااطب القرار أجيزة 

 200.األمم المتحدة والمنظمات اإلقميمية بضرورة التعاون مع الممثل الااص
 
 

ومن الميام المسندة لمممثل أن يقوم بتوفير أقصس اإلمكانيات لتوفير الحماية لألطفال أثناء 
النزاعات والقيام بدور تثقيفي وتوعية الدول بأىمية حقوق األطفال المتضررين من النزاعات 

 201.المسمحة عالوة عمس إقتراحو السبل وّاليات من أجل تافيف المعاناة عن األطفال
 

من جية ثانية أكدت الجمعية العامة في عدة قرارات ىامة في مجال معالجة موضوع تجنيد 
األطفال أثناء النزاعات المسمحة والسبل الكفيمة لمتافيف من معاناة األطفال وطرق إدماجيم في 

                                                 
200

 2-1تعريف بماىية  المكتب الممثل الااص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باألطفال والصراعات المسمحة،  مرجع سابق، ص 
المنشور عمس الموقع األلكتروني 

Http://unclef.com/arabic/children/conflict/theoffice.shtml 
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مجتمعاتيم نقوم باستعراض ىذه القرارات نظرًا لتغير الدور التقميدي الذي أصبحت تمعبو عمس 
، والقرار الصادر (الفقرة األولس) 20/2/1997الساحة الدولية من االل القرار الصادر بتاريخ 

، والقرار الصادر (الفقرة الثالثة) 25/2/2000، والقرار بتاريخ (الفقرة الثانية) 23/2/1999بتاريخ 
، والقرار (الفقرة الاامسة) 22/2/2001، والقرار بتاريخ (الفقرة الرابعة) 16/3/2001بتاريخ 

الفقرة ) 19/2/2003، والقرار الصادر بتاريخ (الفقرة السادسة) 15/2/2002الصادر بتاريخ 
، والقرار الصادر بتاريخ (الفقرة الثامنة) 9/3/2004، والقرار الصادر بتاريخ (السابعة

، والقرار (الفقرة العاشرة) 11/1/2006، والقرار الصادر بتاريخ (الفقرة التاسعة)  24/2/2005
الفقرة ) 22/2/2008، و القرار الصادر  (الفقرة الحادية عشرة) 23/1/2007الصادر بتاريخ 

. (الفقرة الثالثة عشرة) 13/3/2009، والقرار الصادر بتاريخ (الثانية عشرة
 

 20/2/1997قرار الجمعية العامة بتاريخ : الفقرة األولى
 

األطفال بمتابعة أوضاع يتم تعيين ممثل ااص ُيعنس  أوصس األمين العام لألمم المتحدة بأن
األطفال االل أوضاع أثناء النزاعات المسمحة لفترة ثالث سنوات حيث يتم تقديم التقارير حول 

النزاعات ويعمل بالتنسيق مع األمم المتحدة لمطفولة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 202.ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التابع لألمانة العامة

 
 23/2/1999قرار الجمعية العامة بتاريخ : الفقرة الثانية 

 
أكد القرار عمس دعم أعمال الممثل الااص وأكد عمس ضرورة قيام أطراف النزاعات المسمحة 
باتااذ جميع السبل إلنياء استادام األطفال الجنود وتسريحيم عمس اعتبار أن مشاركتيم في 
النزاعات جريمة حرب  باإلضافة العتبار جريمة االغتصاب أثناء النزاعات المسمحة يشكل 

جريمة من جرائم الحرب وعماًل من أعمال اإلبادة الجماعية كذلك أدان القرار ااتطاف األطفال 
أثناء النزاعات المسمحة من أجل إشراكيم في النزاعات كما أوصس الدول والمنظمات الدولية 

 203.إتااذ كافة اإلجراءات إلطالق سراح األطفال الماتطفين
 
 

                                                 
202

، 20/2/1997، انصادس تراسَخ (A/RES/51/77)انجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج انذادَح و انخًغىٌ، لشاس انجًؼُح انؼايح  

 .7ص
203

-12، ص23/2/1999، تراسَخ (A/RES/53/128 ) و انخًغىٌ، لشاس انجًؼُح انؼايحانصانصح انجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج 

13. 
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 25/2/2000قرار الجمعية العامة بتاريخ : الفقرة الثالثة
 

، 1977 والبروتكولين اإلضافيين لعام 1949دعت الدول األطراف إلس احترام اتفاقية جنيف عام 
ودعت الدول األطراف في الصراعات المسمحة التااذ التدابير الالزمة لحماية االطفال من 

األفعال التي تشكل انتياكًا لمقانون الدولي اإلنساني، كما بين القرار أن إنشاء المحكمة الجنائية 
الدولية قد وضع حدًا لمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد االطفال من اإلفالت من العقاب بما تشممو من 

كما دعا القرار أطراف الصراعات المسمحة . أعمال العنف الجنسي أو استادام األطفال كجنود
لضمان وصول موظفي المساعدة اإلنسانية دون أي معوقات إلس األطفال المتضررين من 

 204.الصراعات المسمحة وتقديم المساعدة إلييم
 

 16/3/2001قرار الجمعية العامة بتاريخ : الفقرة الرابعة
 

بموجب ىذا القرار ُطمب من الممثل الااص لألمين العام المعني باألطفال و الصراع أن يقدم 
لمجمعية العامة و لجنة حقوق اإلنسان تقارير تتضمن معمومات عن حالة األطفال المتأثرين في 

الصراعات المسمحة كما ُطمب من األمين العام إجراء دراسة عن قضية العنف ضد األطفال 
وتقديم توصيات إلس الدول األعضاء لمنظر فييا من أجل اتااذ إجراءات مناسبة لتوفير الوقاية 

 205.والتأىيل الفاعمين لألطفال
 

بأن  (2000)كما اعتمدت الجمعية العامة  البروتوكوليين االاتياريين التفاقية حقوق الطفل 
اشتراك األطفال في الصراعات المسمحة وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال والمواد اإلباحية عن 
األطفال الذي أوجب عمس جميع الدول إتااذ التدابير لمحيمولة دون إشراك األطفال في القوات 

المسمحة دون سن الثامنة عشرة عامًا وأشار لحالة التجنيد التطوعي في القوات المسمحة  لألطفال 
:  دون سن الثامنة عشرة مشروًط بما يمي

 
أن يكون التجنيد تطوعًا حقيقيًا -" 1
 
أن يكون التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من ااّلباء أو األوصياء القانونيين لألشااص - 2

                                                 
204

، 25/2/2000، بتاريخ (A/RES/54/149) قرار الجمعية العامة رقم ،و انخًغىٌانشاتؼح  انجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج 
 .7ص
205

، 16/3/2001، تراسَخ(A/RES/56/ 138)، لشاس انجًؼُح انؼايح سلى  و انخًغىٌانغادعح انجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج 

 .2ص
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أن يحصل ىؤالء األشااص عمس المعمومات الكاممة عن الواجبات التي تنطوي عمييا - 3

. ىذه الادمة العسكرية
 
أن يحصل ىؤالء األشااص دلياًل موثوقًا بو عن سنيم قبل قبوليم في الادمة العسكرية - 4

. الوطنية
 
لكل دولة طرف أن تعزز إعالنيا في أي وقت بإاطار ليذا الغرض يوجو إلس األمين - 5

العام الذي يقوم بإبالغ جميع الدول األطراف ويدال ىذا االاطار حيز التنفيذ في 
. التاريخ الذي يتمقاه األمين العام

 
من ىذه المادة عمس المدارس التي  (1)ال ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة - 6

تديرىا القوات المسمحة في الدول األطراف أو تقع سيطرتيا تمشيًا مع المادتين 
 206.من إتفاقية حقوق الطفل (29و28)

 
  22/2/2001قرار الجمعية العامة بتاريخ : الفقرة الخامسة

 
رحب القرار بالدول التي صادقت عمس البروتوكول االاتياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك 

األطفال أثناء النزاعات المسمحة وقد حث القرار عمس ضرورة إحترام قواعد القانون الدولي 
وضرورة عدم  (1977)والبروتوكوليين اإلضافيين  لعام  (1949)اإلنساني واتفاقيات جنيف لمعام

مياجمة أماكن تواجد األطفال تحت طائمة المساءلة الدولية كذلك حث الدول عمس الكف عن 
استادام األطفال واتااذ كافة التدابير الكفيمة لرعايتيم بدنيًا ونفسيًا وعدم إعاقة وصول 

 207.المساعدات اإلنسانية إلس مناطق األطفال المتأثرة بالنزاعات المسمحة
 

  15/2/2002قرار الجمعية العامة : الفقرة السادسة
 

                                                 
206

، تم 16/3/2001بتاريخ  (A/RES/54/ 2) قرار الجمعية العامة رقم ، و انخًغىٌانخايغح انجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج 
 ، وذلك ألسباب فنية اقتضت منيم إعادة صياغتو، ص 22/5/2000إعادة اصدار ىذا القرار والذي كان قد صدر بتاريخ 

207
، 22/2/2001بتاريخ  (A/RES/55/ 79) قرار الجمعية العامة رقم ، و انخًغىٌانخايغح انجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج 

 12ص 
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بموجب ىذا القرار طمبت الجمعية العامة لألمم المتحدة من الممثل الااص لألمين العام لألمم 
المتحدة أن يقدم تقريرًا عن حقوق الطفل في العالم وعن مدى التزام الدول باتفاقية حقوق الطفل 
والبروتوكوليين اإلاتياريين الممحقيين بيا كما طمب من األمين العام ولجنة حقوق اإلنسان أن 

 208.يقدما تقارير و معمومات وافية عن أوضاع األطفال ضحايا النزاعات المسمحة في العالم
 
 

 19/2/2003قرار الجمعية العامة : الفقرة السابعة
 

دعىا القرار الدول ومنظمات األمم المتحدة لدمج حقوق الطفل في جميع األنشطة في حاالت 
الصراع وما بعده، بما في ذلك البرامج التدريبية وعمميات اإلغاثة و العمميات الميدانية  اليادفة 

إلس تعزيز السالم ومنع النزاعات، باإلضافة إلدراج موضوع األطفال في اتفاقيات السالم المبرمة 
ما بين األطراف المتنازعة، كما دعس القرار األمين العام لتعيين مستشارين معنيين بحماية الطفل 

 209.في بعثات األمم المتحدة لحفظ السالم الحالية والمستقبمية
 
 

  9/3/2004قرار الجمعية العامة : الفقرة الثامنة
 

وفق ىذا القرار أكدت الجمعية العامة عمس أىمية اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوليين اإلضافيين 
بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسمحة وبيع و استغالل األطفال في الدعارة ودعت الدول 
إلس ضرورة التقيد بأحكاميا وأن يكون احكاميا المعيار لتعزيز حقوق الطفل في تشريعات الدول 

كما حثت الدول غير المصادقة عمس اتفاقية الطفل والبروتوكوليين بالمصادقة أو االنضمام إلييما 
كما حثت الجمعية الدول التي تصادق عمس البروتوكول اإلضافي األول برفع سن التجنيد ألفراد 

في القوات المسمحة  لثمانية عشر عامًا مع ضرورة مراعاة وضع األطفال دون السن المذكور في 
 210.حال إشتراكيم في النزاعات بالحماية الااصة

: كما قرر ما يمي
 

                                                 
208

 2 ص، 15/2/2002 بتاريخ (A/RES/138)الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة السادسة والامسون، قرار الجمعية رقم  

209
، 19/2/2003، بتاريخ (A/RES/57/ 190) قرار الجمعية العامة رقم ، و انخًغىٌانغاتؼح انجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج 

 .15ص

210
، 9/3/2004، بتاريخ (A/RES/58/ 157) قرار الجمعية العامة رقم ، و انخًغىٌانصايُح انجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج 

 .18-17ص
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أن تطمب إلس األمين العام أن يعد تقريرًا مستكماًل بشأن التقدم المحرز في الوفاء - " أ
بااللتزامات المحددة في الوثيقة المعنونةٌ عالم لألطفالُ بيدف تحديد المشاكل والقيود 

وتقديم توصيات بشأن اإلجراءات التي ينبغي اتااذىا من أجل تحقيق المزيد من التقدم 
. وأن يقدم تقريرًا إلس الجمعية العامة في دورتيا التاسعة والامسين

 

تطمب إلس األمين العام أن يقدم إلس الجمعية العامة في دورتيا التاسعة والامسين أن - ب
تقريرًا عن حقوق الطفل يتضمن معمومات عن حالة االتفاقية التي جرى تناوليا في ىذا 

. القرار
 

تطمب إلس الممثل الااص لألمين العام المعني باألطفال والصراع المسمح أن أن - ج
يواصل تقديم تقارير معمومات ذات صمة بحالة األطفال المتأثرين بالصراع المسمح إلس 
الجمعية العامة ومجمس األمن ولجنة حقوق اإلنسان مع مراعاة الوثيقة الاتامية التي 

اعتمدتيا الجمعية العامة في دورتيا االستثنائية المعنية بالطفل ووضع الواليات الحالية 
. ذات الصمة وتقاريرىا في اإلعتبار

 

تطمب إلس الابير المستقل إجراء دراسة بشأن العنف ضد األطفال في أقرب وقت أن - د
ممكن وتدعو الدول األعضاء وىيئات األمم المتحدة ومؤسساتيا بما فييا لجنة حقوق 

الطفل فضاًل عن المنظمات الحكومية األارى ذات الصمة أن تقدم دعميا الموضوعي 
وكذلك عند االقتضاء دعميا المالي بما في ذلك عن طريق التبرعات من أجل إجراء 

الدراسة بشكل فعال وتدعو المنظمات غير الحكومية إلس اإلسيام في الدراسة ّااذة في 
اعتبارىا توصيات المجنة التي قدمت في أعقاب المناقشة العامة  لمعنف ضد األطفال 

وتشجيع الابير المستقل عمس السعي أيضًا إلس إشراك  (2001 -2000)في العام 
. األطفال في الدراسة مع وضع أعمارىم ومدى نضجيم في اإلعتبار

 

تدعو الابير المستقل المكمف بإجراء دراسة األمم المتحدة بشأن العنف ضد األطفال أن - ه
إلس تقديم تقرير مرحمي شفوي عن الدراسة إلس الجمعية العامة في دورتيا التاسعة 

. والامسين
 

أن تطمب إلس األمين العام أن يكفل توفير القدر المناسب من الموظفين والتسييالت من - و
الميزانية العادية لألمم المتحدة لكي تؤدي المجنة مياميا بفعالية وسرعة وتدعو المجنة 
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إلس مواصمة تعزيز حوارىا البناء مع الدول األطراف في االتفاقية وأداء مياميا بشفافية 
. وفعالية

 

أن تواصل نظرىا في ىذه المسألة في دورتيا التاسعة والامسين في إطار البند الُمَعنَون، - ز
 211.تعزيز حقوق الطفل وحمايتيا

 
 
 

  24/2/2005قرار الجمعية العامة بتاريخ : الفقرة التاسعة
 

أدان القرار تجنيد األطفال واستغالليم في النزاعات المسمحة ودعا الدول بضرورة اتااذ كافة 
عادة تأىيميم في مجتمعاتيم المحمية مع مراعاة أوضاع الفتيات  التدابير لضمان تسريح األطفال وا 

بما يوفر  (1949)بشكل ااص كما دعا الدول إلس ضرورة التقيد بأحكام إتفاقية جنيف لمعام 
:  الحماية لألطفال  كما تقرر ما يمي

 "

أن تطمب إلس األمين العام أن يعد تقريرًا مستكماًل بشأن التقدم المحرز في الوفاء  - أ
بااللتزامات المحددة في الوثيقة المعنون،، عالم صالح لألطفال،، بيدف تحديد التحديات 
الجديدة وتقديم توصيات بشأن اإلجراءات التي ينبغي اتااذىا من أجل إحراز المزيد من 

. التقدم
 
 

أن تطمب إلس األمين العام أن يقدم إلس الجمعية العامة في دورتيا الستين تقريرًا عن  - ب
حقوق الطفل يتضمن معمومات عن حالة االتفاقية والمسائل التي جرى تناوليا في ىذا 

 .القرار

 
 

أن تطمب إلس الممثل الااص لألمين العام المعني باألطفال والصراع المسمح أن - ج
يواصل تقديم تقارير إلس الجمعية العامة ولجنة حقوق اإلنسان وأن يكفل أن تتضمن 

تمك التقارير معمومات مناسبة ودقيقة وموضوعية عن حالة األطفال المتأثرين بالصراع 
المسمح مع مراعاة ّاراء الدول األعضاء والوثيقة الاتامية التي اعتمدتيا الجمعية العامة 

                                                 
211

 .18-17ص ، المرجع السابق، 9/3/2004 القرار الصادر بتاريخ الجمعية العامة لألمم المتحدة،  
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في دورتيا االستثنائية المعنية بالطفل وكذلك الواليات الحالية لمييئات ذات الصمة 
. وتقاريرىا

 
تدعو رئيس لجنة حقوق الطفل إلس تقديم تقرير شفوي عن أعمال المجنة إلس الجمعية أن - د

 212.العامة في دورتيا الستين
 

 
 11/1/2006قرار الجمعية العامة بتاريخ :  الفقرة العاشرة

 
أكد القرار عمس ضرورة الحد األدنس لسن التجنيد الطوعي لألفراد في القوات المسمحة في السن 

من اتفاقية حقوق الطفل مع مراعاة أن األطفال الذين تقل  (38)من المادة  (3)المحدد في الفقرة 
كما أكد القرار .  ليم الحق في الحماية الااصة وأن ال يكون تجنييدم بالقوة18أعمارىم عن سن 

عادة إدماجيم في المجتمع مع مراعاة  عمس اتااذ التدابير لتأىيل األطفال الجنود بدنيًا ونفسيًا وا 
. حقوق الفتيات واحتياجاتيم الااصة

 
كما أكد القرار عمس ضرورة اتااذ كافة التدابير لمنع تجنيد األطفال واستاداميم من قبل 

الجماعات المسمحة من غير القوات المسمحة التابعة لمدولة واعتماد سياسات ال تسمح بتجنيد 
األطفال واستعماليم في الصراعات المسمحة واتااذ التدابير القانونية لمنع ىذه الممارسات 

 213.وتجريميا
 

  23/1/2007قرار الجمعية العامة بتاريخ : الفقرة الحادية عشرة
 

( 2005)أكد القرار عمس أىمية التدابير المتاذة من قبل مجمس األمن الدولي في العام 
والجيود  المبذولة من األمين العام لمتبميغ عن مسألة تجنيد  (1612)باصوص القرار رقم 

األطفال في النزاعات المسمحة وبمشاركة الحكومات وأعمال مستشاري األمم المتحدة في مجال 

                                                 
212

، 24/2/2005، بتاريخ (A/RES/59/ 261) قرار الجمعية العامة رقم ، و انخًغىٌانراعؼحانجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج   
 .16-15ص

213
 .11، ص11/1/2006، بتاريخ (A/RES/60/ 231) قرار الجمعية العامة رقم انغرىٌ،نجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج ا 
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حماية األطفال في عمميات حفظ السالم الدولية وعمس التقدم المنجز من قبل الممثل الااص 
 214.لألمين العام في مجال حماية األطفال أثناء النزاعات المسمحة

 
 
 

 22/2/2008قرار الجمعية العامة  بتاريخ: الفقرة الثانية عشرة
 

أدان القرار استمرار تجنيد األطفال في العالم لغاية األن رغم الجيود الدولية المبذولة وشدد القرار 
عمس حظر اليجمات العشوائية عمس األطفال وأكد القرار عمس عمميات دمج األطفال في 

مجتمعاتيم عن طريق التدابير التثقيفية ولضرورة وجود مصادر التمويل الكافية ليذه البرامج كما 
دعا إلس إشراك األطفال في برامج تيدف إلس بناء جسور التفاىم والسالم بين أطفال العالم من 
أجل توفير الحماية األطفال المتأثرين بالنزاعات المسمحة كما أكد القرار عمس ضرورة معاقبة 
األشااص الذين يرتكبون جرائم بحق األطفال وفق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

  215.لحقوق اإلنسان من االل المحكمة الجنائية الدولية
 

 13/3/2009قرار الجمعية العامة  بتاريخ : الفقرة الثالثة عشر
 

أكد القرار عمس أىمية استكمال الجيود الدولية في مجال منع ظاىرة تجنيد األطفال ودعا لدعم 
االليات المقامة لمعالجة ظاىرة تجنيد األطفال في النزاعات المسمحة وأكد عمس أىمية أدوار 

الحكومات ومسؤولياتيا في ىذا الموضوع وأكد عمس محاسبة جميع األشااص الذين يرتكبون 
 216.الجرائم بحق األطفال أثناء النزاعات المسمحة من اغتصاب وعنف جنسي جماعي ومنظم

 
 
 

 

 

                                                 
214

، 23/1/2007، بتاريخ (A/RES/61/ 146) قرار الجمعية العامة رقم انذادَح وانغرىٌ،نجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج ا 
 .1ص
215

، 22/2/2008، تراسَخ (A/RES/62/ 141 ) وانغرىٌ، لشاس انجًؼُح انؼايح سلىانصاَُحانجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج  

 .14ص
216

، 13/3/2009، تراسَخ (A/RES/63/ 241 ) وانغرىٌ، لشاس انجًؼُح انؼايح سلىانصانصحانجًؼُح انؼايح نأليى انًرذذج، انذوسج  

 .0ص2
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دور مجمس األمن الدولي في توفير الحماية لألطفال أثناء : المطمب الثاني
. النزاعات المسمحة

 

يعتبر مجمس األمن الدولي األداة الدائمة لألمم المتحدة والمسؤول عن حفظ السمم واألمن الدوليين 
وىو يعتبر نائبا عن أعضاء األمم المتحدة في القيام بالميام بموجب ميثاق األمم المتحدة وفق 

رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم بو األمم المتحدة سريعًا فعااًل  " (24/1)صريح نص المادة 
يعيد أعضاء تمك الييئة إلس مجمس األمن بالتبعات الرئيسة في حفظ السمم واألمن الدوليين 
ويوافقون عمس أن ىذا المجمس يعمل نائبًا عنيم في قيامو بواجباتو التي تفرضيا عميو ىذه 

حيث توافق الدول أعضاء األمم المتحدة عمس القرارات التي يتاذىا مجمس األمن "  التبعات 
 217.وطريقة التنفيذ

 

ويمكن القول أن القرارات الصادرة عن مجمس األمن تعتبر قرارات ممزمة لمدول وبعض ىذه 
إذا رأى " من الميثاق التي تنص  (42)القرارات يستوجب إتااذ تدابير عسكرية وفق أحكام المادة 

ال تفي بالغرض أو ثبت أنيا لم تف  (41)مجمس األمن أن التدابير المنصوص عمييا في المادة 
بو جاز لو أن يتاذ بطريق القوات الجوية والبحرية من األعمال ما يمزم لحفظ السمم واألمن 

كما يمكن أن تصدر عنو قرارات متضمنة إتااذ تدابير مثل منع الحرب أو ----" الدوليين 
 218.إقامة مناطق منزوعة السالح والفصل بين القوات

 
قرارات عديدة  (1994-1990)وقد أصدر مجمس األمن الدولي في الفترة الممتدة بين العام 

ضعف القرارات التي أصدرىا منذ تأسيسو أي عقب انتياء الحرب الباردة ومرجع ذلك لتوسع 
 219.وتغيير دور المجمس ليشمل الشؤون اإلنسانية والبيئة والتنمية

 
ومن المالحظ أن معظم الحروب  التي نشبت عقب انتياء الحرب الباردة  ىي حروب داامية 
حيث تمعب المصالح الدولية دورًا ىامًا في ايقاذىا رغم ما تشكمو من تيديد لمنظام االقتصادي 

واألمن الدولي كما أن ىذه الحروب أكثر قساوة ويتم انتياك حقوق اإلنسان بشكل فظيع تأبس لو 
البشرية تحديدًا في الدول التي تنعدم بيا سمطة الحكومة ويكون عدد الضحايا من المدنيين كبير 
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 161الدكتور عبد السالم عرفة، مرجع سابق، ص  

218
 164الدكتور عبد السالم عرفة، مرجع سابق، ص  

219
الدكتور صالح عبد الرحمن الحديثي، الدكتور سالفة الشعالن، حقوق اإلنسان بين اإلمتثال واإلكراه  في منظمة األمم المتحدة،  

 .139، ص 2009بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية،  اإلسكندرية، 
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اقتصاد )وأفغانستان  (إبادة جماعية)وروندا  (تطيير عرقي)ومثال ذلك بوغوسالفيا السابقة 
وعمس ضوء (  القتل، ىجرة قسرية، حاالت إعدام)وجواتيماال  (بدائي، ماليين األلغام األرضية

ذلك بدأ مجمس األمن التدال في العديد من الدول في حاالت انتياك حقوق اإلنسان التي تشكل 
تيديدًا لمسالم العالمي باتااذ تدابير عسكرية لمواجية إنتياكات حقوق اإلنسان في دولة ما 

بمقتضس اإلستثناء المقرر لو في ميثاق األمم المتحدة ومن ذلك ربط المجمس في حالة إنتياك 
 220.أحكام إتفاقيات جنيف والبروتوكوليين اإلضافيين بالسمم واألمن الدوليين

 
وألىمية الدور الذي يمعبو مجمس األمن الدولي في المحافظة عمس األمن والسمم الدوليين صدر 
عن المجمس عدة قرارات ىامة في مجال توفير الحماية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة سوف 

نقوم باستعراضيا لما تتمتع بو من صفة ممزمة لمدول من االل القرار الصادر بتاريخ 
، والقرار الصادر بتاريخ (الفرع الثاني) 11/8/2000، (الفرع األول) 30/8/1999
، والقرار (الفرع الرابع) 30/3/2003، والقرار الصادر بتاريخ (الفرع الثالث) 20/11/2001

الفرع ) 26/7/2005، و القرار الصادر بتاريخ (الفرع الاامس) 22/4/2004الصادر بتاريخ 
، البيان الصادر بتاريخ (الفرع السابع) 28/11/2006، والقرار الصادر بتاريخ (السادس

. (الفرع التاسع) 17/7/2008، البيان الصادر بتاريخ (الفرع الثامن) 12/2/2008
 
 

 30/8/1999قرار مجمس األمن بتاريخ : الفرع األول
 

أكد القرار عمس ضرورة توفير المساعدة اإلنسانية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة وتوفير 
عادة تأىيل األطفال الذين أصيبوا بتشوه جسدي أو اضطرابات  الادمات الطبية و التعميمية وا 

كما أوجب القرار بضرورة األاذ بعين االعتبار عند اتااذ . نفسية وتوفير برامج إلزالة األلغام
كما ُطمب . من ميثاق األمم المتحدة ألثر ىذه التدابير عمس األطفال (41)التدابير بموجب المادة 

من األمين العام ضرورة أن يكفل تمقي األفراد المشاركين في أنشطة األمم المتحدة لصنع السالم 
 221.وحفظ السالم التدريب المالئم عمس حماية حقوق ورفاه األطفال
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  11/8/2000قرار مجمس األمن بتاريخ : الفرع الثاني
 
 

رحب القرار بالجمعية العامة لألمم المتحدة العتمادىا البروتوكول االاتياري التفاقية حقوق الطفل 
المعني باإشتراك األطفال في النزاعات المسمحة كما أشار القرار إلس األحكام الواردة في اتفاقية 

تااذ إجراءات  (182)منظمة العمل الدولية رقم  وموضوعيا حظر أسوْا أشكال تشغيل األطفال وا 
فورية إلزالتيا وفي النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية كما حث الدول عمس تطبيق القانون 
الدولي اإلنساني وقواعد حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسمحة المتعمقة باألطفال كذلك عبر عن 
دعمو المتواصل لمنظمة اليونسيف والمنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدة اإلنسانية لألطفال 
أثناء النزاعات المسمحة كما اعتبر القرار أن أي استيداف لممدنيين أثناء النزاعات المسمحة يشكل 
اطرًا عمس السمم واألمن الدوليين ومبرراً  التااذ إجراءات عقابية بحق أي طرف كما طمب من 
تفاقيات السالم بحيث يتم  األطراف المتحاربة بضرورة إفراد موضوع األطفال في مفاوضات وا 

بحث موضوع إعادة تسريحيم ودمجيم في مجتمعاتيم ونزع أسمحتيم كما أوجب مراعاة أوضاع 
الفتيات وربات األسر واليتيمات المواتي أستغممن جنسيًا واستادمن مقاتالت وبحث برامج العناية 
بين كما دعا القرار لوضع حد لألنشطة عبر الحدود التي من شأنيا إستغالل األطفال وتجنيدىم 

بالصراعات ليتم تسايرىم لنقل األسمحة الصغيرة واإستغالل الموارد الطبيعية كما دعا القرار 
األمين العام لألمم المتحدة مواصمة تضمين تقاريره عن أوجو الحماية المقدمة لألطفال أثناء 

 222.النزاعات المسمحة
 

 20/11/2001قرار مجمس األمن بتاريخ : الفرع الثالث

 

أوضح القرار عن رغبة المجمس أن يضع حدًا لظاىرة تجنيد األطفال في العالم ودعا أن يراعس 
يفاده مستشاريين لحماية األطفال اثناء  في اتفاقيات حفظ السالم مراعاة أوضاع األطفال وا 

عمميات حفظ السالم وأعرب عن نيتو في دراسة الصمة الوثيقة بين أسباب النزاعات المسمحة 
وعالقتيا بتجارة المعادن غير المشروعة وأن إطالة أمد ىذه الصراعات يمقي بظاللو عمس حياة 
المدنيين بمن فييم األطفال كما طمب القرار من وكاالت األمم المتحدة وصنادقييا وبرامجيا أن 

:  تقوم بما يمي
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أن تنسق عمميات الدعم والمساعدة التي تقدميا إلس األطراف في الصراعات المسمحة - " أ
. بيدف الوفاء بإلتزاماتيا وواجباتيا إزاء األطفال

 
أن تولي اىتماًما ااًصا وتاصص موارد كافية إلعادة تأىيل المتأثرين بالصراعات - ب

المسمحة وبوجو ااص تقديم المشورة والتثقيف وتوفير فرص التدريب الميني المالئمة 
. باعتبار ذلك تدابير وقائية ووسيمة إلعادة دمجيم في المجتمع

 
تأاذ في اعتبارىا لدى صياغة برامج المساعدة اإلنمائية الطرق الكفيمة بالحد من أن - ج

. تجنيد األطفال الذي يتعارض والمعايير الدولية المقبولة
 
أن تكفل لدى وضع برامج المساعدة اإلنمائية مراعاة االحتياجات الااصة بالفتيات - د

المتأثرات بالصراعات المسمحة والمواتي يتعرضن لالستغالل الجنسي أو يستادمن في 
. الحرب وأن تاصص موارد كافية لتمك البرامج

 
اإليدز وأنشطة الوقاية والرعاية / أن تدرج أنشطة التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية - ه

والدعم في ىذا المجال في البرامج المعدة لحاالت الطواريء والبرامج اإلنسانية التي تنفذ 
. في فترات ما بعد الصراع

 
أن تقدم الدعم لتنمية القدرات المحمية عمس معالجة القضايا المتعمقة بإعادة تأىيل - و

عادة إدماجيم في المجتمع . األطفال في حاالت ما بعد الصراع وا 
 
أن تعمل في ما تضطمع بو من أنشطة لبناء السالم عمس تعزيز ثقافة السالم وأن يشمل - ز

ذلك جممة أمور منيا دعم برامج التثقيف في مجال السالم وغير ذلك من النيج القائمة 
 223".عمس نبذ العنف في منع نشوب الصراعات وحميا 

 
 
 
 

 30/1/2003قرار مجمس األمن بتاريخ : الفرع الرابع
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أ عرب القرار عن دور األمين العام بالقيام بمفاوضات مع أطراف الصراعات في العالم والتي ما 
زالت تنيك أحكام القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان فيما يتعمق بتجنيد األطفال في 
النزاعات وأن يضع الاطط وبذل الجيود الرامية إلنياء ىذه الظاىرة لمفترة المستقبمية كما طمب 

متضمنًا ما  (1379)القرار من األمين العام أن يقدم تقرير عن الية تنفيذ ىذا القرار والقرار رقم 
:  يمي

 
وصف التقدم الذي تحرزه األطراف المذكورة في المرفق ألف لتقريره في وضع حد لتجنيد -  أ

األطفال أو إشراكيم في الصراعات المسمحة إنتياكا لإللتزامات الدولية التي تسري عمييا 
مع مراعاة األطراف األارى في الصراعات المسمحة التي تقوم بتجنيد األطفال أو 

لمعام  (1379)من القرار  (16)إشراكيم في القتال والتي ذكرت في التقرير وفقا لمفقرة 
(2001 .)

 

ساءة معاممتيم في الصراعات المسمحة بما في ذلك - ب تقييمًا إلنتياكات حقوق األطفال وا 
ألغراض إستغالل الموارد الطبيعية واإلتجار بيا بطريقة غير مشروعة وكذلك اإلتجار 

. غير المشروع باألسمحة الصغيرة في مناطق الصراعات
 

مقترحات محددة تتناول سبل كفالة الرصد واإلبالغ بطريقة أكثر فعالية وكفاءة داال -ج
منظومة األمم المتحدة وذلك فيما يتعمق بتطبيق القواعد والمعايير الدولية لحماية األطفال 

. في حاالت الصراعات المسمحة من جميع جوانبيا
 
أفضل الممارسات بشأن إدماج اإلحتياجات المحددة لألطفال في الصراعات المسمحة في - د

عادة اإلدماج بما في ذلك تقييم لمستشاري حماية  برامج نزع السالح والتسريح والتأىيل وا 
األطفال في عمميات حفظ السالم ودعم السالم وبشأن المفاوضات الرامية إلس إنياء 

 224."تجنيد األطفال أو إشراكيم في الصراعات المسمحة إنتياكا لإللتزامات الدولية
 

 

 
 22/4/2004قرار مجمس األمن بتاريخ : الفرع الخامس
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شدد القرار عمس ضرورة وصول العاممين في مجال المساعدة اإلنسانية من أجل تقديم كافة 
المساعدات لألطفال المتضررين أثناء النزاعات المسمحة وبين القرار أن تجنيد األطفال دون سن 
الاامسة عشرة عامًا سواء في النزاعات المسمحة الدولية أو غير الدولية يعتبر جريمة حرب وفق 
أحكام النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وبين أن البروتوكول االاتياري حدد السن األدنس 

من  (38)لمتجنيد اإللزامي ال يقل عن ثمانية عشر عامًا  و ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من المادة 
 .إتفاقية حقوق الطفل

 

وقد رحب القرار بالتعاون بين المنظمات والييئات اإلقميمية وغير اإلقميمية في مجال توفير 
الحماية لألطفال أثناء النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية ومن ذلك إعتماد اإلتحاد 
األوروبي،، المباديء التوجييية باألطفال والصراعات المسمحة،، وكذلك إعتماد الجماعة 

اإلقتصادية لدول غرب أفريقيا اطط بشأن حماية األطفال أثناء النزاعات المسمحة بالتعاون مع 
 : منظمة األمم المتحدة من االل

 

دمج مسألة حماية األطفال المتأثرين بالصراعات المسمحةفي صمب القضايا التي -" أ
. تناصرىا وفي سياساتيا وبرامجيا مع إيالء اىتمام ااص لمبنات

 

وضع آليات معنية بحماية األطفال داال أماناتيا - ب
 

. وضع آليات لمرصد واإلبالغ- ج
 

تعيين موظفين معنيين بحماية األطفال وتوفير التدريب في ىذا المجال في ما تضطمع بو - د
. من عمميات السالم والعمميات الميدانية

 

اتااذ مبادرات اقميمية وغير اقميمية لوضع حد لألنشطة الضارة باألطفال في أوقات - ه
الصراع السيما تجنيد األطفال وااتطافيم عبر الحدود والتداول غير المشروع لألسمحة 

 225.الصغيرة والتجارة غير المشروعة بالموارد الطبيعية
  
 
 

 26/7/2005قرار مجمس األمن بتاريخ : الفرع السادس
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رحب القرار بالمبادرات التي تتاذىا منظمة اليونسيف وأجيزة األمم المتحدة في جمع المعمومات 
عن حاالت تجنيد األطفال واشتراكيم في النزاعات المسمحة  وعن حاالت االنتياكات التي تمحق 

باألطفال أثناء النزاعات المسمحة كما أكد القرار عمس دور قوات حفظ السالم الدولية في تنفيذ 
" قرارات األمم المتحدة  ومن ضمنيا مسألة تجنيد األطفال في النزاعات المسمحة كما قرر 

مواصمة تضمين عمميات األمم المتحدة لحفظ السالم أحكاما محددة بشأن حماية األطفال تشمل 
القيام حسب كل حالة عمس حدة بنشر مستشاريين ماتصيين بحماية األطفال ويطمب إلس األمين 

العام كفالة أن يجري بشكل منتظم تقييم مدى االحتياج ليؤالء المستشاريين وعددىم وأدوارىم 
االل إعداد كل عممية من عمميات األمم المتحدة لحفظ السالم ويرحب بالتقييم الشامل لدور 

المستشاريين المذكوريين وأنشطتيم الذي يبتغي من ورائو إستاالص الدروس المكتسبة وأفضل 
 226".الممارسات 

 
 28/11/2006بيان مجمس األمن بتاريخ : الفرع السابع

 
أثنس مجمس األمن عمس العمل التي قامت بو الممثمة الااصة لألمين العام المعنية باألطفال 

عمس األنشطة التي قامت بيا في بؤر الصراع (راديكا كوماراسوامي )والصراعات المسمحة السيدة 
في العالم كما أثنس القرار عمس دور منظمة اليونسيف و المستشارون المعنيون بحماية األطفال 

 227.التابعون لعمميات حفظ السالم
 

 12/2/2008بيان مجمس األمن بتاريخ : الفرع الثامن
 

أكد مجمس األمن عمس الدور المنوط بو في حفظ السمم واألمن الدوليين ودوره في معالجة األثر 
 لعام 1612الواسع النطاق لمنزاع المسمح عمس األطفال، وعمس ضرورة ضمان تنفيذ القرار 

، وكافة القرارات السابقة المعنية باألطفال و النزاع المسمح، كما أكد القرار عمس ضرورة 2005
معالجة األسباب الجذرية لمنزاع المسمح، بوسائل تعزيز التنمية المستدامة والقضاء عمس الفقر و 

كما أكد القرار عمس أىمية . المصالحة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق اإلنسان وصيانتيا
الدور الذي تمعبو الحكومات الوطنية بالتنسيق مع منظمة االمم المتحدة و المجتمع الدولي من 

كما أعرب . أجل توفير الحماية و اإلغاثة لجميع األطفال المتضررين من النزاعات المسمحة
مجمس االمن عن قمقو كون األطفال ال يزالون يشكمون األغمبية العظمس من ضحايا أعمال 
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 .5،  ص26/7/2005، انصادس تراسَخ 1612، انمشاس 5235األيى انًرذذج، يجهظ األيٍ، انجهغح  
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 .1،  ص28/11/2006، تُاٌ صادس تراسَخ 5573األيى انًرذذج، يجهظ األيٍ، انجهغح  
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العنف التي يرتكبيا األطراف المتحاربة، وأيضًا عبر مجمس األمن عن قمقو البالغ في عدم مراعاة 
 228.القرارات المتعمقة باألطفال في النزاعات المسمحة من قبل األطراف المتنازعة

 
  17/7/2008بيان مجمس األمن بتاريخ : الفرع التاسع

 

رحب مجمس األمن بالجيود الدولية المبذولة لمنع تجنيد األطفال وتحسين أوضاعيم في مناطق 
النزاع وأكد ذلك رئيس مجمس األمن بموجب ىذا القرار وطمب من األمين العام عمس أثر ىذا 

التحسن توفير الدعم المالي والبشري واإلداري لضمان استمرار نجاح عمل الفريق الدولي المعني 
باألطفال والصراعات كما أشاد القرار باألعمال التي تقوم بيا ممثمة األمين العام المعنية 

لمجيود والزيارات التي تقوم بيا من  (راديكا كوماراسوامي)باألطفال والنزاعات المسمحة السيدة 
أجل ضمان نجاح ما تقوم بو من أعمال مع شركاء األمم المتحدة وتعزيز لغة الحوار مع أطراف 

النزاعات بشأن تنفيذ أحكام القانون اإلنساني وضمان نجاح العالقات بين األمم المتحدة 
 229.والحكومات في بؤر الصراعات في العالم من أجل وضح حد ليذه الظاىرة

 
دور قوات حفظ السالم الدولية في توفير الحماية لألطفال أثناء : المطمب الثالث

. النزاعات المسمحة
 

لم يكن لألطفال أي ذكر عمس أجندة قوات حفظ السالم الدولية رغم ويالت الحروب التي 
يتعرضون ليا فقد دعا الممثل الااص لألمين العام لألمم المتحدة المعني بالنزاع المسمح إلس 

 وقد أحرز تقدمًا ممموسًا في 230،ضرورة إدراج حماية األطفال ودمجيم ضمن اطط السالم الدولية
ىذا السياق وبفضل الابرات تمكنت قوات حفظ السالم الدولية من وضع األسس الكفيمة إلنياء 

النزاعات بين األطراف المتحاربة لمعالجة األوضاع الاطيرة التي قد يتعرض ليا األطفال كما أن 
  231.قوات حفظ السالم الدولية تمعب دورًا ىامًا في اإلبالغ عن أي إنتياكات لحقوق األطفال

 
كذلك حث مجمس األمن الدولي جميع أطراف النزاع أن تضع حقوق األطفال وحمايتيم ضمن 

اطط السالم المقدمة إلس المجمس وقد حث جميع أجيزة منظمة األمم المتحدة عمس مراعاة ذلك 
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في كافة أنشطتيا في سبيل تعزيز وضمان وقف ظاىرة تجنيد األطفال في العالم وقد طمب 
دراجيا موضوع  المجمس من الممثل الااص عمس أثر التقدم الممموس في عمميات حفظ السالم وا 
عادة تأىمييم ضمن  األطفال في سمم أعماليا لزيادة الميزانيات من أجل تمبية احتياجات األطفال وا 

اطط السالم المقترحة والتي تقوم بيا قوات حفظ السالم بين األطراف المتنازعة كما حصل 
الممثل الااص لألمم المتحدة عمس ضمانات وتأكيدات من الجماعات المسمحة والحكومة في كل 

 232.من السودان وكولومبيا بوضع موضوع حقوق األطفال عمس أجندة اتفاقيات السالم الدولية
 

كذلك أيد مجمس األمن اقتراحًا بصدد إعتبار حقوق األطفال عمس سمم األولويات التي يجب أن 
تراعي وقد أكد مجمس األمن عمس أىمية مراعاة حقوق الطفل في سيراليون بموجب القرار 

وكذلك البعثة المرسمة لجميورية الكونغو الديمقراطية بموجب القرار  (1999)من العام  (1260)
كما أيد مجمس األمن إرسال مستشاريين يتمتعون بابرة في مجال  (1999)من العام  (1279)

رعاية األطفال المتأثرين بالنزاعات المسمحة حيث يتم عمميم بالتسيق مع الممثل الااص لألمين 
:  233العام المعني باألطفال وبالتسيق مع بعثة السالم ومن الميام

 
عادة - 1" ضمان إعطاء األولوية لحقوق الطفل وحمايتو طوال عممية حفظ وتوطيد السالم وا 

. بناء البمد المتأثر من جراء الحرب
 
. ضمان إدراج حقوق الطفل وحمايتو في جدول أعمال لجان وىيئات صنع السالم- 2
 
العمل كنقطة اتصال بين ماتمف قطاعات السالم وجميع الوكاالت والكيانات ذات - 3

الصمة  
 
المساعدة عمس ضمان توفير التدريب المناسب بشأن حماية الطفل وحقوقو لجميع األفراد - 4

 234."المشتركيين في أنشطة السالم وصنع وبناء السالم
 

وقد عمل الممثل الااص عمس ضمان دمج حقوق األطفال بوجو ااص باتفاق بوروندي لمسالم 
يرلندا الشمالية لوضع المقترحات والحمول لألطفال  (2000)في العام  كذلك سافر إلس سيراليون وا 
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تفاق الجمعة العظيمة لس إشراك الشباب في 235المتأثرين في النزاعات في اتفاق لومي وا   وا 
 236.عمميات السالم

 
كذلك عمل الممثل الااص لألمين العام لغرب أفريقيا والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

عادة تأىيميم في إتفاق السالم في ليبيريا في  واليونسيف من أجل إعادة تسريح األطفال ودمجيم وا 
ومن ىذا المنطمق تظير أىمية السالم الدولي الذي يؤمن ليم  مستقبل أفضل . (2003)العام 

  237.ألطفال العالم
 

ال يمكن إعمال حقوق الطفل اإل عندما يسود "وفي ىذا السياق تقول المديرة التنفيذية لميونسيف 
ن استمرار النزاعات المسمحة ال يزال يقترن بانتياك حقوق الطفل عمس نطاق واسع بدءا  السالم وا 
من القتل ومرورا باإلغتصاب،والتشويو، والتجنيد القسري، والتشريد، وسوء التغذية وعالوة عمس 

ذلك فإن معظم الذين يمولون الحروب ويدعمونيا ويضفون عمييا الصبغة الشرعية يواصمون ذلك 
 238".دون أدنس وازع

 
دور منظمة اليونسيف في توفير الحماية لألطفال أثناء النزاعات : المطمب الرابع

المسمحة  
 

( 1946)أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة صندوق طواريء األمم المتحدة لمطفولة  بالعام 
عقب انتياء الحرب العالمية الثانية لمساعدة أطفال الدول التي مزقتيا الحرب العالمية الثانية 

ليصبح صندوق األمم  (الطواريء الدولي)وبعد ذلك قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة  بحذف 
المتحدة لرعاية الطفولة وعقب ذلك توسعت ااتصاصات الصندوق ليشمل تمبية احتياجات 

تم منح الصندوق جائزة نوبل لمسالم لمدور اليام  (1965)وفي العام . األطفال في الدول الفقيرة
 239.الذي جسده في رعاية أطفال العالم وتجسيد السالم الدولي

 

                                                 
235

 تٍُ تشَطاَُا وجًهىسَح إَشنُذا وأدضاب اَشنُذا انشًانُح، َذػى االذفاق 1998هى اذفاق ذى انرىلُغ ػهُه عُح : اذفاق انجًؼح انؼظًُح 
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وتيدف اليونسيف لتقديم المساعدة اإلنسانية لألطفال من منطمق قناعتيا بأن األطفال ىم الثروة 
التي يجب حمايتيا وصونيا وترى أنو يجب أن تأاذ كل بمد في االعتبار احتياجات األطفال 

عمس اعتبارىم أساسًا لمتقدم واالزدىار  وعمل اليونسيف امتد في أرجاء العالم حيث قدمت 
ادمات جميمة لألطفال في أوقات الكوارث الطبيعية وانتشار األمراض وكذلك قدمت المساعدات 
لألطفال وأمياتيم في مناطق الكوارث البشرية ،وتمعب اليونسيف دورًا ىامًا في تقديم يد العون 

 240.لألطفال في الحروب الدولية أو األىمية
 

و تقوم اليونسيف بدور فاعل في مناطق الصراع في العالم من االل ايفاد بعثات ميدانية من 
أجل التحقق من أوضاع األطفال في مناطق النزاعات وتقدم تقارير إلس الجمعية العامة لألمم 

المتحدة كما تعتبر شريكًا متميزًا وبارزًا لمممثل الااص لألمين العام المعني باألطفال والنزاعات 
المسمحة  في آليات العمل والتنسيق في جمع البيانات والمعمومات عن اي انتياكات يتعرض ليا 
األطفال أثناء النزاعات ، كذلك عممت اليونسيف مع الممثل الااص عمس وضع سياسات وبرامج 

يجاد مستشاريين لمعمل مع األطفال  من أجل دمج قضايا األطفال في عمميات حفظ السالم وا 
ضحايا النزاعات مما أدى لفاعمية عمل اليونسيف بشكل كبير وجمع المعمومات عن االنتياكات 

لم تكن متوافرة من السابق كذلك تحرص اليونسيف عمس إقامة شراكة فاعمة مع قوات حفظ السالم 
 241.ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 
كما تسعس اليونسيف لمساعدة األطفال المنفصمين عن أسرىم وتوفر ليم أماكن مناسبة وتقدم ليم 
عادة تسريحيم بمساعدة عدد  الدعم االجتماعي والنفسي وتحاول إطالق سراح األطفال الجنود وا 

. من المنظمات غير الحكومية
 

كما تمعب اليونسيف دورًا ىامًا في الحد من العقوبات االقتصادية التي تفرض عمس بعض الدول 
لماالفتيا أحكام القانون الدولي اإلنساني لما ليا من نتائج وايمة عمس األطفال ومثال ذلك، 

منظمة  242.عقوبات اقتصادية عمس ىايتي فتبين من الدراسة التي أعدتيا (1991)فرض في العام 
من األطفال دون سن الاامسة عانوا  ( %7.8)أن نسبة  (1995-1994)اليونسيف في العام 

وكذلك   (%3.4)أي قبل فرض العقوبات بنسبة  (1990)من سوء التغذية بالمقارنة مع العام 
العراق حيث ارتفعت معدل الوفيات لدى األطفال دون سن الاامسة إلس الضعف االل فترة 
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 وعمس أثر ذلك حاولت إقناع األمم المتحدة بأن العقوبات االقتصادية 243فرض العقوبات
من الميثاق تتناقض مع أىداف األمم المتحدة التي ترمي لتحقيق  (41)المفروضة بموجب المادة 

 244.التقدم لمشعوب عمس جميع األصعدة االقتصادية، االجتماعية، الصحية والتعميمية
 

من أجل  (1989)و تيتدي اليونسيف في سياق قياميا بأعماليا باتفاقية حقوق الطفل لمعام 
طفولة ىادئة يتمتع بيا األطفال ومن شأنيا االرتقاء بيم نحو التقدم االجتماعي في سبيل سالم 

عالمي لألطفال في المستقبل وتيتدي أيضًا باتفاقية القضاء عمس جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 وأايرًا تمعب لجان اليونسيف دورًا في 245.كون رفاىية الطفل ونمائو مرتبطًا مع وضع المرأة

مجال امق الوعي في الدول الصناعية الكبرى من االل إقناع الحكومات بأىمية االىتمام 
بموضوع األطفال في رسم السياسات كما تشجع الدول والحكومات عمس المصادقة عمس اتفاقية 

 246.حظر األلغام األرضية ضد المدنيين
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المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة عن تجنٌد األطفال فً النزاعات : المبحث الثانً
 .المسلحة

 

قد ينتيك األفراد والدول قواعد وأعراف الحرب المنظمة بموجب االتفاقيات الدولية أو بموجب 
العرف الدولي أثناء الحروب األمر الذي يحتم إعمال قاعدة معروفة في القانون أن محدث 

الضرر موجب لمتعويض وىذا ما ينطبق عمس األفراد والدول بذات الوقت إذا ما كانت الدول 
محدثة الضرر تجاه األفراد المدنيين ومن ضمنيم األطفال يتوجب التعويض عن الضرر أو 

ذا كان محدث الضرر الفرد فال بد من القيام بالتعويض  إعادة الحال لسابق عيده إذا أمكن ذلك وا 
والعقاب، ففكرة مساءلة الدولة عما ما ترتكبو عن أفعال تعد جرائم كانت في بدايات القرن 

العشرين مغيبة عن الساحة الدولية ونتيجة لما شيده العالم من ويالت وماٍس في أعقاب الحربين 
العالميتين األولس والثانية التي الحقت بالمدنيين بمن فييم األطفال تشكل بالنظرية القانونية 

الغربية تياران تيار المسؤولية الجنائية لمدول واألفراد، والتيار الثاني انطمق من مبدأ المسؤولية 
الجنائية لمدول ولم يأاذ الفروقات بعين االعتبار الموجودة في العالقات القانونية التي ينظميا 

 247.القانون الوطني
 

وقد أثبت بطالن نظرية المسؤولية الجنائية لمدول عمس اعتبار أن الدولة ىي من أشااص القانون 
العام وال تتساوى مع األفراد ونظام العقوبة مقررفي القانون الوطني لمدول وغير موجود في عصبة 

األمم وال في األمم المتحدة والدولة إذا ما اقترفت جريمة دولية يكون بالمفيوم القانوني أي 
االعتداء عمس مباديء السمم الدولي وليس وفق القانون الجنائي الوطني وبالتالي تتحمل الدول 

 248.المسؤولية القانونية الدولية واألشااص المسؤولية الجنائية الدولية
 
 

وسنتناول ىذا الموضوع من االل بحث مسؤولية الدولة عن الجرائم التي ترتكب ضد األطفال 
والمسؤولية الدولية لألفراد عن انتياكات حقوق األطفال  (المطمب األول)أثناء النزاعات المسمحة 
واألطفال وعقوبة اإلعدام في القانون الدولي اإلنساني   (المطمب الثاني)أثناء النزاعات المسمحة 

. (المطمب الثالث)
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مسئوولية الدولة عن الجرائم التي ترتكب ضد األطفال أثناء : المطمب األول
.  النزاعات المسمحة

 

المتعمقة بقوانين وعادات الحرب البرية إلس تقرير مسئولية  (1907)ذىبت اتفاقية ألىاي لمعام 
الطرف " الدولة عن أفراد جيوشيا في حال قياميم بانتياك قوانين وأعراف الحرب بالقول 

المحارب الذي ينتيك نصوص ىذه االتفاقية يكون مسئوواًل عن دفع تعويض كما يكون مسئوواًل 
ويمكن تفسير ذلك أن ايار ." عن جميع األعمال التي ترتكب من أفراده التابعين لقواتو المسمحة

 ال بد من 249الجيوش في ااتيار وسيمة القتال ليست وفق ىواه بل ىناك قواعد و أحكام لمحرب
التقيد بيا  باإلضافة الس أن تقرير مسؤولية الدولة في حال انتياكيا لقواعد وقوانين الحرب ىي 

. مسؤولية مباشرة ومسئوليتيا عن أفراد قواتيا ىي مسئولية غير مباشرة
 

المستقر عميو العمل في الفقو والقضاء الدولي أن مسئولية الدولة لغاية ااّلن ىي مسئولية مدنية 
في حال ارتكابيا جرائم حرب موجبة لجبر الضرر بالتعويض بصورة ترضية ويتمثل ذلك بإعادة 
الحال لسابق عيده أو دفع مبمغ من المال لمدولة المتضررة أو المطالبة من الدولة المعتدية بوقف 

 250.(العمل الدولي غير المشروع)إعتدائيا 
 

اعتبرت أن الدولة ىي المسؤولة عن األشااص  (1949)وبالرجوع إلس اتفاقيات جنيف لمعام 
عمس  (1977)المسؤولين عن ارتكاب الفعل غير المشروع كذلك أوجب البروتوكول األول لمعام 

يسأل طرف النزاع الذي ينتيك أحكام االتفاقيات أو ىذا الممحق دفع تعويض إذا اقتضت " ان  
الحال ذلك ويكون مسئووال عن كافة األعمال التي يقترفيا األشااص الذين يشكمون جزءًا من 

 251".قواتيا المسمحة 
 

المتعمقة بالتعويض عن الضرر أو األفعال غير المشروعة دوليٍا  وفق القواعد يمكن القول؛ وعميو
يمكن مساءلة الدولة عن انتياك االلتزام الدولي بعدم تجنيد األطفال من قبل أفراد القوات النظامية 
لمدولة أو الجماعات المسمحة التي تعمل تحت سيطرتيا كذلك حالة مساندة الدول لجماعة مسمحة 

 252.تعمل تحت إمرتيا لمعمل ضد قوات مسمحة تابعة لحكومة اارى
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 وأيضًا يمكن مساءلة الدولة عن انتياك التزام الدولة بعدم تجنيد األطفال أو إشراكيم في 
 253.النزاعات المسمحة في حالة عدم بذل العناية الواجبة

 
والسؤال  الذي يطرح نفسو إذا قامت الدولة بانتياك حقوق المدنيين بمن فييم األطفال وقامت 

بتجنيدىم أثناء النزاعات المسمحة ىل يمكن مساءلتيا جزائيًا؟  
 
 

لإلجابة عمس ىذا السؤال ال بد من التعرف عمس االتجاىيين الفقييين المؤيد والمعارض لتقرير 
 .مسؤولية الدولة

 

االتجاه المؤيد لتقرير مسؤولية الدولة جزائيًا : الفرع األول
 

ذىب جانب من الفقو الدولي لتقرير مسؤولية الدولة عما تقوم بو من جرائم دولية لمقول أن الدولة 
تقوم بتعويض المدنيين عن األضرار التي ترتكبيا فكل فعل موجب لمتعويض ىو موجب لممساءلة 

أال يقال ىناك حرية دون " الجزائية  وتمثل ىذه المسؤولية ضرورة عممية لمجتمع منظم إذ يجب 
 254".وجود  المسؤولية 

 
أثناء قيام الجمعية العامة لألمم المتحدة بالتحضير لمشروع الجرائم ضد الجنس البشري اقترحت 

إنجمترا أن تقرير المسؤولية الجنائية عن أي فعل يمثل جريمة حرب يشمل الدولة واألفراد 
 255.والمنظمات

 
تبنت لجنة القانون الدولي معيار لمتفرقة بين الاطأ الدولي والجريمة الدولية  (1980)وفي العام 

وفي "  سموك الدولة الذي يشكل انتياًكا اللتزام دولي يمثل جريمة ترتكبيا الدولة " حيث اعتبرت 
مشروع القانون الذي تبنتو لجنة القانون عن العدالة الجنائية ظير اتجاه ينادي بضرورة تقرير 

 256.المسؤولية الجنائية لمدولة لكن ىذا الرأي لم يحظ بقبول الجمعية العامة لألمم المتحدة
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االتجاه المعارض لتقرير مسؤولية الدولة جزائيًا  : الفرع الثاني
 

أصحاب ىذا االتجاه يذىبون إلس القول أن الوقت لم يحن بعد من أجل تقرير مسئوولية الدولة 
 257.من الناحية الجزائية عما ما تقوم بو من أفعال ماالفة ألحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني

 
والرأي السائد ااّلن في الفقو الجنائي ىو عدم مساءلة الدولة جنائيًا وأنو يجب معاقبة األفراد 

الطبيعيين والدليل عمس ذلك أن اتفاقية فرساي بعد الحرب العالمية األولس عاقبت ممك المانيا ولم 
تحاسب المانيا عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت كما قررت محكمة نورمبرغ عدم معاقبة المانيا 

بعد الحرب العالمية االولس ومحاكمة كبار  (غميوم)وقد ذىب بعضيم أن محاكمة القيصر 
مجرمي الحرب األلمان لقاء الجرائم التي ارتكبوىا ضد السكان المدنيين بمن فييم األطفال ألنيا 

 258.تقع في إطار المسئولية الجنائية لمدولة
 

 
موقف المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  : الفرع الثالث

 

في السابق كانت محكمة العدل الدولية ىي الجية الماولة دوليًا بالنظر في المنازعات التي 
تنشب بين الدول دون أن يمتد ااتصاصيا لمنظر في الجرائم الدولية إلس أن إستقر مبدأ 

المسئولية الجنائية عمس األفراد لوضع حد لمجرائم الدولية فقد أكدتا محكمتي نورمبرج وطوكيو 
عمس مبدأ قيام المسئولية الجنائية لألفراد ويعتبر ذلك نقطة تحول في تطور القضاء الجنائي 

الدولي  
 

وتم التأكيد عمس ىذا المبدأ في النظام األساسي لكل من المحكمة الجنائية الااصة بيوغسالفيا 
من النظام األساسي لممحكمة  (25)السابقة والمحكمة الجنائية الااصة برواندا  كما أكدت المادة 

الجنائية الدولية عمس ىذا المبدأ إقتصار المسؤولية عمس األشااص الطبيعيين بحيث يتم 
إاضاعيم لمعقاب وفق أحكام النظام األساسي لممحكمة وقصر مسئوولية الدول والمنظمات 

 259.الدولية عمس المسئولية المدنية فقط
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المسؤولية الدولية لألفراد عن إنتياكات حقوق األطفال أثناء : المطمب الثاني
. النزاعات المسمحة

 

من الثابت أن أي نظام قانوني حتس يكون لو فعالية وتأثير في المجتمع البد أن يكون لو أحكام 
تتعمق بالجزاء والعقاب عمس الماالف وىذا النظام القانوني أصبح من أىم المباديء الدولية 
الشييرة الذي تقرر بموجب محاكم نورمبرج الشييرة التي قررت المسؤولية الدولية لمفرد عن 

من المباديء المقررة أن القانون الدولي يفرض " ارتكابو جرائم دولية حيث ذىبت المحكمة أن 
واجبات ومسئوليات عمس االفراد كما يفرضيا عمس الدول وأن الجرائم التي ترتكب انتياكا لمقانون 
الدولي ويرتكبيا أفراد ال ىيئات معنوية وال يمكن تطبيق أحكام القانون الدولي عمييا إال إذا تمت 

حيث تم معاقبة المجرميين والحكم عمييم باإلعدام "  معاقبة األفراد الذين يرتكبون ىذه الجرائم 
ويمكن القول أن الميزة ليذه المحاكم تقرير مبدأ   (1946)وأعقبيا محكمة طوكيو في العام 

بادة جماعية بحق المدنيين أثناء  المسؤولية الجنائية لألفراد الذين يقومون بارتكاب جرائم حرب وا 
 260.النزاعات المسمحة بمن فييم األطفال والنساء

 

وقد مضت سنوات عديدة عمس البشرية كانت ترتكب جرائم فظيعة بحق المدنيين ترتكب باسم 
الدولة ولحسابيا ودون حساب ومن ثم كانت حاجة المجتمع الدولي إلس وجود نظام فاعل 

لممساءلة من أجل ضمان عدم انتياك حقوق اإلنسان في زمن الحرب وتتبع مرتكبي ىذه الجرائم  
وحتس نستكمل حديثنا عن حماية األطفال في النزاعات المسمحة البد من البحث في دور المحاكم 

ودور المحكمة الجنائية الدولية  (الفرع األول)الدولية المؤقتة في تقرير مبدأ المسؤولية الدولية
 261.(الفرع الثاني)
 

المسؤولية الجنائية الدولية لألفراد أمام المحاكم الدولية المؤقتة : الفرع األول
 

يعتبر تقرير مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية من أىم المباديء الشييرة  والذي مر بتطور منذ 
بداية القرن العشرين إبتداءا بمحاكم نورمبرج وىي محاكم ااصة لمعاقبة مجرمي الحرب العالمية 

لمحاكمة مجرمي الحرب  (1946)وأعقبيا المحكمة العسكرية في العام  (1945)الثانية في العام 
 262.اليابانيين الذين أرتكبوا جرائم بحق أسرى الحمفاء
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 حيث يمكن القول أنو بموجب ىاتيين المحكمتين تم تقرير مبدأ المسؤولية الجنائية لألفراد بغض 
النظر عن مناصبيم الرسمية وعن االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي اإلنساني وقد تبنت األمم 

" المتحدة ىذا المبدأ باعتمادىا اإلتفاقية الدولية لمنع جريمة اإلبادة الجماعية التي أكدت بالقول
األشااص الذين يرتكبون اإلبادة الجماعية سوف يعاقبون سواء أكانوا مسؤولين أم موظفيين 
عامين أم أفرادًا وتتعيد الدول األطراف بسن التشريعات الالزمة لتنفيذ أحكام االتفاقية وبصفة 

حيث تعتبر ىذه "  ااصة النص عمس عقوبات رادعة تنزل بمرتكبي جريمة اإلبادة الجماعية 
اإلتفاقية قد أحرزت تقدمًا ىامًا في مجال المساءلة الدولية لألفراد  الذين يرتكبون جرائم االبادة 

 263.الجماعية
 

وتم التأكيد عمس مبدأ المسؤولية الفردية في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 
والقرار  (808/1993)التي تم إنشاؤىا بموجب قرار مجمس األمن رقم  (البوسنة واليرسك)السابقة 

عقب الجرائم  التي اقترفت بحق المسممين من قبل القوات الصربية والتي فاقت  (827/1993)رقم
كل التصورات التي كان ضحاياىا من النساء واألطفال الذين تمت تصفيتيم بدم بارد حيث 

، (1949)اقتصرت سمطة المحكمة عمس الجرائم اإلنتياكات الاطيرة التفاقيات جنيف لعام 
انتياكات قوانين وأعراف الحرب،واإلبادة الجماعية،و الجرائم ضد اإلنسانية وقد بين النظام 

األساسي أن ااتصاص المحكمة يقتصر عمس األشااص الطبيعيين كما بينت المادة السابعة من 
"   بالقول 264النظام بشكل جمي لمبدأ المسؤولية الدولية

 
من النظام  (5-2)يكون مسؤواًل بصفة فردية عن الجرائم المشار الييا في المواد - 1 

األساسي لممحكمة الجنائية الدولية كل شاص اطط أو حرض أو تّامر أو ارتكب أو 
ساعد أو حرض عمس التاطيط أو التنفيذ لجريمة في المواد السابقة ولن تافف من 

. العقوبة سواء أكان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسؤواًل في الحكومة
 

من ىذا النظام األساسي لو ارتكبت من قبل  (5-2)األفعال المشار الييا في المواد من - 2
مرؤوس لن يعفس من المسئولية الجنائية إذا كان الرئيس قد عمم أو يفترض أن يكون قد 

عمم بأن المرؤوس قد ارتكب ىذه األفعال أو أنو قد ارتكبيا وأافق الرئيس في اتااذ 
. التدابير المعقولة لمنع ىذه األفعال ومعاقبة فاعمييا
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إذا تصرف الشاص المتيم طبًقا ألمر حكومتو أو رئيسو لن يعفيو من المسؤولية - 3
الجنائية اإل أنو يمكن أن يؤاذ بعين االعتبار في تافيف العقوبة إذا قررت المحكمة بان 

". العدالة تقتضي ذلك
 

 265.عممًا بأن عقوبات ىذه المحكمة تقتصر عمس السجن وقد فصمت في العديد من القضايا
 

وأيضًا تم التأكيد عمس مبدأ المسؤولية الفردية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي تم 
لمحاكمة مجرمي الحرب حيث أدى  (1994/ 955)تأسيسيا بموجب قرار مجمس األمن رقم 

النزاع ما بين القوات المتناحرة عمس الحكم في رواندا التوتسي واليوتو إلس مقتل أكثر من مميون 
 266.ضحية السواد األعظم من المدنيين األبرياء وتحديدًا األطفال والنساء

 

وقد بين النظام األساسي لممحكمة أن ااتصاصيا يشمل األشااص الطبيعيين وال يمتد 
لمشاصيات اإلعتبارية كالمنظمات أو الييئات فقد حددت المادة السادسة من النظام بأن 

أي شاص اطط أو حرض عمس ارتكاب أو أمر بارتكاب أو ارتكب أو " المسئولية تقع عمس
ساعد أو شجع بأي طريقة كانت عمس تنظيم أو اعداد أو تنفيذ إحدى الجرائم الداامة في 

". ااتصاص المحكمة ويكون مسؤواًل مسئولية فردية عن ىذه الجريمة 
 

كذلك وضحت أن الصفة الرسمية لممتيم ال تعفيو من المسؤولية حتس لو كان رئيس الدولة أو 
الحكومة اصوصًا إذا كان لديو المعرفة بأن المرؤوس يبادر لمقيام بالفعل ولم يتاذ من 

اإلجراءات لمنعو مع العمم أن العقوبة المقررة بيذه المحكمة ىي السجن وقد تم معاقبة العديد من 
 267.األشااص المتيميين بارتكاب الجرائم ضد البشرية
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المسؤولية الجنائية الدولية لألفراد عن جرائم الحرب المرتكبة ضد : الفرع الثاني
. األطفال أمام المحكمة الجنائية الدولية

 

 يعتبر تأسيس المحكمة الجنائية الدولية اطوة في الدرب الصحيح في تاريخ العالقات بين األمم 

والشعوب حيث وجود سمطة قضائية دولية تحرص عمس ضمان التزام الدول واألفراد بقواعد 
القانون الدولي العام من االل تطبيق قواعد القانون الجنائي الدولي فقد واجيت الجيود الدولية 

الفاعمة من أجل تأسيس المحكمة الجنائية الدولية والدة عصيبة لمعارضة  العديد من الدول 
الكبرى لتعارض ذلك مع مصالحيا فوجود نظام قضائي جنائي دولي يعني اضوع ىذه الدول 
لمبدأ الحساب والعقاب وكبح العنان إلرتكاب أفعال تاضع لمتجريم بموجب النظام األساسي 

 268.لممحكمة الجنائية
 

يجد المتأمل لألحدات في العالم أن األزمات الدولية مستمرة وقد برز نوع جديد من النزاعات 
المسمحة غير الدولية بعد انتياء الحرب الباردة فكانت الحاجة لوجودّ الية قانونية لتطبيق أحكام 
القانون الدولي وتعزيز المباديء الواردة في ميثاق األمم المتحدة ومعاقبة األشااص الذين ارقوا 

وارتكبوا جرائم حرب ضد البشرية ومن ذلك تجنيد  قواعد ومباديء القانون الدولي اإلنساني 
األطفال في النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية  وقد أكدت المحكمة الجنائية عمس مباديء 

فالمحكمة الجنائية "  ال جريمة والعقوبة اال بنص "عديدة مستقرة في القانون الجنائي من ذلك أنو
ىي مكممة لالاتصاص الجنائي الدولي وليست قضاًء بدياًل وتمارس صالحياتيا في الحاالت 

 269.التالية
 

  "
. إذا كان النظام القضائي الوطني منيارًا تمامًا وال يمكن أن يقوم بميامو- 1
 

. إذا كانت دولة غير راغبة بمحاكمة مرتكبي الجرائم- 2
 

 270."عند محاولة اإلبادة الجماعية لمعنصر البشري من منطمق ديني أو عرقي - 3
 
 

                                                 
268

الدكتور عبد الوىاب شمسان، القانون الدولي اإلنساني والضرورة القانونية لنشوء المحكمة الجنائية الدولية، بحث في المؤلف  
 206 ، ص2005، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 1، الجزء الثالث، ط(القانون الدولي اإلنساني افاق وتحديات)

269
 211الدكتور عبد الوىاب شمسان، مرجع سابق ص  

270
 209الدكتور عبد الوىاب شمسان، مرجع سابق، ص  
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كذلك أكدت المحكمة عمس مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن االنتياكات الجسيمة لقواعد 
ستبعدت فكرة المسؤولية الجنائية عمس الدول والمنظمات الدولية حددتيا  القانون الدولي اإلنساني وا 

 271.باألفراد الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة باسم الدولة ولحسابيا
 

وحسب النظام األساسي لممحكمة فقد منحيا االاتصاص بالنظر في الجرائم المرتكبة من 
األشااص الطبيعيين الذين يرتكبون جرائم اطيرة من وجية النظر الدولية حيث تقرير الصفة 

الرسمية لمشاص سواء رئيس الدولة أو حكومة أو برلمان أو ممثال أو منتابا أو موظف حكومي 
من تقرير المسؤولية الجنائية أو تافيف العقوبة كذلك ال تحول الحصانة التي يتمتع بيا الفرد 
 272.سواء عمس المستوى الوطني أو الدولي من ممارسة المحكمة إاتصاصيا عمس ىذا الشاص

 

:  ويترتب عمى مبدأالمسؤولية الشخصية لألفراد مجموعة قواعد تتمثل بما يمي
 

:  الفقرة األولى
 

. يكون لممحكمة ااتصاص عمس األشااص الطبيعيين عمال بيذا النظام األساسي- " 1
 
الشاص الذي يرتكب جريمة تدال في ااتصاص المحكمة يكون مسؤوال بصفتو -  2

. الفردية وعرضة لمعقاب وفق ليذا النظام األساسي
 
وفقا ليذا النظام األساسي يسأل الشاص جنائيًا ويكون عرضة لمعقاب عن أية جريمة - 3

: 273تدال في ااتصاص المحكمة في حال قيام ىذا الشاص بما يمي
 

ارتكب ىذه الجريمة سواء بصفتو الفردية أو باإلشتراك مع اار أو عن طريق شاص - أ
. اار بغض النظر عما إذا كان ذلك الشاص األار مسؤوال جنائياً 

 
األمر أو اإلغراء بارتكاب أو الحث عمس ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فييا - ب
تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل اار لغرض تيسير إرتكاب ىذه - ج

. الجريمة أو الشروع في إرتكابيا بما في ذلك توفير وسائل إرتكابيا
                                                 

271
 259الدكتور عمر المازومي، مرجع سابق، ص  

272
 ص371الدكتور محمود سعيد، مرجع سابق،  

273
 1998 نغُح من النظام األساسي لممحكمة الجناية الدولية (25 / 3، 2، 1)المادة  
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المساىمة بأية طريقة أارى في قيام جماعة من األشااص يعممون بقصد مشترك - د

بارتكاب ىذه الجريمة أو الشروع في ارتكابيا عمس أن تكون ىذه المساىمة متعمدة وأن 
تقدم بيدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي لمجماعة ىذا كان ىذا النشاط 
أو الغرض منطويا عمس ارتكاب جريمة تدال في ااتصاص المحكمة  أو العمم بنية 

 274.ارتكاب الجريمة لدى ىذه الجماعة
 
 

عامًا وقت  (18)ال ينعقد اإلاتصاص لممحكمة عمس أي شاص يقل عمره عن :الفقرة الثانية
 275.ارتكاب الجريمة المنسوبة إليو

 
 

 عدم االعتداد بالصفة الرسمية ينطوي عمس ذلك أن النظام يطبق عمس جميع :الفقرة الثالثة 
األشااص بصورة متساوية دون أي تمييز  بسبب الصفة الرسمية وبوجو ااص فإن الصفة 
الرسمية لمشاص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضًوا في حكومة أو برلمان أو ممثال 

منتابا أو موظفا حكوميا ال تعفيو بأي حال من المسؤولية الجنائية بموجب ىذا النظام األساسي 
كما أنيا أل تشكل في حد ذاتيا سببا لتافيف العقوبة والتحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية 

الااصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية لمشاص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي 
 276.دون ممارسة المحكمة ااتصاصيا عمس ىذا الشاص

 
 مسؤولية القادة والرؤساء باإلضافة إلس ما ىو منصوص عميو في ىذا النظام : الفقرة الرابعة 

األساسي من أسباب اارى لممسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدال في ااتصاص المحكمة 
 " 

يكون القائد العسكري أو الشاص مسؤوال مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدال في - 1
ااتصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تاضع إلمرتو وسيطرتو الفعمييين أو 
تاضع لسمطتو وسيطرتو الفعمييتين نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشاص 

. سيطرتو عمس ىذه القوات ممارسة سميمة

                                                 
274

 1998 نغُح من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة (25)المادة  

275
  1998 نغُح من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة (26)المادة  

276
  1998 نغُح من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة (27)المادة  
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إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشاص قد عمم أو يفترض أن يكون قد عمم بسبب - "2

الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكون عمس وشك ارتكاب ىذه 
. الجرائم

 
إذا لم يتاذ ذلك القائد العسكري أو الشاص جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود - 3

سمطتو لمنع أو قمع ارتكاب ىذه الجرائم أو لعرض المسألة عمس السمطات الماتصة 
. لمتحقيق والمقاضاة

 

يسأل الرئيس  (1)فيما يتصل بعالقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفيا في الفقرة - 4
جنائيًا عن الجرائم التي تدال في ااتصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين 

ياضعون لسمطتو وسيطرتو الفعمييتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرتو عمس ىؤالء 
:  المرؤوسين ممارسة سميمة

 
إذا كان الرئيس قد عمم أو تجاىل عن وعي أية معمومات تبين بوضوح أن مرؤوسيو  - 5

. يرتكبون أو عمس وشك أن يرتكبوا ىذه الجرائم
 
. إذا تعمقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعمية لمرئيس- 6
  
إذا لم يتاذ  الرئيس جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سمطتو لقمع أو منع - 7

 277.إرتكاب ىذه الجرائم أو لعرض المسألة عمس السمطات الماتصة لمتحقيق والمضاىاة
 

وتطبيًقا لذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في الىاي مذكرة توقيف بحق الرئيس 
السوداني عمر البشير بتيم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب حيث ان تمتعو بالصفة 

الرسمية والحصانة التي يتمتع بيا لم تجعمو في منأى عن المحاسبة حول عمميات القتل الجماعية 
بالجرائم المرتكبة (أوكامبو )واإلغتصاب والتعذيب  ويحقق مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية 

في قضية دارفور بموجب قرار صادر عن مجمس األمن  (2005)من قبل البشير منذ العام 

                                                 
277

 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية (28)المادة  
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الدولي عمال بإتفاقية روما وىي النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والتي تشمل الدول غير 
 278.الموقعة عمس االتفاقية مثل السودان

 
وبيذا القرار يصبح الرئيس عمر البشير رابع رئيس دولة يالحق من قبل القضاء الدولي حيث تم 

بارتكاب جرائم حرب  (2003)توجيو اتيامات إلس الرئيس الميبيري السابق تشارلز في العام 
 ( شاص120000)وجرائم ضد اإلنسانية االل الحرب األىمية في سيراليون التي أدت إلس مقتل 

أمام المحكمة الااصة بسيراليون،  (2007)عمما أنو يحاكم منذ العام (2001- 1991)بين العام 
اتيم بارتكاب جرائم إبادة وحرب ضد  (سموبودان ميمو شيفيتس )أما الرئيس اليوغوسالفي السابق

حيث توفي في سجنو في  (1999- 1991)اإلنسانية في البوسنة وكوسوفو وكرواتيا بين العام 
بينما تم محاكمة الرئيس السابق لصربيا ميالن ميموتينوفيتش عن جرائم الحرب في  (2006)العام 

عمما بأنو تم تبرئتو وحكم عمس المتيمين ااّلارين بالسجن  (2003)يوغسالفيا السابقة في العام 
. ( عاماً 22-15)بين 
 

من المباديء المستقرة في القانون الجنائي أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني يحدد الفعل 
أو النمط السموكي الذي يقع عميو التجريم بموجب قانون العقوبات فال يمكن معاقبة الشاص عن 

فعل لم يحدد في قانون العقوبات ولم يشرع لمفعل عقوبةو عمس صعيد القانون الدولي الجنائي 
تثار صعوبة ذلك أن الطبيعة العرفية لقواعد القانون الدولي  الجنائي ال تجيز توقيع عقوبة عمس 
ن كان الفعل غير مستحب أو مؤثما  شاص  ال يعتبره العرف جريمة في وقت ارتكاب الفعل وا 

 279.بموجب قواعد العرف بشكل مباشر أو بموجب إتفاقية دولية
 

تم حظر تجنيد األطفال في  (1977)وبموجب البروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف لمعام 
النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية وأعقبيا بذلك اتفاقية حقوق الطفل حيث بقيت ظاىرة 

 لحين إقرار المادة الثامنة من النظام 280التجنيد قاعدة عرفية ينقصيا التجريم والمسؤولية الجنائية
األساسي لممحكمة الجنائية ووجود النص القانوني لمتجريم  اعتبرت تجنيد األطفال دون سن 
الاامسة عشرة عامًا بشكل الزامي أو طواعية في القوات المسمحة او إشراكيم في النزاعات 

 281المسمحة يعتبر جريمة حرب وموجبة لتوقيع العقوبة عمس مقترفيا أي الركن القانوني
                                                 

278
 المنشورة عمس الموقع األلكتروني 3-1، صفحة 31/8/2010مذكرة إعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، تاريخ الزيارة  

http://www.al-ayyam.info/default.aspx?NewsID=fb7957ad-81be-4add-9dc7-76714cde46ec. 
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 298الدكتور عمر المازومي، مرجع سابق، ص  

280
 138الدكتور عادل المسدى، مرجع سابق، ص  

281
 73نسمة ىمسة، مرجع سابق، ص  
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ويشترط كذلك لقيام الركن المادي ألي جريمة توافر عناصر بدون وجودىا ال يجوز المعاقبة عمس 
الفعل بدون القيام بو وىذه العناصر ىي السموك والنتيجة اإلجرامية والعالقة السببية بينيما 

  282.اجتماع ىذه العناصر يشكل الركن المادي لمجريمة
 

والركن المادي لجريمة الحرب كصورة من صور الجريمة الدولية وجود نشاط انساني ممموس 
يؤدي إلس نتيجة إجرامية يجرميا القانون الجنائي الدولي ويكون الشاص عرضة لمعقاب كما ىو 
تيان األعمال اإلرىابية أو جرائم  الحال في جريمة شن الحرب العدوانية، وابادة الجنس البشري،وا 
الحرب وبالتالي فإن الركن المادي في جرائم الحرب يشترط فييا وجود عناصر كسائر الجرائم 

 283.(السموك، النتيجة، رابطة السببية)األارى  
 

والركن المادي لجريمة تجنيد األطفال أن يقوم الجاني بتجنيد طفل أو أكثر ما دون سن الاامسة 
شراكيم من االل حمل السالح واالشتراك في القتال المباشر  عشرة عامًا وىو عاِلم بأعمارىم وا 

ونقل األسرار العسكرية ونقل الذاائر واألسمحة، والجاسوسية  وكذلك الحال في حال إشراك 
األطفال ما دون سن الاامسة عشرة عامًا في النزاعات المسمحة غير الدولية حيث تعتبر من 
الجرائم التي تندرج ضمن جرائم الحرب التي ينعقد اإلاتصاص فييا لممحكمة الجنائية الدولية 

عمس أن ظرف ارتكاب الركن المادي في جريمة تجنيد األطفال ىو النزاع المسمح الدولي أو غير 
 284.الدولي
  

وحتس تكتمل عناصر أي جريمة ال بد من وجود الركن المعنوي فإذا  كان الركن المادي يتكون 
من السموك المحظور والنتيجة اإلجرامية والعالقة السببية بينيما فالركن المعنوي يتمثل في 
األصول اإلرادية لماديات الجريمة والسيطرة عمييا وىي الوجو الباطني والنفساني فال محل 

رادتو  285.لمساءلة شاص عن جريمة لم تقم عالقة بين مادياتيا وا 
 

عمس أن الركن المعنوي في القانون الدولي الجنائي يقوم عمس عنصرين عنصر اإلرادة الحرة 
الواعية والعمم فاإلرادة الزمة في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وفق ما استقر عميو القضاء 

                                                 
282

، الدار العممية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 1األستاذ الدكتور كامل السعيد، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات، ط 
 203، ص 2002
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 أما بالنسبة لمعمم 286الدولي والمواثيق الدولية من المسؤولية تنسب لألفراد الذين يتمتعون باإلرادة
فال بد أن يكون الجاني عالمًا أن فعمو يشكل جريمة ضد المدنيين منتيكًا بذلك االتفاقيات الدولية 

 287.وقواعد القانون العرفي
 

فالركن المعنوي لجريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسمحة البد  أن يكون الجاني لديو العمم أو 
يفترض بو العمم بأن األطفال الذين يقومون بتجنيدىم دون سن الاامسة عشرة، وأن إستاداميم 
أو تجنيدىم في األعمال الحربية يشكل جريمة حرب ويشترط أن يصدر سموك الجاني في نزاع 
مسمح دولي أو غير دولي وأن يكون مرتكب الجريمة عمس عمم تام بالظروف الواقعية التي تثبت 

 288.وجود نزاع مسمح
 

وأايرًا الركن الدولي لمجريمة الدولية بشكل عام يتمثل في طبيعة المصالح المعتدى عمييا وصفة 
الجاني، أما في إطار جرائم الحرب ونظرًا لتطور نظرية النزاعات المسمحة بفرعييا الدولية وغير 

الدولية أصبحت جرائم الحرب غير مقتصرة عمس الحرب بين دولتيين ذات سيادة إذ شممت 
الحرب بين دولة وأفراد حيث أصبحت قواعد القانون الجنائي الدولي تطبق سواء كان النزاع دوليًا 
أو غير دولي إذا ما توافرت في األفعال التي حددتيا األعراف واالتفاقيات الدولية لجرائم الحرب 

 289.تعتبر جريمة حرب وتستوجب العقاب
 
 

. األطفال الجنود وعقوبة اإلعدام في القانون الدولي اإلنساني: المطمب الثالث
 

قد يشارك األطفال الجنود في العمميات العدائية ويقومون باقتراف جرائم حرب  فيل من الممكن 
مساءلتيم عن أفعاليم ؟  

 
قواعد القانون الدولي اإلنساني وجدت لحماية األشااص المدنيين من ويالت الحروب ومن 

ضمنيم األطفال الذي تقرر ليم قواعد ااصة بالحماية عمس اعتبار أنيم فئة جديرة بالحماية ومن 
ىذا المنطمق ولقساوة عقوبة اإلعدام بحق األطفال فقد قررت عدم تنفيذىا إذا كانت الجرائم 

المقترفة من قبميم زمن النزاعات المسمحة طالما أن عمر الطفل الجندي أقل من ثمانية عشر 
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 387الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 
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 390الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 

288
 76نسمة ىمسة، مرجع سابق، ص 
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 303عمر المازومي، مرجع سابق، ص  
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عامًا  ألنو في الغالب األعم  يقومون بارتكاب ىذه الجرائم مدفوعين وبتحريض من قبل 
 290.الغير

 
من اتفاقية جنيف الرابعة مبدأ يقضي بعدم جواز معاقبة األشااص  (68)وقد تضمنت المادة 

المشموليين بالحماية طالما أن السن العمري ليم أقل من ثمانية عشر عامًا كذلك أكدت الفقرة 
بتقرير حماية ااصة  (1977) من البروتوكول اإلضافي األول لعام (77)الاامسة من المادة 

لألطفال حتس في حال اقترافيم جرائم حرب في فترة النزاع المسمح  ال يتم تنفيذ عقوبة إعدام 
  291.بحقيم

 
بحظر  (1977)وكذلك الحال بالنسبة لمنزاعات المسمحة الدولية وبموجب البروتوكول الثاني لمعام 

إصدار حكم اإلعدام عمس األطفال دون سن الثامنة  عشرة عامًا كذلك حظرت الفقرة الرابعة من 
 292.البروتكول تنفيذ عقوبة اإلعدام عمس النساء الحوامل وأميات األطفال الصغار

 
وعميو فإن تقدير المسؤولية الجنائية لألطفال يتم حسب سنيم حيث من الممكن اتااذ اإجراءات 

تربوية ومن الممكن إتااذ تدابير من شأنيا أن تحافظ عمس األطفال مع الضمانة األساسية بأن ال 
 293.ينفذ بحقيم عقوبة اإلعدام

 
قد يقوم األطفال الجنود بارتكاب جرائم حرب في فترة النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية وىم 
ال يتعدون في أفضل األحوال الاامسة عشر ربيعًا يقومون بارتكاب أفظع الجرائم ضد اإلنسانية 

بتوجييات مباشرة من القادة العسكريين الذين ينفذون تعميماتيم والسؤال ىل يتم معاقبة ىؤالء 
األطفال الجنود عن أفعاليم التي تشكل جريمة حرب وفق أحكام القانون اإلنساني ؟  

 
يرى جانب من الفقو الدولي أن اعتبار صغر السن مانع من موانع المسؤولية مرده إلس  مدى 

إمكانية توافر عنصري الوعي واإلدراك لدى  الشاص الذي ال يدرك كنو أفعالو فاإلنسان يمر في 
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 84الدكتورعادل المسددى، مرجع سابق،ص  

293
 285الدكتور ماىر أبو اوات، مرجع سابق، ص  
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مراحل عمرية تاتمف كل مرحمة في مستوى اإلدراك والوعي لديو وبالتالي حكم المسؤولية الجنائية 
 294.تاتمف بااتالف طبيعة المرحمة العمرية لإلنسان

 
من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية أوضحت أنو أل يكون  (16)ووفق أحكام المادة 

لممحكمة ااتصاص عمس شاص يقل عمره عن الثمانية عشرة عامًا وقت ارتكاب الجريمة 
المقترفة أي أن اشتراك األطفال دون سن الاامسة عشرة عامًا أو تجنيدىم في القوات الوطنية أو 

. الميميشيات جريمة حرب يدال في ااتصاص المحكمة الجنائية الدولية
 

وحتس نستطيع اإلجابة عن السؤال السابق فإن الوضع ياتمف طبقًا لمقوانين الوطنية لكل دولة 
تماشيًا مع مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي الدولي حيث أشارت 

المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب ىذا النظام " ديباجة النظام األساسي ليذا المبدأ بالقول 
وسنتعرض لموضع في روندا حيث نجد أن "  ستكون مكممة لموالية القضائية الجنائية الوطنية 

لمنظر في الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية  (2001)القضاء الشعبي الذي تم تأسيسو في العام 
كان يطبق القانون الرواندي بموجب ىذا القانون ليتم تافيف العقوبة لألطفال الجنود ما بين سن 
الرابعة عشرة عامًا والثامنة عشرة عامًا باإلضافة لعدم مألحقتو األطفال دون سن الرابعة عشرة 

 295.عامًا حيث يتم وضعيم في مراكز اإلصالح والتأىيل
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خالصة الفصل الثاني 
 

نستجمع القول في ىذا الفصل أن ااّلليات الدولية المعنية بضمان الحماية الدولية لممدنيين بمن 
فييم األطفال أثناء النزاعات المسمحة قد مرت بمراحل عدة منذ بداية القرن العشرين حيث كانت 

نقطة البداية بتأسيس األمم المتحدة التي دعت في ميثاقيا بضرورة المحافظة عمس الكرامة 
. اإلنسانية لإلنسان وبأن تكون مصانة في أوقات الحرب والسمم

 
وقد مرت مراحل التطور بفترة ركود لمرحمة ما بعد انتياء الحرب الباردة من االل األمم المتحدة 

عمس اعتبار أنيا الراعية لمسمم واألمن الدوليين في العالم حيث كان دور األمم المتحدة كما 
ٍٍ يقتصر عمس مراقبة مناطق فض اإلشتباك مابين الدول أما عمس صعيد  أسمفت دورًا تقميديًا

االىتمام باألطفال فقد أصبحت األمم المتحدة تمعب دورًا ىامًا في مجال توفير الحماية لألطفال 
أثناء النزاعات المسمحة الدولية وغير الدولية في بؤر الصراع في العالم حيث أصبحت قوات 
حفظ السالم الدولية ىي المسؤولة عن تسيير دفة األمور في البالد من القيام بميام الشرطة 

دارة مرافق العدل بالتسيق مع الجيات صاحبة االاتصاص األصيل  ومراقبة أوضاع السجون وا 
واإلشراف عمس االنتاابات في البالد كما أنيط بيا العمل عمس تسريح األطفال الجنود من القوات 

النظامية أو الميميشيات المسمحة المتناحرة من إاالل إدراج عممية التأىيل واإلدماج لألطفال 
الجنود في اطط السالم بين أطراف النزاع 

 
وقد لعبت الجمعية العامة دورًا ىامًا في التأكيد عمس أىمية صون حقوق األطفال وحمايتيم من 

فظائع الحروب من االل اإلعالن العالمي الااص بحماية األطفال والنساء في حاالت الطواريء 
كما تم تعيين ممثل ااص لألمين العام لألمم المتحدة  (1974)والنزاعات المسمحة في العام 

المعني باألطفال والصراعات المسمحة تكون مدة واليتو ثالث سنوات يقوم بتقديم تقارير دورية 
عن أوضاع األطفال في مناطق النزاعات المسمحة في العالم بالتعاون الوثيق مع ىيئات األمم 

. المتحدة الماتمفة بغية تحسين أوضاع األطفال في مناطق النزاعات المسمحة
 

كما أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة عمس أىمية االىتمام باألطفال وبمكافحة الدول لظاىرة 
. تجنيد األطفال في العالم واتااذ كافة التدابير الكفيمة لذلك من أجل مستقبل أفضل لألطفال

وتمثل أىمية قرارات الجمعية العامة بأنيا تعبير عن اإلرادة الدولية عمس اعتبار الجمعية العامة 
. ىي منبر لشعوب العالم بالتعبير عن أرائيا حول ظاىرة تجنيد األطفال
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أما دور مجمس األمن الدولي باعتباره الجية الماولة دوليًا في المحافظة عمس السمم واألمن 
الدوليين فقد أكد بقرارات عديدة بضرورة امتناع الدول عن تجنيد األطفال وأىمية التزام الدول 

واتفاقية حقوق الطفل  (1977)والبروتوكولين اإلضافيين لمعام  (1949)باتفاقيات جنيف لمعام 
وأكد عمس معاقبة األشااص الذين  (2000)والبروتوكول اإلاتياري ليا من العام  (1989)لمعام 

يرتكبون جرائم حرب ومن ضمنيا تجنيد األطفال أمام المحكمة الجنائية الدولية وتكمن أىمية ىذه 
القرارات بأنيا ممزمة لمدول ويمكن لممجمس وفق أحكام الميثاق اتااذ عقوبات عممية ضد الدول 

. التي ال تمتزم بقواعد القانون الدولي
 

أما منظمة اليونسيف فقد لعبت دورًا ىامًا منذ تأسيسيا في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية 
لألطفال في العالم وقد ساعدت اليونسيف األطفال في التافيف عنيم من ويالت الحروب الدولية 

وغير الدولية بتقديم المساعدات اإلنسانية والقيام بزيارات ميدانية لتفقد أوضاع األطفال كذلك 
أوجدت مستشارين لألطفال من أجل تقديم المساندة النفسية ليم بالمشاركة مع قوات حفظ السالم 

. الدولية ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ىذا من جية
 

من جية ثانية كان االتجاه السائد منذ زمن بتقرير المسؤولية الدولة في حال ارتكابيا جرائم ضد 
المدنيين بمن فييم األطفال إلس أن استقر الرأي عمس الساحة الدولية عمس عدم إمكانية مساءلة 
الدول عن أفعاليا جزائيًا بيد أنو يمكن المساءلة عن األفعال غير المشروعة  بالتعويض عن 

. األضرار التي ألحقتيا بالمدنيين بمن فييم األطفال أي مسؤولية مدنية فقط
 

أما عمس صعيد تقرير مسؤولية األفراد عن االنتياكات الجسيمة بحق األطفال أثناء النزاعات 
المسمحة فقد تم تقرير مبدأ المسؤولية الجنائية لألفراد في محاكم نورمبرج ومحاكم طوكيو بتقرير 
بادة جماعية بحق المدنيين  مبدأ المسؤولية الجنائية لألفراد الذين يقومون بارتكاب جرائم حرب وا 
. أثناء النزاعات المسمحة بمن فييم األطفال والنساء والمحكمة الجنائية ليوغسالفيا سابقًا وروندا

 
كذلك أرست المحكمة الجنائية الدولية دعائم مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية  لألفراد بغض النظر 
عن صفاتيم ومناصبيم عن االنتياكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي واستبعدت فكرة المسؤولية 
الجنائية عن الدول والمنظمات الدولية حيث حددتيا باألفراد الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم باسم 

. الدولة ولحسابيا
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وأايرًا في حال قيام األطفال الجنود بارتكاب جرائم حرب فقد قررت المحكمة الجنائية الدولية 
عامًا وقت اقتراف الجريمة حيث يعتبر  (18)بعدم  تقرير مساءلة  أي شاص يقل عمره عن 

عامل السن مانع من موانع المسؤولية الجزائية والعمة من ذلك أن المحكمة الجنائية تيدف إلعادة 
ذا ما تم  دماجيم وتعميميم من أجل تسييل عممية إدماجيم في مجتمعاتيم المحمية وا  تأىيميم وا 
عرضيم عمس المحكمة الجنائية يكون عمس اعتبار أنيم شيود اثبات من أجل الوقوف عمس 

.  األشااص الذين قاموا بتجنيدىم
 

والذي نراه أن ىذه الجيود لو بذلت في السابق بإصرار وعزيمة دولية بتقرير مبدأ  المسؤولية 
الجنائية الفردية الدولية عن مرتكبي جرائم الحرب ما أدى ذلك لتفاقم النزاعات المسمحة الدولية 

وغير الدولية ليومنا ىذا لغياب األداة الرادعة لتقرير العقاب وأن الدور المنوط بالمحكمة الجنائية 
الدولية أل بد من تفعيمو وتقديم المجرميين لممحاكمة دون تأاير من أجل إرساء دعائم العدالة 

 .الجنائية الدولية
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التوصيات  
 

: خمصت الرسالة إلى عدد من التوصيات ىي
 

. الحفاظ عمس ديمومة التعمم لدى األطفال أثناء النزاعات المسمحة كمما أمكن ذلك-  1
يجب معرفة أصحاب المصمحة الحقيقية في زيادة ظاىرة تجنيد األطفال ووضع إطار - 2

. أشمل لوضع السياسات الفعالة لمحد من ظاىرة تجنيد األطفال
وضع سياسات أكثر فاعمية من أجل ضبط ظاىرة تجنيد األطفال وأسباب نموىا - 3

. وتطورىا أثناء النزاعات المسمحة
دعوة الدول التي لم تنضم إلس اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكول االاتياري وتحفيزىا - 4

. لألنضمام من أجل وقف ظاىرة تجنيد األطفال
ضرورة تنسيق الجيود الدولية لتوحيد سن الطفل ونظم التجنيد ووضع معايير عمرية - 5

 .لذلك 

توفير االحتياجات البدنية والنفسية لألطفال الجنود المسرحين ووضع إستراتيجيات لبرامج - 6
عادة دمجيم داال المجتمعات واإلىتمام بالفتيات المواتي وقعن ضحية  التسريح وا 

 .اإلستغالل الجنسي واعادة تأىيمين

التأكيد عمس أن ظاىرة تجنيد األطفال قضية عالمية وأنو يجب مقاطعة الدول التي ال - 7
 .تتوقف عن تجنيد األطفال

ضرورة تفعيل دور األمم المتحدة في العالم من االل المحكمة الجنائية الدولية عمس - 8
 .إعتبار صاحبة االاتصاص بالبت في جريمة تجنيد األطفال 

 
ضرورة تفعيل دور األمم المتحدة في العالم عمس إعتبارىا الجية الموكل إلييا المحافظة - 9

 .عمس السمم واألمن الدوليين وأن ال يقتصر دورىا عمس الدور اإلنساني والثقافي

ادراج قضايا األطفال وحمايتيم في عمميات صنع السالم وما يعقبيا من إتفاقيات - 10
شراك األطفال كمما أمكن ذلك . وا 

 .ضرورة أن تراعي الدول ضمن تشريعاتيا الداامية االتفاقيات الدولية المعنية باألطفال- 11

تقييد التدفق غير المشروع لألسمحة الصغيرة واألسمحة الافيفية واأللغام االرضية التي - 12
تشكل اطر عمس األطفال وتقديم المساعدة إلس الضحايا من األطفال أثناء النزاعات 

 .المسمحة وبعد إنتيائيا
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ضرورة فتح الباب لزيادة عدد الدول األعضاء الدائمة العضوية في مجمس األمن - 13
الدولي وعدم االستمرار في سياسة الباب المغمق لمعضوية اصوصًا أن ىذه الدول 

عطمت رسالة مجمس األمن الدولي في إرساء األمن والسمم الدوليين من االل إساءة 
. استعمال حق النقض الفيتو 
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