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 لممخصا

 باستخداـفي النزاعات المسمحةا كذلؾ  األطفاؿالبحث في مكضكع تجنيد  إلىتسعى ىذه الدراسة      
 األسمكب الكصفي التحميمي.

فصميفا يستعرض  إلىا تـ تقسيـ الدراسة األطفاؿكلتقديـ دراسة حكؿ مكضكع جريمة تجنيد     
القانكني لمحقكؽ الطفؿ  اإلطارفي القانكف الدكليا كقد تـ تكضيح  األطفاؿحقكؽ  واألكؿ منالفصؿ 

في القانكف الدكلي في المبحث األكؿ منوا كذلؾ في أكقات السمـ كالنزاعات المسمحة كفقان لمقانكف 
يا أما المبحث الثاني فقد شمؿ عمى تكضيح ماىية اإلنسانكالقانكف الدكلي  اإلنسافالدكلي لحقكؽ 
 المترتبة عمى ىذه الجريمة.ا كالنتائج اإلطار العاـ لجريمة تجنيد األطفاؿبمناقشة  طفاؿاألجريمة تجنيد 

كتحميؿ حقيقة  األطفاؿأما الفصؿ الثانيا فقد تـ تحميؿ التشريعات التي تقكـ بحظر جريمة تجنيد     
في  األطفاؿ األكؿ منو حظر جريمة يتناكؿقسميفا  إلىىذه الجريمة عمى أرض الكاقعا كقد تـ تقسيمو 

كالمكاثيؽ الدكليةا أما المبحث الثاني مف ىذا  االتفاقياتيا ككذلؾ حظرىا في اإلنسانالقانكف الدكلي 
لتجنيد  قضاياعدة  إلى باالتجاها األطفاؿلتجنيد  ةالتطبيقي قضاياالالفصؿ فقد تـ تحميؿ عدد مف 

 في فمسطيف. طفاؿاألكفقان لمتقارير الدكليةا كما تـ تحميؿ قضية تجنيد  األطفاؿ

ضعؼ الجسـ القانكني الدكلي الميناط بصالحية البت ا عدة نتائج أىميا إلىكقد تكصمت الدراسة     
لزامية التشريعات األطفاؿتجنيد  قضايافي   التي تحظر ىذه الجريمة. االتفاقياتك ا كعدـ فعالية كا 
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Child Recruitment in Armed Conflict. 

 

Prepared by: Fidaa Jaber 

Supervised by: D. Najah Dukmak 

Abstract: 

This study seeks to investigate the issue of Child Recruitment in the Armed 

Conflicts, through the use of descriptive analytical methodology. 

The study has been divided into two chapters, the first chapter reviews 

children rights in international law, and the legal framework of children rights 

in international law. It reviews the framework in times of peace and in times 

of armed conflict in accordance with international human rights law and 

international humanitarian law, the crime of child recruitment is also clarified 

further by discussing the general framework of the crime and its 

consequences. 

The second chapter reviews, legislation prohibiting the crime of children 

recruitment the reality of this crime. This chapter is divided into two parts; the 

first part, analyzes the convections that prohibited child recruitment crime in 

international humanitarian law, in addition of prohibition of this crime in 

international conventions. The second section of chapter two analyzes a 

number of practical issues relating to the recruitment of children the chapter 

also analyzes the direction of several issues of child recruitment according to 

international reports, in addition the issue of children recruitment in Palestine. 

The study has produced several results, the most important of which are; the 

weakness of the international legal body entrusted with the power to decide 

cases of children recruitment, in addition to the inability of international 

legislation to prohibit the crime in cases of conflicts and the economic and 

political disintegration of the State. 
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 .المقدمة

المجتمع الدكلي بحقكؽ الطفؿا فمـ يتكاف عف تخصيص العديد مف المكاثيؽ  اىتماـيتضح     
معينة  حمايةالدكلية لحقكقوا فضالن عف إدراج العديد مف البنكد التي تخصص  تاالتفاقياك  عالناتكاإل

 لمطفؿ في كافة التشريعات األيخرل.

كعميو ا بضمانات إلثبات القكة اإللزامية لـ تحدد لياالمخصصة  الحمايةك إال أف ىذه الحقكؽ      
العديد مف  يـت بحقارتكببحيث ا انتياؾ حقكؽ الطفؿ بشتى الكسائؿقامت الجماعات كاألفراد كالدكؿ ب

 الجرائـ الدكلية الخطيرة.

في النزاعات المسمحة مف أبشع الجرائـ المرتكبة بحقيـا بحيث تسمب  األطفاؿكتعد جريمة تجنيد      
جراء العمميات العسكرية نظران لعدـ قدرتيـ عمى  ان كتمحؽ بيـ اضرار ىذه الجريمة طفكلتيـ كحاضرىـا 

لؾ نصت التشريعات الخاصة بالنزاعات المسمحة عمى حظر ىذه الجريمة لما تخمفو كلذحماية أنفسيـا 
 ا كالمجتمع المحمي بشكؿ خاص.عاـمف آثار كخيمة عمى المجتمع الدكلي بشكؿ 

بمكجب نظاـ ا كذلؾ األطفاؿعمى جريمة تجنيد المحكمة الجنائية الدكلية سمطة العقاب كتتكلى     
األطفاؿ في النزاعات اختصاص النظر في الجرائـ المتعمقة بتجنيد كالذم منحيا  اركما األساسي
 .ياإجبار أك  طكعياكاف أ ءالمسمحة سكا

 أىمية الدراسة 

 األىمية النظرية لمدراسة:

ىاا سيما ندرة األبحاث أثر ك  األطفاؿجريمة تجنيد  بتكضيح تفاصيؿتتجمى أىمية المكضكع النظرية     
 يقكمكا بتناكؿ المتخصصيف دكليان في فمسطيف لـ إفمف التفصيؿا إذ  بشيءالتي تتناكؿ ىذا المكضكع 

 لالحتالؿىذا المكضكع مف جميع جكانبو عمى الرغـ مف أىميتو ككف أف دكلة فمسطيف تخضع 
 المحظة. هىذ ةايلغ اإلسرائيمي
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 األىمية العممية لمدراسة:

 األطفاؿ تجاه اإلسرائيمي حتالؿاالتتضح األىمية العممية لمدراسة في كشؼ الغطاء عف جرائـ     
العنصرما كالسياسة التمييزية بيف الطفؿ الفمسطيني  اإلسرائيميالفمسطينييفا كتعرية المكقؼ 

ضافة اإلسرائيميك   اتفاقياتي كخاصة اإلنسانكفؽ القانكف الدكلي  االحتالؿذلؾ تحديد مسؤكلية  إلىا كا 
 جنيؼ كبركتكككالتيا.   

المتخصصة في مجاؿ الدفاع  الفمسطينية كالدكلية دعكة المؤسسات إلى ضاأي كتسعى ىذه الدراسة     
 تجاه كقكة قائمة باالحتالؿاتيا التزاممف أجؿ احتراـ  إسرائيؿالضغط عمى  لىإ اإلنسافعف حقكؽ 

 ي.اإلنسانالفمسطينييف بمكجب القانكف الدكلي  األطفاؿ

 :أىداف الدراسة 
 

 إلىا كالتعرؼ األطفاؿلعممية الخاصة بجريمة تجنيد بكافة الجكانب النظرية كا إللماـا .1
 .كأثارىا كأشكاليا ياأسبابك أركانيا 

قدرة التشريعات التي تحظر تجنيد األطفاؿ عمى ردع ىذه الجريمة كالحد مدل تكضيح  .2
 منيا.

مدل فعالية القرارات الصادرة عف المحكمة الجنائية الدكلية في ردع جريمة تجنيد تكضيح  .3
 سكؼ يتـ النظر ليذه القضية في إطار المحكمة الجنائية الدكلية. ا إذاألطفاؿ

 :منيج الدراسة 

اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميميا مف خالؿ التركيز عمى عرض المشكمةا 
كتكضيح مكقع التشريعات الدكلية منياا ثـ تقييـ ذلؾ مف خالؿ كجية النظر الخاصة بالباحثة في ىذه 

 شكمة.الم

  :معيقات الدراسة 

 مف المعيقاتا كىي: ان قد كاجيت في ىذه الدراسة عددل
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مراجع  أمبشكؿ خاصا كعدـ تكافر  األطفاؿندرة المراجع المتخصصة بقضية تجنيد  .1
 .األطفاؿتجنيد  قضاياغير إلكتركنية تركز عمى 

 .ىذه الدراسة تثرً مقابالت  جراءإلصعكبة التنسيؽ مع المؤسسات الفمسطينية  .2
 الدكلية التي عالجت مكضكع ىذه الدراسة. اتايالجنقمة أحكاـ محكمة  .3

 
 :إشكالية الدراسة 

في تحديد مدل مالءمة التشريعات الدكلية التي تحظر جريمة تجنيد تكمف المشكمة الحقيقية     
يا ؟ كيتفرع عف ىذا التساؤؿ مجمكعة تساؤالت نجمماألطفاؿ مع حقيقية ىذه الجريمة عمى أرض الكاقع

 فيما يةتي:

 ؟األطفاؿما األساس القانكني لجريمة تجنيد  .1
 ؟لمتجنيدعرضة  األطفاؿالتي تجعؿ مف  سبابما األ .2
 ؟األطفاؿما اآلثار المترتبة عمى جريمة تجنيد  .3
 ف؟األطفاؿ الفمسطينييسياسة تجنيد قكات االحتالؿ اإلسرائيمية لما مدل اعتماد  .4
تجاه  األطفاؿجريمة تجنيد  ارتكابعند  اإلسرائيمي ؿاالحتالعمى عاتؽ  المترتبةما المسؤكلية  .5

 الفمسطينييف؟ األطفاؿ

 :إلىىذه اإلشكالية تـ تقسيـ الدراسة  عفكلإلجابة 

 الفصؿ األكؿ: حقكؽ الطفؿ في القانكف الدكلي

 المبحث األكؿ: اإلطار القانكني لحقكؽ الطفؿ في القانكف الدكلي

 طفاؿاألالمبحث الثاني: ماىية جريمة تجنيد 

  بيف التشريعات كالكاقع األطفاؿالفصؿ الثاني: جريمة تجنيد 

 الدكلية لألطفاؿ الجنكد الحمايةالمبحث األكؿ: 

 .                                                                         األطفاؿتجنيد  قضايالالمبحث الثاني: تطبيقات عممية 
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 الفصل االول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طفل في القانون الدوليحقوق ال



 تمييد كتقسيـ: 

العديد مف  ارتكابكرغبتو الدائمة في السيطرةا السبب في  اإلنسافالبشريةا ييعد حيب  ةايبدمنذ      
ا قتؿ قابيؿ أخاه ىابيؿ الجرائـا كظيرت ىذه الرغبة بةكؿ جريمة كقعت عمى كجو الكرة األرضيةا حيف

نفسيةا ك ال حصر لياا ماديةا  أضراران  ءىاكرا اعاتا التي خمفتكتتالت منذ ذلؾ الحيف الحركب كالنز 
 اقتصادية كاجتماعية.ك جسديةا ك 

 إلىنشةة النزاعات ما قبؿ ظيكر النظاـ الدكلي الحديث كاألجساـ القضائية الدكلية الجديدةا ترجع      
انتصار أحد الزعاماتا عات لينتج عف ىذه النزا 1اداخؿ الدكؿ الكالءالتزاحـ عمى تكلي العرشا كتنازع 

 ىا جثث األبرياءا كالمستضعفيف.ءكرا ةن مخمف

الدكلية التي تجـر العديد مف األفعاؿ  االتفاقياتالعديد مف النصكص ك  تخصيصكبالرغـ مف      
إال أف كاألعماؿ العدكانية التي تقع خالؿ الحركب كالنزاعاتا كالتي شممت كافة المكاضيع كالفئاتا 

كيعد األطفاؿ مف أحد الميمشيف لضعفيـ كحاجتيـا ما زالت تستيمؾ  زاعات المسمحةكب كالنالحر تمؾ 
ىذه الفئات الضعيفةا كالتي يتكجب حمايتيا بكافة الطرؽ كالكسائؿا حيث أف الحركب تسيؿ استغالؿ 

مبرمجيف عمى القتؿ كالعنؼا بمسح  كدركع بشريةا كألغاـ متحركةايـ ستخداماألطفاؿا عف طريؽ ا
شباعيـ أدمغتيـ  التحرير كالمقاكمة. إلى بالخطابات السياسية التي تدعك كا 

                                                           
ا 148ا ع. 33ا مجمة التربيةا ـ. تأثير النزاعات المسمحة عمى األطفال عبر الفضائياتمحمد مرسي محمد مرسيا  1

 302ا ص2004
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مكضكع تجنيد  إلىحديث نسبيان عمى المستكل اإلعالمي  التفاتكجكد  الجدير بالذكرمف ك      
براز معاناتيـ عف طريؽ األفالـ السينمائية التي تركم قصصاألطفاؿ  ةخاضكا تجربكاقعية ألطفاؿ  ان ا كا 

ى مستكل المؤسسات العالمية التي نشرت في السنيف السابقة العديد مف المقابالت التجنيدا كذلؾ عم
 مع أطفاؿ تـ تسريحيـ لينشركا معاناتيـ خالؿ النزاعات التي نشبت في بالدىـ.

بتعريؼ الطفؿ ثـ  ابتداءن تحميؿ اإلطار القانكني لحقكؽ الطفؿ في القانكف الدكليا كسكؼ يتـ      
 حالتيالمخصصة لو في  الحمايةتكضيح كذلؾ الطفؿ في المكاثيؽ الدكليةا  حمايةالبحث في تطكر 

ماىية جريمة تجنيد األطفاؿ كاإلطار القانكني لياا  يتناكؿأما المبحث الثاني فسكؼ ا السمـ كالحرب
 .مكاطنيـ فيإدماجيـ كتحديد سياؽ ىذه الجريمة مف أسباب تجنيدىـ إلى إعادة 

 .وني لحقوق الطفل في القانون الدوليالمبحث األول: اإلطار القان

ا ككف نتياؾاالحقكؽ الطفؿ مف  حمايةلمنظكمة قانكنية  بناءالمجتمع الدكلي في  يتضح اىتماـ    
دكلية لكضع حقكؽ  اتفاقياتك عمى إنشاء معاىدات  حيث عممتىذه الفئة ضعيفة فكريان كجسديانا 

كتنص ىذه التشريعات الدكلية عمى جميع با ي السمـ كالحر حالتفي كةكلكية سكاء  توايكحمالطفؿ 
حقو في الحفاظ عمى  إلىحياه كريمة في كقت السمـا  أف يعيش في حقواستيمت بحقكؽ الطفؿ التي 

 حياتو مف اليدر في أكقات النزاعات المسمحة.

حقكؽ الطفؿ في المطمب األكؿا  حمايةبالدكلي  ىتماـاالنشةة  إلىالمبحث يتطرؽ ىذا كسكؼ     
 في المطمب الثاني. كالنزاعات المسمحةالسمـ  حالتيفي الدكلية  المكاثيؽحقكؽ الطفؿ في  ايةحمك 

 .المطمب األول: نشأة االىتمام الدولي بحقوق الطفل


ال يرتبط فقط في تحديد سف الطفكلةا بؿ يتعداىا ليكضح الحقكؽ  لمطفؿمفيكـ كاضح  إف تحديد     
إدراج تعريؼ مكحد لمطفؿ لـ يكف مف السيؿ  إال أفسية كالجسديةا المرتبطة في سنو كاحتياجاتو النف

مرحمة الطفكلةا مرتبط  كانتياءعميوا ككف الخالؼ الناشئ في تحديد فئة عمرية البتداء  االتفاؽ
 الثقافي كالفكرم لكؿ دكلة. باالختالؼ
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أساسيةا تمثؿ  ان حقكقالدكلية  االتفاقياتك  عالناتكافة الحقكؽ المنصكص عمييا في اإل كتعتبر      
بيئة سميمة كحياة  لتكفيرلدكؿ كأفرادىا عاتؽ امى التي تقع ع اتلتزامكاالمف الكاجبات  األدنىالحد 

 كالمجتمعية ليذه الدكؿ. اكالبيئية اكريمة لألطفاؿا بغض النظر عف الخمفية الثقافية

تعريؼ الطفؿ في القانكف  لىإىذا المطمب  يتطرؽسكؼ كانطالقان مف أىمية تحديد مفيكـ الطفؿا     
 في الفرع الثاني. األطفاؿأىـ المكاثيؽ الدكلية التي نصت عمى حقكؽ سرد ثـ  االدكلي في الفرع األكؿ

 .الفرع األول: تعريف الطفل في القانون الدولي


يبدأ  ىكحتعرؼ الطفؿ في عمـ النفس االجتماعي بةنو: المخمكؽ الذم يتعمـ مف الرضاعة يي     
اب المعرفة. كيعرفو عمـ النفس الجنائي بةنو: الصغير الذم أتـ السف التي حددىا القانكف باكتس

 2لمتمييزا كلـ يتجاكز السف التي حددىا القانكف لبمكغ الرشد.

مف التشريعات أك القكانيف الداخمية  أم كتحديد مفيكـ كاضح لمطفؿ سكاء في القانكف الدكلي أك      
 مرية لمطفكلة. مرتبط بتحديد الفئة الع

حيث تبدأ بعض الدكؿ مرحمة  ابتحديد الفئة العمرية كتختمؼ كؿ مف القكانيف الداخمية لمدكؿ     
 كتختمؼ الدكؿالطفكلة منذ لحظة الميالدا بينما تبدأىا دكؿ أيخرل منذ تككف الجنيف في رحـ األـا كما 

ة الطفكلة يككف ببمكغ سف الثانية عشرة مرحم انتياءمرحمة الطفكلةا فمنيا ما يرل أف  نيايةفي تحديد 
 3كمنيا ما يحددىا بالبمكغ. أك الخامسة عشرةى 

نما ا مرحمة الطفكلة ةايبد إلىا فمـ يتطرؽ 2004( لعاـ 7أما قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ )      كا 
مسطيني رقـ قانكف العمؿ الفبالنسبة لأما ا 4عرؼ الطفؿ بةنو:" كؿ إنساف لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره"

ا كذلؾ ضمف شركط معينةا األطفاؿفقد حدد سف الخامسة عشرة كحد أدنى لتشغيؿ  2000( لسنة 7)
قبؿ بمكغيـ سف الخامسة  األطفاؿكاستثنى مف ىذه األعماؿ الخطر منياا فنص عمى: "يحظر تشغيؿ 

                                                           
 24-23ا ص2008ا دار الفكر الجامعيا الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال المستخدمينبحرما  ةد. فاطم 2
ا دار 1ا طمقارنة بين القانون الدولي العام والفقو االسالمي دراسة-حماية حقوق الطفل د. منتصر سعيد حمكدةا  3

 19ا ص2010الفكر الجامعيا 
ا أقره المجمس التشريعي في جمستو المنعقدة بتاريخ 2004 لعاـ( 7قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ )( مف ال1المادة ) 4

 .ـ19/8/2003
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(ا 138قـ )ر  1973لسنة  الستخداـكبذلؾ تككف قد تبعت خطى اتفاقية الحد األدنى لسف ا 5"ةعشر 
( مف ىذه المادة 1لمسف المقرر عمالن بالفقرة ) األدنىكالتي نصت عمى: " ال يجكز أف يككف الحد 

 6سنة". 15حاؿ أف يقؿ عف  أمالدراسة اإللزاميةا كال يجكز في  إنياءأدنى مف سف 

عمى تعريؼ ا فقد نص في مادتو الثانية 1990أما الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو لعاـ      
ا أما الفترة العمرية لمطفكلة في 7سنة" ة: "الطفؿ ىك كؿ إنساف أقؿ مف الثامنة عشر اآلتيالطفؿ بالشكؿ 

يتمثؿ  التي نيص عمييا في مقدمتوا حيث كضح الميثاؽ أف ىدفوك ا 1983ميثاؽ حقكؽ الطفؿ لسنة 
بمكغ سف الخامسة  إلىكلده شاممة ككاممة لكؿ طفؿ عربي مف يـك م حمايةك  رعايةك في تحقيؽ التنمية 

 8عشرة.

ىذه الحقكؽا دكف ذكر  حمايةعمى الحقكؽ األساسية لمطفؿ كأىمية  االتفاقياتكنصت العديد مف      
ف كاف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 9امفيكـ كاضح لمطفؿ أك تحديد لسنو قد حدد سف  كا 

في األعماؿ العدائية كجريمة حرب دكلية تقع ضمف  األطفاؿعممية استخداـ  العتبارالخامسة عشرة 
 10مرحمة الطفكلة. نيايةك  ةايبدكبذلؾ فإف ىذا النظاـ لـ يحدد  ااختصاصات المحكمة الجنائية الدكلية

اتخذ في معظـ مكاثيقو سف الخامسة عشرة كةدنى حد يحؽ لمطفؿ دكنو  قد القانكف الدكليكما أف      
الطفؿ الذم لـ يبمغ ىذا السف في مرحمة تتطكر كنمك ذات طبيعة خاصةا لككف  حمايةبأف يتمتع 

 11تعرقؿ مرحمة نمكه. أفتدابير مف الممكف  أك اتإجراء أمخاصة كبذلؾ يتكجب عدـ اتخاذ 

                                                           
المجمس التشريعي في جمستو المنعقدة بتاريخ  أقرها 2000عاـ ( ل7( مف القانكف العمؿ الفمسطيني رقـ )93المادة ) 5

29/3/2000. 
ا اعتمدىا المؤتمر الدكلي 1973لسنة  (138اتفاقية الحد األدنى لسف االستخداـ رقـ )( مف 3فقرة )\( 2المادة ) 6

ا 1976حزيراف 19اذ: أثناء دكرتو الثامنة كالخمسيف. تاريخ البدء النف 1973حزيراف  26لمنظمة العمؿ الدكلية في 
 (.12طبقان لممادة )

 .1999نكفمبر  29بدأ العمؿ بو في ا 1990( مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو لعاـ 2المادة ) 7
 ا1العربيػة لمنشػرا ط ةا دار النيضػالنزاعـات المسـمحة أثنـاءالحماية الدولية لألطفـال محمكد سعيد محمكد سعيدا . د 8

 20صا 2007
 17ا ص2008ا 1ط ا دار النيضة العربية لمنشراالحماية الدولية لحقوق الطفلا تأبك خكاماىر جميؿ د.  9

 .18ا مرجع سابؽا صتأبك خكاد. ماىر جميؿ  10
 9ص مرجع سابؽا د. محمكد سعيد محمكد سعيدا 11
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الكثيقة الدكلية األكلى التي حددت مفيـك عاـ  1989لسنة  كعمى ذلؾ تعتبر اتفاقية حقكؽ الطفؿ     
إال أف  12رعايةاكالبشكؿ خاص  حمايةلمككف فييا الطفؿ في أمس الحاجة كشامؿ لمطفؿ كلمفترة التي ي

بعد مناقشات بيف الكفكد المشاركة في لجنة العمؿ  هتـ اعتمادىذا التعريؼ لـ يتـ تبنيو بسيكلةا فقد 
المكمفة بإعداد مشركع االتفاقيةا فطالب بعضيـ بةف تبدأ المرحمة العمرية لمطفكلة منذ لحظة 

ىذه المرحمة منذ تكاجد الجنيف في رحـ  تبدأأنو مف األنسب أف  لأالبعض األخر فر  اإلخصابا أما
 13األـا كآخركف كجدكا أنو مف األفضؿ أف تبدأ المرحمة منذ الكالدة.

 عمى بناءن كيتضح أف الخالؼ الناشئ بيف الكفكد المشاركة في كضع مسكدة لمتعريؼ جاء      
مرحمة الطفكلةا حيث كضع مشركع  نيايةك  ةايبدلـ في تحديد الكاضح في قكانيف دكؿ العا االختالؼ

: " حسب االتفاقية الحاليةا اآلتينص المادة األكلى مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ تعريؼ لمطفؿ عمى النحك 
فإف الطفؿ ىك كؿ مخمكؽ بشرم منذ لحظة كالدتو كحتى بمكغو سف الثامنة عشرة أك حسب قانكف 

  14د قبؿ ذلؾ".الدكلةا أك إذا بمغ سف الرش

ىذه المرحمة في سف  إنياءكعارضت بعض الدكؿ التعريؼ السابؽ ككنيا ترل أنو مف األنسب      
في سف صغيرةا أك التي يتزكج فييا األشخاص في قبؿ  ألطفاليا بالعمؿالدكؿ التي تسمح  ماسيأقؿا 

ممكف مف  قدر أكبر حمايةدت تبني سف الثامنة عشرة ليدؼ أيكمف الدكؿ ما 15ىذا السف.
 16.األشخاص

مينصفا لمطفؿ في تحديد سابقة الذكر  االتفاقيةتعريؼ الطفؿ المنصكص عميو في مشركع  لـ يةتً      
مرحمة الطفكلةا فقد اعتمد في تحديد ىذه المرحمة عمى قانكف الدكلة الداخمي حتى لك كاف مف  نياية

تمتعو بحقكقو لفترة كافيةا كما نص عدـ  إلىىذه المرحمة في سف مبكرا مما يؤدم  إنياءشةف ذلؾ 

                                                           
 18د. محمكد سعيد محمكد سعيدا مرجع سابؽا ص 12
ا دار النيضة العربية لمنشرا 1ا ططفال في أوقات النزاعات المسمحةة لألالحماية الدوليا مالمسد عبد اهللد. عادؿ  13

 17ا ص2007
 20د. منتصر سعيد حمكدةا مرجع سابؽا ص 14
مقارنة بين  دراسة-المسمحةالنزاعات  أثناءالحماية الدولية لألطفال د. عبد العزيز مندكه عبد العزيز أبك خزيمةا 15

 .48ص ا2010ا 1دار الفكر الجامعيا ط ام،والقانون الدولي الع يالفقو اإلسالم
 20سابؽا ص المسدما مرجع عبد اهللد. عادؿ  16
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ما يكضح أف مصمحة الطفؿ لـ  العمر ىذابمكغ سف الرشد قبؿ إتماـ الثامنة عشرة مف  اعتمادعمى 
نما تـ تغميب مصمحة الدكؿ. اعتمادكةكلكية حيف  تةت  نصكص المكادا كا 

رحمة الطفكلة فقطا م نيايةلالخالؼ حكؿ مكضكع تقبؿ السف القانكني  ييثرأف ىذا النص لـ كما     
قد ذىب الدكتكر "محمد سعيد الدقاؽ" في التعميؽ ا ك في صياغتو ىذا التعريؼ لـ يكف كاضحان  إفبؿ 

مرحمة الطفكلة ببمكغ سف الرشدا إذ  نيايةلعمى ىذا النص: بةنو مف األفضؿ عدـ ربط السف القانكني 
 .17تـ التقييد بحرفية النص سف الثامنة عشرةا إذ ما يبتبنأنو مف المفترض أف تمتـز الدكؿ 

: اآلتيفيك ك 1989الدكلية لحقكؽ الطفؿ لسنة  االتفاقيةعتمد في اكبالنسبة لمتعريؼ الذم     
لـ يتجاكز سف الثامنة عشرةا ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ  إنسافا يعنى الطفؿ كؿ االتفاقية"ألغراض ىذه 

 18ذلؾ بمكجب القانكف المنطبؽ عميو".

التي دخمت حيز التنفيذا قد استةصؿ مف التعريؼ  االتفاقيةريؼ المعتمد حسب أف التع أم     
الصادر في المسكدة جممة " أك حسب قانكف الدكلة المرتبط بسف الثامنة عشرة"ا ليرفؽ اعتماد قانكف 

 الدكلة في حالة بمكغ سف الرشد.

مف سف الثامنة عشرة كحد كبناءن عمى ما سبؽ مف تعريفات لمطفؿا يتضح أف معظميا قد اتخذ       
كما مف المفترض أف تةتي القكانيف الناظمة لحقكؽ الطفؿ لتةخذ لنياية المرحمة العمرية لمطفكلةا أعمى 

مف مصمحة الطفؿ أكلكية كأف تةتي متناسبة مع احتياجات الطفؿا كعميو مف األفضؿ أف يينص عمى 
لـ تنص تجاكز سف الثامنة عشرة ما تعريؼ الطفؿ عمى النحك التالي: " الطفؿ ىك كؿ شخص لـ ي

 ".أدنى النتياء مرحمة الطفكلةكحد  قكانيف الدكلة عمى األخذ بسف يتجاكز الثامنة عشرة

 

 

  

                                                           
 21-20ا مرجع سابؽا صمالمسد عبد اهللد. عادؿ  17
اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار ا 1989قكؽ الطفؿ لعاـ اتفاقية ح ( مف1المادة ) 18

 .49لممادة  كفقان  ا2/9/1990ا تاريخ بدء النفاذ: 20/11/1989 المؤرخ في 44/25الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
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 .الفرع الثاني: إقرار حقوق الطفل في المواثيق الدولية


الحقكؽا الدكلية ليذه  الحمايةالدكلية لحقكؽ الطفؿ أداة لتفعيؿ كتكفير  عالناتتعد المكاثيؽ كاإل     
 بيا أماـ المجتمع الدكلي. عتراؼاالفيي تفرض إلزاميتيا ككجكب 

ضماف االحتراـ  إلىجميع األنشطة التي تيدؼ  اإلنساففي مجاؿ حقكؽ  الحمايةفيشمؿ مصطمح     
 19الكامؿ ليذه الحقكؽ كفقان لمقكانيف التي تنص عمييا.

 

 1924جنيؼ لحقكؽ الطفؿ عاـ  إعالفأكال: 

ا كالذم يعتبر الخطكة األكلى في مجاؿ 20عف الجمعية العامة لعصبة األمـ عالفاإلصدر ىذا      
 داالتحا“ إلى عالفاإلىذا  إنشاءكيعكد الفضؿ في  21ايبحقكؽ الطفؿ عمى الصعيد الدكل ىتماـاال

بمساعدة المجنة الدكلية  22جالنتيف جيب"أكالذم أسستو السيدة البريطانية " االطفكلة" إلنقاذالعالمي 

                                                           
تـ تبني كصؼ الحماية مف قبؿ ممثمي المنظمات اإلنسانية مف خالؿ نقاش نظمتو المجنة الدكلية لمصميب األحمر 19

ة بحقكؽ اإلنساف يكفمو القانكف الدكلي بما يضمنو مف أجيزة معني عماا ككصؼ الحماية الدكلية يعبر 1991في عاـ 
 عمى المستكل العالمي كاإلقميمي.

 .28ا صمرجع سابؽ د. عبد العزيز مندكه عبد العزيز أبك خزيمةا

فؾ النزاعػات ا كاف ىدؼ المنظمة 1919عاـ في األكلى العالميةمنظمة دكلية تةسست بعد الحرب عصبة األمـ: ىي 20
ضػع مشػركع عصػػبة األمػـ الػػذم قػػد ك المكضػػكع إلػى حػربا ك قبػؿ تطػكر  السػػمميةالػػدكؿ ببعضػيا بػالطرؽ  كالخالفػات بػيف

ا فشمت المنظمػة فػي القيػاـ ليا ان كاتخذت مف جنيؼا سكيسرا مقر  ا1919أقرتو الدكؿ في مؤتمر الصمح في فيرسام عاـ 
عضػػكان. د. سػػييؿ  59بعمميػػاا إذ لػػـ يػػتـ اعتبارىػػا منظمػػة دكليػػةا بػػؿ اعيتبػػرت منظمػػة أكركبيػػة لػػـ يتجػػاكز عػػدد أعضػػائيا 

 .100ا ص2010ا 1ا دار الثقافة لمنشر كالتكزيعا طمبادئ المنظمات الدولية العالمية واإلقميميةحسف الفتالكما 
 34ا مرجع سابؽا صحمكدةد. منتصر سعيد  21
 .1928-1876اجالنتيف جيب: كىي مف ركاد المدافعيف عف حقكؽ الطفؿا عاشت في الفترة ما بيف 22

التعسػػاء “ة بكػػؿ المقػػاييسا فتمػػؾ المػػرأة التػػي كانػػت تكػػره األطفػػاؿ كتنعػػتيـ بيػػؤالء تعػػد قصػػة "اجالنتػػيف جيػػب" غيػػر عاديػػ
الصػػغار" انتيػػتا بػػالرغـ مػػف ذلػػؾا إلػػى النقػػيض تمامػػان حيػػث كرسػػت ىػػذه السػػيدة حياتيػػا لألطفػػاؿ كأصػػبحت تمػػؾ البطمػػة 

اؿا فػػي أعقػػاب الحػػرب المنقػػذة ليػػـ فػػي أتعػػس الظػػركؼ. لقػػد صػػدمت "اجالنتػػيف جيػػب" بمعانػػاة الالجئػػيف كخاصػػة األطفػػ
العالميػػة األكلػػىا كبػػدأت خطكاتيػػا األكلػػى بحممػػة بسػػيطة لمسػػاعدة األطفػػاؿ. كبعػػد ذلػػؾ تحكلػػت ىػػذه الحممػػة كبمجيكداتيػػا 

: ا المشػػػػػػػػػػػار إليػػػػػػػػػػػواللكتركنػػػػػػػػػػػيا الفرديػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػى أف تكػػػػػػػػػػػكف األسػػػػػػػػػػػاس لصػػػػػػػػػػػندكؽ إنقػػػػػػػػػػػاذ الطفكلػػػػػػػػػػػة. مكقػػػػػػػػػػػع الرايػػػػػػػػػػػة
.raya.com/http://www :9/2/2019ا تاريخ الزيارة. 

http://www.raya.com/
http://www.raya.com/
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ا كالذم 1923عاـ  عالفعصبة األمـ بمشركع اإل إلىا حيث تقدمت ىذه السيدة األحمرمصميب ل
 1923.23أقرتو العصبة عاـ 

بمكجبوا الرجاؿ كالنساء في جميع أنحاء البالد بةف عمى  لينص عمى أف يىعترؼ عالفكجاء اإل    
النظر عف الجنسا أك  طفؿ بغضال تجاهية أف تقدـ لمطفؿ أفضؿ ما عندىاا كيقركف بكاجباتيـ اإلنسان

 الجنسيةا أك الديف.

عمى األفراد كالدكؿ  عالفاإلكما جاء بمجمكعة مف الحقكؽ األساسية لألطفاؿا كالتي أكجب ىذا     
 :باآلتيبياا كالتي يمكف تمخيصيا  لتزاـاالكالمنظمات الدكلية 

بشكؿ عادم مف الناحية تكفير بيئة صحية لمطفؿ كتكفير الظركؼ التي تمكف الطفؿ مف النمك  .1
ظركؼ خاصة  أمأنو نص عمى أبسط الحقكؽا كلـ يتطمب تكفير  أمالمادية كالنفسيةا 

 لمطفؿ.
كالمريض كالمتخمؼ  عجائالكالطفؿ  األطفاؿحقكؽ الفئات الميمشة مف  عالفذكر اإل .2

كالمنحرؼ كاليتيـ كالميجكرا كخصص ليـ جممة مف الحقكؽ التي تتناسب مع حالة كؿ طفؿا 
ا كيعالج المريضا كيشجع المتخمؼا كيعاد الطفؿ المنحرؼ لمطريؽ عجائاليطعـ الطفؿ ف

يكاءالصحيحا  نقاذ كؿ مف الطفؿ اليتيـ كالميجكرا فتعد ىذه المساعدات المقدمة ليؤالء  كا  كا 
 األطفاؿمف قبيؿ األساليب الركحية كالمعنكيةا لمحاكلة جعؿ حياتيـ متعادلة مع  األطفاؿ
 اآلخريف.

 ؿ األكلكية في تمقي المساعدات كالعكف في أكقات األزمات.لمطف .3
مكضكع عمالة الطفؿا كأكد عمى ضركرة تكفير الظركؼ المناسبة لو إلعالة  عالفذكر اإل .4

 نفسو بطريقة تضمف عدـ استغاللو ككنو طفالن.
أف يربى الطفؿ بةسمكب ينمي صفاتو الحسنة كالخالقة  ا بحيث يجبتحسيف سمكؾ الطفؿ .5

 24.اآلخريف لمساعدة

                                                           
 .34د. منتصر سعيد حمكدةا مرجع سابؽا ص 23
24
ا اعتمد مف المجمس العاـ لالتحاد الدكلي إلغاثة األطفاؿ في جمستو بتاريخ 1924إعالف جنيؼ لحقكؽ الطفؿ لعاـ 
ا كالمكقع 1923مايك  17بتاريخ ا كتـ التصكيت النيائي عميو مف قبؿ المجنة التنفيذية في جمستيا 1923فبراير  23

 .1924عميو مف أعضاء المجمس العاـ في فبراير 
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جنيؼ جاءت بصفة عامة في بعضياا كذلؾ فيي حقكؽ  إعالفكيتضح أف الحقكؽ الكاردة في      

أقؿ مف الحد األدنى لمحقكؽ الكاجب تكافرىا لألطفاؿا إال أنيا شكمت حجر أساس في  إنيايمكف القكؿ 
ألطفاؿ بشكؿ التحسيف صياغة حقكؽ تخدـ  يو؛عم كيؤسسا يمكف أف ييبنى األطفاؿمكضكع حقكؽ 

 أكبر.
 عصبة األمـ عمى تفعيؿ مبادئوا عف طريؽ بعد الممارسات التي تتمثؿ ب:  تعمم عالفاإلعقب ىذا 

 25الطفكلة حمايةلتةسيس لجنة استشارية  .1
 الطفكلة حمايةبمركز لمتكثيؽ خاص  إنشاء .2
مكجب الدكؿ بتنفيذ أحكامو ب رؤساءا كتعيد 1934في عاـ  عالفإعادة التةكيد عمى ىذا اإل .3

  26التشريعات الكطنية.
 .1959حقكؽ الطفؿ لعاـ  إعالف: نيان ثا

 إلىتشير  27كثيقة صادرة عف األمـ المتحدة أكؿ 1959حقكؽ الطفؿ لعاـ  إعالفيعتبر     
 28حقكؽ الطفؿ عمى المستكل العالمي.

 فبعد حؿ عصبة األمـا بدأت المجنة االجتماعية المؤقتة التابعة لممجمس االقتصادم    
آخر يتناكؿ حقكؽ الطفؿا حيث جاء  إعالف إصدار كاالجتماعي لألمـ المتحدة بمناقشة إمكانية

                                                           
تابعة لمجنة االستشارية لمنع االتجار في  البدايةتـ تعييف اجالنتيف جيب أحد مستشارم ىذه المجنةا ككانت المجنة في 25

المجنتيف. د. ماىر جميؿ أبك خكاتا  كاألطفاؿا كبعد مدة مف الزمف حمت المجنة لممسائؿ االجتماعية محؿ ىاتيف ءالنسا
 35مرجع سابؽا ص

 36-35جميؿ أبك خكاتا مرجع سابؽا ص رماى 26
كتسترشػد األمػـ ا دكلػة عضػك 193تتكػكف حتػى اآلف مػف ا ك 1945ىي منظمػة دكليػة انشػئت فػي عػاـ  :ألمـ المتحدةا27

ة اإللكتركنػػيا األمػػـ المتحػػدمنظمػػة كقػػع كالمقاصػػد الػػكاردة فػػي ميثػػاؽ تةسيسػػيا. م كعمميػػا باألىػػداؼالمتحػػدة فػػي ميمتيػػا 
 .8/3/2019تاريخ الزيارة:  ا/http://www.un.org/arالمشار إليو: 

ا 1ا طحقوق الطفل في التشريعات الوضعية والمواثيق الدولية " دراسـة مقارنـة"د. محمد حميد الرصيفاف العبػادما  28
 247ا ص2013دار كائؿ لمنشرا 
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 إصدارعمى  تيااينيفي  االختيارا كقع 29اتتجاىاىذا القرار بعد عدة مباحثات تضمنت ثالثة 
 30جديد. إعالف

ة بخصكص األميف العاـ لألمـ المتحد إلىكقد تقدمت حككمات إحدل عشرة دكلةا تعميقات      
ا كتـ مناقشة ىذه عالفا كما كتقدمت خمس دكؿ بمشركعات نصكص ليذا اإلعالفمكضكع اإل

كالتي  31اإلنسافلجنة حقكؽ  إلىالنصكص عمى مدار ثالثة عشر عاماا قبؿ تسميمو كعرضو 
ا 32المجمس االقتصادم كاالجتماعي إلىا ثـ سممتو 1959ك 1957بمناقشتو بيف عامي    قامت 

ية اإلنسان قضاياالعف  ةمسؤكليعمى المجنة الثالثة بالجمعية العامةا كالتي تعتبر كمف ثـ عرضو 
الطفؿا كالمككف مف  ؽحقك  إعالفصدر  1959نكفمبر عاـ  20. كفي 33كالثقافية كاالجتماعية

 34عشرة مبادئ.

                                                           
األصػػمي لجنيػػؼ مػػع تعػػديؿ طفيػػؼ فػػي بعػػض  عػػالفاإلاعػػادة التةكيػػد عمػػى  امكانيػػة-1 الػػثالث ب: تتتمثػػؿ االتجاىػػا29

أك أف تقػػـك بإصػػدار -3مػػع اضػػافة بعػػض المبػػادئ الجديػػدةا  عػػالفاالحتفػػاظ بشػػكؿ كصػػياغة محتػػكل اإل أك-2ا أحكامػػو
ب العالمية الثانيػة. جديد صادر عف األمـ المتحدة ليكاجو االنتياكات المستجدة التي تعرض ليا األطفاؿ في الحر  إعالف

 43د. منتصر سعيد حمكدةا مرجع سابؽا ص
 37ماىر جميؿ أبك خكاتا مرجع سابؽا ص 30
نفيذ دكليا التي ترصد ت الخبراء المستقميف جنة المعنية بحقكؽ اإلنساف ىي ىيئةالملجنة حقكؽ اإلنساف: 31

ا مكتب المفكض الساميا األمـ المتحدةا المشار إليو: لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية األطراؼ
/https://www.ohchr.org/AR8/3/2019 تاريخ الزيارة: ا. 

-ىػػػك قمػػػب منظكمػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لتحقيػػػؽ األبعػػػاد الثالثػػػة لمتنميػػػة المسػػػتدامة  :المجمػػػس االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي 32
كىك مسػؤكؿ أيضػان عػف  اتنسيؽ الجيكد لتحقيؽ األىداؼ المتفؽ عمييا دكليان ا ييدؼ إلى كاالجتماعية كالبيئية االقتصادية

ألمـ المتحدة الرئيسية كمؤتمرات القمة. كقد أنشة ميثاؽ األمـ المتحدة المجمس االقتصػادم كاالجتمػاعي متابعة مؤتمرات ا
 اإللكتركنػيا المشػػار إليػػو: بكصػفو أحػػد الفػػركع السػتة لألمػػـ المتحػػدة. انظػر مكقػػع منظمػة األمػػـ المتحػػدة 1946فػي عػػاـ 

https://www.un.org/ecosoc/ar8/3/2019تاريخ الزيارة:  ا. 
تعنى بمناقشة قضايا النيكض بػالمرأةا كحمايػة األطفػاؿا كالشػعكب األصػميةا كمعاممػة : المجنة الثالثة بالجمعية العامة 33

الالجئػػيفا كتعزيػػز الحريػػات األساسػػية مػػف خػػالؿ القضػػاء عمػػى العنصػػرية كالتمييػػز العنصػػرما كتعزيػػز الحػػؽ فػػي تقريػػر 
الجتماعيػة اليامػة مثػؿ القضػايا المتعمقػة بالشػبابا كاألسػرةا كالمسػنيفا المصير. كما تتناكؿ المجنة أيضا مسائؿ التنميػة ا

ا المشػػار األمػػـ المتحػػدة االلكتركنػػيمنظمػػة كذكم اإلعاقػػةا كمنػػع الجريمػػةا كالعدالػػة الجنائيػػةا كمكافحػػة المخػػدرات. مكقػػع 
 . 9/3/2019 تاريخ الزيارة:ا /http://www.un.org/arإليو: 

 .38صمرجع سابؽا ك د. ماىر جميؿ أبك خكاتا  44-43ص مرجع سابؽا منتصر سعيد حمكدةا  34

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/
https://www.ohchr.org/AR/
http://www.un.org/ar/
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أىمية ىذا عمى المطاؼا  نيايةىذه المبادئ في خرجت بيا طكؿ مدة المباحثات التي  تدؿك      
مكضكع حقكؽ الطفؿ أىمية خاصة كأكلكيةا كباألخص  إيالءإلعالفا كضركرة العمؿ عمى ا

ضركرة التةكيد عمى االلتزاـ بيذه المبادئ كتنفيذىا مف قبؿ األفراد كحككمات الدكؿا كقد جاءت 
 :اآلتيىذه المبادئ عمى النحك 

دكف  لكؿ طفؿ كتمنح عالفاإلالمبدأ األكؿ: يجب أف يتمتع الطفؿ بجميع الحقكؽ الكاردة في ىذا 
 استثناء أك تفريؽ أك تمييز. 

المبدأ الثاني: تعطى األكلكية لحقكؽ الطفؿ عند سف القكانيفا كعميو يجب تكفير كافة الكسائؿ 
 لنمك الطفؿ نمكان سميمان مف الناحية الجسدية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية كغيرىا مف النكاحي.

 مكلده حؽ في أف يككف لو اسـ كجنسية.المبدأ الثالث: لمطفؿ منذ 

الخاصة لمطفؿ كأمو ليتسنى لو النمك في بيئة سميمة كصحيةا  ةايالعنالمبدأ الرابع: يجب تكافر 
كتكفير كافة أساسيات كمقكمات الحياة مف غذاء كمةكل كخدمات طبيةا كذلؾ لمطفؿ التمتع بفكائد 

 الضماف االجتماعي.

 يفقةا مف أساليب تربية كعالج مخصصألطفاؿ ذكم اإلعال ةايعنالمبدأ الخامس: تخصيص 
 .األطفاؿ ءصحية كالنفسية التي يمر بيا ىؤاللمحالة ال

المبدأ السادس: تمتع الطفؿ ببيئة صحية كمنسجمة يعطى مف خالليا التفيـ كالحبا لتطكير 
 شخصية صحية خالية مف التعقيدات.

مي لألطفاؿ في المرحمة االبتدائية عمى األقؿا كتكفير المبدأ السابع: تكفير التعميـ المجاني كاإللزا
 تمكيف الطفؿا كتطكيره ليصبح عضكان فعاالن في المجتمع. إلىمقكمات التعميـ اليادؼ 

 .الحمايةالمبدأ الثامف: األكلكية لألطفاؿ في كافة الظركؼ لمحصكؿ عمى 

عماؿ مع الحرص عمى عدـ استخدامو لمقياـ باأل أثناءفي المبدأ التاسع: مراعاة سف الطفؿ 
 إلىعمؿ يؤدم  ةمييرغـ الطفؿ عمى القياـ ب أالاستغاللو ماديان أك جسديانا كما يجب الحرص عمى 

 شكؿ مف األشكاؿ. ةمأذيتو ب
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 مالمبدأ العاشر: إحاطة الطفؿ بالبيئة السميمة ليترعرع عمى المبادئ التعاكنيةا كمنع تعرضو أل 
 35كالديني.شكؿ مف أشكاؿ التمييز العنصرم 

السابؽ مف حقكؽ لألطفاؿا جاء بطريقة مفصمة كمكسعة ليخدـ  عالفما كرد في اإل كيتبيف أف    
جنيؼ  إعالفالمبادئ الكاردة فيو عمى نصكص  عالفالطفؿ بشكؿ أفضؿا كقد بنى ىذا اإل حماية
 .1924لعاـ 

 1989ثالثان: اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ 

خاص بحقكؽ الطفؿ يؤكد  إعالفكجكد  إلىالضركرة عد ازدياد جاءت اتفاقية حقكؽ الطفؿ ب    
السابقة جاءت خالية مف  عالناتاإل عمى إلزامية حقكؽ الطفؿ كيخرجيا مف دائرة االختيارا إذ أف

 36اآلثار القانكنية الممزمة.

تباع كافة السبؿ كالكسائؿ الالزمة لمحفاظ كالدفاع عف حقكؽ اأكدت االتفاقية عمى كجكب ك      
الدكؿ بالنص عمى القكانيف كالتشريعات الداخمية التي تكفؿ  التزاـالطفؿ المنصكص عميياا كأىمية 

و الطفؿ كنشةت الرتباطعمى ىذه االتفاقيةا كما أكدت عمى حقكؽ الكالديف  حقكؽ الطفؿ بناءن  حماية
طفؿ أكدت االتفاقية كبشكؿ صريح عمى أف يكلي االعتبار األكؿ لمصالح القد بالعائمةا ك 
 37الفضمى.

ا كابتدأت بالنص الحياةعدد مف جكانب حقكؽ األطفاؿ في  عدد مفكشممت ىذه االتفاقية      
مع  األطفاؿعمى الحياة كالنمك السميـ لمطفؿا كجميع الحقكؽ المرتبطة بكجكده كالجنسية كلـ شمؿ 

 38.األطفاؿتبني  اتإجراءأسرىـا كما نظمت 

 أمة مف الحقكؽ األساسية لمطفؿ كحرية التعبير عف الر عدا ذلؾ نظمت االتفاقية جمم      
 كاالستغالؿالمكجية لألطفاؿ  اتنتياكاالكالتعميـ كالصحة كالعمؿ الالئؽ كالرفاىية كالمعبا كحظر 

                                                           
( المؤرخ في 14-)د 1386 المأل بمكجب قرار الجمعية العامة ىعتمد كنشر عما ا1959إعالف حقكؽ الطفؿ لعاـ  35
 195تشريف الثاني/نكفمبر  20
 .43د. ماىر جميؿ أبك خكاتا مرجع سابؽا ص 36
 .1989مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ  (5) –( 2المكاد ) 37
 .1989اقية حقكؽ الطفؿ لعاـ اتفمف  (12)-( 8المكاد ) 38
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 األطفاؿكةصحاب اإلعاقة ك  األطفاؿالجنسي كالتعذيب كالقتؿا كما خصصت بنكد لبعض فئات 
 39المحتجزيف.

لدكؿ األطراؼ باتخاذ كافة التدابير المناسبةا لضماف تطبيؽ المبادئ كتمـز االتفاقية ا      
لجنة األمـ المتحدة  إلىالمنصكص عميياا كمتابعة تنفيذ الكاجبات المقرة فيياا كرفع التقارير دكريان 

مجمكعة مف المبادئ التكجييية حكؿ  1996مف عاـ  10لحقكؽ الطفؿا كعمى ذلؾ أصدرت في 
المجنة في السنة الخامسة  إلىالثانيا الذم يجب أف ترفعو الدكؿ األطراؼ  كيفية إعداد التقرير

 40االتفاقية. إلى نضماـلال

كالدكليا فعمى المستكل الكطني  الكطنيكمف الكاضح أف ليذه االتفاقية تةثير عمى المستكل     
مع تيا متناغمة الداخمية كجعم اتشريع قكانينيقامت العديد مف الدكؿ باألخذ ببنكد االتفاقية في 

ا كفي عاـ 41تضمف كؿ مف دستكرم "تكجك" ك"أثيكبية" عناصر مف االتفاقيةا فنصكص االتفاقية
ا كضعت البرازيؿ عقب قياميا بالتصديؽ عمى االتفاقية نظامان أساسيان جديدان لألطفاؿ 1990

لمراجعة  طفاؿلأل برلماف فاسكمبادئ االتفاقيةا كما أنشةت بكركينا  إلىكالمراىقيف يستند 
 42التشريعات المقترحةا كذلؾ استجابة لمبدأ المشاركة المنصكص عميو في االتفاقية.

باالتفاقية في العديد مف  لتزاـاالأما عمى المستكل الدكليا فقد عممت العديد مف الدكؿ عمى      
تحاد نظاـ مستقؿ لقضاء األحداثا كما أقاـ اال إقامةممارساتياا حيث عممت جنكب أفريقيا عمى 

الركسي محاكـ لألحداث كاألسرة استجابة التفاقية حقكؽ الطفؿا في حيف أنشة المغرب المعيد 
  43الكطني لرصد حقكؽ الطفؿ.

                                                           
 .1989ية حقكؽ الطفؿ لعاـ اتفاقمف  (23) –( 9) المكاد 39
ivhttp://thesis.un-: المشػػػػار إليػػػػوحقػػػػكؽ الطفػػػػؿ فػػػػي المكاثيػػػػؽ الدكليػػػةا عػػػػف المكقػػػػع االلكتركنػػػػي مقػػػاؿ بعنػػػػكاف: 40

biskra.dz/997/316/3/2019تاريخ الزيارة:  ا. 
 .56د. ماىر جميؿ أبك خكاتا مرجع سابؽا ص 41
عػػف المكقػػع االلكتركنػػي اآلتػػي:  اعشػػركف عامػػان عمػػى اتفاقيػػة حقػػكؽ الطفػػؿمقػػاؿ بعنػػكاف: ا منظمػػة اليكنيسػػيؼ الدكليػػة42

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_50782.html16/3/2019 تاريخ الزيارة: ا. 
 عػػػػف المكقػػػػع اإللكتركنػػػػي:ا عشػػػػركف عامػػػػان عمػػػػى اتفاقيػػػػة حقػػػػكؽ الطفػػػػؿمنظمػػػػة اليكنيسػػػػيؼ الدكليػػػػةا مقػػػػاؿ بعنػػػػكاف:  43

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_50782.html. 
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يتضح حرص المجتمع الدكلي عمى تطكير اتفاقيات دكلية مراعية كمتناسبة مع احتياجات      
كؿ منيا جاء  الطفؿ أف ة لحقكؽالطفؿا حيث ظير مف خالؿ سرد عدد مف االتفاقيات المخصص

بالنصكص الكاردة في االتفاقيات التي سبقتيا مع إضافة عدد مف الحقكؽ الجديدةا كىذا ما يظير 
محاكلة االتفاقيات مكاكبة تطكر العصر كعميو تطكر االحتياجات لمكافةا إال أف ىذه االتفاقيات 

النص  حيث تـ اطفؿ كاحتياجاتوليست كافية بالقدر الذم يؤدم إلى اإللماـ بكافة جكانب حياة ال
 عمييا في بنكد تضاؼ إلى ىذه االتفاقيات أك حتى طرح اتفاقية جديدة تقـك باإللماـ بكافة الجكانب. 

 المطمب الثاني: حقوق الطفل في أوقات السمم والنزاعات المسمحة.   

السمـ  حالتيفي  اإلنسافالدكلية عمى كجكب احتراـ حقكؽ  االتفاقياتتؤكد كافة المعاىدات ك     
بشكؿ عاـ كحقكؽ  اإلنسافحقكؽ  لحمايةا كمف أىـ فركع القانكف الدكلي التي تسعى كالحرب

كالقانكف الدكلي لحقكؽ  ياإلنسانكالنساء بشكؿ خاصا القانكف الدكلي  األطفاؿالميمشيف مثؿ 
 .44اإلنساف

نكف الدكلي العاـا بةف القانكف يندرجاف تحت مفيكـ القا المذيفكيتجمى الفرؽ بيف كال القانكنيف     
ا اإلنسافأما القانكف الدكلي لحقكؽ  المسمحافي حالة النزاع  اإلنسافيا ييتـ بحقكؽ اإلنسانالدكلي 

 45في حالة السمـ. اإلنساففينظـ حقكؽ 

مخصصة لبعض األفراد في أكقات النزاعات  حماية إلىي اإلنسانييدؼ القانكف الدكلي ك       
ا كتفرض القكاعد الكاردة فيو كاجبات عمى جميع أطراؼ النزاع كالجرحى كاألسرلا المسمحة كالمرضى

عمى  صا فينو لكقت السمـ في الدرجة األكلىاتفاقياتا كالذم صممت اإلنسافأما القانكف الدكلي لحقكؽ 
 46. الحقكؽ الشاممة لكافة الفئات

                                                           
ةا كىي ف القكاعد الدكلية المصممة لحماية حقكؽ االنساف لمكافمحقكؽ االنساف ىك: منظكمة لالقانكف الدكلي  44

الحقكؽ الطبيعية لكؿ البشرا كما كيحدد التزامات الدكؿ تجاه تطبيؽ الحماية الالزمة ليذه الحقكؽا كينص عمييا كيكفميا 
. مكتب المفكض السامي  ىذا القانكف عمى شكؿ: معاىداتا قانكف دكلي عرفيا المبادئ العامة كالقانكف غير الممـز

 عفا دراسةا 2011ة القانكنية الدكلية لحقكؽ االنساف في النزاع المسمحا لحقكؽ االنسافا االمـ المتحدةا الحماي
 .2/2/2019تاريخ الزيارة:  ا/https://www.ohchr.org: المشار إليو االلكتركني

 89ا ص2013ا دار الراية لمنشر كالتكزيعا 1التدخؿ الدكليا ط-غساف مدحت خير الديفا القانكف الدكلي اإلنساني 45
 61ا ص2008بافا القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنسافا جامعة القدسا )د.ط(ا إبراىيـ شع 46
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يا يمكف اإلنسانكالقانكف الدكلي  نسافاإلختالؼ القائـ ما بيف القانكف الدكلي لحقكؽ لال تبعان ك      
لكال حقكؽ الطفؿ في كقت السمـا كحقكؽ الطفؿ في كقت الحرب كفقان  إلىتقسيـ ىذا المطمب 

 .القانكنيف

 .الفرع األول: حقوق الطفل في وقت السمم كما جاء في القانون الدولي لحقوق اإلنسان


احي الحياة ككافة األفرادا كما خصص في بنكده نك  ةكاف اإلنسافيشمؿ القانكف الدكلي لحقكؽ     
الدكلية التي تمثؿ  عالناتكاإل االتفاقياتعمى إلزاميتياا كمف أىـ  تؤكدقكاعد تنص عمى حقكؽ الطفؿ ك 

 :اإلنسافالقانكف الدكلي لحقكؽ 

 194847لعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  عالفأكال: اإل

تفريؽ أك  أمىـ الحقكؽ األساسية لمبشرية كافة دكف عمى أ لحقكؽ اإلنساف العالمي عالفنص اإل    
في نص المادة  إال امحددبشكؿ  األطفاؿا لكنو لـ يخصص العديد مف النصكص لحقكؽ 48تمييز

كؿ  كينعـ خاصتيفارعاية ك  مساعدة في الحؽ كالطفكلة (ا كالتي نصت عمى: "لألمكمة2( فقرة )25)
ت كالدتيـ ناتجة عف رباط شرعي أك بطريقة غير كانأاالجتماعية سكاء  الحمايةبنفس  األطفاؿ
 شرعية".

                                                           
 .1948كانكف األكؿ/ديسمبر لعاـ  10عتيمد بمكجب قرار الجمعية العامة المؤرخ في ا 47
 كاآلتي:الحقكؽ  أىـ العالمي لحقكؽ االنساف عمى عالفاإلنص  48

 .لكؿ فرد الحؽ في الحياة كالحرية كسالمة شخصو .1
 ألم شخصسترقاؽ أك االستعباد ال يجكز اال  .2
 مف الحؽ الجميع أال يتعرض لمتعذيب أك المعاممة القاسية. .3
 .لكؿ شخص الحؽ في اعتبار شخصيتو القانكنية .4
 لكؿ شخص الحؽ في أف يمجة لممحاكـ الكطنية. .5
 .لكؿ شخص الحؽ في أف تنظر قضيتو عمى قدـ المساكاة أماـ المحاكـ الكطنية .6
 م شخص تعسفا.ال يجكز القبض أك أسر أ .7
 لكؿ شخص الحؽ في التنقؿا كما لو الحؽ في االنتقاؿ إلى دكلة أخرل ىربا مف االضطياد. .8
 لكؿ شخص أف يتمتع بجنسية  .9

 لكؿ شخص الحؽ في الزكاج كالتممؾ .10
 لكؿ شخص حرية التعبير عف الرأم .11
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الذيف قدمكا عمى  األطفاؿا كحقكقيـ االجتماعية خاصة األطفاؿ حمايةلحيث خصصت ىذه المادة     
الذيف كلدكا  األطفاؿالدنيا بطريقة غير شرعيةا كتؤكد عمى ضركرة معاممتيـ بطريقة ال تقؿ عف معاممة 

 شؾ أف ىذه المادة ربطت حقكؽ الطفؿ عف طريؽ عالقة األمكمة.عف طريؽ رباط شرعيا كال 

عمى الحؽ في التعميـ كالمساكاة في الفرصا لكنيا لـ  تؤكد( ل1( فقرة )26ثـ جاءت المادة )     
في المرحمة  ان كمجاني ان عمى ضركرة أف يككف التعميـ إلزامي تيا لتؤكدايبدتخصص مرحمة الطفكلة إال في 

 األساسية.

صت عمى: "لكؿ شخص الحؽ في التعميـ كيجب أف يككف التعميـ في مراحمو األكلية كاألساسية فن    
كينبغي أف يعمـ التعميـ الفني كالمينيا كأف ييسر القبكؿ  اإلزاميان عمى األقؿ بالمجافا كأف يككف التعميـ 

 لمتعميـ العالي عمى قدـ المساكاة التامة لمجميع كعمى أساس الكفاءة".

اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف حقكؽ الطفؿ بالدرجة الكافية الحتياجات ىذه المرحمة مف  نظـلـ ي    
ف  ىذا األمر قد  أفا إال قطف ةقد جاء في مادة كاحد بشكؿ مخصص كاف النص عمى حقكقوالعمرا كا 

كؽ اتفاقية حق إصدارسمط الضكء عمى أىمية تخصيص اتفاقيات دكلية تينظـ مف أجموا فدؿ عمى ذلؾ 
 1989.49الطفؿ عاـ 

 1966.50كالسياسية لعاـ  ةبالحقكؽ المدني صالدكلي الخا: العيد ثانيان 

كنظمت حقكؽ الطفؿ ككنو فرده  51أفردت المكاثيؽ الدكلية نصكصان خاصة بةمكر األسرة كالزكاجا    
إلييا  مف األسرة التي ينتمي ابتداءن خصص العيد بعض المكاد لتنظيـ حقكؽ الطفؿ ا كما رةمف األس

 الدكؿ تتخذ ( عمى:" أف1( الفقرة )23الزكاجا حيث نصت المادة ) انحالؿالطفؿا كخاصة في حالة 
الزكاج  انعقادخالؿ  ككاجباتيما الزكجيف حقكؽ تساكم لكفالة المناسبة التدابير العيد ىذا في األطراؼ

                                                           
 42د. منتصر سعيد حمكدةا مرجع سابؽا ص 49
( المؤرخ 21-ألؼ )د 2200بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ 50

 .(49) ألحكاـ المادة ان ا كفق23/3/1976تاريخ بدء النفاذ:  ا16/12/1966في 
 ختياريػافا ينصػاف عمػى الحػؽ فػي تقػديـ التمػاس فػردما كتشػجيع إلغػاء عقكبػة اإلعػداـ.ا فكقد أرفؽ فػي العيػد بركتككػكال

ا 30مكتػػب المفػػكض السػػاميا نظػػاـ معاىػػدات حقػػكؽ اإلنسػػافا صػػحيفة كقػػائع رقػػـ  –قػػكؽ اإلنسػػاف ح –األمػػـ المتحػػدة 
 .11ا ص2012

 192ص مرجع سابؽابراىيـ شعبافا إ 51
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 الضركرية الحماية لكفالة رتدابي اتخاذ يتكجب االنحالؿ حالة انحاللوا كفي كلدل الزكاج قياـ كخالؿ
 كجكدىـ".  حالة في لألكالد

يتبيف أف ابتداء العيد بالنص عمى حقكؽ الطفؿ داخؿ األسرة مف األمكر األساسية كالميمةا ك     
حقكؽ  حمايةبفيعزز ىذا النص قدرة أفراد القانكف الدكلي عمى إلزاـ المجتمع المحمي كالمجتمع الدكلي 

مطالبة ىذه المجتمعات بالحرص عمى الطفؿ كحقكقو دكف التةكيد عمى  نطقيغير المالطفؿا فمف 
 الكاقع مف جانب األسرة. لتزاـاال

العالميا كىي الحؽ في الجنسية كالحؽ في  عالفثـ أكد العيد عمى الحقكؽ المدرجة في اإل    
: اآلتيك( لألطفاؿ كالقصرا 24الحصكؿ عمى شيادة تسجيؿ حيف الكالدةا كخصصيا في نص المادة )

تمييز بسبب العرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك األصؿ  أم. يككف لكؿ كلدا دكف 1"
القكمي أك االجتماعي أك الثركة أك النسبا حؽ عمى أسرتو كعمى المجتمع كعمى الدكلة في اتخاذ 

يعطى أسمان يعرؼ . يتكجب تسجيؿ كؿ طفؿ فكر كالدتو ك 2ككنو قاصران.  يقتضياالتي  الحمايةتدابير 
 . لكؿ طفؿ الحؽ في اكتساب جنسية"3بو. 

 1966.52الثقافية لعاـ االجتماعية ك االقتصادية ك  الخاص بالحقكؽثالثا: العيد الدكلي 

عمى عالقتو األسرية أكالا حيث أكدت عمى ضركرة  بناءن نص ىذا العيد عمى حقكؽ الطفؿ      
ا 54(3( فقرة )10ما نصت بشكؿ خاص في المادة )ا ك53الحفاظ عمى األسرة لنمك الطفؿ بشكؿ صحي

                                                           
( المؤرخ 21-ألؼ )د 2200اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  52

 .27لممادة  ان ا كفق3/1/1976 نفاذ:تاريخ بدء ال ا1966 /16/12في 
. كجكب منح األسرةا التي تشكؿ الكحدة الجماعية الطبيعيػة كاألساسػية فػي المجتمػعا أكبػر 1(: "1( فقرة )10المادة ) 53

قدر ممكػف مػف الحمايػة كالمسػاعدةا كخصكصػا لتكػكيف ىػذه األسػرة كطػكاؿ نيكضػيا بمسػؤكلية تعيػد كتربيػة األكالد الػذيف 
 أف ينعقد الزكاج برضا الطرفيف المزمع زكاجيما رضاء ال إكراه فيو. تعيميـ. كيجب

كجػػكب اتخػػاذ تػػدابير حمايػػة كمسػػاعدة خاصػػة لصػػالح جميػػع األطفػػاؿ كالمػػراىقيفا دكف أم (: "3( فقػػرة )10المػػادة ) 54
دم االسػػػػتغالؿ االقتصػػػػا تمييػػػػز بسػػػػبب النسػػػػب أك غيػػػػره مػػػػف الظػػػػركؼ. كمػػػػف الكاجػػػػب حمايػػػػة األطفػػػػاؿ كالمػػػػراىقيف مػػػػف

كمػػػا يجػػػب جعػػػؿ القػػػانكف يعاقػػػب عمػػػى اسػػػتخداميـ فػػػي أم عمػػػؿ مػػػف شػػػةنو إفسػػػاد أخالقيػػػـ أك األضػػػرار  اكاالجتمػػػاعي
بصػػحتيـ أك تيديػػد حيػػاتيـ بػػالخطر أك إلحػػاؽ األذل بنمػػكىـ الطبيعػػي. كعمػػى الػػدكؿ أيضػػا أف تفػػرض حػػدكدا دنيػػا لمسػػف 

 ".كيعاقب عميو بمغكىا في عمؿ مةجكريحظر القانكف استخداـ الصغار الذيف لـ ي
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عمى ضركرة منع االستغالؿ االقتصادم كاالجتماعي لمطفؿا كمنع استغاللو في بيئة العمؿا كما 
 في العمؿ. األطفاؿنصت عمى ضركرة تحديد سف قانكني يمنع دكنو استخداـ 

التدابير التي  ؿحيث تشم(:"2( فقرة )12أما بصدد الجانب الصحيا فقد نص العيد في المادة )     
يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ في ىذا العيد اتخاذىا لتةميف الممارسة الكاممة ليذا الحؽا تمؾ التدابير 

كتةميف نمك الطفؿ  اكمعدؿ كفيات الرضع اخفض معدؿ مكتى المكاليد عمىالعمؿ  مف أجؿ االالزمة
 نمكا صحيا".

 إالم جاء في العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية كذلؾا كأكد العيد عمى الحؽ في التعميـ الذ     
أف العيد الخاص بالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية جاء ميفصالن بشكؿ أكسع ليذا الحؽا كذكر 

(ا حيث نص عمى: "تقر الدكؿ األطراؼ في 13/أ كد( مف المادة )2بشكؿ خاص في الفقرة ) األطفاؿ
 ان يكمجان ان إلزاميجعؿ التعميـ االبتدائي  الحؽ يتطمب؛الممارسة التامة ليذا ىذا العيد بةف ضماف 

لمجميعا كتشجيع التربية األساسيةا مف أجؿ األشخاص الذيف لـ يتمقكا أك لـ يستكممكا الدراسة 
 االبتدائية".

 ا إالؿاألطفاالدكلييف سابقي الذكر لفئة  العيديفكيتضح أنو بالرغـ مف تخصيص عدة بنكد مف      
مؿ لألطفاؿا فمج حمايةا لتكفير أفضؿ 55أف العيديف قد غفال عف جكانب عديدة يجب أف يتـ إضافتيا

 . األطراؼ الدكؿ أف تكفرهبصيغة اعتبارىا الحد األدنى الذم يجب  الحقكؽ التي نصت عمييا لـ تةتً 

تثناء الحقكؽ ا باساألطفاؿمف حقكؽ تنطبؽ عمى  العيديفمعظـ ما جاء في  أفالبعض  كيرل   
كىذا ما يكسع مف نطاؽ الحقكؽ المطبقة لصالح  56االمخصصة لمراشديف كالتصكيت كالكظيفة العامة

 األطفاؿ.

 

 

                                                           
مثاؿ ذلؾ: حؽ الطفؿ في التعبير عف الرأم كاالستماع ألفكارها كعدـ التعرض لألذل كالتعنيؼ الجسدم كالنفسيا  55

بداعاتيـ.  حؽ األطفاؿ المبدعيف في التكاجد في بيئة محفزة كمالئمة لمكاىبيـ كا 
 31ماىر جميؿ أبك خكاتا مرجع سابؽا ص 56
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 الفرع الثاني: حقوق الطفل في النزاعات المسمحة كما جاء في القانون الدولي اإلنساني.


ا إال أف ىذه القكاعد لـ بدأت قكاعد القانكف الدكلي التقميدم بالظيكر في القرف السابع عشر    
كظير التطكر الكاضح عمى تنظيـ قكاعد 57قيكد عمى أساليب القتاؿ بيف الدكؿ المتحاربة. أمتتضمف 

عاـ  األحمرالنزاعات المسمحة في القرف التاسع عشرا كذلؾ بتةسيس المجنة الدكلية لمصميب 
دراجو ياإلنسانكالتي تعزز احتراـ القانكف الدكلي  58ا1863  59لتشريعات الكطنية.في ا كا 

 مف فرعيف:   60حسب ما عرفو "جاف بيكتيو" ياإلنسانيتككف القانكف الدكلي ك      

في زمف  أساسا: الذم ينطكم عمى قدر أكبر مف المبادئ العامةا كالتي تنطبؽ اإلنسافحقكؽ  .1
 .ىارعاياك السمـا فينظـ العالقات بيف الدكؿ 

ا كالذم ال يدخؿ حيز التطبيؽ ياإلنسانف الدكلي قانكف النزاعات المسمحة: كىك جكىر القانك  .2
 61المعادية.كالجية  رعاياكالإال في المحظة التي يندلع فييا النزاعا كينظـ العالقات بيف الدكلة 

العامة جزء ال يتجزأ مف القانكف  اإلنسافأف جاف بيكتيو قد أكد عمى أف قكاعد حقكؽ  كيالحظ   
قو في حالة النزاع المسمح بؿ يمكف تطبيفقط كف ال ينظـ الحقكؽ ا كبذلؾ فإف القانياإلنسانالدكلي 

جنيؼ كالتي تعد جكىر القانكف الدكلي  اتفاقياتكىذا ما أكدت عميو ا بشكؿ استثنائي في حالة السمـ
ا في المادة الثانية منياا فنصت عمى: "عالكة عمى األحكاـ التي تسرم في كقت السمـا ياإلنسان

اشتباؾ مسمح آخر ينشب بيف طرؼ أك أكثر مف  أمفي حالة الحرب المعمنة أك  تنطبؽ ىذه االتفاقية
 األطراؼ السامية المتعاقدةا حتى لك لـ يعترؼ أحدىا بحالة الحرب".

المنظمة  االتفاقياتمحددة لألطفاؿ في  حمايةأف تخصيص  إلىجدر المالحظة في ىذا الصدد تك     
في  األطفاؿك النساء  حمايةالجمعية العامة بشةف  إعالفريؽ اتو عف طياجاء في بد المنزاعات المسمحة

                                                           
 14ا ص2005ا 1ا مكتبة دار الفكرا طالدولي االنساني القانونمحمد فياد شاللدةا  57
 39ا صمرجع سابؽد. غساف مدحت خير الديفا  58
we-https://www.icrc.org/ar/who-: المشار إليو المكقع االلكتركنيعف ا األحمرالمجنة الدكلية لمصميب  59

are/mandate25/2/2019تاريخ الزيارة:  ا. 
الدكلية لمصميب األحمر سابقاا كاالستاذ المحاضر بجامعة جنيؼ. غساف مدحت  نائب رئيس المجنة: جاف بيكتيو 60

 47خير الديفا مرجع سابؽا ص
 6د. محمد فياد شاللدةا مرجع سابؽا ص 61
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حقكؽ  حمايةلكثيقة تيخصص  ؿكاعتبر كةك ا 197462كأكقات النزاعات المسمحة لسنة  اأكقات الطكارئ
 63الحركب. أثناء األطفاؿ

في  اإلنسافجنيؼ األربعة كبركتكككالتيا اإلضافية التي جاءت لتنص عمى حقكؽ  اتفاقياتكتالىا     
ات جراءحاالت النزاع المسمحا كقد أكردت بعد البنكد التي شممت حقكؽ الطفؿ بشكؿ خاص ببعض اإل

 :اآلتياإلضافية كىي ك

 64 1949لسنة  األربعةجنيؼ  اتفاقياتأكال: 

 النزاعاتا كىيخالؿ ىذه  األشخاصجنيؼ لتنظيـ قكاعد النزاع المسمح كحقكؽ  اتفاقياتجاءت      
في حالة  األطفاؿلـ تنفرد باتفاقية خاصة لحقكؽ  اإال أنيظمة لمنزاعات المسمحةا المن االتفاقياتجكىر 
لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى  األكلىجنيؼ  ةاتفاقي كىي: االثالث التفاقياتا حيث نصت االحرب

اتفاقية جنيؼ الثانية لتحسيف حاؿ جرحى كمرضى كغرقى القكات ك بالقكات المسمحة في الميدافا 
عمى "الفئات التي تخصص ليا الحربا اتفاقية جنيؼ الثالثة بشةف معاممة أسرل ك البحارا  المسمحة في

 مشمكلكفلكنيـ بطبيعة الحاؿ ك بشكؿ منفرد لألطفاؿا  حمايةا دكف تخصيص 65بمكجبيا" حماية

                                                           
ا كاالجتمػاعي االقتصػادمعمػى مسػكدة أعػدتيا المجنػة الخاصػة بكضػع المػرأة كالمجمػس  قد قامت الجمعيػة العامػة بنػاءن  62

ديسػػػمبر سػػػنة  14النػػػزاع المسػػػمحا كذلػػػؾ فػػػي  أثنػػػاءك  الطػػػكارئلمي لحمايػػػة المػػػرأة كالطفػػػؿ فػػػي حالػػػة بػػػإقرار اإلعػػػالف العػػػا
 ا2010األردفا  اإلسػػػراءاحمايػػػة األطفػػػاؿ فػػػي القػػػانكف الػػػدكلي اإلنسػػػانيا جامعػػػة د. فضػػػيؿ طالفحػػػةا        .1974

 39ص
 25ا مرجع سابؽا صمالمسد عبد اهللد. عادؿ  63
تػكفر  امعاىػدات دكليػة تضػـ أكثػر القكاعػد أىميػة لمحػد مػف ىمجيػة الحػركب :تيػا اإلضػافيةاتفاقيات جنيؼ كبركتكككال 64

االتفاقيػػػات الحمايػػػة لألشػػػخاص الػػػذيف ال يشػػػارككف فػػػي األعمػػػاؿ العدائيػػػة )المػػػدنيكفا كعمػػػاؿ الصػػػحةا كعمػػػاؿ اإلغاثػػػة( 
الغارقػػةا كأسػػرل الحػػرب(. كالتػػي  السػػفف كالمرضػػىا كجنػػكدكالػػذيف تكقفػػكا عػػف المشػػاركة فػػي األعمػػاؿ العدائيػػة )الجرحػػىا 

 ضػػحاياعتمػػدت كعرضػػت لمتكقيػػع كالتصػػديؽ كاالنضػػماـ مػػف قبػػؿ المػػؤتمر الدبمكماسػػي لكضػػع اتفاقيػػات دكليػػة لحمايػػة ا
ا عػػف المكقػػع اإللكتركنػػي جنػػة الدكليػػة لمصػػميب األحمػػرالم .1950تشػػريف األكؿ/أكتػػكبر  21الحػركب. تػػاريخ بػػدء النفػػاذ: 

 25/2/2019الزيارة:  ا تاريخww.icrc.org/https://w: المشار إليو
:" فػي حالػة قيػاـ نػزاع مسػمح لػيس لػو طػابع دكلػي يػةتيما  ( المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعةا نصت عمى3المادة ) 65

في أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدةا يمتـز كؿ طرؼ في النزاع بةف يطبؽ كحػد أدنػى األحكػاـ اآلتيػة: األشػخاص 
يشترككف مباشرة في األعماؿ العدائيةا بمف فػييـ أفػراد القػكات المسػمحة الػذيف ألقػكا عػنيـ أسػمحتيـا كاألشػخاص  الذيف ال

العػػاجزكف عػػف القتػػاؿ بسػػبب المػػرض أك الجػػرح أك االحتجػػاز أك ألم سػػبب آخػػرا يعػػاممكف فػػي جميػػع األحػػكاؿ معاممػػة 
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ف يالعاجز  األشخاصا في حالة كجكدىـ كجزء مف القكات المسمحة الذيف ألقكا بةسمحتيـ أك الحمايةب
االحتجاز أك في حالة اعتبارىـ أسرل حرب الذيف كقعكا في  أكقتاؿ بسبب المرض أك الجرح عف ال

 قبضة العدك.

ا فقد 1949الحرب لعاـ  كقت في المدنييف ألشخاصحماية  أما اتفاقية جنيؼ الرابعة بشةف     
عة لتنص االتفاقية الراب تا كجاءفي حالة النزاع المسمح األطفاؿ حمايةلخصصت بعض مف بنكدىا 

 ة:اآلتيعمى الحقكؽ 

ادة مف ىـ دكف الخامسة منةا كحدد سف األطفاؿ المشمكليف في ىذه المآتكفير أماكف استشفاء  .1
 66نقؿ األطفاؿ مف المناطؽ المحصكرة.ك  اعشرة عاما

المالبس كاألدكية المخصصة ك مكاد الزمة مثؿ األغذية الضركريةا  أمحرية مركر  .2
 67لألطفاؿ.

قكات  إلى نضماـاالشخاص المحمييف كفؽ نصكص االتفاقية عمى األ إرغاـال يجكز  .3
مف ىـ دكف الثامنة عشرة عمى القياـ باألعماؿا إال الضركرية منيا  إجبارا كال يجكز االحتالؿ

 68كالتي كضحت في ىذه المادة.
                                                                                                                                                                                

لػديف أك المعتقػدا أك الجػنسا أك المكلػد أك الثػركة أك أم إنسانيةا دكف أم تمييز ضار يقـك عمػى العنصػر أك المػكفا أك ا
 معيار مماثؿ آخر".

يعمػػػؿ أطػػػراؼ النػػػزاع عمػػػى إقػػػرار ترتيبػػػات محميػػػة لنقػػػؿ الجرحػػػى كالمرضػػػى : اتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة( مػػػف 17المػػػادة ) 66
جميػػع األديػػافا كأفػػراد  كالعجػػزة كالمسػػنيف كاألطفػػاؿ كالنسػػاء النفػػاس مػػف المنػػاطؽ المحاصػػرة أك المطكقػػةا كلمػػركر رجػػاؿ

 الخدمات الطبية كالميمات الطبية إلى ىذه المناطؽ.
عمػى كػؿ طػرؼ مػف األطػراؼ السػامية المتعاقػدة أف يكفػؿ حريػة مػركر جميػع " :اتفاقية جنيؼ الرابعة ( مف23المادة ) 67

آخػر المػدنييفا حتػى لػػك رسػاالت األدكيػة كالميمػات الطبيػة كمسػتمزمات العبػادة المرسػمة حصػػران إلػى سػكاف طػرؼ متعاقػد 
كاف خصمان. كعميو كذلؾ الترخيص بحرية مركر أم رساالت مف األغذية الضػركريةا كالمالبػسا كالمقكيػات المخصصػة 

 ".لألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمرا كالنساء الحكامؿ أك النفاس
ألشػػخاص المحميػػيف عمػػى الخدمػػة فػػي ال يجػػكز لدكلػػة االحػػتالؿ أف تػػرغـ ا: "اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة( مػػف 51المػػادة ) 68

بغػػػرض تطػػػكعيـ. كال يجػػػكز ليػػػا أف تػػػرغـ األشػػػخاص  دعايػػػةقكاتيػػػا المسػػػمحة أك المعاكنػػػة. كمػػػا يحظػػػر أم ضػػػغط أك 
المحمييف عمى العمؿ إال إذا كانكا فكؽ الثامنة عشرة مف العمرا كفي ىػذه الحالػة تقتصػر الخدمػة عمػى األعمػاؿ الالزمػة 

حػػتالؿ أك فػػي خدمػػة المصػػمحة العامػػةا أك لتػػكفير الغػػذاء أك المػػةكل أك الممػػبس أك النقػػؿ أك لتػػكفير احتياجػػات جػػيش اال
الصحة لسكاف البمد المحتؿ. كال يجكز إرغاـ األشخاص المحمييف عمى القيػاـ بةم عمػؿ يترتػب عميػو التػزاميـ باالشػتراؾ 

عمػػى اسػػتعماؿ القػػكة لتػػةميف أمػػف المنشػػ ت فػػي عمميػػات حربيػػة. كال يجػػكز لدكلػػة االحػػتالؿ أف تػػرغـ األشػػخاص المحميػػيف 
التي يقكمكف فييا بتةدية عمؿ إجبارم. كال يجرم تنفيذ العمػؿ إال فػي داخػؿ األراضػي المحتمػة التػي يكجػد بيػا األشػخاص 
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ا كذلؾ يجب أف ال يفصمكا عف بعيف االعتباركضعيـ  أخذيجب  األطفاؿعند احتجاز  .4
 69العمؿ. أكقاتفي  إالاكف االحتجازا عائالتيـ في أم

أغذية إضافية لمف ىـ دكف الخامسة عشرةا  مع صرؼتكفير الغذاء لألطفاؿ المحتجزيف  .5
 70بحيث تتناسب مع احتياجات أجساميـ.

المدارسا سكاء داخؿ أماكف  إلىالمعتقميفا كيجكز ليـ الذىاب  األطفاؿالحؽ في تعميـ  .6
 71ماكف لألطفاؿ كالشباب لقضاء الكقت كالترفيو.االحتجاز أك خارجياا كتخصص كذلؾ أ

                                                                                                                                                                                

المعنيكف. كيبقى كؿ شػخص بقػدر االسػتطاعة فػي مكػاف عممػو المعتػاد. كيعطػى عػف العمػؿ أجػر منصػؼ كيكػكف العمػؿ 
ت العمػػاؿ البدنيػة كالعقميػػة. كيطبػؽ عمػػى األشػخاص المحميػػيف المكمفػيف باألعمػػاؿ المشػار إلييػػا فػي ىػػذه متناسػبان مػػع قػدرا

المػػادة التشػػريع السػػارم فػػي البمػػد المحتػػؿ فيمػػا يتعمػػؽ بشػػركط العمػػؿ كالتػػدابير الكقائيػػةا كبخاصػػة فيمػػا يتصػػؿ بالراتػػبا 
عػف حػكادث العمػؿ كاألمػراض المينيػة. ال يجػكز بػةم  ا كالتػدريب المسػبؽا كالتعػكيضالكقايػةكساعات العمؿا كتجييػزات 

 ".حاؿ أف يؤدم حشد القكة العاممة إلى تعبئة العماؿ في تنظيـ ذم صبغة عسكرية أك شبو عسكرية
جمػػع الدكلػػة الحػػاجزة بقػػدر اإلمكػػاف المعتقمػػيف معػػان تبعػػان لجنسػػيتيـ كلغػػتيـ "اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة: ( مػػف 82المػػادة ) 69

البمػػد الكاحػػد لمجػػػرد اخػػتالؼ لغػػاتيـ. يجمػػع أفػػػراد العائمػػة الكاحػػدةا كبخاصػػػة  رعايػػايفصػػؿ المعتقمػػكف مػػػف كعػػاداتيـ. كال 
الكالػػداف كاألطفػػاؿا معػػان فػػي معتقػػؿ كاحػػد طػػكاؿ مػػدة االعتقػػاؿا إال فػػي الحػػاالت التػػي تقتضػػي فييػػا احتياجػػات العمػػؿا أك 

ذا القسـ فصميـ بصفة مؤقتة. كلممعتقميف أف يطمبكا أف أسباب صحية أك تطبيؽ األحكاـ الكاردة في الفصؿ التاسع مف ى
يعتقؿ معيـ أطفاليـ المتركككف دكف رعاية عائميػة. كيجمػع أفػراد العائمػة الكاحػدة المعتقمػكف كممػا أمكػف فػي المبنػى نفسػوا 

 ".عائمية كيخصص ليـ مكاف إقامة منفصؿ عف بقية المعتقميفا كيجب تكفير التسييالت الالزمة ليـ لممعيشة في حياة
الغذائيػػة اليكميػػة لممعتقمػػيف كافيػػة مػػف حيػػث كميتيػػا كنكعيتيػػا  الجرايػػةتكػػكف "اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة: ( مػػف 89المػػادة ) 70

كتنكعيا بحيث تكفؿ التكازف الصحي الطبيعي كتمنػع اضػطرابات الػنقص الغػذائيا كيراعػى كػذلؾ النظػاـ الغػذائي المعتػاد 
 فحػكزتيـ. كيػزكدك ؿ التي تمكنيـ مف أف يعػدكا ألنفسػيـ أم أطعمػة إضػافية تكػكف فػي لممعتقميف. تعطى لممعتقميف الكسائ

بكميات كافية مف مػاء الشػرب. كيػرخص ليػـ باسػتعماؿ التبػغ. تصػرؼ لمعمػاؿ مػف المعتقمػيف أغذيػة إضػافية تتناسػب مػع 
ضػػافية تتناسػػب مػػع طبيعػػة العمػػؿ الػػذم يؤدكنػػو. تصػػرؼ لمحكامػػؿ كالمرضػػعات كلألطفػػاؿ دكف الخامسػػة عشػػرة أغذيػػة إ

 ".احتياجات أجساميـ
عمى الدكلة الحاجزة أف تشجع األنشطة الذىنية كالتعميميةا كالترفيييةا "اتفاقية جنيؼ الرابعةا المادة: ( مف 94المادة ) 71

تكفػؿ كالرياضية لممعتقميفا مع ترؾ الحرية ليـ في االشتراؾ أك عػدـ االشػتراؾ فييػا. كتتخػذ جميػع التػدابير الممكنػة التػي 
ممارستيا كتكفر ليـ عمى األخص األماكف المناسبة لذلؾ. كتمنح لممعتقميف جميػع التسػييالت الممكنػة لمكاصػمة دراسػتيـ 
أك عمػؿ دراسػػة جديػدة. كيكفػػؿ تعمػيـ األطفػػاؿ كالشػبابا كيجػػكز ليػـ االنتظػػاـ بالمػدارسا سػػكاء داخػؿ أمػػاكف االعتقػػاؿ أك 

التمػػاريف البدنيػػة كاالشػػتراؾ فػػي الرياضػػات كاأللعػػاب فػػي اليػػكاء الطمػػؽ.  خارجيػػا. كيجػػب تمكػػيف المعتقمػػيف مػػف ممارسػػة
 "كتخصص أماكف فضاء كافية ليذا االستعماؿ في جميع المعتقالت. كتخصص أماكف خاصة أللعاب األطفاؿ كالشباب
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ا كتبقى ىذه الدكؿ ممتزمة طراؼاألعمى دكؿ النزاع  التزامات األربع االتفاقياتىذه  كتفرض    
كانت إحدل دكؿ النزاع طرفان في االتفاقيةا كما أنيا تمتـز  إذابيا بمكجب عالقاتيا التبادلية 

 72ذا قبمت ىذه األخيرة أحكاـ االتفاقية كطبقتيا.غير األطراؼ إ الدكؿ باالتفاقية إزاء

 األكؿ التفاقية جنيؼ: 73االختيارمثانيا: البركتكككؿ 

ا كيعد 74أكد ىذا البركتكككؿ عمى أىمية التمييز بيف السكاف المدنييف كالمقاتميف في أكقات الحرب     
 75الدكلي العاـ الحديث. مبدأ التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف مف أىـ انتصارات القانكف

كذكر البركتكككؿ اإلضافي األكؿ بشكؿ خاص حقكؽ كؿ مف األسرة كأفرادىاا حيث نص عمى      
الكاجب عمى أطراؼ  مفأف ك  ا76أف المبدأ العاـ ىك: أف لكؿ أسرة الحؽ في معرفة مصير أفرادىا

ية التي اإلنسانالمنظمات  النزاع جمع شمؿ األسر التي شتتت نتيجة لمنزاعات المسمحةا كتسييؿ عمؿ
 77تقكـ بيذه الميمة.

المقررة  الحماية إلىا إضافة األطفاؿالنساء ك  حمايةلكما خصصت االتفاقية الفصؿ الثاني منيا     
النزاعات المسمحةا كتكفير  أثناء في كمعاممتيـ معاممة خاصة األطفاؿلأليسر؛ حيث أكدت عمى احتراـ 

جالئيـالالزمة ليـا  ةايالعن افقة صحية كعالجيةا مع مك  سبابذلؾ أل إلىفي حالة اقتضت الضركرة  كا 
كتكفير التعميـ ا خطر ما ال يعرض الطفؿ ألان جالء مؤقتأف يككف ىذا اإل راعى يي أكلياء أمكرىـا عمى أف 

عداالمناسب لمطفؿ في الدكلة   إلىبطاقة تتكافر فييا كافة البيانات لكؿ طفؿ ترسؿ  دالمستضيفة كا 
كذلؾ مف أجؿ تسييؿ  األحمرلمركزية لمبحث عف المفقكديف التابعة لمجنة الدكلية لمصميب الككالة ا
 78عائالتيـ. إلى األطفاؿعكدة 

                                                           
 ( مف اتفاقيات جنيؼ األربعة.2المادة ) 72
فرض التزامات قانكنية إضافية عمى الػدكؿ التػي تختػار بصؾ رئيسي كي طىك صؾ دكلي مرتبالبركتكككؿ االختيارم:  73

 .58المتحدةا نظاـ معاىدات حقكؽ اإلنسافا مرجع سابؽا ص ـقبكلو. األم
ا الممحؽ اإلضافي األكؿ التفاقيػات جنيػؼ 1977( مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ لعاـ 48المادة ) 74

 ية ضحايا المنازعات الدكلية المسمحة.كالمتعمؽ بحما 1949أغسطس\المعقكدة في آب
 .165ص مرجع سابؽاد. عبد العزيز مندكة عبد العزيز أبك خزيمةا  75
 .1977التفاقيات جنيؼ لعاـ  األكؿ اإلضافيالبركتكككؿ مف  (32المادة ) 76
 .1977التفاقيات جنيؼ لعاـ  األكؿ اإلضافيالبركتكككؿ مف  (74المادة ) 77
 .1977التفاقيات جنيؼ لعاـ  األكؿ اإلضافيالبركتكككؿ ( مف 78( ك)77المكاد ) 78
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الطفؿ في النزاعات المسمحةا بشكؿ كاضح يدؿ عمى  حمايةقد خصص البركتكككؿ اإلضافي ك      
 النزاعات المسمحة.  اندالع أكلكية حيف تيـايحما كضركرة اعتبار األطفاؿأىمية الحفاظ عمى أركاح 

 :79الثاني التفاقية جنيؼ االختيارمالبركتكككؿ : ان ثالث    

المدرجة في ك ا األطفاؿالمخصصة  الحمايةجنيؼ عمى  تفاقياتأكد البركتكككؿ الثاني المضاؼ ال    
لتعميـ خاصة لألطفاؿا فنص عمى حقيـ في ا حماية (3( فقرة )4في المادة ) فةفردالبركتكككؿ األكؿا 

 كجمعيـ بةسرىـا كما ركز عمى ضركرة إجالئيـ مف المناطؽ التي تدكر في األعماؿ العدائية.

 : 199780لعاـ  لحظر األلغاـ األرضية المضادة لألفرادرابعان: اتفاقية أكتار 

كالتي يتكجب تكفير كامؿ  ااألطفاؿأف أشد األخطار التي تكاجو  يعد خطر األلغاـ األرضية مف    
تتميز ىذه األلغاـ بةنيا مكقكتة ا ك األطفاؿمقتؿ كتشكيو العديد مف  إلىالتي أدت  ا81ليـ جرائيا يةالحما

  82امف قبؿ الضحية إشعالياحيف  إلىا بؿ تبقى في حالة سككف ان فكري أثران التفجير كال تحدث 

المحتمؿ  مفكنيـا فكلككف األطفاؿ أقؿ إدراكا ليذا الخطرا كألف األسمحة غالبان ما تككف ممفتة لعي     
قد كضحت منظمة اليكنيسيؼ أف األطفاؿ ا ك ضحية ىذه األسمحة الفتاكة كقكعيـأف يؤدم ذلؾ إلى 

ىـ األكثر عرضة ليذا الخطرا كحددت األماكف األكثر تعرضا لخطر األلغاـ األرضيةا كمف بينيا 
ريترياا كالعراؽا مقراطيةالديأفغانستاف كالبكسنة كاليرسؾ ككمبكديا كككلكمبيا كجميكرية الككنغك  ا كا 

 83كالكسا كاألراضي الفمسطينية المحتمة كالسكداف.

                                                           
79
كالمتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات غير  1949أغسطس\الممحؽ اإلضافي الثاني التفاقيات جنيؼ المعقكدة في آب

 الدكلية المسمحة.

80
ديسمبر/كانكف  4ك 3دكلة عمى المعاىدة في أكتاكا بكندا خالؿ يكمي  123كقعت اتفاقية حظر األلغاـ )أكتار(ا 

 بعد كصكؿ عدد الدكؿ المصدقة عمييا إلى أربعيف دكلة. 1999ا كدخمت حيز التنفيذ أكؿ مارس/آذار 1997األكؿ 

كىػػػي مصػػػممة لتػػػزرع تحػػػت األرض أك عمييػػػا أك ا “األلغػػػاـ المضػػػادة لألفػػػراد ىػػػي أجيػػػزة متفجػػػرة " تفجرىػػػا الضػػػحية  81
 األرضية )أكتار(. ـاتفاقية حظر األلغاليا. أك مالمستو  امنيا بالقرب منيا كتنفجر بمجرد كجكد شخص أك اقترابو

 264د. ماىر جميؿ أبك خكاتا مرجع سابؽا ص 82
ا عف المكقع اإللكتركني اآلتي: المتفجرةلغاـ األرضية كاألسمحة األمنظمة اليكنيسيؼ الدكليةا مقاؿ بعنكاف:  83

.htmlhttps://www.unicef.org/arabic/protection/24267_6857317/3/2019تاريخ الزيارة:  ا. 
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فاقية مميزة تكتعد ىذه اال ا1997إصدار اتفاقية حظر األلغاـ األرضية )أكتار( لعاـ  تـ كعميو     
الدكؿ عمى حظر مطمؽ لسالح كاف يستخدـ عمى نطاؽ  تـ فييا مكافقةباعتبارىا المرة األكلى التي 

لألفرادا كتفرض اتفاقية حظر األلغاـ المضادة لألفرادا حظرا شامال عمى األلغاـ المضادة  84اسعاك 
نتاج كتطكير كنقؿ األلغاـ المضادة لألفرادا كتقضي بتدمير ىذه األلغاـا  ركتحظ استعماؿ كتخزيف كا 

 سكاء أكانت مخزنة أـ مزركعة في األرض.

المدنييف كاألطفاؿ خاصة مف خطر األلغاـا حيث  ايةبحمكمف الكاضح اىتماـ المجتمع الدكلي     
في استخداـ ىذه األسمحة كتطكيرىا مع تقدـ الزمفا كمما ال شؾ فيو أف ال حرب  ان كاجو العالـ تزايد

 تخمكا مف ىذه األسمحة.

 األحمرقامت المجنة الدكلية لمصميب كمف بكادر االىتماـ الدكلي في التكعية مف خطر األلغاـ بةف     
عداد مادة التكعية با في البكسنة كاليرسؾ 2000في العاـ  األحمرجمعية الصميب ك  تدريب المعمميف كا 

ا بخطر األلغاـ ةثر ككنيا مف أكثر المناطؽ ت 85ابمخاطر األلغاـ إلدراجيا في مناىج المدارس الثانكية
 .ؼاليكنيسيكفقا لتقرير منظمة 

مؤسسة الحؽ كالحركة العالمية بدعكة مف الحممة كفي ىذا الصدد شارؾ بصفة مراقب ممثميف عف     
الدكلية لحظر األلغاـ لمدكؿ األطراؼ في اتفاقية أكتار لحظر األلغاـ األرضية المضادة لألفراد 

بتكضيح تعريض إسرائيؿ ا كقد قامكا 2000\9\11كالمنعقدة في مقر األمـ المتحدة في جنيؼ بتاريخ 
إسرائيؿ  بةركاح العديد مف األطفاؿ كالمدنييفا كما أكدكا عمى أف لمفمسطينييف لخطر األلغاـا كالتي أدت

                                                           
قانكنيةا  عمكجز كقائ 2007-08-15اتفاقية حظر األلغاـ المضادة لألفرادا المنظمة الدكلية لمصميب األحمرا  84

sheet/landmines-fact-https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/legal-: المشار إليو
150807.htm-factsheet17/3/2019ة: تاريخ الزيار  ا. 

األمثمة التعريؼ باأللغاـ األرضية في  ضبع-لألطفاؿإعطاء األكلكية مقاؿ بعنكاف: المجنة الدكلية لمصميب األحمرا  85
 عف المكقع اإللكتركني اآلتي:  البكسنة كاليرسؾا

ww.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n7cm6.htmhttps://w :ا تاريخ الزيارة
16/3/2019. 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n7cm6.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n7cm6.htm
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كبصفتيا قكة احتالؿا كاحد أطراؼ اتفاقية جنيؼ الرابعة فإنيا ممزمة بضماف حماية السكاف المدنييف 
 86تحت االحتالؿ.

سمحةا في أكقات النزاعات الم األطفاؿ حمايةبىتـ اي قد اإلنسانكمف الكاضح أف القانكف الدكلي      
حسب ما كرد  –غير المقاتميف  األطفاؿ حمايةلمناقشتيا سابقان قد كجدت  تالتي تم الحمايةإال أف ىذه 

المقاتميف أمر مختمؼ يترتب عميو تحديد مفيـك  األطفاؿ حمايةالحديث عف  لكف-جنيؼ اتفاقياتفي 
 .ةايالبدجريمة تجنيدىـ كاستخداميـ في األعماؿ العدائية في 

 .ني: ماىية جريمة تجنيد األطفالالمبحث الثا

 سبابكافة العكامؿ كاأل إلىفي النزاعات المسمحة النظر  األطفاؿيتكجب عند تحميؿ جريمة تجنيد     
 ىذه الجريمةا كما يجب تكضيح األساس القانكني ليا. ارتكاب إلىالمؤدية 

القانكني لجريمة  اإلطار ىإلفي ىذا المبحث  يتـ التطرؽا سكؼ األطفاؿلتكضيح ماىية جريمة ك       
 في المطمب األكؿا كالنتائج المترتبة عمى ىذه الجريمة في المبحث الثاني. األطفاؿتجنيد 

 

 المطمب األول: اإلطار العام لجريمة تجنيد األطفال.


شراكيـ األطفاؿيترتب عمى استخداـ  بدايةن       كجكد نزاع مسمحا  أثناءفي في األعماؿ العدائية  كا 
كالتي أكدت عمى حظر  ىذه الجريمة كالعقاب عمييا حيز صالحيات المحكمة الجنائية الدكليةادخكؿ 

ا كما قامت بإصدار أكؿ قرار دكلي بخصكص قضية كمقاتميف في نظاميا األساسي األطفاؿاستخداـ 
 كبذلؾ يتكفر النص القانكني المجـر ليذا الفعؿ.تجنيد األطفاؿا كاعتبارىا محكمة دكلية دائمةا 

يتطمب إثبات مسؤكلية األفراد كالدكؿ عف  األشخاصالدكلة أك  إلىكنسبتو  نتياؾأما ثبكت ىذا اال    
 87ا كذلؾ عف طريؽ التةكيد مف تكافر كافة عناصر كأركاف الجريمة.األطفاؿفعؿ تجنيد  ارتكاب

                                                           
فرع فمسطيفا مقاؿ بعنكاف: مؤسستي ''الحؽ'' كالحركة العالمية تشاركاف في -الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ 86

ا ػpalestine.org-https://arabic.dci مؤتمر الحممة الدكلية لحظر األلغاـا عف المكقع اإللكتركني المشار إليو:
 .2019\5\15تاريخ الزيارة: 

 

https://arabic.dci-palestine.orgـ
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األعماؿ  التي تدفع لمشاركتيـ في سبابا كتحميؿ األاألطفاؿتجنيد  جريمةإال أف البحث في     
ظاىرة التجنيد في معزؿ عف البعد القانكنيا  إلىبيدؼ النظر كذلؾ األىميةا  ةايغالعدائية أمر في 

العاـ لجريمة تجنيد  اإلطار إيضاحأقكل في  يا كيشكؿ ذلؾ عامالن اإلنسانالبعد  إلى كااللتفات
األطفاؿ في الفرع  القانكني لجريمة تجنيد إلى: األساسالمطمب  يتـ تقسيـكعميو سكؼ ا األطفاؿ
 في الفرع الثاني.  كاألسباب المؤدية لتجنيد األطفاؿاألكؿا 

 

 الفرع األول: األساس القانوني لجريمة تجنيد األطفال.


ا كىذا ما يعني أف كجكد 88اقترنت نشةة القانكف الدكلي الجنائي بظيكر مفيـك الجريمة الدكلية   
 تعتبرعمى أف الجريمة الدكلية  ذلؾيدؿ ك  ا89لي جنائياستحداث قضاء دك  إلىالجرائـ الدكلية أدل 

 .90تعتبر جريمة مكجية لمعالـ بةكممو كتيدده بصفة مباشرة بحيثمحكر القانكف الدكلي الجنائيا 

الجرائـ ضد السمـ كجرائـ ك يةا اإلنسانالجرائـ ضد ك تشتمؿ الجرائـ الدكلية عمى جرائـ العدكافا ك      
فتندرج جريمة تجنيد  ا91النكعي لممحكمة الجنائية الدكلية تصاصاالخالحربا كالتي تقع ضمف 

                                                                                                                                                                                
 136عادؿ عبد اهلل المسدما مرجع سابؽا ص 87
 كالقكاعػػػد كاألعػػػراؼعمػػػى القػػػكانيف  كػػػؿ فعػػػؿ أك تػػػرؾ فعػػػؿ تسػػػتند اليػػػو الصػػػفة االجراميػػػة بنػػػاءن  ىػػػيالجريمػػػة الدكليػػػة:  88

ا كالتػي تضػر بشػكؿ جسػيـ بارتكػاب الفعػؿ أك تػرؾ الفعػؿدكؿ أك أفػراد سػخرتيـ الدكلػة الػ قامػت كاالتفاقيات الدكليةا سػكاء
بيف الدكؿ. أيخذ ىذا التعريؼ مػف مجمكعػات تعريفػات لػبعض  كمتناثرابالعالقات كالمجتمعات الدكليةا كيككف أثرىا ممتدا 
 ،PLAWSKI، LAMBOIS، GLASSER الشػػػػاذليا الفقيػػػػاء مثػػػػؿ محمػػػػد منصػػػػكر الصػػػػاكما عبػػػػد اهلل

SALDANA. 
أحكــام النظــام األساســي لممحكمــة الجنائيــة  ءالعــام لمقــانون الــدولي الجنــائي فــي ضــو  اإلطــارمحمػد صػػافي يكسػػؼا  89

 .17ا ص2002ا 1ا دار النيضة العربيةا طالدولية
ــةقــانون دولــي وعالقــات دو  تخصــص-ماجســتيردراســة ا شػػباب ا بػػرزكؽطيػػارل اسػػيا 90 ا ليــة بعنــوان: الجــرائم الدولي

 6ا ص2015/2016 طيارة" سعيدةا مكالمجامعة "
الجػرائـ التػي تػدخؿ فػي اختصػاص المحكمػةا ىػي أشػد الجػرائـ خطػكرة مكضػع ": األساسػينظاـ ركمػا ( مف 5المادة ) 91

مػػػف  17فػػي د ". اعتمػػػلنظػػاـ األساسػػػي اختصػػاص النظػػػر فييػػااىتمػػاـ المجتمػػع الػػػدكلي بةسػػرها كلممحكمػػػة بمكجػػب ىػػػذا ا
ا خالؿ مؤتمر األمـ المتحدة الدبمكماسي لممفكضيف المعني بإنشاء محكمػة جنائيػة دكليػةا كالػذم عيقػد 1998يكليك/تمكز 
 .1998في ركما. 
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لمقكانيف كاألعراؼ السارية  ان انتياكالتي تشكؿ  ا92جرائـ الحرباألطفاؿ في النزاعات المسمحة تحت بند 
 لنظاـ ركما األساسي كفقاناكذلؾ  الدكليعمى المنازعات الدكلية المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانكف 

 94دكف الخامسة عشرة ". األطفاؿ" كالذم يعد أكؿ كثيقة دكلية تجـر تجنيد 93جنائية الدكليةالممحكمة ال

أخطر الجرائـ ف مكالتي تعد  مف جرائـ الحربا تتسمسؿ مف ككنيا جزءن  األطفاؿجريمة تجنيد  إف    
عمى الفعؿ المرتكب  كلكي ينطبؽ 95اذيكرت في أكائؿ الكتب التي نظمت الحركبحيث كليةا الد

 اا يجب أف يمتثؿ ىذا الفعؿ ألركاف الجريمة الدكلية كجريمة الحرباألطفاؿكصؼ جريمة تجنيد 
 . هأركاف كؿ جريمة عمى حد كسكؼ يتـ تكضحا األطفاؿكبشكؿ خاص ألركاف جريمة تجنيد 

الركف  انطباؽأركاف الجريمة الدكلية عف أركاف باقي الجرائـ الكطنية مف حيث كجكب ال تختمؼ      
ريمة الدكلية عف الج يميزا كالذم 97الركف الدكلي إضافةعميياا مع  96ادم كالمعنكم كالشرعيالم

 الجريمة الكطنية.

                                                           
جرائـ الحرب: كىي مخالفات تقع ضد القكانيف كاالعراؼ التي تحكـ سمكؾ الدكؿ كالقكات المتحاربػة كاألفػراد فػي حالػة  92

كػػاف االشػػخاص مػػدنييف أك عسػػكريفا كبػػذلؾ فتمػػؾ الجػػرائـ تقػػع أعمػػى األشػػخاص أك الممتمكػػاتا سػػكاء الحػػربا كقػػد تقػػع 
كىػي بػذلؾ األفعػاؿ التػي يتعمػد فييػا الخػركج عػف قػكانيف ا نظر عف الفئة التي ينتمكف اليياعمى كافة األشخاص بغض ال

ا اسة متخصصة في القانون الجنـائي الـدوليالمحكمة الجنائية الدولية، در عبد الفتاح بيكمي حجازما كأعراؼ الحرب. 
 .657ك 655ا ص2004ا 1دار الفكر الجامعيا ط

"تجنيػد األطفػاؿ دكف الخامسػة عشػرة مػف العمػر إلزاميػان أك  مػف نظػاـ ركمػا األساسػي: (26( فقرة )ب( رقػـ )8المادة ) 93
 ".طكعيان في القكات المسمحة أك استخداميـ لممشاركة فعميان في األعماؿ الحربية

 137عادؿ عبد اهلل المسدما مرجع سابؽا ص 94
فـي  دراسـة-الدوليـةالقانون الواجب تطبيقو عمى الجرائم أمام المحكمـة الجنائيـة د. فاركؽ محمد صادؽ األعرجيا  95

 156ص ا2016ا 1ا منشكرات زيف الحقكقيةا طنظام روما األساسي
اذ أف  اصراحة بكجكد مشرع يتػكلى تقنػيف نػص يجػـر األفعػاؿإلى أف القانكف الدكلي الجنائي ال يعترؼ  اإلشارةتجدر  96

تكاجػػد نػػص قػػانكني اك عرفػػي يجػػـر ىػػذا الفعػػؿ كقػػت ارتكػػاب  إذا فػػي القػػانكف الػػداخمي ال يمكػػف المعاقبػػة عمػػى فعػػؿ إال
مثػػؿ أمػػا فػػي القػػانكف الػػدكلي الجنػػائي فيتسػػـ الفعػػؿ المكػػكف لمجريمػػة الدكليػػة بالصػػفة غيػػر مشػػركعةا متػػى كػػاف ي االجريمػػة

لمجماعػة الدكليػة بةنػو يشػكؿ  ان عدكانا عمى قكاعد القانكف الدكليا كذلؾ يجب العتبار الفعؿ جريمػة الدكليػة أف يكلػد شػعكر 
عنػو فػي الجريمػة الكطنيػة. انظػر:  ان كبيذا يككف الػركف الشػرعي فػي الجريمػة الدكليػة مختمفػ اعمى المصالح الدكلية ان تيديد
ا قسػػنطينةا جامعػػة منتػػكرم الجريمــة الدوليــة فــي القــانون الــدولي الجنــائيبعنػػكف:  رسػػالة دكتػػكراه امحمػػد الصػػالحركاف 
 89ا ص2008-2009
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ما بالنسبة ألركاف جريمة الحرب بشكؿ عاـ فييا الركف المادما كالذم يتككف مف تكافر حالة أ     
الذم يتطمب كجكد العمـ  الحرب كارتكاب أحد األفعاؿ التي تحرميا قكانيف الحربا كالركف المعنكم

اإلرادة لمقياـ باألفعاؿ المحرمةا كالركف الدكلي لجريمة الحرب كىك ارتكاب الفعؿ المحـر بناء عمى 
   98الدكلة. باسـإحدل الدكؿ المتحاربة عف طريؽ مكاطنييا 

 ات خطيرة لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمىانتياكجريمة الحرب التي تشكؿ  ألركاف كبالنسبة    
 كىي: افتشترؾ في عدة أركاف 99المنازعات الدكلية المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانكف الدكلي

                                                                                                                                                                                
ألفعػػاؿ تعتػػدم عمػػى فػػي القػػانكف الػػدكلي الجنػػائيا كذلػػؾ لكػػكف ىػػذه ا ان أف يكػػكف الفعػػؿ مجرمػػفػػي  الػػركف الػػدكلي يتمثػػؿ 97

القػانكف الػدكلي الجنػائيا دار الجامعػة الجديػدةا  دراسػة فػي-. محمد عبد المنعـ عبد الغنػيا الجػرائـ الدكليػةمصالح دكلية
 .295ا ص2011

 .599ا 597ا 578محمد عبد المنعـ عبد الغنيا مرجع سابؽا ص98

االنتياكػات الخطيػػرة لمقػكانيف كاألعػػراؼ السػػارية عمػى المنازعػػات الدكليػػة المسػمحة فػػي النطػػاؽ الثابػت لمقػػانكف الػػدكليا  99
 أم فعؿ مف األفعاؿ اآلتية:

أك ضػػػد أفػػػراد مػػػدنييف ال يشػػػارككف مباشػػػرة فػػػي األعمػػػاؿ  اتكجيػػػو ىجمػػػات ضػػػد السػػػكاف المػػػدنييف بصػػػفتيـ ىػػػذه .تعمػػػد1
 الحربية.

 .أم المكاقع التي ال تشكؿ أىدافان عسكرية ا.تعمد تكجيو ىجمات ضد مكاقع مدنية2
ي ميمػة مػف ميػاـ .تعمد شف ىجمات ضد مػكظفيف مسػتخدميف أك منشػ ت أك مػكاد أك كحػدات أك مركبػات مسػتخدمة فػ3

يسػػتخدمكف الحمايػػة التػػي تػػكفر لممػػدنييف أك  امػػا دامػػك المسػػاعدة اإلنسػػانية أك حفػػظ السػػالـ عمػػالن بميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة 
 لممكاقع المدنية بمكجب قانكف المنازعات المسمحة.

ف المدنييف أك عف .تعمد شف ىجـك مع العمـ بةف ىذا اليجـك سيسفر عف خسائر تبعية في األركاح أك عف إصابات بي4
إلحاؽ أضرار مدنية أك إحداث ضرر كاسػع النطػاؽ كطكيػؿ األجػؿ كشػديد لمبيئػة الطبيعيػة يكػكف إفراطػو كاضػحان بالقيػاس 

 إلى مجمؿ المكاسب العسكرية المتكقعة المممكسة المباشرة.
 عسكرية بةية كسيمة كانت. .مياجمة أك قصؼ المدف أك القرل أك المساكف أك المباني العزالء التي ال تككف أىدافان 5
 يككف قد ألقى سالحو أك لـ تعد لديو كسيمة لمدفاعا .قتؿ أك جرح مقاتؿ استسمـ مختاران 6
.إساءة استعماؿ عمـ اليدنة أك عمـ العدك أك شارتو العسكرية كزيػو العسػكرم أك عمػـ األمػـ المتحػدة أك شػاراتيا كأزيائيػا 7

 اقيات جنيؼ مما يسفر عف مكت األفراد أك إلحاؽ إصابات بالغة بيـ.ككذلؾ الشعارات المميزة التف االعسكرية
أك  تحتميػااأجػزاء مػف سػكانيا المػدنييف إلػى األرض التػي  مباشػرا بنقػؿ.قياـ دكلػة االحػتالؿ عمػى نحػك مباشػر أك غيػر 8

 أبعاد أك نقؿ كؿ سكاف األرض المحتمة أك أجزاء منيـ داخؿ ىذه األرض أك خارجيا.
كاآلثػار يػةا ىجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أك التعميميػة أك الفنيػة أك العمميػة أك الخير . تعمد تكجيو 9

 كالمستشفيات كأماكف تجمع المرضى كالجرحى شريطة أال تككف أىدافان عسكرية. االتاريخية
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 ( مف نظاـ ركما األساسي.8قياـ مرتكب الجريمة باألفعاؿ المنصكص عمييا في المادة ) .1
 السمكؾ في سياؽ نزاع دكلي مسمحا كيككف مقترنا بو. أف يصدر .2
 ؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع مسمح.أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظرك  .3
 أف يككف فعؿ مرتكب الجريمة لذلؾ محظكرا بمكجب القانكف الدكلي لمنزاع المسمح. .4

                                                                                                                                                                                

ب الطبيػة أك العمميػة األشخاص المكجكديف تحت سمطة طرؼ معػاد لمتشػكيو البػدني أك ألم نػكع مػف التجػار  إخضاع.10
لصػالحو  مال تجػر لمشخص المعنػي كالتػي  المستشفىالتي ال تبررىا المعالجة الطبية أك معالجة األسناف أك المعالجة في 

 كتتسبب في كفاة ذلؾ الشخص أك أكلئؾ األشخاص أك في تعريض صحتيـ لخطر شديد.
 غدران. .قتؿ أفراد منتميف إلى دكلة معادية أك جيش معاد أك إصابتيـ11
 أنو لف يبقى أحد عمى قيد الحياة. إعالف.12
 .تدمير ممتمكات العدك أك االستيالء عمييا مالـ يكف ىذا التدمير أك االستيالء مما تحتمو ضركرات الحرب.13
 الطرؼ المعادم ممغاة أك معمقة أك لف تككف مقبكلة في أية محكمة. رعاياأف حقكؽ كدعاكل  إعالف.14
ف كػػانكا قبػػؿ نشػػكب  رعايػػا. إجبػػار 15 الطػػرؼ المعػػادم عمػػى االشػػتراؾ فػػي عمميػػات حربيػػة مكجيػػة ضػػد بمػػدىـ حتػػى كا 

 الحرب في خدمة الدكلة المحاربة.
ف تـ االستيالء عميو عنكة.16  .نيب أم بمدة أك مكاف حتى كا 
 .استخداـ السمـك أك األسمحة المسممة.17
 لغازات كجميع ما في حكميا مف السكائؿ أك المكاد أك األجيزة.. استخداـ الغازات الخانقة أك السامة أك غيرىا مف ا18
.استخداـ الرصاصات التي تتمدد أك تتسطح بسيكلة في الجسـ البشػرم مثػؿ الرصاصػات ذات األغمفػة الصػمبة التػي 19

 ال تغطي كامؿ جسـ الرصاصة أك الرصاصات المحززة الغالؼ.
أك تكػػكف  ليػػااربيػػة تسػػبب بطبيعتيػػا أضػػراران زائػػدة أك آالمػػان ال لػػزـك .اسػػتخداـ أسػػمحة أك قػػذائؼ أك مػػكاد أك أسػػاليب ح20

بشػػػػرط أف تكػػػػكف ىػػػػذه األسػػػػمحة كالقػػػػذائؼ كالمػػػػكاد  اعشػػػػكائية بطبيعتيػػػػا بالمخالفػػػػة لمقػػػػانكف الػػػػدكلي لممنازعػػػػات المسػػػػمحة
كاألحكػاـ ذات عػف طريػؽ تعػديؿ يتفػؽ ا كاألساليب الحربية مكضع حظر شامؿ كأف تدرج في مرفؽ ليذا النظاـ األساسػي

 (.123(ا )121)الصمة الكاردة في المادتيف 
 بالكرامة. ةكاإلحاط. االعتداء عمى كرامة الشخص كبخاصة المعاممة الميينة 21
)ك( مػف  2.االغتصاب أك االستعباد الجنسي أك اإلكراه عمى البغاء أك الحمؿ القسرم عمى النحك المعرؼ فػي الفقػرة 22

 أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي يشكؿ أيضان انتياكان خطيران التفاقيات جنيؼ. ارمأك التعقيـ القس ا7المادة 
.اسػتغالؿ كجػكد شػخص مػػدني أك أشػخاص آخػريف متمتعػػيف بحمايػة إلضػفاء الحصػانة مػػف العمميػات العسػكرية عمػػى 23

 نقاط أك مناطؽ أك كحدات عسكرية معينة.
لكحػػدات الطبيػػة ككسػػائؿ النقػػؿ كاألفػػراد مػػف مسػػتعممي الشػػعارات المميػػزة .تعمػػد تكجيػػو ىجمػػات ضػػد المبػػاني كالمػػكاد كا24

 المبينة في اتفاقيات جنيؼ طبقان لمقانكف الدكلي.
بما في ذلػؾ تعمػد  ا.تعمد تجكيع المدنييف كةسمكب مف أساليب الحرب بحرمانيـ مف المكاد التي ال غنى عنيا لبقائيـ25

 صكص عميو في اتفاقيات جنيؼ.عرقمة اإلمدادات الغكثية عمى النحك المن
.تجنيػد األطفػاؿ دكف الخامسػة عشػػرة مػف العمػر إلزاميػػان أك طكعيػان فػي القػكات المسػػمحة أك اسػتخداميـ لممشػاركة فعميػػان 26

 في األعماؿ الحربية.
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أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ أك يفترض أف يككف عمى عمـ بالطبيعة المحظكرة ليذا  .5
 100الفعؿ

 األساسية المرفقة بالنظاـ كما نصت عمييا المذكرة التكضيحي األطفاؿأما أركاف جريمة تجنيد 
 لممحكمة الجنائية الدكلية تتمثؿ ب:

أك  اأك يضميـ إلييا اأك أكثر في القكات المسمحة الكطنية ا. أف يجند مرتكب الجريمة شخصا1
 أك أكثر لممشاركة بصكرة فعمية في األعماؿ الحربية.ا يستخدـ شخصا

 إلىدكف السف المذككر في البند الثانيا  اؿاألطفيشمؿ الفعؿ المرتكب كالذم يمثؿ جريمة حربا ضـ 
اعتبار  إلىذلؾ ال يقتصر الحظر عمى استخداميـ فعميا في الحرب بؿ تعدل  أمالتدريبات العسكريةا 

القكات العسكرية كتدريبو جريمة حرب تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة الجنائية  إلىفعؿ ضميـ 
 الدكلية.

 سف الخامسة عشرةاأف يككف ىذا الشخص أك األشخاص دكف  .2

يتعدل سف الشخص المجند  أاليشترط النطباؽ كصؼ الجريمة عمى الفعؿ المرتكب بتجنيد األطفاؿا 
مف االتفاقيات كالنصكص الدكلية تتعارض بمفيكميا مع  عددان  أفالخامسة عشرة مف العمرا مع العمـ 

 ىذا البند.

مى عمـا بةف ىذا الشخص أك ىؤالء . أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـا أك يفترض أف يككف ع3
األشخاص دكف سف الخامسة عشرة كأف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت 

 كجكد نزاع مسمح.

جريمةا أف يتكافر العمـ لدل مرتكب الجريمة بةف المجنديف أك المستخدميف في  أمال بد الكتماؿ 
 عشرة مف العمر. العمميات الحربية لـ يتجاكزا الخامسة

 . أف يصدر السمكؾ في سياؽ نزاع مسمح دكلي كيككف مقترنا بو.4

                                                           
 مذكرة تكضيحية بةركاف الجرائـ الدكلية.  100
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جريمة حرب أف يتـ الفعؿ المرتكب بتجنيد الطفؿ صادر في ظؿ كجكد  األطفاؿيشترط العتبار تجنيد 
 نزاع مسمح ذات طبيعة دكلية.

 اع مسمح.. أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نز 5

أركاف جريمة تجنيد األطفاؿ نجد أف الركف األكؿ قد حصر األفعاؿ التي  استعراضكمف خالؿ      
تؤدم إلى جريمة تجنيد األطفاؿا باستخداميـ بشكؿ فعمي في األعماؿ العدائية أك في تدربييـ في 

لمقكات أك جماعات كمخبريف أك عمالء أك دركع بشرية تابعيف  ا كىذا ما يخرج استخداميـتالمعسكرا
إجراء غير عادؿ في حؽ  ما يترتب عميومف األفعاؿ التي تشكؿ جريمة تجنيد األطفاؿا  عسكرية
لككف ىذه الممارسات قد تعرض حياتيـ لمخطرا بشكؿ ال يختمؼ كثيران عف خطر تحضيرىـ  األطفاؿا
 لمقتاؿ.

تكاجدىـ في المعسكرات عمى  أثناءفي  األطفاؿالميمات األخرل التي يكمؼ بيا  إدراجكيمكف     
ات الجسيمة نتياكالمحكمة الجنائية الدكلية باال اىتماـبالقياس عمى  األطفاؿقائمة جريمة تجنيد 

كمف تعريؼ الجريمة الدكلية  101اكالخطيرة لمقكانيف كاألعراؼ الدكلية السارية عمى النزاعات المسمحة
 ع الدكلي كالعالقات الدكلية.بككنيا األفعاؿ التي تشكؿ خطران جسيمان عمى المجتم

النحك  ىالجريمة عما يمكف صياغة تعريؼ ليذه األطفاؿبعد استعراض أركاف جريمة تجنيد ك     
دكف سف  األطفاؿ: قياـ القكة العسكرية لحككمة الدكؿ أك الجماعات المسمحة المعارضة باستخداـ اآلتي

في الحركب أك حتى بتدريبيـ عمى ان فعميالعسكريةا سكاء باستخداميـ الخامسة عشرة في العمميات 
العمميات العسكريةا عمى أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع 

كيككف لممحكمة الجنائية الدكلية  اؿ المجند لـ يتجاكز الخامسة عشرةالطف ممو بةفمسمحا كذلؾ ع
 عمى ىذه الجريمة.  االختصاص

 الممارسة األعماؿ العدائية استخدـالجندما فيك الطفؿ الذم لـ يتجاكز الخامسة عشرةا أما الطفؿ     
لميرب مف الظركؼ المحيطة بوا أك لحاجتو االقتصاديةا كيعد  باختيارهأك حتى  ان بتجنيده جبر  إما

                                                           
ا ة جريمة تجنيد األطفال خالل النزاعات المسمحةدور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحد. عبد الكىاب شيترا  101

 6ا ص2014ا الجزائرابجايةجامعة 
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أك في صفكؼ الجماعات المسمحة جريمة يعاقب عمييا  اتجنيده في صفكؼ القكات العسكرية لمدكلة
 قانكف الدكلي.ال

 األسباب المؤدية لتجنيد األطفالالفرع الثاني: 
مشاركة المقاتميف في الحركب كالنزاعات المسمحة أك حتى في التدريبات العسكرية تكافر  تستمـز     

مكانيةجاىزية نفسية لتحمؿ المشاىد المؤلمة الناتجة عف القتاؿا  إلىإضافة  اقكة بدنية عالية  كا 
 المعسكرا كالصمكد أماـ ضغكطات التدريب العسكرم. مع بيئة التعايش

ا ىذا األطفاؿاألكبر مف  ةلدل النسبكمف البدييي أف تككف ىذه القدرات كاإلمكانيات غير متكفرة      
استخداـ ىذه الفئة الضعيفة الميمشة في  إلىالحركب  ةتدفع قادالتي  سبابالبحث في األ دعا إلى

 .كالثباتمميات التي تستمـز القكة الع

إال أف انتشار الحركب كالنزاعات المسمحة مف استخداـ األطفاؿ في المعارؾ كالقتاؿا ال تخمكا     
لكف ىذا التطكرات ا 102إلى ازدياد ىذه الظاىرةأدل كاألسمحة الخفيفة  األكتكماتيكيةاألسمحة النصؼ 

يناؾ أسباب ف طفاؿ كجنكداالسبب الكحيد في ازدياد استخداـ األ تعدالحادثة في صناعة األسمحة ال 
 :كاآلتيعدة أعمؽ لتجنيدىـا كيمكف تقسيميا 

 المجنديف. األطفاؿتتعمؽ بظركؼ  أسبابأكال: 

مف مناطؽ ميمشة ال  فالعادة ىـ القادمك ي عممية التجنيد في كف فالمستيدف األطفاؿأف كيالحظ     
ء محركمكف مف أبسط حقكقيـ تتكافر فييا سبؿ الحياة الالئقةا كفي معظـ األحياف يككف ىؤال

 اىتماـ لشخصيـالمجكء لكسائؿ أيخرل يةممكف فييا تحقيؽ طمكحيـ كلفت اال إلىاألساسيةا ما يدفعيـ 
إلى الجماعات يـ انضمامفي  عائالتيـ كيجدكفاليرب مف  إلى األطفاؿكفي عديد مف األحياف يمجة 

 ل.مةك  جاديإلليـا أك محاكلة منيـ  ان المسمحة كالجيكش مالذ

ماف كقناعة بما يقاتمكف ألجمو: حرب مقدسةا حرية يإحيز التجنيد عف  كيدخؿ بعض األطفاؿ     
رغبة عامة في العدالة االجتماعيةا أك انتمائيـ العشائرم أك أك تحرر عرقي أك سياسيا أك دينيةا 
مكجية  انيةإنسا كبعضيـ مف شيد معاممة غير إلييافي انتصار الجية المنتميف ان رغبأك القبميا 

                                                           
 .269ص مرجع سابؽا كماىر جميؿ أبك خكاتا 152صمرجع سابؽا محمكد سعيد محمكد سعيدا  102
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جماعات مسمحة  إلى نضماـمما دفعيـ لالنتقاـا كذلؾ باال مف قبؿ سمطات الدكلةـ يلعائالتيـ أك ذكي
كلكف ىذه ليست  103امف رغبة شخصية ان نابع اشتراكيـ في القتاؿمعادية لمسمطةا كبذلؾ يككف 

عمى  أطفالياتجبر العائالت  حيث أف بعضاقتصاديةا  سبابأل اشتراكيـالكحيدةا فقد يعكد  سباباأل
 104التطكع في القكات العسكريةا لحاجتيا المادية كتكفير قكت العيش.

 متعمقة بنيج الجماعات المستخدمة لألطفاؿ. أسبابثانيا: 

تعد القدرة عمى اإلدراؾ كالتمييز لألطفاؿ بحقكقيـ ضعيفة في مرحمة الطفكلة كذلؾا فإف قدرتيـ     
يسيؿ مـ بيا في األساسا أمر ليس مف السيكلة ممارستوا كىذا ما عمى المطالبة بياا إذ كانكا عمى ع

لمقتاؿا تككف مصممة  األطفاؿف التدريبات السابقة لتحضير كذلؾ فإا عمى مستغمييـ التالعب بيـ
خضاعك لكسرىـ    105تنفيذ أكامر قادتيـ. إلىا ليسيؿ دفعيـ يـا 

تخدمة مف عدة نكاحي: بحيث تضمف كجنكد سياسة أمنة لمجيات المس األطفاؿكيعتبر استخداـ     
ؿ تكمفة أق عمى األدكار القياديةا كمف ناحية أخرل فإف تجنيدىـ يعد األطفاؿىذه الجيات عدـ تنافس 

في ساحات القتاؿ مف الممكف أف يؤثر  األطفاؿأف كضع  فيك الثالثامف تجنيد البالغيفا أما العامؿ 
 106.ذائيـإيميـ أك في الجيات المعاديةا فيمتنعكا عف قت أخالقيان 

في صفكفيا لجمع أكبر قدر ممكف مف  األطفاؿحشد  إلىتسعى الجماعات المسمحة  اكعميو    
كال  االسيكلة ةايغفي  ان تجعؿ مف استخداميـ في األعماؿ العدائيةا أمر  سبابا فكافة ىذه األالمقاتميف

                                                           
ا المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 22صاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدا  بعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف: دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريبيأنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهللا  103
محمػػد النػػادما األطفػػاؿ الجنػػكد فػػي ا ك 2019\3\15ا تػػاريخ الزيػػارة: /https://www.childprotectsyria.org إليػػو:

 .31ص الرباطا -جامعة محمد الخامس ظؿ القانكف الدكلي االنسانيا
 23مرجع سابؽا ص ألطفاؿ الجنكدابعنكاف: ا دليؿ تدريبي 104
105 Child Soldiers International Website المؤشػر العػالمي لمجنػكد  لقيػاسمكقػع األطفػاؿ الجنػكد العػالمي ىػك ا

األطفػػػاؿا كىػػػي ىيئػػػة عالميػػػة تتػػػابع تجنيػػػد كاسػػػتخداـ األطفػػػاؿ مػػػف جانػػػب القػػػكات المسػػػمحة التابعػػػة لمدكلػػػة ك الجماعػػػات 
are-soldiers.org/who-https://www.child-ا عػػػػف المكقػػػػع اإللكتركنػػػػي اآلتػػػػي: لػػػػةالمسػػػػمحة غيػػػػر التابعػػػػة لمدك 

soldiers-child :4/3/2019ا تاريخ الزيارة. 
106 Child Soldiers International Website المشػار إليػو:  اhttps://www.child-soldiers.org  كدليػؿ ا

 17مرجع سابؽا ص بعنكاف: األطفاؿ الجنكدا تدريبي

https://www.childprotectsyria.org/download/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%20%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.doc
https://www.child-soldiers.org/who-are-child-soldiers
https://www.child-soldiers.org/who-are-child-soldiers
https://www.child-soldiers.org/who-are-child-soldiers
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أف  أمة تفكؾ كتدىكرا مخاطرا خاصة أف الدكلة في أكقات النزاع تككف في حال أميترتب عميو 
 الصعكبة. ةايغفي  ان يعد أمر  الة كمحاسبة مستخدمييـءمسا

ساحات القتاؿ يمكف أف يةتي جبران أك حتى  إلى األطفاؿ انضماـأف  أسبابمما كرد مف يتبيف     
 :اآلتيعمى النحك  األطفاؿا كعميو نعرض أشكاؿ تجنيد إرادتيـ كبمؿءطكعان 

في  األطفاؿالبركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشةف اشتراؾ  عدي؛ مجبار اإلأكال: التجنيد 
في  مجبار اإلالتجنيد  دكر  كقدا األطفاؿاألساس القانكني في تنظيـ تجنيد  المنازعات المسمحةا

تكفؿ الدكؿ األطراؼ عدـ خضكع األشخاص الذيف لـ يبمغكا الثامنة عشرة عمى أف " فنصا نصكصو
 .107م في قكاتيا المسمحة"جبار إلمف العمر لمتجنيد ا

كاستخداميـ  األطفاؿكحد أدنى لتجنيد  ةكعمى ذلؾ فقد حدد البركتكككؿ السابؽ سف الثامنة عشر     
أنو اعتبر األشخاص ما فكؽ الثامنة عشرة قد خرجكا مف سف  أمم في العمميات العدائيةا إجبار  بشكؿ

كبذلؾ قد تماشى نص البركتكككؿ مع تعريؼ  ماجبار الطفكلةا كعميو يمكف أف يخضعكا لمتجنيد اإل
 ا بةنو الشخص الذم لـ يبمغ سف الثامنة عشرة. 1989الطفؿ الكارد في اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة 

أف كاقع  ما حيثة بمفيكـ شامؿ لمتجنيد اإلجبار يتبيف أف نص المادة جاء قاصران عف اإلحاطك     
ؿا يدؿ عمى مفيكـ مختمؼ ليذا التجنيد كىكا استخداـ عمميات التجنيد اإلجبارية التي تجرم لألطفا

ا كتيديدىـ إلجبارىـ عمى االنضماـ لمقتاؿ 108الجماعات المسمحة لكسائؿ عدة منيا اختطاؼ األطفاؿ
مصطمح تجنيد إلزاميا كىك  بتجنيد األطفاؿ القكات العسكرية لمحككمات قياـإذ يجب أف ييطمؽ عمى 

 معينة كاعتباره أحد مكاطنييا.الذم ينشة بمكجب انتمائو لدكلة 

نظـ البركتكككؿ الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿا أحكاـ التجنيد االختيارما فةكد ؛ انيا: التجنيد االختيارمث
لحد األدنى لسف تطكع األشخاص في قكاتيا المسمحة الكطنية عف عمى: أف تقكـ الدكؿ األطراؼ برفع ا

                                                           

اعتمػػد . اؾ األطفػػاؿ فػػي النزاعػػات المسػػمحةبشػػةف اشػػتر  كػػكؿ الممحػػؽ باتفاقيػػة حقػػكؽ الطفػػؿالبركتك ( مػػف 2المػػادة ) 107 
ة كالخمسػكف المػؤرخ الػدكرة الرابعػ 263كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامػة لألمػـ المتحػدة 

 .2000أيار/مايك  25في 
تقكد العديد مف األبحاث إلػى أف االختطػاؼ ىػك أحػد أكثػر الكسػائؿ شػيكعان إلجبػار األطفػاؿ عمػى االنضػماـ لصػفكؼ 108

دراسػة تحميميػة فػي ظػؿ االتفاقيػات الدكليػةا مجمػة -القتاؿ. عبد القادر حكبةا حظر تجنيد األطفاؿ فػي النزاعػات المسػمحة
 .146ا ص2013(ا 15كالدراساتا العدد )البحكث 
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ات عمى التزامكما يرتب  109( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ.38( مف المادة )3السف المحددة في الفقرة )
 كحد أدنى: اآلتيىذا البركتكككؿا كحددت ضمانات لتنفيذ  إلىالدكؿ المنضمة 

 ان حقيقيان.أف يككف ىذا التجنيد تطكع .1
 القانكنييف لألطفاؿ. األكصياءأك  باءاآلأف يتـ التجنيد الطكعي بمكافقة مف  .2
 بظركؼ التجنيد كالكاجبات المالزمة لو. عمى عمـ كامؿ األطفاؿأف يككف  .3
في التجنيد بتقديـ دليؿ مكثكؽ يبيف سنيـ قبؿ قبكليـ في الخدمة  كفالراغب األطفاؿأف يقكـ  .4

 110العسكرية.

ا جاءت تةكيد الطابع التطكعي لسف التجنيدبيدؼ عمييا  تـ النصالضمانات التي  كيتضح أف    
فػي البمداف التي تكثر فييا الػنػزاعػات ا فالجانب العمميالتطبيؽ مف عمى قدر مف الصعكبة مف حيث 

المسمحةا يككف الػكفػاء بمطمب تكفير دليؿ مكثكؽ بو عف السف المنصكص عميو في المادة محؿ شؾا 
 111.معدكمةحيث إف نظـ تسجيؿ المكاليد كثيرا ما تكاد 

اشتراط رفع السف المذككر كييخرج البركتكككؿ مف تطبيؽ نصكص ىذه المادة ما يمي: ال ينطبؽ     
( مف ىذه المادة عمى المدارس التي تديرىا القكات المسمحة في الدكؿ األطراؼ أك تقع 1في الفقرة )

 112تحت سيطرتيا.

استعراض النصكص السابقة أف البركتكككؿ قد نظـ أحكاـ التجنيد الطكعيا إذ  خالؿ مفكيالحظ      
القكات  عند تجنيد اد الطكعي عف سف الخامسة عشرةأكد عمى ضركرة رفع السف القانكني لمتجني

 المسمحة الكطنية لألطفاؿ.

تفاقية حقكؽ الطفؿ ككافة التعارض مع االمنظمة لمتجنيد الطكعيا  كيتبيف بالرجكع لمنصكص    
المسمحة  القكاتالتشريعات التي تنص عمى حقكؽ الطفؿا حيث أف السماح لألطفاؿ بتقرير انضماميـ 

ا كما أف تىذه القرارالمطفؿ التي تسمح لو باتخاذ  كالتمييزيةقيا فما ىي القدرة اإلدراكية أمر غير منط
                                                           

 ( مف البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشةف اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة.1( فقرة )3المادة ) 109
 .البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ بشةف اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة( مف 3( فقرة )3المادة ) 110
 .40د نادما مرجع سابؽا صمحم 111
طفػػػػاؿ فػػػػي المنازعػػػػات البركتككػػػػكؿ االختيػػػػارم التفاقيػػػػة حقػػػػكؽ الطفػػػػؿ بشػػػػةف اشػػػػتراؾ األ ( مػػػػف5فقػػػػرة )\( 3المػػػػادة ) 112

 .المسمحة
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 االىتماـاشتراط مكافقة أىالي الطفؿ في األعماؿ القتالية يعد مناقضان لما جاء مف مسؤكلية األىؿ عمى 
نتياؾ كبير ألىـ لألطفاؿ كا 113"المصمحة الفضمى"بالطفؿ كتكفير حياة سميمةا كما أنو مناقض لمبدأ 

 كىك الحؽ في الحياة.ا كخاصة األطفاؿ حؽ لدل كافة البشرية

كعميو مف األفضؿ أف يمغى مصطمح التجنيد الطكعي مف كافة القكانيفا إذ أف اتخاذ قرار     
ف لمقكات  نضماـاال قد أجبر عمى  كاقع األمرا إال أنو في كاف باختيار الطفؿ بشكؿ ظاىرالمسمحةا كا 

 كالمكاثيؽا كمف األفضؿ أف تنص القكانيف الظركؼ المحيطةبحكـ  إلى صفكؼ القتاؿاالنضماـ 
 تحت سف الثامنة عشرة. لألطفاؿكالطكعي  مجبار اإلالدكلية عمى تحريـ كحظر كالن مف التجنيد 

 .المطمب الثاني: النتائج المترتبة عمى تجنيد األطفال


ظاىرة استخداميـ كمقاتميف مف  ي النزاعات المسمحةفالنصكص المحرمة إلشراؾ األطفاؿ لـ تمنع     
تظير فسية كجسدية نتيجة ىذه النزاعات مف آثار ن يعانكفا حيث ما زاؿ األطفاؿ بشكؿ كبير االنتشار

ا كلذلؾ عممت كؿ مف المنظمات الدكلية لحقكؽ اإلنساف بشكؿ كبير بعد تسريحيـ مف صفكؼ القتاؿ
 فيإدماجيـ حيف مف ساحات القتاؿ إلى أكطانيـ كمحاكلة كاألطفاؿ عمى إعادة األطفاؿ المسر 

 ىؤالء األطفاؿ. تصاحبلمتخفيؼ مف حدة اآلثار التي  مجتمعاتيـ

النص عمى تجريـ فعؿ إال أف  اريمة يعاقب عمييا القانكف الدكليج الطفؿكبالرغـ مف أف تجنيد     
فؿ المقاتؿ في حالة أسره أسير حربا كيعتبر الطلدل سمطات العدكا  أسره كاحتجازهيمنع  التجنيد لـ

 كعميو يستفيد مف الحماية المخصصة ألسرل الحرب حسب ما كردت في القانكف الدكلي اإلنساني.

في اآلالـ النفسية كالجسدية المترتبة عمى تجنيد األطفاؿ  إلىىذا المطمب  يتـ تقسيـكعميو سكؼ     
 أسرل حرب في الفرع الثاني. ؿاألطفا اعتبارالفرع األكؿا كمف ثـ مناقشة حالة 

 
                                                           

يستخدـ مصطمح "المصمحة الفضمى" لمداللة عمى رفػاه الحػدث الػذم يحػدد بمكجػب مجمكعػة مػف الظػركؼ الخاصػةا 113
بيئتو كطبيعة تجاربو؛ كحاجتو إلى الحماية مف سكء المعاممة كاالسػتغالؿ كاإلىمػاؿا مثؿ عمر الحدث كمستكل نضكجو ك 

كأىميػػة نمػػكه البػػدني كالػػذىنيا كدكر األسػػرة كالمجتمػػع فػػي تػػكفير الحمايػػة كالرعايػػة الالزمػػة الحتياجػػات كمتطمبػػات الحيػػاة 
: ي اآلتػػػػػػػػػػػػػػػيالخاصػػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػػدث. بكابػػػػػػػػػػػػػػػة بيرزيػػػػػػػػػػػػػػػت لممعرفػػػػػػػػػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػػػػػػػػػةا عػػػػػػػػػػػػػػػف المكقػػػػػػػػػػػػػػػع اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػ

http://lawportal.birzeit.edu :15/5/2019/ا تاريخ الزيارة. 
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 النفسية والجسدية المترتبة على تجنيد األطفال.الفرع األول: اآلالم 



يةتي القانكف الدكلي لتحريـ الجرائـ التي تشكؿ خطران كبيران عمى فئات المجتمع الدكلي كبخاصة     
د األطفاؿ قد ترتب عمييا ال بد مف أف جريمة تجنياألطفاؿ الذيف يعدكف مف الفئات الميمشةا كما أف 

أضرار جسيمة كالتي أدت إلى تحريـ األفعاؿ التي تعتبر جريمة تجنيد لألطفاؿا ىذا ما استمـز عرض 
 األضرار النفسية كالجسدية التي يعاني منيا ىؤالء األطفاؿ.

 
عمرية  ا ككنيـ في مرحمةالمسمحة مف أكثر الفئات المتضررة نتيجة النزاعات دالجنك  األطفاؿيعد     

الجسدم كالنفسيا ال سيما أف الطفؿ المجند يمر بةحداث مختمفة بشكؿ جذرم عف  ـيكتمؿ فييا تككيني
يعيشكف طفكلتيـ بطريقة طبيعيةا كتمتد تبعات ىذه األحداث عمى شخصية الطفؿ  فالذي األطفاؿباقي 
 كتشكؿ جزءا ىاما في تككيف مالمح حياتو القادمة. الحياةلمدل 

 

نتيجة مشاركتيـ كمقاتميف في النزاعات المسمحةا  ثر األكبر الذم يمس األطفاؿا فإف األكعمى ىذ    
 كىي: بعدة طرؽاالنفسي كالفكرما كالذم يتعرض لو  ثرىك األ

 

ا فيعممكف عمى شحنيـ كتحريضيـ عف طريؽ تعبئة األطفاؿألفكار  المعسكراتالقادة في أكال: تشكيو 
السياسة كالمجتمع التي تعبر عف منيج ىذه الجماعاتا كالتي ك لةا الدك ك أدمغتيـ بةفكار عف الديفا 

فكريان إلطاعة أكامر  األطفاؿتككف في أغمب األحياف أفكار متطرفة كمتعصبةا بيدؼ السيطرة عمى 
 114القادة.

 

النزاعاتا كالتي  أثناءالتدريبات العسكريةا كما يشيده  أثناءفي عنؼ الىانة ك لإل األطفاؿ تعرضثانيا: 
مجتمعوا بحيث تجعؿ منو شخصا عنيفا يصعب  إلىبب لو مشاكؿ اجتماعية كنفسية عند عكدتو تس

كمعتقداتو قد نشةت في ظؿ معسكر  أفكارهعميو التعامؿ مع مجتمعو بالطريقة االعتياديةا ال سيما أف 
 يباألسالالمتطرفة التي فرضت عميو ىي  األساليب أفما يرسخ في ذىنو  التدريب كساحات القتاؿا

                                                           
ا مجمػػة الطفــل فــي جريمــة تجنيــد األطفــال بقصــد إشــراكيم فــي أعمــال قتاليــة مجــرم أم ضــحيةمنػػاؿ مػػركاف منجػػدا  114

 .129ص ا2015-العدد األكؿ- 31المجمد  –جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية
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لـ  أليمةا فيكاجو صعكبة في اندماجو في المجتمع ككنو قد مر بتجربة األماكفالمعتادة في باقي 
 115في عمره. األطفاؿيتعرض ليا معظـ 

 

ثالثا: أف الممارسات العنيفة التي يتعرض ليا الطفؿ ال تقتصر عمى الضرب كسكء المعاممةا إذ أف 
كحرمتوا بتعرضو سكاء مف قبؿ المقاتميف البالغيف جسده  انتياؾخطر  إلىالطفؿ معرض كبشكؿ كبير 

 116المجنديف معو. األطفاؿأك حتى 
 

ما يمكف تسميتو  قسميفا أكال: إلى األطفاؿكيمكف تقسيـ اآلثار النفسية الناتجة عف النزاعات عمى     
التي  التي مف الممكف التعرض لياا كىي كاإلصاباتصدمة الحربا تنتج عف تجربة الحرب كالقتاؿ 

 أثناءنفسية تتعمؽ بالبيئة االجتماعية كالحياتية  أخرلا كآثار 117ينتج عنيا اضطراب ما بعد الصدمة
 118التكاجد في بيئة الحرب كالمعسكرا كالتي تمس بالبنية الشخصية لمطفؿ.

 

ف تنمية شريحة مف المجتمع تعاني م إلى لتجنيد األطفاؿ تؤدم ىذه اآلثار الظاىرة كغير الظاىرةك      
مشاكؿ نفسية كاجتماعية كجسدية خطيرةا مف المؤكد أنيا سكؼ تؤثر مستقبال عمى تمؾ المجتمعات 

 المستخدمكف في العمميات العسكرية. األطفاؿالتي قدـ منيا 
 

عديدةا منيا أف يتعرض الطفؿ لخطر  كاالن أشأما جسديانا فإف تةثير تمؾ الحركب عمى الطفؿ تةخذ     
 .الحياةلمدل  أكلفترة معينة المكت أك حتى التشكه 

 

المرحمة الثانية  أماالطفؿ بمرحمتيف: في المرحمة األكلى يمحؽ بمعسكر لمتدريبا كيمر تجنيد      
 119يكمؼ فييا ببعض األعماؿ القتالية

 

                                                           
115ernational WebsiteChild Soldiers Int :ا المشػار إليػوsoldiers.org/-https://www.child   ا تػاريخ

 129ك مناؿ مركاف منجدا مرجع سابؽا ص 2019\3\9الزيارة: 
116

Child Soldiers International Website ، :المشار إليوsoldiers.org/-https://www.child ا تاريخ.
 .2019\3\9الزيارة: 

اضػػطراب مػػا بعػػد الصػػدمة: ىػػك اضػػطراب كقمػػؽ ينػػتج عػػف التعػػرض لبيئػػة شػػديدة القسػػكةا كينػػتج عنػػو شػػعكر بتكػػرار  117
 110الحادثةا كالمشاعر الناتجة عنيا. انظر ركيدة رمضاف الفتنيا ص

ا 2017ا 11ا مجمػة التربػكما ع اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية لمحرب عمى األطفـاليا ركيدة رمضاف الفتن 118
 111ص
 .129مناؿ مركاف منجدا مرجع سابؽا ص 119

https://www.child-soldiers.org/
https://www.child-soldiers.org/
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 األطفاؿك مستخدمأساليب مختمفةا حيث يقكـ  إتباعإال أف ىناؾ بعض الحاالت التي يتـ فييا     
بيا ىؤالء  ؿاييتحمعسكرات لحيف بمكغيـ سف الثامنة عشرةا ىذه األساليب التي بتدريبيـ في ال

السف القانكني الذم ال يسمح دكنو  انتياؾالمستخدميف عمى منظمة القكانيف الدكليةا بحجة عدـ 
 إشراؾيخرج الطفؿ مف دائرة الخطرا فمجرد ا ال ذكى 120ااألطفاؿ في العمميات العدائيةباستخداـ 
دخالطفؿ  جك التدريبات العسكريةا يككف قد تعرض لمؤثرات عديدة ال تقؿ خطكرة عف التي  الوكا 
ال أف تمؾ المشاكؿ التي يتعرض ليا الطفؿ المجند  أما ليا حيف يستخدـ فعميا في الحركب يتعرض

 .ة في عمميات القتاؿمشاركتو الفعمي عف فقط تنشة
 مالحقتو قانكنيا بعد انتياء إلىؤدم يةا قد العسكري الحياةأف دخكؿ الطفؿ في  إلىباإلضافة     

 كالمالحقاتبالمخاطر معرفة مسبقة  أمفي المعتاد ال يدرككنيا كال يممككف  األطفاؿخاصة أف  النزاعا
 121يتعرضكا ليا. أفالقانكنية التي مف الممكف 

ا العمؿ عمى كالطفؿ اإلنسافحقكؽ  حمايةبيتكجب عمى الدكؿ كالمنظمات الدكلية المعنية  كعميو     
 إلى ا كالذم يسبؽ إعادتيـالقتالية األعماؿشارككا في ليـ كأف  سبؽ فالذي األطفاؿإعادة تةىيؿ 

بعد انتيائياا خركجيـ مف حيز التجنيد  أكالحركب المشاركيف فييا  أثناءفي كاف ذلؾ أالمجتمعا سكاء 
عادتيـك كالمشاركة في العمميات العسكريةا  نص عميو صراحةا لكف نظرا الكطفا كالتي لـ ي إلى ا 

 .122(3لصغر سنيـ يجكز القياس بمكجب ما نصت عميو اتفاقية جنيؼ الثالثة في المادة )

المنظمات الدكليةا  أك إليياسكاء الدكؿ التي ينتمكف  طراؼاألكفي ىذه الحالة يتكجب عمى كافة     
كمعالجة االضطرابات الناشئة المتكاجديف فيياا  األطفاؿفي مجتمعيـ كسائر إدماجيـ  إعادةمحاكلة 

 . بامتيازعف تجنيدىـا مع مراعاة تخصيص كافة السبؿ لذلؾ كمعاممتيـ 

                                                           
120Website Child Soldiers International ، :المشار إليو/soldiers.org-https://www.child ا تاريخ.

 .2019\3\9الزيارة: 
 

121Website Child Soldiers International ،soldiers.org/-https://www.child :تاريخ الزيارة ،

01\3\9102. 
 .165محمكد سعيد محمكد سعيدا مرجع سابؽا ص  122

https://www.child-soldiers.org/
https://www.child-soldiers.org/
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مكاطنيـ كذكييـا كىي ضركرة  إلىالجنكد  األطفاؿ إعادةكمف الميـ مكاجية التحديات التي تمي       
في برامج إدماجيـ يتـ  المقاتميف ال األطفاؿالمسرحيفا فالكثير مف  األطفاؿلمجنكد  حمايةتكفير بيئة 

 123 .دكف مةكل ـخطر بقائيكف في ىذه الحالة فيكاجي إلعادة تةىيميـ

إعادة إدماج األطفاؿ المسرحيف في العمؿ عمى  كعميو يتكجب عمى الدكؿ كالمؤسسات الدكلية    
يتعٌيف بذؿ الجيكد لتشجيع المجتمعات المحمية عمى النظر إلى ىؤالء األطفاؿ  مجتمعاتيـا كما

ات الدكؿ بمكجب لتزامال ذلؾ كفقان ك  امجتمع المدنيكالقبكؿ بعكدتيـ مرة أخرل إلى ال اضحاياكصفيـ ب
الذم نص  في النزاعات المسمحة األطفاؿالتفاقية حقكؽ الطفؿ بشةف اشتراؾ  اإلضافيالبركتكككؿ 

يؿ البدني عمى: "ضركرة تقكية التعاكف الدكلي عمى تنفيذ ىذا البركتكككؿ فضالن عف إعادة التةى
عادة اإلدماج االجتماعي لألطفاؿ  اكالنفسي  المنازعات المسمحة". ضحاياكا 

عاتيـا كما قامت في مجتم 124األطفاؿ إدماج إلعادةمبادرات  أصدرتحظ أف عديد مف الدكؿ كيال    
حيث قامت  125افي األعماؿ العدائية في مجتمعيـ الذيف سبؽ كشارككا األطفاؿتشغيؿ بمنظمات دكلية 

برنامج إلعادة دمج األطفاؿ الذيف سبقكا كشارككا في األعماؿ المسمحة  باستحداثيكنيسيؼ مة المنظ
في  ا كيحظكف بتدريبالكسطيا كذلؾ بالتعاكف مع عدد مف المنظمات غير الحككمية أفريقيافي 

ؿ يحدد كؿ طفك  حيث يتـ زيارة ىؤالء األطفاؿا 126اة مثؿ النجارة كالحدادة كالخياطةمجاالت مختمف

                                                           
 169-168ص محمكد سعيد محمكد سعيدا مرجع سابؽا 123
العممية التي تمكف األطفاؿ مف االنتقاؿ إلى المجتمع المدني كتخكؿ ليـ  :يقصد بعبارة "إعادة إدماج الطفؿ"124

االضطالع بةدكار كىكيات مجدية كمدنييف يحظكف بقبكؿ أسرىـ كمجتمعاتيـ المحمية في سياؽ مصالحة محمية 
ير الشركط السياسية كالقانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية التي كقكمية.ا كال تتحقؽ إعادة إدماج مستدامة إال عند تكف

يحتاجيا األطفاؿ لمبقاء ككسب الرزؽ كالحفاظ عمى كرامتيـا كترمي ىذه العممية إلى ضماف حصكؿ األطفاؿ عمى 
مف مف حقكقيـا بما فييا التربية الرسمية كغير الرسمية كالكحدة األسرية كسبؿ كسب عيش كريمة كضماف ككنيـ في مة

 قكاعد كمبادئ تكجييية بشةف األطفاؿ المرتبطيف بالقكات المسمحة أك الجماعات المسمحة.-مبادئ باربس .الخطر
أصدرت المجنة الدكلية لمصميب األحمر خطة عمؿ بشةف األطفاؿ في النزاعات المسمحةا ككضحت الخطة في القسـ 125

بحيث أنو قد ال يتـ القبكؿ بعكدة ىؤالء األطفاؿ الذيف اشترككا  الثاني منيا كضع األطفاؿ المجنديف بعد انتياء الحركبا
في النزاعات المسمحة داخؿ مجتمعاتيـ المحمية أك أسرىـا فالكثير مف ىؤالء األطفاؿ يتسمكف بالعنؼ كالعدكانيةا كقد ال 

ال يتـ االعتراؼ رسميان بالكثير مرة أخرل خكفان مف أعماؿ االنتقاـا كعند انتياء النزاعا تجرؤ األسر عؿ استقباؿ أبناءىا 
 .8مرجع سابؽا صالمجنة الدكلية لمصميب األحمرا مف األطفاؿ الجنكد. 

: المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػار إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالمكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا اإلخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم FRANCE 24مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  126
https://www.france24.com/ar/africa/9/3/2019رة: ا تاريخ الزيا. 

https://www.france24.com/ar/africa/
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إذا ما ا أك حتى إعادتو إلى مقاعد الدراسة المسمحة الجماعاتالمينة التي يكٌد أف يتعمميا بعد مغادرتو 
 127يرغب بذلؾ. كاف

المنظمات الدكلية ليست كافيةا مقارنة بالمشاكؿ  تتخذىاكافة النشاطات كالتدابير التي أف  كيتضح     
مركز خاص في كؿ منطقة  إنشاءألجدل أف يتـ النفسية كالجسدية التي يمر بيا األطفاؿا إذ مف ا

ميددة بسبب النزاعاتا لتةىيؿ األطفاؿ الذيف سبؽ كشارككا في القتاؿا لفحص حاالتيـ بشكؿ مفصؿ 
 كتكفير عالج كتةىيؿ متخصص لكؿ طفؿ.

األطفاؿ مف خطر االستخداـ في العمميات  بحمايةقياـ كافة أفراد المجتمع الدكلي المعنييف  كيجدر    
بما تسمح بو حالة المنطقةا كذلؾ لتعريؼ  تكعيةالنزاعات المسمحةا بتكفير جمسات  أثناءفي العسكرية 

قامةاألطفاؿ بحقكقيـ ككيفية الدفاع عنيا كالمطالبة بياا  المترتبة  باألخطارجمسات لتعريؼ األطفاؿ  كا 
 .عمى استخدامو في العمميات العدائية

دماجيـاك  األطفاؿبتةىيؿ  كاألفرادنية لمدكؿ القانك  اإللزاميةكيتضح بخصكص      عمى  تةتو لـ  بةنيا ا 
ات التزامالتي نصت عمى ا ك عطى أىمية بارزةا إذ أف الكسيمة القانكنية الكحيدةقدر كبير مف القكة كلـ تي 

 التفاقية حقكؽ الطفؿ. اإلضافيالجنكد ىك البركتكككؿ  األطفاؿ تجاهالدكؿ 

 كأسرى حرب. الفرع الثاني: األطفال الجنود


ترتب عمى أسر الدكلة المعادية لممقاتميف في النزاعات المسمحةا انطباؽ كصؼ أسرل حرب ي       
تكاجده في  أثناء في ا حيث أف كصؼ أسير حربا يعطي المقاتؿ بعض الضمانات كالحقكؽعمييـ

 سجكف الجية المعادية.

ا حيث كرد فييا أحكاـ 1907لعاـ  ماالىذيكر كصؼ أسرل حرب لممرة األكلى في اتفاقية ك       
 128معاممة إنسانية. األسرلتنظـ التعامؿ مع أسرل الحربا كتؤكد عمى كجكب معاممة 

                                                           
https://www.al-: المشػػػار إليػػػوالمكقػػػع االلكتركنػػػي  عػػػفمكقػػػع الفنػػػار لألعػػػالـا عػػػف التعمػػػيـ كالبحػػػكث كالثقافػػػةا  127

fanarmedia.org/ar/ :9/3/2019ا تاريخ الزيارة 

 .1907انيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ ( مف اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قك 4المادة ) 128

https://www.al-fanarmedia.org/ar/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/
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عمى قدر كبير مف السيكلةا  فمـ ينطك أما بخصكص تحديد الفئات التي تصنؼ كةسرل حربا      
التي تدخؿ ضمف مفيـك  الفئات إلقرارإذ نشة خالؼ بيف الدكؿ في ىذا الصددا كمف ثـ تـ التكصؿ 

 .1907130الرابعة لسنة  امالىمف خالؿ الالئحة الممحقة باتفاقية  129أسرل الحرب

قد كسع مف التصنيؼ السابؽ كشمؿ  131اتفاقية جنيؼ الثالثة الخاصة بةسرل الحرب إقرارإال أف     
ة لألسرل في حكاؿ القانكنياألاالتفاقية ىذه  إذ تنظـا 132مفيكـ أسرل الحرب ضمفتدخؿ  أخرلفئات 

حالة النزاع المسمحا كترعى اتفاقية جنيؼ سابقة الذكرا حقكؽ أسرل الحرب كتكفؿ ليـ كامؿ سبؿ 
 .133حاؿ أف يتنازلكا عف حقكقيـ أمكتؤكد بةنو ال يجكز ليـ في  اإلنسانيالتعامؿ 

                                                           
 فإف أسرل الحرب ىـ المنتمكف إلى الفئات اآلتية: 1907بمكجب اتفاقية الىام لعاـ 129
 أفراد القكات المسمحة ألحد أطراؼ النزاعا كأعضاء الميميشيات كفرؽ المتطكعيف التابعيف ليذه القكات المسمحة.-1
رل بمف فييـ أعضاء حركات المقاكمة المنتميف ألحد أطراؼ النزاعا العػامميف أفراد الميميشيات كفرؽ المتطكعيف األخ-2

الوضـ  القـانوني لمسـجناء الفمسـطينيين داخؿ أك خارج البالدا باستيفاء شركط معينة. د. ياسر العمكرما كرقػة بعنػكاف: 
 .3ا ص2012ا جامعة بيرزيتا في القانون الدولية

 157بؽا صد. محمكد سعيد محمكد سعيدا مرجع سا 130
نيسػاف/  21كقعت اتفاقية جنيؼ الثالثة بشةف معاممة أسرل الحرب في المػؤتمر الدبمكماسػي المعقػكد فػي جنيػؼ مػف  131

 1949آب/أغسطس  12أبريؿ إلى 
أسػرل الحػرب: "بػةنيـ األشػخاص المػذيف ينتمػكف إلػى إحػدل الفئػات األتيػػةا  1949تعػرؼ اتفاقيػة جنيػؼ الثالثػة لعػاـ  132

 العدك:كيقعكف في قبضة 
أفػػػراد القػػػكات المسػػػمحة ألحػػػد أطػػػراؼ النػػػزاعا كالمميشػػػيات أك الكحػػػدات المتطكعػػػة التػػػي تشػػػكؿ جػػػزءان مػػػف ىػػػذه القػػػكات -1

 المسمحة.
أفػػراد المميشػػيات األخػػرل كالكحػػدات المتطكعػػة األخػػرلا بمػػف فػػييـ أعضػػاء حركػػات المقاكمػػة المنظمػػةا المػػذيف ينتمػػكف -2

 أك خارج إقميميـا حتى لك كاف ىذا اإلقميـ محتالن. إلى أحد أطراؼ النزاع كيعممكف داخؿ
 أفراد القكات المسمحة النظامية الذيف يعمنكف كالءىـ لحككمة أك سمطة ال تعترؼ بيا الدكلة الحاجزة.-3
المكجػػكديف  المػػدنييفاألشػػخاص المػػذيف يرافقػػكف القػػكات المسػػمحة دكف أف يككنػػكا فػػي الكاقػػع جػػزءان منيػػاا كاألشػػخاص -4

 ـ ىذه القكات.ضمف طاق
 الحية.األطقـ الم أفراد-5
دكف  الغازيػةالسالح مػف تمقػاء أنفسػيـ عنػد اقتػراب العػدك لمقاكمػة القػكات  يحممكف الذيفالمحتمة  غيراألراضي  سكاف-6

 الحرب كعاداتيا. قكانيف يراعكاالسالح جيران كأف  يحممكاأف  شريطةا نظاميةكحدات مسمحة  لتشكيؿليـ الكقت  يتكفرأف 
 (7ا المادة )1949اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ  133
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ليتكسع في كصؼ أسرل  1977 ات جنيؼ لعاـالتفاقيكما جاء البركتكككؿ اإلضافي األكؿ     
رسميا  زمحربا كشمؿ حركات التحرير الكطنية كالمقاكمةا كحرب العصابات الذيف ليس لدييـ ال

 134زىـ عف غيرىـ مف المدنييف.يبشرط أف يتـ تمي

جاءت نصكص ىذه االتفاقية لتضمف اعتبار الكضع القانكني األفضؿ ألسرل الحرب فنصت ك      
أحد األعماؿ الحربية كسقطكا في يد  ارتكابشؾ بشةف انتماء أشخاص قامكا ب أمعمى: في حالة كجكد 

التي تكفميا ىذه  الحمايةبفإف ىؤالء األشخاص يتمتعكف  اناإحدل الفئات المبينة سابقالعدكا مف ضمف 
 135االتفاقية لحيف البت في كضعيـ بكاسطة محكمة مختصة.

يتمتع بيا  أفب قد نصت عمى كامؿ الحقكؽ التي يج الثالثة كعمى الرغـ مف أف اتفاقية جنيؼ     
بنكدىا  أف إالا سرىـأمعاممة خاصة لألطفاؿ في حالة  أم لـ تذكر بشكؿ صريح لكنياأسرل الحربا 

( منيا عمى 16ا حيث نصت المادة )لألسرل حسب أعمارىـ كجكب منح معاممة مميزة إلى أشارت
ة معاممة مميزة ةيا بكجنسيـا كرىن األسرل: مع مراعاة أحكاـ ىذه االتفاقية فيما يتعمؽ برتب اآلتي

 136يمكف أف تمنح ليـ بسبب حالتيـ الصحية أك أعمارىـ أك مؤىالتيـ المينية.

أسرل الحرب بكافة الحقكؽ التي تكفميا اتفاقية جنيؼا حسب ما كرد في  األطفاؿكبذلؾ يتمتع 
 : اآلتي(ا كىي عمى النحك 16( كحتى المادة )12المكاد ) صك نص

ا كبعد أف تقتنع االتفاقيةدكلة طرؼ في  إلىأسرل الحرب إال  لمدكلة الحاجزة نقؿ جكزيال  .1
كقدرتيا عمى ذلؾا كانطالقا مف ذلؾ تقع  االتفاقية تطبيؽب المعنيةالدكلة الحاجزة برغبة الدكلة 

 عمى عاتؽ الدكلة التي قبمتيـ الحفاظ عمى كافة ضماناتيـ.

                                                           
 7ا كد. ياسر عمكرما مرجع سابؽا ص158د. محمكد سعيد محمكد سعيدا مرجع سابؽا ص 134
 (5اتفاقية جنيؼ الثالثةا المادة ) 135
ضركرة مراعاة سف األسرل حيف تحديد عمى طت اتفاقية جنيؼ اعتبار تفضيمي لعامؿ السفا عندما نصت أعكما ك 136

: يجكز لمدكلة الحاجزة تشغيؿ أسرل الحرب الالئقيف اآلتيا عمى النحك لألسير الدكلة الحاجزة تككميااؿ التي األشغ
مف اتفاقية جنيؼ الثالثة  (1( فقرة )49لمعمؿا مع مراعاة سنيـا كجنسيـا كرتبتيـ ككذلؾ قدرتيـ البدنية. المادة )

 .1949الخاصة بةسرل الحرب لعاـ 
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يحظر عمى الدكلة الحاجزة أف األكقاتا ك  جميعفي  إنسانيةيجب معاممة أسرل الحرب معاممة  .2
لـ  إذا العمميةأك  اأك التجارب الطبية اأك تعريضيـ لمتشكيو البدني اتعرضيـ لخطر المكت

 137تشكؿ ىذه العالجات ضركرة طبية لصالحيـ.
 فممة األسيرات بما يتناسب مع كضعيألسرل الحرب حؽ في احتراميـ الشخصي كمعا .3

 كنساء.
 كمعالجتيـ دكف مقابؿ. عاشتيـبإحرب الدكلة التي تحتجز أسرل تتكفؿ  .4
عمى قدر مف المساكاةا فيما عدا مف يستمـز منيـ معاممة خاصة أك  األسرلأف تتـ معاممة  .5

 عالج خاص.

أنو مف غير  إالا االعتباركعمى الرغـ مف مراعاة عمر الطفؿ أسير الحربا كأخذ سنو بعيف       
ا قانكنيان مالحقتيـ  إلىاميـ الجانب النفسي كالجسدم كاستخد األطفاؿالعادؿا أف تتخطى تبعات تجنيد 

تحت سف الخامسة عشرة كاستخداميـ في الحركب جريمة حربا  األطفاؿمف ككف تجنيد  فبالرغـ
يـ لدل الدكؿ المعادية كاردة كبشكؿ اعتقال إمكانيةأف  إلىكالمعاىدات الدكليةا  االتفاقياتنصت عمييا 

 المقاتميف. األطفاؿخاصة ليؤالء  حمايةيتكجب تكفير  كبيرا كانطالقا مف ىذه المسةلة

المشاركيف في العمميات  األطفاؿ( التفاقية حقكؽ الطفؿا فاف 16كانطالقا مف نص المادة )     
مشمكليف في حظر التجنيد بحسب نظاـ المحكمة الجنائية الدكليةا كىـ ما بيف الثامنة غير الالعسكرية 

المقررة ألسرل الحربا كما نصت عمييا القكاعد العامة في  الحمايةبف عشرة كالخامسة عشرةا يتمتعك 
 . 1949ا كجاءت بيا اتفاقية جنيؼ الثالثة لعاـ ياإلنسانالقانكف الدكلي 

                                                           
 :كاآلتيسرل الحرب أالتزامات الجيات في حماية حقكؽ  ( منياا12( كالمادة )10في المادة ) اتفاقية جنيؼرتبت  137
 لحمايػةالمنصػكص عمييػا باالتفاقيػة لييئػة تتػكافر فييػا كافػة الضػمانات  ات.عمى الدكؿ المتعاقدة أف تعيػد بيػذه االلتزامػ1

 حقكؽ األسرل.
 ف تعيػد بػاألمر إلػىأسػرة ا الميمةا عمػى الدكلػة اآلإلييكمت أك التي بجيكد الييئة  الحمايةتكقؼ انتفاع األسرل مف  إذا.2
 .محايدة ةدكل
ىيئػػة إنسػػانيةا  إلػػىعمػػى الشػػكؿ المنصػػكص عميػػو سػػابقاا فعمػػي الػػدكؿ اآلسػػرة أف تطمػػب  الحمايػػةلػػـ يمكػػف تػػكفير  إذا.3

 امية بمقتضى ىذه االتفاقية. كالمجنة الدكلية لمصميب األحمرا االضطالع بالمياـ اإلنسانية التي تؤدييا الدكؿ الح
كقػػع أسػػرل الحػػرب تحػػت سػػمطة الدكلػػة المعاديػػةا ال تحػػت سػػمطة األفػػراد أك الكحػػدات العسػػكرية التػػي أسػػرتيـا  إذا.امػػا 4

 كبخالؼ المسؤكليات الفردية التي قد تكجدا تككف الدكلة الحاجزة مسؤكلة عف المعاممة التي يمقاىا األسرل.
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ا كجكب مراعاة السف عف 1977جنيؼ لسنة  التفاقيات اإلضافييفكعزز كؿ مف البركتكككليف      
 اإلضافيبشكؿ كاضحا حيث أكد البركتكككؿ  طفاؿاألألسرل الحربا مع تخصيص  الحمايةتكفير 

( : إذا حدث في حاالت 3( فقرة )77عمى ما سبؽا فجاء في المادة ) 1977األكؿ لالتفاقية لسنة 
ممف لـ يبمغكا بعد سف  األطفاؿا أف اشترؾ المادة نفسيامف  138استثنائيةا كرغـ أحكاـ الفقرة الثانية

صكرة مباشرةا ككقعكا في قبضة الخصـا فإنيـ يظمكف مستفيديف الخامسة عشرة في األعماؿ العدائية ب
 كانكا أـ لـ يككنكا أسرل حرب.  أالخاصة التي تكفميا ىذه المادةا سكاء  الحمايةمف 

الضمانات المخصصة مف المحظكر تجنيدىـ بمكجب القكانيف الدكليةا يستفيدكف  األطفاؿأف  أم      
 الحمايةالفئات المشمكلة في تصنيؼ أسرل الحربا إال أف ىذه ألسرل الحربا حتى كلـ يككنكا ضمف 

 حمايةإذ يجب أف تخصص بعد المكاد لينص فييا بشكؿ كاضح كمباشر  االمخصصة ال تكفي
 المعادية. الدكلة رات كالكاجبات التي تقع عمى عاتؽلألطفاؿ المقاتميف بحيث تيدلي ببعض المحظك 

عمى: "تبقى حيث نص الخاصة لألطفاؿا  الحمايةالثانيا عمى  اإلضافيالبركتكككؿ  ضان أيكأكد      
العدائية  عماؿاألالخاصة المنصكص عمييا في ىذه المادة لألطفاؿ في حالة مشاركتيـ في  الحماية

يجب كضع األطفاؿ في بحيث عمى ضركرة معاممتيـ بةفضميةا  أيضان كما نص  139ابشكؿ مباشر"
اع المسمحا في أماكف منفصمة عف تمؾ التي تخصص لمبالغيف. حالة القبض عمييـ ألسباب تتعمؽ بالنز 

 140كيستثنى مف ذلؾ في حالة كجكد أماكف احتجاز عائمية. 

                                                           
حالة تجنيد ىؤالء ممف بمغكا سف الخامسة عشرة كلـ يبمغكا بعد الثامنة عشرة أف تسعى  كجب عمى أطراؼ النزاع في 138

 لعػػاـ( مػػف البركتككػػكؿ اإلضػػافي األكؿ التفاقيػػة جنيػػؼ 2( فقػػرة )77إلعطػػاء األكلكيػػة لمػػف ىػػـ أكبػػر سػػنان. انظػػر المػػادة )
1977. 

 يؼ.البركتكككؿ اإلضافي الثاني التفاقية جنمف  /د(3( فقرة )4المادة )139
 (.4( فقرة )77البركتكككؿ اإلضافي االكؿ التفاقية جنيؼا المادة ) 140

-5( مف نفس البركتكككؿا طريقة تنظيـ اماكف االحتجاز لمنساء كالعائالت كاآلتي: 5( فقرة )75كما كضحت المادة )
الرجاؿ كيككؿ  تحتجز النساء المكاتي قيدت حريتيف ألسباب تتعمؽ بالنزاع المسمح في أماكف منفصمة عف أماكف

اإلشراؼ المباشر عمييف إلى نساء. كمع ذلؾ ففي حالة احتجاز أك اعتقاؿ األسر فيجب قدر اإلمكاف أف يكفر ليا 
 ككحدات عائمية مةكل كاحد.
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النسبة لألطفاؿ المقاتميف تحت سف الخامسة عشرةا فاف تجنيدىـ يعتبر جريمة حسب النظاـ أما ب      
النزاع تحمؿ  أطراؼتقع عمى عاتؽ  أفيتكجب في ىذه الحالة ك ا 141لممحكمة الجنائية الدكلية األساسي
المستخدميف  األطفاؿالمشاركيف في العمميات العسكرية كال تقع عمى عاتؽ  األطفاؿ أفعاؿمسؤكلية 

 142ا كذلؾ تختمؼ األحكاـ بحسب السف كالتييـ المكجية ليـ.ان إلزامي أـ ان كاف التجنيد طكعيأسكاء 

ا فال يمكف الفصؿ بيف ككنيـ ضحايا لخرؽ أما بخصكص المالحقة القانكنية لألطفاؿ الجنكد    
القانكف الدكلي ممف قاـ بتجنيدىـ كاستغالليـا كبيف ما ارتكبكه مف جرائـا كعميو ينبغي التعامؿ معيـ 

كبدائؿ لإلجراءات  143في إطار عدالة إصالحية كتةىيؿ اجتماعيا كذلؾ إيجاد بدائؿ لالحتجاز
 144القضائية.

أف ال اختصاص  عمىلنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكليةا فقد جاء في افضال عف ذلؾا      
حاؿ  ةميحاكـ أسير الحرب ب أالمع مراعاة  145ةاعمى األشخاص تحت سف الثامنة عشر  لممحكمة
 146ستقالؿ كعدـ التحيز.ييا الضمانات األساسية مف حيث االمحكمة إذا لـ تتكفر ف بكساطة

دـ صالحية المحكمة الجنائية الدكلية عمى البت في كفي ىذا الصددا مف الممكف أف يؤدم ع    
استغالؿ دكلة العدك ليذا البند بحيث تقـك  إلىالمكجية لألطفاؿ ما دكف الثامنة عشرةا  قضاياال

 .األطفاؿأحكاـ تعسفية كظالمة عمى ىؤالء  إصدارالمحاكـ التابعة ليا ب
                                                           

( مف النظاـ االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية نصت عمي: "تجنيد األطفاؿ دكف 26( فقرة )ب( رقـ )8المادة ) 141
ف العمر إلزاميا أك طكعيا في القكات المسمحة الكطنية أك استخداميـ لممشاركة فعميا في األعماؿ الخامسة عشرة م

 الحربية".
 285ماىر جميؿ أبك خكاتا مرجع سابؽا ص 142
ا عمى قائمة طكيمة 1990طككيك لعاـ  قكاعد-االحتجازيةتنص قكاعد األمـ المتحدة النمكذجية الدنيا لمتدابير غير  143

غير االحتجازية كالتي يراعى فييا ظركؼ ارتكاب الفعؿ كالحاجة إلى إعادة تةىيؿا كمف ىذه العقكبات تةدية مف التدابير 
مف التدابير البديمة. الحركة العالمية لمدفاع  هكاجبات لممجتمع المحميا الكضع تحت االختبار كاإلشراؼ القضائي كغير 

األطفال في خالف م  القانون في فمسطين وبعض الدول  بدائل احتجازفرع فمسطيفا تقرير بعنكاف: -عف األطفاؿ
 .18صا العربية

ا مجمة خطابات التحريض وجريمة استغالل األطفال في النزاعات المسمحةسعيد ثاني بف غميطة المييرما  144
 .52ا ص2017كانكف الثاني -50مجمد  –50العدد  –الدراسات القانكنية كالسياسية 

 .ساسي لممحكمة الجنائية الدكليةالنظاـ األ( مف 26المادة ) 145
ا دار عمػار لمنشػر دراسـة مقارنـة-العالقات الدولية فـي الشـريعة والقـانون فـي السـمم والحـربعبد المطيؼ اليميـا  146

 154ا ص 2006كالتكزيعا 
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ففي حالة تجنيد الدكؿ لألطفاؿ تحت  اغـكفي ذات الكقتا تةتو بنكد ىذا النظاـ بشكؿ غير متنا     
سف الثامنة عشرةا ال يككف لممحكمة أم اختصاص عمى ىؤالء المجنديف في حالة ارتكابيـ ألم مف 

كفي ذات الكقت ال يعتبر النظاـ تجنيد األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف الخامسة  الدكليةاالجرائـ 
 .ان محظكر  عشرة كالثامنة عشرة عاما عمالن 

ما دكف سف الثامنة عشرة مف صالحياتيا الشخصية  األطفاؿفإخراج النظاـ األساسي لممحكمة     
بالنظر في التيـ المكجية ضدىـا يةتي كإقرار كاضح كصريح بإف األشخاص ما دكف الثامنة عشرةا ال 

بيف الخامسة ما  األطفاؿيجب أف يتـ معاممتيـ بطريقة مشابية لمبالغيفا إال نفس النظاـ لـ يشمؿ 
 عشرة كالثامنة عشرة بيف الفئات المحظكر تجنيدىا. 

فعؿ يعتبر مخالفا  ةمات المتبعة في حالة قياـ الطفؿ بجراءأما اتفاقية حقكؽ الطفؿ فقد نظمت اإل    
 :يةتيالدكلية كالكطنيةا حيث نصت عمى ما  االتفاقياتلمقكانيف ك 

 .الخاص كجكب معاممة الطفؿ بطريقة تحفظ كرامتو ككضعو .1
ف محظكرا بمكجب القانكف فعؿ لـ يك أمالطفؿ لقانكف العقكباتا عمى  انتياؾعدـ االدعاء ب .2

 و.ارتكابالكطني عند  أكالدكلي 
 خطاره كمباشرة التيـ عف طريؽ كالديوا كالحصكؿ عمى المساعدة القانكنية.إ .3
 كنزيية بالفصؿ في القضية دةايمحقياـ سمطة  .4
 عادة النظر بالقرار مف قبؿ ىيئة مستقمة اعمىإف يجب القانك  بانتياؾنو قاـ أاعتبر  إذا .5
 دالء بالشيادةراىو عمى اإلإكعدـ  .6
 الحصكؿ عمى مترجـ لمطفؿ في حالة كجكد حاجة لذلؾ .7
 147احتراـ كرامتو الشخصية خالؿ كافة مراحؿ الدعكل. .8

يـ انتياكب اءدعاالالذيف تـ  لألطفاؿ ان إجراءات خصيصتعزيز اتفاقية حقكؽ الطفؿ إلى كما تسعى 
 دانتيـا كذلؾ ب:إت لمقانكف أك تم

 قانكف العقكبات نتياؾليس لدييـ األىمية ال األطفاؿتحديد سف دنيا يفترض دكنيا أف  .1
نتمس بحقكؽ الطفؿ ك  أالات قضائيةا شريطة إجراء إلىخذ بتدابير دكف المجكء األ .2  148سانيتو.ا 

                                                           
 1989لعاـ  اتفاقية حقكؽ الطفؿ( مف 2فقرة )\( 40المادة ) 147
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جراميةا مرتبطة الفعاؿ اإلكا اارتكبالذيف  األطفاؿات القضائية عمى جراءتنفيذ اإل ةمسةلكبذلؾ تبقى     
مر يختمؼ حسب القكانيف دراكيـ حسب ما جاء اتفاقية حقكؽ الطفؿا كىذا األا  ميتيـ ك أىبتحديد 
ا الذيف األطفاؿات عقابية بحؽ إجراءف االتفاقية لـ تنص عمى عدـ جكاز اتخاذ فإكذلؾ ا الكطنية

 .ة عشرةفييا تحت سف الثامن صنفكا حسب ما جاء

ال إات تةديبيةا إجراءعمى سنيـا فيؤخذ كقاعدة عامة بحقيـ  بناءن ا األطفاؿكتبعا لتقدير مسؤكلية     
 149عداـ.تتجاكزىا لتصؿ عقكبة اإل الأإجراءات عقابيةا عمى يتخذ بحقيـ  أفنو مف الممكف أ

الثامف عشرا حيث ناقش  كبيذا الشةف قدـ االتحاد الدكلي لرفاىية الطفؿا باقتراح لممؤتمر الدكلي   
عشرة مف  الذيف لـ يبمغكا الثامنة األطفاؿعمى  باإلعداـحكـ  إصدارفي المقترح أىمية عدـ جكاز 

كأكدت اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى ذلؾا حيث نصت عمى: ال يجكز  150االعمر ميما كانت الظركؼ
 151رافو لممخالفة.شخص يقؿ عمره عف ثمانية عشرة عاما حيث اقت مأل باإلعداـحكـ  إصدار

ف كؿ دكلة طرؼ في اتفاقية جنيؼ الرابعةا أاألحمرا عمى كتؤكد المجنة الدكلية لمصميب    
 152ك تنفيذه عمى مف يقؿ عمره عف الثامنة عشرة.أا باإلعداـف تحظر الحكـ أا كبركتكككالتيا اإلضافية

مانات التي ينتفع منيا ىؤالء الجنكد كةسرل حرب أـ الا كالض األطفاؿكيفية تصنيؼ  كعميو فإف       
فاعتبار السف الذم يحظر بمكجبو تجنيد  الخاص بيـاغير كافية كغير مراعية لمكضع  األطفاؿ
غير عادؿا رغـ محاكالت اتفاقية  إجراءعمى سف الخامسة عشرةا يشكؿ بحد ذاتو  ان مستقر  األطفاؿ

 الثامنة عشرة. إلىحقكؽ الطفؿ لرفع السف 

                                                                                                                                                                                
 1989لعاـ  فؿاتفاقية حقكؽ الط( مف 3فقرة )\( 40المادة ) 148
 285ماىر جميؿ أبك خكاتا مرجع سابؽا ص 149
حمايــة الطفــل الفمســطيني فــي القــانون الــدولي اإلنســاني تقريــر بعنــوان: الحركػػة العالميػػة لمػػدفاع عػػف األطفػػاؿا  150

 28ا ص2004ا والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
 1949لعاـ  اتفاقية جنيؼ الرابعة ( مف4فقرة )\( 68المادة ) 151
لحمايــة القانونيــة لألطفــال فــي النزاعــات المســمحة، قســم الخــدمات االستشــارية انػػة الدكليػػة لمصػػميب األحمػػرا المج 152

 نساني.لمقانون الدولي اإل 
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ما بيف الثامنة عشرة كالخامسة  ؿاألطفا بحؽات قضائية عقابية إجراءة اتخاذ امكاني إفكما       
ضا يعد اشكاليةا بالرغـ مف اقرار المحكمة الجنائية الدكلية بعدـ اختصاصيا فيما يتعمؽ أيعشرةا 

 األشخاص الذيف لـ يبمغكا بعد سف الثامنة عشرة. قضاياب

كالتشريعات الدكلية كاضحةا لذلؾ  االتفاقياتة في كتبعا لذلؾ فإف كمية التناقضات المتكاجد     
 التيـعامؿ مع ا ككيفية التكؽ الطفؿ المجندا ككضعو القانكنييتكجب العمؿ عمى سف كثيقة تنفرد لحق

 عمى أرض الكاقع. األطفاؿحاالت تجنيد  إلىا كذلؾ بالرجكع والمكجية في حق

ريعات الدكلية المعنية بحقكؽ الطفؿ بشكؿ الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة عمى تكضيح التش ركز    
بحيث تؤدم رعاية األطفاؿ كالحفاظ  عاـ ككنيـ بحاجة إلى كافة سبؿ الرعاية في مرحمة الطفكلةا

عمييـ إلى الحد مف انخراطيـ في عالـ الجريمةا كذلؾ تـ تكضيح التشريعات التي تنص عمى حماية 
لمتبعات التي تترتب عمى  ة اداركيـ كصعكبة مكاجيتيـحقكؽ األطفاؿ في حالة ككنيـ مقاتميف كذلؾ لقم

 .انخراطيـ بالقتاؿ

مف أخطر الجرائـ المرتكبة  مف قبؿ القانكف الدكلي كالتي حـر ارتكابيا اكتعد جريمة تجنيد األطفاؿ    
بحقيـ ككنيا تعرض األطفاؿ إلى أضرار تبقى مالزمة ليـ لفترات طكيمة مف حياتيـا كتدخميـ في عالـ 

جراـ كالعدكافا كالذم يصعب الخركج منوا كلذلؾ كاف ال بد مف منع ارتكاب ىذه الجريمة كالنص اإل
 عمييا في التشريعات الدكلية التي كجدت لمحد مف الجرائـ ذات الخطكرة.

كعميو مف خالؿ تزايد ارتكابيا عبر السنيف القميمة السابقةا خطكرة جريمة تجنيد األطفاؿ  كتتضح    
كالنظر في األسباب المؤدية إلى ازدياد في التشريعات الدكلية التي تحظر ىذه الجريمةا كجب البحث 

ردع ىذه الجريمة كبشكؿ خاص في البمداف النامية التي تتعرض لمنزاعات المسمحة بشكؿ متزايد  فشؿ
 كىذا ما سكؼ يتـ عرضو كمناقشتو في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة.
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 لثاني:ا الفصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بين التشريعات والواق  األطفالجريمة تجنيد 

 تمييد وتقسيم:

إلى  كالنزاعات المسمحةالحركب تؤدم حيث  تجنيد األطفاؿ بالكضع السياسي لمدكلةا يرتبط تزايد    
يسيؿ عمى الجماعات المسمحة استخداـ  األمر الذمالدكلة كانييار منظكمة القكانيف كالتشريعاتا  تفكؾ

يصبح مف أىدافياا حيث كجيكشيا لمكصكؿ إلى يا تقكاكافة الكسائؿ كالطرؽ غير القانكنية لحشد 
 تجنيدىـ مف قبؿىذه الجماعات المسمحة أك حتى  األطفاؿ كمقاتميف في صفكؼ السيؿ استخداـ

عدـ قدرة شبو منعدمة نتيجة تككف  لمجرائـ المرتكبةأف التبعات القانكنية . كما القكات العسكرية لمدكلة
 .كالحركب منظكمة العدالة عمى تفعيؿ عمميا في حاالت النزاع

في  ان مساعد عامالن ةا مما يشكؿ يع االقتصاداكضتدىكر األاندالع الحركب كالنزاعات إلى  يؤدم    
ا حيث يعقد جماعات المسمحةإلى صفكؼ ال االنضماـاألطفاؿ األسر ك تسييؿ إغراء أعداد كبيرة مف 
لمجماعات المسمحة كحمميـ السالحا يتمثمكف صكر البطكلة  انضماميـاألطفاؿ آماالن كبيرة عمى 

ف النزاعاتا كحمايتيـا ككذلؾ تةميف مصدر المغايرة لمكاقعا كفي مسعى لمساعدة أسرىـ عمى النجاة م
 دخؿ ألسرىـ.

رعت لحظر جريمة تجنيد األطفاؿ غير فعالة اإلعالنات كاالتفاقيات الدكلية التي شي  كعميوا تصبح     
لذا نشعر أنو مف األىمية بمكاف استيالؿ ىذا ا في إطار النزاعات كالحركبأماـ الجرائـ المرتكبة 
أما في المبحث الثاني ية الدكلية لألطفاؿ المجنديف في المبحث األكؿا الحماالفصؿ بالحديث عف 

 عممية لقضايا تجنيد األطفاؿ.التطبيقات فسيتـ التطرؽ إلى بعص ال
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 المبحث األول: الحماية الدولية لألطفال الجنود

ة مف الكقكع في قبض حمايتيـتقع ميمة حماية األطفاؿ مف خطر النزاعات المسمحةا كخاصة      
عمى عاتؽ كافة الدكؿ  التي تعمؿ عمى استخداميـ كعمالء كمقاتميف في صفكفياا المسمحة الجماعات

األطراؼ في االتفاقيات الدكلية المخصصة لحماية حقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ كحقكؽ الطفؿ بشكؿ 
 خاص.

 لطفؿا كاتفاقياتما قاـ بو المجتمع الدكلي مف إنشاء معاىدات كاتفاقيات خاصة بحقكؽ اكنؤكد أف     
بما في ذلؾ حظر تجنيدىـ مف األىمية بمكافا  النزاعات المسمحة أثناء في خرل تشمؿ حقكؽ الطفؿأ

 في حاالت النزاع القائمة. ان كاضح ان ليا أثر  تترؾإال أف ىذه التشريعات لـ 

شارككا في سبؽ كأف  ألطفاؿ المذيفا كحمايةيةتي دكر المنظمات الدكلية التي تعمؿ عمى مساندة     
كتةىيميـ نفسيان كاجتماعيانا ا ليـ االحتياجاتمف خالؿ تكفير بعض األعماؿ المسمحة كالنزاعات 

ينقسـ كعميوا ككذلؾ إعادة دمجيـ في المجتمعاتا  كمينيانا كمحاكلة إعادة ىؤالء األطفاؿ إلى أسرىـا
األكؿا كدكر المنظمات ىذا المبحث إلى: حظر تجنيد األطفاؿ في التشريعات الدكلية في المطمب 

 آثار جريمة تجنيد األطفاؿ في المطمب الثاني. الدكلية في الحد مف

 .المطمب األول: حظر تجنيد األطفال في التشريعات الدولية


عمى األطفاؿ الذيف تتعرض بمدانيـ لحالة النزاع المسمحا خطران كبيران جريمة تجنيد األطفاؿ تشكؿ     
تكصمت لنتيجة  مف التقارير التي تركم حقائؽ عف األطفاؿ الجنكدة عدد مف خالؿ مراجعة كقراءك 

مف استخداـ األطفاؿ سكاء كجنكد أك جكاسيس أك كمستخدميف في  تكاد تخمك حربال لمفادىاا أف 
 المعسكرات.

إال أف ىذه  كتكقيع الدكؿ عميياا االتفاقيات الدكلية التي تحظر تجنيد األطفاؿبالرغـ مف كجكد ك      
تزايد مستمرا كيبدك أف السبب في ذلؾا ىك عدـ فاعمية  في العكس فإنياعمى بؿ  تنتًواالظاىرة لـ 

 ا كمحاسبة األطراؼ المسؤكلة عنيا.في ردع كقمع ىذه الظاىرة التشريعات القانكنية
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األطفاؿ في األعماؿ  اشتراؾجريمة  الكسائؿ الدكلية لحظر إلىىذا المطمب  يتطرؽسكؼ     
تجنيد األطفاؿ في الفرع األكؿا جريمة دكر القانكف الدكلي اإلنساني في حظر ان ا كخصكصالعدائية

 .في الفرع الثاني كحظر تجنيد األطفاؿ في االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية

 .الفرع األول: حظر تجنيد األطفال في القانون الدولي اإلنساني


يا كالتي تطبؽ في حاالت السمـ كفي حاالت نساناإلجنيؼ جكىر القانكف الدكلي  اتفاقياتتشكؿ      
 154(3أحكاـ نص المادة )األطراؼ األعضاء في االتفاقية بتطبيؽ  التزاـكما تكجب  ا153الحرب

 في أراضييا. كحد أدنى في حالة قياـ نزاع مسمح غير دكلي المشتركة مف ىذه االتفاقيات 

النزاع المسمح بشكؿ  تفي حاال حمايتيـائؿ ككس احقكؽ األطفاؿ عمى االتفاقياتىذه  كتنصكما      
كؿ مف بركتكككلييا اإلضافييف لعاـ ا باإلضافة إلى المكاد التي خصصت لحماية األطفاؿ في خاص
ا حيث خصص البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لمنزاعات المسمحة الدكليةا أما البركتكككؿ 1977

 النزاعات المسمحة غير الدكلية. ءأثنااإلضافي الثاني فقد جاء لتنظيـ حقكؽ األشخاص في 

ا األطفاؿ حمايةل( 77المادة ) 1977لعاـ  التفاقيات جنيؼ البركتكككؿ اإلضافي األكؿفخصص      
ا كيقع عمى أطراؼ النزاع عاتؽ تحقيؽ ىذه التقيد بيا يجب حمايةعمى أف لألطفاؿ  التي أكدتك 

 لسنيـ. مالءمةال ةايكالعنا كتكفير العكف الحماية

ات التزامممف لـ يبمغكا الخامسة عشرة مف العمرا كحددت  األطفاؿحظر تجنيد  إلىمف ثـ انتقمت ك    
 أطراؼ النزاع بيذا الخصكص كما يمي:

 ايبمغك لـ  الذيف األطفاؿالتي تكفؿ عدـ اشتراؾ  التدابيرايجب عمى أطراؼ النزاع اتخاذ كافة  .1
 اشرة.بصكرة مب العدائيةعد سف الخامسة عشره في األعماؿ ب

                                                           
: "عالكة عمى األحكاـ التي تسرم في كقت السمـا تنطبؽ ىذه االتفاقية 1949( مف اتفاقيات جنيؼ لعاـ 2المادة )153

اؾ مسمح آخر ينشب بيف طرفيف أك أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدةا حتى لك في حالة الحرب المعمنة أك أم اشتب
 لـ يعترؼ أحدىا بحالة الحرب".

: "في حالة قياـ نزاع مسمح ليس لو طابع دكلي في 1949مف اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ المشتركة ( 3المادة ) 154
 النزاع بةف يطبؽ كحد أدنى األحكاـ التالية:........"أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدةا يمتـز كؿ طرؼ في 
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ا ىؤالء الصغار في قكاتيا المسمحة تجنيدكعمى ىذه األطراؼا بكحو خاصا أف تمتنع عف   .2
ىؤالء ممف بمغكا سف الخامسة عشرة كلـ يبمغكا بعد  تجنيدكيجب عمى أطراؼ النزاع في حالة 

 لمف ىـ أكبر سنا. األكلكيةالثامنة عشرة أف تسعى إلعطاء 

 األطفاؿلكاقع عمى أطراؼ النزاع ال يقتصر عمى عدـ تجنيد ا لتزاـاال فكيدؿ نص المادة بة     
اتخاذ كافة التدابير التي تحظر تجنيد  بكجك كاستخداميـ في األعماؿ العدائيةا بؿ كأكدت عمى 

 مف الجماعات المسمحة. أممف قبؿ  األطفاؿ

ا بحيث أف الجنكد في حالة كقكعيـ في األسر األطفاؿ حمايةكمف ثـ جاءت ببنكد تحدد ضمانات    
المخصصة  الحمايةالمستخدميف كجنكد في األعماؿ العدائية كبصكرة مباشرةا يستفيدكف مف  األطفاؿ

كتمنع يـ اعتقالعمييـ أـ لـ ينطبؽ كصؼ أسرل حربا كما تراعى ظركؼ  انطبؽفي المادةا سكاء 
 ارتكبكا جرائـ تتعمؽ بالنزاع المسمح.حكـ اإلعداـ في حقيـ في حالة  تنفيذ

 منوا (4المادة ) ص فيفنا 1977لعاـ  جنيؼ اتالتفاقي الثانياإلضافي  لمبركتكككؿأما بالنسبة      
 عمى: األطفاؿيةا فيما يتعمؽ بتجنيد اإلنسانكالمخصصة لبنكد المعاممة 

كال يجكز  اة في القكات أك الجماعات المسمحةدكف الخامسة عشر  األطفاؿال يجكز تجنيد  .1
 عماؿ العدائية.السماح باشتراكيـ في األ

الخاصة التي تكفرىا ىذه المادة لألطفاؿ دكف الخامسة عشرة سارية عمييـ إذا  الحماية تبقى  .2
 القبض عمييـ.ا في حالة اشترككا في األعماؿ العدائية بصكرة مباشرةا رغـ أحكاـ الفقرة )ج(

تدكر فييا عف المنطقة التي  ان يكقت األطفاؿ جالءات إلجراءتتخذا إذا اقتضى األمرا اإل .3
أف يصحبيـ أشخاص مسؤكلكف عف  عمىداخؿ البمد  منطقة أكثر أمنان  إلىاألعماؿ العدائية 

أك بمكافقة األشخاص المسؤكليف  سالمتيـ كراحتيـا كذلؾ بمكافقة الكالديف كمما كاف ممكنان 
 .ان يأك عرف قانكنان  تيـايرعبصفة أساسية عف 

برفض  عيان طقجاء  مف البركتكككؿ السابؽا قد )ج( لبندا (3فقرة ) \ (4كيظير بةف نص المادة )    
كاف ذلؾ في القكات العسكرية لمدكؿ أك الجماعات المسمحةا أدكف الخامسة عشرة سكاء  األطفاؿتجنيد 

 حيثا ان عام في األعماؿ العدائية جاء األطفاؿلكف نصو فيما يتعمؽ بتحديد طرؽ ككسائؿ استخداـ 
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في العمميات  بشكؿ مباشرالنزاعات المسمحة  أثناء في األطفاؿخداـ ةف استمف نص المادة بيستفاد 
 .نتياؾ الذم يدخؿ في دائرة الحظراالالقتالية ىك 

 األطفاؿعمى تحديد صكر تجنيد  األحمركفي ىذا الصدد اعترضت المجنة الدكلية لمصميب     
في البركتكككؿ اإلضافيا  ادةلم تـ ادراج مشركعان ا كعميو 155باالشتراؾ المباشر في األعماؿ العدائية

استخدامو في  أثناءفي  األطفاؿأف تككف المادة شاممة لكافة األعماؿ التي يقكـ بيا  إلىييدؼ 
 تقؿلككف ىذه األفعاؿ ال  امات أك األسمحة أك أعماؿ التخريبالعمميات العسكريةا كمنيا نقؿ المعمك 

في  اعتمادهيث أف نص المادة الذم تـ ح 156 اخطكرة عف االشتراؾ المباشر في األعماؿ العدائية
ا لـ يةخذ مف مشركع المادة المقترحة سكل تحديد السف الذم يحظر دكنيا تجنيد الثاني البركتكككؿ

المحظكر لألطفاؿ باستخداميـ كمقاتميفا كلـ تتطرؽ المادة  الستخداـمع تحديد كحصر ا األطفاؿ
 كمستخدملصالح  ياالتالعب في تفسير نصلحظر تطكعيـ في األعماؿ العدائيةا كىذا ما يسيؿ 

في حالة استخداميـ كجكاسيس أك حتى ألمكر جنسية في القكات أك الجماعات المسمحةا  األطفاؿ
 تخداـ األطفاؿ.باس قكات العسكرية كالجماعات المسمحةالقياـ عبارةا  إضافةفكاف مف الكاجب 

راؾ األطفاؿ في األعماؿ ديث عف اشتعند الح-استخداـ مصطمح )بصكرة مباشرة(  ينطًك عمى    
نكع مف اإلىماؿ لكاقع عمميات التجنيد المرتكبة في حاالت النزاعات المسمحةا إضافة  عمى-العدائية

بكاجبات مطمقة فيما يخص مشاركة األطفاؿ في األعماؿ  إلى أف الحككمات لـ ترغب باالرتباط
 157العدائية.

مف المناطؽ التي يدكر  ء األطفاؿجالإلفقد خصصت  انفسيا دة)ق( مف الما البند \( 3) الفقرة أما    
النزاع المسمح إلى مناطؽ أكثر أمناا كيمكف بالقياس عمى ىذه الفقرة بنقؿ األطفاؿ المستخدميف يا في

 في األعماؿ العدائية كذلؾ بيدؼ جمعيـ مع ذكييـ.

                                                           
ا الحقوق المحمية )الجزء الثاني( –القانون الدولي اإلنساني د. محمد يكسؼ عمكاف ك د. محمد خميؿ مكسىا 155

 .554ا ص2009ا 1دار الثقافة لمنشر كالتكزيعا ط
ابير الكفيمة بمنع األطفاؿ دكف الخامسة عشرة كافة التد باتخاذمفاده: أف يفرض عمى أطراؼ النزاع  مشركع المادة156

 مف القياـ بةم دكر في األعماؿ العدائيةا كبالتحديد حظر تجنيدىـ في قكاتيـ المسمحة أك قبكؿ تطكعيـ بذلؾ.
ا المركز 1ا طيتيم في القانون الدولي والشريعة اإلسالميةاجريمة استغالل األطفال وحمد. يكسؼ حسف يكسؼا 

 .43ا ص 2013ت القانكنيةا القكمي لإلصدارا
 .44يكسؼ حسف يكسؼا مرجع سابؽا ص 157
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 .يةالفرع الثاني: حظر تجنيد األطفال في االتفاقيات والمواثيق الدول

 كفقان التفاقية حقكؽ الطفؿ كالبركتكككؿ الممحؽ بيا األطفاؿأكال: حظر تجنيد 

( مف المادة 3في الفقرة ) األطفاؿلسف تجنيد  األدنىالحد  1989حددت اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ     
ؾ ( منياا فنصت عمي: "تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير الممكنة عمميا لكي تضمف أال يشتر 38)

 األشخاص الذيف لـ يبمغ سنيـ خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب".

اعتبرت  بحيثمرحمة الطفكلةا  نيايةلما نصت عميو مف تحدد  مع كيبدك أف االتفاقية لـ تتماشى      
في حالة تراكحت أعمارىـ ما بيف الخامسة  في األعماؿ العدائية ليس محظكران  األطفاؿأف استخداـ 

لمرحمة عمرية يختمؼ األشخاص ما  نيايةا كلـ تةخذ بسف الثامنة عشرة كان ثامنة عشرة عامعشرة كال
أف االتفاقية في ىذا الشةف لـ تربط حظر التجنيد بمرحمة الطفكلةا كىذا  أمدكنيا في اإلدراؾ كالتمييزا 

 كؿ.في المقاـ األ األطفاؿحقكؽ  حمايةلكبيرانا ككف ىذه االتفاقية كجدت  ما يعتبر خمال

في المنازعات المسمحة فيعد مف أىـ الكسائؿ  األطفاؿأما البركتكككؿ االختيارم ليا بشةف اشتراؾ      
بثمانية عشرة عاماا كذلؾ تكافقا مع تعريؼ  األطفاؿلسف تجنيد  األدنىالدكلية التي حاكلت رفع الحد 
 158شرة عاما.ضا بثمانية عأيمرحمة الطفكلة  نيايةالطفؿ في االتفاقية كالتي تحدد 

فقد نظـ البركتكككؿ ىذه  الجماعات المسمحة غير الدكلية لألطفاؿاأما بخصكص استخداـ      
( منوا فنصت عمى: ال يجكز أف تقكـ المجمكعات المسمحة المتميزة 1فقرة )\ (4المسةلة في المادة )

ص دكف سف ظرؼ مف الظركؼ بتجنيد أك استخداـ األشخا أمدكلة في  معف القكات المسمحة أل
 الثامنة عشرة.

حرص عمى عدـ استخداـ الجماعات البركتكككؿ قد ةف با (1فقرة )\( 4مف نص المادة )كيستفاد      
 الستخداـبحصر الحظر عمى التجنيد با تةتو ا إذ أنيا لـ لألشخاص ما دكف الثامنة عشرة المسمحة

 الفعمي في المعارؾ.

                                                           
( مف البركتكككؿ االختيارم: ترفع الدكؿ األطراؼ الحػد األدنػى لسػف تطػكع األشػخاص فػي قكاتيػا 3( فقرة )1المادة ) 158

بػار المبػػادئ مػػف اتفاقيػة حقػكؽ الطفػػؿا آخػذة فػػي االعت 38مػػف المػادة  3المسػمحة الكطنيػة عػػف السػف المحػػددة فػي الفقػرة 
 الكاردة في تمؾ المادةا كمعترفة بحؽ األشخاص دكف سف الثامنة عشرة في حماية خاصة بمكجب االتفاقية.
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 كما األساسي.كفقان لميثاؽ ر  األطفاؿثانيا: حظر تجنيد 

التي يتـ رفعيا  قضاياالجية القانكنية المسؤكلة عف النظر في ال 159تعد المحكمة الجنائية الدكلية    
في  األطفاؿعف طريؽ كؿ مف الدكؿ األطراؼ كالمدعي العاـ كمجمس األمف فيما يتعمؽ بجريمة تجنيد 

لتي تقع في الدكؿ األطراؼ في كيتسع نطاؽ صالحية المحكمة عمى الجرائـ ا160أكقات النزاع المسمح.
 161نظاـ ركما األساسي.

بالخامسة  األطفاؿلسف تجنيد  األدنىالحد  162حدد ميثاؽ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكليةك     
كاف صادر عف القكات المسمحة الكطنية أك  حاؿ فيكاف التجنيد طكعيا أـ إلزامياا أعشرة عاما سكاء 

 اعات غير ذات الطابع الدكلي.الجماعات المسمحة في النز 

ات نتياكضمف اال األطفاؿعمى حظر تجنيد  (ا26( فقرة )ب( بند )8حيث نصت المادة )     
الخطيرة لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات الدكلية المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانكف الدكليا 

زاميا أك طكعيا في القكات المسمحة الكطنية دكف الخامسة عشرة مف العمر إل األطفاؿ: "تجنيد اآلتيك
 أك استخداميـ لممشاركة فعميا في األعماؿ الحربية".

( عمى ىذه الجريمةا حيث حددت األفعاؿ المحظكرة التي 7( فقرة )ق( بند )8كما نصت المادة )    
ذات الطابع  ات الخطيرة لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات المسمحة غيرنتياكتقع ضمف اال

                                                           
جيزة األمـ المتحدة )بخالؼ محكمة العدؿ الدكلية( أة الجنائية الدكلية ال تعتبر مف االشارة إلى أف المحكم تجدركما 159

ي احتراـ نظاـ العدؿ الجنائي القكمي باستثناء الحاالت التي يككف فييا ىذا كعمييا باآلت الكطنيةفدكرىا مكمؿ لممحاكـ 
االرىاب الدكلية. ـ. نزيو نعيـ شالالا  المحكمة الجنائيةالنظاـ قادرا لمتحقيؽ كالفصؿ في الجرائـ التي تقع تحت سمطة 

الفقو واالجتياد والدراسات والنصوص خالل  )من-مقارنةتحميمية قانونية معموماتية  دراسة-الدولي والعدالة الجنائية 
 80ا ص2003ا 1"ا منشكرات الحمبي الحقكقيةا طالقانونية واالتفاقيات والمعاىدات الدولية(

 .1998( مف نظاـ ركما األساسي لعاـ 13المادة )160
 .1998( مف نظاـ ركما األساسي لعاـ 5المادة )161
 1فػي ركمػا كالػذم دخػؿ حيػز التنفيػذ فػي  1997 ـألساسػي عػااأنشئت المحكمة الدكلية الجنائية بمكجب نظاـ ركما  162
اشػد  إزاءا انشئت محكمة الجنائية الدكلية كييئة دائمة ليا السمطة لممارسػة اختصاصػاتيا عمػى االشػخاص 2002 يكليك

ما كيكػػكف مقػر المحكمػة الجنائيػة فػي الىػػام بيكلنػدا أك فػي أم مكػاف اخػر عنػػد الػدكلياالجػرائـ خطػكرة مكضػع االىتمػاـ 
كيككف لممحكمة الجنائية الدكلية شخصػية قانكنيػة دكليػة.  أمػا المغػات الرسػمية لممحكمػة فيػي اإلسػبانية  مناسبااترل ذلؾ 

 ( مف نظاـ ركما األساسي.50-5-3-1المادة ) كاالنكميزية كالركسية كالصينية كالعربية كالفرنسية. 
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دكف الخامسة عشرة مف العمر إلزاميان أك طكعيان في القكات المسمحة أك  األطفاؿكمنيا: "تجنيد  الدكليا
 في جماعات مسمحة أك استخداميـ لممشاركة فعميان في األعماؿ الحربية".

لجريمة تجنيد ف النظاـ األساسيا قد أفردت بند ( م8يتضح مما سبؽ أف نصكص المادة )ك     
خالؿ النزاع المسمح الدكليا كبند أخر لتنظيـ التجنيد خالؿ النزاع المسمح غير  ةالمرتكب األطفاؿ

 في الدكليا كيستنتج مف النصكص السابقة أف المكاد لـ تظير اختالفان بيف الفئات العمرية التي يحظر
ف قاـ النظاـ برفع السف ةاألفضؿ بخالؿ األشكاؿ المختمفة مف النزاعا فكاف مف  األطفاؿتجنيد  ىاأثناء

الثامنة  إلىسف الخامسة عشرة  عفًقبؿ الجماعات المسمحة  مف األطفاؿالذم يحظر دكنو تجنيد 
في معسكرات الجماعات المسمحةا مف الممكف أف تتعدل  األطفاؿات حقكؽ انتياكعشرةا إذ أف 

لقكات المسمحة لمدكلة في معسكرات القكات المسمحةا ككف ا األطفاؿات التي يتعرض ليا نتياكاال
 تخضع لقكاعد كتنظيـ مف قبؿ الدكلة التابعة ليا.

كككف المحكمة الجنائية الدكلية ىي المحكمة المختصة بالنظر في جرائـ الحربا كالتي تقع جريمة     
 التفاقيةضمنياا يبدك أف ىناؾ صعكبة في تنفيذ ما جاء في البركتكككؿ االختيارم  األطفاؿتجنيد 

 قضايالسف التجنيدا فالمحكمة الجنائية عند النظر في ال األدنىفؿا لمحاكلة رفع الحد حقكؽ الط
سكؼ تتخذ مف سف الخامسة عشرة الحد  باآلتيالميثاؽ المنشئ لياا ك  باعتمادالمقدمة ليا سكؼ تقكـ 

 .األدنى

 .2007ثالثان: حظر تجنيد األطفاؿ كفقان لمبادئ باريس لعاـ 

تدخالتا  بتكجيوا 2007163في النزاعات المسٌمحة لعاـ  األطفاؿشةف إشراؾ مبادئ باريس ب قامت    
 كمنيا:  األطفاؿالتي تتعمؽ بتجنيد ك 

 أك استخداميـ بصكرة غير مشركعة.  األطفاؿمنع تجنيد  .1
 المرتبطيف بالقكات المسمحة كالجماعات المسمحة األطفاؿتيسير تحرير  .2
 بالقكات المسمحة كالجماعات المسمحةالمرتبطيف  األطفاؿتيسير إعادة إدماج جميع  .3

                                                           
سػا بالتعػاكف مػع منظمػة األمػـ المتحػدة لمطفكلػة )اليكنيسػؼ( عتماد "مبادئ باريس" خالؿ المؤتمر الػذم نظمتػو فرناتـ 163

 .ةأقٌرت مائة كخمس دكلك كفي السنكات العشر الماضيةا  بعنكاف "تحرير األطفاؿ مف الحرب" 2007في عاـ 
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لمتجنيد كذلؾ ضمف  األدنىكقد أكدت ىذه المبادئ عمى كجكب اعتبار سف الثامنة عشرة ىك الحد     
الطفؿ بتكجيو مف الجماعات  اتعريفيا لمطفؿ الجندما الذم جاء شامال لكافة المياـ التي يقكـ بي

شخص دكف الثامنة  أمبقكة مسمحة أك جماعة مسمحة" : يقصد بعبارة "الطفؿ المرتبط اآلتيالمسمحةا ك
 ان أيا حاليا أك في الماضيا مف قبؿ قكة مسمحة أك جماعة مسمحةا استخدـعشرة مف عمره جند أك 

كاألكالد كالبنات  األطفاؿكانت المياـ التي اضطمع بياا بما في ذلؾا عمى سبيؿ الذكر ال الحصرا 
ليف أك سعاة أك جكاسيس أك ألغراض جنسية. كال يقصد بيا المستخدمكف كمحاربيف أك طياة أك حما

 164المشارككف أك الذيف سبؽ أف شارككا مباشرة في أعماؿ قتالية. األطفاؿفقط 

اريس قد نصت عمى المصمحة الفضمى لألطفاؿا بحيث يجب بإلى أف مبادئ اإلشارة  كتجدر   
عادة مف القكات المسمحة أك الج األطفاؿإعطاء األكلكية لتحرير  كمنع  إدماجيـاماعات المسمحة كا 

الدكلية التي تنص عمى حظر جريمة تجنيد  المكاثيؽمف أشمؿ  المبادئكتعد ىذه  165اإعادة تجنيدىـ
 كتكفير كافة السبؿ لمعالجة ىذه الجريمةا كمحاكلة الحد مف اآلثار الناجمة عنيا. األطفاؿ

ى لحظر تجنيد األطفاؿ ما بيف التشريعات كيتضح مما سبؽ أف ىناؾ تفاكت في تحديد السف األدن   
اإلضافييف التفاقيات جنيؼ عمى حظر تجنيد األطفاؿ دكف  فالدكليةا حيث أكد كؿ مف البركتكككلي

سف الخامسة عشرةا كالتةكيد عمى حظر األعماؿ التي تسبؽ تجنيدىـ مف إشراكيـ في التدريبات 
مات بحماية األطفاؿ مف خطر النزاعات المسمحة العسكريةا كما رتبت عمى الدكؿ أطراؼ النزاع التزا

كما يترتب عمييا مف عمميات عدكانية كقتاؿا كركزت عمى إجالئيـ مف المناطؽ المعرضة لخطر 
النزاعات المسمحةا كقد اعتمد كؿ مف ميثاؽ ركما األساسي كاتفاقية حقكؽ الطفؿ سف الخامسة عشرة 

ما يتعمؽ في كؿ مف البركتكككؿ اإلضافي التفاقية حقكؽ ايضان كحد أدني لحظر تجنيد األطفاؿا أما في
الطفؿ كمبادئ باريس سابقة الذكرا فقد أكد كالىما عمى ضركرة رفع الحد األدنى لحظر تجنيد 

 األطفاؿ مف سف الخامسة عشرة إلى سف الثامنة عشرة.

 

                                                           
ا 2007المرتبطيف بالقكات المسمحة أك الجماعات المسمحةا  األطفاؿقكاعد كمبادئ تكجييية بشةف مبادئ باريسا 164
 14/4/2019ا تاريخ الزيارة: https://resourcecentre.savethechildren.netشار إليو: ا الم9ص
  12المرتبطيف بالقكات المسمحة أك الجماعات المسمحةا ص األطفاؿكمبادئ تكجييية بشةف  مبادئ باريسا قكاعد165

https://resourcecentre.savethechildren.net/
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 .المطمب الثاني: دور المنظمات الدولية في الحد من جريمة تجنيد األطفال


المنظمات الدكلية ىي ىيئات ليا شخصيتيا القانكنية المستقمةا كأينشئت مف أجؿ السعي لتحقيؽ        
كبذلؾ يككف  ا166لمقياـ بعمميا كاختصاصاتمصالح الدكؿ األعضاءا كلذلؾ فإف ليا صالحيات 

 167األخركالمنظمات الدكلية ا الدكلية مع الدكؿ األعضاء االتفاقياتلممنظمات الدكلية الحؽ في إبراـ 
كيككف ليا حؽ التقاضي المرفقة بياا  لمصالحيات كفقان التدخؿ في فض النزاعات  يمخكلة فكما كأنيا 

صالحيات  يتـ تكضيحكعميو سكؼ  168ا أماـ القضاء الدكلي ما لـ يكجد نص يمنعيا عف ذلؾ
يذىا لممياـ مف النزاعات المسمحة كما مدل تنف توايكحمالمنظمات الدكلية التي تيعنى بحقكؽ الطفؿا 

بدكر األمـ المتحدة في قمع جريمة  كذلؾ ابتداءن  امف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼالمرتبطة بصالحياتيا 
 .في الفرع الثاني األحمرفي الفرع األكؿا كدكر المجنة الدكلية لمصميب  األطفاؿتجنيد 

 .الفرع األول: دور األمم المتحدة في الحد من جريمة تجنيد األطفال


تحقيؽ عدة مبادئ بحسب ما جاء في نص المادة األكلى مف  ىإل المتحدةنظمة األمـ تيدؼ م    
كذلؾ عمى مياـ مختمفةا  منياا كشكمت ىذه المنظمة عدة أجيزة تضطمع كؿ 169ميثاؽ األمـ المتحدة

 .اإلنسافي كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنسانبالتناغـ مع كؿ مف القانكف الدكلي 

المجمس االقتصادم كاالجتماعيا ك ا 170الجمعية العامةك بمجمس األمفا كتتمثؿ ىذه األجيزة     
فضالن عف العديد مف المنظمات  ا173ا كمحكمة العدؿ الدكلية172ايةمجمس الكصك ا 171األمانة العامةك 

 التابعة ليا مثؿ قكات حفظ السالـ كغيرىا.

                                                           
 95ا ص1995ا 1ا المطبعة التجارية الحديثةا طالمنظمات الدوليةيا نعناإبراىيـ محمد ال 166
 49ا ص1993ا 1ا الػػدار الجماىيريػػة لمنشػػر كالتكزيػػعا طالمنظمــات الدوليــة واالقميميــةعبػػد السػػالـ صػػالح عرفػػةا  167

 50ػ
ا 2018ا 1را طا دار الفكر لمنشالمدخل لدراسة القانون الدولي العامحمد محمد الرفاعي كنجاح مطر دقماؽا أ168
 445ص

التعاكف  تحقيؽ- 3العالقات الكدية بيف األمـا إنماء-2السمـ كاألمف الدكليا  حفظ-1ب: كتتمثؿ ىذه المبادئ  169
ىذه الييئة مرجعان  جعؿ-4 كاإلنسانيةاالدكلي عمى حؿ المسائؿ الدكلية ذات الصبغة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.1المادة ) المشتركة. الغاياتا نحك إدراؾ ىذه لتنسيؽ أعماؿ األمـ كتكجييي
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 في النزاعات المسمحة األطفاؿدكر مجمس األمف في حظر تجنيد  أكال:

تخكلو بالقياـ بدكر  المتحدة التيبمكجب ميثاؽ األمـ  174كاسعةصالحيات  ت لمجمس األمفأيعطي   
القرارات كالتي ال تظير  إصدارا إال أف المجمس أكتفى باألطفاؿخاص كفعاؿ في عممية قمع تجنيد 

 ع.عمى أرض الكاق أثره ليا 

 األطفاؿعمقة بحظر تجنيد كفي ىذا الشةف أصدر مجمس األمف عدد مف القرارات الحديثة كالمت     
ا المتعمؽ بجميكرية 30/1/2018ا الذم اتخذه المجمس في 2018( لسنة 2399كمنيا: القرار رقـ )

العقكبات المتمثمة في تجميد األمكاؿ كمنع دكؿ جميع  إيقاعأفريقيا الكسطىا كالذم نص فيو عمى 
النزاعات المسمحة عمى نحك  في فاؿاألطت جريمة تجنيد ارتكبالكيانات التي نص عمييا القرار كالتي 

( 2427كما جاء القرار رقـ )ا / )د(( 21ينتيؾ القانكف الكاجب التطبيؽا حسب ما جاء في الفقرة )
كالتركيز عمى  ضحاياكالمنفصميف عف الجماعات المسمحة  األطفاؿميؤكدا عمى معاممة  2018لعاـ 

ضركرة تطبيؽ ما جاء في المؤتمر الدكلي الذم  كد عمىؤ في المجتمعا كما كي ـكاندماجيإعادة تةىيميـ 
 .2007عقد في باريس عاـ 

                                                                                                                                                                                
ـز في التصكيت تىي جياز األمـ المتحدة التمثيمي الرئيسي لمتداكؿ كصنع السياسة العامة. كتم :الجمعية العامة 170

األمـ منظمة مكقع  .كاألمف كانتخاب أعضاء مجمس األمفعمى قضايا ىامة محددةا مثؿ التكصيات المتعمقة بالسالـ 
 . 17/3/2019تاريخ الزيارة:  ا/http://www.un.org/ar المتحدة اإللكتركنيا المشار إليو:

العامة: األمانة العامة ىي جياز يتةلؼ مف مكظفيف دكلييف يعممكف في مقر األمـ المتحدة في نيكيكرؾ األمانة  171 
تنكعة لممنظمة. كتتكلى األمانة العامة خدمة أجيزة األمـ المتحدة كفي جميع أنحاء العالـا كيضطمع باألعماؿ اليكمية الم

دارة البرامج كالسياسات التي تضعيا. كيرأس األمانة العامة األميف العاـا الذم تعينو الجمعية العامة  الرئيسية األخرل كا 
تحدة اإللكتركنيا المشار الماألمـ منظمة مكقع  ناء عمى تكصية مف مجمس األمف لفترة خمس سنكات قابمة لمتجديد.ب

 17/3/2019تاريخ الزيارة:  ا/http://www.un.org/ar إليو:
مجمس الكصاية بيدؼ إدارة كتطكير كزيادة الكعي في األماكف التي لـ يقدر شعكبيا عمى  الكصاية: نيظـمجمس  172

، سييؿ حسف الفتالكم ة بالكصاية.باألقاليـ المشمكل القياـ بذلؾا كيطمؽ عمى األقاليـ التي تنطبؽ عمييا ىذه اإلدارة
 .170مرجع سابؽا ص

ا كىي أحد أجيزة األمـ المتحدةا كأكبر ىيئة قضائية دكلية تتكلى تسكية 1945أنشئت محكمة العدلية الدكلية عاـ  173
 172لقكاعد القانكف الدكلي. سييؿ حسف الفتالكما مرجع سابؽا ص ان النزاعات كفق

رئيسػػية عػػف صػػكف السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييفا كمػػا كيػػدعك أطػػراؼ النػػزاع إلػػى تسػػكية مجمػػس األمػػف المسػػؤكلية ال يتحمػػؿ174
النزاع بالكسائؿ السممية كيكصػي بطػرؽ التكيػؼ أك شػركط التسػكية. كفػي بعػض الحػاالتا يمكػف لمجمػس األمػف أف يمجػة 

. مكقػػع منظمػػة ادتيمأك اسػػتعاإلػػى فػػرض جػػزاءات أك حتػػى السػػماح باسػػتخداـ القػػكة لمحفػػاظ عمػػى السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف 
 . 17/3/2019تاريخ الزيارة: ا /http://www.un.org/arاألمـ المتحدة اإللكتركنيا المشار إليو: 

http://www.un.org/ar/
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كالنزاع المسمحا كالذم يقكـ بدكر  األطفاؿكما ال بد مف ذكر الممثؿ الخاص لألميف العاـ المعني ب    
 175المتضرريف بالنزاع المسمح. األطفاؿ حمايةمدافع األمـ المتحدة الرئيسي عف 

في النزاعات  األطفاؿمف حدة جريمة تجنيد تخفيؼ الابعة لألمـ المتحدة في ثانيا: دكر المنظمات الت
 المسمحة.

مف أبرز المنظمات الدكلية عمى مستكل العالـا التي تعنى ا 176اليكنسككاليكنيسيؼ ك منظمتي تعد      
المسمحة فييا النزاعات  تزايدا كتعمؿ كؿ منيا في العديد البمداف كالمكاقع التي تاألطفاؿبكافة شؤكف 

 177بمدا ناميا. 119 في كتحديدان ا كالحركب

بفضؿ تصكيت  1946/ 11/12اليكنيسيؼ أك منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة في ت ئأينش       
 زةجائا منحت المنظمة 1965كفي عاـ  الى لمجمعية العامة لألمـ المتحدةباإلجماع في الدكرة األك 

قميماا كتسترشد  190تعمؿ اليكنيسؼ اليكـ في نكبؿ لمسالـ لتعزيزىا األخكة بيف الدكؿ.   بمدا كا 
 178(.1989اليكنيسؼ في عمميا باتفاقية حقكؽ الطفؿ )

في  األطفاؿكيتمثؿ الجانب األساسي لمشاركة اليكنيسيؼ في التخفيؼ مف حدة جريمة تجنيد     
عادة خدمتيـ أك حتى خالؿ فترة النزاع المس انتياءالمقاتميف عند  األطفاؿسراح  إطالؽ إدماجيـ محا كا 

طفؿ كأعيد دمجيـ في مجتمعاتيـ  100000سراح أكثر مف  إطالؽحيث عممت عمى ا مجتمعاتيـ في
ا دعمت 2010ان بالنزاعات المسمحة. كفي عاـ ةثر بمدان مت 15في أكثر مف  1998المحمية منذ عاـ 

                                                           
 2019\3\18ا تاريخ الزيارة: /http://www.un.org/ar المتحدة اإللكتركنيا المشار إليو:األمـ منظمة مكقع 175
 United Nations Educational، Scientificألمـ المتحدة لمتربيةا كالعمـا كالثقافة )باإلنجميزية: ىي منظمة ا 176

and Cultural Organization )( كاختصارىاUNESCO ا كىي ككالة متخصصة تابعة لألمـ المتحدة مقرىا مدينة)
أعضاء  8عضكانا ك 195كليا ـا 1946ـا كأصبحت تابعة لألمـ المتحدة في عاـ 1945باريس تةٌسست في عاـ 

فييا. مساعديفا كيتـ تحديد سياسات المنظمة في مؤتمر ييعقد كؿ عاميفا كيتةلؼ المؤتمر مف ممثؿ كاحد لكؿ عضك 
 .2019\8\15تاريخ الزيارة:  ا/https://mawdoo3.comمكقع مكضكع اإللكتركنيا المشار إليو: 

 207د. عبد السالـ صالح عرفةا مرجع سابؽا ص177
 .2019\3\18تاريخ الزيارة: ا /http://www.un.org/ar: المشار إليو اإللكتركنيا األمـ المتحدة منظمة كقعم 178

http://www.un.org/ar/
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محة كالجماعات طفؿ كانكا مرتبطيف سابقان مع القكات المس 11400اليكنيسؼ إعادة دمج نحك 
 179المسمحة.

كتعمؿ اليكنسكك كىي منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـا عمى تعزيز التعميـا بحيث تعتبر ىذه      
كتتمثؿ رسالتيا في إرساء السالـ مف خالؿ التعاكف الدكلي في  االمنظمة التعميـ أساس لردع العنؼ

في النزاعات  األطفاؿت مف أجؿ حظر تجنيد كتقكـ بتنظيـ حمال 180امجاؿ التربية كالعمكـ كالثقافة
في المدارس  األطفاؿالمسمحةا كتنكر بشكؿ مستمر استخداـ المدارس كمكاقع عسكريةا كاستيداؼ 

 181لمحاكلة ضميـ لصفكؼ القكات المسمحة.

مف المالمح الحديثة في إطار  لجكء منظمة األمـ المتحدة إلى استخداـ قكات حفظ السالـ يعتبرك      
كتتككف قكات حفظ السالـ مف أفراد مدنييف كعسكرييف  182افااإلنسحقكؽ  حمايةلـ األمـ المتحدة نظا

كشرطة يعممكف معانا كتتمثؿ مياـ ىذه القكات في القضاء عمى كؿ ما ييدد أك يعرض السمـ كاألمف 
سمة أنو نظاـ قمع كلكف ما نتج عنو مجرد تيدئة األكضاع في المناطؽ المر  أمالدكلييف لمخطرا 

 183ليا.

بعثات ىذه  بةف قامتمف خطر التجنيدا  األطفاؿ حمايةكمف أبرز مياـ قكات حفظ السالـ بشةف     
    ا األطفاؿات التي يتعرض ليا نتياكمع الجماعات المسمحة عمى خطط عمؿ لكقؼ اال باالتفاؽالقكات 
قامت قكات ف اتـ اعتماد خطط عمؿ في جنكب السكداف كجميكرية الككنغك الديمقراطيحيث 

جممة مكجية لمنع تجنيد  إطالؽاألفريقي كاألمـ المتحدة في دارفكرا ب االتحاد)اليكمانيد( كىي بعثة 
تجديد األمر  ا كذلؾ تـفاعؿ معيا أىؿ المنطقة بشكؿ كاضحعمى مستكل دارفكرا كالتي ت األطفاؿ

 األطفاؿمكجبو تجنيد القيادم الذم أصدرتو حركة العدؿ كالمساكاة في السكدافا كالذم منعت ب
                                                           

تجنيػػػػد األطفػػػػاؿ عمػػػػى يػػػػد القػػػػكات المسػػػػمحة أك الجماعػػػػات مقػػػػاؿ بعنػػػػكاف: المكقػػػػع اإللكتركنػػػػي لمنظمػػػػة اليكنيسػػػػيؼا  179
ا تػػاريخ الزيػػارة: https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_25751.html إليػػو:المسػػمحةا المشػػار 

29/3/2019 
us/introducing-https://ar.unesco.org/about-المكقػػػػػع اإللكتركنػػػػػي لمنظمػػػػػة اليكنسػػػػػككا المشػػػػػار إليػػػػػو:  180

unesco 29/3/2019ا. 
 .29/3/2019ا تاريخ الزيارة: /https://ar.unesco.orgالمشار إليو: المكقع اإللكتركني لمنظمة اليكنسككا  181
 43صمرجع سابؽا فضيؿ طالفحةا  182
ـــة المعاصـــرةد. محمػػػد السػػػعيد دقمػػػاؽ كد. مصػػػطفى سػػػالمة حسػػػيفا  183 ا 1990جامعيػػػةا ا الػػػدار الالمنظمـــات الدولي
 184ص

https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://ar.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://ar.unesco.org/
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بحيث يمـز ىذا األمر كؿ أعضاء حركة العدؿ  اكاستخداميـ كجنكد في صفكفيا مف انجازات اليكمانيد
كذلؾ بقرارات مجمس  لتزاـكباال األطفاؿ حمايةالدكلية التي تحكـ  يرايكالمعباألعراؼ  لتزاـكالمساكاة باال

 184 في النزاعات المسمحة. األطفاؿاألمف الدكلي بشةف 

المنظمات كاألجيزة الدكليةا بةف ما قامت  نفذتياالعديد مف النشاطات التي  استعراض بعدكيتبيف     
 األطفاؿبو ال يرقى أبدان لحدكد صالحيات بعض األجيزةا كالتي تيمكنيا مف الحد مف جريمة تجنيد 

ال  االجراءاتىذه  ليا تكصمتمعظـ النتائج التي ا حيث أف ا إما باستخداـ التيديد أك القكةفعاؿؿ بشك
  قمعيا.ا كال تمت بصمة لمفيـك األطفاؿمف آثار ىذه الجريمة عمى  لمحدتتعدل ككنيا محاكلة 

إىماؿ األطفاؿا بإف سبب كاقعية لتجنيد  ان مراجعة عدد مف التقارير التي تسرد قصص كيستنتج بعد     
في دكؿ العالـ الثالث كالدكؿ الفقيرة  فاؿاألطتجنيد  تفشي انتشارا ىك ليذه الظاىرة الدكلية المنظمات

صالح أحكاؿ ىذه الدكؿ يبقى ضئيالن كمحدكدان تبعان إو فإف اكتراث المجتمع الدكلي في كالميمشةا كعمي
 لممصالح الدكلية.

 

 .جريمة تجنيد األطفال آثارالفرع الثاني: دور المجنة الدولية لمصميب األحمر في الحد من 


ا تتميز بككنيا 1863منظمة دكلية غير حككميةا أينشئت عاـ ىي  األحمرلمصميب  المجنة الدكلية     
النزاعات المسمحةا كتعزز احتراـ القانكف الدكلي  ضحاياك ا تيعنى بمساعدة المتضرريف دةايكمحمستقمة 
كبركتكككالتيا اإلضافيةا كالنظاـ  1949جنيؼ لعاـ  اتفاقياتكيقكـ عمؿ المجنة عمى  185ي.اإلنسان

كاليالؿ  األحمرا كقرارات المؤتمرات الدكلية لمصميب األحمرساسي لمحركة الدكلية لمصميب األ
كمساعدة  حمايةبجنيؼ كبركتكككلييا اإلضافييفا  اتفاقياتكيٌمفت المجنة الدكليةا بمكجب ك  186ااألحمر

                                                           
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعيف لألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةا المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػار إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:  لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكات حفػػػػػػػػػػػػػػػػػػظالمكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  184

https://unamid.unmissions.org29/3/2019تاريخ الزيارة:  ا. 
ا كالمكقع اإللكتركني لمجنة الدكلية لمصميب األحمرا المشار إليو: 345ماىر جميؿ أبك خكاتا مرجع سابؽا ص 185

are/mandate-we-//www.icrc.org/ar/whohttps:،  :1/4/2019تاريخ الزيارة 
تاريخ الزيارة:  ،https://www.icrc.org/arالمكقع اإللكتركني لمجنة الدكلية لمصميب األحمرا المشار إليو:  186

0\4\9102 
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مزمة ت بالقكة الماعترفكما أف محكمة العدؿ الدكلية  187األشخاص المتضرريف مف النزاع المسمحا
 188.األحمركاليالؿ  األحمرلممبادئ األساسية لمصميب 

ا كسكؿ فرينالمكاطف السكيسرم ىنرم دكنافا الذم شيد قتاالن في قرية  إلىيرجع تةسيس المجنة ك    
كاليالؿ  األحمراقتراح تةسيس ىيئات لإلغاثةا كىذا ما نتج عنيا المجنة الدكلية لمصميب  إلىمما دفعو 
المجنة مساعدات إنسانية في العديد مف المناطؽ التي تتعرض لمحركب  ىذهتقدـ ك  189ااألحمر

لعائالتا لـ شمؿ اك  التصدم لمعنؼ الجسدماك األمف االقتصادما  :كمنيا امجاالت عدةكالنزاعات في 
  190احتراـ القانكف. خزيارة المحتجزيفا كترسي

النزاع المسمحا قامت بتقديـ العديد  كانطالقان مف أىمية ىذه المجنة كقدرتيا عمى التدخؿ في حاالت     
المتكاجديف في  األطفاؿ حمايةفئات الميمشةا كعممت بشكؿ خاص عمى لمية اإلنسانمف المساعدات 

غاثتيـ مف المناطؽ ا  األطفاؿ ك  إجالءجنيؼ مف  اتفاقياتمناطؽ النزاعات المسمحةا عمالن بما جاء في 
 ف حصكليـ عمى العالج.كضما األغذيةتكفير كالتي يحتدـ فييا الصراعا 

كالمكاثيؽ الدكلية التي تحظر  االتفاقياتيا ككافة اإلنسانعمى نشر القانكف الدكلي  المجنة كتعمؿ    
 الحمايةمحاكالتيا في إكماؿ النقص في التشريعات التي تنص عمى  إلىإضافة  191ااألطفاؿتجنيد 

 192تطبيؽ القانكف الدكلي.الدكلية لألطفاؿا فضالن عف محاكلة تعكيض القصكر في كسائؿ 

الدكؿ بةحكاـ القانكفا كىذه الصالحية مككمة إلييا بمكجب  التزاـميمة رصد  لمجنةتككؿ  كذلؾ    
 األسرلمف أف الظركؼ التي يكضع فييا  كدةتزيارة المعتقالت كأماكف األسر لمك جنيؼا اتفاقيات

                                                           
لدكلية لمصميب ا عف المكقع اإللكتركني لمجنة ا12/3/2019ا معمكمات تكضح الكضع القانكني لمجنة الدكلية187

standing-legal-icrcs-update-https://www.icrc.org/ar/document/status-األحمر المشار إليو: 
explained1/4/2019تاريخ الزيارة:  ا. 

 347د. ماىر جميؿ أبك خكاتا مرجع سابؽا ص188
 .16محمد فياد الشاللدةا مرجع سابؽا ص 189
تاريخ الزيارة: ا https://www.icrc.org/arاإللكتركني المشار إليو: المجنة الدكلية لمصميب األحمر عف المكقع 190
1\4\2019. 

الحماية القانونية لألطفال في النزاعات المسمحة، قسم الخدمات االستشارية المجنة الدكلية لمصميب األحمرا 191
 لمقانون الدولي اإلنساني. 

ا 2007ا 147ا ع. 29ا ـ. ماية األطفال في القانون الدولي اإلنسـاني، مجمـة صـامد االقتصـاديحدنيس بالتنػرا 192
 271ص

https://www.icrc.org/ar
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خمؿ كارد  أمبشةف  لمى تسمـ الشكاك كتعمؿ المجنة ع 193ي.اإلنسانمتكافقة مع نصكص القانكف الدكلي 
عمى تتبع ممارسات التعذيب عف طريؽ ككالة التتبعا لكي تتدخؿ بشكؿ  كتعمؿ 194القانكف. في

 195مبكر.

الحرب العالمية األكلىا إنشاء معسكرات  أثناء في كمف أقدـ النشاطات التي قامت بيا المجنة   
سييؿ جمع األسر عف طريؽ البرامج خاصة كمةكل لمشباب دكف الثامنة عشرة مف العمرا كت

فضال عف إنشاء ككالة دكلية ألسرل الحربا كالتي مف خالليا تـ تقديـ المساعدات ا 196اإلذاعية
 سرحتيـالذيف  األطفاؿ إلىكتتميز بقدرتيا عمى الكصكؿ ا 197لألسرل كزيارة أماكف االحتجاز

أسرىـ. حيث تمكنت في الفترة مف لذكييـ ك  إعادتيـ إلىالجماعات المسمحةا كتعمؿ في ىذه الحالة 
 198المسرحيف بعائالتيـ. األطفاؿطفالن مف الجنكد  1740مف جمع  2006 إلى 2003

في النزاعات المسمحةا التي  األطفاؿخطة عمؿ بشةف  األحمركأصدرت المجنة الدكلية لمصميب     
مشاركة الجمعيات ا كذلؾ بةتحت سف الثامنة عشر  األطفاؿات لحظر تجنيد التزامذكر فييا عدة 

 كىي:  ااتالتزامالكطنيةا كتركز الخطة عمى عدة 

دكف الثامنة عشرة مف العمر كعدـ اشتراكيـ في النزاعات  األطفاؿالتةكيد عمى حظر تجنيد  .1
 المسمحة.

 199النزاعات المسمحة. ضحايامف  األطفاؿكمساعدة  حمايةلالقياـ بتدابير مممكسة  .2

                                                           
 87ا ص2014ا تقرير بعنوان: القانون الدولي االنساني )اجابات عمى اسئمتك(المجنة الدكلية لمصميب األحمرا 193
 90ك

 53د. فضيؿ طالفحةا مرجع سابؽا ص194
ا دار الفكر أليات الحماية( –مدنيين في زمن النزاعات المسمحة )الجريمة ، حماية الد. سامح جابر البمتاجي195

 12-11ا ص2007ا 1الجامعيا ط
 271دنيس بالتنرا مرجع سابؽا ص196
 34الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿا  مرجع سابؽا ص197
ا المكقع اإللكتركني 2007 احماية األطفال في النزاعات المسمحةالمجنة الدكلية لمصميب األحمرا مقابمة بعنكاف: 198

 .2019\4\1تاريخ الزيارة: ا https://www.icrc.org/arالمشار إليو: 
 .5ك 1ا مرجع سابؽا ص المجنة الدكلية لمصميب األحمر199

https://www.icrc.org/ar
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األشخاص الذيف  إلىمد يد العكف با األحمركاليالؿ  األحمر الحركة الدكلية لمصميبكقامت     
فضال عف عقد الحركة لمؤتمرات  200يكاجيكف ككارث أك نزاعات أك مشاكؿ صحية أك اجتماعية.

الخاصة الممنكحة لبعض الفئات مف األشخاصا السيما  الحماية تعزيزا دائما ما تنص عمى 201دكلية
 ةا ضمف أىدافيا.كالنساء كاألشخاص ذكم اإلعاق األطفاؿ

حقكؽ  حمايةأىـ المنظمات الدكلية التي تعمؿ عمى مف  األحمرتعد المجنة الدكلية لمصميب ك     
في ىذه الحاالتا كمما ال شؾ فيو أف  عمى التدخؿخالؿ النزاعات المسمحةا كتعد أقدرىا  اإلنساف

س العديد مف ينطبؽ عمى ىذه المجنة بشكؿ ال خالؼ عميوا عمى عك دةايمحمصطمح منظمة 
 ا إال اف ىذه المسةلة تبقى مكضع شؾ.دايمحتدخميا  يككف المنظمات الدكلية التي مف المفترض أف

في  فعاالن  ان كبعد االطالع عمى العديد مف التقارير الصادرة عف المجنة الدكليةا أف ليذه المجنة دكر     
عادتيـاألطفاؿ الجنكدا ك تحفيز تسريح   فيإدماجيـ  إعادةمحاكلة  لذكييـا كاألىـ مف ذلؾ ا 

 .مجتمعاتيـ

كجزء كاضح  ا دكران ميمان في اإلصالحاألساسية لمجنة الدكلية لمصميب األحمر المبادئ كما كلعبت   
مؤتمراتيا بةىمية احتراـ مبادئ كقكاعد القانكف  أثناءفي المجنة  ذىكرت كقدمف القانكف الدكلي اإلنسانيا 
 202ؿ بتنفيذ التكصيات التي تكجو إلييا.الدكلي اإلنسانيا كمطالبة الدك 

بعد االطالع عمى مياـ كصالحيات المنظمات الدكلية كاإلجراءات الصادرة عنيا بخصكص ك      
مف ىذه الجريمةا صادر عف االلتزامات المككمة إلييا  في الحد ىايتضح أف دكر جريمة تجنيد األطفاؿا 

                                                           
ألحمر كاليالؿ األحمرا تةلؼ الحركة مف المجنة الدكلة لمصميب األحمرا كاالتحاد الدكلي لجمعيات الصميب ات200
جمعية كطنية لمصميب األحمر كاليالؿ األحمر. المكقع اإللكتركني لمجنة الدكلية لمصميب األحمرا المشار إليو:  190ك

are/movement-we-https://www.icrc.org/ar/who :2/4/9201ا تاريخ الزيارة. 
إف المؤتمر الدكلي محفؿ فريد يجمع أكبر شبكة إنسانية في العالـ كجميع حككماتو تقريبنا. كىك يعد حدثنا كبيرنا في 201

مجاؿ العمؿ اإلنساني كأكؿ منتدل عالمي ييدؼ إلى تعزيز النقاش حكؿ القضايا اإلنسانية بيف الحككمات كصانعي 
مر كاليالؿ األحمر. انظر: المؤتمر الدكليا المكقع اإللكتركني لمجنة السياسات كمككنات الحركة الدكلية لمصميب األح

we-https://www.icrc.org/ar/who-الدكلية لمصميب األحمرا المشار إليو: 
conference-are/movement/international2/4/2019تاريخ الزيارة:  ا 

كانكف  7-3يب األحمر كاليالؿ األحمرا جنيؼ ( الصادر عف المؤتمر الدكلي السادس كالعشريف لمصم1القرار رقـ )202
معاممــة أســرى الحــرب والمــدنيين والنســاء -موســوعة القــانون الــدولي اإلنســاني . كائػػؿ أنػػكر بنػػدؽا 1995األكؿ لعػػاـ 

 427ا دار الفكر الجامعيا صواألطفال والمساعدة اإلنسانية

https://www.icrc.org/ar/who-we-are/movement
https://www.icrc.org/ar/who-we-are/movement
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منظمات ممزمة ببذؿ كافة الجيكد لمحد مف ىذه عف طريؽ التشريعات القانكنيةا كلذلؾ فإف ىذه ال
الجريمةا إال أف معظـ اإلجراءات التي صدرت عف أجيزة األمـ المتحدة لـ تشكؿ رادعان ليذه الجريمةا 

أما فيما بتعمؽ بالمجنة الدكلية بؿ اكتفت بإصدار القرارات التي لـ تمقى اثران رادعان عمى أرض الكاقعا 
ا في رعاية األطفاؿ بعد ارتكاب ىذه الجريمة بحقيـا كمحاكلة الحد مف أثر لمصميب األحمر فيعد دكرى

 ىذه الجريمة عمى األطفاؿ الذيف تـ تسريحيـ مف التجنيد.

 

  .األطفالتجنيد  قضاياالمبحث الثاني: تطبيقات عممية ل

أف  عمىيث أكد حي أكقات النزاعات المسمحةا جريمة تجنيد األطفاؿ ف القانكف الدكلي حظر    
لجماعات المسمحةا أك ا القكات المسمحة لمدكؿ أك قامت بو ءمحظكر سكا ارتكاب ىذه الجريمة

ا كبذلؾ يتمثؿ حظر جريمة تجنيد كجكد نزاع مسمح أثناءفي المسمحةا عمى أف ترتكب  الميمشيات
 األطفاؿ في نطاؽ النزاعات المسمحة سكاء كانت دكلية أـ غير دكلية.

الطابع الدكليا في الصراع الدائر بيف دكلتيف أك أكثر باستخداـ القكات  كسمح ذكيتمثؿ النزاع الم    
المسمحة لكؿ دكلةا أما بخصكص مفيكـ النزاع المسمح غير الدكلي فيعد تحديده مف المسائؿ المعقدةا 

غير دكليا كذىبت  ان مسمح ان الحركب األىمية يعد نزاع اندالعفي القكؿ بةف  تىاتجااالإذ ذىب أحد 
الحركب مف أجؿ التحرر كاالنقالب عمى الدكلة أمرا مشركعان  اندالعفكرة اعتبار  ات أيخرل لتؤيدتجاىا

 203مسمح دكلي. نزاع دكليان كعميو يندرج في إطار

ف إدراج الصراعات الناتجة عف الحركب األىمية كالنزاعات المسمحة المندلعة عف حركات التحرر إ    
النزاعات ضرر كبير إذ يترتب عمى ىذه بشكؿ أكبرا  ان ي يبدك منطقيضمف إطار النزاع المسمح الدكل

عمى أف النزاعات المسمحة  1973المجتمع الدكليا كقد أكد قرار الجمعية العامة عاـ يمتد أثره إلى 
التي تناضؿ الشعكب فييا ضد االستعمار مف قبيؿ النزاعات المسمحة الدكلية بمفيكـ اتفاقيات جنيؼ 

 1949.204لعاـ 

                                                           
 .73-70عبد العزيز مندكه عبد العزيز أبك خزيمةا مرجع سابؽا ص203
 .456ا صمرجع سابؽحمد محمد الرفاعي كنجاح مطر دقماؽا أ 204
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الجماعات المسمحةا باعتبارىا نزاعات  التي ترتكبيا األطفاؿتجنيد  قضاياكيركز ىذا المطمب عمى     
في العالـ العربي في الفرع األكؿا كقضية تجنيد  األطفاؿتجنيد  قضايامسمحة دكليةا كذلؾ بعرض 

المحكمة  إلىحالتيا إقضية تمت ةكؿ ك ألىميتيا ا كذلؾفي جميكرية ككنغك الديمقراطية األطفاؿ
 الجنائية الدك

 المطمب األول: قضايا تجنيد األطفال وفقًا لمتقارير الدولية.


دكف سف الثامنة عشرة مف أىـ العناصر في الصراعات التي تمتد  األطفاؿتؤكد األمـ المتحدة أف     
عمى  كدذا ما يؤ ى 205النزاعات كالفقرفريقيا كدكؿ أخرل في العالـا كالتي تنتشر فييا اإدكؿ غرب مف 
في  األطفاؿفي تسييؿ استخداـ  ان أساسي عامالن يعتبر نييار الدكلة كتدىكرىا اقتصاديان كسياسيا ا أف

 .الحركب كالنزاعات

الذيف حاربكا في ساحات القتاؿا إال  األطفاؿضياع العديد مف  إلىأدت الحرب األىمية في السكداف    
بطؿ قصة " الجندم الطفؿ": مف جندم مقاتؿ  مياا ىكمانكيؿ جاؿ جاءت مختمفة في ختاأقصة أف 
 مغف لمسالـ.  إلى

المقاتميفا فقاتؿ ىذا الطفؿ في صفكؼ  األطفاؿعف باقي  تياايبدفقصة جاؿ لـ تكف مختمفة في     
ا المتحدث باسـ  حركات التحرير بعد كفاة كالدتوا إال أف القدر شاء أف يصبح جاؿ بعد إنقاذه اليـك

يعد جاؿ اليـك ك  ا"Stop the Use of Child Soldiersفي الحرب  األطفاؿا تجنيد جماعة "أكقفك 
 206أحد مغني الييب اليب المشيكريف في العالـا كبذلؾ يعبر جاؿ في مكسيقاه عف كفاح شعبو.

عادة إيقةا إلى الكشؼ عف ضركرة محاكلة ىا معاناة عمءلقصة القصيرة كالتي تيخفي كراتيدؼ ىذه ا
 عطائيـ األمؿ بحياة جديدة.ا  الذيف خرجكا مف تجربة مماثمةا ك  ؿالحياة لألطفا

 

                                                           
 .119نزيو نعيـ شالالا مرجع سابؽا ص 205
ا عػػف المكقػػع 12/2/2008مقػاؿ بعنػػكاف: بطػػؿ فػػيمـ "الجنػػدم الطفػػؿ": مػػف جنػدم مقاتػػؿ إلػػى مغػػفو لمسػػالـا بتػػاريخ:  206

 .14/5/2019تاريخ الزيارة:  اhttps://www.dw.com/arاإللكتركني المشار إليو: 
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 .الفرع األول: تجنيد األطفال في العالم العربي

 

 في اليمف األطفاؿكال: تجنيد أ

كالقكات الحككمية المكالية لمرئيس عبد ربو  اندلعت الحرب األىمية في اليمف بيف قكات الحكثييف    
خالليا ا كالتي عانى منيا الشعب اليمني أشد المعاناةا كسقط 2014منصكر ىادم في أكاخر عاـ 

 .ضحاياالمف  العديد

مساعيياا  إلىالجرائـ البشعة لمكصكؿ  ارتكابالقكات العسكرية كالجماعات المسمحة ب تمادت   
اليمف مف جرائـ الحركب األىميةا كخاصة  كمكاطن فمـ ينجيةا اإلنسانالمبادئ  ةعف كافكغضت النظر 

 األعماؿ العدائية. ارتكابتـ استخداميـ في القتاؿ ك  منيـا حيث ألطفاؿا

الجماعات المسمحة المعارضة  فى األطفاؿ في ىذا النزاعا فمـ تتكاكتتضح معالـ جريمة تجنيد     
ارة قكاتيـ المسمحة كخس إلى نضماـكجنكدا فةدل رفض البالغيف لال األطفاؿلمحككمة عف استخداـ 

رغاماألطفاؿ ك استبداليـ بالجنكد  إلىالمقاتميفا أعداد كبيرة مف   207يـ عمى القتاؿ لحشد الجيكش.ا 

 8أف الحكثييف قامكا بتجنيد  2016صدد ىذه الجريمةا أظير تقرير لألمـ المتحدة في عاـ كفي     
 2018عاـ  عددىـ فيىذه األعداد بغضكف سنتيفا فبمغ في  تزايدكأكد عمى ال اليمفاآالؼ طفؿ في 

قتاليـ مع الحكثييف ما بيف عاـ  أثناء في ا أف عدد األطفاؿ الذيف قتمكاألؼ طفؿا كم 40ك 30بيف 
التقرير الصادر  األطفاؿكأكد عمى ظاىرة تجنيد 208ألؼ طفؿ. 12ب يقدر  2018كحتى عاـ  2014

سف الثامنة عشرة بثمثي المقاتميف دكف  األطفاؿقيدرت نسبة  ثا بحي2016عف اليكنيسيؼ في عاـ 
في العمميات العسكريةا  كاستخداميـ ىـالدكلية التي تحظر تجنيد االتفاقياتفانتيككا كافة  209اقاتميالم

                                                           
بتػػػاريخ  أشػػيرا 9طفػػؿ خػػالؿ  2500تجنيػػد  ..الػػيمف.االنقػػالب الحػػكثي يغتػػاؿ أطفػػاؿ مكقػػع العػػيف اإلخبػػارما مقػػاؿ بعنػػكاف:  207
 .10/3/2019تاريخ الزيارة:  اhouthi1-children-ain.com/article/yemen-https://al المشار إليو:ا 16/10/2018
بتاريخ: ا ةنيكز عربي سكاما األطفاؿير األمـ المتحدة عف الحكثييف كتجنيد تقر مكقع سكام نيكز عربيةا مقاؿ بعنكاف:  208
 10/3/2019تاريخ الزيارة:  ا/https://www.skynewsarabia.com: المشار إليوا 2018\7\25
: لمشار إليواعف المكقع االلكتركني ا في اليمفا تقرير فريؽ حقكؽ االنساف األطفاؿتجنيد مقاؿ بعنكاف:  209

www.ylgyemen.org/topic.php?id=22#.XIaYQ6eJLIUhttp://10/3/2019تاريخ الزيارة:  ا. 
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ا بؿ تعريضيـ لكافة أنكاع التعذيب النفسي كالجسدما كما قامكا بالسيطرة عمى القطاع فحسبليس ىذا 
غر  نضماـيـ لالا كتشجيعاألطفاؿالتعميمي كتغيير المناىج لغسؿ أدمغة  لماؿ كالسيطرة ائيـ باإلييـا كا 

 ماليـ كطمكحاتيـ.آختطاؼ محطميف بذلؾ اال بحمؿ السالحا أك

في عاـ  ياظيرت مالمح كالتياألطفاؿ في اليمفا كما أظيرت التقارير بشاعة جريمة تجنيد    
ليمة في ربيـ األالذيف شارككا تجا األطفاؿعدد مف صادرة عف  اتايرك التقارير ا كسردت ىذه 2014

لصفكؼ  نضماـستدراجيـ لالالمستخدمة الأفصحكا مف خالليا عف الطرؽ  كالتيا القكات خدمة ىذه
عمى األعماؿ العدائية باالختطاؼ كالضرب كالتعذيب  األطفاؿ رغاـية إلجبار فتمثمت الكسائؿ اإلالقتاؿا 

 ألطفاؿاتعرض ىؤالء  كما ال يمكف إىماؿاد المخدرةا كالتعنيؼ النفسي كالجسدما كذلؾ استخداـ المك 
حيث شكمت أفعاؿ ىذه الجماعات 210لخطر القتؿ كالتشكه كالتكاجد في مناطؽ انيياؿ الصكاريخ.

عد عمييا اتفاقية حقكؽ الطفؿا مف حؽ الطفؿ ب التي نصت األطفاؿعديد مف حقكؽ مل ان انتياكالمسمحة 
 استثنائوكذلؾ  مف المكاد المخدرةا توايحممف كافة أشكاؿ التعذيبا  توايحما االنفصاؿ عف عائالتو

 211األعماؿ الخطرة. أداءمف 

سيكلة استخداـ األطفاؿ في صفكؼ المقاتميف عند كيتضح مما كرد في التقارير سابقة الذكرا     
التي يتغمب عمييا الفقرا الستدراج األماكف ىذه الجماعات  تستيدؼاندالع الحركب األىميةا بحيث 

كلية باتت ضعيفة كضئيمة أماـ اتساع نطاؽ ظاىرة استيداؼ األطفاؿ بكافة الكسائؿا إال أف الجيكد الد
 األطفاؿ كاستخداميـ كمحاربيف.

ات ضعيفة كغير مجديةا فاكتفت إجراءىذه الجريمةا ب ؼيقا التمثمت الجيكد الدكلية المبذكلة ك    
كات منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة )اليكنيسيؼ( بإدراج ثالث جيات يمنيةا كىي جماعة الحكثي كالق

المسمحة كجماعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بتنظيـ القاعدةا ضمف القائمة السكداء لدييا الستغالليا 
كما كأطمقت منظمة سالـ بال  212في اليمف. المسمحةكاستخداميـ في النزاعات  األطفاؿ

                                                           
المكقػػػع  ا عػػػف2018\11\30"دكف السػػػف" تجنيػػػد الحػػػكثي لألطفػػػاؿ فػػػي الػػػيمفا سػػػكام نيػػػكز عربيػػػةا مقػػػاؿ بعنػػػكاف:  210

 .10/3/2019تاريخ الزيارة:  ا/https://www.skynewsarabia.com/video: المشار إليوااللكتركني 
المكقػػػع  ا عػػػف2018\11\30"دكف السػػػف" تجنيػػػد الحػػػكثي لألطفػػػاؿ فػػػي الػػػيمفا سػػػكام نيػػػكز عربيػػػةا مقػػػاؿ بعنػػػكاف:  211

 .10/3/2019تاريخ الزيارة:  ا/https://www.skynewsarabia.com/video: المشار إليوااللكتركني 
المشار ا عف المكقع اإللكتركني 2014\5\16تجنيد األطفاؿ في اليمف ظاىرة تنتيؾ حقكؽ الطفكلةا مقاؿ بعنكاف:  212
 .10/3/2019تاريخ الزيارة:  اhttps://makkahnewspaper.com/article/33101: إليو
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 ككقع كزير 214اليمف. في لألطفاؿ بجريمة تجنيد الحكثييف الدكليالمجتمع  لتكعيةمالت ح213حدكد
محمد عسكرا كمنظمة األمـ المتحدة لمطفكلة )يكنيسؼ(ا اتفاقية خارطة طريؽ لمنع  اإلنسافحقكؽ 
 ا الاليمنييف األطفاؿتبيف مف ذلؾ أف الجيكد المبذكلة لكقؼ ىذه الجريمة بحؽ ا كي215األطفاؿتجنيد 

ا كالتي حة السكداءبإدراج ىذه القكات عمى الالئ الكتفاءحات كالتيديدات غير المجديةا كاتتعدل التصري
 ىا عمى أرض الكاقع.أثر ال يتضح 

فتمثمت بإعادة  ايمةلطفاؿ األالجسدية كالنفسية لتجارب األ ثاراآلأما الجيكد المخصصة لمحد مف     
ألؼ طفؿ  40طفؿ مقابؿ تجنيد ما يقارب  2000المجنديفا حيث تـ تةىيؿ  األطفاؿعدد مف  تةىيؿ

الذيف تـ تةىيميـ نسبة ضئيمة  األطفاؿكيتضح أف نسبة  216ا2018ك 2014في الفترة ما بيف عامي 
 الذيف تـ تجنيدىـ. األطفاؿجدان مقارنة بعدد 

عمى ندرة كعدـ فاعمية  فحسبذه القضايا ال يقتصر ليالمجتمع الدكلي  ف إىماؿبإكيمكف القكؿ    
فبالرغـ  نيد األطفاؿاى جرائـ تجتسميط الضكء عم أف ىناؾ إىماؿ فيبؿ  اتـ اتخذىاالتي اإلجراءات 

ا كبدأ تجنيد األطفاؿ منذ ذلؾ الحيفا إال أف كافة 2014ىذه الحرب منذ نياية عاـ  اندالعمف 
ىذا ك ا 2018عاـ  بدايةالباحثةا تعد حديثة نسبيانا كأقدميا منذ  اطمعت عميياالتقارير كالمقاالت التي 

الضكء عمييا اإلعالـ مة الخطيرة لـ يسمط ما يدؿ عمى حداثة االىتماـ في المكضكعا أم أف ىذه الجري
 إال بعد مركر أربع سنكات.

عالميةا ال تعد سكل نبذة بسيطة عف األفعاؿ الجرائـ التي أظيرتيا الكسائؿ اإلكمف المؤكد أف    
مسعاىا في حشد جيكشياا كمحاكلة الكصكؿ  إلىالبشعة التي قامت بيا الجماعات المسمحة لمكصكؿ 

 لمحكـ.

                                                           
كىي منظمة دكلية مقرىا باريسا تيدؼ إلى تحقيؽ الحرية كالسالـ كاألمف كاحتراـ حقكؽ اإلنساف. مكقع منظمة 213

 .10/3/2019الزيارة:  ا تاريخbparis.org/goals/https://pw: ا المشار إليوسالـ بال حدكد اإللكتركني
: المشار إليوا عف المكقع االلكتركني 2018\8\17مكقع اليـك السابع اإلخبارما  214

https://www.youm7.com/story2019\3\10تاريخ الزيارة:  ا. 
: المشار إليولكتركني تكقيع اتفاقية خارطة طريؽ لمنع تجنيد األطفاؿا عف المكقع االمقاؿ بعنكاف: اليمف...  215

https://www.aa.com.tr/ar11/3/2019 الزيارة:تاريخ  ا. 
ا عف المكقع 2018 \7\ 25 األطفاؿاتقرير األمـ المتحدة عف الحكثييف كتجنيد ا مقاؿ بعنكاف: ةنيكز عربيسكام  216

 9201\3\12تاريخ الزيارة:  ا/https://www.skynewsarabia.com: المشار إليوااللكتركني 
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 في سكريا األطفاؿنيد ثانيا: تج

 أىذا النزاع ألسك  ءا كقد تعرض الشعب السكرم جرا2011عاـ  نيايةقاـ النزاع السكرم المسمح في    
كالقانكف الدكلي  اإلنسافالجرائـ التي يحظرىا القانكف الدكلي لحقكؽ  أخطركالتي تعد مف  ااتنتياكاال

 2011.217ألؼ شخص منذ عاـ  400سفر ىذا النزاع عف مقتؿ ما يزيد مف أاإلنسانيا ك 

ات المكجية في حؽ الشعب نتياكاال أأسك  ارتكابعمى  أقدمت الجماعات المسمحة الداعشية    
في صفكؼ قكاتياا تحت مسمى  األطفاؿالسكرييفا فقامت بتجنيد  األطفاؿالسكرما كخاصة في حؽ 

لمقياـ  األطفاؿقط لتحضير الفعميا تدريب عسكرم ال ييدؼ ف الستخداـ"أشباؿ الخالفة"ا كسبؽ ىذا ا
فكريان كاشباعيـ باألفكار المتطرفة  األطفاؿتحضير  إلىباألعماؿ القتاليةا بؿ يتعدل محتكل التدريب 

عتيادية لكافة الجماعات باألساليب اال التي تمثؿ منيج ىذه الجماعاتا كما أف ىذا التجنيد جاء
غتيـ اؿ أك اختطافيـ دكف عمـ ذكييـ كغسؿ أدمإغرائيـ باألمك  إمااألطفاؿا المرتكبة لجريمة تجنيد 

كتغممت في عقكليـ مف  األطفاؿفاستيدفت ىذه الجماعات المسمحة  218المباشرة تنفيذ أكامر قادتيـ
 219قناعيـ بةف القتاؿ في صفكفيا كاجب دينيا كجياد في سبيؿ اهلل.إا كعممت عمى خالؿ المدارس

 إلىؿ غيتركز في التغم األطفاؿفي التةثير عمى ف منيج الجماعات المسمحة المتبع إكيتضح ب   
كربطيا بالطابع  األطفاؿصاؽ األفكار المنبثقة عنيـ بةدمغة إلكليـ عف طريؽ المدارسا كمحاكلة عق

 جتمعنا العربي.مف العكامؿ المؤثرة بشكؿ كبير في الديف كالعادات كالتقاليد م باعتبارالدينيا 

                                                           
217

Human Rights Watch، : المشااار يل:اا africa/syria-east/n-https://www.hrw.org/ar/middle  ا
 .13/3/2019تاريخ الزيارة: 

: المشار إليوا 2015 \4\ 24بتاريخ: ا ينايرطفؿ بسكريا منذ  400داعش جند مقاؿ بعنكاف: سكام نيكز عربيةا 218
east/-https://www.skynewsarabia.com/middle13/3/2019تاريخ الزيارة:  ا 

: المشار إليوا 4/6/2018بتاريخ مقاؿ بعنكاف: تجنيد أطفاؿ لمقتاؿ في مدارس خاصة لإلرىابييف في دمشؽا 219
rabic.sputniknews.com/arab_worldhttps://aالمشار إليو عف المكقع اإللكتركني كقناة العالـا :

https://www.alalamtv.net/news اhttps://www.youtube.com/watch?v=Uwceiw2bbQg تاريخ ا
   .  13/3/2019الزيارة: 

https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/syria
https://arabic.sputniknews.com/arab_world
https://arabic.sputniknews.com/arab_world
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في سكرياا حيث  األطفاؿبخصكص تجنيد  ران تقري 220شككت سايتر كأصدرت منظمة ىيكمف      
مف المجنديفا كأكد قسـ حقكؽ الطفؿا بةف جماعات المعارضة  طفالن  25مقابالت مع  أجريت

 في خطكط القتاؿ األمامية. األطفاؿستخداـ اختمؼ األطياؼ السياسيةا يقكمكف بالمسمحة مف م

يـ شكمكا ما ال يقؿ عف نصؼ عدد المقاتميفا الذيف أيجريت معيـ المقابالت بةن األطفاؿذكر     
مف أخطر الميمات العسكريةا كلـ  تعدكالتي  اكصرحكا بةف أدكارىـ تمثمت في االقتحاـ كزرع األلغاـ

الذيف سبؽ كشارككا في العمميات  األطفاؿكأعرب  عسكرم بالغا أمليـ عف  ةالميمات المكجي فايتتب
 221الحياة الطبيعية. إلىسة كالعكدة لدراالعسكرية عف رغبتيـ في استكماؿ ا

 بعض الجماعات المسمحة استخداميا لألطفاؿا فةكد قادتيا خالؿ كمف الجدير بالذكر إنكار     
عامان كسياسة رسميةا  18تحت  األطفاؿتس ككتش بةف كحداتيـ ال تقبؿ ياجريت مع ىيكمف ر أي مقابمة 

 الطفؿ في سف اؿبةف  ف ذنبا فةكد قادتياكما بررت جماعات اخرل تجنيدىا لألطفاؿ بعذر أقبح م
لمقتاؿ في  نضماـاألطفاؿ ىـ مف يبادركف إلى االعمى أف  كأجمعكاا صغيران  يعتبرال عامان  17ك 16

 222كحدىـ.جيييـ أفضؿ مف أف يذىبكا لمقتاؿ صفكفيـا كأف تك 

زاعا فحارب أكثر مف األعكاـ التي دار خالليا الن خالؿالمجنديف  األطفاؿفي أعداد  تزايدالكيتضح    
كا لمقتاؿ في الخطكط األماميةا كما تركزت أدكارىـ في استخدمفي الصفكؼ القتاليةا ك  طفالن  850

 223القياـ باألعماؿ االنتحارٌية باألحزمة الٌناسفة أك العمؿ كحٌراس في السجكف.

                                                           
منظمة مراقب حقكؽ  تةسستمنظمة دكلية غير حككميةا (Human Rights Watch) :ىيكمف رايتس ككتش220

ا تعنى بتكثيؽ كرصد االنتياكات في البمداف كمحاكلة الحد خذ المنظمة مف نيكيكرؾ مقرا دائما لياا 1978اإلنساف عاـ 
.2019\3\13الزيارة:  تاريخ ا/https://www.hrw.orgمنيا. مكقع ىيكمف رايتس ككتش اإللكتركنيا المشار إليو: 

الجماعات المسمحة تدفع باألطفاؿ في المعارؾا  --سكريا  ا مقاؿ بعنكاف:تركنياإللك ىيكمف رايتس ككتشمكقع  221
 13/3/2019تاريخ الزيارة:  اltfl-rights/ljnwd-https://www.hrw.org/ar/topic/childrens المشار إليو:

 بتاريخ:رياا تجنيد األطفاؿ كاستخداميـ مف قبؿ الجماعات المسمحة في سك ىيكمف رايتس ككتش: مقاؿ بعنكاف:   222
ا تاريخ الزيارة: https://www.hrw.org/ar/report/2014/06/23/256574 المشار إليو:ا 2016/ 23/6
14\3\2019.
سكأ عمى أطفاؿ سكرياا األ 2016بعنكاف: عاـ  مقاؿمركز الشرؽ العربي لمدراسات الحضارية كاالستراتيجيةا   223

 15/3/2019تاريخ الزيارة:  اhttp://www.asharqalarabi.org.uk: المشار إليولندفا 

https://www.hrw.org/ar/report/2014/06/23/256574
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مسمحة عمى سكء السكرييف المنضميف لمقتاؿ في صفكؼ الجماعات ال األطفاؿفي عدد  تزايدكيدؿ ال   
قد يككنكا  األطفاؿا فمف الصحيح أف ىؤالء قتصادمالكضع في الدكلة السكريةا كال سيما الكضع اال

 ؿءخطر بمىذا ال إلىالقتاؿا إال أف نسبة كبيرة منيـ ذىبكا عمى يـ إرغامخطفكا كعذبكا مف أجؿ 
 سرىـ.أفي إعالة  إرادتيـ أمالن 

 الحاالت غير في كال ا إال أنيـصفكؼ القتاؿ إلى األطفاؿت التي دفع سباباألبالرغـ مف تعدد ك    
نما يتكجب التركيز عمى تكثيؼ الجيكد المبذكلة مف كافة اقادريف عمى  تخاذ القرارات السميمةا كا 

ف لـ ينجحكا في منعيا أك الحد  اإلنسافالمنظمات الدكلية المدافعة عف حقكؽ  لمحد مف ىذه الظاىرةا كا 
 .منيا

 : تجنيد األطفال في جميورية الكونغو الديمقراطيةالفرع الثاني


باسـ حرب إفريقيا  ضان غك الديمقراطيةا كالمعركفة أيبدأت حرب الككنغك الثانية في جميكرية الككن    
 25تكرط فييا مباشرةن ثماف دكؿ أفريقيةا باإلضافة إلى كالتي ا 1998في أغسطس عاـ  224مىالعظ

ذاتياا  قضاياكالتي اشتممت عمى الا حرب الككنغك األكلى نيايةف بعد أقؿ مف سنة م اجماعة مسمحة
عند تكلي الحككمة االنتقالية لجميكرية الككنغك الديمكقراطية السمطةا  2003في يكليك  ان ت رسميكانتي

 225.ما بعد ذلؾ إلىال أف النزاعات استمرت إ

ات كالمخالفات في حؽ نتياكف االت الجيات المتقاتمة خالؿ ىذه الفترات مف النزاع العديد مارتكب   
تيا الجماعات المسمحة ارتكبات التي نتياككالنساءا كمف أخطر اال األطفاؿكخاصة مف  االمدنييف

جبار ا تجنيدىا لألطفاؿ ك األطفاؿالككنغكلية في حؽ  األعماؿ  رتكابىـ عمى استخداـ السالح الا 
 العدائية.

                                                           
ككنيػػا تعػػد أكثػػر الحػػركب دمكيػػة فػػي التػػاريخ اإلفريقػػي الحػػديثا حيػػث شػػاركت فييػػا ثمػػاني دكؿ  االسػػـتسػػمى بػػذلؾ 224

 ماليػػيف 5.4أسػػفرت الحػػرب كتكابعيػػا عػػف كفػػاة ا 2008مجمكعػػة مسػػمحة تقريبنػػا. كبحمػػكؿ عػػاـ  25إفريقيػػةا فضػػالن عػػف 
 .شخصا مات معظميـ بسبب المرض كالمجاعة

 .2019\8\15ا تاريخ الزيارة: /https://www.marefa.orgمكقع معرفة اإللكتركنيا المشار إليو:  225

https://www.marefa.org/
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ائـ الحرب في جميكرية الككنغكا كيعد الرئيس مف أخطر مرتكبي جر  226كأيعتبر تكماس لكبانغا   
انتو بتيمة تجنيد أطفاؿ دكف سف إد تتكرما كقد تمياالسابؽ التحاد الكطنييف الككنغكلييف في منطقة 

 2003.227ك 2002كاستخداميـ لممشاركة في العمميات القتالية في عامي  اعامان  15

 اعتقاؿض البصر عف ىذه الجريمةا بحيث تـ إال أف سمطات جميكرية الككنغك الديمقراطية لـ تغ    
المحكمة  إلىا كمف ثـ نقمو اإلنسافات الميرتكبة لحقكؽ نتياكبسبب اال 2005تكماس لكبانغا في عاـ 

 17/3/2006.228الجنائية الدكلية في 

كيعد لكبانغا أكؿ شخص يخضع لممحاكمة في المحكمة الجنائية الدكلية منذ إنشائيا عاـ     
ا باإلضافة 230أصدرت الدائرة التمييدية األكلى لممحكمة أمران بالقبض عمى لكبانغاحيث ا 2002229

محاكمة أما  ا26/1/2009غا دييمك في محاكمة تكماس لكبان ا ابتدأت231اعتقاؿثالث مذكرات  إلى

                                                           
إحدل الجماعات كالميميشيات المسمحة المشار  لكبانغاا/فصيؿ تكماس لكبانغا ىك رئيس اتحاد الكطنييف الككنغكلييف 226

  اإللكتركنيا المشار إليو: المتحدةاألمـ منظمة مكقع . (2003) 1493مف القرار  20لفقرة إلييا في ا
https://www.un.org/securitycouncil/ 15/3/2019تاريخ الزيارة:  ا 

 افي حكـ تاريخيا المحكمة الجنائية الدكلية تديف تكماس لكبانغاف: مكقع منظمة اليكنيسيؼ اإللكتركنيا مقاؿ بعنك  227
 المشار إليو:مك بسبب تجنيد األطفاؿ في النزاعات المسمحةا يدي

https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_62005.html15/3/2019تاريخ الزيارة:  ا. 
 .21/3/2019الزيارة:  اريختا /http://www.un.org/ar: والمشار إليا اإللكتركني المتحدةاألمـ منظمة مكقع  228
المحكمة الجنائية الدكلية تحكـ عمى لكبانغا بالسجف ا بياف صحفي بعنكاف: اإللكتركني منظمة األمـ المتحدةمكؽ 229

 ا.un.org/ar/story/2012/07/161782https://news: المشار إليوا 7/2012/ 10أربعة عشر عاماا بتاريخ: 
 .15/3/2019تاريخ الزيارة: 

حكـ بشةف استئناؼ السيد تكماس لكبانغا دييمك القرار  –المحكمة الجنائية الدكليةا دائرة االستئناؼا كثيقة عمنية  230
النظاـ  ( )أ( مف2) 19المتعمؽ بطعف الدفاع في اختصاص المحكمة بمقتضى المادة  3/10/2006الصادر بتاريخ 
 ا المشار إليو:2األساسيا ص

 cpi.int/CourtRecords/CR2009_04429.PDF-https://www.icc :20/3/2019ا تاريخ الزيارة. 
دم ميميشيا اتحاد الكطنييف الكنغكلييفا أيصدرت مذكرة اعتقاؿ بحؽ كؿ مف تكماس لكبانغا ديمك كبكسكك نتاغانداا قائ231

كجيرماف كاتنغا كماثيك نغكدجكلك شكما قائدم الجبية الكطنية لكحدة األراضي كقكات المقاكمة الكطنية في منطقة 
اإلحاطة اإلعالمية األسبكعية الصادرة عف مكتب مقاؿ بعنكاف: أيتكرم. المحكمة الجنائية الدكليةا مكتب المدعي العاـا 

 المشار إليو:(ا 50(ا العدد رقـ )2010/ آب أغسطس  10-16ي العاـ )المدع
 cpi.int/-https://www.icc :15/3/2019ا تاريخ الزيارة. 

http://www.un.org/ar/
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_04429.PDF
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D883E220-936D-4CDA-AC8B-D29AFFE7A4E2/282442/WB1016AugustARB.pdf
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ا أما بكسكك نتانغا فمـ يتـ القبض عميو في 24/11/2009 فقد ابتدأت بتاريخكؿ مف كاتنغا كماثيك 
 233كقد قاـ بتسميـ نفسو طكاعية لممحكمة الجنائية الدكلية. 232رةانفس الفت

عامانا  14ا أصدرت الدائرة التمييدية األكلى حكمان عمى لكبانغا بالسجف لمدة 10/7/2012كفي     
د أيا 1/12/2014كفي 234تخصـ منيا المدة التي قضاىا في الحجز في المحكمة الجنائية الدكلية.

سجف في جميكرية الككنغك  إلىار إدانة لكبانغا كالحكـ الصادر بحقوا كنيقؿ قضاة محكمة االستئناؼ قر 
 235لقضاء عقكبتو. 19/12/2015الديمقراطية في 

المجني عمييـا إال أف المبالغ لـ تتكفر لدل الجانيا كعمى  236تعكيضب ان قرار  المحكمة أصدرتك      
"ا كىي ىيئة مستقمة أنشئت اياضحالذلؾ تـ تخصيص مميكف يكرك لتمؾ القضية مف خالؿ "صندكؽ 

 237.ركما المؤسسة لممحكمة الجنائية الدكلية ةبمكجب معاىد

كتشير المقاالت إلى أف العقكبة التي كانت مف المنتظر أف تكقع عميو حسب ما أكصى المدعي      
ا م اا عمى أف يتـ تخفيضيا إذ238سنة 30العاـ في المحكمة الجنائية الدكلية ىي عقكبة السجف لمدة 

 .239قدـ "اعتذارا صادقا" إلى المجني عمييـ ككؿ مف تضرر جراء أفعاؿ الجماعة المنتمي الييا

                                                           
العػػاـا ةا مكتػػب المػػدعي العػػاـا اإلحاطػػة اإلعالميػػة األسػػبكعية الصػػادرة عػػف مكتػػب المػػدعي المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػ232

https://www.icc-cpi.int/ :2019\3\15ا تاريخ الزيارة. 
ا 2د. عادؿ عبد اهلل المسدما المحكمة الجنائية الدكلية )االختصاص كقكاعد اإلحالة(ا دار النيضة العربيةا ط233

 .298ا ص2014
 296عبد اهلل المسدما مرجع سابؽا صد. عادؿ  234
تاريخ الزيارة:  ا/https://www.un.org/securitycouncil اإللكتركنيا المشار إليو: المتحدةاألمـ منظمة مكقع  235
16\3\2019. 
ر أمرا مباشرا ضد شخص مداف تحدد فيو شكؿ مف ( مف نظاـ ركما األساسي: "لممحكمة صالحية إصدا75المادة ) 236

 اشكاؿ جبر الضررا كمنيا رد الحقكؽ أك التعكيض". 
مكقع الجزيرة اإلخبارم: خبر صحفي بعنكاف: الجنائية الدكلية في أكؿ تعكيض لضحايا جرائـ حربا بتاريخ: 237
تاريخ الزيارة:  ا/https://www.aljazeera.net/news/humanrights  ا المشار إليو:11/10/2016
15/3/2019. 
( مف نظاـ ركما األساسي تنص عمى: )لممحكمة أف تكقع عمى الشخص المداف بارتكاب جريمة في 77المادة ) 238

 30السجف لعدد محدد مف السنكات لفترة أقصاىا -1( مف ىذا النظاـ األساسي: إحدل العقكبات اآلتية: 5أطار المادة )
 سنة......(

https://www.un.org/securitycouncil/
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كيتضح مف القضية السابقة بةف امتثاؿ جميكرية الككنغك الديمقراطية لمقانكف الدكليا ىك ما جعؿ     
عمى  ءن كـ بناتخفيض الح أما بخصكصمف المحكمة الجنائية الدكلية فعالة في الحكـ في ىذه القضيةا 

تكاجدىـ في  أثناء عانكا الكثير في فقدا األطفاؿغير عادؿ بحؽ  جراءفيعتبر ىذا اإل"اعتذار صادؽ"ا 
القتاؿا تمؾ المعاناة التي ال يمكف  أثناءفي ركاحيـ ألذيف ازىقت ا األطفاؿعف  فضالن ساحات القتاؿا 

 تعكيضيا باعتذار صادؽ.

تةىيؿ األطفاؿ المقاتميف في جميكرية الككنغكا  الجيكد في فقامت المنظمات الدكلية بالعديد م   
ف مف القكات مسمحة أك الجماعات المسمحةا يمركز خاص يحتكم األطفاؿ المسرح بإنشاءقامت  حيث

ييخصص ىذا الكقت لمبحث عف أسرىـ ا ك ة أشير في مراكز العبكر كالتكجيويبقى األطفاؿ لعدف
راد طكاقـ المجنة الدكلية بجمع المعمكمات لمعثكر عمى ثـ يقكـ أف240كمساعدتيـ عمى التةقمـ.

 241.عائالتيـ

طفالن كانكا مجٌنديف في  283بجمع شمؿ  ا2014كبخصكص ذلؾ قامت المجنة الدكلية في عاـ     
إلى  إعادتيـالذيف جرل  األطفاؿطفالن مف  413زيارة  إلىصفكؼ قكات كجماعات مسمحةا إضافة 

 242في عائالتيـ كمجتمعاتيـ.مف اندماجيـ  ؤكدتمناطقيـ ل

                                                                                                                                                                                
عدالة االنتقالية: مقاؿ بعنكاف: حكـ في قضية لكبانغا: اختبار تاريخي لتفكيض المحكمة الجنائية المركز الدكلي لم239

 ا المشار إليو:25/6/2012الدكلية بمنح جبر الضرر لمضحاياا بتاريخ: 
 mandate-reparations-icc-test-historic-sentence-https://www.ictj.org/ar/lubangaتاريخ  ا

 .15/3/2019الزيارة: 
جميكريػػة الككنغػػػك الديمقراطيػػػة: مكاجيػػػة مسػػػةلة تجنيػػػد األطفػػػاؿا المنظمػػة الدكليػػػة لمصػػػميب األحمػػػرا مقػػػاؿ بعنػػػكاف:  240

ldymqrty-lkwngw-https://www.icrc.org/ar/content/jmhwry-: المشػػػػػػػار إليػػػػػػػوا 11/2/2015بتػػػػػػػاريخ: 
ltfl-tjnyd-msl-mwjh15/3/2015تاريخ الزيارة:  ا. 
طفػالن مػف  152جميكريػة الككنغػك الديمقراطيػة: جمػع شػمؿ لية لمصميب األحمرا خبر صحفي بعنػكاف: المنظمة الدك  241

 المشار إليو:ا 29/1/2015األطفاؿ المجنَّديف بةقاربيـ بعد تسريحيـا بتاريخ:
 -child-former-152-congo-republic-https://www.icrc.org/ar/document/democratic

iliesfam-reunited-soldiers15/3/2019تاريخ الزيارة:  ا. 
طفػػالن مػػف األطفػػاؿ المجنَّػػديف  152جميكريػػة الككنغػػك الديمقراطيػػة: جمػػع شػػمؿ المنظمػػة الدكليػػة لمصػػميب األحمػػرا  242

 2019\3\14تاريخ الزيارة: ا https://www.icrc.org تسريحيـابةقاربيـ بعد 

https://www.icrc.org/
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الطفكلة في بعثة منظمة األمـ المتحدة في جميكرية  حمايةكما أسفرت الجيكد التي بذليا قسـ     
عقد اجتماع أقر االتفاؽ عمى عممية  إلىالككنغك كاليكنيسيؼ مع المجنة المختمطة لمسالـ كاألمفا 

 243مف الجماعات المسمحة. المقاتميف األطفاؿسراح  إطالؽلتقديـ المساعدات كتيسير 

فيما  كمما ال شؾ فيو أف المنظمات الدكلية قد قدمت مساعدات عدة لألطفاؿ تمت اإلشارة إلييا   
الذيف  األطفاؿبمغ أعداد ىائمةا بالمقارنة بعدد  األطفاؿجريمة التجنيد مف  ضحاياا إال أف عدد سبؽ

ف دؿ ذلؾ عمى شيتةىيميـإعادة قامت المنظمات ب المجتمع الدكلي ليذه دؿ عمى إىماؿ في ءا كا 
يا لكبانغاا إال ارتكبالجرائـ التي  ضحايالمخصص  يكركمميكف مبمغ يتجاكز  إيداعث تـ القضيةا حي

لـ تظير بالشكؿ الذم يتكافؽ مع المبمغ الميخصص  ضحاياال األطفاؿأف الخدمات المقدمة لمساعدة 
 ليـ. 

في جميكرية الككنغكا إال أف خطر  األطفاؿة تجنيد كبالرغـ مف إدانة عدد مف مرتكبي جريم    
التجنيد ما زاؿ مالحقان لألطفاؿا ىذا ما أكدت عميو بعثة األمـ المتحدة لحفظ السالـ في جميكرية 

أف ثالثة كخمسيف طفال عمى األقؿ معرضكف لخطر  إلىالككنغك الديمقراطية )مكنسككك(ا كأشارت 
ف دؿ ذلؾ عمى شي 244.ة الككنغك الديمقراطيةإعادة التجنيد في منطقة شرؽ جميكري فيدؿ عمى  ءكا 

 .األطفاؿرادع لكقؼ تجنيد  أمعدـ فاعمية القرار الصادر عف المحكمةا فمـ ينجـ عنو 

بةف اشارت في حكميا  األكلىكفي صدد القرار الصادر عف المحكمة الجنائية الدكليةا فكاف مف     
التعذيب كالتشكيو كالتجنيدا  ضحايا األطفاؿراكز لتةىيؿ م بإنشاءإلزاـ الحككمة الككنغكلية  إلى

كتعديؿ االنحراؼ الفكرم الذم نشة عف مشاركتيـ في  نفسياناكمعالجتيـ  األطفاؿييخصص لتعميـ 
 إلى إعادتيـفترة مناسبة إلصالحيـ قبؿ  األطفاؿالقتاؿا بشكؿ يتعدل مركز لمعبكرا بحيث ييمضي 

 عائالتيـ.

                                                           
 66يفك الشمالية( ك)كيفك الجنكبية( تـ اكفاد ثالث بعثاتا كأسفرت ىػذه الجيكد عف إطالؽ سػراح في محافظتي )ك 243

يي المنغكلية(ا كطفؿ اطفال )الم 12ي الكاسدييف(ا فضال ايطفال ن مف قػكات )م 44طفال مف قكات عف طفمة كاحػدةا ك
المؤتمر الكطني لمدفاع عف الشعب(. كما أسفرت أطفاؿ مف قكات ) 9كاحد مف ائتالؼ المقاكمة الكطنية الككنغكليةا ك

 50جيكد بعثتيف مشتركتيف عف إطالؽ سراح أقؿ مف عشرة أطفاؿ مقاتميف. انظر: د. محمد النادما مرجع سابؽا ص
ميكرية الككنغك الديمقراطية: األمـ المتحدة قمقة بشةف احتماؿ إعادة منظمة األمـ المتحدة: خبر صحفي بعنكاف: ج 244

 المشار إليو:ا 10/6/2013بتاريخ:  ارات األطفاؿتجنيد عش
https://news.un.org/ar/story/2013/06/17990215/3/2015تاريخ الزيارة:  ا. 
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ألطفاؿ كالتي سمطت الضكء عمييا كسائؿ قضايا تجنيد امف ع عمى عدد يتضح مف االطال     
اإلعالـا ىي الجرائـ التي ارتكبتيا الجماعات المسمحةا كالتي يترتب عمييا تعذيب األطفاؿا كاختطافيـ 
ف دؿ ذلؾ  مف أجؿ إجبارىـ عمى المشاركة في العمميات العدائيةا أك أغرائيـ باألمكاؿ كاألسمحةا كا 

فيدؿ عمى أىمية مكاءمة التشريعات الدكلية مع جرائـ تجنيد األطفاؿ عمى أرض الكاقعا بةف  عمى أمرا
تخصص عقكبات رادعة تتخذ اتجاه ىذه الجماعات في حاؿ استخداميـ لألطفاؿ كجنكد أك مقاتميفا 
 لما ليذه الجريمة المرتكبة مف أثر كبير عمى األطفاؿ كالمجتمعات المحيطة بيـا ككذلؾ المجتمع

 الدكلي.

 .المطمب الثاني: قضية تجنيد األطفال في فمسطين


يترتب عمى اعتبار النزاعات المسمحة القائمة عمى حركات التحرر كالمقاكمة مف قبيؿ النزاعات     
المسمحة الدكليةا انطباؽ اتفاقيات جنيؼ المنظمة لمنزاعات المسمحة الدكليةا كقكاعد القانكف الدكلي 

ألراضي الفمسطينية المحتمةا إضافة إلى اعتبار االحتالؿ الحربي لممناطؽ أيضان مف اإلنساني عمى ا
ا قكاعد القانكف الفمسطينيةمقاكمة الشعب الكعميو ينطبؽ عمى تنظيـ  قبيؿ النزاعات المسمحة الدكليةا

يث أكدت ا ح1949245الدكلي في النزاعات المسمحة كبخاصة اتفاقيات جنيؼ االربعة المنعقدة عاـ 
اتفاقيات جنيؼ عمى انطباقيا "في جميع حاالت االحتالؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ 

 246حتى لك لـ يكاجو ىذا االحتالؿ مقاكمة مسمحة".  المتعاقدةاالسامية 

انطباؽ اتفاقيات جنيؼ عمى فرعيفا تكضيح  إلىكلتكضيح كافة ىذه المسائؿ تـ تقسيـ المطمب    
في الفرع  اإلسرائيمي لألطفاؿ الفمسطينييف نطاؽ تجنيد قكات االحتالؿك ا المحتمةاألراضي الفمسطينية 

 الثاني.

 

 

                                                           
ــائيد. سػػييؿ حسػػيف الفػػتالكما 245 ــدولي الجن ــانون ال دار النشػػر لمثقافػػة ا جــرائم الحــرب وجــرائم العــدوان، موســوعة الق

 73دكه عبد العزيز أبك خزيمةا مرجع سابؽا صمن كعبد العزيز 27ا ص2011ا 1كالتكزيعا ط 
 .1949( المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ لعاـ 2المادة ) 246
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 الفصل األول: انطباق اتفاقية جنيف الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة

 إسرائيؿلكافة الجرائـ الدكلية في فمسطيف أصبح عمنيان ككاضحانا كال تتعمد  إسرائيؿ ارتكابإف      
يا ليذه الجرائـا فما تقكـ بو أماـ المجتمع الدكلي ىك إعطاء ىذه الجرائـ الصفة القانكنيةا ارتكاب إخفاء
نظريان مع اإلطار القانكني  لالحتالؿيتماشى القانكف المدني ا حيث ارتكابيا بكافة السبؿ القانكنيةكتبرر 

 247الدكليا إال أف ىناؾ فجكة كبيرة بيف القانكف كالممارسة.

ا كلماذا ال اإلنسافي كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنسانبقكاعد القانكف الدكلي  إسرائيؿذا ال تمتـز فمما     
 ؟األطفاؿعمى كافة الجرائـ المرتكبة كخاصة تمؾ التي تمس بحقكؽ  إسرائيؿيتـ محاسبة 

 الحربي الذم كقعت نتيجتو فمسطيف تحت قبضة قكات االحتالؿيجب عمينا تكضيح مفيكـ  ةايبد    
 ة.اإلسرائيمي االحتالؿ

المسمحةا الحربي بةنو: "سيطرة دكلة عمى إقميـ الغير بكاسطة القكة  االحتالؿفيعرؼ محمد مجذكب  
 في:  االحتالؿآثار قانكنية". كتتمثؿ عناصر  االحتالؿعف ىذا  كتنجـ

 قياـ حالة حرب أك نزاع مسمح بيف قكات دكلتيف أك أكثر. .1
 تة تحتؿ فييا قكات مسمحة أجنبية أراضي دكلة أخرلفعمية كمؤق احتالؿت قياـ قكا .2
 248يجب أف تككف سيطرة الدكلة المحتمة كاممة كمؤثرة .3

كافة العناصر المذككرة التي تؤيد كجكد  كانطباؽ ااإلسرائيمي االحتالؿفككف فمسطيف كاقعة تحت     
ي اإلنساندكلي ا يعني أف كجكب تطبيؽ القانكف العمى األراضي الفمسطينية حربي احتالؿحالة 

أحد أشكاؿ  249الحربي االحتالؿجنيؼ عمى األراضي الفمسطينية أمر مفركغه منوا ككف  اتفاقياتك 

                                                           
دانة األطفال المقدسيينمؤسسة الضمير لرعاية األسير كحقكؽ اإلنسافا  247  6ا ص2018ا تقرير بعنوان: اعتقال وا 
ا 2015ا 1ا طالحمبـــي الحقوقيـــةوانتيـــاك حقـــوق اإلنســـان، منشـــورات  حـــتاللاالمحمػػػكد سػػػامي نعمػػػة الجػػػكرما  248
 26-24ص
(: "تعتبػر أرض الدكلػة محتمػة حػيف تكػكف تحػت السػمطة الفعميػة لجػيش 42ا المادة )1907كفقا التفاقية الىام لعاـ  249

 العدك كال يشمؿ االحتالؿ سكل األراضي التي يمكف أف تمارس فييا ىذه السمطة بعد قياميا".
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 احتالؿنتيجة  لـ تعترؼ بةف كجكدىا عمى األراضي الفمسطينية جاء إسرائيؿإال أف ا النزاع المسمح
 250عف النفسا عقب التيديدات العربية ليا. ان شرعي ان حربيا بؿ دفاع

ا كتدعي بةف الدائر بينيا كبيف الفمسطينييفعمى النزاع  االتفاقياتىذه  انطباؽبعدـ إسرائيؿ ادؿ كتج   
أكردت العديد مف الحجج بيذا الشةفا كمنيا  حيثجنيؼ ال تسرم عمى المناطؽ الفمسطينيةا  اتفاقيات

كردت محكمة العدؿ  مف دكلة ذات سيادةالـ تككنا جزءان الحجة القائمة بةف الضفة الغربية كقطاع غزة 
نتيجة لحرب  إسرائيؿدم أيالدكلية عمى ذلؾ االدعاء بةنو: نظران لككف المناطؽ الفمسطينية سقطت في 

عمى المناطؽ الفمسطينية مع  إسرائيؿمع دكلتيف مكقعتيف عمى الكثيقةا فإنو يتكجب أف تتفؽ سيطرة 
 251كثيقة جنيؼ 

 1949الرابعة لعاـ  جنيؼ يةاتفاق انطباؽني لتةكيد عدـ كقد كفر القضاء اإلسرائيمي الغطاء القانك     
يشترط أف تصبح االتفاقيات  ان عمى األراضي الفمسطينية المحتمةا بةف أصدر قضاة المحكمة العمياا قرار 

ا كذلؾ مف مان مف القانكف المحمي لكي يصبح تطبيقيا ممز  ان الدكلية المكقع عمييا مف قبؿ إسرائيؿ جزء
اص مف الكنيست )البرلماف اإلسرائيمي(ا كبذلؾ فإف اتفاقيات جنيؼ غير ممزمة خالؿ إصدار قرار خ
رار يؤكد قيا ليذه االتفاقياتا لككف الكنيست اإلسرائيمي لـ يقـ بإصدار أم انضمامرغـ تكقيع إسرائيؿ ك 

إذ أف الدكؿ المكقعة عمى  االقانكف الدكلي بشكؿ كاضح كصريح قكاعد كىذا ما يخالؼ 252تطبيقيا.
دماجيا في تشريعاتيا الكطنية.اال  تفاقيات الدكلية ممزمة بتبي ىذه االتفاقيات كا 

 كحقكؽ المحتمةا بالسمطات السكاف عالقات تنظـ التي الرابعة جنيؼ اتفاقية أف إسرائيؿ كتدعً    
 "بمكـ ييكدا" ادعاه ما منياا عدة بذرائع عمييا تسرم ال السكاف ىؤالء اتجاه المحتمة السمطة ككاجبات
 الغربية الضفة عمى مشركعة قانكنية سيادة ليا يكف لـ األردف أف: "يقكؿ حيث السيادةا فراغ نظرية
 كفقا محظكر الضـ بإف عممان  ا1948 عاـ في قكاتيا غزتو حينما إلييا الغربية الضفة بضـ قامت كأنيا

 كيضيؼ كباكستافا ابريطاني: ىما دكلتيف سكل الضـ بيذا الدكؿ مف أحد يعترؼ كلـ الدكليا لمقانكف
" إسرائيؿ"  الشرعية السيادة صاحب تقصي أف تستطيع ال كبالتالي محتمةا سمطة كانت األدرف أف بمكـ

                                                           
 32ا مرجع سابؽا صالحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ 250
ــدولي اإلنســانينجػػاح مطػػر دقمػػاؽا  251 ا 2005ا 1ا طالمركــز القــانوني لألســرى الفمســطينيين فــي ضــوء القــانون ال
 30-29ص
 32الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿا مرجع سابؽا ص 252
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ف غزةا كقطاع الغربية لمضفة سيادتيا عف  يندرج بؿ عدكانياا عمال يشكؿ ال إسرائيؿ بو قامت ما كا 
 مشركعة سيطرة ىي الغربية ةالضف عمى إسرائيؿ سيطرة أف اعتبار عمى النفسا عف الدفاع ضمف

    253".الغربية الضفة عمى لمسيادة بالنسبة األردف مف أفضؿ قانكني مركز في كىي كقانكنيةا

 237القانكف الدكلي عمى األراضي الفمسطينيةا في قراره رقـ  انطباؽكأكد مجمس األمف عمى    
 اإلنسافاحتراـ حقكؽ  إلى ائيؿإسر يكنيكا كفيو يدعك مجمس األمف  14بتاريخ  1967الصادر في عاـ 

بتاريخ  1987لعاـ  605كذلؾ في قراره رقـ  ا1967ت بصراع الشرؽ األكسط ةثر في المناطؽ التي ت
لمشعب  اإلنسافتنتيؾ حقكؽ  التية اإلسرائيميديسمبر كفيو يشجب مجمس األمف الممارسات  22

ران كبدقة باتفاقية جنيؼ المتعمقة أف تتقيد فك  إسرائيؿكيطمب مف  ااألراضي المحتمة في الفمسطيني
 254المدنييف كقت الحرب. حمايةب

كأصدرت الجمعية العامة عدة قرارات تؤكد انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينيةا    
 كىي: 

 1997\4\25الصادر بتاريخ  A\RES\ES.10.2القرار رقـ  .1
 1997\7\15الصادر بتاريخ  ES-10\3القرار رقـ  .2
 1997\11\13الصادر بتاريخ  ES-10\4ار رقـ القر  .3
 1998\3\17الصادر بتاريخ  ES-10\5القرار رقـ  .4
 1999255\3\9الصادر بتاريخ  ES-10\6رقـ القرار  .5

                                                           
لفمسطينية المحتمة. انظر في اليامش لالستزادة حكؿ ذرائع إسرائيؿ بعد انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي ا 253

ا رسالة دكتكراها جامعة عيف مفيوم المقاومة واالرىاب في االراضي الفمسطينية المحتمةفي التحول د. نجاج دقماؽا 
 592 -578ا ص2012شمسا 

 
ا تاريخ الزيارة: un.org/ar/ga/about/https://www.المكقع اإللكتركني لألمـ المتحدةا المشار إليو: 254
8\8\2019 

ا تاريخ الزيارة: /https://www.un.org/ar/ga/aboutالمكقع اإللكتركني لألمـ المتحدةا المشار إليو: 255
8\8\2019. 

https://www.un.org/ar/ga/about/
https://www.un.org/ar/ga/about/
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لزامية ككنيا قد صدرت بةغمبية تزيد اإل كتعد القرارات الصادرة عف الجمعية العامة قرارات ليا القكة    
ا 256ت تشكؿ تفسيران دكليان لمعاىدة دكلية كىي ميثاؽ األمـ المتحدةعف الثمثيفا كذلؾ فإف ىذه القرارا

 كعميو يجب إلزاـ كافة الدكؿ باحتراـ القرارات الصادرة عف األمـ المتحدة.

كقياسان عمى رأم محكمة العدؿ الدكلية بخصكص جدار الفصؿ العنصرما فإف إسرائيؿ ممزمة     
كثيرة جداا كمف  ةنيةا إال أف الحجج كالذرائع اإلسرائيميبتطبيؽ اتفاقيات جنيؼ عمى األراضي الفمسطي

التي تبرر ليا تنظيـ الدكلة المحتمةا  الىامخضعت نفسيا التفاقية أقد  المالحظ أف سمطات االحتالؿ
ضمنية النطباؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى المكافقة كيعد تطبيؽ إسرائيؿ التفاقيات الىام مف قبيؿ ال

: "إذا انتقمت التي تنص عمى 258الثانية الىام( مف اتفاقية 34مادة )كبرجكع لم 257اةاألراضي المحتم
سمطة القكة الشرعية بصكرة فعمية إلى يد قكة االحتالؿا يتعيف عمى ىذه األخيرةا قدر اإلمكافا تحقيؽ 

لقصكل األمف كالنظاـ العاـ كضمانو مع احتراـ القكانيف السارية في البالدا إال في حاالت الضركرة ا
 التي تحكؿ دكف ذلؾ". 

دخكليا األراضي فكر باشرت بإصدار ىذه األكامر  فقداألكامر العسكريةا  إصداربتقكـ إسرائيؿ ك     
أعمنت فييا دخػكؿ الجػيش اإلسرائيمي المنطقةا تػكلي قائػد المنطقػة السمطات ك ا 1967الفمسػطينية عػاـ 

كأعمنت إنشاء المحاكـ العسكرية كتشكيمياا كما جاء في ىػذه التشريعية كالقضائية كالتنفيذية فيياا كما 
 259البالغػات أف إسرائيؿ تعتـز تطبيؽ مكاد معاىدات جنيؼ التي كقعت عمييػا سػابقا.

( التي جاءت بيا اتفاقية الىام بيدؼ تنظيـ قكات 34يؤدم تطبيؽ إسرائيؿ لنص المادة )      
ا إال بالجزء الذم يؤىميا لمسيطرة عمى المناطؽ الفمسطينية رافيااالحتالؿ ألحكاؿ الدكلة المحتمة إلى اعت

ا المدنييف ككنيـ كاقعيف تحت االحتالؿ الحربي فلمفمسطينييبالحماية المخصصة أنيا لـ تعترؼ 
قرار الجمعية  عميو ا كالذم أكد260"المقاكمة المسمحة"كخاصة حؽ المدنييف في األراضي المحتمة في 

                                                           
 58-57ا ص2011ا القدس-ية الدراسات العربيةالقدس في قرارات األمم المتحدة، جمعإبراىيـ محمد شعبافا  256
ا تاريخ الزيارة: /https://www.un.org/ar/ga/aboutالمكقع اإللكتركني لألمـ المتحدةا المشار إليو: 257
8\8\2019 

 .1907كبر/ تشريف األكؿ لعاـ أكت 18االتفاقية الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البريةا في  258
 63ص ا مرجع سابؽاداككد الدرعاكم 259
المقاكمة الشعبية المسمحةا تعني: عمميات القتاؿ التي تقـك بيا عناصر كطنية مسمحة مػف غيػر أفػراد الجػيش دفاعػان  260

 104صبؽا مرجع ساعف المصالح الكطنيةا ذلؾ بيدؼ تحرير الكطف مف قبؿ القكات المحتمة. منتصر سعيد حمكدةا 

https://www.un.org/ar/ga/about/
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مف اتفاقية جنيؼ الرابعة  3/6262ا كما جاءت المادة 2611960لعاـ  1514رقـ  العامة لألمـ المتحدة
 263الذيف يمارسكف أعماؿ الكفاح المسمح.لمسكاف المدنييف  حمايةلمتةكيد عمى 

كانضماميا ا 2014في عاـ  كبركتكككالتيا اإلضافية التفاقيات جنيؼ كيؤدم انضماـ فمسطيف   
عمى مطالبة المجتمع الدكلي بمسائمة إسرائيؿ عف كافة الجرائـ  إلى قدرتيا لممحكمة الجنائية الدكلية

الدكلية المرتكبة في حؽ الفمسطينييف كالمحظكرة ضمف ميثاؽ ركما األساسي كاتفاقيات جنيؼا 

                                                           
 كالذم ينص عمى:  261

الشعكب الستعباد األجنبي كسيطرتو كاستغاللو يشكؿ إنكارا لحقكؽ اإلنساف األساسيةا كيناقض ميثػاؽ  إخضاع .1
 األمـ المتحدةا كيعيؽ قضية السمـ كالتعاكف العالمييف.

ياسػي كتسػعي لجميع الشػعكب الحػؽ فػي تقريػر مصػيرىاا كليػا بمقتضػى ىػذا الحػؽ أف تحػدد بحريػة مركزىػا الس .2
 تحقيؽ إنمائيا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي. إلىبحرية 

ال يجكز أبدا أف يتخذ نقػص االسػتعداد فػي الميػداف السياسػي أك االقتصػادم أك االجتمػاعي أك التعميمػي ذريعػة  .3
 .قالؿلتةخير االست

التابعػػةا لتمكينيػػا مػػف  يكضػػع حػػد لجميػػع أنػػكاع األعمػػاؿ المسػػمحة أك التػػدابير القمعيػػةا المكجيػػة ضػػد الشػػعكب .4
 الممارسة الحرة كالسممية لحقيا في االستقالؿ التاـا كتحتـر سالمة ترابيا الكطنيا

اتخاذ التدابير الالزمةا في األقاليـ المشمكلة بالكصاية أك األقاليـ غير المتمتعة بالحكـ الذاتيا  إلىيصار فكرا  .5
شػعكب تمػؾ األقػاليـا دكف أيػة  إلػىاا لنقػؿ جميػع السػمطات أك جميع األقاليـ األخرل التػي لػـ تنػؿ بعػد اسػتقاللي

شػػػركط أك تحفظػػػاتا ككفقػػػا إلرادتيػػػا كرغبتيػػػا المعػػػرب عنيمػػػا بحريػػػةا دكف تمييػػػز بسػػػبب العػػػرؽ أك المعتقػػػد أك 
 المكفا لتمكينيا مف التمتع باالستقالؿ كالحرية التاميفا

كالسػػػالمة اإلقميميػػػة لبمػػػد مػػػا تكػػػكف متنافيػػػة كػػػؿ محاكلػػػة تسػػػتيدؼ التقػػػكيض الجزئػػػي أك الكمػػػي لمكحػػػدة القكميػػػة  .6
 كمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة كمبادئوا

تمتػػـز جميػػع الػػدكؿ بةمانػػة كدقػػة أحكػػاـ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدةا كاإلعػػالف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػاف كىػػذا اإلعػػالف  .7
دة كالسالمة اإلقميميػة عمي أساس المساكاة كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لجميع الدكؿا كاحتراـ حقكؽ السيا

تػػاريخ  ا /http://www.un.org/arمكقػػع منظمػػة األمػػـ المتحػدة اإللكتركنػػيا المشػػار إليػػو: لجميػع الشػػعكب.
 1/4/2019الزيارة: 

ي األراضػػي المحتمػػة بعػػد عػػاـ كاحػػد مػػف انتيػػاء العمميػػات الحربيػػة تفاقيػػة فػػيكقػػؼ تطبيػػؽ ىػػذه اال"كالتػػي تػػنص عمػػى:  262
إلػى  29ا كمػف 27ا 12إلػى  1مػف  االتفاقيػة:تػـز دكلػة االحػتالؿ بةحكػاـ المػكاد اآلتيػة مػف ىػذه بكجو عاـا كمع ذلؾا تم

ا كذلؾ طكاؿ مػدة االحػتالؿ مادامػت ىػذه الدكلػة 143ك 77إلى  61ا كمف 59ا ك53ا ك52ا ك51ا ك49ا ك47ك 34
 ".تمارس كظائؼ الحككمة في األراضي المحتؿ

  105-103منتصر سعيد حمكدةا مرجع سابؽا ص 263
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دكؿ األطراؼ في نظاـ ال قضايا الجرائـ الدكلية في نطاؽ فمممحكمة الجنائية الدكلية صالحية النظر في
 264ركما األساسي.

 265"الجنكد العسكرييف"ف مف القادة كالمجرميف اإلسرائيمي إخضاعكيترتب عمى ذلؾ كجكب     
 .لممسؤكلية الجنائية الدكلية عف الجرائـ الدكلية التي تـ ارتكابيا في حؽ الفمسطينييف

 لألطفال الفمسطينيين. : نطاق تجنيد قوات االحتالل اإلسرائيميالثانيالفرع 


ال يمكف إنكاره في الدفاع عف أرضيـا كيعكد ذلؾ  ان نضالي ان فاؿ فمسطيف دكر مما ال شؾ فيو أف ألط   
ة البشعة في حؽ شعبيـ كذكييـ اإلسرائيميا شاىديف عمى الجرائـ االحتالؿلترعرعيـ في ظؿ كجكد 

 266الطفؿ الفمسطيني كخطر عمى المدل البعيدا إلىفي النظر  إسرائيؿكأىميـا كىذا ما عزز سياسة 
ر غيارتكبت في حقيـ كافة الجرائـ عمى دكرىـ النضالي بكافة الكسائؿا ك ء حاكلت القضاف

 267نسانية.اإل

الفمسطينييف كعسكرييف سكاء باستيدافيـ في اليجمات  األطفاؿبمعاممة  االحتالؿقامت قكات ف    
ف العسكريةا كخاصة تمؾ التي شيدتيا غزة في السنكات السابقةا أك حيف أسرىـا غير مكترثة بذلؾ لس

أك حالتيـ النفسية كالصحيةا أك لكجكب معاممتيـ كمدنييف بمقتضى القانكف الدكلي  ااألطفاؿىؤالء 
 ي.اإلنسان

الدكلية التي صادقت عمييا. كالتي مف خالليا  االتفاقياتبعرض الحائط كافة  إسرائيؿكضربت      
مـ ف 268لمصمحة الفضمى ليـ.تحقيؽ ا األطفاؿات المتعمقة بجراءألزمت نفسيا بةف تراعي في جميع اإل

الدكلية فقطا بؿ أنيا لـ تمتـز بالتشريعات الداخمية كالقكانيف  االتفاقيات انتياؾ إلى إسرائيؿتعمد 
 منيـ. األطفاؿالفمسطينييف كبالذات  األسرلالعسكرية التي نصت عميياا في التعامؿ مع 

                                                           
 1998( مف نظاـ ركما األساسي لعاـ 5المادة )264
لممحكمة الجنائية الدكلية صالحية محاسبة القادة كرؤساء الدكؿا إذ ال يمكف التذرع بالصفة الرسمية ليؤالء  265

 .420األشخاصا كال تمثؿ ىذه الصفة دفاعان شرعيان أك ظرفان مخففان. محمد عبد المنعـ عبد الغنيا مرجع سابؽا ص
 ا 65ا ص2010ا حق األطفال األسرى في التعميمسة الضمير لرعاية األسير كحقكؽ اإلنسافا تقرير بعنكاف: مؤس266
ا دار 86ا ع. 13ا مجمػة صػامد االقتصػادما ـ. دور الطفـل الفمسـطيني فـي االنتفاضـة الشـعبيةجكدت أبك عكفا 267

 54ا ص1991الكرمؿ لمنشرا 
 .41ا ص2007ا فرع فمسطيف األسرى األطفال الفمسطينيين ر بعنوان:تقريا الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ 268
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 السادسة عشرة بالغيفا كىذا ما يظير الفمسطينييف فكؽ سف األطفاؿة اإلسرائيميفاعتبرت المحاكـ    
الذيف تنتيي مرحمة الطفكلة لدييـ عند بمكغ سف الثامنة  فياإلسرائيمي األطفاؿة التمييزية لصالح سياسال

 ما دكف سف الثامنة عشرة. األطفاؿأحكاـ بحؽ  إصداركعميو يتكجب عدـ  269عشرة.

ات أسره أك حتى في إجراءلنفسية سكاء في اكتراث لسف الطفؿ كحالتو ا أمال تبدم  إسرائيؿأف  أم   
 االحتالؿفمسفة يتجو إلييا  األسرل األطفاؿ تجاهات المجحفة جراءاإل كتمثؿ 270معاممتو كةسيرا

مف أجؿ محاكلة تركيع الشعب الفمسطينيا كالقضاء عمى التطمعات الكطنية المستقبمية  اإلسرائيمي
 ف.يالفمسطيني األطفاؿبالحرية كاالستقالؿ المغركزة في ثقافة 

ء عمى ىذه المسائؿا بحيث يعاني ىؤال األطفاؿالفمسطينييف مف  األسرلاالعتداءات عمى  تقؼ كلـ   
نفرادما الحرماف مف الزيارات العائميةا الغراماتا كالحرماف مف الخركج لمفكرةا األطفاؿ مف العزؿ اال

 .272ات إلدانتيـعترافديد كاستخداـ االا فضالن عف التعذيب كالتي271حجزىـ مع البالغيفك سكء التغذيةا ك 

جنيؼ كخاصة اتفاقية جنيؼ الرابعة  تفاقياتال ان انتياككمما ال شؾ فيو أف ىذه الممارسات تعد     
كالتي تكجب عمى سمطات  274(69فاقية في مادتو )تلبركتكككؿ اإلضافي األكؿ لالكا ا273(76المادة )

                                                           
 41مرجع سابؽا صا الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ269
 64مؤسسة الضمير لرعاية األسير كحقكؽ اإلنسافا مرجع سابؽا ص 270
 .28مرجع سابؽا صا الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ 271
ات التػػي أخػػذت مػػف عترافػػر عػػف ىيئػػة شػػؤكف األسػػرل كالمحػػرريفا أف معظػػـ االكفػػي ىػػذا الصػػدد أكػػد التقريػػر الصػػاد 272

األطفػػػاؿ القيصػػػر صػػػدرت مػػػنيـ بسػػػبب التعػػػذيب بكافػػػة الكسػػػائؿا كقػػػد عبػػػر العديػػػد مػػػف األطفػػػاؿ عػػػف تجػػػربتيـ القاسػػػية 
كصمت آثارىػا األطفاؿا التي  ءيمة التي مر بيا ىؤالأللبمعتقالت سجكف االحتالؿا ككافة ىذه القصص تكضح التجربة ا

كاقػػع األسػػرل فػػي سػػجكف : قريػػر شػػامؿ بعنػػكافت الجسػػدية كفقػػاى ليػػذه التقػػارير لحػػد الجمطػػة التػػي تعػػرض ليػػا أحػػد األطفػػاؿ.
 .57-22ا ص2017-2016ا شيادات تعذيب األسرل القاصريف لعاـ 2017االحتالؿ اإلسرائيمي لعاـ 

لبمػػد المحتػػؿا كيقضػػكف فيػػو عقػػكبتيـ إذا أدينػػكا. كالتػػي تػػنص عمػػى: " يحتجػػز األشػػخاص المحميػػكف المتيمػػكف فػػي ا 273
كيفصمكف إذا أمكف عف بقية المحتجزيفا كيخضعكف لنظاـ غػذائي كصػحي يكفػؿ المحافظػة عمػى صػحتيـ كينػاظر عمػى 

 األقؿ النظاـ المتبع في سجكف البمد المحتؿ. عمى أف يؤخذ في االعتبار النظاـ الخاص الكاجب لمصغار".
عمى سمطة االحػتالؿا أف تػؤمفا بغايػة مػا تممػؾ مػف إمكانيػات كبػدكف أم تمييػز مجحػؼا  يجب“كالتي تنص عمى:  274

تػػكفير الكسػػاء كالفػػراشا ككسػػائؿ لإليػػكاء كغيرىػػا مػػف المػػدد الجػػكىرم لبقػػاء سػػكاف األقػػاليـ المحتمػػة المػػدنييف عمػػى الحيػػاة 
 ككذلؾ ما يمـز لمعبادة".



91 
 

األراضي المحتمةا كذلؾ تعد الممارسات المجحفة  تةميف كافة سبؿ الحياة الكريمة لسكاف االحتالؿ
 276(.2فقرة ) 275(2ان لما جاء في اتفاقية مناىضة التعذيب المادة )انتياكالسابقة 

كانت آثارىا أآثار نفسية عميقة تبقى في شخصية الطفؿ سكاء  التعسفيةات جراءكتظير ليذه اإل    
المحرريف مف ًقبؿ جمعية  األسرل األطفاؿ عتقاؿاظاىرة أـ الا كقد أكدت دراسة تـ إعدادىا عف كاقع 

 األطفاؿبرنامج التةىيؿا بةف نسبة التعذيب بكافة الكسائؿ التي تمارس عمى  –الشباف المسيحية 
عدـ ك  كالقمؽا االكتئابىا مشاكؿ نفسية عديدة مثؿ ءكرا%ا كالتي تخمؼ 100ؿ المعتقميف تصؿ 

ا  تقرار عاطفيا فضالن عف الصعكبة في االندماج مع عدـ اسك قصكر معرفيا ك االستقرار في النـك
 277العائمة كالمجتمع.

كتجنيدىـ لالرتباط كالعمؿ مع قكاتياا فتقـك  األطفاؿسياسة استخداـ  االحتالؿكما تتبع قكات     
 الفمسطينييف بةكثر مف طريقة:  األطفاؿبتجنيد  إسرائيؿ

المستخدميف كدركع  األطفاؿكتتراكح أعمار  اةأكال: استخداميـ كدركع بشرية في العمميات العسكري
يف بالطرؽ اإلسرائيميالجنكد  حمايةلبشرية مف تسعة أعكاـ كحتى السابعة عشرة عاماا حيث يستخدمكف 

 :اآلتية

 عمى تفتيش المنازؿ كالحقائب بحثا عف األسمحةا خكفا مف تعرض الجنكد  األطفاؿ إجبار
 الميمة. القياـ بيذه أثناء في لمقتؿ فياإلسرائيمي

  عمميات عسكريةا لمتخفيؼ مف حدة  إجراءفي المنازؿ التي يقكـ فييا الجنكد ب األطفاؿاحتجاز
 اليجمات مف قبؿ الجماعات المسمحة.

 278بالنيراف أك الحجارة. صابةاإلمف  تيـايلحمعمى السير أماـ الجنكد  األطفاؿ إجبار 

                                                           
ص عمػى: "ال يجػكز التػذرع بةيػة ظػركؼ اسػتثنائية أيػا كانػتا سػكاء التي تن( مف اتفاقية مناىضة التعذيب: 2المادة ) 275

أكانػػت ىػػذه الظػػركؼ حالػػة حػػرب أك تيديػػدا بػػالحرب أك عػػدـ اسػػتقرار سياسػػي داخمػػي أك أيػػة حالػػة مػػف حػػاالت الطػػكارئ 
   العامة األخرل كمبرر لمتعذيب".

 28كص 14مرجع سابؽا ص االحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ 276
الفمســــطينيون وسياســــات االعتقــــال  األطفــــال-الثالــــثمــــؤتمر األســـرى الــــدولي األسػػػرل كالمحػػػػرريفا ىيئػػػة شػػػػؤكف 277

 81-73فمسطيفا ص-ا راـ اهلل2017ا اإلسرائيمية

Defense for Children International | Palestine Section, Recruitment and Use of 

Palestinian
278

 Children in Armed Conflict, February 2012, p. 11  
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كمف ر استخداـ الفمسطينييف كدركع بشريةا كما كلـ تنص القكانيف اإلسرائيمية عمى مخالفة تحظ    
أف أشار رئيس المحكمة العميا اإلسرائيميةا استنادا إلى نص المادة  بيذا الخصكصا السكابؽ النادرة

إلى أف " مف الكاضح أنو ليس مف حؽ الجيش اإلسرائيمي استخداـ  الرابعةامف اتفاقية جنيؼ  279(28)
عمى أثر استخداـ  فاإلسرائيمييالتي تـ فييا تقديـ الجنكد  ميمةالقالسكاف كدركع بشرية". كفي الحاالت 

 280كدركع بشريةا كصمت العقكبة القصكل إلى ثالث سنكات. فالفمسطينيي

 ة.اإلسرائيميكمخبريف كعمالء لألجيزة  يـثانيا: استخدام 

غ مف عرض مبم كجمع المعمكمات كذلؾ مقابؿ كعمالءيـ الستخدام األسرلتقدـ عدة عركض لألطفاؿ 
 281تكفير منزؿ كسيارةا أك سراح الطفؿ مبكرا إطالؽالماؿا أك 

عف الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿا تبيف أف كمف خالؿ مراجعة الحاالت الدراسية الصادرة     
كلذلؾ يتـ ا العديد مف األطفاؿ لـ يتعاكنكا مع جياز المخابرات طمعان في اإلغراءات المقدمة ليـ

بطرؽ مختمفةا  كابتزازىـمختمفة كضربيـ أك تيديدىـ باعتقاؿ عائالتيـ كىدـ منازليـا استخداـ كسائؿ 
كقد أظيرت الدراسات التي أعدتيا الحركة العالمية لألطفاؿ استشياد  282أك حتى بسجنيـ لمدة طكيمة.

عدـ  بدافعالنار عمى مستكطنةا  إطالؽعممية  ؿمعيـا خالألطفاؿ الذيف قد تـ أسرىـ كالتحقيؽ ا
 283رغبتو في التعاكف مع المخابرات اإلسرائيمية بعد تيديدىـ لو.

 األطفاؿلجريمة أخرل مف جرائـ الحربا كىي تجنيد  إسرائيؿ ارتكابعمى كافة ىذه األدلة تؤكد ك     
كالتي حظرت بنص ميثاؽ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكليةا  284تحت سف الخامسة عشرةا

                                                           
كالتي تنص عمى: " ال يجكز استغالؿ أم شخص محمػي بحيػث يجعػؿ كجػكده بعػض الػنقط أك المنػاطؽ بمنػةل عػف  279

 العمميات الحربية".
جــرائم الحــرب فــي القــانون اإلســرائيمي واألحكــام القضــائية فــي -ثغــرةيػػش ديػػفا منظمػػة متطػػكعيف لحقػػكؽ اإلنسػػافا  280

 .29ا ص2013ا المحاكم الدستورية(
281
 Defense for Children International | Palestine Section, Recruitment and Use of 

Palestinian Children in Armed Conflict, February 2012, p. 25  
 

اسػػػتغالؿ األطفػػػاؿ فػػػي األراضػػػي بعنػػػكاف: العالميػػػة لمػػػدفاع عػػػف األطفػػػاؿا  فػػػي تقريػػػر الحركػػػةانظػػػر الحػػػاالت المكثقػػػة 282
 37-34صا 2004نظرة تحميمية في تجنيد األطفاؿا -حتمةالمالفمسطينية 

 37الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿا استغالؿ األطفاؿ في األراضي الفمسطينية المحتمةا مرجع سابؽا ص 283
كفقا لمحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ فإف أصغر طفؿ تـ ربطو مع جياز المخابرات اإلسرائيمي يبمغ مف العمر 284
 عشر عاما كتصؿ أعمارىـ إلى السابعة عشرة عاما. أثنى
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ثامنة عشرة مف العمرا كالذم يعتبر مخالفة التفاقية حقكؽ الطفؿ ككذلؾ تجنيد مف ىـ تحت ال
 كالبركتكككؿ االختيارم الممحؽ بيا.

المجتمع الدكلي بالجرائـ اإلسرائيمية  اعتراؼكقد عممت المؤسسات الفمسطينية عمى محاكلة     
 "باف كي مكف" لألمـ المتحدةالسابؽ كخاصة تمؾ التي تيدد األطفاؿا كعممت عمى حث األميف العاـ 

عمما بةف األمـ المتحدة قد ا لقتمو كتشكييو األطفاؿ 285عمى إدراج الجيش اإلسرائيمي في "الئحة العار"
 في الئحة العار السنكية لمذيف يجندكف كيستخدمكف األطفاؿ. 286طرفا 52أدرجت 

النزاعات  لألمـ المتحدة حكؿ األطفاؿ فيالسابؽ عف األميف العاـ  أف التقرير الصادر إال     
لـ يذكر أم عالقة إلسرائيؿ بتجنيد األطفاؿا كأكد عمى محدكدية المعمكمات ذات العالقة  المسمحةا

مف ثـ جاء القرار بعد صدكر التقرير في شير نيساف مف قبؿ مجمس التحقيؽ ك 287بمكضكع التجنيدا
ؾ النظر عف الحكادث بذل ة خالفا لمتقرير سابؽ الذكرا كغضبعدـ إدراج الجيش اإلسرائيمي في الالئح

العدكاف اإلسرائيمي األخيرا  أثناء في التي أثرت عمى مكظفي كمكاقع كعمميات األمـ المتحدة في غزة

                                                           
ا كيقدـ تقرير األميف العاـا باف كي مكفا 2002أنشئت "قائمة العار" مف طرؼ األميف العاـ لألمـ المتحدة عاـ  285

السنكم حكؿ األطفاؿ في الصراعات المسمحة لمحة عامة عف االنتياكات الجسيمة التي ترتكب ضد األطفاؿ في 
اعات كالمحرضيف عمى ذلؾ كالتدابير المتخذة لحماية األطفاؿ. المكقع اإللكتركني لألمـ المتحدةا المشار مناطؽ النز 

 2019\3\20ا تاريخ الزيارة: /https://www.un.org/ar/ga/aboutإليو: 
الؼ العربي بقيادة السعكدية إلى جانب جماعة أنصار اهلل ا كؿ مف: التح2016كقد أضيؼ عمى الالئحة في عاـ  286

)الحكثييف( كتنظيـ القاعدة في شبو الجزيرة العربية كجماعة أنصار الشريعةا كالقكات الحككميةا كالمميشيات المكالية 
فاؿ خالؿ التي تضمنيا تقريره السنكما كذلؾ بسبب االنتياكات التي ارتكبت بحؽ األط” قائمة العار“لمحككمةا في 

النزاع المسمح. مكاطنة لحقكؽ اإلنسافا مقاؿ بعنكاف: الفصؿ الرابع: قائمة العار لألميف العاـ لألمـ المتحدةا المشار 
  إليو:

http://mwatana.org/the-woes-of-arabia-
felix/theinternationalmechanisminyemen/shamelist-by-the-un :20/3/2019/ا تاريخ الزيارة  . 

ا المشار 20/4/2016نظمة األمـ المتحدةا مقاؿ بعنكاف: األطفاؿ كالنػزاع المسمحا تقرير األميف العاـا بتاريخ م287
 إليو:

s/2016/360&referer=/english/&Lang=http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=

A 

https://www.un.org/ar/ga/about/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/2016/360&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/2016/360&referer=/english/&Lang=A
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الذم كجد أف إسرائيؿ مسؤكلة عف اعتداءات عمى مدارس كمالجئ تابعة لألمـ المتحدة في قطاع غزةا 
 288فمسطينيا مف ضمنيـ أطفاؿ. 44ما أسفر عف مقتؿ 

لألمـ المتحدة مع إسرائيؿ بعد تقديـ تقريرىا الدكرم كناقشت  289لجنة حقكؽ الطفؿ معتاجتكقد     
بشةف اشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحةا كمف  لالتفاقيةامتثاؿ إسرائيؿ لمبركتكككؿ االختيارم 

لتي ف في األراضي الفمسطينية المحتمة ايالمالحظ أف تقرير إسرائيؿ لـ يشر إلى األطفاؿ الفمسطيني
 .مسمح يدكر فييا نزاع

كما كقدمت الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ تقريرىا بشةف ممارسات إسرائيؿ في تجنيد األطفاؿ     
عمى احتجاز أطفاؿ  الممارساتكتتمثؿ ىذه ا 290في الضفة الغربية كقطاع غزة مف خالؿ تقرير بديؿ

مخبريف كألغراض عسكرية كاستخباراتية في  الرتكابيـ مخالفات "أمنية" كاستخداميـ كدركع بشرية أك
ككذلؾ قرار ا انتياؾ لممادة الثانية لمبركتكككؿ االختيارم بشةف اشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة

قمقيا العميؽ" “عف كأكتفت المجنة في مالحظاتيا الختامية في التعبير  291المحكمة العميا اإلسرائيمية.

                                                           
األمػػـ المتحػدة تحمػػي إسػرائيؿ مػػف المسػاءلة فيمػػا يتعمػؽ بػػالجرائـ مقػػاؿ بعنػكاف: الحركػة العالميػػة لمػدفاع عػػف األطفػاؿا 288

-https://arabic.dciا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: 5/6/2015ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿا بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ: 

palestine.org/~dcipal/documents ،20/3/2019الزيارة:  خاريت. 
خبيران مستقالن التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقكؽ الطفؿ مف جانب دكليا  18لجنة حقكؽ الطفؿ ىي الييئة المؤلفة مف  289

األطراؼ. كىي ترصد أيضان تنفيذ بركتكككليف اختيارييف لالتفاقية متعمقيف بإشراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة كببيع 
 ا اعتمدت الجمعية2011كانكف األكؿ/ديسمبر  19ألطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية. كفي األطفاؿ كبغاء ا

العامة لألمـ المتحدة بركتكككالن اختياريان ثالثان متعمقان بإجراء تقديـ البالغاتا سيسمح آلحاد األطفاؿ بتقديـ شكاكل 
كبركتكككلييا االختيارييف األكليف. كدخؿ البركتكككؿ حيز  بخصكص انتياكات معينة لحقكقيـ المقررة بمكجب االتفاقية

: المشار إليومكتب المفكض السامي لألمـ المتحدةا اإللكتركني ل مكقعال .2014النفاذ في نيساف/أبريؿ 
https://www.ohchr.org،  :20/3/2019تاريخ الزيارة. 

ع عف األطفاؿ تقرير بديؿ لتقرير إسرائيؿ يقدـ إلى تصدر المؤسسات الفمسطينية كمف ضمنيا الحركة العالمية لمدفا 290
المحامي صالح أبك سعكدا محامي في الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿا جرت  مقابمة معلجنة حقكؽ الطفؿ. 

 .2019\5\15بتاريخ: 
كؿ اشتراؾ حقكؽ الطفؿ تصدر تكصياتيا إلسرائيؿ ح لجنةتقرير بعنكاف: األطفاؿا الحركة العالمية لمدفاع عف  291

 المشار إليو:ا 1/2/2010: بتاريخالمسمحةا األطفاؿ في النزاعات 
palestine.org/~dcipal/documents/-https://arabic.dci  :20/3/2019ا تاريخ الزيارة. 

https://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/
https://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/
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اؿ الفمسطينييف كدركع بشرية كمخبريف كطالبت إسرائيؿ بتجريـ تجنيد إزاء االستخداـ المستمر لألطف
 عكاـ الماضية.لـ يحدث طكاؿ األ ما كىذا 292.االتفاقيةاألطفاؿ ككنيا دكلة طرؼ في 

تكصية تؤكد عمى  38ا بتقديـ 2013كما قامت اليكنيسيؼ عقب التقرير الصادر عنيا لعاـ     
تفاقية جنيؼ الرابعة كاتفاقية حقكؽ الطفؿ الدكلية حكؿ التعامؿ مع التزامات إسرائيؿ القانكنية كفقان ال

 293األطفاؿ األسرل.

كتيبدم  األسرل قضايابمتابعة  294كالمحرريف األسرلالسمطة الفمسطينية ميمثمة بييئة شؤكف  تقكـ    
الؿ مف خ كذلؾا الدعـ النفسي كالتةىيؿ لألسرل منيـا فتعمؿ تعزيز األطفاؿلمنساء ك  خاصة رعاية

 متابعةالتعذيب. كما يتـ العمؿ عمى  ضحايامركز عالج كتةىيؿ  عبالتعاقد ما األسرلبرنامج تةىيؿ 
ترسؿ مف خالليـ ف ييكتقديـ الدعـ النفسي فضالن عف تكفير محام االحتالؿفي سجكف  األسرل األطفاؿ

 ان نفسي ان ا يشكؿ دعمحقكقيـا كىذا م حمايةرسائؿ لألطفاؿ بةف الييئة سكؼ تعمؿ بكافة الكسائؿ عمى 
 دراكاإأكثر ليـ. كذلؾ يعمؿ المحامكف عمى تكعيتيـ بحقكقيـ كةسرل أطفاؿ مما يجعميـ  ان كاضح

 295لحقكقيـ.

ات الكقائية التي تقكـ بيا الييئة عف طريؽ دائرة الطفكلة الشبابا ذلؾ بالقياـ بعقد جراءكتتمثؿ اإل    
ات جراءفي النزاعات المسمحة كجزء مف اإل طفاؿاألالعديد مف الكرش التكعكية حكؿ عدـ إشراؾ 

 إال أف عمؿ الدائرة غير ميفعؿ في الكقت الحالي. 296.الكزارةالكقائية التي تقـك بيا 

                                                           
حقكؽ الطفؿ تصدر تكصياتيا إلسرائيؿ حكؿ اشتراؾ األطفاؿ في  جنةاألطفاؿا لالحركة العالمية لمدفاع عف  292

 المشار إليو:ا 1/2/2010: بتاريخالنزاعات المسمحةا 
palestine.org/~dcipal/documents/-https://arabic.dci  :20/3/2019ا تاريخ الزيارة. 

 101مرجع سابؽا ص ىيئة شؤكف األسرل كالمحرريفا293
ا كىػػػػي الكريػػػػث الرسػػػػمي 29/5/2014تشػػػػكمت ىيئػػػػة شػػػػؤكف األسػػػػرل كالمحػػػػرريف بمكجػػػػب مرسػػػػـك رئاسػػػػي بتػػػػاريخ  294

كالقػػانكني لػػكزارة شػػؤكف األسػػرل كالمحػػرريف إنشػػاء ىيئػػة مسػػتقمة إداريػػا كماليػػا تتبػػع لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كيصػػادؽ 
طيني عمػػػػػػى نظاميػػػػػػا األساسػػػػػػي. المكقػػػػػػع الرسػػػػػػمي لييئػػػػػػة شػػػػػػؤكف األسػػػػػػرل كالمحػػػػػػرريفا المشػػػػػػار إليػػػػػػو: الػػػػػػرئيس الفمسػػػػػػ

http://cda.gov.ps/ :14/5/2019ا تاريخ الزيارة 
 9/5/2019: بتاريخمقابمة مع مدير األعالـ في ىيئة شؤكف األسرل كالمحرريف ثائر شريتيحا جرت  295
ا 2006(ا 46ا سمسمة التقارير الخاصة )حقوق الطفل )الحق في الحماية(ئة المستقمة لحقكؽ المكاطفا اليي 296
 .145-141ص

https://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/
https://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/
http://cda.gov.ps/
http://cda.gov.ps/
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عمى متابعة انتياكات حقكؽ الطفؿا كمنيا الحركة كالفمسطينية كذلؾ تعمؿ المؤسسات الدكلية     
مف المرات تقديـ شكاكل لجياز المخابرات العالمية لمدفاع عف األطفاؿ التي حاكلت في عديد 

ت بالفشؿا كما ءاإلسرائيميةا بصدد الممارسات التي تيدؼ لتجنيد األطفاؿا إال أف ىذه المحاكالت با
باإلضافة  297كتنظـ الحركة العالمية لألطفاؿ حمالت حشد كمناصرة لممطالبة بحقكؽ األطفاؿ األسرل.

مف خالؿ فرعيا في فمسطيف عمى تكفير الدعـ المالي  حيث تقكـ اsave the childrenإلى مؤسسة 
في تنفيذ حمالت  ان أف ليا جانب األطفاؿا كماكالفني لممؤسسات التي تعمؿ بشكؿ مباشر لدعـ قضايا 

المؤسسات الفمسطينية التي تقكـ بمتابعة  إلىضافة إ298امناصرة لممطالبة بحقكؽ ىذه الفئةحشد ك 
نادم األسير الفمسطيني كمؤسسة الضمير  ؿا كمنيااألطفا ألسرلاكخاصة  فالفمسطينيي األسرل قضايا

لمنجاة مف  األطفاؿكافة المكارد المتاحة لدييا لمساعدة  ا كالتي تكرسلرعاية األسرل كحقكؽ اإلنساف
 .االحتالؿالتجارب المريرة التي يعانكف منيا في سجكف 

ة استخداـ األطفاؿ الفمسطينييف كعمالء كيتضح مما سبؽ اعتماد قكات االحتالؿ اإلسرائيمية سياس    
كمخبريف كدركع بشريةا إذ أف ممارسة االحتالؿ ليذه السياسات ضد األطفاؿ الفمسطينييفا كانخراطيـ 

ممكف أف مف الك في نطاؽ العمؿ مع القكات العسكرية كأجيزتيا يصاحبو العديد مف األضرار النفسيةا 
ا كالتي سبؽ كتـ الحديث عنيا في ية كالمالحقة القانكنيةيتبعو أيضا خطكرة التعرض لإلصابات الجسد

المطمب الثاني مف ىذه الدراسةا إذ أظيرت تقارير الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ األضرار 
كالمخاطر التي تعرض ليا األطفاؿ عند استخداـ قكات االحتالؿ ليـا حيث يستنتج مف ىذه التقارير 

 عنيا ال تقؿ خطكرة عف استخداـ األطفاؿ لمقتاؿ بشكؿ فعمي.أف األضرار التي تـ الحديث 

كأكدت مبادئ باريس بشةف األطفاؿ المرتبطيف بالقكات المسمحة أك الجماعات المسمحةا كالييئة     
ا عمى أف استخداـ األطفاؿ كمخبريف Child Soldiers International))العالمية لألطفاؿ الجنكد 

يد عف طريؽ القكات أك الجماعات المسمحةا بؿ أف كؿ مف مبادئ باريس كعمالء يعد مف قبيؿ التجن
كالييئة العالمية قد ذىبت إلى أبعد مف ذلؾا حيث اعتبرت تكاجد األطفاؿ أك خدمتيـ في المعسكرات 

                                                           
مقابمة مع مدير برنامج المسةلة في الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿا عايد أبك قطيشا جرت بتاريخ: 297
16/5/2019. 
 .14/5/2019ا جرت بتاريخ: save the childrenمقابمة مع مديرة مشاريع أيماف برغكثي في مؤسسة 298
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الطفؿ المرتبط بالقكات أك “كخدـ أك طياة مف قبيؿ التجنيدا كقد عبرت المبادئ عف الطفؿ الجندم ب 
 سمحة".الجماعات الم

أما بخصكص استخداـ األطفاؿ الفمسطينييف كدرع بشرما فيترتب عميو تكاجد األطفاؿ في ساحات     
القتاؿ التي يدكر بيا النزاع المسمحا كبذلؾ يككف الطفؿ المستخدـ كدرع عرضة لمقتؿ كاإلصابة بشكؿ 

ف غير مدرب عمى ال يختمؼ عف كجكده كمقاتؿ في ىذا النزاعا بؿ أف الطفؿ في ىذه الحالة يكك 
الدفاع عف نفسو كبالتالي فإف استخداـ قكات االحتالؿ لو في القتاؿ يعتبر مف قبيؿ تجنيده كسالح 

 عسكرم في يد الجنكد.

كيتضح أف المؤسسات الفمسطينية قد بذلت جيدان لمتابعة كمعالجة األطفاؿ الذيف تعرضكا لمتجنيدا    
التي تمي عممية تجنيدىـا كيعكد ىذا األمر إلى صعكبة  إال أف ىذه الجيكد قد اقتصرت عمى المرحمة

كمخبريف لقكات تدخؿ المؤسسات الفمسطينية كتكاجدىـ في مراكز التحقيؽ لمنع استخداـ األطفاؿ 
 االحتالؿ.

 ا تبعان لمراجعة القرارات الصادرة عف منظمات المجتمع الدكليا كخاصة منظمة األمـ المتحدةك    
الصادرة عف أجيزة األمـ  تالقراراإسرائيؿ بةم مف  التزاـا يتضح عدـ محايدةة كالتي تدعي أنيا منظم

 أمالمتحدةا كاكتفاء ىذه المنظمة بإصدار قرارات تستخدـ فييا صيغة التخكؼ كالقمؽ دكف إتباع 
عمى أف العامؿ السياسي ىك الطاغي في النظر إلى القضية الفمسطينيةا كال سمطة  رادعة يدؿكسائؿ 
كما أف دعـ قكل كبرل لسمطة ا في ردع ىذه االنتياكات الجسيمة المحايدةف الدكلية كالمنظمات لمقكاني

راضي االحتالؿ في كافة المجاالت ساىـ في التغاضي بصكرة مستمرة عف الجرائـ المرتكبة في األ
  المحتمة.الفمسطينية 
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 الخاتمة:

كةحد الجرائـ الدكليةا كالتي تقع تحت دائرة  اؿاألطفتناكلت ىذه الدراسة مكضكع جريمة تجنيد    
ىذه الجريمة كمدل  ارتكاباختصاص المحكمة الجنائية الدكليةا كما تناكلت التشريعات التي تحظر 

 فعاليتيا عمى أرض الكاقع.

المجتمع الدكلي لـ يبدم العناية الالزمة لقضية تجنيد األطفاؿ كقد تبيف مف خالؿ ىذه الدراسة أف    
ياا كأىميتيا ارتكاباآلثار المترتبة عمى  تزايدا بالرغـ مف خطكرة ىذه الجريمة ك لنزاعات المسمحةفي ا

 .األطفاؿأال كىي  االكبرل لشريحة تعد مف أىـ شرائح المجتمع

عدة نتائج كما أف ىناؾ بعض التكصيات التي تـ  إلى مف خالؿ ىذه الدراسة تكصمت الباحثة     
 :اآلتيعمى النحك اقتراحيا في ىذا الصدد 

 النتائج:

د كأىمية حقكؽ مرتبط بعادات كتقالي عمرية لمطفكلة بيف تشريعات الدكؿكاختالؼ المرحمة ال تفاكت-1
 الطفؿ في كؿ دكلة.

القكات  ارتكاب: ىي جريمة دكلية تندرج مف ككنيا جريمة حربا تتمثؿ في األطفاؿتجنيد  جريمة-2
النزاعات  أثناءفي كذلؾ التدريبات العسكريةا  فيإدماجيـ فاؿ أك األطفعؿ تجنيد كالجماعات المسمحة ل

المسمحة الدكلية منيا كغير الدكليةا عمى أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي 
الطفؿ المجند لـ يتجاكز الخامسة عشرةا كيككف لممحكمة  ت كجكد نزاع مسمحا كذلؾ عممو بةفتثب

 لجريمة.عمى ىذه ا الختصاصاالجنائية الدكلية 

ميمة داخؿ تكاجدىـ في المعسكرات مف قبيؿ التجنيدا  أمفي  األطفاؿاعتبار فعؿ استخداـ  يمكف-3
 كذلؾ بسبب تعرض حياتيـ لمخطر مف خالؿ الميمات المكمفيف بيا.

 فاؿاألطلتسييؿ عممية استخداـ  ان مساعد كاالجتماعي كالسياسيا عامالن  التفكؾ االقتصادم يكفر-4
 إلى نضماـاال إلى األطفاؿكجنكد في النزاعات المسمحةا كبشكؿ خاص عامؿ الفقر الذم يدفع ب

التالي تعرضو لممالحقة يترتب عمى جريمة تجنيد األطفاؿ امكانية أسر الطفؿ الجندم كبا القتاؿ
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سدية التي عمى تعرض الطفؿ لمتجنيد العديد مف المشاكؿ النفسية كاآلالـ الج يترتبا كما القانكنية
 تسريحو مف القتاؿ.بعد ترافؽ ىذا الطفؿ في حياتو الالحقة 

كتفاكتت  األطفاؿي بشكؿ خاص جريمة تجنيد اإلنسانالقكانيف الدكلية كالقانكف الدكلي  حظرت-5
ت ما بيف الخامسة عشرة كالثامنة عشرةا كأككم األطفاؿفي تحديد الحد األعمى لسف تجنيد  االتفاقيات

 .ر ىذه الجريمةثافي التدخؿ لمحد مف آ اإلنسافة حقكؽ ز لمنظمات كأجيدكران أساسيا 

المجنديفا كشكمت كؿ مف المجنة  األطفاؿفي مساعدة  اإلنسافة حقكؽ ز منظمات كأجي تدخمت-6
 كاألمـ المتحدة حجر األساس في ىذه الميمة. األحمرالدكلية لمصميب 

تيا في التدخؿ في النزاعات المسمحة أدل إلى إف عدـ استخداـ األمـ المتحدة كأجيزتيا لصالحيا-7
 إىماؿ القرارات الصادرة عنيا.

ضمف نطاؽ  االحتالؿاعتبار النزاع القائـ عمى التحرر مف  إلىالقانكف الدكلي الحديث  تكصؿ-8
 سع نطاقيا لما أبعد مف الدكلة القائـ فييا النزاع.تت ران اعات المسمحة الدكليةا لتكلد آثاالنز 

الحربي ضمف دائرة النزاعات المسمحة الدكليةا كلككف فمسطيف قد احتمت عف طريؽ  حتالؿااليقع -9
ي عمى ىذه األراضيا بما فييا اإلنسانالقانكف الدكلي  اتفاقيات انطباؽحربا يتكجب عمى ذلؾ  اندالع

 الحربي. لالحتالؿ امالىجنيؼ كاتفاقية  اتفاقيات

ا إال أف االتفاقياتككنيا أحد أعضاء ىذه  امالىاقية جنيؼ كاتف اتفاقياتتطبيؽ  إسرائيؿ عمى-10
الشعب  تجاهات المتحدة لياا تساعدىا في التممص مف كاجباتيا ياالعتبارات السياسية كدعـ الكال

 الدكلية. االتفاقياتالفمسطيني بمكجب ىذه 

غراء  األطفاؿجريمة تجنيد  إسرائيؿ ترتكب-11 طينييف في الفمس األسرل األطفاؿعف طريؽ تيديد كا 
كدركع  األطفاؿميا في المجتمع الفمسطينيا كما كتستخدـ غتعزيز تغم ا لتعمؿ عمىاالحتالؿسجكف 
 بشرية.
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 :التوصيات

 كصى الباحثة بما يةتي:ت

ؤكد عمى ا بحيث ي1989ريؼ الطفؿ المنصكص عميو في اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ تعتعديؿ -1
 عميو في االتفاقية كحد أدنى النتياء مرحمة الطفكلة.أىمية اعتماد الدكلة لسف يتجاكز المنصكص 

تكقيع كاعتماد اتفاقية دكلية تخصص لألطفاؿ الجنكد في النزاعات المسمحة بحيث يتـ تكضيح كافة -2
التفاصيؿ الخاصة بيذه الجريمةا كذلؾ النتشار ىذه الجريمة عمى نطاؽ أكسع خالؿ السنيف القميمة 

 د سف الثامنة عشرة كحد أدنى لحظر جريمة تجنيد األطفاؿ.ا كالتةكيد عمى اعتماالسابقة

اعتماد تعريؼ مبادئ باريس لمطفؿ الجندم في االتفاقيات الدكلية التي نصت عمى حظر جريمة -3
تجنيد األطفاؿا كالتي تؤكد عمى كجكب اعتبار كافة المياـ المككمة لألطفاؿ مف خالؿ القادة 

 العسكرييف مف قبيؿ التجنيد.

صالح دائمة لمساعدة األطفاؿ الذيف تـ تسريحيـ مف القكات كالجماعات إنشا-4 ء مراكز تةىيؿ كا 
 المسمحة في المناطؽ التي يدكر فييا النزاع.

الحد مف الثغرات القانكنية في التشريعات الدكلية التي تنص عمى حظر جريمة تجنيد األطفاؿا -5
ءات عقابية رادعة لمرتكبي جريمة تجنيد األطفاؿا إجرا ا تكفيرظر إلى كاقع جرائـ تجنيد األطفاؿبالن

 مع ضماف تنفيذىا عمى أرض الكاقع.

مف  كالنزاع المسمح األطفاؿالممثؿ الخاص لألميف العاـ المعني بتخصيص لجنة دكلية كتفعيؿ دكر -6
حالتيا إلى المحكمة الجنائية الدكلية.  أجؿ متابعة قضايا تجنيد األطفاؿ كا 

لتسميط الضكء عمى جريمة تجنيد األطفاؿ بشكؿ عاـ كفي فمسطيف  لصعيد الدكليحممة عمى ا إقامة-7
 بشكؿ خاصا نظرا لخصكصية الكضع الفمسطيني.

إرفاؽ القرارات الصادرة عف األمـ المتحدة بعقكبات رادعة كذلؾ إلجبار إسرائيؿ عمى احتراـ -8
كككالتيا اإلضافية عمى األراضي قراراتياا كالتي تؤكد عمى انطباؽ اتفاقيات جنيؼ األربعة كبركت
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الفمسطينية المحتمةا حث األمـ المتحدة كأجيزتيا عمى اتخاذ إجراءات تتكافؽ كصالحياتيا المنصكص 
 عميياا بحيث تتجاكز القرارات غير المجدية عمى أرض الكاقع إلى استخداـ القكة كالتيديد. 

 االحتالؿؤكلية في كشؼ ممارسات بمزيد مف الجرأة كالمس اإلنسافمؤسسات حقكؽ أف تتحمى -9
 .الطفؿ الفمسطيني تجاه اإلسرائيمي

كال سيما في  ااألطفاؿ تجاه اإلسرائيمي االحتالؿات انتياكخبرة في مجاؿ تكثيؽ  كإعداد كادر ذ-10
ا كتشكيؿ لجنة عمى المستكل الكطني مف أجؿ متابعة قضايا تجنيد االحتالؿ لألطفاؿ ضكع التجنيدمك 

 الفمسطينييف.

حالة قضايا تجنيد -11 تفعيؿ كزارة الخارجية لدكر فمسطيف كعضك في المحكمة الجنائية الدكلية كا 
 األطفاؿ إلى المحكمة.
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 المصادر والمراج :

 المصادر : 
مؤرخة في ا ال1949السكاف المدنييف زمف الحرب لعاـ  حمايةاتفاقية جنيؼ بشةف  -1

كفقا ألحكاـ  1950ألكؿ/أكتكبر تشريف ا 21تاريخ بدء النفاذ: ا 1949آب/أغسطس 12
 .138المادة 

آب/أغسطس 12مؤرخة في ا ال1949لعاـ  معاممة أسرل الحرباتفاقية جنيؼ بشةف  -2
 .138كفقا ألحكاـ المادة  1950تشريف األكؿ/أكتكبر  21تاريخ بدء النفاذ: ا 1949

العاـ اعتمدىا المؤتمر ا 1973( لسنة 138اتفاقية الحد األدنى لسف االستخداـ رقـ ) -3
تاريخ بدء ا دكرتو الثامنة كالخمسيف أثناء 1973 حزيراف 26لمنظمة العمؿ الدكلية في 

 .12طبقان لممادة ا 1976 حزيراف 19النفاذ: 
اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب ا 1989تفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ ا -4

ا تاريخ بدء النفاذ: 20/11/1989 المؤرخ في 44/25قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
 (.49)لممادة  كفقان  ا2/9/1990

 .1907اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ  -5
اعتمدتيا الجمعية العامة كفتحت باب التكقيع ا 1984اتفاقية مناىضة التعذيب لعاـ  -6

كانكف األكؿ /  10المؤرخ في  39/46في القرار  كالتصديؽ عمييا كاالنضماـ الييا
 (1) 27لممادة  اا كفق1987حزيراف  26تاريخ بدء النفاذ: ا 1984

اعتمد مف المجمس العاـ لالتحاد الدكلي إلغاثة ا 1924جنيؼ لحقكؽ الطفؿ لعاـ  إعالف -7
 .1923 فبراير 23طفاؿ في جمستو بتاريخ األ

 معية العامةالمأل بمكجب قرار الج ىاعتمد كنشر عما 1959إعالف حقكؽ الطفؿ لعاـ  -8
 .1959تشريف الثاني/نكفمبر  20( المؤرخ في 14-)د 1386

اعتمد كنشر بمكجب قرار الجمعية العامة ا 1948اإلعالف العالمي لحقكؽ االنساف لعاـ  -9
 .1948كانكف األكؿ  10لألمـ المتحدةا المؤرخ في 

 ضحايا حمايةا بشةف 1949بركتكككؿ األكؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ ال -10
 1977النزاعات المسمحة الدكلية لعاـ 
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ا بشةف حظر تجنيد 1949البركتكككؿ الثاني الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  -11
 1977األطفاؿ في النزاعات المسمحة لعاـ 

ا بشةف اشتراؾ األطفاؿ في 1989البركتكككؿ الممحؽ باتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ  -12
 2000النزاعات المسمحة لعاـ 

اعتمد ا 1966د الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لعاـ العي -13
 2200كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

لممادة  ان ا كفق3/1/1976 تاريخ بدء النفاذ: ا1966 /16/12( المؤرخ في 21-ألؼ )د
(27). 
اعتمد كعرض لمتكقيع ا 1966ؽ المدنية كالسياسية لعاـ العيد الدكلي الخاص بالحقك  -14

( 21-ألؼ )د 2200كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
 .(49) ألحكاـ المادة ان ا كفق23/3/1976تاريخ بدء النفاذ:  ا16/12/1966المؤرخ في 

لتشريعي في جمستو أقره المجمس اا 2004( لعاـ 7قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ ) -15
 ـ.19/8/2003المنعقدة بتاريخ 

ا أقره المجمس التشريعي في جمستو 2000( لعاـ 7قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ ) -16
 .29/3/2000المنعقدة بتاريخ 

نكفمبر  29بدأ العمؿ بو في ا 1990 الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو لعاـ -17
1999. 

 1998مف يكليك/تمكز  17 مد بتاريخا اعت1998نظاـ ركما األساسي لعاـ  -18
األطفاؿ مف التجنيد غير المشركع أك استغالليـ مف قبؿ القكات  حمايةباريس ل مبادئ -19

 .2007أك المجمكعات المسمحة لعاـ 
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 لمراج :ا 
 .1995 ا1ط الحديثةا التجارية المطبعة االدولية المنظمات العنانيا محمد براىيـإ .1
 .2008 ا(ط.د) القدسا جامعة ااإلنسان لحقوق الدولي القانون شعبافا إبراىيـ .2
 .2011القدسا -ا جمعية الدراسات العربيةالقدس في قرارات األمم المتحدةإبراىيـ شعبافا  .3
ا دار الفكر المدخل لدراسة القانون الدولي العامعي كنجاح مطر دقماؽا . أحمد محمد الرفا .4

 .2018ا 1لمنشرا ط
 .2012 ا5ط كالتكزيعا لمنشر الثقافي دار انائيالج النفس عمم إبراىيـا نشةت أكـر .5
 مصر دار انقدية تحميمية دراسة – الوطنية التحرير وحروب اإلرىاب خميؿا حسانيف إماـ .6

 .2002 المحركسةا
 أليات – الجريمة-المسمحة النزاعات زمن في المدنيين حماية البمتاجيا جابر سامح .7

 .2007 ا1ط الجامعيا الفكر دار االحماية
 دار الجنائي الدكلي القانكف مكسكعة االعدوان وجرائم الحرب جرائم الفتالكما حسيف سييؿ .8

 2011 ا1 ط كالتكزيعا لمثقافة النشر
 لمنشر الثقافة دار اواإلقميمية العالمية الدولية المنظمات مبادئ الفتالكما حسف سييؿ .9

 .2010 ا1ط كالتكزيعا
 ا1ط االمسمحة النزاعات أوقات في اللألطف الدولية الحماية ،المسدم عبد اهلل عادؿ .10

 .2007 لمنشرا العربية النيضة دار
 دار ا(اإلحالة وقواعد االختصاص) الدولية الجنائية المحكمة المسدما اهلل عبد عادؿ .11

 .2014 ا2ط العربيةا النيضة
 لمنشر الجماىيرية الدار اواالقميمية الدولية المنظمات عرفةا صالح السالـ عبد .12

 .1993 ا1ط كالتكزيعا
 النزاعات أثناء لألطفال الدولية الحماية خزيمةا أبك العزيز عبد مندكه العزيز عبد .13

 الجامعيا الفكر دار االعام الدولي والقانون اإلسالمي الفقو بين مقارنة دراسة-المسمحة
 .2010 ا1ط
 القانكف في متخصصة دراسة االدولية الجنائية المحكمة حجازما بيكمي الفتاح عبد .14

 .2004 ا1ط الجامعيا الفكر دار الدكليا ائيالجن
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-والحرب السمم في والقانون الشريعة في الدولية العالقات اليميـا المطيؼ عبد .15
 .2006 كالتكزيعا لمنشر عمار دار امقارنة دراسة

 الراية دار ا1ط االدولي التدخل-االنساني الدولي القانون ،الديف خير مدحت غساف .16
 .2013 كالتكزيعا لمنشر

 المحكمة أمام الجرائم عمى تطبيقو الواجب القانون األعرجيا صادؽ محمد اركؽف .17
 .2016 ا1ط الحقكقيةا زيف منشكرات ااألساسي روما نظام في دراسة-الدولية الجنائية

 الفكر دار االمستخدمين لألطفال الموضوعية الجنائية الحماية ،بحرم فاطمة .18
 .2008 الجامعيا

 لمنشرا العربية النيضة دار االطفل لحقوق الدولية ايةالحم اتأبك خكا جميؿ ماىر .19
 .2008 ا1ط
 والمواثيق الوضعية التشريعات في الطفل حقوق العبادما الرصيفاف حميد محمد .20

 .2013 لمنشرا كائؿ دار ا1ط ا"مقارنة دراسة"  الدولية
 الدار االمعاصرة الدولية المنظمات ،حسيف سالمة مصطفى. كد اؽدق السعيد محمد .21

 .1990 جامعيةاال
 النظام أحكام ضوء في الجنائي الدولي لمقانون العام اإلطار يكسؼا صافي محمد .22

 .2002 ا1ط العربيةا النيضة دار االدولية الجنائية لممحكمة األساسي
 السرية الدبموماسية-األميركي الفمسطيني الحوار ربيعا العزيز عبد محمد .23

-الفمسطينية كاالبحاث كالدراسات لمنشر الجميؿ دار ااإلسرائيمية الفمسطينية واالتصاالت
 .1995 ا1ط عمافا

ا دراسة في القانون الدولي الجنائي-الجرائم الدوليةمحمد عبد المنعـ عبد الغنيا  .24
 .2011دار الجامعة الجديدةا 

 .2005 ا1ط الفكرا دار مكتبة ااالنساني الدولي القانون شاللدةا فياد محمد .25
 – اإلنسان لحقوق الدولي القانون المكسىا يؿخم محمد عمكافا يكسؼ محمد .26

 .2009 ا1ط كالتكزيعا لمنشر الثقافة دار ا(الجزء الثاني) المحمية الحقوق
 الحمبي منشكرات ااإلنسان حقوق وانتياك االحتالل الجكرما نعمة سامي محمكد .27

 .2015 ا1ط الحقكقيةا
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 دار االمسمحة نزاعاتال أثناء لألطفال الدولية الحماية سعيدا محمكد سعيد محمكد .28
 2007 ا1ط لمنشرا العربية النيضة

 العام الدولي القانون بين مقارنة دراسة- الطفل حقوق حماية حمكدةا سعيد منتصر .29
 2010 الجامعيا الفكر دار ا1ط ااالسالمي والفقو

المركز القانوني لألسرى الفمسطينيين في ضوء القانون الدولي نجاح مطر دقماؽا  .30
 .2005 ا1ا طاإلنساني

 قانونية تحميمية دراسة- الجنائية والعدالة الدولي رىاباإل  شالالا نعيـ نزيو .31
 واالتفاقيات القانونية والنصوص والدراسات واالجتياد الفقو خالل من-مقارنة معموماتية
 2003 ا1ط الحقكقيةا الحمبي منشكرات ا("الدولية والمعاىدات

 الحرب أسرى معاممة- اإلنساني الدولي القانون موسوعة بندؽا أنكر كائؿ  .32
 الجامعي. الفكر دار ااإلنسانية والمساعدة واألطفال والنساء والمدنيين

 القانون في الحرب جرائم-ثغرة اإلنسافا لحقكؽ متطكعيف منظمة ديفا يش  .33
 .2013 االدستورية المحاكم في القضائية واألحكام اإلسرائيمي

 الدولي القانون في حمايتيمو  األطفال استغالل جريمة يكسؼا حسف يكسؼ .34
 .2013ا 1ط القانكنيةا لإلصدارات القكمي المركز ااإلسالمية والشريعة

 
 :المجالت 

 

ا مجمة صامد الشعبية االنتفاضةدور الطفل الفمسطيني في مقال بعنوان: جكدت أبك عكفا  .1
 .1991ا دار الكرمؿ لمنشرا 86ا ع. 13االقتصادما ـ. 

ا مجمة صامد حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني: مقال بعنواندنيس بالتنرا  .2
 2007 ا147ا ع. 29االقتصادما ـ. 

اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية لمحرب عمى مقال بعنوان: ركيدة رمضاف الفتنيا  .3
 .2017ا 11ا مجمة التربكما ع األطفال

عمى األطفال عبر  تأثير النزاعات المسمحةمقال بعنوان: محمد مرسي محمد مرسيا  .4
 .2004ا 148ا ع. 33ا مجمة التربيةا ـ. الفضائيات
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  :الدراسات واألبحاث الجامعية 

 
جامعة "مكالم طيارة"  دراسة ماجستيرا االجرائم الدوليةا شباب ا برزكؽطيارل اسيا .1

 .2015/2016الحقكؽ كالعمـك السياسيةا قسـ الحقكؽا  سعيدةا كمية
ا رسالة دكتكراها الدولية في القانون الدولي الجنائيالجريمة ركاف محمد الصالحا  .2

 .2008/2009جامعة منتكرم قسطنطينيةا 
خطابات التحريض وجريمة استغالل االطفال في سعيد ثاني بف غميظة المييرما  .3

 .2017ا 50 .ا مجمة الدراسات القانكنية كالسياسيةا عالنزاعات المسمحة
دراسة تحميمية في ظل  –ي النزاعات المسمحة حظر تجنيد األطفال فعبد القادر حكبةا  .4

 .2013(ا 15ا مجمة البحكث كالدراساتا العدد )االتفاقيات الدولية
ا دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة تجنيد األطفالعبد الكىاب شيترا  .5

 2014جامعة بجايةا الجزائرا 
جرائم -ن الجنائي الدوليالجريمة الدولية من منظور القانوعربي محمد العماكما  .6

 .2017ا االحتالل اإلسرائيمي نموذجاً 
األردفا  ءاا جامعة اإلسراحماية األطفال في القانون الدولي اإلنسانيفضيؿ طالفحةا  .7

2010 
الحماية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان في مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنسافا  .8

مشار إليو: ا ال2011ا األمـ المتحدةا النزاع المسمح
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conf

lict_ar.pdf 
 الرباط.-ا جامعة محمد الخامساألطفال في ظل القانون الدولي اإلنسانيمحمد نادما  .9

ا ، أسرى الحرب والمعتقمين في النزاعات المسمحةميزاف لحقكؽ اإلنسافمركز ال .10
ا المشار إليو: 2008(ا 6سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني رقـ )

https://mezan.org/uploads/files/8795.pdf   

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdf
https://mezan.org/uploads/files/8795.pdf
https://mezan.org/uploads/files/8795.pdf
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نيد األطفال بقصد اشراكيم في أعمال قتالية الطفل في جريمة تجمناؿ مركاف منجدا  .11
ا 1ا ع.13ا مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنيةا ـ.مجرم أم ضحية؟

2015. 
جامعة ا مذكرة لنيؿ شيادة الماجستيرا حقوق الطفل في المواثيق الدوليةمنى غشاـا  .12

 . 2017ا2016محمد خيضرا 
 الفمسطينية االراضي في واالرىاب المقاومة مفيوم في التحول دقماؽا نجاج   .13

 .2012 شمسا عيف جامعة دكتكراها رسالة االمحتمة
 

  :التقارير والمنشورات 
 

اإلنسافا مكتب المفكض الساميا صحيفة كقائع رقـ األمـ المتحدةا نظاـ معاىدات حقكؽ   .1
 .2012ا 30

ا المشار إليو: 2015تقرير األميف العاـا -األمـ المتحدةا األطفاؿ كالنزاع المسمح .2
arch/view_doc.asp?symbol=s/2016/360&refehttps://www.un.org/ga/se

rer=/english/&Lang=A  
استغالؿ األطفاؿ في األراضي الفمسطينية فرع فمسطيفا -الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ .3

 .2004ا نظرة تحميمية في تجنيد األطفاؿ-المحتمة
 .2007مسطينييفا فرع فمسطيفا األسرل األطفاؿ الف-الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ .4
فرع فمسطيفا بدائؿ االحتجاز األطفاؿ في خالؼ مع -الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ .5

 القانكف في فمسطيف كبعض الدكؿ العربية.
فرع فمسطيفا حماية الطفؿ الفمسطيني في القانكف -الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ  .6

  ساف.الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلن
 ا المشار إليو: ترجمة أنطكف عبد اهللاألطفاؿ الجنكدا دليؿ تدريبيا  .7
8. https://www.childprotectsyria.org/ . 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/2016/360&referer=/english/&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/2016/360&referer=/english/&Lang=A
https://www.childprotectsyria.org/
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مسؤكلية إسرائيؿ الدكلية عف الجرائـ  –داككد الدرعاكما جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية  .9
 (.24ا سمسمة التقارير رقـ )2001ة األقصىا الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطفاخالؿ انتفاض

ع ا اتفاقية حظر األلغاـ المضادة لألفرادا مكجز كقائاألحمرالمجنة الدكلية لمصميب  .10
  و:المشار إلي 15/8/2007قانكنيةا 

11. -fact-https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/legal
150807.htm-factsheet-sheet/landmines. 

المجنة الدكلية لمصميب األحمرا الحماية القانكنية لألطفاؿ في النزاعات المسمحةا قسـ  .12
 ي.الخدمات االستشارية لمقانكف الدكلي اإلنسان

ا خطة عمؿ ًبشةف االطفاؿ في النزاعات األحمرالمجنة الدكلية لمصميب  .13
 ا المشار إليو:  2/12/1995المسمحةا

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n8djs.htm . 

اجابات عمى اسئمتؾا  –ا القانكف الدكلي اإلنساني األحمردكلية لمصميب المجنة ال .14
2014. 

حكـ بشةف استئناؼ السيد تكماس لكبانغا  –كثيقة عمنية المحكمة الجنائية الدكليةا  .15
المتعمؽ بطعف الدفاع في اختصاص المحكمة  3/10/2006دييمك القرار الصادر بتاريخ 

 إليو:المشار  ادائرة االستئناؼ اـ األساسيا( )أ( مف النظ2) 19بمقتضى المادة 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_04429.PDF . 

اإلحاطة اإلعالمية األسبكعية مكتب المدعي العاـا المحكمة الجنائية الدكليةا  .16
 ا المشار إليو:2010 اعف مكتب المدعي العاـالصادرة 

-892D-4B52-671A-cpi.int/NR/rdonlyres/B694680F-https://www.icc
2220787DE758/282777/WB61ARB.pdf.  

طفاؿ المقدسييفا عتقاؿ كادانة األمؤسسة الضمير لرعاية األسير كحقكؽ اإلنسافا ا .17
2018. 

لضمير لرعاية األسير كحقكؽ اإلنسافا حؽ األطفاؿ األسرل في التعميـا مؤسسة ا .18
2010. 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/legal-fact-sheet/landmines-factsheet-150807.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/legal-fact-sheet/landmines-factsheet-150807.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n8djs.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n8djs.htm
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B694680F-671A-4B52-892D-2220787DE758/282777/WB61ARB.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B694680F-671A-4B52-892D-2220787DE758/282777/WB61ARB.pdf
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دراسة حكؿ التعذيب  –كنت ىناؾ ا مؤسسة الضمير لحماية األسير كحقكؽ اإلنساف .19
 2018فمسطيفا -في مركز التحقيؽ المسككبيةا راـ اهلل

 األطفاؿ –ىيئة شؤكف األسرل كالمحرريفا مؤتمر األسرل الدكلي الثالث   .20
 .2017فمسطيفا اذار -الفمسطينيكف كسياسات االعتقاؿ اإلسرائيميةا راـ اهلل

ىيئة شؤكف األسرل كالمحرريفا كاقع األسرل في سجكف االحتالؿ اإلسرائيميا راـ  .21
 .2017اهللا 

الحؽ في الحمايةا سمسمة التقارير -الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطفا حقكؽ الطفؿ .22
 2006(ا 46الخاصة )

السياسييف الفمسطينييف في السجكف كمرافؽ االحتجاز  ءعمكرما قضية السجناياسر ال  .23
الفمسطينييف في القكانيف  لمسجناءالكضع القانكني  –اإلسرائيمية: التداعيات القانكنية كالسياسية 

 .2012الدكليةا جامعة بيرزيتا 
 مقاالت والبيانات الصحفية: ال 
 

ا 17/8/2018عف مكقع اليكـ السابع اإلخبارما أطفاؿ اليمفا صادر  أنقذكاايماف حناا  .1
 /https://www.youm7.com/story: مشار إليو

جميكرية الككنغك الديمقراطية: األمـ المتحدة قمقة بشةف احتماؿ إعادة تجنيد  األمـ المتحدةا .2
: ومشار إليا 10/6/2013بتاريخ:  عشرات األطفاؿا

https://news.un.org/ar/story/2013/06/179902. 
بتاريخ:  عامااالمحكمة الجنائية الدكلية تحكـ عمى لكبانغا بالسجف أربعة عشر  األمـ المتحدةا .3

 https://news.un.org/ar/story/2012/0.7/161782ا المشار إليو: 7/2012/ 10
المشار ا 12/2/2008ا بتاريخ : مف جندم مقاتؿ إلى مغفو لمسالـبطؿ فيمـ "الجندم الطفؿ" .4

 .https://www.dw.com/ar: إليو

ا المشار إليو: 16/5/2014بتاريخ حقكؽ الطفكلةا  تجنيد األطفاؿ في اليمف ظاىرة تنتيؾ .5
paper.com/article/33101.https://makkahnews 

تجنيد األطفاؿ في اليمفا صنعاءا عف المكقع االلكتركني التالي:  .6
http://www.ylgyemen.org/topic.php?id=22#.XIaYQ6eJLIU. 

ا 4/6/2018صدر بتاريخ  في دمشؽا مدارس خاصة لإلرىابييف تجنيد أطفاؿ لمقتاؿ في .7

https://www.youm7.com/story/
https://news.un.org/ar/story/2013/06/179902
https://news.un.org/ar/story/2013/06/179902
https://www.dw.com/ar
http://www.ylgyemen.org/topic.php?id=22#.XIaYQ6eJLIU
http://www.ylgyemen.org/topic.php?id=22#.XIaYQ6eJLIU
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 . https://www.alalamtv.net/newsالمشار إليو: 
بتاريخ اليمف يكٌقع عمى خريطة طريؽ أممية لمنع تجنيد األطفاؿا  جريدة الشرؽ األكسطا .8

 .https://aawsat.com/home/article/1510351ا المشار إليو: 19/12/2018
األمـ المتحدة تحمي إسرائيؿ مف المسائمة فيما يتعمؽ ا الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ .9

https://arabic.dci-ا مشار إليو: 2015ؿا بالجرائـ ضد األطفا
palestine.org/~dcipal/documents/. 

لجنة حقكؽ الطفؿ تصدر  فرع فمسطيفا-الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ .10
ا مشار إليو: 2010تكصياتيا إلسرائيؿ حكؿ اشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحةا 

palestine.org/~dcipal/documents/-https://arabic.dci   
ا المشار إليو: 25/7/2018 بتاريخالحكثييف كتجنيد األطفاؿا  سكام نيكز عربيةا .11

https://www.skynewsarabia.com/video/1167366. 
ا 24/3/2015 بتاريخطفؿ بسكريا منذ ينايرا  400داعش جند  ةاسكام نيكز عربي .12

  east/-https://www.skynewsarabia.com/middle: مشار إليو
/ 11/ 30 بتاريخدكف السف" تجنيد الحكثي لألطفاؿ في اليمفا  سكام نيكز عربيةا .13

 ./https://www.skynewsarabia.com/video: مشار إليوا 2018
 2017 /27/10 بتاريخرات إلعادة تةىيؿ أطفاؿ مجنديفا مباد الفنار لإلعالـا .14

 ./ fanarmedia.org/ar/2017/10/-https://www.alالمشار إليو:
بعض األمثمة التعريؼ  إعطاء األكلكية لألطفاؿ: اللجنةالدوليةللصليباألحمر، .15

ا المشار إليو: 10/1/2003 بتاريخ:باأللغاـ األرضية في البكسنة كاليرسؾا 
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n7cm6.htm 

طفالن  152جميكرية الككنغك الديمقراطية: جمع شمؿ  المجنة الدكلية لمصميب األحمرا .16
ا المشار إليو: 29/1/2015مف األطفاؿ المجنَّديف بةقاربيـ بعد تسريحيـا بتاريخ:

-152-congo-republic-https://www.icrc.org/ar/document/democratic
families-reunited-soldiers-child-former 

جميكرية الككنغك الديمقراطية: مكاجية مسةلة تجنيد لمصميب األحمرا  المجنة الدكلية .17
ا عف المكقع االلكتركني التالي: 11/2/2015األطفاؿا بتاريخ: 

-msl-mwjh-ldymqrty-lkwngw-https://www.icrc.org/ar/content/jmhwry
ltfl-tjnyd. 

https://www.alalamtv.net/news
https://aawsat.com/home/article/1510351
https://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/
https://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/
https://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/
https://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/
https://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/documents/
https://www.skynewsarabia.com/video/1167366
https://www.skynewsarabia.com/video/1167366
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/733188-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%AF-400-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://www.skynewsarabia.com/video/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2017/10/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2017/10/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n7cm6.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5n7cm6.htm
https://www.icrc.org/ar/document/democratic-republic-congo-152-former-child-soldiers-reunited-families
https://www.icrc.org/ar/document/democratic-republic-congo-152-former-child-soldiers-reunited-families
https://www.icrc.org/ar/content/jmhwry-lkwngw-ldymqrty-mwjh-msl-tjnyd-ltfl
https://www.icrc.org/ar/content/jmhwry-lkwngw-ldymqrty-mwjh-msl-tjnyd-ltfl


112 
 

حكـ في قضية لكبانغا: اختبار تاريخي لتفكيض  المركز الدكلي لمعدالة االنتقاليةا .18
إليو: ا المشار 18/6/2012ا بتاريخ: ضحاياالمحكمة الجنائية الدكلية بمنح جبر الضرر لم

https://www.ictj.org/ar/multimedia/audio  
األسكأ عمى  2016عاـ  سات الحضارية كاالستراتيجيةامركز الشرؽ العربي لمدرا   .19

 إليو: ا المشار 2014/يكنيك/23 بتاريخ أطفاؿ سكرياا لندفا
20. http://www.asharqalarabi.org.ukا  
األلغاـ األرضية كاألسمحة المتفجرةا المشار إليو: ا الدكلية منظمة اليكنيسيؼ .21

https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68573.html 
 اى يد القكات المسمحة أك الجماعاتتجنيد األطفاؿ عم منظمة اليكنيسيؼ الدكليةا .22

 .unicef.org/arabic/protection/24267_25751.htmlhttps://www.إليو: المشار 
مشار إليو:  كف عاما عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿاعشر منظمة اليكنيسيؼ الدكليةا  .23

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_50782.html. 

ا بتاريخ بجرائـ حر  ضحاياالجنائية الدكلية في أكؿ تعكيض ل بارمامكقع الجزيرة اإلخ .24
 ./https://www.aljazeera.net/news/humanrightsا المشار إليو: 11/10/2016

طفؿ خالؿ  2500 تجنيد-اليمفاالنقالب الحكثي يغتاؿ أطفاؿ  مكقع العيف اإلخبارما .25
om/article/yemenain.c-https://al-ا المشار إليو: 16/10/2018 بتاريخ 9

houthi1.-children 
بتاريخ ا المسمحة تدفع باألطفاؿ في المعارؾ الجماعات-سكريا ىيكمف رايتس ككتشا .26

 ا المشار إليو: 2014/يكنيك/22
27. https://www.hrw.org/ar/news/2014/06/22/254221  
األطفاؿ كاستخداميـ مف قبؿ  تجنيد-نمكتقد نعيش كقد  س ككتشاىيكمف رايت .28

 : المشار إليوا 2016/ 23/6بتاريخ الجماعات المسمحة في سكرياا 
29. https://www.hrw.org/ar/report/2014/06/23/256574. 
العار لألميف العاـ لألمـ المتحدةا المشار إليو:  مكاطنة لحقكؽ اإلنسافا قائمة .30

http://mwatana.org/the-woes-of-arabia-
felix/theinternationalmechanisminyemen/shamelist-by-the-un/ 

  

https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68573.html
https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68573.html
https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_25751.html
https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_50782.html
https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_50782.html
https://www.hrw.org/ar/news/2014/06/22/254221
https://www.hrw.org/ar/news/2014/06/22/254221
https://www.hrw.org/ar/report/2014/06/23/256574
https://www.hrw.org/ar/report/2014/06/23/256574
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 :المقابالت الشخصية 
 .14/5/2019ايماف برغكثيا مدير مشاريعا انقاذ الطفؿا بتاريخ:  .1
 9/5/2019ا ىيئة شؤكف األسرل كالمحرريفا بتاريخ ثائر شريتحا مدير دائرة اإلعالـ .2
 .16/5/2019ا طفاؿاألعايد أبك قطيشا مدير برنامج المسةلةا الحركة العالمية لمدفاع عف  .3

 

  :المراج  األجنبية 
0. child soldiers international 

9. Nuremburg charter, charter of international military tribunal, London, 

August, 1945 

3.  Defense for Children International | Palestine Section، Recruitment and 

Use of Palestinian Children in Armed Conflict، February 2012 

 

 المواق  اإللكترونية:

 FRANCE 24 .اإلخبارم 
 ة األمـ المتحد 
 .بكابة بيرزيت لممعرفة القانكنية 
 الجزيرة اإلخبارم 
 فرع فمسطيف-األطفاؿلمية لمدفاع عمى الحركة العا 
 حفظة السالـ التابعيف لألمـ المتحدة. 
 راية اإلعالمي 
 ةسكام نيكز عربي 
 سالـ بال حدكد 
  األحمرالمجنة الدكلية لمصميب. 
 المحكمة الجنائية الدكلية 
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 المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية 
 مركز الشرؽ العربي لمدراسات الحضارية كاالستراتيجية. 
  كز المعمكمات الكطني الفمسطينيمر 
  اليكنسككمنظمة. 
  اليكنيسيؼمنظمة. 
 مؤسسة الضمير لرعاية األسرل كحقكؽ اإلنساف. 
  مؤسسة إنقاذ الطفكلة–Save The Children. 
 مكقع العيف االخبارية. 
 مكقع الفنار اإلعالمي. 
 مكقع معرفة 
 الميزاف لحقكؽ اإلنساف 
 ىيكمف رايتس ككتش 
  فمسطيف –كالمحرريف ىيئة شؤكف األسرل. 
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