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 للصليب الدولية اللجنة و الطفولة لرعاية المتحدة األمم صندوقل المميز الدور

 األطفال حماية في األحمر

 (الجزائر) قسنطينة منتوري اإلخوة جامعة/  يوسف معلم الدكتور األستاذ مداخلة

 

 

 

 

  مقدمة

 إنشاء مث ,الثانية العادلية احلرب كارثة أعقاب للعدوان ضحية كانت اليت الدول يف لألطفال وادللبس والدواء وادلأوى الطعام توفَت هبدف

 لرعاية ادلتحدة األمم صندوق" إىل مؤقت طوارئ صندوق من الصندوق مسمى تعديل ليتم, للطفولة ادلتحدة األمم طوارئ صندوق

 نشاطو أمتد بل. الطوارئ حاالت يف األطفال مساعدة على قاصراً  يعد مل حيث  Unicef" باليونسيف ااتصاراً  ادلعروف". الطفولة

 ويف. الطفولة ضباية رلاالت صبيع يغطي وأصبح النامية، الدول يف ااصة األطفال حلاجات اإلستجابة وىو وأمشل، أكرب بدور ليضطلع

 جهازاً  وأصبح األطفال، ورفاىية والتقدم السالم أجل من العمل يف جلهودىا تقديراً  للسالم نوبل جائزة اليونسيف منح مت ،1965 عام

 1973 عام منذ دائماً  فرعياً 

 تدابَت إزباذ يتطلب الذي سنهم، حبكم احملدودة قدرهتم ومراعاة. ااصة ضباية لألطفال زبول اليت القواعد إحًتام ضمان غرضب

. لصاحلهم

 ضمان على والعمل األطفال، لدى للتمييز احملدودة القدرة ومراعاة عنهم، اإلفراج أو الوطن إىل ادلقاتلُت األطفال إعادة ضمان بغرض و

 النزاعات لضحايا والعون احلماية كفالة إىل اإلضافيُت وبروتوكوالىا جنيف اتفاقيات إىل إستناداً  مث,األطفال لسن دلالئمةا ادلعاملة

  األضبر اذلالل و األضبر للصليب الدولية للجنة الداالي العنف أوضاع وسائر الداالية، واإلضطرابات. الدولية وغَت الدولية ادلسلحة

 بنشر قام ما فبعد ،" Henri Donan دونان ىنري"  السويسري ادلواطن إىل األضبر للصليب الدولية اللجنة تأسيس يف األول الفضل يرجع

 وقعت واليت والفرنسي، النمساوي اجليشُت بُت سولفرينو معركة لضحايا الرىيب ادلنظر ذلك فيو صور والذي ،"سولفرينو تذكار" كتابو

 الغاثة متطوعُت تدريب السلم زمن يف جيري أن بأسرىا، أوروبا ىز الذي كتابو يف واقًتح إيطاليا، لبشما لومبادريا باقليم ،1859 عام يف

 ابيا والطبيبان ديفور ىنري واجلنرال موانييو غوستاف)  وىم السويسريُت ادلواطنيُت من أربعة إليو انضم وقد القتال، ساحة يف الضحايا

 قليلة، بشهور ذلك وبعد ،1863 عام فرباير يف وذلك العسكريُت، إلغاثة الدولية اللجنة بتأسيس األمر بادئ يف قاموا حيث ،(ومنوار

 وكان ،1863 عام أكتوبر 26يف جنيف يف افتتح الذي الدويل ادلؤسبر إىل ذلا شلثلُت انسانية صبعيات واربع دولة 16 اوفدت منهم لدعوة وتلبية

 األضبر، للصليب الدولية اللجنة االلو من وولدت بيضاء، أرضية ىلع األضبر الصليب شارة اعتمد الذي ىو ادلؤسبر ىذا
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 الدول ادلبادئ ىذه تلزم وال األضبر، واذلالل للصليب األساسية للمبادئ ادللزمة بالقوة وضوح بكل إعًتفت الدولية العدل زلكمة نإ

 إذا للدول إلتزامات مصدر ادلبادئ ىذه تصبح أن أيضاً  جيب بل فحسب، هبا بالتقيد األضبر واذلالل األضبر الصليب دلؤسسات بالسماح

 إنساين نشاط شلارسة أرادت

 اإلنساين الدويل للقانون الدقيق التطبيق على والعمل جنيف، اتفاقيات إليها توكلها اليت بادلهام األضبر للصليب الدولية اللجنة تقوم

. وادلدنيُت العسكريُت الضحايا ودبساعدة. القانون هبذا مزعوم لإاال أي بشأن الشكاوي تسلم فهي ادلسلحة، النزاعات يف ادلطبق

 اإلضطرابات أو األىلية احلروب أو احلرب وقت يف ااصة بصفة األطفال لصاحل اإلنسانية مهامها األضبر للصليب الدولية اللجنة وتؤدي

 الداالية

 

:   البحث إشكالية

 و ادلسلح النزاع أثناء الطفولة ضباية يف األضبر للصليب الدولية اللجنة و اليوننيسيف مسامهة مدى ما يف البحث إشكالية تتمثل
 ، اإلضطرابات

  نشأهتما ظروف ىي ما

 ، االضطرابات و ادلسلح النزاعات أثناء  الطفولة ضباية يف النوعي دورمها ىو ما

  دورمها تطوير ديكن كيف

:  البحث مفردات

 النزاعات عن مباشرة الناشئة ادلشكالت حل إىل ربديداً  الرامية العرفية أو التعاىدية الدولية واعدالق من صبلة ىو: اإلنساين الدويل القانون

 بالنزاع تتأثر قد أو تتأثر اليت وادلمتلكات يتأثرون قد أو يتأثرون الذين األشخاص القانون، ىذا وحيمي الدولية، وغَت الدولية ادلسلحة

. القتال ووسائل أساليب إاتيار يف النزاع أطراف حق يقيد كما ادلسلح،

. عليو ادلطبق القانون دبوجب ذلك قبل الرشد سن يبلغ مل ما عشرة الثامنة حىت إنسان كل: الطفل

 النزاع حاالت يف احملايد الوسيط بدور اإلضطالع على نشأهتا منذ تعمل حكومية، غَت دولية منظمة ىي: األضبر للصليب الدولية اللجنة

 والعون احلماية كفالة إىل اإلضافيُت وبروتوكوالىا جنيف اتفاقيات إىل إستناداً  أو منها، دببادرة سواءاً  ساعية ت،واإلضطرابا ادلسلح

. الداالي العنف أوضاع وسائر الداالية، واإلضطرابات. الدولية وغَت الدولية ادلسلحة النزاعات لضحايا

 بصورة مساعداتو توجيو و لألطفال وادللبس والدواء وادلأوى الطعام لتوفَت دفيو الذي الطفولة لرعاية ادلتحدة األمم صندوق: اليونيسيف

 األطفال، أحوال عن واألحباث الدراسات وإجراء الطوارئ، حاالت يف األطفال مساعدة وعلى األمد طويلة األطفال لربامج أولية

. حقوقهم وضباية األساسية حاجاهتم ستيفاءإ على األطفال ومساعدة النامية، الدول يف ااصة األطفال حلاجات واإلستجابة

 



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

3 

 

 األطفال حماية في دوره و اليونيسيف نشأة: األول المحور

 United Nations Children's Fund (UNICEF) ".اليونسيف" للطفولة المتحدة األمم صندوق  نشأة -أ

 توفَت هبدف ،"للطفولة ادلتحدة األمم طوارئ صندوق" 1946 عام ديسمرب من عشر احلادي يف ادلتحدة لألمم العامة اجلمعية أنشات

 العامة اجلمعية أن بيد. الثانية العادلية احلرب كارثة أعقاب للعدوان ضحية كانت اليت الدول يف لألطفال وادللبس والدواء وادلأوى الطعام

 اإلقتصادي اجمللس من فيو تطلب ،1953 أكتوبر يف( د-8)802 رقم القرار فأصدرت مستمرة، بصورة عملو الصندوق يواصل أن رأت

 مسمى تعديل يتم وبأن العامة، اجلمعية إىل بتوصيات والتقدم دورية بصفة الصندوق عمل إستعراض يف يستمر أن واإلجتماعي

". Unicef" باليونسيف ااتصاراً  ادلعروف". الطفولة لرعاية ادلتحدة األمم صندوق" إىل مؤقت طوارئ صندوق من الصندوق

 وأمشل، أكرب بدور ليضطلع نشاطو أمتد بل. الطوارئ حاالت يف األطفال مساعدة على قاصراً  يعد ومل الصندوق نشاط تطور بعد وفيما

 اليونسيف منح مت ،1965 عام ويف. الطفولة ضباية رلاالت صبيع يغطي وأصبح النامية، الدول يف ااصة األطفال حلاجات اإلستجابة وىو

. 1973 عام منذ دائماً  فرعياً  جهازاً  وأصبح األطفال، ورفاىية والتقدم السالم أجل من العمل يف ىودىاجل تقديراً  للسالم نوبل جائزة

 ادلنظمات إحدى أنو يعتقد البعض جعل قد ذلك فان العامل مستوى على الطفولة ضباية يف أساسي دور من الصندوق بو يقوم دلا ونظراً 

 بادلعٌت متخصصة دولية وكالة يعترب ال الصندوق أن حُت يف ،"للطفولة ادلتحدة مماأل منظمة" وصف علية ويطلق ادلتخصصة، الدولية

. ادلتحدة لألمم التابعة الفرعية األجهزة أحد ىو بل للوصف، الدقيق

 رعيةالف األجهزة وبُت الصحيح بادلعٌت ادلتخصصة ادلنظمات بُت التفرقة معيار أن بالقول الفقو من جانب يؤكده القانوين الوصف وىذا

 متخصصة، دولية منظمة بصدد كنا دولياً  إتفاقاً  كانت فإذا. ذاك أو الكيان ىذا أنشات اليت القانونية األداة إىل النظر ىو ادلتحدة، لألم

 درجة كانت أياً  الدولية، ادلنظمة بوصف يتمتع ال فرعي جهاز بصدد كنا الدولية، الرئيسة األجهزة أحد عن صادراً  قراراً  كانت وإذا

. لو ادلمنوحة الذايت واإلستقالل سبيزال

 تنشئها اليت اذليئات من غَتىا عن ادلتخصصة الوكاالت دييز الذي ىو العنصر ىذا أن يرى حيث القول ىذا مع أيضاً  الفقو بعض ويتفق

 ادلتحدة األمم ندوقص" مثل. إاتصاصات من إياىا سبنحة ما مباشرة يف الذايت اإلستقالل من جانباً  وسبنحها بنفسها ادلتحدة األمم

 ادلتحدة، لألمم العامة اجلمعية من بقرار أنشئت اذليئات فهذه ،"الفلسطنيُت الالجئُت وتشغيل إلغاثة الدولية ادلنظمة ،"األطفال إلغاثة

. النتخصصة الوكاالت مثل احلكومات بُت دولية إتفاقيات دبقتضى تنشأ ومل

 ادمات من بو تقوم ما حيث من أما متخصصة، دولية وكالة تعدّد  ال القانونية لنشأةا حيث من اليونسيف أن إىل اإلشارة ينبغي لذلك

. األارى ادلتخصصة الوكاالت من العديد عمل فاق قد عملها فإن ونشاطات،

. ربدةامل لألمم واإلجتماعي اإلقتصادي اجمللس بإنتخاهبم يقوم عضواً  وأربعُت واحد من يتألف تنفيذي رللس الصندوق أمر ويتوىل ىذا

 يقدمها، اليت ادلساعدات نوع وربديد إليو، ادلقدمة ادلعونة طلبات وفحص للصندوق، العامة السياسة برسم اجمللس ىذا ويضطلع

 سبويل يف اليونسيف وتعتمد. للصندوق التنفيذي ادلدير هبا فيضطلع اليومية اإلدارية ادلهام أما. ربقق الذي التقدم نواحي على واإلشراف

 التطوعية وادلسامهات التربعات على نامية، دولة مائة من يقرب ما ألطفال ادلعونة أنواع شىت لتقدمي برنامج 100 من أكثر تبلغ يتال برارلها

 من تدبَته فيتم األاَت الثلث أما. التمويل حجم ثلثي إىل تصل واليت العامل من وادلتقدمة الصناعية الدول يف احلكومات جانب من
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 واليت قيمتها بااتالف التربعات جانب إىل اليونسيف، وىدايا معايدة بطاقات بيع عائد من اخلصوص وجو وعلى اخلاصة مصادر

. واألفراد األعمال ورجال اذليئات آالف تقدمها

 ايارات وتوسيع حقوقهم، وضباية األساسية حاجاهتم إستيفاء على األطفال مساعدة إىل يهدف وىو 1946 عام الصندوق إنشاء ومنذ

 الغذاء ونشر األمراض، ومكافحة الصحية، اخلدمات: وىي رلاالت ستة يف ادماتو نشر على دائب وىو. العامل أطفال صبيع أمام اةاحلي

 طلب على بناءاً  اجملاالت ىذه يف مساعداتو الصندوق ويقدم. اإلجتماعية والرعاية احلريف، والتوجيو والتعليم، والًتبية الصحي،

 تشجيع طريق عن وشباهبا، أطفاذلا بأحوال النهوض يف النامية الدول مع التعاون على يعمل بذلك ووه الشأن صاحبة احلكومات

 النهوض يف اإلسهام على قادرين ليصبحوا والشباب األطفال من أبنائها إحتياجات دلواجهة اططها تنمية يف حكوماهتا ومعاونة

. دبجتمعاهتم

 اإلحتياجات دلواجهة بسرعة يتحرك ما دائماً  أنو إال األمد، طويلة األطفال لربامج يةأول بصورة مساعداتو يوجو اليونسيف كانت وإذا

 يسًتشد احلايل الوقت ويف. واجملاعات األوبئة أو احلروب أو الكوارث عن الناصبة الطوارئ حاالت يف واألمهات لألطفال العاجلة

 ىناك أن كما العامل، أطفال جلميع وتوحيدىا احلقوق ىذه تطبيق إىل يسعى حيث الطفل، حقوق بإتفاقية جهوده يف اليونيسيف

 رفاىية إن إذ ادلرأة، ضد التمييز أشكال صبيع على القضاء إتفاقية وىي منو، أساسياً  جزءاً  وتشكل اليونسيف عمل تدعم أارى معاىدة

. ادلرأة وضع مع ينفصم ال إرتباطاً  مرتبطة اجملتمعات من رلتمع أي يف وسعادهتم األطفال

 ىذه مع تعمل حيث. احلكومية غَت وادلنظمات ادلتبادلة، ادلعونة ومنظمات ادلتحدة األمم ووكاالت اليونسيف بُت وثيق تعاون شبةو

 الوطنية اللجان تؤدي السياق ىذا ويف. الوطنية السياسات يف األولويات أصحاب األطفال فيو يكون واقع إجياد على وغَتىا اجلهات

 من كبَت جبزء الصناعية البلدان يف ومعظمها جلنة( 37) وتقوم اليونسيف، عمل ودعم العام الوعي زيادة يف وحيوياً  فريداً  دوراً  لليونسيف

 يف لألطفال األولوية بإعطاء الوزراء ورؤساء الدول رؤساء إقناع إىل النامية، البلدان يف الفقَتة للمجتمعات ادلساعدة تقدمي من العمل،
. سياستهم

 هبدف دورية، وتقارير مطبوعات ذلك عن وينشر األطفال، أحوال عن واألحباث الدراسات إجراء اليونيسيف اتإىتمام ضمن ومن

 عن الصادرة السنوية التقارير أىم ومن. القائمة وادلشكالت احملرز التقدم على واإلطالع الطفل، حقوق فهم وتعزيز ادلعارف نشر

 حقوق رلاالت تغطي وإحصاءات دراسات على ربتوي اليت األمم، مسَتة تقريرو العامل، يف األطفال وضع تقرير ىي اليونسيف،

. العامل أضلاء صبيع يف األطفال

 منتشرة ذلا فروع اإلقليمية ادلكاتب ىذه وتتبع معينة، جغرافية مناطق يف اإلقليمية ادلكاتب من عدد االل من نشاطو اليونيسيف وديارس

. األطفال ورفاىية وتقدم ادمة يف ادلتعددة اليونيسيف نشاطات لتغطية وذلك. ديياإلقل للمكتب التابعة البلدان بعض يف

:   دوره -ب

 يف لألطفال وادللبس والدواء وادلأوى الطعام توفَت هبدف ،للطفولة ادلتحدة األمم طوارئ صندوق إنشاء مث أعاله إليو اإلشارة سبق كما
 إىل مؤقت طوارئ صندوق من الصندوق مسمى تعديل ليتم, ,الثانية العادلية احلرب كارثة أعقاب للعدوان ضحية كانت اليت الدول

 حاالت يف األطفال مساعدة على قاصراً  يعد مل حيث  Unicef" باليونسيف ااتصاراً  ادلعروف". الطفولة لرعاية ادلتحدة األمم صندوق"

 صبيع يغطي وأصبح النامية، الدول يف ااصة األطفال حلاجات اإلستجابة وىو وأمشل، أكرب بدور ليضطلع نشاطو أمتد بل. الطوارئ
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 ورفاىية والتقدم السالم أجل من لالعم يف جلهودىا تقديراً  للسالم نوبل جائزة اليونسيف منح مت ،1965 عام ويف. الطفولة ضباية رلاالت

 1973 عام منذ دائماً  فرعياً  جهازاً  وأصبح األطفال،

 تدابَت إزباذ يتطلب الذي سنهم، حبكم احملدودة قدرهتم مراعاةو. ااصة ضباية لألطفال زبول اليت القواعد إحًتام ضمان بغرض

. لصاحلهم

 ضمان على عملالو األطفال، لدى للتمييز احملدودة القدرة ومراعاة عنهم، اإلفراج أو الوطن إىل ادلقاتلُت األطفال إعادة ضمان بغرض و

 النزاعات لضحايا والعون احلماية كفالة إىل اإلضافيُت وبروتوكوالىا جنيف اتفاقيات إىل إستناداً  مث,األطفال لسن ادلالئمة ادلعاملة

  األضبر اذلالل و األضبر للصليب الدولية للجنة الداالي العنف أوضاع وسائر الداالية، واإلضطرابات. الدولية وغَت الدولية ادلسلحة

 بنشر قام ما فبعد ،" Henri Donan دونان ىنري"  السويسري ادلواطن إىل األضبر للصليب الدولية اللجنة تأسيس يف األول الفضل يرجع

 وقعت واليت والفرنسي، النمساوي اجليشُت بُت سولفرينو معركة لضحايا الرىيب ادلنظر ذلك فيو صور ذيوال ،"سولفرينو تذكار" كتابو

 الغاثة متطوعُت تدريب السلم زمن يف جيري أن بأسرىا، أوروبا ىز الذي كتابو يف واقًتح إيطاليا، بشمال لومبادريا باقليم ،1859 عام يف

 ابيا والطبيبان ديفور ىنري واجلنرال موانييو غوستاف)  وىم السويسريُت ادلواطنيُت من أربعة إليو انضم وقد القتال، ساحة يف الضحايا

 قليلة، بشهور ذلك وبعد ،1863 عام فرباير يف وذلك العسكريُت، إلغاثة الدولية اللجنة بتأسيس األمر بادئ يف قاموا حيث ،(ومنوار

 وكان ،1863 عام أكتوبر 26يف جنيف يف افتتح الذي الدويل ادلؤسبر إىل ذلا شلثلُت انيةانس صبعيات واربع دولة 16 اوفدت منهم لدعوة وتلبية

 األضبر، للصليب الدولية اللجنة االلو من وولدت بيضاء، أرضية على األضبر الصليب شارة اعتمد الذي ىو ادلؤسبر ىذا

 الدول ادلبادئ ىذه تلزم وال األضبر، واذلالل للصليب يةاألساس للمبادئ ادللزمة بالقوة وضوح بكل إعًتفت الدولية العدل زلكمة أن

 إذا للدول إلتزامات مصدر ادلبادئ ىذه تصبح أن أيضاً  جيب بل فحسب، هبا بالتقيد األضبر واذلالل األضبر الصليب دلؤسسات بالسماح

 إنساين نشاط شلارسة أرادت

 اإلنساين الدويل للقانون الدقيق التطبيق على والعمل جنيف، اتفاقيات اإليو توكلها اليت بادلهام األضبر للصليب الدولية اللجنة تقوم

. وادلدنيُت العسكريُت الضحايا ودبساعدة. القانون هبذا مزعوم إاالل أي بشأن الشكاوي تسلم فهي ادلسلحة، النزاعات يف ادلطبق

 اإلضطرابات أو األىلية احلروب أو احلرب وقت يف اصةخ بصفة األطفال لصاحل اإلنسانية مهامها األضبر للصليب الدولية اللجنة وتؤدي

 الداالية

 .International committee of the Red Cross .األحمر للصليب الدولية اللجنة:  الثاني المحور

 فهي ادلسلحة، النزاعات ظل يف األطفال ضباية ربقيق هبا ادلوكول الدولية اذليئات أىم من (ICRC) األضبر للصليب الدولية اللجنة بإعتبار

.  الغرض ىذا ربقيق يف أكثر مرونة يعطيها وىذا متحيزة، وغَت ومستقلة زلايدة منظمة

 :  نشـأتها -أ

 ادلواطن إىل األضبر للصليب دوليةال اللجنة تأسيس يف األول الفضل يرجع ،1863 عام يف األضبر للصليب الدولية اللجنة أنشئت

 لضحايا الرىيب ادلنظر ذلك فيو صور والذي ،"سولفرينو تذكار" كتابو بنشر قام ما فبعد ،" Henri Donan دونان ىنري"  السويسري

 الذي كتابو يف واقًتح إيطاليا، بشمال لومبادريا باقليم ،1859 عام يف وقعت واليت والفرنسي، النمساوي اجليشُت بُت سولفرينو معركة

 ادلواطنيُت من أربعة إليو انضم وقد القتال، ساحة يف الضحايا الغاثة عُتمتطو تدريب السلم زمن يف جيري أن بأسرىا، أوروبا ىز
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 الدولية اللجنة بتأسيس األمر بادئ يف قاموا حيث ،(ومنوار ابيا والطبيبان ديفور ىنري واجلنرال موانييو غوستاف)  وىم السويسريُت

 انسانية صبعيات واربع دولة 16 اوفدت منهم لدعوة وتلبية قليلة، بشهور ذلك وبعد ،1863 عام فرباير يف وذلك العسكريُت، إلغاثة

 على األضبر الصليب شارة اعتمد الذي ىو ادلؤسبر ىذا وكان ،1863 عام أكتوبر 26يف جنيف يف افتتح الذي الدويل ادلؤسبر إىل ذلا شلثلُت

 .األضبر للصليب الدولية اللجنة االلو من وولدت بيضاء، أرضية

: ىي فئات ثالث األضبر واذلالل األضبر للصليب الدولية احلركة تضمو 

. 1863 عام يف أنشئت اليت األضبر للصليب الدولية اللجنة

 الوطنية اجلمعيات عدد بلغ 1999 عام مطلع ويف األضبر، للصليب الدولية اللجنة هبا تعًتف اليت األضبر، للصليب الوطنية اجلمعيات

. األضبر اذلالل شارة أعتمدت صبعية 35 و األضبر، الصليب شارة إعتمدت ةصبعي 140 بينها من صبعية 175 هبا ادلعًتف

 .1919 عام يف انشئ الذي األضبر، واذلالل األضبر، الصليب جلمعيات الدويل االرباد

. األساسية وبمبادئها للجنة القانوني التعريف -أ

 حاالت يف احملايد الوسيط بدور اإلضطالع نشأهتاعلى منذ تعمل وىي حكومية، غَت دولية منظمة ىي األضبر للصليب الدولية اللجنة

 والعون احلماية كفالة إىل اإلضافيُت وبروتوكوالىا جنيف اتفاقيات إىل إستناداً  أو منها، دببادرة سواء ساعية واإلضطرابات، ادلسلح النزاع

.  الداالي العنف أوضاع وسائر الداالية، واإلضطرابات. الدولية وغَت الدولية ادلسلحة نزاعاتال لضحايا

 التطوعي، والعمل واإلستقالل، واحلياد، التحيز، وعدم اإلنسانية،: ىي االساسية ادلبادئ من رلموعة على الدويل األضبر الصليب ويقوم

 للصليب العشرين الدويل ادلؤسبر يف ررياً  أعلنت قد عليها، احلارس بدور الدولية جنةالل تضطلع اليت ادلبادئ وىذه. والعادلية والوحدة

. 1965 عام" فيينا" يف عقد الذى األضبر

 يؤكد ما 1987 يونيو 27 يف الصادر حكمها يف الدولية العدل زلكمة أصدرت فقد ادللزمة، بقوهتا األضبر الصليب مبادئ وتتميز ىذا،

 جيوز بأنو احملكمة إعًتفت حيث. البلد ىذا ضد" نيكاراجوا" يف العسكرية وشبو العسكرية باألنشطة علقةادلت الدعوى ففي ذلك،

 ادلساعدة" مشروعية فحص احملكمة إليها طلبت فبعدما. األضبر واذلالل األصبر للصليب األساسية بادلبادئ الدول على اإلحتجاج

 الداالية الشؤون يف التدال عدم مبدأ ضوء يف نيكاراجوا حلكومة ادلعارضة للقوات ادلتحدة الواليات حكومة قدمتها اليت ،"اإلنسانية

 غَت تدال آار بلد يف يتواجدون اشخاصاً  أو لقوات زلضة إنسانية مساعدة تقدمي إعتبار جيوز ال أنو احملكمة قضت وقد. للدول

. التحيز وعدم اإلنسانية، مبدأي وخباصة احلمر للصليب ةاألساسي ادلبادئ مع ومتفقة إنسانية ادلساعدة ىذه تكون أن بشرط مشروع،

 ىذه تلزم وال األضبر، واذلالل للصليب األساسية للمبادئ ادللزمة بالقوة وضوح بكل إعًتفت الدولية العدل زلكمة أن الباحث يالحظ

 مصدر ادلبادئ ىذه تصبح أن أيضاً  جيب بل فحسب، هبا بالتقيد األضبر واذلالل األضبر الصليب دلؤسسات بالسماح الدول ادلبادئ

. إنساين نشاط شلارسة أرادت إذا للدول إلتزامات

 الغرض ذلذا فتقوم القانون، ىذا تطوير يف اإلنساين الدويل للقانون راعية بوصفها تسهم األضبر للصليب الدولية اللجنة أن الباحث ويرى

 اإلنساين الدويل القانون تقنُت مراحل من مرحلة كل يف وتتوىل اجلديدة، نصوصو إعتماد هبا ادلنوط الدبلوماسية للمؤسبرات باإلعداد

 ادلسائل يف النظر فيو فيتم سنوات، أربع كل العادي مؤسبره األضبر الصليب ويعقد. الدول تعتمدىا اليت النصوص مسودات إعداد
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 إىل أنظمت اليت الدول وشلثلي األضبر، للصليب الدولية احلركة عناصر صبيع ادلؤسبر ىذا ويضم. ادلشًتكة ادلصلحة ذات العامة اإلنسانية

  .جنيف اتفاقيات

. األطفال حماية في األحمر للصليب الدولية اللجنة دور -ب

 اإلنساين الدويل للقانون الدقيق التطبيق على والعمل جنيف، اتفاقيات إليها توكلها اليت بادلهام األضبر للصليب الدولية اللجنة تقوم

. وادلدنيُت العسكريُت الضحايا ودبساعدة. القانون هبذا مزعوم إاالل أي بشأن الشكاوي تسلم فهي ادلسلحة، لنزاعاتا يف ادلطبق

 اإلضطرابات أو األىلية احلروب أو احلرب وقت يف ااصة بصفة األطفال لصاحل اإلنسانية مهامها األضبر للصليب الدولية اللجنة وتؤدي

. الداالية

 دلنع جهوده يكّدرس وكوسيط ومستقلة، زلايدة كمؤسسة دورىا إطار يف ادلبادرات إزباذ يف طويالً  تارخياً  األضبر يبللصل الدولية وللجنة

 القانونية النصوص صدور تنتظر مل فإهنا بصالحيتها، وإلتزاماً  إنسانية كمؤسسة الدولية اللجنة تقاليد مع وسبشياً . وإزالتها البشرية ادلعاناة

 مبادرات إستبقت النزاعات صبيع ففي األطفال، ضباية إىل هتدف اليت عملياهتا تباشر أن قبل ادلسلحة، النزاعات يف األطفال حلماية

. لألطفال القانونية احلماية إقرار الدولية اللجنة

 تدرك فهي. وادلالبس مبو اخلاصة ادلناسبة األغذية بتوفَت مطلقة، أولوية باألطفال العناية بإعطاء األضبر للصليب الدولية اللجنة وتقوم

 أولوية ترتبط وأن معاناتو، مقدار حبسب مناسباً  عوناً  اإلنسان يتلقى أن الواجب من أنو لألطفال، والغذائية الطبية ادلساعدة تقدمي عند

 أن كما. ادماتو دميتق عند بإتباعو األضبر والصليب اذلالل بو يلتزم الذي الوحيد ادلعيار ىو وىذا. حالتو تتطلبها اليت بالسرعة تقدديو

 يف األولوية وإعطاؤىم أكرب، بدرجة احملتاجُت على اإلىتمام تركيز وجوب يعٍت معا، والعدالة باإلنسانية اإلحساس شبرة وىو ادلساواة مبدأ
 النزاع أوضاع لظ يف ااصة أىلهم، إىل األطفال وإعادة العائلة وحدة لصون ااصة أمهية األضبر للصليب الدولية اللجنة وتويل. ادلساعدة

 احلالة، ىذه يف األطفال معاناة على للتغلب الدولية اللجنة وتكافح. األسرة مشل تفرق حاالت فيها تتزايد واليت وادلعقدة، احلديثة

 وتشمل األضبر، للصليب الدولية للجنة التابعة ادلفقودين عن للبحث ادلركزية للوكالة هبا منوط العالئالت مشل ومل البحث فعمليات

 وتسجل كانوا، أينما عائالهتم عن تفرقوا الذين األطفال صبيع وتتابع ربصي ذلك سبيل ويف. ذلم عائل ال الذين األطفال الوكالة أعمال

 األىل عن للبحث نظاماً  تنشئ أهنا كما واحلايل، السابق وعنوانو والديو، وإسم طفل كل إسم معرفة طريق عن منهم واحد كل ىوية

 األراء وإعالن. الناس فيها حيتشد اليت العامة األماكن ويف الالجئُت سليمات يف عنهم البحث جيري الذين األىل ءأرا إعالن: يشمل

 أو للصليب مكتب بأقرب يتصلوا لكي أطفاذلم، عن يبحثون الذين األىل إىل نداءات وتوجية. الدولية أو احمللية اإلذاعة موجات على

. للوالدين القددية العناوين إىل األطفال كتبها اليت األضبر الصليب رسائل لتوصيل باإلضافة. األضبر اذلالل

 أسرى معسكرات وإىل حريتهم، من احملرومُت األشخاص إىل هبا تقوم اليت الزيارات الدولية، اللجنة هبا تقوم اليت اإلنسانية األنشطة ومن

 بزيارة األضبر للصليب الدولية اللجنة تقوم وىنا. لألسر أو عتقاللإل العدائية األعمال يف مشاركتهم عند األطفال يتعرض فقد. احلرب

 اتفاقية من 126 ادلادة ااصة. )اإلنساين الدويل القانون معاىدات يف األطراف الدول هبا ذلا عهدت اليت للمهمة طبقاً  األطفال ىؤالء

 احملدودة قدرهتم مراعاة ضرورة على أيضاً  وتؤكد. اصةخ ضباية لألطفال زبول اليت القواعد إحًتام ضمان على فتعمل ،(الثالثة جنيف

. لصاحلهم تدابَت إزباذ يتطلب الذي سنهم، حبكم

 من ضمانات على ربصل بعدما ذلك يكون عنهم، اإلفراج أو الوطن إىل ادلقاتلُت األطفال إعادة لضمان الدولية اللجنة تتدال وعندما

. أارى مرة القتال إىل يعودوا لن بأهنم ضيتق األطفال إليها ينتمي اليت اجلهة أو الدولة
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 لسن ادلالئمة ادلعاملة ضمان على تعمل وأن األطفال، لدى للتمييز احملدودة القدرة تراعى بأن النزاع أطراف الدولية اللجنة وتطالب

. منها دببادرة أو القانون إىل إستنناداً  بذلك تقوم واللجنة. األطفال

 نظراً  ادلسلح، النزاع حاالت يف الطفل حقوق حبماية ادلعنية الدولية اذليئات أىم من تعدّد  األضبر للصليب الدولية اللجنة أن الباحث يرى

 حقوق لتأكيد فاعلة وسيلة جيعلها شلا العامل، دول صبيع ومن ادلتخصصة والوكاالت ادلتحدة األمم جانب من دويل بإعًتاف تتمتع ألهنا

.  ادلسلح النزاع ظرف وىو الظروف، صعبأ يف وإغاثتهم حياهتم وضباية الضحايا

: خـاتـمـة

 والشعوب األمم تنجح ما وبقدر بالرعاية، ويتعهده واألمان األمن دينحة من إىل حباجة وىو النضج، مكتمل غَت البنيان ضعيف كائن الطفل

 ىعل قادرة متوزانة أجياالً  تتكون ما بقدر العليا وادلثل القيم على وتربيتهم واإلجتماعية والنفسية ادلادية حاجاهتم وإشباع أطفاذلا رعاية يف
.  واإلبداع واخللق العمل

 اليت اإلنسانية مستقبل ديثل ألنو يستحقها اليت احلماية من قدر بأكرب يتمتع أن جيب الطفل فإن واألاالق والضمَت الدين قيم من وإنطالقاً 

. والسالم والرضبة العدل على تقوم أن ينبغي

 الدويل اجملتمع يناضل أن ادلقبول من يكن فلم. الطفل حقوق مسألة حبث عند إعتباره يف الطفولة مرحلة الدويل اجملتمع أاذ ادلنطلق ىذا ومن

. والرعاية احلماية دينحهم أن دون االنساين اجملتمع أفراد أضعف وىم األطفال يًتك مث اإلنسان، حقوق تقرير أجل من

 يتمتع الطفل أن ادلوضوع ىذا نتدارس وضلن أينار وقد اإلنساين، الدويل القانون يف األطفال ضباية موضوع لبحث الدراسة ىذه تصدت ولقد

 فإنو اإلنساين، الدويل القانون إتفاقيات دبوجب للطفل تقريرىا مت اليت احلقوق إىل باإلضافة ألنو اإلنساين، الدويل القانون يف ااصة دبكانة

. اإلنسانية األسرة يف عضواً  بإعتباره العامة باحلماية يتمتع

 ظل يف باألطفال العناية ضرورة فرضتها للطفل احلقوق من جديدة رلموعة بتقرير األاَتة اآلونة يف أىتم قد اإلنساين الدويل القانون أن صلد 

 دبثابة الطفل، حقوق حلماية الدولية اإلتفاقيات عقد كان لذلك. احلرب وقت يف واإلستغالل اإلمهال إىل العامل أطفال من ادلاليُت تعرض

. البشرية العائلة من عريضاً  قطاعاً  سبثل اليت ئةالف ذلذا اخلاصة احلماية

. واالقليمية الدولية ادلنظمات قبل من الطفل حبقوق اإلىتمام تنامي عنو عربّد  الدويل، ادلستوى على كبَتاً  تأثَتاً  األطفال ضباية إلتفاقيات وكان

 يتمتع فهو ذلك على عالوة العامة، اإلنسان حقوق إتفاقيات يف الواردة احلقوق معظم أو بكافة يتمتع الطفل أن الدراسة ىذه يف أكدنا ولقد

 الطوائف من غَته من أكثر الطفل منها يستفيد عام بشكل لإلنسان ادلقررة احلقوق بعض أن بل. نضجو ودرجة سنو مع تتناسب اليت باحلقوق

. األارى البشرية

 العلمي بالتقدم التمتع سبل ذلم وىيأ القانوين، الدعم ىذه أعطاىم ما بقدر الدويل اجملتمع أن لوجدنا اليوم عامل يف األطفال ألحوال نظرنا ولو

 لصاحل إقتصادىا معظم وتوجيو ادلتحاربة للدول األساسية البنية إهنيار بسبب إما حقوقهم، بضياع كفيلة وحدىا احلروب فإن اذلائل،

 ادلتحاربة األطراف إلتزام عدم ىو األطفال على قسوة األشد والسبب ،منوىم من احلرب شبن يدفعون األطفال أن يعٍت ما وىو احلربية العمليات

. احملتلة األراضي يف أو احلرب وقت يف ادلدنيُت ضباية بشأن هبا ادلعمول اإلنساين الدويل القانون بقواعد
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 القواعد كافة إلعمال باإلضافة حة،ادلسل النزاعات يف األشخاص ربمي اليت اإلنسانية بادلبادئ التمسك أمهية الدراسة أظهرت فقد ىنا ومن

. ادلسلحة النزاعات يف األطفال إشًتاك ربّدرم واليت العسكرية بالعمليات التأثر من ااص بشكل الطفل ربمي أن شأهنا من اليت

 منع يف الدولية ادلنظمة فشل يعٍت وال احلرب، وأضرار عواقب من األطفال ضباية يف مهماً  دوراً  ادلتحدة األمم منظمة تلعب أارى جهة من

 ىذا ومن اإلنسانية، ضباية ألجل دائم إلتزام عاتقها على يقع ادلتحدة األمم ألن ومساعدة، ضباية دون األطفال ترك يتم أن وقفها أو احلرب

. ادلسلح نزاعبال ادلتأثرين األطفال وتأىيل إدماج وإعادة ادلسلحة النزاعات أثناء يف لألطفال الكامل الدعم تقدمي عليها جيب ادلنطلق

 القانون دبقتضى الفردية اجلنائية ادلسؤولية مبدأ تفعيل طريق عن األطفال حق يف احلرب جرائم مرتكيب زلاكمة أمهية إىل أشرنا السياق نفس ويف

 ادلسلحة، النزاعات ءأثنا األطفال معاناة يف ادلتسببُت ومعاقبة مالحقة ذلا ديكن واليت الدولية، اجلنائية احملكمة إنشاء بعد ااصة الدويل،

 الدعم الدويل اجملتمع يقدم أن يتطلب ذلك لكن اإلمكانية، ىذه بالفعل احملكمة نظام ويتيح. اإلنسانية للقواعد ارقهم على وردعهم

. احملكمة ذلذه وادلساندة

 وىيئات آليات وجدود أمهية يبدو لذلك دولية، مواثيق يف عليها منصوص قواعد رلرد ذلا يكفي ال الطفل حلقوق الدولية احلماية إن وحيث

. ادلتخصصة ادلنظمات بعض بالفعل بو تقوم ما وىو الطفل، حقوق تطبيق على والعمل احلماية ىذه لضمان دولية

: التالية والنتائج المالحظات إلى الموضوع لهذا دراستا بعد خلصنا وقد

 إحداث إىل أدى الذي ىو عامة بصفة اإلنسان حقوق تطور وإن اإلنسان، حقوق من يتجزأ ال جزء ىى الطفل حقوق -1

 . الطفل حبقوق اإلىتمام ضلو ادلطلوب التحول

 .الطفل حلقوق العامة الشريعة دبثابة واإلقليمية الدولية الطفل حقوق إتفاقيات تعترب -2

 ااصة ومبادئ بقواعده اإللتزام ألن ادلسلح، النزاع حاالت يف لألطفال احلماية طبقي الذي ىو االنساين الدويل القانون إن -3

 ذباوزات ضد وكذلك العدائية األعمال آثار من الكافية احلماية للطفل يؤمن الذي ىو ادلدنيُت، حبماية يتعلق فيما

 .اإلحتالل سلطات

 حقوق دعم أجل من( اليونيسيف) للطفولة ادلتحدة ماألم صندوق إىل أساساً  هبا موكول الطفل حقوق ضباية ضمانات إن -4

 .األضبر للصليب الدولية اللجنة بو تقوم الذي احليوي الدور إغفال ينبغي ال ادلقابل يف لكن. العامل مستوى على والطفل

 زبص عديدة رلاالت يف اإلصلازات من الكثَت وحققت األطفال، لصاحل ىائلة اطوات اطت قد اإلنسانية أن الرغم على -5

 .واالستغالل األذى أنواع لشىت معرضيُت يزالون ال العامل مستوى على األطفال ماليُت أن إال األطفال،

 حصول امكانية عدم يف أساسي كعامل ادلسلحة، النزاعات منها الطفل، حقوق تطبيق عدم إىل تؤدي عوامل عدة ىناك -6

 .حقوقهم على األطفال

 .تامة إدانة يدان أن جيب حةادلسل النزاعات يف األطفال اشًتاك إن -7

 .اطَتة عواقب إىل يؤدي كمقاتلُت األطفال استخدام إن -8

 ذحبهم وإيقاف األطفال ضباية يف أاالقي واجب الكبار ولدى والشعوب، الدول كل مسؤولية األطفال ذبنيد إهناء إن -9

 . العامل ىذا مستقبل ىم األطفال أن ولنتذكر طفولتهم، واغتيال برائتهم، وتدمَت
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: التوصيات

 القانون يف األطفال ضباية دعم شأهنا من يكون أن نأمل واليت والتوصيات، ادلقًتحات بعض نورد فإننا ادلوضوع ذلذا ادلتعمقة دراستنا بعد

: يلي كما وذلك اإلنساين الدويل

:   ااصة إقًتاحات

 حصول بعد ألحرى با او العدوان بدأ بعد الغالب يف يأيت عالجي تدال ىو تدالها أن ذلا التطرق مث اليت اذليئات على يعاب ما لعل -1

 أمانة أماكن إىل نقلهم مثل اإلقتتال و احلروب مآسي الطفل تقي ،حيث وقائية وسائل و طرق يف التفكَت جيب ،لدا لألطفال لنسبة با الضرر

. هنايتو بعد إرجاعهم و اإلقتتال بوادر ظهور عند

 واحدة مادة يف إال ادلوضوع ىذه تتناول مل الطفل حقوق إتفاقية ألن ادلسلحة النزاعات يف األطفال حبماية ةااص دولية اتفاقية إبرامب ادلطالبة -2

 عديدة، موضوعات يتناول اإلنساين الدويل القانون ألن ونظراً  اإلنساين، الدويل القانون ومبادئ قواعد إىل احلماية دبوجبها أرجأت فقط،

 ولقد. ومنفردة ااصة اتفاقية يف ادلسلحة النزاعات يف األطفال ربمي اليت القواعد تركيز األفضل فمن. تساعاإل من كبَتاً  مدى تبلغ وقواعده

 لو يكتب مل ادلشروع ىذا أن إال ،1939 عام يف ذلك وكان اخلصوص هبذا دولية إتفاقية مشروع وضع األضبر للصليب الدولية اللجنة حاولت

 مستهدفُت وأصبحوا احلروب بسبب األطفال معاناة إزدادات بعدما لذلك، ماسة باتت قد اآلن احلاجة نلك. الوجود حيّدز إىل باخلروج النجاح

. باإلعتداء

:   خاصة إقتراحات

 يف النمو يستطيعوا حىت ذلم إتاحتها ديكن وفرص ضباية أفضل على باحلصول جديرون فإهنم لذلك،. وادلستقبل األمل ىم األطفال إن -1
 .سواء حد على والصغار للكبار ضرورياً  أمراً  أصبح الذي السالم يسوده والسعادة، واألمان األمن من جو

 .الصدد ىذا يف األطفال حلماية تدعو اليت الدولية للصكوك اإلمتثال أجل من ادلسلحة، القوات يف األطفال ذبنيد حظر جيب -2

 وحىت. فقط ادلعنية واذليئات الدراسُت على ذلك قصر وعدم اجملتمع، أفراد صبيع لدى هبا الوعي وزيادة الطفل حقوق نشر على العمل -3

 على أو اجلامعي، التعليم تسبق اليت ادلختلفة الدراسية ادلراحل يف اإلنساين الدويل القانون بتدريس إىتمام ىناك يكون أن جيب ذلك يتحقق

 .الشباب وبيوت مراكز يف أو مدرسة كل يف اإلنساين الدويل القانون يف لألطفال احلماية سبنح اليت اإلتفاقيات من نسخة تعليق يتم األقل

 ما االل من دونو ما إىل تنزل أن غنية، أم فقَتة أكانت سواءاً  دولة، أية تقبل ال مقياساً  1989 لعام الطفل حقوق إتفاقية تصبح أن ضرورة -4

 عذراً  تكون أال جيب لكنها وتقاليده، اخلاصو وقيمو معاجملت اصوصية مراعاة احلسبان يف األاذ مع وضباية، رعاية من ألطفاذلا الدول ىذه توفره

 .منها التنصل أو احلقوق بعض إلنكار

 من حال بأي تنفصل أن ديكن ال لألطفال الكردية احلياة أن اإلعتبار بعُت األاذ مع ديكن، ما أفضل األطفال إعطاء البشرية على جيب -5

 .العامل والسالم واألمان األمن يسود عندما إال يتحقق ال ىذا وكل للكبار، الكردية احلياة عن األحوال
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 ما ذلك على والدليل التمٍت، يف أبالغ ال ولكٍت السطور، ىذه كتابة تتعدى ال أماين رلرد يكون أن يعدو ال ىنا أورده ما أن البعض يظن وقد

 بعض عاجلا واللذين 2000 عام يف الطفل حقوق إلتفاقية إاتيارين بروتوكولُت وضع طريق عن. الطفل حقوق إلتفاقية حلقت تعديالت من نراه

.   ادلطلب ىذه لتحقيق العامل مستوى على الطفل حقوق هبما حيظى الذي والدعم اإلىتمام إستغالل ديكن أنو كما. اإلتفاقية يف الوارد صورالق

 الذي  الطفل حقوق باتفاقية ادللحق الثالث ريااالايت الربتوكول بداول وذلك ةينوعٌ  قفزة من األاَتة القليلة األشهر توشهد ما لعل و

 انتهاكات حول الطفل حقوق جلنة أمام الفردية البالغات ميتقدٌ ب لألطفال يسمح الذي و  2012 سنة اإلنسان حقوق رللس دهاعتم

 و األطفال معاملة يف الدول بعض تعسف من حيد أن شأنو من حيث دليل اَت الطفل حقوق اتفاقية يفً  ىايعلٌ  ادلنصوص للحقوق زلددة
 الذىاب حقو من  الدويل القانون أشخاص من شخص الربتوكول ىذا بفضل الطفل أصبح ىنا من و ربميهم قوانُت سن بعدم ذلك

 .. الطفل حبقوق يلتزكون ال الذين احلكام دلقاضاة الدولية اجلنائية للمحكمة

 la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC-1:  ادلراجع

  1997 احلديثة، التجارية ادلطبعة الدويل، ادلستوى على للطفل القانونية احلماية العناين، إبراىيم. د  -2

  1993 العريب، الفكر دار ادلتحدة، األمم منظمة ووكاالت ىئيات الدولية، ادلنظمات عمر، حسُت.د   -3

 إتفاقييت إدماج مؤسبر إىل مقدم حبث والداالي، الدويل القانونُت يف والنساء األطفال حقوق ضباية اجلواد، عبد شكري زلمد.د  -4

 ص األردن، مكتب اليونيسيف، منشورات احلقوق، كليات مناىج يف ،"الطفل حقوق "و" ادلرأة ضد التمييز أشكال صبيع على القضاء"
8- 11 . 
  سابق، مرجع ،1993 ادلتحدة، األمم منظمة ووكاالت ىئيات الدولية، ادلنظمات عمر، حسُت.د   -5

 الصعيد على تطبيقاتو اإلنساين، الدويل القانون كتاب يف دراسة األضبر، للصليب الدولية باحلركة التعريف قسيس، معُت األستاذ  -6

 10 األضبر للصليب الدولية اللجنة منشورات األردين، الوطٍت

  األضبر واذلالل األضبر للصليب األساسية ادلباديء األضبر، للصليب الدولية اللجنة  -7

 1999 أسئلتكم، على إجابات األضبر، للصليب الدولية اللجنة مطبوعات  -8

 الصعيد على تطبيقاتو اإلنساين، الدويل القانون كتاب يف دراسة األضبر، للصليب الدولية باحلركة التعريف قسيس، معُت األستاذ  -9

 واذلالل األضبر للصليب األساسية ادلباديء األضبر، للصليب الدولية اللجنة  -13األضبر للصليب الدولية اللجنة منشورات األردين، الوطٍت

 1999 أسئلتكم، على إجابات األضبر، للصليب الدولية اللجنة مطبوعات  -14األضبر

  1995 اكتوبر،/ سبتمرب األضبر، للصليب الدولية اجمللة بونيون، فرانسوا   -10

 القانون يف زلاضرات كتيب ضمن منشورة اإلنساين،دراسة الدويل والقانون األضبر للصليب الدولية اللجنة ديالبرا، ديفيد األستاذ   -11 

 2001 مصر، القاىرة، العريب، ادلستقبل دار عتلم، شريف ربرير اإلنساين، الدويل
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