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 القانون في األطفال لحماية تينيكآل الدولي الجنائي والقضاء المتحدة األمم

  اإلنساني الدولي

( الجزائر) بسعيدة الطاهر موالي الدكتور جامعة  -السياسية والعلوم الحقوق كلية /  خنفوسي العزيز عبد .د

 

 

 :مقدمة

 من كثَت يف عليهم االعتداء وأصبح متعمدة، بصورة اؼبدنيُت تستهدف اؼبعاصرة اغبروب أن العشرين القرن أحداث أثبتت لقد         

 وكذلك حالياً، اؼبسلحة العزاعات تتخذها اليت الععف أشكال تؤدي حيث ،واسًتاذبياهتا اغبرب ععاصر من ععصراً  يشكل األحيان

. التحديد وجه على األطفال وخاصة اؼبدنيُت، السكان بُت الضحايا عدد يف الزيادة إذل تالالق يف اؼبتطورة األسلحة استعمال

 ذبعل اليت اؼبعاسبة التدابَت ازباذ بضرورة اؼبتعاقدة األطراف فتلزم اؼبدنيُت، على االعتداء ربّرم اإلنساين الدورل القانون قواعد إن      

. يةاغبرب بالعمليات التأثر عن دبعزل اؼبدنيُت

 باعتبارهم لألطفال عامة حبماية تعًتف واليت ،1949 عام اغبرب وقت اؼبدنيُت ضباية بشأن الرابعة جعيف اتفاقية يف ذلك ويالحظ      

 كان وؼبا هذا. األقل على مادة عشرة سبع يف وردت خاصة حبماية أيضاً  ؽبم وتعًتف ،العدائية األعمال يف يشاركون ال مدنيُت أشخاصاً 

 للقانون اغباصل اؽبام التقدم عن صارخا تعبَتاً  ديثالن 1949 لعام جعيف التفاقيات واإلضافيان ،1977 عام يف اؼبؤرخان الربوتوكوالن

. العدائية األعمال آثار ضد ومتزايدة خاصة ضباية األطفال ديعحان فإهنما اإلنساين، الدورل

 يف حاظباً  مععطفاً  شكلت واليت ،1989 عام يف الطفل حبقوق اػباصة الدولية االتفاقية بٍتت مع خصوصا أكثر األمر هذا تأكد وقد     
 فعال ذبسد ما وهو ،ععها التغاضي ديكن ال وعاؼبية إنسانية حقوق أهنا أساس على الطفل حقوق إذل يعظر أصبح حيث الطفولة، تاريخ

 عبعة أمام فردية بالغات تقدمي يف اغبق لألطفال أعطى الذي الطفل، حقوق باتفاقية اؼبلحق الثالث االختياري الربتوكول خالل من

. 2012 عام اإلنسان حقوق ؾبلس يف اعتمد ما حسب وهذا إليها، يتعرضون اليت االنتهاكات كل حول الطفل حقوق

 وهي الطفل، حقوق ومعها اغبرب يف اإلنسان حقوق باحًتام الكفيلة واغبصانات الضمانات من ؾبموعة هي ؾبملها يف واغبماية     

. باغبقوق للتمتع الفعلية والضمانة القانونية اغبصانة ترّسخ

 خطر من ربميهم اليت القواعد كافة إعمال جيب مث ومن القتال، اندالع ععد مباشراً  يكون قد األطفال على اغبرب تأثَت أن كما     

 ضحاياها تتصيد اليت األرضية كاأللغام اغبرب ـبلفات من أسلحة بقاء يف كما ؿبتملة، ارآث للحرب يكون وقد اغبربية العمليات

. طويلة لسعوات

 اؼبدارس إلغالق نتييةً  وهذا لألطفال، الطبيعي العمو من كبَت حد إذل تقلل فاغبرب األطفال، على مباشر غَت تأثَت وللحرب      

 واالطمئعان األمان وفقدان اؼبتحاربة، لألطراف االقتصادية القدرات وربطيم اؼبوارد ضياعو الطرق وتدمَت احملاصيل وإتالف واؼبستشفيات

.  اغبرب زمن يف له يتعرضون الذي والرعب للخوف نتيية كله وهذا بالعفس، والثقة
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 يف انتشرت اليت الظاهرة لكت فهي اغبارل، الوقت يف القلق تثَت واليت ظواهرها، أشد هي اؼبسلحة العزاعات يف األطفال مشاركة إن      
 فيها حيتاج أخرى حالة وتربز ،اإلنساين الدورل القانون ومبادئ لقواعد وصرحية واضحة ـبالفة يف وذلك العادل، حول العزاعات من كثَت

 تتمثل سبرمس نزاع إذل يتحول وقد اؼبسلح، العزاع عن ناصباً  وضعاً  بوصفه اغبريب االحتالل حالة وهي خاص، بشكل للحماية الطفل

  واالحتالل لفلسطُت، اإلسرائيلي لالحتالل بالعسبة الشأن هو اؼبدنيُت،كما السكان بُت االحتالل قوات وجود يف الكربى خطورته

 األراضي يف األطفال وضع جيعل ذلك فإن اؼبدنيُت، على االحتالل قوات جانب من اعتداءات من حيدث وما. للعراق أمريكي -األقبلو

. كاملة حقوقهم على بل فقط، حياهتم على ليس اػبطورة بالغ احملتلة

 :للموضوع الرئيسية اإلشكالية

 ضباية ضمانات أن يعٍت ال هذا فإن ،الطفل عبعة وهي الطفل حقوق تطبيق ؼبراقبة دولية آلية الطفل حقوق اتفاقية أنشأت ععدما         

 على واإلقليمية الدولية اإلنسان غبقوق العامة االتفاقيات تعاولتها الطفل حقوق ألن وذلك ،وحدها الليعة على تقتصر اغبقوق هذه

 يف الطفل حقوق ضباية وسائل فإن وبالتارل ،خاص بشكل األطفال على ضبايته أسبغ اإلنساين الدورل القانون فإن كذلك. سواء حد
 اؼبتصور ومن ،اإلنسان حقوق وكفالة بعشر اؼبععية الدولية واؼبعظمات اؽبيئات أعمال من الطفل يستفيد حيث تتعدد، الدورل القانون

. واإلقليمية الدولية اإلنسان حقوق اتفاقيات أنشأهتا اليت الليان اختصاص يف تدخل الطفل حقوق تطبيق مراقبة أن أيضاً 

 ربقيقها يعبغي صباعية ضباية دبثابة هو فلالط غبقوق الدقيق االحًتام فإن عاؼبية، ومبادئ قيم هي اإلنسان حقوق كانت وإذا        

. واإلقليمي الدورل اؼبستويُت على اؼبتاحة الوسائل كافة باستخدام

 مدى يف العادل ثقة يهز سوف جدراهنا بُت اغبرب قانون معاقشة ؾبرد أن هو إنشائها ععد اؼبتحدة األمم يف السائد الرأي كان وؼبا     

 قانون تدرج أال ،1949 عام يف اؼبععقدة األوذل دورهتا يف اؼبتحدة باألمم الدورل القانون عبعة رتقر ولذلك ،السلم حفظ على قدرهتا

. تتعاوؽبا سوف اليت اؼبوضوعات بُت اغبرب

 الدورل اؼبؤسبر انعقاد معذ جذرياً  تغَتاً  اؼبوقف وتغَت ،اؼبعاصر عاؼبعا يف اغبروب عن العاصبة اؼبعاناة تفشت حىت قليلة سعوات سبض ودل     

 إذل القرار هذا وأدى ،"اؼبسلحة العزاعات يف اإلنسان حقوق احًتام" بععوان قراراً  اؼبؤسبر أصدر فقد ،1968 عام طهران يف اإلنسان غبقوق

 القرارات وكذلك العام، لألمُت السعوية التقارير عليه تشهد الذي األمر اإلنساين، الدورل القانون بشأن اؼبتحدة األمم نشاط بداية

 اليت اعبرائم من وهذا واألطفال، العساء خاصة اؼبدنيُت، ضباية أجل من اؼبتحدة األمم جهود وتتابعت. العامة اعبمعية عن الصادرة

 ألجل دورل جعائي نظام وجود وأمهية اؼبتحدة، األمم دور ظهارإ جلأل كذاو ،اؼبسلحة والعزاعات اغبروب أوقات يف حقهم يف ترتكب

 .اؼبسلحة العزاعات يف حقهم يف ربدث اليت التياوزات ومن اغبروب ويالت من فالاألط ضباية

 القول ديكن هل: يلي فيما تتمثل السادس الدورل للمؤسبر اؼبقدمة البحثية الورقة هذه يف تعاوؽبا نود اليت الرئيسية فاإلشكالية وعليه        

 من اؼبتحدة لألمم واضح وتدخل دورل، جعائي نظام بوجود سلمعا إذا وهذا ،اؼبسلحة العزاعات أثعاء لألطفال خاصة ضباية هعاك بأن

 اإلنساين؟ الدورل القانون أحكام إطار يف لعشاطها فبارستها خالل

: يلي ما وفق للبحث الرئيسية اؼبشكلة ععاصر تتحدد :للبحث الرئيسة المشكلة عناصر

 لشىت يتعرضون مازالوا ينذوال العادل، مستوى على األطفال ماليُت ضباية سبيل يف وهذا اإلنسانية، إليه وصلت الذي اغبد هو ما :أوال

 واالستغالل؟ األذى أنواع
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 كعامل اؼبسلحة العزاعات معها واليت الطفل، حقوق تطبيق عدم إذل أدت الفاعلة العوامل من ؾبموعة هعاك بأن القول ديكن هل :ثانيا

 حقوقهم؟ على األطفال حصول إمكانية عدم يف أساسي

 األعمال آثار من الكافة اغبماية للطفل يؤمن دل الذي هو اؼبسلح، العزاع حاالت يف اإلنساين الدورل القانون تطبيق عدم هل :ثالثا

 االحتالل؟ سلطات ذباوزات ضد وكذلك العدائية،

 األمم بأن القول ديكن فهل لذلك .دولية مواثيق يف عليها معصوص قواعد ؾبرد ؽبا يكفي ال الطفل غبقوق الدولية اغبماية إن :رابعا

   األطفال؟ حقوق تطبيق على للسهر ومستعدتان اغبماية، هذه بضمان كفيلتُت دوليتُت تُتيكآل الدورل اعبعائي والقضاء اؼبتحدة

 

: التالية الفرضيات صحة عدم أو صحة اختبار إذل البحثية الورقة هذه خالل من نسعى :البحث فرضيات

       .اؼبسلحة العزاعات فًتة أثعاء األطفال على سبارس وخطَتة جسيمة انتهاكات هعاك :األولى الفرضية

 العزاع أثعاء األطفال ضباية أجل من آين كلبش تطبق واضحة قانونية أسس إذل اغبارل الوقت يف الدورل التشريع يفتقر :الثانية الفرضية

. اؼبسلح

 الشاملة اغبماية توفَت يف األساسي دورها تربز إسهامات أي الدولية والليان واؼبعظمات الدولية اؽبيئات تقدم دل :الثالثة الفرضية

. اؼبسلح العزاع فًتة أثعاء لألطفال والكاملة

 إذل أدى اإلنساين الدورل القانون أحكام ضوء على اؼبتحدة األمم ونشاط دور وضوح موعد دورل، جعائي نظام غياب :الرابعة الفرضية

 .حياهتم جوانب ـبتلف على وقعها ؽبا كان جسيمة انتهاكات إذل األحيان أغلب يف األطفال تعرض

 : البحثية الدراسة منهج

 ديثل الذي التحليلي الوصفي اؼبعهج على يعتمد فإنه البحث، هذا بإشكالية اؼبتعلقة اعبوانب لتعدد ونظرا السابقة، للفرضيات اختبارا     

. واػبراب الدمار سوى ذبلب ال مسلحة نزاعات حدوث أثعاء العادل أطفال ؽبا يتعرض اليت الفظيعة لالنتهاكات تقددياً 

 على اؼبسلحة العزاعات تأثَت من اغبد يف اؼبتحدة األمم رود على كثرأ الوقوف أجل من سيكون اؼبعهج هذا على واعتمادنا       

 على واؼبغلوب اؼبستضعفة الفئة هذه غبماية دولية قانونية نصوص من تطبقه وما العامة اعبمعية دور يف البحث خالل من وهذا األطفال،

. األطفال حبماية الصلة ذات تكون واليت األمن، ؾبلس رهايصد اليت القرارات جل دراسة وكذا أمرها،

 مرتكيب ؿباكمة أجل من جاء الذي الدورل اعبعائي بالقضاء يسمى ما على الوقوف يف اؼبعهج ؽبذا تطبيقعا خالل من نسعى كما      

. الربيئة الشرحية هذه على حق وجه دون ترتكب أصبحت اليت والفظيعة الشعيعة أعماؽبم عن اعبرائم

 

 

 :البحثية الورقة تصميم

: مها اثعُت ؿبورين إذل واػباسبة اؼبقدمة جبانب البحثية ورقةال هذه تقسيم يتم سوف     
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. األطفال على المسلحة النزاعات تأثير من الحد في المتحدة األمم دور: األول المحور

. العامة الجمعية دور: أوال

 .1974 اؼبسلحة والعزاعات الطوارئ حاالت يف والعساء األطفال حبماية اػباص اإلعالن   -01

 .األطفال على اؼبسلح العزاع بتأثَت اؼبعٍت اػباص اؼبمثل   -02

  .األمن مجلس دور : ثانيا

. األطفال حبماية الصلة ذات األمن ؾبلس قرارات   -01

 .السالم حفظ عمليات يف األطفال ضباية إدماج   -02

. السالم مفاوضات يف األطفال ضباية إدماج  -03

. المسلحة النزاعات في األطفال حقوق انتهاكات عن الفردية الدولية المسؤولية : الثاني المحور

. الحرب جرائم عن الفردية المسؤولية تقرير في المؤقتة الدولية المحاكم دور: والأ

 .الدولية الجنائية المحكمة دور: ثانيا

 

. األطفال على المسلحة النزاعات تأثير من الحد في المتحدة األمم دور: األول المحور

 انتشار لكن ،(1)الدوليُت واألمن السلم على احملافظة ؾبال يف اؼبتحدة األمم ميثاق من معطاة واسعة صالحيات األمن جمللس         

 هذا. مقتل يف الدوليُت واألمن السلم أصاب قد اإلنسان غبقوق جسيمة انتهاكات من صاحبها وما العادل حول اؼبسلحة العزاعات

 اإلسرائيلية واغبرب العراق، على أمريكية -األقبلو اغبرب شن ععد حدث ما ببعيد وليس ،(2)اغبرب معع عن األمن ؾبلس يعيز وععدما

 من العامة اعبمعية تصدره ما طريق عن اغبرب ويالت من اؼبدنيُت حبماية التمسك سوى الدولية اؼبعظمة أمام فليس وغزة، لبعان على

 على واإلشراف السالم وحفظ للمراقبة قوات إرسال يف اؼبتمثلة األخرى لصالحياته األمن ؾبلس استخدام أو وتوصيات، قرارات

. (3)السالم مفاوضات

 األخَتة، الفًتة يف اؼبتحدة األمم به تقوم ما وهو ،اؼبتحدة األمم اهتمام بؤرة يف األطفال يكون أن اؼبسائل هذه يف العظر ععد بد وال       

 بعض استعراض خالل من ذلك لعا سيتضحو ،األطفال على اؼبسلحة العزاعات تأثَت من باغبد الدولية اؼبعظمة اهتمام تزايد حيث

: مها اثعُت ععصرين يف وذلك. اؼبسلحة العزاعات يف األطفال ضباية ؾبال يف األمن ؾبلس به يقوم وما العامة، اعبمعية فبارسات

. العامة الجمعية دور: أوال

 فإهنا وؽبذا صبيعها، اؼبعظمة أعضاء الدول عضويته يف تشًتك اليت اؼبتحدة األمم أجهزة من الوحيد اعبهاز هي العامة اعبمعية تعدّ          

 دائرة يف يدخل ما بكل حييط شامل عام اختصاص من العامة اعبمعية به تتمتع ما إذل كذلك األمهية ترجع كما كبَتة، بأمهية تتمتع

.  (4)رأمو من األمم نشاط
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 اإلعانة: "أجل من بتوصيات وتشَت دراسات العامة اعبمعية تعشئ أن على اؼبيثاق من 13 اؼبادة تعص ،(5)اإلنسان حقوق إطار ويف        

". والعساء الرجال بُت تفريق وال الدين أو اللغة أو اعبعس يف بيعهم سبييز بال كافة للعاس األساسية واغبريات اإلنسان حقوق ربقيق على

. (6)اإلنسان حبقوق اػباصة الدولية اؼبواثيق تتبٌت اليت اؼبتحدة األمم أجهزة أكثر تعدّ  العامة اعبمعية أن إذل اإلشارة وذبدر       

 

 يف األطفال ضباية هبدف القرارات من العديد وأصدرت اإلعالنات بعض العامة اعبمعية تبعت فقد الدراسة هذه خيص وفيما        
: يلي فيما اؼبمارسات هذه من لبعض نشَت سوف عليهو. اإلنساين الدورل القانون دببادئ االلتزام وتدعيم سلحة،ادل العزاعات

. 1974 المسلحة والنزاعات الطوارئ حاالت في والنساء األطفال بحماية الخاص اإلعالن  -01

 الدورل اؼبؤسبر توصيات على بعاءاً  وهذا ،اؼبسلحة العزاعات أثعاء اإلنسان حقوق ؼبسألة شاملة دراسة بإجراء اؼبتحدة األمم قامت        

 اعبمعية من 1970 عام يف واالجتماعي االقتصادي اجمللس طلب الدراسة هبذه وارتباطاً  ،1968 عام طهران يف عقد الذي اإلنسان غبقوق

 على بعاءاً  العامة اعبمعية قامت وقد ،اغبرب زمن يف أو الطوارئ حالة يف والطفل اؼبرأة ضباية حول إعالن صياغة إمكانية يف العظر العامة

 الطوارئ حالة يف والطفل اؼبرأة غبماية العاؼبي اإلعالن بإقرار واالجتماعي االقتصادي واجمللس اؼبرأة بوضع اػباصة الليعة أعدهتا مسودة

 .(7)1974 سعة ديسمرب 14 يف وذلك اؼبسلح، العزاع وأثعاء

: اآلتية واؼببادئ اؼبعايَت صراحة تراعي أن األعضاء الدول من اإلعالن طلب وقد            

 ويتعُت والعساء، األطفال غَتهم من أكثر معها يعاين اليتو اؼبدنيُت، السكان ضد بالقعابل القصف وعمليات اؽبيمات حظر .1

 .األعمال هذه مثل شيب

 1925 لسعة جعيف لربوتوكول صارخاً  انتهاكاَا  ديثل اؼبسلح نزاعال أثعاء والبكًتولوجية الكيماوية األسلحة استخدام إن .2

 واألطفال العساء األخص وعلى اؼبدنيُت ويصيب اإلنساين، الدورل القانون وؼببادئ ،1949 لعام األربعة جعيف واتفاقيات

 .صرامة بشدة ذلك استعكار وجيب فادحة، وأضرار خبسائر العزل

 هبا التزمت اليت اللتزاماهتا وفاءاً  وذلك اؼبسلحة، العزاعات أثعاء والعساء األطفال ايةغبم ضمانات تقدم أن الدول صبيع على .3

 حقوق باحًتام اػباصة األخرى الدورل القانون ومواثيق ،1949 لسعة األربعة جعيف واتفاقيات 1925 لعام جعيف بروتوكول يف

 .اؼبسلحة العزاعات أثعاء اإلنسان

 االستعمارية للسيطرة خاضعة تزال ال اليت األراضي يف العسكرية والعمليات اؼبسلحة زاعاتالن يف اؼبشًتكة الدول على جيب .4

 ازباذ الدول هذه على جيب كما اؼبدمرة، اغبرب ثارآ والعساء األطفال ذبعيب أجل من جهد من ديكعها ما كل تبذل أن

 من ربط اليت واؼبعاملة العقابية واإلجراءات والتعذيب االضطهاد شأهنا من اليت التدابَت حظر لضمان الضرورية اػبطوات كافة

 .(8)واألطفال العساء ضد األخص وعلى والععف، اإلنسان شأن

 والتعذيب اغببس ذلك يف دبا واألطفال، للعساء والالإنسانية القاسية واؼبعاملة القمع أشكال صبيع إجرامية أعماالُال  تعترب .5

 أثعاء اؼبتحاربون يرتكبها اليتو قسراً، والطرد اؼبساكن وتدمَت اعبماعي، والعقاب ملةباجل واالعتقال بالرصاص، رمياً  واإلعدام

 .احملتلة األقاليم يف أو العسكرية العمليات
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 أقاليم يف يعيشون الذين أو اؼبسلحة واؼبعازعات الطوارئ حاالت يف أنفسهم جيدون الذين واألطفال العساء حرمان جيوز ال .6

 .الدورل القانون ألحكام وفقا لألطفال الثابتة اغبقوق من ذلك غَت أو الطبية، اؼبعونة أو غذاءال أو اؼبأوى من ؿبتلة

. األطفال على المسلح النزاع بتأثير المعني الخاص الممثل  -02

 السيدة إذل 1993 عام يف العام األمُت أسعد اؼبسلحة، العزاعات يف األطفال دبحعة اؼبتحدة لألمم العامة اعبمعية اهتمام بسبب        

 يعاين اليت اؼبتعددة للطرق شامل تقييم بأول القيام مهمة ،(موزامبيق) يف السابقة التعليمو الًتبية وزيرة "Graca Machel ماشيل جراسا"

 اعبمعية أوصت ععها، تقريراً  وقدمت لإلعياب اؼبثَتة بدراستها ماشيل السيدة قامت أن وبعد. (9)اؼبسلحة العزاعات يف األطفال معها

 على اؼبسلح العزاع تأثَت دبسألة فقط يهتم خاص فبثل بتعيُت (10)1996 ديسمرب 12 يف الصادر 51/77 رقم بقرارها اؼبتحدة لألمم العامة

 أخالقياً  وصوتاً  قوياً  نصَتاً  1997 عام يف "Olara Otunnu أوتونو أوالرا"  بتعيُت العام األمُت قام العامة اعبمعية لقرار وتعفيذاً  ،األطفال

 .(11)اغبرب فوضى يف احتيازهم يتم الذين األطفال عن بالعيابة

 يف وله األطفال، على اؼبسلحة العزاعات آثار توضيح شأهنا من اليت باؼبهام القيام العام لألمُت اػباص اؼبمثل عاتق على يقع عليهو      
 اؼبسلحة، العزاعات يف األطفال ضباية لتعزيز مواجهتها جرت اليت واؼبصاعب اؼبتخذة واػبطوات احملرز التقدم وتقييم دراسة ذلك سبيل

 األطفال حقوق احًتام لضمان الدورل التعاون وتعزيز اؼبسلح، بالعزاع اؼبتأثرين األطفال ؿبعة بشأن اؼبعلومات صبع عوتشيي الوعي وزيادة

. (12)هنايته وحىت الصراع بداية معذ

 األمم هيئاتو اؼبتخصصة والوكاالت اغبكومات صبيع اؼبتحدة لألمم العامة اعبمعية دعت دبهمته القيام يف اػباص للممثل وتدعيماً         

 يكفل بأن العام األمُت أوصت كما ،السعوي تقريره فيها دبا أعماله، يف واإلسهام اػباص اؼبمثل مع التعاون إذل الصلة ذات اؼبتحدة

 لشؤون اؼبتحدة األمم ومفوضية للطفولة، اؼبتحدة األمم صعدوق وتشييع فّعال، كبو على واليته يؤدي كي اػباص للممثل الالزم الدعم

 تقدم أن اؼبؤسسات وسائر الدول من وتطلب اػباص، للممثل الدعم توفَت على اإلنسان غبقوق اؼبتحدة األمم ومفوضية جئُتالال

. الغرض ؽبذا التربعات

 يف باألطفال اؼبعٍت اػباص اؼبمثل به يقوم الذي للعمل الكامل دعمه عن األمن ؾبلس أعرب 2001 سعة الصادر 1379 رقم قراره ويف     
 حبماية يتعلق فيما وخصوصا ،اػباص للممثل هبا تعهدت اليت بااللتزامات بالوفاء العزاع أطراف صبيع وطالب اؼبسلحة، العزاعات

 دل إذا خطَتاً  سيظل اؼبسلحة العزاعات يف األطفال وضع بأن اػباص مثلادل أشار السعوي تقريره ويف اؼبسلح، الصراع حاالت يف األطفال
. (13)الدولية اللتزاماهتا وسبتثل بتعهداهتا الصراع أطراف صبيع تتقيد

 من سبكعها سوف هامة خطوة يعترب األطفال على اؼبسلح العزاع تأثَت بشأن خاص ؼبمثل العامة اعبمعية تعيُت أن الباحث يرى وعليه        

 اليت القواعد مراعاة على بالعمل العزاع أطراف وـباطبة ساعدهتم،م أجل من وهذا اؼبسلح، بالعزاع اؼبتأثرين األطفال أوضاع على التعرف

. اغبرب آثار األطفال ذبعب

 حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول تبعت بل ،ذلك على اغبرب عواقب من األطفال ضباية يف العامة اعبمعية جهود تقتصر ودل هذا      

 عام مايو شهر يف بالطفل خاصة استثعائية دورة عقدت كما ،2000 عام يف وذلك اؼبسلحة، العزاعات يف األطفال اشًتاك بشأن الطفل

 وتواصل هذا. (14)األطفال على اؼبسلحة العزاعات تأثَت ؼبسألة خاصة أمهية وأعطت الطفولة، قضايا صبيع خالؽبا ناقشت واليت ،2002

 والتوصيات القرارات صبيع يف اؼبسألة ؽبذا خاصة أمهية وتورل اؼبسلحة، العزاعات يف األطفال ألوضاع الدائبة متابعتها العامة اعبمعية

. ععها الصادرة
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. األمن مجلس دور: ثانيا

 يتم دل واليت ،ديلكها اليت والفاعلة اؽبامة االختصاصات جانب إذل هذا فيه، التصويت ونظام األمن ؾبلس تشكيل طريقة إذل بالعظر        

 ؾبلس يعدّ  حيث ،(15)اؼبتحدة األمم أجهزة ـبتلف بُت له بالغة أمهية تتضح الدولية، للمعظمة األخرى األجهزة من جهاز ألي معحها

. (16)الدورل واألمن السلم حبفظ يتعلق فيما الرئيسة اؼبسؤولية صاحب األمن

 قراره ففي: حقاَا  اجمللس فعله ما وهو ،(17)اإلنسان حقوق مسائل لبعض التصدي إذل -معيعة أحوال يف  -حتماً  اجمللس يقود بدوره وهذا      

 قراره ويف ،(18)اغبروب أثعاء حىت احًتامها جيب ععها التعازل القابل يروغ اإلنسان حقوق أن إذل اجمللس أشار 1967 سعة الصادر 237 رقم

. (19)اإلنساين الدورل للقانون واضحاً  انتهاكاً  يعد العرقي التطهَت أن األمن ؾبلس أكد ،1994 سعة الصادر 941 رقم

 

. األطفال بحماية الصلة ذات األمن مجلس قرارات  -01

 ومعاقشات أعمال جدول يف األطفال قضية وضعت اؼبسلحة، والعزاعات اغبروب بسبب األطفال غبقوق اؼبتعددة االنتهاكات جرّاء       

 العزاع أثعاء وضبايتهم األطفال، على اؼبسلحة العزاعات تأثَت من باغبد تتعلق اليت القرارات بعض األمن ؾبلس عن وصدرت اجمللس،

. وبعده اؼبسلح

 وما األطفال، على اؼبسلحة للصراعات والسليب العام بالتأثَت يعًتف قرار أول 1999 سعة الصادر 1261 رقم األمن ؾبلس قرار ويعد       

 العزاع أطراف صبيع القرار هذا يف األمن ؾبلس وحيث هذا. اؼبستدامة والتعمية واألمن السالم على األجل طويلة آثار من ذلك على يًتتب

 إنسانياً  العار إطالق وقفب القيام األخص وعلى اؼبسلح، العزاع حاالت يف األطفال ضباية لكفالة عقودةادل احملددة بااللتزامات التقيد على

 أو األطفال ذبعيد وعدم األرضية، األلغام استخدام وعدم واؼبستشفيات اؼبدارس مهاصبة وبعدم اإلغاثة، مواد وتوزيع التطعيم ألغراض

. كيعود استخدامهم

 اؼبشروع غَت لالذبار حد لوضع الدول اجمللس يدعو القرار هذا ودبوجب ،2000 سعة الصادر 1314 رقم قراره مناأل ؾبلس أصدر كما      

 على تأثَتها حدة من تزيد أو اؼبعازعات تطيل أن ديكن اليت اإلجرامية األنشطة من وغَتها ،اػبفيفة وباألسلحة الصغَتة باألسلحة

. (20)األطفال فيهم امب اؼبدنيُت السكان

 تأثَت من باغبد التزامه وأعلن األمن ؾبلس جهود تواصلت فقد الدوليُت، واألمن السلم حفظ يف الرئيسية مسؤوليته إذل واستعادا     

 اؼبععية األطراف صبيع امتثال ضرورة على اجمللس أكد ،2001 سعة الصادر 1379 رقم قراره ففي ،األطفال على اؼبسلحة الصراعات

 تدابَت فرض ععد االقتضاء حسب يعظر بأن التزامه مع ،باألطفال معها يتصل ما سيما ال الدورل، والقانون اؼبتحدة األمم ميثاق ألحكام

 بغية وذلك األطفال، على العقوبات ربدثها أن ديكن اليت واالجتماعية االقتصادية اآلثار يف اؼبتحدة األمم ميثاق من 41 اؼبادة دبوجب

. (21)اػباصة احتياجاهتم تراعي اليت ناسبةادل اإلنسانية االستثعاءات وضع

: يلي دبا االلتزام بضرورة اؼبسلحة العزاعات يف األطراف صبيع 1379 رقم القرار ويطالب هذا     

 اتفاقيات سيما ال اؼبسلحة، العزاعات يف وضبايتهم األطفال حبقوق اؼبتصلة الدورل القانون أحكام بالكامل ربًتم أن 

 اؼبتحدة األمم واتفاقية اإلضافية، 1977 عام بروتوكوالت دبوجب عليها تعص اليت وااللتزامات ،1949 لعام األربعة جعيف

. 1989 لعام الطفل غبقوق
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 اؼبطبقة الدولية والعظم للمعايَت وفقاً  واألطفال، العساء من غالبيتهم الذين واؼبشردين لالجئُت واؼبساعدة اغبماية توفر أن. 

 احدً  تضع وأن اؼبسلحة، بالعزعات اؼبتأثرات للفتيات اػباصة واالحتياجات اغبقوق وضباية زيزلتع خاصة تدابَت تتخذ أن 
 .االغتصاب سيما الو اعبعسي، الععف ذلك يف دبا واالستغالل الععف أشكال عبميع

 ؽبيئات وكذلك اؼبسلحة، والعزاعات باألطفال اؼبعٍت العام لألمُت اػباص للممثل هبا تعهدت اليت بااللتزامات تفي أن 

 .اؼبسلح العزاع حاالت يف األطفال حبماية يتعلق فيما وخصوصا الصلة، ذات اؼبتحدة األمم

 اعبعود األطفال سالح بعزع تتصل أحكام طريق عن االقتضاء ععد ذلك يف دبا السالم، اتفاقيات يف األطفال تكفل أن 

 .(22) أمكن إن االعتبار يف العمليات تلك يف األطفال آراء وأخذ أسرهم، إذل وإعادهتم إدماجهم وإعادة وتسرحيهم

 جرائم عن اؼبسؤولُت رباكم وأن العقاب، من اإلفالت لظاهرة حد وضع على األعضاء الدول القرار هذا يف األمن ؾبلس حيث كما       

 باستثعاء ذلك أمكن كلما والقيام ،األطفال حق يف اؼبرتكبة الفظيعة اعبرائم من وغَتها اإلنسانية، ضد اؼبرتكبة واعبرائم اعبماعية، اإلبادة

 األذى ألشكال العزاع بعد واؼبصاغبة اغبقائق تقصي عمليات معاعبة وكفالة بذلك، اؼبتصلة والقوانُت العام العفو أحكام من اعبرائم هذه

. (23)األطفال له تعرض لذيا الشديد

 ولقرارات اغبرب، وأضرار عواقب من األطفال حبماية التزامه أعلن األمن ؾبلس أن السابقة القرارات خالل ومن الباحث يعتقد       

 من،األ ؾبلس من قرار صدور اغبالة حبسب تتحاشى أو ترغب قد الدول أن قبد لذلك الدورل، الصعيد على بالغة أمهية األمن ؾبلس

 اؼبتحدة األمم ميثاق أن على فضالً  هذا تعفيذه، دبتابعة الدولية اؼبعظمة يف األخرى األجهزة والستيابة العام الرأي على لتأثَته نظراً  وهذا

 إذل بشأهنا بتقارير تتقدم وأن ،(24)"اؼبيثاق هذا وفق وتعفيذها األمن ؾبلس قرارات بقبول اؼبتحدة األمم أعضاء يتعهد: "أنه على يعص

 من 20 بالفقرة عمالً  اجمللس إذل تقدم والذي "المسلح والصراع األطفال" :بععوان العام األمُت تقرير اػبصوص هذا يف ويذكر اجمللس،

 .1999 سعة الصادر 1261 رقم األمن ؾبلس قرار

 هعاك أن لعا يتضح فإنه ،باألطفال يتعلق فيما خبصوصها اؼبقدمة والتقارير األمن ؾبلس قرارات متابعة خالل ومن اؼبالحظ من        

 بعد أم اؼبسلح العزاع غمار يف سواء اؼبسلح، بالعزاع اؼبتأثرين األطفال غبماية ملموسة بصورة ازباذها بدأ إجيابية وخطوات بارزة عالمات

. السالم اوضاتمف ويف السالم، حفظ عمليات يف األطفال ضباية بإدماج القيام هو كله ذلك يف اؼبهم ولعل ،انتهائه

. السالم حفظ عمليات في األطفال حماية إدماج  -02

 السالم حفظ قوات استخدام إذل اؼبعظمة عبوء هو اإلنسان، حقوق غبماية اؼبتحدة األمم نظام إطار يف اغبديثة اؼبالمح من يعترب      

. (25)اغبقوق تلك غبماية

 تشمل األخَتة هذه كانت أن بعد إذ سابقاً، مارستها اليت التقليدية وظائفها عن كليةً  خيتلف القوات ؽبذه جديداً  دوراً  هذا ويعد     

 كما العزاعات، معاطق يف أساسياً  دوراً  تلعب القوات تلك ًأصبحت. اؽبدنة مراقبة أو القوات، بُت الفصل أو العار، إطالق وقف مراقبة

 تضم استثعاء بال السالم حفظ قوات تزال ال بالتارلو .(26)اإلنسانية عدةاؼبسا يف اغبق خصوصاً  ورواندا، واؽبرسك، البوسعة يف حدث

 تعفيذ هي اؼبهمة تكون ععدما خاصة بصفة ذلك ويصدق أهم، دوراً  األحيان من كثَت يف اؼبدنية لععاصرها أن إال عسكرية، ععاصر

 ؿبكم تعسيق إذل اغباجة خيلق العسكريُت، مالئهمز جانب إذل اؼبدنيُت اؼبوظفُت من التشكيلة هذه واشًتاك ،ومعقدة شاملة تسويات

 فبثالً  هبوصف كبَت مدين دبوظف السالم حفظ لعملية العامة اإلدارة تعاط أن العادي من أصبح لذلك ونتيية العملية، اعبوانب لكافة

. (27)االنتخابات ديروم الشرطة ومفوض القوة قائد من كل ويرأس العملية عن األول اؼبسؤول هو ويكون العام، لألمُت خاصا
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 أن يف سبثل اقًتاحا األمن ؾبلس أيد السالم، حفظ عمليات أولويات يف األطفال حبماية اؼبتعلق اإلنساين البعد تعفيذ ضمان وبقصد       

 ضباية هدف اجمللس وأدمج السالم، حفظ أولويات يف األولوية ذات الشواغل من كواحد ورعايتهم األطفال ضباية عن التعبَت يتم

 رقم بقراره الدديقراطية الكعغو صبهورية يف البعثة ووالية ،1999 سعة الصادر 1260 رقم بقراره وذلك سَتاليون يف البعثة والية يف األطفال

 عمليات يف األطفال ضباية يف اػبربة ذوي من مدنيُت موظفُت بإيفاد يقضي اقًتاحاً  األمن ؾبلس أيد كما ،1999 سعة درالصا 1279

 ليحدد 2005 سعة الصادر (A/60/335) اؼبسلح والصراع باألطفال اؼبعٍت العام لألمُت اػباص اؼبمثل تقرير جاء كما السالم، حفظ

.  الطفولة غبماية الدولية واؼبعايَت القواعد من قائم هو ما إنفاذ أجل من "التطبيق حقبة" غبملة الرئيسة الععاصر

 إذل وأسعدت ،(28)اؼبوظفُت هؤالء وصالحيات مهام بوضع اؼبتحدة لألمم التابعة السالم عمليات إدارة قامت فقد ذلك على وبعاءاً        

 وكذلك اؼبسلحة، العزاعات يف باألطفال اؼبعٍت العام لألمُت اػباص مثلادل مكتب إذل اؼبساعدة تقدمي مهمة األطفال ضباية مستشاري

: يلي ما معها يذكر األخرى اؼبهام ببعض االضطالع مع ،السالم بعثة لرئيس

. اغبرب جراء من اؼبّتأثر البلد بعاء وإعادة السالم، وتوطيد السالم حفظ عملية طوال وضبايته الطفل غبقوق األولوية إعطاء ضمان        -

. السالم صعع وهيئات عبان أعمال جدول يف وضبايته الطفل حقوق إدراج ضمان -

. الصلة ذات والكيانات الوكاالت وصبيع السالم، قطاعات ـبتلف بُت اتصال كعقطة العمل -

 وصعع السالم أنشطة يف اؼبشًتكُت األفراد عبميع وحقوقه الطفل ضباية بشأن اؼبعاسب التدريب توفَت ضمان على اؼبساعدة -

.   (29) السالم وبعاء

. السالم مفاوضات في األطفال حماية إدماج -03

 عدد قام فقد السالم، بأمهية القعاعة كبو والقادة الشعوب أفكار يف ربول إذل اؼبسلحة، العزاعات بسبب اػبسائر فداحة دعت لقد         

 شأن أمهل ما كثَت أنه إال ،السالم وبعاء التوسط يف فاعل بدور اغبكومية غَت ؼبؤسساتوا واألفراد واإلقليمية الدولية اؼبعظمات من كبَت

 مفاوضات أثعاء األطفال عن ؿبددة إشارات ترد أن فبدون فادحاً، يكون اإلمهال اهذ فإن وبالتارل السالم، صعع عمليات يف األطفال

  .(30)األطفال احتياجات لتلبية لصراعا بعد ما مرحلة يف كافية وموارد برامج زبصص لن فإنه السالم،

 يف فقط ليس اؼبفهوم هذا تبٍت مت لقد. الصراع بعد ما مرحلة يف األطفال لصاحل السالم بعاء أجل من ضرورية حاجة هعاك لذلك        
. (31)نفسها الدولة داخل العاشئة الداخلية اؼبعازعات من اؼبتزايد العدد حاالت يف أيضاً  بل الدورل، العزاع حاالت

 السالم، مفاوضات خالل اغبماية يف الطفل حقوق االعتبار يف تضع أن على الصراع يف األطراف صبيع األمن ؾبلس حث وقد      

 وكاالت على جيب كذلك اجمللس، إذل اؼبقدمة السالم خطط يف األطفال ضباية اعتباره يف يضع أن اؼبتحدة لألمم العام األمُت ويطالب

 أمور صبلة ذلك يشمل وأن السالم، ثقافة تعزيزو السالم لبعاء أنشطة من به تضطلع ما يف تعمل أن وبراؾبها وصعاديقها اؼبتحدة األمم

 .وحلها الصراعات نشوب ؼبعع الععف نبذ على القائمة الوسائل من ذلك وغَت السالم، ؾبال يف فالتثقي برامج دعم معها

 تسريح يف العظر جيب السالم حبث فععد السالم، مفاوضات تشملها أن جيب وبأنه اعبعود األطفال قضية على اجمللس ركز وقد       

. (32)عاجملتم يف إدماجهم وإعادة أسلحتهم، ونزع األطفال اعبعود
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 على اؼبسلحة الصراعات يف باألطفال اؼبعٍت العام لألمُت اػباص اؼبمثل حصل فقد األمن ؾبلس من اؼبتكررة الدعوات وبسبب      

 عمليات أعمال جداول يف وضبايتهم األطفال حقوق تضع بأن وهذا ،وكولومبيا السودان يف اؼبتمردة واعبماعات اغبكومات من التزامات

. (33)1999 يوليو يف إليه التوصل مت الذي سَتاليون بشأن للسالم لومي تفاقا يف باهتمام األطفال حظي وقد السالم،

 قواعد على التأكيد دبيرد يسل اؼبسلح بالعزاع اؼبتأثرين األطفال حبماية االهتمام كبو هتتجا اؼبتحدة األمم أن الباحث يالحظ       

 بالقضية األمن ؾبلس اهتمام فياء عملية، بصورة اغبماية هذه يًتجم ما اػبطوات من تتخذ بدأت بل اإلنساين، الدورل القانون ومبادئ

 الدول تلك طفق تعٍت مسألة ليست هذه وبأن اؼبسلحة، العزاعات يف الطفل هبا يتمتع أن جيب اليت اغبماية شرعية على جديد من ليؤكد

 لصاحل إسهام أيضاً  وأنه عاؼبية، صباعية مسؤولية السالم يف لألطفال األساسية اغبقوق احًتام ضمان إن بل العزاعات، هذه يف اؼبتورطة

. (34)العادل يف السالم ودوام األطفال بقاء

. المسلحة النزاعات في األطفال حقوق انتهاكات عن الفردية الدولية المسؤولية :الثاني المحور

 العزاعات يف ترتكب اليت اإلنسان حقوق انتهاكات عن لألفراد الدولية اعبعائية اؼبسؤولية مبدأ اؼبعاصر الدورل القانون تقرير حيتم         

 يف صباعية وإبادة حرب جرائم ارتكبت ما فكثَتاً . (36)يرتكبونه اليت الدولية اعبرائم عن حملاكمتهم جعائي دورل قضاء إنشاء ،(35)اؼبسلحة
 عن اعبعائية للمساءلة فّعال دورل نظام وجود فإن مث ومن اؼبسلحة، العزاعات أثعاء وذلك والعساء، األطفال خاصة اؼبدنيُت، حق

 الدولية اعبرائم تتبع طريق عن وهذا اغبقوق، هذه احًتام تكفل اليت الضمانات أقوى من يعد اغبرب، زمن يف اإلنسان حقوق انتهاكات

. عليها واؼبعاقبة مرتكبيها وؿباكمة

 يف كبيل مث ومن البحث، هذا إطار عن زبرج متعمقة دراسة يستلزم برمته الدورل اعبعائي العظام عن اغبديث أن البيان عن وغٍت        
 يف األطفال ضباية عن حديثعا يتكامل وحىت وعليه، .(37)والفقهاء الدارسُت من العديد كتابات يف اؼبوضوع هذا حول ورد ما إذل ذلك

 دورو ،(األول الععصر)اغبرب جرائم عن الفردية اؼبسؤولية تقرير يف اؼبؤقتة الدولية احملاكم دور إذل نشَت أن بد ال اؼبسلحة، العزاعات

(. الثاين الععصر) الدولية اعبعائية احملكمة

. الحرب جرائم عن الفردية المسؤولية تقرير في المؤقتة الدولية المحاكم دور: أوال

  .(38)اعبعائية الفرد مسؤولية أيضاً  هعاك بل الدولية، اؼبسؤولية تتحمل اليت هي فقط اغبرب وأعراف قوانُت تعتهك اليت الدولة ليس        

 بدرجة أسهمت اليت األحكام من عدداً  اغبرب ميؾبر حملاكمة الثانية العاؼبية اغبرب بعد عقدتا اللتان وطوكيو نورمربج ؿبكمتا أفرزت       

 اؼبتحدة لألمم الطريق احملاكمات هذه مهدت حيث ،الدورل القانون دبقتضى الفردية اعبعائية باؼبسؤولية اؼبتعلق القانون تشكيل يف كبَتة

 رقم القرار اؼبتحدة لألمم العامة معيةاجل تبعت حيعما وهذا اغبرب، زمن يف اإلنسان حقوق انتهاكات عن اعبعائية الفرد مسؤولية يدلتأك

 بادرت وقد وطوكيو، نورمربج ؿبكميت ميثاق يف عليها اؼبعصوص الدورل القانون مبادئ دبوجبه أقرت الذيو ،1946 عام يف (1-د) 90

 ضد اؼبوجهة االنتهاكات تقعُت وكذلك ،اؼببادئ هذه وتقعُت صياغة بإعداد الدورل القانون عبعة بتكليف التارل العام يف العامة اعبمعية

 ؿبكمة ميثاق يف هبا اؼبعًتف الدورل القانون مبادئ عن تقريرها الدورل القانون عبعة اعتمدت 1950 سعة ففي. البشرية وأمن السالم

. نومربج

 لليرائم قانون وضع كبو هامة خطوات بةدبثا الدورل القانون عبعة بواسطة وصياغتها نورمربج ؿبكمة ؼببادئ العامة اعبمعية تأكيد إن       

 اعبمعية اعتمدهتا واليت عليها واؼبعاقبة اعبماعية اإلبادة جردية معع اتفاقية قبد القبيل هذا ومن ،فردية مسؤولية على تعطوي اليت الدولية
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 القانون دبقتضى جردية اعتبارهبا اغبرب وقت يف أم السلم وقت يف ارتكبت سواء اعبعس إبادة عملية صعفت واليت ،1948 عام العامة

. الدورل

 ـبالفات دبثابة إتياهنا يعدّ  اليت األفعال عن اعبعائية الفرد مسؤولية دببدأ 1949 لعام األربعة جعيف اتفاقيات أخذت فقد كذلك      

 أي اعبسيمة، االنتهاكات مرتكيب ؿباكمة وأن ،االتفاقيات تلك ؼبفهوم وفقاً  حرب جرائم تعدّ  اليت األفعال أصح دبعٌت أو ؽبا، جسيمة

 التدابَت تتخذ بأن الدول عاتق على األول اؼبقام يف يقع الواجب وهذا مكان، أي ويف األوقات صبيع يف واجباً  أمراً  تعد اغبرب ؾبرمي

 يف الوطعية احملاكم تتوالها أن كنمي احملاكمات وهذه ،لالتفاقيات جسيمة انتهاكات يرتكبون الذين األشخاص ؼبعاقبة الالزمة التشريعية
. دولية هيئة تتوالها أن ديكن كما الدول، ـبتلف

 كما رؤسائهم، وكذلك االنتهاكات ؽبذه اؼبباشرة اؼبرتكبُت مسؤولية االتفاقيات تقرر الفردية، اؼبسؤولية تطبيق بعطاق يتعلق وفيما         

 ذهبت ما أن شك وال ،(39)رظبية غَت أم رظبية قوات يف أعضاء العسكريُت ؤالءه كان سواء السواء، على والعسكريُت اؼبدنيُت تتضمن

 هو اغبرب، جرائم من تعد واليت اعبسيمة اؼبخالفات ارتكابه عن جعائياً  اؼبسؤول وحده هو اإلنساين الفرد اعتبار من االتفاقيات إليه

. الدولية الوثائق قررته وما التارخيية السوابق عليه سارتو عليه االتفاق مت الذي نفسه األمر

 حالة العادل شهد اؼباضي القرن تسعيعات ففي اعبعس، وإبادة اإلنسانية ضد واعبرائم اغبرب جرائم فئات تطورت اغبُت ذلك ومعذ        

 الطائفية لصراعاتوا األهلية اغبروب فيها اندلعت الفوضى من حالة وأصابته فيها، تراجع جديدة مرحلة إذل االنتقال يف األمل خيبة من

 يوغسالفيا يف حدث ؼبا العادل ضمَت ؽبا واهتز ،متعمدة بصورة اؼبدنيُت استهداف فيها ولوحظ ،باالنتهاكات حفلت اليت والعرقية

 معذ واؽبرسك البوسعة يف حدث ما اؼبثال سبيل على أخذنا فلو. والعساء األطفال على اعتداءات من وفلسطُت وليربيا ورواندا السابقة

 اؼبسلمُت، ضد عرقي تطهَت بعمليات -حيعذاك -االربادية يوغسالفيا صبهورية من ودبساعدة البوسعة صرب قام حُت وهذا ،1991 امع

 يقارب ما قتل التاريخ يف األجعاس إبادة حاالت أسوأ من واحدة ويف معظمة، وبطريقة واسع نطاق على اعبعس إبادة جردية نفذوا وبأهنم

 الواضح ػبرقهم ومعاقبتهم اعبرائم هذه مرتكيب ؼبساءلة جداً  هام تطور يف الدورل اجملتمع ربرك قدو ،1994 عام دانارو يف شخص اؼبليون

. اإلنساين الدورل القانون ومبادئ لقواعد

 حملاكمة دولية جعائية ؿبكمة إنشاء على نص والذي ،1993 فرباير 22 يف 808 رقم القرار األمن ؾبلس ًأصدر اعبرائم هذه وبسبب          

 مث ،1991 عام معذ السابقة يوغسالفيا أراضي يف ارتكاهبا مت اليتو اإلنساين، الدورل للقانون اػبطَتة االنتهاكات عن اؼبسؤولُت األشخاص
 األشخاص كمةؿبا أجل من لروندا الدولية يةاعبعائ احملكمة بإنشاء ليقضي ،1994 نوفمرب 8 يف الصادر 955  رقم األمن ؾبلس قرار جاء

 ندا،ارو أراضي يف اقًتفت اليت اإلنساين الدورل للقانون األخرى اعبسيمة واالنتهاكات اعبعس إبادة أعمال عن مسؤولُت يعّدون الذين

 أول من الفًتة يف اجملاورة الدول أراضي يف  االنتهاكات أو األعمال هذه ارتكاب عن مسؤولُت يعّدون الذين الروانديُت اؼبواطعُت وكذلك

. 1994 عام ديسمرب 31 وحىت 1994 يعاير

 عما العظر بغض جرائمه عن يسأل فالشخص الفردية، اعبعائية اؼبسؤولية نطاق توسيع يف أسهمت ورواندا يوغسالفيا أن القول وديكن     

 عرائض عدة اعبعائية رواندا ؿبكمة أصدرت اؼبثال سبيل فعلى. رؤسائه وامرأل تعفيذاً  أو صباعة، مع أو دبفرده الفعل أرتكب قد كان إذا

 األشخاص هؤالء على القبض ومت ،1994 عام رواندا يف األجعاس إبادة عمليات يف اشًتاكهم يف يشتبه أشخاص على قبض وأوامر اهتام

 جرائم ارتكبوا الذين اعبعود لألطفال جزائية ؤوليةمس على سَتاليون يف اغبرب جرائم حملكمة األساسي العظام نص كما ،وؿباكمتهم

. عاماً  عشر شبانية إذل عاماً  عشر طبسة بُت ما أعمارهم تًتاوح الذينو ،حرب
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. الدولية الجنائية المحكمة دور: ثانيا

 العزاعات أثعاء حقوقهم على االعتداء من  -واألطفال العساء خاصة  -اؼبدنيُت يةضبا ألجل اؼببذولة الدورل اجملتمع جهود بسبب     

 وقت يف وأ السلم وقت يف سواء اإلنسانية حق يف اعبرائم مرتكيب ؼبعاقبة دائم جعائي دورل قضاء إلنشاء ملحة اغباجة باتت اؼبسلحة،

 دراسة 1990 عام ودةاؼبعق واألربعُت الثانية دورهتا يف الدورل القانون عبعة أجرت 1989 عام يف العامة اعبمعية طلب على وبعاءاً  اغبرب،

 1997 عام وحىت 1992 عام ومعذ اؼبتحدة، األمم دبعظمة صلة ؽبا تكون دائم طابع ذات دولية جعائية ؿبكمة إنشاء ؼبسألة شاملة

 الذي الدبلوماسي اؼبؤسبر وخالل ،الدولية اعبعائية احملكمة إنشاء بشأن موحد نص إعداد بشأن والتحضَتات االجتماعات تواصلت

 الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام" اعتماد مت ،1998 يوليو 17 حىت يونيو 15 بُت ام الفًتة يف روما يف اؼبتحدة ممألا نظمته

. "الدولية

 اعبرائم أشد يرتكبون الذين األشخاص ودبحاكمة (40)بالتحقيق زبتص ،(International Criminal Court) الدولية اعبعائية واحملكمة     

: يف اعبرائم هذه تتمثلو ،الدورل االهتمام موضع هي واليت خطورة

 .اعبماعية اإلبادة جردية -

 . اإلنسانية ضد اعبرائم -

 .اغبرب جرائم -

 .العدوان جردية -

 يف تدخل سوفف العدوان جردية أما األوذل، الثالث اعبرائم من واحدة بكل اؼبقصود 8 إذل 6 من اؼبواد يف األساسي العظام عّرف وقد       
 ـبتصة، احملكمة ذبعل اليت وشروطه وععاصره العدوان تعريف على باالتفاق األطراف الدول تقوم أن بعد للمحكمة الفعلي االختصاص

 . باالتفاقية العمل سريان بعد ارتكبت اليت اعبرائم إال تعظر لن أهنا دبعٌت أي فقط، مستقبلي احملكمة اختصاص أن كما

 روما نظام من 8 اؼبادة تتعاول اؼبثال سبيل فعلى اغبرب، زمن يف ترتكب اليت الدولية اعبرائم نطاق من احملكمة ميثاق وّسع لقد       

 ميثاق من 6 اؼبادة يف اؼبوجودة وتلك ،اؼبادة هذه ربتويها اليت القائمة بُت اؼبقارنة وتوضح اغبرب، عبرائم التقليدي اؼبفهوم األساسي

 وأكثر أوسع تقعُت إذل وأدت هائالً  تطوراً  تطورت قد حرب جرائم أهنا على األفعال ـبتلف تعريف عملية أن كما نورمربج، ؿبكمة

. تفصيالً 

 كيزء أو سياسة أو خطة من كيزء ترتكب ععدما وخباصة الدولية، اعبعائية احملكمة الختصاص اغبرب جرائم خضوع ذلك ويعٍت       

 يف ارتكبت سواءً  اغبرب جرائم على اؼبعاقبة على احملكمة نظام يعص الصدد هذا ويف ،واسع نطاق على اعبرائم هذه ؼبثل ارتكاب من
. 1977 لعام اإلضافيُت وبروتوكوليها ،1949 لعام األربعة جعيف اتفاقيات يف ورد كما الدولية، غَت أم الدولية اؼبسلحة العزاعات

 أطرافها اليت القضايا تتعاول الدولية العدل فمحكمة الدورل، القانون نظام يف اؼبفقودة غبلقةا هي الدولية اعبعائية احملكمة كانت لقد       

 لذلك عقاب، دون غالباً  سبر اإلنسان غبقوق اعبسمية االنتهاكات كانت  الفردية اؼبسؤولية مع تتعامل دولية جعائية ؿبكمة وبدون دول،

 الذين الطبيعيُت األشخاص يشمل اختصاصها أن على احملكمة ميثاق يعص الصدد اهذ ويف األفراد، على فقط يطبق احملكمة نظام فإن

. احملكمة جانب من للعقاب عرضةً  ويصبح الفردية، بصفته ععها مسؤوالً  يكون الشخص وبأن ،اعبرائم يرتكبون
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 العظام نص فقد وؽبذا ،اختصاصها يف خلتد اليت اعبرائم من األطفال ضباية خبصوص ؿبددة إشارات من احملكمة نظام خيلو ودل هذا        

 اؼبعسوبة اعبردية ارتكاب وقت عاماً  18 عن عمره يقل شخص أي على اختصاص للمحكمة يكون ال " :أنه على 26 اؼبادة يف األساسي

 تلقاء من االتفاقية ههذ يف عليها اؼبعصوص واعبرائم األفعال يرتكبون ال أهنم حيث األطفال ضباية يف إمعاناً  العص هذا جاء وقد ،"إليه

. وأطماعهم للكبار ضحية هم وإمنا أنفسهم،

 األطفال اشًتاك احملكمة اختصاص يف تدخل اليت اغبرب جرائم قائمة يف للمحكمة األساسي العظام أدرج ذلك إذل وباإلضافة         

 مسلح نزاع نشوب ععد الوطعية اؼبسلحة القوات يف بتيعيدهم القيام أو اغبربية، األعمال يف فعلية بصورة عمرهم من عشرة اػبامسة دون

. دورل غَت مسلح نزاع نشوب ععد األخرى اؼبسلحة واعبماعات الوطعية اؼبسلحة القوات ويف دورل،

 ضباية عن أيضاً  يغفل دل أنه إال واألطفال، العساء حق يف ترتكب اليت اعبرائم صعف قد للمحكمة األساسي العظام كان وإذا       

 تشملهم الذين والشهود عليهم، اجملٍت األطفال ضباية يكفل كبو على وذلك احملكمة، أمام اإلجرائية والقواعد اإلثبات قواعد يف الاألطف

  .مرحلة كل يف احملكمة إجراءات

 ترسيخ سوى ليس احملكمة هذه من الغرض أن إدراك اؼبهم من أنه بسيوين شريف ؿبمود الدكتور األستاذ يرى الصدد هذا ويف        

 من أكثر الثانية العاؼبية اغبرب معذ تواجد فقد البشعة، اعبرائم هذه يرتكبون من ذباه الردع بدور تقوم أن عليها حيث الدولية، الشرعية

 ععه يعتج دل ذلك أن إال وبيوهتم، أوطاهنم من اؼباليُت تشريد عن فضالً  البشر، من مليونا 170 يقارب ما مقتل عن أسفرت نزاعاً  250

 العدالة دعائم إحدى تكون أن احملكمة ؽبذه بد ال مث ومن هبما، وقعت اليت اعبرائم مرتكيب حملاكمة ورواندا يوغسالفيا ؿبكميت سوى

. العقاب من الفظيعة اعبرائم تلك مرتكبو يفر ال لكي وهذا الدولية، اعبعائية

 للمسؤولية وجديد دائم قانوين نظام دعائم ترسيخ طريق على مهمة خطوة هي الدولية اعبعائية احملكمة أن الباحث يرى األخَت يف     

 ؾبرمي ؼبقاضاة مهمة ةأدا تشكل أن احملكمة هذه شأن ومن اغبرب، أو السلم وقت يف اإلنسان حقوق انتهاكات عن الدولية اعبعائية

 ،اعبعائي الدورل القانون ريتطو ويف اإلنساين، الدورل القانون ومبادئ قواعد احًتام يف كبَتة بدرجة تسهم أن ديكن أهنا كما ،اغبرب
 دبوجبهاف اغبرب، عواقب من األطفال ضباية يف دوراً  تلعب أن ديكن صالحيات من سبلكه وما الدولية اعبعائية احملكمة أن إذل إضافة

 ،فيه جدال ال أمراً  اؼبسلحة العزاعات إبّان اإلنسان وحقوق اإلنساين الدورل القانون انتهاكات عن الفردية اعبعائية اؼبسؤولية أصبحت
 .األطفال وخباصة اؼبدنيُت، حق يف ترتكب اليت جرائمهم عن اغبرب ؾبرمي وتتبع ومعاقبة اؼبخالفُت، ردع سبلك فهي هعا ومن

 

: الخاتمة

 بالتقدم التمتع سبل ؽبم وهيأ القانوين، الدعم هذه أعطاهم ما بقدر الدورل اجملتمع أن لوجدنا اليوم عادل يف األطفال ألحوال نظرنا لو        

 لصاحل قتصادهاا معظم وتوجيه اؼبتحاربة للدول األساسية البعية اهنيار بسبب إما حقوقهم، بضياع كفيلة وحدها اغبروب فإن اؽبائل، العلمي

 اؼبتحاربة األطراف التزام عدم هو األطفال على قسوة األشد والسبب منوهم، من اغبرب شبن يدفعون األطفال أن يعٍت ما وهو اغبربية العمليات

. احملتلة األراضي يف أو اغبرب وقت يف اؼبدنيُت ضباية بشأن هبا اؼبعمول اإلنساين الدورل القانون بقواعد

 كافة عمالإ إذل باإلضافة اؼبسلحة، العزاعات يف األشخاص ربمي اليت اإلنسانية باؼببادئ التمسك أمهية الدراسة أظهرت فقد هعا ومن       

. اؼبسلحة العزاعات يف األطفال اشًتاك رّبرم واليت ،العسكرية بالعمليات التأثر من خاص بشكل الطفل ربمي أن شأهنا من اليت القواعد
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 معع يف الدولية اؼبعظمة فشل يعٍت وال اغبرب، وأضرار عواقب من األطفال ضباية يف مهماً  دوراً  اؼبتحدة األمم معظمة لعبت أخرى جهة من      

 ومن اإلنسانية، ضباية ألجل دائم التزام عاتقها على يقع اؼبتحدة األمم ألن وهذا ومساعدة، ضباية دون األطفال ترك يتم أن وقفها أو اغبرب

. اؼبسلح بالعزاع اؼبتأثرين األطفال وتأهيل إدماج وإعادة ،اؼبسلحة العزاعات أثعاء يف لألطفال الكامل الدعم تقدمي عليها جيب اؼبعطلق هذا

 دبقتضى الفردية اعبعائية اؼبسؤولية مبدأ تفعيل طريق عن األطفال حق يف اغبرب جرائم مرتكيب ؿباكمة أمهية إذل أشرنا السياق نفس ويف       

 العزاعات أثعاء األطفال معاناة يف اؼبتسببُت ومعاقبة مالحقة ؽبا ديكن واليت الدولية، اعبعائية احملكمة إنشاء بعد خاصة الدورل، القانون

 الدورل اجملتمع يقدم أن يتطلب ذلك لكن اإلمكانية، هذه بالفعل احملكمة نظام ويتيح هذا. اإلنسانية للقواعد خرقهم على وردعهم سلحة،ادل

. احملكمة ؽبذه واؼبساندة الدعم

 وهيئات آليات ودوج أمهية يبدو لذلك دولية، مواثيق يف عليها معصوص قواعد ؾبرد ؽبا يكفي ال الطفل غبقوق الدولية اغبماية أن وحيث        

. اؼبتخصصة اؼبعظمات بعض بالفعل به تقوم ما وهو الطفل، حقوق تطبيق على والعمل اغبماية هذه لضمان دولية

: التالية والنتائج المالحظات إذل اؼبوضوع ؽبذا دراستا بعد خلصعا قدف عليهو         

 إحداث إذل أدى الذي هو عامة بصفة اإلنسان حقوق تطور أنو اإلنسان، حقوق من يتيزأ ال جزء هي الطفل حقوق -1

 . الطفل حبقوق االهتمام كبو اؼبطلوب التحول

 .الطفل غبقوق العامة الشريعة دبثابة واإلقليمية الدولية الطفل حقوق اتفاقيات تعترب -2

 هومبادئ بقواعده االلتزام ألن وهذا اؼبسلح، العزاع حاالت يف لألطفال اغبماية يطبق الذي هو اإلنساين الدورل القانون إن -3
 ضد وكذلك العدائية األعمال آثار من الكافية اغبماية للطفل يؤمن الذي هو اؼبدنيُت، حبماية يتعلق فيما اصةاخل

 .االحتالل سلطات ذباوزات

 حقوق دعم جلأ من (اليونيسيف) للطفولة اؼبتحدة األمم صعدوق إذل أساساً  هبا موكول الطفل حقوق ضباية ضمانات إن -4

 .األضبر للصليب الدولية الليعة به تقوم الذي اغبيوي الدور إغفال يعبغي ال اؼبقابل يف لكن ،العادل مستوى على الطفل

 عديدة ؾباالت يف اإلقبازات من الكثَت وحققت األطفال، لصاحل هائلة خطوات خطت قد اإلنسانية أن من الرغم على -5

 .واالستغالل األذى أنواع لشىت معرضُت يزالون ال العادل مستوى على األطفال ماليُت أن إال األطفال، زبص

 إمكانية عدم يف أساسي كعامل اؼبسلحة العزاعات معها واليت الطفل، حقوق تطبيق عدم إذل تؤدي عوامل عدة هعاك -6

 .حقوقهم على األطفال حصول

 .تامة إدانة يدان أن جيب اؼبسلحة العزاعات يف األطفال اشًتاك إن -7

 .خطَتة عواقب إذل يؤدي كمقاتلُت األطفال استخدام إن -8

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

 . القادم التاريخ سيصععون الذين وهم ،العادل هذا مستقبل هم األطفال أن ولعتذكر طفولتهم، واغتيال ،براءهتم وتدمَت

 واالقتراحات التوصيات :
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 القانون يف األطفال ضباية دعم شأهنا من يكون أن نأمل واليت والتوصيات، اؼبقًتحات بعض نورد فإنعا اؼبوضوع ؽبذا اؼبتعمقة دراستعا بعد       

: يلي كما وذلك ،اإلنساين الدورل

 جو يف العمو يستطيعوا حىت ؽبم إتاحتها ديكن وفرص ضباية أفضل على باغبصول جديرون فإهنم لذلك ،واؼبستقبل األمل هم األطفال إن -1

 .سواء حد على والصغار للكبار ضرورياً  أمراً  أصبح الذي السالم يسودهو والسعادة، واألمان األمن من

 .الصدد هذا يف األطفال غبماية تدعو اليت الدولية للصكوك االمتثال أجل من وهذا اؼبسلحة، القوات يف األطفال ذبعيد حظر جيب -2

 يف إال اؼبوضوع هذه تتعاول دل الطفل حقوق اتفاقية ألن وهذا ،اؼبسلحة العزاعات يف األطفال حبماية خاصة دولية اتفاقية بعقد اؼبطالبة -3
 موضوعات يتعاول اإلنساين الدورل انونالق ألن ونظراً  اإلنساين، الدورل القانون ومبادئ قواعد إذل اغبماية دبوجبها أرجأت فقط، واحدة مادة

 ،ومعفردة خاصة اتفاقية يف اؼبسلحة العزاعات يف األطفال ربمي اليت القواعد تركيز األفضل فمن ،االتساع من كبَتاً  مدى تبلغ وقواعده عديدة،
 يكتب دل اؼبشروع هذا أن إال ،1939 امع يف ذلك وكان اػبصوص هبذا دولية اتفاقية مشروع وضع األضبر للصليب الدولية الليعة حاولت ولقد

 وأصبحوا اغبروب بسبب األطفال معاناة ازدادت بعدما وهذا لذلك، ماسة باتت قد اآلن اغباجة لكن ،الوجود حّيز إذل باػبروج العياح له

. باالعتداء مستهدفُت

 وحىت ،فقط اؼبععية واؽبيئات رسُتاالد على كذل قصر وعدم اجملتمع، أفراد صبيع لدى هبا الوعي وزيادة الطفل حقوق نشر على العمل -4

 أو اعبامعي، التعليم تسبق اليت اؼبختلفة الدراسية اؼبراحل يف اإلنساين الدورل القانون مادة بتدريس اهتمام هعاك يكون أن جيب ذلك يتحقق

 .الشباب وبيوت مراكز يف أو مدرسة كل يف اإلنساين الدورل القانون يف لألطفال اغبماية سبعح اليت االتفاقيات من نسخة تعليق يتم األقل على

 ما خالل من دونه ما إذل تعزل أن غعية، أم فقَتة أكانت سواءً  دولة، أية تقبل ال مقياساً  1989 لعام الطفل حقوق اتفاقية تصبح أن ضرورة -5

 عذراً  تكون أال جيب لكعها وتقاليده، اػباصة وقيمه اجملتمع خصوصية مراعاة اغبسبان يف األخذ مع اية،وحم رعاية من ألطفاؽبا الدول هذه توفره

 .معها التعصل أو اغبقوق بعض إلنكار

 فلسطُت أرض على اآلن جيري كما واؼبعوقُت، اغبرب مشوهي أعداد تزايد يف يتمثل بشري ودمار مآس من اغبروب تسببه ؼبا نظراً  -6

 والطفل عامة اإلنسان حقوق واحًتام السلمي التعايش مبادئ إتباع إذل ودعوته العادل ضمَت إثارة يستدعي األمر فإن وغَتمها، اوسوري والعراق

 .للتعويق الرئيسية األسباب أحد بوصفها عليها اؼبًتتبة اآلثار وزبفيف اغبروب، ـبلفات من للتخلص اؼبساعدة وتقدمي خاصة،

 دور تعزيز ذلك يف دبا ؿبددة، بآليات األجعيب االحتالل ظل ويف ،اؼبسلحة العزاعات آثار من األطفال حبماية االلتزام ترصبة أمهية تأكيد -7

 اغبرص مع عليهم أثرها ومتابعة فرضها، قبل األطفال على الدولية العقوبات أثر بدراسة األمن ؾبلس يقوم وأن اؼبتحدة، لألمم اػباص اؼبقرر

 واألسر، واغبصار االحتالل ظروف يف لألطفال اػباصة اغبماية ععصر التحقيق عبان أعمال ذلك يف دبا سلمية،ال اؼببادرات صبيع تضمُت على

 ؾبال يف العاملُت حصانة تؤكد اليت اؼببادرات طريق عن وذلك العزاعات، ظروف يف اؼبدنيُت ضباية لضمان الدوليُت اؼبراقبُت تعيُت ضرورة مع

 واالتفاق للتدخل، اإلنسانية للخدمات الفرصة وإتاحة العار إطالق وقف فًتات على واالتفاق اإلنسانية وناتاؼبع وكذلك اإلنسانية، اؼبعونة

 .واألمهات األطفال خاصة للمدنيُت، اؼبعونة توفَت هبدف العسكرية األعمال ربظر آمعة وفبرات معاطق على

 من حال بأي تعفصل أن ديكن ال لألطفال الكردية اغبياة أن عتباراال بعُت األخذ مع ديكن، ما أفضل األطفال إعطاء البشرية على جيب -8

. العادل والسالم واألمان األمن يسود ععدما إال يتحقق ال هذا وكل للكبار، الكردية اغبياة عن األحوال
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 على والدليل التمٍت، يف أبالغ ال ولكٍت السطور، هذه كتابة تتعدى ال أماين ؾبرد يكون أن يعدو ال هعا هناأورد ما أن البعض يظن وقد       

 ،2000 عام يف الطفل حقوق التفاقية اختيارين بروتوكولُت وضع طريق عن وهذا ،الطفل حقوق اتفاقية غبقت تعديالت من نراه ما ذلك
 العادل مستوى على الطفل حقوق هبما حيظى الذي والدعم االهتمام استغالل ديكن أنه كما ،فاقيةاالت يف ةالوارد القصور بعض عاعبا واللذين

. اؼبطلب هذه لتحقيق

 تقدمي يف اغبق لألطفال أعطى الذيو الطفل، حقوق باتفاقية اؼبلحق الثالث االختياري الربتوكول خالل من أخرى مرة التعديل ذبسد كما      

    .2012 عام اإلنسان حقوق ؾبلس يف اعتمد ما حسب وهذا إليها، يتعرضون اليت االنتهاكات كل حول الطفل حقوق عبعة أمام فردية بالغات

            :والمراجع الهوامش

. 1945 اؼبتحدة األمم ميثاق من 24 اؼبادة  :يرجع (-1)

 ،1995 العربية، العهضة دار ،السلم زمن في العام الدولي القانون في المسلحة القوة استخدام جويلي، سليم سعيد: يرجع (-2)
 .بعدها وما 31:ص

 .بعدها وما 43:ص ،2006 الثانية، الطبعة العربية، العهضة دار ،الدولية للمنظمات العامة النظرية يوسف، صايف ؿبمد: يرجع (-3)

 الثامعة، الطبعة اعبامعية، اؼبطبوعات دار اؼبتحدة، األمم األول، اعبزء ،الدولية المنظمات قانون اغبميد، عبد سامي ؿبمد: يرجع (-4)

 .145:ص ،1997

 والوكاالت المتحدة األمم منظمة إطار في اإلنسان لحقوق الدولية الحماية الوفا، أبو أضبد: رجعي اؼبعلومات من زيددل (-5)

 .33:ص ،2005 الثانية، الطبعة العربية، لعهضةا دار ،المتخصصة

 اؼبصرية اجمللة ،اإلنسان حقوق لحماية المتخصصة والوكاالت المتحدة األمم نظام الوفا، أبو أضبد: رجعي اؼبعلومات من ؼبزيد (-6)

 .23:ص ،1998 ،54 العدد الدورل، للقانون

 ،1997 األوذل، الطبعة والتوزيع، والعشر للدراسات اعبامعية اؼبؤسسة ،العام الدولي والقانون المسلح النزاع ضبّاد، كمال :يرجع (-7)
. 114:ص

 ،25/107 رقم العامة اعبمعية بقرار عمالً  وهذا أوتونو،. أ أوالرا السيد العام لألمُت اػباص اؼبمثل من اؼبقدم اؼبؤقت التقرير: يرجع (-8)
 20 البعد واػبمسون، الرابعة الدورة اإلنسان، حقوق عبعة واالجتماعي، االقتصادي اجمللس المسلح، النزاع في األطفال الطفل، حقوق

 .12/3/1998 اؼبؤقت، األعمال جدول من

 اؼبرجع ،المتخصصة والوكاالت المتحدة األمم منظمة إطار في اإلنسان لحقوق الدولية الحماية الوفا، أبو أضبد: يرجع (-9)

  .58:ص ،السابق

 اإلسكعدرية، للمطبوعات، اؽبدى دار الثاين، اعبزء ،الدولي التنظيم حسُت، سالمة ومصطفى الدقاق، السعيد ؿبمد: يرجع (-10)

 .67:ص ، 1994 مصر،

 النظم في وتنفيذها الميثاق، من السابع للفصل طبقاً  الصادرة األمن مجلس قرارات إدماج حيازة، أبو عرفات أشرف: يرجع (-11)

 .01:ص ،2005 العربية، العهضة دار ،األعضاء للدول الداخلية القانونية
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 رجعادل ،المتخصصة والوكاالت المتحدة األمم منظمة إطار في اإلنسان لحقوق الدولية الحماية الوفا، أبو أضبد: يرجع (-12)

 .32:ص ،السابق

 اجمللة ،اإلنساني الدولي القانون احترام بضمان بالتزامها للوفاء تتخذها أن للدول يجوز التي التدابير بالفانكر، أوميش :يرجع (-13)

 .16:ص ،1994 فرباير، -يعاير ،35 العدد السابعة، السعة األضبر، للصليب الدولية

. 24،23: ص ،ص ،السابق اؼبرجع ،اإلنسان حقوق لحماية المتخصصة والوكاالت المتحدة األمم نظام الوفا، أبو أضبد: يرجع (-14)

 القاهرة، جامعة اغبقوق، كلية دكتوراه، رسالة ،الحرب وقت في المدنية واألعيان المدنيين حماية شباط، شحود صبعة: يرجع -(15)

. 199:ص ،2003

 .160:ص السابق، اؼبرجع ،حسُت سالمة ومصطفى الدقاق، السعيد ؿبمد: يرجع (-16)

 العربية، العهضة دار ،المتخصصة والوكاالت األمم منظمة إطار في اإلنسان لحقوق الدولية الحماية الوفا، أبو أضبد: يرجع (-17)

. 170،169:ص ص، ،2000األوذل، الطبعة

. ابعده وما 8:ص ،1993 يعاير ،111 العدد الدولية، السياسة ؾبلة ،المتحدة لألمم أقوى دور نحو غارل، بطرس بطرس :يرجع (-18)

 .29،28: ص ص، ،2000 سعة ،" المسلح والصراع األطفال" بععوان األمن ؾبلس إذل اؼبقدم العام األمُت تقرير:  يرجع (-19)

. 27:ص ،2000 سعة ،" المسلح والصراع األطفال" بععوان األمن ؾبلس إذل اؼبقدم العام األمُت تقرير: يرجع (-20)

 .12:ص ،1993 يعاير ،111 العدد الدولية، السياسة ؾبلة ،المتحدة لألمم أقوى دور نحو غارل، بطرس بطرس: يرجع (-21)

. 2001 سعة الصادر 1379 رقم األمن ؾبلس قرار من 11و 10 البعدان: يرجع (-22)

 مشس، عُت جامعة واالقتصادية، القانونية العلوم ؾبلة ،الدولي المستوى على للطفل القانونية الحماية الععاين، إبراهيم: يرجع (-23)

 .08:ص ،1997 ،39 السعة ،1العدد

 ،المتخصصة الدولية والوكاالت المتحدة األمم منظمه إطار في اإلنسان لحقوق الدولية الحماية الوفا، أبو أضبد: يرجع (-24)
. 163:ص السابق، اؼبرجع

 -ص ، 1994 العربية، العهضة دار ،اإلنسان لحقوق الجسمية االنتهاكات عن الفردية المسؤولية يونس، مصطفى ؿبمد: يرجع (-25)
 .57-20: ص

 .بعدها وما 55:،ص2004 العربية، العهضة ،دارالجريمة لضحايا الدولية الحماية عاّلم، أضبد وائل :يرجع (-26)

 واحملكمة التحقيق عبان لتاريخ دراسة مع ،األساسي ونظامها نشأتها، الدولية، الجنائية المحكمة ،ينبسيو شريف ؿبمود :يرجع (-27)

.  عدهابوما 24:ص ،2001 السابقة، اعبعائية

 من اغبرب ؾبرمي ؿباكمة أجل من وهذا ،1945 عام الثانية العاؼبية اغبرب انتهاء عقب وطوكيو نورمربج ؿبكمة إنشاء مت فقد للعلم     

 وما احملاكمات ؽبذه السياسي الطابع من الرغم وعلى ،اغبرب هذه يف اؼبعتصرة الدول بُت اتفاق على بعاءاً  وذلك ،واليابانيُت األؼبان

 ميثاق نم( 6) اؼبادة أن كما الرظبية، مراكزهم عن العظر بصرف لألفراد، اعبعائية للمسؤولية األساس وضعت أهنا إال نقد، من له تعرضت
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 هاتُت أن ذلك إذل إضافةً  اإلنسانية، ضد جرائم. ج ،اغبرب جرائم. ب ،السلم ضد جرائم. أ: إذل الدولية اعبرائم صعفت نورمربج ؿبكمة

 . مؤقت دورل جعائي قضاء إلنشاء األوذل السابقة شكلتا احملكمتُت

 من ـبتارات ،األضبر للصليب الدولية اجمللة ،الدولي القانون بمقتضى الفردية الجنائية المسؤولية تطور غرييب، إدواردو :يرجع (-28)

. 125:،ص1999 أعداد

 ،المتخصصة الدولية والوكاالت المتحدة األمم منظمه إطار في اإلنسان لحقوق الدولية الحماية الوفا، أبو أضبد: يرجع (-29)
 . 167 -165: ص -ص  السابق، اؼبرجع

 . 127:،ص1999 ،نفسه اؼبرجع ،الدولي القانون بمقتضى الفردية الجنائية المسؤولية تطور غرييب، إدواردو: يرجع (-30)

 االنتهاكات ربدد اليت العصوص من العديد على 1977 لعام اإلضافيُت وبروتوكوالها 1949 لعام األربعة جعيف اتفاقيات اشتملت (-31)

 اؼبادة الثانية، االتفاقية من( 51) اؼبادة األوذل، االتفاقية من( 51) ادةادل: اؼبثال سبيل على ذلك ومن اغبرب، جرائم من تعد اليت اػبطَتة

 .  الثاين الربوتوكول من( 4) اؼبادة األول، الربوتوكول من( 85) واؼبادة الرابعة، االتفاقية من( 147) اؼبادة الثالثة، االتفاقية من( 130)

 .ومابعدها 38:ص ،1999 نيفج ،اإلنساني الدولي القانون ،ICRC مطبوعات: يرجع (-32)

 .273:ص ،العربية العهضة دار ،عليها العقاب وسلطة الدولية الجرائم الفار، الواحد عبد: يرجع (-33)

. 27:ص ،2001 يونيو/ مايو عشر، السادس العدد ،ICRCمطبوعات ،اإلنساني مجلة:  يرجع (-34)

 اجمللة ،دولياً  عنها والمحاكمة تكيفها والهرسك، البوسنة شعب ضد والكروات الصرب جرائم عوض، الدين ؿبي ؿبمد: يرجع (-35)

 . 37 -11: ص-ص ،1993 يوليو ،16 العدد األمعية، للدراسات العربية

 .377: ص ،2004 مصر، اإلسكعدرية، اعبامعي، الفكر دار ،الدولية الجنائية المحكمة حيازي، بيومي الفتاح عبد: يرجع (-36)

 .46-38 :ص-ص ،1996 العربية، العهضة دار ،والهرسك البوسنة ومسألة الدولي التدخل شليب، البديع عبد صالح: يرجع (-37)

. .673:ص ،1997 ديسمرب/ نوفمرب ،58 العدد ،األحمر للصليب الدولية المجلة  :يرجع (-38)

 ،2002 األردن، عّمان، والتوزيع، للعشر الثقافة دار ،الدولي الجنائي القضاء اؽبرمزي، غازي أضبد السيد، أضبد مرشد: يرجع (-39)
. بعدها وما 19:ص

 للصليب الدولية اجمللة ،1994 نيسان،/  أبريل جعيف، األضبر، للصليب الدولية الليعة اقًتاحات ،الحرب ضحايا حماية وأيضا، 

 .بعدها وما 364: ص ،1994 أكتوبر  –سبتمرب ، 39 العدد السابعة السعة األضبر،

. بعدها وما 176 :ص ،2004 العربية، العهضة دار ،الدولية الجنائية المحكمة حسن، الطيف عبد سعيد.: يرجع (-40)

 


