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 قواعد ظل في تحليلية سةدرا: العدوان جريمة ضحايا لألطفال الدولية الحماية

 اإلنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي القانون

( الجزائر) جيجل جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية سياب، حكيم. أ

  

 

: ملخص

 واحًتام ضبايتهم ألنّن  األخرى، الدويل اجملتمع أفراد وحريات حقوق احًتام قدسية وحرياهتم األطفال حقوق احًتام قدوسية تفوق

 والرعاية للحماية وحباجتهم باألطفال االىتمام يغفل مل الدويل اجملتمع أنّن  من الرغم وعلى. بأسرىا البشرية ؼبستقبل ضبايةً  حقوقهم

 اؽبشة الفئة ىذه حقوق احًتام عدم على دليل ألكرب األطفال حقوق انتهاكات من العامل من عديدة أكباء يف نشاىده ما أن إالّن  اػباصة،

 العدوان جرّناء من لألطفال ربدث اليت ىي اإلطالق على خخراً  وأشدىا االنتهاكات ىذه أكثر أن ذلك. الدويل اجملتمع فئات من

 .األطفال من معظمهم يكون الضحايا من كبَتة أعداداً  وراءىا زبّنلف واليت اؼبسلحة، والنزاعات اغبروب واندالع

 جريمة ضحايا لألطفال الدولي المجتمع كرسها التي الدولية الحماية موضوع على الضوء ليسلط البحث ىذا فجاء

 الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام) اإلنساني، الدولي والقانون الجنائي الدولي القانون قواعد خالل من العدوان،

 جريمة ضحايا لألطفال الدولية الحماية ومبادئ أسس األول يف ندرس رئيسيُت؛ ؿبورين إىل قسمناه والذي. (العالقة ذات والمواثيق

 المتحدة األمم ىيئة دور إىل الثاين يف ونتخرّنق اإلنساني، الدول والقانون الجنائي الدولي القانون قواعد ظل في العدوان

. العدوان جريمة ضحايا لألطفال الخاصة الحماية توفير في الدولية الجنائية والمحكمة

 

Abstract: 

Sacred outweigh the respect of children's rights and freedoms of respect for the sanctity of the rights and freedoms 

of other members of the international community, because the protection and respect of their rights to protect the future of 

humanity as a whole. And despite the fact that the international community has not ignored the attention of children and 

their need for protection and care, but what we see in many parts of the world from violations of children's rights for the 

biggest proof of the lack of respect for the rights of this category of vulnerable groups of the international community. So 

that more of these violations and the most dangerous of all is that occur to children as a result of the aggression and the 

outbreak of wars and armed conflicts, and that you leave behind large numbers of victims, most of them have children. 
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 الدولية؛ اعبنائية احملكمة اعبنائي؛ الدويل القانون العدوان؛ جردية الضحايا؛ األطفال ؛اإلنسان غبقوق اػباصة مايةاٌف: الدالة الكلمات

 ...اعبنائية الدولية اؼبسؤولية

Key Wordes: Special protection of human rights; child victims; crime of aggression; international criminal law; 

international criminal court ; international criminal responsibility ... 

 

 مقدمة

 مر على البشرية ويالهتا قاست طاحنة حروب حدثت فقد العصور، صبيع يف البشرية الزم حدث واغبرب التاريخ فجر منذ
 قسوهتا وتزداد الوطنية، والثروات اغبضارات معامل وتدمر الشعوب، وتؤمل البلدان ذبتاح -تزال وال -اغبروب ىذه وكانت. والقرون األعوام

.  الدمار ومعدات أسلحة يف اؽبائل التخور إىل بالنظر جيل بعد جيالً 

 يف وجدت حيث اؼبسلحة، والنزاعات والصراعات للحروب مكتوبة أو عرفية ضوابط وضع على القدم منذ اإلنسان حرص وقد
 أن وديكن خبصومهم، األذى إغباق يف الغرماء غبق مقيدة قواعد الوسخى، والعصور القدًن الزمن منذ تقريباً  العظمى اغبضارات صبيع

 اإلسالمية الدول ويف القددية، والصُت اؽبند ويف والرومان، والفرس اإلغريق أيام يف الناس، من الفئات بعض غبماية وضعت قوانُت بعتنت

 األىداف بعض مهاصبة وحظرت واألسرى، السالح، من اجملردين واؼبقاتلُت واؼبسنُت، واألطفال النساء احملمية الفئات مشلت. واؼبسيحية

 مل والذخائر، والبنادق اؼبدفعية واخًتاع القتال وسائل تخور مع لكن القتال، يف الغادرة الوسائل استخدام ومنعت العبادة، أمكان مثل
 استعملت كبَتة وطنية جيوش بُت حروب نشبت فقد اعبديدة، الوقائع ىذه مع التوافق يف وفشلت للتخبيق، صاغبة التقاليد ىذه تعد

.  العاجزين واعبرحى القتلى من ـبيفةً  أعداداً  اؼبعركة أرض على تاركةً  تدمَتاً، وأكثر أحدث أسلحة فيها

 ضباية ويضمن اؼبتحاربة، القوات بُت العالقات وحيكم اغبرب، وأعراف قواعد ينظم دويل قانون وجود إىل اغباجة دعت لذلك

. اؼبسلحة والنزاعات اغبروب زبلفها اليت اؼبآسي وزبفيف واألسرى، واعبرحى اؼبدنيُت

 عشر، التاسع القرن ستينات يف ظهرت اآلن، نسميو كما اإلنساين، الدويل القانون وتقنُت تخوير حركة أن القول ديكن ىنا ومن

 ولكن .الربية اغبرب يف اعبرحى أحوال لتحسُت 1864 سنة األوىل جنيف كاتفاقية القانون، ىذا من جزئيات على بدايتها يف واقتصرت

 مبكر وقت يف ظهرت فقد منها، بد ال اليت اإلنسانية واالعتبارات العسكرية الضرورات بُت التوازن ربقيق ؿباولة فإن اغبرب اندالع ومع

 دارت ما وإذا ،اؼبيدان يف العسكريُت األفراد من اؼبسلحة النزاعات ضحايا غبماية اتفاقية أول وإهنا( اغبروب أنسنة) 1864 عام نسبياً 

 من يلتقيان ال واإلنسانية اغبرب إن أيضاً  القول وديكن احملاربُت، قلوب من واإلنسانية والشفقة الرضبة تنتزع أن ينبغي ال فانو اغبروب

 واالزدىار واألمن واالستقرار والرضبة واحملبة التسامح تعٍت: اإلنسانية والتشريد، واؼبرض واػبراب واؼبوت الدمار تعٍت: اغبرب اؼبعٌت؛ حيث

 . معانيها بكل اغبياة وتعٍت
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 منها الثانية اتفاقيات، عدة وأقر الىاي، يف للسالم دويل مؤسبر أول عقد حُت ،1899 سنة حىت اؼبنوال ىذا على األمر واستمر 

 اتفاقيات مراجعة مت وقد اغبرب، قانون من ومتكامالً  ىاماً  جزءاً  وتخور تقنن حديثة دولية اتفاقية أول تعد الربية اغبرب بقواعد واػباصة

 استخدام لضبط اغبربية، العمليات سَت تنظيم على ركزت واليت. 1907 عام يف وذلك جديدة اتفاقيات واعتماد 1899 لعام الىاي

  .األسلحة من معينة أنواع وحظر بو، اؼبسموح السالح

 كشن واسع، نخاق على استخدمت للقتال جديدة وسائل استعمال من شهدتو وما األوىل العاؼبية اغبرب اندالع أن إال

 التقليدية اؼببادئ تخوير إىل اغباجة عن كشف اؼبدن، وقصف األسرى، من اآلالف عشرات واحتجاز السامة، والغازات اعبوية، الغارات

 العالقات يف اغبرب ربرًن استهدفت احملاوالت من بسلسلة األوىل العاؼبية اغبرب بعد الدولية اعبماعة قامت فقد ولذا اغبرب، لقانون

 ؼبعاملة جنيف اتفاقية وكذلك البيولوجية، واألسلحة الغازات استخدام حظر بشأن 1925 لعام جنيف بروتوكول توقيع كذلك. الدولية

. 1929 عام يف اغبرب أسرى

 الدويل القانون لتخور اغباظبة  الدفعة دبثابة كانت اإلنسانية، ضد ومآسي أىوال من شهدتو وما الثانية العاؼبية اغبرب أن بيد

 يف اغبرب ىذه أثناء ارتكبت اليت الفظائع على اإلنسانية فعل رد من كجزء 1949 لعام األربع جنيف اتفاقيات توقيع مت حيث اإلنساين،
 من ورغبة. اغبرب لقانون اإلنساين البعد ومقت اغبرب، ضحايا غبماية خاصة بقواعد االتفاقيات ىذه جاءت فقد لذلك. اؼبدنيُت حق

 عام يف وذلك جنيف التفاقيات إضافيُت بروتوكولُت إقرار مت فقد اإلنسانية، القواعد من األدىن اغبد ؿبتوى يف التوسع يف الدويل اجملتمع

 ربت القواعد ىذه استخدام شاع وقد الدولية، غَت اؼبسلحة بالنزاعات يتعلق( الثاين.) الدولية اؼبسلحة بالنزاعات خاص( األول. ) 1977

 وكذلك. العام الدويل القانون من رئيساً  جانباً  يشكل أصبح والذي( International Humanitarian Law)اإلنساين الدويل القانون مسمى

 من( اإلجرائي) القضائي الشق بذلك واضعةً  األساسي، ونظامها الدولية اعبنائية احملكمة إنشاء اؼبتضمنة 1998 لعام روما اتفاقية صدور

. العام الدويل القانون من رئساً  جانبا اآلخر ىو يشكل والذي ،(International Penal Law) اعبنائي الدويل القانون

 ظل يف العدوان جردية ضحايا األطفال حبماية اؼبتعلقة الدولية القانونية النصوص وربليل دراسة يف البحث ىذا أمهية تكمن: البحث أمهية

 إىل بالدراسة أيضا يتعرض البحث أن يف أكثر األمهية وتربز ،(النظري اعبانب) اإلنساين الدويل والقانون اعبنائي الدويل القانون قواعد

(. التخبيقي اعبانب) اغبماية تلك توفَت أجل من القانونُت ىاذين وضعها اليت اآلليات

 ضباية سبل وحبث القانونية، الناحية من العدوان جردية ضحايا األطفال ضباية أسس بيان ىو الدراسة ىذه من الغرض: البحث أىداف

 إسهامات وحبث اؼبسلحة، النزاعات فًتة أثناء األطفال على اؼبمارسة االنتهاكات على الضوء وتسليط اؼبسلح، النزاع أطراف أطفال

. العدوان جردية ضحايا لألطفال وكاملة شاملة ضباية توفَت يف الدولية اعبنائية واحملكمة اؼبتحدة األمم منظمة ودور

 الدولي القانون من كل قواعد كفاية مدى ما: معرفة يف تتمثل بقوة نفسها تخرح إشكالية ؼبعاعبة البحث ىذا جاء: البحث إشكالية

. العدوان؟ جريمة ضحايا لألطفال الخاصة الحماية توفير في اإلنساني الدولي والقانون الجنائي

: كاآليت ىي الفرعية التساؤالت من ؾبموعة طرح أمكن أعاله اإلشكالية خالل ومن
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 ؟ القانونية الناحية من العدوان جردية ضحايا األطفال ضباية أسس ىي ما. 

 النزاع؟ أطراف قبل من األطفال ضباية سبل ىي ما. 

 ؟(اؼبسلح النزاع) العدوان فًتة أثناء األطفال على اؼبمارسة االنتهاكات ىي ما. 

 العدوان؟ جردية ضحايا لألطفال وكاملة شاملة ضباية توفَت يف الدولية اعبنائية واحملكمة اؼبتحدة األمم منظمة ودور إسهامات ما. 

: اآلتية الفرضيات وتحليل دراسة من البحث ينطلق: البحث فرضيات

 اؼبسلحة النزاعات فًتة وأثناء العدوان جردية ضحايا األطفال غبماية قانونية أسس ىناك. 

 العدوان جردية أثنا األطفال على سبارس انتهاكات ىناك. 

 العدوان جردية ضحايا األطفال غبماية دولية وآليات سبل ىناك. 

.  العدوان جردية ضحايا لألطفال وكاملة شاملة ضباية توفَت يف وكبَت فعال دور الدولية اعبنائية واحملكمة اؼبتحدة األمم للهيئة .1

 استخراج خالل من اإلنساين الدويل والقانون اعبنائي الدويل القانون لقواعد التحليلي اؼبنهج على الباحث اعتمد: البحث منهج

 .حبمايتهم اؼبعنية الدولية الوثائق كافة من لألطفال الدولية القانونية اغبماية توفّنر اليت النصوص

 تقسيمو الباحث عمد إشكاليتو على واإلجابة عناصر وربليل البحث ىذا من اؼبتوخاة األىداف إىل الوصول أجل من: البحث تقسيم

: اآلتية اػبخة وفق

 مقدمة

. الجنائي الدولي القانون قواعد ظل في العدوان جريمة ضحايا لألطفال الدولية الحماية وأسس مبادئ: األول الفصل

. العدوان جريمة ضحايا لألطفال العامة الحماية: األول المبحث

. الدولية النزاعات يف العدوانية األعمال آثار من لألطفال العامة اغبماية: األول اؼبخلب

 .اؼبقاتلُت وغَت اؼبقاتلُت بُت التمييز: األول الفرع

 .اؼبدنية واألعيان اؼبدنيُت السكان مهاصبة حظر: الثاين الفرع

 .اؽبجوم أثناء اؼبدنيُت السكان لتفادي الالزمة االحتياطات ازباذ: الثالث الفرع

. الدولية غَت النزاعات يف العدوانية األعمال آثار من لألطفال العامة اغبماية: الثاين اؼبخلب

. العدوان جريمة ضحايا لألطفال الخاصة الحماية: الثاني المبحث

. األطفال إغاثة: األول اؼبخلب

. اؼبشتتة األسر مشل صبع: الثاين اؼبخلب
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. اؼبخوقة أو احملاصرة اؼبناطق من األطفال إجالء: الثالث اؼبخلب

. الجنائي الدولي القانون قواعد ظل في العدوان جريمة ضحايا األطفال حماية آليات: الثاني الفصل

. العدوان جريمة ضحايا األطفال حماية في المتحدة األمم منظمة دور: األول المبحث

. العامة اعبمعية دور: األول اؼبخلب

. 1974 اؼبسلحة والنزاعات الخوارئ حاالت يف والنساء األطفال حبماية اػباص اإلعالن: األول الفرع

. األطفال على اؼبسلح النزاع بتأثَت اؼبعٍت اػباص اؼبمثل: الثاين الفرع

. األمن ؾبلس دور: الثاين اؼبخلب

. األطفال حبماية الصلة ذات األمن ؾبلس قرارات: األول الفرع

. السالم حفظ عمليات يف األطفال ضباية إدماج: الثاين الفرع

. السالم مفاوضات يف األطفال ضباية إدماج: الثالث الفرع

. العدوان جريمة ضحايا األطفال حماية في الجنائي الدولي القضاء دور: الثاني المبحث

. اغبرب جرائم عن الفردية اؼبسؤولية تقرير يف اؼبؤقتة الدولية احملاكم دور: األول اؼبخلب

. الدولية اعبنائية احملكمة دور: الثاين اؼبخلب

. الخاتمة

 .النتائج/ أوال

 .التوصيات/ ثانيا
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 الجنائي الدولي القانون قواعد ظل في العدوان جريمة ضحايا لألطفال الدولية الحماية وأسس مبادئ: األول الفصل

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

 وكذلك حالياً، العدوان جردية تتخذىا اليت العنف أشكال تؤدي حيث واسًتاتيجياهتا، اغبرب عناصر من عنصراً  يشكل األحيان

.  األطفال خاصة اؼبدنيُت، السكان بُت الضحايا عدد يف الزيادة إىل االعتداء، يف اؼبتخوّنرة األسلحة استعمال

 واليت العدوان وقوع حالة يف اؼبناسبة التدابَت ازباذ بضرورة اؼبتعاقدة األطراف فتلزم العدوان، ربرّنم اعبنائي الدويل القانون قواعد إن

. العدوانية بالعمليات التأثر عن دبعزل اؼبدنيُت ذبعل

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

.  األقل على مادة عشرة سبع يف وردت خاصة حبماية أيضاً  ؽبم وتعًتف. العدوانية األعمال يف يشاركون ال مدنيُت أشخاصاً  باعتبارىم

 للقانون اغباصل اؽبام التقدم عن تعبَتاً  ديثالن ،1949 لعام جنيف التفاقيات واإلضافيان ،1977 عام يف اؼبؤرخان الربوتوكوالن كان وؼبا

ما اعبنائي، الدويل . العدوانية األعمال آثار ضد ومتزايدة خاصة ضباية األطفال دينحان فإهنّن

 تاريخ يف حاظباً  منعخفاً  شكلت واليت ،1989 عام يف الخفل حبقوق اػباصة الدولية االتفاقية تبٍت مع األمر ىذا تأكد وقد

.  عنها التغاضي ديكن ال وعاؼبية إنسانية حقوق أهنا أساس على الخفل حقوق إىل ينظر أصبح حيث الخفولة،

 وىي الخفل، حقوق ومنها اؼبسلح النزاع يف اإلنسان حقوق باحًتام الكفيلة واغبصانات الضمانات من ؾبموعة ىي واغبماية

. باغبقوق للتمتع الفعلية والضمانة القانونية اغبصانة ترسّنخ

 اليت القواعد كافة إعمال جيب مث ومن العدوانية، األعمال حدوث عند مباشراً  يكون قد األطفال على العدوان جردية تأثَت إن

 اليت كاأللغام( اغبرب) العدوان ـبلفات من أسلحة بقاء يف كما ؿبتملة، آثار للعدوان يكون وقد العدوانية، العمليات خخر من ربميهم

. األطفال ومنهم طويلة لسنوات ضحاياىا تتصيد

 اؼبدارس إلغالق نتيجةً  لألطفال، الخبيعي النمو من كبَت حد إىل تقلل فاغبرب األطفال، على مباشر غَت تأثَت وللعدوان

 األمان وفقدان عليها، اؼبعتدى للدولة االقتصادية القدرات وربخيم اؼبوارد وضياع الخرق وتدمَت احملاصيل وإتالف واؼبستشفيات

.   االعتداء زمن يف لو يتعرضون الذي والرعب للخوف نتيجة بالنفس، والثقة واالطمئنان

                                                           
 2  اثٍت عشرة ماليُت آخرين، بينما شرد 06 ستة مليون طفل، وأصيب 02اثنُت  قتل حوايل. تشَت اإلحصاءات أنو يف العقد األخَت من القرن العشرين وحده  - 

. 42، ص 2002اليونيسيف  تقرير وضع األطفال في العالم،: أنظر يف ذلك .طفل بسبب النزاعات اؼبسلحة مليون
 .99 ، ص  99 القاىرة، مصر،  ، دار النهضة العربية،حماية الطفل في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية :عبد العزيز ـبيمر  -2
الكويت، ، ؾبلة اغبقوق، العدد الثاين، السنة السابعة والعشرون، دراسة مقارنة في ضوء القانون الدولي والشريعة اإلسالمية - حقوق الطفل :الخراونةـبلد   - 

 . 27، ص  200 جوان
، ص 998 مصر، ، الخبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاىرة،واألعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة نالمدنييحماية السكان  :بو اػبَت أضبد عخيةأ  -4

   . 
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 انتشرت اليت الظاىرة تلك فهي اغبايل، الوقت يف القلق تثَت واليت ظواىرىا، أشد ىي اؼبسلحة النزاعات يف األطفال مشاركة إن

 فيها حيتاج أخرى حالة وتربز. اعبنائي الدويل القانون ومبادئ لقواعد وصرحية واضحة ـبالفة يف وذلك العامل، حول النزاعات من كثَت يف

 خخورتو تتمثل مستمر نزاع إىل يتحول وقد اؼبسلح، النزاع عن ناصباً  وضعاً  بوصفو العدوان، حالة وىي خاص، بشكل للحماية الخفل

 -األقبلو  والعدوان فلسخُت، على اإلسرائيلي للعدوان بالنسبة الشأن ىو كما ، اؼبدنيُت السكان بُت االعتداء قوات وجود يف الكربى

 يف األطفال وضع جيعل ذلك كل فإنّن  اؼبدنيُت، على االعتداء قوات جانب من للحقوق انتهاكات من حيدث وما. العراق على أمريكي
. عامة بصفة وحرياهتم حقوقهم على بل فقط، حياهتم على ليس اػبخورة بالغ عليها، اؼبعتدى الدولة

 القانون ومبادئ قواعد أىم ندرس أن بنا جيدر عنها، الناصبة األوضاع وبكل العدوان جبردية اؼبتأثرين األطفال ضباية كيفية ولبيان

 يف اؼبوضوع ىذا نتناول سوف لذلك. وأضرارىا العدوانية اغبرب عواقب من األطفال، منهم خاصة اؼبدنيُت ربمي اليت جنائي الدويل
 :التايل النحو على مبحثُت

. العدوان جردية ضحايا لألطفال العامة اغبماية: األول اؼببحث

 ولقد. اعبنائي الدويل القانون إليها توصّنل اليت اإلقبازات أىم من العدوانية اعبردية آثار من السكان ضباية قواعد اعتماد يعد

 باعتبارىم القواعد، لتلك ضبايتهم يف األطفال وخيضع ، اؼبدنيُت السكان غبماية 1977 عام األول الربوتوكول يف كامل باب خصص

. العدوانية األعمال يف يشاركون ال مدنيُت أشخاصاً 

 األطفال على ؿبتملة آثار العدوان عبردية يكون وقد.  العسكرية العمليات أخخار ضد األطفال غبماية خاصة تدابَت توجد أيضاً 

 األطفال ضباية يلزم اغباالت صبيع ويف. أجيال عدة طوال والتشويو القتل يف تستمر واليت األرضية، لأللغام تعرضهم ـباطر يف الزيادة عند

: اآلتيُت اؼبخلبُت يف ذلك ندرس. اعبردية ىذه عن الناصبة احملتملة أو اؼبباشرة اآلثار من

. الدولية النزاعات يف العدوانية األعمال آثار من لألطفال العامة اغبماية: األول اؼبخلب

 حق أن على دائماً  ويؤكد. اغبربية العمليات أخخار من اؼبدنيُت غبماية خاصة أمهية يويل اعبنائي الدويل القانون أن فيو شك ال فبا

. اؼبدنيُت األشخاص حياة باحًتام مقيد ىو بل ،مخلقاً  حقاً  ليس القتال ووسائل أساليب اختيار يف النزاع أطراف

 على تنص واليت القتال آثار من العامة للحماية أساسية ضمانة تعدّن  قاعدة على حيتوي ،1977 لعام األول الربوتوكول أن قبد ؽبذا

 توجو مث ومن العسكرية، واألىداف اؼبدنية األعيان وبُت واؼبقاتلُت، اؼبدنيُت السكان بُت التمييز على النزاع أطراف تعمل: )يلي ما

.  (اؼبدنية واألعيان اؼبدنيُت السكان وضباية احًتام تأمُت أجل من وذلك. غَتىا دون العسكرية األىداف ضد عملياهتا

                                                           
 .977 األول لعام اإلضايف من الربوتوكول  50أنظر اؼبادة  حول تعريف األشخاص اؼبدنيُت والسكان اؼبدنيُت   - 
. 977 ، واليت مت تخويرىا يف الباب الرابع من الربوتوكول األول العام 949  جنيف الرابعة اتفاقيةز نصوص ضباية اؼبدنيُت يف الباب الثاين من تًتكّن   -2
 -   ، ص  200 ، ، ؾبلد 9الخفولة والتنمية، عدد ، ؾبلة وضع األطفال في ظل النزاعات المسلحة في القانون الدولي اإلنساني :ىبة أبو العماًن  - 

 29. 
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 من اؼبدنيُت السكان ضباية ألجل احملاربُت، سلوك ربكم واليت اإلنسانية اؼببادئ من عدداً  تقرير مت القاعدة ىذه من وانخالقا

 أخخار من لألطفال العامة اغبماية حيقق أن شأنو اؼببادئ هبذه االلتزام أن البيان عن وغٍت. العسكرية العمليات عن الناصبة األخخار

:  التايل النحو على اؼببادئ ىذه أىم على والتأكيد التذكَت يستدعي اؼبقام فإن لذلك  لإلصابة، تعرضاً  أكثر بوصفهم القتال،

 .اؼبقاتلُت وغَت اؼبقاتلُت بُت التمييز: األول الفرع

 اإلنسانية مع يتجاىف لذلك أنفسهم، عن بو يدافعون سالحاً  ديلكون ال فهم اؼبقاتلُت، غَت إىل سالحو يوجو أال اؼبقاتل على

 ىذا أن شك وال ، اغبرب أىوال من ضبايتهم من بد وال السن، وكبار واألطفال النساء ىم أساساً  اؼبدنيُت أن خاصة وترويعهم، إصابتهم

.  اؼبدنيُت للسكان فاعلة ضباية النهاية يف يؤمن التمييز

 .اؼبدنية واألعيان اؼبدنيُت السكان مهاصبة حظر: الثاين الفرع

 يتمتع بأنو فأقر  القتال، آثار من اؼبدنيُت ضباية سبيل يف النزاع أطراف تقيّند واليت القيود، من ؾبموعة األول الربوتوكول حدد

 ىذه على فاعلية إلضفاء وجيب العسكرية، العمليات عن الناصبة األخخار ضد عامة حبماية اؼبدنيون واألشخاص اؼبدنيون السكان

: للتخبيق القابلة األخرى الدولية القواعد إىل باإلضافة دوماً، التالية القواعد مراعاة اغبماية

 السكان بُت الذعر بث إىل أساساً  الرامية التهديد، أو العنف أعمال وربظر للهجوم، ؿبالً  اؼبدنيون السكان يكون أن جيوز ال 

 .اؼبدنيُت

 العدائية األعمال يف مباشر بدور يقوموا مل ما الربوتوكول، ىذا يوفرىا اليت باغبماية اؼبدنيون األشخاص يتمتع. 

 ديكن ال للقتال وسيلة أو طريقة تستخدم واليت ؿبدد، عسكري ىدف إىل توجو ال اليت تلك وىي العشوائية، اؽبجمات حظر 

 .سبييز دون اؼبدنية األعيان أو اؼبدنيُت األشخاص أو العسكرية األىداف تصيب أن شأهنا من فإن مث ومن آثارىا، حصر

 :العشوائية اؽبجمات قبيل من األول الربوتوكول عدّن  وقد

 بعضها عن واؼبميزة واؼبتباعدة الواضحة العسكرية األىداف من عدداً  تعاًف اليت والوسائل الخرق كانت أياً  بالقنابل، قصفاً  اؽبجوم 

 عسكري ىدف أهنا على اؼبدنية األعيان أو اؼبدنيُت من تركّنزاً  تضم أخرى منخقة أو قرية أو بلدة أو مدينة يف والواقعة اآلخر، البعض

 .واحد

 خلخاً  حيدث أن أو. اؼبدنية باألعيان إضراراً  أو هبم، إصابة أو اؼبدنيُت، أرواح يف خسارة يسبب أن منو يتوقع أن ديكن الذي اؽبجوم 

 .ومباشرة ملموسة عسكرية ميزة من اؽبجوم ذلك عنو يسفر أن ينتظر ما ذباوز يف يفرط واألضرار اػبسائر ىذه من

 اؼبدنيُت السكان ضد الردع ىجمات ربظر. 

                                                                                                                                                                                     
 .االختياري األولمن الربوتوكول  48أنظر اؼبادة   - 
 .9، ص2000فرباير /اإلنساين، يناير ؾبلة - 2
 .252 ، ص2004مصر، ، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوق، جامعة حلوان، الحماية الدولية لحقوق الطفل: اىر أبو خواتم   - 
 . 85، ص 995  القاىرة، مصر، دار النهضة العربية،الخبعة الرابعة،  مبادئ القانون الدولي العام،  :عبد السالم جعفر - 4
 .75، ص 984  ، سويسرا،معهد ىنري دونان، جنيف  ر ومبادئ،تطوّو   -القانون الدولي اإلنساني  :جان بكتيو   -5
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 اؽبجوم درء ؿباولة يف سيما وال العسكرية، العمليات ضد معينة مناطق أو نقاط ضباية يف ربركاهتم أو السكان بوجود التذرع دينع 

 . العسكرية العمليات إعاقة أو تغخية أو العسكرية، األىداف عن

 .اؽبجوم أثناء اؼبدنيُت السكان لتفادي الالزمة االحتياطات ازباذ: الثالث الفرع

 متواصلة رعاية تبذل أن فيجب اؼبدنيُت، السكان إصابة لعدم الوقائية التدابَت ازباذ األطراف كافة على األول الربوتوكول فرض

 اؼبناطق داخل عسكرية أىداف إقامة ذبنب وجيب. اؼبدنية واألعيان اؼبدنيُت السكان تفادي أجل من العسكرية العمليات إدارة يف

 كل قبل من بشأنو قرار ازباذ أو للهجوم، التخخيط عند اؼبدنيُت غبماية ؿبددة تدابَت ازباذ جيب أيضاً .  منها بالقرب بالسكان اؼبكتظة

: اآليت يف قبملها قائد

 مدنية، أعياناً  أو مدنيُت أشخاصاً  ليست مهاصبتها اؼبقرر األىداف أن من للتحقق عملياً  طاقتو يف ما يبذل أن القائد على جيب 

 .عسكرية أىداف ولكنها خاصة، بعناية مشمولة غَت وأهنا

 أرواح يف خسائر إحداث ذبنب أجل من اؽبجوم، وأساليب وسائل زبَت عند اؼبستخاعة االحتياطات صبيع يتخذ أن عليو جيب 

 .نخاق أضيق يف ذلك وحصر عرضية بصفة اؼبدنية باألعيان اإلضرار أو هبم إصابة إغباق أو اؼبدنيُت

 أو         هبم، إصابة إغباق أو اؼبدنيُت أرواح يف خسائر حيدث أن عرضية بصفة منو يتوقع قد ىجوم أي بشن قرار ازباذ عن ديتنع أن 
 ميزة من اؽبجوم ذلك عنو يسفر أن ينتظر ما ذباوز يف يفرط فبا واألضرار، اػبسائر ىذه من خلخاً  حيدث أن أو اؼبدنية، باألعيان اإلضرار

 .اغبكم ىذا فيو يتوافر ىجوم أي إلغاء جيب كذلك. ومباشرة ملموسة عسكرية

 ؾبدية وبوسائل مسبق إنذار توجيو فيجب اؼبدنيُت، السكان ديس أن ىجوم أي شأن من كان وإذا . 

 الثقافية واألعيان. اؼبدنية األعيان ضباية ضرورة على تؤكد اليت القواعد من مخولة قائمة األول االختياري الربوتوكول يف وورد

 كأسلوب اؼبدنيُت السكان ذبويع حظر خاصة وبصفة اؼبدنيُت، السكان لبقاء عنها غٌت ال اليت واؼبواد األماكن وضباية. العبادة وأماكن

. اغبرب أساليب من

 النزوح من وحيميهم العدوان، عواقب من لألطفال ضباية أفضل حيقق الذكر، سالفة اؼببادئ هبذه االلتزام أن الباحث يعتقد

. حياهتم هتدد اليت األخخار عن دبنأى وجيعلهم حقوقهم، على اغبصول من وديكنهم والتشرد،

. الدولية غَت النزاعات يف العدوانية األعمال آثار من لألطفال العامة اغبماية: الثاين اؼبخلب

 ساحات العشرين القرن أواخر يف الداخلية اغبروب أصبحت العنان، مخلقة السالح ذبارة ورواج الدول من العديد اهنيار مع

 كانت ،1970 عام منذ القارة بتلك لتعصف حرباً، ثالثُت من أكثر وقعت وحدىا إفريقيا قارة ففي. اإلنسانية والخمأنينة األمان لفقدان

 اؼبآسي أكثر من واحدة ويف.  1996 عام العامل يف الوفيات نصف عن يزيد ما مقتل عن مسؤولة اغبروب ىذه وكانت. داخلية أكثرىا

                                                           
 .األولاالختياري من الربوتوكول   5أنظر اؼبادة  -  
. ضد آثار اؽبجوم االحتياطات، واليت تنص على  58 اؼبادةأثناء اؽبجوم، وكذلك  االحتياطاتاألول اليت تتناول  االختياريمن الربوتوكول  57أنظر اؼبادة   -2
. 855 -854، ص سابقالمرجع ال :عبد السالم جعفر -  
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 قضت اليت اعبماعية اإلبادة عمليات يف وذلك طفل، مليون بربع 1994 عام رواندا يف ذحبوا الذين األطفال عدد قدّنر ىواًل، اإلنسانية

 تقخيع أو السابقة، يوغسالفيا يف العرقي التخهَت فيو نشاىد اعبنون عصر يف كأننا ويبدو. أسابيع خالل إنسان مليون يقرب ما حياة على

.  الشرقية تيمور يف الثائرة اؼبليشيات أو سَتاليون يف العشوائي األطراف

 اؼبشًتكة الثالثة اؼبادة نص بتخبيق االلتزام يف تكمن للخفل العامة اغبماية فإن األخخار ىذه وؼبواجهة الصعبة األوضاع ىذه ومع

 ىو    ذلك ألن  الدولية، غَت اؼبسلحة بالنزاعات واػباص 1977 لعام الثاين الربوتوكول أحكام إعمال وكذلك. األربع جنيف اتفاقيات بُت
. النزاعات ىذه مثل يف الوخيمة وعواقبو القتال آثار من اؼبدنيُت غبماية الوحيد والضمان السبيل

 األدىن اغبد اؼبادة، ىذه تتضمنها اليت األحكام وسبثل مصغرة، اتفاقية دبثابة تعدّن  جنيف، اتفاقيات بُت اؼبشًتكة الثالثة اؼبادة إن

 قواعد على وتنص. الدولية غَت اؼبسلحة النزاعات ضحايا غبماية أساسياً  مرجعاً  وتعدّن .  بو اإلخالل اؼبتحاربة لألطراف جيوز ال الذي

 الذي لإلنسان أفضل ضباية بتوفَت شك بال وتسمح ،"اعبنائي الدويل للقانون عامة إنسانية مبادئ" بأهنا الدولية العدل ؿبكمة تصفها

.  الداخلية التوترات دوامة يف يقع

. العسكرية العمليات أخخار من خاصة بصفة والخفل عامة، بصفة اإلنسان ضباية بشأن الواردة العامة القواعد أىم ىو تقدم ما

.  الدولية غَت أو الدولية، اؼبسلحة النزاعات يف سواء

 اؼبسلحة، النزاعات يف للخفل حقوق عن للحديث ؾبال ال أنّنو يف تكمن القواعد ىذه على التأكيد من اؽبدف أن الباحث يرى

. اؼبخلوب اؼبستوى على االتفاقيات بتنفيذ والكفيلة الفاعلة الوسائل إجياد دون

. العدوان جريمة ضحايا لألطفال الخاصة الحماية: الثاني المبحث

 أن بل ، 1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية بو اعًتفت ما وىو اؼبسلحة، النزاعات أثناء خاص بشكل غبمايتو الخفل حيتاج

 يكون أن يجب": أنو على فنص.  اؼبسلح النزاع حاالت يف األطفال لصاٌف خاصة ضباية أضفى قد 1977 لعام األول الربوتوكول

 النزاع أطراف لهم تهيئ أن ويجب الحياء، خدش صور من صورة أية ضد الحماية لهم تكفل وأن خاص، احترام موضع لألطفال

.  "آخر سبب ألي أو سنهم، صغر بسبب  سواء إليهما، يحتاجون الذين والعون العناية

                                                           
1

-  The state of the world's children, UNCIEF,  2000, p 26-30. 
. 949 لعام  ةجنيف األربع اتفاقياتاؼبادة الثالثة اؼبشًتكة بُت  - 2
 .444، ص998 ، سبتمرب المجلة الدولية للصليب األحمر :صبشيد فبتاز   - 
رسالة دكتوراه، كلية وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة،  1949جنيف الرابعة لحماية األطفال المدنيين لعام  اتفاقية :عبد الرضبن أبو النصر - 4

 .9 2-7 2، ص 2000اغبقوق، جامعة القاىرة، 
. 99، ص 2005 القاىرة، مصر، ، الخبعة األوىل، دار الفكر اعبامعي،حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي :حسنُت احملمدي بوادي  -5
. األولاالختياري  من الربوتوكول  /77أنظر اؼبادة    -6
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 الذي بالقدر لألطفال والمعونة الرعاية توفير يجب": أنو على تنص واليت 4/3 باؼبادة كفل الثاين الربوتوكول أن كما

". الدولية غير النزاعات خالل لألطفال لحماية إليو يحتاجون

 باعتبارىم واؼبرضى اعبرحى مع يصنفون الوالدة حديثي واألطفال الوالدة حاالت أن على 8/1 اؼبادة يف األول الربوتوكول وينص

. اغبماية إىل ربتاج فئة

 األطفال يترك أن يجوز ال": أنو على تنص حيث خاصة، رعاية إىل حيتاجون األطفال بأن 24 اؼبادة يف الرابعة االتفاقية وتؤكد

 وممارسة إعاشتهم تسهيل ينبغي وأنو ألنفسهم، الحرب بسبب عائالتهم عن فصلوا أو تيتموا الذين عشرة الخامسة دون

.  "األحوال جميع في وتعليمهم الدينية عقائدىم

 مشل وصبع األطفال، إغاثة ألجل خاصة إجراءات ازباذ بوجوب أقر فقد اعتباره، يف األطفال اعبنائي الدويل القانون يأخذ وإذ

: التايل النحو على تفصيالً  سنورد ما وىو اؼبخوقة، أو احملاصرة اؼبناطق من األطفال إجالء وكذلك اغبرب، بسبب شتتت اليت األسر

. األطفال إغاثة: األول اؼبخلب

 ضرورة على الرابعة جنيف اتفاقية وتقرر. الصعبة النزاع أوضاع ظل يف النزاع أطراف عاتق على تقع اليت الواجبات أىم من وىي

 وكذلك األعداء، من كانوا ولو حىت للمدنيُت، اؼبرسلة اؼبستشفيات ومهمات الخبية اإلمدادات إرساالت عبميع اؼبرور حبرية السماح

 اغبوامل والنساء عشرة اػبامسة دون لألطفال اؼبخصصة واؼبقويات واؼبالبس الغذائية اؼبواد من الضرورية اإلرساالت صبيع مرور حرية

 أغذية عشرة، الخامسة دون واألطفال والمرضعات للحوامل تصرف": أن على أيضاً  الرابعة االتفاقية وتنص.  الوالدة وحاالت

 لدى الوضع وحاالت لألطفال األولوية إعخاء على األول االختياري الربوتوكول وينص.  "أجسامهم احتياجات مع تتناسب إضافية

 .  الغوث إرساليات توزيع

 والتدخل اؼبسلح، النزاع حالة يف لألطفال اإلغاثة مواد إيصال ؾبال يف للغاية، ىام بدور األضبر للصليب الدولية اللجنة وتقوم

 االتفاقية من 23 اؼبادة وخاصة اعبنائي، الدويل القانون ؼبقتضيات تستجيب فهي والتأىيل، والتغذية العامة الصحة ميادين يف النشط

. وؿبايدة إنسانية ىيئة وبوصفها الثاين، الربوتوكول من 18 واؼبادة األول، الربوتوكول من 70 اؼبادة لنص ووفقاً  الرابعة،

. المشتتة األسر شمل جمع: الثاني المطلب

 لالنفصال، الواحدة العائلة أفراد يتعرض عندما قلبو، أعماق يف اإلنسان يعيشها واليت اغبروب زبلفها اليت اؼبعاناة أنواع أشد تبدأ

 اعبنائي الدويل والقانون. ذويهم عن انفصلوا الذين األطفال وباألخص اغبرب، فرقتهم واليت العائلة أفراد مصَت حول الشكوك تثَت واليت

                                                           
. 44 ، ص 2000بَتوت، لبنان،  ، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، دار اؼبستقبل العريب،حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح :ساندرا سنجر   - 
 .جنيف الرابعة اتفاقيةمن   2 أنظر اؼبادة   -2
 . الرابعة االتفاقية من 89 أنظر اؼبادة   - 
. األولاالختياري من الربوتوكول   /70 أنظر اؼبادة   -4
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 ينص ،1977 عام األول الربوتوكول فإن لذلك ومصداقاً  النزاعات، خالل العائلية الوحدة لصيانة جاىداً  ويسعى  األسرة، بأمهية يعًتف

 وأطراف المتعاقدة السامية األطراف من كل لنشاط األساسي الحافز ىو أفرادىا مصير معرفة في أسرة كل حق": أن على

.  "البروتوكول ىذا وفي االتفاقيات في ذكرىا والوارد الدولية، اإلنسانية والمنظمات النزاع،

 من اغبرب، بسبب اؼبشتتة العائالت أفراد هبا يقوم اليت البحث أعمال تسهل أن النزاع أطراف على بأن الرابعة االتفاقية وتقضي

.   مشلهم صبع أمكن وإن االتصال، ذبديد أجل

 عدم تضمن أن فعليها معينة، ؼبنخقة جزئي بإخالء االحتالل دولة قيام حالة يف أنو على 49 اؼبادة يف الرابعة االتفاقية وتنص

 القبض حالة يف أنو على 75/5 اؼبادة فتنص التخوير، من مزيداً  الفكرة ىذه إىل األول الربوتوكول ويضيف. الواحدة العائلة أفراد بُت التفريق

 كذلك األول الربوتوكول ويقضي. واحد مأوى عائلية كوحدات ؽبا يوفر أن -اإلمكان قدر  -جيب احتجازىا أو واعتقاؽبا األسر على

. الدولية اؼبنازعات شتتتها اليت األسر مشل صبع لتيسَت فبكنة، طريقة بكل اعبهود بذل بضرورة

 اؼبناسبة اػبخوات صبيع ازباذ ضرورة على( ب) 4/3 اؼبادة يف الثاين الربوتوكول ينص الدولية، غَت اؼبسلحة بالنزاعات يتعلق وفيما

. مؤقتة لفًتة تشتت اليت األسر مشل صبع لتسهيل

     بينهم، االتصال مداومة على بعيد حد إىل سيتوقف مشلهم صبع فإن مسلح، لنزاع نتيجة عائالهتم وأفراد األطفال تفرق ما وإذا

 احملميُت األشخاص عبميع السماح طريق عن العائلية الرسائل أمهية على الرابعة االتفاقية وتؤكد.  ربركاهتم عن دقيقة معلومات صبع أو

 كانوا، أينما عائالهتم أفراد إىل البحتة الشخصية الصبغة ذات األنباء بإعخاء ؿبتلة أراضي يف أو النزاع، أطراف أحد أراضي يف اؼبقيمُت

 صبيع ويف نزاع، أي نشوب عند النزاع أطراف االتفاقية تلزم ،كما  تأخَت وبدون بسرعة اؼبكاتبات ىذه وتسلم. أخبارىم يتسلموا وأن

 ربت الذين احملميُت باألشخاص اػباصة اؼبعلومات ونقل تلقي عن مسؤوالً  يكون لالستعالمات رظبياً  مكتباً  تنشأ بأن االحتالل حاالت

 اؼبعلومات كافة ليجمع ؿبايدة، دولة يف احملميُت لألشخاص رئيس استعالمات مركز إنشاء على كذلك الرابعة االتفاقية وتنص  .سلختها

.   الرظبي االستعالمات دبكتب يتعلق فيما اؼبذكورة

                                                           
 .األولاالختياري من الربوتوكول  2  أنظر اؼبادة -   
 .جنيف الرابعة اتفاقيةمن  26 أنظر اؼبادة - 2
 .46 ، 45 ، ص سابقالمرجع ال :ساندرا سنجر  - 
: ولتفاصيل أكثر أنظر. الرابعة  االتفاقيةمن  25 أنظر اؼبادة   -4

- Mona Macksoud: Helping children cope with the stresses of war, UNICEF, 1992, p 17. 
. جنيف الرابعة اتفاقيةمن  6   أنظر اؼبادة   -5
. جنيف الرابعة اتفاقيةمن  40  أنظر اؼبادة   -6
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 صبيع ومتابعة إحصاء بعملية األضبر، للصليب الدولية اللجنة تقوم أىلهم، إىل األطفال وإعادة العائلة وحدة صون وهبدف

 إىل نداءات وتوجيو اآلباء عن اؼبعلومات وصبع منهم، واحد كل ىوية تسجيل يف اؼبساعدة طريق عن آبائهم عن افًتقوا الذين األطفال

.  للوالدين القددية العناوين إىل األطفال كتبها اليت األضبر الصليب رسائل وتوصيل أطفاؽبم، عن يبحثون الذين اآلباء

. المطوقة أو المحاصرة المناطق من األطفال إجالء: الثالث المطلب

 أخخار من األطفال غبماية أساسية كضمانة اؼبسلحة النزاعات أثناء األطفال إجالء موضوع الرابعة جنيف اتفاقية تناولت

 واألطفال والمسنين والعجزة والمرضى الجرحى لنقل محلية ترتيبات إقرار على النزاع أطراف يعمل": أن على فنصت اغبرب،

 الطبية والمهمات الطبية الخدمات وأفراد األديان، جميع رجال ولمرور المطوقة، أو المحاصرة المناطق من النفاس، والنساء

.   "المناطق ىذه إلى

 بإجالء النزاع أطراف أحد قيام أن قرر حيث األطفال، إجالء موضوع على التفصيل من مزيداً  األول الربوتوكول وأضاف

 تتعلق قهرية أسباب ذلك اقتضت إذا. مؤقتة بصورة يتم أن ديكن ولكن  دائماً، يكون أن جيوز ال أجنيب بلد إىل رعاياىا غَت من األطفال

 ىذا على كتابية موافقة على اغبصول ويشًتط. ؿبتل إقليم يف لوجوده أذى من يصيبو قد فبا سالمتو أو الخيب، عالجو أو الخفل بصحة

 اغبصول يلزم الشرعيُت األولياء أو اآلباء على العثور تعذر حالة ويف موجودين، كانون إذا الشرعيُت أوليائهم أو األطفال آباء من اإلجالء

. األطفال ىؤالء رعاية عن العرف أو القانون حبكم أساسية بصفة اؼبسؤولُت األشخاص من اإلجالء ىذا على كتابية موافقة على

 والخرف اإلجالء، ينظّنم الذي الخرف وىي اؼبعنية األطراف كافة مع باالتفاق اإلجراء ىذا على باإلشراف اغبامية الدولة وتقوم

 -حدة على حالة كل يف -يتخذوا أن النزاع أطراف كافة على وجيب. رعاياىم إجالء جيري الذين واألطراف األطفال، يستضيف الذي

 سالفة للشروط وفقا اإلجالء، حدوث حالة ويف.  خخر ألي اإلجالء عملية أثناء األطفال يتعرض ال حىت اؼبمكنة االحتياطيات صبيع

.  والديو رغبة وفق واألخالقي الديٍت تعليمو ذلك دبا بالتعليم -اإلمكان بقدر -البالد خارج وجوده فًتة خالل الخفل تزويد جيب الذكر،

 المرشد المبدأ إن"... : بقولو نظرة وجهة شارحاً  اؼبادة ىذه وضع عند الصياغة عبنة اجتماع يف الدولية اللجنة فبثل ربدث وقد

 تبرر التي ىي للطفل الصحية الحالة تكون أن أولهما أساسيان؛ شرطان اإلجراء ولهذا االستثناء، يكون أن يجب اإلجالء أن ىو

 بقدر وينبغي األصلي، بلده في توفيرىا يمكن ال نقاىتو التسهيل أو الطفل لشفاء الالزمة الطبية العناية أن ذلك ويعنى إجالءه،

 ولكنو الطبية، الناحية من مفيداً  يكون ربما النقل ىذا مثل ألن نظراً  الطبيعية، بيئتهم من ضرورة بدون األطفال ينتقل أال اإلمكان

. مرغوبة غير نفسيةً  آثاراً  يخلّوف ما غالباً 

                                                           
. 5؛4ص  997 جنيف،  العائلية،بعنوان إعادة األواصر    ICRCمخبوعات     - 
 .جنيف الرابعة اتفاقيةمن  7  أنظر اؼبادة - 2
؛     ، ص  99 القاىرة، مصر،  ، الخبعة األوىل، دار النهضة العربية،سالميةبالشريعة اإل ةدراسة مقارن  -القانون الدولي اإلنساني :الغٍت ؿبمود عبد -  

  4. 
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 سيلغي عليهم العثور عدم أو األمر ولي أو الوالدين إخفاء كان وإن. األمر ولي أو الوالدين موافقة فهو الثاني الشرط أما

.  "األول الشرط يبرره إجالء دون يحول ولن الشرط، ىذا

 الدويل القانون ألزم فقد وأوطاهنم، أسرىم إىل  -الذكر سالفة لألحكام وفقاً   -إجالؤىم مت الذين األطفال عودة تسهيل وهبدف

 مشسية، بصورة مصحوبة طفل، لكل بخاقة بإعداد ،(مناسباً  ذلك كان إذا اؼبضيف الخرف وكذلك) إجالءىم نظم الذي الخرف اعبنائي

  . األضبر للصليب الدولية للجنة التابعة اؼبفقودين عن للبحث اؼبركزية الوكالة إىل بإرساؽبا ويقوم

 الذي البلد يف عناوينو واألسرية، الصحية وأحوالو ىويتو حيث من الخفل عن اؼبتيسرة اؼبعلومات كافة على البخاقة ىذه وتشتمل

 وقد.  الخفل بإيذاء ؾبازفة بالبخاقة معلومات أي ذكر يف يكون أال مراعاة مع ذلك، إىل وما وديانتو، ولغتو إليها، أجلي واليت منها، أجلي

.  طفل كل بخاقة عليها ربتوي أن جيب اليت اؼبعلومات األول الربوتوكول أورد

 ملزم قانوين واجب أهنا باإلضافة اؼبسلحة النزاعات أثناء لألطفال اعبنائي الدويل القانون دينحها اليت اغبماية أن الباحث يرى

 موضع ؽبم يكون وأن االعتبار بعُت األطفال أخذ يتم أن يف أخالقي التزام ىي شيء كل وقبل فإهنا اؼبدنيُت، ضباية إطار يف وتندرج

. الصعبة النزاع أوضاع ظل يف خاص، احًتام

 

 الجنائي الدولي القانون قواعد ظل في العدوان جريمة ضحايا األطفال حماية آليات: الثاني الفصل

 ضباية ضمانات أن يعٍت ال ىذا فإن الخفل عبنة وىي الخفل حقوق تخبيق ؼبراقبة دولية آلية الخفل حقوق اتفاقية أنشأت عندما

 فإن كذلك. اإلنسان غبقوق العامة الدولية االتفاقيات تناولتها الخفل حقوق ألن وذلك. وحدىا اللجنة على تقتصر اغبقوق ىذه

 اعبنائي الدويل القانون يف الخفل حقوق ضباية وسائل فإن وبالتايل. خاص بشكل األطفال على ضبايتو أسبغ اعبنائي الدويل القانون

 مراقبة أن أيضاً  اؼبتصور ومن. اإلنسان حقوق وكفالة بنشر اؼبعنية اؼبتحدة األمم منظمة اؽبيئات أعمال من الخفل يستفيد حيث متعددة،

(. الدولية اعبنائية احملكمة) اعبنائي الدويل القضاء اختصاص يف تدخل العدوان جردية ضحية الخفل حقوق واحًتام تخبيق

                                                           
 .49 ، ص سابقالمرجع ال :ذبرساندرا س   - 
 . 6   –48 ، ص 984 أفريل ، حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني :دنيس بالتنر   -2
 .4  ، ص سابقالمرجع ال :عبد الغٌت ؿبمود. د   - 
األول، وقد ذكرت ىذه الفقرة اؼبعلومات اليت تتضمنها بخاقة كل طفل، فنصت على أن تتضمن كل بخاقة  االختياري من الربتوكول  /78 أنظر اؼبادة   -4

الخفل أو أظباؤه، نوع الخفل، ؿبل تاريخ اؼبيالد، أو  اسملقب أو ألقاب الخفل، : )اؼبعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما ال يًتتب عليو ؾبازفة بإيذاء الخفل
أقرب الناس إىل الخفل، جنسية الخفل، لغة الخفل  اسماألم ولقبها قبل الزواج إن وجد،  اسماألب بالكامل،  اسمإذا كان تاريخ اؼبيالد غَت معروف،  السن التقرييب

للخفل، تاريخ ومكان العثور على الوطنية، وأية لغات أخرى يتكلم هبا الخفل، عنوان الخفل، أي رقم ؽبويتو، حالة الخفل الصحية، فصلية دم الخفل، اؼبالمح اؼبميزة 
اة ومكان الدفن يف حالة الخفل، تاريخ ومكان مغادرة الخفل البلد، ديانة الخفل إن عرفت، العنوان اغبايل للخفل يف الدولة اؼبضيفة، تاريخ ومكان ومالبسات الوف

 (.وفاة الخفل قبل عودتو
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 ربقيقها ينبغي صباعية ضباية دبثابة ىو الخفل غبقوق الدقيق االحًتام فإن عاؼبية، ومبادئ قيم ىي اإلنسان حقوق كانت وإذا

. اؼبتاحة الدولية الوسائل كافة باستخدام

. العدوان جردية ضحايا األطفال ضباية يف اؼبتحدة األمم منظمة دور: األول اؼببحث

 مدى يف العامل ثقة يهز سوف جدراهنا بُت اغبرب قانون مناقشة ؾبرد أن ىو إنشائها عند اؼبتحدة األمم يف السائد الرأي كان

 اغبرب قانون تدرج أال ،1949 عام يف اؼبنعقدة األوىل دورهتا يف اؼبتحدة باألمم الدويل القانون عبنة قررت ولذلك. السلم حفظ على قدرهتا

.  تتناوؽبا سوف اليت اؼبوضوعات بُت

 اؼبؤسبر انعقاد منذ جذرياً  تغَتاً  اؼبوقف وتغَت. اؼبعاصر عاؼبنا يف اغبروب عن الناصبة اؼبعاناة تفشت حىت قليلة سنوات سبضي ومل

 ىذا وأدى ،"اؼبسلحة النزاعات يف اإلنسان حقوق احًتام" بعنوان قراراً  اؼبؤسبر أصدر فقد ،1968 عام طهران يف اإلنسان غبقوق الدويل

 وكذلك العام، لألمُت السنوية التقارير عليو تشهد الذي األمر اعبنائي، الدويل القانون بشأن اؼبتحدة األمم نشاط بداية إىل القرار

 اليت اعبرائم من واألطفال، النساء خاصة اؼبدنيُت، ةضباي أجل من اؼبتحدة األمم جهود وتتابعت. العامة اعبمعية عن الصادرة القرارات

 ضباية ألجل دويل جنائي نظام وجود وأمهية اؼبتحدة، األمم دور وإلظهار. اؼبسلحة والنزاعات اغبروب أوقات يف حقهم يف ترتكب

 وفق مخلبُت إىل اؼببحث ىذا نقسم سوف. اؼبسلحة النزاعات يف حقهم يف ربدث اليت التجاوزات ومن اغبروب ويالت من األطفال

: اآليت

. العامة الجمعية دور: األول المطلب

 فإهنا وؽبذا صبيعها، اؼبنظمة أعضاء الدول عضويتو يف تشًتك اليت اؼبتحدة األمم أجهزة من الوحيد اعبهاز ىي العامة اعبمعية تعدّن 

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

.  أمور من األمم نشاط

: أجل من بتوصيات وتشَت دراسات العامة اعبمعية تنشئ أن على اؼبيثاق من 13 اؼبادة تنص ، اإلنسان حقوق إطار ويف

 بين تفريق وال الدين أو اللغة أو الجنس في بينهم تمييز بال كافة للناس األساسية والحريات اإلنسان حقوق تحقيق على اإلعانة"

 حبقوق اػباصة الدولية اؼبواثيق تتبٌت اليت اؼبتحدة األمم أجهزة أكثر تعدّن  العامة اعبمعية أن إىل ىنا اإلشارة وذبدر". والنساء الرجال

 . اإلنسان

                                                           
. 8 الفقرة   28، ص 949 حولية عبنة القانون الدوىل لعام   - 
 .45 ، ص 997 ، اعبزء األول، األمم اؼبتحدة، دار اؼبخبوعات اعبامعية، الخبعة الثامنة، قانون المنظمات الدوليةؿبمد سامي عبد اغبميد،   -2
دار  ،، الخبعة الثانيةصةالحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصأضبد أبو الوفا، : إىل رجعأمزيد من اؼبعلومات   - 

 .  ، ص 2005، القاىرة مصرالنهضة العربية، 
، 54، اجمللة اؼبصرية للقانون الدويل، العدد نظام األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة لحماية حقوق اإلنسان :أضبد أبو الوفا: إىل رجعأؼبزيد من اؼبعلومات   -4

 .  2ص   ، 998 
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 يف األطفال ضباية هبدف القرارات من العديد وأصدرت اإلعالنات بعض العامة اعبمعية تبنت فقد الدراسة ىذه خيص وفيما
: يلي فيما اؼبمارسات ىذه من لبعض نشَت وسوف. اعبنائي الدويل القانون دببادئ االلتزام وتدعيم اؼبسلحة، النزاعات

. 1974 اؼبسلحة والنزاعات الخوارئ حاالت يف والنساء األطفال حبماية اػباص اإلعالن: األول الفرع

 غبقوق الدويل اؼبؤسبر توصيات على بناءً . اؼبسلحة النزاعات أثناء اإلنسان حقوق ؼبسألة شاملة دراسة بإجراء اؼبتحدة األمم قامت

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

 مسودة على بناءً  العامة اعبمعية قامت وقد. اغبرب زمن يف أو الخوارئ حالة يف والخفل اؼبرأة ضباية حول إعالن صياغة إمكانية يف النظر

 وأثناء الخوارئ حالة يف والخفل اؼبرأة غبماية العاؼبي اإلعالن بإقرار واالجتماعي، االقتصادي واجمللس اؼبرأة بوضع اػباصة اللجنة أعدهتا

 :اآلتية واؼببادئ اؼبعايَت صراحة تراعي أن األعضاء الدول من اإلعالن طلب وقد . 1974 سنة ديسمرب 14 يف وذلك اؼبسلح، النزاع

 مثل شجب ويتعُت والنساء، األطفال غَتىم من أكثر منها يعاين اليت اؼبدنيُت، السكان ضد بالقنابل القصف وعمليات اؽبجمات حظر 

 .األعمال ىذه

 جنيف واتفاقيات 1925 لسنة جنيف لربوتوكول صارخاً  انتهاكا ديثل اؼبسلح النزاع أثناء والبكًتيولوجي الكيماوية األسلحة استخدام إن 

 وجيب فادحة، وأضرار خبسائر العزل واألطفال النساء األخص وعلى اؼبدنيُت ويصيب اعبنائي، الدويل القانون وؼببادئ ،1949 لعام

 .بشدة ذلك استنكار

 بروتوكول يف هبا التزمت اليت اللتزاماهتا وفاءاً  وذلك اؼبسلحة، النزاعات أثناء والنساء األطفال غبماية ضمانات تقدم أن الدول صبيع على 

 النزاعات أثناء اإلنسان حقوق باحًتام اػباصة األخرى الدويل القانون ومواثيق ،1949 لسنة جنيف واتفاقيات 1925 لعام جنيف

 .اؼبسلحة

 كما تبذل أن االستعمارية للسيخرة خاضعة تزال ال اليت األراضي يف العسكرية والعمليات اؼبسلحة النزاعات يف اؼبشًتكة الدول على جيب 

 الضرورية اػبخوات كافة ازباذ الدول ىذه على جيب كما اؼبدمرة، اغبرب آلثار والنساء األطفال ذبنيب أجل من جهد من ديكنها

 وعلى والعنف، اإلنسان شأن من ربط اليت واؼبعاملة العقابية واإلجراءات والتعذيب االضخهاد شأهنا من اليت التدابَت حظر لضمان

 . واألطفال النساء ضد األخص

 رمياً  واإلعدام والتعذيب اغببس ذلك يف دبا واألطفال، للنساء والالإنسانية القاسية واؼبعاملة القمع أشكال صبيع إجرامية أعماالُال  تعترب 

 يف أو العسكرية العمليات أثناء اؼبتحاربون يرتكبها اليت قسراً، والخرد اؼبساكن وتدمَت اعبماعي، والعقاب باعبملة واالعتقال بالرصاص،
 .احملتلة األقاليم

 من ؿبتلة أقاليم يف يعيشون الذين أو اؼبسلحة واؼبنازعات الخوارئ حاالت يف أنفسهم جيدون الذين واألطفال النساء حرمان جيوز ال 

 .الدويل القانون ألحكام وفقا لألطفال الثابتة اغبقوق من ذلك غَت أو الخبية، اؼبعونة أو الغذاء أو اؼبأوى

. األطفال على اؼبسلح النزاع بتأثَت اؼبعٍت اػباص اؼبمثل: الثاين الفرع

                                                           
.  89 ، ص989 ، سابقالمرجع ال :مٌت ؿبمود مصخفى  - 

 .4  ، ص 997 ، دون بلد، ، الخبعة األوىل، اؼبؤسسة اعبامعية للدراساتالنزاع المسلح والقانون الدولي العامكمال ضبّناد،    -
 .29  ؛ 28 ، ص سابقالمرجع ال :الغٍت ؿبمود عبد - 2
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 السيدة إىل 1993 عام يف العام األمُت أسند اؼبسلحة، النزاعات يف األطفال دبحنة اؼبتحدة لألمم العامة اعبمعية اىتمام بسبب

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

 اعبمعية أوصت عنها، تقريراً  وقدمت لإلعجاب اؼبثَتة بدراستها ماشيل السيدة قامت أن وبعد.  اؼبسلحة النزاعات يف األطفال منها

 وتنفيذاً . األطفال على اؼبسلح النزاع بتأثَت يعٌت خاص فبثل بتعيُت ، 1996 ديسمرب 12 يف الصادر 51/77 رقم بقرارىا اؼبتحدة لألمم العامة

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

 . اغبرب فوضى يف احتجازىم يتم الذين األطفال

 يف ولو األطفال، على اؼبسلحة النزاعات آثار توضيح شأهنا من اليت باؼبهام القيام العام لألمُت اػباص اؼبمثل عاتق على ويقع
 اؼبسلحة، النزاعات يف األطفال ضباية لتعزيز مواجهتها جرت اليت واؼبصاعب اؼبتخذة واػبخوات احملرز التقدم وتقييم دراسة ذلك سبيل

 األطفال حقوق احًتام لضمان الدويل التعاون وتعزيز اؼبسلح، بالنزاع اؼبتأثرين األطفال ؿبنة بشأن اؼبعلومات صبع وتشجيع الوعي وزيادة

.  هنايتو وحىت الصراع بداية منذ

 وىيئات اؼبتخصصة والوكاالت اغبكومات صبيع اؼبتحدة لألمم العامة اعبمعية دعت دبهمتو القيام يف اػباص للممثل وتدعيماً 

 يكفل بأن العام األمُت توصي كما. السنوي تقريره فيها دبا أعمالو، يف واإلسهام اػباص اؼبمثل مع التعاون إىل الصلة ذات اؼبتحدة األمم

 لشؤون اؼبتحدة األمم ومفوضية للخفولة، اؼبتحدة األمم صندوق وتشجيع فعّنال، كبو على واليتو يؤدي كي اػباص للممثل الالزم الدعم

 تقدم أن اؼبؤسسات وسائر الدول إىل وتخلب اػباص، للممثل الدعم توفَت على اإلنسان غبقوق اؼبتحدة األمم ومفوضية الالجئُت

. الغرض ؽبذا التربعات

 يف باألطفال اؼبعٍت اػباص اؼبمثل بو يقوم الذي للعمل الكامل دعمو عن األمن ؾبلس أعرب( 2001) 1379 رقم قراره ويف
 حاالت يف األطفال حبماية يتعلق فيما اػباص للممثل هبا تعهدت اليت بااللتزامات بالوفاء النزاع أطراف صبيع وطالب اؼبسلحة، النزاعات

 أطراف صبيع تتقيد مل إذا خخَتاً  سيظل اؼبسلحة النزاعات يف األطفال وضع بأن اػباص اؼبمثل أشار السنوي تقريره ويف اؼبسلح، الصراع

.  الدولية اللتزاماهتا وسبتثل بتعهداهتا الصراع

 من سبكنها سوف ىامة خخوة يعترب األطفال على العدوان جردية تأثَت بشأن خاص ؼبمثل العامة اعبمعية تعيُت أن الباحث يرى

 آثار األطفال ذبنب اليت القواعد مراعاة على بالعمل النزاع أطراف وـباطبة ؼبساعدهتم، بالعدوان، اؼبتأثرين األطفال أوضاع على التعرف

. العدوان
                                                           

 حقوق الطفل، األطفال في النزاع المسلح،، 07 /25أوتونو، عمالً بقرار اعبمعية العامة . الرا أالتقرير اؼبؤقت اؼبقدم من اؼبمثل اػباص لألمُت العام السيد أو   - 
 .998 / /2 من جدول األعمال اؼبؤقت،  20، عبنة حقوق اإلنسان، الدورة الرابعة واػبمسون، البند واالجتماعي اقتصادياجمللس 

، ص 2005، دار النهضة العربية، الخبعة الثانية، في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةالحماية الدولية لحقوق اإلنسان أضبد أبو الوفا،    -2
 .اؽبامش 58

. 5 ، ص 2000وضع األطفال يف العامل    - 
4

-   UN،Doc، A/S-27/3،p،129 
5
 -  UN.Doc. E/CN. 4/2002 /85،p.3 
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 التفاقية االختياري الربوتوكول تبنت بل ذلك على اغبرب عواقب من األطفال ضباية يف العامة اعبمعية جهود تقتصر ومل ىذا

 شهر يف بالخفل خاصة استثنائية دورة عقدت كما ،2000 عام يف وذلك اؼبسلحة، النزاعات يف األطفال اشًتاك بشأن الخفل حقوق

 وتواصل.  األطفال على اؼبسلحة النزاعات تأثَت ؼبسألة خاصة أمهية وأعخت الخفولة، قضايا صبيع خالؽبا ناقشت ،2002 عام مايو

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

. عنها الصادرة

. األمن مجلس دور: الثاني المطلب

 مل واليت ديلكها اليت والفاعلة اؽبامة االختصاصات جانب إىل ىذا فيو، التصويت ونظام األمن، ؾبلس تشكيل طريقة إىل بالنظر
 ؾبلس يعدّن  حيث ، اؼبتحدة األمم أجهزة ـبتلف بُت لو بالغة أمهية تتضح الدولية، للمنظمة األخرى األجهزة من جهاز ألي منحها يتم

.  الدويل واألمن السلم حبفظ يتعلق فيما الرئيسة اؼبسؤولية صاحب األمن

 ففي: فعالً  اجمللس فعلو ما وىو ، اإلنسان حقوق مسائل لبعض التصدي إىل -معينة أحوال يف  –حتماً  اجمللس يقود بدوره وىذا

 941رقم قراره ويف ، اغبروب أثناء حىت احًتامها جيب عنها التنازل القابل وغَت اإلنسان حقوق أن إىل اجمللس أشار( 1967) 237 رقم قراره

.  اعبنائي الدويل للقانون واضحاً  انتهاكاً  يعد العرقي التخهَت أن األمن ؾبلس أكد ،(1994)

. األطفال حبماية الصلة ذات األمن ؾبلس قرارات: األول الفرع

 أعمال جدول يف األطفال قضية وضعت اؼبسلحة، والنزاعات اغبروب بسبب األطفال غبقوق اؼبتعددة االنتهاكات جرّناء

 وضبايتهم األطفال، على اؼبسلحة النزاعات تأثَت من باغبد تتعلق اليت القرارات بعض يف األمن ؾبلس عن وصدرت اجمللس، ومناقشات

. وبعده اؼبسلح النزاع أثناء

 يًتتب وما األطفال، على اؼبسلحة للصراعات والسليب العام بالتأثَت يعًتف قرار أول( 1999) 1261 رقم األمن ؾبلس قرار ويعد

 التقيد على النزاع أطراف صبيع القرار ىذا يف األمن ؾبلس وحيث. اؼبستدامة والتنمية واألمن السالم على األجل طويلة آثار من ذلك على

 التخعيم ألغراض إنسانياً  النار اطالق وقف األخص، وعلى اؼبسلح، النزاع حاالت يف األطفال ضباية لكفالة اؼبعقودة احملددة بااللتزامات

                                                           
 .65 - 6ص   200العامل  يفتقرير ،وضع األطفال    - 
 .67، ص  994  مصر، ، اعبزء الثاين، دار اؽبدى للمخبوعات، االسكندرية،التنظيم الدولي :مصخفى سالمة حسُت ؛ؿبمد السعيد الدقاق   -2
إدماج قرارات مجلس األمن الصادرة طبقاً للفصل السابع من الميثاق، وتنفيذىا في النظم القانونية الداخلية للدول  :أشرف عرفات أبو حجازة   - 

 . ، ص 2005، دار النهضة العربية، األعضاء
، ص 2005العربية، الخبعة الثانية، ، دار النهضة الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة :أضبد أبو الوفا  -4

 2. 
، اجمللة الدولية للصليب األضبر، السنة القانون الدولي اإلنساني احترامالتدابير التي يجوز للدول أن تتخذىا للوفاء بالتزامها بضمان : أوميش بالفانكر  -5

 .6 ، ص 994 فرباير،  -، يناير5 السابعة، العدد 
 .24،  2، ص 998 ، 54، اجمللة اؼبصرية للقانون الدويل، العدد األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة لحماية حقوق اإلنساننظام أضبد أبو الوفا،   -6
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 استخدامهم أو األطفال ذبنيد وعدم األرضية، األلغام استخدام وعدم واؼبستشفيات اؼبدارس مهاصبة وبعدم اإلغاثة، مواد وتوزيع

. كجنود

 اؼبشروع غَت لإلذبار حد لوضع الدول اجمللس يدعو القرار ىذا ودبوجب( 2000) 1314 رقم قراره األمن ؾبلس أصدر كما

 السكان على تأثَتىا حدة من تزيد أو اؼبنازعات تخيل أن ديكن اليت اإلجرامية األنشخة من وغَتىا اػبفيفة وباألسلحة الصغَتة باألسلحة

  .األطفال فيهم دبن اؼبدنيُت،

 تأثَت من باغبد التزامو وأعلن األمن ؾبلس جهود تواصلت الدوليُت، واألمن السلم حفظ يف الرئيسية مسؤوليتو إىل واستناًدا

 ميثاق ألحكام اؼبعنية األطراف صبيع امتثال ضرورة على اجمللس وأكد ،(2001) 1379 رقم قراره ففي. األطفال على اؼبسلحة الصراعات

 41 اؼبادة دبوجب تدابَت فرض عند االقتضاء حسب ينظر بأن التزامو مع. باألطفال منها يتصل ما سيما ال الدويل، والقانون اؼبتحدة األمم

 االستثناءات وضع بغية وذلك األطفال، على العقوبات ربدثها أن ديكن اليت واالجتماعية االقتصادية اآلثار يف اؼبتحدة األمم ميثاق من

.  اػباصة احتياجاهتم تراعي اليت اؼبناسبة اإلنسانية

: يلي دبا االلتزام بضرورة اؼبسلحة النزاعات يف األطراف صبيع 1379 القرار ويخالب

 1949 لعام جنيف اتفاقيات سيما ال اؼبسلحة، النزاعات يف وضبايتهم األطفال حبقوق اؼبتصلة الدويل القانون أحكام بالكامل ربًتم أن، 
 .1989 لعام الخفل غبقوق اؼبتحدة األمم واتفاقية اإلضافية، 1977 عام بروتوكوالت دبوجب عليها تنص اليت واللتزامات

 اؼبخبقة الدولية والنظم للمعايَت وفقاً  واألطفال، النساء من غالبيتهم الذين واؼبشردين لالجئُت واؼبساعدة اغبماية توفر أن. 

 أشكال عبميع حد تضع وأن اؼبسلحة، بالنزعات اؼبتأثرات للفتيات اػباصة واالحتياجات اغبقوق وضباية لتعزيز خاصة تدابَت تتخذ أن 

 .االغتصاب سيما ال اعبنسي، العنف ذلك يف دبا واالستغالل العنف

 ذات اؼبتحدة األمم ؽبيئات وكذلك اؼبسلحة، والنزاعات باألطفال اؼبعٍت العام لألمُت اػباص للممثل هبا تعهدت اليت بااللتزامات تفي أن 

 .اؼبسلح النزاع حاالت يف األطفال حبماية يتعلق فيما الصلة،

 وإعادة وتسرحيهم اعبنود األطفال سالح بنزع تتصل أحكام طريق عن االقتضاء، عند ذلك دبا السالم، اتفاقيات يف األطفال تكفل أن 

 . أمكن إن االعتبار يف العمليات تلك يف األطفال آراء وأخذ أسرىم، إىل وإعادهتم إدماجهم

 عن اؼبسؤولُت رباكم وأن العقاب، من اإلفالت لظاىرة حد وضع على األعضاء الدول القرار ىذا يف األمن ؾبلس حيث كما

 أمكن، كلما والقيام. األطفال حق يف اؼبرتكبة الفظيعة اعبرائم من وغَتىا اإلنسانية، ضد اؼبرتكبة واعبرائم اعبماعية، اإلبادة جرائم

 النزاع بعد واؼبصاغبة اغبقائق تقصي عمليات معاعبة وكفالة بذلك، اؼبتصلة والقوانُت العام العفو أحكام من اعبرائم ىذه باستثناء

.  األطفال لو تعرض الذي الشديد األذى ألشكال

                                                           
1 -   Un. DocA /55/442/، 2000،pp. 7-8 

 .99 ، ص  200 مصر، القاىرة،، رسالة دكتوراه، كلية اغبقوق، جامعة حماية المدنيين واألعيان المدنية في وقت الحرب :صبعة شحود شباط  - 2
 .79  البند الثامن من القرار    - 
. على نفس اؽبدف( 2005)2 6 ، (2004)9 5 ، ( 200)460 ، وقد أكد اجمللس يف قراراتو 79  البند التاسع من القرار  -4
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 ولقرارات اغبرب، وأضرار عواقب من األطفال حبماية التزامو أعلن األمن ؾبلس أن السابقة القرارات خالل ومن الباحث يعتقد

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

 ينص اؼبتحدة األمم ميثاق أن على فضالً  ىذا تنفيذه، دبتابعة الدولية اؼبنظمة يف األخرى األجهزة والستجابة العام الرأي على لتأثَته نظراً 

 إىل بشأهنا بتقارير تتقدم وأن ، "الميثاق ىذا وفق وتنفيذىا األمن مجلس قرارات بقبول المتحدة األمم أعضاء يتعهد": أنو على

 قرار من 20 بالفقرة عمالً  اجمللس إىل تقدم والذي" اؼبسلح والصراع األطفال" بعنوان العام األمُت تقرير اػبصوص ىذا يف ويذكر اجمللس،

(. 1999) 1261 األمن ؾبلس

 عالمات ىناك أن يتضح. باألطفال يتعلق فيما خبصوصها اؼبقدمة والتقارير األمن ؾبلس قرارات متابعة خالل ومن اؼبالحظ من

. انتهائو بعد أم اؼبسلح النزاع غمار يف سواء اؼبسلح، بالنزاع اؼبتأثرين األطفال غبماية ملموسة بصورة ازباذىا بدأ إجيابية وخخوات بارزة

. السالم مفاوضات ويف السالم، حفظ عمليات يف األطفال ضباية بإدماج القيام ىو ذلك يف اؼبهم ولعل

. السالم حفظ عمليات يف األطفال ضباية إدماج: الثاين الفرع

 السالم حفظ قوات استخدام إىل اؼبنظمة عبوء اإلنسان، حقوق غبماية اؼبتحدة األمم نظام إطار يف اغبديثة اؼبالمح من يعترب

.  اغبقوق تلك غبماية

 األخَتة ىذه كانت أن بعد إذ سابقاً، مارستها اليت التقليدية وظائفها عن كليةً  خيتلف القوات، ؽبذه جديداً  دوراً  ىذا ويعد

 النزاعات، مناطق يف أساسياً  دوراً  تلعب القوات تلك ًأصبحت. اؽبدنة مراقبة أو القوات، بُت الفصل أو النار، إطالق وقف مراقبة تشمل

 تضم استثناء، بال السالم، حفظ قوات تزال وال.  اإلنسانية اؼبساعدة يف اغبق خصوصاً  ورواندا، واؽبرسك، البوسنة يف حدث كما

 تسويات تنفيذ اؼبهمة تكون عندما خاصة بصفة ذلك ويصدق أىم، دوراً  األحيان من كثَت يف اؼبدنية لعناصرىا أن إال عسكرية، عناصر

 لكافة ؿبكم تنسيق إىل اغباجة خيلق العسكريُت، زمالئهم جانب إىل اؼبدنيُت اؼبوظفُت من التشكيلة ىذه واشًتاك. ومعقدة شاملة

 خاصا فبثالً  بوصفة كبَت مدين دبوظف السالم حفظ لعملية العامة اإلدارة تناط أن العادي من أصبح لذلك ونتيجة العملية، اعبوانب

.  االنتخابات ومدير الشرطة ومفوض القوة قائد من كل ويرأس العملية عن األول اؼبسؤول ىو ويكون العام، لألمُت

 بأن اقًتاًحا، األمن ؾبلس أيد السالم، حفظ عمليات أولويات يف األطفال حبماية اؼبتعلق اإلنساين البعد تنفيذ ضمان وبقصد

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

 أيد كما(. 1999) 1279 بقراره الدديقراطية الكنغو صبهورية يف البعثة ووالية( 1999) 1260 بقراره وذلك سَتاليون يف البعثة والية يف األطفال

                                                           
 .، ميثاق االمم اؼبتحدة25/ م  - 
 . 60 ،ص 994 ، سابقالمرجع ال: مصخفى سالمة حسُت ؛ؿبمد السعيد الدقاق   -2
؛  69 ، ص2000، دار النهضة العربية، الخبعة االوىل،الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم والوكاالت المتخصصةأضبد ابو الوفا،    - 

 70 .
. 0 -8ص  99 يناير     ، ؾبلة السياسة الدولية، العدد نحو دور أقوى لألمم المتحدة :طرس بخرس غايلب   -4
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 اؼبمثل تقرير جاء كما السالم، حفظ عمليات يف األطفال ضباية يف اػبربة ذوي من مدنيُت موظفُت بإيفاد يقضي اقًتاحاً  األمن ؾبلس

 ما إنفاذ أجل من" التخبيق حقبة" غبملة الرئيسة العناصر ليحدد( A/60/335()2005) اؼبسلح والصراع باألطفال اؼبعٍت العام لألمُت اػباص
.  الخفولة غبماية الدولية واؼبعايَت القواعد من قائم ىو

 إىل وأسندت ، اؼبوظفُت ىؤالء وصالحيات مهام بوضع اؼبتحدة لألمم التابعة السالم عمليات إدارة قامت فقد ذلك على وبناءً 

 وكذلك اؼبسلحة، النزاعات يف باألطفال اؼبعٍت العام لألمُت اػباص اؼبمثل مكتب إىل اؼبساعدة تقدًن مهمة األطفال ضباية مستشاري

: يلي ما منها يذكر األخرى اؼبهام ببعض االضخالع مع. السالم بعثة لرئيس

 اغبرب جراء من اؼبتأثر البلد بناء وإعادة السالم وتوطيد السالم حفظ عملية طوال وضبايتو الخفل غبقوق األولوية إعخاء ضمان. 

 السالم صنع وىيئات عبان أعمال جدول يف وضبايتو الخفل حقوق إدراج ضمان. 

 الصلة ذات والكيانات الوكاالت وصبيع السالم، قخاعات ـبتلف بُت اتصال كنقخة العمل. 

 السالم وبناء وصنع السالم أنشخة يف اؼبشًتكُت األفراد عبميع وحقوقو الخفل ضباية بشأن اؼبناسب التدريب توفَت ضمان على اؼبساعدة  .

. السالم مفاوضات يف األطفال ضباية إدماج: الثالث الفرع

 قام فقد السالم، بأمهية القناعة كبو والقادة الشعوب أفكار يف ربول إىل اؼبسلحة، النزاعات بسبب اػبسائر فداحة دعت لقد

 أمهل ما كثَت أنو إال السالم وبناء التوسط يف فاعل بدور اغبكومية غَت واؼبؤسسات واألفراد واإلقليمية الدولية اؼبنظمات من كبَت عدد

 أثناء األطفال عن ؿبددة إشارات ترد أن فبدون فادحاً، يكون اإلمهال ىذا فإن وبالتايل السالم، صنع عمليات يف األطفال شأن

.  األطفال احتياجات لتلبية الصراع بعد ما مرحلة يف كافية وموارد برامج زبصص لن السالم، مفاوضات

 يف فقط ليس اؼبفهوم ىذا تبٍت لقد. الصراع بعد ما مرحلة يف األطفال لصاٌف السالم بناء أجل من ضرورية حاجة ىناك لذلك
.  نفسها الدولة داخل الناشئة الداخلية اؼبنازعات من اؼبتزايد العدد حاالت يف أيضاً  بل الدويل، النزاع حاالت

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

 وكاالت على جيب كذلك اجمللس، إىل اؼبقدمة السالم خخط يف األطفال ضباية اعتباره يف يضع أن اؼبتحدة، لألمم العام األمُت ويخالب

 صبلة ذلك يشمل وأن السالم، ثقافة تعزيز على السالم، لبناء أنشخة من بو تضخلع ما يف تعمل أن وبراؾبها وصناديقها اؼبتحدة األمم

 .وحلها الصراعات نشوب ؼبنع العنف نبذ على القائمة الوسائل من ذلك وغَت السالم، ؾبال يف التثقيف برامج دعم منها أمور

 تسريح يف النظر جيب السالم حبث فعند السالم، مفاوضات تشملها أن جيب وبأنو اعبنود األطفال قضية على اجمللس ركز وقد

.  اجملتمع يف إدماجهم وإعادة أسلحتهم، ونزع األطفال اعبنود

                                                           
1 -  UN.Doc.A/55/163-s-2000/712،p.28. 

 .28،29ص  2000" األطفال والصراع المسلح"تقرير األمُت العام اؼبقدم إىل ؾبلس األمن بعنوان    -2
. 27ص  ،2000، "األطفال والصراع المسلح"األمُت العام اؼبقدم إىل ؾبلس األمن بعنوان  تقرير -  
 .2 ص  99 يناير     ، ؾبلة السياسة الدولية، العدد المتحدة لألممنحو دور أقوى  :بخرس غايل بخرس  -4
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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 وكولومبيا السودان يف اؼبتمردة واعبماعات اغبكومات من التزامات

.  1999 يوليو يف اليو التوصل مت الذي سَتاليون بشأن للسالم لومي اتفاق يف باىتمام األطفال حظي وقد السالم،

 قواعد على التأكيد دبجرد ليس اؼبسلح بالنزاع اؼبتأثرين األطفال حبماية االىتمام كبو ىتتجإ اؼبتحدة األمم أن الباحث يالحظ

 بالقضية األمن ؾبلس اىتمام فجاء عملية، بصورة اغبماية ىذه يًتجم ما اػبخوات من تتخذ بدأت بل اعبنائي، الدويل القانون ومبادئ

 الدول تلك فقط تعٍت مسألة ليست ىذه وبأن اؼبسلحة، النزاعات يف الخفل هبا يتمتع أن جيب اليت اغبماية شرعية على جديد من ليؤكد

 لصاٌف إسهام أيضاً  وأنو عاؼبية، صباعية مسؤولية السالم يف لألطفال األساسية اغبقوق احًتام ضمان إن بل النزاعات، ىذه يف اؼبتورطة

.  العامل يف السالم ودوام األطفال بقاء

. العدوان جريمة ضحايا األطفال حماية في الجنائي الدولي القضاء دور: الثاني المبحث

 النزاعات يف ترتكب اليت اإلنسان حقوق انتهاكات عن لألفراد الدولية اعبنائية اؼبسؤولية مبدأ اؼبعاصر الدويل القانون تقرير حيتم

 حق يف صباعية وإبادة حرب جرائم ارتكبت ما فكثَتاً .  يرتكبونو اليت الدولية اعبرائم عن حملاكمتهم جنائي دويل قضاء إنشاء  ، اؼبسلحة

 انتهاكات عن اعبنائية للمساءلة فعّنال دويل نظام وجود فإن مث ومن اؼبسلحة، النزاعات أثناء وذلك والنساء، األطفال خاصة اؼبدنيُت،

 وؿباكمة الدولية اعبرائم تتبع طريق عن اغبقوق، ىذه احًتام تكفل اليت الضمانات أقوى من يعد اغبرب، زمن يف اإلنسان حقوق

. عليها واؼبعاقبة مرتكبيها

 ىف كبيل مث ومن البحث، ىذا إطار عن زبرج متعمقة دراسة يستلزم برمتو الدويل اعبنائي النظام عن اغبديث أن البيان عن وغٍت 
 يف األطفال ضباية عن حديثنا يتكامل وحىت وعليو،.  والفقهاء الدارسُت من العديد كتابات ىف اؼبوضوع ىذا حول ورد ما إىل ذلك

 احملكمة دور ،(األول اؼبخلب)اغبرب جرائم عن الفردية اؼبسؤولية تقرير يف اؼبؤقتة الدولية احملاكم دور إىل نشَت أن بد ال اؼبسلحة، النزاعات

(. الثاين اؼبخلب) الدولية اعبنائية

 

 
                                                                                                                                                                                     

(.  200) 79  من قرار ؾبلس األمن رقم     ؛ 0 البندان   - 
2
 -  A/55/163-S/2000/712،P.27 

 ..70 ، ص سابقالمرجع ال: ساندرا سنجر   - 
، 997  مصر، ، جامعة عُت مشس،9 ، السنة  ، العددواالقتصادية، ؾبلة العلوم القانونية المستوى الدوليالحماية القانونية للطفل على  :العناين إبراىيم - 4

 .8ص 
.  6 ، صسابقالمرجع ال :أضبد أبو الوفا  -5
، عبد 57-20، ص 994  القاىرة، مصر،  ، دار النهضة العربية،المسؤولية الفردية عن اإلنتهاكات الجسمية لحقوق االنسان :ؿبمد مصخفى يونس   -6

 النهضة، دار المحكمةالجنائية الدولية :، أبو اػبَت أضبد عخيو275-272، ص 995 ، دار النهضة العربية، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها :الواحد الفار
 .2002 ، القاىرة، مصر، دار النهضة العربية اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي، :، ؿبمد صايف يوسف999  القاىرة، مصر،  ،ةالعريب
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. الحرب جرائم عن الفردية المسؤولية تقرير في المؤقتة الدولية المحاكم دور: األول المطلب

   .اعبنائية الفرد مسؤولية أيضاً  ىناك بل ، الدولية اؼبسؤولية تتحمل اليت ىي فقط اغبرب وأعراف قوانُت تنتهك اليت الدولة ليس

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

 لألمم الخريق احملاكمات ىذه مهدت حيث  .الدويل القانون دبقتضى الفردية اعبنائية باؼبسؤولية اؼبتعلق القانون تشكيل يف كبَتة بدرجة

 القرار اؼبتحدة لألمم العامة اعبمعية تبنت حينما اغبرب، زمن يف اإلنسان حقوق انتهاكات عن اعبنائية الفرد مسؤولية لتأكيد اؼبتحدة

 بادرت وقد وطوكيو، نورمربج ؿبكميت ميثاق يف عليها اؼبنصوص الدويل القانون مبادئ دبوجبو أقرت الذي ،1946 عام يف( 1-د) 90 رقم

 ضد اؼبوجهة االنتهاكات تقنُت وكذلك اؼببادئ، ىذه وتقنُت صياغة بإعداد الدويل القانون عبنة بتكليف التايل العام يف العامة اعبمعية

 ؿبكمة ميثاق يف هبا اؼبعًتف الدويل القانون مبادئ عن تقريرىا الدويل القانون عبنة اعتمدت 1950 سنة ففي. البشرية وأمن السالم

  .نومربج

 قانون وضع كبو ىامة خخوات دبثابة الدويل القانون عبنة بواسخة وصياغتها نورمربج ؿبكمة ؼببادئ العامة اعبمعية تأكيد إن

 إعتمدهتا واليت عليها واؼبعاقبة اعبماعية اإلبادة جردية منع إتفاقية القبيل، ىذا ومن. فردية مسؤولية على تنخوي اليت الدولية للجرائم

 القانون دبقتضى جردية باعتباره اغبرب وقت يف أم السلم وقت يف إرتكبت سواء اعبنس إبادة صنفت واليت ،1948 عام العامة اعبمعية

  .الدويل

 جسيمة ـبالفات دبثابة إتياهنا يعدّن  اليت األفعال عن اعبنائية الفرد مسؤولية دببدأ  ،1949 لعام جنيف اتفاقيات أخذت فقد كذلك

 ؾبرمي أي اعبسيمة، اإلنتهاكات مرتكيب ؿباكمة وأن  .اإلتفاقيات تلك ؼبفهوم وفقاً  حرب جرائم تعدّن  اليت األفعال أصح، دبعٌت أو ؽبا،

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

                                                           
 . 6-55ص  ،2004 القاىرة، مصر،  دار النهضة العربية، ،الحماية الدولية لضحايا الجريمة :وائل أضبد عالّنم   - 
-24، ص 200ة اعبنائية السابقة، ، مع دراسة لتاريخ عبان التحقيق واحملكمالمحكمة الجنائية الدولية، نشأتها، ونظامها األساسي :ؿبمود شريف بسيوين  -2

28  .
، حملاكمة ؾبرمي اغبرب من األؼبان واليابانيُت وذلك بناءاً على اتفاق بُت الدول 945 مت انشاء ؿبكمة نورمربج وطوكيو عقب انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية عام  

تعرضت لو من نقد، إال أهنا وضعت األساس للمسؤولية اعبنائية لألفراد، بصرف النظر وعلى الرغم من الخابع السياسي ؽبذه احملاكمات وما . اؼبنتصرة يف ىذه اغبرب
. جرائم ضد االنسانية. جرائم اغبرب ج. جرائم ضد السلم  ب. أ: من ميثاق ؿبكمة نورمربج صنفت اعبرائم الدولية إىل( 6)عن مراكزىم الرظبية، كما أن اؼباده 

 . كلتا السابقة  األوىل إلنشاء قضاء جنائي دويل مؤقتإضافًة إىل ذلك أن ىاتُت احملكمتُت ش
. 25 ،ص 999 ، اجمللة الدولية للصليب االضبر، ـبتارات من أعداد تطور المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدوليإدواردو غرييب،   - 
 . 67  -65 ، ص سابقالمرجع ال :أضبد أبو الوفا   -4
 . 27 ، ص سابقالمرجع ال :إدواردو غرييب  -5
على العديد من النصوص اليت ربدد اإلنتهاكات اػبخَتة اليت تعد من جرائم حرب،  977 وبووتوكوالىا األضافيُت لعام  949 اشتملت اتفاقيات جنيف لعام    -6

من اإلتفاقية الرابعة، ( 47 )من اإلتفاقية الثالثة، اؼبادة ( 0  )ؼبادة من اإلتفاقية الثانية، ا(  5)من اإلتفاقية األوىل، اؼبادة (  5)اؼبادة : ومن ذلك على سبيل اؼبثال
 .  من الربوتوكول الثاين( 4)من الربوتوكول األول، اؼبادة ( 85)واؼبادة 
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 ـبتلف يف الوطنية احملاكم تتوالىا أن ديكن احملاكمات وىذه. لإلتفاقيات جسيمة إنتهاكات يرتكبون الذين األشخاص ؼبعاقبة الالزمة

. دولية ىيئة تتوالىا أن ديكن كما الدول،

 رؤسائهم، وكذلك اإلنتهاكات ؽبذه اؼبباشرة اؼبرتكبُت مسؤولية اإلتفاقيات تقرر الفردية، اؼبسؤولية تخبيق بنخاق يتعلق وفيما

 ذىبت ما أن شك وال  .رظبية غَت أم رظبية قوات يف أعضاء العسكريُت ىؤالء كان سواء السواء، على والعسكريُت اؼبدنيُت تتضمن كما

 وىذا اغبرب، جرائم من تعد واليت اعبسيمة، اؼبخالفات إرتكابو عن جنائياً  اؼبسؤول وحده ىو اإلنساين الفرد اعتبار من اإلتفاقيات إليو

  .الدولية الوثائق قررتو وما التارخيية السوابق عليو سارت ما مع يتفق

 العامل شهد اؼباضي القرن تسعنيات ففي اعبنس، وإبادة اإلنسانية ضد واعبرائم اغبرب جرائم فئات تخورت اغبُت ذلك ومنذ

 والصراعات األىلية اغبروب فيها إندلعت الفوضى، من حالة وأصابتو فيها، تراجع جديدة مرحلة إىل اإلنتقال يف األمل خيبة من حالة

 يوغسالفيا يف حدث ؼبا العامل ضمَت وإىتز  .متعمدة بصورة اؼبدنيُت إستهداف فيها ولوحظ باإلنتهاكات، حفلت اليت والعرقية الخائفية

 منذ واؽبرسك البوسنة يف حدث ما اؼبثال سبيل على أخذنا فلو. والنساء األطفال على إعتداءات من وفلسخُت وليربيا ورواندا السابقة

  اؼبسلمُت، ضد عرقي تخهَت بعمليات  –حينذاك -اإلربادية يوغسالفيا صبهورية من ودبساعدة البوسنة صرب قام حُت ، 1991 عام

 يقارب ما قتل التاريخ، يف األجناس إبادة حاالت أسوأ من واحدة ويف  منظمة، وبخريقة واسع نخاق على اعبنس إبادة جردية نفذوا وبأهنم

 ػبرقهم ومعاقبتهم اعبرائم ىذه مرتكيب ؼبساءلة جداً  ىام تخور يف الدويل اجملتمع وربرك  .1994 عام روندا يف شخص اؼبليون يقارب

. اعبنائي الدويل القانون ومبادىء لقواعد الواضح

 دولية جنائية ؿبكمة إنشاء على نص والذي ،1993 فرباير 22 يف 808 رقم القرار األمن ؾبلس ًأصدر اعبرائم، ىذه وبسبب

 عام منذ السابقة يوغسالفيا أراضي يف إرتكاهبا مت اليت اعبنائي، الدويل للقانون اػبخَتة اإلنتهاكات عن اؼبسؤولُت األشخاص حملاكمة

 األشخاص حملاكمة  لروندا، الدولية اعبنائية احملكمة بإنشاء ليقضي ،1994 نوفمرب 8 يف الصادر 955 رقم األمن ؾبلس قرار جاء مث  .1991

                                                           
 .ومابعدىا 8 ، ص 999 ، جنيف القانون الدولي اإلنساني، ICRCمخبوعات    - 
 . 27، ص سابقالمرجع ال :د الواحد الفارعب  -2
. 27، ص  200يونيو /العدد السادس عشر، مايو   ICRC، مخبوعات مجلة اإلنساني   - 
، اجمللة العربية للدراسات األمنية، العدد جرائم الصرب والكروات ضد شعب البوسنة والهرسك، تكيفها والمحاكمة عنها دولياً  :ؿبمد ؿبي الدين عوض   -4

 . 7  -  ، ص  99 ، يوليو 6 
 .اغباشية 77 ، ص 2004، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية،المحكمة الجنائية الدولية :بيومي حجازي بد الفتاحع   -5
 .8 -46، ص 996 ، دار النهضة العربية، التدخل الدولي ومسألة البوسنة والهرسك :صالح عبد البديع شليب   -6
 . 67ص  ،997 ديسمرب /، نوفمرب 58، العدد المجلة الدولية للصليب األحمر   -7
. 68  ؛ 67 ص  :سابقال مرجعال: أضبد أبو الوفا  -8

ؼبالحقة اؼبتهمُت بارتكاب انتهاكات خخَتة للقانون الدويل اعبنائي منذ   99 مايو /أنشأ ؾبلس االمن الدويل ؿبكمة اعبزاء الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف ايار
اليوغوساليف السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الذي تويف يف السجن يف الىاي اشهر اؼبتهمُت لدى ىذه احملكمة وقد وكان الرئيس  .يف يوغوسالفيا السابقة  99 العام 

وبعد  .عندما كان ال يزال على رأس بالده بارتكاب جرائم ضد االنسانية وجرائم حرب وابادة لدوره يف كوسوفو 999 مايو /وجهت التهم اليو رظبيا يف هناية ايار
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 أراضي يف اقًتفت اليت اعبنائي، الدويل للقانون األخرى اعبسيمة واالنتهاكات اعبنس إبادة أعمال عن مسؤولُت يعدّنون الذين األشخاص

 الفًتة يف اجملاورة الدول أراضي يف  االنتهاكات أو األعمال ىذه ارتكاب عن مسؤولُت يعدّنون الذين الروانديُت اؼبواطنُت وكذلك روندا،

  .1994 عام ديسمرب 31 وحىت 1994 يناير أول من

 النظر بغض جرائمو عن يسأل فالشخص الفردية، اعبنائية اؼبسؤولية نخاق توسيع يف أسهمت ورواندا يوغسالفيا أن القول وديكن

 عدة اعبنائية رواندا ؿبكمة أصدرت اؼبثال سبيل فعلى. رؤسائو ألوامر تنفيذاً  أو صباعة، مع أو دبفرده الفعل ارتكب قد كان إذا عما

 ىؤالء على القبض ومت ،1994 عام رواندا يف األجناس إبادة عمليات يف اشًتاكهم يف يشتبو أشخاص على قبض وأوامر إهتام عرائض

 ارتكبوا الذين اعبنود لألطفال جزائية مسؤولية على سَتاليون يف اغبرب جرائم حملكمة األساسي النظام ونص. وؿباكمتهم األشخاص

. عاماً  عشر شبانية إىل عاماً  عشر طبسة بُت أعمارىم وتًتاوح حرب جرائم

.  الدولية الجنائية المحكمة دور: الثاني المطلب

 النزاعات أثناء حقوقهم على االعتداء من  -واألطفال النساء خاصة  -اؼبدنيُت ايةحم ألجل اؼببذولة الدويل اجملتمع جهود بسبب

 اغبرب، أم السلم وقت يف سواء اإلنسانية حق يف اعبرائم مرتكيب ؼبعاقبة دائم جنائي دويل قضاء إلنشاء ملحة اغباجة باتت اؼبسلحة،

                                                                                                                                                                                     

مام أول رئيس سابق ديثل أوكان ميلوشيفيتش  .2002فرباير /شباط 2 اىل الىاي وبدأت ؿباكمتو يف   200يونيو /حزيران 28جنو يف بلغراد احيل يف اعتقالو وس
. وقد اهتم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية يف كرواتيا وكوسوفو فضال عن ارتكاب جردية ابادة يف البوسنةاعبنائي القضاء الدويل 

وىي تعمل وفق اجراءات  .وؿبكمة اعبزاء الدولية ـبولة النظر يف جرائم ابادة وجرائم حبق االنسانية ويف انتهاك معاىدات جنيف وـبالفة قواعد او اعراف اغبرب
. لدولية دبحاكمات غيابيةوال تقوم ؿبكمة اعبزاء ا .ساكسوين-وآليات اثبات وضعت قواعدىا بنفسها وىي مستوحاة بصورة اساسية من القانون االنكلو

شخصا بانتهاك القانون الدويل اعبنائي خالل اغبروب اليت رافقت تفكك يوغوسالفيا  20 كثر من أىل إووجهت احملكمة التهمة رظبيا خالل عشر سنوات 
(.  200)ومقدونيا ( 999 -998 )وكوسوفو ( 995 -992 )والبوسنة ( 995 - 99 )السابقة وىي حروب كرواتيا 

ال يزال ستة فارين وبينهم رادوفان كارادجيتش   99 الذين وجهت اليهم ؿبكمة اعبزاء الدولية التهمة رظبيا منذ انشائها عام   6 اصل االشخاص الومن 
ليهم طي الكتمان لتسهيل وسبلك احملكمة ايضا الئحة سرية دبتهمُت ابقيت التهم اؼبوجهة ا .وراتكو مالديتش الزعيمان السابقان السياسي والعسكري لصرب البوسنة

ادانة بتهمة ارتكاب جردية ابادة حبق اعبنرال راديسالف كرستيتش من صرب البوسنة   200اغسخس /صدرت احملكمة للمرة االوىل يف الثاين من ابأو .القبض عليهم
. لدوره يف ؾبازر سريربينيتسا

عاما بتهمة ارتكاب جردية ضد االنسانية خالل نزاع    ليانا بالفسيتش بالسجن على الرئيسة السابقة لصرب البوسنة ب  200فرباير /شباط 27وحكم يف 
وتبلغ اؼبوازنة السنوية حملكمة اعبزاء الدولية  .نوبالفسيتش اليت اعًتفت بذنبها ىي اعلى مسؤولة سياسية ادانتها ؿبكمة اعبزاء حىت اآل (.995 -992 )البوسنة 

رئيسا للمحكمة فيما تشغل  2005نومرب /وانتخب القاضي االيخايل فاوستو بوكار يف تشرين الثاين .شخص 200 من حواىل مئة مليون دوالر وىي توظف اكثر 
 .السويسرية كارال ديل بونيت منصب اؼبدعية العامة فيها

 .وما بعدىا 76 ، ص 2004، دار النهضة العربية، المحكمة الجنائية الدوليةسعيد عبد الخيف حسن،    - 
 . 65، ص 997 ديسمرب / السنة العاشرة، نوفمرب  58، العدد الدولية للصليب األحمر المجلة  -2

3 -  Jorathan I Charney: progress in International Criminal law?, A.J.I.L, vol 98, No 4, April 1999, p 453-464. 
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 شاملة دراسة ،1990 عام اؼبعقودة واألربعُت الثانية دورهتا يف الدويل القانون عبنة أجرت ، 1989 عام يف العامة اعبمعية طلب على وبناءً 

 تواصلت 1997 عام وحىت 1992 عام ومنذ اؼبتحدة، األمم دبنظمة صلة ؽبا تكون دائم طابع ذات دولية جنائية ؿبكمة إنشاء ؼبسألة

 األمم نظمتو الذي الدبلوماسي اؼبؤسبر وخالل. الدولية اعبنائية احملكمة إنشاء بشأن موحد نص إعداد بشأن والتحضَتات، االجتماعات

". الدولية اعبنائية للمحكمة األساسي روما نظام" اعتماد مت ،1998 يوليو 17 حىت يونيو 15 من الفًتة يف روما يف اؼبتحدة

 أشد يرتكبون الذين األشخاص ودبحاكمة  بالتحقيق زبتص ،  (International Criminal Court) الدولية اعبنائية واحملكمة

:  وىي. الدويل االىتمام موضع خخورة اعبرائم

 . اعبماعية اإلبادة جردية -

 .  اإلنسانية ضد اعبرائم -

 . اغبرب جرائم -

 .العدوان جردية -

 يف تدخل سوف العدوان جردية أما األوىل، الثالث اعبرائم من واحدة بكل اؼبقصود 8-6 من اؼبواد يف األساسي النظام عرّنف وقد
  ـبتصة احملكمة ذبعل اليت وشروطو وعناصره العدوان تعريف على باالتفاق األطراف الدول تقوم أن بعد للمحكمة الفعلي االختصاص

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

 روما نظام من 8 اؼبادة تتناول اؼبثال، سبيل فعلى اغبرب، زمن يف ترتكب اليت الدولية اعبرائم نخاق من احملكمة ميثاق وسّنع لقد

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

. تفصيالً  وأكثر أوسع تقنُت إىل وأدت ىائالً  تخوراً  تخورت قد حرب جرائم أهنا على األفعال ـبتلف تعريف عملية أن نورمربج، ؿبكمة

                                                           
 . 989 ديسمرب  يفالصادر  9 /44قرار اعبمعية العامة    - 
. ،ومقرىا مدنية الىاي هبولندا 2002،ودخلت حيز النفاذ يف يوليو  4/2002/  كمة اعبنائية الدولية رظبياً يوم اػبميس بدأت اؼبح   -2
 ، إعداد اؼبستشار شريفالمحكمة الجنائية الدولية، دراسة ضمن كتاب أمام المحكمة الجنائية الدولية االدعاءنظام  :ازم عتلمح أنظرؼبزيد من اؼبعلومات    - 

 .48 -45 ، ص  200عتلم، 
. 58 - 5 ، ص  200، المحكمة الجنائية الدولية :ؿبمود شريف بسيوين   -4

. 256، ص 2002، ؾبلة األمن والقانون، السنة العاشرة، العدد األول، يناير المحكمة الجنائية الدوليةؿبمد يوسف علوان،     -
 .78  - 7 ، ص  200األول،  ، الكتابالقانون الدولي الجنائيفتوح الشاذيل،     -

. وما بعدىا 68، ص  200إعداد اؼبستشار شريف عتلم،  ،المحكمة الجنائية الدولية، دراسة ضمن كتاب جريمة اإلبادةؿبمد ماىر،    -5
دكتوراه، كلية اغبقوق، جامعة عُت مشس، ، رسالة الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنهاطاىر عبد السالم إمام منصور،    -6

 .وما بعدىا 245، ص 2005
.  0 - 0 ، ص  200إعداد اؼبستشار شريف عتلم،  ،المحكمة الجنائية الدولية، دراسة ضمن كتاب تطور مفهوم جرائم الحربصالح الدين عامر،    -7
، ص 2002، اكتوبر 50 ، ؾبلة السياسة الدولية، العدد إلى المحكمة الجنائية الدوليةالنظام الجنائي الدولي، من لجان التحقيق المؤقت أضبد الرشيدي،   -8

 5. 
. ، من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية  أنظر اؼبادة    -9
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 أو سياسة أو خخة من كجزء ترتكب عندما وخباصة الدولية، اعبنائية احملكمة الختصاص اغبرب جرائم خضوع ذلك ويعٍت
 النزاعات يف ارتكبت سواءً  اغبرب جرائم على اؼبعاقبة على احملكمة نظام وينص.  واسع نخاق على اعبرائم ىذه ؼبثل ارتكاب من كجزء

. 1977 لعام اإلضافيُت وبروتوكوليها ،1949 لعام جنيف اتفاقيات يف ورد كما الدولية، غَت أم الدولية اؼبسلحة

 اليت القضايا تتناول الدولية العدل فمحكمة الدويل، القانون النظام يف اؼبفقودة اغبلقة ىي الدولية اعبنائية احملكمة كانت لقد

 دون غالباً  سبر اإلنسان غبقوق اعبسمية االنتهاكات كانت الفردية، اؼبسؤولية مع تتعامل دولية جنائية ؿبكمة وبدون دول، أطرافها

 األشخاص يشمل اختصاصها أن على احملكمة ميثاق ينص الصدد ىذا ويف األفراد، على فقط يخبق احملكمة نظام فإن ،لذلك  عقاب

.  احملكمة جانب من للعقاب عرضةً  ويصبح الفردية، بصفتو عنها مسؤوالً  يكون الشخص وبأن جردية، يرتكبون الذين الخبيعيُت،

 نص فقد وؽبذا إختصاصها، يف تدخل اليت اعبرائم من األطفال ضباية خبصوص ؿبددة إشارات من احملكمة نظام خيلو ومل ىذا

 اعبردية إرتكاب وقت عاماً  18 عن عمره يقل شخص أي على اختصاص للمحكمة يكون ال" أنو على 26 اؼبادة يف األساسى النظام

 من االتفاقية ىذه يف عليها اؼبنصوص واعبرائم األفعال يرتكبون ال أهنم حيث األطفال ضباية يف إمعاناً  النص ىذا جاء وقد ،"إليو اؼبنسوبة

. وأطماعهم للكبار ضحية ىم وإمنا أنفسهم، تلقاء

 األطفال إشًتاك احملكمة، إختصاص يف تدخل اليت اغبرب جرائم قائمة يف للمحكمة األساسي النظام أدرج ذلك إىل وباإلضافة

 مسلح نزاع نشوب عند الوطنية اؼبسلحة القوات يف بتجنيدىم القيام أو اغبربية، األعمال يف فعلية بصورة عمرىم من عشرة اػبامسة دون

.  دويل غَت مسلح نزاع نشوب عند األخرى اؼبسلحة واعبماعات الوطنية اؼبسلحة القوات ويف  دويل،

 ضباية عن أيضاً  يغفل مل أنو إال واألطفال، النساء حق يف ترتكب اليت اعبرائم صنف قد للمحكمة األساسي النظام كان وإذا

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

  . مرحلة كل يف احملكمة إجراءات

 ترسيخ سوى ليس احملكمة ىذه من الغرض أن إدراك اؼبهم من أنو بسيوين، شريف ؿبمود الدكتور األستاذ يرى الصدد ىذا ويف

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

 عنو ينتج مل ذلك أن إال وبيوهتم، أوطاهنم من اؼباليُت تشريد عن فضالً  البشر، من مليونا 170 يقارب ما مقتل عن أسفرت نزاعاً  250

                                                           
. 28 ، ص 999  سابق،المرجع ال :إدواردو غرييب   - 
.   6، ص 2002األزىر للخباعة، دمنهور، مصر، مكتب  الوجيز في القانون الدولي،صالح عبد  البديع شليب، .د   -2
 .، من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية26/م   - 
 . ، من النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية(ب) 2/  8/ م   -4
 .، من النظلم األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية(ىـ) 2/  8/ م   -5
 .70، ص   200،يناير  5 ، ؾبلة السياسة الدولية، العدد الجنس، نشاة المفهوم ومعضالت التطبيقإبادة ؿبمد رفعت االمام، .د   -6



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

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

28 

 

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

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

 اعبنائية للمسؤولية وجديد دائم قانوين نظام دعائم ترسيخ طريق على مهمة خخوة ىي الدولية اعبنائية احملكمة أن الباحث يرى

. اغبرب ؾبرمي ؼبقاضاة مهمة أداة تشكل أن احملكمة ىذه شأن ومن اغبرب، أو السلم وقت يف اإلنسان حقوق انتهاكات عن الدولية

 احملكمة أن كما. اعبنائي الدويل القانون تخور ويف اعبنائي، الدويل القانون ومبادئ قواعد احًتام يف كبَتة بدرجة تسهم أن ديكن أهنا كما

 اعبنائية اؼبسؤولية أصبحت فبموجبها اغبرب، عواقب من األطفال ضباية يف دوراً  تلعب أن ديكن صالحيات من سبلكو وما الدولية اعبنائية

 ردع سبلك فهي ىنا ومن. فيو جدال ال أمراً  سلحة،امل النزاعات إبّنان االنسان وحقوق اعبنائي الدويل القانون انتهاكات عن الفردية

. األطفال وخباصة اؼبدنيُت، حق يف ترتكب اليت جرائمهم عن اغبرب ؾبرمي وتتبع ومعاقبة اؼبخالفُت،

 

: الخاتمة

 تنجح ما وبقدر بالرعاية، ويتعهده واألمان األمن دينحو من إىل حباجة وىو النضج، مكتمل غَت البنيان ضعيف كائن الخفل

 أجياالً  تتكون ما بقدر العليا واؼبثل القيم على وتربيتهم واالجتماعية والنفسية اؼبادية حاجاهتم وإشباع أطفاؽبا رعاية يف والشعوب األمم

.  واإلبداع واػبلق العمل على قادرة متوازنة

 مستقبل ديثل ألنو يستحقها اليت اغبماية من قدر بأكرب يتمتع أن جيب الخفل فإن واألخالق والضمَت الدين قيم من وانخالقا

. والسالم والرضبة العدل على تقوم أن ينبغي اليت اإلنسانية

 يناضل أن اؼبقبول من يكن فلم. الخفل حقوق مسألة حبث عند اعتباره يف الخفولة مرحلة الدويل اجملتمع أخذ اؼبنخلق ىذا ومن

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

 أن اؼبوضوع ىذا نتدارس وكبن رأينا وقد اعبنائي، الدويل القانون يف األطفال ضباية موضوع لبحث الدراسة ىذه تصدت ولقد

 الدويل القانون اتفاقيات دبوجب للخفل تقريرىا مت اليت اغبقوق إىل باإلضافة ألنو اعبنائي، الدويل القانون يف خاصة دبكانة يتمتع الخفل

. اإلنسانية األسرة يف عضواً  باعتباره العامة باغبماية يتمتع فإنو اعبنائي،

 العناية ضرورة فرضتها للخفل اغبقوق من جديدة ؾبموعة بتقرير األخَتة اآلونة يف أىتم قد اعبنائي الدويل القانون أن قبد 

 غبماية الدولية االتفاقيات عقد كان لذلك. اغبرب وقت يف واالستغالل اإلمهال إىل العامل أطفال من اؼباليُت تعرض ظل يف باألطفال

. البشرية العائلة من عريضاً  قخاعاً  سبثل اليت الفئة ؽبذا اػباصة اغبماية دبثابة الخفل، حقوق

                                                           
، ص 2000يونيو /، العدد العاشر، مايو  ICRC، ؾبلة االنساين، مخبوعات  المحكمة الجنائية الدولية بين التأييد والتحفظؿبمود شريف بسيوين، .د   - 

2  ،24 .
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 اؼبنظمات قبل من الخفل حبقوق االىتمام تنامي عنو عربّن  الدويل، اؼبستوى على كبَتاً  تأثَتاً  األطفال ضباية التفاقيات وكان

. واالقليمية الدولية

 على عالوة العامة، اإلنسان حقوق اتفاقيات يف الواردة اغبقوق معظم أو بكافة يتمتع الخفل أن الدراسة ىذه يف أكدنا ولقد

 أكثر الخفل منها يستفيد عام بشكل لإلنسان اؼبقررة اغبقوق بعض أن بل. نضجو ودرجة سنو مع تتناسب اليت باغبقوق يتمتع فهو ذلك

. األخرى البشرية الخوائف من غَته من

 التمتع سبل ؽبم وىيأ القانوين، الدعم ىذه أعخاىم ما بقدر الدويل اجملتمع أن لوجدنا اليوم عامل يف األطفال ألحوال نظرنا ولو

 معظم وتوجيو اؼبتحاربة للدول األساسية البنية اهنيار بسبب إما حقوقهم، بضياع كفيلة وحدىا اغبروب فإن اؽبائل، العلمي بالتقدم

 عدم ىو األطفال على قسوة األشد والسبب منوىم، من اغبرب شبن يدفعون األطفال أن يعٍت ما وىو اغبربية العمليات لصاٌف اقتصادىا

. احملتلة األراضي يف أو اغبرب وقت يف اؼبدنيُت ضباية بشأن هبا اؼبعمول اعبنائي الدويل القانون بقواعد اؼبتحاربة األطراف التزام

 إلعمال باإلضافة اؼبسلحة، النزاعات يف األشخاص ربمي اليت اإلنسانية باؼببادئ التمسك أمهية الدراسة أظهرت فقد ىنا ومن

 النزاعات يف األطفال اشًتاك ربّنرم واليت العسكرية بالعمليات التأثر من خاص بشكل الخفل ربمي أن شأهنا من اليت القواعد كافة

. اؼبسلحة

 اؼبنظمة فشل يعٍت وال اغبرب، وأضرار عواقب من األطفال ضباية يف مهماً  دوراً  اؼبتحدة األمم منظمة تلعب أخرى جهة من

 ضباية ألجل دائم التزام عاتقها على يقع اؼبتحدة األمم ألن ومساعدة، ضباية دون األطفال ترك يتم أن وقفها أو اغبرب منع يف الدولية

 اؼبتأثرين األطفال وتأىيل إدماج وإعادة اؼبسلحة النزاعات أثناء يف لألطفال الكامل الدعم تقدًن عليها جيب اؼبنخلق ىذا ومن اإلنسانية،

. اؼبسلح بالنزاع

 الفردية اعبنائية اؼبسؤولية مبدأ تفعيل طريق عن األطفال حق يف اغبرب جرائم مرتكيب ؿباكمة أمهية إىل أشرنا السياق نفس ويف

 أثناء األطفال معاناة يف اؼبتسببُت ومعاقبة مالحقة ؽبا ديكن واليت الدولية، اعبنائية احملكمة إنشاء بعد خاصة الدويل، القانون دبقتضى

 يقدم أن يتخلب ذلك لكن اإلمكانية، ىذه بالفعل احملكمة نظام ويتيح. اإلنسانية للقواعد خرقهم على وردعهم اؼبسلحة، النزاعات

. احملكمة ؽبذه واؼبساندة الدعم الدويل اجملتمع

 وجدود أمهية يبدو لذلك دولية، مواثيق يف عليها منصوص قواعد ؾبرد ؽبا يكفي ال الخفل غبقوق الدولية اغبماية إن وحيث

. اؼبتخصصة اؼبنظمات بعض بالفعل بو تقوم ما وىو الخفل، حقوق تخبيق على والعمل اغبماية ىذه لضمان دولية وىيئات آليات

 :التالية والنتائج اؼبالحظات إىل اؼبوضوع ؽبذا دراستا بعد خلصنا وقد: النتائج/ أوال

 التحول إحداث إىل أدى الذي ىو عامة بصفة اإلنسان حقوق تخور وإن اإلنسان، حقوق من يتجزأ ال جزء ىي الخفل حقوق 

 .الخفل حبقوق االىتمام كبو اؼبخلوب

 الخفل غبقوق العامة الشريعة دبثابة واإلقليمية الدولية الخفل حقوق اتفاقيات تعترب. 
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 فيما خاصة ومبادئ بقواعده االلتزام ألن اؼبسلح، النزاع حاالت يف لألطفال اغبماية يخبق الذي ىو اعبنائي الدويل القانون إن 

 .االحتالل سلخات ذباوزات ضد وكذلك العدائية األعمال آثار من الكافية اغبماية للخفل يؤمن الذي ىو اؼبدنيُت، حبماية يتعلق

 حقوق دعم ألجل من( اليونيسيف) للخفولة اؼبتحدة األمم صندوق إىل أساساً  هبا موكول الخفل حقوق ضباية ضمانات إن 

 .األضبر للصليب الدولية اللجنة بو تقوم الذي اغبيوي الدور إغفال ينبغي ال اؼبقابل يف لكن. العامل مستوى على والخفل

 زبص عديدة ؾباالت يف اإلقبازات من الكثَت وحققت األطفال، لصاٌف ىائلة خخوات خخت قد اإلنسانية أن الرغم على 

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

 األطفال حصول امكانية عدم يف أساسي كعامل اؼبسلحة، النزاعات منها الخفل، حقوق تخبيق عدم إىل تؤدي عوامل عدة ىناك 

 .حقوقهم على

 تامة إدانة يدان أن جيب اؼبسلحة النزاعات يف األطفال اشًتاك إن. 

 خخَتة عواقب إىل يؤدي كمقاتلُت األطفال استخدام إن. 

 وتدمَت ذحبهم وإيقاف األطفال ضباية يف أخالقي واجب الكبار ولدى والشعوب، الدول كل مسؤولية األطفال ذبنيد إهناء إن 

.  العامل ىذا مستقبل ىم األطفال أن ولنتذكر طفولتهم، واغتيال براءهتم،

 ضباية دعم شأهنا من يكون أن نأمل واليت والتوصيات، اؼبقًتحات بعض نورد فإننا اؼبوضوع ؽبذا اؼبتعمقة دراستنا بعد: التوصيات/ ثانيا

: يلي كما وذلك اعبنائي الدويل القانون يف األطفال

 يف النمو يستخيعوا حىت ؽبم إتاحتها ديكن وفرص ضباية أفضل على باغبصول جديرون فإهنم لذلك،. واؼبستقبل األمل ىم األطفال إن 
 .سواء حد على والصغار للكبار ضرورياً  أمراً  أصبح الذي السالم يسوده والسعادة، واألمان األمن من جو

 الصدد ىذا يف األطفال غبماية تدعو اليت الدولية للصكوك االمتثال أجل من اؼبسلحة، القوات يف األطفال ذبنيد حظر جيب. 

 مادة يف إال اؼبوضوع ىذه تتناول مل الخفل حقوق اتفاقية ألن اؼبسلحة النزاعات يف األطفال حبماية خاصة دولية اتفاقية بعقد اؼبخالبة 

 موضوعات يتناول اعبنائي الدويل القانون ألن ونظراً  اعبنائي، الدويل القانون ومبادئ قواعد إىل اغبماية دبوجبها أرجأت فقط، واحدة

 خاصة اتفاقية يف اؼبسلحة النزاعات يف األطفال ربمي اليت القواعد تركيز األفضل فمن. االتساع من كبَتاً  مدى تبلغ وقواعده عديدة،

 ىذا أن إال ،1939 عام يف ذلك وكان اػبصوص هبذا دولية اتفاقية مشروع وضع األضبر للصليب الدولية اللجنة حاولت ولقد. ومنفردة

 بسبب األطفال معاناة ازدادت بعدما لذلك، ماسة باتت قد اآلن اغباجة لكن. الوجود حيّنز إىل باػبروج النجاح لو يكتب مل اؼبشروع

 .باالعتداء مستهدفُت وأصبحوا اغبروب

 وحىت. فقط اؼبعنية واؽبيئات الدراسُت على ذلك قصر وعدم اجملتمع، أفراد صبيع لدى هبا الوعي وزيادة الخفل حقوق نشر على العمل 

 أو   اعبامعي، التعليم تسبق اليت اؼبختلفة الدراسية اؼبراحل يف اعبنائي الدويل القانون بتدريس اىتمام ىناك يكون أن جيب ذلك يتحقق
 وبيوت مراكز يف أو مدرسة كل يف اعبنائي الدويل القانون يف لألطفال اغبماية سبنح اليت االتفاقيات من نسخة تعليق يتم األقل على

 .الشباب

 دونو ما إىل تنزل أن غنية، أم فقَتة أكانت سواءً  دولة، أية تقبل ال مقياساً  1989 لعام الخفل حقوق اتفاقية تصبح أن على العمل ضرورة 

 لكنها وتقاليده، اػباصة وقيمو اجملتمع خصوصية مراعاة اغبسبان يف األخذ مع وضباية، رعاية من ألطفاؽبا الدول ىذه توفره ما خالل من

 .منها التنصل أو اغبقوق بعض إلنكار عذراً  تكون أال جيب
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  ًوالعراق فلسخُت أرض على اآلن جيري كما واؼبعوقُت، اغبرب مشوىي أعداد تزايد يف يتمثل بشري ودمار مآس من العدوان يسببو ؼبا نظرا 

 عامة اإلنسان حقوق واحًتام السلمي التعايش مبادئ إتباع إىل ودعوتو العامل ضمَت إثارة يستدعي األمر فإن وغَتمها، وأفغانستان

 .للتعويق رئيسيةال األسباب أحد بوصفها عليها اؼبًتتبة اآلثار وزبفيف اغبروب، ـبلفات من للتخلص اؼبساعدة وتقدًن خاصة، والخفل

 دور تعزيز ذلك يف دبا ؿبددة، بآليات األجنيب االحتالل ظل ويف اؼبسلحة النزاعات آثار من األطفال حبماية االلتزام ترصبة أمهية تأكيد 

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

 االحتالل ظروف يف لألطفال اػباصة اغبماية عنصر التحقيق، عبان أعمال ذلك يف دبا السلمية، اؼببادرات صبيع تضمُت على اغبرص

 تؤكد اليت اؼببادرات طريق عن وذلك النزاعات، ظروف يف اؼبدنيُت ضباية لضمان الدوليُت اؼبراقبُت تعيُت ضرورة مع واألسر، واغبصار

 للخدمات الفرصة وإتاحة النار إطالق وقف فًتات على واالتفاق اإلنسانية اؼبعونات وكذلك اإلنسانية، اؼبعونة ؾبال يف املُتالع حصانة

. األطفال خاصة للمدنيُت، اؼبعونة توفَت هبدف العسكرية األعمال ربظر آمنة وفبرات مناطق على واالتفاق للتدخل، اإلنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


