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 اإلنساني الدولي القانون اتفاقيات نفاذية إشكالية و المجند الطفل

 (العلمي البحث جيل مركز) عافية قادة. أ

 

 

: مقدمة

 من دلزيد ااتتعافاً  األكثر أفرادىا يُعرِّض الذي األمر بأكملها؛ ورلتمعات عائالت تشتيت يف ادلسلحة النزاعات تتسبب

 صفوف يف ُُينَّدون فقد. العنف حاالت من وغَتىا ادلسلحة للنزاعات ادلباشرة العواقب من يعانون الذين األطفال خاصة ادلخاطر،

 أن ديكن كذلك. القتل أو االغتصاب أو للتشويو يتعرَّضون ورمبا االحتجاز، رىن يوضعون أو ادلسلحة، اجلماعات أو ادلسلحة القوات

 ألحداث تعرُّضهم أو عنهم، االنفصال أو األقارب فقدان دلرارة تذوُّقهم أو تشرُّدىم، مثل أخرى بطرق األطفال على ادلسلح العنف يؤثر

  .فيها ادلشاركة على إجبارىم أو العنف أعمال كمشاىدة النفسية، بالصدمات تصيبهم

 اليت ادلناابة التدابَت إختاذ بترورة ادلتعاقدة األطراف فتلزم ادلدنيُت، على اإلعتداء حتّرم اإلنساين الدويل القانون قواعد نأ كما

 ،1949 عام احلرب وقت ادلدنيُت محاية بشأن الرابعة جنيف إتفاقية يف ذلك ويالحظ .احلربية بالعمليات التأثر عن مبعزل ادلدنيُت جتعل
 وردت خاصة حبماية أيتاً  ذلم وتعًتف. العدائية األعمال يف يشاركون ال مدنيُت أشخاصاً  بإعتبارىم طفاللأل عامة حبماية تعًتف واليت

 عن تعبَتاً  ديثالن ،1949 لعام جنيف إلتفاقيات واإلضافيان ،1977 عام يف ادلؤرخان الربوتوكوالن كان ودلا. األقل على مادة عشرة ابع يف

. العدائية األعمال آثار ضد ومتزايدة خاصة محاية األطفال دينحان فإهنما اإلنساين، الدويل للقانون احلاصل اذلام التقدم

 تاريخ يف حاااً  منعطفاً  شكلت واليت ،1989 عام يف الطفل حبقوق اخلاصة الدولية اإلتفاقية تبٍت مع األمر ىذا تأكد وقد

. عنها التغاضي ديكن ال وعادلية إنسانية حقوق أهنا أااس على الطفل حقوق إىل ينظر أصبح حيث الطفولة،

 خطر من حتميهم اليت القواعد كافة إعمال ُيب مث ومن القتال، اندالع عند مباشراً  يكون قد األطفال على احلرب تأثَت إن

 ضحاياىا تتصيد اليت األرضية كاأللغام احلرب سللفات من أالحة بقاء يف كما زلتملة، آثار للحرب يكون وقد احلربية العمليات

  .طويلة لسنوات

                                      
ومبناابة انعقاد اجللسة غَت . الدولية للصليب األمحر إىل محاية األطفال ادلتتررين من النزاعات ادلسلحة تشَت تصرحيات عدة صادرة عن اللجنة  

أعربت اللجنة الدولية  ، وادلكراة دلتابعة أعمال القمة العادلية لألطفال ٕٕٓٓأيار /مايو ٓٔو ٛالعادية للجمعية العامة لألمم ادلتحدة يف نيويورك بُت 
خالص أمانيها يف أن تقود ىذه اجللسة غَت العادية الدول إىل اختاذ تدابَت صارمة وملمواة تؤدي إىل حتسن فعلي دلصَت األطفال يف " يف مداخلتها عن 

 حيث ديثل األطفال نسبة كبَتة من ادلستفيدين منو وتؤكد اللجنة الدولية ىنا على عزمها على متابعة فعالة لنشاطها اإلنساين . العامل
 
 .995 تشأن األطفال في النزاعات المسلحة، اللجنة الدولية للصلية األحمر، خطة عمل  
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 ادلدارس إلغالق نتيجةً  لألطفال، الطبيعي النمو من كبَت حد إىل تقلل فاحلرب األطفال، على مباشر غَت تأثَت وللحرب

 واإلطمئنان األمان وفقدان ادلتحاربة، لألطراف اإلقتصادية القدرات وحتطيم ادلوارد وضياع الطرق وتدمَت احملاصيل وإتالف وادلستشفيات

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

 إنتشرت اليت الظاىرة تلك فهي احلايل، الوقت يف القلق تثَت واليت ظواىرىا، أشد ىي ادلسلحة النزاعات يف األطفال مشاركة إن

 حيتاج أخرى حالة وتربز. اإلنساين الدويل القانون ومبادئ لقواعد وصرحية واضحة سلالفة يف وذلك العامل، حول النزاعات من كثَت يف

 مستمر نزاع إىل يتحول وقد ادلسلح، النزاع عن ناااً  وضعاً  بوصفو احلريب، اإلحتالل حالة وىي خاص، بشكل للحماية الطفل فيها

 لفلسطُت، يلاإلارائي لإلحتالل بالنسبة الشأن ىو ادلدنيُت،كما السكان بُت اإلحتالل قوات وجود يف الكربى خطورتو تتمثل

 األطفال وضع ُيعل ذلك فإن ادلدنيُت، على اإلحتالل قوات جانب من إعتداءات من حيدث وما. للعراق أمريكي -األصللو  واإلحتالل

  .كاملة حقوقهم على بل فقط، حياهتم على ليس اخلطورة بالغ احملتلة، األراضي يف

 ال ادلسلحة اجلامعات يد على األطفال جتنيد وصار ادلسلحة، ةالوطٍت قواتال يد على للتجنيد خيتعون األطفال يزال وال
 وادلشاركة السالح محل إىل احلاالت من الكثَت يف األطفال وينتهي. ادلاضية القليلة العقود خالل خطَتة إنسانية مشكلة أفريقيا، يف ايما

 مبا العسكرية، االاتخبارية ادلعلومات اع أو مداداتاإل محل مثل داعمة أدوار ألداء ااتخدامهم ديكن كما. القتال يف فعلية مشاركة
  .اّة دلخاطر يعرضهم

 المسلحة عاتاالنز زمن في األطفال حماية: األول المبحث

 حدود داخل الدينية أو العرقية أو اإلثنية األقليات باألااس تستهدف وىي داخلية نزاعات ىي ادلعاصرة زاعاتالن غالبية إن

 وايلة ادلقاتلون يبثها ما كثَتاً  اليت الرعب حالة وتعد. العموم وجو على تترراً  األكثر السكان بُت فقراً  األشد الشرائح تكون حيث الدولة

 فيها ويتزايد  –والثقايف واالجتماعي والسيااي االقتصادي  -اجملتمع نسيج رلمل ختًتق شاملة حرب مبثابة إهنا; االجتماعية للسيطرة

 اجملتمع أفراد يكون حيث  -أحداً  تقي ال متعمدة بااًتاتيجية أحياناً  األمر ويتعلق. ادلدنيُت للسكان النزاع أطراف سلتلف ااتهداف

 خاصة برعاية, ادلسنون واألشخاص النساء وكذلك األطفال حيظى أن يتعُت وذلذا.العنف ضحايا أول الواقع يف ىم ضعفاً  األكثر

 الدويل القانون فإن, دويل غَت أو دويل مسلح بنزاع األمر تعلق اواء, احلرب ضحايا لكافة شلكنة محاية أصلع توفَت أجل من

 .الفئات من غَتىا حساب على األفراد من فئة أي دييز ال اإلنساين

. أاااية ضمانات دتنحهم عامة حبماية األطفال حيظى العدائية األعمال يف مباشرة يشاركون ال أفراداً  كوهنم حيث ومن

 اإلكراه أعمال وحُتْظر. وادلعنوية البدنية واالمتهم حياهتم احًتام يف باحلق يتمتعون فإهنم اآلخرين ادلدنيُت كافة مثل ذلك يف ومثلهم

 .ادلدنيُت من غَتىم إزاء أو األطفال زاءإ واالقتصاص اجلماعية والعقوبات والتعذيب البدين واإليذاء

 أكثر وتُ ْعٌت. للخطر التعرض بالغي أشخاصاً  كوهنم حيث من لألطفال خاصة محاية كذلك اإلنساين الدويل القانون ويكفل

 .حتديداً  باألطفال اإلضافيُت وبروتوكوليها األربع جنيف اتفاقيات يف مادة 25 من

                                      
 
 .0 0 فضيل طالفحة، حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني، جامعة اإلسراء، االردن،  
 
 .ٕٕٔٓ كلمة اللجنة الدولية للصليب األمحر أمام األمم ادلتحدة، -تعزيز حقوق األطفال ومحايتها 
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 النزاعات يف يشاركون ال الذين لألطفال خاصة محاية الطفل حبقوق ادلتعلقة ادلناابة عاىداتوامل اإلنساين الدويل القانون دينح

 اخلاصة احتياجاهتم أن إال ادلقاتلُت، غَت ادلدنيون هبا يتمتع اليت العامة باحلماية ىؤالء وحيظى. ادلخاطر من الة ويواجهون ادلسلحة

 .1977 لعام وبروتوكوليهما جنيف اتفاقيات يف هبا معًتف وادللبس وادلأوى والغذاء الطبية للمساعدة

 تتمن اليت اخلاصة ادلرافق توفَت إىل باإلضافة ومحايتهم عائالهتم عن انفصلوا أو تيّتموا الذين األطفال على التعرف ُيبو

 مشل ملّ  لتسهيل ادلالئمة التدابَت لك اختاذ ذاتو، الوقت يف التروري، ومن. التعليم رلال يف احتياجاهتم تلبية ُيب كما. البدنية االمتهم

  .مؤقتاً  انفصلت اليت العائالت

 اإلنساني الدولي القانون مبادئ وفق لألطفال العامة الحماية :األول المطلب

 يف النزاع أطراف حق أن على ويؤكد. احلربية العمليات أثر من ادلدنيُت حلماية كربى أمهية اإلنساين الدويل القانون يعطي
. ادلدنيُت األشخاص حياة بإحًتام مقيد ىو بل ،مطلقاً  حقاً  ليس القتال وواائل أااليب إختيار

 الدولية المسلحة النزاعات زمن في: األول الفرع

 تنص واليت القتال آثار من العامة للحماية أاااية ضمانة تعدّ  قاعدة على حيتوي ،1977 لعام األول الربوتوكول أن صلد ذلذا

 توجو مث ومن العسكرية، واألىداف ادلدنية األعيان وبُت وادلقاتلُت، ادلدنيُت السكان بُت التمييز على النزاع أطراف تعمل: )يلي ما على

. (ادلدنية واألعيان دنيُتامل السكان ومحاية إحًتام تأمُت أجل من وذلك. غَتىا دون العسكرية األىداف ضد عملياهتا

 من ادلدنيُت السكان محاية ألجل احملاربُت، الوك حتكم واليت اإلنسانية ادلبادئ من عدداً  تقرير مت القاعدة ىذه من وإنطالقاً 

 أخطار من لألطفال العامة احلماية حيقق أن شأنو ادلبادئ هبذه اإللتزام أن البيان عن وغٍت. العسكرية العمليات عن النااة األخطار

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

: ادلقاتلُت وغَت ادلقاتلُت بُت التمييز .1

 اإلنسانية مع يتجاىف لذلك أنفسهم، عن بو يدافعون االحاً  ديلكون ال فهم ادلقاتلُت، غَت إىل االحو يوجو أال ادلقاتل على

 ىذا أن شك وال ، احلرب أىوال من محايتهم من بد وال السن، وكبار واألطفال النساء ىم أااااً  ادلدنيُت أن خاصة وترويعهم، إصابتهم

 . ادلدنيُت للسكان فاعلة محاية النهاية يف يؤمن التمييز

. ادلدنية واألعيان ادلدنيُت السكان مهااة حظر . 

 يتمتع بأنو فأقر  القتال، آثار من ادلدنيُت محاية ابيل يف النزاع أطراف تقّيد واليت القيود، من رلموعة األول الربوتوكول حدد

 ىذه على فاعلية إلضفاء وُيب العسكرية، العمليات عن النااة األخطار ضد عامة حبماية ادلدنيون واألشخاص ادلدنيون السكان

 :للتطبيق القابلة األخرى الدولية القواعد إىل باإلضافة ،دوماً  التالية القواعد مراعاة احلماية

                                      
 ٙٔالبند العشرون من جدول األعمال، جنيف،  –جلنة حقوق اإلنسان، الدورة الرابعة واخلمسون طفل، األطفال يف النزاعات ادلسلحة، حقوق ال ٔ

 ر، بيان اللجنة الدولية للصليب األحمٜٜٛٔنيسان / أبريل
 .فتيل طالفحة، مرجع اابق ٕ
 .ٖ٘ٛ، ص ٜٜ٘ٔالطبعة الرابعة،   جعفر عبد السالم، مبادئ القانون الدويل العام،.د   -ٖ
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 السكان بُت الذعر بث إىل أااااً  الرامية التهديد، أو العنف أعمال وحتظر للهجوم، زلالً  ادلدنيون السكان يكون أن ُيوز ال -

. ادلدنيُت

 .العدائية األعمال يف مباشر ربدو يقوموا مل ما الربوتوكول، ىذا يوفرىا اليت باحلماية ادلدنيون األشخاص يتمتع -

 حصر ديكن ال للقتال وايلة أو طريقة تستخدم واليت زلدد، عسكري ىدف إىل توجو ال اليت تلك وىي العشوائية، اذلجمات حظر -

 .دتييز دون ادلدنية األعيان أو ادلدنيُت األشخاص أو العسكرية األىداف تصيب أن شأهنا من فإن مث ومن آثارىا،

 :العشوائية اذلجمات قبيل من األول الربوتوكول عدّ  وقد

 عن وادلميزة وادلتباعدة الواضحة العسكرية األىداف من عدداً  تعاًف اليت والواائل الطرق كانت أياً  بالقنابل، قصفاً  اذلجوم . 

 ىدف أهنا على ادلدنية عياناأل أو ادلدنيُت من ترّكزاً  تتم أخرى منطقة أو قرية أو بلدة أو مدينة يف والواقعة اآلخر، البعض بعتها

. واحد عسكري

 حيدث أن أو. ادلدنية باألعيان إضراراً  أو هبم، إصابة أو ادلدنيُت، أرواح يف خسارة يسبب أن منو يتوقع أن ديكن الذي اذلجوم . 

. باشرةوم ملمواة عسكرية ميزة من اذلجوم ذلك عنو يسفر أن ينتظر ما جتاوز يف يفرط واألضرار اخلسائر ىذه من خلطاً 

 .ادلدنيُت السكان ضد الردع ىجمات حتظر -

 اذلجوم درء زلاولة يف ايما وال العسكرية، العمليات ضد معينة مناطق أو نقاط محاية يف حتركاهتم أو السكان بوجود التذرع دينع -

  .العسكرية العمليات إعاقة أو تغطية أو العسكرية، األىداف عن

 .اذلجوم أثناء ادلدنيُت كانالس لتفادي الالزمة اإلحتياطات إختاذ 3

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

 ادلناطق داخل عسكرية أىداف إقامة جتنب وُيب. ادلدنية واألعيان ادلدنيُت السكان تفادي أجل من العسكرية العمليات إدارة يف

  .منها بالقرب بالسكان ادلكتظة

: اآليت يف صلملها قائد كل قبل من بشأنو قرار إختاذ أو للهجوم، التخطيط عند ادلدنيُت حلماية زلددة تدابَت إختاذ ُيب أيتاً 

 مدنية، أعياناً  أو مدنيُت أشخاصاً  ليست مهااتها ادلقرر األىداف أن من للتحقق عملياً  طاقتو يف ما يبذل أن القائد على ُيب .أ 

. عسكرية أىداف ولكنها خاصة، بعناية مشمولة غَت وأهنا

 أرواح يف خسائر إحداث جتنب أجل من اذلجوم، وأااليب واائل ختَت عند ادلستطاعة اإلحتياطات ايع يتخذ أن عليو ُيب .ب 

 .نطاق قأضي يف ذلك وحصر عرضية بصفة ادلدنية باألعيان اإلضرار أو هبم إصابة إحلاق أو ادلدنيُت

                                      
 .من الربوتوكول األول ٔ٘/م  - ٔ

 .، واليت تنص على اإلحتياطات ضد آثار اذلجوم ٛ٘/ من الربوتوكول األول اليت تتناول اإلحتياطات أثناء اذلجوم، وكذلك م ٚ٘/ م   -ٕ
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 أو هبم، إصابة إحلاق أو ادلدنيُت أرواح يف خسائر حيدث أن عرضية بصفة منو يتوقع قد ىجوم أي بشن قرار إختاذ عن ديتنع أن .ج 

 ميزة من اذلجوم ذلك عنو يسفر أن ينتظر ما جتاوز يف يفرط شلا واألضرار، اخلسائر ىذه من خلطاً  حيدث أن أو ادلدنية، باألعيان اإلضرار

 .احلكم ىذا فيو يتوافر ىجوم أي إلغاء ُيب كذلك. ومباشرة دلواةم عسكرية

  .رلدية وبواائل مسبق إنذار توجية فيجب ادلدنيُت، السكان ديس أن ىجوم أي شأن من كان وإذا .د 

 أماكنو الثقافية واألعيان. ادلدنية األعيان محاية ضرورة على تؤكد اليت القواعد من مطولة قائمة األول الربوتوكول يف وورد

 من كأالوب ادلدنيُت السكان جتويع حظر خاصة وبصفة ادلدنيُت، السكان لبقاء عنها غٌت ال اليت وادلواد األماكن ومحاية. العبادة

 .احلرب أااليب

 النزوح من وحيميهم احلرب، عواقب من لألطفال محاية أفتل حيقق الذكر، االفة ادلبادئ هبذه اإللتزام أن الباحث يعتقد

. حياهتم هتدد اليت األخطار عن مبنأى وُيعلهم حقوقهم، على احلصول من وديكنهم والتشرد،

 الدولية غير المسلحة النزاعات زمن في: الثاني الفرع

 ااحات العشرين القرن أواخر يف الداخلية احلروب أصبحت العنان، مطلقة السالح جتارة ورواج الدول من العديد إهنيار مع

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

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

 على قتت اليت اجلماعية اإلبادة عمليات يف وذلك طفل، مليون بربع 1994 عام رواندا يف ذحبوا الذين األطفال عدد قّدر ىواًل، اإلنسانية

 تقطيع أو السابقة، يوغسالفيا يف العرقي التطهَت فيو نشاىد اجلنون عصر يف كأننا ويبدو. أاابيع خالل إنسان مليون يقرب ما حياة

. الشرقية تيمور يف الثائرة ادلليشيات أو اَتاليون يف العشوائي األطراف

 الثالثة ادلادة نص بتطبيق اإللتزام يف تكمن للطفل العامة احلماية فإن األخطار ىذه ودلواجهة الصعبة األوضاع ىذه ومع

 ألن  الدولية، غَت ادلسلحة بالنزاعات واخلاص 1977 لعام الثاين الربوتوكول أحكام إعمال وكذلك. األربع جنيف إتفاقيات بُت ادلشًتكة

. النزاعات ىذه مثل يف الوخيمة وعواقبو القتال آثار من ادلدنيُت حلماية الوحيد والتمان السبيل ىو كذل

 األدىن احلد ادلادة، ىذه تتتمنها اليت األحكام ودتثل مصغرة، اتفاقية مبثابة تعدّ  جنيف، اتفاقيات بُت ادلشًتكة الثالثة ادلادة إن

 قواعد على وتنص. الدولية غَت ادلسلحة النزاعات ضحايا حلماية أاااياً  مرجعاً  وتعدّ .  بو لاإلخال ادلتحاربة لألطراف ُيوز ال الذي

 الذي لإلنسان أفتل محاية بتوفَت شك بال وتسمح ،"اإلنساين الدويل للقانون عامة إنسانية مبادئ" بأهنا الدولية العدل زلكمة تصفها

. الداخلية التوترات دوامة يف يقع

 العمليات أخطار من خاصة بصفة والطفل عامة، بصفة اإلنسان محاية بشأن الواردة العامة لقواعدا أىم ىو تقدم ما

.  الدولية غَت أو الدولية، ادلسلحة النزاعات يف اواءاً . العسكرية

                                      
 .٘٘ٛ -ٗ٘ٛ، مرجع اابق، ص جعفر عبد السالم. د    -ٔ
 .ٜٜٗٔادلشًتكة بُت اإلتفاقيات جنيف األربع لعام ادلادة الثالثة   -ٕ 
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 النزاعات يف للطفل حقوق عن للحديث رلال ال أنو يف تكمن القواعد ىذه على التأكيد من اذلدف أن الباحث يرى

. ادلطلوب ادلستوى على اإلتفاقيات بتنفيذ والكفيلة الفاعلة الواائل إُياد دون ة،ادلسلح

. اإلنساني الدولي القانون مبادئ وفق لألطفال خاصةال لحمايةا: الثاني المطلب

 أن بل ،1949 لعام الرابعة جنيف إتفاقية بو اعًتفت ما وىو ادلسلحة، النزاعات أثناء خاص بشكل حلمايتو الطفل حيتاج

 لألطفال يكون أن ُيب: "أنو على فنص  .ادلسلح النزاع حاالت يف األطفال لصاٌف خاصة محاية أضفى قد 1977 لعام األول الربوتوكول

 الذين والعون العناية النزاع أطراف ذلم هتيئ أن وُيب احلياء، خدش صور من صورة أية ضد احلماية ذلم تكفل وأن خاص، إحًتام موضع

". آخر ابب ألي أو انهم، صغر بسبب  اواء ،إليهما حيتاجون

 إليو حيتاجون الذي بالقدر لألطفال وادلعونة الرعاية توفَت ُيب" أنو على تنص واليت 4/3 بادلادة كفل الثاين الربوتوكول أن كما

. الدولية غَت النزاعات خالل لألطفال حلماية

 بإعتبارىم وادلرضى اجلرحى مع يصنفون الوالدة حديثي واألطفال دةالوال حاالت أن على 8/1 ادلادة يف األول الربوتوكول وينص

. احلماية إىل حتتاج فئة

 األطفال يًتك أن ُيوز ال" أنو على تنص حيث خاصة، رعاية إىل حيتاجون األطفال بأن 24 ادلادة يف الرابعة اإلتفاقية وتؤكد

 الدينية عقائدىم وشلاراة إعاشتهم تسهيل ينبغي وأنو ألنفسهم، رباٌف بسبب عائالهتم عن فصلوا أو تيتموا الذين عشرة اخلامسة دون

". األحوال ايع يف وتعليمهم

 واع األطفال، إغاثة ألجل خاصة إجراءات إختاذ بوجوب أقر فقد إعتباره، يف األطفال اإلنساين الدويل القانون يأخذ وإذ

: التايل النحو على تفصيالً  انورد ما وىو ادلطوقة، أو احملاصرة دلناطقا من األطفال إجالء وكذلك احلرب، بسبب شتتت اليت األار مشل

: األطفال إغاثة

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

 وكذلك األعداء، من كانوا ولو حىت للمدنيُت، ادلرالة دلستشفياتا ومهمات الطبية اإلمدادات إرااالت جلميع ادلرور حبرية السماح

 احلوامل والنساء عشرة اخلامسة دون لألطفال ادلخصصة وادلقويات وادلالبس الغذائية ادلواد من الترورية اإلرااالت ايع مرور حرية

 إضافية أغذية عشرة، اخلامسة دون واألطفال اتوادلرضع للحوامل تصرف: "أن على أيتاً  الرابعة اإلتفاقية وتنص  .الوالدة وحاالت

".  أجسامهم إحتياجات مع تتنااب

   .الغوث إرااليات توزيع لدى الوضع وحاالت لألطفال األولوية إعطاء على األول الربوتوكول وينص

                                      
 

 من إتفاقية جنيف الرابعة ٖٕ/ م   -ٕ
 .من الربوتوكول األول ٔ/ٓٚ/ م   -ٖ
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 والتدخل ادلسلح، النزاع ةحال يف لألطفال اإلغاثة مواد إيصال رلال يف للغاية، ىام بدور األمحر للصليب الدولية اللجنة وتقوم

 اإلتفاقية من 23 ادلادة وخاصة اإلنساين، الدويل القانون دلقتتيات تستجيب فهي والتأىيل، والتغذية العامة الصحة ميادين يف النشط

  .يدةوزلا إنسانية ىيئة وبوصفها الثاين، الربوتوكول من 18 وادلادة األول، الربوتوكول من 70 ادلادة لنص ووفقاً  الرابعة،

 

: المشتتة األسر شمل جمع

 الواحدة العائلة أفراد يتعرض عندما قلبو، أعماق يف اإلنسان يعيشها واليت احلروب ختلفها اليت ادلعاناة أنواع أشد تبدأ

 والقانون. ذويهم عن انفصلوا الذين األطفال وباألخص احلرب، فرقتهم واليت العائلة أفراد مصَت حول الشكوك تثَت واليت لإلنفصال،

 األول الربوتوكول فإن لذلك ومصداقاً  النزاعات، خالل العائلية الوحدة لصيانة جاىداً  ويسعى  األارة، بأمهية يعًتف اإلنساين الدويل

 وأطراف ادلتعاقدة السامية األطراف من كل لنشاط األاااي احلافز ىو أفرادىا مصَت معرفة يف أارة كل حق: "أن على ينص ،1977 عام

". الربوتوكول ىذا ويف اإلتفاقيات يف ذكرىا والوارد الدولية، اإلنسانية وادلنظمات اع،النز

 احلرب، بسبب ادلشتتة العائالت أفراد هبا يقوم اليت البحث أعمال تسهل أن النزاع أطراف على بأن الرابعة اإلتفاقية وتقتي

.  مشلهم اع أمكن وإن اإلتصال، جتديد أجل من

 عدم تتمن أن فعليها معينة، دلنطقة جزئي بإخالء اإلحتالل دولة قيام حالة يف أنو على 49 ادلادة يف رابعةال اإلتفاقية وتنص

 القبض حالة يف أنو على 75/5 ادلادة فتنص التطوير، من مزيداً  الفكرة ىذه إىل األول الربوتوكول ويتيف. الواحدة العائلة أفراد بُت التفريق

 كذلك األول الربوتوكول ويقتي. واحد مأوى عائلية كوحدات ذلا يوفر أن -اإلمكان قدر -ُيب جازىاإحت أو وإعتقاذلا األار على

. الدولية ادلنازعات شتتتها اليت األار مشل اع لتيسَت شلكنة، طريقة بكل اجلهود بذل بترورة

 اخلطوات ايع إختاذ ضرورة على( ب) 4/3 ادلادة يف الثاين الربوتوكول ينص الدولية، غَت ادلسلحة بالنزاعات يتعلق وفيما

. مؤقتة لفًتة تشتت اليت األار مشل اع لتسهيل ادلناابة

 بينهم، اإلتصال مداومة على بعيد حد إىل ايتوقف مشلهم اع فإن مسلح، لنزاع نتيجة عائالهتم وأفراد األطفال تفرق ما وإذا

 احملميُت األشخاص جلميع السماح طريق عن العائلية الراائل أمهية على ةالرابع اإلتفاقية وتؤكد  .حتركاهتم عن دقيقة معلومات اع أو

 كانوا، أينما عائالهتم أفراد إىل البحتة الشخصية الصبغة ذات األنباء بإعطاء زلتلة أراضي يف أو النزاع، أطراف أحد أراضي يف ادلقيمُت

 ايع ويف نزاع، أي نشوب عند النزاع أطراف اإلتفاقية تلزم تأخَت،كما وبدون بسرعة ادلكاتبات ىذه وتسلم. أخبارىم يتسلموا وأن

 حتت الذين احملميُت باألشخاص اخلاصة ادلعلومات ونقل تلقي عن مسؤوالً  يكون لإلاتعالمات راياً  مكتباً  تنشأ بأن اإلحتالل حاالت

 ادلعلومات كافة ليجمع زلايدة، دولة يف ميُتادلح لألشخاص رئيس إاتعالمات مركز إنشاء على كذلك الرابعة اإلتفاقية وتنص  .الطتها

   .الراي اإلاتعالمات مبكتب يتعلق فيما ادلذكورة

                                      
 .ٕٔٓٓاألطفال و احلرب، مقال منشور مبجلة اللجنة الدولية للصليب األمحر ،  ٔ

 . ٙٗٔ، ٘ٗٔ، ص ااندرا انجر، محاية األطفال ىف حاالت النزاع ادلسلح، مرجع اابق    -ٕ
 .من إتفاقية جنيف الرابعة ٖٙٔ/ م   -ٖ
 .من إتفاقية جنيف الرابعة ٓٗٔ/ م   -ٗ
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 ايع ومتابعة إحصاء بعملية األمحر، للصليب الدولية اللجنة تقوم أىلهم، إىل األطفال وإعادة العائلة وحدة صون وهبدف

 إىل نداءات وتوجية اآلباء عن ادلعلومات واع منهم، واحد كل ىوية لتسجي يف ادلساعدة طريق عن آبائهم عن افًتقوا الذين األطفال

  .للوالدين القددية العناوين إىل األطفال كتبها اليت األمحر الصليب راائل وتوصيل أطفاذلم، عن يبحثون الذين اآلباء

: المطوقة أو المحاصرة المناطق من األطفال إجالء

 أخطار من األطفال حلماية أاااية كتمانة ادلسلحة النزاعات أثناء األطفال الءإج موضوع الرابعة جنيف إتفاقية تناولت

 النفاس، والنساء واألطفال وادلسنُت والعجزة وادلرضى اجلرحى لنقل زللية ترتيبات إقرار على النزاع أطراف يعمل: "أن على فنصت احلرب،

   ".ادلناطق ىذه إىل الطبية وادلهمات الطبية اخلدمات وأفراد األديان، ايع رجال ودلرور ادلطوقة، أو احملاصرة ادلناطق من

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

 تتعلق قهرية أاباب ذلك إقتتت إذا. مؤقتة بصورة يتم أن ديكن ولكن  دائماً، يكون أن ُيوز ال أجنيب بلد إىل رعاياىا غَت من األطفال

 ىذا على كتابية موافقة على احلصول ويشًتط. زلتل إقليم يف لوجوده أذى من يصيبو قد شلا االمتو أو الطيب، عالجو أو الطفل بصحة

 احلصول يلزم الشرعيُت اءاألويل 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 أاااية بصفة ادلسؤولُت األشخاص من اإلجالء ىذا على كتابية موافقة على

 اإلجالء، ينّظم الذي الطرف وىي ادلعنية األطراف كافة مع باإلتفاق اإلجراء ىذا على باإلشراف احلامية الدولة وتقوم

 على حالة كل يف -يتخذوا أن النزاع أطراف كافة على وُيب. رعاياىم إجالء ُيري الذين واألطراف األطفال، يستتيف يالذ والطرف

 للشروط وفقا اإلجالء، حدوث حالة ويف.  خطر ألي اإلجالء عملية أثناء األطفال يتعرض ال حىت ادلمكنة اإلحتياطيات ايع -حدة

 رغبة وفق واألخالقي الديٍت تعليمو ذلك مبا بالتعليم -اإلمكان بقدر -البالد خارج وجوده فًتة خالل الطفل تزويد ُيب الذكر، االفة

. والديو

 ىو ادلرشد ادلبدأ إن"...  بقولو نظرة وجهة شارحاً  ادلادة ىذه وضع عند الصياغة جلنة إجتماع يف الدولية اللجنة شلثل حتدث وقد

 إجالءه، تربر اليت ىي للطفل الصحية احلالة تكون أن أوذلما أااايان؛ شرطان إلجراءا وذلذا اإلاتثناء، يكون أن ُيب اإلجالء أن

 ينتقل أال اإلمكان بقدر وينبغي األصلي، بلده يف توفَتىا ديكن ال نقاىتو التسهيل أو الطفل لشفاء الالزمة الطبية العناية أن ذلك ويعٌت

 نفسيةً  آثاراً  خيّلف ما غالباً  ولكنو الطبية، الناحية من مفيداً  يكون رمبا النقل ىذا ثلم ألن نظراً  الطبيعية، بيئتهم من ضرورة بدون األطفال

. مرغوبة غَت

 ىذا ايلغي عليهم العثور عدم أو األمر ويل أو الوالدين إخفاء كان وإن. األمر ويل أو الوالدين موافقة فهو الثاين الشرط أما

  .لاألو الشرط يربره إجالء دون حيول ولن الشرط،

                                      
 
 

 .ٜٗٔااندرا اتجر، محاية األطفال ىف حاالت النزاع ادلسلح،  مرجع اابق، ص    -ٖ
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 الدويل القانون ألزم فقد وأوطاهنم، أارىم إىل  -الذكر االفة لألحكام وفقاً   -إجالؤىم مت الذين األطفال عودة تسهيل وهبدف

 بصورة مصحوبة طفل، لكل بطاقة بإعداد ،(منااباً  ذلك كان إذا ادلتيف الطرف وكذلك) إجالءىم نظم الذي الطرف اإلنساين

   .األمحر للصليب الدولية للجنة التابعة ادلفقودين عن للبحث ادلركزية لوكالةا إىل بإرااذلا ويقوم مشسية،

 البلد يف عناوينو واألارية، الصحية وأحوالو ىويتو حيث من الطفل عن ادلتيسرة ادلعلومات كافة على البطاقة ىذه وتشتمل

 بإيذاء رلازفة بالبطاقة معلومات أي ذكر يف يكون أال مراعاة مع ذلك، إىل وما وديانتو، ولغتو إليها، أجلي واليت منها، أجلي الذي

  .طفل كل بطاقة عليها حتتوي أن ُيب اليت ادلعلومات األول الربوتوكول أورد وقد  .الطفل

 ملزم قانوين واجب أهنا باإلضافة ادلسلحة النزاعات أثناء لألطفال اإلنساين الدويل القانون دينحها اليت احلماية أن الباحث يرى

 موضع ذلم يكون وأن اإلعتبار بعُت األطفال أخذ يتم أن يف أخالقي إلتزام ىي شيء كل وقبل فإهنا ادلدنيُت، محاية إطار يف ندرجوت

. الصعبة النزاع أوضاع ظل يف خاص، إحًتام

 اإلنساني الدولي القانون مبادئ وفق األطفال تجنيد لقضية الدولي التناول: الثاني المبحث

 فقد. األوضاع تلك معاجلة حاولتا اللتُت األولُت الدوليتُت ادلعاىدتُت 1977 لعام جنيف اتفاقات إىل اإلضافيان وتوكوالنالرب كان        

 حالة يف األول الربوتوكول واشًتط. العدائية األعمال يف وإشراكهم عشرة اخلامسة ان دون األطفال جتنيد حظر على الربوتوكوالن نص

 دلن األولوية إعطاء ادلسلحة، الدولية النزاعات يف عشرة الثامنة بعد يبلغوا ومل عشرة اخلامسة ان بلغوا الذين للألطفا العسكري التجنيد

 .اناً  أكرب ىم

 وُأضيف. أدىن كحد عشرة اخلامسة ان عادلياً، عليها التصديق يكون أن كاد اليت 1989 لعام الطفل حقوق اتفاقية وتتمنت 

 األدىن احلد رفع إىل الدول ودعا عشرة الثامنة إىل اإلجباري التجنيد ان رفع ،2000 مايو/أيار يف االتفاقية ىذه إىل اختياري بروتوكول

 يف عشرة الثامنة ان دون األطفال تستخدم أن ذلا ينبغي ال ادلسلحة اجلماعات أن على وشدد. انة 15 على يزيد ما إىل الطوعي للتجنيد
 .جنائياً  ادلماراات ىذه معاقبة إىل لالدو ودعا األحوال من حال أي

 الصليب حركة يف وشركاؤىا الدولية اللجنة ودتارس. عادلي أدىن كحد عشرة الثامنة بسن بعد يعًتف مل الدويل اجملتمع أن غَت 

 .الوطٍت نوالقانو الدويل القانون من كال تطوير خالل من احلد ىذا العتماد الالزمة التغوط األمحر واذلالل األمحر

 القانون عن رغماً  الراىنة النزاعات يف بإطراد ادلسلحة اجملموعات يف قسراً  اجملندين أو طوعاً  ادلنخرطُت األطفال عدد ويتزايد 

 مل الذين األطفال اشًتاك عدم تكفل اليت ادلستطاعة التدابَت كافة اختاذ النزاع أطراف على ُيب"  بأنو يقتي الذي اإلنساين الدويل

                                      
 .ٔٙٔ  –ٛٗٔ، ص ٜٗٛٔدنيس بالتنر، محاية األطفال يف القانون الدويل اإلنساين، أيار،    -ٔ
 .ٖٗٔعبد الغٌت زلمود، القانون الدويل اإلنساين، مرجع اابق، ص . د   -ٕ
من الربتوكول األول، وقد ذكرت ىذه الفقرة ادلعلومات اليت تتتمنها بطاقة كل طفل، فنصت على أن تتتمن كل بطاقة ادلعلومات  ٖ/ٛٚ/ م   -ٖ

لقب أو ألقاب الطفل، إام الطفل أو أااؤه، نوع الطفل، زلل تاريخ ادليالد، أو : )فلالتالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما ال يًتتب عليو رلازفة بإيذاء الط
جنسية  السن التقرييب إذا كان تاريخ ادليالد غَت معروف، إام األب بالكامل، إام األم ولقبها قبل الزواج إن وجد، إام أقرب الناس إىل الطفل،

م هبا الطفل، عنوان الطفل، أي رقم ذلويتو، حالة الطفل الصحية، فصلية دم الطفل، ادلالمح ادلميزة الطفل، لغة الطفل الوطنية، وأية لغات أخرى يتكل
يفة، تاريخ للطفل، تاريخ ومكان العثور على الطفل، تاريخ ومكان مغادرة الطفل البلد، ديانة الطفل إن عرفت، العنوان احلايل للطفل يف الدولة ادلض

 (.الدفن يف حالة وفاة الطفل قبل عودتوومكان ومالبسات الوفاة ومكان 
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 ا األطفال ىؤالء جتنيد عن دتتنع أن, خاص بوجو, األطراف ىذه وعلى, مباشرة بصورة العدائية األعمال يف عشرة اخلامسة ان بعد يبلغوا
 . ادلسلحة قواهتا يف لصغار

 أو الفرار بواعها ليس فقَتة أار من يأتون ألهنم  -وحدىم أو أارىم مع النزاعات مناطق يف يعيشون الذين األطفال ويكون

 أو تعليم أو عائلية محاية كل من احلرمان يعانون وإذ. للتجنيد زلتملُت مرشحُت  -ادلهمشُت من لكوهنم أو أقربائهم عن لواانفص ألهنم

 يف االخنراط ويعد. النزاع إطار خارج حياهتم يتصورون يكادون ال ىؤالء اجملندين صغار فإن, الكبار حلياة يعدىم أن شأنو من شيء كل
 .احلياة قيد على بقائهم كفالةل وايلة مسلحة رلموعة

 ما كثَتاً  وىو, الوكهم يشكل وإمنا, فحسب للخطر حياهتم يعرضون ال العدائية األعمال يف يشاركون الذين األطفال إن 
 من( د)3 الفقرة) جنيف اتفاقيات إىل الثاين اإلضايف الربوتوكول ويعد .هبم احمليطُت على أيتاً  خطراً , النتج إىل ويفتقر بالرعونة يتسم

 دون األطفال أن على الثاين الربوتوكول وينص. الدولية غَت ادلسلحة النزاعات على ينطبق وىو, األول الربوتوكول من صرامة أكثر( 4 ادلادة

. نسايناإل الدويل القانون يكفلها اليت اخلاصة باحلماية يتمتعون يظلون مباشرة بصورة العدائية األعمال يف يشاركون الذين عشرة اخلامسة

 على ادلسؤولية ىذه وتقع. معنوية ااعية مسؤولية مبثابة ىو لألطفال خاصة محاية توفر اليت اإلنساين الدويل القانون أحكام تنفيذ إن

 .احًتامها وكفالة اإلنساين الدويل القانون قواعد احًتام عليها يتعُت اليت جنيف اتفاقيات يف األطراف الدول عاتق

 خاتمة

 بواعنا ىل, اإليذاء عن مبنأى ضعفاً  األكثر أولئك يكون ال حيث ادلعاصرة للنزاعات ادلرعب والواقع ادلشكلة جسامة إىل نظراً 

 الدويل القانون أحكام وخاصة, األطفال لصاٌف القانونية األحكام إن الكايف؟ النحو على األطفال حيمي ال القانون أن إىل خنلص أن

 القائمة القواعد وضع يتطلب ما بقدر جديدة قانونية صكوك يف التفكَت األمر يقتتي ال وذلذا.لعكسا إىل الواقع يف تشَت, اإلنساين

. اجملتمع ورلمل ادلسلحة القوات وعي إاتثارة إىل آخر شيء أي قبل الدولية اللجنة تسعى ىذه النظر وجهة إىل وااتناداً . التنفيذ موضع

 من بروح تتعاون وأن جهودىا حتماً  توحد أن ادلسلحة النزاعات ضحايا مساعدة يف ادلنخرطة وادلنظمات احلكومات على ويتوجب        

 نفسية مساعدة توفَت يتعُت كما, النزاعات اندالع دلنع التدابَت وتتخذ العقليات تتطور أن ويتعُت. ادلختلفة ادلهام واحًتام التكامل

 وجو على واألطفال عموماً  ادلدنيُت السكان لصاٌف وذلك, اجملتمع يف األفراد اندماج لتسهيل برامج وضع عن فتالً  واجتماعية

 الوطنية واجلمعيات األمحر واذلالل األمحر الصليب جلمعيات الدويل واالحتاد األمحر للصليب الدولية اللجنة وعلى. اخلصوص

 .اذلدف ىذا ابيل يف معاً  تعمل أن واحلكومات

 يف الفعالة ادلشاركة ابل ادلعنية البلدان من بلد لكل احمللية واجملتمعات الوطنية للسلطات توافرت أن يقتتي األىداف ىذه مثل حتقيق إن 
 غَت أخرى بدائل توفَت مع, النزاعات ضحايا األطفال محاية تكفل اليت القواعد احًتام يعزز الذي النحو على, العمليات مراحل كافة

 وأن األصلية رلتمعاهتم يف رلدداً  يندرلوا أن على األطفال مساعدة كذلك يتعُت كما. ادلسلحة اجملموعات يف واخنراطهم األطفال جتنيد

. ادلستقبل يف ورفاىهم لتطورىم مواتية واجتماعية عائلية بيئة أخرى مرة ُيدوا

 


