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 أبعاد اهتهاكاث حلىق الطفل الفلسطيني بين عجص املجمىعت الدوليت في الحماًت و الخلصير في ذلك

جامعت جيزي وشو  -حسين هىازة، كليت الحلىق و العلىم السياسيت. د

  

 

 

 :ملدمت

 النُان مً لالغخطاب زاللها حعغع ،(1) الاخخالى باالؾخعماع جمّحزث اؾخثىاثُت قغ ف في الفلؿؿُجي اإلاجخمع  جؿطعر وشإ
ر الفلؿؿُيُت، ألاعاض ي على اإلاخنغعة  الاعخضاءاث  الخطؾعُت العض اهُت الحغ ب ؤشهاى بهل  ؤلاؾغاثُلي

ًا
 بؾغاثُل ألن  هكغا

 الؼعاعُت  اإلايشأث  اإلاضن  اللغرر  ألاخُاء إلاىاػىرا جضمحر على  عملذ الجماعُت ؤلاباصة حغاثم جغجنب  ماػالذ  اعجنبذ
ماث    اللغرر اإلاضن في باإلاضهُحن آلاَلت  اإلاضاعؽ  الطىاعُت ُّ ر ، اإلاس

ًا
 الاخخالى بةنهاء بض عَا اإلاخدضة ألامم قُام لعضم  هكغا

اب   قف ؤلاؾغاثُلي  ؤشهاى لهل عغعجذ الفلؿؿُجي اإلاجخمع فئاث مل جبلى الفلؿؿُجي، الشعب له ًخعغع الظي ؤلاَع

 ػمً في   الؿلم ػمً في الاوؿان خلطور خماًت على ؤحمعذ الض لُت اإلاطازُق ؤن العلم مع....الاوؿان لحلطور الاهتهاماث

 .اإلاخإػمت الطغعُت عً الدؿائالث ؾغح مما الحغب،

  الؾُما خلطقه على الاعخضاءاث   الاهتهاماث ؤشهاى مل علُه فماعؽ  الفلؿؿُجي الجؿض  الطهُطوي العض  اؾتهضف للض
ع للنغامت،  الاَاهت اللمع، العؼى، الىفي، السجً، الخعظًب، اللخل،  معه  اؾخسضمذ الخ،... للطاهِىه اإلادخل إلعاصة الخؿَط
 ألاعع، َظٍ في الحق ضاخب لطحطص عمؼ َط الفلؿؿُجي الجؿض ؤن باعخباع الخعظًب، جنىطلطحُا ؤؾالُب حمُع

 مان ؾطاء اإلاجخمع فئاث مل اؾغاثُل اؾتهضفذ قض  .  الثطعة الخمّغص خاالث مع جالءمي بما الخعظًب جلىُاث  اؾخسضمذ
 بن   باألؾفاى الػغعر لخلحق اإلاضاعؽ بلى ختى   اإلاؿدشفُاث في اإلاغض ى   اليؿاء   للشُطر امخضث مضهُا ؤ  للؿالح خامال

...  مسلفاتها   الحغب مً ص لُا اإلادمُت الفئاث مً ماهطا

                                                           
وحتى اليوم، سواء اتخذت شكل التنكر لمحقوق او التيجير داخميا في حدود فمسطين بحدودىا  948 ان النكبة مستمرة منذ عام   - 

ان فالمجوء والمنافي، وسواء كان التيجير جماعيا او فرديا، وسواء كان التيجير مباشرا او غير مباشر؛ االنتدابية، او خارجيا الى دول 
المتحالفة مع االستعمار العالمي اكتسب صفة عالمية سواء في نطاقو  ةالصييونيمنذ التسبب فيو عمى يد  ينالفمسطيني انتياك حقوق

جرين كاممة غير منقوصة بما في ذلك والن االعتراف بحقوق اللججين والموّه كجرح إنساني، الجغرافي، او في امتداده الزمني، او في أثره 
الحق في العودة الى الديار االصمية التي ىجر منيا االجداد واالباء، وفي استعادة الممتمكات، وفي التعويض واالنصاف ال يزال يشكل 

لم يكن مبدجيا المطمب يتعمق بضمان حقوق االنسان الفمسطيني و حقوق الطفل إن  المدخل الوحيد واألوحد لمحل العادل والداجم لمصراع،
 .الفمسطيني من أىم الممفات و المطالب أمام الجماعة الدولية حاليا
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ه ئلض،الم مً ؤضبذ بط
ّ
 غّضر ؤلاحغامُت قطاجه  مماعؾاث لفلؿؿحن ؤلاؾغاثُلي الاخخالى بصاهت على ّص لي شبه بحماع ًطحض ؤه

غعُت للطاعض الخػطع اإلاؿخمغ بؾغاثُل  عفؼ ، (2)زططضا الفلؿؿُجي الؿفل غض   عمطما اإلاضهُحن الؿهان
ّ

 الّض لُت الش
 خماًت غمان على حهت مً حعجؼ الؿاغي النُان َظا ؤمام  لُتالض اإلاجمطعت ًجعل بشهل اإلاخدضة، ألامم َُئت  قغاعاث
 اإلاجمطعت مً جلطحر بطحطص للشو مجاى ًضع ال   مالض ش يء ؤهه ؤخض عً ًسفى ؤن ص نر طلو لنً ، حهت مً الؿفل
   ماعمط اؾغاثُل في اإلاىتهنت الاوؿان خلطور لحماًت اإلانغؾت الالُاث ؾبُعت   اإلابظ لت الجهطص حجم مجاى في الض لُت

. الخططص  حه على الاؾغاثُلي الؿفل خلطور

 و الحماًت في الدوليت املجمىعت عجص بين الفلسطيني الطفل حلىق  اهتهاكاث أبعاد:  عً ؾىدؿاءى الطعقت َظٍ زالى مً

 . ؟ذلك في الخلصير

 

: الدولي اللاهىن  ضىء على الفلسطيني للطفل املكسست الحماًت هطاق:   وو  املطلب

 التي الخجا ػاث مً الفلؿؿُجي الؿفل لحماًت اللاهطهُت اللطاعض   اإلاباصت مً مجمطعت الاوؿاوي الض لي اللاهطنر لغؽ
م اإلاعاصي الؿغف ًماعؾها ت، الاعماى ؤ في الحغب في ٌشاعمطنر ال باعخباَع  اإلاضهُحن مً ًخجؼؤ ال حؼء الؿفل ؤن بما   العؿنٍغ

 الض لُت اللاهطهُت بالحماًت ًخمخع   ، ؤ لى حهت مً  (3)للمضهُحن اإلانغؾت ةالعام اللاهطهُت بالحماًت ًدكى ًجعله الظي الامغ
 ؤ  هفؿها خماًت على قاصعة غحر غعُفت فئت ؤنهم ؤؾاؽ على الاوؿاوي الض لي اللاهطنر ؤخهام جنفلها التي بالؿفل الخاضت

.  بالؿً ؾتمغجب الػعف خالت فيها جهطنر لثحرة خاالث في الػغعر لضعء جطغف بإي اللُام على ختى

 بدُث الحاالث مل في منغؾت الاوؿاوي الض لي اللاهطنر قطاعض في الفلؿؿُجي للؿفل اإلاػمطهت اإلاؼص حت اللاهطهُت الحماًت بن

.  الؿفل جدمي التي اللطاهحن بمطحب زاضت بطفت مدمي مطهه بمبرع مضوي فغص بطفخه العامت الحماًت مً ٌعفى ؤن ًمنً ال

 الؿفل خلطور حعؼػر ؤنها اإلافغ ع اإلاؿلحت الجزاعاث ازغ الفلؿؿُجي للؿفل اإلانغؾت للاهطهُتا الحماًت اػص احُت بن   

. غعفه   عجٍؼ في ؾببا ًهطنر قض  ؾّىه ؤن   الؾُما خماًخه الؼامُت جػمً   الفلؿؿُجي

 اإلانغؾت اًتبالحم الخغؿُت ًخؿلب مضوي فغص ؤهه ؤؾاؽ على الفلؿؿُجي للؿفل العامت الحماًت هدىا ىر طلو في للخفطُل

 . (الثاوي الفغع) في الخاضت الحماًت زم (الا ىر الفغع )في اإلاضهُحن للؿهان

  

                                                           
، 990 والتي دخمت حيز التنفيذ في سبتمبر 989 نوفمبر  0 الجمعية العامة لألمم المتحدة  ىاأقرّهتالتي اتفاقية حقوق الطفل  اعتبرت  - 

 المنطبق القانون بموجب ذلك قبل الرشد سنّن  يبمغ لم ما عشرة، الثامنة يتجاوز لم إنسان كل: "يمي كما الطفل منيا األولى المادة في
 ."عميو

االشخاص و السكان المدنيين  و اعتبرىم كل فرد ال ينتمي ألفراد القوات المسمحة و  977 عرف البروتوكول االضافي االول لعام   - 
 .الميميشيات و أفراد الحركات المقاومة و الوحدات المتطوعة أو السكان الحاممون لمسلح 
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:  مدوي فسد باعخبازه الفلسطيني للطفل العامت الحماًت:  وو  الفسع

 عً جيخج  ، اإلاؿلحت الجزاعاث فترة في الاوؿاوي الض لي اللاهطنر ًخػمنها التي اللاهطهُت بالحماًت (4)اإلاضهُحن مل ًخمخع لإضل
 ٌشاعمطنر ال ؤشخاص ؤنهم ؤؾاؽ على العام،  حهها في الاوؿاهُت للمعاملت الاؾاؾُت اللطاعض   اإلاباصت بعماى الحماًت َظٍ

 عً جىجم ؤزؿاعا ًطاحهطنر طلو  مع ، العضاثُت الاعماى بحن   بُنهم عالقت ؤي اوعضام  لؿبب بل العضاثُت الاعماى في

ت العملُاث  .(5)اإلاؿلح هؼاعاى ؤؾغاف بحن العؿنٍغ

 اإلاضهُحن على اإلاؿبلت اللاهطهُت اللطاعض اعماى اليهم ًمخض لظلو ، اإلاضهُحن الؿهان مً ًخجؼؤ ال حؼء  الاؾفاى ٌشهل خُث
ؼ  الض لُت اإلاؿلحت الجزاعاث ؤزىاء جىضعج الاؾفاى ففئت بظلو   ، الاؾفاى بفئت الخاضت اللطاهحن مً اإلانفطلت الحماًت لخعٍؼ
ؿخفُض نر الغابعت حىُف اجفاقُت ببمطج اإلادمُحن اإلاضهُحن الؿهان مجمطعت غؿاء جدذ  الاؾاؾُت الػماهاث مل مً َ 

ت البضهُت  الؿالمت الحُاة في خلهم الؾُما الفئت، لهظٍ اإلامىطخت  الالغاٍ ؤشهاى مً شهل ألي حعغغهم  خكغ  اإلاعىٍط

   ( ). الاهخلامُت باألعماى ٌؿمى ما اؾاع في الجماعُت للعلطباث بزػاعهم ؤ   الخعظًب  الخعىُف

 ازغاحهم   للمضهُحن آمىت مىاؾق اوشاء ًجطػر ؤهه على الظلغ الؿابلت الاجفاقُت جىظ اإلاضهُحن فئت خماًت جفعُل ؤحل مً   
ت اإلاىاؾق مً  للعىاًت اللخالُت الاعاض ي صازل مداًضة مىاؾق اوشاء ؤ  ص لُت، اوؿاهُت مىكماث اشغاف جدذ جهطنر العؿنٍغ

م الجغحى   باإلاغض ى  هفؿها بالحماًت الؿفل ًدكى الفئاث َظٍ بحن  مً. الحغب هؿاو عً لخاعححنا اإلاضهُحن مً  غحَر

. هفؿها  الحلطور

 خكغ   مىع  على  هطذ ، فيها اإلاطابحن الطحاًا لطحطص للمؿدشفُاث زاضت خماًت على الاجفاقُت هفـ هطذ لظلو
ع    ؤلبؿت   ؤغظًت مً الاوؿاهُت اعضاثللمـ بالؿماح الطهُطهُت اإلاعاصًت اإلاؿلحت اللطاث الؼام بظلو   اإلاضهُحن ججَط

ت  ( ).الحغب   الحطاع   اللطف فترة زالى  اإلاداضٍغً اإلاضهُحن الؿهان لفاثضة باإلاغ ع ؤصٍ 

 خُث اللخاى، آزاع مً العامت للحماًت ؤؾاؾُت لػماهت حعخبر قاعضة على 1977 لعام الا ىر البر جطمطىر هظ الؿُاو َظا  في  
 و املدهيت  عيان وبين ، امللاجلين و املدهيين السكان بين الخمييز على النزاع أطساف حعمل :" ؤهه على 48 اإلااصة جىظ

                                                           
تحمييم في زمن السمم المدنيين ىم جميع االشخاص غير العسكريين و من في حكميم و المقيمين في االراضي المحتمة و الذين "  -4

 ".االحتلل قواعد االحتلل الحربي المتمثمة في لواجح الىاي و اتفاقية جنيف الرابعة
لحقوق االنسان في  لمحي الدين عمى عشماوي، حقوق المدنيين تحت االحتلل الحربي، مع دراسة خاصة النتياكات إسراجي: انظر-

 .7  ، ص  97 االراضي العربية المحتمة، رسالة دكتوراه ، كمية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 . 68 ، ص 997 عمر سعد اهلل، تطور تدوين القانون الدولي االنساني ، دار العرب االسلمي ، بيروت،  - 

أ / / 7، و المادة 949 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  47 ة ، و الماد907 من الجحة الىاي لسنة  46نصت عمى ذلك المادة    -6
 . 977 من البروتوكول االضافي االول لعام 

خالد بن عمي آل خميفة ، حماية االطفال في النزاعات المسمحة ، مجمة الطفولة و التنمية ، العدد الرابع، المجمس العربي لمطفولة و   -7
 .    ، ص  00 التنمية، 
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 و احترام جأمين أجل من ذلك و غيرها، دون  العسكسيت  هداف ضد عملياتها جىجه ثمت ومن ، العسكسيت  هداف

 ( ) ".املدهيت  عيان و املدهيين السكان حماًت

.  عنها الاؾخغىاء عمطما ٌؿخؿُع ال التي الحلطور مل للمضهُحن ًػمً الاوؿاوي الض لي اللاهطنر بن

مت الفلؿؿُجي الؿفل على الخططص على   ، الخعظًب   بالعىف اإلاضهُحن على الاعخضاء بن هلطىر العمطم على  علُه  حٍغ
 لحلطور العالمي الاعالن فيها بما ص لُتاى اإلاطازُق مل ؤصاهتها   حغمتها الحغب،  قذ في ؤ  الؿلم  قذ في طلو مان ؾطاء ص لُت

:  ؤهه على 05 اإلااصة في ًىظ الظي 1948 لؿىت الاوؿان

 العهض لظلو هظ   ،" بالكسامت الحاطت اللاسيت العلىبت أو  الالإوساهيت للمعاملت ال و للخعرًب أحد إخضاع ًجىش  ال" 
 لغؾذ لما. مىه الؿابعت اإلااصة في الحماًت طاث على 1966 لؿىت  الثلافُت الاحخماعُت   الاقخطاصًت بالحلطور الخاص الض لي

.  الالبوؿاهُت اإلاعاملت غغ ب مل مً الحماًت 10/12/1948 في اإلااعزت اإلاخدضة لؤلمم العامت الجمعُت

 ًخم الظًً الاؾغرر اإلاضهُحن الاشخاص خق الغابعت حىُف اجفاقُت مً 1977 لؿىت الا ىر الاغافي البر جطمطىر لغؽ لظلو

ا اؾغاثُل مً عليهم اللبؼ  (9) .جمُحز ص نر الاوؿاهُت اإلاعاملت في الفلؿؿُجي الجزاع ؤؾغاف اخض باعخباَع

 مً لهم الجماعي ؤ  الفغصي الاحباعير الترخُل   الىلل مؿللا مىعا لمضهُحن لؤلؾفاى العامت الحماًت هؿاو اؾاع في ًمىع لما

 10عطاثلهم مع ؤ  الفغصًت بطفتهم ؾطاء طلو ص اعي عً الىكغ بغؼ اإلادخلت الاعاض ي

ُّف بدُث  الغابعت، حىُف اجفاقُت مً 147   49 اإلااصجحن علُه هطذ ما خؿب الجؿُمت باإلاسالفت الترخُل احغاءاث جن
ر بطا ؾُما ال الفلؿؿُيُحن الاؾفاى جػغعر في ؾببا طلو ًهطنر قض بدُث ـّ  ص نر الاؾغة ؤفغاص ؤخض ؤ  الطالضًً ؤخض الترخُل م
.  للخؿغ حعغغهم   الاؾفاى غُاع   الاؾغ حشدذ طلو عجبي قض بدُث ؤبىائهم

: الفلسطيني للطفل املكسست الخاصت الحماًت : الثاوي الفسع

ع  اعاقاث  زؿف قخل مً له ًخعغع إلاا غغعا الطهاًىت مع الحغب ضحاًا ؤلثر الفلؿؿُجي الؿفل ٌعخبر   حعغع   ججَط
   ، الخجىُض ؤزىاء الحغب في لإصاة  اؾخسضام  الخعلُم مً  خغمان  الىفؿُت للحالت  جضَطعر  الصحُت  اإلاساؾغ لؤلمغاع

ُّف مهُإ غحر ألهه اإلاؿلحت الجزاعاث مً للحماًت اؾخدلاقا الفئاث ؤَم مً مطهه عغم طلو    معه الخفاعل   الجزاع مع للخن
 خماًت جنَغـ ص لُتاى الجماعت مً اؾخضعى الظي الامغ ٌعِشها التي الػعف خالت بؿبب هفؿه خماًت على قاصع غحر

ً، اإلاضهُحن الؿهان مع باإلالاعهت للؿفل زاضت    الاغازت   العطنر   العىاًت   للمؿاعضة  قذ مل في بداحت النهم آلازٍغ

                                                           
محمد، الحماية الدولية لمطفل الفمسطيني، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون ، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود  زغو -8

 .4  ، ص 4 0 معمري، تيزي وزو، 

ضن والديو، وحقو ينحدر عن ىذه الحقوق العامة حقوقا كثيرة لمطفل الفمسطيني السيما حق الطفل الصغير في أن ينشأ  ويتربى في ح  -9
في أن يمتحق بأمو المعتقمة إذا كان في سن الحاجة لمرعاية و حقو في عدم تعرض اسرتو لمتشتت لضمان بقاجو في الجو االسري الذي 

 .يضمن لو االمان
ير في القانون الدولي أمحمدي بوزينة أمنة، الحماية القانونية لمدنيين في االقاليم المحتمة ، مذكرة لنيل درجة الماجست: لمتفصيل انظر 

  .0 ، ص 0 0 االنساني ، كمية الحقوق والعموم القانونية االدارية ، جامعة شمف، 

 .   .8  زغو محمد، مرجع سابق ،ص  -0 
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 اإلااصة ؤلضجه الظي الفلؿؿُجي للؿفل الحُاة في الحق غمان ؤي اإلاؿلحت الجزاعاث مطاقع مً ؤ  اإلاداضغة اإلاىاؾق مً الاحالء

 :ؤهه على هطذ التي الؿفل خلطور اجفاقُت مً (6)

  طفل لكل بأن ألاطساف الدوو  حعترف" 
ًا
  حلا

ًا
 ."الحياة في أصيال

 ٌ:ؤن على هطذ التي الثاهُت  الفلغة 

 " وهمّىه الطفل بلاء ممكن حدٍد  أكص ى إلى ألاطساف الدوو  جكفل" 

 :ًلي لما لؤلؾفاى الخاضت الحماًت مبضؤ على 77 اإلااصة في 1977 لعام الا ىر البر جطمطىر هظ قض الطضص َظا في  

 ًجب و الحياة خدش صىز  من صىزة أي ضد الحماًت لهم جكفل وأن ، خاص احترام مىضع  طفاو ًكىن  أن ًجب" 

 . "آخس سبب ألي أو سنهم بسبب سىاء اليهما ًيخاجىن  الرًن العىن  و العىاًت النزاع أطساف لهم جيهئ أن

 خؿاؾت فئت مطنهم بؿبب الحغب مً اإلاطابحن اإلاغض ى   الجغحى مع بالطالصة العهض صًثيالح الاؾفاى 8 اإلااصة في ضىفذ   بل

.   حضا زاضت لغعاًت جدخاج

 مً اإلالغة   الاوؿاوي الض لي اللاهطنر في  اإلانغؾت الفلؿؿُيُحن باألؾفاى الخاضت اللاهطهُت الحماًت عىاضغ بحن  مً

:   الخالُت الحلطور هظلغ الض لُت الجماعت

 العِش    الحُاة في الحق . 

 ت الحُاة في الحق ت الخيشئت   الاؾٍغ  .الاؾٍغ

 (11)الؿبُت   الصحُت الغعاًت في الحق  

 (12)  الىفؿُت الغعاًت في الحق . 

 الشغب   الامل على الحططىر 

 ت   اإلاؿاعضاث   الاعاهاث جللي في الا لٍط

 لللطف اإلاخعغغت   اإلاداضغة الامالً مً الىلل. 

 العالج جللي في الاؾغاع   الاضابت خالت في باإلاؿدشفُاث الخضا ير. 

 جغخُلها ؤ  اعخلالها خالت في الام عً الفطل عضم في الحق 

 الاؾغير للدشخِذ الخعغع عضم  

                                                           
 أن يجب وأنّنو الطبية، الخدمات من كاف قدر في الحق لمطفل: "أنّه  عمى الطفل حقوق اتفاقية من (4) المادة عميو نصت ما وىو   -  

 عمى الطفل حقوق اتفاقية من ( ) فقرة (4 ) المادة نصت كما ."السميم الصحي لمنمو مؤىهً  يكون وأن االجتماعي، الضمان بفوائد يتمتع
عادة األمراض عهج مرافق في وبحقو بموغو، يمكن صحي مستوى بأعمى التمتع في الطفل بحق األطراف الدول تعترف: "أنّه   التأىيل وا 

  "ىذه الصحية الرعاية خدمات عمى الحصول في حقو من طفل أي يحرم أال لتضمن جيدىا األطراف الدول وتبذل. الصحي

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايتو من االستغهل االقتصادي، ومن أداء : "من االتفاقية عمى أن ( -  )تنص المادة    -  
أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو نموه البدني، أو العقمي، أو الروحي،  أي عمل يرجح أن يكون خطيرًا أو يمثل إعاقة لتعميم الطفل،

 ".أو المعنوي أو االجتماعي
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 (13)الخعلُم في الحق 

 الاحباعير  الىلل ؤ  للترخُل الخعغع عضم  

 الشمل لم في الحق 

 الطالصة عىض اليؿب حسجُل في الحق . 

 اإلاداضغة اإلاىاؾق مً الاضابت ؤ  الخؿغ عىض الاحالء 

 اإلاضاعؽ   اإلاؿدشفُاث   للمضهُحن اإلاسططت الامالً قطف عضم في الحق. 

 (14)الحغب ؤص اث مً لإصاة الالغام اؾخعماى عضم في الحق 

 (15)  العضاثُت الاعماى   اإلاؿلحت الجزاعاث في اشغالهم عضم في الحق 

 (16)  اللاهطهُت الؿً قبل الاحباعير الخجىُض عضم في الحق 

 الاعخلاى ؤزىاء اإلاؿلحت  الجزاعاث ؤزىاء اإلاجىض الفلؿؿُجي الؿفل خماًت في الحق. 

 

  الفلسطيني الطفل حماًت كضيت من الدولي املجخمع مىكف : الثاوي املطلب

 ،1990 ؾبخمبر في الخىفُظ خحز صزلذ  التي الؿفل خلطور اجفاقُت ،1989 هطفمبر 20 في اإلاخدضة لؤلمم العامت الجمعُت ؤقّغث
منً خُاتهم، ًسظ فُما خلطور مً لؤلؾفاى ما مل جنفل ماصة" 54" على جدخطير  خلطور مجمطعاث، زمؿت بلى جطيُفها ٍ 

..  العامت الحلطور   الحماًت، خلطور إلاشاعلت،ا خلطور  الخعلُم، الىماء خلطور  الصحت، البلاء

 75000 ًلاعب ما شغص الظي ؤلاؾغاثُلي، الاخخالى مماعؾاث حغاء معاهاة الض ىر ؤلثر مً  فلؿؿحن عام 57 مً ؤلثر فمىظ

 مً الحض َظا عىض ألامغ ًلف  لم. اقترفٍط طهب ؤي بال الحئحن ؤؾفالهم ؤضبذ خُث مإ ر، بال لُطبدطا  1948 عام فلؿؿُجي
 مً العضًض الاخخالى اقترف خُث الاعطام، مضاع على الفلؿؿُجي الشعب بدق ؤلاؾغاثُلُت الاهتهاماث جطالذ بل البشاعت،
 الؿُاو قؿع بلى  ؤّصث  الشباب،  اليؿاء ألاؾفاى مً آلاالف ضحُتها عاح  التي الفلؿؿُجي ؤلاوؿان لحلطور الاهتهاماث

غير الخىمطير  .الفلؿؿُجي للمجخمع الخؿٍط

 نهاًت ختى الاخخالى ؾلؿاث قخلذ خُث ؤلاؾغاثُلي، للعىف ضحُت الفلؿؿُيُحن ألاؾفاى مان ألاقص ى، اهخفاغت بضاًت مىظ

ر 676 مً ؤلثر 2004 العام
ًا
ض ما  ؤضِب لما العمغ، مً عشغة الثامىت ص نر ؾفال ، 9000 عً ًٍؼ

ًا
 ألاؾفاى مً آلاالف  عاوى ؾفال

ض ما اعخلاى بلى بغافت مغ عت، ألخضار تهم مشاَض معاٌشتهم بؿبب هفؿُت ضضماث مً ر 3000 عً ًٍؼ
ًا
 زالى ؾفال

                                                           
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعميم، وتحقيقًا لمتنفيذ الكامل ليذا : "عمى أن (8 )مادة في الوتنص اتفاقية حقوق الطفل   -  

 ". م بوجو خاص بما يمي جعل التعميم االبتدائي إلزاميًا ومتاحًا مجانًا لمجميعالحق تدريجيًا وعمى أساس تكافؤ الفرص، تقو

،  لقانون الدولي االنساني ،ج .أمل يازجي، القانون الدولي االنساني و حماية االطفال و النساء أثناء النزاعات المسمحة ،    -4 
 .88 ، ص  00 منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت، 

 .        www.icrc.org:المجنة الدولية لمصميب االحمر ، االطفال و الحروب ، عمى الموقعانظر تقرير   -  

، حماية االطفال في حاالت النزاع المسمح، مجمة دراسات في القانون الدولي االنساني، دار المستقبل العربي ،  سنجر ساندرا    -6 
 .4  ، ص 000 المجنة الدولية لمصميب االحمر، القاىرة ، 
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ر 300 مً ؤلثر ػاى  ما الاهخفاغت،
ًا
 ال   بل بوؿاهُت غحر قغ ف في ؤلاؾغاثُلي الاعخلاى  مغالؼ السجطنر في ًلبعطنر منهم ؾفال

 خلطور مىاحي مسخلف على ؾلبُت آزاع جغلذ ؤلاؾغاثُلُت فاالهتهاماث.  َظا لُطمىا جإػم في   مؿخمغة الا غاع َظٍ جؼاى
ت، خلهم ؤ  بالخعلُم، خلهم ؤ  بالحُاة، خلهم ؾطاء الفلؿؿُيُحن، ألاؾفاى  ضحي ؤ  معِص ي، بمؿخطرر خلهم ؤ  بالحٍغ
ر مالثم،

ًا
 اإلاسخلفت، اإلاجخمع لفئاث ألاؾاؾُت الاخخُاحاث جلبُت في  الىلظ الفلغ،  ػٍاصة اإلاجخمعُت ؤلاشهالُاث بلُه مػافا

اث، مافت على جغاحع مً الفلؿؿُجي الضازلي الطغع منها ٌعاوي التي  اإلاشنالث غاعألا   حعلض  لضر ألاصاء في  زلل اإلاؿخٍط
 َظٍ حغاء الىاشئت الاخخُاحاث على للغص اإلاىكمت  البرامج  الخؿـ ألاص اث  غُاب  ألاَلُت، الغؾمُت اإلااؾؿاث معكم

علض ضعطباث ًػُف الكغ ف  مع ، زاص بشهل الفلؿؿُجي الؿفل  على عام بشهل فلؿؿُجياى ؤلاوؿان على اإلاشامل َ 

م جلل الظًً الفلؿؿُجي اإلاجخمع في ألاؾفاى وؿبت جمثل ؤهه العلم . فتي مجخمع ألهه عالُت وؿبت ؾىت 18 عً ؤعماَع

 ، ؾؿُجيالفل الؿفل خلطور الططعر بهل اهتهو الظي الاؾغاثُلي للعض ان للخطضي الض لُت الجهطص جطالذ الطغعُت َظٍ ؤمام
 الىضعيت ججاٍ الاصبُت   الازالقُت اإلاؿا لُت بخدمل التزامها اؾاع في الض لُت اإلاجمطعت جبىتها التي الالُاث فخعضصث

 الامم مىكمت جضزلذ خُث ، الاوؿاوي الض لي اللاهطنر قطاعض باهتهاك جخعلق الفلؿؿُيُحن الاؾفاى منها ٌعاوي التي الإوساهيت

 الامم ضىض ور ؾُما ال الؿفل خلطور خماًت مجاى في عاثضة لثحرة ص لُت َُئاث   (17)الامً مجلـك ؤحهؼتها بمسخلف اإلاخدضة
 الؿفل خلطور خماًت فغع ؤحل مً الؿفل خلطور لجىت   الاخمغ للطلُب الض لُت اللجىت   الُطهِؿف  للؿفطلت اإلاخدضة

غ الى   يص ىر حىاجي قاهطنر قطاعض اعؾاء الى الض لُت اإلاجمطعت ؾعذ لما ، الفلؿؿُجي  للعضالت اإلااؾؿاحي الجاهب جؿٍط
مت قُام بةزباث قامذ التي الض لُت الجىاثُت  زبطث   الطهُطوي النُان ؾغف مً الفلؿؿُجي الؿفل خق في الض لُت الجٍغ

 لتيا اإلاضهُحن خلطور   الؿفل بدلطور اإلااؾت الجغاثم ملترف ًخللى لم َظا لُطمىا   طلو مع  ... الض لُت الجىاثُت مؿا لُخه

ا بحن الض لُت الجماعت ص عر عً هدؿاءى ًجعلىا طلو مل... العلاب الفلؿؿُيُت الاعاض ي على جلع  خماًت في جلطحَر

ا   عمطما الفلؿؿُيُحن . الالشغعُت جطغفاجه في الحض ص مل ججا ػر   جمغص الظي الطهُطوي النُان ؤمام عجَؼ

 فلسطينياو الطفل حماًت في الدوليت املجمىعت جلصير:   وو  الفسع

اجه خلطقه خُث مً الفلؿؿُجي الؿفل  اقع قغاءة زالى مً  اجفاقُت في  مالض علُه مىططص َط ما  بحن ألاؾاؾُت،  خٍغ
اث خلطور مً  منفطىر مػمطنر َط ما بحن الطاؾع الفغور لىا ًدبحن الؿفل، خلطور  الاهتهاك  بحن للؿفل ؤؾاؾُت  خٍغ

ر ًيُتالفلؿـ الؿفطلت اججاٍ اإلاىكم  اإلاعلً الفاضح
ًا
ر خُاة

ًا
ر  ؤمىا

ًا
ر  وحت

ًا
.  خماًت  حعلُما

 الؿفطىر خلطور خماًت ًسظ فُما شاؾعا الفغور ًهطنر ًهاص الخطبيلي و الىنسي  بحن   املفعىو  و املأمىو  بحن قاعها بطا   

 عً الجؼاثُت  اإلاضهُت الض لُت  اإلاؿا لُت مً ألالبر الجاهب ؤلاؾغاثُلي الاخخالى ص لت جخدمل الحالت َظٍ  في. (18)الفلؿؿُجي

                                                           
من المهمح الحديثة في اطار نظام االمم المتحدة لحماية حقوق االنسان لجوئيا الى استخدام قوات حفظ السهم لحماية حقوق "  -7 

 .8   -6  زغو محمد ، مرجع سابق ، ص ص: ، لمتفصيل انظر "االطفال الفمسطينيين و ادراج حمايتيم في مفاوضات السهم 
عمي وجوب احترام العديد من المبادئ  ،وىو القانون الذي تطبق أحكامو في حالة النزاعات المسمحة ،اإلنسانييقوم القانون الدولي "  -8 

مبدأ : والتي تتمثل أساسا في ،949 واتفاقيات جنيف األربع لعام  868 تم تقنينيا بموجب قانون الىاي لعام  ،والقيم األخلقية واإلنسانية
ومبدأ حظر استغلل  ،ي بعدم استخدام الحرب كمبرر للعتداء عمي حياة من ال يشاركون في القتالالذي يقض ،حصانة الذات البشرية

 ،ومبدأ حظر بعض أنواع األسمحة ،ومبدأ منع األعمال االنتقامية والعقوبات الجماعية، المدنيين أو استخداميم لتحقيق أىداف عسكرية
إال أن جميع ىذه المبادئ والقيم األساسية  ذا مبدأ التمييز بين المقاتمين وغير المقاتمينوك ،ومبدأ التفرقة بين األىداف العسكرية والمدنية
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ر جلُم ال مطنها الفلؿؿُجي الؿفل خلطور اهتهاك
ًا
 لحلطور الض لُت اللغاعاث   اللطاثذ    اإلاطازُق الاجفاقُاث لهل قُمت  ال  ػها

اجه ؤلاوؿان خلطور ججاٍ بخعهضاتها فيها جلتزم لم التي الؿفل خلطور اجفاقُت  منها ؤلاوؿان،  ٌعنـ َظا  . ألاؾاؾُت  خٍغ
 فغع    الؿُاؾُت الاعاصة  جفعُل الض لُت الجهطص جنثُف في الدوليت املجمىعت من جلصير و جلاعسى  اضحت بططعة

.  (19)اإلاخبعت الاحغاءاث في اإلاغص صًت لخدلُق   فعلُت الحماًت لخهطنر الض لُت اللغاعاث   باللطاثذ الالتزام

 ؤضابُع هطحه ؤن بىا ًجضع الفلؿؿُجي الؿفل خماًت في لخلطحرا عً اإلاؿا لت الجهاث عً البدث ملف هفخذ إلاا ؤهىا غحر

: ًلي فُما هلخطها ؤؾاؾُت حهاث لثالر العخاب   اإلاؿاثلت

: للعدو املدهيت و الجصائيت املسؤوليت -1

 للنُان مطّحهت طلو في الخلطحر فلـ لِـ الؿفل خلطور اهتهاك   بةؾاءة الخعمض بؿبب اإلاؿا لُت غضٍ جثبذ ؾغف ؤ ىر بن
 بن   ، العاإلاُت الاوؿان خلطور إلاباصت مغاعاة ؤي ص نر ، الفلؿؿُيُحن الاؾفاى غض الجغاثم ؤبشع اعجنب الظي ،  ويالطهي

 اؾغاثُل ص لت جبلى الحالي الطقذ في    بل لها، الا ىر اإلاىتهو  هي عاإلاُا الؿفل خلطور بمؿاهضة جخكاَغ التي الض ىر مً ماهذ
 الجماعت ججض ؤن ص نر اطالكا،  وساوي الدولي اللاهىن  ألحكام جمخثل وال جلتزم وال الضسعيت، وألاطس اللاهىن  فىق  كدولت

 .لها الخطضي   إلاطاحهتها امهاهُت ؤي الض لُت

 ؾطرر ًبرعٍ ما ًجض لم عمطما الفلؿؿُيُحن خق في اؾغاثُل جلترفها التي الحغب لجغاثذ الخطضي عً الض لي  اإلاجخمع فعجؼ

 .باللىة الخىفير فسض على كادزة عامليت جىفيرًت سلطت وجىد عدم

 ص لي قاهطوي هظ ؤي ًطحض  ال الحغة الاعاصة على بىاء الؿطعي باألؾلطب بال ًخم ؤن ًمنً ال الاجفاقُت اللتزاماتها الض ىر فخىفُظ
 للاهطنر فُىا اجفاقُت ألخهام جسػع  للض ىر الاجفاقُت فااللتزاماث ، اللطة باؾخعماى ؤ  الجبرير الخىفُظ بفغع ًلط ي

 وعليهم ألطسافها ملصمت هافرة معاهدة كل ، املخعاكدًن صسيعت العلد"  :  ؤهه على 26 اإلااصة  في هطذ التي اإلاعاَضاث

 " .هيت بيسن جىفيرها

 :الفلسطيني املجخمع مسؤوليت -2
 في الض لي اإلاجخمع ًخدملها التي اإلاؿا لُت مً حؼء  ماؾؿاجه الفلؿؿُجي اإلاجخمع هدمل ؤن بىا ًجضع ، زاهُت حهت مً   -3

 جبلى ص لُا اإلابظ لت الجهطص مل فغغم ، الفلؿؿُجي الؿفل لحماًت اإلاخبعت الاؾالُب   آلالُاث بسططص الخلطحر مجاى

                                                                                                                                                                                           

التي شكمت انتياكا بكل المعايير الدولية لحقوق  ،ولم تؤخذ بعين االعتبار بتاتا في حرب إسراجيل عمي غزة ،بقيت حبيسة المجال النظري
. التي يفترض إعماليا في حالة النزاعات المسمحة ،لقواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادجووخرقا  ،اإلنسان وحرياتو األساسية المكفولة دوليا

ومن الناحية القانونية قيام مسجولية إسراجيل الدولية ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي ىذه االنتياكات والخروقات  ،ىذا األمر الذي يستتبع لزوما
 ، "الجسيمة في حق المدنيين الفمسطينيين

 :، منشور عمى الموقع 6 0 /08/08، لمسجولية القانونية الدولية لمجراجم اإلسراجيمية في غزةنادية ليتيم ، ا /د  -

كما إن رفض إسرائيل المشاركة في المداوالت محكمة العدل ...لقد تقاعس المجتمع الدولي عن ضمان االحترام اإلسرائيمي .... "  -9 
أن إسرائيل تتجاىل القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وترفض أن تخضع لممساءلة أمام الدولية ىو في الواقع دليل آخر عمى 

 ". بل و وحاولت مرة أخرى أن تظير نفسيا كدولة فوق القانون واألطر الشرعية... المعايير الدولية
عندما قدم ردود عمى  الرأي  ام اإلسراجيميعمى المدعي الع  00 إبريل الصادر في  ردّه المركـــز الفمسطــيني لحقـــوق اإلنســانانظر 

 .الجدار من القانون الدولي، في مسألة  004 يوليو  9االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 
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 قػُت جػع ألن مضعطة الفلؿؿُيُت الؿلؿت ؤن هغرر لظا ؤلثر، حهطص   زاضت خماًت حؿخدق الاؾفاى فئت ألن هاقطت
اتها عؤؽ على  خلطقهم ألاؾفاى  بغامج زالى مً ؤلاؾغاثُلي، الاخخالى اهتهاماث عً الىاحمت الؿلبُت آلازاع عالج ؤحل مً ؤ لٍط
  ألاؾفاى اإلاطابحن ماألؾفاى اإلاباشغ، للمؿاؽ خلطقهم زاص بشهل حعّغغذ التي  الفئاث عام بشهل لؤلؾفاى مطحهت

م...  ألاؾغرر الشهضاء ؤبىاء ؤ  مىاػلهم َضمذ الظًً  ألاؾفاى ألاؾغرر .  اإلاهمشت ثالفئا مً  غحَر

 ؤؾفالىا خاحاث بشباع في حؿاَم التي الؿُاؾاث مً مجمطعت لطغع غغ عة َىاك  اقع، بلى اللطاهحن َظٍ جغحمت ؤحل  مً

.   الخعلُم  الصحُت الاحخماعُت مالخضماث بالؿفطلت حعجى التي اللؿاعاث لخىمُت محزاهُاث  جسطُظ خلطقهم،  جلبُت

 ؤ ؾع  جطفحر ألاؾفاى، بدلطور الخطعُت مجاى في حهطصَا جػاعف ؤن عليها ألاؾفاىب اإلاعىُت ألاَلُت اإلاىكماث ؤن لما
ت الفغضت   جفعُل فيها ألاؾفاى مشاعلت  غمان بغامجها، بصاعة بدؿً مؿالبت ؤنها لما ألاؾفاى، اخخُاحاث لخلبُت الخىمٍط

  قغ ف بِئت بًجاص على ٌعمل بإن مؿالب الجمُع بن لما. ألاؾفاى خلطور الخترام الػغـ ؤحل مً بُنها فُما الدشبُو
 الغض حُل فهم  الاعجلاء  الىمط بالخؿطعر اإلاجاى لهم جدُذ بِئت خلطقهم،  اخترام اخخُاحاتهم جلبُت على حعمل ألؾفالىا ؤفػل

.  اإلاؿخلبل  خماة

:  خالكيت و  دبيت  الدوو  مسؤوليت -3-

 زالى مً بالػغ عة لِـ الفلؿؿُيُت الاعاض ي على الاوؿاهُت غض اإلاغجنبت الجغاثم في اإلاشاعلت الاؾغاف قػُت ازاعة بن
ا الاوؿاوي الض لي اللاهطنر ألخهام اؾدىاصا اإلاؿا لُت الض لي اإلاجخمع جدمُل  اللطاثذ   الض لُت الاجفاقُاث في ؾغفا باعخباَع

 بن   الاخهام مً ًخػمً بههف ،(الض ىر مماعؾت+  هططص)" َط لما" الض لي اللاهطنر مان فةطا ، فلـ الحلطور بظاث جلغ التي
 ال للض ى، الحالُت اإلاماعؾت ماهذ فان اهتهاك، فيها ًلع مغة مل في اًجابُت زؿطاث اجساط على الض ىر ًجبر ما مباشغة جنً لم

 الاعخضاء لطقف اإلاباشغ الخضزل عليها ًفغع التزام  حطص لعضم ؾلمُت بطؾاثل ختى بالخضزل قاؾع بشهل بالخإلُض حؿمذ
 شإهه مً الظي الؿلبي الخضزل ؤ  اإلاباشغ غحر للخضزل ؤزغرر ؾغور َىاك ؤهه هلطىر قض لنً فلؿؿحن، في الاوؿان خلطور على

 ألهه البعُض اإلاضر في لط   الفلؿؿُجي الشعب على اللػاء مهمت عليها ًطّعب   اؾغاثُل ؤمام العلباث  غع على ٌؿاعض

. مسؿؿها مً حؼء

 َط الض ىر على جلع التي التي الالتزاماث مً ألاصوى الحض ؤن ًكهغ ؤلاوؿاوي، الض لي قاهطنر اى  الض لي اللاهطنر ألخهام فبالغحطع 

.   هتهاكاث في املساهمت بعدم ملصمت الدوو  ؤن

 بُع بن اإلاثاى، ؾبُل على لثحرة ؤبعاص جإزظ الفلؿؿُيُت الاعاض ي في اإلاغجنبت الاهتهاماث في اإلاؿاَمت عً باالمخىاع اإلالططص بن

 بالخإلُض ًلع عمل َط ،"معطهت"لـ ألامطاى مً الض العاث بملُاعاث جؼ ٍضَا عً فػال الاهتهاماث، جماعؽ ص لت بلى ألاؾلحت
ط الاهتهاك، على للحفاف اإلاؿاعضة ؤ  العطنر جلضًم خكغ خطىر 40 اإلااصة جطفٍغ الظي الطضف جدذ  مباشغ اهتهاك َ 

.  لُاص  طلو عً مؿا لت جهطنر التي الثالثت الض لت اللتزاماث

 الضبلطماؾُت الخضابحر مً للعضًض باؾخعمالها الفلؿؿُيُت اللػُت مؿاع على الخإزحر حؿخؿُع الض ىر فان طلو، الى غف
ت العالقاث حعلُق اإلاىتهنت، الض لت ألفعاى العلىُت ؤلاصاهت مثل لها، اإلاخاخت  بعثاتها اؾخضعاء  ، قؿعها ؤ  الخجاٍع

لها عفؼ   مؿّطقت، ماهذ ؤًىما مىخجاتها ملاؾعت ختى   الضبلطماؾُت،  . الخ... الظزحرة   باألؾلحت جمٍط
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 الكيان على الضغط جىليد عىه ًيخج قض طلو ألن" الدوو  ممازست" الى خلها مدا الث جمخض ؤن ًجب اإلاشهلت ؤن  الحلُلت

.  ؤضال مىعها ًنً لم بن اهتهاماتها مً الحض الى ًدملها قض بشهل  سسائيلي

.  (20)الاوؿان خلطور لطالح مطقف مً ألا ع بي الاجداص جبىاٍ ما طلو على مثاى  ؤخؿً

 اهتهاماث بؿبب  بؾغاثُل ألا ع بي الاجداص بحن الشغالت اجفاقُت حعلُق بلى ؾابلا ألا ع بي البرإلاان صعا ، إلاا اإلاثاى ؾبُل  على 

 .ؤلاوؿان خلطور  قاهطنر ؤلاوؿاوي الض لي لللاهطنر ألازحرة

  التي ،"ألاؾلحت ضاصعاث بشان ألا ع بي الاجداص ؾلطك مض هت" باعخماص 1998 عام في ألا ع بي الاجداص قام الص يء،  هفـ

 اللمع في حؿخسضم ؤن ًمنً معضاث جطضًغ مىع على العؼم عاقض" الاجداص ؤن على ؤزغر، ؤمطعر بحن مً صًباحتها، في شضصث
 ًجب مباصت لعضة العٍغػت الخؿطؽ اإلاض هت  جدضص". ؤلاقلُمي الاؾخلغاع عضم في حؿاَم ؤ  الخاعجي العض ان في ؤ  الضازلي

. لؤلؾلحت مبُعاث ؤًت في ألاعػاء ص له  مل الاجداص حاهب مً اخترامها

 بؾغاثُل إلالاؾعت  ؾىُت  بدمالث للُامها طلُت بإؾالُب بؾغاثُل على الػغـ ميؿلت زؿت اؾاع في الض ىر حؿخؿُع لظلو 

 . معها الضبلطماؾُت العالقاث ختى لظلو قؿع مع منها الاؾدثماعاث  سحب

لت لفتراث العلاب مً ؤلافالث خالت بن ، العمطم على   لض   اإلادخلت، الفلؿؿُيُت ألاعاض ي في عدالت أشمت في حؿبب قض ؾٍط
ظا ، الاوؿاوي الض لي اللاهطنر في فعلُت ؤػمت طلو حت الػغ عاث مً علُه الغصُّدر ؤغحى ؤمغ َ 

ّ
 آلُاث جفعُل زالى مً اإلال

. العلاب مً ؤلافالث إلاىع الض لُت العضالت

 اسسائيل ةمىاجه في الفلسطيني الطفل حماًت عن الدوليت املجمىعت عجص:  الثاوي الفسع

 الخاضت الغابعت حىُف  اجفاقُت, 1998 لعام ع ما إلادنمت ألاؾاس ي الىكام الؾُما, الض لُت اللاهطهُت الطزاثق بلي بالغحطع
, 1977 لعام اإلاؿلحت اإلاىاػعاث ضحاًا بدماًت اإلاخعلق ألا ىر ؤلاغافي  البر جطمطىر, الحغب زالى اإلاضهُحن ألاشخاص بدماًت

ت الحغب للطاعض الَاي  اجفاقُت مت مىع  اجفاقُت, 1907 لعام البًر   اجفاقُت, 1948 لعام عليها  اإلاعاقبت الجماعُت ؤلاباصة حٍغ

ا, 1974 لعام العض ان حعٍغف  في ؤلاؾغاثُلي الجِش حغاثم هطىف ؤن ًمنىىا -الطلت طاث الض لُت اللاهطهُت الطزاثق مً  غحَر
ت  ؤمً ؾالمت غض حغاثم, ؾاهُتؤلان غض حغاثم: عثِؿُت ؤضىاف زالزت بلي غؼة قؿاع  بالغحطع   بل خغب،  حغاثم, البشٍغ

مت حعخبر فةهه  الض لُت الجىاثُت للمدنمت ألاؾاس ي الىكام مً الؿابعت للماصة  ؤًت غض جغجنب التي"  جلو ؤلاوؿاهُت غض حٍغ
 غير وضعيت في اسسائيل مطنر عً مؤكد  جماع ًهطنر  بظلو ،(21)" بالهجطم  قطض علم عً اإلاضهُحن الؿهان مً مجمطعت
 ضطعر مل جغجنب مطنها   حمعاء الاوؿاهُت لحماًت اعؾاءَا جم ،التي الاخهام   اللطاهحن مل زغور مجاى في دوليا صسعيت

ا التي الاحغامُت الاعماى  اؾغاثُل اهتهاك بسططص لظلو مالض الاحماع   بل ، (22)الض لُت الاجفاقُاث   اللطاثذ جدكَغ

                                                           
 من فإنو األوروبي، االتحاد عمل حول لممعاىدة الموحدة النسخة من    المادة في عمييا المنصوص اإلنسان حقوق لسياسة وفقا  -0 

 عمييا التعاقد تم التي األوروبي، للتحاد الدولية االتفاقيات جميع في اإلنسان بحقوق االلتزام" اشتراط بند" يسمى ما عمى العثور جدا الشاجع
 من اإلنسان لحقوق خطيرة انتياكات وجود حالة في األوروبي للتحاد الدولية االتفاقيات تعميق تمكين مفاده االشتراط وىذا.  99  عام بعد

 االتحاد مع المتعاقدة الدولة جانب
 .، مرجع سابق  لمسجولية القانونية الدولية لمجراجم اإلسراجيمية في غزةنادية ليتيم ، ا/ د   -  

 ..." . أكدت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة عمى وجود المسؤولية الدولية عمى أي عمل غير مشروع"   -  
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 ال الفعليت اسسائيل اداهت عً   لظلو الخصدي عن الدوليت املجمىعت حعجص طلو مع   الفلؿؿُجي الؿفل لحلطور

   ىب. عمطما الاوؿان لحلطور العالمي الاعالن قطاعض اعماى   الاوؿاوي الض لي اللاهطنر قطاعض باخترام الؼامها عً   الىنسيت
ت لآلعاء امخثالها عفؼ  فيها ألاعلى اللػاجي  الجؿم اإلاخدضة ألامم حهاػ مً حؼء هي التي الض لُت العضى إلادنمت الاؾدشاٍع

 .عمطما الض لي اللاهطنر فطور لض لت جخطغف ؤنها على لضلُل

ا،   ؤصانها   بها هّضص   الحغب حغاثم الض لي اإلاجخمع خكغ للض  ظا  ًطقفها لم طلو مع   اؾدىنَغ  الحُلطلت في فشله ٌعنـ َ 

ا مً الخسفُف مدا ال حاَضا ؾعي ؤهه بال  اعجهابها، ص نر   .(23)الشعطب على اإلاضمغة آزاَع

ت للعملُاث الالبوؿاوي الؿابع بههاع  باإلحماع   ًمنً ال  علُه  مضهُحن ؾهان غض   ؤلاؾغاثُلي الجِش بها ًلطم التي العؿنٍغ
 ألاؾلحت   اإلاؿلحت الجزاعاث زالى اإلادكطعة الفطؾفطعٍت ألاؾلحت مثل ص لُا مدغمت لحتؤؽ اؾخسضام الؾُما ؤؾفاى   عؼىر

ت فت العملُاث َظٍ...  الُطعاهُطم النُماٍ  ُّ  (24) العلاب الض لُت اإلاؿاءلت   الض لُت اإلادالمت جخؿلب الحغب بجغاثم اإلان

 ًبرعٍ ما ًجض لم عمطما الفلؿؿُيُحن خق في ثُلاؾغا جلترفها التي الحغب لجغاثذ الخطضي عً الض لي  اإلاجخمع عجؼ بن

 .باللطة الخىفُظ فغع على قاصعة عاإلاُت جىفُظًت ؾلؿت  حطص عضم ؾطرر

 

 

: خاجمت

ّضر ال ؤلاوؿاوي الض لي اللاهطنر ؤن هلطىر ؤن ًمنً ، ؾبق ما مل زالى مً عَع ا ٌُي ًُا ت مجاى في جلضم ؤي إلخغاػ لطخضٍ ماف  ملف حؿٍط
  ججّغم الاخخالى، عً اللاهطهُت الطفت ججزع حضًضة قاهطهُت ؤؾغ العخماص خاحت َىاك  ؤن عامت، بطفت الفلؿؿُيُت اللػُت

.   الفلؿؿُيُحن فلؿؿحن خُضجط  حعؼػر ؤلاؾغاثُلُت اإلاماعؾاث

ؼ وؿاهض مطهىا فغغم  حطاهب  بػالت لفلؿؿحن، الض لي اللاهطنر ًدُدها التي البضًلت ألاؾغ ًدىا ىر الظي الحطاع شغعُت حعٍؼ
 العضى مدنمت بلى الاخخهام الفلؿؿُيُت  الؿلؿت على الػغ عير مً ؤهه بال  مؿاهضجه، الحطاع َظا جنخىف التي الغمطع

 ،  الؿفطلت غض   الاوؿاهُت غض بؾغاثُل اقترفتها التي الحغب حغاثم مالخلت  بهضف ، الض لُت الجىاثُت لمت اإلاذ الض لُت
. بؾغاثُل على  الؿُاس ي الاقخطاصي الػغـ لحشض  ؾُلت باعخباٍع الض لي اللاهطنر اؾخسضام بلى باإلغافت

 لبعثاث جدخاج ال   حسب جسائم هي  لؿؿُجيالف الؿفل  زططضا  الفلؿؿُجي الشعب عاشها التي الاغؿهاص عملُاث بن
 مباشغ بث في الاهتهاماث فيها هللذ التي الصحفُت الخغؿُت ألن زؿطعتها، ؤ  حجمها ؤ   قطعها مضر لخإلُض  الض لي الخدلُق

غ مً قضمذ  لضجا  قؿعُت صامغت ؤصلت فهي ، معاقبتها   مدالمتها   اؾغاثُل إلصاهت ًنفي ما الططعة   بالططث الخلاٍع

                                                                                                                                                                                           

 .6، ص 99 ساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، منشورات دحمب، الجزاجر، بن عامر تونسي ، أ -

23 - Ahmed Mahiou, Les Crimes de Guerre et Le Tribunal Comptent Pour Juger Les Criminels De Guerre, 

Revue Algérienne des Relations Internationales, N 14, 1989, P.53. 
يناير    ،   0  العدد ، الشركة السعودية لألبحاث والتسويقمنشورات ، الشرق األوسط، التبعات والنتاجج.. جراجم الحرب في غزة   -4 

 009 . 
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 ؤلاوؿاهُت غض حغاثم ألنها الاوؿاوي الض لي اللاهطنر ؤخهام   لللطاعض لخجا ػاتها خض  غع جخؿلب ، ص لُت حغاثم قُام بالفعل

ت  ؤمً ؾالمت غض حغاثم ؤ  . البشٍغ

 : الخاليت الىخائج هلدم الىزكت هره اطاز في

 الض لي اإلاجخمع فةن الض لُت، الجغاثم في الخلاصم بفنغة اللبطىر بعضم الخاضت الاجفاقُت مً اهؿالقا 
  مل  الجىطص  الػباؽ ؤلاؾغاثُلُحن اللاصة بخلضًم الؼمً ؾاى  مهما مؿالبطنر  اإلاخدضة ألامم  بساضت  العالمي،  الػمحر

ت ؤلاوؿاهُت غض الجغاثم في اإلاشاعلحن .  العلاب ؤحل مً  الطؾىُت الض لُت اإلادالم بلي  العؿنٍغ

 جّخسظ ؤن الض لي ألامً  مجلـ اإلاخدضة لؤلمم العامت  الجمعُت الغابعت حىُف اجفاقُت على صةاإلاخعاو الؿامُت ألاؾغاف على 
 جخؿلب التي الفئاث مً باعخباٍع الؿفل خلطور اخترام غمان زاضت ،"الاجفاقُت" اخترام غمان" ؤحل مً فطعٍت زؿطاث
 .فلؿؿحن مؿخلبل ألنها الغعاًت   العىاًت

 ت  الى الاشاعة غغ عة مع العام  الغؤي الض لي اإلاجخمع على للػغـ العغبُت الض ىر حامعت  في عبُتالع الض ىر بحن الخعا نر غغ ٍع
 ًخؿلب   ، اؾخثىاء ص نر   الؿلم ػمً   الحغب ػمً في جؿبق   مجغصة   عامت الؿفل بدماًت اإلاخعللت اللطاعض جؿبُق ؤن

 فعل زدة هي   مشغ عت ؤعماى هي الفلؿؿُيُحن بها ًلطم يالذ ألاعماى ؤن على الخإلُض مع. ضفخه ماهذ مهما العلاب مىتهنها

 .  مالهم  عغغهم  وؿبهم ؤعاغيهم عً للضفاع مطؾُلت مضسوعت غير أفعاو ضد مضسوعت

 غض اإلاغجنبت الض لُت حغاثمها على بؾغاثُل مدالمت خالُا بةمهانها التي  الطخُضة الض لُت اللاهطهُت الهُئت ؤن  عغم 
 جفعُل ص نر ًدطىر ما اللاهطهُت  الطعطباث العغاقُل مً جطاحه ؤنها بال الض لُت، الجىاثُت اإلادنمت يٌ الفلؿؿُيُت الؿفطلت
 مجلـ ختى بالىدُجت   فيها، عػطة غحرنها مط ر بؾغاثُل مطاحهت في ازخطاضها جماعؽ ؤن حؿخؿُع ال ؤنها الؾُما ص عَا،

 اإلادنمت جهلُف ؤ  الض لُت بؾغاثُل حغاثم في للخدلُق زاضت مدنمت بةوشاء اعقغ ؤي بضضاع  ضالخُاث ًملو ال ألامً
 الجغاثم َظٍ في بالىكغ الجىاثُت

 : الخاليت الخىصياث هلدم كما

 ا بؾغاثُل بخدمُل هىص ي  اإلاؿا لُت  الؿفل بدلطور جمـ التي الض لُت الجغاثم خلها في جثبذ التي اإلاعخضًت الض لت باعخباَع
ؼ  الؼامها   الجؼاثُت   اإلاضهُت ؼ ًهطنر بدُث ، اإلادخلت الاعاض ي في زلفتها التي اإلااصًت الخؿاثغ عً بالخعٍط  اإلاالي الخعٍط
ػاث جهطنر ختى ملها، مػذ التي الاعطام ؾطاى نهاعض ا هدُجت  قع الظي الػغعر ًطاػير  حعمحر بعاصة ؤحل مً مافُت الخعٍط

 .الحغب آزاع بػالت ؤحل  مً بؾغاثُل، صمغتها التي الاقخطاصًت الخدخُت البجي

 اللطاعض   لؤلخهام امخثالها لعضم اليها اهكمذ التي الض لُت اإلاىكماث مل مً اؾغاثُل غض الؿغص قغاع بدىفُظ أوص ي 
 جلبل لم التي اإلاخدضة، ألامم مىكمت الؾُما الؿفل، لحلطور اللاهطهُت الحماًت اؾاع في اإلاىكماث َظٍ جنغؾها التي قاهطهُتاى

ا بؾغاثُل، به جلطم لم ما َظا    بلغاعاتها اإلاخدضة ألامم بمُثاو الالتزام بشغؽ الا فيها  في الاوؿان لحلطور مىتهنت باعخباَع
 عً  جمخىع  اإلاخدضة ألامم مُثاو زاضت الض لُت،  ألاعغاف اإلاباصت باؾخمغاع جىتهو   بل لؿالمى مدبت  غحر  اإلاؿلق شهلها

 . خلها في بالؿغص قغاع ضض عر الفطعر على   ٌؿخلؼم مما ألامً  مجلـ العامت الجمعُت قغاعاث جىفُظ

 لُت   الا ع بُت   العغبُت الض ىر مل أوص ي  ص ىر مل تهضص اإلاؿخلبلُت   الحالُت ؾُاؾتها ألن اؾغاثُل غض بالخدالف الافٍغ
 الػغـ جطلض صفاع ؾُاؾت جهطنر لعلها الخ،... الاقخطاصًت    الضبلطماؾُت الؿُاؾُت العالقاث قؿع  زالى مً العالم،

ت اؾغاثُل على  . الفلؿؿُيُت اللػُت لدؿٍط
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 في جؿبُلها   الخىفُظ خحز اعُتالجم الاباصة حغاثم بمىع الخاضت الاجفاقُت مً الؿاصؾت اإلااصة هظ بةصزاى لظلو أوص ي 
 أمام ًياكمىا أن ًجب  ألاعماو، هره بازجكابهم املتهمين ألاشخاص: "  ؤهه على جىظ التي اإلااصة َظٍ ، اؾغاثُل مطاحهت

 بظلو   العلاب لخطقُع للمدالمت اؾغاثُل جلضًم بالخالي  . " الجسائم هره فيه اكترفت الري البلد في املخخصت املياكم
 بؿبب اؾغاثُل جفغغه الظي الالعلاب   الالشغعُت    الالعضى  غعُت مً الفلؿؿُيُت باللػُت الض لي إلاجخمعا زغ ج

 .اللاهطنر فطور لض لت الخطغف مً مىعها مع الاوؿاوي الض لي اللاهطنر على جمّغصَا

: املساجع كائمت

 العسبيت باللغت –

:  الكخب -أوال 

 الاوؿاوي الض لي اللاهطنر ، اإلاؿلحت الجزاعاث ؤزىاء اليؿاء   الاؾفاى خماًت   الاوؿاوي الض لي اللاهطنر ًاػجي، ؤمل -1
.  2005 بحر ث، ، الحلطقُت الحلبي ميشطعاث ،5 ،ج

 1995 الجؼاثغ، صخلب، ميشطعاث اإلاعاضغ، الض لي اللاهطنر غطء في الض لُت اإلاؿا لُت ؤؾاؽ ، جطوس ي عامغ بً - 2

ً جؿطعر هللا، ؾعض عمغ -4  .1997 بحر ث، ، الاؾالمي العغب صاع ، الاوؿاوي الض لي اللاهطنر جضٍ 

 اإلاؿخلبل صاع الاوؿاوي، الض لي اللاهطنر في صعاؾاث مجلت اإلاؿلح، الجزاع خاالث في الاؾفاى خماًت ،  ؾاهضعا ؾىجغ -5
 .2000 ، اللاَغة الاخمغ، للطلُب الض لُت اللجىت ، العغبي

:   كاالثالم  –ثاهيا

 اإلاجلـ الغابع، العضص ، الخىمُت   الؿفطلت مجلت ، اإلاؿلحت الجزاعاث في الاؾفاى خماًت ، زلُفت آى علي بً زالض .1

 .  2001 الخىمُت،   للؿفطلت العغبي
 : اإلاطقع على ميشطعر ،08/08/2016 غؼة، في ؤلاؾغاثُلُت للجغاثم الض لُت اللاهطهُت اإلاؿئطلُت ، لُدُم هاصًت .2

ق لؤلبدار الؿعطصًت الشغلت ميشطعاث, ألا ؾـ الشغور,  الىخاثج الخبعاث.. غؼة في الحغب حغاثم .3  العضص,  الدؿٍط

 . 2009 ًىاًغ 22, 11013

:  املركساث و السسائل -ثالثا

 اللاهطنر في اإلااحؿخحر صعحت لىُل مظلغة ، اإلادخلت الاقالُم في إلاضهُحن اللاهطهُت الحماًت ؤمىت، بطػٍىت ؤمدمضي .1

ت اللاهطهُت  العلطم الحلطور ملُت ، الاوؿاوي ليالض  . 2010 شلف، حامعت ، الاصاٍع
 لحلطور بؾغثُل إلهتهاماث زاضت صعاؾت مع الحغبي، الاخخالى جدذ اإلاضهُحن خلطور عشما ي، على الضًً محي -2

 .1972 شمـ، عحن حامعت الحلطو، ملُت ، صلخطعاٍ عؾالت اإلادخلت، العغبُت الاعاض ي في الاوؿان

  العلطم الحلطور ملُت ، اللاهطنر في الضلخطعاٍ صعحت لىُل عؾالت الفلؿؿُجي، للؿفل الض لُت الحماًت مدمض، ػغط -3
. 2014  ػ ، جحزير معمغي، مطلطص حامعت الؿُاؾُت،

:  جلازيس  -زابعا

غ  - .1         www.icrc.org:اإلاطقع على ، الحغ ب   الاؾفاى ، الاخمغ للطلُب الض لُت اللجىت جلٍغ
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ل في الطاصع ؤلاوؿــان لحلـــطور الفلؿؿــُجي اإلاغلـــؼ عصّر -2   على عص ص قضم عىضما ؤلاؾغاثُلي العام اإلاضعي على 2005 ببٍغ

ش الطاصع الض لُت العضى إلادنمت الاؾدشاعير الغؤي  .الض لي اللاهطنر مً الجضاع مؿإلت في ، 2004 ًطلُط 9 بخاٍع

 :الفسوسيت باللغت املساجع

1 - Ahmed Mahiou, Les Crimes de Guerre et Le Tribunal Comptent Pour Juger Les Criminels De Guerre, Revue Algrienne des 
Relations Internationales, N 14, 1989. 

 

 
  

 

 


