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 مة شكرـكل
 صدق اهلل العظيم( َلِئن َشَكْرتُْم أَلِزيَدنَُّكْم ) قال تعالى 

 .في بدية أشكر اهلل عز وجل على إبانته لنا في إتمام هذه المذكرة
 نشكر كل الذين أمدونا بالعون و المساعدة لإلعداد هذا البحث من قريب أو بعيد

 و نخص بالذكر األساتذة الكرام خاصة األستاذ المشرف 
 وناس يحي الدكتور 

 الذي حضينا بإشرافه و لم يبخل علينا بأي معلومة من معلوماته القيمة و بتوجيهاته 
 .أعضاء المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل ى،دون أن ننسو نصائحه 

 .ذتي الكرام بجامعة أدرار ساتإلى كل أ كل عبارات التقديربشكرنا الجزيل المصحوب 
 

 

 
 

 

 



 
 

ـــــــــاإله  داءـــــــ
 الحمد اهلل رب العالمين ،و الصالة و السالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء

 و المرسلين ، الذي أتم لنا اهلل به ديننا و أرشدنا سواء السبيل و سبحان اهلل نعم  
 المولى و نعم النصير

 :و بعد 
 :أهدي ثمرة جهدي 

 إلى التي أرادتني دائما في المراتب األولى ،التي رضاها نعمة ،و التي قادتني
 .إلى منبع الحنان و الهناء إلى أمي الحبيبة أطال اهلل في عمرها  

 إلى من علمني معنى الحياة ،و ذوقني حالوة الدنيا إلى نور قلبي و هناء دربي
 .وتي كل واحد بإسمهأبي الحبيب أطال اهلل في عمره إلى كل من أحبهم إخ 

 .غاب عن مخيلتي... إلى كل من قاسمني ثمرة جهدي و كل صديق 

 .إلى كل لم تذكرهم صفحتي فهم أحضان قلبي

 زهرة                                                                         

 وردة                                                                         



 مقدمـــــــــة

 

 أ 

 

 مقـدمــة

وللحفاظ ، إن األسرة املتكاملة هي أساس قيام جمتمع متماسك حترتم فيه احلقوق واحلريات  
على هذا البناء األساسي البد من الدولة واجملتمع الدويل سن قوانني وتنظيمات تكفل العيش 

 .لألسرةالكرمي 
قوق اإلنسان حلفقد أقرت املواثيق الدولية واإلقليمية االهتمام حبقوق اإلنسان دوليا ، لقد تطور

مل ومستقبل ومبا أن الطفل ميثل أحالة السلم أو حالة نزاع مسلح ، على قدم املساواة، أكان يف
لتشريعات وذلك عن طريق تفعيل ابه ليعيش حياة كرمية ، البشرية فكان البد من اإلهتمام

 .القانونية الداخلية والدولية 
حبيث تتم فيه انتهاكات خطرية من عدم االستقرار داخل الدولة ، ومبا أن النزاع املسلح هو حالة

أن  إاليفية محاية املدنيني من آثارها ،رغم كل االتفاقيات اليت نظمت النزاعات املسلحة وك
 .معظم احلروب والنزاعات يتم فيها خرق ألحكام ومبادئ هذه القوانني

 وبإعتبار الطفل هو الفئة األضعف اليت حتتاج قدر أكرب من احلماية فقد تتأثر بشكل أكرب منها
حيث أدت النزاعات ، 2881إىل  2891وهذا ما ظهر جليا خالل العهد املنصرم من سنة 

ماليني طفل كما خلفت أكثر من  1يوين طفل وإعاقة أكثر من املسلحة إىل مقتل أكثر من مل
 .مليون يتيم 

من جممل اخلسائر يف األرواح  ٪ 5وقد شكل الضحايا املدنيون يف احلرب العاملية األوىل حنو 
من اخلسائر يف األرواح  ٪89إما اآلن فإن  ٪89أما يف احلرب العاملية الثانية فقد ارتفع إىل 

حاليا أن النزاعات غري الدولية  هوما نرا، منهم عدد هائل ومتزايد من األطفالتقع بني املدنيني 
  .تشكل معظم النزاعات املسلحة يف العامل حيث يتم انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنساين

 

 
 

 

 

 

 



 مقدمـــــــــة

 

 ب 

 .ىل دوافع موضوعية و أخرى ذاتيةتنقسم إ : أسباب إختيار الموضوع   -

 : دوافع موضوعية -
كل التشريعات الدولية اخلاصة بالطفل ومحاية حقوقه إال أنه و على أرض الواقع ترتكب   رغم

 .أبشع اجلرائم حبق هذه الفئة
من حيث محاية األطفال   هو قلة الدراسات يف هذا اجملالويعود سبب اختيار هذا املوضوع  

هذه الفئة مي أهم النصوص القانونية واآلليات الدولية اليت حتوقصد تسليط الضوء على 
 .ولية أو غري دولية سواء كانت د،غالبا يف النزاعات املسلحة  ةستهدفامل

 :  دوافع ذاتية -

استغالل لرباءته وانتهاك حلقه يف حياة تليق بسنه تأثرنا مبا يعانيه الطفل يف كافة أرجاء العامل من 
 . هذا املوضوعتار رتأينا أن خنحيدث يف العامل العريب فقد ا ضافة إىل بشاعة ماإ،

 : أهمية الموضوع -

ية املوضوع يف حتديد مفهوم واضح للطفل وخمتلف االتفاقيات اليت حتميه ،يف تتمثل أمه     
إال أنه يبقى الطفل ظل االنتهاكات الواقعة على هذه الفئة رغم اجلهود الدولية منذ أمد طويل 

  .يعاين من تبعات النزاعات املسلحة 
 :البحث إشكالية  -

 : التالية اتانطلقنا من اإلشكالي
هو مفهوم الطفل ؟وهل كان التشريع الدويل كافيا لتوفري احلماية هلذه الفئة ؟وماهي اآلليات  ما

 ؟ومدى فعاليتها يف معاقبة اجملرمني املتاحة  من أجل حتقيق ذلك 

 : دراسات سابقة -

اخلاص جبمع املادة األولية إلمتام هذه املذكرة ،وعلى حد  من خالل اإلطالع الذي قمنا به
 .علمنا وجدنا قلة من الدراسات املتعلقة حبماية األطفال أثناء النزاعات املسلحة 

'' محاية األطفال أثناء النزاعات املسلحة الدولية''وميكن اإلشارة إىل رسالة املاجستري بعنوان 
واقتصرت هذه الدراسة على النزاعات املسلحة دون  (اجلزائر ) جبامعة باتنة  1929لسنة 

محاية األطفال والنساء أثناء ''النزاعات ذات الطابع غري الدويل ،وأيضا رسالة املاجستري بعنوان 



 مقدمـــــــــة

 

 ت 

 1929لسنة (السعودية )للطالب هاين يوسف املصري جبامعة الرياض '' النزاعات املسلحة
 .صرت على دور القضاء يف محاية األطفال ولكنها مل تتعرض آلليات محاية األطفال واقت

 : الدراسة منهج  -

عند تعريفنا ملفهوم الطفل واحلماية اليت كفلتها اتفاقيات  املنهج الوصفي تبعناالدارسة املوضوع  
 . جنيف وبروتوكوليها امللحقني و املنهج التحليلي من اجل التعليق على  النصوص القانونية

 : محاور الدراسة -

فتناولنا يف املبحث التمهيدي مفهوم  وفصلني بتقسيم البحث إىل مبحث متهيديقد قمنا ل
إدراج  ،و كان لزاما ومفهوم النزاعات املسلحة والقانونية غوية وكذا النفسيةلناحية الالالطفل من 
 .ثهذا املبح

احلماية العامة بعد تقسيمه اىل مبحثني  الفصل األوليف  فقد تطرقنا للفصلنيبالنسبة أما 
 والربتوكولني امللحقني هبا  جنيف،تفاقيات إضمن طفال أللواخلاصة املقررة 

 .ليات الدولية والوطنية اليت سعت حلماية الطفل اآلالفصل الثاين فشمل  أما 
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 والنزاعات المسلحة تحديد مفهوم الطفل :المبحث التمهيدي
ىل حتديد مفهوم الطفل موضوع دراستنا يف املطلب األول وتعريف املبحث إ سنعاجل يف هذا

 .النزاعات املسلحة يف املطلب الثاين 
 تحديد مفهوم الطفل  :لو المطلب األ

لوله عند الثاين إىل مد يف الفرع األول أما الفرع سنعاجل يف هذا املطلب تعريف الطفل لغويا 
 . علماء النفس وأما الفرع الثالث خنصصه لتعريف الطفل يف القانون

 .تعريف الطفل في اللغة :لو الفرع األ
كل شيء، وقيل هو الولد   من هو الصغري ( بكسر الطاء املشددة)يعرف الطفل يف اللغة    

 طفلت كل أنثى إذا ولدت فهي مطفلهو املولود و أ أو، من اإلنسان والدواب 1الصغري

  ويستعمل لفظ طفل لكل من املؤنث واملذكر،
وأصل لفظ الطفل فردا ، أوسواء أكان مجعا  (5:احلج .." )مث خنرجكم طفال "...لقوله تعاىل 
  ومصدره الطفولة 2فالوليد به طفالة ونعومة، النعومة أومن الطفالة 
 جارية طفلة وطفل ،غالم طفل وغلمان طفل: فتقول العرب

سورة )" ...الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء أو".....حيث جاء يف قوله تعاىل 
الطفل اسم جنس مبعىن اجلمع حيث جاء عند ابن منظور أن الصيب يطلق عليه  ( 13:النور

 . 2اسم الطفل منذ سقوطه من بطن أمه إىل أن حيتلم
 
 

 

                                                                                                                                                                           
                                                 

ستري كلية احلقوق ،جامعة باتنة لنيل شهادة املاج رسالة مقدمة، اية األطفال إنناء النزاعات املسلحة الدولية ،محسليم عليوة -1
 . 5-4ص،  0202اجلزائر ،
ألمم املتحدة حلقوق دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية واتفاقية ا،و أمساء ،حقوق الطفل يف الشريعة والقانون نني-0

-0225اجلزائر  ،جامعة األمري عبد القادر ،قسنطينة ادة املاجستري يف الفقه وأصوله ،مقدمة لنيل شه،رسالة ( 0191)الطفل
  . 01ص،  0222
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 تعريف الطفل في علم النفس : الفرع الثاني
عدة  واليت يربطها العلماء مبعايريرحلة املبكرة من حياة اإلنسان ،الطفولة مصطلح لتلك امل

ففي هذه املرحلة يكون اإلنسان معتمدا على غريه ومستجيبا ، وزمنية اقتصادية، اجتماعية
،الستكمال منوه النفسي والشخصي الستيعاب احلقوق  االجتماعيلعمليات التفاعل 

 .1املنوطة به مستقبال والواجبات
 :ويقسم معظم علماء النفس مرحلة الطفولة إىل املراحل التالية

 .ومدته غالبا تسعة أشهر  امليالداملرحلة اجلنينية لغاية  أومرحلة ما قبل امليالد  -3
،ويف هذه  والدة الطفل إىل هناية العام الثاين من عمرهتبدأ من : مرحلة الرضاعة واملهد -2

املرحلة يبدأ الطفل بالتكيف مع الوسط اخلارجي ويعتمد على غريه إلشباع حاجاته ويف هذه 
 . املرحلة يتعلم املشي والكالم

 : مرحلة الطفولة وتقسم إىل نالث مراحل -1

تكوين  ،و من سن الثانية إىل اخلمس سنوات وتتميز بالنمو السريع يف اللغة :الطفولة املبكرة - أ
 . املفاهيم االجتماعية

من سن اخلامسة إىل تسع سنوات وتتميز بالنشاط الزائد وتكوين الطفل  :املتوسطةالطفولة  - ب
 .النفسعلى  االعتمادللصداقات وزيادة 

سنة فيها يتعلم الطفل املهارات الالئقة  من تسع سنوات إىل اننا عشرة: املتأخرة الطفولة -ج 
  .و املعايري اخللقية والقيم ويصبح الطفل قادرا على ضبط انفعاالتهلشؤون احلياة ،

ومن أهم مميزاهتا النمو الواضح أ من سن اننا عشر إىل سن الرشد ،تبد: مرحلة املراهقة  – 4
 2.كما أهنا مرحلة النضج اجلنسي واالنفعايلاملستمر حنو النضج اجلسمي والعقلي واالجتماعي 

                                                 

ق جياليل احلقو لية ك، الدكتوراهلنيل شهادة  رسالة مقدمة، املركز القانوين للطفل املهمل يف املوانيق الدوليةمحليل صاحل ، - 1
 . 32ص، 2004اجلزائر ، اليابس ، سيدي بلعباس ،

ملاجستري لنيل شهادة ارسالة مقدمة التفاقيات الدولية دراسة مقارنة ،حقوق الطفل يف اإلسالم و ا، مسر خليل حممود عبد اهلل  - 2
 .45،44،50ص 2001،نابلس فلسطني جامعة النجاح الوطنية ،،
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 القانونتعريف الطفل في : الفرع الثالث
ىل تعريف إ علماء النفس سنتطرق يف هذا الفرعبعدما تعرفنا على مفهوم الطفل لغويا وعند 

ف الطفل وأخريا تعريقانون سواء يف القانون الدويل اإلنساين ،و التشريع اجلزائري ،ال الطفل يف
 . يف اتفاقية حقوق الطفل 

 تعريف الطفل في القانون الدولي اإلنساني : الأو 
صوص حتمي إمنا سن قوانني ونتعريف صريح للطفل ، مل يعتمدإن القانون الدويل اإلنساين  

 3444الرابعة لسنة  وإذا ما رجعنا إىل نصوص اتفاقية جنيفخمتلف الفئات العمرية ،
نذكر منها  مت مراحل الطفولة إىل مراحل جند أهنا قس 3477هبا لسنة  توكولني امللحقنيو والب 

 :بعض املواد
مثال من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه جيوز لألطراف النزاع أن تنشئ مواقع 34نصت املادة  

وأمهات اخلامسة عشر من العمر واحلوامل  و أمان تسمح حبماية األطفال دون استشفاء
ىل اليت تنص على وجوب متتع احلوامل حبماية و يف فقرهتا األ 36واملادة ،1ةاألطفال دون السابع

ىل عناية لألطفال وحىت اجلنني بطريقة غري أو ،وبذلك نرى أن اجملتمع الدويل  خاصنيواحرتام 
 .مباشرة عن طريق محاية األم احلامل 

وقد قررت ىل للطفولة و املرحلة األ باعتبارهأي أن القانون الدويل اإلنساين قرر محاية اجلنني  
 .ه ضمن فئة اجلرحى واملرضىل محاية للمولود بإدخالو من البتوكول امللحق األ 5املادة 

من اتفاقية جنيف الرابعة اليت تؤكد استفادة األطفال دون السابعة من  34وبالرجوع إىل املادة  
 .الدويل اإلنساين  نمحاية القانو 

الرابعة اليت تلزم أطراف النزاع من اختاذ التدابري الالزمة  االتفاقيةمن  24كذلك األمر يف املادة 
 .ن هوية مجيع األطفال دون سن الثانية عشر إلمكان التحقق م

ىل محاية لألطفال دون سن اخلامسة عشر أو ل فقد و من البتوكول اإلضايف األ 77أما املادة  
 .ن جتنيد األطفال يف قواهتا املسلحة معن طريق منع أطراف النزاع 

ث حتمي األطفال من إتفاقية جنيف الرابعة حي 53أما املرحلة األخرية قد نصت عليها املادة 
 .2إرغامهم على العمل االحتاللدون سن الثامنة عشر سنة حيث ال جتيز لدولة 

                                                 

 . 54ص، مرجع سابق،محليل صاحل  - 1

 . 23ص،مرجع سابق ، سليمة و علي - 2
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 .تعريف الطفل في التشريع الجزائري : اثاني
 تسميات خمتلفة يف نصوص لطفل وإمنا جاءتقانون اجلزائري بصفة عامة تعريف لمل يرد يف ال

حني احلد األدىن واحلد األقصى ملرحلة لتعب عن الطفل وسنتطرق إىل بعضها موض قانونية متفرقة
 .الطفولة 

  القانون المدني -3

خصية اإلنسان بتمام والدته ىل على أن بداية شو من القانون املدين الفقرة األ 25نصت املادة 
التاسعة  أن سنمنه على  40ونصت املادة يزال جنينا ، ومتتعه باحلقوق املدنية وهو الحيا ،

 . 1إىل سن التاسع عشر إذن تبتدئ الطفولة من ساعة والدته حياعشر سنا للرشد املدين ،
  قانون األسرة  -2

اليت متنح  40فمثال املادة األدىن للطفل من خالل عدة مواد ، لقد حدد قانون األسرة احلد 
ومن خالل نص املادة ، 325ق يف املرياث مبوجب املادة واحل، للجنني حق إنبات النسب

سنة ومنه فمرحلة  34السابعة من قانون األسرة اليت حدد فيها سن الزواج لكال الطرفني بـ
 2.سنة  34اخلروج من الطفولة هي سن 

  قانون العقوبات  -1

 :حيث محاه من خالل املواد اهتم قانون العقوبات بالطفل  
إما لتدابري  خيضع سنة 35إىل  31على أن القاصر هو الذي يبلغ سنه من  44املادة  تنص

 . لعقوبات خمففة أوالرتبية ، أو احلماية
 .3لخروج من مرحلة الطفولةل ك نرى أن قانون العقوبات قد حدد سن الثامن عشروبذل

 
 
 
 
 

                                                 

 .املتضمن قانون املدين املعدل واملتمم 3475سبتمب  26املوافق ل 3154رمضان 20املؤرخ يف 55-75رقم  األمر -1

 .املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم 3454يونيو  4املوافق ل 3404رمضان  4املؤرخ يف  33-54رقم القانون  -2

 .واملتمماملتضمن قانون العقوبات املعدل  3466يونيو  5املوافق ل 3156صفر  35املؤرخ يف  356-66مر رقم األ -3
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  قانون اإلجراءات الجزائية -4

 35من قانون اإلجراءات اجلزائية على أن بلوغ سن الرشد اجلزائي يف متام  442تنص املادة  
  1.أصبح راشدا يف نظر هذا القانون سنة إذن ببلوغ الثامنة عشره سنة يكون الشخص قد

وأال وهي بالوالدة حيا ة من احلد األدىن ن املشرع اجلزائري قد حدد مرحلة الطفولفإ وبذلك 
 .التاسع عشرة  أواحلماية ،إىل غاية بلوغه احلد األقصى وهو سن الثامن عشر وقدم له 

 .تعريف الطفل في إتفاقية حقوق الطفل :  اثالث
اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها اليت ) م 3454تعتب اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 3440سبتمب  02ودخلت حيز التنفيذ يف  3454نوفمب  20املؤرخ يف  44/25
من أهم الونائق اليت  عرفت الطفل ( 3442ديسمب  34وصادقت عليها اجلزائر بتاريخ 

ز الثامنة عشرة  مامل و اكل إنسان مل يتج:"  ىل منها و بشكل حمدد حيث جاء يف نص املادة األ
 ."يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه

فهي هبذا توصلت إىل إصدار دويل مشرتك لتحديد مرحلة الطفولة  األمر الذي مل يكن غري 
 األطفال ا صنفتىل من االتفاقية يتضح أهنو املادة األ خاللومن ، 2ممكن قبل هذه اإلتفاقية
 : حسب معيارين اننني مها

ل يأخذ و تبار األالذين مل يتموا الثامنة عشر من العمر فهذا االع طفالاأل: المعيار األول
 .بالعمر وحيدد عمرا حمدد للطفل 

الذين بلغوا سن الرشد قبل الثامنة عشر حسب القانون املطبق عليهم  األطفال: المعيار الثاني
 . ب القانون  الداخلي لدولة الطفلوهنا يأخذ مبعيار القوانني الداخلية وحيدد عمر الطفل حس

مبعيار  معيار واضح بل جاء يعتمدمل  حيثالثاين  ة اليت تثور حول التصنيفاإلشكالي أنإذ 
كان البد من وضع تعريف واضح بغية تأمني األمن واالستقرار ،و   طمطاط وغري مضبو مرن و 
 :من خالل مايلي لللطف

                                                 

املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  املعدل  3466يونيو  5املوافق ل 3156صفر  35املؤرخ يف  355-66رقم  األمر - 1
 . واملتمم

 2004الطبعـــة األوىل ،عمـــان ،دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع ،ظريـــة والتطبيـــق بـــني النعروبـــة جبـــار اخلزرجـــي ،حقـــوق الطفـــل ، - 2
 . 52،53ص
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توسيع نطاق انتهاك حقوق الطفل يف نصوص هذه االتفاقية إن حيتج بقانون دولة الطفل  -
 .اجلهود الساعية إىل محاية الطفل الطبق عليه مما يؤذي إىل قصور 

باتفاقية حقوق  تفاقيات اإلقليمية اليت حتدد عمر الرشد أقل من الثامنة عشر عمالاإلمسايرة  -
 .الطفل 

دون  وأكان البد من وضع تعريف صريح للطفل وكذا حتديد سن الثامنة عشر كحد أدىن 
 .1احلمايةتوسيع نطاق توحيد هذا التعريف بغية  إىلوالسعي ذلك 

 تحديد مفهوم النزاعات المسلحة: المطلب الثاني
تعد حمكمة العدل الدولية أول من استعمل لفظ النزاع املسلح واصفة بذلك احلرب الروسية 

،حيث اجته غالبية الفقه الدويل إىل املطالبة بتطبيق قانون  0101البولندية يف قضية ومبلدون 
اع املسلحة الدولية وغري الدولية ،وقد أدت جهود النزاعات املسلحة على كل حاالت النز 

االربع اليت فرقت بني  0141اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل وضع اتفاقيات جنيف 
 .النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية 

البتوكول  إن حتديد مفهوم النزاعات املسلحة الدولية كان من خالل إتفاقيات جنيف األربعة و 
اإلضايف األول امللحق هبا ،وفيما خيص النزاعات املسلحة الداخلية فقد أختلف يف تعريفها من 

وهذا ماسنبينه يف فرعني حيث سنعرف النزاع املسلح  .حيث الفقه التقليدي والفقه املعاصر
 .الدويل يف الفرع األول والنزاع املسلح الداخلي يف الفرع الثاين 

 الدولي  المسلح النزاعتعريف :الفرع األول 
بعد احلروب الدامية اليت شهدها العامل ،وما خلفته من ضحايا فقد تغري مصطلح احلرب إىل  
مصطلح النزاع املسلح حيث عرفت املادة الثانية املشرتكة إلتفاقيات جنيف األربعة لعام 

يت تسري يف وقت عالوة على األحكام ال:" النزاع املسلح الدويل فجاء فيها أنه   3444
السلم ، تطبق هذه اإلتفاقية يف حالة احلرب املعلنة أو إشتباك مسلح آخر ينشب بني إننني أو 

فيسنتج " حىت ولو كانت احلرب مل يعرتف هبا أحدهم من األطراف السامية املتعاقدة ، أكثر
                                                 

مفهـوم الطفـل وفـق اتفاقيـة  كيـف نبـم مسـتقبل أفضـل ألطفالنـا  ،  2009ملـف يـوم الطفـل العـاملي  ، باسـل علـي العنـزي -  1
 22/02/2035اطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ، 3454حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1832115، 4ص . 

 
 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C8%C7%D3%E1+%DA%E1%ED+%C7%E1%DA%E4%D2%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C8%C7%D3%E1+%DA%E1%ED+%C7%E1%DA%E4%D2%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C8%C7%D3%E1+%DA%E1%ED+%C7%E1%DA%E4%D2%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183211ص4
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ما مييزه عن النزاع  من  املادة أعاله بأن كل نزاع يعتب دوليا عند نشوبه بني دولتني أو أكثر وهو
 .املسلح الداخلي 

على  3444ق باإلتفاقيات جنيف األربعة لعاموتطبق أحكام البتوكول اإلضايف األول امللح
وحيث أضاف هلا صور أخرى للنزاع الدويل منها رتكة ،األوضاع اليت جاءت هبا املادة الثانية املش

ة حيث جاء يف املادة األوىل الفقرة نضال الشعوب ضد التسلط اإلستعماري واألنظمة العنصري
املنازعات املسلحة اليت تناضل الشعوب هبا ضد "  3477الرابعة من البتوكول اإلضايف األول 

وذلك يف ممارستها األنظمة العنصرية املعاصرة ، التسلط اإلستعماري واإلحتالل األجنيب وضد
دة واإلعالن مببادئ القانون الدويل حلق الشعوب يف تقرير املصري كما كرسه ميثاق األمم املتح

 ".اخلاصة بالعالقات الودية بني الدول طبقا مليثاق األمم املتحدة 
وعليه فقد تغري منظور الفقه الدويل فكرة النزاع الذي يتم ضد سلطة اإلستعمار على أهنا 

 1حروب أهلية ليتحول إىل نزاع دويل تطبق عليه أحكام هذا األخري
 تعريف النزاع المسلح الداخلي: الثاني الفرع

إن افتقار النزاعات املسلحة الداخلية لضوابط موضوعية ،ميكن من خالهلا التمييز بينها وبني 
بعض الصور املشاهبة هلا نتج عنها تعدد مناهج معاجلة مفهوم النزاعات املسلحة الداخلية 

وسعا تارة أخرى ،فضال عن فقد  ،لذلك حاول الفقه الدويل حتديد مضموهنا مضيقا تارة وم
كانت للجهود الدولية يف إخضاع النزاعات املسلحة الداخلية إىل قدر من التنظيم األنر البالغ 

 .يف حتديد مفهومها 
فقد عرف انصار اإلجتاه املوسع النزاع املسلح الداخلي يف تطور مستمر وله أشكال متعددة 

را على استيعاب األنواع اجلديدة اليت قد تظهر ،ولذلك فإن وضع تعريف حمدد هلا قد يقف قاص
مستقبال على الساحة الدولية ،حبيث يبقى خاضعا بصفة مستمرة لتفسريات أعضاء اجلماعة 
الدولية ملواكبة التطورات احلاصلة ،شريطة تغليب اإلعتبارات اإلنسانية على مقتضيات الضرورة 

 .احلربية يف تعريفهم 

                                                 

رسالة مقدمة لنيل شهادة  -دارسة تطبيقية  -نزاعات املسلحة  ،محاية النساء واألطفال أنناء ال  املصري هاين يوسف - 1
  .73،72،ص   2030املاجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض  ،
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عتبار النزاع املسلح الداخلي ينصرف إىل كل نزاع يتميز إىل ا  PINTOويذهب الفقيه 
،ومل يقصد إدخال التوترات واإلضطرابات الداخلية ضمن 1بطابع مجاعي وحد أدىن من التنظيم

 .هذا املفهوم 
املوسع ،حينما طرح فكرة بروز جيل  كما ذهب األستاذ جورج أيب صعب يف تبيني اإلجتاه

جديد من النزاعات املسلحة واليت تتمثل يف النزاعات الفوضوية واليت تفتقر إىل جانب من 
التنظيم وتقوم يف مواجهة حكومات أقل تأطريا ،وتعدد الطوائف العسكرية الشبه منظمة وبدون 

وتذكريهم باحرتام قواعد قيادة واضحة ،األمر الذي يصعب معه حتديد األطراف املتحاربة 
 .القانون الدويل اإلنساين

أما اإلجتاه الضيق فاكتفى بالصورة األكثر شيوعا وضراوة وهي احلرب األهلية ،فهي صراع بالقوة 
املسلحة بني طائفتني تتصارعان من أجل السيطرة على إقليم الدولة أو جزء منه ،واملؤمترين يف 

اع املسلح غري الدويل إىل احلرب األهلية مبعناها جنيف كان قصدهم من وراء مصطلح النز 
 .احلقيقي ،حيث يبلغ التمرد أقصى ذروته ومؤاده جتزئة أوصال الوحدة الوطنية 

كما تعرفه نعيمة عميمر بأنه النزاع الذي ينشب بني الفئات املنظمة ضد األخرى أو ضد 
صيان ،أما يف الشريعة اإلسالمية احلكومة وأنصارها وتتخذ أمهية واتساعا مييزها عن الثورة والع

فعرفت احلروب األهلية حبروب البغي واخلوارج ،فالبغاة هم قوم مسلمون خيرجون عن اإلمام 
ويريدون خلعه ،أما اخلوارج فهم يكفرون بالدين ويكفرون بالصحابة ويستحلون دماء املسلمني 

 .2 وأمواهلم إال من خرج معهم ،واألصل حرمة هذه احلروب يف اإلسالم
 
 

 

                                                 

    ملاجستري ،جامعة أيب بكر بلقايد مهديد فضيل ،التنظيم الدويل للنزاعات املسلحة الداخلية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ا -1
 .05،ص  0204تلمسان ،اجلزائر 

 . 01، 02،ص ذاته رجع امل - 2
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 لألطفال أثناء النزاعات المسلحة  الحماية العامة والخاصة: الفصل األول 
صفته كمدين أما األول احلماية العامة للطفل باملبحث يتضمن هذا الفصل مبحثني تناولنا يف 

 . اخلاصة اليت أقرت له كونه من الفئات اهلشةيف املبحث الثاين فيشمل احلماية 
 الحماية العامة لألطفال أثناء النزاعات المسلحة : المبحث األول 

جنيف  إتفاقيةالدويل اإلنساين سواء كان يف  نمتع األطفال كغريهم من املدنيني حبماية القانو تي
علق األول يت حةالنزاعات املسلمن باعتبارمها يعاجلان نوعني  اإلضافينيالرابعة ،أو الربتوكولني 

 سلحة يري اات الطابع الدويلوالثاين خاص بالنزاعات املبالنزاعات املسلحة الدولية ،
 .وسنتطرق إىل كل منهم على حدى ،

 .جنيف الرابعة  إتفاقيةحماية األطفال في :  المطلب األول
م على  4111لسنة  احلرباملتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف زمن  الرابعة تفاقيةاإلنصت 

واملعاملة القاسية  التعذي  رميوجتإلنسان أال وهي احلق يف احلياة ،أهم احلقوق الشخصية ل
شخاص احملميني يف مجيع الذي قرر حق األ دأ العام حلماية السكان املدنينيكما أرست املب،

العنف  لومحايتهم بشكل خاص ضد مجيع أعمااألوقات ،ووجوب معاملتهم بإنسانية ،
على  اعتداءووجوب محاية النساء خاصة ضد أي د ،وضد السباب وفضول اجلماهري ،والتهدي

 .1واإلكراه على الدعارة و أي هتك لعرضهن االيتصابشرفهن والسيما ضد 
 :يف ما يلي  تفاقيةاإلوتتمثل الضمانات اليت أقرهتا 

خاصة  استشفاءومناطق ،على إنشاء مناطق أمان خاصة  االتفاقأجازت ألطراف النزاع  -
والعجزة واملسنني واملرضى ،والك بعد نشوب القتال لكي تسمح حبماية ورعاية اجلرحى 

 .2وأمهات األطفال دون السابعةدون اخلامسة عشرة سنة، واحلوامل ،واألطفال 
  األمحر أو إحدى الدول وجيوز التعهد مبهمة اإلشراف على هذه املناطق للجنة الدولية للصلي

واألمان رقعا واسعة   االستشفاءعلى أن تكون مناطق  41وقد تصور واضعو املادة احلامية ،

                                                 

 . 4111من اتفاقية جنيف الرابعة  72املادة  - 1
 . 4111جنيف الرابعة  اتفاقيةمن  41املادة  - 2
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يري أن هذا املفهوم ظل إىل يومنا هذا جمرد إمكانية بعد يري قليل من ساحة املعركة ، وتقع على
 . 1نظرية والك لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع

يف األقاليم اليت جيري فيها القتال الفعلي أطراف النزاع على إنشاء مناطق حمايدة  اقاتف -
الغرض منها العناية باجلرحى واملرضى من املقاتلني ويري ، سواء قبل اندالع القتال أو بعده

املقاتلني وكذلك املدنني الذين ال يشرتكون يف العمليات العسكرية  وال يقومون بأي عمل له 
 .مناطق جمردة من وسائل الدفاع  فهي،2طابع عسكري أثناء إقامتهم يف هذه املناطق 

خاص حبيث يلتزم كل  واحرتامموضع محاية واملرضى وكذا العجزة واحلوامل ، يكون للجرحى -
من طرف النزاع بتسهيل البحث عن املرضى واجلرحى والغرقى  ويريهم املعرضني للخطر 

وتسهيل مرور أفراد اخلدمات الطبية ورجال الدين إىل ايتهم من السل  وسوء املعاملة ،ومح
وكذا تسهيل مرور املسنني واملرضى واجلرحى والعجزة واألطفال والنساء النفاس ،املناطق احملاصرة 

ولكن ما نراه على أرض الواقع خيالف الك فكما تشري إحصائيات ، 3من املناطق احملاصرة 
 83حالة والدة عند احلواجز تويف  فيها  51وث عن حد 7001يف بداية  ةالسلطة الفلسطيني

 .4طفل
األطراف املتنازعة بعدم مهامجة املستشفيات ومحايتها يف مجيع األوقات بشرط عدم  التزام  -

 عسكرينيوال يعترب ضارا وجود يري إنسانية املعدة للقيام هبا ،استخدامها يف أيراض أخرى 
ومل تسلم  العسكرينيأو وجود أسلحة خفيفة أخذت من هؤالء جرحى أو مرضى حتت العالج ،

 .5بعد إىل اإلدارة املختصة 
 

 

                                                 

نوال أمحد بسج ،القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني واألعيان املدنية يف زمن النزاعات املسلحة ،منشورات احلليب احلقوقية  - 1
 . 30ص ،  7040،الطبعة األوىل ،بنان ل

  .من اتفاقية جنيف الرابعة 41املادة-2
 .من اتفاقية جنيف الرابعة  45،42املادة  - 3
 . 105، ص 7040 ، ، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، اجلزائر اإلنساينالقانون الدويل ي أبو هاين ، عبد العزيز العشاري ،عل- 4
 . اتفاقية جنيف الرابعةمن  41و 43املادة -5
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الطبية  تواملهماواألدوية ،لتزام األطراف بوجوب السماح مبرور شحنات األيذية ا -
واإللتزام السكان املدنني لطرف آخر حىت لو كان خصما  إىلومستلزمات العيادة املرسلة 

سنة  41الضرورية واملالبس واملقويات املخصصة لألطفال دون  األيذيةحبرية مرور  بالرتخيص
 . 1اء احلوامل أو النفاس ــوالنس
فألزمت األطراف بالعمل على ية األسر اليت شتت نتيجة احلرب ،على محا تفاقيةاإلحرصت  -

 .2بني أفراد األسرة الواحدة االتصالمجع مشل األسر وتسهيل 

ألزمت أطراف النزاع و ، العمرأليتام دون اخلامسة عشر من قواعد خاصة با تفاقيةاإلقررت  -
أن تيسر إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم يف و ، ورعايتهمالتدابري الضرورية حلمايتهم  باختاا
 .3ويعهد بأمر تعليمهم إاا أمكن إىل أشخاص ينتمون إىل التقاليد ااهتا، األحوالمجيع 

جند معظمها  تفاقيةاإلمن خالل إستعراض الضمانات السابقة جند أن االلتزامات اليت أقرهتا 
مما جيعلها قاصرة عن توفري احلماية الكافية للسكان ،التزامات جوازيه ختضع التفاق الطرفني 

 .ما يظهر الدور الرقايب للدولة احلامية بشكل يري ناجع  دنيني أثناء النزاعات املسلحة ،كامل
كما أهنا تركز على املدنني يف األراضي احملتلة وال توفر احلماية الكافية للسكان املدنيني أثناء 

 .للمدنينيكما أهنا مل حتدد تعريفا دقيقا  4النزاعات املسلحة 
 
 
 
 

    

 

                                                 

 . 4111 من اتفاقية جنيف الرابعة 78املادة- 1
 . 4111من اتفاقية جنيف الرابعة  71،75ادةامل - 2
 .4111 من اتفاقية جنيف الرابعة 71املادة  - 3
لنيـل شــهادة  ،رسـالة مقدمـةاإلنسـاين والفقـه اإلســالمي ايـة ضــحايا النزاعـات الدوليـة املسـلحة يف القــانون الـدويل تريكـي فريـد ،مح - 4

 . 484،ص  7041الدكتوراه ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر ،
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  7711  حماية األطفال في البرتوكول اإلضافي األول: المطلب الثاني 
م عجزت عن توفري احلماية الفعالة للسكان املدنيني   4111جنيف الرابعة  إتفاقيةنظرا إىل أن 

مدنيني للبغية حتقيق أكرب قدر من احلماية ، دفع هذا جلنة الصلي  األمحر إىل بذل جهودها
مبشروع إىل مؤمتر جنيف حبيث تقدمت اللجنة الدولية الصلي  األمحر أثناء النزاعات املسلحة ،
اجلهود عن إقرار  و أسفرت 4121ودورته الثانية سنة  4121سنة  الدبلوماسي الذي عقد

 : احلماية يف ما يلي  تومتثلبرتوكول جنيف ،
لذا حيظر اللجوء إىل املدنيني ويالت النزاع املسلح ،  يالواجبة لتجن االحتياطات اختاا -

 .اهلجوم العشوائي يري املميز

القتال اليت من شأهنا إحداث حيظر استخدام األسلحة و القذائف واملواد ووسائل  -4
 .1إصابات أو آالم ال مربر هلا

توكول األول على الدول األطراف القيام بأي عمل من أعمال العنف و حظرت قواعد الرب  -7
وحظرت القيام بأية هجمات عشوائية يكون ،يقصد بث الرع  بني املدنيني ، أو التهديد به

املدنيني ،أو األعيان املدنية بدون متيز ف العسكرية  واألشخاص من شأهنا أن تصي  األهدا
 2.وحظرت أيضا هجمات الردع ضد السكان املدنيني،

يسعى كل طرف يف النزاع بقدر اإلمكان نقل ما حتت سيطرته من السكان بعيدا عن  -8
ملكتظة بالسكان وجتن  إقامة أهداف عسكرية يف املناطق ااطق اجملاورة لألهداف العسكرية ،املن

الالزمة حلماية ما حتت سيطرته من سكان و أفراد مدنيني  االحتياطاتواختاا منها ،أو بالقرب 
   3 .و أعيان مدنية من أي أخطار تنتج عن العمليات العسكرية

 
 

 

                                                 

 . 4122 من الربتوكول اإلضايف األول 81املادة - 1
 .4122 من الربتوكول اإلضايف األول(  5-1-7)فقرات  14املادة  - 2

 .4122 من الربتوكول اإلضايف األول 13املادة  - 3
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جنيف الرابعة اليت تنص على حظر النقل  إتفاقيةمن  11بشرط عدم اإلخالل بنص املادة  
أو أراضي يري حمتلة  إال  االحتاللإىل أراضي دولة  اجلربي الفردي واجلماعي من األراضي احملتلة

على أن يعود هؤالء األشخاص إىل السكان أو ألسباب حربية قهرية ، إاا تطل  الك أمن
ولكي يتمتع املدنيون هبذه احلماية بشرط عدم قيامهم ور توقف األعمال العدائية ،مساكنهم ف

 .بأي دور مباشر يف العمليات العدائية 
بأي حال من األحوال وحيظر  ممارسة أعمال العنف ضد املدنيني أو العسكرينيحظر  -

 :ارتكاب األفعال التالية 
 .أعمال القتل والتعذي  بشىت صوره والتشويه  -

 .وباألخص املعاملة املهنية لإلنسان نتهاك الكرامة الشخصية ،إ -

 .وأي صورة من صور خدش احلياءاإلكراه على الدعارة ، -

 .أخذ الرهائن  -

 .العقوبات اجلماعية -

 .رتكاب أي من األفعال السابقة حظر التهديد با -

حظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة أو هتديد اخلصم بذلك أو إدارة العمليات  -
 .1العدائية على هذا األساس

عدم إصدار أي حكم أو تنفيذ عقوبة ضد شخص ثبت إدانته يف جرمية متعلق بالنزاع  -
تشكل هيئها تشكيال قانونيا وتلتزم باملبادئ ، ء حكم صادر من حمكمة حمايدةاملسلح إال بنا

2ضائية املرعية واملعرتف هبا عمومااليت تقوم عليها اإلجراءات الق
 

سباب تتعلق بالنزاع املسلح جي  أن يتمتع األشخاص الذين يقبض عليهم أو يعتقلون أل -
و إعادهتم إىل أوطاهنم أو توطينهم بصفة باحلماية والضمانات السابقة حلني إطالق سراحهم أ

 .3النزاع املسلح نتهاءإهنائية حىت بعد 

 

                                                 

 .4122 من الربتوكول اإلضايف األول 7فقرة  21املادة - 1
 .4122 من الربتوكول اإلضايف األول 1فقرة  21املادة  - 2

 .4122 من الربتوكول اإلضايف األول 5فقرة  21املادة  - 3
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أو قبض عليه أو أعتقل إلعمال تتعلق بالنزاع املسلح  احتجزجي  أن يبلغ أي شخص  -
يت أدت ويطلق سراحه فور زوال الظروف ال، باألسباب املربرة الختاا هذه التدابري بلغة يفهمها

 .1فيما عدا من قبض عليه أو احتجز الرتكاب جرائمالتدابري ،إىل اختاا هذه 

لألشخاص املدنيني الذين يقعون يف قبضة أحد أطراف النزاع املسلح حق االحرتام واحلق يف  -
بدون متيز بسب  اجلنس أو العنصر أو اللون أو عاملة إنسانية يف مجيع األحوال ،معاملتهم م

أو الثروة أو املولد أو أي وضع  االجتماعيالقومي أو  تماءاالنالعقيدة أو اآلراء السياسية أو 
 .أخر أو على أساس أية معايري أخرى مماثلة 

مع املعايري الطبية  يتفقحيظر تعريض أي شخص إلجراء طيب ال تقتضيه احلالة الصحية وال   -
نوي إال ولو مبوافقة الشخص املع، وحيظر بصفة خاصة برت األعضاء والتجارب الطبية أو العلمية

 . 2إاا اقتضت الك حالته الصحية وفقا ملا تقرره اهليئة الطبية القائمة على عالجه

تقدما مهما يف تقنني مبادئ القانون  4122ثل نص الربتوكول اإلضايف األول لعام مي -
 اعرتافهفيه من أفكار  استحدثومن أهم ما ين اليت تعرتف هبا مجيع الشعوب ،الدويل اإلنسا

ضد السيطرة االستعمارية واألنظمة العنصرية باإلضافة إىل تناضل فيها الشعوب ، احلروب اليتب
تطوير قواعد سري العمليات العدائية ووسائل القتال املسموح هبا من أجل محاية السكان 

 .املدنيني ، وفرض تدابري احتياطية إلزامية يف حالة اهلجوم 

 .نيني وكذا تعزيز عمليات اإلياثة املوجهة للسكان املد -

 العديد من املنازعات فقد كان فاشال يف، عملياإال أنه مل يتم تنفيذ أحكام هذا الربتوكول 
من بينها حرب اخلليج الثانية اليت حدثت فيها انتهاكات صارخة وجتاهلته صراحة املسلحة ،
 .3  71/44/7000اليت انطلقت يف  األقصىيف انتفاضة املسجد  إسرائيل

 

 
 

                                                 

 .4122 من الربتوكول اإلضايف األول 8فقرة  21املادة  - 1
 .4122 اإلضايف األولمن الربتوكول ( 7-4) فقرة 44املادة  - 2
 .18، ص  7007، األوىل، الطبعة األردن،دار جمدالوي ،  آراءوثائق و   اإلنساينالقانون الدويل عمر سعد اهلل ، - 3

 
 



 المسلحة النزاعات أثناء لألطفال العامة و الخاصة الحماية                  األول الفصل

 

 70 

حبيث ، وهذا الشرط نصت عليه املادة األوىل من الربتوكول اإلضايف األول:  زتنشرط مار  -
لربتوكول أو أي اتفاق يظل املدنيون واملقاتلون يف احلاالت اليت ال ينص عليها يف هذا امللحق ا

حتت سلطان ومحاية مبادئ القانون الدويل كما استقر هبا العرف ومبادئ اإلنسانية دويل أخر ،
1ضمري العاموما ميليه ال

 

ول الملحق حماية األطفال بموجب المادة الثالثة المشتركة والبرتوك: المطلب الثالث 
 .الثاني 

 كم النزاعات املسلحة يري الدوليةتعد املادة الثالثة املشرتكة هي املادة الوحيدة اليت حت
مصغرة أو  إتفاقيةووصفت بأهنا  4122جوان  3الربتوكول اإلضايف الثاين يف  اعتمادقبل 
جنيف األربعة اعتربت مبثابة ثورة  اتفاقياتوعند ما مت إدراجها يف ، االتفاقياتداخل  إتفاقية

حيث مل يكن أحد يتصور أن يتدخل القانون الدويل تطوير القانون الدويل اإلنساين ،يف جمال 
 .يف تلك املنطقة احملظورة عليه أي النزاعات الداخلية 

احلد األدىن من احلماية لضحايا هذه النزاعات ووضع األساس القانوين  إا تقرر ألول مرة توفري
 .2لتدخل اهليئات اإلنسانية احملايدة

يف حالة نشوء نزاع مسلح ليست له صفة دولية على :احلماية الدولية اليت جاءت هبا وتتمثل 
األحكام  ن يطبق كحد أدىنيلتزم كل طرف يف النزاع بأض أحد الدول السامية املتعاقدة ،أر 

 :  التالية

األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال العدائية مبن فيهم القوات املسلحة الذين -
حتجاز لقتال بسب  املرض أو اجلرح أو االواألشخاص العاجزون عن اعنهم أسلحتهم ، األقو 

 .يز ضار ييعاملون معاملة إنسانية دون أي متأو ألي سب  ،

اص الذين يكونون خارج القتال ألي سب  مينعهم من املشاركة املباشرة مبعىن آخر فإن األشخ
 .يف العمليات العسكرية فإهنم يتمتعون باحلماية اليت تقررها هذه املادة 

 :وقد حظرت املادة الثالثة جمموعة من األعمال  

                                                 

 . 4122 من الربتوكول اإلضايف األول4فقرة 21املادة  - 1
،كليـــة  مـــذكرة لنيــل شــهادة املاجســترياإلنســاين ،يف ضـــوء القــانون الــدويل ني يلرتحيـــل واإلبعــاد القســري للمــدنوليــد ،ابــن شــعرية  - 2

 .15 ،ص 7040،اجلزائر احلقوق ،جامعة باتنة ،
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لة القاسية عتداء على احلياة والسالمة البدنية وخباصة القتل جبميع أشكاله التشويه واملعاماال -
 .أو التعذي  

 .أخذ الرهائن  -

 .1بالكرامة ةحلاطاعلى الكرامة الشخصية وعلى األخص املعاملة املهنية و  االعتداء -

إدانة األشخاص وإعدامهم دون حكم سابق صادر من حمكمة مشكلة تشكيال قانونيا  -
 .وتكفل مجيع الضمانات القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة

اللتني كثريا ما " احلماية "و "االحرتام"هذه املادة أهنا جاءت خالية متاما من كلميت  والغري  يف
 . محاية ضحايا النزاعات املسلحة استخدمت يف اتفاقيات جنيف عند التطرق إىل

 .2تفاقيات جنيفريم كوهنا مادة مشرتكة بني ا" نيةاملعاملة اإلنسا توفري"كتفت بعبارة حبيث ا 

 :ثالثة املشرتكة جاءت قاصرة من بعض األحكام الويبدو أن املادة 
وقد تكون ات يري الدولية ،الرتحيل القسري للمدنني الذي يعد أسلوبا شائعا يف النزاع -7

ريات للرتكيبة الدميغرافية ملنطقة ما خاصة يف النزاعات العرقية دون أن يكون يإحداث تغ هبدف
 .أمنية  ةهلا ضرور 

د ما حيس نتقام وهي مسة النزاع املسلح يري الدويل خاصة عنجتويع املدنيني و أعمال اال -2
 .3نتصار قد أفلتت منهأحد األطراف أن فرصة اال

 .  4ستعمال وسائل وأسالي  القتال د اخلصوم يف اينص صريح يف شأن تقي مل تتضمن أي -3

تضمن نص صريح بشأن مد احلماية اليت أقرهتا لألشخاص إىل ما بعد هناية النزاع تمل  -4
 هذه املرحلة أعمال اإلبادة حرب ،وتسود يف،حيث تتأرجح األوضاع بني الالسلم والال سلحامل
 .نتقامواال

                                                 

 لنيــل شــهادة املاجســتري رســالة مقدمــة ،الدوليــةيــري  املســلحةجمــال تطبيــق احلمايــة الدوليــة لضــحايا النزاعــات ، عمــار جبابلــة - 1
.15،ص  7003، اجلزائركلية احلقوق ،جامعة باتنة ،،

 

 . 15ص ،املرجع ااته  - 2
،كليـــة لنيــل شـــهادة الــدكتوراه  رســـالة مقدمــةالنزاعــات املســـلحة يــري الدوليــة ، رقيــة عواشــرية ،محايـــة املــدنني واألعيــان املدنيـــة يف - 3

 . 425 ،ص 7004القاهرة ،،جامعة عني مشس ،احلقوق
 .422،ص  ااته املرجع - 4
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ومع الك فإن املادة الثالثة املشرتكة حتتفظ بإجيابيات كبرية ألنه يتنب من أحكامها ما للقواعد 
لى املنازعات عتبارها جزء من معاهدة بني دول اات سيادة عالعرفية من أمهية وقيمة وتنطبق با

 . الداخلية
عتماد الربتوكول اإلضايف الثاين عام مت ا املادة الثالثة املشرتكة ،ولتكملة النقائص الواردة يف 

وقد جاء يف الباب الثاين والثالث و الرابع منه يري الدولية ،املسلحة م اخلاص بالنزاعات 4122
 عات  املسلحة يري الدوليةسلسلة األحكام املتعلقة باحلماية الدولية لضحايا النزا

حيث نصت املادة الرابعة الفقرة األوىل على مبدأ يقضي بأن يكون جلميع األشخاص الذين ال 
حرتام واالأو الذين كفوا عنها احلق يف املعاملة اإلنسانية ،يشرتكون يف األعمال العدائية مباشرة 

كأعمال املوجهة ضدهم   وحظرت الفقرة الثانية جمموعة من األعمال، دون أي متيز جمحف
السيما القتل و لصحة والسالمة البدنية والعقلية ،عتداء على احلياة وااإلرهاب وأخذ الرهائن واال

هديد وااليتصاب واإلكراه على الدعارة أو التو التعذي  أو التشويه ،واملعاملة القاسية 
 . رتكاب أحد األفعال املذكورةبا

محاية اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار حبيث  47إىل  2وتناول الباب الثالث من املادة 
 .زيجي  معاملتهم بإنسانية دون متي

محاية املدنيني  48محاية املدنيني إا قررت املادة  43إىل  48من املواد يف ويعاجل الباب الرابع 
بني  رامية إىل بث الذعروحظر أعمال العنف ال،من األخطار النامجة عن العمليات العسكرية 

وهذا بشرط عدم مشاركة املدنيني يف األعمال العدائية بصورة ، أو حىت التهديد هبا املدنيني
 .مباشرة 

فراد وتوفري احلماية أل" 5املادة "دلة أي شخص إال بعد حماكمة عا كما نصت على عدم إدانة
 . نية ووسائط النقل الطيب بشرط إبرازهم للشارةياخلدمات الطبية والد

إضافة إىل حظر الرتحيل دنيني كأسلوب من أسالي  القتال ،جتويع امل 41املادة كما حظرت 
وأخريا ضمان عمليات اإلياثة مبوج  املادة إال للضرورة العسكرية ، 42القسري مبوج  املادة 

موافقة الطرف السامي  اليت كرست حق املبادرة جلمعيات اهلالل والصلي  األمحر بشرط 43
 . 1ة الشرعيةأي احلكوماملتعاقد ،

                                                 

 .12 ، 15عمار ،مرجع سابق ص  بلةجبا - 1
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ن املادة ضم  وما يعاب على الربتوكول اإلضايف الثاين فيما يتعلق حبماية املدنيني على أنه مل ي  
 1.حكما حبظر استخدام املدنيني كدروع بشرية 48
،ملا له من آثار سلبية  42يياب شرط الرتحيل املؤقت واملعلق على زوال اخلطر يف املادة  -

 .النزاعات اإلثنية  على املدى البعيد وخاصة يف
وريم وجود مجعيات وطنية علقت عمليات اإلياثة على موافقة الطرف السامي ، 43املادة  -

مرخص هلا بالعمل يف مثل هذه األوضاع ،ولكن يف كثري يف األحيان ال يسمح هلا مبمارسة 
لعمال يسمح  هذا األخري قد الاإلياثة إىل املنشقني ،وحىت  إرسالياتعمله خوفا من وصول 

تنظر إىل هذه اجلمعيات نظرة شك بوصفها تعمل  ألهنااإلياثة بالوصول إىل األماكن املتضررة 
  2لصاحل احلكومة ،مما يعطل إياثة املدنيني املتضررين

 الحماية الخاصة المقررة لألطفال أثناء النزاعات المسلحة: المبحث الثاني
 يف من الفئات اهلشة وأكثر تأثرا كوهنم  لسنناول يف هذا املبحث احلماية اخلاصة باألطفا

هذه هبا جنيف الرابعة والربتوكولني امللحقني  إتفاقيةكل من   تفقد تضمن، العلميات العدائية
الطفل  يف املبحث السابق  بعد أن تناولنا  ،والكاحلماية اخلاصة اليت أقرت هلم بسب  سنهم 

 . كمدين يتمتع حبماية عامة
 طفال إغاثة األ: المطلب األول

تعد إياثة األطفال أثناء النزاعات املسلحة من أهم الواجبات األساسية اليت تقع على عاتق   
املعونة  3جنيف الرابعة أمهية كربى فأوجبت ضرورة تسهيل مرور إتفاقية،فأولت هلا  طريف النزاع

العقلية والبدنية و األيذية و يعين هبا مجيع املواد األساسية اليت من شأهنا احلفاظ على صحته ،
دات الطبية إىل املناطق وإمداىل تزويدهم باملالبس ،واملقويات ،،إضافة إ"كاللنب والدقيق "

أولوية خاصة عند توزيع اإلياثة  فأعطت هلم، واحلرص على تأمني وصوهلا دون متييزاحملاصرة ،
  78ةعشر حيث  تضمنت املادلكوهنم أكثر الفئات ضعفا ،وخاصة من هم دون اخلامسة 

                                                 

 . 718ص ،رقية عواشرية ،مرجع سابق - 1
  . 717، 714 ،ص املرجع ااته - 2
  ، من منظور تربوي وقانوين الطفلمحاية األطفال يف القانون الدويل اإلنساين ،مقدم ملؤمتر الدويل حلقوق طالفحة فضيل ، - 3

 .41ص، 71/01/7040، جامعة اإلسراء األردن
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خر أن يرفض اآللطرف للضمان وصول إياثة ويف حالة انتفاء شرط منها حق  ثالث شروط
 :  وهي  الرتخيص 

 وجهة اإلرساليات تغريعدم  -

خضوع اإلرساليات لرقابة صارمة ودائمة منذ وصوهلا إىل ياية توزيعها قبل طرف حمايد  -
 . ميةثل يف اللجنة الدولية للصلي  األمحر أو الدولة احلامتسواء 

ها رة اليت ميكن لإلرساليات أن حتدثستبعاد املنافع يري املشروعة املتمثلة يف اآلثار يري مباشإ -
 1.اخلصمعلى 
السامية  على كل طرف من األطراف"جنيف الرابعة إتفاقيةمن حس  نص املادة السابقة  

ومستلزمات العبادة  املتعاقدة أن يكفل حرية مرور مجيع رساالت األدوية واملهمات الطبية
وعليه كذلك ، كان خصماً  حىت لو، املرسلة حصرًا إىل سكان طرف متعاقد آخر املدنيني

واملقويات املخصصة ، واملالبس ،ر أي رساالت من األيذية الضروريةالرتخيص حبرية مرو 
وخيضع التزام الطرف ، ساحلوامل أو النفا والنساء، طفال دون اخلامسة عشرة من العمرلأل

أنه  حرية مرور الرساالت املذكورة يف الفقرة املتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من املتعاقد مبنح
أن حتول  (أ  :ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إىل التخوف من االحتماالت التالية

 . "الرساالت عن وجهتها األصلية
ءات خاصة لألطفال مبنح خاليا من أية نصوص تقرر إجرا الربتوكول اإلضايف الثاينولقد جاء  

ومل توجد أية إشارة إىل ضرورة ختصيص لألمهات ، أولوية عند يف توزيع إرساليات اإلياثة
على ،2إضافية كوهنم حيتاجون عناية أكثر أيذيةاملرضعات أو األطفال دون اخلامسة عشرة أية 

اخلامسة عشر والذي حرص على وجوب انتفاع األطفال مادون ،يرار الربتوكول األول امللحق 
لى ع :" 10حس  نص املادة  ةوكذا األمهات األطفال دون السابعة على املعاملة التفضيلي

والرعاية الطبية والوقاية  دولة االحتالل أال تعطل تطبيق أي تدابري تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية
واحلوامل  األطفال دون اخلامسة عشرة من آثار احلرب تكون قد اختذت قبل االحتالل لفائدة

 ."وأمهات األطفال دون السابعة

                                                 

 . 34، 30ص مرجع سابق ،سليم ، ةليو ع - 1
 .718، 717،ص عواشرية رقية ،مرجع سابق ،  - 2
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فقد جاءت املادة 1 وجوب تقدمي الرعاية واملعونة قدر ما حيتاجون إليه فقط علىحيث حث  
جي  توفري الرعاية واملعونة لألطفال بقدر ما :" 4122من الربتوكول اإلضايف الثاين لعام 01

 ......" إليهحيتاجون 
 الربتوكول األول اإلضايفه هتمام الذي أوالعلى احلرص واالوبغية التأكيد وإضافة ملا سبق 

  إليه  ناأشر على ما  ان املواد اآلتية كلها جاءت تأكيدفإاخلاص بالنزاعات املسلحة الدولية 

 :   احلاجات اجلوهرية يف األقاليم احملتلة ": 51ــادة امل فنصت 
 تفاقيةاإل من 11حددهتا املادة جي  على سلطة االحتالل، فضاًل على االلتزامات اليت  -4
إمكانيات وبدون أي متييز  بغاية ما متلك من أن تؤمن، ابعة بشأن املدد الغذائي والطيبالر 

من املدد اجلوهري لبقاء سكان األقاليم  توفري الكساء والفراش ووسائل لإليواء ويريها، جمحف
أعمال بشأن  20 املــادة ء نص فجا ،" ما يلزم للعبادة احملتلة املدنيني على احلياة وكذلك

 : الغوث
للسكان  جيري القيام بأعمال الغوث اات الصبغة املدنية احملايدة وبدون متييز جمحف 1 - 

إاا مل يزودوا مبا يكفي ، احملتلة من يري األقاليم، قليم خاضع لسيطرة طرف يف النزاعاملدنيني إل
. .. ... موافقة األطراف املعنية على هذه األعمال شريطة، 51 من املدد املشار إليه يف املادة 

أوالت األمحال  وتعطى األولوية لدى توزيع إرساليات الغوث ألولئك األشخاص كاألطفال و
أو محاية خاصة وفقًا  وحاالت الوضع واملراضع الذين هم أهل ألن يلقوا معاملة مفضلة

  ".الرابعة أو هلذا اللحق الربوتوكول تفاقيةلإل
لألمم تقرير األمني العام لتزام بتنفيذ النصوص القانونية ما جاء يف  االخري دليل على عدم و     

نسانية إىل وصول املساعدات اإل هتواجاليت  الشديدة عن الصعوبات 7001 لعاماملتحدة 
األعمال  مع بداية ا كبرياشهد تدهور  يري أنهو ، معظم الفرتة املشمولة بالتقرير خالل قطاع يزة

تركت  إسرائيلوريم أن ، 7001يناير /كانون الثاين/7003ديسمرب /القتالية يف كانون األول
املعابر الرئيسية  يري أن، األعمال القتالية معربا واحدا مفتوحا بصورة جزئية خالل تلك الفرتة من

وال تزال حياة األطفال تتعرض ، مقيدة ومطوقةيزة  ظلت مغلقة وظلت احلركة داخل قطاع

                                                 

 www.Ahewar.org/debat، محاية الفئات اهلشة يف ظل النزاعات املسلحة: عبد احلكيم سليمان وادي ،حبث قانوين  - 1

/show.art.asp ?aid=35460  ،ه  .41ص، 41:02h 43/07/7041يوم  أطلع علي
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بسب  صعوبات احلصول على خدمات طبية والك ، يزة ر يف الضفة الغربية وقطاعللخط
للقيود احلدودية وطلبات احلصول على تصاريح لعبور نقاط  متخصصة يف القدس الشرقية نتيجة

فإن والديهم ال حيصلون ، فال يالبا ما حيصلون على تصاريحاألط يف حني أن و، التفتيش
 وخالل، ونتيجة لذلك ال يتمكنون من احلصول على العالج الطيب من األحيان عليها يف كثري

مل يتمكنوا من  طفال لقوا حتفهم يف يزة ألهنم 48من املعروف أن ، الفرتة املشمولة بالتقرير
1احلصول على خدمات طبية متخصصة من قبل السلطات اإلسرائيلية

 

 . إجالء األطفال من المناطق المحاصرة: المطلب الثاني
كوهنم    ضرورة البد منهاملناطق احملاصرة إىل مناطق آمنة ،إن عملية  إجالء األطفال من ا  

وعادة ما يستخدمون كدروع يف النزاعات الدولية ويري الدولية  ني بدرجة أوىل مجيع املستهدف
جنيف إىل موضوع إجالء كضمانة رئيسة حلماية األطفال من  إتفاقية، فقد تطرقت 2بشرية 
من  42ص املادة تنفقد  وتقليل من النزوح الداخلي واخلارجي لنزاعات املسلحة ،طار اأخ

إقرار ترتيبات حملية لنقل اجلرحى واملرضى  يعمل أطراف النزاع على" :جنيف الرابعة  إتفاقية
وملرور رجال مجيع ، من املناطق احملاصرة أو املطوقةوالنساء النفاس  والعجزة واملسنني واألطفال

وقد  تضمنت أيضا وجوب " وأفراد اخلدمات الطبية واملهمات الطبية إىل هذه املناطق ،أألديان
أو إجالئهم خارج بغية احلفاظ على حياهتم ، ةوحمايد( مواقع استشفاء)إنشاء مناطق أمنة 

اا كان الدولة احملتلة إن دعت الضرورة إىل الك فقد جاء الربتوكول األول بشروط فهو حمظور إ
وقد دعت جي  أن  يكون هذا اإلجالء مؤقت ،فهو يري مطلق بل ىل بلد أجنيب ،هذا إجالء إ

أو حفاظا على حياته فألزمته ( أي لعالج الطيب)إليه ظروف قهرية إما تتعلق بصحة الطفل 
أو األشخاص املسؤولني حبكم القانون أو  باحلصول على موافقة كتابية من طرف آباء الشرعيني

 .3خارج الدولة   اإلجالء إىلنزاعات الداخلية فلم تتطرق العرف، أما فيما خيص ال

                                                 

ه يوم ، تطورات يف األرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل  اخلاصة لألمني العامصحافية للممثلة يانات نقال عن  ب  - 1 اطلع علي
47/07/7041 .  

http://www.un.org/arabic/children/conflict/palestine.shtml  
 

 .717،صمرجع سابق ،عواشرية رقية  - 2
 .24، 20مرجع سابق ،ص سليم ،عليوة  - 3
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وعلى الدولة طراف املعنية ،وقد أوكلت مهمة إجالء إىل الدولة  احلامية والك باتفاق كافة األ 
احلامية إختاا مجيع اإلحتياطات حىت يكون األطفال اجمللني يف وضع آمن وإضافة ملا سبق 

لألطفال التعليم الديين واألخالقي  -وقدر اإلمكان -أوج  على هذه األخرية ضرورة توفري
وفق لريبة والديه وعلى إلزامية إرفاق كل طفل بطاقة خاصة به حىت ال يفقد هويته وتسهيل 

 .1عودته إىل بلده  وأسرته

 :  إجالء األطفال على"من الربتوكول اإلضايف األول 23 نصت املادة افقد
أجنيب إال  إىل بلد –خبالف رعاياه–بتدبري إجالء األطفال ال يقوم أي طرف يف النزاع  1-  

عالجه الطيب أو إاا  إجالًء مؤقتًا إاا اقتضت الك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو
على موافقة مكتوبة على هذا  ويقتضي األمر احلصول، تطلبت الك سالمته يف إقليم حمتل

يف حالة تعذر العثور على  و، اا كانوا موجودينإ اإلجالء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيني
يقتضي احلصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا اإلجالء من  هؤالء األشخاص فإن األمر

وتتوىل ، أو العرف عن رعاية هؤالء األطفالبصفة أساسية حبكم القانون  األشخاص املسئولني
الذي  أي الطرف، األطراف املعنية مع تفاقباال، حلامية اإلشراف على هذا اإلجالءا الدولة

رعاياهم  والطرف الذي يستضيف األطفال، واألطراف الذين جيري إجالء، ينظم اإلجالء
املمكنة لتجن  تعريض  كافة االحتياطات، ،يف كل حالة على حدة مجيع أطراف النزاع ويتخذ

   .هذا اإلجالء للخطر

أثناء وجوده  متابعة تزويد الطفل، األوىل وث اإلجالء وفقًا للفقرةويتعني، يف حالة حد 2-  
   .واألخالقي وفق ريبة والديه خارج البالد جهد اإلمكان بالتعليم مبا يف الك تعليمه الديين

إاا  – وكذلك سلطات البلد املضيف، الطرف الذي قام بتنظيم اإلجالء تتوىل سلطات 3-  
بإرساهلا إىل الوكالة  تقوم، سيةاقة لكل طفل مصحوبة بصورة مشإعداد بط –كان الك مناسباً 

للصلي  األمحر والك من أجل تسهيل  املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة الدولية
ضمن كل بطاقة هلذه املادة إىل أسرهم وأوطاهنم وتت عودة األطفال الذين يتم إجالؤهم طبقاً 

   :الطفلزفة بإيذاء وحيثما ال يرتت  عليه جما، تيسر الك كلما، املعلومات التالية

   .لق  أو ألقاب الطفل ( أ 

                                                 

 .45طالفحة فضيل ،مرجع سابق، ص - 1
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 . (أو أمساؤه)اسم الطفل  (ب

 . نوع الطفل (ج 

 .  (أو السن التقرييب إاا كان تاريخ امليالد يري معروف)حمل وتاريخ امليالد  (د 

 . اسم األب بالكامل (هـ

 . اسم األم، ولقبها قبل الزواج إن وجد (و 
 .  الناس للطفل اسم أقرب (ز 

 . جنسية الطفل (ح

 . و أية لغات أخرى يتكلم هبا الطفل، لغة الطفل الوطنية (ط

 . عنوان عائلة الطفل (ي

 .أي رقم هلوية الطفل (ك

 .. حالة الطفل الصحية (ل

  . فصيلة دم الطفل (م
   .املالمح املميزة للطفل (ن

 .  تاريخ ومكان العثور على الطفل (س

 .. تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد (ع 

  .ديانة الطفل، إن وجدت (ف
 . العنوان احلايل للطفل يف الدولة املضيفة (ص

كم نصت "تاريخ ومكان ومالبسات الوفاة ومكان الدفن يف حالة وفاة الطفل قبل عودته (ق
جنيف الرابعة على احلماية من تعسف سلطات االحتالل وج   إتفاقيةمن  4 ف 10املادة 

تكفل حسن تشغيل املنشآت املخصصة لرعاية األطفال :على الدولة احملتلة أن تعمل على 
 . والك مبساعدة السلطات الوطنية وكذا احمللية ،وتعليمهم

يري على وجوب محاية األطفال من كل تغريات اليت من شأهنا تغ10فقد تضمنت املادة 
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتيسري التحقق من هوية األطفال  وعليها"... شخصيتهم
 وال جيوز هلا بأي حال أن تغري حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيالت، نسبهم وتسجيل
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 1،وقد تطرقت هذه املادة أيضا للحماية وإعالة األحداث و األيتام.."أو منظمات تابعة هلا
وج  على دولة االحتالل أن تتخذ ، عاجزة إاا كانت املؤسسات احمللية : "فجاء يف نصها 

الذين تيتموا أو افرتقوا عن والديهم بسب  احلرب يف  إجراءات لتأمني إعالة وتعليم األطفال
على أن يكون الك كلما أمكن بواسطة ، صديق يستطيع رعايتهم حالة عدم وجود قري  أو

 .ولغتهم ودينهم همأشخاص من جنسيت

باختاا مجيع التدابري  485ألحكام املادة  يكلف قسم خاص من املكت  الذي ينشأ طبقاً  
أن تسجل  وجي  دائماً ، الذين يوجد شك حول هويتهم الالزمة لتحقيق هوية األطفال

 ."والديهم أو أي أقارب هلم املعلومات اليت تتوفر عن

 ةالفلسطينياملتحدة حتت عنوان تطورات يف األراضي  حيث ورد يف تقرير األمني العام لألمم
اليت قامت به إسرائيل حيث  ةالتخريبيفلسطينيا جراء أعمل  4851نزوح : احملتلة وإسرائيل 

طفل كانوا  110حيث أن ية يف قطاع يزة والضفة الغربية ،من املنشآت السكن 417هدمت 
 2. 7001ويناير  7003تأثروا من النزاع خالل ديسمرب من من بني 

 . المشتتة  لم شل األسر: المطلب الثالث
العائلي و  أكثرها قسوة وتأثريا هي االنفصالمن أشد املعاناة اليت ختلفها النزاعات املسلحة و   

ونظرا  اليت تنعكس بشكل سليب  على نفسية الطفل ،وتزرع فيه اخلوف من عدم رؤيته لذويه
إلنساين سعى جاهدا إىل صيانة الوحدة العائلية خالل القانون الدويل ا ألمهية األسرة يف

املــادة نصت  قوعليه فان الربتوكول األول امللح،3النزاعات املسلحة سواء الدولية ويري الدولية 
إن حق كل أسرة يف معرفة مصري أفرادها هو احلافز األساسي لنشاط كل من األطراف .. ":87

اإلنسانية الدولية الوارد اكرها يف االتفاقيات ويف  واملنظماتالسامية املتعاقدة وأطراف النزاع 
جنيف الرابعة على ضرورة تسهيل عمليات  إتفاقيةكما قضت   " هذا امللحق  الربوتوكول 

والسعي بتقدمي املساعدات على جتديد االتصال ليت تقوم هبا العائالت املشتتة ،البحث ا
كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال  يل:"75املــادة ومجعهم إن أمكن الك فنصت 

                                                 

 .28، 27سليم ،مرجع سابق ص  عليوة - 1
2 http://www.un.org/arabic/children/conflict/palestine.shtml   

 

 .  45، 41مرجع سابق ،ص طالفحة فضيل ، - 3
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املشتتة بسب  احلرب من أجل جتديد االتصال بينهم وإاا  البحث اليت يقوم هبا أفراد العائالت
شريطة ، ة هلذه املهمةوعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل اهليئات املكرس، أمكن مجع مشلهم

توكول األول و لقد تناول الرب ،و "ختذهاقد اعتمدها وأن تراعي التدابري األمنية اليت ا أن يكون
امللحق أيضا يف حالة األسر أو اإلعتقال أن تكون العائلة ضمن مأوى واحدة وعدم تفريقهم 

 :"" 21/1حس  نص املادة 

أما ما خيص النزاعات املسلحة يري الدولية فإن الربتوكول الثاين امللحق نص عل وجوب إختاا 
اإلنسانية يف الك ومن بينها  تومدى مسامهة املنظمامجيع اخلطوات لتسهيل مجع الشمل 

فقد 1 اللجنة الدولية للصلي  األمحر ودورها يف مجع املعلومات ومداومة على االتصال العائلي
رهم وكانوا يري طفال بأس 53782من مجع مشل  7005اىل 7008متكنت يف الفرتة مابني 
تتخذ : ".. منه ( ب)1/8ادة يف امل2  7005طفل خالل  221أعادت مصحوبني بذويهم ،

 .. " مجيع اخلطوات املناسبة لتسهيل مجع مشل األسر اليت تشتت لفرتة مؤقتة
جنيف الرابعة يف متنها على ضرورة املراسالت العائلية وجوب السماح  تفاقيةكما تضمنت اإل

أطراف  يمني يف أراضي أحدجلميع األشخاص احملميني املقهلذه الرسائل بالوصول دون تأخري ،
على إنشاء مكت  رمسي خاص  باستعالمات مهمته  عانه حالة النزا  تفاقيةاإلكما تلزم النزاع ،

تلقي وإيصال املعلومات والرسائل اخلاصة باألشخاص يف املناطق احملمية ونصت عليه املادة 
أحد أطراف النزاع أو يف أراض حيتلها طرف يف  يسمح ألي شخص مقيم يف أراضي :"71
وبتلقي أخبارهم ، العائلي احملض أينما كانوا األخبار اات الطابع بإبالغ أفراد عائلتهالنزاع 

استحال نتيجة للظروف  إاا تعذر أو، املراسالت بسرعة ودون إبطاء ال مربر له وتنقل هذه
املعنية أن تلجأ إىل على أطراف النزاع  وج ، العائلية بواسطة الربيد العادي تبادل املراسالت

، لتحدد معه وسائل تأمني 410املركزية املنصوص عنها يف املادة  من قبيل الوكالة، ايدوسيط حم
األمحر،  وعلى األخص باالستعانة باجلمعيات الوطنية للصلي ، التزاماهتا على أفضل وجه تنفيذ
رورة لتقييد املراسالت رأت أطراف النزاع ض إاا( أو اهلالل األمحر أو األسد والشمس األمحرين)

                                                 

ة رقية ، مرجع سابق ،ص  -1  . 780عواشري

   مقال من،يف النزاعات املسلحة  األطفالمحاية  -2
www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf.htmlall/children. 
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ن مخسًا وعشرين  تفرض استخدام النمااج القياسية اليت تتضم فإن هلا على األكثر أن، لعائليةا
 ".وحتديد عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شهر كلمة ختتار حبرية
حنيف الرابعة والربتوكول األول  إتفاقيةفإن اإلجالء أو النقل القسري للعائلة ،أما يف حالة 

واهلدف منها ،1فريق العائلة  وشدد على الك يف حالة اعتقالامللحق يلح وحيث على عدم ت
 11صفوف املقاتلة فنصت املادة الهو بغية احلفاظ على األطفال من الضياع أو اإلخنراط يف 

أوالفردي لألشخاص احملميني أو نفيهم من  حيظر النقل اجلربي اجلماعي":جنيف  إتفاقيةمن 
أياً ، ةحمتلة أو يري حمتل، تالل أو إىل أراضي أي دولة أخرىاالح األراضي احملتلة إىل أراضي دولة

 .دواعيه كانت
إاا اقتضى ، كلي أو جزئي ملنطقة حمتلة معينة ومع الك، جيوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء

 ن يرتت  على عمليات اإلخالء نزوحوال جيوز أ، عسكرية قهرية الك أمن السكان أو ألسباب
 ،ما مل يتعذر الك من الناحية  يف إطار حدود األراضي احملتلةإال األشخاص احملميني

توقف األعمال  وجي  إعادة السكان املنقولني على هذا النحو إىل مواطنهم مبجرد املادية
 ."العدائية يف هذا القطاع

 التجنيدحماية األطفال من  : المطلب الرابع
واشرتاكهم يف النزاعات املسلحة سواء سنتطرق يف هذا املطل  إىل ظاهرة تنجيد األطفال  

أكانت ضمن القوات النظامية أو تابعة جلماعات مسلحة فقد جاءت آخر اإلحصائيات اليت 
:" حتت عنوان  7044ماي 72تقدمت هبا اإلحتاد األورويب للجنة للصلي  األمحر بتاريخ 

أنه مت جتنيد  "اخلطوط التوجيهية الحتاد األورويب حول األطفال و النزاعات املسلحة 
حس  ما )طفل حول العامل وقد اشرتكوا بصفة مباشرة يف النزاعات املسلحة   800،000

فإن استفحال هذه الظاهرة  وما تشكله من خماطر على ، 2 (ورد يف املعلومات الرمسية فقط 
من القرن املنصرم   تحياة الطفل فاألرواح اليت كلفتها خالل عقدي اخلمسينيات والستينيا

لحد من هذه لقانونية  ،فكان البد من وضع منظومة نصف مليون طفل قتيل تصل إىل حنو
وكذا ، 4111جنيف الرابعة لعام  إتفاقيةب 4122الظاهرة فجاء الربتوكولني امللحقني لعام  

                                                 

 .41ص ،مرجع سابق ،طالفحة فضيل   -1
 .41ص ،مرجع سابق احلكيم وادي ، عبد - 2
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ة لعام حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلح تفاقيةإل االختياريالربتوكول 
 ،وهذا ما ومحاية املشرتكني فيها يف النزاعات املسلحة للعمل على حظر اشرتاكهم 7000

 سنوضحه يف الفرعني التاليني   
  7747لسنة  األربع جنيفالتفاقيات  االختياريين يبرتوكولال :الفرع األول

اخلامسة عشر والثامنة مابني نظومة القانونية لرفع سن التجنيد حيث تراوح املسعت هذه  لقد
يلزم  فدعت إىل ضرورة اختاا كل ما نفقد جاء الربتوكول األول حبماية لألطفال اجملنديعشر ،

وحظر لألطفال مادون اخلامسة عشر ،عمليات القتالية الشاركة املباشرة يف اململنعهم من 
كافة التدابري جي  على األطراف النزاع اختاا  : " فقد نصت،1 جتنيدهم يف  القوات املسلحة

املستطاعة اليت تكفل عدم اشرتاك األطفال الذين مل يبلغوا سن اخلامسة عشر يف األعمال 
وعلى األطراف بوجه خاص أن متتنع عن جتنيد هؤالء الصغار يف قواهتا ، العدائية بصورة مباشرة

يبلغوا الثامنة  املسلحة وجي  على أطراف النزاع يف حالة جتنيد هؤالء ممن بلغوا اخلامسة عشر ومل
  2 ."األولوية ملن هم أكرب سنا ءعشر أن تسعى إلعطا

ع ء يقع على الدول األطراف يف النزاعات املسلحة الفيتضح من خالل مضمون املادة أن 
الدولية  من منع جتنيد األطفال الذين هم دون اخلامسة عشر ومل يبلغوا سن الثامنة عشر  من 

خلدمة  القوات املسلحة  تابعة لدولتهم ،لذا فإن جتنيد األطفال اشرتاك أو القيام بأية أعمال 
 مومبادئهينعكس عليهم بصورة سلبية حيث يعمل على حتطيم صالهتم بأسرهم وجمتمعهم 

وقيمهم األخالقية فيتم استخدامهم إما كحمالني أو جواسيس أو طباخني أو لتفجري حقول 
 .3األلغام

فإهنا جاءت أكثر صرامة من الربتوكول األول امللحق فنصت  ففيما خيص النزاعات يري الدولية 
ال جيوز جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشرة يف القوات املسلحة أو " ج /1/8املادة 

وعليه جند أن األطفال "اجلماعات املسلحة وال جيوز السماح باشرتاكهم يف األعمال العدائية 
أكرب قسط من احلماية وجاء املنع بالنسبة اشرتاك يف يتمتعون ب ،فإهنميف ظل الربتوكول الثاين 

                                                 

 .17مرجع سابق ،ص سليم ، عليوة - 1

 .4122 اإلضايفمن الربتوكول األول  22/7املادة - 2
مان  -3 الطبعة ،بريوت لبنان ، منشورات احلليب احلقوقيةت اجلنائية الدولية حلقوق الطفل ،النتهاكاحسني ،االعبيدي بشرى سل

 . 811،811ص، 7040األوىل 
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راجع لظروف  كاحلرب أو األعمال التابعة هلا مثل جل  املعلومات أو نقل الذخائر وال
املعيشية أو العائلية اليت دعت هبم للمشاركة يف العمليات العدائية لذا وج  رفع سن التجنيد 

ئية حيث عربت احملكمة واملسؤولية اجلنا حرب مألن مشكلة املطروحة عند ارتكاهبم جلرائ
سنة يف النزاعات  41أن مشاركة األطفال دون  حيث أقرت ضمن  نظامها عن الك اجلنائية

طفل  104على عينة مشلت  4111املسلحة يعد جرمية حرب وبناءا على دراسة أجريت عام 
 .1طفل جمند  407ميين بينهم 

  حقوق الطفل إتفاقيةلحق بالبرتوكول اإلختياري الم :الفرع الثاني
قرار اجلمعية ) 71/01/7000العامة لألمم املتحدة يف الذي مت اعتماده من طرف اجلمعية 

 .( 758/11العامة 
اشرتاك أفراد قواهتا  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عمليًا لضمان عدم"4ملادة ا

 '' اشرتاكاً مباشراً يف األعمال احلربية املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمر
ــادة  ــ ــرة " 7املـ ــ ــة عشــ ــ ــوا الثامنـ ــ ــــذين مل يبلغـ ــــخاص الـ ــــوع األشـ ــــدم خضـ ــراف عـ ــ ــــدول األطـ ــل الـ ــ تكفـ

ــلحة ــ ــ ــا املسـ ــ ــ ــاري يف قواهتـ ــ ــ ــــد اإلجبــ ــ ــر للتجنيـ ــ ــ ــــن العمـ ــ ــــرى "مـ ــ ــادة نــ ــ ــ ــمنته املـ ــ ــ ــا تضـ ــ ــ ــــالل مـ ــ ــــن خــ ــ فمـ
ــــق باإل ــ ــ ــــول امللحــ ــ ــ ــاين والربتوكـ ــ ــ ــ ــــدويل اإلنســ ــ ــ ــانون الـ ــ ــ ــ ــام القــ ــ ــ ــ ــــني أحكـ ــ ــ ــــتالف بــ ــ ــ ــاخـ ــ ــ ــ ــــوق  ةتفاقيـ ــ ــ حقــ

ــا اإل ــــيت نصــــت عليهــ ــز تطبيــــق احلقــــوق الـ ــأهنا تعزيــ ــــن شــ ــة مـ ــةالطفــــل كــــون هــــذه محايــ ــا 2 تفاقيــ ــ ،أمـ
ــــوعي  ــ ــد الطــ ــ ــ ــه التجنيــ ــ ــ ــــت عليــ ــ ــد نصــ ــ ــ ــا فقــ ــ ــ ــ ــه  8 دةاملـ ــ ــ ــــد -"4 :منــ ــ ــ ــراف احلـ ــ ــ ــــدول األطــ ــ ــع الــ ــ ــ ترفــ

ــرة  األدىن لســـن تطـــوع األشــــخاص يف ــة عـــن الســــن احملـــددة يف الفقــ ــلحة الوطنيـ ــا املســ  8قواهتـ
ــادة  ــــن 83مــــن املــ ــة مـ ــــوق الطفــــل إتفاقيــ ــادئ، حقـ ــ ــار املبـ ــــذة يف االعتبــ ــواردة يف  آخـ ــــك الــ تلـ
ــادة ــ ــــ   ،املــ ــ ــة مبوجـ ــ ــة خاصــ ــ ــرة يف محايــ ــ ــ ــة عشـ ــ ــــن الثامنــ ــــخاص دون ســ ــ ــــق األشـ ــة حبــ ــ ومعرتفــ
ــةاإل ــام ''تفاقيــ ــ ــراف القيـ ــ ــــدول األطـ ــــور علــــى الـ ــــو حمظـ ــــربي وهـ ــد اجلـ ــا إىل التجنيــ ــ ــــت أيضـ ــــد تطرقـ وقـ

ــــل  ــغ الطفـ ــ ــــىت و إن بلــ ــه حـ ــ ــــرط  41بـ ــه شــ ــ ــــموح بـ ــو مســ ــ ــــوعي فهـ ــد الطـ ــ ــرار التجنيــ ــ ــــى يـ ــنة علــ ــ سـ
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ــــن  ــــل عــ ــنة  41أن  ال يقـ ــ ــادة   1سـ ــ ــــت املــ ــــن ... :" 7/7فنصــ ــــد األدىن للســ ــــمن احلــ يتضـ
ــا ــ ــ ــ ــ ــالتطوع يف قواهتـ ــ ــ ــ ــ ــده بـ ــ ــ ــ ــ ــــمح عنـ ــ ــ ــ ــــذي تسـ ــ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــ ــ ــلحة الوطنيـ ــ ــ ــ ــ ــــيت ، املسـ ــ ــ ــ ــمانات الـ ــ ــ ــ ــ ــفًا للضـ ــ ــ ــ ــ ووصـ

ــــرباً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوع جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا التطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرض هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدهتا ملنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراً  اعتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .أو قسـ

ــــوم- 3  ــ ــــيت  تقــ ــ ــراف الــ ــ ــ ــــدول األطــ ــ ــــمح الــ ــ ــالتطوعتســ ــ ــ ــــن  بــ ــ ــ ــة دون سـ ــ ــ ــلحة الوطنيــ ــ ــ ــا املســ ــ ــ يف قواهتــ
 :بالضمانات...الثامنة عشرة

 .أن يكون هذا التجنيد تطوعًا حقيقياً  - ( -أ 
من اآلباء أو األوصياء القانونيني  أن يتم هذا التجنيد الطوعي مبوافقة مستنرية -(  -ب 

 .لألشخاص
أن حيصل هؤالء األشخاص على املعلومات الكاملة عن الواجبات اليت تنطوي عليها  -( -ج 

 .هذه اخلدمة العسكرية
يقدم هؤالء األشخاص دلياًل موثوقًا به عن سنهم قبل قبوهلم يف اخلدمة العسكرية  أن -( -د 

حتدد فيه احلد األدىن  صادقة عليه أن تقوم بإيداع إعالنل املقد ألزم الربتوكول الدو  و".الوطنية
تقدمي مجيع الضمانات ملنع التجنيد  علىوحثها  ح به للتطوع  ضمن قولتها املسلحةاملسمو 

 .2التطوعي اإلجباري 
 

                                                 

العالقة بني القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان من موقع أمحد مصلح ، مولود - 1
www.stratimes.com/f.aspx§t=21173815   15على الساعة  18/02/2015عليه يوم  طلعاh16 ، ص

15،12. 
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 ملخص الفصل األول
بعد استعراضنا للحماية املقررة لألطفال أثناء النزاعات املسلحة ،حيث تعرضنا للحماية اخلاصة 

أهنا عبارة عن منظومة من القوانني نذكر منها إتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة والعامة ،استنتجنا 
ختضع التفاق أطراف النزاع  ،حيث أهنا وفرت محاية جوازية 9191حبماية املدنيني لسنة 

،وجاء الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف املتعلق بالنزاعات املسلحة الدولية  واحلماية 
املقررة ايضا أثناء النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل ،وبذلك أصبح من الصعب أن جند 

احلماية اخلاصة باعتبار األطفال  نقصا يف جمموعة القواعد اليت حتمي املدنيني ،باإلضافة إىل
،من مل لشمل األسرة وغريه البد ان يتمتعو هبذه احلماية بسبب حالة الضعف املرتبطة بسنهم 

 .ومحايتهم من ظاهرة التجنيد 
وتعترب نصوص القانون املتعلقة حبماية األطفال يف النزاعات املسلحة يف غاية األمهية وهي تعرف 

هذه النصوص موضع التطبيق يعترب أهم ،يف ظل مايعاين منه الطفل تطورا مستمرا ،ولكن وضع 
 .حاليا ،وإجياد آليات فعالة أصبح أمرا البد منه ،وهذا ماسنتعرض له يف الفصل الثاين 
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 ةحأثناء النزاعات المسل آليات حماية الطفل في القانون الوطني والدولي :الثانيالفصل 

نصوص القانون الدويل ورغم ماتوفره من محاية لألطفال أثناء النزاعات املسلحة ،إال أنه إن 
تطبيق هذه التشريعات املختلفة متنع دون تطبيق العقوبات على البد من آليات تسهر على 

آليات وطنية يف املبحث  مرتكيب جرائم احلرب ،ولدراستة هذه اآلليات بالتفصيل قسمناها اىل
 .دولية يف املبحث الثاين األول وآليات 

 اآلليات الوطنية لحماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة: المبحث األول
يعود أساسا إيل عدم معرفة األطراف هلذه القواعد  وأيضا  اإلنساينإن انتهاكات القانون الدويل 

بدافع عدم وجود  اإلفالتاجلناة من العقوبة مما يشجع على انتهاكات أكثر و يكون  إفالت
ولذلك كان البد من حث الدول على اختاذ تدابري داخلية ،شريعات وطنية حتول دون ذلك ت

االتفاقيات الدولية املتعلقة  إىلومن بني هذه التدابري  االنضمام ،ن وقوع انتهاكات حتول دو 
كأول خطوة تتبعها ، األطفالواتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية ، اإلنساينبالقانون الدويل 

 .خطوة مواءمة هذه القوانني مع قواعد القانون الداخلي 
و أخريًا يأيت دور القضاء ،املعنية  األوساطيف  سايناإلنقواعد القانون الدويل  ننسى نشرال  و

 .من آثار النزاعات املسلحة األطفالالوطين يف تطبيق القواعد القانونية بغرض محاية 
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 االتفاقيات الدولية إلىاالنضمام  :المطلب األول
مسؤولة عن تطبيقها إن انضمام الدولة اىل أي اتفاقية دولية بشقيها االنساين او العام جيعلها 

 :وهذا ماسنبينه فيما يلي
 اإلنسانياتفاقيات القانون الدولي  إلى االنضمام:الفرع األول 

االتفاقيات الدولية أول خطوة لتطبيق قواعد القانون الدويل على الصعيد  إىل االنضماميعترب 
مها  9111ضافيان لسنة  إالو الربتوكوالن  9191 األربعةالوطين و تعترب اتفاقيات جنيف 

 .خاصة األطفالواليت توفر احلماية للمدينني عامة و  اإلنساين،روح القانون الدويل 
الدول االلتزام هبا  ارتضتميكن أن تتحقق الفعالية لقاعدة قانونية دولية أيا كانت إال إذا  وال

على أن تتعهد  األربعولذا نصت املادة األوىل املشرتكة بني اتفاقيات جنيف  ،ورغبة يف تنفيذها
1االتفاقية وتكفل احرتامها يف مجيع األحوال السامية املتعاقدة بأن حترتم هذه طرافاأل

                                                 

يف كتاب القانون الدويل اإلنساين أفاق وحتديات ،قواعد القانون الدويل اإلنساين  نظرة على فعالية تطبيقإبراهيم أمحد خليفة ،-1
 .23ص، 5002احلليب احلقوقية لبنان ،الطبعة األوىل ،منشورات ، اجلزء الثالث،
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 9191 ةاألربعاتفاقيات جنيف  إلى االنضمام -أوال
مبادئ القانون الدويل   إىلمل تضف شيئا األربع املشرتكة بني اتفاقيات جنيف  9إن نص املادة 

 األطراففالدول ،مفرتض وتطبيق ملبدأ الوفاء بالعهد أو امللتزم عبد اللتزامه  ألمريعد تقريرا  ألنه
وذلك باملوافقة عليها ،طاملا ارتضت االلتزام به  اإلنساينيفرتض أن حترتم قواعد القانون الدويل 

 .وهذا يعد تطبيقا ملبدأ الوفاء بالعهد يف القانون الدويل ،
ت أم ال قسواء صاد اإلنساينذلك فإن الدول ملتزمة باحرتام قواعد القانون الدويل  إىلإضافة 
 ضمري القانوندخلت  ألهنااجلميع ملزم هبا  و،1ة تفاقيات استنادا على طبيعتها العرفيعلى اال
باعتبارها حنمي مصلحة جوهرية أو ،2و أصبحت قواعد آخرة تسري على مجيع الدول ،العريف

 .3أساسية ال ميكن للمجتمع الدويل أن يستغين عنها
األعضاء يف املنظمة األمم املتحدة إذ إن عدد الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف يفوق عدم 

 .دولة 919بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف 
مايو / أيار 9وجدير باإلشارة هنا إىل أن فلسطني اليت قررت االنضمام إىل اتفاقيات جنيف يف 

ما إذا كانت رسالتها انضمامها تشكل صك انضمام أم ال لسبب عدم  يبث يفمل ،9191
 .د دولة فلسطنياعرتاف بوجو 

انضمت اجلزائر إىل هذه االتفاقيات يف  دوق، وبذلك حتظى اتفاقيات جنيف بالعاملية 
02/6/9162 4. 
 ملتزمة هبا نظرا لطابعها العريف كما أشرنا سابقا أن الدول غري املصادقة على اتفاقيات جنيف و
و  العريف حبيث أصبح يغطي جوانب كثرية للحرب اإلنساينويعترب التطور اجليد للقانون الدويل ،

وهو احلل األمثل  ،خاصة األطفال أثناء النزاعات املسلحة حيمي فئات واسعة من األشخاص و 
 .5للتغلب على مشكلة التذرع بعدم االمتثال لعدم املصادقة

                                                 

 .35، 39ص، 5003نساين ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر اإل ويلدال انونالرقابة الدولية على تطبيق القإبراهيم أمحد خليفة ، -1
 . 790ص ،مرجع سابق عواشرية ،رقية  - 2
 . 39ص ،مرجع سابق ، نسايناإل ويلدال انونالرقابة الدولية على تطبيق القإبراهيم أمحد خليفة ، - 3

 . 901سليم ،مرجع سابق ،ص  ةعليو  -4
 . 932ص ، ذاتهاملرجع  -5
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حسب تقرير اجلنة الدولية للصليب األمحر يف عام  969وقد بلغ عدد القواعد العرفية 
02221. 

ومن هنا تستطيع أن نقول أن الدول ملزمة بتوفري محاية لألطفال يف النزاعات املسلحة سواء  
 .كانت طرف يف اتفاقيات جنيف أم ال

ونذكر على سبيل املثال احلكم الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة الصادر 
 هذه القواعد للقانون الدويل اإلنساين ال "...وجاء فيه  0222جانفي  99 يف
التزامات متبادلة بني أي التزامات تتحملها دولة قبل دولة   -تفرض حبكم طابعها املطلق-

و يرتتب على ذلك أن  ،و إمنا تفرض باألحرى التزامات قبل اجملتمع الدويل يف جمموعة ،أخرى
 له مصلحة قانونية يف احرتام هذه القواعد ومن  م له حق قانوين يف كل عضو يف اجملتمع الدويل

 .2املطالبة باحرتام هذه االلتزامات
عن  بغض النظر، القانون الدويل اإلنساين العرفيةوعلى ذلك تلتزم الدول باحرتام قواعد 

 هجومهم دافهم يفولذلك فهي تلتزم حبماية املدنيني وعدم استه، انضمامها لالتفاقيات األخرية
حيث أن هذه االلتزامات وردت يف قواعد عرفية ملزمة حىت قبل أن يتم ، من سناء و أطفال

تقسيمها وتضمينها يف اتفاقيات جنيف األربعة و النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
وطوكيو حملاكمة جمرمي احلرب على أساسي  وقد أقيمت حماكمات نورمبورج، 9119لسنة

ــوحمكمة رون، 9113القواعد العرفية و أيضا احملكمة  الدولية ليوغوسالفيا سنة  ــ دا سنة ـ
9119 3. 

 
 
 

                                                 

 09/05/5092: تاريخ االطالع    http/www.icrc.org/araموقع الصليب األمحر  -1
 . 932ص تريكي فريد ،مرجع سابق ، - 2

العنصري يف ضوء القانون الدويل اإلنساين ،يف كتاب القانون الدويل اإلنساين فهد الشاللدة ،األبعاد القانونية جلدار الفصل    -  
 . 933،ص  5002آفاق وحتديات ،اجلزء الثاين ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،الطبعة األوىل ،

لية احلقوق جامعة الشرق ك، سالة مقدمة لنيل شهادة املاجسترير ، ت تطبيق القانون الدويل اإلنساينآليا، املطريي غنيم قناص - 3
  . 20 ص، 5090 -5003األوسط ،
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 9191إلى البرتوكوليين الملحقين بإتفاقيات جنيف لسنة  االنضمام: ثانيا 
امللحقني باتفاقيات جنيف  9111بلغ عدد الدول املصادفة على الربوتوكوليني اإلضافيني لسنة 

دولة فيما خيض 962و، األولدولة فيما خيص الربتوكول اإلضايف 912إىل  9191لسنة 
 دولة على الربتوكول اإلضايف  23 و ،0292 مارس 01الربتوكول اإلضايف الثاين لغاية 

 .1الثالث
توكولني مل حيظيا بنف  القبول العاملي الذي حظيت به اتفاقيات جنيف األربعة حيث أن الرب 

م نضخصوصا عند ما ال ت، رغم ما تشهده  الساحة الدولية من نزاعات مسلحة داخلية حاليا
باعتبارها تنادي حلقوق اإلنسان و السلم واألمن ،2  دولة مثل الواليات املتحدة االمريكية

تدخالهتا العسكرية وغري العسكرية يف مناطق شىت من العامل حلماية ضحايا الدويل ببعض 
 .النزاعات املسلحة 

وهذا  الفلسطينينيو إسرائيل أيضا مل تصادق عليها وما ترتكبه من انتهاكات يف حق األطفال 
 ها اللجنة الدوليةما جعل املنظمات الدولية تسعى إلقناع الدول االنضمام و للربتوكولني ومن

معية العامة لألمم املتحدة بدعوة الدول إىل االنضمام إىل الربتوكوليني يف اجلو ، للصليب األمحر
وضع الربتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف ''حتت عنوان  9199لسنة  16/23توصيتها
قبول شبه العاملي ال ءإذ صرحت بأهنا هتين، ''أن محاية ضحايا النزاعات املسلحةاألربعة بش

ني يفإهنا تسجل اجتاها مماثال برز فيما يتعلق بقبول الربتوكولني االضاف،التفاقيات جنيف 
وحتت مجيع الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف و اليت مل تصبح بعد طرف يف ، 9111لسنة

 .3ممكناين أن تعمل على ذلك يف أسرع وقت الربتوكول اإلضايف الث
 ، 9191ماي سنة  96يف  9111لعام  اإلضافينيعلى الربتوكولني وقد صادقت اجلزائر 

األول املتعلق بالنزاعات  اإلضافينيمبوجب املرسوم الرئاسي املتضمن االنضمام إىل الربتوكولني 
 . 4ةاملسلحة الدولية والثاين يتناول النزاعات املسلحة غري الدولي

                                                 

 93/90/5090املتعلق حبماية ضحايا النزاعات املسلحة  9303ني التفاقيات جنيف لعام يلربتوكولني االضافاوضع  - 1
www.icrc.org/ara ،90/05/5092عليه يوم  طلعا . 

 . 33صبن شعرية وليد ،مرجع سابق ، -2
 .790ص ، سابق مرجعرقية عواشرية ، -3
 . 98/02/9333املوافق لـ 9003شوال  99،املؤرخ يف  83-33املرسوم الرئاسي رقم  - 4
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 المحكمة الجنائيةاالنضمام إلى النظام األساسي  :الفرع الثاني
أحدث النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الكثري من االختالفات و النقاشات سواء 

شد املعارضني هلذه وتعترب الواليات احملتدة من أ، عداده أو إقراره وحىت بعد إقرارهأثناء إ
االلتزامات  فقد سحبت توقيعها على النظام األساسي للمحكمة لتتحرر من كل ،1احملكمة

 . 2 0220مايو 6 وذلك بتاريخ ظفون األمريكيني للمقاضاة أمامهالكي ال يتعرض املو 
منع تفاقيات بشأن االبالرغم من أن تعداد اجلرائم املنصوص عليها يف نظامها مأخوذ من 

مأخوذ من  9وجرائم احلرب املنصوص عليها يف املادة ، من النظام 6ادة اجلماعية املادة اإلب
أما بالنسبة اجلرائم ضد ، هي ملزمة لكوهنا قانون دويل عريفف 9191اقيات جنيف األربعة اتف

هي إال جتسيد للقانون الدويل العريف جلميع الدول و  ما 1اإلنسانية اليت نصت عليها املادة 
 .3من النظام األساسي يعطي األولوية للقضاء الوطين وفقا ملبدأ التكامل 91رغم أن املادة 

مما يستلزم وجود توافق بني ، التنفيذ البد من املصادقة عليها تدخل معاهدة روما حيزوحىت 
وبذلك يتطلب األمر بعض التعديالت ، الداخلية تري الدول و تشريعاهتانصوص املعاهدة ودسا

 ون وال يعرتف هبا النظام األساسيهبا املسؤول عالدستورية وخباصة مسألة احلصانات اليت يتم
 .4األساسيالذي كان سببا يف عدم تصديق بعض الدول على النظام و ،للمحكمة 

اجلزائر  وحىت ، 0229غاية أوت  إىلدولة  929يبلغ عدد الدول املصادقة على  نظام روما 
 .جيبويت و جزر القمر  ،ت إليه ثالث دول عربية هي األردنوانضم، مل تصادق عليها

 
 
 

                                                 

 . 33 ص،مرجع سابق ، بن شعري وليد - 1

اين ،آفاق وحتديات يف كتاب القانون الدويل اإلنس، نساين واحملكمة اجلنائية الدوليةالقانون الدويل اإلشكري حممد عزيزي ، - 2
 .905ص، 5002،لبنان ، ةمنشورات احلليب احلقوقي، الثالثاجلزء 

 .  33ص، بن شعرية وليد ،مرجع سابق - 3
 . 900 ص، املرجع ذاته - 4
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لينهي عصر ،إن جناح احملكمة ال يتأتى إال بتعاون الدول عن طريق املصادقة العاملية عليه 
أ وإسرائيل تتهربان .م.وهذا ما جعل الو،1إفالت مرتكيب جرائم احلرب ضد األطفال من العقوبة

من املصادقة عليه لكوهنما يعلمان قطعا بأهنما سيكونان يف مقدمة املسالني عن اجلرائم اليت 
 .2 ارتكبوها

ناء النزاعات ك أخرى لتضمن محاية أكرب و أمشل لألطفال أثوالبد من االنضمام إىل صكو   
 :إجيازاملسلحة و سنتعرض إليها فيما يلي يف 

 االنضمام لالتفاقيات الدولية األخرى لحماية األطفال :الفرع الثالث 
 9199اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية لسنة : أوال

 39وقد صادقت عليها اجلزائر يف ، 0229دولة إيل غاية  992عليها عدد الدول املصادقة 
 .9163تشرين األول أكتوبر 

 9166الدويل للحقوق املدنية و السياسية لسنة  العهد: ثانيا
 9191سبتمرب   90وصادقت عليه اجلزائر يف ،دولة  963انضمت إليه 

 العهد الدويل للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية : ثالثا
 9191سبتمرب 90دولة وقد صادقت عليه اجلزائر يف  921قبلت به  

 9169جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية  ماتفاقية عدم تقاد: رابعا
م هلذه ضمل تندولة وتعد اجلزائر من الدول اليت  20طراف يف هذه االتفاقية بلغ عدد األ

 .تفاقية اإل
 9191اتفاقية حقوق الطفل : خامسا

باستثناء الو م أ واليت ال متلك تربيرا لذلك وصادقت عليها اجلزائر  دولة، 913انضمت إليها 
  .9113ابريل  96يف 
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 ةـمءالموا: يـب الثانـالمطل
مل  حبماية األطفال يبقى غري كايف ما ةإن االنضمام إىل اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين اخلاص

ة يف إطار القانون تتخذ اإلجراءات القانونية والعلمية لضمان تطبيق هذه الصكوك الدولي
ويستند هذا  ،1اإلنساينمة من أهم املراحل تنفيذ القانوين الدويل ئوتعترب املوا، الداخلي للدول
إذا ، نص املادة األوىل املشرتكة يف اتفاقيات جنيف األربعة والربتوكول اإلضايف األول االلتزام إىل

أن عبارة تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن حترتم هذه االتفاقية تعين أن تتكفل الدولة ينب ما 
ل اإلضايف الثاين وخيلو الربتوكو ، 2يلزم من القوانني لتنفيذ التزامها باحرتام القانون الدويل اإلنساين

من نص مماثل وعليه والبد من إدراج هذه  القواعد اخلاصة حبماية األطفال ضمن القوانني 
 .القانون العسكري  والداخلية مثل قانون العقوبات 

هناك بعض الدول اليت تعرتف ، لقانون الدويل و القانون الداخليمة بني ائويف سبيل املوا
الذايت للمعاهدات الدولية يف القانون الداخلي و ذلك يف حالة ما إذا  دساتريها مببدأ اإلدماج 

كان الربملان ميلك  منفردا أم باالشرتاك مع السلطة التنفيذية اختصاص إبرام تلك االتفاقيات  
فهذه األخرية تعترب املعاهدة الدولية ملزمة هلا داخليا دون ، كما  هو احلال يف فرنسا و سويسرا

 .و صادر عن الربملان  وننرها يف شكل قااحلاجة إيل صدو 
دقا عليها ادماج املعاهدة حىت لو كان مصدساتريها على عدم ان وهناك بعض الدول اليت تنص

 .ل الدولةقبالقانون الداخلي إال بعد القيام بإجراء خاص من يف 
 على أن صوقد يأيت يف شكل مرسوم أو قانون ين، وقد يكون هذا اإلجراء نشر للمعاهدة

املعاهدة أصبحت نافدة فيطبقها القاضي باعتبارها قانون داخلي ولي  كوهنا وردت يف معاهدة 
  .دولية

تنص دساتريها على االندماج الذايت  يز مرجان يرى أن غالبية الدول اللكن الدكتور عبد العز 
القواعد بعد التصديق عليها يف القانون الداخلي وهذا عك  احلال يف إال  للمعاهدات الدولية

 .3 العرفية اليت ال حتتاج ملثل هذه اإلجراء

                                                 

 .   93  ص، ،مرجع سابق أحسن كمال - 1
 . 532  صعمر سعد اهلل ،مرجع سابق ، - 2
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تطبيقها أي إجراء داخلي بشرط يتطلب فالقواعد العرفية اليت تكفل محاية لألطفال كثرية و ال 
 .1الدولة عدم خمالفتها للنظام العام يف
 : مة تشريعاتها مع القانون الدولي اإلنسانيئجهود الدول في مجال موا

تعد موافقة الدول على تنفيذ التزاماهتا املرتتبة عليها مبوجب االتفاقيات الدولية تطبيق ملبدأ  
ءمة قامت العديد من الدول مبوا، وعلى هذا األساس، 2الوفاء بالعهد يف القانون الدويل

يعية ملعاقبة مرتكيب االنتهاكات للقانون اإلنساين ومن أهم التدابري التشر ، تشريعاهتا الداخلية
 : هي
تكفل تطبيق اتفاقيات جنيف وهو ما نصت عليه االتفاقية األوىل يف  ئح قوانني ولوا سن -
 .992والرابعة يف املادة  909و الثالثة يف  91و االتفاقية الثانية يف مادهتا 99ادهتا م
سن تشريعات جنائية حتدد عقوبات جزائية مناسبة يف حالة االنتهاكات اجلسمية لقواعد  -

و االتفاقية ( 22-91) وادالقانون الدويل اإلنساين وهو ما نصت عليه اتفاقية جنيف األوىل م
-996)الرابعة املادتني االتفاقية و ( 932-901) والثالثة املواد( 29- 22)  موادالثانية  
 .3( 19-92) وكذلك الربتوكول األول املادتني   ،(991

جند سويسرا أدرجت قائمة االنتهاكات اجلسمية مت تشريعاهتا ءومن أمثلة الدول اليت وا
وبلجيكا عرب القانون ، لسادس من قانون العقوبات العسكريالتفاقيات جنيف يف الفصل ا

 مبقتضى  ة األوىل منه املخالفات اجلسميةالذي عد املاد 9113حزيران 96الصادر بتاريخ 
 نيعانت من آثار حربني أهليتوسارت اليمن اليت ، 4اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها امللحقني

من  ضافينياإلة تشريعاهتا الداخلية مع اتفاقية جنيف وبرتوكوهلا مءعلى نف  النهج وسعت ملوا
والذي تضمن ، 9119جوان 02يف  الصادر 06رقم  خالل القانون اجلنائي العسكري اليمين
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كما ،املسلحة غري الدوليةمن النزاعات ز  ةوقائمة األفعال اجملرم، ال كامال من جرائم احلربصف
 .1نص على عدم قابلية جرائم احلرب للتقادم

 9119ل أفري 00املؤرخ يف  09-19رجوع لألمر رقم فبال، شرع اجلزائريأما فيما خيص امل 
ختصاصات القضاء ال جند أي إشارة إىل جرائم احلرب ضمن ا، واملتضمن القانون العسكري

صادقت على اتفاقيات جنيف و برتوكوليها اإلضافيني ومبا أن اجلزائر ، العسكري اجلزائري
من الدستور 930على القوانني الداخلية وفقا لنص املادة  ووباعتبار أن القانون الدويل يسم

ا يعين أن داخلي دون احلاجة إيل إدماجها فهذحبيث تصبح االتفاقية جرءا من القانون ال
 . 2نتهكي القانون الدويل اإلنساينالقضاء اجلزائري ميكن له معاقبة جمرمي احلرب وم

 نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني : المطلب الثالث
ة من يدعي عدم علمه هبذا يهدف نشر القانون الدويل اإلنساين عموما إىل سد ذريع

ومن هنا جاءت القاعدة اليت تقضى بأن اجلهل بالقانون ال يعترب عذرا واجلهل بالقانون ،القانون
ألن ، اإلنساين على درجة أكرب من اخلطورة مقارنة مع جهل الفروع األخرى للقانونالدويل 

لذا كان التعريف بقواعده ، داركهاتي إىل نتائج وخيمة قد ال ميكن ذانتهاك هذا القانون يؤ 
 .3ضرورة ملحة من أجل العمل به ونشره يف األوساط املعنية به

مادة مشرتكة خاصة بإلزامية نشر أحكامها   9191لعام  ةوتتضمن اتفاقيات جنيف األربع
تتعهد األطراف السامية املتعاقدة ''بني االتفاقية الثالثة واليت تنص على أنه  901منها املادة 

ا يف وقت السلم كما يف وقت ه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن يف بلداهنذر نص هتنشبأن 
تها ضمن التعليم العسكري واملدين إذا أمكن حبيث وتتعهد بصفة خاصة أن تدرج دراس، احلرب

 ."تصبح املبادئ اليت تتضمنها معروفة جملموع قواهتا املسلحة والسكان 
من الربتوكول  93وكذلك املادة  ،من اتفاقية جنيف الرابعة 999وبنف  املعىن جاءت املادة 

 .9111 لعام من الربتوكول اإلضايف الثاين 91املادة  9111اإلضايف الثاين لعام 
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يف انتشار ونشر القانون الدويل و  اببسبست لغات عاملية عترب نشر نصوص القوانني الدولية وي
  . 1إىل أغلب دول العامل  هإيصال

   الجهات المساهمة في النشر :الفرع األول
 لصليب األحمرالدولية ل جنةللادور : أوال

اللجنة الدولية للصليب األمحر تذكر  ملا كان اجلهل بالقانون عقبة حتول دون تنفيذ فان
ا ذوتعمل من جانبها على نشر قواعد ه، األطراف بالتزاماهتا بنشر القانون الدويل اإلنساين

 . 02 القانون وفقا لنظامها األساسي وذلك مبوجب املادة اخلامسة فقرة
نشر القانون ية القانون الدويل اإلنساين بدور نشط يف جمال حاموقد لعبت اللجنة بصفتها 

وهذه املهمة يصعب إىل حد كبري القيام هبا على وجه ، 3يلولة دون انتهاكهحالدويل اإلنساين لل
جهات كثرية يف النشر وعلى رأسها الدولة وأجهزة اإلعالم  إلستعانة مبسامهةأكمل بغري ا

قانون الدويل واجلمعيات الوطنية للهالل األمحر والصليب األمحر واللجان الوطنية املختصة يف ال
 .  4 االنساين

فعلى سبيل املثال قامت اللجنة بتقدمي حلقات دراسية عديدة منها تلك اليت نظمت 
يف واشنطن   OASالدول األمريكية ةللدبلوماسيني يف مقر األمم املتحدة واليت خصصت ملنظم

  .91195 وتلك  اخلاصة مبنظمة الوحدة اإلفريقية يف أدي  أبابا عام ، 9193عام 
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دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر و الهالل األحمر في نشر القانون الدولي : ثانيا
 اإلنساني

الوطنية مبسؤولية النشر   التزاما صرحيا على اجلمعيات 9191مل تضع اتفاقيات جنيف لعام 
فقد نصت االتفاقيات و ، يف تنفيذ القانون الدويل اإلنسانولكن باعتبارها أدوات مهمة 

 .  1ساعدة ضحايا احلروب مالربتوكوالن اإلضافيان على دور اجلمعيات يف أعمال 
بق يف املنازعات املسلحة الصادر عن شر القانون الدويل اإلنساين املطبشأن ن 09والقرار رقم 

املسلحة لعام  زاعاتلتأكيد وتطوير القانون الدويل اإلنساين املطبق يف الن، املؤمتر الدبلوماسي
9111. 

اين فاجلمعيات الوطنية تشارك مع السلطات الوطنية يف عملية نشر أحكام القانون الدويل اإلنس
 :من خالل جمموعة من اإلجراءات

حث حكومة بالدها على إدخال القواعد األساسية التفاقيات جنيف ضمن التعليمات  -
أحكام  رونش، التعليم العايل واألطباء واملعاونني الطبيني ومعاهد، املوجهة للضباط واجلنود

 .معات و املدارس الطبية والعسكرية القانون بني أوساط الشباب واجلا
 .تقدمي اخلربات الالزمة لتنفيذ عملية النشر  -
تقدمي املشورة للسلطات الوطنية سواء اليت تعدها اجلمعيات الوطنية أو اليت تستلمها من  -

 . اللجنة الدولية للصليب األمحر
القانون  وقد شاركت اجلمعيات الوطنية بشكل فعال يف تنظيم ندوات دراسية حول تنفيذ

 9111فهي عام ، ت االستشارية املنتشرة يف العاملوبيات اخلدماالدويل اإلنساين مع مند
اثنتان يف األردن ،  الدول العربيةندوة دراسية يف العامل منها أربع ندوات أقيمت يف 09أقيمت 

 . 2ميهيقلإندوة دراسية أربع منها  02أقيمت  9119ويف ، وواحدة يف اليمن  وأخرى يف لبنان
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 في نشر القانون الدولي اإلنساني اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنسانيدور : ثانيا
للصليب  09املؤمتر الدويل  الوطنية للقانون الدويل اإلنساين إىلاللجان  ءفكرة إنشا دو تع  

اليت مت فيه دعوة اجلمعيات الوطنية و حتميلها ،مبدينة مانيال  9199األمحر املنعقد عام 
مت  وجود استجابة كبريةولعدم ، هذه اللجان ءانشساعدة حكوماهتا من أجل إممسؤولية 

 02الدويل  هذه اللجان يف القرار اخلام  الصادر عن املؤمتر نشاءالتأكيد ثانية على ضرورة إ
هذه اللجان إال أن نشاء ورغم عدم وجود أي التزام قانوين بإ، 9196د للصليب األمحر املنعق

واجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي ،واألردن  كاليمن  هانشائبإالعديد من الدول العربية قد قامت 
  .1وزير العدل ويرأس اللجنة  0229جوان  9ادر بتاريخ الص 963-29رقم 
 : 963-29م اللجنة بعدة مهام حسب املادة الثالثة من املرسوم و وتق
 .اقرتاح املصادقة على االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين  -
 .ومنتديات وندوات وملتقيات ذات الصلة بالقانون الدويل اإلنساين اتءتنظيم لقا -
 .اقرتاح التدابري الالزمة لتكييف القانون الوطين مع قواعد القانون الدويل اإلنساين -
 القيام بكل الدراسات وإجراءات وكل العمليات التدقيقية الضرورية ألداء مهامها  -
 .ت اإلقليمية والدولية العامة يف هذا اجملال ترقية التعاون وتبادل اخلربات مع املنظما -
 2تبادل املعلومات حول القانون الدويل اإلنساين مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى -

 

 
 
 
 
 

                                                 

 . 53ص أحسن كمال ،مرجع سابق ، - 1
اث اللجنة الوطنية دواملتضمن إح 00/08/5003املوافق لـ 9053األول مجادي  53املؤرخ يف  987-03املرسوم الرئاسي  2 -
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 اط المستهدفة من النشراألوس:الفرع الثاني 
 القوات المسلحة: أوال
مت النص على إدراج دراسته القانون الدويل اإلنساين يف اتفاقيات جنيف ضمن برامج التعليم  
كما نص عليه يف املادتني ، وايلا على التمنه 999-901-99-91عسكري يف املواد ال
 من الربتوكول امللحق الثاين  90-93

فباإلضافة اىل ، املدنينيسرى واألشخاص األباشرة عن امل ويقصد بالقوات العسكري املسؤولة
خاص  نيلقتل فانه يتعني أن تكون حم، تفاقياتوجوب حيازة السلطات العسكرية لنص اال

 ومن ذلك معرفة احلقوق العامة واخلاصة اليت يتمتع هبا األطفال ، ودقيق بأحكامها التفصيلية
 .رع بعدم احليازة لنص االتفاقية أو عدم اطالعها عليهفال جيوز التذ
كون من واجب ي، من الربتوكول اإلضايف األول 91ة نص الفقرة الثانية من املاد وحبسب

أفراد القوات  التأكد من أن تطلب من قياديها كل وحسب مسؤوليته األطراف السامية أن
تفاقيات وهذا االة من التزاماهتم كما تنص عليها بينون حتت إمرهتم على املسلحة الذين يعمل

 .1 ع االنتهاكاتوقملك بغية منع وذ( الربتوكول)اللحق 
لقلق أو احلزن أو ومبا أن اجلنود أثناء املعركة يتعرضون إىل ضغط كبري ناتج عن اخلوف أو ا

م األحكام املتضمنة قينهو تلحتضريهم نفسيا قبل اندالع احلرب  فالبد من ،االهنيار الكلي
 ئنيباحلماية لكي جيدوا أنفسهم مهيمحاية األطفال عن طريق قيام القادة بنشر األحكام املتعلقة 

رض الواقع ومن أجل بلوغ هذا اهلدف وتطبيق هذه األحكام يف أ ،لتطبيقها عند اندالع احلرب
البد أن يتشبع كل العسكريون مبختلف رتبهم بأحكام القانون الدويل اإلنساين بإتباع مجيع 

 . 2نشورات وغريها الوسائل املتاحة كالندوات واحملاضرات و امل
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 :السكان المدنيون
وعية وترسيخ املدنية يكتسب أمهية بالغة بقصد تإن نشر أحكام القانون اإلنساين يف األوساط 

لني و ؤو املسويقصد باملدنيني ، ة ويقصد باملدنينيأوساط هذه الفئالقيم األخالقية لدى 
 .ووسائل اإلعالم واملدارس واألوساط الطبية،واألوساط األكادميية  املوظفني احلكوميني

تتعهد األطراف السامية املتعاقدة  ": همن اتفاقية جنيف الرابعة على أن 999قد نصت املادة و 
ا يف وقت السلم كما يف وقت بأن تنشر نص هذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن يف بلداهن

 إذا م العسكري واملدينبأن تدرج دراستها ضمن برامج التعلي وتتعهد بصفة خاصة، احلرب
النشر و الواقع أن طبيعة  "معروفة جملموع السكان احبيث تصبح املبادئ اليت تتضمنه، أمكن

هي أكثر صعوبة يف األوساط املدنية منه يف األوساط العسكرية اليت يتوفر فيها قدر كبري من 
 . 1التجان  
ألهنا صاحبة القرار يف ، وظفني هم الفئة املسؤولة عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساينفكبار امل

واألوساط األكادميية باألخص ، هذا اجملال وهي اليت توجه السياسة اليت جيب إتباعها يف النشر
غدا فال بد من تعليمهم أحكام القانون  اعتبارهم رجال القانون أو مسؤولوطلبة احلقوق ب

بالنسبة لتالميذ املدارس أما ، خاصة الدويل اإلنساين عامة والقواعد املتعلقة حبماية األطفال
بعوا بالقيم اإلنسانية منذ نعومة أظافرهم ولكن على تشاالبتدائية و الثانوية فالبد من أن ي

من عنف وآثار  عليه حسب قدراهتم الذهنية وجيب حتسسيهم خبطورة التجنيد وما ينطوي
    . 2نفسية خطرية

ومساعدة ضحايا  م بتخفيف املعاناةأما النشر يف األوساط الطبية باعتبارها الفئة اليت تقو 
لها سلبا يؤثر جه هم من معرفة احلقوق والواجبات لكي اليولذلك البد عل، النزاعات املسلحة

وأخريا فالنشر يف األوساط اإلعالمية مباله من دور يف الكشف ، على حياة من يتكفلون هبم

                                                 

 .902ص، مرجع سابق، قريع عامر - 1

 .991- 996سليم ،مرجع سابق ،ص  ةعليو  -2
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قواعد وأحكام احلماية اخلاصة فالبد لإلعالميني أن يتلقوا ، عن اجلرائم وتوجيه الرأي العام
 . 1باألطفال ليتمكنوا من املسامهة الفعالة يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين

ونتيجة هلذا فان اتفاقيات جنيف تركز على ضرورة أداء مهمة النشر يف وقت السلم أيضا 
 ستغرق وقتا طويالنساين ين نشر املعرفة بالقانون اإلن حتقيق هذا األمر بصورة كاملة أللضما
 يل ولكن بتوعية أفراد  القوات املسلحة والسكان بضرورةفهو ال يتعلق بتلقني نظرية بشكل آ،

كان نشر   إذ، نساين ومبا يرتتب عليها من نتائج عند خمالفتهاقواعد القانون الدويل اإل معرفة 
أن يكون  عند اندالع نزاع ما فانه خيشى يف الغالب إالقانون الدويل اإلنساين ال يتم قواعد 

لذلك يستحسن نشر هذه القواعد يف زمن السلم هبدف ترسيخ وعي ، ذلك غري ذي جدوى
 .إنساين حقيقي
 في مجال القانون الدولي اإلنساني التأهيل :المطلب الرابع

 .اول فيه إعداد العاملني املؤهلني واملستشارين القانونني ننت 
 المؤهلينالعاملين : الفرع األول

الذي طالب بضرورة  9162استجابة لقرار املؤمتر الدويل للصليب األمحر العشرين املنعقد يف 
ل تنفيذ القانون الدويل العمل على تكوين جمموعة من األفراد قادرين على العمل يف جما

 املطبق يف النزاعات اخلاص بنشر القانون الدويل اإلنساين 09كما دعا القرار اإلنساين ،
-9119)والصادر عن املؤمتر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدويل اإلنساين  املسلحة
يف فقرته الثانية الدول بالقيام يف زمن السلم بتدريب موظفني مؤهلني قادرين على  ( 9111

 . 2تعليم القانون الدويل اإلنساين وتيسري تطبيقه
 المستشارون القانونيون: الفرع الثاني

وتتمثل  من الربوتوكول امللحق الثاين ، 90ورد النص على نظام املستشار القانوين يف نص املادة 
 .مهمتهم يف تقدمي املشورة والرأي للقادة العسكريني ،وال يتمتع رأيهم بقيمة ملزمة 

                                                 

قصي مصطفى عبد الكرمي ،تيم مدى فاعلية القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ،رسالة مقدمة  -9
 . 12،ص  0292،جامعة النجاح الوطنية، فلسطني ،لنيل شهادة املاجستري 

 . 029تريكي فريد ،مرجع سابق، ص  -0
 . 999،991سليم ،مرجع سابق ،ص  ةعليو  - 
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والتعليمات التكتيكية ويتمثل الدور الرئيسي للمستشار القانوين يف الفحص القانوين للخطط 
 نساينالقانون الدويل اإل دقبل االشتباك املسلح للتأكد من مدى توافق اخلطة مع ما تفرضه قواع

 1.،وال سيما محاية املدنيني من آثار النزاع املسلح 
 .اإلجراءات القضائية لضمان تنفيذ القانون الدولي اإلنساني : خامسالمطلب ال

اقبة مرتكيب السابقة ال ننسى دور  القضاء يف إرساء دعائم العدالة ومعباإلضافة إىل اآلليات 
ول ومبدأ االختصاص األفرع اليف  حيث سنرى كيفية التعاون القضائياجلرائم ضد األطفال ،

 . ثاينالفرع الالعاملي يف 
 . التعاون في المجال القضائي :األولالفرع 

جمال تسليم اجملرمني وكذا املساعدة القضائية الدولية يف  يفهذا اجلانب من التعاون  لتمثي
 :جمال الشؤون اجلنائية 

 :المساعدة القضائية الدولية في الشؤون الجنائية : أوال
يف الفقرة األوىل من الربوتوكول األول على مبدأ التعاون فيما يتعلق  99حيث نصت املادة 

تقدم األطراف السامية املتعاقدة  " كات اجلسيمةباإلجراءات اجلنائية اليت تتخذ بشأن االنتها 
كل منها لألخر أكرب قسط من املعاونة فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية اليت تتخذ بشأن 
االنتهاكات اجلسيمة ألحكام االتفاقيات أو هذا اللحق ومل حيدد نطاق التعاون و ال 

 .2اإلجراءات املتبعة يف تطبيقه
ل من املساعدة املتبادلة يف اإلجراءات اجلنائية اليت جتري خارج كيف  وتتمثل هذه املعاونة 

 .3البالد وتنفيذ األحكام اجلنائية األجنبية وهو هبذا  يتسم بطبيعة عابرة للحدود
  تسليم مجرمي الحرب: ثانيا

،وال ينشأ هذا النظام  إجراءات التعاون القضائي الدويل إن نظام تسليم اجملرمني يعترب من بني
ميكن تصوره بني دولة ومنظمة دولية أو بني دولة وأحد  بني دولتني أو أكثر لذلك ال إال

                                                 

 . 029،022تريكي فريد ،مرجع سابق ،ص  -1

 .999ص، ،مرجع سابق صطفى عبد الكرمي تيمقصي م -2
 . 39ص ، ،مرجع سابق أحسن كمال -3
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دولية  ،ويقوم التعاون يف هذا اجملال  على شكل اتفاقيات لقانون الدويل األخرىأشخاص ا
 وميكن أن يشكل شرط املعاملة باملثل أحد مصادر التسليم هبدف  ،ثنائية أو متعددة األطراف

،والبد من توافر شرطني حىت يتم تسليم اجملرمني بالنسبة للشروط املتعلقة  1ةمالحقة اجلنا
 ،ولة الطالبة أو جنسية دولة ثالثة،فإذا كان الشخص من جنسية الد يف التسليمبأطراف العالقة 
،إمنا إذا كان الشخص املطالب تسليمه من جنسية الدولة املطالبة  شكالفعندها ال يثور اإل
باملبدأ السائد يف القانون الدويل الذي يقضي بعدم تسليم الدولة لرعاياها شرط فيعمل عندئذ 
 .حماكمتهم 

حيث البد أن تكون اجلرمية معاقب عليها يف قانون ، التسليمالشروط املتعلقة باجلرمية حمل 
وأن تكون اجلرمية على درجة من اجلسامة واخلطورة وباعتبار جرائم احلرب املرتكبة  الدولتني،

 .2وأن تكون اجلرمية ذات طبيعة جنائية وليست سياسية ، الصفةد األطفال تتميز هبذه ض
 مبدأ االختصاص العالمي: الفرع الثاني 

دولة أن تباشر اختصاصها القضائي على بعض  ألييقصد مببدأ االختصاص العاملي أنه ميكن 
أنواع اجلرائم الدولية ومرتكبيها بغض النظر عن مكان ارتكاب اجلرمية أو جنسية اجلاين  فاألذى 

ها ملزمة فالدول كل، ضد األطفالوحشيتها وباألخص  إىلاليت تلحقه جرائم احلرب بالنظر 
 . 3واختاذ اإلجراءات القانونية حبقهم ،مبالحقة هؤالء اجملرمني

النص على مبدأ :ولتطبيق مبدأ االختصاص العاملي البد من توافر شروط معينة أمهها 
االختصاص العاملي يف القوانني الداخلية بشكل صريح ،وتعريف اجلرمية حمل االختصاص العاملي 

وطنية خمتصة بتطبيق  آلياتر وأخريا جيب توف، أركاهنا بشكل ال يدع جماال للب  بدقة وتوضيح
 .املبدأ لتتمكن اهليئات القضائية الوطنية من مقاضاة مرتكيب اجلرائم

على التوايل  996، 901، 22، 91وجيد هذا املبدأ أساسه يف اتفاقيات جنيف يف املواد 
فرض تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم ل" واملتطابقة يف نصها 

                                                 

لنيـــــل شـــــهادة  لقواعــــد القـــــانون الـــــدويل اإلنســـــاين ،رســــالة مقدمـــــة نتهاكـــــات اجلســـــيمةالعقــــاب علـــــى االصــــري مـــــرمي ،فعاليـــــة نا -1
 . 991،ص  0221اجستري ،جامعة باتنة ،اجلزائر،امل
 .910ص ، املرجع ذاته- 2

 919. 911ص، ذاته رجعامل -3
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عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقرتفون أو يأمرون باقرتاف إحدى املخالفات 
 اجلسيمة هلذه االتفاقيات املبينة يف املادة التالية 

يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات اجلسيمة أو باألمر 
 تشريعه،وله أيضا إذ فّضل ذلك وطبقا ألحكام  جنسيتهقدميه إىل حماكمة أي كانت باقرتافها بت

،أن يسلمهم إىل طرف متعاقد معين أخر حملاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف املذكور أدلة 
 .اهتام كافية ضد هؤالء األشخاص

على كل طرف متعاقد اختاذ التدابري الالزمة لوقف مجيع األفعال اليت تتعارض مع أحكام هذه 
 .التاليةالف املخالفات اجلسيمة املبينة يف املادة االتفاقيات خب

عن  مالئمةوينتفع املتهمون جبميع األحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع احلر ال تقل 
وما بعدها من اتفاقيات جنيف بشأن معاملة أسرى  922الضمانات املنصوص عليها يف املادة 

 . 9191أوت  90احلرب املؤرخة يف 
من الربوتوكول األول على التزام األطراف املتعاقدة بقمع االنتهاكات  96وأشارت املادة 

 .1اجلسيمة ومنع االنتهاكات األخرى لالتفاقيات والربتوكول 
البد من اإلشارة إىل أن القانون الدويل اإلنساين العريف قد أشار إىل مبدأ االختصاص العاملي 

بدأ على االنتهاكات حصر تطبيق امللكنه خالف القانون اإلتفاقي حيث أن هذا األخري 
،أما القانون العريف قد وسع من نطاق تطبيق املبدأ حىت على االنتهاكات اليت ال  اجلسيمة فقط

 .2توصف باجلسيمة ومنها انتهاكات املادة الثالثة املشرتكة والربوتوكول اإلضايف الثاين 
 9111املعدل يف  9113وتعترب التجربة البلجيكية رائدة يف هذا اجملال حيث نص قانون 

ملكافحة املخالفات اجلسيمة التفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني يف املادة السابعة اليت 
أقرت مبدأ االختصاص العاملي للمحاكم البلجيكية يف نظر جرائم اإلبادة وجرائم ضد اإلنسانية 

م احلرب مهما كانت جنسية املتهم أو الضحية أو مكان وقوع اجلرمية ومكان تواجد وجرائ
 .3املتهم 

                                                 

 . 30 ،صأحسن كمال ،مرجع سابق  -1
 . 993،  990،ص  مرجع سابق،ناصري مرمي  -2
 . 33،صأحسن كمال ،مرجع سابق  -3
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ولكن بسبب الضغوط املباشرة اليت مارستها الواليات املتحدة األمريكية ومنظمة حلف مشال 
ختتص فقط باجلرائم ذات  أهنااألطلسي يف قضية شارون ،عدلت بلجيكا هذا القانون وقررت 

 . 1يكا الصلة ببلج
 09مت تعديل القانون اليمين رقم  9111ففي عام  ،ة للدول العربية نذكر منها اليمنأما بالنسب

الفصل الثالث اخلاص "،وهذا بإدراج فصل جديد بعنوان  يشأن جرائم العقوبات العسكرية
،وقد عددت بعض جرائم احلرب ومنها قتل  032إىل  02وهو من املواد " جبرائم احلرب 

صورة ،احتجاز األشخاص املدنيني ب تعذيب األسرى أو إساءة معاملتهم، أو املدنيني األسرى
ورغم أمهية التشريع اليمين إال  ،واهلجوم على املنشآت املدنية، غري مشروعة أو أخذهم كرهائن

،حبيث اقتصرت احملاكمة العسكرية  ختصاص العاملي بصورة تامة وصرحيةأنه مل يأخذ مببدأ اال
 .اليمنيني أو القوات احلليفة لليمن على 

قتداء بغريها من إن الدول العربية ملزمة مبراجعة تشريعاهتا اجلنائية سواء العامة أو العسكرية ا
للحد من إفالت مرتكيب  3وذلك إلقرار االختصاص العاملي حملاكمها الوطنية ،الدول األوروبية

ص أن املنطقة العربية تعرف نزاعات وباألخ ،احلرب ضد املدنيني واألطفال خاصةجرائم 
 .مسلحة أودت حبياة الكثري من الضحايا املدنيني من الفئة العاجزة عن الدفاع عن نفسها 

فلو أن  ،ةتبقى الدول العربية ال حترك ساكنوباألخص ما حيدث يف فلسطني من قتل لألطفال و 
إسرائيل بغض النظر عن قوانينها الداخلية نصت على االختصاص العاملي كانت لتؤثر على 

تؤيت مثارها دون آليات فعالة لتطبيق وتفعيل  لن اإلدانات املتكررة أثناء الدورات العربية اليت
 . نصوص القانون الدويل اإلنساين 

 لحماية األطفال أثناء النزاعات المسلحةليات الدولية اآل: نيالمبحث الثا
ألن هناك آليات نشأت يف ظل القانون الدويل ليات الدولية بصفة عامة اآليشمل هذا املبحث 

وأخرى تتعلق ( جلنة تقصي احلقائق -اللجنة الدولية للصليب األمحر - الدول احلامية)اإلنساين

                                                 

 .992مرجع سابق ،صناصري مرمي ، -1
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احملكمة اجلنائية الدولية  -جلنة حقوق الطفل –منظمة األمم املتحدة )بالقانون الدويل العام 
 . (الدائمة

 لألمم المتحدة ةإطار الفروع الرئيسي ليات العامة فياآل: المطلب األول
من أجل حفظ إن منظمة األمم املتحدة هي هيئة دولية تضم معظم دول العامل جاءت   

وهو إنقاذ  أاليف ديباجة ميتاق األمم املتحدة ، وذلك ما أكدت عليه، السلم واألمن العاملي
وهو كيان املستوى احلياة ،وق اإلنسان ورفع األجيال املقبلة من ويالت احلرب وكفالة حق

 :ن مباشرة و إدارة مهامها ، وهي مستقل يضم أجهزة خاصة به متكنها م
 الجمعية العامة :األولالفرع 
حلق يف وهلا اعقد دورهتا العادية مرة كل سنة ،وتضم مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة  وت 

امليثاق األمم املتحدة على صالحياته وهي من  0فقد نصت املادة انتخاب رئيسها ملدة سنة ،
مناقشة وإصدار التوصيات بالنسبة لكل مسائل املتعلق بامليثاق أو هلا صلة بسلطات الفروع 

هنا اإلعانة على حتقيق حقوق وحريات اإلنسان للناس  شأاليت من ، هاملنصوص عليها أو وظائف
نزاع الة األطفال يف حاالت كافة وقد أصدرت العديد من القرارات وخاصة من أجل محاي

 :املسلح و أمهها ما يلي
اإلعالن خاص حبماية األطفال والنساء يف حاالت الطوارئ :  9177لعام  77القرار رقم 

بعد الدراسة اليت قامت هبا األمم املتحدة حول مسالة حقوق  9119والنزاعات املسلحة 
وتوصيات اليت صدرت خالل املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان ،اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة 

  االقتصادي واالجتماعي وبناءا على هذه الدراسة تقدم اجملل، 9169 الذي عقد بطهران
بطلبه إىل اجلمعية العامة من أجل صياغة إعالن العاملي حلماية املرأة والطفل يف  9112عام 

 . 99/90/91191حالة الطوارئ وأثناء النزاع املسلح يف 
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 الصادر( A2/1993)من القرار  9جلنة حقوق اإلنسان يف فقرة  أيضا قرار تومن بني القرارا
لقواعد  اإلسرائيليةنتهاكات إلا خاصا إلجراء حتقيق يف امن تعني مقرر  91/20/9113يف 

 .  1ةالقانون الدويل اإلنساين مبا فيها اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطيني
قرر ورؤساء ، عالن األمم املتحدة بشأن األلفيةيف السنوات األخرية ويف إ اوبالنظر إىل قراراهت  

والقانون للقانون اإلنساين الدويل  (…)كفالة تنفيذ الدول األطراف " الدول واحلكومات 
 ، ودعوة مجيع الدول إىل النظر يف التوقيع والتصديق على نظام روما"الدويل للحقوق اإلنسان

ويف مؤمتر القمة   5/22قرار اجلمعية العامة (  3الفقرة )األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
فأكد رؤساء على مسؤولية دولة وجوب محاية أفرادها من جرمية  5002العاملية املنعقد يف 

 .2اإلبادة اجلماعية  وجرائم املاسة باإلنسانية
حسب االقتضاء بتشجيع ومساعدة الدول ، يقومن ينبغي للمجتمع الدويل أ" حيث أعلن أنه 

 "على اضطالع هبذه املسؤولية ودعم األمم املتحدة يف إنشاء قدرة على اإلنذار املبكر
 : 9111لعام  921القرار رقم  -

نضمام الدول إىل صكوك الدولية للحقوق تأكيد اجلمعية العامة على ضرورة اتضمن هذا القرار 
والربتوكولني  9191 جوب التزام بإتفاقيات جنيف األربعة لعاماإلنسان وكل ماله هبا صلة و 

، وقد أعربت عن قلقها جراء أثار النامجة عن رورة تنفيذ ذلك يف النزاع املسلحوض، امللحقني هبا
النزاعات املسلحة على األطفال ودعت إىل دعم املمثل اخلاص لألمني العام املعين بقضايا 

، ومفوضية من منظمة األمم املتحدة للطفولة ضرورة تعاون كل، األطفال والنزاعات املسلحة
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والدول مؤسسات ، لالجئنيااألمم املتحدة لشؤون 

 .األخرى
الدعم أو التربعات له وقد حث على ضرورة اختاذ مجيع  من أجل التكفل مواصلة لتقدمي

 .3ل كجنود وبإحرتام يف زمن السلم أو احلربالوسائل املمكنة إلهناء استخدام األطفا
                                                 

 جامعة حسيبة بن بوعلي شلف،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، الدويل لقانون الدويل اإلنساين،التنفيذ  بن كرويدم غنية -1
 .19ص ـ ،0221-0229،اجلزائر ،

ة حلقوق اإلنسان  -2 االمم املتحدة ،احلماية القانونية الدولية حلقوق االنسان يف النزاع املسلح ،منشور مكتب املفوضية السامي
 0292-23-96يوم اطلع عليه  11ص  0290
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 : 9111لعام  19القرار رقم 
من أجل  ةملتابعة القمة العاملي 0229مت عقد دورة استثنائية يف سبتمرب  هوالذي من خالل

 .الطفل
 :  2222لعام  991القرار رقم 

النزاعات املسلحة ويف هذا القرار دعت وأحلت اجلمعية العامة على كافة الدول األطراف يف 
أو حىت قصف األماكن اليت يتمركز استهداف األطفال بأي صورة كانت ، على وجوب منع

وقد حثت مجيع ضاه مسؤولني بقانون وطين ،اعلى مقفيها عدد كبري من األطفال والعمل 
ويف حالة معاقبة األطفال حثت على اإلفراج غري قديهم للمحاكمة ،األطراف املتصارعة وت

 .بإستثناءات إنسانية  واألخذهلم   املشروط
 : 2222لعام  262القرار رقم 

 إلتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف توكولني االختيارينيو حيث تضمن مشروع الرب 
 .الصراعات املسلحة 

 : 2229لعام  71القرار رقم 
على الربتوكول  ةاملوقع يف هذا القرار أعربت اجلمعية العامة عن ارتياحها لعدد الكبري من الدول

أيضا على ضرورة اختاذ مجيع وحثت ، طفال يف الصراعات املسلــحةاك األرت االختياري بشأن إش
 .1تدابري فعالة لتأهيل األطفال ضحايا النزاعات املسلحة 

   مجلس األمن : الفرع الثاني
و األمن رب جمل  األمن أهم أجهزة  األمم املتحدة اليت هلا دور مهم يف حفظ السلم تيع 

رغبة يف أن يكون ''فقرة أوىل من مثياق األمم املتحدة دوره 09العاملي حيث حددت املادة 
يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جمل  األمن ، سريعا وفعاال" األمم املتحدة"به العمل الذي تقوم 

الرئيسة يف أمر حفظ السلم واألمن الدوليني ويوافقون على أن هذا اجملل  يعمل نائبا بالتبعات 
 ."عنهم يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه التبعات

من خالل  وذلكالدولية ،كما يقوم اجملل  باختاذ توصيات الالزمة حلل السلمي للنزاعات 
اليت بينت وسائل التسوية "  :منه 33الفصل السادس من ميثاق حيث قضت املادة 
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إىل  وءواللج، التحكيم القضاء ،التوفيق، الوساطةالتحقيق ، املفاوضاتللمنازعات واملتمثلة يف 
 ".املنظمات اإلقليمية 

 إال يفتوصيات وهي غري ملزمة ،العرتاض على اإلعضاء فيه باألحبيث جيوز للدول اخلم  
من الفصل السابع من امليثاق  31فانه مبقتضى املادة رب هتديد للسلم العاملي تالة اليت تعاحل
 .1وهنا تكون قرارات ملزمة" التدخل"
يف إطار التعاون بني جمل  األمن واحملكمة الدولية اجلنائية فإن النظام األساسي له أقر هبذه  و
 . 2لية لكنها قرنت بشرط مما يعرقل عمله أال وهو إحالة القضايااآل

 . اإلسرائيليوهو متعلق بالصراع العريب  :9167لعام  227 القرار
قر فيه جمل  األمن وألول مرة بالتأثر السليب للطفل أثناء قد أ:  9111لعام  9269القرار

 .النزاعات املسلحة
غري مشروع باألسلحة الوفيه حث على وضع حد لإلجتار :  2222لعام  9299قرار ال

 . الصغرية واخلفيفة وغريها من األنشطة اإلجرامية
حرتام أحكام القانون الدويل اجملل  يف هذا القرار إىل إ دعى:  2229لعام   9271القرار 

 .3اإلنساين املتعلقة حبقوق األطفال 
 ليات الخاةةاآل:  لثانيالمطلب ا

اآلليات املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها  هينقصد باآلليات اخلاصة 
 .أثناء النزاعات املسلحة   اليت تعىن حبماية األطفالامللحقني واآلليات املخصصة 

 
 
 
 

                                                 

وايف أمحد ،آليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة ،رسالةمقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف القانون الدويل  -1
 . 912،ص  0299-0292، 9والعالقات الدولية ،جامعة اجلزائر رقم 

بن عبيد إخالص ،آليات جمل  األمن يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  -2
  032،ص  0221-0229تنة ،اجلزائر، القانونية ختصص القانون الدويل اإلنساين ،كلية احلقوق ،جامعة احلاج خلضر با

 . 999،ص  ،مرجع سابق سليم ةعليو  -3
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 .الدولة الحامية: الفرع األول
 م   96لي  وليد اتفاقيات جنيف األربعة بل تعود جذوره إىل القرن  احلامية إن نظام الدولة  

حيث كانت مهمتها خالل احلرب العاملية األوىل تطبيق اإلتفاقيات فهو نظام رقايب تقوم فكرته 
يتم تعينها يف حالة نشوب ( تسمى الدولة احلامية أو دولة املقر )على السماح لدولة حمايدة 

مصاحل دولة املنشأ لدى دولة املقر يف مقابل دولة معادية فينقسم  رعاية1نزاع مسلح مهمتها
دورها  إىل شقني  عمليات اإلغاثة  و احلماية و مساعدة الضحايا وأيضا اإلشراف على مدى 

املشرتكة من اتفاقية  9فقد نصت عليه املادة ، 2تطبيق األطراف املتنازعة لتعهداهتا القانونية
من الربتوكول األول  2/9من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة  1املادةثالثة و ال، الثانية، جنيف األوىل
 .اإلضايف 

 أال وهي أطراف املتنازعة ، عنيةوحىت يتم تفعيل هذا النظام فال بد من موافقة كل األطراف امل
حيث تطلب الدولة األصلية الراغبة يف محاية من الدولة احملايدة ،والطرف احملايد الذي يتم تعينه 

القبول باملهمة لدى الدولة احلاجزة وعلى الدولة احملايدة أن تطلب قبول الدولة احلاجزة باملهمة 
ل على موافقة كل ا اعترب هذا اتفاق هو اتفاق مزدوج ألنه اوجب احلصو لذ،اليت أوكلت هلا 
اية األمر كان نطاق عمل الدولة احلامية يقتصر على محاية أسرى ففي بد، أطراف اإلتفاقية

 م تطور األمر ، ذلك خالل احلرب العاملية األوىل م وكان 9101احلرب حسب إتفاقية جنيف 
ومن مثة مت األخذ هبذا وكان ذلك احلرب العاملية الثانية،  نيليتسع نطاق احلماية ليضم املدني
 .ربعة النظام ضمن اتفاقيات جنيف األ

ني أو قبول بالدولة احلامية فان اللجنة الدولية للصليب األمحر أو أية منظمة يففي حالة عدم تع
حبيث تطلب من ،إنسانية جيوز له أن تعرض تعيني دولة حامية يف إطار تقدمي مساعيها احلميدة 

مة مخسة طريف النزاع وضع قائمة باسم الدول اليت ميكن قبوهلا كدول حامية حيث تضم كل قائ
امسها ضمن  ولةوتسعى للحصول على موافقة أي د، دول حيث تقوم اللجنة مبقارنة القائمتني

أما يف حالة اليت تبقى فيها العالقات الدبلوماسية فانه ميكن لكل طرف محاية ، القائمتني
                                                 

  ،ورقة علمية  مقدمة امللتقى العلمي األول ألجهزة اهلالل األمحر املنعقد يف آليات تنفيذ القانون الدويلبوجالل بطاهر ،-1
 . 3ص، 0290، ض،مبقر اجلامعة الريا 1-99/29/0290 
 . 960ص عليوة سليم ،مرجع سابق ،-  
 . 91ص ، 0221،حزيران  919العدد 19اجمللة خمتارات من جملة الصليب األمحر ، -2
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على تسهيل العمل بأحكام  فمن خالل اتفاقية جنيف الرابعة فإن الدولة احلامية تقوم،مصاحله
 .طراف هلا األوكذا مراقبة مدى تنفيذ ، إتفاقية

 :ومن مهامها أيضا 
العمل على تقدمي كل ما ميكن لتسهيل إنشاء مناطق آمنة وكذا املستشفيات على أن تعرتف -أ

  . تفاقيةاإلمن  99/3هبا الدول املعنية املادة 
توزيع حصص اإلغاثة سواء ما تعلق باملواد الطبية الة اإلغاثة فإن هلا دور مراقبة و يف ح و -ب

  3/ 03 املستفيدين املادةأو الغداء أو الكساء على األشخاص 
مني يف األقاليم احملتلة يوكذا األشخاص  املق 32/9تلقي طلبات األشخاص احملميني املادة  -ج

  32/3املادة ،عند تعسفها حني مغادرهتم 
ألقاليم احملتلة عندما جتربهم الدولة احملتلة على العمل لديها وتقوم أيضا بتلقي شكاوى عمال ا

 . 31/3 و 20املادة 
  92/3 مراقبة عمليات النقل واإلجالء اليت تتم عن طريق الدولة احملتلة ألشخاص احملميني -ه

و املعتقلني يف األقاليم احملتلة  احملمينيكما تعمل الدولة احلامية على تقدمي املساعدة لألشخاص 
 .1تفاقيةإلمن ا 16اىل 19تعني حمامي حضور احملاكمات من املواد : مثل 
 :ن فشل هذا النظام يعود لعدة أسبابإفوعليه 
 .قانوينأشار اخلرباء لكون النزاعات يف أغلبها نزاعات داخلية بسبب عدم وجود نص  -
من ميثاق األمم  9/0عرتاف بوجود نزاع مسلح حىت ال يكون مشموال باملادة االعدم  -

 .املتحدة اليت حتظر استعمال القوة يف حل النزاعات الدولية 
 . احلفاظ على العالقات الدبلوماسية بني أطراف املتنازعة  مما يبطل عمل الدولة احلامية -
ور الدولة احلامية فإن الكثري من الدول ال تقبل نظرا لثقل األعباء النامجة عن مهمة القيام بد -

وبعد ظهور اللجنة الدولية للصليب األمحر اليت تقوم مبعظم مهام الدولة احلامية ، هبذا النظام
 . 2هلذا مل يتم اللجوء إليه إال نادرا
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 ق ــي الحقائـلجنة تقص: الثاني  الفرع 
من الربتوكول االختياري األول  12املادة لقد نشأت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق  مبقتضى 

 .9111و9119بعد انعقاد املؤمتر الدبلوماسي ما بني  9111سنة 
ليات اليت مت إقرارها يف اإلتفاقيات جنيف اآلوهي هيئة مستقلة وحمايدة جاءت بعد فشل 

انون حول انتهاك قواعد ومبادئ الق 1لتقصي  والتحقيقلاألربعة فكان اهلدف منها إجياد آلية 
وهي ، 9119فقد بدأت عملها سنة ، الدويل اإلنساين بني الدول اليت قبلت باإلختصاص

سنوات من بني قائمة ترشح  2االنتخاب وتكون ملدة  طريق عضو  ذلك عن 92تتألف من 
موافقة ما ال يقل عن عشرين  وينعقد اختصاصها مبجرد، يها كل لدولة سامية متعاقدة عضواف

أهنا غري موجهة  جلميع الدول األطراف يف الربتوكول اإلضايف األول بل يف وهذا يعين ، دولة
لدول األخرى القبول باختصاص لحيث انه ميكن ، واجهة الدول اليت قبلت باختصاصهام

 .فهي هيئة غري قضائية ،  2اللجنة مىت أقرت بذلك بشكل إلزامي
 :ينصب عملها على أمرين 

أحكام القانون الدويل  ىرق أو انتهاك جسيم مبقتضالتحقيق والتقصي يف أي عمل يعد خ
فبفضل مساعيها احلميدة على تسهيل العودة إىل احرتام قواعد القانون الدويل  اإلنساين،
  .اإلنساين

حبيث إن ، 3فهي تقوم بإجراءات التحقيقات من خالل غرفة حتقيق تتكون من سبعة أعضاء
املنصوص عليه يف االتفاقيات  جراءاإلهذا اإلجراء الذي تقوم به اللجنة ال ميكن إن حيل حمل 

 12وهي من نص املادة ، عمل اللجنة يقغري انه هناك عراقيل تع، األربعة بل هو مكمل له
جتري حتقيق واليت مبوجبها أنشئت اللجنة فال حيق هلا أن ، فقرة د من الربتوكول االختياري األول

رف األخر املعين أو األطراف األخرى املعنية املقصود منه انه ال ميكن للجنة طإال بعد موافقة ال
رف املنتهك إلحكام القانون طبعد موافقة ال مباشرة حتقيقها بطلب من الطرف املتضرر إال

                                                 

 .91،صأحسن كمال ،مرجع سابق -1
 .931ص، مرجع سابقبن كرويدم غنية ،-2
 . 2ص ، مرجع سابقبوجالل بطاهر ،-3



 أثناء النزاعات المسلحة في القانون الوطني والدوليالطفل آليات حماية     الفصل الثاني

 

 80 

فيما خيص نشر ما اجلزاء أو متابعة املخل بقواعده أحيول دون تطبيق  طالدويل اإلنساين وهو شر 
  1بعد موافقة مجيع أطراف النزاع تحقيق فال ميكن إالالنتائج 
 اللجنة الدولية للصليب األحمر:  لثالثا الفرع 

تعود فكرة إنشاء هيئة الصليب األمحر إىل مواطن سويسري يدعى هنري دونان  وكان ذلك 
حيث قام هنري دونان  بطلب يد  املساعدة   ،ه أثناء مشاهدته ملعركة سولفرينونتيجة ما عايش

 .من السكان احمللني إلعانة ضحايا وعناية هبم لكلتا طريف النزاع 
و بعد رجوعه إىل بلده سويسرا قام بتأليف كتابه الذي محل عنوان تذكار سولفر وذلك سنة 

 :فضمنه اقرتاحات بغية لفت أنظار العامل ملتخلفة أثار  احلروب  9960
ممرضني وممرضات هدفها تقدمي  من شكيل مجعيات إغاثة يف وقت السلم تتكونإىل تدعى  -

 .الرعاية جلرحى وقت احلرب 
الذين يقدمون خدمات طبية ويكون تابعني للجيش وجوب  عرتاف باملتطوعنيإلالدعوة إىل ا -

 . 2محايتهم مبوجب اتفاق دويل
 من النظام األساسي للجنة على مهامها  22نصت املادة  فقد

م جبنيف فقد كان هدفها  9936تعترب اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنذ تأسيسها عام 
حيث نصت املادة ،3األول هو محاية ضحايا النزاعات املسلحة واالضطرابات ومساعدهتم

مبوجب اتفاقيات  االضطالع باملهام املوكولة إليها: "  جـ من النظام األساسي للجنة على/22
ة على مزاعم ينوالعلم بأي شكاوى مب، جل التطبيق يف النزاعات املسلحةجنيف والعمل من أ
 "بإنتهاكات هلذا القانون

والسعي يف مجيع األوقات بإعتبارها مؤسسة حمايدة تقوم بعمل إنساين خاصة يف حاالت 
و حاالت الصراع الداخلي إىل ضمان ، النزاعات املسلحة الدولية  وغريها من النزاعات املسلحة

"  ني من ضحايا مثل هذه األحداث ونتائجها املباشرةيواملدن للعسكرينياية واملساعدة احلم
حيث مت تأكيد على ذلك من خالل املوقف الداخلي األساسي للجنة الدولية فيتمحور ،

                                                 

 . 969ص ق ،مرجع سابعليوة سليم ،-1

 . 21، 22ص ، سابق،مرجع  بن كرويدم غنية-2
 أطلع عليه   www.icrc.org/ara/who-we-arehistory تاريخ اللجنة الدولية لصليب األمحر-3

12/03/2015. 
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عملها على املساعدة امليدانية لضحايا النزاعات املسلحة من جهة وتطوير وتعزيز القانون الدويل 
 .1واملبادئ من جهة أخرىاإلنساين 

فيعترب عملها ، وإشراف على أوضاعهم وهي تعمل كوسيط لتبادل األسرى وكذا الزيارات 
مستمر ولي  حمدد بفرتة زمنية أو مقتصر على وقت احلرب فقط فهي تسعى إىل نشر قواعد 

لتعاون مع القانون الدويل أو تطبيقه وذلك عرب عقد ندوات علمية برامج تعليمية وهذا يف إطار ا
 كما تعمل أيضا على محاية ضحايا احلرب،  2مجعيات الوطنية كاهلالل احلمر والصليب األمحر

وهي تعد وسيلة نقل كوهنا تنقل األخبار بواسطة الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين  وتقوم ،
 .بتزويدهم بإمدادات اإلغاثة

 التطوعيةاخلدمة ، الوحدة، االستقالل، عدم التحيز، اإلنسانيةفهي تنطلق من مبادئ أساسية  
 .  3ج/9اتفاقيات جنيف  إليهاالعاملية واالضطالع باملهام اليت توكلها ،
 وهي تتلقى الشكاوى فعادة ما تكون مساعي اللجنة سرية فيتم ذلك إما عن طريق تقدمي  

للصليب وإما بتقرير مفصل من رئي  اللجنة الدولية ، مالحظات شفهية من أحد املندوبني
 : روط اآلتية فانه خيرج عن السريةاألمحر إىل احلكومة املعنية ولكن يف حالة اقرتانه بإحدى الش

 . جيب أن تكون االنتهاكات خرقا خطريا للقانون -
 . يف صاحل اجملتمع أو األفراد املتضررين أو املهددين إعالهناجيب أن يكون  -

تكون هذه االنتهاكات قد ثبت  إنشهود عيان على اخلروقات أو   املندوبونجيب ان يكون 
فقد قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر بتقدمي مساعدات  .4من خالل مصادر موثوق هبا

الالجئني السوريني حال وصوهلم إىل األردن إيوائهم ضمن أربعة مراكز مؤقتة حيث قدمت 
الشخصية  ،وقد أمنت هلم أيضا وجبة مطهوة ،ومستلزمات النظافة  9.222.222

                                                 

لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين ومحاية ومساعدة ضحايا احلرب  توين بنفر-1  19جملة الصليب األمحر ،،آليات وهنج خمتلفة 
 . 20،ص   0221حزيران  919العدد

 .11،ص  ،مرجع سابق بن كرويدم غنية-2
ويل االنساين والشريعة االسالمية ،جزء من ،محاية املدنني يف النزاعات املسلحة الدولية يف القانون الدالعبيدي خليل امحد خليل -3

 .ص هـ، 0229جامعت سانت كلمن  العاملية ،شهادة الدكتوراه ،فلسفة القانون الدويل اإلنساين 
طاهر -4  .6، ص ،مرجع سابقبوجالل ب
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الجئ سوري  كما زودهتم باملساعدات النقدية وهذا  90.222الفحوصات الطبية حلوايل 
 .1بالتعاون مع مجعية اهلالل األمحر األردين 

 لجنة حقوق الطفل :  رابعالفرع ال
  مبوجب    فقد نشأت ، وبشكل خاص وهو محاية األطفال هي آلية من آليات اليت هدفها  

حيث أريد بإنشائها إجياد آلية من ، 9191من اتفاقية حقوق الطفل لعام  93و 90املادتني 
 .شاهنا مراقبة مدى تطبيق الدول اإلطراف لالتفاقية

 وهي تتابع ،وهي تعقد اجتماعتها جبنيف  9119وقد انطلق العمل هبا ابتداء من فيفري  
وبيع ،  اشرتاك األطفال يف نزاع املسلحتعاجلني لالتفاقية واليت يار يختتطبيق الربتوكولني اإل
 .واستغالل األطفال يف املواد اخلليعة ، األطفال وبغاء األطفال

وعند انضمام دولة ، كما تلزم األطراف بتقدمي تقارير منتظمة إليها عن كيفية تطبيق االتفاقية
فاذ هذه احلقوق  م ويل هلا يكون بعد سنتني من االنضمام وهذا بغية ناألجديدة فان التقرير 

 توصيات اليت ميكما تعمل على دارسة هذه التقارير وتقديكون التقرير آخر كل مخسة أعوام ،
 .تكون يف شكل مالحظات ختامية 

 اريني لالتفاقيةيكما تقوم بتفحص التقارير اإلضافية اخلاصة بالدول املنظمة للربتوكولني اإلخت
 .سنتني إىل اجلمعية العامة وترفع اللجنة تقارير عن كل أنشطتها كل،
وما يطلق عليه بالتعليقات العامة ، ون األحكام اخلاصة حبقوق اإلنسانإصدار تفسريها ملضم -

 .قضايا موضوعية 
واليت تعاجل كل ما يتعلق بالطفولة يف دورهتا السادسة واألربعني  ةومن خالل الدورات املنعقد

 .2ارئو واليت ناقشت فيها حق التعليم وخاصة يف حاالت الط 91/221/0221املنعقد يف 
بت يف طفل متضرر من النزاعات اليت تسب مليون 36ألوضاع املؤملة اليت يعيشها ل تفتطرق
بتجنيدهم أو تعرضهم أو إما بتشغيلهم    األطفالعك  على املدارس وقتل املدرسني فت تدمري

 . لسوء املعاملة 
                                                 

، اللجنة الدولية لصليب األمحر يف األردن - 1   أطلع عليه www.icrc.org/ara،أنشطة اللجنة الدولية للصليب األمحر 

20/20/0202. 

 . 961،966ص مرجع سابق ،،عليوة سليم  -2
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تزامات اليت نصت لإلاومن خالل ما سبق فان جلنة حقوق الطفل هدفها هو تطبيق وتنفيذ 
 ماية وكفالة حقوق الطفلحبوتراقب مدى التزام الدول  9191عليها اتفاقية حقوق الطفل 

جنة بالوكاالت املتخصصة واهليئات املختصة ستعانة اللامنها على جواز  92حيث نصت ،
 .مهمتها  لتنفيذ

ورغم ذلك فان يظل عمل اللجنة قاصرا كون عملها يقتصر على الدراسة والنظر يف كل ما 
 .الطفليتعلق حبقوق 

تقدمي تقارير فال ميكن هلا أن حتقق يف شكاوى املرفوعة إليها عن انتهاكات وعدم إمكانية  -
ال تستطيع فحص الشكاوى  كما يعاب على اللجنة أهنا، الدولة املنتهكتطبيق اجلزاء على 

 .الفردية 
حلماية الطفل وتقليص من التجسيد الفعلي لواجباته ومن مثة وجب تطوير هذا اجلهاز مبا ميكنه 

 .1وإنشاء نظام رقايب لتطبيق أحكام اتفاقية،نتهاكات املاسة به إلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 969،961ص ،عليوة سليم ،مرجع سابق  -1
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 قضائيةالليات اآل:  المطلب الثالث 
 الدائمةالمحكمة الدولية الجنائية : الفرع األول 

فهي ،إن فكرة إنشاء حمكمة دولية دائمة كانت األمر الذي شغل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
طلبت اجلمعية العامة من جلنة القانون  9191جاءت بعد جتربة عدة حماكم دولية ففي سنة 

دراسة حول إنشاء حمكمة جنائية دائمة على صلة هبا خالل املؤمتر روما املنعقد  إجراءالدويل 
 1األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  واليت اعتمد فيها النظام 9119لية جوي 91و 92بني 

جرمية إبادة اجلماعية )قتصاص من مرتكيب اشد اجلرائم خطورة اإلواليت كان دورها التحقيق و 
و دويل حسب سواء كان نزاع  دخلي أ( العدوان  انية جرمية احلرب وجرميةاجلرائم ضد اإلنس

 .من نظامها   2نص املادة 
الختصاص الوطين حيث أن الدول فهي مكملة ل ،وهي ختتص مبعاقبة األفراد ولي  الدول

 .2حملكمةاا إىل ياألطراف تسلم شخص
خاصة باألطفال فقد تطرقت يف ديباجتها إىل أن ماليني  افقد تضمنت يف نظامها أحكام

 األطفال وقعوا ضحايا لفظائع ال ميكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوة 
ينص هذا النظام على ،و  ملساءلة األطفال كرس سن الثامنة عشر كحد عمري ادىنكما انه ي

سنة وقت ارتكاب اجلرمية املنسوبة  99أن احملكمة لي  هلا اختصاص على من يقل عمره على 
 .من نظام أساسي روما  06إليه م 

 .روما األساسي من نظام  6 ادةامللقسري لألطفال كما نصت أيضا على عملية النقل ا
جراءات اليت تكفل ضمان اإلاذ مجيع وقد حث يف نظامها على وجوب التزام املدعي العام باخت

ية جرمية تضم عنف جنسي أو عنف بني اجلنسيني أو ضد األطفال م قيق على أفعالية التح
 . من نظام أساسي روما 29

ولكن ما يعاب على النظام األساسي للمحكمة أهنا تأخذ باالختصاص التكميلي مما يتح 
 .أو العقاب   ةلافالت من العداإلفرصة 
 :تحقق فاعلية احملكمة الدولية جيب أن تتوافر فيه وحىت ت

                                                 

 .990عليوة سليم ،ص- 1
 0221،  اإلسكندرية، املعارف ةمنشأ، ت قواعد القانون الدويل االنساينالدولية عن انتهاكا ةؤوليسامل، أمحد ابراهيم جناة أمحد - 2
 .992،996ص
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وأن تلتزم بتنفيذ ،وجوب التكاثف والتعاون الدويل وإضفاء النية احلسنة يف تعامل مع احملكمة -
 .التزامها على النطاق  الداخلي واخلارجي 

ويل دلتزام اللإلة والدولية بغية التطبيق الفعلي نون والتشريعات الداخليامة بني القءاو ضرورة امل -
 . على الصعيد الداخلي

إن اختصاص احملكمة الدولية اجلنائية اختصاص تكاملي ،حبيث ينعقد االختصاص للقضاء 
من ديباجة النظام األساسي وهذا لتأكيد السيادة  92،وقد مت تأكيده يف الفقرة  الوطين أوال

،وقد حظي هذا املبدأ  ن جرائمها أو يرتكب من رعاياها مالوطنية للدول على ما يقع يف إقليم
،حبيث يرى الكثريون أنه لوال هذا املبدأ ملا متت  ية الدول املشاركة يف مؤمتر رومابالتأييد من أغلب

 1املوافقة على إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية 
 :وال ينعقد هذا االختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية إال يف حالة 

يف توافر حالة أو  91/0ظر احملكمة طبقا ملا نصت عليه املادة عدم رغبة الدولة ،حبيث تن-
 :أكثر من احلاالت التالية 

إذا استدلت أن اإلجراءات اليت قامت هبا الدولة يقصد من ورائها محاية الشخص من -
 2املسؤولية اجلنائية 

أموال عامة  ومثال ذلك قيام السلطات القضائية الصربية مبتابعة ميلوزوفيتش يف قضية اختالس 
 .كذريعة لإلفالت من املتابعة عن جرائم اإلبادة أمام احملكمة اجلنائية 

  .إذا حدث تأخري ال مربر له يف اإلجراءات القضائية -
 . إذا مل تباشر اإلجراءات بشكل مستقل ونزيه-

بسبب أما حالة عدم القدرة على حماكمة املتهم فتنظر احملكمة فيما اذا كانت الدولة غري قادرة 
 3.،نتيجة لصراع داخلي مثال  امها القضائي أو عدم توافره أصالاهنيار كلي لنظ

كما ميكن ، الدول األعضاء إىل املدعي العام وينعقد اختصاص احملكمة اجلنائية بطلب من
جلنة مكونة من بشرط احلصول على موافقة ،للمدعي اختاذ قرار بالبدء يف التحقيق يف حالة ما 

                                                 
1
حتديات يف كتاب القانون الدويل اإلنساين أفاق و ،،القانون الدويل اإلنساين واحملكمة اجلنائية الدولية حممد عزيز شكري - 

 . 932ص ،0222لبنان ،،اجلزء الثالث ،منشورات احلليب احلقوقية 
 . 931ص ، 0229مارس ، 91،العدد  الفكر الربملاين جملة ،تكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية،االختصاص ال بديار برامهية -2
 . 931-939ص ،ذاته رجع امل -3
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،وميكن للمدعي العام رفض االستمرار يف التحقيق يف حالة تقديره أنه ال  ة ماقضاة من غرف 3
 .1يوجد أساس مقبول للتحقيق 

 السلطات التاليةفقد منح هلذا األخري ،ة احملكمة اجلنائية مبجل  األمن أما فيما خيص عالق
،وذلك إذا تبني للمجل  أن هناك  ىل املدى العام للمحكمة اجلنائيةسلطة إحالة قضية ما إ -

من ( ب)جرمية أو أكثر من اجلرائم الداخلية يف اختصاص احملكمة قد ارتكبت عمال بالفقرة 
 .2من النظام األساسي للمحكمة  93املادة 
شهر قابلة للتجديد حىت لو قطعت احملكمة شوطا كبريا يف  90سلطة إرجاء التحقيق ملدة  -

 .3التحقيق ومجع األدلة 
يف كون جمل  األمن عجز عن إحالة القضية  (اإلحالة و اإلرجاء)ويظهر ضعف هذه اآلليتني 

وكان ميكن  الفلسطينية إىل جمل  األمن بسبب سيطرة الدول الكربى باستخدام حق الفيتو،
على الرغم من أن  ،املتحدة حق اإلحالة إىل احملكمة تفادي ذلك لو كان للجمعية العامة لألمم

 . 4العقوبة من م روما كان هدفهم عدم إفالت جمرى احلرب واضعي نظا
إال أنه باعتبار جمل  األمن هيئة سياسية تغلب عليها أهواء الدول الكربى فإنه من الصعب 

،رغم االنتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبتها إسرائيل  قضية ضد مصاحلها احلصول على إحالة
 .5 0221خالل غزو غزة 

،وتؤدي إىل إتالف  فهذه السلطة حتد من سري العدالة القابل للتجديدأما بالنسبة لإلرجاء 
 .الرباهني واألدلة أو هتريب للشهود و الضحايا 

                                                 

 . 901ص ، مرجع سابق، مد عزيز شكريحم-1

 . 990ص ، مرجع سابق، أحسن كمال -2
 . 939حممد عزيز ،مرجع سابق ،ص -3
 . 993-992أحسن كمال ،مرجع سابق ،ص -4
 . 992،ص ذاته املرجع -2
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 خالصة الفصل الثاني
ــلقد تعرضنا يف هذا الفصل اىل اآلليات الوطنية والدولية حلماية األطفال أثناء النزاع ـ ات ــ

 .املسلحة 
الدولية اليت حتمي الطفل  فبالنسبة لآلليات الوطنية اليت متثلت يف إنضمام الدول لإلتفاقيات

،وتنفيذ التزاماهتا إذ البد من توفر إرادة حقيقية لدى الدول لضمان محاية أوفر لألطفال ،وأن 
تكون التشريعات الوطنية متطابقة مع أحكام القانون الدويل اإلنساين ،باإلضافة اىل اإللتزام 

م القانون اإلنساين بغية توفري محاية بنشر اإلتفاقيات اإلنسانية مبا له من أمهية  للتعريف بأحكا
 .أكرب لألطفال 

وبينا أيضا دور القضاء الوطين يف مالحقة جمرمي احلرب عن طريق التعاون القضائي ،وأمهية 
وال ننسى اإلختصاص القضائي العاملي يف مالحقة مرتكيب أفعال اإلبادة واجلرائم ضد األطفال ،

تستكمال اآلليات الدولية األخرى ،يري أن يلبة دور القضاء اجلنائي الدائم الذي جاء إل
اإلعتبارات السياتسية كان أحد العيوب اليت اعرتهتا ،من خالل ممارتسة جملس األمن لصالحيته 

 .،مما يعين امكانية إفالت بعض األطراف من املتابعة والعقاب 
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 خـاتمــة
لقد بذل اجملنمع الدويل جهودا منذ أمد للتصدي لإلنتهاكات الواقعة ضد األطفال ،وذلك من 
خالل املنظومة القانونية الغنية بالنصوص اليت حتمي هذه الفئة ،بداية من اتفاقيات جنيف 

 . وبروتوكوليها امللحقني إىل اتفاقيات حقوق الطفل والقضاء اجلنائي 
وقد ضم القانون الدويل اإلنساين نوعني من احلماية ،محاية عامة وخاصة لألطفال أثناء 

 .النزاعات املسلحة 
أما فيما خيص اآلليات الوطنية فإن اإلنضمام إىل اإلتفاقيات الدولية اليت تعىن حبماية الطفل 

ضافة إىل اإلجراءات واملواءمة والنشر والتأهيل من أهم الوسائل اليت ختفف معاناة األطفال باإل
 .القضائية ،باألخص اإلختصاص القضائي العاملي 

أما اآلليات الدولية فإن نظام الدولة احلامية قد ولد ميتا منذ إنشائه ،أما جلنة تقصي احلقائق 
جاءت بكم الباس به من فإن نص إنشائها جاء عائقا أمام فعاليتها ،اجلمعية العامة لألمم 

ألطفال ،ولكن قراراهتا عبارة عن توصيات حتتاج إىل إرادة سياسية للدول القرارات اليت حتمي ا
 .األعضاء والدول املتنازعة 

جملس األمن قد أصدر العديد من القرارات اهلامة يف هذا اجملال ،ولكن يبقى حربا على ورق 
 .نظرا لتغليب األهواء السياسية للدول الدائمة العضوية على قراراته 

يعترب وسيلة ناجعة وفعالة حلماية األطفال من جرائم احلرب واإلقتصاص من  القضاء اجلنائي
منتهكي القانون الدويل اإلنساين وترسيخ العدالة الدولية ،لكن الواقع اظهر عجزا ملحوظا يف 

 .ذلك
إن دور اللجنة الدولية للصليب األمحر جد مهم وفعال ،فقد سامهت يف مساعة الكثري من 

 .سلحة من األطفال ،إال أن مبدأ السرية قد يضر بالضحايا أكثر ضحايا النزاعات امل
 :بتقدمي بعض التوصياتبعد عرض أهم اإلجيابيات والسلبيات سنقوم 

إقرار قانون خاص باألطفال يف اجلزائر خاصة وتفعيل القوانني اليت حتمي األطفال يف الدول  -
 .األخرى 

إضفاء نوع من اإللزامية على نصوص القانون الدويل اإلنساين وفرض عقوبات صارمة  -
 .ورادعة على مرتكيب جرائم احلرب ضد األطفال 
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تشجيع اإلنضمام اىل اإلتفاقيات اليت حتمي الطفل ،وأيضا النظام األساسي للمحكمة  -
 .اجلنائية الدولية 

ضع آليات فعالة لنشره كلجان القانون توسيع نطاق تدريس القانون الدويل اإلنساين ،وو  -
 .الدويل اإلنساين ،واألخذ بعني اإلعتبار تأهيل مستشارين قانونيني 

تفعيل دور جلنة تقصي احلقائق والدولة احلامية ملا هلم من دور مهم وأساسي يف محاية  -
 .األطفال زمن النزاعات املسلحة 

أرواح األطفال وخاصة جملس ظ على على منظمة األمم املتحدة حتمل مسؤوليتها يف احلفا -
 .خلدمة اإلنسانية األمن 

 .تدعيم فكرة االختصاص القضائي العاملي كبديل يف حالة عجز جملس األمن  -
 .إصالح املنظومة القضائية اعربية ملا تعانيه من عجز واضح  -
 . تقليص تأثري جملس األمن على احملكمة اجلنائية الدولية يف حالة اإلحالة او اإلرجاء -
إنشاء حماكم جنائية مؤقتة ملالحقة مرتكيب اجلرائم واإلبادة اجلماعية يف فلسطني وغريها من  -

 .البلدان اليت عانت وال تزال تعاين من النزاعات املسلحة 
احلازمة اليت هتدف إىل الدولية كل هذا يتأتى بتضامن وتعاون اجملتمع الدويل واإلرادة السياسية 

ل مستقبل ــطفال العقلية والنفسية واجلسدية ،هذه الفئة اليت متثاحلفاظ وصيانة حياة األ
  .اإلنسانية 
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 قائمة المراجع
 : المصادر القانونية -1

ن املتضم 6677يونيو  1 املوافق ل 6817صفر  61املؤرخ يف  657-77رقم  األمر-
 .قانون العقوبات املعدل واملتمم 

املتضمن  6677يونيو  1املوافق ل 6817صفر  61املؤرخ يف  655-77رقم  األمر -
 . قانون اإلجراءات اجلزائية  املعدل واملتمم

ضمن املت 6665سبتمرب  07املوافق ل 6856رمضان  02املؤرخ يف  51-65األمر رقم -
 .قانون املدين املعدل واملتمم 

ضمن قانون املت 6618يونيو  6املوافق ل 6828رمضان  6املؤرخ يف  66-18األمر رقم -
 .األسرة املعدل واملتمم 

جوان  25املوافق ل  6806مجادى األوىل  06املؤرخ يف  678-21املرسوم الرئاسي رقم -
 .املتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين  0221

وىل لتسس ن حالة اجلرح  واملرى  للقوات املسلسة يف امليدان املؤرةة يف  اتفاقية جنيف األ -
 . 6686  أوت 60
 أوت  60ؤرةة يف  اتفاقية جنيف الثانية املتعلقة بتسس ن حالة اجلرح  واملرى  يف البسار امل-

6686 . 
 . 6686 أوت 60اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب املؤرةة يف -
 أوتاتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدني ن يف وقت احلرب املؤرةة يف -

6686 . 
 . 6666 باتفاقيات جنيف  الربتوكول األول امللسق  -
 . 6666 باتفاقيات جنيف  لسقالربتوكول الثاين امل -
 . 6661  الدائمة النظام األساسي للمسكمة اجلنائية الدولية-
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 :الكتب  -2
يف كتاب قواعد القانون الدويل اإلنساين ، نظرة عل  فعالية تطبيقأمحد ةليفة ، إبراهيم -1

ىل الطبعة األو ، منشورات احلليب احلقوقية، اجلزء الثالثون الدويل اإلنساين أفاق وحتديات ،القان
 . 5002لبنان ،،
إبراهيم أمحد ةليفة ،الرقابة الدولية عل  تطبيق القانون الدويل اإلنساين ،دار اجلامعة  -5

 . 5002،  اجلديدة ،مصر
كتب   اإلنساينلية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدويل و ؤ سامل، جناة أمحد  إبراهيم  -3 

 . 5002،  اإلسكندريةمنشأة املعارف ،قانونية ،
منشورات لطفل ،االنتهاكات اجلنائية الدولية حلقوق االعبيدي بشرى سلمان حس ن ، -4

 .0202،بريوت لبنان ، الطبعة األوىل احلليب احلقوقية ،

،دار األكادميية ،اجلزائر ،الطبعة  اإلنساينأمحد سي علي ،دراسات يف القانون الدويل  -2
 . 5011األوىل،

الدولية ب ن الشريعة  محاية حقوق اإلنسان أثناء النزاعاتأدام عبد اجلبار عبد اهلل ،بيدار  -6
 . 5002 ،الطبعة األوىل احلليب احلقوقية ،منشورات والقانون ،

كتاب القانون   يف، القانون الدويل اإلنساين واحملكمة اجلنائية الدولية شكري حممد عزيزي ، -7
 . 5002،اجلزء الثالث ، منشورات احلليب احلقوقية  ،لبنان ، آفاق وحتديات الدويل اإلنساين ،

،دار النهضة العربية   ىمانات احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان،قصيلة صاحل زيد  -8
  . 5002 ، مصر،
  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، ب ن النظرية والتطبيق ،حقوق الطفل ، عروبة جبار اخلزرج -6

 . 0226 ،عمان ، الطبعة األوىل
لقانون الدويل اإلنساين ،دار اخللدونية للنشر عبد العزيز العشاري ،ا أبو هاين ،علي  -62

 . 0262 ، اجلزائروالتوزيع ،
 ،الطبعة األوىل، دار جمدالوي،القانون الدويل اإلنساين  وثائق و أراء عمر سعد اهلل ،-66

 . 0220 األردن
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األبعاد القانونية جلدار الفصل العنصري يف القانون الدويل اإلنساين الشاللدة ،فهد  حممد– 15
منشورات احلليب احلقوقية آفاق وحتديات ،اجلزء الثاين ،الدويل اإلنساين  نيف كتاب القانو 

 . 5002 لبنان ،، الطبعة األوىل،

املدنية يف زمن النزاعات  أمحد بسج ،القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدني ن واألعياننوال -13
 . 5010 ، ليب ،لبنان ،الطبعة األوىلاملسلسة ،منشورات احل

 : الرسائل الجامعية  -3
لنيل  مقدمةية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة ،رسالة ، آليات الدولية حلما أمحد وايف  -1

-5010 ، 1جامعة اجلزائر رقم انون الدويل والعالقات الدولية ،شهادة دكتوراه الدولة يف الق
5011 . 

نساين ،رسالة  تنفي  قواعد القانون الدويل اإلآليات جملس األمن يف، ةالص بن عبيد إ -5
احلقوق  كليةنساين ،لقانونية ختصص القانون الدويل اإلمقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم ا

  . 5002-5008، ،باتنةجامعة احلاج خلضر ،
سة مقارنة ب ن الشريعة اإلسالمية ،حقوق الطفل يف الشريعة والقانون ،دراأمساء ثنيو  -3

جامعة   مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،رسالة 0191املتسدة حلقوق الطفل  واتفاقية األمم
 . 0222األمري عبد القادر ،قسنطينة ،اجلزائر ،

لية يف القانون الدويل سة الدو  يف النزاعات املسل نةليل أمحد ةليل العبيدي ،محاية املدني -4
سالمية جزء من شهادة الدكتوراه ،فلسفة القانون الدويل اإلنساين ساين والشريعة اإلناإل

 . 5008،جامعت سانت كلمنس العاملية ،
املسلسة غري الدولية ، رسالة رقية عواشرية  ،محاية املدن ن واألعيان املدنية يف النزاعات  -2

 . 0220القاهرة ،ة احلقوق ،جامعة ع ن مشس ،كليشهادة الدكتوراه ،لنيل مقدمة 

لنيل شهادة  رسالة مقدمة ،محاية األطفال إثناء النزاعات املسلسة الدولية ، سليم عليوا  -7
 .  0262،اجلزائر ستري كلية احلقوق ،جامعة باتنة ،املاج

مقارنة التفاقيات الدولية دراسة حقوق الطفل يف اإلسالم و ا،مسر ةليل حممود عبد اهلل  -6
 .  0222نابلس فلسط ن ،ملاجستري جامعة النجاح الوطنية ،لنيل شهادة ا رسالة مقدمة
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لنيل شهادة  ،رسالة مقدمةاملركز القانوين للطفل املهمل يف املواثيق الدولية ، ليل محصاحل  -9
 . 0224اجلزائر ، عباس ،سيدي بلكلية احلقوق جياليل اليابس ،الدكتواره  

املاجستري يف  لنيل شهادة نساء زمن النزاعات املسلسة ،رسالة مقدمةالعامر قريع  ،محاية  -2
 . 5010جامعة باتنة ،العلوم القانونية كلية احلقوق ،

 سايا النزاعات غري الدولية ،رسالة مقدمةعمار جبايلية ،جمال تطبيق احلماية الدولية لض -02
 . 0229اجلزائر،حلقوق ،جامعة باتنة ،كلية ا  لنيل شهادة املاجستري

لنيل شهادة  ، رسالة مقدمة نساين،التنفي  الدويل لقانون الدويل اإلبن كرويدم غنية  -11
 . 5002-5008شلف ،،الجامعة حسيبة بن بوعلي املاجستري ،

ية املسلسة يف القانون الدويل اإلنساين والفقه فريد تريكي ،محاية ىسايا النزاعات الدول -00
اجلزائر جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،لنيل شهادة الدكتوراه ، رسالة مقدمة سالمي ،اإل
،0204 . 

فضيل مهديد ،التنظيم الدويل للنزاعات املسلسة الداةلية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة  -02
 . 0204املاجستري ،جامعة أيب بكر قايد ،تلمسان ،اجلزائر ، 

مدى فاعلية القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات قصي مصطف  عبد الكرمي تيم ، -68
لنيل شهادة املاجستري ،جامعة النجاح الوطنية  رسالة مقدمةاملسلسة الدولية وغري الدولية ،

 . 0202فلسط ن ،
رسالة مقدمة لنيل شهادة تطبيق القانون الدويل اإلنساين ،آليات ، قناص املطريي غنيم  -12

 . 5010-5002الشرق األوسط ،  املاجستري ، كلية احلقوق جامعة
ية للقانون ليات تنفي  القانون الدويل اإلنساين يف ىوء التغريات الدولكمال أحسن ،آ -01

 .   0200لنيل شهادة املاجستري ،جامعة تيزي وزو ،اجلزائر  الدويل املعاصر ،رسالة مقدمة
القانون الدويل اإلنساين  نتهاكات اجلسيمة لقواعد،فعالية العقاب عل  اال مرمي ناصري  -01

 . 0221 ، لنيل شهادة املاجستري ،جامعة باتنة ،اجلزائر،رسالة مقدمة 

 –دراسة تطبيقية  –هاين يوسف املصري ،محاية النساء واألطفال أثناء النزاعات املسلسة  -09
 . 0202رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ،
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نساين ،رسالة انون الدويل اإلالرتحيل القسري للمدن ن يف ىوء الق، وليد بن شعرية  -12
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