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Children have become one of the most vulnerable classes to harm،
especially life risks، in light of the anxious security conditions and
the processes of internal armed conflict. Perhaps one of the most
dangerous circumstances is the lack of respect for the principles of
international humanitarian law، which provided protective rules for
civilians and civilian objects during armed conflicts، and by virtue
of the physical and mental nature of children has become These
people need special protection rules for them. In fact، that
protection was codified in the four Geneva Conventions of 1949، the
two Additional Protocols of 1977، the Convention on the Rights of
the Child of 1989 and the Optional Protocol attached to it for the
year 2000. Inflicting harm on children، and remedial protection that
focuses on reparation for the damage inflicted on them as a result
of those conflicts، and the decisions issued by international
organizations have also contributed to strengthening these rules
and arranging the rules of international responsibility for violating
these provisions.
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احلماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات املسلحة الداخلية
أكرم غالب علي معروف االلوسي
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امللخص:

لقد أصبح األطفال من أكثر الطبقات عرضة لألضرار والسيما خماطر احلياة يف ظل الظروف األمنية القلقة
وعمليات النزاع املسلح الداخلي ،ولعل من أهم الظروف اخلطرة هو عدم احرتام مبادئ القانون الدويل
اإلنساين اليت وفرت قواعد محائية للمدنيني واألعيان املدنية إابن النزاعات املسلحة ،وحبكم الطبيعة اجلسمانية
والعقلية لألطفال أصبح هؤالء حباجة إىل قواعد محاية خاصة هلم ،وبصورة فعلية مت تقنني تلك احلماية يف
اتفاقيات جنيف االربع لعام  1949والبوتوكولني اإلضافيني لعام  1977واتفاقية حقوق الطفل لعام
 1989والبوتوكول االختياري امللحق هبا لعام  2000فكانت محاية وقائية تتمثل يف جمموعة من القواعد
الواجب احرتامها من قبل األطراف املتنازعة ملنع إحلاق االذى ابألطفال ،ومحاية عالجية تنصب على جب
األضرار اليت تلحق هبم جراء تلك النزاعات ،وكما سامهت القرارات الصادرة من املنظمات الدولية يف تعزيز
تلك القواعد وترتيب قواعد املسؤولية الدولية على خمالفة هذه األحكام.
الكلمات املفتاحية :احلماية الدولية لألطفال ،القانون الدويل.
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املقدمة:

والتجنيد غري الشرعي والعنف اجلنسي ،وما جنده اليوم من تنوع للجماعات املسلحة والسيما اإلرهابية منها وامتالكها لألسلحة
املختلفة كان سببا فاعال يف جتنيد واستخدام األطفال يف العمليات العسكرية ،ومن هنا تبز أمهية حبثنا هذا ملعاجلة املعوقات اليت
تواجه احلماية الدولية لألطفال ،وتوفري السبل القانونية الكافية حلمايتهم أثناء النزاعات املسلحة الداخلية.
وهدف هذه الدراسة هو الوقوف على املركز القانوين لألطفال يف القانون الدويل اإلنساين وحقيقته من أجل الوصول للتفسري
األقرب لصحة النصوص اليت وضعت حلمايته ،مما يساعد على تطبيق النصوص على الوجه الصحيح.
وتبز إشكالية البحث يف جمموعة من األسئلة اليت تطرح نفسها إبحلاح ولعل أمهها ما هو موقف القانون الدويل اإلنساين من
االنتهاكات اليت يتعرض هلا األطفال اليوم أثناء النزاعات املسلحة الداخلية ،والسيما بعد أحداث ما يسمى بـ ـ (الربيع العريب) ،وما
هي القواعد اليت تبناها القانون حلمايتهم بعد مرحلة انتهاء النزاع املسلح ،وما هي التحدايت اليت تواجه تلك احلماية وكل هذه
األسئلة سنجيب عليها يف حبثنا هذا.
وألجل الربط بني األشياء وعللها على أساس املنطق والتأمل الذهين ،ولدراسة احلماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات املسلحة
الداخلية اعتمدان على املنهج القانوين التحليلي ،وذلك لتحليل النصوص القانونية اليت تضمنت قواعد احلماية ودراستها ملعرفة مدى
كفايتها ومواطن القصور فيها؛ فإن كانت كاملة فبها وإن كانت األخرى فإن هذه الدراسة جتتهد يف كشف أوجه القصور واقرتاح
معاجلتها.
ولكي يكون حبثنا على مستوى ٍ
عال من التكامل والشمولية بصدد محاية األطفال أثناء النزاع املسلح الداخلي قسمناه على
مبحثني :األول نبني فيه قواعد احلماية الوقائية لألطفال ذلك أن مجيع القواعد اإلنسانية املتعلقة حبماية املدنيني أثناء النزاعات املسلحة
والسيما اتفاقيات جنيف االربع لعام  1949والبوتوكولني اإلضافيني احمللقني هبا والقرارات الدولية ذات الصلة هي توفر محاية وقائية
ونتعرف يف املبحث الثاين على قواعد احلماية العالجية
(محاية عامة) لألطفال بع ّدهم من املدنيني وذلك على مطلبني مستقلني ّ
(احلماية اخلاصة) يف ظل االتفاقيات والقرارات اإلنسانية اليت تعىن حبماية أفراد هذه الفئة اهلشة الذي سقطوا ضحية عمليات االقتتال
الداخلي وكذلك يف مطلبني منفردين.
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لقد انتقل العامل يف هناايت القرن املنصرم إىل مرحلة جديدة من النزاعات املسلحة واليت أصبحت دائما ما تنشأ داخل حدود
الدولة الوأحدة بني القوات النظامية وقوة مسلحة اخرى ،وبذلك أصبح األطفال أكثر عرضة للتهديد عن طريق اهلجمات العسكرية
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املبحث األول
قواعد احلماية الوقائية لألطفال أثناء النزاعات املسلحة الداخلية
لوحظ أن األطفال خالل النزاعات املسلحة هي من أكثر الفئات تضررا فيها النتفاء قدرته وضعفه وعجزه عن محاية نفسه
من شرور النزاع ،فهو يعيش يف الكثري من أحناء العامل يف أوضاع مزرية وظروف حرجة وصعبة للغاية ،إذ يفتقر ألبسط احلقوق من
غذاء ورعاية صحية وتعليم ،بل األكثر من ذلك فقد ارتكبت يف حقه أبشع اجلرائم من قتل واغتصاب وجتنيد يف العمليات العسكرية،
وما حدث خالل احلربني العامليتني وما جيري يف دول املنطقة من عمليات اقتتال داخلي – وقتنا احلاضر -أظهر دليل على ذلك،
وهلذا السبب سعى اجملتمع الدويل متمثال ابلدول واملنظمات الدولية منذ منتصف القرن املاضي إىل إجياد قواعد دولية حتد من سلطان
األطراف املتحاربة وتقيدها من سلطتها يف اختيار وسائل األضرار ابخلصم وجتنيب املدنيني ويالت العمليات العسكرية عن طريق
تشريع قواعد القانون الدويل اإلنساين خاصة يف اتفاقيات جنيف االربعة لعام  1949وبروتوكوليها امللحقني والقرارات الدولية ذات
الشأن املتعلقة حبماية ضحااي النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية.
وأتسيسا على ما تقدم سنقسم هذا املبحث على مطلبني :األول نستعرض فيه احلماية الوقائية لألطفال يف االتفاقيات
الدولية ،والثاين نسلط الضوء فيه على قواعد احلماية الوقائية املقررة مبوجب القرارات الدولية ذات الصلة.
املطلب األول
احلماية الوقائية لألطفال يف االتفاقيات الدولية
ابتداء قد حددت اتفاقيات جنيف االربع لعام  1949والبوتوكول اإلضايف األول لعام  1977األطفال املشمولني بقواعد
احلماية أبهنم الذين ال تتجاوز أعمارهم سن اخلامسة عشر من العمر وعلى غرار ذلك جاءت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
( ,1989اتفاقية حقوق الطفل لعام) وابلتايل ففي حال قيام اشتباك مسلح ليست له صفه دولية يف أراضي أحد األطراف السامية
املتعاقدين يتعني على كل طرف يف النزاع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املادة الثالثة املشرتكة يف اتفاقيات جنيف لعام 1949
اليت عاجلت موضوع األشخاص الذين ليس هلم دور اجيايب يف األعمال العدائية مبا فيهم أفراد القوات املسلحة الذين سلموا سالحهم
أو أبعدوا عن القتال بسبب املرض أو اجلرح أو األسر أو أي سبب آخر ويعاملون يف مجيع األحوال معاملة إنسانية ،دون أن يكون
للعنصر أو اللون أو الدين أو اجلنس أو النسب أو الثروة أو ما شابه ذلك أي أتثري سليب على هذه املعاملة ،وهلذا الغرض تعد
األعمال اآلتية حمظورة وتبقى معتبة كذلك يف أي وقت ويف أي مكان ابلنسبة لألشخاص املذكورين أعاله (سرور ,امحد فتحي،
:)2003
 .1أعمال العنف ضد احلياة ،وحرمة اجلسد وعلى األخص القتل بكل أنواعه وبرت األعضاء ،واملعاملة القاسية والتعذيب.
 .2اخذ الرهائن.
 .3االعتداء على الكرامة الشخصية وعلى األخص التحقري واملعاملة املزرية.
 .4إصدار أحكام وتنفيذ عقوابت من دون حماكمة سابقة أمام حمكمة مشكلة بصفة قانونية تكفل مجيع الضماانت القضائية
اليت تع ّد يف نظر الشعوب املتمدنة البد منها.
 .5جيمع اجلرحى واملرضى ويعتىن هبم.
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• حظر التوسل بوجود األشخاص املدنيني حلماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية.

Issue: 6

يضاف إىل ذلك متطلبات أخرى أكدها خاصة البوتوكول اإلضايف األول لعام  1977امللحق ابتفاقيات جنيف لعام  1949تعلقت
مبا جيب أن يتمسك به املتحاربون إزاء توفري احلماية جملموعة من األشخاص مثال (د .توفيق ابو عبشة:)2006 ،
• حظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة.
• حظر اهلجوم على األشخاص العاجزين عن القتال أو الذين يفصحون بوضوح عن نية االستسالم.
• ضرورة التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني.
• حظر جتويع السكان املدنيني.
وبعد تزايد حدة النزاعات املسلحة الداخلية وتسارع اجملتمع الدويل إلبرام صك دويل ملزم يتضمن العديد من التدابري الوقائية
لشرعنة احلماية اخلاصة لألطفال ،قد صدرت اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989اليت أضفت طابع محائي تكاملي مع اتفاقيات
جنيف سابقة الذكر ،إذ أقرت املبادئ املتضمنة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان من
حيث التمتع ابحلقوق الواردة يف تلك الصكوك دون أي فئة من فئات التمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين
أو اآلراء السياسية أو االصل القومي أو حق اخره اجملتمع الدويل ،ويف إطار احلماية الوقائية فرضت االتفاقية على الدول االعضاء
مجيع التدابري التشريعية واإلدارية حلماية الطفل من كل املمارسات غري القانونية اليت يرتتب عليها كافة أشكال العنف واألضرار البدنية
فعالة لوضع برامج اجتماعية لتحقيق الدعم
أو العقلية أو املعاملة الالإنسانية ،وينبغي أن تشتمل تلك التدابري الوقائية على قرارات ّ
الالزم لألطفال أو ألولئك الذين هم حتت يف رعايتهم ( ,1989اتفاقية حقوق الطفل لعام).

وحسنا فعل واضعوا هذه االتفاقية إبقرارهم احلظر التام لتجنيد األطفال يف النزاعات املسلحة الذين مل يبلغوا سن اخلامسة
عشر من العمر ،فقد أصبح ظاهرة جتنيد األطفال يف عمليات االقتتال الداخلي وخصوصا لدى اجلماعات اإلرهابية ،فما نسمعه
ونشاهده عن قيام األيدولوجيات املتطرفة ابستعمال األطفال دروعا بشرية يف العراق وسوراي ولبنان واليمن وإشراكهم يف اهلجمات
املسلحة يعد انتهاكا صارخا ملبادئ حقوق اإلنسان وخمالفة لقواعد القانون الدويل اإلنساين يشكل حبد ذاته جرمية دولية تستوجب
معاقبة فاعليها ،وقد أحالت اتفاقية حقوق الطفل املذكورة هذه الفرضيات إىل قواعد القانون الدويل اإلنساين املتعلقة حبماية السكان
املدنيني يف فرتة النزاع املسلح.
ولكن نسجل مالحظتنا هنا إن إ قرار االتفاقية حظر جتنيد من مل يبلغ اخلامسة عشر من العمر ومبفهوم املخالفة يعين جواز
جتنيد من بلغ هذا السن فأكثر وبرأينا هذا عمرا قليل مل تتحقق الغاية املرجوة من احلماية ،فالبد من رفع سقف احلظر إىل سن الثامنة
عشر من العمر فذلك هو بلوغ سن الرشد يف اغلب دول العامل ،إضافة لذلك هناك إشكالية جيب تداركها يف هذه االتفاقية وهو أن
أبناء املتورطني ابإلرهاب دائما ما جيري جتنيدهم يف النزاع حبكم االلتحاق بذويهم ،فالبد هنا من النص على تشكيل جلنة تتوىل
متابعتهم وفصلهم عن ذويهم قانوان.
وأما البوتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لعام  2000فقد فرض تعهدات على الدول األطراف ابختاذ التدابري
املمكنة لكي ال يشارك أفراد قواهتا املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم يف األعمال احلربية بصورة مباشرة ،وحظر جتنيد
من هم دون سن الثامنة عشر من العمر إجباراي يف القوات املسلحة ،فضال عن املبتغى األساسي واملهم املتمثل ابحلظر على اجلماعات
املسلحة املتمايزة عن القوات املسلحة الوطنية أن جتند على أساس اجباري أو طوعي أو املشاركة يف األعمال احلربية أي فرد دون
سن الثامنة عشر من العمر ويتعني على الدول األطراف أن تتخذ التدابري القانونية ملنع ومعاقبة هذه املمارسات جنائيا (البوتوكول
االختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لعام .)2000

190

Akram Ghalib Ali MAAROUF

املطلب الثاين
احلماية الوقائية لألطفال يف القرارات الدولية
لقد استقر الفقه الدويل على القول أبن املنظمات الدولية العاملية واإلقليمية تسهم يف إنشاء القواعد القانونية اإلنسانية،
وأتخذ هذه املسامهات أشكاال متعددة ختتلف من منظمة إىل مثيلتها ،وتتمثل هذه املسامهة يف األعمال القانونية اليت تصدر عن
األجهزة املختلفة للمنظمة الدولية فهي تصدر قرارات وآراء يف خمتلف الوسائل اليت تعرض عليها ،هذا فضال عن األحكام القضائية
اليت تصدر عن السلطة القضائية الدولية اليت تتمثل يف أحكام حماكم التحكيم الدولية فضال عن اآلراء االستشارية اليت تصدر عنها،
ويف إطار التوجه العاملي اجلديد حنو االقتتال الداخلي قد تسابقت املنظمات العاملية واإلقليمية يف إصدار القرارات لتعزيز احلماية
العامة للمدنيني ،ومما يوفر ذلك محاية غري مباشرة لألطفال بع ّدهم من أكثر املدنيني تضررا جراء تلك النزاعات املسلحة (د .ابو اخلري
امحد العطية.)1998 ،
ونبتدأ حبثنا هبذا الصدد عن أهم القرارات الصادرة عن منظمة األمم املتحدة ابعتبارها شاملة األهداف واملبادئ ومبتغاها
األساسي هو حفظ األمن والسلم الدوليني بداللة ميثاقها األساسي لعام  ،1945فقد توالت القرارات الصادرة عن أجهزة هذه
املنظمة ولعل أمهها اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب اليت تبنتها اجلمعية العامة بقرارها املرقم ( 288/60لعام
 )2006والذي أقرت مبوجبه صراحة أن األعمال واألساليب واملمارسات اإلرهابية جبميع مشاكلها ومظاهرها انشطة هتدف إىل
تقويض حقوق اإلنسان واحلرايت الفردية والدميقراطية وهتدد السالمة اإلقليمية للدول وأمنها ،وتزعزع استقرار احلكومات املشكلة
بصورة مشروعة وأنه ينبغي على اجملتمع الدويل أن يتخذ اخلطوات الالزمة لتعزيز التعاون من أجل منع اإلرهاب ومكافحته ،وأييت
تنفيذ ذلك القرار ابلتعاون التام مع اهليئات الفرعية جمللس األمن واملعنية مبكافحة اإلرهاب يف اضطالعها ابملهام املسندة إليها مع
التسليم أبن العديد من الدول ال تزال حباجة إىل املساعدة يف تنفيذ هذه القرارات.
وكذلك قرار جملس األمن الدويل الذي أدان فيه ارتكاب التنظيمات اإلرهابية أعمال القتل الواسعة اليت تستهدف املدنيني
وجرائم االختطاف وأخذ الرهائن والتفجريات االنتحارية واالسرتقاق وبيع النساء أو إجبارهن على الزواج واالجتار ابلبشر واالغتصاب
وجتنيد األطفال واستغالهلم ،ويف إطار التدابري العالجية طلب اجمللس من االمني العام تشكيل فريق حتقيق لدعم اجلهود العراقية الرامية
إىل مساءلة تنظيم داعش اإلرهايب عن طريق مجع وحفظ وختزين األدلة يف العراق على األعمال اليت ترقى إىل مستوى جرائم احلرب
واجلرائم ضد اإلنسانية واإلابدة اجلماعية واليت ترتكبها تلك اجلماعات املسلحة مع التقييد أبعلى املعايري املمكنة لضمان استعمال
تلك األدلة على أوسع نطاق ممكن أمام احملاكم الوطنية ،واستكمال التحقيقات اليت تقوم هبا السلطات العراقية أو التحقيقيات اليت
تضطلع هبا السلطات يف بلدان اثلثة بناء على طلبها.
ويف إطار القرارات اإلقليمية فنذكر منها أهم القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية وجلها القرار املرقم ( 753لسنة
 )2019خبصوص النزاع املسلح يف ليبيا ،والذي أكد جملس اجلامعة فيه على التسوية السياسية بني مجيع الليبيني مبختلف انتمائتهم
هي احلل الوحيد لعودة األمن واالستقرار إليها والقضاء على اإلرهاب ،واإلعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري
اخلارجي يفاقم الوضع املتأزم يف ليبيا ويهدد أمن واستقرار املنطقة ككل مبا فيها املتوسط ويؤكد على ضرورة وقف النزاع العسكري،
وأعربت اجلامعة عن رفضها القاطع كافة التدخالت األجنبية غري الشرعية اليت تنتهك القوانني والقرارات واألعراف الدولية ،وتسهم
يف انتشار امليلشيات املسلحة اإلرهابية الساعية إىل نشر افكار التطرف وتغذية العنف واإلرهاب ،واملطالبة بسحب القوات األجنبية
كافة املوجودة على االراضي الليبية وداخل احلدود املائية الليبية ،والتحذير من مغبة االستمرار يف العمل العسكري لتحريك اخلطوط
اليت تتواجد عليها األطراف حاليا تفاداي لتوسيع املواجهة (للمزيد حول القرار أعاله ينظر موقع الشروق االلكرتوين:
( www.shorouknewsأخر زايرة يف .).)2022/7/20
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ومن التدابري الشاملة حلماية املدنيني واألعيان املدنية هو التدابري االحرتازية للحد من تلك االنتهاكات ،واليت ع ّدت من
األدوات اجلديدة يف هذه اجملال حيث أطلقت منظمة االحتاد االوريب نظام (عقوابت االحتاد االوريب العاملي حلقوق اإلنسان) ،ويعد
هذا النظام خطة عمل مشرتكة لالحتاد لقيامه ابستهداف االنتهاكات والتجاوزات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العام
بصرف النظر عن موقع حدوثها ،يف الوقت الذي تركز معظم أنظمة العقوابت احلالية على دول معينة أييت هذا النظام ليغطي
االنتهاكات والتجاوزات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ومنها جرائم اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية ،والتعذيب وغريه من ضروب
املعاملة أو العقوابت القاسية أو الال إنسانية ،والقتل خارج نطاق القضاء أو إبجراءات موجزة أو تعسفا ،وقد استهدف هذا النظام
األفراد واهليئات املسؤولة أو املتورطة يف انتهاكات أو جتاوزات جسيمة حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل وميكنه استهداف األفراد
واهليئات املرتبطة ابجلناة (جوزيب بوريل ،االحتاد االوريب لديه أداة قوية جديدة حلماية حقوق االنسان ،مقال منشور على املوقع
االلكرتوين.):
وخالصة ما تقدم أن آليات احلماية الوقائية تتمثل يف جمموعة من القواعد الواردة يف صلب الوثيقة اإلنسانية أو تلك اليت
تصدر من املنظمات الدولية بصورة قرارات وتوصيات هتدف إىل اختاذ التدابري املناسبة حلماية املدنيني عموما واألطفال على وجه
اخلصوص من اآلاثر السلبية اليت ميكن أن حتدث عند نشوب النزاع املسلح ،وبعبارة أخرى وقاية األطفال من األضرار املرتتبة على
توجيه العمليات العدائية من خالل مجلة من اإلجراءات االحرتازية ورأسها أمرها هو التمييز بني املدنيني واملقاتلني ،وإبعاد األطفال
والفئات احملمية األخرى عن األهداف العسكرية ،ودراسة األضرار احملتملة عن توجيه العمليات العدائية ،وأن هذه التدابري ملزمي
لطريف النزاع املسلح الداخلي املتمثلة ابلدولة واجلماعات أو املنظمات املسلحة األخرى.
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للضرب بيد من حديد على كل تسول له نفسه دعم مظاهر اجلرمية املنظمة واألنشطة اإلرهابية.
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نستنتج من ذلك أن قرارات جامعة الدول العربية إلدانة التنظيمات اإلرهابية وقلقها البالغ من عمليات االقتتال الداخلي
هي تتضمن داللة غري مباشرة يف تفعيل قواعد احلماية للمدنيني والسيما األطفال بع ّدم األكثر تضررا من العمليات تلك ،ورأينا
مبوقف اجلامعة حول النزاعات املسلحة الدائرة داخل احلدود اإلقليمية لدول املنطقة وتنامي ظاهرة اجلرمية املنظمة إن القرارات الصادر
عنها ال تتناسب مع حجم اخلطر احملدق مبنطقتنا فاألطفال مشردون والنساء تغتصب والرجال يقتلون ٍ
بدم ابرد وأتيت اجلامعة بقرارات
حتمل عبارات – تستنكر ،تشجب ،تدين -ال تسمن وال تغين من جوع فنحن حنتاج قرارات ملزمة وتفعيل لدور القضاء الدويل

Akram Ghalib Ali MAAROUF

املبحث الثاين
احلماية العالجية لألطفال أثناء النزاعات املسلحة الداخلية
أمام احلقيقة املتمثلة يف إجياد النظام القانوين الدويل لنفسه املبرات للتدخل لتوفري هذه احلماية لألطفال ،جند الشواهد قائمة
على إمعان الدول واستخفافها ال حبقوق مواطنيها فقط؛ بل يتعداها إىل حقوق مواطين الدول األخرى ،مما قد يصل معه إىل هتديد
السلم واألمن الدويل ،فتأيت احلماية الدولية ككابح هلذا التطور السليب ،وألجل ذلك وضعت صكوك وصدرت قرارات حلماية حقوق
اإلنسان عامة ،كآليات وقائية أوال وأيضا كوسائل عالجية ،تُلزم الوسائل الوقائية الدول حبد أدىن من احلماية ،البد أن تلتزم به من
خالل آليات عمل مشرتكة للدول األطراف يف املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان ،أما الوسائل العالجية تتعامل مع
حاالت االنتهاك املرتكبة جتاه هذه احلقوق ،وت ّقصي سبل معاجلة هذه االنتهاكات إلعادة احلق إىل نصابه واجلب املادي واملعنوي
لألضرار ( إبراهيم امحد عبد السامرائي.)1997 ،
املطلب األول
احلماية العالجية لألطفال يف االتفاقيات الدولية
إن من أهم اآلاثر السلبية اليت ترتبت على سباق التسلح هي توسيع دائرة تسليح األطفال أكثر من أي وقت مضى ،خاصة
األطفال دون سن الثامنة عشر وحتديدا يف املليشيات املسلحة غري التابعة للدولة ،حيث تستعمل هذه األخرية األطفال كمعطى
اسرتاتيجي خلوض غمار النزاع وخاصة أن األطفال يسهل التحكم هبم أكثر من الراشدين ،فهم يقومون ابلقتل دون خوف ويطيعون
األوامر دون تفكري ،ولألسف فإن أول ما خيسره هؤالء األطفال هو طفولتهم ،سواء مت جتنيدهم ابإلكراه ،أو انضموا إىل اجلماعات
املسلحة للهرب من الفقر واجلوع ،أو تطوعوا لدعم قضية ما بصورة نشيطة وعقائدية؛ وعادة ما يتعرض هؤالء األطفال للقتل أو
االختطاف أو ضمهم للجيوش بطرق غري قانونية ،وهم يشاركون يف أعمال عدائية غالبا ما توجه ضد عائالهتم أو جمتمعاهتم احمللية.
واستنادا لذلك جاءت اتفاقيات جنيف االربع لعام  1949لتقنن الوسائل العالجية على االنتهاكات اجلسيمة حلماية
املدنيني عموما واألطفال على وجه اخلصوص ضماان ملصداقية القانون الدويل اإلنساين ،فقد تضمن قواعد إلنفاذه مدركا صعوبة
األمر لتعلقه ابلدول مبا تتمتع به من سيادة ومبا قد حتظى به من قوة؛ ذلك أن واضعي قانون جنيف املعب عن القانون اإلنساين كانوا
متبصرين بضرورة اجلزاء على خمالفة أحكامه وضرورة معاقبة األشخاص الذين يرتكبون خمالفات إزاء أحكام هذا القانون ،ولعل أهم
وسيلة عالجية جلب الضرر هي إقرار قواعد املساءلة الفردية ،واالعرتاف مببدأ االختصاص العاملي ابلنسبة للجرائم الدولية ،وبذلك
نصت االتفاقية الرابعة (اتفاقيات جنيف) أعاله مبوجب أحكام املادة ( )146على قيام كل دولة متعاقدة مبحاكمة كل من يرتكب
إحدى هذه اجلرائم دون النظر إىل جنسيته أو تقوم بتسليمه إىل الدولة اليت تطلبه الختصاصها مبحاكمته ،وعلى كل طرف متعاقد
اختاذ التدابري الالزمة لوقف مجيع االفعال اليت تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية ،وكذا جاءت املادة ( )5من نظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  1998لتنص على اختصاص احملكمة يف مقاضاة االشخاص املتهمني ابرتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية،
وأن اجلرائم اليت تقع على األطفال هي أيضا قد ع ّدت من اجلرائم ضد اإلنسانية؛ وابلعودة على ميثاق البوتوكول الثاين لعام 1977
املتعلق حبماية ضحااي النزاعات املسلحة غري الدولية جنده خيلو من االشارة إىل النص على املالحقة القضائية ملرتكيب تلك االنتهاكات
وهذا نقص تشريعي جيب تداركه كون هذا البتوكول يعد املرجع األساسي حلماية األطفال من شرور اجلماعات املسلحة غري التابعة
للدول.
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وبرأينا قد وقع واضعوا هذه االتفاقية يف تناقض عند حتديدهم سن ( )15سنة فأقل لتحقيق الرعاية والعناية اخلاصة ابألطفال
مث عادوا ليضعوا ملن هم يف سن ( )12فأقل لوحات تعريفية فنرى ضرورة رفع التناقض ومشول كل من هو دون سن ( )15ابللوحة
التعريفية فهم حيتاجون يف هذا العمر لكافة وسائل احلماية املتاحة.
وملا ذكران أن اتفاقيات جنيف حظرت جتنيد األطفال يف النزاع املسلح ،وقامت اجلماعات املسلحة خبرق هذه القواعد وإشراك
املوما اليهم يف النزاع ،فإن املالحقة القضائية املتخذة حبقهم عن هذا االشرتاك مقيدة بعدم جواز تنفيذ حكم اإلعدام على أي شخص
مل يبلغ عند ارتكاب اجلرمية سن الثامنة عشر من العمر (هذا ما نصت عليه املادة ( )68من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ،1949
واملادة ( )5/77من البوتوكول اإلضايف األول امللحق ابتفاقيات جنيف ،واملادة ( )4/6من البوتوكول اإلضايف الثاين لعام .).1977
فضال عن ذلك أقرت اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989مجلة من الوسائل العالجية حلماية األطفال الذين وقعوا ضحية
النزاع املسلح الداخلي ،ففي مضمار احلرب األهلية يف سوراي والنفوذ اإلرهايب يف العراق تعرض أطفال هذين الدولتني إىل شىت انواع
االنتهاكات ومنها هو هرب األطفال مع عائالهتم إىل دول أجنبية عب ممرات مائية خطرة تعرض الكثري منهم للغرق ومثال ذلك
الطفل السوري الذي مل يتجاوز الثالث سنوات من العمر الذي سقط ضحية الغرق بعد انقالب القارب هبم يف البحر املتوسط يف
 ،2015فإن اهلجرة غري الشرعية للمدنيني يف سوراي والعراق قد هزت الضمري العاملي ،وبذلك كفلت االتفاقية أعاله حقوقا لألطفال
املهاجرين تتمثل حسن املعاملة ومنع حاالت االستغالل اجلنسي ،وقد تناولت املبادئ التوجيهية اخلاصة ابألطفال الالجئني إىل
السبل القانونية للحد من مثل هذه االنتهاكات خالل االعتماد على املذكرة التنفيذية الصادرة من مفوضية حقوق اإلنسان لعام
 1993بعنوان االغتصاب وسائر حاالت العنف واالستغالل اجلنسي لالجئني ( ,1989اتفاقية حقوق الطفل لعام).
وحسنا فعل واضعوا البوتوكول االختياري ملنع إشراك األطفال يف املنازعات املسلحة لعام  2000عندما حث الدول املتعاقدة
على التعاون للتأهيل وإعادة االدماج لألطفال الذين يقعوا ضحية النزاع املسلح الدويل أو الداخلي من خالل التعاون التقين
واملساعدات املالية ،ويتم إانطة هذا الدور من املساعدة للدول األطراف املعنية واملنظمات الدولية ذات العالقة ،وفرض التزام الدول
آبليات اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف تقدمي املساعدة من خالل البامج القائمة واملنافذ املتعددة والثنائية ولعل أمهها إنشاء صندوق
التبعات (البتوكول االختياري لعام.)2000
وتطبيق ما تقدم جنده يف الدور الذي تلعبه وكالة اليونيسف التابعة ملنظمة األمم املتحدة يف جمال محاية األطفال من أجل
ختفيف املاسي عنهم وخلق أجواء بيئية مالئمة هلم وذلك من خالل العديد من البامج الصحية والتوعوية والتعليمية إضافة إىل اجلهود
الفعالة يف تسريح األطفال اجملندين من قبل اجلماعات املسلحة ،وخري دليل على ذلك دورها يف دارفور حني ورد يف بياهنا الصحفي
ّ
عام  2018أن اليونيسف عملت على تسريح أكثر من ( )300طفل ومت إعادهتم إىل أسرهم أو إىل مراكز الرعااي اليت تدعمها
اليونيسف ،وتلقى األطفال املفرج عنهم الدعم نفسه فضال عن حصول عائالهتم على مساعدات غذائية ملدة ثالثة أشهر من أجل
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ومن آليات احلماية العالجية األخرى لألطفال هي الرعاية والعناية فقد نصت اتفاقيات جنيف اإلنسانية على التزام األطراف
السامية املتعاقدة ابختاذ الوسائل الالزمة لضمان منع إمهال األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو ابتعدوا عن أهلهم
وذويهم بسبب النزاع املسلح ،وتيسري إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم يف مجيع األحوال ،وعلى األطراف املتنازعة واجب تسهيل
جلوء األطفال يف بلد حمايد طول فرتة النزاع مبوافقة الدولة احلامية ،وعالوة على ذلك جيب التحقق من هوية األطفال الذين هم دون
سن الثانية عشر من العمر حبمل لوحة تعريفية معينة (اتفاقية جنيف الرابعة لعام .)1949
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نستنتج من ذلك أن أهم وسيلة لرد االعتبار للضحااي من األطفال وجب ضررهم هو تفعيل قواعد املالحقة القضائية حبق
مرتكيب تلك االنتهاكات وإ نزال أشد العقوابت هبم سواء كانوا يف القوات املسلحة التابعة لدولة ما أو من أفراد اجلماعات املسلحة
غري اتبعة لدولة معينة أو تلك اليت يعرتف القانون الدويل هلا بصفة احملاربني.

Akram Ghalib Ali MAAROUF

دعم إعادة اندماجهم االسري ،وسيتم تدريب األطفال ميدانيا هبدف حتسني دخلهم العائلي وتوزان أمنهم الغذائي ،وقطعت اليونيسف
على نفسها تعهدا ابلسعي حلصول األطفال احملررين على خدمات التعليم املنتظمة يف املدارس ومراكز التعليم السريعة ،وكما أكد
ممثل اليونيسف يف جنوب السودان (مودو) يف بيان له هبذا املنعطف أبن (جيب أن ال حيمل أي طفل سالحا أو أن يقاتل ،وميثل
اليوم بداية حياة جديدة لكل طفل مت اإلفراج عنه ،وتفتخر اليونيسف بدعم هؤالء األطفال ليعودوا إىل عائالهتم للبدء يف بناء حياة
أكثر إشراقة) (ص ,.77نقال عن شرين امحد عبدي العدد ،2اجمللد .)2021 ،،2021 ،10
املطلب الثاين
احلماية العالجية لألطفال يف القرارات الدولية
أن التكريس الدويل لضرورة تعزيز املركز القانوين لألفراد ،وجب أضرار ضحااي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين على مستوى
النصوص القانونية الدولية ،وهيئات القضاء الدويل اجلنائي؛ بل ومتكينهم أنفسهم من املطالبة هبا دوليا وصل ذروته يف ظل إحصائيات
استشرافية تؤكد أبنه أمام نشوب أكثر من مئة نزاع مسلح يف وقتنا احلاضر فأن نسبة ضحااي ذلك النزاع سيكون عسكراي واحدا يف
مقا بل عشر مدنيني ال عالقة هلم ابلعمليات العسكرية ،مبا يعين يف عملية حسابية بسيطة أن مائيت مليون مدين سيكونون ضحااي
مباشرين النتهاك أطراف النزاع املسلح ملا تقره نصوص القانون الدويل اإلنساين إذا ما اندلعت حرب عاملية اثلثة واليت بدأ احلديث
عنها مؤخرا ،ولعل إصدار القرارات الدولية لتعزيز مركز ضحااي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين مبثل هذه الدرجة مطلوب ألهنم
كثريا ما غيبوا يف احملاكمات الدولية ملرتكيب اجلرائم الدولية بفرض الدول ووصايتها عليهم ومتثيلها هلم أمام احملاكم الدولية (سامية،
.)2012
بذلك تسابقت اهليئات العامة للمنظمات الدولية يف إعالن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحااي اجلرمية وإساءة استعمال
السلطة وأتصيل ذلك جنده بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املرقم ( )34/40يف  1985/11/29الذي فرض على احلكومات
احمللية للدول وعلى املكلفني بتنفيذ نظام العدالة اجلنائية والوكاالت األخرى اليت تتصل ابلضحااي ،وعلى األفراد املمارسني أنفسهم
التزامات مبعاملة الضحااي برأفة واحرتام لكرامتهم ،ومتكينهم من الوصول إىل آليات العدالة واحلصول الفوري على تعويض الضرر الذي
أصاهبم وفقا ملا أقرته التشريعات الوطنية وذلك حتت طائلة مسؤولية الدول جبب أي انتهاك يقومون به لقواعد القانون الدويل اإلنساين
(هللا.)2008 ،،
ويف إطار التدابري العالجية حلماية األطفال الذين وقعوا ضحية النزاع املسلح الداخلي جند أن جملس األمن قد أصدر العديد
من القرارات اليت تتضمن مثل هكذا تدابري ومثال ذلك جنده يف القرار املرقم ( 1706لسنة  )2006اخلاص ابلنزاع املسلح يف
جنوب السودان الذي كرر فيه إدانته القوية لكافة انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،ودعا حكومة الوحدة الوطنية
إىل اختاذ اجراءات سريعة وفورية من أجل التصدي للعنف اجلسماين يف دارفور مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل تنفيذ خطة العمل
ملكافحة العنف ضد األطفال يف تلك املنطقة وقد أسند اجمللس إىل بعثة األمم املتحدة يف دارفور مهمة تعزيز اجلهود الدولية الرامية
إىل محاية حقوق اإلنسان فضال عن تنسيق اجلهود الدولية اهلادفة إىل محاية املدنيني ،مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة مبا يف
ذلك املشردون والالجئون العائدون والنساء واألطفال.
وقد ذهب بعثة األمم املتحدة يف العراق (يوانمي) إىل أبعد من هذا يف إقرار قواعد احلماية لألطفال املولودين نتيجة للعنف
اجلنسي يف حاالت النزاع املسلح ،وقد اتبعت تلك البعثة جهود احلكومة العراقية لتعزيز محاية األطفال مبا يف ذلك إعادة أتهيل
األطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع العراقي ،علما أن هذه املهام جندها مستمدة من قرار جملس األمن الذي دعا إىل مالحظة أمهية
معاملة األطفال املتضررين من النزاع املسلح كضحااي ابلدرجة األوىل مبا يف ذلك إعادة ادماج األطفال وفقا للقوانني الوطنية للعراق
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وكذا يعد من أهم الوسائل العالجية حلماية األطفال املتضررين من النزاع املسلح هي رد االعتبار (جب الضرر املعنوي)،
ويكون ذلك بتقدمي اعتذارا رمسيا عن الضرر الذي سببته هلذه الفئة وخري مثال على ذلك عندما قدمت الشعبة احمللية جليش التحرير
الوطين يف كولومبيا وهي مجاعة مسلحة منشقة اعتذارا علنيا عام  2001عن تسببها يف مقتل عدد من األطفال األبرايء ،وتدمري
منازل السكان املدنيني نتيجة هجوم مسلح على إحدى القرى التابعة للطرف املتنازع االخر ،وأبدت استعدادها الكامل لتقدمي
املساعدة يف رد املمتلكات اليت مت سلبها أثناء اهلجوم الذي تعد الوسيلة االمسى يف جب األضرار فقد ألزمت األمم املتحدة يف خمتلف
قراراهتا اجلماعات املسلحة بتقدمي اجلب املادي أو املعنوي املتناسب مع الضرر الذي حلق ضحااي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين
الفعالة والكافية
ومنها قرار جلنة حقوق اإلنسان يف أفغانستان والذي دعت فيه كافة األطراف األفغان على توفري املساعدة الطبية ّ
لضحااي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين يف املنطقة (الفقرة ( /8هــ) من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املرقم ()185/54
لسنة  2000الذي اختذته يف دورهتا الرابعة واخلمسون ،وللمزيد ينظر الوثيقة املرقمة.).A/RES/54/185 :
وتعد املساعدات اإلنسانية اليت تقدمها املنظمات الدولية واجلهات الفاعلة األخرى استنادا إىل قرارات دولية الوسيلة العالجية
االخرية حلماية األطفال من آاثر النزاعات املسلحة ،فقد مدت اللجنة الدولية للصليب االمحر يد العون للسكان النازحني األطفال
والالجئني واملدنيني يف املناطق املتضرر يف القتال يف العراق وتنصب جهودها على زايدة فرص هذه اجملتمعات يف احلصوص على املياه
النظيفة والرعاية الصحية ،ابإلضافة إىل زايرة احملتجزين ومساعدهتم على التواصل مع عائالهتم ،ودعم جهود السلطات الرامية إىل
الكشف عن مصري املفقودين من جراء النزاع املسلح ،وكذلك كشفت منظمة اليونيسف يف تقريرها املعنون ( التقرير الرابع للوضع
اإلنساين يف العراق) لعام  2022ملراجعة ملف االحتياجات اإلنسانية يف العراق ،والذي أقرت به صراحة أبن هناك ما يقارب إحدى
عشر مليون طفل عراقي هم حباجة ملساعدات إنسانية مشرية إىل وجود نسبة عجز يقدر حبدود ( )37مليون دوالر من جمموع
( )65مليون دوالر مطلوب توفريها لتلبية احتياجات إنسانية ملحة لألطفال وعوائلهم ،وأييت ذلك جزءا من اسرتاتيجية منظمة
فعال ومنع حدوث أية خماطر عنف حيث مت تدريب
اليونيسف الشاملة لتعزيز القدرة الوطنية لرعاية احتياجات الطفل بشكل ّ
( )920عامل خدمة إنسانية وتطوير مهاراهتم فيما يتعلق بطرق محاية الطفل ومنع العنف اجلسمي ضدهم ،وكذا اشتمل التدريب
على خدمات الدعم الصحي النفسي والعقلي لألطفال (التقرير الرابع ملنظمة اليونسيف للوضع االنساين يف العراق ،منشور على
موقع املدى االلكرتوين.):
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وبرأينا ومما تقدم أن جهود األمم املتحدة وسائر املنظمات اإلنسانية يف جب ضرر ضحااي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين
والسيما األطفال تتمحور يف دعوة احلكومات الوطنية على مساعدة هؤالء الضحااي وإدماجهم اجتماعيا ،وتشريع القوانني الوطنية
لضمان هذه املساعدة واملعاجلة ،فاالنتهاكات اليت قامت هبا التنظيمات اإلرهابية يف العراق جند أن جملس األمن قال كلمته فيها،
وأما أن نبقى حنن يف الظل ننتظر أن أتيت تلك القرارات مثارها فهذا خطأ؛ فالقرار خط انطالق وشروع للعمل اجلاد يف محاية حقوق
اإلنسان وليس خط النهاية ،فالقرارات الصادرة من اهليئات الدولية ملعاجلة قضااي النزاعات املسلحة داخلية هي أداة ،واملسؤول على
تنفيذها بصورة مباشرة هي احلكومات الوطنية.
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وااللتزامات الدولية ،ودعم تنفيذ استنتاجات الفريق املعين ابألطفال والنزاعات املسلحة التابع جمللس األمن الدويل (قرار جملس االمن
الدويل املرقم ( )2631لعام  2022اخلاص بتمديد والية بعثة االمم املتحدة يف العراق وللمزيد ينظر الوثيقة املرقمة:
.).)S/RES/2631 (2022

Akram Ghalib Ali MAAROUF

اخلامتة
بعد أن انتهينا من البحث يف احلماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات املسلحة الداخلية توصلنا إىل جمموعة من النتائج
واملالحظات أو املقرتحات اليت ميكن إمجاهلا فيما أييت:
أوالً /النتائج:
 .1لقد أصبح موضوع محاية األطفال من آاثر النزاعات املسلحة يف النظام العاملي اجلديد من املواضيع اهلامة خاصة بظهور فرع
القانون الدويل اإلنساين اليت بدأت قواعده تتجلى بعد احلربني العامليتني من خالل اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949الرامية إىل
محاية املدنيني واألعيان املدنية أثناء النزاعات املسلحة الدولية أو الداخلية.
 .2لقد حددت االتفاقيات اإلنسانية املباشرة وغري املباشرة سن ما دون الثامنة عشر من العمر إلطالق الوصف اللفظي (الطفل)
املوصوف حبماية خاصة أثناء النزاعات املسلحة الداخلية أو الدولية.
 .3تنوعت احلماية الدولية لألطفال بني قواعد احلماية السابقة أو احلماية الوقائية تالفيا لألضرار اليت تلحق هبم واحلماية الالحقة أو
العالجية للذين سقطوا ضحية هلذا النزاع املسلح.
 .4لعبت املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية وكذلك األجهزة القضائية الدولية دورا ابرزا يف وضع اآلليات القانونية من خالل
إصدار القرارات الدولية والتوصيات الالزمة لدرء األذى عن الفئات اهلشة والسيما األطفال.
اثنياً /املقرتحات:
 -1إبرام اتفاقية إنسانية ملزمة تليب الطموح ملعاجلة محاية األطفال أثناء النزاعات املسلحة الداخلية فإن املعاجلات الضمنية هلذه الفئة
ال تتناسب مع الضرر الكبري املرتتب عليها جراء حاالت تزايد عمليات االقتتال الداخلي يف دول املنطقة.
 -2استثناء املعاهدات اليت تعاجل موضوعات القضااي اإلنسانية املتمثلة حبماية املدنيني واألعيان املدنية من املبدأ القانوين (نسبية
املعاهدات) وذلك ألن أغلب الدول املتهمة ابالنتهاكات اإلنسانية هي غري مصدقة على تلك املعاهدات لإلفالت من أحكام
املسؤولية الدولية.
 -3تفعيل قواعد جب الضرر عن االنتهاكات اجلسيمة املرتتبة على اهلجمات اإلرهابية اليت تقودها مجاعات داعش اإلرهايب برعاية
دولية املتمثلة ابلتعويض والرتضية ،واحلد من عمليات القتل املستهدف للمدنيني عموما واألطفال خصوصا ،والوقوف بوجه عمليات
التجنيد املمنهج خالفا ألحكام القانون الدويل اإلنساين.
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( .)S/RES/2631 (2022بال اتريخ).
للمزيد حول القرار أعاله ينظر موقع الشروق االلكرتوين( www.shorouknews :أخر زايرة يف ( .)2022/7/20بال
اتريخ).
املادة ( )68من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949واملادة ( )5/77من البوتوكول اإلضايف األول امللحق ابتفاقيات جنيف ،واملادة
( )4/6من البوتوكول اإلضايف الثاين لعام ( .1977بال اتريخ).
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