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 المستخلص
أن حماية أالطفال أثناء النزاعات المسلحة هي مسؤولية تقع على عاتق 

تمثل حماية لمستقبل البشرية اجمعها. ولم يغفل المجتمع الدولي  هاالمجتمع الدولي، ألن
هذه االهمية فعمل على توفير الحماية والرعاية لألطفال، لكن على الرغم من ذلك فأننا 

في انحاء مختلفة من العالم االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال أثناء النزاعات نشاهد 
 المسلحة سواء كانت دولية أم غير دولية، فهم من بين أكثر ضحايا تلك النزاعات.

وفيما يخص االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال أثناء النزاعات المسلحة غير  
على درجة كبيرة من الخطورة وهي التجنيد الدولية، فهناك ثالثة انتهاكات تكون 

كمقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة أو القوات الحكومية، و االستغالل الجنسي 
لهم في أبشع الصور والذي يترك اثر نفسي قاسي جدًا في نفوس األطفال، ويقضي 
 على برائتهم وطفولتهم، والتعذيب الذي قد يتعرضون له من قبل اطراف النزاع بطرق 

ان ازدياد النزاعات ، نتهاكات التي يتعرض لها األطفالوحشيه، وهذه من أخطر اال
المسلحة غير الدولية، وما ينتج عنها من انتهاكات خطيرة يتعرض لها األطفال، وما 
ناله أطفال العراق وسوريا والعالم من مأسي، رغم توفر حماية تفرضها قواعد القانون 

 زالت مستمرة. وتكمن اشكالية البح  حول االنتهاكات الدولي، اال ان األنتهاكات ال
المستمرة التي تنال من االطفال اثناء النزاعات غير الدولية والحماية التي توفرها قواعد 

 القانون الدولي، وهل هي كافية لتحمي هذه الفئة. 
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 االنتهاكات ، االطفال ، النزاعات المسلحة غير الدولية الكلمات المفتاحية:
Abstract 

That the protection of children during armed conflict is a 

responsibility of the international community, because it 

represents protection for the future of all humankind. The 

international community has not forgotten this importance and has 

worked to provide protection and care for children. However, we 

see in various parts of the world violations committed by children 

during armed conflict, whether international or non-international, 

among the most victims of these conflicts.With regard to 

violations against children during non-international armed 

conflicts, there are three very serious violations: recruitment as 

combatants in armed groups or government forces, and sexual 

exploitation of them in the worst forms, which leaves a very 

severe psychological impact on children, And eliminate their 

innocence and childhood, and the torture they may be subjected to 

by the parties to the conflict in brutal ways, and this is one of the 

most serious violations against children.The increase in non-

international armed conflicts, the resulting serious violations 

against children, and the suffering of the children of Iraq, Syria 

and the world are tragic despite the protection provided by the 

rules of international law, but the violations continue. The 

problem of research is on the continuing violations of children in 

non-international conflicts and the protection provided by the 

rules of international law, and whether they are sufficient to 

protect this category. 

Keywords: violations, children, non-international armed conflicts 

 المقدمة
يتعرض األطفاال فاي الوقات الحاضار لكثيار مان االنتهاكاات، وتعاود أغلبهاا الاى 

، إذ أن (1)كثاارت النزاعااات والنتااائج التااي تخلفهااا خاصااًة النزاعااات المساالحة غياار الدوليااة
معظااام هاااؤالء االطفاااال هااام مااان غيااار المقااااتلين، كماااا أن احاااد  السااامات المشاااتركة فاااي 

                                                           
(1)
ينظر التقرير المقدم من قبل الخبير التابع لالمين العام لألمم المتحدد  غرراادا ميلديلق  قدم الة:يقد    

 ق.U.N.Doc./A/51/306غ
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فااي القاارن الحااادي والعشاارين هااي أسااتغالل األختالفااات السياسااية  النزاعااات غياار الدوليااة
لغرض تحريض طائفة على اخر ، ففي مثال هكاذا ،والثقافية والدينية والعرقية والعنصرية

ظروف يرجح ان يستخدم العنف ضد األطفال كسالح للحرب. ومن النتائج التي تخلفهاا 
دًا ساهاًل للجماعاات المسالحة، بعاد تلك النزاعات هي تجنيد االطفال كمقاتلين كاونهم صاي

ثم يرسالون الاى سااحات القتاال. ولايس ،أن يتم تدريبهم على القتال في معساكرات خاصاة
هااااذا فحسااااب باااال قااااد يتعاااارض األطفااااال ويخاصااااة الفتيااااات الالتااااي ينتمااااين الااااى احااااد  
الجماعات الدينية أو العرقية، لألساتغالل الجنساي علاى أعتباار انهان يقمان باعاادة أنتاا  

 .(1)ناء مجتمعهناب
اهمية البح : يحتا  الطفل لحماية عامة وخاصة أثناء النزاع المسلح غير الدولي، ألن 
من حقه التمتع بتلك الحماية بوصفه جزًء من المدنيين الذين ال يشتركون باألعمال 

تلك  1977ويروتوكولها اإلضافي الثاني 1949العدائية. لذا قررت له اتفاقية جنيف 
ما ناله أطفال العراق وسوريا والعالم من مأسي وانتهاكات خطيرة خالل الفترة الحماية. و 
 الماضية .

اشكالية البح : ان ازدياد النزاعات المسلحة غير الدولية، وما ينتج عنها من انتهاكات 
خطيرة يتعرض لها المدنيين وخاصة األطفال فتكمن اشكالية البح  حول االنتهاكات 

من االطفال اثناء النزاعات غير الدولية حي  نجد على الرغم من المستمرة التي تنال 
أن اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني توفر حماية لهذه الفئة اال أن األنتهاكات الزالت 

 قائمة ومستمرة ولم تتمكن تلك االتفاقيات من وضح حد لها. 
لممارسات المتكررة كما ُيعدُّ تجنيد األطفال ودفعهم إلى االنخراط في القتال من ا

في النزاعات المسلحة المعاصرة، وغالًبا ما يؤدي هذا إلى عواقب مأساوية على 
المستو  اإلنساني يتعذر إزالتها بالنسبة لألطفال المعنيين وعائالتهم ومجتمعاتهم 
المحلية. مما دفع إلى بروز اشكالية اخر  تتعلق بمد  التزام الدول باتفاقيات القانون 

                                                           
 (1)

. 230ص 2009نلددر  عمدداال  ا، دال  د.عروبدد  ابددا  الخ، اددق  لقددة  ال اددل  دا  ال قا دد  ل 

وينظر ايضا  و:يق  صاد   عدن منظمد  العادة الدوليد  عدن ال دراام ردد المدر   ا:ندات المدراعا   قدم 

   ق.ACT/77/075/2004الة:يق   غ
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إلنساني التي تحظر التجنيد وتمنع ارتكاب االنتهاكات الخطيرة التي يتعرض الدولي ا
 لها االطفال اثناء النزاعات.

منهجية البح : سنعتمد في هذا البح  على المنهج التحليلي لنصوص االتفاقيات 
الدولية فضال عن المنهج المقارن فيما بينها وال سيما النصوص التي لها عالقة بهذا 

 الموضوع.
ولبح  هذا الموضوع ارتاينا تقسيمه على مبحثين: المبح  االول،  يكلية البح :ه

سنبح  فيه تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية، اما المبح  الثاني، 
 سنبح  فيه االستغالل الجنسي لألطفال وتعذيبهم في النزاعات غير الدولية.

 المبح  االول
 المسلحة غير الدوليةتجنيد األطفال في النزاعات 

بالرغم من وجود ظاهرة تجنيد االطفال في العمليات العسكرية اثناء الحرب  
قد  1949العالمية الثانية، اال أن القائمين على صياغة أتفاقية جنيف الرابعة لعام 

اغفلوا معالجة ظاهرة تجنيد االطفال، والتي تزايدت هذه فيما بعد بسبب اتساع نطاق 
سلحة باالخص غير الدولية منها، التي تتسم بالقسوه ويذهب ضحاياها في النزاعات الم

كثير من االحيان هم االطفال نتيجة تجنيدهم كجنود للقتال بشكل مباشر او غير مباشر 
 .(1)في األعمال العدائية

وقد أسفرت الجهود الدولية للصليب االحمر من خالل المؤتمر الدبلوماسي  
، اذ تناوال موضوع حظر 1977ضافيين التفاقيات جنيف لعام للتوصل للبروتوكولين اال

تجنيد االطفال، لتتوالى بعد ذلك جهود المنظمات الدولية لوضع القواعد الكفيلة بحماية 
 1990، وجاءت ايضًا أتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام (2)االطفال من التجنيد

لحة ونتج عنها لبروتوكول االختياري وتناولت حظر تجنيد االطفال في النزاعات المس
 بشأن أشتراك األطفال في النزاعات المسلحة. 2000لعام 

                                                           
(1)
  دا  النهضدد  1د.عددادع عبدددم الم دددم  الحمايدد  الدوليدد  لال ادداع ا:نددات الن،اعددا  الم دد ح     

 .89  88  ص ص 2007العربي   
(2)
د.اددريع عددت م  دو  ال  ندد  الدوليدد  ل مدد ي  ا،لمددر  ددق اامددات ون ددةير قةاعددد القددااةال الدددولق  

 ومابعدها. 82ا،ا ااق  ممد  سابق  ص
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لذلك سنقوم بتقسيم هذا المبح  على مطلبين: األول، سيكون عن األلتزام الدولي بعدم 
تجنيد االطفال في االعمال العدائية، اما الثاني، سيكون عن الوضع القانوني لألطفال 

 ألعمال العدائية.المشاركين في ا
 المطلب االول

 االلتزام الدولي بعدم تجنيد االطفال في االعمال العدائية
تشكل ظاهرة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية كارثة إنسانية 
بكل المقاييس، بينما يقف المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته وقوانينه عاجزًا عن 

ذا كان أطفال  مناطق النزاعات المسلحة غير الدولية يدفعون ثمن هذا مجابهتها، وا 
التجنيد حاليًا في قتل البراءة والطفولة وتحويلهم إلى مجرمين يغتالون االخضر واليابس، 

 فان شعوب العالم سيدفعون ثمنًا اكبر اذا لم تجت  هذه الظاهرة.
لهم دورًا  ان زيادة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية، قد اعطى

، لذلك وجد المجتمع الدولي نفسه ملزمًا بالتدخل للحد من هذه (1)في عمليات القتال
الظاهرة  التي تهدد االطفال نتيجة انتشار النزاعات المسلحة، لذلك ظهرت هناك حاجة 
ملحة لمنع تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة بأي شكل من األشكال، لكن منع تجنيد 

 .(2)1977ألعمال العدائية لم يتقرر اال بموجب بروتوكولي جنيف لعام األطفال في ا
إذ ُيعدُّ تجنياد األطفاال فاي القاوات أو الجماعاات المسالحة ودفعهام إلاى االنخاراط 
في القتال من الممارسات المتكررة في النزاعات المسلحة المعاصرة. وغالًبا ما يؤدي هذا 

ني يتعااذر إزالتهااا بالنساابة لألطفااال المعنيااين إلااى عواقااب مأساااوية علااى المسااتو  اإلنسااا
وعائالتهم ومجتمعاتهم المحلية. فاألطفال الذين يشاركون في القتال ويشااهدون األعماال 
الوحشااااية، أو يرتكبونهااااا بأنفسااااهم ريمااااا ياااادمرون طفااااولتهم بغياااار قصااااد، وريمااااا الحقااااتهم 

 . (3)ذكرياتهم طوال حياتهم 

                                                           

 
(1)

 .30  ص 2003  24ااكةب ك ينبررر  ا، ااع رحايا الن،اعا   م    ا،ا ااق  العدد 
 (2)

 القداهر    2008ة  ال ادل  دا  النهضد  العربيد    د.ماهر اميل  بة خدةا   الحمايد  الدوليد  لحقد

 .270  ص.2004
3
المبداد  التةايهيد  ل تنايدل الدة نق لنظدام الحمايد  اللدامل لأل اداع الملدا كين  دق قدةا  م د ح   و  .

 .2011اماعا  م  ح   ال  ن  الدولي  ل م ي  األلمر الدولق  
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النزاعااات المساالحة، لكنااه يشااارك فيهااا  وفااي الغالااب فاافن الطفاال هااو احااد ضااحايا
أحيانااااااًا. إذ يجااااااري تجنيااااااد عشاااااارات اهالف ماااااان األطفااااااال أو اسااااااتخدامهم ماااااان القااااااوات 
والجماعااات المساالحة فااي كثياار ماان البلاادان فااي جميااع أنحاااء العااالم حتااى شاااع اسااتخدام 

 .(1)واصبح مألوفا «األطفال الجنود»مصطلح 
تجنيد األطفال في اطار القانون الدولي  وعليه سيتم تناول االلتزام الدولي بعدم

حماية األطفال من التجنيد  اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في فرعين: االول
في ضوء أتفاقيات القانون الدولي اإلنساني، والثاني حماية األطفال من التجنيد في 

 ضوء أتفاقيات القانون الدولي لحقوق األنسان.
 الفرع االول

 األطفال من التجنيد في ضوء اتفاقيات القانون الدولي االنسانيحماية 
ترتكز قواعد القانون الدولي االنساني على عدة اتفاقيات دولية ومن اهمها 

وبسبب ، 1977لعام  والبروتوكولين اإلضافيين 1949اتفاقيات جنيف االريع لعام 
في األعمال العدائية،  قصور اتفاقية جنيف الرابعة عن معالجة مسألة اشتراك األطفال

جاءت الضرورة لمواجهة هذه الثغرة واستحدا  آلية جديدة من الحماية لصالح الطفل 
اهمها البروتوكول االضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام 

، الذي تطرق الى منع ظاهرة تجنيد االطفال. ولبيان الوضع القانوني لظاهرة 1977
 ل سنبحثها في الفقرتين التاليتين: تجنيد األطفا

 1977اواًل: الوضع القانوني لظاهرة تجنيد االطفال قبل توقيع البروتكول الثاني لعام 
لم تعطي األوساط القانونية االهمية للتفرقة بين الطفل المجند  الملحق باتفاقيات جنيف:

لخاصة بحماية في النزاعات المسلحة وغيره من االطفال فاتفاقية جنيف الرابعة ا

                                                           
1
لخداص لألمدين العدام المعندق باأل اداع والن،اعدا  األسباب ال ل ي  لت نيد األ ااع  مكتد  المم دل ا. 

 الم  ح .

www.un.org/arabic/children/conflict/root-causes-of-child-soldiering.shtml. 

Access date: 11.04.2013 

http://www.un.org/arabic/children/conflict/root-causes-of-child-soldiering.shtml
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المدنيين تحدثت فقط عن وضع األطفال المدنيين الذين لم يتم تجنيدهم من قبل أي 
 .(1)طرف في النزاع

لم تتعرض لهذا الموضوع، فاعالن حقوق الطفل ،وكذلك مواثيق حقوق اإلنسان
كان قد تضمن عشرة مبادئ  1959الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

 طفال دون وجود اشارة لموضوع تجنيد األطفال.تخص حماية األ
وفي نهاية الستينيات من القرن الماضي اندلعت العديد من النزاعات 

ثبت تجنيد الكثير من األطفال فيها، لذلك تناول المؤتمر الدولي لحقوق ،المسلحة
 ،(2)مسألة احترام حقوق االنسان اثناء النزاعات المسلحة 1968االنسان في طهران عام 

ويناًء على ذلك قامت األمم المتحدة بأجراء دراسة حول هذا الموضوع، وكانت نتائجها، 
االعالن الخاص بحماية المرأة  1974أن اصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

، إذ طالب االعالن كل الدول (3)ثناء النزاعات المسلحةأو ،والطفل في حاالت الطوارئ 
ادئ القانون الدولي االنساني، مثل حظر الهجمات االطراف بضرورة مراعات مب

العشوائية ضد المدنيين، ومنع إستخدام األسلحة الكيماوية، كما طالب بتقديم ضمانات 
كافية تهدف لحماية للنساء واألطفال وتجنيبهم اثار النزاعات المسلحة، وحظر االعالن 

يواء النساء واألطفال كافة صور القمع والمعاملة غير االنسانية وضرورة مساعدة و  ا 
لكن على الرغم من صدور هذا اإلعالن اال أن نصوصه خلت من ، (4)ومساعدتهم طبياً 

أي إشارة لحماية االطفال من التجنيد في القوات المسلحة النظامية للدولة او الجماعات 
 المسلحة غير النظامية االخر  أثناء النزاعات المسلحة.

: 1977ي ضوء البروتوكول الثاني التفاقيات جنيف لعام ثانيًا: حظر تجنيد االطفال ف
بعد إن ظهر ضرورة استحدا  نصوص جديدة لمعالجة حظر تجنيد األطفال وحمايتهم 

                                                           
(1)
لقة  ال ال مدن منظدة  -ضيل عبد م  ال ح   لماي  ا، ااع  بحث مقدم الى المؤنمر الدولقد.  

 .20  ص 2010  اامع  ا،سرات  ا، دال  -نربةم وقااةاق
(2)
  المركد، 1محمد محمةد من اوم  الحروب األه يد  واليدا  التعامدل معهدا و دق القدااةال الددولق    

 .159  ص2015هر   القةمق لالصدا ا  القااةاي   القا
(3)
 .1974دي مبر/ 14  بتا يخ 3818   قم 29قرا  ال معي  العام  لألمم المتحد   ق دو نها  
(4)
 .272د.ماهر اميل ابة خةا   ممد  سابق  ص  
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من االستغالل في االعمال العدائية بشكل مباشر أو غير مباشر، اتفق المجتمع الدولي 
اقرار البروتوكولين على استحدا  نصوص قانونية جديدة تعالج هذه الظاهرة من خالل 

 .(1)1977االضافيين لعام 
لكن أدرك واضعوا البروتوكول االضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير 

، (2)(77/2في المادة )،الدولية خطورة النص الذي تبناه البروتوكول األضافي األول
لذي ال يمكن ( التي تشير الى السن ا4/3فجاء البروتوكول االضافي الثاني في المادة )

دونه تجنيد األطفال في أي نزاع مسلح، فجاء النص على انه "اليجوز تجنيد االطفال 
دون سن الخامسة عشر في القوات او الجماعات المسلحة، وال يجوز السماح لهم 

 .(3)بالمشاركة في االعمال العدائية"
عدائية لذلك نجد أن االمر يتعلق بحظر شامل الشتراك االطفال في األعمال ال

بصورة مباشرة أم غير مباشرة، كالعمل مثاًل على جمع المعلومات او نقل العتاد والمؤن 
 او األوامر او القيام بأي عمل حريي اخر.

                                                           
 (1)

د.محمددةد سددعيد محمددةد  الحمايدد  الدوليدد  لال ادداع ا:نددات الن،اعددا  الم دد ح   دا  النهضدد  العربيدد   

 .134.  ص2007القاهر   
ق2غ

كا د  التددابير »من البرونةكةع اإلرا ق األوع من ا راف الن،اع انخدا   77/الماد 2ن  بت الاقر   

عاما مباار   ق األعماع العدااي   ومن اااد  خخدر  15لضماال عدم ملا ك  ال ال دوال « الم ت اع 

الم دد ح    عامددا  ددق قةانهددا 15 ل،مدت هددلأل األ ددراف بةاددن خدداص اال نمتنددع عددن ن نيدد مددن هددة دوال 

سن  اال ن عى إلع ات األولةيد  لألكبدر سدنا  واال  15وع ى ا راف الن،اع   ق لال  ن نيد ممن ب غةا 

هلأل الماد  لتى واال لم نكن م ،م  بما  ين الكااي  ع ى ما يبدو اظرا لعبا   انخدا  التددابير الم دت اع   

عامدا مدن 18األدادى ل دن الت نيدد إلدى  إ، إاها نعدّ دليالً ع ى وعق الدول  بضدرو   ال دعق لر دع الحدد

عاما من العمر  ق األعماع 15العمر ويبدو  ال قمد وارعة هلأل الماد  هة عدم ااتراك من هم اقل من

العدااي  المباار  دوال ريرها ياللظ إال هلأل الماد  اات  بالت،امين هما  األوع  لظر ااتراك مدن هدم 

باادر  دوال ادمةع األعمداع العداايد  ريدر المباادر   عاما  ق األعمداع العداايد  بمدة   م15دوال سن 

عاما لظراً ناماً يلمل كالً من الت نيد ا،ختيا م واإلل،امدق  15وال ااق  لظر ن نيد من هم دوال سن 

 ضال عن اال الحكم الةا د  يها بإع ات األولةي  بالت نيد لأل ااع األكبر سنا  ق لالد  األ اداع مدا بدين 

مند  علدر. ل م،يدد ينظدر   ليدد  خ دع ادةد   ن نيدد األ اداع  دق الن،اعدا  عمر الخام د  علدر وال ا

  . وايضاً  10  ص2000الم  ح    سال  ماا تير مقدم  إلى ك ي  القااةال  اامع  بغداد  

Marci R. Macomber BA, child soldiers: Rhetoric and Realities, a dissertation 

submitted in partial fulfillment for the master degree in human rights 

practice, Gothenburg university, 2011, p:14. 
(3)
 .1977ق من البرونةكةع ا،را ق ال ااق لعام 3ق  قر  غ4الماد  غ 
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وعليه فان على الدول األطراف في البروتوكول االضافي الثاني أن تكون أكثر 
طبق على الجماعات صرامة اثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، كما أن هذا النص ين

، وتأكيدًا (1)المسلحة أيضًا، الذين هم اكثر أستفادة من االطفال في النزاعات غير الدولية
على ذلك اعرب مجلس االمن الدولي عن استياءه من األنتهاكات التي يتعرض لها 
االطفال من قبل قوات حكومة السودان والجماعات المسلحة التابعة لها وضرورة منع 

اوزات التي تحد  ضد األطفال والسيما استغالل االطفال الذين لم يبلغوا سن تلك التج
الثانية عشر او الرابعة عشر وتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة، واستغاللهم بصور 
مختلفة في النشاطات واالعمال القتالية، كما رحب مجلس االمن بتوقيع خطة عمل بين 

تجنيد االطفال من قبل قوات النظام والجماعات  األمم المتحدة وحكومة السودان لحظر
 .(2)المسلحة

من خالل ذلك نر  ان البروتوكول االضافي الثاني احرز تقدم واضح من 
(، مما هو عليه الحال في البروتوكول االضافي االول والذي 4/3خالل نص المادة )

 اقتصر فقط على حظر على المشاركة المباشرة في األعمال العدائية.
 فرع الثانيال

 حماية االطفال من التجنيد في ضوء اتفاقيات القانون الدولي لحقوق االنسان
في  1977لقد اخفق البروتكوالن االضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف لعام 

إيقاف المد الدولي والداخلي نحو زيادة عدد األطفال المشتركين في األعمال العدائية 
تناولت االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق االنسان ظاهرة  السيما في أسيا وأفريقيا، لذا

تجنيد األطفال والقت على عاتق الدول االطراف االلتزام بنصوص هذه االتفاقيات التي 
منعت تجنيد االطفال اثناء االعمال العدائية، إذ جاءت اتفاقية حقوق الطفل لعام 

تفاقية مباشرة بحماية األطفال من اال 38لتضفي الحماية للطفل، وتتصل المادة  1989

                                                           
(1)
 .109د. ضيل عبدم  ال ح   لماي  ا، ااع  ق القااةال الدولق ا،ا ااق  ممد  سابق  ص 
(2)
 2017اددددبا / 8المعقدددةد   دددق  7878لق الدددلم انخدددلأل  دددق ا  ددددتن قدددرا  م  ددد  ا،مدددن الدددددو 

 قS/RES/2340/2017,P.34غ
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ولبيان تفاصيل هذا الموضوع سنبحثه في اطار الفقرتين . (1)المتأثرين بالنزاع المسلح
 التاليتين: 

: تناولت 1989اواًل: حظر التجنيد في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 
( ، فالزمت الدول 1،2) ( منها بفقرتيها38االتفاقية ظاهرة تجنيد االطفال في المادة )

االطراف بحظر تجنيد األطفال في االعمال العدائية طالما لم يبلغوا الخامسة عشر 
( بالنص على أن "تتخذ جميع الدول األطراف التدابير 2سنة، حي  جاءت الفقرة )

الممكنة عمليًا كي تضمن ان ال يشترك األشخاص الذين لم يبلغو من العمر خمسة 
 .(2)مباشرًا في األعمال العدائية" عشر سنة اشتراكاً 

وذلك الزام الدول االطراف فيها على اتخاذ جميع التدابير العملية الممكنة لمنع 
في االعمال العدائية بشكل مباشر، ،تجنيد االطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشر سنة
ضافي االول ( من البروتوكول اال77هو التزام مشابه إلى حد كبير لما تضمنته المادة )

 .(3)1977لعام 
( يبين لنا ان االلتزام الذي تضمنته 38( من المادة)2كما أن نص هذه الفقرة )

في نصها تجاه الدول االطراف جاء اقل من االلتزام الذي تضمنته الفقرة ) ( من المادة 
التي حضرت تجنيد االطفال الذين لم  1977( من البروتوكول االضافي الثاني لعام 4)
( سنة سواء  كان هذا التجنيد بشكل مباشر أم غير مباشر، إذ لم 15غو )يبل

على تجنيد األطفال في االعمال العدائية بشكل مباشر كما فعلت اتفاقية حقوق ،تقتصر
 (.38( من المادة )2في الفقرة ) 1989الطفل لعام 

 ( التي تناولت موضوع تجنيد االطفال،38( من المادة )3وفيما يخص الفقرة )
االشخاص الذين لم يبلغوا من ،فقد جاءت بالنص على "تمتنع الدول األطراف عن تجنيد

العمر خمس عشر سنة في قواتها المسلحة، وعند تجنيد من بلغ الخامسة عشر سنة ولم 

                                                           
1

. دااياع هيل  البرونةكةع ا،ختيا م بلدنال اادتراك األ اداع  دق الن،اعدا  الم د ح  الم حدق بانااقيد  

 .1  ص2000  839لقة  ال ال  الم    الدولي  ل م ي  األلمر  العدد 
(2)
 .1989من انااقي  األمم المتحد  لحقة  ال ال لعام  ق2ق الاقر  غ38الماد  غ 
(3)

  دا  النهضددد  1د.عددادع عبدددم الم دددم  الحمايدد  الدوليدد  لال ادداع ا:نددات الن،اعددا  الم دد ح    

 .96  ص 2007العربي   
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يجب على الدول االطراف في هذه الحالة أن تعمل على إعطاء ،يبلغ الثامنة عشر
اء هذا األلتزام المفروض على عاتق الدول  األطراف ، وج(1)االولويه لمن هم أكبر سنًا"

( من البروتوكول االضافي االول لعام 2في هذه الفقرة مطابق لما جاءت به الفقرة)
حي  الزمت الدول االطراف منع تجنيد من لم يبلغ الخامسة عشر سنة في  1977

ختياري وهو التزام القوات المسلحة، وأن هذا االلتزام يفرض على التجنيد االجباري أو اال
 .(2)لتحقيق نتيجة يترتب على مخالفته مسؤولية

وبالنسبة لسن الخامسة عشر، نالحظ أن الطفل يعد صغيرًا جدًا لالشتراك في 
، ناقضت نفسها حينما قالت في 1989االعمال العدائية، وان اتفاقية حقوق الطفل لعام 

وز الثامنة عشر من العمر، اذًا من لم ( منها بأنه يعد طفاًل كل انسان لم يتجا1المادة )
(، وما 38يبلغ الثامنة عشر طفل وهذا لم يأخذ بنظر االعتبار عند وضع نص المادة )

يؤيد ذلك، عند التصديق على هذه االتفاقية عبرت كل من )هولندا وكولمبيا واسبانيا 
وفضلت أن سنة( 15( عدم موافقتها على الحد االدنى لتجنيد االطفال وهو )،واورغواي
الخامسة عشر سنة يتعارض مع  ،سنة(،  وذكرت )النمسا والمانيا( ان 18يكون )

 .(3)مصالح االطفال
( ال تشكل أي تقدم في 3و 2( بفقرتيها )38وهناك رأي اخر يقول ان المادة )

مجال حماية األطفال، بل تعتبر انتكاسة، ويخاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية 
، في حين نجد أن (4)المشاركة المباشرة لألطفال في النزاعات المسلحةفهي تحظر فقط 

البروتوكول االضافي الثاني يمنع جميع أشكال االشتراك المباشر وغير المباشر في 
من  38األعمال العدائية، ولم تقصر المنع على االشتراك المباشر كما فعلت المادة 

                                                           
(1)
 .1989ق من انا قي  ا،مم المتحد  لحقة  ال ال لعام 3ق الاقر  غ38الماد  غ 

 
(2)

 .98م دم  ممد  سابق  ص د.عادع عبد م ال
(3)

د.ا ةاال ال ةهرم  الحماي  الدولي  لحقة  ال ال  ق الظروف ا،ست نااي غد اسد   دق ردةت الكدام 

 .122  ص2011العرف الدولق والقااةال الدولق ا،ا ااقق  دا  النهض  العربي   القاهر   
(4)

 Alain Aeschlimann, The convention on the rights of the child in the 21
st
  

century securing rights for children in an age of uncertainty, 4
th

 world 

congress on family law and children's rights, 20-23 march 2005, cape town: 

"children in war: issues at stake and concerns with regard to separated and 

unaccompanied children". 
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. 2/ الفقرة 38ل بصورة افضل من المادة االتفاقية، فالبروتوكول الثاني يحمي األطفا
/  من  3/ الفقرة 4من االتفاقية، ففن المادة 1/الفقرة 38ونتيجة لما أشارت له المادة 

البروتوكول اإلضافي الثاني هي التي تطبق في حالة الشك، ألنها تمثل حماية أوسع 
هب مع هذا . زنحن نذ(1)واشمل لألطفال وخاصة حظر تجنيدهم في األعمال العدائية

 الرأي.
النتقااادات مهماة وذلااك  1989مان اتفاقيااة حقاوق الطفال  38لاذا فقاد تعرضاات الماادة 

لسببين، أولهما، أنها تعاد الانص الوحياد فاي االتفاقياة الاذي شاذ عان القاعادة العاماة التاي 
 38سانة، أي ان الماادة  18تبنتها االتفاقية بخصوص الحد األقصى لسن الطفولة وهاو 

سااانة وهاااو السااان الاااذي تبنتاااه االتفاقياااة النتهااااء مرحلاااة 18فااال عااان سااان قاااد أخرجااات الط
الطفولاااة علاااى الااارغم مااان أنهاااا تناولااات احاااد األوضااااع األشاااد خطاااورة التاااي يتعااارض لهاااا 

 77األطفال وهي النزاعات المسلحة. وثانيهما، جاءت هذه المادة مكررة لصياغة الماادة 
 .(2)النزاعات المسلحة الدولية على 1977من البروتوكول اإلضافي األول  2/الفقرة 

وقد أعريت اللجنة الدولية للصليب االحمر في كثير من المناسبات عن تأييدها 
( من اتفاقية حقوق الطفل 38سنة(، الن المادة ) 18أن يكون الحد االدنى للتجنيد هو )

 .(3)تضعف درجة حماية االطفال فيما يخص التجنيد 1989لعام 
ضوء البروتوكول األختياري الخاص باتفاقية حقوق  ثانيًا:حظر التجنيد في

في ضوء الوعي  :2000الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة لعام
واالهتمام المتزايدين داخل المجتمع الدولي بالظروف القاسية لألطفال المتضررين 

حيز  1989م وبعد سنوات قليلة من دخول اتفاقية حقوق الطفل لعابالنزاعات المسلحة، 

                                                           
1

والتدق  1989من انااقيد  لقدة  ال ادل  41.وكللك الماد  61. ليد  خ ع اةد   ممد  سابق  ص 

 ننص ع ى 

  ق  د لتق قد نروال ال   القةع عماإلى ت إ ضاع إسرال  نكةم لكا م  ،نااقي  ما يم  هلأل الي   ق 

 ف   و ل  طرال دوقااةغ ق 

 ل ولداع ى ن ك  م ل االق ولدال القااةغبق ا
2

. د. عبددد المددؤمن ادد اع الدددين  لمايدد  األ ادداع مددن  خ ددا  المنااعددا  الم دد ح   ددق الاقددن والقددااةال 

 .9  ص2011الدولق والقااةال اليمنق  ك ي  اللريع   اامع  صنعات  
(3)
 .139د.محمةد سعيد محمةد  ممد  سابق  ص  
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 (1)سنة18النفاذ من أجل رفع الحد األدنى لتجنيد االطفال في األعمال العدائية الى 
 .(2)جاءت مبادرة االمم المتحدة لتطوير خطة عمل ترمي لتطوير أنشطة حماية 

وأعريت اللجنة الدولية للصليب األحمر عن دعمها لتطوير بروتوكول اختياري 
بعد مالحظة توصيات المؤتمر السادس والعشرين ويخاصة التفاقية حقوق الطفل، 

الذي أوصى بجملة أمور منها:  1995للصليب األحمر والهالل األحمر المعقود في 
عدم اشتراك من هم دون سن  بأن تتخذ اطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان

 .(3) سنة في هذه األعمال18
االطفال من التجنيد في  وقد اعترفت الدول في مقدمة البروتوكول ان حماية

النزاعات، من شأنه أن يؤدي لمزيد من التعزيز لتطبيق الحقوق التي تم إقرارها في 
اتفاقية حقوق الطفل، وعن قناعتها ان وجود بروتوكول إختياري لإلتفاقية يرفع سن 
تجنيد االطفال فى األعمال العدائية سيسهم بصورة فاعلة في حمايتهم التي يجب أن 

عتبار االول لجميع اإلجراءات واالعمال الخاصة باالطفال، ويعد البروتوكول تشكل اال
وتتويجًا لجهود اللجنة الدولية للصليب األحمر  (4)أهم انتصار من اجل األطفال

والمنظمات غير الحكومية من اجل رفع الحد األدنى لسن االفراد الذين يحق لهم 
وقد تضمن البروتوكول ، (5)سنة 18ى سنة ال15المشاركة في االعمال القتالية من 

بعض األحكام المهمة تجاه الدول االطراف والجماعات المسلحة المتميزة عن القوات 
 :(6)المسلحة التابعة للدولة التي يحد  فيه النزاع المسلح، على النحو التالي

 ( انه يجب1فيما يخص الدول االطراف في البروتوكول: نص البرتوكول في المادة ) -أ
 على الدول االطراف منع تجنيد االطفال دون الثامنة عشر في االعمال الحريية.

                                                           
(1)
 .2000ماية/  25يخ   بتا 54   ق الدو   263قرا  ال معي  العام  لالمم المتحد   قم  
(2)
 .114د. ضيل عبد م  ال ح   لماي  ا، ااع  ق القااةال الدولق ا،ا ااق  ممد  سابق  ص 
(3)
قددرا  عددن الم  دد  ا،قتمددادم وا،اتمدداعق لألمددم المتحددد   بلددنال ملددروع برونةكددةع اختيددا م  

 ق.UN.Doc. E/CN.4/1998/WG.13/2غ 1998،نااقي  لقة  ال ال  الدو   الخام    ق 
 (4)

د. ا مدد  اددحان  المددد ايددداال  مركدد، ال اددل  ددق القددااةال الدددولق العددام  دا  الخدددما  ال امعيدد   

 .217  ص2004
(5)

 Annual report, international committee of the red, 1997, p293. 
(6)
 .171محمد محمةد من اوم  ممد  سابق  ص 
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* التجنيد اإللزامي: "تكفل الدول االطراف عدم اخضاع االشخاص الذين لم يبلغوا 
 .(1)للتجنيد اإلجباري في قواتها المسلحة"،الثامنة عشرة من العمر

بعد التصديق عليه، ايداع إعالن  * التجنيد الطوعي: اشترط البروتوكول قيام الدولة 
يتضمن الحد األدنى لسن التطوع في قواتها المسلحة، وأن تقدم ضمانات لمنع التطوع 

والزم البروتوكول الدول االطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة ، (2)اإلجباري 
قسرًا،  سنة( باتخاذ ضمانات تكفل أن يكون التجنيد تطوعًا حقيقيًا وليس 18دون سن)

وأن يتم بالموافقة من قبل اهباء او األوصياء القانونيين، وأن يحصل الذين يتطوعون 
للتجنيد على كافة المعلومات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية، وأن يتقدم األشخاص 
بدليل موثوق به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية،اال أن ذلك ال ينطبق على 

 15رية التي تديرها الدولة والتي تقبل الطلبة الذين ال يقل سنهم عن )المدارس العسك
 .(3)سنة(
وفيما يخص المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات الوطنية:  فان البروتوكول  -ب

 18يحظر على الجماعات المسلحة أن تقوم بتجنيد االشخاص الذين هم دون سن )
على المجموعات المسلحة كافة وعلى الدول سنة( في األعمال العسكرية، وينطبق هذه 

التي يوجد فيها هكذا جماعات اتخاذ جميع التدابير الممكنه لمنع تجنيد األطفال فيها، 
 .(4)بما في ذلك التدابير القانونية الالزمة لحظر وتجريم هذه الممارسات

 المطلب الثاني
 الوضع القانوني لالطفال المشاركين في األعمال العدائية

القانون الدولي االنساني ال يسمح ان ان يتم اشراك االطفال في االعمال إن 
العدائية، لكن بسبب كثرة النزاعات المسلحة التي تسبب انتهاك قواعد القانون الدولي 

                                                           
(1)
ااقيد  لقدة  ال ادل بلداال اادتراك ا، اداع  دق الن،اعدا  ق من البرونةكةع ا،ختيا م ،ن2الماد  غ 

 .2000الم  ح  لعام 
(2)
ق من البرونةكةع ا،ختيا م ،نااقي  لقدة  ال ادل بلداال اادتراك ا، اداع  دق 2ق الاقر  غ3الماد  غ 

 .2000الن،اعا  الم  ح  لعام 
(3)
 .147د.محمةد سعيد محمةد  ممد  سابق  ص 
(4)
ةع ا،ختيا م ،نااقيد  لقدة  ال ادل بلداال اادتراك ا، اداع  دق الن،اعدا  ق من البرونةك4الماد  غ 

 .2000الم  ح  لعام 
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اإلنساني والز  باألطفال لالشتراك في االعمال العدائية، ويتم التساؤل هنا عن صفة 
م؟، يمكن القول انه في حالة مشاركة االطفال في االطفال والقواعد التي تنطبق عليه

األعمال العدائية تكون لهم صفة المقاتلين، وفي حالة وقوعهم في قبضة الخصم يكون 
 . (1)لهم الحق في التمتع بوضع أسر  الحرب

وفي هذه الحالة يستفيد االطفال من القواعد العامة في القانون الدولي االنساني 
لصغر سنهم فهم يحظون بمعاملة خاصة في حالة االعتقال أو  لحماية األسر ، ونظراً 

األسر. وتم تقسيم هذا المطلب على فرعين: األول،صور اشتراك األطفال في األعمال 
 العدائية، والثاني،حماية األطفال الجنود في حال االسر او االعتقال.

 الفرع االول
 صور اشتراك األطفال في األعمال العدائية

ألول من القانون الدولي اإلنساني هو حماية ضحايا النزاعات ان الهدف ا
المسلحة ومن ضمنهم األطفال، وتنظيم سير العمليات العدائية ويجب على المشاركين 
في تلك العمليات التمييز بين االشخاص المشاركين في القتال حتى يتسنى معرفة 

ن الهجوم بموجب االشخاص الذين يجوز مهاجمتهم، ويين المدنيين المحميين م
 .(2)االتفاقيات الدولية، إال إذا شاركوا في تلك العمليات

وعليه فان صور اشتراك االطفال فاي االعماال العدائياة تكاون اماا مشااركة مباشارة او 
 غير مباشرة، ولبيان ذلك سنبحثه على النحو االتي:

عل يقوم به االطفال اواًل:المشاركة المباشرة في االعمال العدائية: ال يمكن اعتبار أي ف
مشاركة مباشرة في العمليات العدائية، فيشترط ان يكون الفعل ذات طبيعة عسكرية 
ومرتبط بشكل وثيق بالتنفيذ الالحق للفعل المعادي بمعنى أخر يجب ان يكون جزء ال 

 .(3)يتجزء من العمل العدائي
                                                           

(1)
 .281د.ماهر اميل ابة خةا   ممد  سابق  ص 

 
(2)

نقريدر  عدندن ل ند  المد ي    الملا ك  المباار   ق األعماع القتالي  نحت القااةال اإلا دااق الددولق

 .2003 األلمر الدولي   انيع   ي ةع/سبتمبر

 
(3)

اي   مي ،   دليل نا يرم لماهةم الملا ك  المباار   ق العم يا  العدااي  بمةا  القدااةال الددولق 

 .67  ص2010  المرك، اإلق يمق لألعالم وال  ن  الدولي  ل م ي  األلمر  القاهر   1اإلا ااق   
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 منها غرضال يكون  أفعال خالل من المباشرة المشاركة إلى يرقى الذي فالعمل

 أو الجرح أو بالقتل اما أخر بطرف المباشر األذ  اللحاق النزاع أطراف أحد دعم
 تهدف التي أو العسكرية العدو بعمليات مباشرةً  الضرر بفلحاق أو المباشر التدمير

 القتالية. قدرته إضعاف الى
ن مشاركة االطفال بشكل مباشر في األعمال العدائية وخاصة في النزاعات  وا 

سلحة غير الدولية ينجم عنه فقدان الحصانة لهم إزاء التعرض للهجوم خالل فترة الم
يمكن لن يعرضهم للمسؤولية بموجب القانون الداخلي للدولة المعنية المشاركة. كما 

 .(1)لمجرد مشاركته في األعمال العدائية
 على القبض القاء العدائية االعمال في المباشرة االشتراك اعمال أمثلة ومن

 او االخر للطرف تابع عسكري  هداف تدمير او قتلهم، او جرحهم او الجيش عناصر
 التي االسلحة او كااللغام الموقوتة األسلحة استخدام او امدادات قطع او حواجز اقامة

 .(2)طيار بدون  كالطائرات بعد عن فيها التحكم يتم
ة، قيام الجماعات ويعتبر ايضًا من درجة المشاركة المباشرة في االعمال العدائي

المسلحة بتدريب االطفال على استخدام السالح والعتاد وكيفية القتال الشراكهم كجنود 
مقاتلين مع قواتها المسلحة لتنفيذ العمليات القتالية المباشرة تجاه الطرف االخر، الن 
االطفال يسيطر عليهم بصورة سهله فهم ال يقدرون خطورة الموقف لصغر سنهم عكس 

لين الكبار، فيتم زجهم في الخطوط االمامية للقتال، ويعتبر هذا االسلوب االخطر المقات
، كذلك االنتحارية تجاه افراد قوات العدو، (3)على حياة االطفال فيعرضهم للموت

 .(4)باستخدام السيارات المفخخة او االحزمة الناسفة ليفجروا انفسهم

                                                           
1
 .70الممد  اا ن   ص  

(2)
و:يق  صداد   عدن ال  ند  الدوليد  ل مد ي  ا،لمدر  متدا  الملا ك  المباار   ق ا،عماع العدااي    

www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/direct-ع ددددددددددددددى الددددددددددددددراب  التددددددددددددددالق  

020609.htm-faq-ihl-participation      22/7/2017نا يخ اخر ايا. 
(3)
 .117د.ا ةاال ال ةهرم  ممد  سابق  ص 
 (4)

  437محمد النادم ا، ااع ال نةد  ق ظل القااةال الدولق ا،ا ااق  م    الم تقبل العربق  العددد 

 .13 ص2015نمةا/

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/direct-participation-ihl-faq-020609.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/direct-participation-ihl-faq-020609.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/direct-participation-ihl-faq-020609.htm
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هناك الكثير من الجماعات المسلحة  دائية:ثانيًا:المشاركة غير المباشرة في االعمال الع
 من اطفال اختيارتستخدم االطفال بصورة غير مباشرة في اعمال القتال من خالل 

ويقوم هؤالء باعمال توكل اليهم  لهم، تابعة معسكرات الى وارسالهم الدراسية الصفوف
ل الز  بعد تدريبهم، من تلك االعمال حراسة اماكن معينة، ونقل المعلومات من خال

بهم داخل المدن للتجسس ونقل المعلومات، كذلك نقل المواد الغذائية ونقل العتاد 
 .(1)واالسلحة وكذلك استغاللهم كعمال في بعض المعسكرات

وهناك فئة من االطفال يكونون عرضة بشكل اكبر لالستغالل من قبل 
، فاألطفال الجماعات المسلحة للمشاركة بشكل غير مباشر في العمليات العدائية

الالجئين او المشردين داخليًا في مخيمات، او لد  مجتمعات محلية او أسر مضيفة، 
او في المدن يكونون أكثر عرضة للخطر من خالل التأثير عليهم او عائالتهم 

 (.2)للمشاركة و مساعدة الجماعات المسلحة
ل من وأكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قلقها لما يتعرض له األطفا  

أنتهاكات جراء النزاعات المسلحة واكدت ضرورة الرجوع التفاقيات جنيف ويروتوكوالتها 
 .(3)لحمايتهم من األعمال العدائية والمشاركة فيها

 الفرع الثاني
 حماية االطفال الجنود في حال اسرهم او اعتقالهم

عمال أن قواعد القانون الدولي االنساني، منعت االطفال من االشتراك في اال
لكن قد يتم انتهاك هذا االمر اشراك االطفال في القتال وهذه مخالفة لقواعد  .(4)العدائية

القانون الدولي االنساني، وفي حال اعتقالهم من قبل أحد االطراف هنا يثار السؤال 

                                                           
(1)
 المدددد المدددبالق  الحة:يدددةال ي دددةقةال ا، اددداع الدددى المدددة   اريدددد  البيددداال  مقددداع منلدددة   دددق 

  متدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  ع دددددددددددددددددددددددددددددددددددددى الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددراب  التدددددددددددددددددددددددددددددددددددددالق  22/4/2015

http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=4317     23/7/2017 نا يخ اخر ايا. 
(2)
 .2  ص2017األسة  بالنّ ب  أل ااع سة يا  من منلة ا  اليةا يع   2016كيع با  عام  
(3)
   ق.A/RES/49/209, 1994,P3غ 1994قرا  صاد  عن ال معي  العام  لألمم المتحد  عام  
(4)
د.عبدد الغندق عبدد الحميدد محمدةد  لمايد  ردحايا الن،اعدا  الم د ح   دق القدااةال الددولق ا،ا دااق  

يد اهاب  د.ماواللريع  ا،سالمي   بحث منلة   ق كتاب د اسا   ق القااةال الدولق ا،ا ااق  نقديم 

 . 288  ص2009  دا  الم تقبل العربق  القاهر   2 

http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=4317
http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=4317
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حول وضع الطفل المعتقل؟ فهل يمكن القول انه في حالة اشتراك االطفال في النزاعات 
المقاتلين وينطبق عليهم وضع المقاتل، وفي حالة اعتقالهم هل يكون تكون لهم صفة 

 لهم الحق في التمتع بوضع أسر  الحرب؟
ان الحصول على صفة المقاتل لألطفال الجنود المعتقلين أو االسر  مسالة 
مهمة  من إن يحصلون على صفة االسر  وبالتالي تتحقق لهم الحماية الواردة في 

لذلك جاءت إتفاقية جنيف الثالثة بقواعد لحماية االسر ، ، (1)اتفاقيات اسر  الحرب
وانطالقًا من هذه القواعد تتم حماية االطفال المشاركين في االعمال العدائية في حالة 

 .(2)وقوعهم في األسر لد  احد االطراف
وقد نصت االتفاقية على وجوب معاملة االسر  معاملة انسانية في جميع 

وخصوصًا ضد اعمال العنف او التهديد. كما تحظر القصاص من  األوقات وحمايتهم،
وتنص االتفاقية في مادة أخر "السر  الحرب الحق في احترام  .(3)اسر  الحرب

 .(4)اشخاصهم وشرفهم في جميع األحوال"
واوجدت اتفاقية جنيف الثالثة قرينة مفيدة لصالح أسر  الحرب، في حالة ما اذا 

صفة االسير الي شخص وقع في قبضة الخصم، فان ظهر أي شك بخصوص توافر 
 .(5)الشخص يعامل معاملة االسير الى ان تقرر محكمة موضوع مختصة بشانه

ويحتا  االسر  لرعاية طبية مناسبة، وكذلك الحصول على نظام غذائي 
 .(6)صحي وعدم جواز تعريض االسير للتجارب من أي نوع كان

القانون الدولي االنساني، ومن أخطر وان إيذاء االسر  يعد جريمة بموجب 
الجرائم المرتكبة ضد االسر  القتل والتعذيب واتخاذهم رهائن، او احتجازهم لفترات 

                                                           
(1)
د.عبد الةالد محمد يةسع الاا   اسدر  الحربغد اسد   قهيد  ون بيقيد   دق ا دا  القدااةال الددولق  

 .205  ص1975العام واللريع  ا،سالمي ق  عالم الكت   القاهر   

 
(2)

اعددا  الم دد ح    سددال  ماا ددتير  المعهددد ا ددمن اميددل ه  ددن  المركدد، القددااةاق لأل ادداع  ددق الن،

 وما بعدها. 49  ص 2003الدب ةماسق األ داق  
(3)
 .1949ق من انااقي  انيع ال ال   لعام 13الماد  غ 
(4)
 .1949ق من انااقي  انيع ال ال   لعام 14الماد  غ 
(5)
 .1949ق من انااقي  انيع ال ال   لعام 2ق الاقر  غ5الماد  غ 
(6)
 .196  ص2015اعم  واخروال  القااةال الدولق ا،ا ااق  مكتب  ال ي باال  بغداد   د.ع ق اعالال 
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، وال يجوز التمييز بين االسر ، فتتم (1)طويلة بعد إنتهاء المعارك وعزلهم عن العالم
 .(2)معاملة الجميع بشكل متساوي في الحقوق الممنوحة

جز األسر  بأماكن بعيده عن ساحات المعارك، وتأمين كما يجب أن يتم ح
حمايتهم، وتمكينهم من تبادل الرسائل مع ذويهم، والسماح لمندويي اللجنة الدولية 
للصليب األحمر زيارتهم، وعدم اجبارهم على القيام بأي عمل او حشدهم في صفوف 

حماية االطفال  لذا نر  أنه يجب العمل على ضمان، (3)القوات التي يخضعون ألسرها
في حالة اسرهم من قبل اطراف النزاع حتى لو كان اشتراكهم في االعمال العدائية 
محظور. ذلك ألنه اليوجد مانع لتمتعهم بوضع االسر . فالسن ما هو اال عامل يبرر 

سنة الذين تم اسرهم ال يجب 15معاملتهم بشكل افضل، فاالطفال الجنود دون سن 
السالح وال يتحملون مسؤولية مشاركتهم في االعمال العدائية، ادانتهم  لمجرد حملهم 

ألن حظر مشاركتهم المنصوص في البروتوكول االضافي الثاني يخص أطراف النزاع 
 وليس األطفال، فالمسؤولية تقع على عاتق اطراف النزاع.

 المبح  الثاني
 ليةاالستغالل الجنسي لألطفال وتعذيبهم في النزاعات المسلحة غير الدو 

إن تدهور االنظمة االمنية اثناء النزاعات المسلحة وما يحد  من قسوة ووحشية 
وممارسات االقتصاص، هي عوامل اخر  يوفر كل منها فرصًا لالعتداءات واالستغالل 
الجنسي لالطفال اثناء النزاعات المسلحة. وقد أجتذبت ظاهرة االغتصاب في اثناء 

، ذلك ان اغتصاب االطفال ال يترتب كعنف ضد النزاعات المسلحة اهتمامًا واسعاً 
ليس هذا  .(4)الطفل بل قد يعتبر عمل عدواني ضد مجتمع محلي تحكمه عادات وتقاليد

                                                           

 
(1)

د.عامر ال،مالى   سر  الحرب لقهم  ق المعام   الكريم  و ق العةد  إلى ديا هم   مرادع سدابق  

 .15ص 
 (2)

  دا  الحامددد  عمدداال  1د.ممدد ح ل ددن المددد عبددد الع،يدد،  مبدداد  القددااةال الدددولق ا،ا ددااق   

 .242  ص2013ا، دال  
(3)
د.عددامر ال،مددالق   سددر  الحددرب لقهددم  ددق المعام دد  الكريمدد  و ددق العددةد  إلددى ديددا هم  م  دد   

 .15  ص2000  10ا،ا ااق  العدد
(4)
سددهى لميددد سدد يم  اددراام العنددع المرنكبدد  رددد الن ددات ا:نددات الن،اعددا  الم دد ح   م  دد  الرا دددين  

 .21   20ص ص  2010  45  العدد 12ل حقة   الم  د 
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وحسب فهناك طرق اخر  ترتكب ضد االطفال كالتعذيب، وهذا االمر منافي لجميع 
مطلبين:  القواعد القانونية الدولية او الداخلية ولكل ذلك سوف نقسم هذا المبح  على

 االول منع األستغالل الجنسي لألطفال، والثاني: منع تعذيب األطفال.
 المطلب االول

 منع االستغالل الجنسي لألطفال
إن االستغالل الجنسي أصبحت ظاهرة عالمية يعاني منها الكثير من االطفال 

اثناء  اثناء النزاعات المسلحة في مختلف دول العالم، والتي وتطورت لتصبح وسيله قتال
النزاعات المسلحة من خالل االقتصاص من فئة معينة واالعتداء عليهم بالتعذيب او 

، وقد تقوم بعض الجماعات المسلحة بخطف االطفال الجبارهم (1)االعتداء الجنسي
على ممارسة الجنس، لذلك وجب على المجتمع الدولي التدخل اليقاف هذه الظاهرة 

المن الذي تولده النزاعات المسلحة تجبر االطفال ومنعها، كما ان الجوع وانعدام ا
ببالعمل في الدعارة، وقد أوردت التقارير الدولية أن فتيات صغيرات اليتجاوزن سن 

ولبح  هذا ،(2)سنة( قد خضعن جنسيًا للجماعات المسلحة لحماية أسرهن 12)
 الموضوع سوف نقسم هذا المطلب على فرعين: االول مفهوم االستغالل الجنسي
ومظاهرة، والثاني حظر استغالل األطفال جنسيًا بموجب اتفاقيات القانون الدولي 

 اإلنساني.
 الفرع االول

 مفهوم االستغالل الجنسي ومظاهرة
الهمية ظاهرة االستغالل الجنسي وخطورتها على األطفال في اوقات النزاع او 

ا، وهذا ما سنتطرق اليه السلم، فقد تناولت الوثائق الدولية هذه الظاهره لمنع انتشاره
 لبيان مفهوم االستغالل الجنسي  ومظاهره.

                                                           
(1)
 .229ص-228د. ا م  احانن المد ايداال  ممد  سابق  ص 

(2)
 Kifle,A, Ethiopia-Child Domestic workers in Addis Ababa: A rapid 

Assessment International programme on the Elimination of child labour, 

International labour office, international labour organization, Geneva, july 

2002, p17. 
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اواًل:مفهوم االستغالل الجنسي:هناك أكثر من مفهوم لالستغالل الجنسي لالطفال 
توزعت بين االتفاقيات الدولية، سنتطرق الى اهمها وهي اتفاقية حقوق الطفل 

بشان بيع االطفال واستغالل ، البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 1989لعام
 .2000االطفال في البغاء والمواد االباحية لعام 

فان االستغالل  1989( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 34حسب نص المادة )
الجنسي يتضمن مفهومين االول المفهوم الواسع وهو "بيع االطفال بما في ذلك عرضهم 

أو نقل اعضائهم أو تسخيرهم أو التوسط او قبولهم او تسليمهم لغرض استغاللهم جنسيًا 
لتبنيهم بشكل غير الئق، او التوسط في عرضهم او تامينهم في اعمال االتجار، او 
انتا  او نشر اوتوزيع او حيازة مواد اباحية متعلقة باألطفال"، أما المفهوم األخر فهو 
اط المفهوم الضيق وهو "اي فعل يتضمن حمل او اكراه اي طفل على تعاطي نش

جنسي غير مشروع او اي استخدام للطفل في الدعارة او في الممارسة الجنسية غير 
المشروعة"، ولم يفرق اي من التعريفين حالة كون الفعل قائم في دولة واحدة او عدة 
دول وفيما اذا تم اقترافه من قبل فرد، أو مجموعة أفراد، وبغض النظر من موقف 

بول، وبغض النظر عن شخصية الفاعل ومكانته لد  الطفل سواء تم باالكراه أو بالق
 .(1)الطفل وعالقته به

أما بالنسبة لمفهوم األستغالل الجنسي لألطفال وفق البروتوكول االختياري 
، فقد ركزت الديباجة على اساسين قانونيين: االول، 2000التفاقية حقوق الطفل لعام 

وباالخص ما ورد  1989الطفل لعام  قد جاء لتحقيق االهداف المعلنة في اتفاقية حقوق 
( والمتعلقة باالستغالل الجنسي لألطفال، اما الثاني  فقد 36، 35، 34منها بالمواد)

جاء البروتوكول ايضًا كثمرة لجهود دولية بدأت من انتهاء ابرام اتفاقية حقوق الطفل 
المواد وشملت بشكل خاص المؤتمر الدولي لمكافحة استغالل األطفال في  1990لعام 

، ويرنامج العمل لمنع بيع االطفال واستغاللهم في 1999االباحية المنعقد في فينا 

                                                           
(1)
د.محمددد :ددامر ال ددعدوال  الماهددةم الدددولق لالسددتغالع ال ن ددق لال ادداع  دا  ال ددنهة م  بيددرو    

 .61  ص2017لبناال  
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، واالعالن ويرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي (1)البغاء والمواد االباحية
 .(2)1996اب  31-27لمكافحة االستغالل الجنسي لألطفال الذي عقد في استكهولم 

( مادة اال ان تعريف االستغالل 14وتوكول يتكون من)وعلى الرغم من ان البر 
( هي االساس في تعريف 2(، وُتعد المادة)3( و)2الجنسي يمكن حصره في المادتين)

( فجاءت بصياغة مفصلة تخرجها 3اإلستغالل الجنسي في هذا البروتوكول، اما المادة)
عريف االستغالل من اطار التعريف وتدخلها في سياق تعداد صور االستغالل، وجاء ت

( بانه "اي فعل يتضمن بيع األطفال عن طريق نقلهم، أو استخدام 2الجنسي في المادة)
الطفل في انشطة جنسية لقاء عوض، أو تصويره باي وسيلة يمارس ممارسة حقيقية أو 

 (3)بالمحاكاة، أو تصوير اعضائه الجنسية ألشباع الرغبة الجنسية".
سي:يتخذ االستغالل الجنسي لألطفال عدة مظاهر ثانيًا: مظاهر االستغالل الجن

 تطورت مع تطور الحياة واالنظمة التي تكافح هذه الظاهرة وهي:
بغاء االطفال: وهذه اخذت شكاًل تجاريًا لالستغالل الجنسي لألطفال، نظرًا للعائد  -1

طفل  المادي من وراءها، وُتعد االكثر انتشارًا في العالم، وحسب التقارير يوجد مليون 
وفي افريقيا توجد شبكات للمتاجرة ببغاء االطفال، فقد  (4)يستخدمون للبغاء في اسيا

اصبح من الشائع ارسال الفتيات الى المدن الكبيرة لغرض ممارسة البغاء، مثل دواال و 
اكرا و ابيدجان، واصبحت المتاجرة باالطفال االفارقة الستغاللهم جنسيًا أمر رائج، مثل 

 (5)يريان في جنوب أفريقيا.كيب تاون و د
وكثير ما يريط بغاء االطفال بالفقر المادي الذي يتعرض له الطفل، 
فاالحتياجات االقتصادية تدفع األطفال الى قبول العمل في البغاء، غير ان الفقر ال 
يمكن اعتباره السبب الوحيد، فقد يقوم الوالدين ببيع اطفالهم الى العصابات في ظل 

                                                           
(1)
 ق.E/22/74/1992غ1992قرا  صاد  عن الم    ا،قتمادم وا،اتماعق لألمم المتحد  عام  
(2)
 ق.A/51/385لألمم المتحد  غ قرا  صاد  عن ال معي  العام  
(3)
 .65د.محمد :امر ال عدوال  ممد  سابق  ص 
(4)
 .39  ص1994ينظر  ق  لك  نقرير م ير  ا،مم المتحد  الماد  عن اليةا يع   
(5)
  2002  يندداير 147خالددد لناددق ع ددق  اعدداد  ا،سددتعباد ا، ريقددق  م  دد  ال ياسدد  الدوليدد   العدددد  

 .151ص
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وقد يحد  ذلك في ظل تهديد الجماعات  (1)االسري اثناء النزاعاتتفتت التماسك 
، وتقوم (2)المسلحة للوالدين اثناء النزاعات المسلحة التي تتميز بتدهور الوضع االمني

العصابات بأختطاف االطفال واكراههم على البغاء، وقد يتعرض االطفال للقتل أو 
 .(3)ور مرض االيدزالتشويه خالل ذلك، ومما يفاقم هذه المسأله ظه

واالساءة التي يتحملها هؤالء االطفال تهدد مستقبلهم، بما في ذلك الصدمة 
النفسية والحمل المبكر، واألصابة باالمراض. كما يؤدي الى فقدان االطفال لبراءتهم، 

 .(4)وهذا االمر يجعلهم يصابون باالحباط واألكتئاب
أسيء استخدام االنترنت ل جنسيًا: فقد استخدام االنترنت كوسيلة الستغالل االطفا -2

بقدر كبير كأداة لنشر المواد اإلباحية التي تستغل االطفال، وتفيد التقديرات بأن اعداد 
، كانت قاعدة 2013. وفي بداية عام (5)صور االساءة لالطفال على الشبكة بالماليين 

تعرفت   النتريول قد البيانات الدولية لصور األستغالل الجنسي لالطفال التي تديرها ا
بلد، اضافة الى العثور على بيانات  40" جاني من 500,1" ضحية و "3000على "

 .(6)تحتوي على عدد كبير وغير محدد من الضحايا
يتضح أن مظاهر االستغالل الجنسي لألطفال تتخذ اشكااًل جديدة، وان هذه 

ر يعتبر سبب رئيسي في بغاء الظاهرة موجودة في الكثير من بلدان العالم، واذا كان الفق
األطفال، فهناك اوضاع اخر  ليست مرتبطة بالفقر، لكنها ناتجة عن انحراف عميق 

                                                           
(1)
 .229المد ايداال  ممد  سابق  صد. ا م  احان   
(2)
.182د.محمةد سعيد محمةد  ممد  سابق  ص 

 

(3)
   ق.NU.Doc.E/CN.4/1993/67,P32قرا  صاد  عن األمم المتحد  غ 
(4)
د.عبد الرلمن ع ديرم  ا،امدا  التق يديد   والم دتحد:  ل دةت معام د  ا، اداع  اددو  سدةت معام د   

 .29  ص2001كاديمي  اايع ل ع ةم ا،مني   ا، ااع واستغاللهم رير الملروع  ا
(5)

 J.Carr and S. Hilton, Digital Manifesto (Children’s Charity Coalition on 

Internet Safety, London, 2009, p.29. 
(6)
صددة  ا،سددتغالع ال ن ددق لال ادداع عددن  ريددق مةاقددع اللددبك  ا،لكتروايدد   متددا  ع ددى المةقددع  

-www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Victim   ا،لكترواددق 

identification   6/4/2017  نا يخ اخر ايا. 

file:///C:/Users/Tikrit%20Center/Downloads/www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Victim-identification
file:///C:/Users/Tikrit%20Center/Downloads/www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Victim-identification
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داخل االسرة والمجتمع بسبب النزاعات المسلحة، كما ان للفساد دورًا رئيسيًا في انتشار 
 .(1)هذه الظاهرة

 الفرع الثاني
 نون الدولي االنسانيحظر استغالل األطفال جنسيًا بموجب اتفاقيات القا

يعاني االطفال في المنازعات المسلحة غير الدولية من االستغالل الجنسي، 
فيستغل افراد الجماعات المسلحة في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة داخلية 
باستغالل االطفال فيقومون بخطف االطفال و نقلهم ويخاصة األطفال الذين افترقوا عن 

الى دول اخر  ألستغاللهم جنسيًا من خالل بيعهم ألغراض عوائلهم ويتم نقلهم 
 على واألكراه االغتصاب ،1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية حظرت فقد ،(2)متعددة

 .(3)بينهم التمييز وعدم العنف اعمال من خاص بشكل حمايتهم واوجبت الدعارة،
 غير المسلحة بالنزاعات الخاص الثاني االضافي البروتوكول جاء وكذلك

 اطراف على تحظر التي األعمال من مجموعة الى اشار إذ ،1977 لعام الدولية

 الدعارة على االكراه أو االغتصاب، يجوز فال مكان، او زمان اي في ارتكابها النزاع

 .(4)الحياء خدش شأنه من ما وكل
 لموضوع تطرقها من الرغم وعلى ،1949 لعام الرابعة جنيف اتفاقية ان ونر  

 النزاع اثناء -االطفال فيهم بمن-المدنيين له يتعرض قد الذي الجنسي اكاالنته

 من لألطفال كافية حماية توفير من المنشود الغرض تحقق لم لكنها المسلح،

 فجاءت مسلح، نزاع نشوب اثناء االطفال له يتعرضون  قد الذي الجنسي االستغالل

 من مهمه تفاصيل الى تتطرق  ولم الدعارة على واالكراه االغتصاب بمنع االتفاقية

 هذه لمنع تدابير أي الى تتطرق  ولم جنسيًا، بهم والمتاجرة األطفال خطف حي 

 . المسلحة النزاعات اثناء الظاهرة

                                                           
(1)
ةاد الكردوسق  التلريح كمدخل ل حد من ال ريم  المنظم  عبر الة ني   ق الة ن د.عادع عبد ال  

 .489  ص2003  3العربق  م    المحاما   العدد 
(2) 

 .191د.مم ح ل ن المد عبد الع،ي،  ممد  سابق  ص
(3)
 .1949ق من انااقي  انيع الرابع  لعام 27الماد  غ 
(4)
 .1977ا،را ق ال ااق لعام  ق من البرونةكةع2ق الاقر  غ4الماد  غ 
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 ان نجد وهنا  الدعارة"، على األكراه يمنع " على ايضاً  االتفاقية ونصت

 الجماعات قبل من دمالمق العرض الطفل قبل فأذا الدعارة على االكراه منعت االتفاقية

 نتيجة ذلك الطفل وقبل الدعارة بممارسة الطرف الدولة قوات افراد حتى او المسلحة

 الطفل هذا تحمي االتفاقية في نص أي يوجد ال فهنا المأكل او المال على الحصول

 للبروتوكول بالنسبة الحال كذلك الفعل. هذا ممارسة على بفرادته استغل الذي

 المجال. هذا في تطور باي يأتي لم الذي 1977 عامل الثاني االضافي
وقد قدمت المقررة الخاصة المعنية "بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل 

، في احد التقارير لمنع ومكافحة بيع األطفال  (1)األطفال في المواد االباحية"
واستغاللهم جنسيًا عدة توصيات لحماية األطفال من االستغالل الجنسي، من ابرزها، 
ضرورة وجود تشريعات داخلية الى جانب المواثيق الدولية لحماية األطفال من هذا 

هم،و وضع الخطر، ومكافحة االفالت من العقاب لمرتكبي هذه األفعال ومنع هروي
الى مرتكبي االفعال، توفير ،اليات ابالغ فعالة بالنسبة لألطفال الضحايا للوصول

الرعاية للضحايا واعادة تأهيلهم وتجنب معاودة ايذائهم، وضع تدابير فعالة لتالفي 
على هذه الظاهرة، واخيرًا التعاون الدولي في هذا المجال، والقضاء ،الوقوع والقضاء

 .(2)ن خالل تبادل المعلومات والخبراتعلى هذه الظاهرة م
 االطفال من الكثير ذهب التي الدولية غير النزاعات بعض على االمثلة ومن

 ولحد -2014العراق) في األمنية األحدا الجنسي: االستغالل لظاهرة ضحايا فيها

 لبعض )داعش( االرهابية الجماعات باحتالل 10/6/2014 بعد بداءت والتي االن(

 الى مناطقهم من االطفال وباألخص المدنيين ماليين تهجير الى واد  ،(3)المناطق

 تلك ومن االجرامية، العصابات تلك تمارسها التي االنتهاكات بسبب اخر   اماكن

 الجماعات هذه قامت فقد الجنسي، العنف االطفال ضد مارستها التي االنتهاكات

                                                           

نقرير القر   الخاص  المعني  ببيع األ ااع واستغاللهم  ق البغات والماد ا،باليد  غا دا  معدال م يددق  1

المقدم الى ال معي  العام  / م    لقة  اإلا اال  الددو   الخام د  والعلدرين عمدال برقريدر الم  د  

 .17ق  ص A/HRC/25/48/2013 قم الة:يق  غ 2013  ا ا  19/37و  7/3
(2)

 .28ص -17الممد  اا ن ص  
(3)
 .23  ص2014  مرك، الم،ما  ل د اسا  والبحةث  1د.هي م مناع  خال   داعش    
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 عوائلهن وتهديد وتهديدهن الصغار الفتيات وخصوصاً  عائالتهم من األطفال بخطف

 ضمنها من الجرائم ابشع ضدهم مورست فقد ألوامرهم، االمتثال عدم حال في بالقتل

 أو أرادوا اذا قتلهم ويحللون  غنيمة يعتبروهم ايديهم في يقعون  الذين فاالطفال
 .(1)ضدهم االغتصاب عمليات ممارسة أو استعبادهم

الثاني المطلب  
 االطفال تعذيب منع

 بوصفه اإلنساني، التاريخ في جذورها الضارية الظواهر من عذيبالت يعد

 منه، معلومات على الحصول او ابتزازه او اذالله او الخصم الخضاع االدوات أحد 

 وتقطيع كالصلب للتعذيب، ممارستها من العالم في حضارة اي استثناء يمكننا وال

 وابتكار التطور من وبالرغم ،الكهريائي.... بالتيار والتعذيب االظافر وقلع االوصال

 على هذا يومنا حتى تشهد السجون  أن إال االفة هذه لدرء االجهزة وانشاء القواعد

 المجتمع فان الحقوق  تقنيين مرحلة في والدخول الزمن ويتقدم توصف، ال مأساة

 قواعد وضع االنساني الدولي القانون  وخصوصاً  الظاهرة هذه صد اجل من الدولي

 فرعين: على المطلب هذا سنقسم لذلك .(2)صوره بكافة التعذيب عتمن قانونية

 القانون  اتفاقيات بموجب األطفال تعذيب والثاني:حظر وصوره، التعذيب االول:مفهوم

 األنساني. الدولي
 االول الفرع

 وصوره التعذيب مفهوم
 السؤال ان اال التعذيب، حظر موضوع تناولت نصوص وجود من الرغم على

 صوره. وايضاً  دقيق، بشكل التعذيب بمفهوم يتعلق فيما يبقى األهم
 عام اعالن خالل من التعذيب مفهوم ببيان المتحدة االمم بادرت التعذيب: اواًل:مفهوم

 عمل "اي التعذيب وأعتبر للتعذيب، التعرض من االشخاص بحماية المتعلق 1975
                                                           

(1)
عبد الرليم قناوم  ا ات  ق  راش داعش  دا   هع ل نلدر والتةايدع  القداهر   بددوال سدن  الدر   

 .21ص
(2)
ن دة  الحقدة  والحريدا  العامد  واألليدا  -  ا،ا داالد.محمد سعيد م لوب  النظري  العام  لحقدة 

 .189  ص2014  المؤس   الحدي   ل كتاب  بيرو   لبناال  1   -القااةاي  لحمايتها
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 أحد قبل من عمدي بشكل الحاقه يتم عقلي، ام جسدي شديد عناء أو الم عنه ينتج

 أو الشخص هذا من الحصول مثل الهداف منه بتحريض أو العموميين، الموظفين
 يشتبه أو بارتكابه قام عمل على معاقبته أو اعترافات أو معلومات على أخر شخص

 التي االالم من التعذيب يشمل وال اخرون، أشخاص تخويف أو تخويفه أو ارتكبه، بانه

 .(1)المشروعة" الجزاءات،جراء من تنشئ
 لمناهضة اتفاقية مشروع المتحدة األمم اعتمدت 1984 عام وفي

 من عليها التصديق تم ان بعد 1987 في التنفيذ حيز الى االتفاقية التعذيب،ودخلت

ي أ بوصفه التعذيب، لتعريف محاولة االتفاقية هذه خالل وجرت ،(2)الدول من عدد
 ما عمدًا بشخص عقليًا، يلحق ام سدياً ج سواء كان شديد عمل ينتج عنه الم وعذاب

 أو اعتراف على او على معلومات ثال  شخص من الشخص أو هذا من للحصول
 ارغامه أو تخويفه أو ،ثال  شخص أو هو ارتكبه في ويشتبه ارتكبه عمل على معاقبته
 من سبب ألي العذاب او األلم، هذا مثل يلحق عندما ثال  أو شخص أي او هو

 يسكت او عليه يوافق أو ،عليه يحرض أو نوعه كان أيا على التمييز يقوم األسباب
 .(3)الرسمية بصفته يتصرف شخص أي أو،رسمي عنه موظف
 ان بينتا التعذيب، مناهضة واتفاقية 1975 عام المتحدة األمم أعالن أن نر  

 االخذ يمكن ال األمر وهذا رسمية. صفه يحمل شخص أو موظف قبل من يتم التعذيب

 رسمية. صفة اي يحمل ال عادي شخص قبل من التعذيب يتم فقد ائمًا،د به
 األعالن من (1والمادة) االتفاقية من (1المادة) في الوارد التعريف أن

 على الوطنية، القوانين بعض به جاءت ما مع بالقياس (4)واسعاً  تعريفاً  يعتبر المذكور

 1969 لسنة (111رقم) العراقي العقوبات قانون  من (333المادة) المثال سبيل

                                                           
(1)
ق من اعالال لماي  اميع ا،اخاص من التعرض ل تعلي  وريرأل من رروب المعام د  او 1الماد  غ 

 .1975العقةب  القاسي  او الالإا ااي  او المهين  لعام 
(2) 

 .170د.محمد بلير اللا عق  ممد  سابق  ص
(3)
ق مددن انااقيدد  ا،مددم المتحددد  لمناهضدد  التعددلي  وريددرأل مددن رددروب المعام دد  او العقةبدد  1المدداد  غ 

 .1984القاسي  او الالإا ااي  او المهين  لعام 
(4)
 .172د.محمد بلير اللا عق  ممد  سابق  ص 
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 بتعذيب امر أو عذب عامة بخدمة مكلف أو موظف كل الحبس أو بالسجن "يعاقب

  معلومات". أو باقوال االدالء أو بجريمة األعتراف على لحمله خبير أو شاهد أو متهم
 أهدار الى تؤدي قد التي الجسيمة االنتهاكات من التعذيب يعتبر التعذيب: ثانيًا:صور

 عذاب، عن ينتج عمل خالل من يتم والتعذيب جماعي، أو فردي بشكل اد،االفر  حياة

 جسدي: أو نفسي ألم أو عذاب بصورة ويكون 
 وعلى االنسان حياة على االعتداء خالل من التعذيب هذا يتم الجسدي: التعذيب-أ

 وخلع كسر أو الفرد على المباشر (2)بالضرب كالتعذيب (1)له، الجسدية السالمة

و يعد تعذيبًا سحق  (3)بالكهرياء الصعق طريق عن أو التقييد طريق عن أو االسنان
وايضًا الحرمان من االكل والشرب أو ، (4)اصابع المجني عليه، وممارسة الحرق 

وغيرها  ،أو تسليط الضوء الشديد على الوجه وابقاء الشخص واقفًا فترة طويلة (5)النوم،
 من األفعال التي تمس سالمة الجسد.

 في متشابهة الدولية، غير المسلحة النزاعات اثناء التعذيب وسائل تكون  وتكاد

 وخلع االسنان وكسر والمتطورة التقليدية وسائله بكل الضرب تشمل الحاالت،اذ معظم

 بوضع الرجال على الجنسي واالعتداء حساسة اماكن في الكهريائي والصعق الفك

 وريط الصغيرات، الفتيات اضاعر  وهتك دبرهم، في الحديدية القضبان او العصى

 أو النار بماء الجلود وحرق  االقدام سحق وايضاً  إليالمهم، الرجال خصيتي في اثقال
 في التعذيب صور اغلب .(6)االصابع وحرق  التناسلية األعضاء ويتر مغلي، زيت

 جسدية. تكون  المسلحة النزاعات
                                                           

(1)
مدع د اسد  ن بيقيد  ع دى -   الم ئةلي  والعقاب ع ى ادراام الحدربد.ل ام ع ق عبد الخالق الليخ 

 .315  ص2004  دا  ال امع  ال ديد  ل نلر  ا،سكند ي   -اراام الحرب  ق البةسن  والهرسك

 
 (2)

الضرب اعتدات يقع ع ى ا م الم نق ع ين وي ب  لن  لم  ا، اان ، ي ب  لن ق ع  و نم،  لخاليا 

ال،ً  دق اا د   ال  دم. ينظدر  محمدد عد،وام اةييدد  الحمايد  ال ناايد  ل  ادل ال  م   م ، ي ب  اخ

رحي  سةت المعام    بحث لنيل د ا  الدب ةم ل د اسدا  المعمقد   دق القدااةال الخداص  اامعد  سديدم 

 ومابعدها. 41  ص2006محمد بن عبد م   اس  المغرب  
(3)  

 .156د.المد سق ع ق  ممد  سابق  ص

 
(4)

 . 108  ص1988  م بع  بابل  1براهيم لرب   القتل العمد واوصا ن المخت ا    د.س يم ا
(5)
  دا  اللدؤوال ال قا يد  1   1د.سعد ابدراهيم ا،عضدمق  مةسدةع  ممد  حا  القدااةال ال ندااق   

 . 328  ص2002العام   بغداد  
(6)
 .178د.محمد بلير اللا عق  ممد  سابق  ص 
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 الحرمان منها عديدة ليببأسا النفسي التعذيب ويتحقق العقلي: او النفسي التعذيب-ب

 تعذيبه، المراد الشخص على الشديد الضوء وتسليط الطعام، من كالحرمان واالرهاق

 امامه، تعذيبهم ومحاولة عائلته افراد احد خطف طريق عن التهديد بطرق  التعذيب او

 ولجعله نفسه في الرهبة لب  يعذبون  وهم اخرين اشخاص يشاهد الضحية جعل او

 االكراه وهيه اال اخر   بطريقه التعذيب يتحقق وايضاً  منه، لوبمط هو بما يسلم

 واختبار االنسان جسم الى،فيروسات بفدخال التعذيب يرتكب ان ويمكن .(1)الجنسي

 موت التجارب هذه جراء من ينجم ان ويمكن نفسيته، على ذلك تأثير مد 

 .(2)الشخص
 التعذيب عكس ىالنفسي،عل االرهاق الحالة هذه في التعذيب من فالغاية

 جسد يتعرض ال فهنا الجسدية، السالمة على مباشر بشكل يكون  الذي الجسدي

 حالة الى وانفعاالته بعواطفه التالعب خالل من داخله يتعرض انما لسوء، الشخص

 على الحصول كانت سواء التعذيب، من المرجوة الغاية واحقاق اعصابه الشخص يفقد

 فقط. األيذاء أو منه معلومات
 الثاني لفرعا

  االنساني الدولي القانون  اتفاقيات بموجب األطفال تعذيب حظر
 ،1977 لعام الملحقان والبروتوكوالن 1949 لعام جنيف اتفاقيات تكفلت لقد
 خالل والمدنيين األسر في يقعون  الذين للمتحاريين االنسانية المعاملة على باالتاكيد

 االرواح ازهاق او التعذيب ممارسة من عالنزا  اطراف منعت حي  المسلحة. النزاعات

 داخلية مسلحة نزاعات هناك أن نجد ولكن سواء، حد على والمدنيين المقالتلين ضد

 وما والنفوذ السيطرة لفرض والمدنيين االسر   لتعذيب ممارسات شهدت قد معاصرة

 جنيف التفاقيات المشتركة (3) المادة وحظرت ،(3)انتقامية اعمال من ذلك يصاحب

 النزاعات اثناء طرف ألي يمكن ال التي االفعال تلك ممارسة 1949 لعام االريع
                                                           

(1)
 .156  صد.المد سق ع ق  ممد  سابق 
(2)
د.محمددد صددالح العددادلق  ال ريمدد  الدوليدد   دا  الاكددر ال ددامعق  ا،سددكند ي   بدددوال سددن   بددع   

 .126ص-125ص
(3)
 .177د.محمد بلير اللا عق  ممد  سابق  ص 
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 او صحتهم او األشخاص حياة ازاء العنف ممارسة يجوز فال اليها، اللجوء المسلحة
 أم كان بدنياً  التعذيب او للقتل تعريضهم، خاص ويوجه العقلية، أو البدنية سالمتهم
 .(1)نفسياً 

 على التأكيد خالل من التعذيب ،1949 لعام رابعةال جنيف اتفاقية وحظرت

 معاناة في يتسبب ان شأنه من عمل اي الى اللجوء االتفاقية في لالطراف يجوز ال انه

 االعمال وجميع الطبية التجارب او التشويه او بدنية عقوبات او تعذيب من بدنية،

 البروتوكول هحظر  كذلك ،(2)عسكريون  أم مدنيون  وكالء بها قام سواء الوحشية،

 ال الذين لألشخاص أعطاها التي الحماية خالل من ،1977 لعام الثاني االضافي
 العدائية،فيمنع األعمال في األشتراك عن كفوا الذين أو مباشرة، بصورة يشتركون 

 المعاملة أو القتل والسيما النفسية و البدنية وسالمتهم وصحتهم حياتهم على االعتداء

 .(3)البدنية العقوبات صور من صوره اي او التشويه وأ كالتعذيب القاسية
 "يجب انه على 1949 لعام االولى جنيف اتفاقية من (12) المادة نصت إذ

 المسلحة القوات أفراد والمرضى والجرحى المرضى وحماية أحترام االحوال جميع في

 فالعن استعمال أو حياتهم، على اعتداء اي بشدة االشخاص...ويحظر من وغيرهم
 للتعذيب". تعريضهم او ابادتهم أو قتلهم عدم االخص على ويجب معهم،

 كل ترفض االنساني الدولي القانون  اتفاقيات ان يتضح سبق، ما خالل من
 النزاع اطراف به يتسبب الذي المسلحة النزاعات بضحايا يلحق الذي التعذيب صور

 ال العاديين االشخاص بين  يحد قد الذي االنسانية الكرامة امتهان فأن عليه المسلح،
 صفة يحمل شخص من عمداً  ذلك يحد  ان يجب إذ التعذيب، اعمال من يعتبر

 الشخص عقاب أو اعتراف على الحصول ذلك من الهدف كان سواء عام، موظف

 ال أنه بالذكر والجدير ،(4)األنتقامية االعمال من ذلك غير أو تخويفه أو ارتكبه عما
 اغلب حظرت فقد فحسب. االنساني الدولي القانون  فاقياتبات التعذيب حظر يقتصر

                                                           
(1)
 .1949/ ق من انااقيا  انيع لعام 1الماد  ال ال   الملترك   قر  غ 
(2)
 .1949عام ق من انااقي  انيع الرابع  ل32الماد  غ 
(3)
 .1977/ ق من البرونةكةع ا،را ق ال ااق لعام 1ق الاقر  غ4الماد  غ 
(4) 
 .208د.خالد مم اى  همق  ممد  سابق  ص  
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 التفاقيات بالتفصيل نتطرق  ولن التعذيب، االنسان لحقوق  الدولي القانون  اتفاقيات

 االتفاقيات، تلك في جاء ما أهم الى نشير سوف لكن االنسان لحقوق  الدولي القانون 

 من نوع ألي طفالاال تعرض عدم على نصت التي الطفل حقوق  اتفاقية بينها ومن

 العالمي األعالن وأكد .(1)بالكرامة الحاطة أو االنسانية غير والمعاملة التعذيب انواع

 لعقوبات وال للتعذيب انسان اي يتعرض ال بقوله 1948 لعام االنسان لحقوق 

 للحقوق  الدولي العهد جاء كذلك .(2)بالكرامة حاطة او وحشية أو قاسية اومعامالت

 أو للتعذيب، فرد اي اخضاع يجوز ال انه على بالنص 1966 لعام سيةوالسيا المدنية
 جاءت كذلك .(3)للكرامة المهينة أو انسانية غير او قاسية، معاملة اي أو لعقوبة

 تناولت التي االتفاقيات أهم من تعتبر التي 1984 عام التعذيب مناهضة اتفاقية

 او تشريعية اجراءات باتخاذ هاالزمت التعذيب، االطراف الدول على فحظرت التعذيب،
 ظروف باي التذرع يحق وال التعذيب، لمنع اخر   أجراءات وأي قضائية، او ادارية

 .(4)التعذيب الى للجوء كمبرر استقرار، عدم او حرب هناك كانت سواء استثنائية
 الخاتمة

 غير المسلحة النزاعات اثناء االطفال لها يتعرض التي االنتهاكات عن بحثنا ختام في

 االتي: النحو على وهي والمقترحات االستنتاجات من عدد إلى توصلنا فقد الدولية
 اواًل:االستنتاجات:

يتعرض األطفال بسبب النزاعات المسلحة غير الدولية لكثير من االنتهاكات التي  -1
 تتزايد كلما طالت مدة تلك النزاعات ويدورها تعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر.

                                                           
(1)
 .1990/ ق من انااقي  لقة  ال ال لعام 37الماد  غ 
(2)
 .1948ق من ا،عالال العالمق لحقة  ا،ا اال لعام 5الماد  غ 
(3)
ق  انيددع  APT  امعيدد  الةقايدد  مددن التعددلي غ-دليددل الاقددن القددااةاق-ولقالتعددلي   ددق القددااةال الددد 

 .7  ص2008

 
(4)

ق ألنااقي  مناهض  التعلي  وريرأل من ردروب المعام د   و العقةبد  القاسدي   و الالإا دااي  2الماد  غ

 .1984 و المهين  لعام
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كات التي يتعرض لها االطفال هو التجنيد في العمليات العدائية، من بين االنتها -2
بشكل مباشر أو غير مباشر، والذي يعد جريمة حرب نص عليها النظام االساسي 

 . 1998للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
ان تجنيد األطفال او اشراكهم في النزاعات المسلحة غير الدولية يؤدي إلى نتائج  -3

حظر تجنيدهم او استخدامهم في العمليات العدائية مسؤولية  خطيرة، لذلك فان
 الدول جميعها.

قد يتعرض األطفال العتداءات جنسية اثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، نتيجة  -4
الفوضى التي تسببها النزاعات، وال يقتصر هذا االعتداء على طرف معين، 

من القوات الحكومية.  فيتعرض االطفال لالعتداء من الجماعات المسلحة او
ونتيجة لهذا االعتداء الذي تتنوع مظاهره يتعرض االطفال الى اذ  جسدي و 

 نفسي.
 ثانيًا:المقترحات:

العمل على وضع تشريعات وطنية للحد من ظاهرة تجنيد االطفال اثناء النزاعات  -1
 سنة(.  18المسلحة، ومنع تجنيد كل من يقل عمره عن )

ت جنائية لمعاقبة كل من ينتهك االلتزام بمنع تجنيد التأكيد على وضع تشريعا  -2
االطفال اثناء النزاعات المسلحة او استغالل الجنسي لهم ، وعدم شمول مرتكبي 

 هذه اإلنتهاكات بالعفو.
 المتغيرات مع يتفق بحي  االنساني الدولي القانون  قواعد تطوير على العمل  -3

 النزاعات في الحديثة ياتالتقن استخدام تطور ظل في المعاصره، الدولية

 المسلحة.
ح  المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على التعاون مع الدول االطراف في  -4

النزاعات المسلحة لغرض توفير كل المستلزمات الضرورية لمساعدة االطفال 
المتضررين من تلك النزاعات سواء كانوا مشاركين ام غير مشاركين في االعمال 

 العدائية.
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سراح االطفال االسر  أو المعتقلين وتسريح المجندين منهم، والعمل على اطالق   -5
حمايتهم من كافة اشكال االستغالل الجنسي، ووضع برامج العادة تاهيلهم 
وادماجهم في المجتمع من جديد، وتوفير كوادر طبية تتولى عال  االطفال بدنيًا و 

 نفسيًا.
 قاام  المماد 

 او،ً الكت  

  دا  ا،كاديمي   الدا  البيضات  ال ،اار  1د اسا   ق التدخل ا،ا ااق    د.المد سق ع ق  -1

2011. 

مع د اس  ن بيقي  ع ى -د.ل ام ع ق عبد الخالق الليخ   الم ئةلي  والعقاب ع ى اراام الحرب -2

 .2004  دا  ال امع  ال ديد  ل نلر  ا،سكند ي   -اراام الحرب  ق البةسن  والهرسك

 . 1988  م بع  بابل  1لرب   القتل العمد واوصا ن المخت ا    د.س يم ابراهيم  -3

  دا  اللؤوال ال قا ي  1   1د.سعد ابراهيم ا،عضمق  مةسةع  مم  حا  القااةال ال نااق   -4

 .2002العام   بغداد  

د.اددريع عددت م  دو  ال  ندد  الدوليدد  ل مدد ي  ا،لمددر  ددق اامددات ون ددةير قةاعددد القددااةال الدددولق  -5

 ومابعدها. 82ل  ن  الدولي  ل م ي  ا،لمر  صا،ا ااق  ا

  دا  النهض  1د.عادع عبدم الم دم  الحماي  الدولي  لال ااع ا:نات الن،اعا  الم  ح     -6

 .2007العربي   

د.عبد الغنق عبد الحميد محمةد  لماي  رحايا الن،اعا  الم  ح   ق القااةال الدولق ا،ا ااق  -7

د.مايد لة   ق كتاب د اسا   ق القااةال الدولق ا،ا ااق  نقديم واللريع  ا،سالمي   بحث من

 .2009  دا  الم تقبل العربق  القاهر   2اهاب   

د.عبد الةالد محمد يةسع الاا   اسر  الحربغد اس   قهي  ون بيقي   ق ا ا  القااةال الدولق  -8

 .1975العام واللريع  ا،سالمي ق  عالم الكت   القاهر   

من ا اع الددين  لمايد  األ اداع مدن  خ دا  المنااعدا  الم د ح   دق الاقدن والقدااةال د. عبد المؤ -9

 .9  ص2011الدولق والقااةال اليمنق  ك ي  اللريع   اامع  صنعات  

 .2009د.عروب  ابا  الخ، اق  لقة  ال ال  دا  ال قا   ل نلر  عماال  ا، دال   -10

 .2015  مكتب  ال ي باال  بغداد  د.ع ق اعالال اعم  واخروال  القااةال الدولق ا،ا ااق -11

عبد الرليم قناوم  ا ات  ق  راش داعش  دا   هع ل نلر والتةايع  القاهر   بدوال سن   -12

 الر.

د. ا م  احان  المد ايداال مرك، ال ال  ق القااةال الدولق العام دا  الخدما   -13

 .2004ال امعي  

  دا  ال قا   ل نلر 1ا،ا ااق     ضيل عبدم  ال ح   لماي  ا، ااع  ق القااةال الدولقد. -14

 .2011والتةايع  عماال  ا، دال  

د.ماهر اميل  بة خةا   الحماي  الدولي  لحقة  ال ال  دا  النهض  العربق  القاهر    -15

2008. 

  دا  الحامد  عماال  1د.مم ح ل ن المد عبد الع،ي،  مباد  القااةال الدولق ا،ا ااق    -16

 .2013ا، دال  
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  1 اوم  الحروب األه ي  واليا  التعامل معها و ق القااةال الدولق   محمد محمةد من -17

 .2015المرك، القةمق لالصدا ا  القااةاي   القاهر   

د.محمد :امر ال عدوال  الماهةم الدولق لالستغالع ال ن ق لال ااع  دا  ال نهة م   -18

 .2017بيرو   لبناال  

ن ة  الحقة  والحريا  العام  -االد.محمد سعيد م لوب  النظري  العام  لحقة  ا،ا  -19

 .2014  المؤس   الحدي   ل كتاب  بيرو   لبناال  1   -واألليا  القااةاي  لحمايتها

  5د.محمد بلير اللا عق  قااةال لقة  ا،ا اال غمماد أل ون بيقان  الة ني  والدولي ق    -20

 .2009منلن  المعا ف  ا،سكند ي   

 لي   دا  الاكر ال امعق  ا،سكند ي   بدوال سن   بع.د.محمد صالح العادلق  ال ريم  الدو -21

د.محمةد سعيد محمةد  الحماي  الدولي  لال ااع ا:نات الن،اعا  الم  ح   دا  النهض   -22

 .2007العربي   القاهر   

د.ا ةاال ال ةهرم  الحماي  الدولي  لحقة  ال ال  ق الظروف ا،ست نااي غد اس   ق رةت  -23

 .2011ااةال الدولق ا،ا ااقق  دا  النهض  العربي   القاهر   الكام العرف الدولق والق

 .2014  مرك، الم،ما  ل د اسا  والبحةث  1د.هي م مناع  خال   داعش    -24

 :ااياً  الرساال وا، ا يح ال امعي  

ليد  خ ع اةد   ن نيد األ اداع  دق الن،اعدا  الم د ح    سدال  ماا دتير مقدمد  إلدى ك يد   -1

 .2000داد  القااةال  اامع  بغ

ا من اميل ه  ن  المرك، القااةاق لأل ااع  ق الن،اعا  الم  ح    سال  ماا تير  المعهد  -2

 .2003الدب ةماسق األ داق  

محمد ع،وام اةييد  الحماي  ال نااي  ل  ال رحي  سةت المعام    بحث لنيل د ا  الدب ةم  -3

عبد م   اس  المغرب  ل د اسا  المعمق   ق القااةال الخاص  اامع  سيدم محمد بن 

2006. 

 :ال اً  البحةث والمقا،  

 .2003  24ااكةب ك ينبررر  ا، ااع رحايا الن،اعا   م    ا،ا ااق  العدد  -1

  كااةال ال ااق 147خالد لناق ع ق  اعاد  ا،ستعباد ا، ريقق  م    ال ياس  الدولي   العدد  -2

2000 

الن ات ا:نات الن،اعا  الم  ح   م    الرا دين  سهى لميد س يم  اراام العنع المرنكب  رد -3

 . 2010  45  العدد 12ل حقة   الم  د 

دااياع هيل  البرونةكةع ا،ختيا م بلنال ااتراك األ ااع  ق الن،اعا  الم د ح  الم حدق بانااقيد   -4

 .1  ص2000  839لقة  ال ال  الم    الدولي  ل م ي  األلمر  العدد 

لقة  ال ال من -  لماي  ا، ااع  بحث مقدم الى المؤنمر الدولقد. ضيل عبد م  ال ح  -5

 .2010  اامع  ا،سرات  ا، دال  -منظة  نربةم وقااةاق

د.عادع عبد ال ةاد الكردوسق  التلريح كمدخل ل حد من ال ريم  المنظم  عبر الة ني   يالة ن  -6

 .2003  3العربق  م    المحاما   العدد 

لحرب لقهم  ق المعام   الكريم  و ق العةد  إلى ديا هم  م    د.عامر ال،مالق   سر  ا -7

 .2000  10ا،ا ااق  العدد

د.عبد الرلمن ع يرم  ا،اما  التق يدي   والم تحد:  ل ةت معام   ا، ااع  بحث مقدم  دق اددو   -8

 .29  ص2001سةت معام   ا، ااع واستغاللهم رير الملروع  اكاديمي  اايع ل ع ةم ا،مني   
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حمد النادم  ا، ااع ال نةد  ق ظل القااةال الدولق ا،ا ااق  م    الم تقبل العربق  العدد م -9

 .2015  نمةا/437

اي   مي ،   دليل نا يرم لماهةم الملا ك  المباار   ق العم يا  العدااي  بمةا  القااةال  -10

لمر  القاهر     المرك، اإلق يمق لألعالم وال  ن  الدولي  ل م ي  األ1الدولق اإلا ااق   

2010. 

  ابعاً ا،نااقيا  الدولي 

 .1948ا،عالال العالمق لحقة  ا،ا اال لعام  -1

 .1949انااقي  انيع الرابع  لعام  -2

 .1949انااقي  انيع ال ال   لعام  -3

اعالال لماي  اميع ا،اخاص من التعرض ل تعلي  وريرأل من رروب المعام   او العقةب   -4

 .1975لمهين  لعام القاسي  او الالإا ااي  او ا

 1977البرنةكةع ا،را ق ا،وع لعام  -5

 .1977البرونةكةع ا،را ق ال ااق لعام  -6

 .1990انااقي  األمم المتحد  لحقة  ال ال لعام  -7

البرونةكةع ا،ختيا م ،نااقي  لقة  ال ال بلاال ااتراك ا، ااع  ق الن،اعا  الم  ح  لعام  -8

2000. 

التعلي  وريرأل من رروب المعام   او العقةب  القاسي  او انااقي  ا،مم المتحد  لمناهض   -9

 .1984الالإا ااي  او المهين  لعام 

 خام اً المةا:يق والتقا ير والدو يا  الدولي  

 .2017  من منلة ا  اليةا يع  -ا ااع اليمن-ال قة   ق داار  الن ياال -1

 .2008ي  من التعلي   انيع    امعي  الةقا-دليل الاقن القااةاق-التعلي   ق القااةال الدولق -2

 قU.N.Doc./A/51/306نقرير مقدم من قبل الخبير التابع لالمين العام ررااا ميلل غ -3

و:يق  صاد   عن منظم  العاة الدولي  عن ال راام رد المر   ا:نات المراعا   -4

   ق.ACT/77/075/2004غ

 ق.A/RES/49/209, 1994,P3غ 1994قرا  صاد  عن ال معي  العام  لألمم المتحد  عام  -5

 2017المعقةد   ق  ابا / 7878قرا  م    ا،من الدولق اللم انخلأل  ق ا  تن  -6

 ق.S/RES/2340/2017,P.3-4غ

 .2000ماية/  25  بتا يخ 54   ق الدو   263قرا  ال معي  العام  لالمم المتحد   قم  -7

ةكةع اختيا م قرا  عن الم    ا،قتمادم وا،اتماعق لألمم المتحد   بلنال ملروع برون -8

 ق.UN.Doc. E/CN.4/1998/WG.13/2غ 1998،نااقي  لقة  ال ال  الدو   الخام    ق 

 ق.E/22/74/1992غ1992قرا  صاد  عن الم    ا،قتمادم وا،اتماعق لألمم المتحد  عام  -9

 ق.A/51/385قرا  صاد  عن ال معي  العام  لألمم المتحد  غ -10

 ق.NU.Doc.E/CN.4/1993/67,P32قرا  صاد  عن األمم المتحد  غ -11

 ق.A/HRC/25/48/2013  غ28ص-7قرا  صاد  عن ال معي  العام   ممد  سابق  ص -12

 .2017األسة  بالنّ ب  أل ااع سة يا  من منلة ا  اليةا يع   2016كيع با  عام  -13

 سادساً التلريعا  والقةااين 

 المعدع. 1969ق ل ن  111قااةال العقةبا  العراقق  قمغ -1

 ا،لكترواي سابعاً المماد  

الملا ك  المباار   ق ا،عماع العدااي   و:يق  صاد   عن ال  ن  الدولي  ل م ي  ا،لمر  متا   -1

 ع ى المةقع ا،لكترواق 
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-faq-ihl-participation-ocuments/faq/directwww.icrc.org/ara/resources/d

020609.htm. 

المد المبالق  الحة:يةال ي ةقةال ا، ااع الى المة   اريد  البياال  مقاع منلة   ق  -2

 متا  الراب  22/4/2015

 .aspx?id=4317http://www.albayan.co.uk/Article2.التالق 

  متا  2011سالم  ا، ااع ع ى ا،اتراتغالتحديا  وا،ستراني يا  العالمي ق  اليةاي ع   -3

 .irc.org/publications/pdf/ict_eng.pdf-www.unicefع ى الراب  التالق  

 ق لال ااع عن  ريق مةاقع اللبك  ا،لكترواي   متا  ع ى الراب  صة  ا،ستغالع ال ن -4

children/Victim-against-areas/Crimes-www.interpol.int/Crime-التالق 

identification. 

   ا،انبي :امناً  المماد
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dissertation submitted in partial fulfillment for the master degree in 

human rights practice, Gothenburg university, 2011, p:14. 

2. Alain Aeschlimann, The convention on the rights of the child in the 

21
st
  century securing rights for children in an age of uncertainty, 4

th
 

world congress on family law and children's rights, 20-23 march 
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