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  كــر و تقديرش

  


محمد الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على خير خلق � نبيناالحمد 

  .صلى � عليه وسلم وعلى آله وصحبه

  

  .بعد شكر � على نعمته وفضله، فله الحمد أو$ وأخيرا                   

  

ا�ستاذ  الدكتور أتوجه من باب رد الجميل إلى أھله بخالص الشكر والعرفان إلى 

، على تفضله با3شراف على ھذه الرسالة، وعلى ما قدمه لي من معاونة حمد تاجر م

صادقة وتوجيھات سديدة، خ8ل دراستي لھذا الموضوع، فقد تحملني وفتح قلبه 

  .لي،وأعطاني من وقته الكثير، كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة

  

أشكر ، كما ا البحثوأتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي العون والمساعدة في إتمام ھــذ

فا<حمر،واليونيسيأيضا كافة العاملين في فرع ا<مم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب

  . -الكتب والتقارير والمطبوعات - بالجزائر، على إمدادي بالمراجع  

  

وأتوجه بالشكر إلى القائمين على مركز ا3ع8م والتوثيق لحقوق ا3نسان بالجزائر،   

.البليـدة، الجزائـــر، الشلفتيزي وزو ، :ى مكتبات كليـــات الحقـوق بجامعاتوالقائمين عل

   

  .كما أتوجه بعميق شكري إلى أفراد أسرتي وأصدقائي على وقوفھم بجانبي
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  ةـدمـمق

ن تعتبر  القضية الفلسطينية  أصعب و أعقد و أطول قضية في القانون الدولي  ، <

يجري ضمن إطار قانوني منذ القرار ا<ممي اسيصراع سيالصراع حول فلسطين 

الصادر عن الجمعية العامة 181رقم القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويھودية 

  . 1947نوفمبر29بتاريخ 

رغم مرور أكثر من نصف قرن ، ا3قليميةالمنابر الدولية ومازالت القضية تشغل 

لقانون الدولي ، تعرف قضية فلسطين داخل يشير الصراع الى وجود أزمة عميقة في ا

لم تحل الى اليوم ا3نسانبأنھا أطول و أحرج مسألة من مسائل حقوق المتحدةا<ممأروقة 

  .وصمة عار في جبين المجتمع الدولي و

عند اقترافھا للجرائم بحق الفلسطينيين بحق الدفاع الشرعي طبقا إسرائيلتتحصن 

  .المتحدة ا<مممن ميثاق 51للمادة 

برصاص ا$حت8ل ا3سرائيلي " محمد الدرة " كانت لقطات مقتل الطفل الفلسطيني 

في غزة، من أكثر اللقطات التي أثارت تعاطف العالم مع القضية الفلسطينية، وبالتحديد 

ا<طفال الفلسطينيين، صار محمد رمزا لHطفال الفلسطينيين وصارت لحظاته ا<خيرة 

التي يتعرض لھا ا<طفال الفلسطينيون من ل8عتداءاتعالميا، كرمز المحزنة صورا نشرت

  .ا3سرائيليا$حت8لقبل 

آ$ف لكن محمد مجرد طفل من بين مئات ا<طفال الفلسطينيين ، قتل وأضيف كرقم إلى     

1ا3سرائيلية الجرائمالذين استشھدوا منذ انتفاضة ا<قصى جراء   ا<طفال
.  

والضمانات توفير الحمايةمن أجل علىجھودا كبيرة ليالمجتمع الدوبذل  

لحقوق ا<طفال في السلم وفي أوقات المنازعات المسلحة وما ينتج عنھا من حا$ت ال8زمة 

ا3قليمية وغير نظماتوالمأجھزتھاوذلك من خ8ل ا<مم المتحدة و،ا3حت8ل الحربي

تفاقيات الدولية لضمان حماية حقوق الطفل بإصدار ا3ع8نات و المواثيق و ا3،الحكومية

                                                
1

أحمد الحيلة و مريم عيتاني، معاناة الطفل الفلسطيني تحت ا�حت�ل ا�سرائيلي ، مركز الزيتونة للدراسات  -
.  8 -7، ص 2008، بيروتوا�ستشارات ، 
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والمواثيق الدولية ذات الصلة على ا$تفاقياتأحكامھا وقواعدھا من نبثقتوھذه ا3تفاقيات ا

  .رأسھا ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان والعھدين الدوليين

والمواثيق الدولية لحقوق ل8تفاقياتالدول جميع   انضمامأصبح من الضروري لقد

ا<عمال وممارسات بشاعة، نظرا لنسان وفي مقدمتھا تلك المتعلقة بحماية حقوق الطفلا3

الدولية لحقوق ا3نسان و القانون الدولي ل8تفاقياتوانتھاكاته الجسيمة ا$حت8ل ا$سرائيلي

الشعب ايعيشھفي الحالة التي التدقيق والتركيزيفرض على المجتمع الدولي ا3نساني 

الطفل الفلسطيني المأساة منذ أكثر من نصف يتجرع الطفل الفلسطيني، خاصةي والفلسطين

ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد تندرجا3جرامية 3سرائيل التي فعال ا<نتيجةقرن 

توفير الحماية الدولية <طفال فلسطين الذين وجوبالتأكيد علىوجب ا3نسانية ھذا ما يست

  . فلسطينعن نصف سكانربو ما يمثلوني

القاضي بتقسيم فلسطين إلى   1947تسبب إع8ن الجمعية العامة لHمم المتحدة لعام 

ا<طفال وذلك نتيجة خاصةوعن وطنه لشعب الفلسطينيابتشريددولتين عربية ويھودية 

الشعب تيتارتكاب المجازر والقتل وتشبقامتممارسات الحركة الصھيونية والتي بشاعةل

اورة وداخل الوطن، وفي مقابل ذلك تتمسك سلطات ا3حت8ل ا3سرائيلي في الدول المج

بموقفھا الرافض لMعتراف بوجوب سريان قواعد وأحكام القانون الدولي ا3نساني وتحديدا 

التي 1949اتفاقية جينيف الرابعة المتعلقة بحماية ا<شخاص المدنيين وقت الحرب لعام 

لحماية ا<طفال إبان النزاعات المسلحة وا3حت8ل تتضمن العديد من المواد المخصصة 

  .الحربي

صدر الجھاز المركزي لMحصاء الفلسطيني تقريره السنوي الخامس عشر بعنوان أ

، والذي يأتي إصداره عشية يوم الطفل الفلسطيني "قضايا وإحصاءات -أطفال فلسطين"

8ً <حدث البيانات ويتضمن التقرير عرضاً مفص  .5/4/2012الذي يصادف يوم الخميس

المتعلقة بواقع الطفل الفلسطيني في مجا$ت الصحة والتعليم والواقع الديمغرافي، با3ضافة 

ويستعرض التقرير واقع أوضاع . الذين ھم بحاجة الى حماية خاصةا<طفالإلى ظروف 

  حيث بين انه من ناحية النمو الديمغرافي أطفال فلسطين 

مليون طفل تحت 2.01حوالي (راضي الفلسطينية مجتمع فتي مجتمع الفلسطيني في ا<لل
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ً 18سن  عدد أن، إلى 2007تشير التقديرات السكانية المبنية على نتائج التعداد ( عاما

الفلسطينية من ا<راضيمليون طفل في 2.01عاما قد بلغ حوالي  18دون سن ا<طفال

، وتظھر 2011ي منتصف عام مليون فرد ف  4.17إجمالي عدد السكان البالغ عددھم 

% 48.2البيانات ارتفاع نسبة ا<فراد دون سن الثامنة عشر حيث تشكل ھذه الفئة حوالي 

  .إجمالي السكانمن

3عادة دور الطفل في المجتمع الفلسطيني كبيرة قامت السلطة الفلسطينية بجھود 

صة بالطفولة في واتخذت من مبادئ القانون الدولي لحقوق الطفل إطارا لبرامجھا الخا

فلسطين، وبالرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتمكن من ا3نضمام إلى اتفاقية 

حقوق الطفل إ$ أن الرئيس الراحل ياسر عرفات أعطى دعمه الكامل لھذه ا3تفاقية عندما 

عبإنشاء سكرتارية الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني بالتعاون م1995أصدر تعليماته عام 

ف وبمشاركة وزارات السلطة ومنظمات أھلية، وعلى ھذا ا<ساس تأسس المجلس ياليونيس

ووحدة خاصة بالطفل ضمن الجھاز 1997الفلسطيني ا<على لHمومة والطفولة عام 

المركزي لMحصاء الفلسطيني جعلت مرجعيتھا بنود ا3تفاقية الدولية لحقوق الطفل كما 

ودة الخاصة بحقوق الطفل الفلسطيني بالتعاون بين وزارة توجت ھذه الجھود بإعداد المس

  . 2000ف منتصف عام يالسلطة الفلسطينية ووزارة العدل الفلسطينية ومنظمة اليونيس

، فقد صدقت إسرائيل أطفال فلسطينتقع على إسرائيل مسؤولية خاصة في حماية 

1989على اتفاقية حقوق الطفل لعام 
1

لقانون الملزم في إسرائيل، مكانة ال8تفاقية   ليس. 

غير أن ا$تفاقية ُيسَتشھد بھا . حيث أن التشريعات ا<ساسية التي تمكن تطبيقھا لم ُتسن بعد

وقد قدمت إسرائيل تقريرھا ا<ول، الذي كان عليھا تقديمه بعد عامين من . كأصل قانوني

ي فيفري من العام ، بعد ثماني سنوات وذلك ف1993تصديقھا على ا$تفاقية، أي في العام 

إلى ا<طفال الفلسطينيين في ا<راضي تطرقتقرير إسرائيل التمھيدي لم ي، 2001

الفلسطينية المحتلة التي يدور فيھا نزاعا مسلحا، ومع ذلك فإن اللجنة كانت قد أبلغت حول 

ممارسات إسرائيل في تجنيد ا<طفال في الضفة الغربية وقطاع غزة من خ8ل تقرير بديل 

من قبل الحركة العالمية للدفاع عن ا<طفال بفرعيھا ا3سرائيلي والفلسطيني، وھذه قدم
                                                

1
قت دو ص03/10/1991، وقعت اسرائيل على ا�تفاقية بتاريخ 1991نوفمبر 2دخلت ا�تفاقية حيز النفاذ بتاريخ  -  

.03/07/1990عليھا بتاريخ 
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واستخدامھم كدروع بشرية أو " أمنية"احتجاز أطفال $رتكابھم مخالفات تتمثلالممارسات 

مخبرين و<غراض عسكرية واستخباراتية في انتھاك للمادة الثانية للبروتوكول ا$ختياري 

1فال في النزاعات المسلحة بشأن اشتراك ا<ط
.  

1949لعام إسرائيل على اتفاقيات جنيف ا<ربعوصدقت وقعت كما
، ولكنھا لم 2

يقعا<ساسھذاوعلى،وطنية ھا واعتبارھا بمرتبة القوانين الذتصدر تشريعاً محلياً لنفا

ابمراعاتھا$لتزاممسؤولية  ا$تفاقيةفيمتعاقدساميكطرفإسرائيلعاتقعلى

ذلكبمقابلقواتھا،$حت8لخاضعةكأراضيالفلسطينية،ا<راضيصعيدعلىوتطبيقھا،

البروتوكو$توأحكاما<ربعجنيفباتفاقياترسمياً،الفلسطينيةالتحريرمنظمةتلتزم

  .إسرائيلوبينبينھاالدائرالنزاععلىالتطبيق،وواجبةملزمةكاتفاقياتالمكملة

يل على مدى سنوات ا3حت8ل روح ا3تفاقية الدولية لحقوق الطفل لقد انتھكت إسرائ

من خ8ل إقدامھا على القتل المتعمد لHطفال وجرح اW$ف، إن ا3نتھاكات $ تقتصر على 

التحريض  مناطق السلطة الفلسطينية بل تمتد خارجھا وفي داخل إسرائيل نفسھا من خ8ل 

إسرائيل إلى امانضمرغم تربوية والتعليمية ،وفقا للمناھج ال  العنصريءالعداعلى

لكنھا لم تعمل على تضمين بنود ا3تفاقية في 1990المعاھدة الدولية لحقوق الطفل منذ عام 

  .قانونھا الداخلي حيث $ تزال تعمل وفق قانونھا الداخلي لHمن

ية مع ويكتسي موضوع حماية ا<طفال في فلسطين أھمية كبيرة، إذ تتزايد ھذه ا<ھم

نشوب النزاع، وأمام كل ذلك فإن العالم مطالب با3لتزام بما قطعه على نفسه بشأن حماية 

وبروتوكولھا ا$ختياري الخاص 1989حقوق الطفل، بعد إقراره 3تفاقية حقوق الطفل عام 

  .2000لعام بمسألة اشتراك ا<طفال في النزاعات المسلحة

حماية واسعة النطاق، تحت ا$حت8ل Hطفال كما منح القانون الدولي ا3نساني   ل

يستفيد ا<طفال من الحماية العامة الممنوحة لHشخاص المدنيين الذين $ يشاركون حيث 

في ا<عمال العدائية، $ سيما حق احترام الحياة والس8مة البدنية والمعنوية وحظر ا3كراه 

  .ا<عمال ا$نتقاميةوالعقوبات البدنية والتعذيب والعقوبات الجماعية  و

                                                
1

فييوقعت عليه إسرائ -    .14/11/2001ل
2

1952جانفي 6فيالتصديق ، و1949ديسمبر  8بتاريخ التوقيع   - 
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نه من الضروري توثيق ھذه ا$نتھاكات بحق فإالجرائم ا$سرائيلية خطورة لونظرا   

عربي لرصد دولي و الطفل الفلسطيني، كما انه من الضروري إنشاء أكثر من مركز 

  .ا$نتھاكات والترويج 3دانة مرتكبيھا وتوثيق 

لى المستوى الوطني وا3قليمي والجدير بالذكر أن للموضوع أھمية قانونية ع

محاولة لفت ا<نظار لتخفيف ا<ضرار والخسائر التي تلحق با<طفال و والدولي من جھة، 

. من جھة أخرىبصفة عامة وأطفال فلسطين بصفة خاصة

سببھا أطفال فلسطين معاناة أن ،ومن ا<سباب التي جعلتنا  نختار الموضوع 

شكلون نسبة عالية من مجموع ضحايا ا$نتھاكات لكونھم يو ا3حت8ل ا3سرائيلي

نصف منذ أكثر من استمرار بالمأساة ، مع استمرار .ا3سرائيلية  $ستھدافھم بشكل متعمد

3نقاذ الطفولة تخاذل وتقاعس المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته الدولية إلى با�ضافةقرن 

  .في جرائمھا ضد أطفال فلسطينمما اعطى مبرر $سرائيل لتمادي الفلسطينية ، 

أطفال فلسطين تحت ا3حت8لكابدھاالتي يعاناةشف حجم الموالدراسة التي بين أيدينا تك    

، وتسلط الضوء على اWثار الكارثية التي يتعرضون لھا جسديا ونفسيا وصحيا ا$سرائيلي 

إلى ا3سرائيليين <طفالوكانت رسائل ا .واقتصاديا وتعليميا، بسبب ا3جراءات ا3سرائيلية

أكثر وضوحا على نظرة ا<طفال اليھود اتجاه أطفال فلسطين، " إسرائيل " الجنود في 

 "يديعوت أحرونت"نشرت صحيفة حيث ،"عزيزي الجندي ،رجاء أقتل الكثير من العرب "

مقتطفات من رسائل ت8ميذ إسرائيليين أرسلت مع بعض الھدايا إلى 05/07/2002في

  : بمضمونھا التالي " فاجأتھم " ا$حتياط الذين كانوا يخدمون في رام � و جنود 

" .أصلي لك كي ترجع إلى بيتك سالماً ، و أن تقتل على ا�قل عشرة من أجلي "  -

".خاف ا<وامر و أبدھم ، و تذكر أن العربي الصالح ھو العربي الميت"  -

ن في النار ، اخرق فيھم ثقوباً ببندقيتك ، يحترقو"سود � اسمھم " دع الفلسطينيين ،" 

  ."و اقذفھم بالقنابل M16ال

بحق أطفال ا3سرائيليكشف جرائم ا$حت8ل كما نأمل أن تساھم الدراسة في 

لھذه الجرائم ، كما تفند الدراسة ا$دعاءات ا3سرائيلية  في عدم سريان و توثقفلسطين ، 
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راضي المحتلة ، عسى أن يحرك المجتمع الدولي قواعد و أحكام القانون الدولي على ا<

  .ساكنا في إلزام دولة ا$حت8ل با$نصياع لمبادئ القانون الدولي 

جوانب الحماية الدولية المرتبطة بحقوق الطفل بأغلب ا3لمامولكي نستطيع 

فما ھي الحقوق الدولية الثابتة للطفل الفلسطيني في ضوء قواعد ومبادئ الفلسطيني ، 

لھذه ا$حت8ل ا3سرائيليالمترتبة عن انتھاكالقانونية وما ھي اWثار، انون الدوليالق

  ؟  القواعد

اعتمدنا على المنھج ولMحاطة بالموضوع والوصول إلى الھدف المراد تحقيقه

ارتأينا إتباع المنھج الوصفي من أجل سرد ا<حكام حيث ، الوصفي والتحليلي والتاريخي

ة بالحماية المنصوص عليھا في ثنايا ا$تفاقيات الدولية، كما اتبعنا وا3جراءات الخاص

الطفل الفلسطينيالمنھج التحليلي وذلك لتحليل وشرح ا$تفاقيات الدولية الواردة بشأن حماية 

  .وبعض القرارات الدولية، واWراء الفقھية التي قيلت في ھذا الموضوع

تبع التطور التاريخي لحماية حقوق الطفل كما اعتمدنا على المنھج التاريخي وذلك بت

في ا<ديان والحضارات، وكيف كانت الشريعة ا3س8مية رائدة في فھم خصوصية مرحلة 

  .الطفولة واحتياجاتھا 

المطروحة ارتأينا أن نتناول الموضوع في خطة تحتوي على و لMجابة عن ا3شكالية        

فيه طرقلدولية الثابتة للطفل الفلسطيني، ونتالباب ا<ول الحقوق احيث تضمنبابين ، 

لمفھوم الطفل في القانون الدولي والتطور التاريخي لحمايته، ثم نقف على مصادر حقوق 

الطفل في القانون الدولي والحماية المقررة للطفل الفلسطيني في ضوء قواعد ومبادئ 

سرائيلية لحقوق الطفل القانون الدولي ا3نساني، ثم نحاول الكشف عن ا$نتھاكات ا3

  .الفلسطيني 

أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للحديث عن اWليات الدولية لحماية الطفل 

الفلسطيني، من خ8ل التطرق لدور ھيئة ا<مم المتحدة في حماية ا<طفال، با3ضافة إلى 

التفصيل في دور الھيئات الدولية  المختصة و المنظمات غير الحكومية بحماية ا<طفال، ثم 

  .    المسؤولية الدولية 3سرائيل عن جرائمھا المرتكبة في حق الطفل الفلسطيني 

  



7 

  الباب ا�ول

  الحقوق الدولية الثابتة للطفل الفلسطيني

الع8قات الدولية ذات معالجة  موضوع القانون الدولي ومبادئقواعدتقتصرلم تعد    

حيث انتقلت إلى مواضيع تدخل ع8قات الدبلوماسية و الكالم8حة البحرية  الطابع التقليدي 

وحرياته ا<ساسية ، وحماية نحقوق ا3نساھا ، منضمن ا$ختصاص السيادي للدول 

  .الفئات الخاصة كا<طفال والشيوخ والمرأة 

ن غيره دوويختص بھا للطفل يتمتع جديدة حقوق يجاد�المجتمع الدولي دفع ذلك

وحرياته ا3نسانحماية حقوق لك راجع الى التطور الحاصل في وذ، البشرية الفئات من 

مفھوم حماية ا3نسان لدى الدول وقد بذل المجتمع الدولي جھودا في تثبيت،ا<ساسية

تمديد بمقابل ذلك،السن أو الجنس أو اللون أو العقيدةفيلتمييزوالشعوب وا<فراد دون ا

  .ة وحماية وھي فئة ا<طفال ا<قل رعايالحماية الدولية الى الفئات 

مفھوم الطفل في القانون سنحاول من خ8ل ھذا الباب أن نبحث عن وعلى ھذا ا<ساس     

الدولي والتطور التاريخي لحمايته في الفصل ا<ول، وھذا من خ8ل بيان مفھوم الطفل في 

لفصل الثاني  التطور التاريخي لحماية ا<طفال، ثم بعد ذلك نبين في او القانون الدولي 

مصادر حقوق الطفل في القانون الدولي، وذلك بالتطرق للوثائق الدولية الصادرة بشان 

حقوق ا3نسان عامة  و الوثائق الدولية الخاصة بالطفل، ثم نركز بصفة خاصة على اتفاقية 

، أما الفصل الثالث نتناول فيه حماية الطفل 1989ا<مم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

يني في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي ا3نساني وذلك من خ8ل الحماية الفلسط

المكفولة لHطفال من آثار ا<عمال العدائية، والحماية الدولية لHطفال المشاركين في 

ا<عمال العدائية، وفي ختام ھذا الفصل نحاول رصد وبيان انتھاكات ا$حت8ل ا3سرائيلي 

  .لحقوق الطفل الفلسطيني
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  الفصل ا�ول 

  مفھوم الطفل في القانون الدولي والتطور التاريخي لحمايته

  

لما كانت الطفولة تمثل مرحلة من عمر ا3نسان وھي $ محالة منھية بدخولھا في 

ولما كانت ھذه المرحلة تتمتع في جميع . من مراحل حياة ا3نسان المتتابعة أخرىمرحلة 

خاصة وحماية متميزة فانه يصبح من الضروري ان النظم والتشريعات والدول برعاية

  .نعرف المقصود بالطفل ، ونحدد وقت انتھاء مرحلة الطفولة 

كان مصطلح الطفولة يطلق عادة على الفترة من حياة الصغار منذ المي8د الى وإذا

يكتمل نموھم ويصلوا الى مرحلة النضج فان الدول تختلف فيما بينھا في تحديد المقصود أن

  .الذي يتوقف عند وصف الكائن البشري بالطفل ا<قصىالحد تحديدوبا<دقبالطفل ، 

خاصة المتقدمة من يميل الى رفع المرحلة العمرية التي ينسحب عليھا لھناك من الدو

، وصف الطفولة  3ضفاء حماية كبيرة للطفل ورعاية نموه الروحي و العقلي والجسمي 

الرأي اWخر نظرا $عتباراتھا ا$جتماعية و ا$قتصادية وھناك دول أخرى $ تميل الى

  .والمناخية وغيرھا 

  

إن محاولة تحديد مفھوم الطفل يستدعي منا المرور بعدة مراحل وھذا من خ8ل إعطاء      

مفھوم الطفل بوجه عام، وذلك بتحديد مدلول الطفل في اللغة  ، مع تحديد مفھوم الطفل في 

أما ثم نعرض تعريف الطفل في القانون الدولي، وذلك من خ8ل بيان الشريعة ا3س8مية ،

حيث سنتكلم عن تلك المرحلة 1989مفھوم الطفل قبل عقد اتفاقية حقوق الطفل في عام 

السابقة على إقرار ا$تفاقية وعن تعريف الطفل في ا$تفاقية، ثم نبين رأي الفقه في ھذا 

  .ه التطور التاريخي  لحماية حقوق الطفل المفھوم، أما المبحث الثاني سنبين في
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  المبحث ا�ول

  مفھوم الطفل في القانون الدولي

لقد ورد مصطلح الطفل والطفولة في العديد من الوثائق الدولية واتفاقيات وإع8نات 

حقوق ا3نسان ،إ$ أن معظم ھذه الوثائق لم تحدد على وجه الدقة المقصود بھذين التعبيرين  

حد أقصى لسن الطفل ، حيث اھتم المجتمع الدولي بالطفل و حاجته الى الحماية ولم تضع 

والرعاية دون  البحث عن تعريف وربما قصد ترك المسألة للتشريعات الوطنية تحدده في 

، ھذه الحماية أكسبت الطفل حقوقا دولية من ناحيتين ، ظل ظروف وخصوصيات  كل دولة

  .دا مع غيره من أفراد المجتمع ا3نساني من ناحية كونه طف8 ومن ناحية فر

، أمYا الطفYل بوجYه عYام فYي المطلYب ا<ولسنتطرق في ھذا المبحث إلى مفھومبھذا و       

  .المطلب الثاني فسنخصصه لمفھوم الطفل في القانون الدولي

  المطلب ا�ول

  تعريف الطفل بوجه عام

تختلف ھذه المراحل من اتجاه الى آخYر، لقد مر تحديد المقصود بالطفل بمراحل عديدة، و    

إلى  التعريف اللغYوي للطفYل أو$ ثYم نYتكلم عYن المطلبسنتطرق في ھذا وعلى ھذا ا<ساس 

ثانيا، وبعد ذلك نتطرق إلYى تعريYف الطفYل فYي تعريف الطفل في ا3طار القانوني الفلسطيني

  . الشريعة ا3س8مية

  تعريف الطفل في اللغة : الفرع ا�ول 

الطفYYل، بكسYYر الطYYاء، : فYYي المعYYاجم اللغويYYة،  تبYYين أن" طفYYل " بالبحYYث عYYن معنYYى       

الصغير من كل شئ أو حدثا، فالصغير مYن النYاس أو الYدواب طفYل، والصYغير مYن السYحاب 

1طفل، والليل في أوله طفل، وأصل لفظ الطفل من الطفالة والنعومة 
.  

در طفولة، والصبي يدعى طف8 حين يسYقط تطلق على الذكر وا<نثى والمص" طفل " وكلمة 

2من بطن أمه إلى أن يحتلم، والعرب تقول جارية طفلة، إذا كانت صغيرة 
.  

المولYود حتYى البلYوغ أو كYل مYن ھYو حYديث : ويستشف مما سبق أن الطفل في اللغYة ھYو     

1السن
.

                                                
  . 467، ص 1975، دار المشرق، بيروت، 23م، ط المنجد في اللغة وا�ع� -1
. 404- 401، ص 1994رب، باب ال�م، فصل الطاء، دار صادر، بيروت، ، لسان العابن منظور -2
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  تعريف الطفل في ا(طار القانوني الفلسطيني: الفرع الثاني 

لعام الى اتفاقية حقوق الطفلا$نضمامطة الوطنية الفلسطينية حق $ تملك السل

لم تكتسب بكون فلسطينإسرائيلوھذا راجع للطرح الدولي الذي يؤيد ما تزعمه 1989

فان التصريحات المستمرة للمسؤولين الفلسطينيين تؤكد العزم على بعد صفة دولة ومع ذلك 

ا<ساسيالدولة ، وقد نص القانون إنشاءت حال الى ھذه ا$تفاقيات والمعاھداا$نضمام

وحرياته ا3نسانحقوق :" أنعلىا<ولللسلطة الوطنية الفلسطينية في المادة العاشرة البند 

علىإبطاءتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون :" كما نص البند الثاني " .ملزمة وواجبة

 "ا3نسانوالدولية التي تحمي حقوق ا3قليميةوالمواثيقا3ع8ناتالى ا$نضمام
2

 .  

معيار السن لبيان من يصدق عليه وصف الطفل ومن $سوى " $ يوجد في القانون 

لم يتم الثامنة عشر من إنسانكل :" بأنهيصدق عليه، وقد عرف المشرع الفلسطيني الطفل 

صل بعد الى صغر السن ھو الوصف الدقيق لحالة الشخص الذي لم يأن: ، والحقيقة"عمره

جاءأنلىإالتشريعات القديمة استخدمت اصط8ح الحدث بدي8 عن ذلك، أنإ$سن البلوغ،

علىثر ا$حتفاظ بمسمى الطفل، وھي د$لةآ، ف2004لسنة7قانون الطفل الفلسطيني رقم

  .الوحدة الذاتية التي تجمع  مختلف مواد التشريع

لمصطلحات القانونية الفلسطينية الحديثة اإطارخذ موقعه في أن تعبير الطفل إلذا ف

بين الفلسطينيا<حداثفرق قانون المجرمين في كافة المجا$ت التي تھم صغار السن، وقد 

عشرة أربعكل شخص تقل سنه عن : " بأنهبھذا الخصوص فعرف الولد عدة مصطلحات

غير (كل شخص :الحدث فھوأما، "عشرة سنةأربعسنه تقل عن أنيلوح للمحكمة أوسنة، 

يلوح للمحكمة انه بلغ الرابعة عشرة فما أوفما فوق عشرة سنةأربعبلغ من العمر ) الولد

 )الحدثأوغير الولد (كل شخص : "الفتى فھوأما، "فوق، غير انه لم يتم السادسة عشرة

                                                                                                                                                        
انظر حمدي رجب عطية، المسؤولية الجنائية للطفل في التشريعات العربية والشريعة ا�س�مية، دار النھضة العربية  -1

  .08،ص2000،القاھرة،
2

، 2011، القاھرة، 18، العدد مجلة الطفولة والتنمية، "ى تحديات ورؤ...حقوق الطفل الفلسطيني " خالد محمد صافي ،  - 
 .150ص 
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ق مة بأنه قد بلغ السادسة عشرة فما فوكبلغ من العمر الستة عشر سنة فما فوق أو يلوح للمح

" ، غير انه لم يتم السنة الثامنة عشرة 
1
.

  تعريف الطفل في الشريعة ا(س*مية : الفرع الثالث 

" الطفYYل" أخYذت الطفولYYة حظYا وافYYرا فYي الشYYريعة ا3س8Yمية، ونجYYد أنYه أطلYYق لفYظ          

ى ُثYم_ َوُنِقŶر ِفYي اْ<َْرَحYاِم َمYا َنَشYاء إِلYَ" :على المولود منذ لحظة الو$دة، قال تعالى ى أََجYٍل ̂مَسYّمً

... "ُنْخِرُجُكْم ِطْف8ً 
3

.  

َوإَِذا َبلYََغ :"أما انتھاء مرحلة الطفولYة فYي القYرآن الكYريم فيكYون بYالبلوغ، يقYول تعYالى         

 ُ ُ َعلYِيٌم ا<طفال ِمنُكُم اْلُحلَُم َفْلَيْسَتأِْذُنوا َكَما اْسَتأَْذَن ال_ِذيَن ِمن َقْبلِِھْم َكYَذلَِك ُيَبYيbُن �_  لَُكYْم آَياِتYِه َو�_

" َحِكيٌم 
4

.  

ويستخلص مما جاء فYي كتYب الفقYه ا3س8Yمي أن مرحلYة الطفولYة تبYدأ بتكYوين الجنYين         

في بطن أمه وتنتھي بالبلوغ، وع8مات البلوغ عند ا<نثى الحيض وعند الYذكر ا3حYت8م فYإن 

رى ا3مام أبو حنيفة بلYوغ الفتYى ثمYاني عشYرة سYنة، لم توجد الع8مات كان البلوغ بالسن، وي

وسبع عشرة سنة للفتاة، ويذھب ابن رشد الفقيه المالكي إلى القYول أقصYاه ثمYاني عشYرة سYنة 

1وأقله خمس عشرة سنة لكل من الفتاة والفتى، وبھذا الرأي قال الشافعي
.  

     Yنة، بمYرة سYس عشYر ھذا ويحتج جمھور الفقھاء في تقدير السن بخمYن عمYن ابYا روي ع

عرضت على رسول � صلى � عليYه وسYلم يYوم أحYد وأنYا ابYن " رضي � عنھما، أنه قال

أربYYع عشYYرة سYYنة، فلYYم يجزنYYي، وعرضYYت عليYYه يYYوم الخنYYدق وأنYYا ابYYن خمYYس عشYYرة سYYنة، 

  ".فأجازني

، فالرسول صلى � عليه وسلم قد رأى فYي سYن الخامسYة عشYرة حYد البلYوغ فYي المقاتYل     

2فدل على ذلك أنه ببلوغ ھذه السن فإن الصبي يبلغ مبلغ الرجال
 .  

  

                                                
1

، دراسة منشورة 2011مؤسسة  الضمير لحقوق ا�نسان، فلسطين، دراسة تطبيقية عن واقع ا:طفال في قطاع غزة،   - 
content/uploads-http://arabicweb.aldameer.org/wp: على الموقع 

.05: سورة الحج،  ا>ية -3
.59: سورة النور،  ا>ية -4
القاھرة، منشأة المعارف،، "حماية ا:مومة والطفولة في المواثيق الدولية والشريعة ا�س�مية "محمد عبد الجواد محمد،  -1

. 39، ص1991
.24، ص2005القاھرة دار الفكر الجامعي، ، 1حسنين محمدي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة والقانون الدولي، ط - 2
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  المطلب الثاني

  تعريف الطفل في القانون الدولي

الYذي تبنYى عليYه ا<سYاسفھي ا3نسانالمراحل في حياة أھمتعتبر مرحلة الطفولة من   

ي طريYYق الكYYائن البشYYري أول خطواتYYه فYYبYYدأ، ومYYن خ8لھYYا يا3نسYYانياتجاھYYات المسYYتقبل 

فYي ا3نسYانحيYث تبYدأ شخصYية ،شخصYيته و اكتشYاف ذاتYه والعYالم الخYارجي التعرف على 

التكون والتشكل فYي مرحلYة الطفولYة ومYن خ8Yل التفاعYل مYع معطيYات الحيYاة المحيطYة سYلبا 

، إسYYعادھامنYYذ القYYدم برعايYYة الطفولYYة والعمYYل علYYى ا3نسYYانيةولھYYذا السYYبب اھتمYYت وإيجابYYا

الدولي كثيYرا فYي إيجYاد تعريYف دقيYق لمفھYوم الطفYل وذلYك تردد المجتمع سبق وانط8قا مما 

قYرار �المرحلYة السYابقة ، ولھYذا سYنتطرق إلYى 1989اتفاقية حقوق الطفYل فYي عYام قبل عقد

  .تعريف الطفل في ا$تفاقية، ثم نبين رأي الفقه في ھذا المفھومإلىا$تفاقية و

  1989إقرار اتفاقية حقوق الطفل سنة المرحلة السابقة على: الفرع ا�ول 

، قYYد وردا فYYي العديYYد مYYن الوثYYائق "الطفYYل والطفولYYة " علYYى الYYرغم مYYن أن مصYYطلحي   

الدوليYYة، واتفاقيYYات و إع8نYYات حقYYوق ا3نسYYان الصYYادرة قبYYل عقYYد اتفاقيYYة حقYYوق الطفYYل عYYام 

التعبيYYرين، ، إ$ أن معظYYم ھYYذه الوثYYائق لYYم تحYYدد علYYى وجYYه الدقYYة المقصYYود بھYYذين 1989

أو إع8YYن حقYYوق الطفYYل عYYام  1924والYYدليل علYYى ذلYYك أن إع8YYن جنيYYف لحقYYوق الطفYYل عYYام

1959
2، قد اشتم8 على مبادئ عامة لحماية الطفل دون وجود تعريف للطفل1

.  

1948با3ضافة إلى ذلك فا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان عYام        
، والعھYدان الYدوليان 3

1966عام 
  .م إشارة للطفل وإلى حاجته للحماية والرعاية دون تحديد لسنه، ورد فيھ4

وإذا كانت بعض المعاھدات التYي صYاغتھا منظمYة العمYل الدوليYة، قYد تعرضYت لتحديYد       

الحYYد ا<دنYYى لسYYن ا$سYYتخدام أو التشYYغيل وحددتYYه كقاعYYدة عامYYة، بخمسYYة عشYYرة سYYنة حسYYب 

1بشأن الحد ا<دنى لسن القبول في العمل1973لعام 138المادة الثانية من ا$تفاقية رقم 
.  

                                                
دولة دون معارضة أو امتناع، ويتكون ا�ع�ن 78، بموافقة 1959نوفمبر 20في1386: قرار الجمعية العامة رقم -1

. من ديباجة وعشرة مبادئ
، العدد الثالث مجلة الحقوق، "اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى ا:مام أم إلى الوراء" يز مخيمر عبد الھادي،عبد العز -2
.138.137، ص 1993جامعة الكويت، ، سبتمبر ،
. 1948من ا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسان 25ورد ذكره في المادة  -3
، أما بالنسبة للعھد 1966ص بالحقوق المدنية والسياسية لعام من العھد الدولي الخا) 24.23(ورد ذكره في المادة  -4

) . 13.12.10: ( الدولي الخاص بالحقوق ا�فتصادية  وا�جتماعية والثقافية ورد ذكره في المواد 
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، قد أشارت لHطفال باعتبارھم من ھم أقYل 1949ونجد أن اتفاقيات جنيف ا<ربع لعام   

  .من سن الخامسة عشرة، دون إرساء تعريف معين للطفل

جYYاء غيYYر محبYYذ ولYYيس مانعYYا لتجنيYYد 1977أمYYا البروتوكYYول ا<ول ا3ضYYافي لعYYام   

حددت سن الطفل بخمسYة عشYرة 02الفقرة 77مسة عشرة، ذلك أن المادة ا<طفال دون الخا

المتعلYق بالنزاعYات  1977سنة وعلى العكس من ذلك جاء البروتوكول الثاني ا3ضافي لعYام 

المسلحة غير الدولية، ليؤكد علYى أن ا<طفYال دون الخامسYة عشYرة غيYر مسYموح بتجنيYدھم، 

YYدولي حYYع الYYاه المجتمYYك اتجYYد ذلYYد أكYYي وقYYة التYYة الدوليYYة الجنائيYYوص المحكمYYع نصYYين وض

2جرمت تجنيد واستخدام ا<طفال دون الخامسة عشرة للمشاركة في أعمال القتال
.  

$ يمكن ا3ستناد إلى ما سبق من تعريفات، واعتباره تعريف للطفل فYي القYانون الYدولي       

ماعة الدولية قد اھتمYت فYي من أجل إسباغ الحماية عليه في جميع المجا$ت، وي8حظ أن الج

ھذه الفتYرة بحاجYة الطفYل للحمايYة والرعايYة دون تحديYد تعريYف للطفل،وتركYت ھYذه المسYألة 

3للتشريعات الوطنية تحدده في ضوء ظروف كل دولة
.  

   1989تحديد مفھوم الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل : الفرع الثاني 

مYن قبYل 1989نYوفمبر 20م إقرارھYا فYي التي ت1989Yتعد اتفاقية حقوق الطفل لعام   

، الوثيقYYة الدوليYYة ا<ولYYى التYYي تعYYرف 1990الجمعيYYة العامYYة والتYYي دخلYYت حيYYز التنفيYYذ سYYنة 

بشYYكل واضYYح وصYYريح المقصYYود بالطفYYل، فطبقYYا لYYنص المYYادة ا<ولYYى مYYن ا$تفاقيYYة   يقصYYد 

بل ذلك بموجب القYانون كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم  يبلغ سن الرشد ق:" بالطفل

"المنطبق عليه
4
.  

يبYدو أن اتفاقيYة حقYوق الطفYل قYد أخYذت، با$تجYاه الحYديث الYذي يميYل إلYى رفYع الحYد         

ا<قصى لسن من يعتبر طف8، بھدف إسباغ مزيدا من الحماية و<طYول مYدة ممكنYة للصYغار، 

تشYريعاتھا الوطنيYة إلYYى قYYد قYدروا أن تتجYه بعYض الYYدول فYي$تفاقيYةوبھYذا يكYون واضYعوا ا

، ممYا يخلYق نوعYا مYن التضYارب )سYنة 18أي ( اعتبار الشخص راشدا قبل بلوغ ھذا السYن 
                                                                                                                                                        

  .17، ص2005ماھر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النھضة العربية، القاھرة ،  -1
المجلس ،، العدد الرابعمجلة الطفولة والتنمية، "حماية الطفل في النزاعات المسلحة" ن علي آل خليفة، انظر خالد ب  -2

.31، ص2001العربي للطفولة والتنمية، مصر، ، المجموعة ا:ولى، 
. 18، ص المرجع السابقماھر جميل أبو خوات،  -3
دار العلم ، 1الدولي ا�نساني ، ترجمة محمد مسعود، طانظر فرانسواز بوشيه سولنييه، القاموس العملي للقانون -4

372، ص2005، ،بيروتللم�يين، 
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والتنYYاقض بYYين أحكYYام ا$تفاقيYYة والتشYYريعات الوطنيYYة، ولھYYذا جعلYYت الحYYد ا<قصYYى لسYYن مYYن 

  .يعتبر طف8 مقيدا بما ينص عليه التشريع الوطني بھذا الخصوص

ذلك يعد طف8 طبقا <حكYام ا$تفاقيYة، كYل شYخص يقYل عمYره عYن الثامنYة وترتيبا على        

1عشرة، إ$ إذا كان التشريع المطبق في دولته يعد الشخص بالغا سن الرشد قبل ذلك
 .  

  رأي الفقه في مفھوم الطفل الوارد في ا0تفاقية   : الفرع الثالث 

"  محمYد سYعيد الYدقاق" رى ا<سYتاذ من النقد، حيث يالمادة ا<ولى من ا$تفاقيةلم تسلم   

أن الYYنص الYYوارد فYYي المYYادة يتسYYم بYYالغموض والتYYردد، خاصYYة فYYي ا<حYYوال التYYي يحYYدد فيھYYا 

التشريع الوطني سنا أقYل لمYن يعتبYر فYي نظYره طف8Y دون أن يعتبYر مYن تجاوزھYا بالغYا سYن 

الطفYل ھYو : "ليالرشد، ويقترح لمعالجة ھذا الخلل التشريعي، صياغة النص علYى النحYو التYا

كل إنسان حتى سن الثامنة عشرة، إ$ إذا حدد قانون بلده سنا أقل ودون ربط ذلك ببلوغ سYن 

"الرشد
2
  .  

Yع اءھذا ويخالف بعض الفقھYى رفYل إلYديث يميYاه الحYولھم أن ا$تجYابق، بقYرأي السYال

  .الحد ا<قصى لسن من يعتبر طف8، وذلك بھدف تمتعھم بحماية أكبر ومساعدتھم

وقYYد ذھYYب الYYبعض إلYYى اعتبYYار أن التعريYYف أھمYYل المرحلYYة الجنينيYYة، انط8قYYا مYYن أن        

القانون الجنائي يحمي الطفل وھو في بطن أمه يمنYع ا$عتYداء عليYه وھYو مYا يعYرف بجريمYة 

ا3جھاض، وھناك من اعتبر أن ا3نسان حتى سن الثامنة عشرة، $ يقبل فYي محYيط ع8قاتYه 

  .بأنه مجرد طفل ويعتبر تقليل من شأنها$جتماعية أن يوصف

مYن حيYث أنYه رفYع الحYد 1989إن النقد الموجه لتعريYف الطفYل فYي ا$تفاقيYة الدوليYة 

ا<قصYYى لعمYYر الطفYYل حتYYى سYYن الثامنYYة عشYYرة محYYل نظYYر ومراجعYYة <ن المYYدقق فYYي أحكYYام 

الثامنYة ا$تفاقية، يجد أنھYا قYررت بعYض الحقYوق التYي تتناسYب مYع رفعھYا لسYن الطفYل حتYى

عشYYرة، مثYYل حYYق الطفYYل فYYي حريYYة الYYرأي والتعبيYYر، وحمايتYYه مYYن ا$سYYتغ8ل الجنسYYي الYYذي 

3يتعرض له في ھذا السن المتأخر من طفولته والمرتبط أساسا بفترة المراھقة 
 .  

  

                                                
  . 28حمدي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة والقانون الدولي، مرجع سابق، ص انظر حسنين   -1
.29نفس المرجع، ص  -2
3

 .23ماھر جميل أبو خوات ،مرجع سابق ، ص  -
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ونخلص مما سYبق أن الغمYوض الYذي اكتنYف تعريYف الطفYل، يرجYع إلYى ا$خت8فYات 

1ة بين أعضاء المجتمع الدوليالدينية وا$جتماعية والقانوني
 .  

وأغلبية الفقھاء يميلون إلى الرأي الذي أخYذت بYه ا$تفاقيYة، مYن حيYث أنYه يرفYع الحYد 

ا<قصى لعمر الطفل حتى سن الثامنة عشرة، وھو ما يعني مد الحماية للطفل <كبر فترة مYن 

  .العمر وھذا راجع لضعفھم وعدم نضجھم

  المبحث الثاني

  لحماية حقوق الطفلالتطور التاريخي 

ن فطرة � إبل القديمة و$ النظم ات إن تاريخ ا$ھتمام بالطفل ليس وليد التشريع

ويمكن القول أن تدخل المشرع كان الرجل والمرأة، البشرية متأص8 في نفس هللناس جعلت

ام بالطفل ، إذن فا$ھتمو توفير الضمانات ال8زمة لحمايتھا الفطرة ھذهعنمن أجل الدفاع 

وھو القانون الذي يھتدي إليه العقل بفطرة ) القانون الطبيعي ( ھو وليد أحكام قانون الفطرة 

2الخالق عزوجل 
.  

المراحل التي مرت بھا حقوق الطفل وذلك من خ8ل اول في ھذا المبحث نلھذا سنت

مطلب التطرق الى حقوق الطفل في التشريعات القديمة في المطلب ا<ول ، ثم نخصص ال

.الثاني لدراسة حقوق الطفل في الديانات السابقة على ا3س8م و الجاھلية 

  

  

  

  

                                                
. 139، مرجع سابق، ص "اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى ا:مام أم إلى الوراء" ،اديعبد العزيز مخيمر عبد الھ -1
2

 .24، ص 2004فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي، دار الخدمات الجامعية ،القاھرة،  -
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المطلب ا�ول 

  حقوق الطفل في التشريعات القديمة

أھمية في العصور القيمة إ$ أن الحاجة الى حماية أولوية أوحقوق الطفل للم تكن 

، وضمانة فعلية شكل حماية للطفل وان كانت $ تمختلفةالجنس البشري بدأت تنشئ حقوقا 

جعلھا في القمة ر ا3نساني يفكتبتقدم الحضارات و التفاعلھاتطور ھذه الحقوق وتتابعلكن 

  .لحماية لھذه الفئة الضعيفة من المجتمع مثل التطبيق السليم عصر ا3س8م الذي مع بداية 

يعات القديمة وذلك سنحاول من خ8ل ھذا المطلب  أن نتتبع تطور حقوق الطفل في التشر

من خ8ل التطرق إلى تشريعات وادي الرافدين، وتشريعات وادي النيل، با3ضافة إلى 

  .التشريعات ا<وربية القديمة 

  تشريعات وادي الرافدين: الفرع ا�ول 

إن أول ظھور للشرائع المدونة في تاريخ العالم كان في ب8دي الرافدين، مثل شريعة       

وبعض القوانين ا<شورية                " شريعة حمورابي " و " اشنونا " و" لبت عشتار" و " اورنمو "

المادة الوحيدة منه التي تجرم كل شخص يحتجز ابن 24أما عن قانون اشنونا تعد المادة 

شخص أخر من دون وجه حق وبحجة وجود دين على ذلك الشخص، وحددت العقوبة 

دفع مبلغ تعويض مقابل ھذا ا$حتجاز غير الشرعي بعد والمتمثلة في 22بموجب المادة 

إعادة الرھينة المحتجزة، أما إذا تسبب المحتجز في موت المحتجز فالعقوبة ھي موت 

1المحتجز
 .  

                                                
1

 .82ص ،1987، بغداد،يم ، دار الشؤون الثقافية العامة، القانون في العراق القدعامر سليمان -
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أكثر الشرائع القديمة التي أقرت قواعد ) م .ق1750- 1792( يمثل قانون حمورابي      

رة عن جمع منقح لمواد الشرائع التي سبقتھا حقوق ا3نسان للجميع ومنھم ا<طفال وھي عبا

وتضمنت الشريعة أحكاما لعموم الناس لحماية أشخاصھم وأموالھم من البالغين و ا<طفال 

1كمواطنين وخصتھم بأحكام خاصة
 :  

من شريعة حمورابي فإن سارق ) 14(حسب المادة الرابعة عشر : جريمة سرقة الطفل-

أو الذبح أو الرمي في النھر أو رميه للوحوش <كله  ولم الطفل يعدم وا3عدام يكون بالقتل 

يرد مثل ھذا النص بالنسبة $ختطاف الرجل والمرأة البالغة، أما إذا لم يعثر على السارق 

من الفضة ويكون التعويض ) والمن يساوي كيلو ونصف ( فيعوض أھله تعويضا قدره منا 

والحاكم مسؤولون مسؤولية تضامنية عن من سكان المدينة والحاكم وھذا يعني أن السكان 

.حماية ا<طفال من السرقة ما يجعلھم يسھرون على أطفالھم وأطفال غيرھم 

$ يستطيع رب العائلة بيع البيت أو 37حسب المادة : المحافظة على أموال العائلة -

.البستان إذا كان مصدر رزقا للعائلة 

حمورابي الع8قات غير الشرعية من شريعة128منعت المادة : إثبات نسب الولد-

ومنعت الزواج غير المدون، وإذا أقامت المرأة ع8قة غير شرعية مع رجل فإنھا تربط مع 

، وإذا اغتصب رجل امرأة فإنه يقتل طبقا 129الرجل ويرمونھا في الماء حسب المادة 

.130للمادة 

                                                
1

 . 28-20، ص 2009، عمان، ل بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، حقوق الطفعروبة جبار الخزرجي -



18 

فإنھا تستحق حسب إذا طلق رجل زوجته وكان لديھا أو$د : حماية الطفل <م مطلقة-

نصف محصول الحقل والبستان ونصف ا<موال المنقولة لتربية أطفالھا، أما إذا 137المادة 

.138لم يكن لھا أطفال ف8 تستحق سوى التعويض بالنقود بقدر مھرھا طبقا للمادة 

إذا قررت ا<رملة التي $ يزال أطفالھا صغارا : القضاء يتولى حماية ا<طفال اليتامى-

واج من رجل ثاني فان القضاء يتولى حماية الطفل وأمواله، وإذا وجد القضاة أن الزواج الز

يضر بالطفل فلھم أن يرفضوا الزواج أو يسلم الطفل الى غير أمه لحمايته، وإذا وافق 

القضاة على أن يقوم الزوج بتربية الطفل وحماية مصالحه فعليه أن يقدم تعھدا خطيا 

.فل ف8 يجوز بيعھا أو التصرف بھا بالحفاظ على أموال الط

من قانون حمورابي فانه إذا قال ا$بن 192حسب المادة : ثبات نسب الطفل با<ب-

عليھم أن يقطعوا لسانه وإذا ضرب ا$بن أباه فعليھم " أنت لست والدي : " <بيه الذي رباه

.أن يقطعوا يده 

جل دارا وانھارت وتسببت في قتل إذا بنى ر: قتل ابن البناء إذا قتل ابن صاحب الدار -

1طفل يقتل ابن البناء 
.

ن8حظ من ھذا العرض <حكام حماية الطفل في شريعة حمورابي أن اغلب النصوص 

  .الواردة نصت بصورة صريحة على ضمان حقوق الطفل 

             أما القوانين ا<شورية التي كانت على شكل ألواح تعود الى الحقبة الواقعة بين     

فإنھا كانت تجيز تقديم ا<طفال وغيرھم كقرابين لeلھة، حيث ) م . ق1450-1250( 

عظام أطفال موضوعة تحت جدران المنازل وفي " جيزر " وجدت حفريات في مدينة  

                                                
1

 . 28-20، ص بة جبار الخزرجي، المرجع السابقعرو -
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ھؤ$ء المحاربون الذين آثموا : " نقرأ ما يلي ) آشوربينبال ( نقش <حد ملوك ا<شوريين 

لذين تآمروا بالشر ضدي أمرت بنزع ألسنتھم من أفواھھم في مواجھة الرب آشور وا

ونجحت في تدميرھم، أما فيما يتعلق بأولئك الذين بقوا على قيد الحياة فقد جعلت منھم قربانا 

قدمت أعضاءھم الممزقة للك8ب والخنازير والذئاب وبأداء ھذه ا<فعال متعت ......جنائزيا 

ا<طفال وا3غارة على سكان المناطق المجاورة من وكان استرقاق" . قلب اWلھة الكبرى 

1العادات الشائعة عند ا<شوريين 
  .  

   الفرعونيةتشريعات ال: الفرع الثاني 

           يعد القانون الفرعوني من القوانين القديمة في الشرق، وھو ما اصطلح على تسميته 

 -م. ق3200( ارب ث8ثين قرنا الذي استمر تطبيقه لما يق" القانون المصري الفرعوني " 

و لقد كان من ابرز وسائل حماية حقوق ا3نسان بصورة عامة وحقوق الطفل ) م .ق 332

تحتمس " بصفة خاصة ھو وجود قضاء عادل فجاء في الوصايا التي أصدرھا  الملك 

تنحاز افعل كل شئ بالمطابقة للقانون والحق، فإنه مما يغضب اWلھة أن :" لقضائه "  الثالث

<حد ا<طراف، زن تصرفاتك تجاه الجميع بميزان المساواة، عامل كل من تعرف كمن $ 

تعرفه ،ومن ھو قريب منك كمن ھو بعيد عنك ، ومن يفعل ذلك من قضاتي فسوف تزدھر 

"مكانته 
2
.  

كان قدماء المصريين يحترمون حق ا<طفال في الحياة ويظھر ذلك في أحكام القانون      

لذي أقر بتأجيل تنفيذ عقوبة ا3عدام في المرأة الحامل إلى أن تضع حملھا، كما المصري ا

اعتبر القانون وأد ا<طفال يعد انتھاكا لحقھم في الحياة با3ضافة الى ذلك فإن عقوبة ا3عدام 
                                                

1
سة مقارنة بين الفقه درا،لKطفال أثناء النزاعات المسلحة، الحماية الدوليةعزيز مندوه عبد العزيز أبو خزيمةعبد ال -

 . 96-95، ص 2010،القاھرة،دار الفكر الجامعي،ن الدولي العاماMسLمي والقانو
2

 .33-32عروبة جبار الخزرجي، المرجع السابق، ص  -
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كانت $ تطبق على ا<طفال، لكن لما رأى فرعون في منامه أن � واھب لعبد من عبيده 

1لكه فأمر فرعون بقتل أطفال بني إسرائيل غ8ما يسلبه م
.  

َوإِْذ : "  وقد تحدث القرآن الكريم عن قتل وذبح أطفال بني إسرائيل في قوله تعالى      

ُحوَن أَْبَناَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم ۚ وَ  bْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذب bْيَناُكم م ِفيَنج_

ُكْم َعِظيمٌ ذَٰ  bب ن ر_ bلُِكم َب8ٌَء م"
2
 .  

  
  التشريعات ا�وربية القديمة :الفرع الثالث 

كان اليونانيون يعتبرون أنفسھم شعب فوق الشعوب ا<خرى لھم الحق في إخضاعھا       

وكانت الحرب وسيلة للسيطرة على الشعوب ومن أھم مكاسب تلك الحروب استرقاق 

جال واستحياء النساء وا<طفال وكان ا<سرى يعرضون للبيع، ولم ا<طفال وذلك بقتل الر

يكن للجنين حقوق معترف بھا عند ا3غريق فكانت تنفذ عقوبة ا3عدام على المرأة المذنبة 

دون تفريق بين كونھا حامل أو غير حامل، أما بالنسبة للحق في الحياة فكان موقوفا على 

يحمل الى ا<ب عقب و$دته ويوضع عند قدميه فإذا موافقة ا<ب بإجراء شكلي فكان الطفل

رفعه بين يديه كان دلي8 على رغبته في إلحاقه با<سرة وإذا تركه دل على الرفض ما ينتج 

، ولم يكن ا<ب صاحب الكلمة ا<خيرة في تربية ابنه بل لزاما عليه )دفنه حيا ( عنه وأده 

عيفا أمروا بوأده، كما جرت العادة عند يتوجه به الى شيوخ القبيلة لفحصه فإذا كان ض

3ا3غريق بتقديم القرابين البشرية إلى معبوداتھم إما بسبب القحط أو الطاعون 
.  

                                                
1

 . 76-75، ص عزيز مندوه عبد العزيز ابو خزيمة، المرجع السابقعبد ال -
2

 ).49( سورة البقرة اPية رقم  -  
3

 . 90-88، ص خزيمة، المرجع السابقز مندوه عبد العزيز أبو عبد العزي  -
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من ھذا يتبين لنا سوء حالة ا<طفال وإتباع عادات فيھا انتھاك لحقوقھم في الحضارة      

  .اليونانية 

ھم لحقوق الطفل وذلك با3سترقاق $ يختلف الرومان عن اليونانيين كثيرا في نظرت     

الجماعي $عتماد المجتمع الروماني على طبقة العبيد الذين جلبوھم من ا<راضي التي 

احتلوھا ومعاملتھم معاملة غير إنسانية، ومع حرص الرومان على ا3نجاب استجابة 

نات ولHب للحاجات الحربية فقد أتاحت العادات الرومانية قتل ا<طفال المشوھين ووأد الب

السلطة المطلقة بأن يفعل بأطفاله وزوجته ما يشاء، وكان تعذيب ا<طفال وسيلة من وسائل 

الضغط على اWباء المتھمين لMعتراف، وثمة نص قانوني ينسب إلى أحد ملوك روما 

ا<قدمين مقتضاه أن ا<ب ملزم بتربية أو$ده الذكور جميعا أما بالنسبة للبنات فھو غير ملزم 

1 بتربية ا<ولى فقط إ$
.  

. ومن ھنا يتبين لنا انتھاك حقوق ا<طفال في الحضارة الرومانية في وقت السلم والحرب

  المطلب الثاني 

  حقوق الطفل في الديانات السابقة على ا(س*م والجاھلية

جاءت ا<ديان السماوية السابقة للدين ا3س8مي  تحمل منھاجا يذكر البشرية بحقوق 

وتدعو الى ا$ھتمام بالطفل ورعايته، إ$ أن  ھذه الديانات تعرضت تربيتھم الطفل و

نقسم ھذا المطلب إلى ث8ثة عليه سوللتحريف والتبديل من ا$قوام المتبعة لھذه الديانات ، 

فروع حقوق الطفل في الديانة اليھودية وحقوق الطفل في الديانة المسيحية ونخصص الفرع 

  .طفل في الجاھلية قبل ا3س8م الثالث لدراسة حقوق ال

                                                
1

 .44-43، ص 1998، دار الفكر، دمشق، 3وھبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه اMسLمي، ط  -
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  حقوق الطفل في الديانة اليھودية : الفرع ا�ول 

لقد أورد القرآن الكريم في أكثر من موضع و بتكرار وتأكيد في أكثر من سورة من         

سوره العديد من الصفات والطبائع التي تميز بھا اليھود، ومن صفاتھم تحريف ك8م � 

َواِضِعِه : " ى ذلك قوله تعالىوتأويله والدليل عل فُوَن اْلَكلَِم َعن م_ bَن ال_ِذيَن َھاُدوا ُيَحر bم

يِن ۚ َولَ  bا ِبأَْلِسَنِتِھْم َوَطْعًنا ِفي الد ُھْم َوَيقُولُوَن َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمٍع َوَراِعَنا لَّيً ْو أَن_

ُ ِبُكْفِرِھْم َف8َ ُيْؤِمُنوَن َقالُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا َواسْ  ِكن ل_َعَنُھُم �_ َمْع َوانُظْرَنا لََكاَن َخْيًرا ل_ُھْم َوأَْقَوَم َوَلٰ

" إِ$_ َقلِي8ً 
1

.  

ِ " ويسجل القرآن الكريم على اليھود تطاولھم على رب العزة        َوَقالَِت اْلَيُھوُد َيُد �_

ْم َولُِعُنوا ِبَما َقالُوا ۘ َبْل َيَداهُ َمْبُسوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َيَشاُء ۚ َولََيِزيَدن_ َكِثيًرا َمْغلُولٌَة ۚ ُغل_ْت أَْيِديھِ 

بbَك ُطْغَياًنا َوُكْفًرا ۚ َوأَْلَقْيَنا َبْيَنُھُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إِلَىٰ  ا أُنِزَل إِلَْيَك ِمن ر_ ْنُھم م_ bَيْوِم اْلِقَياَمِة ۚ م 

ُ َ$ ُيِح̂ب اْلمُ  ُ ۚ َوَيْسَعْوَن ِفي اْ<َْرِض َفَساًدا ۚ َو�_ " ْفِسِدينَ ُكل_َما أَْوَقُدوا َناًرا لbْلَحْرِب أَْطَفأََھا �_
2
.  

الكتاب الذي يضم التوراة ( لقد حثت النصوص المحرفة الموجودة في العھد القديم       

سفرا كما ھو وارد في شريعة 39م وتتكون من التي نزلت على سيدنا موسى عليه الس8

اليھود وتغطي ھذه ا<سفار فترة  من التاريخ تبدأ من بدء الخليقة وتنتھي بوفاة موسى عليه 

اليھود على قتل ا<طفال ومن تلك النصوص التي تقضي أنه إذا انتصر الجيش ) الس8م 

تخرب ويقتل أھلھا جميعا ذكورا اليھودي على أعدائه فإن الدولة المھزومة يجب أن تھدم  و

                                                
1

 . 46سورة النساء اPية  -
2

 . 64سورة المائدة اPية  -
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وإناثا أطفا$ وشيوخا وكل ما فيھا من حيوانات، وھناك نصوص محرفة  في التوراة تأمر 

1اليھود بشق بطون النساء الحوامل عند ا$نتصار في الحرب 
 .  

  حيث كانت نظرة اليھود لغيرھم وما زالت نظرة متعالية وبأنھم شعب � المختار        

ُبُكم ِبُذُنوِبُكمۖ  َبْل أَنُتم َبَشرٌ َوَقالَتِ "  bاُؤهُ ۚ قُْل َفلَِم ُيَعذ ِ َوأَِحب_ ْن اْلَيُھوُد َوالن_َصاَرٰى َنْحُن أَْبَناُء �_ م_ bم 

َماَواِت َواْ<َْرِض َوَما َبْيَنُھَما ِ ُمْلُك الس_ _
ُب َمن َيَشاُء ۚ َوِ bَوإِلَْيِه َۖخلََق ۚ َيْغِفُر لَِمن َيَشاُء َوُيَعذ 

"  اْلَمِصيرُ 
  . ومن ذلك فإن اWخرين عبيد لليھود يجوز استرقاقھم ومعاملتھم بعنف  2

بأن عادة ذبح  " ال8سامية " في كتابه  - برنار $زار  - و يعترف المؤرخ اليھودي        

ا<طفال ترجع الى استخدام دم ا<طفال من السحرة اليھود في الماضي، وتعترف رئيسة 

أنھا $ تستطيع النوم كلما سمعت بمي8د طفل " غولدا مائير " لوزراء ا3سرائيلية السابقة ا

عربي، ولقد امتدت وحشية اليھود إلى أنبيائھم فقتلوا بعضھم وعذبوا بعضھم اWخر أشد 

3العذاب
ل_ُة أَ :"، ولھذا كتب � عليھم الذلة والمسكنة بقوله تعالى"  bْيَن َما ُضِرَبْت َعلَْيِھُم الذ

ِ َوُضِرَبْت َعلَْيِھُم اْلَمسْ  َن �_ bاِس َوَباُءوا ِبَغَضٍب م َن الن_ bَوَحْبٍل م ِ َن �_ bلَِك ُثِقفُوا إِ$_ ِبَحْبٍل م َكَنُة ۚ َذٰ

لَِك بِ  ِ َوَيْقُتلُوَن اْ<َنِبَياَء ِبَغْيِر َحقk ۚ َذٰ ُھْم َكاُنوا َيْكفُُروَن ِبآَياِت �_ َكاُنوا َيْعَتُدونَ ِبأَن_ "  َما َعَصوا و_
4

.  

  حقوق الطفل في الديانة المسيحية : الفرع الثاني 

تقوم المسيحية في ا<صل على فكرة الس8م الخالص ومن تعاليمھا النھي عن القتل        

والتخريب ورفض اعتبار الحرب أخ8قية، لكن ھذا الموقف بدأ يتراجع بعد محاولة رجال 

وفيق بين روح المسالمة المسيحية وروح السيطرة العسكرية، وكانت الداعي الكنيسة الت

                                                
1

 . 104-101، مرجع سابق، ص عزيز مندوه عبد العزيز أبو خزيمةعبد ال - 
2

 . 18سورة المائدة اPية  -
3

 .121، ص 2005ب الصھيوني في ظل القانون الدولي، دار قرطبة، الجزائر،، اMرھامصطفى يوسف اللداوي -
4

 . 112سورة آل عمران اPية  -
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حيث أضفى الشرعية على الحرب وأصبح " أوغستين " الرئيسي لھذه الفكرة القديس 

ا<طفال أكثر الذين تجرعوا وي8ت تلك النظرية المزعومة بالعادلة وخير مثال على تلك 

العادلة ويظھر ذلك عندما احتل الصليبيون الحروب الصليبية التي كانت تمثل الحروب

ذبحوا جميع السكان، با3ضافة إلى ذلك أقر أباء الكنيسة استرقاق ا<طفال 1099القدس عام 

1و قتل ا<سرى 
.  

وبناء على ذلك يمكننا أن نستنتج أن ا<طفال في ظل الديانة المسيحية التي حرفت قد عانوا 

طفال المسلمين أو غيرھم ومرجع ذلك إما العداوة من الرق وا$تجار بھم سواء من ا<

.الدينية والعصبية الطائفية أو لتحقيق مكاسب مالية

  حقوق الطفل في الجاھلية: الفرع الثالث

لقد كانت النزعة السائدة في الجاھلية أي قبل بعثت النبي محمد صلى � عليه وسلم        

  .النظام القبلي الذي كان يمتدح الحرب ھي نزعة ا$عتداء والطبائع الحربية  بسبب 

حيث كان عرب الجاھلية يبتغون من حروبھم ا<سر والسبي وكان ا<طفال أداة تستخدم في 

الحرب 3ذ$ل العدو إما بقتلھم أو استرقاقھم وتحويلھم إلى عبيد، حيث كانت من العادات 

ان الكريم عن ھذا في أكثر من الذميمة في الجاھلية قتل ا<و$د ذكورا وإناثا وقد تحدث القر

َن اْلُمْشِرِكيَن َقْتَل أَْوَ�ِدِھْم ُشَرَكاُؤُھْم لُِيْرُدوُھْم َولَِيْلِبُسوا : " سورة فقال تعالى �لَِك َزي�َن لَِكثِيٍر م َوَكَذٰ

ُ َما َفَعلُوهُ ۖ َفَذْرُھْم َوَما َيْفَتُرونَ    .2"  َعلَْيِھْم ِديَنُھْم ۖ َولَْو َشاَء (�

  :وقد تعددت دوافع قتل ا2طفال في الجاھلية 

في الجاھلية ، 3"الوأد " كان  الفقر  عند العرب سبب في ترسيخ عادة  : القتل بسبب الفقر-

َم َر̂بُكْم َعلَْيُكْم ۖ أَ$_ : "  وھذا ما نزلت ا?يات فيه صراحة حيث قال تعالى قُْل َتَعالَْوا أَْتُل َما َحر_

اُھْم ۖ وَ ُتْشِرُكوا ِبِه شَ  ْحُن َنْرُزقُُكْم َوإِي_ ْن إِْم8ٍَق ۖ ن_ bْيًئا ۖ َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا ۖ َوَ$ َتْقُتلُوا أَْوَ$َدُكم م َ

                                                
1

 .22-20، ص 1984تطوره ومبادئه، معھد ھنري دونان، جنيف، ،جان بكتيه، القانون الدولي اMنساني - 
2

- Xية سورة اP137نعام ا. 
3

الوأد والوئيد الصوت العالي الشديد كصوت الحائط إذا سقط ونحوه ، والوئيدة شدة الوطء على اXرض يسمع كالدوي ،  - 
 . 242- 243، ص في القبر حية ، انظر ، ابن منظور، مرجع سابقووأد ابنته يئدھا إذا دفنھا  
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 bإِ$_ ِباْلَحق ُ َم �_ ْفَس ال_ِتي َحر_ لُِكْم َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما َبَطَن ۖ َوَ$ َتْقُتلُوا الن_  ۚ َذٰ

اُكم ِبِه لََعل_ُكْم َتْعِقلُونَ  "  َوص_
1
.

كانت بعض القبائل تدفن البنات أحياء مخافة العار أو وقوع البنت : القتل مخافة العار-

2في السبي عند وقوع الغارة على القبيلة 
.

.وذلك بتقديمھم قربان لeلھة أوا<صنام وذلك بتزيين من الشياطين: القتل للقربان-

.إذا ولد الطفل بعيب كعجز أو عور كان ذلك سبب في الوأد: لقتل بسبب الخلقةا-

كان من سمات العصر الجاھلي عدم المساواة بين الجنسين : القتل بسبب الجنس  -

َوإَِذا : "فكانت منزلة ا<نثى عند العرب محتقرة ،وقد بين القران الكريم ذلك بقوله تعالى

َر أََحُدُھم ِباْ<ُنَثىٰ  bا َوُھَو َكِظيمٌ ُبش َر ) 58(َظل_ َوْجُھُه ُمْسَوّدً bَيَتَواَرٰى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبش

"ِبِه ۚ أَُيْمِسُكُه َعلَٰى ُھوٍن أَْم َيُد̂سُه ِفي ال̂تَراِب ۗ أََ$ َساَء َما َيْحُكُمونَ 
3

 .

أنثى له حيث تبين اWية الكريمة حال الواحد من ھؤ$ء المشركين عند إخباره بمولد

يتغير لونه ويسوء وجھه ويغيب عن أبصار الناس بسبب تلك البشرى السيئة له حسبه فإما 

.يتركھا حية ويكون في ذل وھوان وإما يدفنھا في التراب حية 

أما عن كيفية الوأد ووقته فكانت المرأة في الجاھلية إذا حملت وجاء وقت و$دتھا 

في الحفرة وإن ولدت ذكرا تركته حيا، وكانت ھناك حفرت حفرة فإن ولدت بنت رمت بھا 

طريقة أخرى للوأد بعد فترة من حياة ا<نثى فكان الوالد يقول لHم طيبيھا وزينيھا حتى 

أذھب بھا إلى أخوالھا أو أعمامھا وقد حفر بئر في الصحراء ولما يصل يقول  لھا انظري 

4ثم يدفعھا من خلفھا ويرمي عليھا التراب 
.  

  

  

  

  

                                                
1

 .151سورة اXنعام اPية  -
2

 .119، ص عبد العزيز أبو خزيمة، مرجع سابقعزيز مندوهعبد ال -
3

 .59.58: سورة النحل اPية  -
4

 . 122-120،ص عزيز مندوه عبد العزيز أبو خزيمة، نفس المرجععبد ال - 
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  طلب الثالث الم

  حقوق الطفل في ا(س*م

ا3س8م <ھمية ھذه المرحلة، اھتم ومرحلة الطفولة با3نسان تبدأتكوين شخصيةإن

" فقبل أن تعرف ا3نسانية حقوق ا3نسان وحقوق ا<طفال نجد أن ، كبيرااھتمامابھذه الفئة 

فت  بوجه عام لMنسان الشريعة ا3س8مية ومنذ ما يقرب من ألف  وأربعمائة عام اعتر

و مضمونھا من ا$نتقاصوالطفل بشكل خاص بحقوق وضمانات $ يجوز حرمانه منھا أو 

ألزمت المخاطبين بأحكامھا بضرورة كفالتھا وتوعدت من يخل بھا بعقاب في الدنيا 

1واWخرة
.  

ة الفرد إيجاًبا أو سلًباأھم مرحلة الطفولة من تعتبر    ، وفًقا لما المراحل في بناء شخصي_

َر أن لھؤ$ء ا<طفال حقوًقا وواجبات، $ يمكن حيث ُي8قيه من اھتمام،  bجاء ا3س8م لُيَقر

  .عنھا، وذلك قبل أن ُتوَضع حقوق ومواثيق الطفل بأربعة عشر قرًنا من الزمانالتنازل

وق في غيره من النظم في ا$ھتمام بھذه الحقسبقا3س8مومن ھنا يمكن القول أن       

مراحل متقدمة للغاية تبدأ من اختيار ا<م الصالحة، ثم ا$ھتمام به في حالة الحمل فأقّر 

وإجازة الفطر في رمضان للمرأة الحامل، وتأجيل حدb الزنا ، تحريم إجھاضه وھو جنين

.، وإيجاب الدية على قاتلهةحتى ُيولد وينتھي من الرضاع
2

اجه الطفل من كل الجوانب الجسدية والفكرية تناولت الشريعة ا3س8مية كل ما يحت

حتى بلوغه سن الرشد ، وعليه ) جنينا ( والنفسية ، لتشمل حتى وجوده في بطن أمه 

سنتطرق إلى ما جاء في ا3س8م من حقوق للطفل ضمن مرحلتين ا<ولى تبدأ قبل و$دته 

لمتعلق بحقوق الطفل بعد في الفرع ا<ول ، وفي الفرع الثاني نتحدث عن المرحلة الثانية وا

  .و$دته 

                                                
1

، القاھرة، دار النھضة العربية ، انون الدولي والشريعة اMسLمية، حماية الطفولة في القعبد العزيز مخيمر عبد الھادي -
 . 120ص

2
  /http://islamstory.com/ar، مقال منشور على موقع قصة اMسLم ،راغب السرجاني، حقوق الطفل في اMسLم -

  . 14/07/2008بتاريخ 
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  حقوق الطفل قبل المي*د:الفرع ا�ول 

اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة  :"قوله تعالى وذلك مصداقا ل، كبيرة مكانةHطفاللا$س8م منح

َك َثَواًبا َوَخْيٌر أَ  bالَِحاُت َخْيٌر ِعنَد َرب "  َمً"اْلَحَياِة ال̂دْنَيا ۖ َواْلَباِقَياُت الص_
1

ا3س8م اعتبر   . 

ة ا<عين .ا<طفال ھم زھرة الحياة الدنيا وزينتھا، وھم بھجة النفوس وقُر_

كل ا<نظمة في، حقوقا شاملة متميزة عن ما ھو موجودا3س8م للطفلأوجد

ا، إلى أن يصلجنيًنا، رضيًعا، صبًيّاوالقوانين قديما وحديثا، حيث اھتم به  ويافًعا، ثم شاًبّ

2إلى مرحلة الرجولة، بل اھتم ا3س8م بالطفل قبل أن يكون جنيًنا
. 

وأثناء فترة الحمل ل و$دتهقبفمنھا حقه ،وھذه الحقوق التي كفلھا ا3س8م متعددة الجوانب

 .ثم بعد وضعه إلى بلوغه، والو$دة

اس حرص ا3س8م على أن تنشأ ا<سرة في ا<س: حق الطفل في إحسان اختيار والديه -1

ُتْنَكُح اْلَمْرأَةُ ِ<َْرَبٍع "  :النبي صلى � عليه وسلملقول وزوجة صالحة، و ذلك صالحبزوج 

يِن َتِرَبْت َيَداكَ  bلَِمالَِھا َولَِحَسِبَھا َوَجَمالَِھا َولِِديِنَھا َفاْظَفْر ِبَذاِت الد". 

 عنه أن فعن أبي ھريرة رضي �وينطبق ا<مر كذلك على اختيار الزوجة للزوج،

ُجوهُ، إِ$_ " : لرسول � صلى � عليه وسلم قا bإَِذا َخَطَب إِلَْيُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُه َوُخلَُقُه َفَزو

في أن ھذا ا$ختيار من شأنه أن شكو$ ، ."َتْفَعلُوا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي ا<َْرِض َوَفَساٌد َعِريضٌ 

يكون ثمرة ھذين الزوجين الصالحين، لينشأ بعد ل خاصة وعلى الطفالعامة وةنفعميعود بال

3، تعيش في ظلb تعاليم ا3س8مسعيدة ذلك في أسرة 
.

ومن حقb الطفل أيًضا قبل و$دته الدعاء عند الجماع، والذي يحفظ الجنين من 

َدُكْم لَْو أَن_ أَحَ : "الشيطان؛ فعن ابن عباس رضي � عنه أن النبي صلى � عليه وسلم قال

                                                
1

 .46اPية : سورة الكھف - 
2

 . 11-3ص ،2005قرطبة،الجزائر، ، دار ساسية في ظل الشريعة اMسLميةحقوق الطفل اX،منصوري عبد الحق  -
3

 .52، ص ن المحمدي بوادي، مرجع سابقحسني  -
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ْيَطاَن َما َرَزْقَتَنا، َفقُِضَي َبْيَنُھَما : إَِذا أََتى أَْھلَُه َقالَ  ْيَطاَن، َوَجنbِب الش_ ْبَنا الش_ bالل_ُھم_ َجن ،ِ ِباْسِم �_

."َولٌَد، لَْم َيُض̂رهُ
1

  

2حق الطفل الجسدي والنفسي أثناء مرحلة الحمل -2
قوله لا$جھاض حرم ا3س8م   :

ُ اْفِتَراًء َعلَى �_ِ  " تعالى ُموا َما َرَزَقُھُم �_ َۚقْد َخِسَر ال_ِذيَن َقَتلُوا أَْوَ$َدُھْم َسَفًھا ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَحر_

" َقْد َضل̂وا َوَما َكاُنوا ُمْھَتِدينَ 
3
إقامة الحد على المرأة الحامل ا3س8ميةالشريعة وجبتكما أ .

4حملھا إن ارتكبت جريمة حتى تضع 
 .

كسوة النفقة وأوجب ا$س8م للطفل الحق في ال :حق الطفل المالي أثناء مرحلة الحمل -3

استوصوا بالنساء :" لقول النبي صلى � عليه وسلم ،حماية حقوق أمه أثناء الحمل و 

مورثه،وفاةحالةفيالميراث،فيالجنينحقاحتسابكما ألزم الشرع الحكيم ".  خيرا 

مننصيبهينالكيحملھا،ا<متضعحتىالتريث يتمبلالورثة؛بينالتركةتقسم حيث

ثابتالحكموھذاأنثى،أوذكراً كونهحالةالجنيننصيبا$عتباربعينا<خذمعالميراث،

5الصحابةبإجماع
.

حقوق الطفل بعد مي*ده:الفرع الثاني 

عن طريق بعد مي8دهھتمام افإنه اتم ھذا و$دته قبلالطفل باھتم اذا كان ا3س8م 

الى استحباب تحنيكه بتمر وحلق با�ضافةا$ستبشار به كمولود جديد مع التأذين في أذنيه 

شعر الرأس والتصديق بوزنه فضة ، وحقه في التسمية الحسنة وكذلك من حقوق الطفل بعد 

  . الرضاعة والختان والحضانة والنفقةوإتمامو$دته العقيقة 

التأذين في أذنيهو مولده ا$ستبشار بحق الطفل في  1-

                                                
1

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ، "عناية الشريعة اMسLمية  بحقوق  الطفل "، حسن بن خالد حسن السندي  -
 . 440- 438، ص 2008الرياض، ،44، العدد والدراسات اMسLمية

2
اMسLمية و اbتفاقيات الدولية، منشورات لشريعة، حماية حقوق الطفل في ضوء أحكام احسام الدين اXحمدوسيم  - 

 .23ٌّ، ص 2009، الحلبي الحقوقية، بيروت
3

 .140اPية : سورة اXنعام  - 
4

 مجلة الجامعة ا�س�مية سلسلة الدراسات ا�س�مية، "عناية الشريعة ا�س�مية بالطفولة "،محمد إبراھيم أبو جريبان - 
. 146، ص  2011،عمانعشر، ،المجلد التاسع، العدد الثاني 

5
 .147، ص ، نفس المرجعمحمد إبراھيم أبو جريبان - 
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قوله تعالى عن و$دة سيدنا يحيى بن زكريا لا$ستبشار بالمولود عند و$دته، يستحب

َ ُيَبشbُرَك ِبَيْحَيى : " عليھما الس8م ًقا َفَناَدْتُه اْلَم8َِئَكُة َوُھَو َقاِئٌم ُيَصلbي ِفي اْلِمْحَراِب أَن_ �_ bُمَصد

الِِحينَ  ا ِمَن الص_ ًدا َوَحُصوًرا َوَنِبًيّ bَوَسي ِ ، وھذه البشارة 39: آل عمرانسورة "  ِبَكلَِمٍة ِمَن �_

.للذكر وا<نثى على السواء من غير تفرقة بينھما
1

  

ن النبي صلى � عليه وسلم في  وفي ھذا اقتداء بالنبي صلى � عليه وسلم؛ فقد أذ_

سن بن علي رضي � عنھما عند و$دته، روى ذلك عبيد � بن أبي رافع، عن أذن الح

َن ِفي أُُذِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِيk ِحيَن َولََدْتُه : "أبيه، قال ُ َعلَْيِه َوَسل_َم أَذ_ ِ َصل_ى �_ َرأَْيُت َرُسوَل �_

8َةِ  وس̂ر : "المولود فوائد ذكرھا ابن القيbم فقالوفي ا<ذان وا3قامة في أُُذن، ."َفاِطَمُة ِبالص_

نة لكبرياء الربb  -و� أعلم  - التأذين  bل ما َيقرع سمع ا3نسان كلماُته المتضم أن يكون أو_

ل ما يدخل بھا في ا3س8م، فكان ذلك كالتلقين له شعار ا3س8م  وعظمته، والشھادة التي أو_

ن كلمة التوحيد عند خروجه منھا، وغير مستنَكر وصول أثر عند دخوله إلى الدنيا، كما ُيلَق_ 

ھروب الشيطان من كلمات إلى با�ضافةالتأذين إلى قلبه وتأثيره به وإن لم يشعر، 

.ا<ذان
2

 .

:التصدق بوزنهو حلق شعر الرأس واستحباب التحنيك - 2

جزٍء من التمر وضع التمِر وَدْلك َحَنك المولود به، وذلك بوضع: "التحنيك ھو     

الممضوِغ على ا3صبع، وإدخاله في فم المولود، ثم القيام بتحريكه يمنة ويسرة بحركة 

ذلك تقويُة السبب في ، ولعل_ لوصايا النبي صلى � عليه وسلم وذلك تطبيًقا ،"لطيفة

أ المولود لعمليِة الرضاع  .3ةعض8ت الفِم بحركة اللسان مع الحنك مع الفكين؛ حتى يتھي_

ُولَِد لِي ُغ8ٌَم َفأََتْيُت ِبِه : "تحنيكه بتمر، فقد روى أبو موسى رضي � عنه، قالو يستحب

َكُه ِبَتْمَرٍة َوَدَعا لَُه ِباْلَبَرَكِة َوَدفَ  اهُ إِْبَراِھيَم َفَحن_ ُ َعلَْيِه َوَسل_َم َفَسم_ ِبي_ َصل_ى �_  ."َعُه إِلَي_ الن_

                                                
1

 .57، ص حسنين المحمدي بوادي، مرجع سابق -
2

 . 51-48، ص 2005ب، ، مركز اMسكندرية للكتاإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، حقوق الطفل -
3

لوكة، مقال منشور على موقع  شبكة اX"سمية والرعاية واbعتناءالت...ة حقوق الطفل بعد الوbد"، محمد نور اMسLم  - 
:http://www.alukah.net/social/0/49925/#ixzz2fKIRQGAr :
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فق العلماء على استحباب تحنيك المولود : "النوويا$ماموفي توضيح ذلك يقول ات_

عند و$دته بتمر، فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو، فَيمضغ المحنbك التمر حتى 

تصير مائعًة بحيث ُتْبَتَلع، ثم يفتح فم المولود ويضعھا فيه؛ ليدخل شيء منھا جوفه، 

ك به، رج8ً كان أو امرأة، فإن لم يكن وُيستح̂ب أن يكون المحنbك من الصا لحين وممن ُيتبر_

."حاضًرا عند المولود ُحِمَل إليه
1
.  

ي_ةحلق شعر الرأسوفي bة؛ فمن الفوائد الصح ة واجتماعي_ ي_ bفوائد صح : bتفتيح مسام

 ، nالرأس، وإماطة ا<ذى عنه، وقد يكون ذلك إزالًة للشعر الضعيف لينبت مكانه شعر قوي

الفائدة ا$جتماعية فتعود إلى التص̂دق بوزن ھذا الشعر فضة، وفي ذلك معَنى التكافل أما

ِ : "ا$جتماعي و قد روى محمد بن علي بن الحسين أنه قال َوَزَنْت َفاِطَمُة ِبْنُت َرُسوِل �_

َقْت ِبِزَنِتهِ  ُ َعلَْيِه َوَسل_َم َشَعَر َحَسٍن َوُحَسْيٍن َفَتَصد_ ًةَصل_ى �_ ."ِفض&
2

إن أول ما يحرص عليه ا3س8م في اسم الوليد ھو اختيار اسم  :اختيار ا$سم الحسن-3 

حسن له ، ما يعني أن على الوالدين اجتناب ا<سماء القبيحة أو الوحشية التي توحي بالعنف 

3، فإن ل8سم تأثير على شخصية صاحبه ونفسيته 
.

سًما حسًنا ُينادى به بين الناس، وُيَمي_ز به عن على الوالدين أن يختارا للطفل ايجب

ا3س8م أن يحمل ا$سم صفة حسنة أو معًنى محموًدا، يبعث الراحة فرض أشق_ائه وأقرانه، و

ُكْم ُتْدَعْوَن َيْوَم  :"في النفس والطمأنينة في القلب؛ يقول الرسول صلى � عليه وسلم إِن_

."ْسَماِء آَباِئُكْم َفأَْحِسُنوا أَْسَماَءُكمْ اْلِقَياَمِة ِبأَْسَماِئُكْم َوأَ 
4

وقد كان الرسول صلى � عليه وسلم يسمي أبناء أھله وأقاربه وأصحابه، ويتخي_ر 

لھم ا<سماء الحسنة والجميلة، كما أحب صلى � عليه وسلم ا<سماء التي تحمل معنى 
                                                

1
ى موقع قصة اMسLم ، مقال منشور عل"حقوق الطفل في اMسLم"، المرجع السابقراغب السرجاني،-
،http://islamstory.com/ar/  

  . 14/07/2008بتاريخ 

2
 .، نفس المرجع راغب السرجاني -

3
 .208، ص 2009، الطباعة والتوزيع، بيروت، دار المLك للنشر وحقوق الطفل في اMسLمحسين أحمد الخشن، - 
. 143-140، ص ، مرجع سابقمحمد إبراھيم أبو جريبان -4
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ة 
، وا<سماء التي تحمل معاني الخير والجم ال والحبb والكمال؛ فا$سم الذي يحمل العبودي_

ة  أحد ھذه المعاني ُيوقظ في وجدان صاحبه المعاني السامية والمشاعر النبيلة، وُيشعره بالعز_

والفخار باسمه واحترام ذاته، وُيْبِعُده عن سخرية الناس واستھزائھم، وعلى النقيض من 

ا عن النفس، وتدفعه ل8نطواء على ذلك، فا<سماء القبيحة ُتثير في نفس صاحبھا عدم الرض

الذات، وا$نعزال عن اWخرين، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فا<سماء القبيحة ُتثير 

السخرية وا$ستھتار من ِقَبِل اWخرين، مما ُيَولbد في نفس صاحبھا َمَرارة، وجرًحا غائًرا، 

ناس ومواقف الحياة، وقد وقد يدفعه ذلك إلى الخجل الشديد، وعدم القدرة على مواجھة ال

يدفعه أيًضا إلى كراھية الناس وا$بتعاد عنھم؛ لذا فقد حب_ب ا3س8م تسمية ا<و$د با<سماء 

التي تحمل معاني العبودية 
 تعالى، أو بأسماء ا<نبياء؛ يقول رسولنا الكريم صلى � عليه 

ْوا ِبأَْسَماِء ا<َْنِبَياِء، َوأََحب̂ : "وسلم  ْحَمِن، َوأَْصَدقَُھا: ا<َْسَماِء إِلَى �_ِ َتَسم_ ِ َوَعْبُد الر_ : َعْبُد �_

اٌم، َوأَْقَبُحَھا ةُ : َحاِرٌث َوَھم_ .َحْرٌب َوُمر_
1

فيوالشاھد على ذلك جاء أن عمر بن الخطاب رضي � عنه جاء سير الصحابةما

أما : فقال عمر ل8بن. بني ھذا يعقنييا أمير المؤمنين، إن ا: إليه رجل يشتكي ابنه ويقول

يا أمير المؤمنين، أََما ل8بن حقn على والده؟ قال : تخاف � في عقوق والدك؟ قال ا$بن

ه، ويحسن اسمه، ويعلمه كتاب �: عمر فو� ما : فقال ا$بن. ح̂قه عليه أن يستنجب أُم_

بل سماني جع8ً، و$ عل_مني من استنجب أمي، وما ھي إ$ أمة مشتراة، و$ أحسن اسمي،

تقول ابني يعقني؟ فقد عققته قبل أن : فالتفت عمر إلى الرجل، وقال!! كتاب � آية واحدة

. يعق_ك
2

:العقيقة-4

دة، وھي  ومعناھا ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من و$دته، وحكمھا سنة مؤك_

رسول � صلى � عليه وسلم عن العقيقة نوع من الفرح والسرور بھذا المولود، وقد سئل 

                                                
1

 .، المرجع السابق  غب السرجانيرا -
2

146، ص ، المرجع السابقمحمد إبراھيم أبوجريبان -
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$َ أُِح̂ب اْلُعقُوَق، َوَمْن ُولَِد لَُه َمْولُوٌد َفأََحب_ أَْن َيْنُسَك َعْنُه َفْلَيْفَعْل َعِن اْلُغ8َِم َشاَتاِن : "فقال

.."ُمَكاَفأََتاِن َوَعِن اْلَجاِرَيِة َشاة
1

  

ُ َعلَْيِه سَ : وروى البخاري عن سلمان بن عامر الضبي، قال ِ َصل_ى �_ ِمْعُت َرُسوَل �_

، وعن وقتھا قيل في "َمَع اْلُغ8َِم َعِقيَقٌة َفأَْھِريقُوا َعْنُه َدًما َوأَِميُطوا َعْنُه ا<ََذى" :َوَسل_َم َيقُولُ 

.اليوم السابع أو الحادي والعشرين
2

  

8م، ُتميbز المسلمين في العقيقة أنھا من شعائر ا3سمنحكمِةأن الالعلماُء ويرى 

عاداتھم عند الو$دة عن غيرھم، وھي سنة مستحب_ة على الوالدين؛ شكًرا 
 على نعِمھما 

ورزقھما، وحفًظا وس8مة من ضرر الشيطان على الطفل، وتق̂رًبا إلى � بُصنع الوليمة، 

حب والخ8_  3نوإسعاد وإطعام الفقراء والمساكين،وإدخال البھجة على الص_
.  

:الحضانة والنفقةحق الطفل في الرضاعة و -5

غذاء كام8 له ، <نه نظيف معقم وحرارته معتدلة ومساوية يعتبر حليب ا<م 

والرضاعة عملية لھا ، 4لحرارة الجسم و$ يفسد بالتخزين ويقوي الدفاعات المناعية للطفل 

من حياة ا3نسان وليًدا ثم طف8ً، أثرھا البعيد في التكوين الجسدي وا$نفعالي وا$جتماعي في

َوالَِداُت ُيْرِضْعَن أَْو$َدُھن_ "   :تعالىولهقلن طفلھا حولين كامليا<مb أن ُترضع حقوق الطفل 

َضاَعَة َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُھن_ َوِكْسَوُتُھن_ المع " روفَحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن أََراَد أَْن ُيِتم_ الر_

.233اWية :البقرةسورة 
5

                                                
1

 .، المرجع السابق راغب السرجاني -
2

 .31ص ،د الحق، المرجع السابقمنصوري عب -
3

لوكة�، مقال منشور على موقع  شبكة ا"التسمية والرعاية واbعتناء...حقوق الطفل بعد الوbدة "محمد نور اMسLم،- 
:http://www.alukah.net/social/0/49925/#ixzz2fKIRQGAr :
4

 . 26وسيم حسام الدين اXحمد، مرجع سابق، ص  - 
5

  .62حسنين المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص  -
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غ لرعاية طفلھا لفي إذا وكساء ا<م تمثل يعلى ا<ب، والتزام يقعھناك في مقابل ذلك  تتفر_

$َ ُتَكل_ُف َنْفٌس إِ$_ : "وتغذيته ، على أن يتم_ ذلك في حدود طاقتھما وإمكانيتھما، قال تعالى

.ُوْسَعَھا
1

  

وبا3ضافة ، نزاع عائليانة طفلھا في حالة وقوع لHمb الحق_ في حضا$س8م جعل

.في النفقة، و تشمل الطعام والكسوة والسكنذلك له إلى 
2

  

، ما دام الطفُل صغيًرا $ يستطيع الكسب، وليس له َمْوِرد نوالديالواجٌب على ھي و

ىحتى يبلغ سن الرشد إن كان ذكًرا، وإن كان المولود أنثى فتجُب النفقة على والدھا حت

ج 3تتزو_
. 

:الختان-6

من ا<حاديث التي ثبت بھا الختان ما رواه أبو ھريرة أن رسول � صلى � عليه 

اِرِب َوَتْقلِيُم ا<َْظَفاِر َوَنْتُف ا3ِِبطِ : اْلِفْطَرةُ َخْمسٌ : "وسلم قال  ."ا$ِْخِتَتاُن َوا$ِْسِتْحَداُد َوَق̂ص الش_

ا3صابة بالسرطان، يجلب وتفاديفرازات الدھنية، من ا3ومن فوائد الختان التحرر

.  ة النظافة، والتزيين، وتحسين الِخْلَقة، وتعديل الشھو
4

  

ا؛ وذلك با3حسان إليه ورحمته وم8عبته وإدخال  با3ضافة أيًضا إلى رعايته وجدانًيّ

ا، وھذه الرعاية من إيمان، وتعل،السرور عليه يم القراءة وكذلك رعايته علمًيّا وتع̂بدًيّ

ا واجتماعًيّا؛ وذلك ووالكتابة، والص8ة والصيام، وأعمال البرb وآداب ال̂سن_ة،  رعايته سلوكًيّ

                                                
1

 /http://islamstory.com/ar، مقال منشور على موقع قصة اMسLم ،"حقوق الطفل في اMسLم"راغب السرجاني،  -

  . 14/07/2008خبتاري
2

  .63حسنين المحمدي بوادي، مرجع سابق، ص  -
، مقال منشور على موقع  شبكة " التسمية والرعاية وا�عتناء...حقوق الطفل بعد الو�دة "محمد نور ا�س�م ،  - 3

  : http://www.alukah.net/social/0/49925/#ixzz2fKIRQGAr:ا�لوكة 
21-15ص ، منصوري عبد الحق، مرجع سابق -4
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بتعويده على الفضائل ومكارم ا<خ8ق، وُحسن اختيار صحبته، والدعاء له وَتَج̂نب الدعاء 

1عليه
.  

  : حق الطفل في الميراث والعدل والمساواة  -7

ِرُثون في الجاھلية؛ <نھم $ يقاتلون، فجاء ا3س8م وأقر_ حقوقھم في كان ا<طفال $ يَ 

ا َتَرَك  ﴿ :في القرآن الكريم - سبحانه وتعالى  -كما قال � ،الميراث َجاِل َنِصيٌب ِمم_ bلِلر

ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواْ<َْقَربُ  َساِء َنِصيٌب ِمم_ bا َقل_ ِمْنُه أَْو َكُثَر َنِصيًبا اْلَوالَِداِن َواْ<َْقَرُبوَن َولِلن وَن ِمم_

َكِر ِمْثُل َحظb اْ<ُْنَثَيْينِ  ﴿ ،7اWية  :النساءسورة ] ﴾ َمْفُروًضا ُ ِفي أَْوَ$ِدُكْم لِلذ_ ﴾ ُيوِصيُكُم �_

لفقير من ا<طفال اليتامى حقًّا من الميراث طى � عوجل لكما أع، 11اWية: النساءسورة 

َوإَِذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُولُو اْلقُْرَبى َواْلَيَتاَمى  ﴿ :ه ولو لم يكونوا من الورثة؛ <نه قالإذا حضرو

 . 8اWية : النساءسورة ﴾ َواْلَمَساِكيُن َفاْرُزقُوُھْم ِمْنُه َوقُولُوا لَُھْم َقْوً$ َمْعُروًفا

* -النبي لقولبينھم ومن حقوق ا<طفال ح̂ق المساواة  : -عليه وسلم صلى

رھا ث8ًثا؛ فالعاطفُة يجب أن ُتمَنَح لHو$د بشكٍل متساٍو؛ <ن ))اعِدلُوا بين أبنائكم(( ، وكر_

2ا3س8م ساوى بين الناس جميًعا، وأنكر التمييَز بين الذكر وا<نثى، وأمر بالعدل بينھم 
. 

عة ا3س8مية منح حقوق ما يمكن التأكيد عليه في ختام ھذا المطلب أن الطفل في الشري     

  .وفي وضعية يحسد عليھا تجعله في عالم ا<طفال مث8 يقتدى به 

  

  

  

  

                                                
1

المجلد السادس ،المجلة اXردنية في الدراسات اMسLمية، "حقوق الطفل المالية في اMسLم"، محمود بن براھيم الخطيب -
 .200 -195ص   ،2010، عمان، العدد اXول،

2
قع  شبكة ا�لوكة، مقال منشور على مو"التسمية والرعاية وا�عتناء...حقوق الطفل بعد الو�دة "، محمد نور ا�س�م - 

http://www.alukah.net/Sharia/0/50841/
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  لمبحث الثالثا

  مصادر حقوق الطفل في القانون الدولي

نفسھم أخدمة جزين عن االى رعاية وحماية خاصتين، فھم يولدون عا<طفاليحتاج 

نفس ا<طفالمنحلوھذا سببا كافي م على البالغين ومساعدتھبداية حياتھمفي$عتمادھم 

كمايمنحوا عناية اكبر أنو الحريات التي يتمتع بھا البالغون، بل يجب ا3نسانحقوق 

، ليبقوا وينموا بصورة تؤھلھم للتعايش بالمجتمع بصورة مستقلة ولفترة أكبر، ونوعا

  .يستطيعون خ8لھا ا$عتماد على ذاتھم

دواعي عامة جاءت :دواعي حماية الطفل الى نوعين نقسمأنن كمن ھذا المنطلق، يم

بصفة عامة، ودواعي خاصة بالطفل ا3نساننتيجة اھتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق 

  .الضعيفة نه من أذاته على اعتبار

، وعلى ھذا جزء $ يتجزأ من حقوق ا3نسان مصادر حقوق الطفل الدولية    تعتبر

على مصادر ووثائق عالمية با$عتمادق الطفل وحقحمايةيالمجتمع الدولا$ساس أراد

سنتناول الوثائق الدولية الصادرة في شأن حقوق ا3نسان عامة، يه عل، ووإقليميةودولية 

والوثائق الدولية الخاصة بالطفل، با3ضافة إلى إفراد ا$تفاقية الدولية الخاصة بالطفل لعام 

  .تھا القانونية بالتعمق في دراسة نشأتھا وطبيع1989

  المطلب ا�ول

  حقوق ا(نسانلمركز الطفل في القانون الدولي

تعد حماية حقوق الطفل وضرورة رعايته امتدادا طبيعيا ل8تجاه المتنامي في المجتمع 

كان القانون الدولي وھيئاته الدولية قد إذا،و ا<ساسيةوحرياته ا3نسانالدولي لحماية حقوق 
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وذلك دون النظر الى  -ا3نسانمفھوم حقوق  –ھذا المفھوم لسيس بذ$ جھودا في التأ

  بسبب الجنس السن و دون تمييزأوالمرحلة العمرية 

يميز فقھاء القانون الدولي بين نوعين من ھذه الوثائق  النوع ا<ول الوثائق العالمية        

عن المنظمات الدولية الصادرة عن منظمة ا<مم المتحدة والنوع الثاني الوثائق الصادرة 

  . ا3قليمية

  .(نسان عامةحقوق االوثائق العالمية الخاصة ب:الفرع ا�ول

العديد من الوثائق إصدارنجح المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية  في     

لعام ا3نسانالعالمي لحقوق ا3ع8ن، وكان أھم ھذه الوثائق ا3نسانالتي تھتم بحقوق 

ا3ع8ن، كما ساھم النص على حقوق الطفل في 1966ھدان الدوليان في عام ، والع1948

ا3طارتحقيق احتياجات الطفل ضمن إمكانيةالعالمي والعھدين الدوليين في توضيح 

  .سنبين وضع الطفل من خ8ل ھذه الوثائقا<ساس، وعلى ھذا العالمي

1948ا(ع*ن العالمي لحقوق ا(نسان لعام : أو0ً 
1
.

على شكل توصية صادرة عن الجمعية العامة لHمم المتحدة ولم يصدر صدر ا3ع8ن 

2 على شكل معاھدة دولية
 .  

ويتكون ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان من ديباجة وث8ثين مادة، وقد جاءت ھذه 

غنى لMنسان عنھا كي يحيا المواد بمجموعة كبيرة من الحقوق والحريات ا<ساسية التي $

ا3ع8ن في ديباجته أن حفظ كرامة جميع أعضاء ا<سرة البشرية أكداة كريمة ، وقد حي

  .وحقوقھم المتساوية الثابتة ھو أساس الحرية والعدل والس8م في العالم

  .في ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسانةخاصصفةحقوق الطفل ببحثنافيھمنا وما ي

  :لوسنبين ما ورد في ا3ع8ن من حقوق للطف

  :الحق في الحياة والحرية والس8مة الشخصية -1

                                                
1

صدر 1948/ 10/12في دورة انعقادھا العادية الثالثة بتاريخ 217بموجب قرار الجمعية العامة لHمم المتحدة رقم  -  
.ا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسان

2
.61ص،القاهرة،منشأة املعارف ار، تشريعات محاية الطفولة،حسين نص - 
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. على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوقنص ا$ع8ن

وتعني ھذه العبارة التصاق الحق في الحرية بمولد ا3نسان على أساس أنه حق طبيعي أزلي 

1قائم بذاته
.  

رية وس8مة شخصه، وحق الحياة ا3ع8ن على حق كل فرد في الحياة، والحكما نص

حق يمنحه � عز وجل من يوم أن يتكون الجنين في بطن أمه ، ولعل السبب من التنصيص 

عليه في ا3ع8ن ھو تأكيد حق الطفل في البقاء والنمو والحماية ضد أي خطر يمس حياته 

2خاصة  وأنه كائن ضعيف أعزل
 .

ا حق إنساني مھم يمس الطفولة بشكل حظر ا3ع8ن ا$سترقاق وتجارة الرق وھذيو 

مباشر، فتجارة الرقيق تجد سوقھا الرئيسي الواسع في ا<طفال على اعتبار أنھم سلع بشرية 

ون8حظ أن ا3ع8ن لم يتعرض إلى جريمة خطف ا<طفال كجريمة دولية وترك . $ قوة لھم

3أمر النص على تجريمھا إلى تشريعات وقوانين الدول الداخلية
.

:الحق با$عتراف بالذات  -2

ا3ع8ن على حق كل إنسان أينما وجد في ا$عتراف بشخصيته القانونية، ويعنى نص

ھذا النص ا3نسان عموما، كما يعني الطفل كذلك على اعتبار أن تطبيق ا$عتراف 

ويرتكز الحق . بالشخصية القانونية يبدأ با3نسان منذ و$دته، بل منذ أن يتكون في رحم أمه

ا$عتراف بمولده، اسمه، : في ا$عتراف بالشخصية القانونية للطفل على عدة أمور ھي

وقد نصت المادة الخامسة عشرة من ا3ع8ن على حق كل فرد في التمتع . نسبه وجنسيته

4بجنسية ما
.  

:الحق في التعليم  -3

افية أعطى ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان اھتماما واضحا وصريحا بالحقوق الثق

وا$رتقاء بمستواه ا3نسانوالتعليمية لMنسان، والتي تلعب دورا حاسما في صقل شخصية 

                                                
1

.1948المادة ا:ولى من ا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسان  -  
.1948من ا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسان ) 03( المادة  - 2
3

.1948من ا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسان ) 04( المادة  -  
4

.1948مي لحقوق ا�نسان من ا�ع�ن العال) 06( المادة  -  
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1الحضاري
على حق كل إنسان في التعلم، وعلى وجوب أن يكون ا3ع8ن نص حيث . .

التعليم في مراحله ا<ولى إلزاميا ومجانيا وعلى أن يتم قبول الطلبة في المعاھد العليا على 

2اءة وحدھاأساس من الكف
 .  

1966لعام العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ثانياً 
3
.  

العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أول تقنين عالمي لحقوق ا3نسان يعتبر 

مادة، وقد تطرق ھذا العھد الدولي إلى حقوق 54ويتكون من ديباجة و. المدنية والسياسية

  :تاليعلى النحو الالطفل 

  :الحق بالحياة والحرية  -1

أن لكل إنسان الحق في الحياة، وأن القانون يحمي ھذا الحق حيث $ أقر العھد الدولي 

و $شك أن حق ا3نسان في . يجوز حرمان أي إنسان، ذكراً كان أو أنثى من حياته تعسفياً 

اكاً فادحاً <قدس حق الحياة ھو أول حق من حقوقه الطبيعية الذي يعتبر أي مساسا به انتھ

تطبيق عقوبة ا3عدام على الطفل، حيث نصت على كما حرم العھد . من حقوق ا3نسانية

أنه $ يجوز فرض حكم ا$عدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبھا أشخاص تقل أعمارھم عن 

4ثمانية عشر عاماً، كما $ يجوز تنفيذه على امرأة حامل
علىتأكيدوفي ھذا النص . 

.ورة حماية حق الطفل في الحياةضر
5

  

وفي نفس السياق تمنع ا$تفاقية إخضاع أي فرد للتعذيب أو المعاملة القاسية 

6وال8إنسانية المسيئة بالكرامة ا3نسانية
كذلك نصت ا$تفاقية على عدم جواز استرقاق . 

7أحد وعلى حظر الرق وا$تجار بالرقيق
و إكراھه كما $ يجوز إخضاع أحد  للعبودية أ. 

8حق كل فرد في الحرية والس8مة الشخصيةالعھد الدوليكفل ماك. على العمل ا3لزامي
 .  

  

                                                
  .54ص، 1995، دار المستقبل، القاھرة،حقوق الطفل في القانون الدولي،نجوى علي عتيقة - 1

2
.1948من ا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسان ) 26( المادة  -  
3

 .23/03/1976ودخل حيز النفاذ في 16/12/1966تم اقراره في  - 
.1966للحقوق المدنية والسياسيةمن العھد الدولي)  06( المادة  - 4
5

.62ص، حسين نصار، املرجع السابق -

6
.1966من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)  07( المادة  -  
7

.1966من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)  08( المادة  -  
8

.1966من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)  09( المادة  -  
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:الحق بالمساواة أمام القضاء  -2

العھد الدوليإن مساواة جميع ا<شخاص أمام القضاء، تم التأكيد عليه من خ8ل 

مستقلة محايدة قائمة با3ضافة إلى  حق الخصم في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة 

وانط8قا مما سبق تستوجب حماية حقوق الطفل ومصالحه الخاصة في . على احترام القانون

بعض ا<حيان عدم صدور أحكام قضائية ضده بصورة علنية، كما ھو الحال في قضايا 

ا<حداث أو ا3جراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية أو قضايا الوصاية على ا<طفال على 

كما تنص ا$تفاقية على وجوب أن تراعى إجراءات التقاضي في حالة . المثالسبيل

ا<حداث موضوع أعمارھم وظروفھم، وأن تأخذ بعين ا$عتبار الرغبة في تشجيع إعادة 

1تأھيلھم وإدماجھم في المجتمع
 .  

:الحق بالحماية ا<سرية  -3

حيث نصت على أن . حرصت ا$تفاقية على الضمانات ال8زمة لحماية ا<سرة

على حق الرجال والنساء ابتداء من وا<سرة لھا الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة

بلوغ سن الزواج في تأسيس أسرة، شريطة أن يتم الزواج بناء على الرضا والحرية 

  .المتبادلة يين ا<طراف المعنية

خاذ الخطوات المناسبة الدول ا<طراف في ا$تفاقية على اتالعھد الدولي حث كما

لتأمين المساواة في الحقوق والمسؤوليات عند الزواج، وأثناء قيامه، وعند فسخه، ووجوب 

2النص في حالة الفسخ على الحماية ال8زمة لHطفال
وفي ھذا اعتراف <ھمية توفير . 

ءحماية خاصة لHطفال في حالة حدوث الط8ق بين ا<بوين، حيث أنه ليس من العدل بشي

أن يتجرع ا<طفال مرارة الصراعات التي تؤدي إلى فسخ عقد الزواج بين الوالدين، ف8بد 

أن تحيط التشريعات الوطنية ا<طفال في ھذه الحالة بضمانات كافية لحماية حقوقھم 

ا3نسانية التي $ غنى لھم عنھا خاصة وأنھم كائنات ضعيفة معتمدة على إعالة الوالدين 

3لھم
.  

:دم التمييز في المعاملة الحق بع -4

                                                
1

.1966من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)  14( المادة  -  
2

.1966من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)  23( المادة  -  
3

  .59 -55، رجع سابق،املجنوى علي عتيقة - 
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على الحماية الخاصة التي يفرضھا مركزه على حق كل طفل في الحصولالعھد ركز

كقاصر على أسرته وعلى كل من المجتمع والدولة دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو 

نص الجنس أو اللغة أو الديانة أو ا<صل القومي أو ا$جتماعي أو الملكية أو الو$دة؛ كما ت

الفقرتان الثانية والثالثة من المادة نفسھا على تسجيل كل طفل فور و$دته وإعطائه اسما 

وفي ھذا صيانة لحق أساسي من الحقوق ا3نسانية وھو . وعلى حقه في أن يكتسب جنسية

عتراف بحق كل طفل في أن ينال دون تمييز تدابير با$ضافة الى ا$. الحق في ا$نتماء

1من جانب ا<سرة والمجتمع والدولةالحماية ال8زمة
.

ً .  1966لعام العھد الدولي الخاص بالحقوق ا0قتصادية وا0جتماعية والثقافية: ثالثا

تھدف ھذه ا$تفاقية بما تحتويه من استعراض لحقوق ا3نسان ا$قتصادية وا$جتماعية 

ينتج فيھا على ا3نسان من والثقافية إلى التأسيس لدولة الرفاھية على المستوى الدولي، وما

وعلى الرغم من كون ا$تفاقية موجھة إلى ا3نسانية في . حقوق اجتماعية على وجه خاص

بلدان العالم المتقدمة الغنية، والنامية الفقيرة، إ$ أنھا اھتمت اھتماما واضحا با3نسان في 

2البلدان النامية 
  .ةوتتكون ا$تفاقية من ديباجة وإحدى وث8ثين ماد. 

و قد تطرق العھد الدولي للحقوق ا$قتصادية وا$جتماعية والثقافية  لحقوق الطفل

:في المواد التالية

:الحق بالحماية ا<سرية  -1

ألزمت ا$تفاقية منح ا<سرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة الممكنة باعتبارھا 

على الرضا المتبادل بين ا<طراف اللبنة ا<ساسية في بناء المجتمع، والتي يجب أن تقوم 

ا$تفاقية رعاية وتثقيف ا<طفال القاصرين حقا أساسياً من كما جعلت. المعنية دون أي إكراه

حقوق ا<سرة وأمراً واجباً عليھا، كما وفرت ا$تفاقية حماية خاصة لHمھات خ8ل فترة 

نصت كما. تماعيالحمل وبعده، ويتضمن ذلك حق ا<سرة في الضمان و التأمين ا$ج

ا$تفاقية على وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لجميع ا<طفال والمراھقين دون 

أي تمييز، وتأمينھم من ا$نز$ق في ھاوية جرائم ا<حداث أو طيش الشباب، أو أن يكونوا 

                                                
1

.1966من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)  24( المادة  -  
2

  60ص ،، املرجع السابقةجنوى علي عتيق -



41 

ھدفا ل8ستغ8ل ا$قتصادي وا$جتماعي، ويترك أمر تدابير إجراءات حماية الطفولة ھذه

1إلى التشريعات الداخلية في الدول ا<طراف في ا$تفاقية
.

:الحق بالعناية الصحية  -2

تناولت ا$تفاقية مستوى الصحة البدنية والعقلية التي يجب أن تكفل لHفراد، ونصت 

. على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمانية والعقلية

ر التي يتعين على الدول ا<طراف اتخاذھا من أجل تأمين ممارسة ھذا كما تناولت التدابي

الحق بشكل شامل كلي، وھى التدابير ال8زمة من أجل تخفيض نسب الوفيات في المواليد، 

وتأمين نمو الطفل نموا صحيحا سليما، وتحسين جميع الجوانب البيئية والصناعية، والوقاية 

2دمات الطبية الضرورية في حالة المرضمن ا<مراض الوبائية، وتأمين الخ
 .  

  :حق الطفل بالتعليم   -3

أھداف الثقافة ا3نسانية وحق كل فرد فيھا، وفي ا$ستفادة من إلىا$تفاقية أشارت

فرص التعليم، ووجوب توجيه أھداف الثقافة نحو تنمية الشخصية ا3نسانية، كما نصت ھذه 

تدائي إلزامياً ومجانياً للجميع دون تمييز أو استثناء، المادة على وجوب أن يكون التعليم ا$ب

ووجوب إتاحة فرص التعليم الثانوي في شكله ا<كاديمي والفني للجميع، ووجوب جعل 

التعليم العالي متاحا على أساس الكفاءة وحدھا كما يشجع نص المادة تكثيف التعليم ا<ساسي 

من الضروري ا3شارة إلى أھمية توفير بقدر ا3مكان وتطوير ا<نظمة المدرسية، ولعل 

التعليم ا<ساسي للجميع، وخفض نسبة انتشار ا<مية وإلغاء الفوارق في التمتع بفرص 

3التعليم بين الذكور وا3ناث
 .  

أن ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان با3ضافة إلى إلى يمكن أن نشيرا<خيروفي 

حقوق لMنسان بصفة عامة وللطفل بصفة خاصة، العھدين الدوليين قد أقر  مجموعة من ال

كما أن العھدين الدوليين قد فرضا على الدول مجموعة من ا$لتزامات القانونية، وأحاطا 

  .بجوانب  ھامة من  الحقوق المدنية والسياسية، ا$قتصادية، ا$جتماعية والثقافية

                                                
.1966من العھد الدولي للحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية  ) 10( المادة  - 1
2

.1966من العھد الدولي للحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية  ) 12( المادة  -  
3

.1966من العھد الدولي للحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية  ) 13( المادة  -  
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1948ا لعام اتفاقية منع جريمة ا(بادة الجماعية والمعاقبة عليھ: رابعا 
1
.  

الدول ا<طراف المتعاقدة تصادق على أن ا3بادة " على أن ا$تفاقيةوقد نصت 

الجماعية سواء في السلم أو في الحرب ھي جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعھد ھذه 

"الدول بمنعھا وبالمعاقبة عليھا
2
.  

3ھاوبخصوص تعريف جريمة إبادة الجنس البشري عرفتھا ا$تفاقية بقول
بأنھا أي : " 

فعل من ا<فعال التي ترتكب بقصد القضاء جزئيا أو كليا على جماعة بشرية، بالنظر إلى 

صفاتھا الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية وھي قتل أعضاء ھذه الجماعة، إلحاق 

أي أذى جسدي أو نفسي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لظروف 

راد بھا تدميرھا المادي كليا أو جزئيا، فرض تدابير تستھدف منع أنجاب ا<طفال معيشية ي

  ".داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى

1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام : خامسا
4
.  

التمييز ضد المرأة الديباجة إلى أنحيث جاء فيتتكون المعاھدة من ث8ثين مادة، 

يشكل انتھاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة ا3نسان، ويعوق نمو ورخاء 

  .المجتمع وا<سرة

على وجوب موافقة الدول ا<طراف على اتخاذ تدابير القضاء على ا$تفاقية وتنص     

قاد بكون أي من ت والعادات العرفية، وكل الممارسات ا<خرى القائمة على ا$عتاالتحيز

الجنسين أدنى أو أعلى من اWخر، ولكفالة أن تتضمن التربية العائلية فھما سليما لHمومة 

بوصفھا وظيفة اجتماعية، و ا$عتراف بكون تنشئة ا<طفال وتربيتھم مسؤولية مشتركة بين 

لرجل الدول ا<طراف بمنح المرأة حقا مساويا لحق اا$تفاقية تعھدت، وبموجب 5ا<بوين

                                                
1

-د( 260اعتمدت الجمعية العامة لHمم المتحدة ا�تفاقية وعرضتھا للتوقيع والتصديق أو ا�نضمام إليھا في قرارھا رقم  -  
، حماية عبد العزيز مخيمر عبد الھاديانظر  .1951جانفي12ودخلت حيز التنفيذ في 1948ديسمبر 9الصادر في ) 3

.227ص،1991، القاھرة، دار النھضة العربية، عة اMسLميةقانون الدولي والشريالطفولة في ال
2

.1948اتفاقية منع جريمة ا�بادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام  المادة اXولى من   - 
3

.1948اتفاقية منع جريمة ا�بادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام  من )02(  المادة -  
4

، 1984سبتمبر 3، ودخلت حيز التنفيذ في 1979سبتمبر 18لمتحدة ھذه ا�تفاقية في اعتمدت الجمعية العامة لHمم ا -  
.89غسان خليل، المرجع السابق، ص انظر 

.1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام من ) 05( المادة   - 5
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فيما يتعلق بجنسية أطفالھما ا<مر الذي يضمن حقوق ا<طفال في الحصول على جنسية 

1أمھم خصوصا عندما يتوفى ا<ب أو الوالدان ويكون ا<طفال مع أمھم
.  

$ يكون لخطبة الطفل أو الزوجة أي أثر قانوني وتتخذ جميع : على أنكما نصت   

ي منھا، لتحديد من أدنى للزواج ولجعل تسجيل ا3جراءات الضرورية بما في ذلك التشريع

2الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا
.  

وما يمكن التنبيه إليه أنه يوجد العديد من ا$تفاقيات الدولية $ تتعلق مباشرة بحقوق      

3الطفل ولكن لھا آثارا تنعكس على حقوقه وعلى مدى الحماية الخاصة التي يحتاج إليھا
.  

  ا(نسان عامةحقوق الوثائق ا(قليمية الخاصة ب: الفرع الثاني

التي اھتمت اھتماما كبيرا بحق الطفل في الحياة ا3قليميةھناك العديد من الوثائق 

، ا<مراضوالنمو والحرية والتعليم والرعاية الصحية وحمايته من ا$ستغ8ل ووقايته من 

  : سنعرض ھذه الوثائق فيما يلي ا<ساسوعلى ھذا 

  على المستوى ا�وروبي: أو0

1950ا0تفاقية ا�وروبية لحماية حقوق ا(نسان وحرياته ا�ساسية لعام  -/1
4
.  

مادة، با3ضافة إلى عدة بروتوكو$ت مضافة ل8تفاقية 59تتكون ا$تفاقية من مقدمة و

ويمكن إجمال الحقوق والحريات ا<ساسية لMنسان المكفولة با$تفاقية ا<وروبية لحقوق 

  :ا3نسان وبروتوكو$تھا فيما يلي

الحق في الحياة، الحق في الحرية وا<من، الحق في قضاء عادل، الحق في احترام "     

الحياة الخاصة وا<سرة والمسكن والمراس8ت، الحق في حرية الفكر والعقيدة والديانة، 

$جتماع وتكوين الحق في حرية التعبير، الحق في التزويج وتكوين أسرة، الحق في حرية ا

الجمعيات، بما في ذلك الحق في ا$نضمام إلى النقابات، المساواة في الحقوق والواجبات بين 

الزوجين، الحق في الملكية، الحقوق المتعلقة بالتعليم، الحقوق ا$نتخابية، الحق في حرية 

ا3عدام، منع التنقل واختيار محل ا3قامة الحق في ترك أي بلد بما في ذلك بلده، منع عقوبة

التعذيب والعقوبات أو المعاملة غير ا3نسانية أو المھينة، منع الرق والعبودية والعمل 
                                                

1
.1979تمييز ضد المرأة لعام اتفاقية القضاء على جميع أشكال المن ) 02الفقرة 09( المادة   -  
2

.1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام من ) 02الفقرة 16( المادة  -  
3

 .33، ص 2004،القاھرة،دار الخدمات الجامعيةفاطمة شحاته أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام،  -
4

1953سبتمبر 3أوروبا على ا�تفاقية ودخلت حيز التنفيذ في وقعت دول مجلس1950نوفمبر 4في -  
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الشاق، عدم رجعية القوانين العقابية، عدم طرد أو ترحيل الرعايا، عدم الطرد الجماعي 

 "لHجانب
1
.

1961لعام الميثاق ا0جتماعي ا�وروبي -/2
2
.  

ة عن ا$تفاقية ا<وروبية لحقوق ا3نسان، ويعني الميثاق الميثاق ھو اتفاقية منفصل

أشار الميثاق إلى جملة من أساسا بضمان الحقوق ا$قتصادية وا$جتماعية دون تمييز، ، 

  .حقوق الطفل في بعض مواده 

على التزام الدول ا<طراف بتوفير حماية خاصة لHطفال  من جميع نص الميثاق       

لمعنوية، كما حظر العمل لمن ھم دون الخامسة عشرة من عمرھم، كما ا<خطار المادية وا

يمنع الميثاق تشغيل ا<طفال خ8ل مرحلة التعليم ا3لزامي إذا تعارض ذلك مع حقھم في 

التعليم، وتحديد مدة العمل بالنسبة لمن $ تتجاوز أعمارھم السادسة عشرة ومنع الصغار من 

حقوق ا<م العاملة وحقوق الطفل حديث الو$دة، وحق الميثاق إلىأشار العمل لي8،كما 

الطفل في اختيار نوع التعليم أو الحرفة التي ت8ئم مواھبه واستعداده، وضرورة تدريب 

3ذوي العاھات من ا<طفال على ا<عمال المناسبة
.  

  .على المستوى ا�مريكي : ثانيا

1969ا0تفاقية ا�مريكية لحقوق ا(نسان لعام -
4

:  

لت ا$تفاقية  في  أجزائھا مجموعة من الحقوق تتعلق بالطفل ،  وبخصوص تناو

لكل إنسان الحق في أن تكون حياته محترمة ھذا : " على أنحيث نصتالحق في الحياة، 

كذلك  ". الحق يحميه القانون وبشكل عام و$ يجوز أن يحرم أحد من حياته بصورة تعسفية

با3عدام على ا<شخاص الذين كانوا وقت ارتكاب حكم أكدت ا$تفاقية على عدم جوازال

الجريمة دون الثانية عشر عاما أو فوق السبعين عاما، وكذلك $ يجوز تطبيق ھذه العقوبة 

"على النساء الحوامل
5
.  

                                                
1

 .34، ص فاطمة شحاته أحمد زيدان، المرجع السابق -
2

.1965فيفري 26بإيطاليا، ودخل حيز التنفيذ في  - تورينو   -في1961أكتوبر 18تم التوقيع على الميثاق في  -  
3

 .38، ص 2010ت الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطفل في ظل اbتفاقيا، حماية حقوقوفاء مرزوق -
4

، 1978جويلية 18في سان خوسيه، ودخلت حيز التنفيذ في 1969صدرت ا�تفاقية ا:مريكية لحقوق ا�نسان عام  -  
.35، المرجع السابق، ص فاطمة شحاته أحمد زيدانانظر ، 

5
.1969ريكية لحقوق ا�نسان عام ا�تفاقية ا:ممن)  5و 1الفقرة  04( المادة  - 
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يعزل القاصرون خ8ل خضوعھم "والجدير بالذكر أن ا$تفاقية نصت على أن         

ن بأسرع ما يمكن أمام محاكم خاصة لمعاملتھم بما 3جراءات جزائية عن البالغين ويقدمو

 "يناسب وضعھم كقصر
1

وفي إطار معالجة ا$تفاقية لحرية الضمير والدين، نصت على . 

لeباء وا<وصياء حسبما يكون الحال، الحق في أن يوفروا <و$دھم أو القاصرون : " أن

 "لخاصةالخاضعين لوصياتھم تربية دينية وأخ8قية وفقا لقناعتھم ا
2
.  

لرقابة مسبقة حرية الفكر والتعبير ا$تفاقية على عدم جواز إخضاع ممارسة نصتكما     

إ$ في حالة إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة بھدف الحماية ا<خ8قية لHطفال ... 

"والمراھقين
3
.  

ا$تفاقية التدابير ضرورة أن تتخذ الدول ا<طراف في : " علىا$تفاقية كما ركزت     

المناسبة لتوفير الحماية ال8زمة لHو$د على أساس مصلحتھم المثلى، وذلك عند انح8ل 

لكل طفل الحق في تدابير الرعاية التي يتطلبھا وضعه كقاصر من قبل و". رابطة الزوجية

شخص لكل : وتضمن ا$تفاقية حق الجنسية للطفل فتنص على أن". عائلته والمجتمع والدولة

الحق في جنسية ما، ولكل شخص الحق في جنسية الدولة التي ولد على أرضھا إن لم يكن 

4له الحق في أية جنسية أخرى
.  

  .على المستوى ا(فريقي : ثالثا

1981الميثاق ا(فريقي لحقوق ا(نسان لعام -
5

:  

ا<سرة ھي :   " ولقد  خص الميثاق الطفل بمجموعة من الحقوق حيث نص  على أن

حدة الطبيعية وأساس المجتمع وعلى الدولة حمايتھا والسھر على صحتھا وس8مة الو

أخ8قياتھا، والدولة ملزمة بمساعدة ا<سرة في أداء رسالتھا كحماية لHخ8قيات والقيم 

                                                
1

.1969ا�تفاقية ا:مريكية لحقوق ا�نسان عام من)  5الفقرة  05( المادة  -  
2

.1969ا�تفاقية ا:مريكية لحقوق ا�نسان عام من)  4الفقرة  12( المادة  -  
3

.1969ا�تفاقية ا:مريكية لحقوق ا�نسان عام من)  4و 2الفقرة  13( المادة  -  
4

نصوص اbتفاقية نقL عن  .1969ا�تفاقية ا:مريكية لحقوق ا�نسان عام من) 20(و )  19( و  ) 4الفقرة  17(واد الم  -
الموقع اbلكتروني لجامعة منسيوتا مكتبة حقوق اMنسان بالوbيات المتحدة اXمريكية 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/regdoc.html
5

لمزيد ، 1976أكتوبر 21صدر الميثاق ا�فريقي لحقوق ا�نسان والشعوب ودخل حيز التنفيذ في 1981جوان 27في -  
الموقع اbلكتروني لجامعة منسيوتا مكتبة حقوق اMنسان بالوbيات المتحدة : لمزيد من المعلومات عن الميثاق راجع 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.htmlاXمريكية 
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ويتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة . التقليدية التي يعترف بھا المجتمع

لطفل على نحو ما ھو منصوص عليه في ا3ع8نات وا$تفاقيات وكفالة حقوقھا وحقوق ا

...."الدولية
1
.  

  .على المستوى العربي : رابعا

1994الميثاق العربي لحقوق ا(نسان لعام -
2

:  

كلف مجلس جامعة الدول العربية اللجنة العربية لحقوق ا3نسان 1979مارس 11في     

- ، وقد أعدت اللجنة المشروع خ8ل شھر ماي بإعداد مشروع ميثاق عربي لحقوق ا3نسان

إحالته إلى الدول العربية 1983مارس 31حيث قرر مجلس الجامعة في 1982أوت  

3بداء م8حظاتھا عليه، ولم تتحمس الدول العربية لHمر، حيث لم ترسل م8حظاتھا إ$ 

ذكورة بدراسة وقد قامت اللجنة الم. أربع دول فقط ھي السودان وقطر والبحرين وتونس

وأجرت بعض التعدي8ت على المشروع بناء على 1973ھذه الم8حظات في سبتمبر 

م8حظات بعض الدول إ$ أنه تم تأجيل البت في المشروع ريثما تنتھي منظمة المؤتمر 

قامت لجنة 1994ا3س8مي من دراسة مشروع حقوق ا3نسان في ا3س8م، وفي عام 

مشروع مسترشدة بإع8ن القاھرة لحقوق ا3نسان في ا3س8م مختصة بإعادة النظر في ال

، وأعادت صياغته في ضوء م8حظات 1990الصادر عن منظمة المؤتمر ا3س8مي عام 

3الدول ا<عضاء ومقترحاتھا 
.  

ولقد احتوى الميثاق على مجموعة من النصوص التي تتعلق بحقوق الطفل، نص 

$ يجوز تنفيذ حكم ا3عدام فيمن يقل عمره عن "  :على أنهالميثاق على الحق في الحياة

ثمانية عشر عاما أو في امرأة حامل حتى تضع حملھا أو على أم مرضع إ$ بعد انقضاء 

 "عامين على تاريخ الو$دة
4
.  

                                                
1

.1981الميثاق ا�فريقي لحقوق ا�نسان لعام من) 18(ة الماد - 
2

صادق مجلس الجامعة على الميثاق العربي لحقوق ا�نسان،  1994سبتمبر 15في -  
3

 . 46، المرجع السابق، ص وفاء مرزوق  -
4

.1994الميثاق العربي لحقوق ا�نسان لعام من) 12( المادة   - 



47 

أن محو ا<مية التزام واجب والتعليم " كما أكد الميثاق على الحق في التعليم ، فنص على 

ون ا$بتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من حق لكل مواطن على أن يك

 "التعليم الثانوي والجامعي ميسور الجميع
1
.  

الوحدة ا<ساسية للمجتمع وتتمتع   على أنهودورھا ا<سرةكما ركز الميثاق على   

بحمايته، وتكفل الدولة لHسرة وا<مومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية 

"، والشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقليةخاصة
2
.  

  

  

  .على المستوى ا0س*مي :خامسا

1990إع8ن القاھرة حول حقوق ا3نسان في ا3س8م  -
3
:  

  .ويتكون ا3ع8ن من مقدمة وخمس وعشرين مادة     

ه على جملة من تأكيدو قد تطرق ا3ع8ن  لحقوق الطفل  بصفة خاصة من خ8ل      

لكل طفل عند و$دته حق على ا<بوين والمجتمع والدولة في الحضانة على أنالحقوق 

والتربية والرعاية المادية والصحية وا<دبية كما تجب حماية الجنين وا<م وإعطائھما عناية 

لeباء ومن يحكمھم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون <و$دھم مع  -ب. خاصة

ل,باء - ج. جوب مراعاة مستقبلھم ومصلحتھم في ضوء القيم ا<خ8قية وا<حكام الشرعيةو

"على ا<بناء حقوقھا ولHقارب حق على ذويھم وفقا <حكام الشريعة
4
.  

  

  

  

  

                                                
1

.1994عربي لحقوق ا�نسان لعام الميثاق المن) 34( المادة  -  
2

، منشورات الحلبي لية، حماية حقوق الطفل في ضوء أحكام الشريعة اMسLمية واbتفاقيات الدووسيم حسام الدين اXحمد -
 .237،ص 2009بيروت،الحقوقية ،

3
وافق المؤتمر ا�س�مي قامت منظمة المؤتمر ا�س�مي بإصدار إع�ن القاھرة حول حقوق ا�نسان في ا�س�م، حيث  - 

أوت 4 –جويلية 31(  المنعقد في القاھرة في الفترة من ) دورة الس�م والتكافل والتنمية( التاسع لوزراء الخارجية 
  .35فاطمة شحاته أحمد زيدان ، المرجع السابق ، ص انظر   .على ا�ع�ن) 1990

4
 .1990من إعLن القاھرة ) 07(المادة  -
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  المطلب الثاني

  الطفلالقانون الدولي لحقوق 

ق ا3نسان ككل، إن اھتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل قد سبق ا$ھتمام بحقو         

بصفة عامة ، فإن ذلك $ يعني أن ا3نسانوإن كانت حقوق الطفل قد تناولتھا وثائق حقوق 

وھذا ما تمثل في إقرار عصبة ا<مم المتحدة حقوق الطفل لم تتطور بشكل خاص ومستقل ، 

بعد ذلك إقرار الجمعية العامة لHمم المتحدة ا، يليھ31924ع8ن جنيف لحقوق الطفل 

عن الوثائق ا<ولو3يضاح ذلك سوف نتحدث في الفرع  .31959ع8ن حقوق الطفل لعام 

  .الخاصة بالطفل ا3قليميةالعالمية الخاصة بالطفل، ثم نتناول في الفرع الثاني الوثائق 

  الطفلحقوق الوثائق العالمية الخاصة ب: ا�ولالفرع

ا3نسان بصفة عامة التي احتوت تعرضنا فيما سبق لمختلف الوثائق الدولية لحقوق  

في طياتھا مجموعة من الحقوق كفلتھا ھذه الوثائق للطفل من منطلق اعتباره كائن ضعيف 

يحتاج لحماية عامة بوصفه إنسان ،وسنحاول من خ8ل ھذا الفرع التركيز على الوثائق 

  .العالمية الخاصة بالطفل

1جنيف  – 1924إع*ن حقوق الطفل لعام :أو0 
  

من خ8لكانت البداية الحقيقية للفت أنظار العالم حول أوضاع ا<طفال في العالم     

ا3ع8نات التي قررت حقوقا محددة للطفل ، ومن بين ھذه ا3ع8نات إع8ن جنيف لعام 

  .الذي أقرته عصبة ا<مم1924

  

                                                
1

، وتم التصويت النھائي 1923  فيفري 23لمجلس العام ل�تحاد الدولي �غاثة ا:طفال في جلسته بتاريخ اعتمد من ا - 

يفري، والموقع عليه من أعضاء المجلس العام في ف1923ماي 17عليه من قبل اللجنة التنفيذية في جلستھا بتاريخ 

1924.  
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   1924المبادئ الواردة في إع8ن جنيف لعام  /1

ور المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الطفل  يعد ا3ع8ن تجسيد لد        

، الذي "ا$تحاد الدولي 3نقاذ الطفولة " حيث يرجع الفضل في فكرة ھذا ا3ع8ن إلى  

بمساعدة من اللجنة الدولية للصليب  " اج8نتين جيب " أسسته سيدة بريطانية تدعي 

 )199-1914(حرب العالمية ا<ولىا<حمر، وذلك بعد المآسي التي عرفھا العالم في ال

إلى " اج8نتين جيب " والتي راح ضحيتھا ا<طفال بصفة خاصة  لذلك تقدمت السيدة 

عن طريق ا$تحاد الدولي 3نقاذ 1923عصبة ا<مم المتحدة بمشروع ا3ع8ن في عام 

.الطفولة
 1

       

  .حيث احتوى ا3ع8ن على خمسة مبادئ     

قوق الطفل المسمي إع8ن جنيف، يعترف الرجال والنساء في طبقا 3ع8ن ح      

جميع أنحاء الب8د بأن علي ا3نسانية أن تقدم للطفل خير ما عندھا، ويؤكدون واجباتھم، 

  .بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو الدين

ادية يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية الم  - 1

  .والروحية

الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج، والطفل المتخلف يجب  - 2

أن يشجع، والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح، واليتيم والمھجور يجب 

  .وإنقاذھماإيواؤھما

  .يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة  - 3

  .لطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من كل استغ8ليجب أن يكون ا - 4

يجب أن يربي الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في  - 5

.خوتهاخدمة 
2

  

  ا3ع8نتقييم  /2

                                                
.34منتصر سعيد حمودة ، مرجع سابق ، ص   -1
اbلكتروني لجامعة منسيوتا ، مكتبة حقوق اMنسان بالوbيات المتحدة موقع النق� عن �ن نصوص ا�ع -2

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/child1924.htmlاXمريكية
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عصبةا<عضاءأنه لم يصدر باسم الدول ا3ع8نما يؤخذ على  المتحدة ا<ممفي

وإنمالم يوجه للدول ا3ع8نوھي جمعية العصبة ، كما أن صدر من أحد أجھزتھاوإنما

وجه لرجال ونساء العالم في صورة وثيقة اجتماعية ، وبالتالي فإنه $ يرتب التزامات 

قانونية في حق الدول ، كما أنه لم يعالج كافة حقوق الطفل ا<خرى كحقه في الميراث 

1والنفقة والتعبير عن آرائه 
.  

لMع8ن من انتقادات ، إ$ انه يعتبر أول وثيقة دولية حاولت لفت أنظار رغم ما وجه     

في مجال حقوق الطفل ا<ولىالعالم حول قضايا وحقوق الطفل وبالتالي كانت ا$نط8قة 

  . بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة ا3نسانلبدء ا$ھتمام الجدي بحقوق 

1959إع*ن حقوق الطفل لعام :ثانيا 
2

.  

المتحدة  ا<ممتم تأسيس منظمة ) 1945 -1939(بعد نھاية الحرب العالمية الثانية        

كبديل عن عصبة ا<مم التي انھارت ،لتواصل منظمة ا<مم المتحدة المسيرة في مجال تبني 

  . 1959وإقرار الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل الذي توج بإع8ن حقوق الطفل لعام 

لما كانت شعوب ا<مم المتحدة، في الميثاق، قد أكدت ا3ع8ن يباجةدفيوقد جاء

إيمانھا بحقوق ا3نسان ا<ساسية وبكرامة الشخص ا3نساني وقيمته، وعقدت ىمرة أخر

العزم علي تعزيز التقدم ا$جتماعي وا$رتقاء بمستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، 

ي ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان، بأن لكل إنسان أن ولما كانت ا<مم المتحدة، قد نادت، ف

يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو 

الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو ا<صل القومي أو ا$جتماعي 

طفل يحتاج، بسب عدم نضجه الجسمي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر، ولما كان ال

والعقلي إلي حماية وعناية خاصة، وخصوصا إلي حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو 

بعده، وبما أن ضرورة ھذه الحماية الخاصة قد نص عليھا في إع8ن حقوق الطفل الصادر 

لنظم واعترف بھا في ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان وفي ا1924في جنيف عام 

                                                
.36ماھر جميل أبو خوات ، مرجع سابق ، ص . د  -1

2
غسان خليل ، / ، انظر د1959مبر نوف 20المؤرخ في ) 14- د( 1386صدر رسميا بموجب قرار الجمعية العامة  -  

. 27-26المرجع السابق ، ص 
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ا<ساسية للوكا$ت المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية الطفل، وبما أن للطفل 

  علي ا3نسانية أن تمنحه خير ما لديھا، 

ھذا لتمكنيه من التمتع " إع8ن حقوق الطفل"فإن الجمعية العامة، تصدر رسميا 

المقررة في ھذا بطفولة سعيدة ينعم فيھا، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات

ا3ع8ن، وتدعو اWباء وا<مھات، والرجال والنساء ك8 بمفرده، كما تدعو المنظمات 

الطوعية والسلطات المحلية والحكومات القومية إلي ا$عتراف بھذه الحقوق والسعي لضمان 

1مراعاتھا بتدابير تشريعية وغير تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا للمبادئ التالية
 :  

  :أ ا<ولالمبد

ولكل طفل ب8 استثناء . يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في ھذا ا3ع8ن

أن يتمتع بھذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو 

الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو ا<صل القومي أو ا$جتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي 

  . آخر يكون له أو <سرتهوضع 

  :المبدأ الثاني

يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص 

والتسھي8ت ال8زمة 3تاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي وا$جتماعي نموا 

عتبار ا<ول في وتكون مصلحته العليا محل ا$. طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة

  . سن القوانين لھذه الغاية

  :المبدأ الثالث

  . للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية

  :المبدأ الرابع

يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان ا$جتماعي وأن يكون مؤھ8 للنمو الصحي 

تين ال8زمتين قبل وعلي ھذه الغاية، يجب أن يحاط ھو وأمه بالعناية والحماية الخاص. السليم

  . وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللھو والخدمات الطبية. الوضع وبعده

  :المبدأ الخامس

                                                
1

اbلكتروني لجامعة منسيوتا ، مكتبة حقوق اMنسان موقع الانظر النص الكامل لfعLن في مجموعة صكوك دولية ،  -  
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b025.htmlبالوbيات المتحدة اXمريكية  
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يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية 

  . الخاصة التي تقتضيھا حالته

  :المبدأ السادس

. شخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلي الحب والتفھميحتاج الطفل لكي ينعم ب

ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلي أبعد مدي ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتھما، 

وعلى أي حال، في جو يسوده الحنان وا<من المعنوي والمادي ف8 يجوز، إ$ في ظروف 

تمع والسلطات العامة تقديم عناية ويجب علي المج. استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه

ويحسن دفع . خاصة لHطفال المحرومين من ا<سرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش

  . مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال ا<سر الكبيرة العدد

  :المبدأ السابع

احله ا$بتدائية للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مر

علي ا<قل، وأن يستھدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من 

تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية ا<دبية وا$جتماعية، ومن أن يصبح عضوا 

ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا ھي المبدأ الذي يسترشد به . مفيدا في المجتمع

  . وتقع ھذه المسؤولية بالدرجة ا<ولي علي أبويه. عن تعليمه وتوجيھهالمسؤولون

ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللھو، اللذين يجب أن يوجھا نحو أھداف التعليم 

  . وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بھذا الحق. ذاتھا

  :المبدأ الثامن

  . الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية وا3غاثةيجب أن يكون الطفل، في جميع

  :المبدأ التاسع

ويحظر . يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور ا3ھمال والقسوة وا$ستغ8ل

  . ا$تجار به علي أية صورة

ويحظر في جميع ا<حوال حمله . و$ يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن ا<دنى الم8ئم

تركه يعمل في أية مھنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه علي العمل أو

  . الجسمي أو العقلي أو الخلقي
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  :المبدأ العاشر

يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز 

العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفھم 

تسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم وا<خوة العالمية، وعلي ا3دراك التام لوجوب وال

1تكريس طاقته ومواھبه لخدمة إخوانه البشر
 .  

  1959تقييم إع8ن حقوق الطفل لعام    -

ما يؤخذ على ا3ع8ن أنه جاء خاليا من أية وسيلة رقابية تضمن حماية حقوق الطفل،       

قوق المدنية والسياسية للطفل، باستثناء الحق في الجنسية من خ8ل وأغفل العديد من الح

المبدأ الثالث من ا3ع8ن، والحق في الحماية من كل أشكال وصور ا$ستغ8ل في المبدأ 

2التاسع من ا3ع8ن 
.  

كما أن ا3ع8ن يفتقر للقوة القانونية الملزمة كونه ليس معاھدة دولية ملزمة، ولكن ھذا 

قيمة ا<دبية والتاريخية التي له في ضمائر شعوب العالم، كما أن ا3ع8ن كان $ ينفي ال

.1989بمثابة النواة الحقيقية 3صدار اتفاقية حقوق الطفل لعام 
3

  

  1990ا(ع*ن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه عام : ثالثا

فيالمتحدة بنيويوركجاء ا3ع8ن في إطار القمة العالمية للطفولة التي عقدت با<مم     

قادة دول العالم ورؤساء حكوماتھم في ل، كانت القمة أكبر تجمع1990سبتمبر 30و 29

أول قمة عالمية لحقوق الطفل وأسفر ا3جتماع عن إصدار ا3ع8ن العالمي لحقوق الطفل 

4وحمايته ونمائه مصحوبا بخطة لتنفيذه
.  

يات الطفولة التي يعانيھا م8يين ا<طفال من أعلن القادة والرؤساء تصديھم لتحد         

مخاطر تعيق نموھم وتنميتھم، حيث تشتد معاناتھم بسبب الحروب أو أعمال العنف، أو 

ا3حت8ل ا<جنبي لبلدانھم وضم تلك البلدان بسبب التمييز والفصل العنصري والعدوان و

كما يعاني . ة وا3ستغ8لوالتشرد والنزوح أو بوصفھم معوقين أو ضحايا لMھمال والقسو

                                                
1

اbلكتروني لجامعة منسيوتا ، مكتبة حقوق اMنسان موقع اللfعLن في مجموعة صكوك دولية ، انظر النص الكامل  -
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b025.htmlبالوbيات المتحدة اXمريكية  

2
 .41ماھر جميل أبو خوات ، مرجع السابق ، ص  -

3
  . 55- 54منتصر سعيد حمودة ، مرجع سابق ، ص  -

4
 .95عزيز مخيمر ، المرجع السابق ، ص عبد ال- 
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م8يين ا<طفال من وي8ت الفقر وا<زمات ا$قتصادية ومن الجوع والتشرد و من ا<وبئة 

وا<مية وتدھور البيئة، كما يعانون من اWثار الناجمة عن المديونية الخارجية لبلدانھم، ومن 

. لبلدان ا<قل نمواا3فتقار إلى نمو مستمر في كثير من البلدان النامية وعلى الخصوص ا

با3ضافة إلى ذلك يموت في كل يوم أربعين ألف طفل من جراء سوء التغذية والمرض بما 

ومن شح المياه النظيفة ومن نقص المرافق ) ا3يدز( في ذلك نقص المناعة المكتسبة 

1الصحية ومن اWثار المترتبة على مشكلة المخدرات
.  

لتحقيق نتائج ملموسة في ،2اون والتضامن الدوليينكما تم التأكيد على ضرورة التع      

تنشيط النمو ا3قتصادي والتنمية وحماية البيئة، ومنع انتشار : " العديد من الميادين

ا<مراض المميتة والمعقدة وبلوغ مستوى أعلى من العدالة ا3جتماعية وا3قتصادية، 

لمعاقين وذوي الظروف الصعبة وتعزيز صحة الطفل وتغذيته وا3ھتمام والدعم لHطفال ا

وتوفير التعليم ومحو ا<مية للجميع من أجل نمو أطفال العالم، وتعزيز ا<مومة وتوفير حل 

مبكر وشامل ودائم لمشاكل الديون الخارجية التي تواجه البلدان النامية المدينة لتخفيف أثر 

"الظروف ا3قتصادية على مصير ا<طفال
3
.  

التزمت الدول الموقعة على ا3ع8ن بإعطاء ا<ولوية لحقوق تحقيق ھذه ا<ھداف لو

ا<طفال وبقائھم وحمايتھم ونمائھم، والعمل كذلك في إطار من التعاون الدولي والوطني 

4على تحقيق البرنامج التالي لحماية حقوق ا<طفال وتحسين حياتھم ويشمل ذلك ما يلي
:  

الطفل، وكذلك نشر معلومات عن حقوق العمل على التصديق وتنفيذ اتفاقية حقوق -/1

  .الطفل مع مراعاة اخت8ف القيم الثقافية وا3جتماعية السائدة في مختلف البلدان

بذل الجھود لتعزيز صحة ا<طفال، وتخفيض معد$ت وفيات ا<طفال الرضع وتوفير  -/2

  .المياه النظيفة لHطفال والمرافق الصحية الم8ئمة في كل مكان

  .تدابير ترمي إلى استئصال الجوع وسوء التغذية والمجاعةاتخاذ  -/3

  .تعزيز دور المرأة ومكانتھا، والتنظيم الرشيد لحجم ا<سرة -/4

  .دعم دور ا<سرة واWباء في تلبية احتياجات الطفل من أجل تربيته والعناية به -/5

                                                
1

 ).07الى غاية المادة  04من المادة ( التحديات  -  
2

 ).17إلى غاية المادة   08من المادة ( الفرص والمھمة  - 
3

 .123غسان خليل ، المرجع السابق، ص  -
4

 .20-18: التزامات الدول من خLل المواد  - 
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الة المنتجة من خ8ل الحد من ا<مية وتوفير فرص التعليم لجميع ا<طفال وتھيئتھم للعم -/6

  .التدريب المھني

تخفيف محنة م8يين ا<طفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، مثل الفصل العنصري  -/7

وا3حت8ل ا<جنبي، واليتامى وأطفال الشوارع وأبناء العمال المھاجرين وا<طفال المشردين 

ين والمحرومين وضحايا الكوارث الطبيعية والصناعية والموقعين وا<طفال المستغل

اجتماعيا، وا<طفال ال8جئين وا<طفال العاملين والقضاء على التشغيل غير المشروع 

  .لHطفال وحماية ا<طفال من ھاوية المخدرات

حماية ا<طفال من وي8ت الحروب، وحماية ا3حتياجات ا<ساسية لHطفال وا<سر  -/8

  .حتى في أوقات الحرب وفي مناطق الصراعات والعنف

  .اتخاذ تدابير مشتركة لحماية البيئة -/9

  محاربة الفقر من خ8ل تحويل موارد إضافية إلى البلدان النامية، وتحسين معد$ت - /10

1التبادل التجاري وزيادة تحرير التجارة والتخفيف من عبء الديون
.  

خطة عمل فقد قرر مؤتمر القمة اعتماد وتنفيذ ، 2ضع ھذه ا<ھداف موضع التنفيذلوو       

كإطار لMط8ع بالمزيد من ا<عمال الوطنية والدولية المحددة وكدليل للحكومات الوطنية، 

والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية عند صياغة برامجھا ال8زمة لتأمين تنفيذ 

ا3ع8ن من أجل الطفل، فھذا العمل $ يستھدف صالح الجيل الحالي فقط، بل صالح ا<جيال 

3فما من مھمة أنبل من توفير مستقبل أفضل لجميع أطفال العالم. ادمة أيضاالق
.  

2002إع*ن عالم جدير با�طفال : رابعا
4

  

  :ا3ع8ن ما يليجاء في ا$علن ولقد        

قبل أحد عشر عاما، أخذ زعماء العالم على عاتقھم في مؤتمر القمة العالمي من أجل  -/1

روا نداء عالميا عاج8 طالبوا فيه بضمان مستقبل أفضل لكل الطفل إلتزاما مشتركا وأصد

  .طفل

                                                
1

 .133ق ، ص وسيم حسام الدين اXحمد ، مرجع ساب  -
2

 .25إلى  21الخطوات القادمة الLزم اتخاذھا من الدول ، المواد من  -  
3

.128غسان خليل ، المرجع السابق ، ص  -  
4

" خاصة بالطفولة صدر عنھا ال2002ماي 10 – 8لجمعية العامة لHمم المتحدة في الفترة من لستثنائية ا�دورة ال -  
.با بخطة عمل لتنفيذهمصحو" إع�ن عالم جدير با:طفال
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ومنذ دلك الحين، أحرز الكثير من التقدم كما ورد في تقرير ا<مين العام المعنون        -/2

فقد أنقذت أرواح الم8يين من الصغار، وأصبح عدد ا<طفال الملتحقين " نحن ا<طفال" 

مضى، وازداد عدد ا<طفال الذين يشاركون في اتخاذ بالمدارس أكبر مما كان في أي وقت

وأبرمت معاھدات مھمة لحماية ا<طفال ومع ذلك فإن ھذه . القرارات المتعلقة بحياتھم

ا3نجازات والمكاسب متفاوتة، ومازال ھناك الكثير من العقبات و$ سيما في البلدان النامية، 

ا للجميع كما أن جملة المكاسب لم تكن وقد ثبت أنه من الصعب ضمان مستقبل أكثر إشراق

  .على مستوى الواجبات الوطنية وا3لتزامات الدولية

ولقد أعلن رؤساء  الدول والحكومات و ممثلوا الدول المشاركة في الدورة ا$ستثنائية  -/3

للجمعية العامة المعنية بالطفل، تأكيد التزامھم بالمقاصد والمبادئ المنصوص عليھا في 

مم المتحدة، والتصميم على ا3ستفادة من ھذه الفرصة التاريخية لتغيير العالم من ميثاق ا<

أجل ا<طفال ، ثم أكدوا من جديد التزامھم بإنجاز ما لم يتم إنجازه من برنامج مؤتمر القمة 

العالمي من أجل الطفل وبمعالجة المسائل الطارئة ا<خرى التي لھا أھمية حيوية بالنسبة 

داف ا<طول أج8 والغايات التي اعتمدت في التعھدات التي قدمت في لتحقيق ا<ھ

المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي عقدتھا ا<مم المتحدة مؤخرا وخاصة في إع8ن 

  .ا<مم المتحدة لHلفية، وذلك عن طريق العمل الوطني والتعاون الدولي

سنة إقرار بأن 18نسان عمره أقل من أي كل إ -كما تم ا$لتزام بحماية حقوق كل طفل -/4

أحكام ا3تفاقية الدولية لحقوق الطفل، وھي المعاھدة الوحيدة في التاريخ التي تحظى بأكبر 

قدر من التأثير العالمي، والصكوك ا<خرى ذات صلة بحقوق ا3نسان تشكل المعايير 

  .المھمة 3عمال حقوق الطفل

ر با<طفال تكون فيه التنمية البشرية المستدامة التي كما تم التأكيد على بناء عالم جدي -/5

تراعي مصالح الطفل على أفضل وجه ممكن، قائمة على مبادئ الديمقراطية والعدالة وعدم 

التمييز والس8م والعدالة ا3جتماعية وشمولية وعدم تجزئة وتكافل وتفاعل جميع حقوق 

1ا3نسان بما فيھا الحق في التنمية
.  

                                                
نق�LLLLLLLLLLLLL عLLLLLLLLLLLLLن موقLLLLLLLLLLLLLع ا�مLLLLLLLLLLLLLم المتحLLLLLLLLLLLLLدة     .عLLLLLLLLLLLLLالم يليLLLLLLLLLLLLLق با:طفLLLLLLLLLLLLLال"الوثيقLLLLLLLLLLLLLة الختاميLLLLLLLLLLLLLة  - 1

http://www.un.org/arabic/ga/children/
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بأن اWباء وا<مھات وا<سر أو أولياء ا<مر في بعض الحا$ت ھم رعاة ا3عتراف  -6

1ا<طفال ا<ساسيين لذلك سنعزز قدراتھم على تقديم أمثل عناية ورعاية وحماية 
.  

كما  ناشد القادة والرؤساء جميع أعضاء المجتمع ا3نضمام إليھم في حملة عالمية       

2ن خ8ل ا3لتزام بالمبادئ وا<ھداف التالية تساعد في بناء عالم جدير با<طفال م
:  

ستحضى المصالح العليا للطفل برعاية رئيسية في جميع ا<عمال : جعل ا<طفال أو$  -

  .التي لھا صلة با<طفال

ا3ستثمار في ا<طفال حيث أن ا3ستثمار في ا<طفال وإحقاق حقوقھم : القضاء على الفقر -

ء على الفقر ويجب اتخاذ تدابير فورية للقضاء على أسوأ ھما أكثر الطرق فعالية للقضا

  .أشكال عمل ا<طفال

كل طفل وطفلة يولد حرا ومتساويا في الكرامة والحقوق، ولذلك يجب : $ إھمال <ي طفل -

  .إنھاء جميع أشكال التمييز التي تضر ا<طفال

م ويشكل بقاؤھم يجب أن يتوافر لHطفال أفضل بداية ممكنة لحياتھ: رعاية كل طفل -

وحمايتھم ونموھم وتنشئتھم في إطار صحة جيدة وتغذية م8ئمة، الدعامة ا<ساسية لتنمية 

البشرية وسنبذل جھودا متظافرة لمكافحة ا<مراض المعدية والتصدي لHسباب الرئيسية 

نيا لسوء التغذية وتربية ا<طفال في بيئة آمنة تمكنھم من أن يكونوا أصحاء بدنيا ويقظين ذھ

  .ومستقرين عاطفيا وأكفاء اجتماعيا وقادرين على التعلم

يجب أن يتاح لجميع البنات والبنين تعليم إبتدائي مجاني وإلزامي وجيد : تعليم كل طفل -

النوعية باعتباره حجر ا<ساس لتعليم أساسي شامل للجميع، ويجب القضاء على الفوارق 

  .والثانوييا$بتدائيوا3عدادبين الجنسين في التعليم 

يجب حماية ا<طفال من أي أعمال عنف، أو إيذاء : حماية ا<طفال من ا<ذى وا3ستغ8ل -

  .أو استغ8ل أو تمييز فض8 عن جميع أشكال ا3رھاب وأخذ الرھائن

                                                
1

توصLLLLLLLية اللجنLLLLLLLة الجامعLLLLLLLة المخصصLLLLLLLة للLLLLLLLدورة ا�سLLLLLLLتثنائية": عLLLLLLLالم يليLLLLLLLق با:طفLLLLLLLال"الوثيقLLLLLLLة الختاميLLLLLLLة  -

نق�LLLLLLL عLLLLLLLن موقLLLLLLLLع ا�مLLLLLLLم المتحLLLLLLLLدة     )Rev.1-A/AS/27/19.(السLLLLLLLابعة والعشLLLLLLLرين للجمعيLLLLLLLLة العLLLLLLLام

http://www.un.org/arabic/ga/children/

2
للجمعية العامة    27الدورة . عالم يليق با:طفال"الوثيقة الختامية  -



58 

يجب حماية ا<طفال من أھوال  الصراعات المسلحة، ويجب : حماية ا<طفال من الحروب-

  .الدولي، حماية ا<طفال تحت  ا3حت8ل ا<جنبيأيضا وفقا <حكام القانون 

يجب حماية ا<طفال وأسرھم من اWثار : ا3يدز/ مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  -

  .ا3يدز/ الفتاكة لفيروس نقس المناعة البشرية 

ا<طفال والمراھقون مواطنون أذكياء قادرون : ا3نصات إلى ا<طفال وكفالة مشاركتھم -

مساعدة في بناء مستقبل أفضل للجميع، ويجب علينا أن نحترم حقھم في التعبير عن على ال

  .أنفسھم وفي المشاركة في كل المسائل التي تمسھم حسب أعمارھم ومدى نضجھم

يجب علينا أن نحمي بيئتنا الطبيعية، بما فيھا من تنوع : حماية ا<رض من أجل ا<طفال -

. تحسن نوعية الحياة للجيل الحالي ولHجيال المقبلةالحياة وجمال وموارد، وھي جميعھا

وسنقدم كل مساعدة لحماية ا<طفال وتقليل آثار الكوارث الطبيعية والتدھور البيئي عليھم 

1إلى أدنى حد وحمايتھم منھا
.  

و من أجل وضع ھذه ا<ھداف موضع التنفيذ، فقد قرر مؤتمر القمة إعتماد وتنفيذ         

الم يستمتع فيه جميع البنات والبنين بطفولتھم التي ستكون وقتا للعب خطة عمل لبناء ع

والتعلم يحظون فيه بالحب وا3حترام وا3عزاز تكون فيه حقوقھم معززة ومصانة دون 

رفاھھم ويتسنى لھم فيه أن تمييز من أي نوع كان وتكون ا<ھمية القصوى فيه لس8متھم و

  .ينشأوا في صحة وس8م وكرامة

  

  .الطفلحقوق الوثائق ا(قليمية الخاصة ب: الثاني الفرع

إن وجود اتفاقيات إقليمية يساھم أكثر في تنسيق وتوحيد الجھود لبلوغ مستوى أعلى 

من الحماية والترقية لحقوق الطفل وتراعى من جھة الخصوصيات والظروف ا3قليمية 

  .وتكون أقرب الى واقع الطفل ا$قتصادي وا$جتماعي والثقافي 

الخاصة بالطفل لما لھا من ا3قليميةسنحاول من خ8ل ھذا الفرع دراسة الوثائق 

  .على واقع حقوق الطفلثارآوقيمة قانونية 

  

                                                
1

نق� عن موقع ا�مم المتحدة     .لم يليق با�طفالعا"الوثيقة الختامية  -  
http://www.un.org/arabic/ga/children/



59 

1983ميثاق حقوق الطفل العربي الصادر عن جامعة الدول العربية عام : أو0
1

  

        

ف ، عرض المبادئ ، ا<ھدا: يتكون الميثاق من ديباجة وخمسة أجزاء تتضمن 

المتطلبات والوسائل ، والعمل العربي المشترك في مجال تنمية الطفولة ورعايتھا ،وأحكام 

.عامة
  

إسھاما عربيا في مجال ا3ھتمام بالطفولة 1983مثل ميثاق حقوق الطفل العربي لعام     

فيوحمايتھا في إطار جامعة الدولة العربية، حيث أخذ في ا3عتبار القيم ا3س8مية السائدة

2ھذه المنطقة وفي توحيد المفھوم العربي لحقوق الطفل
.  

بالرغم من ان ميثاق حقوق الطفل يعد مساھمة عربية جادة في توحيد الجھود العربية 

  :، وتعبيره عن الخصوصية النوعية العربية إ$ انه يعاب عليه ما يلي 

غه سن الخامسة كل طفل عربي من يوم مولده إلى بلو" تعريف الميثاق للطفل  بأنه -1

ا3تجاه الحديث سواء أكان ذلك على المستوى يتناقض مع ما تعريف " عشر من العمر 

  .لرفع سن الطفل الوطني أم الدولي، 

  .الجوانب التوجيھية وا3رشادية أكثر من ا3لتزامات المحددة طغى على مواد الميثاق  -2

خاذ الخطوات الCزمة في حدود ما تسمح إن جوانب تنفيذ الميثاق بجھود كل دولة من أجل ات - 3

عن اEجراءات التي تتخذھا ) 50/ مادة ( به إمكاناتھا المادية والفنية، وما تقديم التقارير الدورية 

الدول العربية واEنجازات التي تحققھا للوفاء باEلتزامات المنصوص عليھا في الميثاق، إ� 

ا فقد الميثاق آلية مراقبة التنفيذ والمتابعة حيث لم تحدد تحصيل حاصل لعبارة وفقا Eمكانياتھا وبھذ

جھة أو لجنة لمتابعة ھذه التقارير أو فحصھا أو حتى لتنسيق العمل العربي المشترك في ھذا 

  .3المجال كما جاء في الميثاق

                                                
1

تم ا�تفاق على وضع مشروع لميثاق حقوق الطفل ) 1980أفريل 10-8(المؤتمر ا:ول للطفل العربي في تونس عقد -  
لرابعة لمجلس وزراء الشؤون ا�جتماعية المنعقدة العربي، وقد قامت ا:مانة العامة بصياغة المشروع وقدمته إلى الدورة ا

فاطمة احمد شحاته احمد زيدان ، مرجع انظر .حيث تم إقرار الميثاق  من قبل المجلس )  1983ديسمبر 5-4( في تونس
. 48- 47سابق ، ص 

2
 .108عبد العزيز مخيمر ، المرجع السابق ، ص  -

3
 . 200، ص 1999وق اMنسان ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، عبد الخالق عLم ، اbتفاقيات الدولية لحق -
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عدم تطرق الميثاق لحقوق عديدة تعد ضرورية لحماية الطفل مثل الحفاظ على ھوية الطفل  - 4

الطفل من المخدرات واEستغCل الجنسي واEختطاف والتعذيب وحماية الطفل أثناء وحماية

  .النزاعات المسلحة، والحماية القانونية لMطفال ا2حداث والجانحين وأطفال الشوارع

ولھذا فإن الميثاق يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر خاصة بعد صدور اتفاقية حقوق الطفل الدولية      

من تھديد واحت5ل وتحد سافر وا4س5مية، با4ضافة إلى ما تتعرض له المنطقة العربية 1989لعام 

  .1للشرعية الدولية

  

2001ا(طار العربي لحقوق الطفل لعام : ثانيا
2

  

أن ا<مر يقتضي اتخاذ موقف جاء فيھايتكون ا3طار العربي لحقوق الطفل من ديباجة       

فل، ويؤكد العزم على مواصلة الجھد لتفعيل ھذه الحقوق عربي يكرس ا3لتزام بحقوق الط

: وتذليل العقبات والتصدي للتحديات ولقد انتظمت مواد ا3طار العربي لحقوق الطفل كالتالي

  .عرض أھم التحديات، ثم المقومات وا3مكانات والفرص المتاحة ثم ا<ھداف

  :3أھم التحديات والتي يأتي في مقدمتھا  -

3قتصادية وما صاحبھا في بعض الدول العربية من برامج إعادة الھيكلة التحو$ت ا -1

ا3قتصادية وا3نضمام $تفاقيات تجارية عالمية، وتقليص حجم ا3تفاق ا3جتماعي، 

والمشك8ت الناجمة عن حدة الفقر واتساع رقعته، وارتفاع معد$ت البطالة، واغفال البعد 

وية، وازدياد حدة التفاوت ا3جتماعي مما ينذر الديموغرافي في بعض السياسات التنم

  .بالتنافر وا3غتراب

  .الضغوط التي تواجه دور ا<سرة في عملية التنشئة ا$جتماعية وتربية ا<جيال الناشئة -2

                                                
1

معفقھاواتدىموبيةرلعاتيعارللتشنةرمقاوتحليليةسة، درابيةرلعادوللافيلفطلاوقحقعةوسوم، طرانقمحات -
�جتماعيةاونؤلشاعاطقلةوفطلوارة�سادوات ، إدارة�والصلةاذاتىر�خاليةدولت ا�تفاقياوالفطلاوقحقتفاقيةا
.2008القاھرة ،لجامعة الدول العربية ، لعامةا�مانةا
2

، وتمت المصادقة عليه من مجلس جامعة الدول العربية على 2001مارس 28صدر ا�طار العربي لحقوق الطفل في  - 

 .52ص فاطمة شحاته أحمد زيدان ، مرجع سابق ، انظر .مستوى القمة في المملكة ا:ردنية الھاشمية

3
ا�جتماعية با:مانة   الشؤون  والطفولة التابعة لقطاعا:سرةوالمرأةإدارة،2001وثيقة اMطار العربي لحقوق الطفل   -

، نق� عن موقع  جامعة الدول العربية  الدول العربيةلجامعة  العامة
http://www.famchildlas.org/Lagnakidis.html 
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معاناة عدد كبير من ا<طفال خاصة الرضع وأمھاتھم من نقص الرعاية الصحية ا<ولية  -3

ء التغذية غير المتوازنة وعدم توفر مياه الشرب النقية والخدمات الصحية ا<ساسية وسو

والمرافق الصحية الم8ئمة خاصة في المناطق الريفية وا<حياء الفقيرة ومخيمات ال8جئين 

وازدياد مخاطر التلوث البيئي، ومخاطر انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة، ونقص  

  .الرعاية لHطفال ذوي ا3حتياجات الخاصة

ة التسرب من التعليم ا<ساسي بسبب ا<وضاع ا3قتصادية أو قصور العملية ظاھر -4

التعليمية، أو بعض ا<نماط السلبية من الموروثات الثقافية خاصة بالنسبة لHطفال ا3ناث، 

  .أو كل ھذه ا<سباب مجتمعة مما يفاقم من ظاھرة ا<مية

إلى مزيد من ا3ھتمام بالثقافة الحاجة الملحة لمراجعة المناھج التعليمية وتطويرھا -5

  .العلمية وثقافة الھوية للطفل واكتشاف ا<طفال الموھوبين وتنمية قدراتھم

  .التطور السريع في العلم والمعرفة وثورة المعلومات و ا3تصا$ت -6

تفاقم مشك8ت عامة ا<طفال وخاصة المشردين، وخطر إدمان المخدرات، وتزايد  -7

طفال والعنف لدى ا<طفال، واستغ8لھم وإساءة معاملتھم بدنيا وذھنيا مظاھر العنف ضد ا<

واجتماعيا سواء في ا<سرة أو المدرسة أو المجتمع المحلي والتي تسھم في جنوح ا<حداث 

  .وانحرافھم واتجاھھم إلى السلوك المعادي لمجتمعاتھم

الطفلة العربية وعلى فرص بما يؤثر على أوضاع  –وفقا للنوع  –اWثار السلبية للتمييز  -8

  .إعدادھا وتنميتھا وتأھيلھا لتولى أدوارھا المتوقعة في ا<سرة والمجتمع

عدم توفر ا3تفاقيات التي تيسر اصطحاب العاملين <سرھم إلى بلدان العمل، وعدم توفر  -9

أنظمة لتسھيل إقامة ھذه ا<سر وحصول أبنائھا على فرص التعليم بجميع مراحله وعلى 

عاية الصحية وا3جتماعية وكذلك تعرض أطفال المھجر إلى ا3نصھار في حضارات الر

1أخرى وفقدان بعضھم ھويتھم العربية
.  

                                                
1

، نق� عن موقع  جامعة الدول العربية    إدارة،2001قوق الطفل وثيقة اMطار العربي لح -  
http://www.famchildlas.org/Lagnakidis.htm
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محاذير ا$كتشافات الخاصة بالخريطة الجينية والھندسة الوراثية ومنھا ما يتوقع من  - 10

دة من العالم تأثيراتھا السلبية المحتملة على فرص المساواة بين ا<طفال في مناطق عدي

  .ومنھم ا<طفال العرب من حيث التمييز في القدرات الجسمية والعقلية

تأثير العقوبات الدولية والحصار المفروض على بعض الدول العربية الذي يعاني منه  - 11

بالدرجة ا<ولى ا<طفال والنساء، ومخاطر الحروب والنزاعات المسلحة، وا<لغام ا<رضية 

نووي، وتسرب ا3شعاعات من المفاع8ت ا3سرائيلية وما يسببه ذلك من تھديدات الس8ح ال

  .مخاطر مدمرة

معاناة أطفال فلسطين من الممارسات ا3سرائيلية العدوانية الموجھة لقتل ا<طفال  - 12

وإصابتھم بعاھات مستديمة وعدم توفر آليات لحمايتھم، وإھدار إسرائيل لكل القيم وحقوق 

الدولية، ورفضھا ا3نسحاب من ا<راضي المحتلة وإقامة الس8م العادل ا3نسان والمواثيق 

  .طبقا لقرارات الشرعية الدولية

1المقومات وا3مكانات والفرص المتاحة، ويأتي في مقدمتھا -
:  

توفر موارد وثروات طبيعية وبشرية، وموقع استراتيجي يتوسط العالم ورصيد بشري -1

  .تشكل ما يزيد عن نصف القاعدة السكانية العربيةمستقبلي متمثل في الطفولة التي

القيم الدينية وا3جتماعية التي تحتل فيھا ا<سرة والطفل مكانة متميزة، والتاريخ  -2

الحضاري وفضائل الميراث الثقافي والقيمي ا<صيل الممتدة جذوره عبر الزمان والمكان 

  .العربي

ية وشرائع حقوق ا3نسان وصيانة كرامته على اھتمام الحكومات العربية بالتنمية البشر -3

  .أساس المساواة والعدل والحرية

اھتمام الحكومات العربية بمواكبة التطور العالمي في العلوم والمعارف وتنمية قدراتھا  -4

  .البشرية والتقنية في مجال المعلومات وا3تصا$ت

لية بما يعكس توفر ا3رادة مصادقة الحكومات العربية على اتفاقية حقوق الطفل الدو -5

  .السياسية والتزامھا بتنفيذ أحكام ھذه ا3تفاقية

                                                
1
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اھتمام الحكومات العربية بوضع الخطط الوطنية للطفولة والسعي الجاد لتنفيذھا تماشيا  -6

  .مع بنود ا3ع8ن العالمي للطفولة، والخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتھا وتنميتھا

العربية بتطوير وتنفيذ البرامج الوطنية الموسعة لتطعيم ا<طفال اھتمام الحكومات -7

وإحراز التقدم المطلوب في خفض معد$ت وفيات ا<طفال دون الخامسة، وفي تنمية الوعي 

الصحي والبيئي في مجتمعاتھا والسعي المتواصل في سبيل النھوض بالعملية التعليمية كما 

  .وكيفا

تطوير تشريعاتھا المتعلقة بحقوق الطفل بما يضمن حرص الحكومات العربية على -8

  .تفعيل ھذه الحقوق وتنفيذھا

تنامى دور مؤسسات المجتمع المدني العربي في المشاركة في قضايا الطفولة وا<مومة  -9

  .والنھوض بأوضاعھا

ا3سھام العربي في تحديد ا<ولويات العالمية للعمل من أجل ا<طفال في القرن الجديد، - 10

الداعية إلى تعبئة " الحركة العالمية من أجل ا<طفال" و ا3ھتمام بالمشاركة الفعالة في 

جھود ا<مم المتحدة ووكا$تھا المتخصصة والدول والمؤسسات المانحة ، والسعي إلى 

التنسيق مع ھذه المنظمات والمؤسسات ل8ستفادة من خبراتھا ودعمھا لمساندة الجھود 

  .ولةالعربية لصالح الطف

1ا<ھداف -
  :وتنقسم إلى أھداف عامة، وأھداف خاصة كما يلي: 

  :ا<ھداف العامة-/أ

تكريس مفھوم الحقوق للطفل حتى إتمام سن الثامنة عشرة دون تمييز بسبب العنصر أو  -1

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الوضع ا3جتماعي أو الثروة أو المولد أو <ي سبب 

  .آخر

                                                
1
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مكانات العربية، وتكثيف المبادرات من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع حشد ا3 -2

المدني وا<فراد والمنظمات ا3قليمية والدولية نحو تمكين ا<طفال من حقوقھم التي أرسلتھا 

  .الديانات السماوية وما نصت عليه ا$تفاقيات والمواثيق العربية والدولية

الديموغرافية عند تطبيق ا3ص8حات د ا3جتماعية وتبني سياسات تنموية تراعي ا<بعا -3

الھيكلية واتخاذ التدابير وا3جراءات العاجلة لمكافحة الفقر والبطالة وتوفير ا$حتياجات 

  .ا<ساسية للفئات ا<شد احتياجا وبخاصة ا<طفال

والحماية توفير العيش الكريم لHسرة العربية وزيادة قدرتھا وتمكينھا من توفير الرعاية  -4

<فرادھا، بما يحقق ا<من وا$ندماج ا$جتماعي وإعطاء الرعاية ال8زمة لHم، باعتبارھا 

  .الراعية ا<ولى للطفل منذ مرحلة ما قبل الو$دة

دعم دور المرأة وضمان حقوقھا وتمكينھا من الفرص المتكافئة في الحياة الكريمة  -5

  .والعمل والمشاركة

والبرامج والمشروعات الساعية إلى النھوض بأوضاع الطفولة وضع ومساندة الخطط  -6

  .على المستويين الوطني والقومي

تمكين الطفل من حقوقه التي أقرتھا ا<ديان السماوية والقيم ا<خ8قية وا$جتماعية  -7

العربية وا3يجابي من الموروثات الثقافية، وما نصت عليه ا$تفاقيات والمواثيق العربية 

  .ة وفي ضوء الحوار والتواصل الدولي والمستجدات العلمية والمعرفيةوالدولي

من مجالس أو ھيئات وطنية للطفولة  –وتطوير القائم منھا  –إنشاء اWليات ال8زمة  -8

وتأكيد مسؤولياتھا في الخطط والمتابعة في كافة المجا$ت المتعلقة بحقوق الطفل وفي 

  .ةتنسيق الجھود الحكومية وغير الحكومي

مراجعة التشريعات المتعلقة بالطفولة وسن قانون خاص بالطفل وا3سترشاد بالدليل  -9

  .التشريعي النموذجي الجامع الذي أصدرته جامعة الدول العربية

في ضوء خطة عربية للعقد ا<ول " وضع الخطط الوطنية التي تحقق ھذه ا<ھداف  - 10

".من القرن الحادي والعشرون
1
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1تفعيل حقوق الطفلبتطبيق وأھداف تتصل - /ب
:  

تمكين الطفل في مرحلة الطفولة ): الحق ا<صيل في الحياة( في مجال حقوق البقاء  –

المبكرة من حقه في النمو البدني والنفسي والنماء الروحي وا3جتماعي وا<مان العاطفي 

  :والقدرة على التعلم وفي سبيل ذلك يتم العمل على

  .عند مولدھم ضمانا لحقوقھم المدنيةتسجيل جميع المواليد -1

  .استمرار التقدم في تنفيذ برامج التطعيم الشامل لHطفال بخاصة الرضع منھم -2

استمرار التقدم في تقليل وفيات الرضع منھم ومن تقل أعمارھم عن الخامسة، ووفيات  -3

  .ا<مھات وتشجيع الرضاعة الطبيعية

مبكرة على اعتبار أنھا الركيزة ا<ساسية لنمو الطفل تعزيز ا3ھتمام بمرحلة الطفولة ال -4

  .والعمل على وضع مشروعات وبرامج لتأمين طفولة مبكرة سوية ، وأمومة آمنة

  .ا3رتقاء بالمستوى الصحي لHمھات وتطبيق التأمين الصحي الشامل -5

خدمات نشر التوعية الصحية العامة لHم وا<سرة ومقدمي الرعاية وا<طفال وتوفير  -6

  .الصحة ا3نجابية الجيدة

  .تأمين التغذية السليمة المتوازنة، ونشر الوعي الغذائي -7

توفير مياه صالحة الشرب والمرافق الصحية الم8ئمة وتوفير بيئة صحية ، وتعميم  -8

  .التوعية والتثقيف البيئي

ر ا<سرة تمكين الطفل من حقه في التنشئة والتربية في إطا: في مجال حقوق النماء -

الطبيعية وفي ا3لتحاق بالتعليم ا<ساسي واستكمال مراحله، وحقه في التعليم الجيد النوعية 

الذي يكشف قدراته في ا3بداع وا$بتكار ويؤكد القيم ا<خ8قية وا$جتماعية وينمي 

  :المھارات الحياتية، وفي سبيل ذلك يتم العمل على

مل في مرحلة التعليم ا<ساسي والسعي الجاد تبني سياسات تستھدف ا$ستيعاب الكا– 1

  .للقضاء على ا<مية خاصة في أوساط ا<طفال
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تعميم التعليم ا<ساسي ا3لزامي المجاني مع السعي للوصول به إلى إتمام التعليم الثانوية،  -2

  .وتوفير فرص لتعليم ا3ناث

المناھج بدءا من رياض ا3رتقاء بجودة جميع عناصر المنظومة التعليمية خاصة نوعية  -3

  .ا<طفال حتى مرحلة التعليم قبل الجامعي

  .تطوير برامج اكتشاف ا<طفال الموھوبين وتنمية قدراتھم ا3بداعية -4

  .ا3ھتمام بالتنمية البدنية والرياضية والترويجية للطفل طوال مراحل نموه المتعاقبة -5

كب مع متغيرات العصر ومتطلبات سوق تطوير برامج التعليم والتدريب المھني بما يتوا -6

  .العمل

  .ا$رتقاء بسبل إعداد المعلم، والنھوض بأوضاعه ماديا ومعنويا وأدبيا -7

  .صيانة ا<بنية التعليمية وتحديثھا وتطويرھا بما يت8ءم مع ا<نشطة المختلفة -8

  .تأكيد ا3ھتمام بثقافة الطفل وخاصة الثقافة العلمية، وثقافة الھوية -9

تفعيل دور المؤسسات ا3ع8مية العربية كمصدر ھام لتعليم الطفل وتثقيفه، وبما يمكنه  - 10

من منافسة ما تبثه ا<قمار الصناعية والتصدي لما تنقله من قيم واتجاھات تتناقض مع القيم 

  .العربية

من تنمية قدراته ) في سن المراھقة( تمكين الطفل اليافع : في مجال حقوق المشاركة -

لفتية وتأكيد اتجاھاته ا3يجابية والمشاركة الفعالة في تقدم مجتمعه، وفي سبيل ذلك يتم ا

  :العمل على

اعطاء المزيد من ا$ھتمام بمرحلة المراھقة، وتوفير الخدمات ا3ستشارية الصحية  -1

  .والتأھيلية للطفل اليافع، وتوعيته بحماية نفسه من المخاطر وا<مراض

وقه وتمكينه من المشاركة في الجھود المبذولة لصالحه والتعبير عن تعريف الطفل بحق -2

آرائه وأداء دوره في إطار ا<سرة والمدرسة والمجتمع، وعبر المؤسسات ا3ع8مية 

  .والثقافية والجمعيات والھيئات الخاصة با<طفال

تخصيص مساحات كافية في الوسائط ا3ع8مية بمختلف أنواعھا لMع8م الموجه  -3

لHطفال، والذي يشارك فيه ا<طفال أنفسھم وا3ع8م الموجه لHسرة وسائر القائمين على 

  .شؤون ا<طفال
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تمكين الطفل من حقه في الحماية من العنف وسوء : في مجال حقوق الحماية -

ا3نحراف وإدمان المخدرات ومخاطر المعاملة وا<ذى وا3ھمال والتعرض للمخاطر و

  :ومن ا3ستغ8ل ا3قتصادي وفي سبيل ذلك يتم العمل علىالنزاعات المسلحة،

التوعية بضرورة حماية ا<طفال من جميع أشكال العنف وا3يذاء وا3ھمال في المدرسة  -1

والمنزل والمجتمع المحلي ومن الممارسات التقليدية الضارة خاصة للطفلة ووضع آليات 

  .الرعايةتوفير الحماية والمساعدة لHطفال المحرومين من

القضاء على أسوأ أشكال عمل ا<طفال واكتمال ا3نضمام العربي لMتفاقيات الدولية  -2

  .المعنية بالموضوع والعمل على تنفيذھا

وضع خطط طويلة المدى تھدف إلى القضاء نھائيا على مشكلة عمالة ا<طفال في  -3

  .الوطن العربي

المشردين، واتخاذ ا3جراءات ا3جتماعية تحسين أوضاع ا<طفال العاملين، وا<طفال  -4

والتدابير التشريعية الكفيلة بحمايتھم والحد من تردي ظروفھم المعيشية وأحوالھم الصحية 

وتقديم كل الدعم لتنفيذ مشاريع وقائية وع8جية وتعليمية وتأھيلية $ستيعابھم وتأمين 

  .اندماجھم في إطار مجتمعي سوي

Hطفال الجانحين واليتامى والمشردين وال8جئين وا<طفال في معالجة الظروف الصعبة ل -5

ظروف ا3حت8ل والحصار والمجاعات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والذين 

يعيشون في ظروف غير طبيعية نتيجة لتفكك ا<سرة، وا<طفال من ذوي ا$حتياجات 

ر سبل الوقاية والع8ج المبكر والتأھيل الخاصة من المعاقين بدنيا أو ذھنيا او اجتماعيا وتوفي

.لھم

ضمان الحقوق المدنية وحقوق المواطنة : في مجال الحقوق المدنية والسياسية -

1للطفل، وفي سبيل ذلك يتم العمل على
:  

ا3عتراف للطفل بحقوق الشخصية وما يترتب عليھا من حقه في ا3سم واللقب وثبوت  -1

  .حقه في تدابير الرعاية وا3ص8حالنسب والجنسية وفي الحريات، و

                                                
1
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توعية ا<طفال والمجتمع بھذه الحقوق والعمل على تنفيذھا من خ8ل مراجعة -2

ووضع التدابير " سن قانون خاص بالطفل" التشريعات المتعلقة بالطفولة ومن المفضل 

.ال8زمة 3نقاذ ھذا القانون

نصوص المتعلقة بالطفولة بناء على ما سبق وبمطابقته على الواقع نجد أن جميع ال

التي أقرتھا جامعة الدولة العربية $ ترقى الى المستوى المطلوب لحماية الطفولة ، وإنما 

  .رض الواقعأتبقى مجرد وعود جوفاء $ تتجاوز ا3طار النظري دون أن تجسد على 

  

1990الميثاق ا(فريقي لحقوق الطفل ورفاھيته لعام : ثالثا
1

  

مادة إضافة إلى الديباجة، التي ) 48(اق من أربعة فصول تحتوي على ويتكون الميث      

تنص على ضرورة أن تتخذ الدول ا<عضاء في منظمة الوحدة ا3فريقية جميع التدابير 

المناسبة لدعم حقوق الطفل ا3فريقي وحمايته ورفاھيته، وتعمل على تحسين ا<وضاع 

سبب العوامل ا3جتماعية وا3قتصادية الحرجة لكثير من ا<طفال التي يعانون منھا ب

والثقافية والكوارث الطبيعية وا<عباء السكانية والنزاعات المسلحة وا3ستغ8ل والجوع 

وعدم نضوج الطفل البدني والعقلي مما يتطلب الحماية والعناية، كما يقرر الميثاق أن الطفل 

أن ينمو في وسط عائلي وفي يشغل مكانة فريدة ومتميزة في المجتمع ا3فريقي وأنه يجب 

2جو من السعادة والحب والتفاھم لكي يتحقق له النضج الكامل والتنامي لشخصيته
 .  

سنة، كما ينص في 18أي إنسان يقل عمره عن :" ميثاق يعرف الطفل بأنهللوطبقا 

مادته الثالثة على عدم التمييز بين ا<طفال <ي سبب كان، أما المادة الرابعة فتنص على 

3ضرورة مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كل ما يتعلق بالطفل
.  

ا3سم والجنسية وحرية ، حق الطفل في الحياة والنمو وحيث تناول الميثاق في مواده      

ا3جتماع السلمي وحرية التفكير والوجدان والدين، وحماية التعبير، حق تكوين الجمعيات و

رسة ا<نشطة الترفيھية والثقافية في أوقات الفراغ، الخصوصية، والتعليم حق الراحة ومما
                                                

1
، ودخل الميثاق ا�فريقي 1990، في جويلية -أديس بابا  - أثيوبيا تم إقرار الميثاق ا�فريقي لحقوق الطفل ورفاھيته في   -  

، عضوا في منظمة الوحدة ا�فريقية عليهبعد تصديق خمس عشرة دولة1999حيز التنفيذ في الثاني عشر من نوفمبر 
.57فاطمة شحاته أحمد زيدان ، مرجع سابق، ص انظر 

2
نق) عن موقع جامعة منيسوتا ، مكتبة حقوق ا�نسان ، الو�يات المتحدة ا�مريكية ،نصوص الميثاق  -  

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr-child-charter.html
3

 .ة من الميثاق المادة الثاني -  
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وحق الطفل المعاق في الرعاية والحماية، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة لكل 

طفل، حماية ا<طفال من ا3ستغ8ل ا3قتصادي ووقايتھم من سوء المعاملة والتعذيب بكافة 

ا<سرة وعناية ا<بوين وحمايتھا أشكاله، وا3شراف على عدالة ا<حداث وكذلك حماية 

للطفل ومسؤولياتھا تجاه ا<بناء، وتوفير وسائل الحماية من الممارسات ا3جتماعية والثقافية 

الضارة، حماية ا<طفال في النزاعات المسلحة وا<طفال ال8جئين والتبني وفي حال انفصال 

صري، الحماية من ا3ستغ8ل الطفل عن أبويه، الحماية من الفصل العنصري، والتمييز العن

الجنسي، المخدرات والبيع وتھريب واختطاف ا<طفال، حماية أطفال ا<مھات المسجونات، 

1مسؤولية الطفل 
.  

إنشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق الطفل ورفاھيته ) 45- 22( كما تناول الميثاق في المواد     

فل ورفاھيته وھذه اللجنة تتكون من داخل منظمة الوحدة ا3فريقية لتعزيز وحماية حقوق الط

أحد عشر عضوا، وتختص بتجميع الوثائق والمعلومات حول المشاكل ا3فريقية في مجال 

حقوق الطفل، وتشجيع المؤسسات للوطنية والمحلية المختصة إبداء وجھات نظرھا وتقديم 

ى حماية التوصيات إلى الحكومات عند ا3قتضاء ووضع القواعد والمبادئ التي ترمي إل

حقوق الطفل ا3فريقي ورفاھيته والتعاون من المنظمات ا3فريقية الدولية وا3قليمية ا<خرى 

  .المھتمة بتعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاھيته

أما الفصل الرابع فيتضمن مجموعة ا3جراءات التنظيمية حول التوقيع على الميثاق         

2ميثاق حيز التنفيذ والتعديل والمراجعةا3نضمام للميثاق ودخول الوالتصديق و
.  

  .1989ولقد اعتبر الميثاق بمثابة استكمال لما جاء في اتفاقية حقوق الطفل 

  

  

  

  

  

                                                
1

 .253وسيم حسام الدين اXحمد ، مرجع سابق ، ص  -
2

نق) عن موقع جامعة منيسوتا ، مكتبة حقوق ا�نسان ، الو�يات المتحدة ا�مريكية ،نصوص الميثاق  -
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr-child-charter.html
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1994إع*ن بشأن حقوق الطفل ورعايته في ا(س*م لعام : رابعا
1

  

أورد ا3ع8ن جملة من الحقوق المتميزة عن باقي الحقوق الواردة ا$تفاقيات الدولية    

2وا3قليمية المتعلقة بحقوق الطفل حيث اھتم ا3ع8ن بالطفل باعتباره كفرد من ا<سرة 
 :  

  :ا$ھتمام بأسرة الطفل قبل الوجود/ 1

تضمن ا3ع8ن ا3ھتمام بالطفل قبل الوجود وذلك من خ8ل ا3ھتمام با<سرة، فذكر      

لمرأة في صورة واحدة $ ا3ع8ن أن ا3س8م قد حصر الع8قة الجنسية بين الرجل وا

تتعداھا ھي صورة الزواج الشرعي المعلن، وحرم الزنا واتخاذ ا<خدان والشذوذ الجنسي 

عند أي من الجنسين، كذلك جعل ا3ع8ن من حسن الخلق وس8مة الدين أھم شروط اختيار 

لطفل الزوج والزوجة ودعا إلى التحقق من براءة كل منھما من ا<مراض الوراثية ووقاية ا

  .قبل ا3نجاب، وضمانا للتنشئة في أسرة سوية صحيا منذ مولده

  :حقوق الجنين/ 2

أشار ا3ع8ن إلى أن ا3س8م قد أولى عناية كاملة للجنين، فمنحه الحياة المطلقة، وذلك      

بتحريم ا3جھاض، كما منحه حق التملك وا3رث، وحض على حسن رعاية ا<م الحامل 

، فالشريعة المعاملة الكريمة، وخفف عنھا بعض التكاليف الشرعيةفضمن لھا النفقة و

ا3س8مية قد سبقت كافة المواثيق الدولية في حماية ا<مومة والطفولة بأربعة عشر قرنا من 

  .الزمان

  :حقوق الطفل عند مي8ده/ 3

<ولى ومنذ اللحظات ا –ذكر كان أم أنثى  –ذكر ا3ع8ن أن ا3س8م جعل المواليد      

للو$دة موضع حماية وعطف واحتفاء به من قبل ا<سرة وخاصة إذا كان الوليد أنثى ولذلك 

                                                
1

المنعقد في الدار البيضاء بالمغرب في ) ا�نبعاثدورة ا�خاء و(مي السابع عن مؤتمر القمة ا�س�ا�ع�نصدر      -  

إع�ن حقوق الطفل ورعايته في ا�س�م الذي ) 1994ديسمبر 15-13الموافق لـ ( ھـ 1415رجب 13-11الفترة من 

      ،1994جوان 30- 28من أعدته ندوة الخبراء التي اجتمعت بمقر ا:مانة العامة لمنظمة المؤتمر ا�س�مي في الفترة

.60فاطمة شحاته أحمد زيدان ، مرجع سابق ، ص انظر  ).ق إ(ث 16/7القرار ( 

2
- �نق) عن موقع جامعة منيسوتا ، ، 1994ع5ن بشأن حقوق الطفل ورعايته في ا4س5م لعام نصوص ا

مكتبة حقوق ا�نسان ، الو�يات المتحدة ا�مريكية 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/CCHI.html
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حرم ا3س8م وأد البنات أو التقليل من شأنھن، وشدد النكير على من يبغضھن أو يتشاءم 

  .بھن، وسوى بينھم وبين الذكور في حسن المعاملة

  :حق النسب/ 4

سب إلى أبيه، وھو حق ثابت $ ينفك ولذلك منع ا3س8م أعطى ا3س8م كل طفل الحق في الن

التبني لما فيه من حرمان للطفل من ھذا الحق، ولم يمنع أي أسرة من كفالة طفل أجنبي 

  .عنھا ورعايته بل حض على ذلك كثيرا

  :حق الحضانة/ 5

أعطى ا3س8م الطفل الحق في الحضانة، بما تضمنته من رعاية مادية ونفسية، وھو حق 

تقوم به ا<م أو من يقوم مقامھا طبقا <حكام الشريعة ا3س8مية، ودعا إلى دعم ا<سر 

.الضعيفة والشد من أزرھا حتى توفر ھذا الحق <طفالھا
1

  

  :حق الرعاية اجتماعيا وصحيا ونفسيا وثقافيا/ 6

جعل ا3س8م ا<سرة القائمة على الزواج الشرعي ھي المنشأ: حق الرعاية ا3جتماعية-

الطبيعي للطفل، وقضى بأن لكل طفل حق المعيشة في أسرة قائمة على المودة والرحمة، 

سواء أكانت أسرته الطبيعية أم كانت أسرة بديلة، تتكفل به في حالة اختفاء أسرته الطبيعية 

كذلك وضع ا3س8م الضوابط الشرعية والخلقية للحد من الط8ق بصفته . أو تخليھا عنه

�، وأوجد الضمانات الكفيلة بحفظ حقوق ا<طفال ورعايتھم في حالة أبغض الح8ل إلى

  .وقوعه

كما أوجب ا3س8م على ا<بناء ا3حسان إلى ا<بوين أثناء حياتھما وبعد وفاتھما، كما 

أوجب على ا<بوين أن يحسنا التعامل مع أبناءھما أن يتحريا العدالة بينھما، وبين أن من 

اWباء في أي حق من حقوق ا<بناء، كذلك أعطى ا3س8م كل طفل أفدح ا<خطاء أن يفرط

الحق في المأكل والملبس والمسكن وھو حق يقوم به ا<ب أو من يقوم مقامه طبقا <حكام 

الشريعة، وضمانا $ستمرار الرعاية للطفل، أعطاه ا3س8م الحق في ولي أو وصي يكون 

د في الشريعة، كذلك فإن الطفل الذي لم يبلغ مسؤو$ عن العناية به، حسب التسلسل المحد
                                                

1
  - �نق) عن موقع جامعة منيسوتا ، ، 1994ع5ن بشأن حقوق الطفل ورعايته في ا4س5م لعام نصوص ا

مكتبة حقوق ا�نسان ، الو�يات المتحدة ا�مريكية 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/CCHI.html
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حد التكليف والذي يصدر منه سلوك منحرف $ يعده ا3س8م مجرما، وإنما يضع التدابير 

  .التقويمية الم8ئمة 3ص8حه، مع مراعاة ظروفه

أعطى ا3س8م كل طفل الحق في الرعاية الصحية ويشمل ذلك : حق الرعاية الصحية -

لرضاعة الطبيعية من ا<م وامتدادھا لعامين وتخفيف بعض التكاليف اھتمام ا<سرة با

الشرعية عن المرضع، وتأجيل بعض العقوبات الصادرة عليھا، مراعاة توفير ظروف 

مخففة لHم العاملة، رعاية <طفالھا، ومكافحة ا<مراض وسوء التغذية، وتوفير الرعاية 

  .المواد المخدرة والمسكرةالصحية $زمة لHم والطفل، وقاية ا<طفال من

أولى ا3س8م ا<م كل تقدير وإكبار وحث أن تنال من العلوم والثقافة : حق الرعاية الثقافية -

  .ما تؤدي به رسالتھا نحو بيتھا وبنيھا ومجتمعھا على أكمل وجه

منعأن ا3س8م قد أكد أن المساواة في المعاملة بين ا<طفال واجبة و: حق الرعاية النفسية -

كل أشكال التمييز بينھم لما لھا من انعكاسات سلبية على نفوسھم ومستقبل ع8قاتھم با<سرة 

والمجتمع، كذلك أعطى ا3س8م الطفل حق في الراحة واللعب في حدود الحفاظ على 

  .مصالحه البدنية والنفسية في إطار الضوابط التربوية والدينية

  : حق الملكية/ 7

الحق في التملك عن طريق الھبة والوصية –ذكر أم أنثى –منح ا3س8م كل طفل 

  .والميراث منذ كونه جنينا، ووضع الضوابط الشرعية والخلقية لحفظ حقوقه المالية

  :حق التعليم/ 8

حقا مساويا في التعليم ا<ساسي المجاني على  –ذكر أم أنثى  –أعطى ا3س8م كل طفل      

مبادئ ا3س8م عقيدة وشريعة مع توفير الوسائل ال8زمة ا<قل وفي التثقيف والتعرف على 

  لتنمية ملكاته العقلية والنفسية والبدنية

  :حق الطفل المسلم في الحفاظ على عقيدته/ 9
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نص ا3س8م على كفالة ا3س8م لحرية ا3عتقاد، لكنه ألزم المجتمع ا3س8مي بضمان      

3س8ميين واستمرارھما عليھا، وبوقايتھم من احتفاظ أبناء المسلمين بالفطرة والعقيدة ا

1محاو$ت إخراجھم عن دينھم
.  

وفي ختام ھذا الفرع نذكر بالمؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي عقد 

بمقر ا<مانة العامة لجامعة الدول العربية الذي خرج بقرار 2001بالقاھرة في جويلية 

على تنفيذ التزاماتھا بموجب إسرائيلية لحمل بدعوة جامعة الدول العربفيه أوصى

حازمة لضمان توفير إجراءات<تحاذا<من،ودعوة مجلس 1949اتفاقيات جنيف لعام

2الحماية <طفال فلسطين من عنف ا$حت8ل ا3سرائيلي
 .  

  

  المطلب الثالث

1989اتفاقية ا�مم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

بعد الحرب العالمية الثانية با3ضافة الى خلو إع8نات نظرا للمعاناة الكبيرة لHطفال

حقوق الطفل من اWثار القانونية الملزمة ، جعل منظمة ا<مم المتحدة تفكر في إيجاد اتفاقية 

دولية خاصة بالطفل تكون ملزمة لكل دول العالم ، لم يكن ا<مر يسيرا فقد بذلت الدول 

ومية جھودا كبيرة 3نجاح المبادرة ،حيث توج ذلك والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحك

اتفاقية حقوق الطفل ودخلت 1989نوفمبر 20باعتماد الجمعية العامة لHمم المتحدة في 

ويعد إبرام ھذه ا3تفاقية خطوة ھامة نحو حماية 1990حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر 

بحياة الطفل، وكذلك كيفية احترام حقوق الطفل، فھي تشمل بالحماية كل الجوانب المتصلة

  .حقوق الطفل وتطبيقھا

وبناء على ما تقدم سنتحدث بالتفصيل في ھذا المطلب عن ظروف إبرام ا$تفاقية 

وطبيعتھا القانونية والع8قة بينھا وبين القوانين الداخلية، ثم نتعرض لدراسة تحليلية 

  .ل8تفاقية

  

                                                
1

-Mعن موقع جامعة منيسوتا ، مكتبة حقوق ، �1994م لعام ع�ن بشأن حقوق الطفل ورعايته في ا�سنصوص ا Lنق
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/CCHI.htmlاMنسان ، الوbيات المتحدة اXمريكية 

2
، العدد الثاني ، المجلس العربي مجلة الطفولة والتنمية، "  2001المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطفل "  - 

 .250، ص 2001لتنمية ، القاھرة ،للطفولة و ا
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  في تحسين حقوق الطفلوإسھامھانشأة ا0تفاقية : الفرع ا�ول

حيث $ تعد اتفاقية ا<مم 1924يرجع اھتمام المجتمع الدولي با<طفال إلى عام       

  .المحاولة ا<ولى لحماية الطفل على الصعيد الدولي 1989المتحدة لحقوق الطفل لعام 

حول لھذا سنتطرق في ھذا المطلب لنشأة ا3تفاقية ومضمونھا والمناقشات التي دارت      

المحتوى المقترح ل8تفاقية الجديدة، ثم نبين كيف أسھمت ا3تفاقية في ا3رتقاء بحقوق 

والمبادئ ا<ساسية التي تقوم عليھا ا$تفاقية وتشكل فلسفتھا العامة، ثم نتناول طبيعة .الطفل

ية ا3تفاقية وع8قتھا بالقوانين الداخلية، وفي ذلك نبين مدى التزام إسرائيل بتطبيق اتفاق

  .حقوق الطفل

  ظروف وم*بسات إعداد ا0تفاقية: أو0

وذلك بمناسبة 1979اتفاقية حقوق الطفل في عام إبرامكان من المفترض أن يتم   

واعتبار 1959حقوق الطفل لعام 3ع8نالمتحدة ا<ممإصدارمضي عشرين عاما على 

1ھي السنة الدولية للطفل 1979عام 
.  

ول في اقتراح عقد اتفاقية حقوق الطفل الى بولندا  حيث أنه في عام يرجع الفضل ا<       

على" مسألة إعداد اتفاقية بشأن حقوق الطفل" عرض ممثلھا مشروع قرار بعنوان 1978

وقد . الجمعية العامة لHمم المتحدة بھدف منح حماية الطفل وتطوير البعض اWخر منھا

ة دولية جديدة لضمان حقوق الطفل على أساس أيدت العديد من الدول ضرورة وضع اتفاقي

ورأت . أن الحماية الواردة في اتفاقية تكون أكثر فعالية من تلك الواردة في إع8ن غير ملزم

1959بعض الدول أن التطور السريع الذي لحق بالمجتمعات الحديثة منذ صدور إع8ن 

ا التطور السريع والمت8حق يتطلب إصدار وثيقة جديدة لحقوق الطفل تأخذ في ا3عتبار ھذ

2في حياة المجتمعات الوطنية 
.  

كما أشارت الحكومة السويدية إلى سبب آخر لضرورة وضع اتفاقية دولية لحقوق       

الطفل، وھو أن العديد من الدول التي تتمتع بوصف الدولة لم تكن عند إصدار إع8ن حقوق 

م اكتساب عضوية ا<مم المتحدة التي تتمتع بوصف الدولة، ومن ثم عد1959الطفل لعام 

                                                
1

 .65منتصر سعيد حمودة  ، مرجع سابق ، ص  -
2

 .132نجوى علي عتيقة ، مرجع سابق ن ص  -
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صدر عنھا ا3ع8ن، ومن ثم فإنھا لم تشارك ولم ترتبط بھذا ا3ع8ن ولھذا يجب وضع 

1اتفاقية جديدة لحقوق الطفل تسمح لھذه الدول بالمشاركة في إعدادھا والموافقة عليھا
.  

مزودة بمجموعة أيدت معظم الدول مجتمعة ضرورة إبرام وثيقة جديدة لحقوق الطفل      

من الضمانات الدولية لحماية حقوق ا<طفال على مستوى العالم، وإذا كانت أغلبية الدول قد 

اتفقت على أھمية إبرام اتفاقية جديدة لحقوق الطفل، إ$ أنھا اختلفت فيما بينھا حول محتوى 

2ھذه ا3تفاقية الجديدة المقترحة
.  

  :المبادرة البولندية / 1

" مسألة إعداد اتفاقية بشأن حقوق الطفل" بولندا مشروع قرار بعنوان عرض ممثل       

وكان رأيه أن يقتصر المشروع على تقنين المبادئ الواردة في إع8ن حقوق الطفل لعام 

، نظرا <ن المبادئ الواردة في ھذا ا3ع8ن أصبحت معروفة ومقبولة من جميع دول 1959

ا دون اعتراض، لذلك تقدمت بولندا بمشروعھا $تفاقية الجماعة الدولية، ومن ثم يمكن قبولھ

حقوق الطفل الذي يتضمن وضع المبادئ الواردة في ھذا ا3ع8ن في صورة مواد 

3ونصوص
.  

واجه ا3قتراح المقدم من بولندا اعتراضات عديدة من الدول انط8قا من أن محتوى     

وأنه ينبغي 1959الواردة في إع8ن ا$تفاقية المقترح لحقوق الطفل جاء مطابقا  للمبادئ

دراسة وجود حقوق جديدة للطفل يجب تقنينھا، وھل تتطلب حماية الطفل مزيدا من الدعم 

  .والتقوية في بعض المجا$ت أو$

ولتقريب وجھات النظر  قررت ا<مم المتحدة  أن يعھد بتحديد وإعداد محتوى ھذه        

نسان التابعة لHمم المتحدة، والتي شكلت بدورھا فريق ا$تفاقية الجديدة إلى لجنة حقوق ا3

، ولقد تألفت مجموعة العمل من ث8ثة وأربعين 4عمل منبثق عنھا 3عداد مشروع ا3تفاقية 

دولة ا<عضاء في لجنة حقوق ا3نسان با3ضافة الى ممثلي الوكا$ت المتخصصة 

                                                
1

 .71فاطمة شحاته احمد زيدان ، مرجع سابق ، ص  -
2

 .67-66منتصر سعيد حمودة ، مرجع سابق ،  -
3
، مجلة الطفولة والتنمية ، "ل في ضوء أحكام الشريعة نحو فھم أفضل bتفاقية حقوق الطف"عبد الحميد اXنصاري ،   -

  .171، ص 2001،  04المجلس العربي للطفولة والتنمية ، القاھرة ، العدد 
4

كلية ،  01، العدد مجلة العلوم القانونية واbقتصادية،  "الحماية القانونية للطفل على المستوى الدولي" إبراھيم العناني ،  -
 .20، ص 1997، القاھرة ، ، جانفي ، الحقوق عين الشمس 
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ة العمل قراءتھا ا<ولى أتمت مجموع1988والمنظمات غير الحكومية ، وفي فيفري 

1ل8تفاقية وبعد ذلك تم عرض النص النھائي على لجنة حقوق ا3نسان 
.  

أقرت الجمعية العامة لHمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل 1989نوفمبر 20وفي         

، ھذا وقد صدقت على 1990ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر 44/25بقرارھا 

ولة مع إبداء الدول العديد من التحفظات، وبذلك تعد ا3تفاقية أكثر اتفاقيات د191ا3تفاقية 

حقوق ا3نسان انضماما حيث انضمت إليھا كل دول العالم باستثناء دولتين، ھما الصومال 

2والو$يات المتحدة ا<مريكية وھو أمر لم يحدث بالنسبة <ية اتفاقية دولية من قبل
.  

  :1989لطفل لعام مضمون اتفاقية حقوق ا/ 2

مادة، وتشير الديباجة إلى ما ورد في 54تتكون اتفاقية حقوق الطفل من ديباجة و      

ا3عتراف بالكرامة لجميع أعضاء ا<سرة ميثاق ا<مم المتحدة من حماية حقوق ا3نسان و

، وإع8ن حقوق الطفل 1948البشرية وكذلك بما وردفي ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان 

) 10$ سيما في المادة ( وفي العھد الدولي للحقوق ا3قتصادية وا3جتماعية والثقافية 1959

  ).23،24و$ سيما في المادتين (وفي العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

وتعترف الديباجة بأن ھناك أطفا$ في جميع أنحاء العالم يعيشون في ظروف صعبة       

طفال يحتاجون إلى رعاية خاصة، وتضع في ا3عتبار أھمية تقاليد كل للغاية وبأن ھؤ$ء ا<

3شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا
.  

وا$تفاقية تنطبق على جميع ا<طفال الذين ھم دون الثامنة عشر عدا ا<طفال الذين     

  .يصلون الى سن الرشد قبل ذلك السن وفقا لقوانين بلدانھم 

  :الى ث8ثة أجزاء 54يمكن تقسيم مواد ا$تفاقية 

يتناول مجموعة الحقوق المقررة للطفل ، وا$لتزامات المترتبة على الدول : الجزء ا<ول 

  ).41-1المواد ( ا<طراف التي تصادق على ا$تفاقية 

في ا$تفاقية يتعلق بإنشاء آلية دولية من أجل مراقبة تنفيذ ا$لتزامات الواردة : الجزء الثاني 

  ).45- 42المواد ( وھي لجنة حقوق الطفل وبيان اختصاصھا وطريقة عملھا 

                                                
1

 . 47- 46ماھر جميل أبو خوات ، مرجع سابق ،ص  -
2

 .72- 71فاطمة شحاته احمد زيدان ، مرجع سابق ، ص  -
3

- Nadia AIT ZAI .convention des droits de l’enfants .revue algérienne des sciences juridiques 

et politiques .N01.OPU.ALGER .1993.P 31.
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المواد ( مجموعة المواد التي تنظم كافة المسائل ا3جرائية المتعلقة با$تفاقية : الجزء الثالث 

46 - 54 .(  

اداخل ا<سرة وخارجھا، داخل الدولة التي نشأ ويعيش فيھالطفل ا3تفاقية تحميو    

1وخارجھا، بمختلف أوجھھا من مدينة وسياسة واقتصادية واجتماعية وثقافية
.  

أن الحقوق  "فاطمة شحاته زيدان" حسب رأي الدكتورة وي8حظ على ھذه ا3تفاقية     

والحريات الواردة بھا منھا ما يعد تكرارا لحقوق يتمتع بھا ا3نسان بوجه عام، ومنھا ما 

نھا مقررة فقط لمن ينطبق عليه وصف الطفل دون غيره، أي يخص ا<طفال بذواتھم أي إ

أن ھذه ا3تفاقية تنشئ حقوقا دولية لHطفال التزمت باحترامھا الدول ا<طراف في 

2ا$تفاقية
.  

" لجنة معنية بحقوق الطفل " لجنة للرقابة ا$تفاقية كما أنشأت 
وألزمت ا$تفاقية 3

تقريرا خ8ل عامين من بدء نفاذ ا$تفاقية بالنسبة الدول ا<طراف فيھا أن تقدم إلى اللجنة 

للدولة الطرف حول التدابير التي اعتمدتھا 3نفاذ الحقوق  المعترف بھا في ا$تفاقية ثم تقدم 

4بعد ذلك تقريرا كل خمس سنوات
.  

  دور ا0تفاقية في ا0رتقاء بحقوق الطفل:ثانيا 

وكيفية احترام وتفصل فاقية دولية وتوضح أول ات1989تعد اتفاقية حقوق الطفل لعام       

مبادئ أخ8قية ومعايير دولية جديدة للتعامل مع لرسخت كماھذه الحقوق وتطبيقھا، 

ا<طفال، كما أنھا تعد واحدة من أكثر ا3تفاقيات الدولية لحقوق ا3نسان تطورا وشمو$، فلقد 

لة الرعاية التي سادت قبل طورت ا$تفاقية مفھوم ا$ھتمام بالطفل وانتقلت به من مرح

الستينات ومرحلة تنمية الموارد البشرية التي سادت في الثمانينات إلى مرحلة مفھوم الحق 

القائم بذاته لكل ا<طفال دون استثناء أو تمييز، ولقد كان الدافع وا3عتبار ا<ول في خروج 

ل مسؤوليات حماية حقوق ھذه ا$تفاقية بصورتھا الراھنة ھو بحاجة المجتمع الدولي <ن ينق

                                                
1

 .07، ص 1993محمد السعيد الدقاق ، اتفاقية اXمم المتحدة على ضوء أحكام الشريعة اMسLمية ، يونسيف ،   -
2

 .74-73فاطمة شحاته احمد زيدان ، مرجع سابق ،  -
3

 .1989من اbتفاقية الدولية لحقوق الطفل ) 43( المادة  - 
4

.143غسان خليل ، مرجع سابق ، ص  -
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إلى نطاق –الذي يعبر عنه ا3ع8نان الخاصان بالطفل  -الطفل من النطاق ا<دبي

1المسؤولية القانونية الملزمة للدولة والمشمولة برقابة المجتمع الدولي
.  

  عن حقوق ا$نسان بصفة عامة حقوق الطفل وما يميز            

.بات أو التزامات عليهحقوق ممنوحة للطفل $ يقابلھا واج -1

.حقوق $ يجوز التنازل عنھا أو التفريط فيھا بأية حال -2

حقوق متطورة، تتطور بتطور سني عمر الطفل، فحقوق الطفل تتغير وتتابع حسب  -3

.المراحل الزمنية لعمر الطفل

تقرر للطفل ع8قته بغيره من ا<فراد حتى لو كان لقيطا مجھول ا<بوين فإن ع8قته  -4

.شرة إلى الدولة التي تتدخل لحمايته والحفاظ على وجوده وإنسانيتهتمتد مبا

حقوق تدخل الدولة طرفا فيھا تدخ8 مباشرا أو غير مباشر أو ابتداءا في بعض  -5

2ا<حيان
.

  المبادئ ا�ساسية التي تقوم عليھا ا0تفاقية: ثالثا

اعتبرتھا لجنة ) 12-6-3-2( يوجد ضمن نصوص ا$تفاقية أربعة مواد أساسية وھي       

حقوق الطفل التي درست المفھوم الحقيقي لحقوق الطفل، وخ8ل انعقاد دورتھا ا<ولى في 

، أقرت أن ا3تفاقية تتضمن حقوق ا3نسان لHطفال وأن موادھا 1991أكتوبر  –سبتمبر 

3تجسد المفھوم الحقيقي لھذه الحقوق
.  

ى جميع البشر، وتؤكدھما ا$تفاقية والمبادئ ا<ربعة ا<ساسية ينطبق ا<و$ن منھا عل

4بالنسبة لHطفال، في حين يخص المبدآن اWخران لHطفال، والمبادئ ا<ربعة ھي 
:  

الدول ا<طراف الحقوق الموضحة احترام علىا$تفاقيةحيث تنص : مبدأ عدم التمييز -1

التمييز، بغض في ھذه ا3تفاقية وتضمنھا لكل طفل يخضع لو$يتھا دون أي نوع من أنواع 

الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونھم أو جنسھم أو لغتھم " النظر عن عنصر

أو دينھم أو رأيھم السياسي أو غيره من أصلھم القومي أو ا3ثني أو ا$جتماعي، أو ثروتھم، 

                                                
1

لسعيد الدقاق ، الحماية القانونية لKطفال في إطار مشروع اتفاقية اXمم المتحدة ، مؤلف حقوق اMنسان ، المجلد محمد ا -
 .333، ص 1989الثاني ، دار العلم للمLيين ، بيروت ، 

2
 .27-26حسني نصار ، مرجع سابق ، ص  -

3
 .49ماھر جميل أبو خوات ، مرجع سابق ،ص  -

4
 .110ابق ، ص غسان خليل ، مرجع س -
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بير ولكفالة ذلك تتخذ الدول ا<طراف جميع التدا. أو عجزھم، أو مولدھم، أو أي وضع آخر

المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز 

والدي الطفل أو ا<وصياء القانونيين عليه أو أعضاء ا<سرة، أو أنشطتھم أو آرائھم المعبر 

1عنھا أو معتقداتھم
.  

ءات التي تتعلق في جميع ا3جراا$تفاقية على أنه حيث تنص : مصالح الطفل الفضلى -2

با<طفال، سواء قامت بھا مؤسسات الرعاية ا$جتماعية العامة أوالخاصة، أو المحاكم أو 

السلطات ا3دارية أو الھيئات التشريعية، يولي ا$عتبار ا<ول لمصالح الطفل الفضلى، وفي 

اعيه ذلك تتعھد الدول ا<طراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية ال8زمتين لرفاھه، مر

حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرھم من ا<فراد المسئولين قانونا عنه، وتتخذ 

تحقيقا لھذا الغرض جميع التدابير التشريعية وا3دارية الم8ئمة، وتكفل الدول ا<طراف أن 

تتقيد المؤسسات وا3دارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية ا<طفال بالمعايير التي 

تھا السلطات المختصة، و$ سيما في مجالي الس8مة والصحة وفي عدد موظفيھا وضع

2وص8حيتھم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة ا3شراف
.  

تحاول ا$تفاقية الدولية المعنية بالطفل تعميمه على شعوب العالم كله، وتربية ا<طفال      

راف ومبادئ دينية يمكن أن تشكل عليه، بمراجعة أي نظم أخ8قية أو معايير سلوكية أو أع

عائًقا في سبيل تحقيق الطفل لرغباته وأھوائه بغض النظر عن موافقتھا للشرع، ويبدو ھذا 

ھي المحور ) مصالح الطفل الفضلى(واضًحا في فرض منظور الحق $ الواجب، وجعل 

ل في نفس ا<ساسي الذي تدور حوله ا$تفاقيات الدولية المعنية بالطفل، ا<مر الذى يؤص

وجعل الع8قة بين الولد وأبيه وأمه تقوم على المصالح والمنافع . الطفل ا<نانية والنفعية

فقط، دون النظر إلى الجوانب الروحية في ا3نسان، وما تنتجه من عواطف ومشاعر 

3وأحاسيس تستوجب تضحيات وتناز$ت وتسامح وعضو وصلح داخل ا<سرة الواحدة 
.  

                                                
1

 .1989المادة الثانية من اbتفاقية الدولية لحقوق الطفل  - 
.1989من اbتفاقية الدولية لحقوق الطفل لثةالمادة الثا2
3

والمحلية، جامعة ا:زھر، كلية الدراسات ا�س�مية بالقاھرة، ا�تفاقيات الدولية محمد رمضان أبو بكر، الطفولة في  -

  .259، ص 2003رسالة دكتوراه، 
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  :على6حيث تنص المادة : ياة والبقاء والنموحق الطفل في الح -3

  ".تعترف الدول ا<طراف بأن لكل طفل حقا أصي8 في الحياة " 

تكفل الدول ا<طراف في ھذه ا$تفاقية للطفل ا$تفاقية على وتنص : احترام آراء الطفل -4

ائل التي القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك اWراء بحرية في جميع المس

تمس الطفل، وتولي آراء الطفل ا$عتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه، ولھذا الغرض 

تتاح للطفل بوجه خاص فرصة ا$ستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، 

إما مباشرة أو من خ8ل ممثل أو ھيئة م8ئمة بطريقة تتفق مع القواعد ا3جرائية للقانون 

 "الوطني
1
.  

و قد جسدت الفلسفة الغربية بمغا$تھا في الفردية في إيجاد بيئة م8ئمة للتفكك ا<سري 

فمن الطبيعي كما ارتكزت الفوضوية والوجودية على فرضيات الفردية، فقد طغت عليھا 

ا<نثويات فجردت المرأة من سياقھا ا$جتماعى حيث $ أسرة و$ أطفال، وكأن الطفل ھو 

  .التفلتأول ضحايا ھذا 

وجاءت الوثائق الدولية لتعكس ھذه الفلسفة وتنظر للطفل كفرد، وليس كعضو في 

2أسرة له حقوق كما أن عليه واجبات 
.  

مصلحة الطفل " أن يرى الدكتور غسان خليلوتعليقا على ھذه المبادئ ا<ربعة،         

قق إ$ من خ8ل المحور ا<ساسي لھذه المبادئ فمصلحة الطفل الفضلى $ تتح" الفضلى

3ا3لتزام بمبدأ عدم التمييز وبحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء والمشاركة
.  

يعد مبدأ مراعاة مصالح ا<طفال أحد أبرز التطورات الدولية التي جاءت بھا اتفاقية 

حقوق الطفل فيما يتعلق بفكر حقوق ا3نسان، فبمقتضاھا لم تعد مصالح الدولة أو الوالدين 

وحدھا كل العوامل المؤثرة التي يجب أخذھا بعين ا3عتبار عند اتخاذ قرارات تتعلق تشكل

با<طفال فھناك أيضا مصلحة الطفل ذاته، التي قد تكون في بعض الحا$ت ھي ا<ساس 

الحاسم في اتخاذ القرار، بل إن ھناك من يرى أن ذاك ا3عتبار كان عام8 أساسيا دافعا نحو 

                                                
1

.1989من اbتفاقية الدولية لحقوق الطفل ) 12( المادة  -  
2

، مقLال منشLور علLى الموقLع "رؤيLة نقديLة فLي ضLوء الشLريعة ا�س�Lمية الطفل في ا�تفاقيات الدولية  "سيدة محمود ، -

com/lagna/iicwc/iicwc.php?id=856http://www.iicwc.

3
 .111غسان خليل ، المرجع السابق ، ص -
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قال بالتزام المجتمع الدولي تجاه حقوق الطفل إلى مستوى نوعي جديد، إدراك ضرورة ا3نت

بعد أن بدأ إدراك الناس يتزايد، لحقيقة أن مصالح ا<طفال ليست متماثلة بالضرورة مع 

1مصالح أولياء أمورھم 
.  

  طبيعة ا0تفاقية وع*قتھا بالقوانين الداخلية: الفرع  الثاني 

ة من نوعھا حيث تجمع في نظام شامل كل الفوائد تعتبر اتفاقية حقوق الطفل فريد

القانونية التي يجب أن يتمتع بھا الطفل ، والتي كانت في السابق مبعثرة في عدة اتفاقيات 

ثم نتناول تطبيقھا في القوانين الداخلية مع وبھذا سنبين الطبيعة القانونية ل8تفاقية دولية ،

  .1989اتفاقية حقوق الطفل لعام التزام إسرائيل بتطبيق التركيز على مدى 

  الطبيعة القانونية 0تفاقية حقوق الطفل:أو0 

، حيث إنھا "ا$تفاقيات الملزمة العامة" من قبيل 1989تعد اتفاقية حقوق الطفل لعام       

تتوجه بخطابھا بصورة عامة ومجردة، أو بمعنى آخر فإنھا ترسي قواعد سلوك عامة 

نونية بالمعنى الفني الدقيق، وھي بذلك تعد من المعاھدات الشارعة            ومجردة أي انھا قواعد قا

  :ولعل وصفنا $تفاقية حقوق الطفل أنھا تدخل في عداد ا$تفاقيات الشارعة يرجع لeتي 

تقوم بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبيق مستقب8 على أي حالة تندرج تحتھا ومن -1

  .ثم فھي تشبع التشريعات

نجد أنھا تتميز باشتراك معظم الدول ا<عضاء في المجتمع : ومن حيث ا<طراف فيھا -2

الدولي فيھا إن لم يكن كلھا، ويتوجه الخطاب فيھا إلى المجتمع الدولي كله، واتفاقية حقوق 

وھي بذلك تخضع حقوق الطفل والحريات . " دولة من دول العالم191الطفل تلزم اليوم 

وھي بذلك تعد من ا3تفاقيات . انة جماعية تباشر تحت رقابة دوليةالواردة بھا إلى ضم

  ".الدولية الجماعية

2من حيث قوة ا3لزام آمرة على من تخاطبھم   -3
.  

إن وجود مثل ھذه :"  –مصطفى س8مة حسين  -وفي ھذا الصدد يقول الدكتور       

واعد دولية عالمية وتتعلق ا$تفاقيات، وغيرھا أدى بجانب من الفقه إلى ا3قرار بوجود ق
                                                

1
 . 78- 77فاطمة شحاته احمد زيدان ، مرجع سابق ، ص -

2
، 27، المجلد المجلة المصرية للقانون الدولي، "دور المعاھدات الشارعة في الع�قات الدولية "جعفر عبد الس�م، -

.68 -67، ص 1971القاھرة، 
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بحقوق ا3نسان، بل أن محكمة العدل قد أقرت بوجود عدة التزامات عالمية وفي ھذا الشأن 

فا3لتزامات الخاصة بحقوق ا3نسان ومنھا بالطبع حقوق الطفل، ليست التزامات تعاقدية، 

$ يمكن إغفاله إن ھذا يعد تطورا" مواجھة الكافة " بل ھي التزامات يتم ا3حتجاج بھا في 

1في إطار القانون الدولي، باتساع المخاطبين بالحقوق و ا3لتزامات
.  

  :وفي ھذا الصدد يميز فقھاء القانون الدولي بين نوعين من ا$تفاقيات الشارعة

  .غير ذاتية التنفيذا$تفاقياتا$تفاقيات الشارعة ذاتية التنفيذ و

تلك ا$تفاقيات التي $ يحتاج تنفيذھا بوصفھا : التنفيذوالمقصود با3تفاقيات الدولية ذاتية     

جزءا من القانون الداخلي في الدول التي تنضم إليھا إلى إصدار تشريع أو مرسوم خاص 

يردد أحكامھا أو يعيد صياغة نصوصھا، إذ تسري أحكام ا3تفاقيات ذاتية التنفيذ في الدول 

ءا من القانون الداخلي دون حاجة إلى إصدار التي تنضم إليھا، وتطبقھا المحاكم بوصفھا جز

تشريع أو مرسوم خاص أو أي إجراء آخر طالما اتخذت ا3جراءات الدستورية ال8زمة من 

السلطة المختصة بحسب النظام القانوني لكل دولة، ويستمد الكافة حقوقا من نصوص 

ي في كل دولة من الدول ا$تفاقية مباشرة كما يجوز لھم التمسك بأحكامھا أمام القضاء الوطن

  .التي تنظم إليھا

فھي $ تنشئ حقوقا و$ تفرض التزامات : أما ا3تفاقيات الدولية غير ذاتية التنفيذ 

إلى في مواجھة الدول ا<طراف، <نھا $ تخاطب سواھا، ف8 يجوز لHفراد التمسك 

ويتعين . وقا مباشرة لھمبأحكامھا أمام المحاكم الوطنية، و$ تنشئ نصوص ا3تفاقية ذاتھا حق

3نفاذ أحكام ا3تفاقية في الدول ا<طراف إصدار تشريعات خاصة لوضع أحكامھا موضع 

التنفيذ في القانون الداخلي، ودون إصدار التشريعات التي تردد أحكام ا$تفاقية أو تعيد 

  ".فصياغة نصوصھا تظل أحكام ا$تفاقية جامدة وغير قابلة للتطبيق في الدول ا<طرا

جاءت في صورة مبادئ عامة، والمبادئ العامة تشير إلى نجد أن نصوص ا$تفاقية       

القواعد بالغة العمومية والتجريد التي تحدد ا3طار الذي ينبغي أن تأتي فيه القواعد المفصلة 

  .لھا والتي لھا التطبيق، وھي بذلك تتمثل في مبادئ ليس لھا  بحق قدرة التنفيذ الذاتي

                                                
1

 .81-80اطمة شحاته احمد زيدان ، المرجع السابق، ص ف -
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وفيه تحدد ا$تفاقية المبادئ " اتفاقيات ا3طار " وھذا النوع من ا$تفاقيات يطلق عليه       

العامة وھي ملزمة للدول ا<طراف فيھا بطبيعة الحال على أن يكون للدول ا<طراف حرية 

وضع القواعد التشريعية المتضمنة للتفصي8ت بحيث $ تخرج ھذه التفصي8ت عن تلك 

.تھا ا$تفاقيةالمبادئ التي وضع
1

.  

  .1989موقف الدول العربية من ا0تفاقية الدولية لحقوق الطفل : ثانيا 

تحفظات وإع8نات أو بيانات تفسيرية عند التوقيع أو العربيةأبدت معظم الدول 

2المصادقة  على اتفاقية حقوق الطفل ، وقد انصبت اغلب التحفظات على المواد التالية 
 :  

) :07( المادة لىالدول التي تحفظت ع
3

  

  :التحفظ: الكويت  -

  كل البنود التي تتعارض مع أحكام الشريعة ا3س8مية: عند التوقيع

وبدون  - ذوي ا<صل الكويتي ( يطبق القانون الكويتي الخاص بمنح الجنسية : عند التصديق

  )تجنس

البند طبقاً لتعارضه مع الشريعة ا3س8مية والدستور العماني، ينفذ : التحفظ: عمان  -

ويفھم الجزء الخاص بمنح الجنسية للطفل ( لشروط قانون الجنسية الخاص بالسلطنة 

  )المولود Wباء غير معروفين طبقاً لقانون الجنسية العماني

  $ يمكن تنفيذه في حين تعارضه مع القانون المحلي للدولة: التحفظ: تونس  -

  و من الشؤون الداخلية للدولةحيث أن قانون الجنسية ھ: التحفظ: ا3مارات  -

  .للتعارض مع الشريعة ا3س8مية وقوانين الب8د: التحفظ: المغرب  -

  

                                                
1

 .83-82فاطمة شحاته احمد زيدان ، المرجع السابق،  -
2

حقوق الطفل العربي بين " ضمن أعمال مؤتمر " حول ميثاق الطفل في ا�س�م:" كاميليا حلمي ، ورقة بحث بعنوان -
، بحث منشور على موقع اللجنة ا�س�مية العالمية   2006فريل أ26- 25 -، الشارقة "المواثيق الدولية والرؤى ا�قليمية 

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=578  للمرأة والطفل

3
والحق في اكتساب جنسية، ويكون له يسجل الطفل بعد و�دته فورا ويكون له الحق منذ و�دته في اسم ): " 7(المادة  - 

تكفل الدول ا:طراف إعمال ھذه الحقوق وفقا لقانونھا الوطني . قدر ا�مكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتھما
والتزاماتھا بموجب الصكوك الدولية المتصلة بھذا الميدان، و�سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام 

".بذلك



84 

) 09( الدول التي تحفظت على المادة 
1

:  

" بعد عبارة 4الفقرة   9للمادة ) أو الصالح العام ( يجب إضافة عبارة : التحفظ: عمان  -

   "الطفلإ$ إذا كان تقديم ھذه المعلومات ليس لصالح 

) 13( المادة الدول التي تحفظت على 
2

:  

  تنفذ بشروط من قبيل عدم ا3ضرار بالغير وإمداد ا<طفال بالنصح: التحفظ: الجزائر -

  .وأيضاً بما $ يتنافى مع أحكام الشريعة ا3س8مية

 )14( المادة الدول التي تحفظت على 
3

:  

حيث يتعارض مع أسس النظام التشريعي الجزائري والذي يحتوي : التحفظ: الجزائر -

كون طبقاً لديانة دستوره في مادته الثانية على أن ا3س8م ھو دين الدولة وأن تعليم ا<طفال ي

  .ا<ب

  بسبب تعارضه مع الشريعة ا3س8مية: التحفظ: العراق  -

  ا3س8مية  لتعارضه مع الشريعة: التحفظ: ا<ردن  -

                                                
1

ات تضمن الدول ا:طراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منھما ، إ� عندما تقرر السلط):"  9(المــادة  - 
المختصة ، رھناً بإجراء إعادة نظر قضائية ، وفقاً للقوانين وا�جراءات المعمول بھا ، أن ھذا الفصل ضروري لصون 
مصالح الطفل الفضلى وقد يلزم مثل ھذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إھمالھما له، أو 

  اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفلعندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين

تتاح لجميع ا:طراف المعنية الفرصة ل�شتراك في الدعوى , من ھذه المادة1في أية دعاوى تقام عم�ً بالفقرة   
  .وا�فصاح عن وجھات نظرھا

شخصية تحترم الدول ا:طراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدھما في ا�حتفاظ بصورة منتظمة بع�قات  
  .واتصا�ت مباشرة بك� الوالدين ، إ� إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

في الحا�ت التي ينشأ فيھا ھذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول ا:طراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو 
في(كليھما أو الطفل ل�حتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة  ذلك الوفاة التي تحدث :ي سبب أثناء احتجاز بما

، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند ا�قتضاء، لعضو آخر من ا:سرة، )الدولة الشخص
إ� إذا كان تقديم ھذه ) أو أعضاء ا:سرة الغائبين(المعلومات ا:ساسية الخاصة بمحل وجود عضو ا:سرة الغائب 

ات ليس لصالح الطفل، وتضمن الدول ا:طراف كذلك أن � تترتب على تقديم مثل ھذا الطلب، في حد ذاته، أي المعلوم
)".أو ا:شخاص المعنيين(نتائج ضارة للشخص المعني 

2
  ):13(المــادة  - 

تلقيھا وإذاعتھا، ويشمل ھذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات وا:فكار و, يكون للطفل الحق في حرية التعبير     
  .دون أي اعتبار للحدود، وسواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارھا الطفل

  :يجوز إخضاع ممارسة ھذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليھا وأن تكون �زمة لتأمين ما يلي  
  .احترام حقوق الغير أو سمعتھم  )أ

  .اية ا:من الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو ا>داب العامةحم)  ب

3
  .تحترم الدول ا:طراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين "    :14المادة  - 

فيتحترم الدول ا:طراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، ا:وصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل      
."  ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة
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لتعارضه مع الشريعة ا3س8مية والتي ھي دين الدولة وتعارضه مع : التحفظ: المغرب  -

  قوانين الب8د

س8مية والدستور العماني، $ تعتبر السلطنة لتعارضه مع الشريعة ا3: التحفظ: عمان  -

  نفسھا ملزمة بتطبيق ھذا البند والذي يمنح الطفل حق اختيار دينه

  تتعارض مع الدستور السوري والشريعة ا3س8مية: التحفظ: سوريا  -

  يتعارض مع أحكام الشريعة ا3س8مية: التحفظ: ا3مارات  -

)16( المادة الدول التي تحفظت على 
1
 :  

  تنفذ بشروط من قبيل عدم ا3ضرار بالغير وإمداد ا<طفال بالنصح: التحفظ: الجزائر  -

2وأيضاً بما $ يتنافى مع أحكام الشريعة ا3س8مية
.  

)17( المادة الدول التي تحفظت على 
3

 :  

$ تستطيع تطبيقه بسبب الحواجز الوطنية و المعارضة ا3ع8مية : التحفظ: ا3مارات  -

  .فالبند يخالف عادات الب8د وتقاليدھا  الشعبية له

  

  

                                                
1

  ):16(المــادة  - 

و� أي , � يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراس�ته"  
  .مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته

.لتعرض أو المساسللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل ھذا ا  
2

حقوق الطفل العربي بين " ضمن أعمال مؤتمر " حول ميثاق الطفل في ا�س�م:" كاميليا حلمي ، ورقة بحث بعنوان -
، بحث منشور على موقع اللجنة ا�س�مية   2006أفريل 26-25 - ، الشارقة "المواثيق الدولية والرؤى ا�قليمية 

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=578العالمية للمرأة والطفل
3

  ):17(المــادة  - 

تعترف الدول ا:طراف بالوظيفة الھامة التي تؤديھا وسائط ا�ع�م وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات 
وبخاصة تلك التي تستھدف تعزيز رفاھيته ا�جتماعية والروحية والمعنوية , والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية

  :تقوم الدول ا:طراف بما يلي, وتحقيقاً لھذه الغاية, وصحته الجسدية والعقلية

  .39تشجيع وسائط ا�ع�م على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة ا�جتماعية والثقافية للطفل وفقاً لروح المادة    -أ

  .تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر ھذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية   -ب

  .تشجيع إنتاج كتب ا:طفال ونشرھا    -ج

يات أو تشجيع وسائط ا�ع�م على إي�ء عناية ل�حتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات ا:قل  -د
  .إلى السكان ا:صليين

مع وضع أحكام المادتين , تشجيع وضع مبادئ توجيھية م�ئمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه  -ه
  ."في ا�عتبار18و13
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20المادة الدول التي تحفظت على 
1

 :  

  ارضه مع الدستور السوري والشريعة ا3س8ميةلتع: التحفظ: سوريا  -

  ا3س8مية  لتعارضه مع الشريعة: التحفظ: ا<ردن  -

من مصادر التشريع   اعتباراً <ن الشريعة ا3س8مية ھي مصدر أساسي: التحفظ: مصر  -

في القانون الوضعي المصري، ونظراً <ن ھذه الشريعة ، توجب توفير كافة وسائل الحماية 

اية لHطفال بطرق ووسائل متعددة، ليس من بينھا نظام التبني الموجود في بعض والرع

القوانين الوضعية ا<خرى، فإن حكومة جمھورية مصر العربية تتحفظ على كافة النصوص 

وا<حكام الخاصة بالتبني في ھذه ا$تفاقية، وعلى وجه خاص ما ورد بشأن التبني في 

2من ا$تفاقية 21، 20المادتين 
.  

) 21( المادة الدول التي تحفظت على 
3

:  

  .س8مية$ يسمح بالتبني طبقاً <حكام الشريعة ا3: التحفظ: ا3مارات     -

  لتعارضه مع الدستور السوري والشريعة ا3س8مية: التحفظ: سوريا     -

  لتعارضه مع الشريعة ا3س8مية والدستور العماني: التحفظ: عمان  -

                                                
1

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي � يسمح له، حفاظا على مصالحه ):  20(المادة  - 
  .الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرھما الدولة

  .:طراف، وفقا لقوانينھا الوطنية، رعاية بديلة لمثل ھذا الطفلتضمن الدول ا   

يمكن أن تشمل ھذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون ا�س�مي، أو التبني، أو، عند      
ا�عتبار الواجب وعند النظر في الحلول، ينبغي إي�ء . الضرورة، ا�قامة في مؤسسات مناسبة لرعاية ا:طفال

  .�ستصواب ا�ستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل ا�ثنية والدينية والثقافية واللغوية

2
 . 172عبد الحميد اXنصاري ، مرجع سابق ، ص  -

3
  ):21(المادة  - 

  :م بما يليأو تجيز نظام التبني إي�ء مصالح الطفل الفضلى ا�عتبار ا:ول والقيا/تضمن الدول التي تقر و" 

تضمن أ� تصرح بتبني الطفل إ� السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين وا�جراءات المعمول بھا وعلى أساس    -أ
كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بھا، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين وا:قارب وا:وصياء 

نيين، عند ا�قتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتھم على التبني على أساس حصولھم على ما قد القانونيين وأن ا:شخاص المع
  يلزم من المشورة،

تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو    -ب
  ئمة في وطنه،متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة م�

تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني     -ج
  الوطني،

تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني � تعود على أولئك المشاركين   -د
  مالي غير مشروع،فيھا بكسب 

تعزز، عند ا�قتضاء، أھداف ھذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة ا:طراف، وتسعى، في ھذا ا�طار،   -ه
  ."إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خ�ل السلطات أو الھيئات المختصة
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هبسبب أحكام الشريعة ا3س8مية التي تحرم التبني $ يمكن العمل بھذ: التحفظ: الكويت  -

  .المادة

  مع الشريعة ا3س8ميةلتعارضه : التحفظ: ا<ردن  -

لتعارضه مع الشريعة ا3س8مية والتي تعد مصدر أساسي من مصادر : التحفظ: مصر  -

  .التشريع المصري

  .للتعارض مع الشريعة ا3س8مية وقوانين الب8د: المغرب  -

 )30( المادة الدول التي تحفظت على 
1

:  

لدستور العماني، $ تعتبر السلطنة لتعارضه مع الشريعة ا3س8مية وا: التحفظ: عمان     -

  نفسھا ملزمة بتطبيق ھذا البند والذي يمنح الطفل حق التمتع بدين ا<قلية

  تحفظ عام كل البنود التي تتعارض مع الشريعة ا3س8مية: قطر     -

  تحفظ على كل البنود التي تتعارض مع الشريعة ا3س8مية: السعودية     -

غوطا دولية لرفع التحفظات عن ا$تفاقية خاصة مع ضالعربيةتواجه الحكومات

استجابت مصر للضغوط الدولية، ورفعت حيث ) 3-51المادة (بذلك مادة تجيز وجود 

النظر في التحفظات كلھا    وجاري إعادة31/7/2003تحفظاتھا عن ھذه الوثيقة في يوم 

مواد ھو تعارض الرغم أن سبب أغلب التحفظات -على مستوى العالم العربي وا3س8مي 

البرلمانيون : إع8ن عمان"المتحفظ عليھا مع الشريعة ا3س8مية،  وذلك كما ورد في 

  :والذي ورد فيه 23/11/2004" العرب أنصار حقوق ا<طفال

  :فإن كافة البرلمانات ومجالس الشورى العربية كافة مطالبة2007بحلول العام  

راجعة تحفظات الدول على اتفاقية حقوق الطفل بالسعي إلى اتخاذ الخطوات الفعالة لم

  .وبروتوكوليھا ا$ختياريين

                                                
1

في الدول التي توجد فيھا أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان ا:صليين، � يجوز "  ):30(المادة  -  
ولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو حرمان الطفل المنتمى لتلك ا:قليات أو :

  ."  ا�جھار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته
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إلى اجتماع وطني لمراجعة وتحسين كافة اWليات الحالية لمراقبة بادرت بالدعوةكما

احترام حقوق ا<طفال كل في بلده بما في ذلك آليات إعداد ورفع التقارير الوطنية إلى لجنة 

  .المتحدة، وآليات متابعة توصيات اللجنة بصورة فعالةحقوق الطفل التابعة لHمم 

وعن كيفية رفع تحفظات مبنية على الشريعة ا3س8مية، فھل سيتم مخالفة الشريعة 

إرضاء لواضعي الوثائق، والذين يطالبون بأن تكون وثائقھم ھي المرجعية للتشريع في 

1جميع أنحاء العالم 
.  

  في القوانين الداخليةتطبيق اتفاقية حقوق الطفل :  لثاثا  

، ومن ثم "قوة تعلو على القوانين التشريعية " تعطي دساتير بعض الدول المعاھدة 

تأخذ ھذه المعاھدة ا<ولوية في التطبيق داخل الدولة، وھذا يعني ضرورة تعديـل 

التشـريعات المخالفة <حكامھا، وعدم إصدار تشريعات $حقة تتعارض معھا، وامتـداد 

2القضائيـة لتحقيق ھذه الغاية ، وھذا ھو النظام الذي أخذت به تونس وموريتانيا الرقابـة 
.  

، "قوة القانون"وھناك دول أخرى تعطي المعاھدة بعد اندماجھا في القانون الداخلي    

والسودان وقطر والكويت ومصر نو البحريالجزائرويـرد ذلك صراحة في دساتير 

  .واليمن

يتعارض معھا، ولكنھا $   اھدة يمكن أن تلغي أحكام قانون سابقوھذا يعني أن المع    

المشرع من اتخاذ إجراء $حق يخالف أحكام المعاھدة، وفي ھذه الحالة ف8 يجوز تمنع

للمتقاضين داخل الدولة الدفع بمخالفة التشريع الجديد <حكام المعاھدة، وإن كانت الدولة 

ية تجاه الدول ا$خرى ا<طراف في ا$تفاقية إذا كان ولية الدولعليھا أن تتحمل تبعة المسؤ

"  التشريع المخالف يمس مصالحھا أو مصالح رعاياھا
3
.    

    

                                                
1

حقوق الطفل العربي بين ((ضمن أعمال مؤتمر )) حول ميثاق الطفل في ا�س�م((كاميليا حلمي ، ورقة بحث بعنوان  -
، بحث منشور على موقع اللجنة ا�س�مية   2006أفريل 26-25 - ، الشارقة ))يةالمواثيق الدولية والرؤى ا�قليم

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=578العالمية للمرأة والطفل
2

.328، ص 1994،  لقاھرةالعربية،عبد الواحد الفأر، القانون الدولي العام، دار النھضة ا -

3
، مقال منشور  على موقع "اتفاقية حقوق الطفل وأثرھا على القوانين الوطنية في العالم العربي" يحيى سعيد القاضي،  -

rg/lagna/iicwc/iicwc.php?id=618http://iicwc.oاللجنة ا�س�مية العالمية للمرأة والطفل ، 
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خذ حكم انط8قا من اتفاقيات حقوق ا3نسان ومنھا بالطبع اتفاقيـة حقـوق الطفل تأ     

إذ إن تنظيم حقوق المواطنيـن العامة والخاصـة - المعاھدات التي تتعلق بحقوق السيادة 

لذلك فإن معاھدات حقوق ا3نسان،  - وتعديل قوانينھا مسألة تتعلق بحقوق سيادة كل دولة

سوى إنسان، يجب أن يوافق عليھا البرلمان، حتى  -في نھاية المطاف-والطفل $ يعدو 

1ن النظام القانوني للدولة تصبح جزءاً م
.  

أن يقوم أطرافھا بتطبيقھا بحسن  –1969لقانون المعاھدات كما  ألزمت معاھدة فيينا      

نية، ولعله مما يتنافى مع ذلك المبدأ أن يحتج أحد أطرافھا بعدم تطبيقھا استنادا إلى أن 

فيينا فقررت أنه من معاھدة 27القانون الوطني يحول دون ذلك، وعلى ذلك نصت المادة 

$ يجوز ) المتعلق بالقواعد الوطنية الخاصة بالتصديق(  46مع ا3خ8ل بنصوص المادة 

" لطرف في معاھدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ ھذه المعاھدة
2
.  

1989مدى التزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام : الفرع الثالث 
3
.  

ن التشريعات ا<ساسية -، يسرائيلا3القانون فيملزمة حقوق الطفل مكانةتفاقية ليس     

وقد قدمت . غير أن ا$تفاقية ُيسَتشھد بھا كأصل قانوني. التي تمكن تطبيقھا لم ُتسن بعد

إسرائيل تقريرھا ا<ول، الذي كان عليھا تقديمه بعد عامين من تصديقھا على ا$تفاقية، أي 

كما نظرت لجنة . 2001ثماني سنوات وذلك في فبراير من العام ، بعد 1993في العام 

  .2002سبتمبر 18ا<مم المتحدة الخاصة في تقرير إسرائيل ا<ول بتاريخ 

التي تنص ) 2(من أي نوع، باستثناء المادة جاء خاليا جدير بالم8حظة أن تقرير إسرائيل    

  ". في نطاق قضائھا" على أن اتفاقية حقوق الطفل تنطبق على جميع ا<طفال

عن كيفية ترجمة القوات ا3سرائيلية لحق ا<طفال الفلسطينيين في الحياة، في أما

وقد أكدت المنظمة الدولية للدفاع عن . ضوء القتل التي دفعوھا كما ھو مبي_ن في التقرير

طاق ن"ا<طفال، فرع إسرائيل، في تقريرھا للجنة حقوق الطفل أن التفسير المعقول لكلمة 

، والذي يتسق تعريفھا مع مفھوم "تحت السيطرة الفعلية للدولة الطرف"ھو " القضاء

  ".مسؤولية الدولة"

                                                
1

.420عبد الواحد الفأر، نفس المرجع ،  -
2

 .92-90فاطمة شحاته احمد زيدان ، المرجع السابق،  -
3

2، ودخلت ھذه ا�تفاقية حيز النفاذ بتاريخ 1991، في العام 1989صدقت إسرائيل على اتفاقية حقوق الطفل للعام  -  

.1991نوفمبر 
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، في ردھا على " من أجل الحقوق المدنية في إسرائيل" جاء في تقرير المؤسسة كما

تقرير الدولة المتعلق بتطبيقھا للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في العام

  :، الذي يقول1998

وذلك على . إن تقرير إسرائيل للجنة حقوق ا3نسان يتجاھل بشكل كامل ا<راضي المحتلة"

وأن أسوأ ... الرغم من ا$نطباق الواضح للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

فيإن الغياب البارز للمحاسبة. انتھاكات إسرائيل للعھد قد وقعت في ا<راضي المحتلة

إسرائيل تبعاً لدرجة تطبيقھا $لتزاماتھا الفعلية بموجب العھد في ا<راضي المحتلة يشكل 

" مخالفة خطيرة لواجب إسرائيل في تقديم تقرير في ھذا الخصوص إلى ھذه اللجنة
1
 .  

2إسرائيل من سريان القانون الدولي لحقوق ا(نسان على ا�راضي المحتلةموقف:أو0 
  

حتى أثناءحقوق ا3نسان الدولي لقانون قھاء القانون الدولي على سريان اليتفق أغلبية ف  

وھذا ما تمت ا3شارة إليه وإقراره با3جماع . النزاعات المسلحة وفي حالة ا$حت8ل الحربي

دولة شاركت في مؤتمر فيينا بوضعھا إع8ن فيينا 181من قبل ممثلي 1993جانفي25في

لحقوق ا3نسان الذي اقر بالطبيعة العالمية لجميع معايير حقوق الصادر عن المؤتمر الدولي

ا3نسان والحريات ا<ساسية وقد شدد المؤتمر على واجب الدول المشاركة في النزاع 

المسلح باحترام وتطبيق أحكام القانون الدولي ا3نساني، وقواعد القانون الدولي ا<خرى بما 

 .ي نصت عليھا ا$تفاقيات الدولية لحقوق ا3نسانفي ذلك حماية المعايير ا<ساسية الت

وقد أتت القرارات التي تضمنھا ا3ع8ن الصادر عن مؤتمر فيينا مطابقة لنصوص   

الذي يحدد المعايير ا<ساسية الواجب اتخاذھا 1970لعام 2675قرار الجمعية العامة رقم 

ضرورة تطبيق المعايير "  :لحماية السكان المدنيين وقت النزاعات المسلحة بنصه على 

ا<ساسية لحقوق ا3نسان التي نص عليھا القانون الدولي وكفلتھا ا$تفاقيات الدولية لحقوق 

  " .ا3نسان إبان النزاع المسلح 

                                                
: العدد -مدنالحوار المتأوضاع ا:طفال الفلسطينيين في المعتق�ت والسجون ا�سرائيلية،  موقع ، دنيا ا:مل إسماعيل -1

828 - 2004،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2017891
2

ماي 11الصادر في )  3د (  273قبلت إسرائيل عضوا في ا:مم المتحدة بناء على قرار الجمعية العامة رقم  - 
1949.  
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وطبقا لما ورد في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بھذا الشأن ، فإنه تم   

زامات التي قبلتھا على نفسھا بموجب ا$تفاقيات تحميل قوة ا$حت8ل مسؤولية تطبيق ا$لت

الصفة ا3نسانية " الدولية لحقوق ا3نسان على ا<راضي المحتلة ، معتبرة أن لفظة 

1ذات صلة وطيدة بحقوق ا3نسان " ل8تفاقيات الدولية 
.  

ويأتي ميثاق ا<مم المتحدة في مقدمة المواثيق التي ترفض إسرائيل تطبيقھا في     

ي المحتلة ، رغم وجود إجماع دولي حول ضرورة سريان أحكامه بمواجھة جميع ا<راض

الشعوب وا<مم ، وفي مختلف الحا$ت بما في ذلك حالة ا$حت8ل الحربي ، وھذا ما وافقت 

دولة كانت قد شاركت في المؤتمر الدولي لحقوق ا3نسان الذي عقد في فيينا 181عليه 

المتحدة تتولى القيام بدور فاعل في رفع مستوى حماية حقوق أن ا<مم : " حيث أقرت التالي

ا3نسان ، وضمان ا$حترام الكامل للقانون الدولي ا3نساني في حالة النزاع المسلح ، بحيث 

" يتوافق ذلك مع أسس وأھداف ميثاق ا<مم المتحدة 
2
.  

وبخصوص تطبيق ا3ع8ن العالمي والعھدين الدوليين لحقوق ا3نسان على 

<راضي المحتلة فإن الموقف ا3سرائيلي الرافض الذي كان في منتھى الوضوح ، وعلى ا

إن ا3ع8ن العالمي :" جاء1984لسان المستشار القانوني لوزارة خارجية إسرائيل عام 

والعھدين $ يسريان على ا<راضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للوضع ا$ستثنائي للع8قة التي 

$حت8ل وسكان ا3قليم المحتل والتي تقع خارج دائرة ونطاق قانون حقوق تنشأ بين قوة ا

  ". ا3نسان 

وفي مقابل ذلك لم تقم إسرائيل بإبداء أي تحفظ رسمي وواضح حول نيتھا في عدم      

تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وسائر ا$تفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق ا3نسان على 

3ا<راضي المحتلة 
 .  

  

  

                                                
، مقال منشور على الموقع   "معايير حقوق ا�نسان تنطبق على ا:راضي الفلسطينية المحتلة "،حنا عيسى -1

http://www.jeningate.com/ar/showart.php?id=9387
2

، مقال منشور على الموقع   "معايير حقوق ا�نسان تنطبق على ا:راضي الفلسطينية المحتلة"، حنا عيسى -
http://www.jeningate.com/ar/showart.php?id=9387

3
 .59-58نزار أيوب ، المرجع السابق ، ص  -
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1على ا�راضي المحتلة ا(نسانيإسرائيل من سريان القانون الدولي موقف: ثانيا 
 .  

ث8ثة ب8غات عسكرية 1967الفلسطينية عام ا<راضيعند احت8لھا إسرائيلأصدرت    

" حاييم ھيرتسوغ " المنطقة ، والثاني تولي قائد المنطقة ا3سرائيليدخول الجيش ا<ول، 

العسكرية الذي جاء فيه المحاكم إنشاءية والقضائية والتنفيذية ، والثالث السلطات التشريع

وجد تناقض وإذا1949أنه ينبغي للمحكمة العسكرية ورجالھا تطبيق أحكام معاھدة جنيف 

، لكن بعد ذلك  أوقف العمل با<مر بين المعاھدة وا<مر تكون ا<فضلية للمعاھدة 

2العسكري
   

لفلسطينيةاضيرا-اعلى،بعةالراجنيفتفاقيةاض لتطبيقفالرائيلاسرإموقفإن

طردوئيلاسرإنلكو،$تفاقيةامحكاأانط8قا منقانونيثرأليس له موقفا،لمحتلةا فلة

و  لعضويةارلمعياداستناات$تفاقيااھذه تطبيق وامباحترملزمةھيوت$تفاقيااه ھذفي

،فها-طر إملزمانيكو نافذليدوقتفااوأةھدمعاكلنبألقاضيةالعامةاةللقاعد

ھذه تبنتھا وتضمنتھالتيام-حكااوالمبادئمنللعديدلعرفيةالقانونيةاللطبيعةيضاوأ

جبةوواملزمةيجعلھامات$تفاقيااھذه م-حكاة=مرالقانونيةالطبيعةافض"عنت،$تفاقياا

3ئيلي ا�سرالمحتلاقبلمنلتطبيقواام حترا
.  

ع8وة على أنه :" الرابعة فيما يتعلق بتطبيق أحكامھا بإع8نھاجنيفإتفاقيةنصت            

ا<حكام التي تسري في وقت السلم ،تنطبق ھذه ا$تفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي 

اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من ا<طراف السامية المتعاقدة ،حتى لو لم 

كما تسري أحكام و قواعد اتفاقية جنيف الرابعة في أوقات   ،بحالة الحربيعترف أحدھما

" Mتفاقية فإنھا ل، و طبقا ا$حت8لا$حت8ل الحربي ،أي على ا<راضي التي تقع تحت 

الحربي الجزئي أو الكلي 3قليم أحد ا<طراف ا$حت8لتنطبق أيضا في جميع حا$ت 

" السامية المتعاقدةٌ 
سريانھا يبدأ منذ اللحظة التي تبدأ فيھا أنن نص ا$تفاقية ،يتضح م، 4

العمليات معلنة أو غير معلنة وحتى إذا لم يعترف أحد ا<طراف بحالة الحرب  و يشمل 

                                                
1

1951جويلية 6في  1949اسرائيل على اتفاقيات جنيف لعام صدقت - 
2

فلسطينية المستقلة ،الھيئة ال) 24(داود درعاوي ، جرائم الحرب والجرائم ضد اMنسانية ، سلسلة التقارير القانونية  - 
 .لحقوق المواطن ، فلسطين 

3
 .454-، ص1984،ةرهلقاالعربيةالنھضة،دار اليولدانلقانواسةرالد، مقدمة عامرلديناحص� - 
4

 .1949المادة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة  - 
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تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة و البروتوكول ا<ول المضاف  $تفاقية  جنيف ،المنازعات 

ا<جنبيين ،وبمكافحتھا ا$حت8لالسيطرة و المسلحة الدولية المتعلقة بكفاح الشعوب ضد

لHنظمة العنصرية و لجرائم التمييز العنصري في سياق ممارسة الشعوب لحقھا في تقرير 

1المصير و حكم نفسھا بنفسھا
.  

" :تطبيق أحكام و قواعد اتفاقية جنيف الرابعة ،فقد حددته ا3تفاقية بنصھا التالي إن      

ويوقف�بمجرد بدء أي نزاع أو احت8ل وردت ا3شارة إليه في المادة تطبق ھذه ا$تفاقية 

العمل بتطبيق أحكام ا$تفاقية عند انتھاء العمليات الحربية بوجه عام وعند انتھاء ا$حت8ل 

في حالة ا<راضي المحتلة  باستثناء ا<شخاص والفئات الذين يتم ا3فراج النھائي عنھم أو 

و إيوائھم بعد ذلك في وقت $حق وتستمر ھذه الفئات من ا<شخاص إعادتھم إلى أوطانھم أ

ا$ستفادة من أحكام ا$تفاقية والبروتوكول ا<ول،حتى ا3فراج عنھم أو إعادتھم إلى وطنھم 

2أو تقرير إقامتھم
.  

يستشف مما تقدم ذ كره، وجوب وضرورة سريان أحكام وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة      

فلسطينية المحتلة ،وانحسار دورھا في حماية السكان الفلسطينيين دون على ا<راضي ال

غيرھم طالما بقي ا$حت8ل قائما ، ويجب تفسير ا$تفاقية في إطار استمرارية سريانھا طالما 

تواصلت حالة ا$حت8ل ويمكن <حكام ا$تفاقية ان تتوقف عن السيران في حالة ضم ا3قليم 

شريطة أن ,جه ضمن إقليم دولة ا$حت8ل أو إقليم دولة أخرى المحتل أو في حالة اندما

ويكون ذلك بموجب تسوية سياسية  تم قبولھا وا$عتراف بھا من قبل المجتمع الدولي، 

3بخ8ف ذلك فإنه يفترض مواصلة تطبيق أحكام ا$تفاقية 
                                                                     .

تكتسب اتفاقية جنيف الرابعة وفقا <حكام القانون الدولي المعاصر ، قيمة قانونية 

ملزمة بمواجھة كافة  الدول ا<طراف فيھا، مما يحتم على ھذه الدول احترام قواعد و أحكام 

ا$تفاقية من وجوب سريانھا وتطبيق أحكامھا في كافة الحا$ت التي تستوجب ذلك، أي إبان 

                                                
1

  ،  15- 007-2009غزة ، وثيقة رقم منظمة العفو الدولية ، كيف ينطبق القانون الدولي اbنساني على النزاع في  -

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue12/Howtoapplyinternationalhumanitarianlaw

on.aspx?media=print
2

.1949من اتفاقية جنيف الرابعة سادسةلمادة الا -  
3

على  07/03/2004، مقال منشور بتاريخ  "القانون الدولي ا�نساني وتطبيقاته على ا:راضي المحتلة"نزار أيوب ،   -

ticles&ID=14158http://www.arabs48.com/?mod=ar :الموقع 
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ات المسلحة وفي حالة ا$حت8ل الحربي، و ھذا ينطبق بطبيعة الحال على إسرائيل و النزاع

اعتبارھا ملزمة بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على ا<راضي المحتلة  بصفتھا 

بسريان ا$عتراف ترفضالموقعين على ا$تفاقية لكن سلطات ا$حت8ل ا3سرائيلي 

يرفض غالبية الفقھاء ا3سرائيليين ذلك، كما.ررات والحجج ، مستخدمة مختلف المبا$تفاقية

إسرائيل في ͔حقفي اطارمدعين بان تواجد ھذه القوات على ا<راضي الفلسطينية المحتلة 

وليست محتلة، " رض مدارةأ"الدفاع الشرعي عن النفس، معتبرين ا<راضي الفلسطينية 

ليست قوة احت8ل على اعتبار أن الجھة التي وبالتالي فإسرائيل وفقا لقواعد القانون الدولي

أي ا<ردن في الضفة الغربية، ومصر في قطاع ( تم إخراجھا بالقوة من ھذه ا<راضي 

لم تكن صاحبة السيادة الشرعية عليھا بدليل عدم اعتراف المجتمع الدولي بتواجدھا ) غزة

$ تعتبر احت8$ حربيا  مما $ فيھا وبالتالي فالسيطرة ا3سرائيلية على ا<راضي الفلسطينية

1يستدعي ووجوب سريان وتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على ا<راضي الفلسطينية 
 .  

ھيالفلسطينيةا<راضيأنتؤكدالتيالصادرةوا3ع8ناتالقراراتمنالعديدھناك    

 : امنھا<راضيتلكعلىالحربيا$حت8لقواعدانطباقومحتلةأراضي

وفي2003ديسمبر9فيوكذلك،2001ديسمبر-10ففيالعامةالجمعيةقرارات     

المدنيينبحمايةالمتعلقةجنيفاتفاقيةأن " مجدداأكدت  ،58/97و،56/60القرارين

المحتلة،الفلسطينيةا<راضيعلىتنطبق .1949أوت12المؤرخةالحرب،وقتفي

عاممنذإسرائيلتحتلھاالتيا<خرىالعربيةا<راضيعلىوالشرقية،القدسفيھابما

  . " الصراعفيالمشتركين

 " 1969سبتمبر15فيالمؤرخ271قرارهفيا<منمجلسدعاكما  

ا$حت8ليحكمالذيالدوليوالقانونجنيفاتفاقياتبأحكامبدقةيدالتقالىإسرائيل

العربيةا<راضيعلىجنيفاتفاقيةسريانعلىا<منمجلسأكدكما، " العسكري

وقرار1992ديسمبر -18المؤرخ )799(  التاليةالقراراتفيوذلكالفلسطينية

                                                
1

على  07/03/2004نزار أيوب ، القانون الدولي ا�نساني وتطبيقاته على ا:راضي المحتلة ، مقال منشور بتاريخ  -
  :الموقع 

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=14158



95 

-5-19بتاريخالصادر1544رقموقرار  1994  مارس -18فيالمؤرخ )904(

2004 .   

أعربتلقدالدوليةا<حمرلصليبالدوليةاللجنةأنالدوليةالعدلمحكمةترىحيث

ا<راضيعلىالقانونبحكمالرابعةجنيفاتفاقيةسريانعندوماوأكدت  رأيھاعن

5فيعنھاالصادرا3ع8نفيوذلكإسرائيل،دولةجانبمن1967عاممنذالمحتلة

  . 2001ديسمبر

الذي2004ماي – 30فيمؤرخحكما3سرائيليةالعلياالمحكمة  عنصدرماك

فيا3سرائيليالدفاعلجيشالعسكريةالعملياتبهتؤثرالذيبالقدرانهعلى "" بهجاء

الحربوأعرافبقوانينالمتعلقةالرابعة$ھاي$تفاقيةتخضعأنھاإ$المدنيين،علىرفح

لعامالحربوقتالمدنيينبحمايةالمتعلقةجنيفاتفاقيةو<حكام ...1907لعامالبرية

1949" .
1

.  

ا3سرائيلي الموقف الرسمي ا3سرائيلي الرافض لتطبيق أحكام ا3تفاقية دعم القضاء

الرابعة على ا<راضي الفلسطينية المحتلة، حيث قام قضاة المحكمة  العليا في إسرائيل 

لھذا التوجه معتبرين أنه يمكن ل8تفاقيات الدولية التي تبرمھا " القانوني" بتوفير الغطاء 

لقانونية الملزمة  وأن يصار الى تطبيقھا فقط في حال أصبحت إسرائيل اكتساب القيمة ا

في" البرلمان"جزءا من القانون المحلي ا3سرائيلي و ذلك بواسطة  إصدار الكنيست 

إسرائيل قانونا خاصا يقضي بتطبيق ا$تفاقية الرابعة على ا<راضي المحتلة، وعليه فان 

ھا ليست ملزمة لھا طالما لم يقم الكنيست اتفاقية جنيف الرابعة ورغم توقيع إسرائيل علي

كما أكدت المحكمة . ا3سرائيلي بإصدار تشريع يؤدي لدمجھا في القانون المحلي ا3سرائيلي

العليا مرارا بأن إسرائيل غير ملزمة بتطبيق ا$تفاقية الرابعة على ا<راضي المحتلة بدعوى 

2أنھا $ تدخل ضمن القانون الدولي العرفي
 .�

                                                
1

شديد ، اPثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كيان معادي في نظر القانون الدولي اMنساني ، فادي قسيم فواز  -
  على الموقع  2009أفريل  05مدونات جامعة النجاح الوطنية  نابلس ، فلسطين  ، مقال منشور  بتاريخ 

http://blogs.najah.edu/staff/fadi-shadid/article/article-1
على  07/03/2004، مقال منشور بتاريخ "القانون الدولي ا�نساني وتطبيقاته على ا:راضي المحتلة "نزار أيوب ،  -2

  :الموقع 
48.com/?mod=articles&ID=14158http://www.arabs
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ا$لتزاممسؤولية  ا$تفاقيةفيمتعاقدساميكطرفإسرائيل،عاتقىعليقع

$حت8لخاضعةكأراضيالفلسطينية،ا<راضيصعيدعلىوتطبيقھا،بمراعاتھا

.قواتھا
1

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                        

مركز الميزان لحقوق ا�نسان فلسطين ، الوضع القانوني لدولة ا�حLت�ل الحربLي ومسLؤوليتھا فLي ا:راضLي المحتلLة ،  -1
دراسLLLLLLLLLLLLLة منشLLLLLLLLLLLLLورة علLLLLLLLLLLLLLى موقLLLLLLLLLLLLLع المركLLLLLLLLLLLLLز .  2008سلسLLLLLLLLLLLLLلة القLLLLLLLLLLLLLانون الLLLLLLLLLLLLLدولي ا�نسLLLLLLLLLLLLLاني ، 

http://www.mezan.org/upload/8794.pdf
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  الفصل الثاني

  حماية الطفل الفلسطيني في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي ا(نساني

د قواعد حماية السكان المدنيين من آثار الحرب انجازا ضخما في القانون يمثل اعتما  

لحماية 1977الدولي ا3نساني ، وقد خصص باب كامل في البروتوكول ا<ول لعام 

لتلك القواعد، بصفتھم أشخاص مدنيين غير مالمدنيين، ويخضع ا<طفال في حمايتھ

  .مشتركين في ا<عمال العدائية

يحضى ا<طفال من حيث كونھم دولي ا3نساني لHطفال حماية عامة،يرتب القانون ال

أفرادا $ يشاركون مباشرة في ا<عمال العدائية بحماية عامة تتمثل في الحماية ضد 

تجاوزات ا<طراف المعادية والتي تقتضي احترام <شخاصھم وشرفھم وحقوقھم العائلية، 

تقاليدھم المعاملة ا3نسانية في جميع ا<وقات احترام معتقدات ا<طفال الدينية وعاداتھم و

  .وحمايتھم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التھديد

كما  يرتب القانون الدولي ا3نساني لHطفال حماية خاصة،  يتمتع ا<طفال بحماية 

خاصة تكفلھا أحكام محددة للقانون الدولي ا3نساني، الذي يصنفھم من بين ا<شخاص الذين 

الحق في التمتع بحماية محددة بسبب حالة الضعف المرتبطة بسنھم، والواقع أن ھذه لھم 

الحماية ليست بدي8 عن الحماية العامة ولكنھا تضاف إليھا، و$ يمكن تحت أي ظرف من 

الظروف أن تعفى ا<طراف المتحاربة من الحماية العامة الواجبة لHطفال تحت ذريعة 

المتعلقة بھذه الحماية الخاصة تشكل سلسلة من ا$لتزامات التي الحماية الخاصة،إن ا<حكام

على نفسه ا$عتمادتقع على أطراف النزاع، وھي تختلف باخت8ف سن الطفل وقدرته على 

  .من جھة وتتبع الصفة التي يتحلى بھا ھذا الطفل إبان النزاع المسلح

فال تحت ا$حت8ل وعليه سنتناول في ھذا الفصل النظام القانوني لحماية ا<ط

ا3سرائيلي في المبحث ا<ول ، أما المبحث الثاني نخصصه للحماية المقررة لHطفال من 

آثار ا<عمال العدائية ، ثم نركز في المبحث الثالث على انتھاكات ا$حت8ل ا3سرائيلي 

  .لحقوق الطفل الفلسطيني 
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  المبحث ا�ول 

  حت*ل ا(سرائيليالنظام القانوني لحماية ا�طفال تحت ا0

، وصدقت عليھا في 1949ديسمبر  8وقعت إسرائيل على اتفاقيات جنيف ا<ربع في 

،، ولكنھا لم تصدر تشريعاً محلياً لنفادھا واعتبارھا بمرتبة القوانين المحلية1952جانفي6

مسؤولية  ا$تفاقيةفيمتعاقدساميكطرفإسرائيل،عاتقعلىيقعا<ساسھذاوعلى

$حت8لخاضعةكأراضيالفلسطينية،ا<راضيصعيدعلىوتطبيقھا،بمراعاتھالتزاما$

جنيفباتفاقياترسمياً،الفلسطينيةالتحريرمنظمةالتزامإليه،ا3شارةتجدروماقواتھا،

الدائرالنزاععلىالتطبيق،وواجبةملزمةكاتفاقياتالمكملةالبروتوكو$توأحكاما<ربع

فيالحربيا$حت8لمفھومالىالتطرقالمبحثھذاخ8لمنسنحاول .إسرائيلنوبيبينھا

المدنيينمنكجزءلHطفالالمقررةالعامةالحمايةنبينالثانيالمطلبوفيا<ولالمطلب

.الدوليللقانونوفقافلسطينفييھوديةدولةقيامبط8نعننتكلمالثالثالمطلبوفي

  المطلب ا�ول

  ا0حت*ل الحربي مفھوم

تحكم حالة ا$حت8ل الحربي مجموعة من القواعد يطلق عليھا قانون ا$حت8ل الحربي 

الذي ھو جزء من قوانين الحرب، وتستمد ھذه القواعد من العرف ومن المصادر ا$تفاقية 

، والتي )56إلى 52المواد ( 1949واتفاقية جنيف لعام 1907وعلى رأسھا $ئحة $ھاي 

أساسا لحماية سكان ا<راضي المحتلة من عواقب النزاع المسلح، والبروتوكول جاءت

إضافة إلى ذلك تشكل أحكام المحاكم الدولية والوطنية   1977ا3ضافي ا<ول لسنة 

وقرارات التحكيم والعمل الدولي وأراء الفقھاء مصادر تكميلية وتفسيرية تستقي منھا أيضا 

حت8ل الحربي العرفية وذات الطبيعة ا3نسانية ملزمة قانونا، ھذه القواعد، وتعد قواعد ا$

فض8 عن القواعد ا$تفاقية التي تكتسي ھي ا<خرى الصفة ا3لزامية بالنسبة <طراف 

وخاصة للطرف الذي أصبح بعد انتھاء ا<عمال العدائية يملك السلطة 1النزاع المسلح

  .والسيطرة على ا<راضي المحتلة 

  

                                                
1

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،  –ا�حت�ل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة  –مصطفى كامل شحاتة  -
. 106، ص 1981الجزائر 
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  : تعريف ا0حت*ل الحربي :  الفرع ا�ول

لقد وجد الطفل الفلسطيني نفسه في ھذه الحياة في ظل ظروف $ تليق بما ھو موجود 

وجد ولم يجد وطنا ،حيث أنه منذ وطأت قدماه ا<رضالعالم <طفالمن حماية ورعاية 

  . والمعاناة والتشريد ا$حت8ل 

: ل*حت*لالفقھيالتعريف: أو0 

مجموعة من المفاھيم التي أعطى لھا معنى خاصاً على القانون الدوليتناول فقھاء

  .وجه التحديد، وھي الغزو والفتح وا$حت8ل، حيث أكد على ضرورة التفريق بينھا

فكان من أوائل الفقھاء الذين تنبھوا إلى أھمية التفرقة الفقھية، الفقيه السويسري 

لم به اWن أن ا$حت8ل الحربي 3قليم يتبع وقد بات من المس:" حيث قال" Vattelفاتيل "

  :تمام ا$خت8ف عنيختلفالمحارب اWخر خ8ل الحرب يخلق مركزا قانونيا

وھو دخول القوات المحاربة في إقليم العدو، وھي من العمليات الحربية : الغزو/ أ

  .وقد تمتد إلى أن يتم أحكام السيطرة على ا3قليم

"ة تماما من إقليم تابع لدولة إلى سيادة دولة أخرى وھو نقل السياد: الفتح/ ب
1

.

مرحلة من : " ا$حت8ل الحربي بأنه " محي الدين علي عشماوي"ويعرف الدكتور 

مراحل الحرب تلي الغزو مباشرة، وتتمكن فيھا قوات الدولة المحاربة من دخول إقليم العدو 

كفتھا بشكل $ منازعة فيه، ووضعھا ھذاا3قليم تحت سيطرتھا الفعلية بعد أن ترجح 

"ويتوقف القتال المسلح ويسود الھدوء تماما على ا<راضي التي جرى عليھا القتال
2
.  

تمكن قوات دولة من دخول إقليم العدو : " بأنه" محمد المجذوب"كما عرفه الدكتور 

يوالسيطرة عليه كله أو بعضه بصفة فعلية، ولھذا فا$حت8ل وضع خاص في القانون الدول

العام يتضمن واجبات وحقوق، وھو وضع مؤقت ينتھي بانتھاء الحرب فيعود ا3قليم المحتل 

"إلى الدولة ا<صلية أو يضم إلى الدولة المحتلة
3
.  

                                                
.109.، ص1969ة، دار النھضة العربية، القاھر. عائشة راتب، بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي ا�سرائيلي  -1
مع دراسة خاصة بانتھاكات إسرائيل لحقوق ( حقوق المدنيين تحت ا�حت�ل الحربي –محي الدين علي عشماوي  -2

، الناشر عالم 1972رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس  –) ا�نسان في ا:راضي العربية المحتلة 
. 100الكتب، القاھرة ، ص 

. 454،  ص الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، الدار  –القانون الدولي العام   –المجذوب محمد -3



100

طور من أطوار الحرب : " على أنه" مصطفى كامل شحاتة"ويعرفه أيضا الدكتور 

وھزم قواتھا إذا تصدت يوجد عندما تتمكن قوات الغزو من اقتحام إقليم دولة معادية،

للغزو، ثم الھيمنة على ا3قليم أو على جزء منه وإقامة سلطة عسكرية للمحتل محل سلطة 

"الحكومة الشرعية 
1
.  

تمكن قوات دولة  : " فيعرف ا$حت8ل على أنه " علي صادق أبو ھيف"أما الدكتور 

"لية محاربة من دخول إقليم العدو والسيطرة عليه كله أو بعضه بصفة فع
2
 .  

وا$حت8ل طبقا لھذه التعاريف المتشابھة فيما بينھا يختلف عن الغزو والذي يقصد به 

مجرد دخول قوات الدولة المحاربة في إقليم العدو دون السيطرة الفعلية عليه، أي مجرد 

إغارة القوات المحاربة على إقليم العدو مع استمرار القتال واستمرار المقاومة في نفس 

، ولذلك فمعيار التمييز بين الغزو وا$حت8ل ھو فرض السيطرة الفعلية على ا3قليم، ا3قليم

فطالما أن القوات الغازية لم تتوصل للسيطرة التامة على ا3قليم والقضاء على كل مقاومة 

فيه، فإن ذلك $ يسمى احت8$ حربيا، أما إذا استطاعت ھذه القوات وضع يدھا على ا3قليم 

طت سيطرتھا عليه وأنشأت فيه قيادة أو ھيئة أو حكومة تتولى شؤون ا3قليم المغزو وبس

3فھذا ھو ا$حت8ل 
.  

ومن التعاريف السابقة يمكن القول أن عناصر ا$حت8ل الحربي ھي ث8ثة عناصر 

  :وھي

أن تقوم حرب  أو نزاع مسلح بين قوات دولتين تتمكن إحداھما من خ8له من  - )1

4ا<خرى واحت8لھا كليا أو جزئيا غزو أراضي الدولة 
.  

قيام حالة فعلية مؤقتة تحتل فيھا قوات مسلحة أجنبية أراضي دولة أخرى وتضعھا  -)2

تحت سيطرتھا فا$حت8ل الحربي ليس حالة قانونية، بل ھو حالة فعلية أوجدتھا القوة القاھرة 

بعد ھزيمتھا للقوات الناتجة عن وجود القوات المسلحة ا<جنبية في ا<راضي المحتلة 

المعادية وشل قدرتھا على المقاومة وإسكات فاعليتھا، كما أن ا$حت8ل وضع مؤقت غير 

                                                
. 105مصطفى كامل شحاتة ، مرجع سابق ، ص  -1
.826ص القاھرة، منشأة المعارف،" النظريات والمبادئ العامة "  –القانون الدولي العام  –علي صادق أبو ھيف  -2
. 101، 100مرجع سابق ، ص محي الدين علي عشماوي، -3
المجلة المصرية للقانون  -"المستوطنات في ا:راضي المحتلة في ضوء القانون الدولي المعاصر" –عامر ص�ح الدين -4

. 15، ص 1979، سنة 35، المجلد الدولي
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دائم <نه مجرد مرحلة من مراحل الحرب تتمكن فيھا قوات ا$حت8ل من تثبيت أقدامھا 

1بصفة مؤقتة في ا<راضي التي تحتلھا 
 .  

$ يبدأ ا$حت8ل إ$ إذا كانت قوات يجب أن يكون ا$حت8ل فعا$ ومؤثرا حيث  -)3

ا$حت8ل قد استطاعت السيطرة على ا3قليم وأوقفت المقاومة المسلحة فيه وتمكنت من حفظ 

النظام وا<من بعد إقامة إدارة عسكرية مستقرة، وھذا قد يحدث ولو لم تكن قوات الغزو قد 

2انتشرت في كل ا<راضي المحتلة
  .

  ل*حت*ل يالقانونالتعريف: ثانيا 
  

الثانية$ھاياتفاقيةجاءتحتىالحربي،ل8حت8لمحددقانونيتعريفھناكيكنلم      

البريةالحربو أعرافقوانينباحترامالخاصة 1899 لعامسبتمبر 29 المؤرخة في

ا$حت8لحالةتعريفعلى$ھاي ئحةمن 42 المادةبھا،حيث نصتالملحقةوال8ئحة

العدو،لجيشالفعليةالسلطةتحتتكونحينمحتلةالدولةتعتبر أرض: التاليحوالنعلى

."قيامھا بعدالسلطةھذهفيھاأن تمارسيمكنا<راضي التيسوىا$حت8ليشملو$
3

الدولوضعتھاالتيللجيوشالعسكريةالكتبفيوردبمابعد،فيماالتعريفھذاتدعموقد

للجيوش  ا<مريكيةالمتحدةالو$ياتكتيبمن ( 351 ) الفقرةفيدورماذلكبعد ذلك من

)(FM27- 10 (ئحةمن ( 42 ) المادةلنصمطابقافيها$حت8لتعريفجاءحيث 

المتحدةالمملكةكتيبمن ( 503 ) الفقرةفينفس التعريفتقرر،كما 1899 لعام$ھاي

البلدسلطاتمحلحلتقدتكونالغازية أنتللقوا$بدأنه... :«فيهجاءحيثللجيوش،

ا$حت8لأن سلطة:"  ....قررت كما،"المحتلا3قليمعلىالفعليةالسيطرةممارسةفي

الحالة فيبلدھماحتلالذينللسكانالمساعدةوالحمايةتوفيرعلىتقتصرومؤقتة

"المسلح النزاعحالةعنالناجمةالطارئة
4
.  

                                                
. 104- 102محي الدين علي عشماوي ، مرجع سابق ، ص  -1
. 105المرجع، ص محي الدين علي عشماوي، نفس /  د  -2
3

لحقوقا�سرائيليةا�نتھاكاتوللمدينةالقانونيللمركزدراسة " الدولي،والقانونالقدسالدويك،قدسيجميلموسى -
.23 ص، 2002،" فيھاالفلسطينيا�نسان

4
الماجستير،القانونھادةشلنيلبحثالعام،الدوليالقانونضوءفيللجو�نا�سرائيليا�حت�لالبقيرات،القادرعبد -

. 25 ص، 1995- 1994ر الجزائجامعةكلية الحقوق ،الدولية،والع�قاتالدولي
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الملحقةالرابعة وال8ئحة$ھاياتفاقيةفإن 42 المادةفيتقررالذيالتعريف<ھميةبالنظر

بھا

إطارفيتقررتالتيالصيغةفيتغييرأيتدخللم 1907 أكتوبر 18 فيالمؤرخة .

1899 لعام ئحة

خ8لالمدنيينبحمايةالمتعلقة 1949 أوت 12 فيالمؤرخةالرابعةجنيفاتفاقيةأما

دون،جاءا 1977 /08/07فيالمؤرخا<ولا3ضافيالملحقالمسلحة  وكذاالنزاعات

منھاا<ولالقسمفيتضمنتالرابعةجنيفاتفاقيةأنل8حت8ل، بلتعريفإلىا3شارة

أراضي أطراف النزاع تنطبقالتيا<حكام  العامة":عنوانتحتا$حت8لحالةتنظيم

لوضعالثالثالقسمخصص، كما34 المادةلىإ 27 موادالخ8لمن" وا<راضي المحتلة 

. 78 المادةإلى 47 الموادخ8لمنالمحميينا<شخاص

لذي ا "المسلحةللقواتالحربقانوندليل "الحربي ضمنا$حت8لتعريفكما ورد       

فصلالمنالتاسعالجزءفيجاءحيث، 2001 لعاما<حمرللصليبالدوليةاللجنةوضعته 

لسلطةفعليةبصفةيخضعحينمحت8،ا3قليميعتبر�: أنه منه 800 من المادةا<ول

والسلطةھذهفيهاستقرتالذيا3قليمسوىا$حت8ليشمل وللعدوالمسلحةالقوات

.ممكنةممارستھاأصبحت
1
�  

  :تحديد لحظة بداية ونھاية ا0حت*ل الحربي : ثالثا

  :الحربي بداية ا$حت8ل/ 1

إن حالة ا$حت8ل الحربي توجد إذا ما توافر شرطان أساسيان ھما عجز دولة السيادة 

عن ممارسة سلطاتھا في ا3قليم من ناحية وسيطرة المحتل عليه وإقامته نوعا من ا3دارة 

في ا3قليم من ناحية أخرى ، فإذا ما تخلف أي من الشرطين أو ك8ھما فإنه $ توجد حالة 

)2(حربياحت8ل
 .  

حتى يمكن القول أن ا$حت8ل قد بدأ أن " spaight"وعلى ھذا ا<ساس يشترط الفقيه

يكون ھذا ا$حت8ل قد أصبح له تأثير فعال على ا3قليم بمعنى أن يكون المحتل في حالة 

                                                
1

- Fréderic De Moulinent, Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, comité  

international de le  croix rouge, Caire, 2001, p186                                                                      
  . 116مصطفى كامل شحاتة ، مرجع سابق ، ص / د -2
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قدرة دائمة على قمع أي انفجار في الموقف أو نشوب نزاع مسلح جديد، فا$حت8ل في نظره 

أن يكون افتراضي أو نظري أو خيالي، بل $ بد أن يكون له وجود مادي مؤثر $ يمكن 

  :تماما، ويرى ھذا الفقيه أن ھناك فكرتين متميزتين تحددان معنى ا$حت8ل قانونا وھما 

  .أن يكون المحتل قد تمكن من إنشاء سلطته  - )أ   

)1(وأن يكون في وضع يمكنه من فرض ھذه السلطة بالقوة  -)ب
 .  

2ونتيجة لذلك قررت $ئحة $ھاي 
أن ا$حت8ل $ يمتد إ$ إلى ا<قاليم التي استقرت (... 

  ).فيھا سلطة الجيش المعادي، وكانت قادرة فع8 على مباشرة عملھا

قانون  –ولكن تحديد لحظة بدأ حالة ا$حت8ل، ومن ثم لحظة تطبيق قواعد القانون

سورا من الناحية النظرية، فإنه تكتنفه صعوبات وإن بدا ذلك سھ8 مي –ا$حت8ل الحربي 

من الناحية العملية حيث أن ذلك مسألة وقائع وأمر تقديري بحت، وأنه وإن كان يحسن 

بالمحتل إصدار إع8ن بتاريخ بدء احت8له وكذا المنطقة التي يمتد إليھا، غير أن ذلك ليس 

على جعل واقعة ا$حت8ل معلومة عن ملزما قانونا، ولقد درجت الو$يات المتحدة ا<مريكية 

طريق ا3ع8ن، بيد أن مجرد تصريح قائد الغزو بوجود حالة احت8ل حربي على ا3قليم 

المغزو دون سيطرة حقيقية وبتعبير أخر دون توافر الشرطان السابق ا3شارة إليھما $ 

)  3(ينشئ إ$ مجرد احت8ل خيالي أو احت8ل على الورق
  

  :ت8ل الحربي انتھاء ا$ح/ 2

، الصمت 1907لزمت $ئحة $ھايفيما يتعلق بانتھاء حالة ا$حت8ل الحربي

لعرف والعمل الدوليين، فإذا طردت الدولة المحتلة على يد لالموضوع معالجةوتركت 

القوات التابعة للبلد المحتل أو على يد قوات حلفائه فا$حت8ل يزول، وإذا قام السكان في 

ل بثورة تمكنوا على إثرھا من طرد القوات التي تحتل ب8دھم فا$حت8ل ينتھي البلد المحت

)4(كذلك
 .  

                                                
  . 106محي الدين علي عشماوي ، مرجع سابق ، ص  - 1
2

  .�1907ئحة  �ھاي   من42المادة  - 
  . 118، 117مصطفى كامل شحاتة ، مرجع سابق ، ص -  3
جامعة،دنيين في النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي ا�نساني، مذكرة ماجستيرالطاھر يعقر ، حماية الم- 4

  . 91، ص 2006سعد دحلب البليدة ، كلية الحقوق ، 
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كما أن ا$حت8ل ينتھي ويعود ا3قليم غالبا إلى الدولة صاحبه السيادة،وذلك بانسحاب 

القوات المحتلة بوسيلة أو بأخرى،وقد ينتھي ا$حت8ل الحربي ولكن ا3قليم $ يعود إلى دولة 

بل يقوم المحتل بضمه إلى أقاليمه إذا ما توافرت شروط الضم الصحيحة من النص السيادة

ذلك في معاھدة السلم وموافقة ا<ھالي في استفتاء عام حر يجري لذلك طبقا لما يقرره 

)1(القانون الدولي 
.  

وعلى أية حال فإنه بانتھاء حالة ا$حت8ل الحربي ينتھي العمل بأحكام وقواعد قانون 

  .8ل الحربي ليعود الوضع إلى ما كان عليه في حالة عودة ا3قليم إلى دولة السيادة ا$حت

وأيا ما كان ا<مر فإنه $ توجد ثمة ع8قة بين انتھاء حالة ا$حت8ل الحربي وبين 

)2( حماية ا<رواح والممتلكات في ا3قليم تلك الحماية التي ينبغي أن تبقى في كل ا<حوال
 .  

تطبيق ھذه ا$تفاقية يوقف في أراضي أي (قية جنيف الرابعة على أن وقد نصت اتفا

: أما الفقرة الثالثة فتنص على أنه) طرف في النزاع عند انتھاء العمليات الحربية بوجه عام

يوقف تطبيق ھذه ا$تفاقية في ا<راضي المحتلة بعد عام واحد من انتھاء العمليات الحربية (

إلى ) 1(من :دولة ا$حت8ل بأحكام المواد التالية من ھذه ا$تفاقية بوجه عام، ومع ذلك تلتزم 

) 61(ومن ) 59(و) 53(و ) 52(و) 51(و) 47(، و)34(إلى ) 29(، ومن )27(، ) 12(

، وذلك طوال مدة ا$حت8ل مادامت ھذه الدولة تمارس وظائف الحكومة )143(،و)77(إلى 

)في ا<راضي المحتلة 
<حكام جميعھا توجب الحماية للسكان المدنيين ، ون8حظ أن ھذه ا،3 

  .من عواقب ا$حت8ل الحربي 

أكثر وضوحا بخصوص توقيت انتھاء 1977البروتوكول ا3ضافي ا<ول لسنة كان 

من المادة الثالثة أن تطبيق ا$تفاقيات بما ) ب(حالة ا$حت8ل الحربي، حيث جاء في الفقرة 

لبروتوكول يتوقف في إقليم أطراف النزاع عند ا3يقاف العام في ذلك ا$تفاقية الرابعة وھذا ا

للعمليات العسكرية، وفي حالة ا<راضي المحتلة يوقف عند نھاية ا$حت8ل، ويستثني من 

ھاتين الحالتين حا$ت تلك الفئات من ا<شخاص التي يتم في تاريخ $حق تحريرھا النھائي 
                                                

وضعا آخر �نتھاء ا�حت�ل الحربي، وھو أنه إذا ما انتھى القتال وكانت حكومة ا�قليم قد "  Stoneاستون " ويضيف  -1

د فإن ا�حت�ل الحربي بقيوده القانونية الملقاة على عاتق المحتل ينتھي كذلك، كما حدث في حالة ألمانيا انتھت من الوجو
  . 119مصطفى كامل شحاتة ، مرجع سابق ، ص . قاب الحرب العالمية ا:خيرة في أع

  . 119مصطفى كامل شحاتة ، نفس المرجع ، ص  -  2
3
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ر ھؤ$ء ا<شخاص في ا$ستفادة من ا<حكام أو إعادتھا إلى وطنھا  أو توطينھا ويستم

)1(الم8ئمة في ا$تفاقيـات وفي ھذا البروتوكول
.  

  وضع ا0حت*ل في القانون الدولي : الفرع الثاني 

سنبين في ھذا الفرع عدم مشروعية ا$حت8ل في بعد أن بينا بداية ونھاية ا$حت8ل 

.لمتحدة من ا$حت8ل ا3سرائيلي القانون الدولي المعاصر ، مع بيان موقف ا<مم ا

  :عدم مشروعية ا0حت*ل في القانون الدولي المعاصر : أو0 

أصبحت الحرب غير مشروعة في القانون الدولي المعاصر و استعمال القوة المسلحة 

بجميع صورھا عم8 غير مشروع باستثناء حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي طبقا 

حدة ، ولما كان ا$حت8ل الحربي ھو مرحلة من مراحل الحرب تلي الغزو لميثاق ا<مم المت

مباشرة وتسبق مرحلة استئناف القتال للمرة الثانية ضد قوات ا$حت8ل فھو بالتالي يصبح 

2جريمة عدوان وعم8 غير مشروع في القانون الدولي وذلك با$ستناد إلى ما يلي
:  

على الحرب " الخطأ $ يرتب حقا " وف الذي يقرر أن إذا طبقنا المبدأ القانوني المعر -)1

التي تعتبر في القانون الدولي المعاصر خطأ جسيما ترتكبه إحدى الدول ضد دولة أخرى 

ف8 يترتب طبقا لھذا المبدأ للدول التي شنت الحرب حق ا$حت8ل الحربي <راضي الدولة 

  .ا<خرى 

ما بني على باطل " تنص في جوھرھا على أن وإذا استندنا إلى نظرية البط8ن التي  -)2

فإننا نجد أن الحرب عمل باطل وغير مشروع في القانون الدولي وبالتالي فإن " فھو باطل

أي احت8ل حربي يجيء نتيجة ھذا العمل الباطل يكون ھو أيضا عم8 باط8 وغير مشروعا 

  .في القانون الدولي

وق وأنه $ ثمار للعدوان فإن أي عدوان تشنه أنه طبقا لقاعدة أن النصر $ يخلق حق -)3

دولة ضد دولة أخرى وتنتصر فيه على قوات ھذه ا<خيرة في مرحلة من مراحل الحرب، 

                                                
موسوعة . ( 1977والمتعلق بالنزاعات الدولية المسلحة لسنة 1949البروتوكول ا�ضافي ا:ول �تفاقيات جنيف لعام  -1

وما 263إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب ا:حمر بالقاھرة، الطبعة السادسة    ص ) اتفاقيات القانون الدولي ا�نساني 
  .يليھا 

2
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فإن ھذا العدوان $ يعطي المعتدي حقا قانونيا في احت8ل أراضي الدولة ا<خرى التي 

  .انھزمت قواتھا في ھذه المرحلة 

م الذي أقره مؤتمر الدول ا<مريكية الدولي السابع المنعقد ولقد نص مشروع تقنين الس8 -)4

إن : " في مادته الرابعة على ما يلي 1933ديسمبر 26إلى 3في الفترة من " مونتفيدو"في

الدول السامية المتعاقدة تعلن أن مسائل ا<راضي يجب أ$ تحل عن طريق القوة، وأنھا لن 

ائل السلمية وبدون استخدام القوة، كما أنھا لن تعترف بأي تسوية $ تتم عن طريق الوس

  " .تعترف بشرعية ا$حت8ل أو ا$ستي8ء على ا<راضي المأخوذة بالقوة المسلحة 

أن ا$حت8ل الحربي يعتبر انتھاك لسيادة وس8مة أراضي الدولة المحتلة أراضيھا وكذا  -)5

من ميثاق ا<مم المتحدة السابق 2/4استق8لھا السياسي، ا<مر الذي يتعارض مع نص المادة 

  .ا3شارة إليھا

وقد صرحت ا<مم المتحدة بعدم مشروعية ا$حت8ل وذلك بموجب إع8ن منح 

، حينما أعلنت أن كل محاولة 1960ا$ستق8ل للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر بتاريخ 

ية لبلد ما تكون متنافية تستھدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والس8مة ا3قليم

1ومقاصد ميثاق ا<مم المتحدة ومبادئه 
.  

في16/12/1970الصادر بتاريخ 2734وأكدت على ذات المبدأ في قرارھا رقم 

صوتا وامتناع دولة واحدة عن التصويت 140الدورة الخامسة والعشرين، وذلك بأغلبية 

ـدولي أكدت التزام الدول با$متناع ففي الفقرة الخامسة من ا3ع8ن الخاص بدعم ا<من ال

عن التھديد أو استخدام القوة ضد س8مة ا3قليم أو ا$ستق8ل السياسي <ية دولة أخرى وأن 

إقليم أي دولة ينبغي أ$ يكون موضعا $حت8ل عسكري ناشئ عن استخدام القوة خ8فا 

  .<حكام الميثاق 

بشأن        3314المتحدة القرار تبنت الجمعية العامة لHمم1974ديسمبر14وفي 

وجاء فيه أن أي إلحاق <راضي أو قسم من إحدى الدول باستخدام القوة " تعريف العدوان " 

أن " 05وجاء في البند ا<ول من المادة )  3من المادة ) أ(البند ( ضدھا ھو العدوان 
                                                

1
اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعيـة العامـة لألمـم     –إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة  -

  : على الموقع اإللكتروني التالي  14/11/1960المؤرخ في )  15-د) (1514(المتحدة 
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أراضي دولة أخرى وبالتالي فإن إلحاق" الحرب العدوانية جريمة بحق القانون الدولي 

  .يشكل عم8 غير مشروع، وھو جريمة دولية 

أعلنت ا<مم المتحدة رسميا أن شعوب كوكبنا لھا حق 1984/نوفمبر/12وبتاريخ 

مقدس في السلم، وأكدت أن ضمان ممارسة حق الشعوب في السلم يتطلب من الدول أن 

م القوة في الع8قات توجه سياساتھا نحو القضاء على كل أخطار الحرب، ونبذ استخدا

1الدولية 
  .  

ومما سبق ذكره من أسانيد قانونية  فإن ا$حت8ل الحربي فعل  غير مشروع في 

  .القانون الدولي و يشكل جريمة ضد السلم وا<من الدوليين

  : موقف ا�مم المتحدة من ا0حت*ل ا(سرائيلي: ثانيا 

وعلى مدى ستة أيام متوالية ، 1967قامت إسرائيل في صباح الخامس من جوان عام 

بشن ھجوم مسلح استخدمت فيه قواتھا البرية والبحرية والجوية ضد كل من مصر، 

وسوريا وا<ردن واستطاعت قوات إسرائيل نتيجة لھذا الھجوم أن تحتل قطاع غزة وشبه 

جزيرة سيناء المصرية والضفة الغربية من المملكة ا<ردنية، وكذا مرتفعات الجو$ن 

ية، وعلى إثر ذلك انعقد مجلس ا<من وقدم إليه ا3تحاد السوفياتي مشروع قرار في السور

يقضي بإدانة أعمال إسرائيل العدوانية ويطالب إسرائيل بسحب جميع قواتھا 8/6/1967

يقضي با<مر 10/6/1967إلى ما وراء خطوط الھدنة، كما قدمت الھند مشروع قرار في 

مسلحة إلى المواقع التي كانت ترابط فيھا قبل نشوب فورا بانسحاب جميع القوات ال

لم تشر فيه إلى المطالبة بسحب قوات 8/6/1967القتال،كما قدمت أمريكا مشروع قرار في 

إسرائيل المعتدية بل أقرت بوجودھا وباحت8لھا أراضي ث8ث دول عربية، ورغم ذلك لم 

الث8ث بالرغم من استمرار يستطع مجلس ا<من أن يوافق على أي من ھذه المشروعات 

  .إسرائيل في ھذه الفترة في تعزيز قواتھا وتثبيت احت8لھا لHراضي العربية التي دخلتھا 

  

                                                
1

 39/11إعالن بشأن حق الشعوب في السلم، اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -

. www1 . umn .ed / humanrt / arabic . htm 1 :اإللكتروني التالي  الموقععلى  12/11/1984المؤرخ في 
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إصدار قرار يقضي بانسحاب القوات ا3سرائيلية من عن مجلس ا<من عجز

ية دعا ا3تحاد السوفياتي إلى عقد دورة استثنائية للجمع، ا<راضي العربية التي احتلتھا 

وقدمت فيھا للجمعية العامة 17/6/1967العامة لHمم المتحدة وفع8 تم عقد ھذه الدورة في 

، 19/06/1967خمسة مشروعات قرارات من طرف كل من ا3تحاد السوفياتي في 

، ودول عدم 26/06/1967، وألبانيا في 20/06/1967والو$يات المتحدة ا<مريكية في 

، ولكن لم يحصل أي 30/06/967ل أمريكا ال8تينية في ، ودو28/06/1967ا$نحياز في 

من ھذه المشروعات على ا<غلبية ال8زمة 3قراره وفشلت الجمعية العامة في إصدار قرار 

.يجبر إسرائيل على إنھاء احت8لھا غير الشرعي لHراضي العربية 

بتاريخ 242مجلس ا<من في إصدار قراره رقم استطاعأخذ وردوبعـد 

والذي يلزم القوات ا3سرائيلية با$نسحاب من ا<راضي التي تحتلھا لعدم 22/11/1967

مشروعية ا$ستي8ء على ا<راضي عن طريق الحرب، ويؤكد على التزام جميع ا<طراف 

بنصوص الميثاق وخاصة المادة الثانية منه، ودعما وتعزيزا للقرار السابق أصدرت 

أثناء انعقاد الدورة ا$ستثنائية الطارئة السابعة 1980/جويلية/29الجمعية العامة بتاريخ 

من 15/11/1980مطالبة إسرائيل بالبدء في ا$نسحاب قبل ) 7/2–رقم د إ ط (القرار 

، وأكدت أنه $ يمكن إقامة سلم شامل 1967جميع ا<راضي العربية المحتلة منذ جوان 

قرارات ا<مم المتحدة ذات الصلة، وعادل في الشرق ا<وسط بموجب ميثاق ا<مم المتحدة و

دون انسحاب إسرائيل من جميع ا<راضي الفلسطينية وا<راضي العربية ا<خرى المحتلة 

بما فيھا القدس ودون التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين على أساس نيل الشعب 

1الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في فلسطين 
 .  

  

  

  

  

  

                                                
1
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  .ر القانونية ل*حت*ل الحربي اBثا: الفرع الثالث

مجرد حالة فعلية مؤقتة $ أثر لھا على معاصرالقانون الدولي الفيا$حت8ل  بريعت

، وا$حت8ل الحربي بصفته حقوق السيادة، التي تحتفظ بھا للدولة ا<صل صاحبة ا3قليم

ا$حت8ل من مرحلة من مراحل الحرب الفعلية المؤقتة فإنه ينتھي حتما بانسحاب جيش 

ا<راضي المحتلة سواء جاء ھذا ا$نسحاب نتيجة تسوية سلمية للنزاع بين الدولتين 

المتحاربتين، أو نتيجة تجدد القتال واستعادة دولة السيادة قدراتھا العسكرية وتمكنھا من طرد 

أي قوات ا$حت8ل من أراضيھا المحتلة، ونتيجة لذلك $ يجوز لدولة ا$حت8ل القيام بضم 

  . جزء من أجزاء ا<راضي المحتلة 

بقاء السيادة للدولة المحتلة أراضيھا، وحظر ضم " وإضافة إلى ھذين ا$لتزامين 

يتعين على دولة ا$حت8ل أيضا أن $ تجبر مواطني الدولة المحتلة " ا<قاليم المحتلة 

القوانين والنظم أراضيھا على تقديم واجب الو$ء والطاعة لھا، كما يجب عليھا أن تحترم 

  .القانونية التي وجدتھا في ا<راضي المحتلة 

  :  عدم نقل السيادة على ا�راضي في ا�قاليم المحتلة : أو0 

لقد اختلف في القانون الدولي المعاصر بالنسبة لموضوع انتقال السيادة عنه كما عرف   

حقوق السيادة كاملة في القانون الدولي التقليدي، فقديما كانت دولة ا$حت8ل تمارس

باعتبارھا الوارثة للسيادة بعد تمام احت8لھا لHراضي التي غزتھا، وبالتالي فقد يمكنھا إجبار 

السكان على الو$ء لھا، كما يمكنھا تجنيد السكان للخدمة في صفوف جيش ا$حت8ل، وذلك 

احتلت عندما نجحت بروسيا في غزو سكسونيا و1756على النحو الذي حدث في سنة 

رجل من سكانھا ليقاتلوا مع قوات الغزو وبالمثل قامت 10.000أراضيھا  وقامت بتجنيد 

رجل أخر في صفوف جيش 12000مرة أخرى بعد مرور سنتين من ا$حت8ل بتجنيد 

قامت بتجنيد الشباب ا<لماني 1759ا$حت8ل، وكذلك عندما غزت فرنسا ألمانيا في سنة 

فرنسي باعتبارھا ھي صاحبة السيادة على ا<راضي المحتلة للعمل في صفوف الجيش ال

1والسكان ا<لمان
  .  

                                                
1
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أول فقيه قانوني يعارض نقل السيادة إلى دولة ا$حت8ل ويقرر أنه " فاتيل"ولقد كان 

  :يجب التمييز بين نوعين من ا$حت8ل الحربي 

الدولة قانونا وھذا ھو وھو الذي يحدث في حالة الفتح التام، وا3جھاز على: النوع ا<ول 

  .  النوع الذي يجيز نقل السيادة 

من ا$حت8ل وھو الذي تقوم فيه دولة بغزو أراضي دولة أخرى وتحتلھا : النوع الثاني 

لفترة معينة تكون فيھا العمليات الحربية مازالت مستمرة، فھذا النوع $ تنتقل فيه السيادة بل 

  . الغزو أراضيھاتظل للدولة ا<صل التي احتلت قوات 

وتتبنى قوانين الحرب في الدول المتمدينة نظرية عدم انتقال السيادة إلى دولة ا$حت8ل 

" على أنه 510ومن ھذه القوانين نشير إلى قانون الحرب ا3نجليزي الذي ينص في المادة 

لى دولة من اWثار العامة ل8حت8ل الحربي بقاء السيادة للحكومة الشرعية وعدم انتقالھا إ

،وترتبط السيادة بوجود ا<مة وھي شيء أكثر من مجرد "  ا$حت8ل بأي حال من ا<حوال 

ا3قليم أو الحكومة صاحبة السلطة إنھا تضم السكان الذين تكمن فيھم السيادة، ويرى 

أن اتفاقية جنيف الرابعة حددت المبادئ ا<ساسية العامة ل8حت8ل الحربي في " داربر"

  : ويمكن تلخيص ھذه المبادئ ا<ساسية على النحو التالي1المواد يف الرابعة اتفاقية جن

  .أن ا$حت8ل ذو طبيعة مؤقتة  -)أ

  .أن ا$حت8ل $ يكسب السلطة المحتلة حق السيادة على ا3قليم  -)ب    

أن السلطة التي يمارسھا ا$حت8ل ھي سلطة فعلية واقعية من أجل حفظ النظام  -)ج     

  .من خ8ل فترة ا$حت8ل، وليست سلطة تستند إلى حق السيادة على ا3قليم وا<

أن أية تغييرات في شؤون ا3قليم المحتل في مجال الحياة ا$قتصادية أو  -)د   

القانونية وبصورة عامة سير الحياة اليومية للسكان يجب أن تتم في أضيق نطاق لمواجھة 

2لسكان وسير إدارتھم وضمان أمنھم متطلبات الحياة اليومية المتجددة ل
.  

  

  

                                                
1
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  : حظر ضم ا�قاليم المحتلة : ثانيا 

ونتناول في ھذا الفرع نقطتين، ا<ولى تتعلق بعدم مشروعية الضم في قانون ا$حت8ل 

  .الحربي والثانية تتعلق بضم إسرائيل لمدينة القدس العربية 

  :عدم مشروعية ضم ا<قاليم المحتلة-1

لحربي في منتصف القرن الثامن عشر إ$ وسيلة للضم، فالغزو لم يكن ا$حت8ل ا

وا$حت8ل الحربي والفتح وا3خضاع التام <راضي ا<عداء وضمھا إلى أراضي الدولة 

الغازية كان كل ذلك ذا طبيعة واحدة دائمة يھدف منھا المحارب إلى اكتساب أراضي جديدة 

ا<راضي المحتلة باعتبارھا أراضي من أراضي ا<عداء وكانت دولة ا$حت8ل تعامل 

مملوكة لھا وتتصرف فيھا وفي السكان باعتبارھا الحاكم الشرعي صاحب السيادة على ھذه 

ا<راضي وسكانھا، ومن ا<مثلة على ذلك قيام الدنمارك ببيع أراضي السويد وھي 

BremenوVerden  إلىHannover)وذلك قبل انتھاء حرب الشمال التي )ھانوفر ،

1718إلى سنة 1700رت رحاھا في الفترة من سنة دا
1
 .  

غير أن ھذا الوضع تغير بداية من القرن التاسع عشر وأصبح ضم ا3قليم المحتل   

قبل انتھاء حالة الحرب عم8 غير مشروع ومنافيا <حكام القانون الدولي، إذ يعتبر مبدأ 

يقوم على أساس أن ا$حت8ل حظر الضم اWن واحد من أھم مبادئ قانون ا$حت8ل الحربي

الحربي ھو حالة فعلية مؤقتة $ تترتب عليھا نقل السيادة على ا3قليم المحتل و$ إكسابھا 

للمحتل، وإذا كان ا$حت8ل يخول للمحتل بعض ا$ختصاصات ال8زمة للمحافظة على أمن 

ا3قليم فإنه $ وس8مة قوات ا$حت8ل ولضمان استمرار النظام العام والحياة العامة في

يخول له إجراء أي تغييرات في وضعية ا3قليم وقد جاء في وجيز القانون العسكري 

أنه من غير المشروع قيام المحتل بضم ا3قليم طالما كانت الحرب مستمرة، " البريطاني 

ومن ثم $ يجب على المحتل أن يعامل ا3قليم كجزء من أقاليمه، أو أن يعتبر السكان من 

اه القانونيين، ومبدأ حظر الضم يسري على جميع حا$ت ا$حت8ل سواء تلك الناجمة رعاي

2عن حرب مشروعة، أو عن حرب غير مشروعة
.  

                                                
1

. 145،  144ص محي الدين علي عشماوي ، نفس المرجع ،  -
2
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وبالرجوع إلى المواثيق الدولية نجدھا جميعا تحرم الضم الناتج عن ا$حت8ل الحربي، إذ 

تھم الدولية عن التھديد يمتنع أعضاء الھيئة جميعا في ع8قا:" ميثاق ا<مم المتحدة ينص 

باستعمال القوة أو استخدامھا ضد س8مة ا<راضي أو ا$ستق8ل السياسي <ية دولة أو على 

"وجه أخر $ يتفق ومقاصد ا<مم المتحدة 
1

    .  

  ضم مدينة القدس العربية -2

ةكانت القدس دوما في صميم الضمير الفلسطيني والعربي وا3س8مي قيمة روحي

، وباتت رمزا تتوجه إليه أفئدة أبناء ا<مة ا3س8مية وا<مة العربية من ةخاصةوديني

مسلمين ومسيحيين وتھفوا إليھا نفوسھم تطلعا إلى اليوم الذي تنحدر فيه المدينة المقدسة من 

  ..أسرھا الذي طال

الرغبة ا3سرائيلية في تھويد القدس تضرب بجذورھا إلى البدويات ا<ولى للحركة إن

حتى ظھرت الرغبة 1948/ ماي/14نية، فما أن أعلن عن قيام دولة إسرائيل في الصھيو

عن اتخاذ القدس 1949/ 12/ 11ا3سرائيلية في تھويد القدس حيث أعلنت إسرائيل في 

إلى وقوع القدس 1967حربالغربية عاصمة لھا ونقل مقر حكومتھا إليھا، ثم أدت 

مرحلة جديدة تستھدف تھويد المدينة المقدسة الشرقية تحت ا$حت8ل ا3سرائيلي فبدأت

تتعلق 1967/ جوان / 27ا3سرائيلي ث8ثة قوانين بتاريخ " تالكنيس" ،حيث أصدر2بكاملھا

  .بتوحيد وضم القدس،لم يمضي على احت8ل القوات ا3سرائيلية لھا إ$ أيام معدودة

ا3سرائيلي وا3دارة القانون ا<ول منھا يجيز للحكومة ا3سرائيلية تطبيق القانون

ا3سرائيلية على أي منطقة من فلسطين يجري تحديدھا بموجب قرار خاص، والقانون 

الثاني خاص بتأمين حرية الوصول إلى ا<ماكن المقدسة في مدينة القدس 3تباع جميع 

ا<ديان وفرض عقوبات على أي شخص يقوم بتدنيس أو مخالفة ا<ماكن المقدسة أو الشعور 

ص أخر، أما القانون الثالث فيجيز للحكومة ا3سرائيلية القيام بتوسيع نطاق سلطة <ي شخ

البلديات دون القيد با3جراءات المطولة الموجـودة، ولقـد أصبحت مدينة القـدس العـربية 

                                                
1

.1945ميثاق ا:مم المتحدة من2/4مادة ال -  
2

. 2، ص  2002القاهرة،منشأة المعارف،  –القدس والقانون الدولي  –موسى القدسي الدويك  - 
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وھو تاريخ توقيع وزير داخلية 1967/جوان/28المحتلة مضمومة رسميا اعتبارا من 

1المشار إليھاإسرائيل على ھذه القوانين
.  

ولقد حاول فقھاء القانون الدولي ا3سرائيليون مناصرين ببعض الفقه الغربي تبرير 

استي8ء إسرائيل على القدس وسائر ا<راضي الفلسطينية المحتلة ا<خرى وا$حتفاظ بھا، 

إلى حين عقد إسرائيل لمعاھدة س8م مع الدول العربية، مستندين في ذلك إلى بعض 

، التي تفتقر إلى السند القانوني السليم، من ذلك مث8 ا$دعاء بحق الغزو الدفاعي، ا$دعاءات

يرى أن الضم يكون " شوبيل"فالكاتب ا<مريكي ،)فراغ السيادة(أو ا$دعاء بنظرية 

مشروعا إذا نتج عن استخدام القوة دفاعا عن النفس، ويرتب على ذلك أن استخدام إسرائيل 

ا$ستي8ء على ا<راضي المحتلة يعتبر أمرا مشروعا، <نه كان للقوة وما نجم عنه من

بمثابة دفاع شرعي من جانب إسرائيل ضد الھجوم الذي شنته الدول العربية عليھا، وقد أيده 

نفس الحجة أيضا " ستون"، كما ردد الفقيه ا$سترالي "شابيرا"في ذلك الكاتب ا3سرائيلي 

في حالة دفاع عن النفس وبالتالي كان 1967ب عام عندما قال بأن إسرائيل كانت في حر

. 2من حقھا أن تلجأ إلى استخدام القوة دفاعا عن ذاتھا
  

ولقد قامت الجمعية لHمم المتحدة ومجلس ا<من بإدانة وشجب إجراء ضم القدس 

العربية التي اتخذتھا سلطات ا$حت8ل ا3سرائيلية وطالبا بإلغائھا على الفور وذلك في عديد 

من القرارات التي لم تأبه لھا إسرائيل ولم تعرھا أدنى قدر من ا$حترام متحدية بذلك 

.3المجتمع الدولي، منتھكة مبادئ القانون الدولي ومبادئ حقوق ا3نسان
  

ومما سبق ذكره يمكن تقرير عدم مشروعية ضم القدس العربية من جانب إسرائيل 

  :وذلك با$ستناد إلى عدة أسس من بينھا

ن الضم مبني على غزو واحت8ل حربي وك8ھما غير مشروع في القانون الدولي أ -

  .المعاصر وما بني على عمل غير مشروع فھو أيضا عمل غير مشروع

                                                
1

. 309مصطفى كامل شحاتة، مرجع سابق، ص  - 
2
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أن الضم يتضمن انتھاك لسيادة الدولة المحتلة أراضيھا ولس8مة واستق8ل أراضيھا  -

1السياسي وھذا ما يحرمه ميثاق ا<مم المتحدة
.  

من لوائح 43ضم يتضمن انتھاكا لقواعد قانون ا$حت8ل الحربي المتمثلة في المادة أن ال -

من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن 47، والمادة 1907$ھاي لسنة 

  .الحرب

أن الضم يتضمن انتھاكا لحق شعوب ا<راضي المحتلة في تقرير مصيرھا، ھذا الحق -

ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان، وفي المادة ا<ولى لكل من مشروعي المنصوص عليه في 

ا$تفاقيتين الخاصتين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق ا3قتصادية وا$جتماعية لMنسان، 

وفي ا3ع8ن الخاص بتصفية ا$ستعمار الصادر عن الجمعية العامة لHمم المتحدة سنة 

1960.  

أحكام القضاء الدولي والوطني في أعقاب الحرب العالمية ا<ولى أن الضم قد استنكرته  -

والثانية وأدينت دول ا$حت8ل التي حاولت اتخاذ إجراءات ضم فعلية لHراضي التي احتلتھا 

حربيا في خ8ل ھذه الحروب، كما عاقبت المحكمة العسكرية الدولية نورمبرغ زعماء وقادة 

راضي المحتلة، باعتبارھا جريمة من جرائم العدوان على ألمانيا النازية على جريمة ضم ا<

سيادة دولة أخرى وس8مة واستق8ل أراضيھا، كما أن الضم نتيجة الغزو وا$حت8ل قد أدين 

أول ما أدين من زعماء الدول التي تستند إسرائيل اWن على تأييدھم في استمرار بقاءھا في 

  .ا<راضي المحتلة وضمھا لبعض ھذه ا<راضي

صارخا لقرارات ا<مم المتحدة التي أصدرتھا منذ الخامس من اأن الضم يشكل انتھاك -

2حتى اWن والتي طالبت فيھا إسرائيل بالتوقف عن إجراءات ضم القدس1967جوان
     .  

  :حظر تقديم واجب الو0ء والطاعة لسلطات ا0حت*ل: ثالثا

  :قسم الو$ء  -1

زم به ا<فراد قبل جھة السيادة في كل دولة، وحيث أن إن قسم الو$ء ھو القسم الذي يلت

المحتل $ يمثل جھة السيادة <ھالي ا3قليم المحتل طبقا لقاعدة أن ا$حت8ل الحربي $ ينقل 

                                                
1

.1945ميثاق ا:مم المتحدة من). 2/4مادة ال(  -  
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السيادة فإن ا<ھالي بالتالي $ يقدمون له مثل ھذا الو$ء، ويحظر القانون الدولي على 

قيام بذلك، وقد نصت على ھذا الحظر $ئحة $ھاي المحتل إجبار ا<ھالي وإكراھھم على ال

، 1حيث تقرر حظر إجبار سكان ا3قليم المحتل على أن يقسموا قسم الو$ء للسلطة المعادية

كما نصت عليه أيضا اتفاقية جنيف الرابعة وھي بصدد الك8م عن عقوبة ا3عدام حيث جاء 

ما لم يلفت نظر المحكمة بوجه $ توقع عقوبة ا3عدام على ا<شخاص المحميين: " بھا

خاص إلى حقيقة أن عدم كون المتھم من رعايا دولة ا$حت8ل فإنه ليس ملزما بتقديم أي 

".واجب من الو$ء لھا 
2

  

يحظر على سلطات ا$حت8ل تماما " كما جاء في وجيز القانون العسكري البريطاني

يظلون رعايا للحكومة الشرعية إجبار السكان على تقديم قسم الو$ء المحتل، حيث أنھم 

"ويظل و$ءھم لھا
3

  .  

  :واجب طاعة المحتل -2

إن التزام السكان بالطاعة لھذه السلطات وتنفيذھم أوامر ھذه السلطات ليس مصدره 

القانون الدولي و$ القانون الداخلي بل أن مصدره القانون العسكري وا<حكام العرفية التي 

مدنيين المقيمين في ا<راضي المحتلة وذلك باعتبارھا تفرضھا سلطات ا$حت8ل على ال

  . صاحبة السلطان الفعلي في ا3قليم المحتل وليس على أساس أنھا صاحبة السيادة القانونية

ويقرر معظم الفقھاء أن سكان ا<راضي المحتلة يلتزمون بواجب الطاعة نحو سلطات 

لقانون الدولي قد أعطى لسلطات وقوات ا$حت8ل ويبررون ذلك بقولھم أنه طالما أن ا

ا$حت8ل حق إصدار لوائح معينة وحق معاقبة السكان على مخالفة ھذه اللوائح وعدم 

طاعتھا، وبما أن سلطات ا$حت8ل مسئولة عن حفظ النظام وا<من في ا<راضي المحتلة 

ين بوضوح واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل قيامھا بتنفيذ ھذه المسؤولية، فإن ذلك يب

4أن القانون الدولي يسمح بفرض واجب الطاعة على السكان في ا<راضي المحتلة 
    .  

أن كل فرد في ا3قليم المحتل ھو بين خيارين $ " Laurenceلورنس  "ويرى الفقيه 

ثالث لھما إما القتال وا$لتحاق بقواته الوطنية، ومن ثم يعامل معاملة الجنود،وإما أن يعيش 
                                                

1
.1907من �ئحة �ھاي 45المادة  - 
2

.1949اتفاقية جنيف من68المادة  - 
3
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حيث ھو ويلتزم المحتل بعدم مسه بأذى، فإن قام بأعمال عدائية يكون ذلك على في س8م

.1حساب حياته

ويترتب على عدم وجود واجب الو$ء والطاعة للمحتل من طرف ا<ھالي التزام ھام 

يتمثل في حظر إشراك أھالي ا3قليم في العمليات الحربية ضد دولتھم، وقد نصت على ھذا 

على المحارب 23من $ئحة $ھاي، حيث تحظر المادة 52، و44، 23المواد ا$لتزام

بصفة عامة سواء كان يمثل سلطة احت8ل أم $ إجبار رعايا خصومه على ا$شتراك في 

تحظر على المحتل إجبار سكان ا3قليم على 44العمليات الحربية ضد أوطانھم والمادة 

فتقضي بأن طلب 52عه، أما المادة تقديم معلومات عن جيشھم الوطني أو عن وسائل دفا

المحتل للمواد العينية أو للخدمات من السكان $ ينبغي أن يتضمن إشراكھم في العمليات 

  . الحربية ضد بلدانھم 

  :احترام القوانين والنظم القضائية في ا�راضي المحتلة : رابعا 

ن النافذة في حترام القوانيادولة ا$حت8ل علىقواعد ا$حت8ل الحربيفرضت

ا<راضي المحتلة والسماح للمحاكم الوطنية با$ستمرار في تطبيق تلك القوانين، فقد نصت 

إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة :( لوائح $ھاي على ما يلي 

ا$حت8ل، يتعين على ھذه ا<خيرة قدر ا3مكان تحقيق ا<من والنظام العام وضمانه، مع 

) حترام القوانين السارية في الب8د إ$ في حا$ت الضرورة القسوة التي تحول دون ذلكا
2
.  

يستمر العمل بالقوانين الجنائية :( على ما يلي 1949جنيف الرابعة كما نصت اتفاقية 

القائمة في ا3قليم المحتل، ومع ذلك يجوز لدولة ا$حت8ل إلغاء تلك القوانين أو إيقاف 

الحا$ت التي تكون فيھا خطر على أمنھا أو عقبة في سبيل تطبيق أحكام ھذه تنفيذھا في 

ا$تفاقية وتستمر المحاكم الجنائية لMقليم المحتل في الفصل في الجرائم المنصوص عليھا 

) في القوانين المذكورة 
3
.  

  

  

                                                
. 140مصطفى كامل شحاتة، مرجع سابق، ص  -1
2

.1907من �ئحة �ھاي 43المادة  - 
3
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  :التزام دولة ا$حت8ل باحترام القوانين القائمة في ا<رض المحتلة   -1

وتعديله وإلغاءه وإيقافه ھو من أعمال السيادة تختص به دولة شريعإن وضع الت

ضرورة 1899كون سبب التعذر كما أكدته أعمال مؤتمر $ھاي ا<ول لعام يصاحبة ا3قليم

حاجة ماسة ملحة $ يحتمل التأخير «حربية حقيقية التي يعرفھا الدكتور وليم دواني بأنھا 

العنيفة 3جبار العدو على ا$ستس8م السريع بشرط أن أ$ تستلزم القيام با<عمال النظامية

،وبھذا الصدد لقد فسر فقھاء »تكون أعمال العنف ھذه منافية لقوانين وأعراف الحرب

الظروف التي تضطر فيھا سلطات ا$حت8ل «القانون الدولي ھذه الضرورة الحربية بأنھا 

ائح جديدة من أجل تنفيذ واجباتھا المكلفة إلى تعطيل القوانين أو إلغائھا أو سن قوانين ولو

بھا، وھي حماية أمنھا وكذا المحافظة على النظام العام والحياة العامة في ا3قليم المحتل 

»وھذا إذا دعت الضرورة الحربية إلى ذلك
1

  

، بأن التشريع حق من حقوق السيادة 1949وھذا ما أكدته اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

، وأكدت السوابق القضائية 2ا$حت8ل، إ$ في حالة الضرورة الحربية$ تمارسه حكومة

الدولية ھذه القواعد حيث رفضت محكمة ا$ستئناف الفرنسية ا$عتراف بشرعية القرارات 

التي أصدرتھا المحاكم الفرنسية في منطقة الراين، والتي طبقت فيھا القانون ا<لماني في 

ن المركز القانوني لHوامر والقرارات التي فإدين فودة الدكتور عز الوحسبوقت احتلھا، 

حتى في صفة القوانين $ تتجرد فيھا عن الص8حيات المنوطة  -تصدرھا سلطة ا$حت8ل 

ھي مجرد أوامر سلطة $ تأخذ صفة القوانين التي يظل حق إصدارھا من اختصاص  -بھا 

.3لمحتلة تدير و$ تحكمدولة السيادة القانونية على ا3قليم حيث أن السلطة ا
  

" شبه تشريع " بينما يرى الدكتور مصطفى شحاته أن ھذه ا<وامر عبارة عن 

  .القصد منھا مواجھة أوضاع استثنائية المترتبة على الھيمنة الفعلية للمحتل على ا3قليم

الجدير بالذكر ھنا أن سلطات ا$حت8ل ا3سرائيلي أثناء احت8لھا المستمر لHراضي و

فلسطينية والعربية أصدرت قوانين جديدة، وعدلت قوانين قائمة، ومن أبرز ھذه القوانين ال

                                                
1
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، وقانون بإعادة العمـل بنظـام 1968التي أصدرتھا قانون لتنظيمات القانونية وا3دارية لسنة 

1967/ 07/06الطـوارئ وذلك بتـاريخ 
1
.  

لتعطي لسلطات ) ر ذلكما لم تقضي الضرورة بغي(جاءت بعبارة 43غير أن المادة 

ا$حت8ل حق الخروج عن القاعدة الملزمة لھذه السلطات والتي تقضي باحترام القوانين 

المعمول بھا في ا3قليم المحتل، وذلك في حالة الضرورة، ولقد فسر فقھاء القانون الدولي 

نين أو ھذه الضرورة بأنھا الظروف التي تضطر فيھا سلطات ا$حت8ل إلى تعديل ھذه القوا

إلغائھا أو سن قوانين ولوائح جديدة من أجل تنفيذ واجباتھا المكلفة بھا وھي حماية أمنھا 

وكذا المحافظة على النظام العام والحياة العامة في ا3قليم المحتل، فإذا وجدت سلطات 

نه ا$حت8ل أن القوانين المعمول بھا في ا<راضي المحتلة غير كافية لتنفيذ ھذه الواجبات فإ

يحق لھا سن ما تراه مناسبا من القوانين الجديدة لتنفيذ ھذه الواجبات من أجل رفاھية 

وصالح سكان ا<راضي المحتلة وكذلك إذا دعت الضرورة العسكرية إلى تعطيل  أو إلغاء 

بعض القوانين من أجل المحافظة على النظام وا<من في ا<راضي المحتلة وكذا حماية أمن 

2لجأ إلى تعطيل ھذه القوانين أو إلغائھا في حدود ما تقضي به ھذه الضرورة قواتھا فإنھا ت
 .  

وما تجدر ا3شارة إليه أن التزام المحتل باحترام القوانين السارية طبقا <حكام $ئحة 

$ھاي، $ يقصد به إ$ القوانين الموجودة فع8 والسارية المفعول عند بدء ا$حت8ل وما 

، أما القوانين 3ت ولوائح صادرة عن السلطة التنفيذية للحكومة الشرعيةيتعلق بھا من قرارا

من طرف دولة السيادة، فإن المحتل $ يلتزم لالجديدة التي تصدر بعد بدء ا$حت8

باحترامھا أو تطبيقھا ومثال لذلك فقد حدث أثناء احت8ل الحلفاء لشمال إيطاليا خ8ل الحرب 

كمة الحلفاء العسكرية حكمھا بإعدام ث8ثة أشخاص $قترافھم العالمية الثانية أن أصدرت مح

شمال " فيشنزا"التي وقعت في إحدى قرى إقليم " سيشو"جريمة قتل جماعية عرفت بمذبحة 

شخصا وكانت عقوبة ا3عدام قد 54وذھب ضحيتھا 1945/ جوان / 6إيطاليا بتاريخ 

، وھو القانون 1930وبات عام ثم أعيدت مرة أخرى في قانون العق1899ألغيت في عام 

الذي كان ساريا عندما احتل الحلفاء شمال إيطاليا، وھو أيضا القانون الذي أصدرت محكمة 
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الحلفاء المذكورة حكمھا طبقا له، وذلك على الرغم من وجود قانون جديد صادر بتاريخ 

حكمةا3يطالي، ولكن المعألغى من جديد عقوبة ا3عدام من التشري1944/ أوت/10

امتنعت عن ا<خذ به على أساس أنه صدر بعد قيام ا$حت8ل ومن ثم $ يلتزم المحتل 

  .باحترامه وتطبيقه 

ومع ذلك يجوز أن يسمح المحتل بسريان التشريعات التي تصدرھا الحكومة 

الشرعية، في ا3قليم أثناء ا$حت8ل، ويكون ذلك على أساس موافقة ورضاء سلطات 

دث مثل ھذا ا<مر عندما سمحت سلطات ا$حت8ل ا<لمانية لحكومة ا$حت8ل، وقد ح

بإصدار قوانين تكون نافذة المفعول في كل أنحاء فرنسا بما في ذلك ا<قاليم " فيشي"

1الخاضعة ل8حت8ل
 .  

وبالعودة إلى وقائع الحرب العالمية الثانية فقد انتھكت سلطات ا$حت8ل ا<لماني   

ئح $ھاي فقامت دون أي ضرورة تدعوھا إلى ذلك بإلغاء جميع من لوا43نص المادة 

القوانين الوطنية السائدة في بعض الدول التي احتلت أراضيھا في خ8ل الحرب العالمية 

الثانية وأحلت محلھا القوانين ا<لمانية وذلك على النحو الذي حدث في أراضي بلجيكا 

رين ولكسمبورج حيث سادت التشريعات ودانزج والنمسا، وغرب بولندا وا<لزاس واللو

2ا<لمانية وحكمت بھا سلطات ا$حت8ل ا<لمانية دون نشرھا على السكان أو علمھم بھا
 .  

ولقد تدارك واضعو اتفاقية المدنيين تصرفات سلطات ا$حت8ل التي استندت إلى عدم 

نص المادة من لوائح $ھاي واتساع عبارة الضرورة فيھا، فجاء 43وضوح نص المادة 

أكثر وضوحا وتحديدا، فبعد أن قررت ھذه الفقرة استمرار العمل بالقوانين الجنائية 64/1

القائمة با3قليم المحتل أضافت أن ھناك حالتين استثنائيتين فقط يجوز فيھما لسلطات 

  :ا$حت8ل إلغاء ھذه القوانين أو تعطيلھا وھاتان الحالتان ھما 

  .نين ما يھدد أمن سلطات ا$حت8لإذا كان في ھذه القوا -)1

  .إذا كانت ھذه القوانين تشكل عقبة في تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة  -)2

وبخ8ف ھاتين الحالتين ف8 تستطيع سلطات ا$حت8ل <ي سبب آخر أن تعطل أو 

65لمادة في فقرتھا الثانية وا64كما تقرر المادة .تلغي أي قانون نافذ في ا<راضي المحتلة 
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ا<حكام الخاصة بمدى سلطة الدولة القائمة با$حت8ل بالنسبة لفرض تشريعات عقابية على 

السكان في ا<راضي المحتلة، وتتلخص ھذه ا<حكام في أن سلطة ھذه الدولة في إخضاع 

  :السكان لقوانين عقوبات ليست سلطة مطلقة بل ھي مقيدة بالقيود التالية

  :الحا$ت التي تجيز للدولة فرض تشريعات عقابية وھذه الحا$ت أن تتوفر حالة من  -)1

أن تكون ھذه التشريعات ضرورية لتمكين الدولة من القيام بالتزاماتھا التي تقضي  -)أ

  .بھا ھذه ا$تفاقية 

أن تدعو الحاجة لفرض ھذه التشريعات من أجل ا$حتفاظ بحكومة نظامية  -)ب    

  .لHراضي التي تحتلھا

أن تكون ھذه التشريعات ضرورية لضمان أمن دولة ا$حت8ل وقواتھا وأفرادھا  -)ج    

  . وممتلكاتھا وكذلك المنشآت والمواص8ت التي تستخدمھا

أن قوانين العقوبات التي تفرضھا دولة ا$حت8ل $ تصبح نافذة إ$ بعد نشرھا وإحاطة  -)2

  .ري ھذه القوانين بأثر رجعيجميع السكان علما بھا بلغتھم ا<صلية، ودون أن تس

  :التزام دولة ا$حت8ل باحترام النظام القضائي القائم في ا3قليم المحتل   -2

لقد استقرت أحكام القانون الدولي منذ أوائل القرن العشرين على المبدأ ا<ساسي الذي 

تلغىيقضي باستمرار المحاكم ا<صلية في ا<راضي المحتلة في أداء وظيفتھا العادية و  

1ھذه المحاكم أو تحل محلھا محاكم أخرى تنشئھا سلطات ا$حت8ل العسكرية 
.  

من $ئحة $ھاي التي تلزم المحتل باحترام القوانين 43وإضافة إلى نص المادة   

من نفس ال8ئحة على 23من المادة ) ح(السارية ما لم يكن ذلك متعذرا، نصت كذلك الفقرة 

حرمان رعايا الطرف ا<خر من حق إقامة الدعاوى أمام السلطات أنه يحظر على المحارب 

القضائية، وبالطبع فإن حكم ھذا النص يشمل جميع رعايا المحاربين سواء كانوا في إقليم 

2خاضع ل8حت8ل أم في أي إقليم آخر
  .  

ق من اتفاقية حماية  المدنيين لسلطات ا$حت8ل الح66وفي ھذا الصدد أعطت المادة       

في إنشاء محاكم عسكرية يخضع لھا سكان ا<قاليم المحتلة من أعداء ومحايدين، وتختص 

  :ھذه المحاكم بنظر ن  وعين من الجرائم 
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  . الجرائم الموجھة ضد جيش ا$حت8ل، والتي يحددھا القانون العسكري لجيش ا$حت8ل -)1

التي تعلنھا دولة ا$حت8ل الجرائم والمخالفات المنصوص عليھا في قوانين العقوبات  -)2

  .64بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

اشترطت شروط معينة يلزم توافرھا في ھذه المحاكم التي تنشئھا 66إ$ أن المادة 

  :سلطات ا$حت8ل وھذه الشروط ھي 

أن تكون ھذه المحاكم محاكم عسكرية تشكل من قضاة عسكريين خاضعين  -)أ

  .للسلطات العسكرية

أن تكون ھذه المحاكم العسكرية محاكم غير سياسية، وذلك بغرض عدم استغ8ل  -)ب    

ھذه المحاكم كوسيلة لتحقيق اضطھاد سياسي أو عنصري، وحزبي معين، وذلك على النحو 

  .الذي حدث في خ8ل الحرب العالمية الثانية

  .أن تشكل ھذه المحاكم بطريقة قانونية  -)ج    

1المحاكم جلساتھا في ا3قليم المحتلأن تعقد ھذه  -)د     
 .  

  

  المطلب الثاني 

  الحماية العامة لCطفال كجزء من السكان المدنيين

  

يوفر القانون  خ8ل النزاعات المسلحة حماية عامة لHطفال، وعم8 بمبدأ عدم التحيز       

دنيين بشكل تنطبق على ا<طفال جميع القواعد القانونية التي تنص على حماية السكان الم

  .عام، فھم محميون بموجب جميع القواعد التي تكون المبادئ ا<ساسية للمعاملة ا3نسانية 

وعليه سنعرف في الفرع ا<ول المدنيين بإعتبار ا<طفال جزء من ھذه الفئة المحمية        

  .والفرع الثاني سنبين فيه التدابير العامة المقررة لحماية ا<طفال من آثار الحرب

  تعريف المدنيين : الفرع ا�ول

غيرا<شخاصجميع " :بأنھمالمدنيين "عشماويعلىالدينمحي" ا<ستاذلقد عرف   

زمنفيتحميھمالذينوالمحتلةا<راضيفيوالمقيمينفيحكمھمالعسكريين  ومن
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جنيفيةاتفاقو$ھايلوائحفيالمتمثلةالحربيا$حت8لقواعد قانونالحربيا$حت8ل

"الرابعة
1

. 

علىبالمدنيينالتعريف  لتحديده المقصودانتقد ھذا " *سعدعمر " ا<ستاذأنغير      

المدنيينلدائرةتضيقاً أوحصريعدالذي،ا<مرا$تفاقيات الدوليةفيقواعدمنوردما

 .المدنيينالسكانجميعليشملالحديثة  جاءالنصوصمضمونأنىإل،إضافة

ھم أولئك ا<شخاص : " التالي النحوعلىللمدنيينتعريفويقدم ا<ستاذ عمر سعد �    

الذين $ يشاركون في ا<عمال العدائية، ويواجھون أخطارا تنجم عن العمليات العسكرية بين 

وحسب ا<ستاذ فإن المعيار المعتمد للتمييز بين المدنيين عما سواھم " أطراف النزاع المسلح

 .ن ا<شخاص، ھو انعدام الع8قة بينھم وبين ا<عمال العدائية القائمة بين أطراف النزاعم

انعداما<شخاص،ھومنسواھمعماالمدنيينلتمييزالتعريفھذافيالمعتمدوالمعيار

2النزاعأطرافبينالقائمةالعدائيةا<عمالوبينبينھمالع8قة
 .  

:" الرابعة ا<شخاص المحميينجنيفرفت اتفاقيةأما من الناحية القانونية، ع    

ا<شخاص الذين تحميھم ا3تفاقية ھم أولئك الذين يجدون أنفسھم في لحظة ما وبأي شكل 

كان، في حالة قيام نزاع أو احت8ل تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة 

"ا$حت8ل ليسوا من رعاياھا
3
.  

ا<شخاص المدنيين والسكان 1977ل ا3ضافي ا<ول لعام البروتوكوعرف كما       

4المدنيين بقوله
المدني ھو أي شخص $ ينتمي إلى فئة من فئات ا<شخاص المشار  -1:" 

من المادة الرابعة من ا3تفاقية ) أ (إليھا في البنود ا<ول والثاني والثالث والسادس من الفقرة 

: مل ھذه الفئاتالثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب وتش

  أفراد القوات المسلحة والميليشيات التي تعد جزء منھا وتكون متطوعة -

أفراد الميلشيات ا<خرى والوحدات المتطوعة بمن فيھم أعضاء حركات المقاومة -

) الذين تتوافر فيھم الشروط الواجبة ( 

                                                
1

. 317ص  محي الدين علي عشماوي ، المرجع سابق ، - 
2

 . 168عمر سعد هللا ، تطور تدوين القانون الدولي اMنساني ، مرجع سابق، ص -
3

.1949اتفاقية جنيف الرابعة المادة الرابعة من - 
4

1977من البروتوكول ا�ضافي ا:ول لعام 50المادة  - 



123

$ تعترف بھا أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون و$ءھم لحكومة أو سلطة -

الدولة الحاجزة 

السكان الذين يحملون الس8ح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية -

  يندرج في السكان المدنيين كافة ا<شخاص المدنيين -

$ يجرد السكان المدنيون من صفتھم المدنية بسبب وجود أفراد بينھم $ يسري عليھا -2

.تعريف المدنيين
1

  

  الحقوق المقررة لCطفال كجزء من المدنيين: الفرع الثاني 

يندرج ا<طفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية تحت  غطاء مجموعة السكان المدنيين        

المحميين بموجب  اتفاقية جنيف الرابعة، وتطبق عليھم الضمانات ا<ساسية الممنوحة 

والس8مة البدنية والمعنوية وحظر ا3كراه لھؤ$ء ا<شخاص، $سيما حق احترام الحياة

.والعقوبات البدنية والتعذيب والعقوبات الجماعية وا<عمال ا$نتقامية
2

  

ومن جھة أخرى  أجازت ا3تفاقية إنشاء مناطق آمنة للمدنيين يمكن أن يعھد ا3شراف      

ال للعناية بالمرضى فيھا لمنظمات إنسانية دولية، مع إنشاء مناطق محايدة داخل أراضي القت

والجرحى وغيرھم من المدنيين أو الخارجين عن نطاق الحرب، كذلك أفردت حماية خاصة 

للمستشفيات، والسماح بمرور المساعدات ا3نسانية  من أغذية وم8بس ودواء، كما حرمت 

.ا3تفاقية تجويع المدنيين أثناء الحصار
3

  

قاعدة تعتبر ضمانة أساسية للحماية العامة على1977البرتوكول ا<ول لعام  يحتوي        

تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان :" ، والتي تنص على ما يلي4من آثار القتال

المدنيين والمقاتلين، وبين ا<عيان المدنية وا<ھداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتھا ضد 

                                                
.94شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي ا�نساني ، مرجع سابق، ص -1
، على 18/03/2003: ، بتاريخ " الحماية القانونية لHطفال في النزاعات المسلحة" اللجنة الدولية للصليب ا:حمر ، -2

  www.icrc.org: الموقع
. 32، مرجع سابق، ص"حماية ا:طفال في النزاعات المسلحة " خالد بن علي آل خليفة ،  -3
.75جان بكتيه ، القانون الدولي ا�نساني ، تطوره ومبادئه،مرجع سابق، ص -4
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رام وحماية السكان المدنيين ا<ھداف العسكرية دون غيرھا، وذلك من أجل تأمين احت

1وا<عيان المدنية
.  

وتشمل ا<عيان المدنية ا<شياء ال8زمة لحياة السكان المدنيين،البيئة الطبيعية     

.والمستشفيات، ا<ماكن التي $ يتم الدفاع عنھا، المناطق اWمنة والمنزوعة الس8ح
2

  

  الحقوق الشخصية : أو0

وبحرياته ا3نسانيةوبآدميته ذاتهبالشخص ما يتعلقكل،يقصد بالحقوق الشخصية        

والمعتقد الديني والشرف العائلي والعادات فكر الحريةمنوعزته الشخصيةا<ساسية

والتقاليد والعمل وا$نتقال من مكان الى آخر بحرية ودون مضايقات ، الى غير ذلك من 

الحقوق الشخصية المقررة يصتلخ نحاولسوعليه ،3الحقوق التي $ غنى للشخص عنھا 

  : يليوفقا لماللمدنيين 

  الحق في الحياة وتحريم التعذيب والمعاملة غير ا3نسانية .1

فقد جاء ،على التزام دولة ا$حت8ل باحترامه1907لعام ي$ئحة $ھاالمادة نصت    

»ينبغي احترام شرف ا<سرة وحقوقھا وحياة ا<شخاص « :فيھا
4
.   

التي ارتكاب ا<عمال التي من شأنھا التعرض لحق ،تفاقية جنيف الرابعةاحرمت كما        

عن طريق القتل العمد أو تعريض الحياة ته ا3نسان في الحياة، سواء كان ذلك بإنھاء حيا

)5(للخطر عن طريق أعمال التعذيب المختلفة وا3جراءات غير ا3نسانية
.  

كافة ا<فعال المحظورة حا$ 1977<ول لعام اكذلك عدد البرتوكول ا3ضافي          

والتي من شأنھا أن تمس ومستقب8 في أي زمان ومكان سواء ارتكبھا مدنيون أو عسكريون

6بحق الحياة
.  

                                                
1

.1977من البروتوكول ا�ضافي ا:ول لعام 48المادة  - 
.  99،98، ص2006دار النھضة العربية، القاھرة ،  ،1ط،أحمد أبو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي ا�نساني -2
3

 .327محي الدين الدين علي عشماوي ، مرجع سابق ، ص - 
  .1907لعام ي�ئحة �ھامن ) 46(المادة   -4

  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة147المادة  - )5(

6
1977:ول لعام امن البرتوكول ا�ضافي ) أ/75/2(المادة  - 
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يعد التعذيب جريمة دولية تجد مصادرھا في ا$تفاقيات الدولية سواء وقت السلم أو في         

ع في المواثيق الدولية من جاء تحريم التعذيب في أكثر من موض، حيث 1وقت الحرب

$ يجوز إخضاع :" نه أالذي نص على 1948أھمھا ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان لعام 

" أحد  للتعذيب و$ للمعاملة ال8نسانية أو العقوبة القاسية الحاطة بالكرامة
، كما نص العھد 2

على أنه $ يجوز 1966الدولي الخاص بالحقوق ا$قتصادية وا$جتماعية والثقافية لعام 

1984ديسمبر 10المتحدة في لHمم، كما اعتمدت الجمعية العامة 3إخضاع أحد للتعذيب

  .وغيره  من ضروب المعاملة ألMنسانيةمشروع ا$تفاقية الدولية لمناھضة التعذيب 

  حق المدنيين في احترام أشخاصھم وشرفھم وحقوقھم العائلية - 2

حياة ا<شخاص وشرف ا<سرة وحقوقھا «:على أن1907نصت $ئحة $ھاي لعام         

»يجب أن تكون محل احترام من قبل سلطات ا$حت8ل
كما أكدت اتفاقية جنيف الرابعة  ،)4( 

لHشخاص المحميين في جميع : « على أنه على ھذا الحق عندما نصت)27(في المادة 

5ا<حوال حق ا$حترام <شخاصھم وشرفھم 
«.   

يتمتع «:، عندما قرربأنه1977البروتوكول ا3ضافي ا<ول لعام اق أكدوفي نفس السي        

ا<شخاص المدنيين الذين يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع بحق ا$حترام والحق في 

   .»معاملتھم معاملة إنسانية بدون تمييز

اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة احترام الحقوق العائلية لHشخاص المدنيينتنص    

المحميين بھذه ا$تفاقية، وذلك بھدف حماية روابط الزواج المقدسة وحماية اWباء وا<مھات 

                                                
1

 .26-24 ص،2005، ة، دار النھضة العربية، القاھرة، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحسامر جابر البلتاجي - 
2

 .1948من اbعLن العالمي لحقوق اbنسان ) 05(المادة  - 
3

1966خاص بالحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية لعام المادة السابعة من العھد الدولي ال -  
  1907من �ئحة �ھاي لعام ) 46(المادة  - )4(

5
.اتفاقية جنيف الرابعةمن )27(المادة  - 
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وا<و$د الذين تتكون منھم ا<سرة الواحدة، لذا يجب احترام تكوينھا وعدم التفرقة بين 

أ$ يكون مح8 <ي با<سرة ويجأفرادھا، كذلك يجب إحترام السكن الذي تقيم فيه ھذه 

)1(جانب سلطة ا$حت8لاعتداء من
$شك أن ھذا الحق يتضمن عدة حقوق أھمھا حق و .

الطفل الصغير أن ينشأ ويتربى في حضن والديه وحق ا<ب المعتقل أو ا<م المعتقلة في أن 

تلحق بھا في ا$عتقال أبنائھا الصغار الذين يحتاجون لرعاية، كما يجب على دولة ا$حت8ل 

)2(رة الواحدة وتسھيل عمليات البحث والتحري ال8زمة لذلكأن تعمل على جمع شمل ا<س
.  

لتؤكد على احترام الحقوق العائلية حيث قررتالرابعة جنيف جاءت اتفاقية كما        

فإنه يجب أن يقيم أفراد العائلة ،في حالة ا$عتقال الذي قد تتعرض له ا<سرة الواحدة « :أنه

معا طوال مدة ا$عتقال في معتقل واحد، ويحق الواحدة وعلى ا<خص الوالدان وا<طفال

»للمعتقلين طلب إلحاق عائ8تھم بھم
من البرتوكول ا<ول) 74(،كذلك ألزمت المادة )3(

  .)4(أطراف النزاع بالعمل على جمع ا<سر المشتتة1977لعام

  الحق في الرعاية الطبية وتوفير المؤن الغذائية .2

من ا$ستي8ء ھا منعبھذا الحق ترام سلطة ا$حت8لعلى وجوب احجنيفاتفاقيةأكدت        

.5على المؤن الغذائية وا3مدادات الطبية الضرورية للوفاء باحتياجات السكان المدنيين
  

يجب على سلطة ا$حت8ل، فض8 عن  « أنه1977لعامبرتوكول جنيف ا<ول قرر        

أن تؤمن بعناية المواد ،ة الطبيعيةالخاصة بحماية البيئ) 55(ا$لتزامات التي حددتھا المادة 

                                                
الحماية ا:منية للمدنيين تحت ا�حت�ل في القانون الدولي ا�نساني ، دار الكتب والوثائق القومية ، محمد أحمد داوود،   - )1(

  .159، ص 2008القاھرة ، 
أمحمدي بوزينة أمنة ، الحماية القانونية للمدنيين في ا�قاليم المحتلة ، مذكرة ماجستير في القانون الدولي ا�نساني ،  - )2(

  .50، ص 2010كلية العلوم القانونية وا�دارية ، جامعة الشلف ، 
  الرابعةجنيف من اتفاقية ) 82(المادة - )3(

  1977لعاممن البرتوكول ا:ول )74(المادة - )4(

5
.اتفاقية جنيف الرابعةمن )55(المادة  -  
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بما تملك من إمكانيات، وبدون تمييز مجحف لبقاء سكان ا<قاليم المحتلة ،الغذائية والطبية

 على قيد الحياة
 )1(

.  

 حق المدنيين في احترام عقائدھم الدينية وعاداتھم وتقاليدھم.4  

يجب أن تحترم من قبل المعتقدات الدينية والعبادات : "أكدت $ئحة $ھاي على أن  

"سلطات ا$حت8ل
2
.  

: في اتفاقية جنيف الرابعة على النحو التاليى ھذا الحقكما تكرر التأكيد عل  

لHشخاص المحميين في جميع ا<حوال حق ا$حترام لعقائدھم الدينية "

فللشخص الحرية التامة في إعتناق العقيدة التي يؤمن بھا دون أي تدخل من...".وممارستھا

سلطات ا$حت8ل ودون أي قيود تفرض على ھذه الممارسة من عدمھا، إ$ أن ھناك قيود 

  .في ا<قاليم المحتلةتتعلق بالنظام العام واWداب

وأجبرت نفس ا$تفاقية سلطات ا$حت8ل بالسماح لرجال الدين بتقديم المساعدة   

وجميع ا<دوات الدينية الروحية <فراد طوائفھم الدينية ، وتقبل كذلك رسا$ت الكتب

3ال8زمة لتلبية ا$حتياجات الدينية وتسھل في توزيعھا في ا<راضي المحتلة
.   

                :إجبارھم على الخدمة مع قوات ا$حت8لحظرحق المدنيين في احترام حرية العمل و - 5

غير أن تشغيل المدنيين من سكان ا<راضي المحتلة" 1907$ئحة $ھاي لعام قررت 

جائز، إ$ بأوامر من القائد المحلي وفي حدود معقولة وفي ا<عمال التي يحتاجھا جيش 

"ا$حت8ل، دون أن يتضمن ذلك اشتراكھم في العمليات الحربية ضد وطنھم
4
.  

يحرم على الدولة المحاربة أن تكره " :أنه1907لعامنصت $ئحة $ھايكا          

حتى لو كان ،ي ا<عمال الحربية الموجھة ضد دولتھمرعايا دولة العدو على ا$شتراك ف

فھذا التحريم الذي جاء في ھذه الفقرة ھو تحريم ، "ھؤ$ء الرعايا في خدمتھا قبل بدء الحرب

                                                
  1977لعاممن البرتوكول ا:ول) 69/1(المادة - )1(

2
من �ئحة �ھاي) 46(المادة  - 
3

من اتفاقية جنيف الرابعة ) 58( و  )27(المادة  - 
4

1907من �ئحة �ھاي لعام ) 52(المادة  - 
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المحتلة من التصرفات التي قد قاليممطلق، كونه يھدف أساسا إلى حماية السكان في ا<

1تضر وتؤذي شعورھم وو$ئھم الوطني
.  

$ يجوز « :ما يليالرابعة من اتفاقية جنيف) 51(رت الفقرة الثانية من المادة قركما        

، »لدولة ا$حت8ل أن ترغم ا<شخاص المحميين على العمل، إ$ إذا كانوا فوق الثامنة عشر

إجبار ا<شخاص المحميين على العمل في خدمة القوات نلتقرر أ) 147(كما جاءت المادة 

  . »لمخالفات الجسيمة المعادية، يعتبر من ا

 ا3جباريالنقل حظر حق المدنيين في البقاء والتنقل داخل ا<راضي المحتلة و - 6

النقل ا3جباري الفردي أو حظرلقد حرصت اتفاقية جنيف الرابعة التأكيد على        

النقل ا3جباري الفردي أو الجماعي وكذلك ترحيل : "حيث قررت ما يلي  الجماعي

من أراضي محتلة إلى أراضي دولة ا$حت8ل أو أراضي أي دولة ا<شخاص المحميين 

، لھذا $ يجوز لدولة "أخرى محتلة أو غير محتلة، محظور بغض النظر عن دواعيه

ا$حت8ل أن تقوم بالنقل الجبري الجماعي لHشخاص المحميين أو نفيھم من ا<راضي 

حيل ا3جباري في ھذه المادة  مطلقا، المحتلة، أيا كانت دواعيه،وقد جاء تحريم النقل أو التر

ن، سواء كان ذلك المكان ھو يفھو ممنوع بصرف النظر عن المكان الذي سينقل إليه المدني

2أراضي دولة ا$حت8ل أو أراضي دولة غير محتلة
.  

يعتبر وأن النقل والترحيل ا3جباري غير قانونيالرابعة،كما اعتبرت اتفاقية جنيف

أعيد التأكيد على حظر ھذا ا$نتھاك في البروتوكول ا3ضافي ،3يمةمن المخالفات الجس

جملة من ا<فعال التي تعتبر بمثابة انتھاكات جسيمة لھذا ذكرإذ ،1977ا<ول لعام

4ا<ولالبروتوكول إذا اقترفت عن عمد مخالفة ل8تفاقيات أو البرتوكول
.  

                                                
1

.1907ئحة �ھاي لعام من �) 23(المادة  - 

2
.من اتفاقية جنيف الرابعة ) 49(المادة  -  

3
الرابعةمن اتفاقية جنيف147المادة  - 
4

1977من البروتوكول ا�ضافي ا:ول لعام85المادة  - 
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حق ا<شخاص المدنيين في « :قررلتالرابعةجاءت  اتفاقية جنيفوفي السياق ذاته         

التنقل بحرية فيحريةالن لھم ي،فالمدني»المحتلةقاليمداخل ا<أخرالتنقل من مكان إلى مكان

قليم المحتل و$ تتعرض سلطات ا$حت8ل لھم، إ$ في حالتين تعتبران قيد على تامة داخل ا3

  : ھماوھذه الحرية 

  .حالة تعرض أمن السكان للخطر -

جود أسباب قھرية تستدعي حجز السكان في منطقة معينة بعيدة عن أخطار حالة و -

1الحرب
. 

  حق المدنيين في احترام أموالھم الخاصة: ثانيا        

و$ ينبغي حماية الملكية الخاصة« :أنهمن $ئحة $ھاي) 46(حيث قضت المادة 

يحظر «: على أنهمن ال8ئحة ) 47(كما قررت المادة . » تجوز مصادرة الملكية الخاصة

  .»السلب حظرا تاما

"أن السلب محظور:" جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لتقرر  
والنص على تحريم ، )2(

السلب في ھذه المادة جاء مطلقا فھو محرم بصرف النظر عن الشخص أو السلطة التي 

، بھذا تعتبر سلطات ا$حت8ل مسؤولة عن )3(ارتكبت أو أمرت بارتكاب جريمة السلب

)4( ال السلب المنظمة الجماعية أو الفردية التي يرتكبھا ا<فراد التابعين لھاأعم
.  

  حقوق المدنيين المعتقلين في ا(قليم المحتل: ثالثا    

أن المعتقلين يحتفظون بكامل أھليتھم المدنية ويمارسون اتفاقية جنيف الرابعةقررت       

ذلك <ن المعتقلين يختلفون في ،"عتقالالحقوق المترتبة على ذلك بقدرما تسمح به حالة ا$

وضعھم عن المسجونين، لھذا يحتفظون بكامل أھليتھم وتكون لھم جميع الحقوق المترتبة 

فيستطيع كل معتقل أن يدخل مع غيره من سكان ا<راضي المحتلة في على ھذه ا<ھلية،

                                                
1

الرابعةمن اتفاقية جنيفالفقرة الخامسة)49( المادة  -  
  جنيف الرابعةمن اتفاقية ) 53(الفقرة الثانية من المادة   - )2(
  .425محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق ، ص - )3(
  .242فى كامل شحاته، المرجع السابق، ص طمص - )4(
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إلى غير ... ع، ا3يجارجميع المعام8ت المدنية الممكنة، ويكون له التصرف في أم8كه بالبي

1ذلك ما تستوجبه طبيعة تمتعه بأھلية كاملة ككافة المواطنين في ا3قليم
.

  

بأن دولة ا$حت8ل تجمع، بقدر ا$ستطاعة، المعتقلين ةاتفاقية جنيف الرابعقضت كما        

ن من رعايا دولة واحدة لمجرد يمعا تبعا لجنسيتھم ولغتھم وعاداتھم، و$ يفصل المعتقل

"خت8ف لغاتھما
2

 . 

تلتزم سلطات ا$حت8ل بإعالة المعتقل وعائلته مجانا وبتوفير الرعاية الطبية ال8زمة،      

، لذا يجب أن تتحمل السلطة التي اعتقلته 1949لعام وفقا لما تقرر في اتفاقية جنيف الرابعة 

 3، بأن تلتزم با3نفاق عليه مدة اعتقاله حتى ا3فراج عنها3عتقالنتائج
.  

جميع التدابير ال8زمة والممكنة لضمان أيضا من واجب دولة ا$حت8ل أن تتخذ و         

تمتع المعتقلين في أماكن اعتقالھم بحياة صحية وظروف معيشية تحفظ لھم صحتھم وتقيھم 

من اتفاقية جنيف ) 85(من ا3صابة با<مراض وا<وبئة المختلفة،تطبيقا لما جاء في المادة 

وأن ،جب وقاية المباني وقاية تامة من الرطوبة وتدفئتھا وإضاءتھا بكيفية مناسبةوي. الرابعة

تكون أماكن النوم كافية ا$تساع ويكون لدى المعتقلين الفراش وا<غطية الكافية مع مراعاة 

المعتقلين وجنسھم وحالتھم الصحية،ويكون للمعتقلين مرافق صحية رأحوال الطقس وأعما

)4(ة، كما يجب أن يزود المعتقلين بكميات كافية من الماءمطابقة لشروط الصح
.  

يتمتع المعتقلين بحقوق ضرورية، تلتزم سلطات ا$حت8ل ا$عتقال بالنسبة <ماكن أما     

حق المدنيين المعتقلين في ا3قامة في أماكن اعتقال منفصلة عن أماكن منھا بتوفيرھا 

يجب فصل المعتقلين من «:الرابعة، أنهاتفاقية جنيف   نصتا<سرى والمسجونين جاء 

، 5جھة ا3قامة عن أسرى الحرب وعن ا<شخاص المقيدة حريتھم <ي سبب آخر

دولة   اتفاقية جنيف الرابعةألزمت حيث الحق في تأمين أماكن ا$عتقال با3ضافة الى 

                                                
1

.من اتفاقية جنيف الرابعة) 80(المادة  - 

2
من اتفاقية جنيف الرابعة) 82(المادة  - 
3

،1949لعام من اتفاقية جنيف الرابعة ) 81(المادة  - 
  .495- 493لي العشماوي، المرجع السابق، ص محي الدين ع- )4(
5

من اتفاقية جنيف الرابعة) 84(المادة  - 
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فيبأن تميز معسكرات ا$عتقال، كلما سمحت ا$عتبارات الحربية بوضع حر،ا$حت8ل

)I.C(
حق المعتقلين إقامة وفي نفس السياق من ، 2بكيفية تجعلھا واضحة في النھار)1( 

اتفاقية جنيف الرابعة كيفية ضمان ممارسة المعتقلين لواجباتھم ، بينتشعائرھم الدينية 

الدينية، بما في ذلك حضور ا$جتماعات الدينية الخاصة بعقيدتھم، وكذا السماح لرجال 

3بين أفراد طائفتھم بمطلق الحريةيةدينالھمتقلون بإقامة شعائرالدين الذين يع
.  

من اتفاقية جنيف الرابعة أنه من واجب الدولة الحاجزة ) 94(قررت المادة             

أن يشجع المعتلين على ممارسة النشاط الفكري والثقافي والرياضي وا<لعاب والمسابقات 

إلى تخصيص م8عب لHطفال والشبان با�ضافة.وتراعى الرغبات الشخصية للمعتقل

وتتخذ جميع التدابير التي تكفل ممارستھا وتوفر لھم على ا<خص ا<ماكن وا<دوات 

)4(المناسبة لذلك
.  

بتقديم جميع التسھي8ت لنقل الوصايا أو التوكي8ت مالتزادولة ا$حت8لعلىكما يقع        

منھم عن طريق لمرسلة إلى المعتقلين أووغير ذلك من المستندات ا)5(أو خطابات ا$عتماد

)140(الدولة الحامية أو المركز الرئيسي المنوه عنه بالمادة 
 .

  

على الدولة الحاجزة أن تسمح للمعتقلين با$حتفاظ با<شياء والمتعلقات الخاصة         

ابا$ستعمال الشخصي،و$ يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات وا<وراق المالية، إ$ طبق

من اتفاقية جنيف ) 98(و ) 97(للنظم المقررة لذلك، وفقا لما قررته صراحة المادتين 

المالية نصت على الحماية الواجبة لممتلكات المعتقلين الشخصية ومواردھم يالرابعة الت

ھذه الحماية التزام سلطات ا$عتقال با$عتراف بحقوق معينة لHشخاص المعتقلين نوتتضم

)6(ھذا المجال طوال مدة اعتقالھم وحتى يتم ا3فراج عنھميتمتعوا بھا في
.  

                                                
)1( - )I.C(  ا�عتقالھي اختصار �صط�ح معسكرات(International Camps).  
2

. من اتفاقية جنيف الرابعةفقرتھا الثالثة )83(المادة  - 

3
من اتفاقية جنيف الرابعة) 93(المادة  - 
  من اتفاقية جنيف الرابعة) 94(المادة - )4(

  من اتفاقية جنيف الرابعة) 113(المادة - )5(
  .509-508محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص  - )6(
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عند قيام اھتمت اتفاقية جنيف الرابعة بمراعاة العامل ا3نساني والكرامة البشرية        

، لھذا أكدت المادة )1(سلطات ا$حت8ل بنقل ا<شخاص المعتقلين من وإلى معسكر ا$عتقال

 .»بنقل المعتقلين دائما بكيفية إنسانيةعلى التزام سلطات ا$عتقال« منھا) 127(
  

من اتفاقية جنيف الرابعة قاعدة ھامة، ھذه القاعدة تقرر أن دولة ) 95(المادة جاءت    

)2(ا$حت8ل $ تستطيع استخدام المعتقلين كعمال، إ$ إذ رغبوا ھم في ذلك
.  

جبارھم على العمل و$ يقضون عقوبة، ف8 يجوز إفطالما أن المعتقلين ليسوا مجرمين        

بل تترك لھم الحرية الكاملة في طلب العمل،كما يحق لھم التخلي عن العمل في حالة 

  .تشغيلھم

  

قد استثنت من ھذه القاعدة حالتين $ يجوز فيھما ) 95(بالرغم من ذلك، فإن المادة         

  : تشغيل المعتقل، حتى لو كان ذلك بناءا على رغبته ھما

من اتفاقية ) 41(و) 40(يقوم به يتضمن مخالفة <حكام المادتين إذا كان العمل الذي س�

 .     جنيف الرابعة

إذا كان العمل الذي سيستخدم فيه الشخص المعتقل من ا<عمال الحقيرة أو الحاطة �

 .بالكرامة

،في فقرتھا ا<ولى) 95(كما أنه استثناء من القاعدة ا<ساسية التي ذكرتھا المادة         

الثالثة من ھذه المادة، لتقرر جواز إجبار المعتقلين على أداء بعض ا<عمال، جاءت الفقرة 

  : وذلك في الحا$ت التالية

استخدام ا<طباء المعتقلين وأطباء ا<سنان وغيرھم من أفراد الھيئة الطبية لمصلحة �

  .زم8ئھم المعتقلين

                                                
، مذكرة )في الشريعة ا�س�مية وفي القانون الدولي(سعدية زريول، حماية حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة  - )1(

في القانون فرع القانون الدولي لحقوق ا�نسان، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، لنيل شھادة الماجستير 
  .78،  ص 2003

  من اتفاقية جنيف الرابعة) 95(المادة   - )2(
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عتقال والعمل في استخدام المعتقلين في أعمال ا3دارة والصيانة الخاصة بأماكن ا$�

 .تقلين جرائھا للخطرعخ و غيرھا من ا<عمال المنزلية التي $ يتعرض المالمطاب

نجد أن الواقع $ يتطابق أساسا مع ما جاء من حقوق في مضمون اتفاقية جنيف         

أسوء بكثير مما كانت فلسطينالرابعة، ذلك أن أوضاع المعتقلين تحت سلطة ا$حت8ل في 

تحظى بأي مفجميع الحقوق السابق ذكرھا أنفا ل،اتفاقية جنيف الرابعةعليه قبل وضع

احترام من قبل سلطات ا$حت8ل، بل أن أدنى الحقوق ا3نسانية للمعتقلين تنتھك بشدة أحيانا 

)1(ھمبقصد إرھاب المدنيين، وأحيانا أخرى بھدف ا3نتقام من
.  

  الحقوق القضائية للمدنيين: رابعا

، التي أعمال العقاب الجماعي ضد المدنيين في 1907لعام $ھاي ئحةحرمت          

$ ينبغي إصدار أية عقوبات جماعية أو مالية أو غير مالية أو « :ا<قاليم المحتلة بنصھا

غيرھا ضد السكان المدنيين، وذلك نظير أعمال فردية غير مسؤولين عنھا بصفة جماعية أو 

»فردية
2
.  

$ يجوز  « :على أنه1949ة جنيف الرابعة لعام نصت اتفاقيوفي نفس السياق

ر العقوبات حظمعاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفھا ھو شخصيا،وكذلك ت

»الجماعية وبالمثل جميع تدابير التھديد وا3رھاب
3

.  

برتوكول جنيف ا<ول لعام من خ8لالتأكيد على التزام سلطة ا$حت8ل تمكما 

يدان أي شخص بجريمة إ$ على أساس المسؤولية الجنائية   « إذ جاء فيه،1977

.»الفردية
4

  

                                                
  .194محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص  - )1(
2

.1907لعام من �ئحة �ھاي) 50(المادة  - 

3
1949ة جنيف الرابعة لعام من اتفاقي) 33(المادة  - 
4

.1977من برتوكول جنيف ا:ول لعام ) ب/4/ 75(المادة  - 
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$ يجوز للمحاكم المختصة التابعة « :نصت اتفاقية جنيف الرابعة  على أنهوفي نفس السياق 

.»لدولة ا$حت8ل إصدار أي حكم، إ$ إذا سبقته محاكمة قانونية
1

  

تبقى قوانين العقوبات «:على أنه1949نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام كما

تبقى التشريعات الجزائية الخاصة « :أنهبا$ضافة  إلى» الخاصة با<راضي المحتلة نافذة

با<راضي المحتلة نافذة ما لم تلغھا دولة ا$حت8ل أو تعطلھا إذا كان فيھا ما يھدد أمنھا أو 

 .»يمثل عقبة في تطبيق ھذه ا$تفاقية
2

 .  

القوانين التي تصدرھا سلطات ا$حت8ل، $ « :لى أنكما نصت نفس ا$تفاقية ع

بشرط أ$ يكون ،تصبح نافذة في ا<راضي المحتلة، إ$ بعد نشرھا وإب8غھا للسكان بلغتھم

 .»لھذه ا<حكام أثر رجعي
المحاكم التي «: أن على) 67(نصت المادة وفي نفس السياق3

تي كان جاريا تطبيقھا قبل وقوع الفعل تنشئھا سلطات ا$حت8ل، $ تطبق سوى القوانين ال

»المعاقب عليه، بشرط أن تكون مطابقة للمبادئ العامة للقانون
 )4(

.  

$ يجوز  « :على أنه1977جـ من البرتوكول ا<ول لعام /4) /75(أكدت المادة كما

أن يتھم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فع8 أو تقصيرا لم يكن يشكل جريمة 

5ا للقانون الوطني أو القانون الدولي وقت اقترافه الفعلطبق
«.  

وفي ختام ھذا المطلب نؤكد أن ا<طفال من حيث كونھم أفراد $ يشاركون في         

   .ا<عمال العدائية يحضون بحماية تمنحھم ضمانات أساسية مثلھم في ذلك مثل كافة المدنيين

  
                                                

1
.1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 71(المادة  -  

2
.1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 64(المادة  -  

3
.1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 65(المادة  -  

  1949ية جنيف الرابعة لعام من اتفاق) 67(المادة - )4(

5
1977جـ من البرتوكول ا:ول لعام /4) /75(المادة  - 
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  المبحث الثاني

  لCطفاالحماية الخاصة المقرر ل

بعد نھاية الحرب العالمية الثانية وجد المجتمع الدولي نفسه أمام كارثة إنسانية ،تمثلت 

أھداف و باعتبارھمضحايا الحرب، وبصفة خاصة ا<طفال ا<كثرفي كون المدنيين ھم 

والحرمان من التعليم والصحة وا3عاقةوالخطف     للقتلفيتعرضون ، للحربأدوات 

عنف وا$ستغ8ل للوتعرضھمكجنود أطفال، استخدامھمضافة الى با�والرعاية النفسية 

وعليه سنخصص ھذا المبحث للتعرف على التدابير الخاصة المقررة لصالح . الجنسي،

ا<طفال ، ثم نتطرق الى حماية ا<طفال من خطر ا<لغام ا<رضية أما المطلب الثالث نتركه 

  .مشاركين في ا<عمال العدائية لمعالجة قضية  الحماية المقررة لHطفال ال

   المطلب ا�ول

  حماية ا�طفال من آثار ا�عمال العدائية

ولكن ا<طفال ،يحق لجميع ا<شخاص غير المحاربين التمتع بالحماية وقت الحرب

لھم استحقاق رئيسي خاص بتلك الحماية ، فا<طفال بريئون ومعرضون لHخطار بوجه 

1تكيف مع النـزاع أو التفاعل معهخاص، وا<طفال أقل تھيؤاً لل
 .  

يجب أن يكون ا<طفال :" ولقد وسع البروتوكول ا<ول مبدأ الحماية الخاصة لHطفال  

موضع احترام خاص وأن تكفل لھم الحماية ضد أي صورة من صور خدش الحياء ويجب 

م أو <ي أن تھيئ لھم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليھما،سواء بسبب سنھ

" .سبب آخر
2

  

على أن حا$ت الو$دة و ا<طفال حديثي الو$دة يصنفون ) أ/(08كما اعتبرت المادة      

  . مع الجرحى والمرضى باعتبارھم فئة تحتاج للحماية

                                                
1

محمد فھاد الشLلدة، القانون الدولي اMنساني ، المعھد الفلسطيني للقانون الدولي اMنساني ،  منشأة المعارف، القاھرة،  -
 .  199.198ص2005

2
.1977البروتوكول ا:ول 77المادة   - 
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وسنعرض فيما يلي كيفية معالجة القانون الدولي ا3نساني  موضوع حماية ھذه       

اءات خاصة <جل إغاثة ا<طفال وجمع شمل ا<سرة الفئة، فقد أقر بوجوب اتخاذ إجر

  .، وكذلك إج8ء ا<طفال من المناطق المحاصرةةالمشتت

  أعمال الغوث: الفرع ا�ول

تولي اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولھا ا3ضYافي ا<ول، أھميYة كبيYرة لمسYألة إغاثYة 

  : سانية  على النحو التاليا<طفال بالدرجة ا<ولى،  فمن حق ا<طفال تلقي المساعدة ا3ن

ضرورة السماح بحرية مرور جميع رسYا$ت ا3مYدادات الطبيYة وشYحنات المYواد الغذائيYة -

.رورية والم8بس المخصصة لHطفالالض
1

.واجب إعطاء ا<ولوية لHطفال والحوامل لدى توزيع شحنات ا3غاثة-
2

نYYزاع التYYي تعتقYYل أشخاصYYا فيمYYا يتعلYYق با<طفYYال الYYذين يعتقYYل آبYYاؤھم، يلتYYزم أطYYراف ال-

محميين بإعانتھم مجانا، وكذلك بتوفير الرعاية الطبيYة التYي تتطلبھYا حYالتھم الصYحية، وعلYى 

الدولة الحاجزة أن تعول ا<شخاص الذين يعولھم المعتقلون، إذا لم تكYن لYديھم وسYائل معيشYة 

، كمYYا 1949بعYYة ا3تفاقيYYة الراكافيYYة وكYYانوا غيYYر قYYادرين علYYى الكسYYب، وھYYذا مYYا أوردتYYه 

أوجبت نفس ا3تفاقية أن تصرف للحوامل والمرضعات ولHطفال دون الخامسة عشر أغذيYة 

. إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامھم
3

علYYى وجYYوب إقYYرار ترتيبYYات 1949مYYن اتفاقيYYة جنيYYف الرابعYYة ) 17(كمYYا أكYYدت المYYادة -

ولمYYرور أفYYراد الخYYدمات محليYYة مYYن أطYYراف النYYزاع لنقYYل ا<طفYYال مYYن المنYYاطق المحاصYYرة 

.الطبية والمھمات الطبية إلى ھذه المناطق
4

  

لكن ما ي8حظ على أرض الواقع من ممارسات سYلطات ا3حYت8ل ا3سYرائيلي يتنYافى مYع     

ما جاءت به ا3تفاقية وبروتوكولھYا ا3ضYافي ا<ول، حيYث تقYوم قYوات ا3حYت8ل بمنYع أفYراد 

الوصول إلى المYدنيين بمYا فYيھم ا<طفYال، ممYا تسYبب فYي الطواقم الطبية وطواقم ا3غاثة من 

                                                
1

.من البروتوكول ا�ضافي ا:ول) 78(من اتفاقية جنيف الرابعة و المادة  ) 23(ادة  الم -  
2

.الفقرة ا:ولى من البروتوكول ا�ضافي ا:ول) 70(المادة  -  
3

،1949من ا�تفاقية الرابعة  )89( و  )81(المادة  - 
4

، اللجنة الدولية للصليب ا:حمر، ا�نساني، مجلة" حماية ا:طفال في القانون الدولي ا�نساني " دنيس ب�تنر،   -
. 37، ص2003جنيف، ربيع 
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مYYوت ا<طفYYال علYYى الحYYواجز، ووفYYاة ا<مھYYات أثنYYاء الYYو$دة نتيجYYة إيقYYافھم علYYى الحYYواجز 

  .ومنعھم من الوصول إلى المستشفيات

  وحدة ا�سرة: الفرع الثاني

ا<سYرة أثنYاء إن نصوص القانون الدولي ا3نساني  التي تھدف إلى الحفYاظ علYى وحYدة      

تتمتع بأھمية خاصة و بناء على ما خلصت إليه دراسة قامت بھا منظمة اليونسYكو ا$حت8ل 

عندما نYدرس طبيعYة المعانYاة النفسYية للطفYل الYذي : " عن ا<طفال  والحرب، وتقول الدراسة

يقYYع ضYYحية للحYYرب، نكتشYYف أن مYYا أثYYر عليYYه عاطفيYYا لYYيس وقYYائع الحYYرب نفسYYھا كالقصYYف 

ليات العسكرية، فالطفل يكون غير واع بالخطر إذا ما ظل الشخص الحامي لYه بYالقرب والعم

منه، وما يؤثر على الطفل ھو تداعيات ا<حداث على الع8قات ا<سرية وانفصاله عYن إطYار 

الحياة التي اعتاد عليھYا، ويكYون 3نفصYاله المباغYت عYن أمYه أسYوء ا<ثYر أكثYر مYن أي شYئ 

".آخر
1

  

:" ينص علYى أن)  32(وفي مادته 1977قا لذلك فإن البروتوكول ا<ول لعام ومصدا        

حYYق كYYل أسYYرة فYYي معرفYYة مصYYير أفرادھYYا ھYYو الحYYافز ا3نسYYاني  لنشYYاط كYYل مYYن ا<طYYراف 

السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات ا3نسانية  الدولية، الوارد ذكرھا في ا$تفاقيات 

تقضYي بأنYه ) 26(ذا الصدد فان ا3تفاقية الرابعYة وفYي مادتھYا ، وفي ھ"وفي ھذا البروتوكول

علYى أطYراف النYزاع أن تسYYھل أعمYال البحYث التYYي تقYوم بھYا أفYYراد العYائ8ت المشYتتة بسYYبب 

.الحرب، من أجل تجديد ا$تصال بينھم، وأن أمكن جمع شملھم
2

  

دولYة ا$حYت8ل بYإخ8ء على أنYه فYي حالYة قيYام) 49(و تنص ا3تفاقية الرابعة في المادة      

جزئYYي لمنطقYYة معينYYة فعليھYYا أن تضYYمن عYYدم التفريYYق بYYين أفYYراد العائلYYة الواحYYدة، ويضYYيف 

في حالYة "  الفقرة الخامسة على أنه) 75(البروتوكول ا<ول مزيدا من التطوير فتنص المادة 

حYYدات أن يYYوفر لھYYا كو –قYYدر ا3مكYYان  –القYYبض علYYى ا<سYYر واعتقالھYYا أو احتجازھYYا يجYYب 

الفقرة الثانية بإعطاء ا<ولوية القصوى لنظYر ) 76(وكذلك تقضي المادة " عائلية مأوى واحد

                                                
1  - Comité international de la Croix Rouge .principes directeurs inter agences relatifs aux 

enfants non accompagnés ou séparés de leur famille .1995.p.30
،دار المستقبل 1، دراسات في القانون الدولي ا�نساني ، ط"حماية ا:طفال في حا�ت النزاع المسلح" ساندرا سنجر،  -2

.146.145،ص   2000للصليب ا:حمر ، القاھرة ، العربي، اللجنة الدولية
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قضYYايا ا<مھYYات المقبYYوض علYYيھن وينبغYYي قYYدر المسYYتطاع عYYدم إصYYدار حكYYم با3عYYدام علYYى 

.أمھات صغار ا<طفال اللواتي يعتمد عليھن أطفالھن
1

  

ة مYن قبYل أطYراف النYزاع، أكYدت انط8قا مYن ضYرورة تلقYي ا<طفYال معاملYة تفضYيلي

ا3تفاقية الرابعة على ضرورة وأھمية اتخاذ كافة التدابير ال8زمة لجمع شمل ا<سر والتحقق 

مYYن ھYYويتھم ، وإذا تفYYرق ا<طفYYال وأفYYراد عYYائ8تھم نتيجYYة للنYYزاع المسYYلح، فYYإن جمYYع شYYملھم 

وثيقYة عYن تحركYاتھم سيتوقف إلى حد بعيد على مداومة ا$تصا$ت بينھم، أو جمع معلومات

  :سيتوجب ذلك

2الرسائل العائلية  - أ
:  

مYYن ا3تفاقيYYة الرابعYYة فإنYYه يسYYمح لجميYYع ا<شYYخاص المقيمYYين فYYي ) 25(طبقYYا للمYYادة       

أراضي أحد أطراف النYزاع، أو فYي أراضYي محتلYة بواسYطتھا بإعطYاء ا<نبYاء ذات الصYبغة 

ن يتسلموا أخبارھم، وتسلم ھذه المكاتبYات الشخصية البحتة إلى أفراد عائ8تھم، أينما كانوا وا

بسYYرعة دون تYYأخير $ مبYYرر لYYه وإذا تعYYذر أو اسYYتحال تبYYادل ھYYذه المرس8YYت العائليYYة وجYYب 

التشاور مع وسYيط مثYل الوكالYة المركزيYة للبحYث عYن المفقYودين لضYمان أداء ھYذا ا3لتYزام، 

ھ8Yل ا<حمYر وكYذلك إذا وعلى ا<خص بالتعاون مع الجمعيات الوطنيYة للصYليب ا<حمYر وال

رأت أطYراف النYYزاع ضYرورة لتقييYYد المراس8YYت العائليYة، فYYإن لھYYا علYى ا<كثYYر  أن تفYYرض 

كلمYة تختYار بحريYة وتحديYد عYدد الطYرود بواقYYع 25اسYتخدام النمYاذج القياسYية التYي تتضYمن 

".طرد واحد كل شھر
3

  

  : مكتب ا$ستع8مات الرسمي -ب

ا3تفاقيYة الرابعYة، يتعYين علYى كYل طYرف مYن أطYراف النYزاع مYن) 136(طبقا للمYادة        

عند نشوب أي نزاع وفي جميع حا$ت ا$حت8ل، أن تنشئ مكتبا رسYميا ل8سYتع8مات يتلقYى 

4وينقل المعلومات المتعلقة با<شخاص المحميين الذين يوجدون تحت سلطتھم
.  

                                                
1

- Maria Teresa Dulti " Enfants- Combattants Prisonniers   "Extrait de Revue International de 

la Croix Rouge ،n 785 – septembre – Octobre ،1990، p 456.  
مصطفى كامل شحاتة ، ا�حت�ل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  -2

.206، ص1981الجزائر، 
3

. 94ي ا�نساني ، المعھد الفلسطيني للقانون الدولي ا�نساني ، مرجع  سابق، ص محمد فھاد الش�لدة، القانون الدول -
4

. من ا�تفاقية الرابعة) 136(مادة ال - 
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ص يYYتم تخصYYيص قسYYم مYYن وحسYYب نفYYس ا3تفاقيYYة وفيمYYا يتعلYYق با<طفYYال بشYYكل خYYا       

المكتYYب الرسYYمي ل8سYYتع8مات ليكYYون مسYYؤو$ عYYن اتخYYاذ جميYYع الخطYYوات ال8زمYYة لتحقيYYق 

ھوية ا<طفال الذين يوجد شك حول ھYويتھم، ويجYب دائمYا أن تسYجل المعلومYات التYي تتYوفر 

1عن والديھم أو أي أقارب لھم
.  

  : مركز ا$ستع8مات الرئيسي -ج

مYYن ا3تفاقيYYة الرابعYYة تنشYYأ فYYي بلYYد محايYYد وكالYYة مركزيYYة ) 140(وفقYYا لYYنص المYYادة        

ل8سYYYتع8م عYYYن ا<شYYYخاص المحميYYYين وبخاصYYYة بشYYYان المعتقلYYYين، لجمYYYع كافYYYة المعلومYYYات 

.المذكورة فيما يتعلق بمكتب ا$ستع8مات الرسمي
2

  

  : تسجيل ا<طفال -د

ا$حYYت8ل أن تتخYYذ جميYYع إلYYى أن علYYى دولYYة) 50(تشYYير ا3تفاقيYYة الرابعYYة المYYادة          

الخطوات ال8زمة لتسھيل تمييز شخصية ا<طفYال وتسYجيل نسYبھم، و$ يجYوز لھYا بYأي حYال 

أن تغير حالتھم الشخصية أو أن تلحقھم بتشكي8ت أو منظمات تابعYة لھYا، كمYا ألزمYت المYادة 

من ھوية جميYع من نفس ا3تفاقية أطراف النزاع اتخاذ التدابير ال8زمة 3مكان التحقق ) 24(

ا<طفال دون الثانيYة عشYر مYن العمYر عYن طريYق حمYل لوحYة لتحقيYق الھويYة أو بYأي وسYيلة 

.أخرى
3

  

وفYYي إطYYار حمايYYة وحYYدة ا<سYYرة ومصYYالحھا تقYYر أحكYYام القYYانون الYYدولي ا3نسYYاني  

بضرورة حماية ثقافة ا<طفال والتقاليد الخاصة بھم، وفي ھذا المجال تحث ا3تفاقية أطYراف 

اع أن تتخYYذ التYYدابير الضYYرورية لضYYمان عYYدم إھمYYال ا<طفYYال دون الخامسYYة عشYYرة مYYن النYYز

العمر الذين تيتموا أو افترقYوا عYن عYائ8تھم بسYبب الحرب،وتسYيير إعYالتھم وممارسYة ديYنھم 

4وتعليمھم في جميع ا<حوال 
. 

  

                                                
1

.من اتفاقية جنيف الرابعة) 50(المادة   -  
. 147، المرجع السابق، ص"حماية ا:طفال في حا�ت النزاع المسلح " ساندرا سنجر،  -2
3

الطفل الفلسطيني في القانون الدولي اMنساني  و القانون الدولي لحقوق اMنسان، الحركة العالمية نزار أيوب، حماية -
 29، ص2002للدفاع عن اXطفال، فرع فلسطين، 

4
من اتفاقية جنيف الرابعة) 24(المادة   -  
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منYه أنYه 02الفقYرة 87كذلك ا<مر فيما يتعلق بالبروتوكول ا<ول حيث ورد في المادة   

في حال إج8ء الطفل يتوجب تزويده خ8ل وجوده خارج الYب8د بكافYة ا3مكانيYات التYي تتYيح 

.له التعليم بما في ذلك التعليم الديني وا<خ8قي وفقا لرغبة والديه
1

  

  

   والنزوحا(ج*ءالحماية الممنوحة عند : الفرع الثالث

ا<طفال كضمانة أساسية لحماية ا<طفYال تناولت اتفاقية جنيف الرابعة  موضوع إج8ء      

تعمل أطراف النYزاع علYى إقYرار ترتيبYات محليYة لنقYل :" من أخطار الحرب فنصت على أن

الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين، وا<طفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو 

Yة والمھمYدمات الطبيYراد الخYان وأفYع ا<ديYال جميYرور رجYذه المطوقة وللمYى ھYة إلYات الطبي

"المناطق
2
.  

كمYYا أكYYد البروتوكYYول ا<ول علYYى إمكانيYYة ا3ج8YYء المؤقYYت لHطفYYال <سYYباب تتعلYYق       

بخ8Yف  –$ يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إج8Yء ا<طفYال " بصحتھم أو معالجتھم الطبية

ق بصYحة الطفYل إلى بلد أجنبي إ$ إج8ء مؤقت إذا اقتضت ذلك أسباب قھرية تتعلY –رعاياه 

أو ع8جه الطبي، أو إذا تطلبت ذلك س8مته في إقليم محتل، ويقتضYي ا<مYر الحصYول علYى 

موافقة مكتوبة من آبائھم وأولياء أمورھم الشرعيين إذا كانوا موجودين، وحالYة تعYذر العثYور 

علYYى ھYYؤ$ء ا<شYYخاص فYYإن ا<مYYر يقتضYYي الحصYYول علYYى موافقYYة مكتوبYYة علYYى مثYYل ھYYذا 

من ا<شخاص المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العYرف عYن رعايYة ھYؤ$ء ا3ج8ء 

".ا<طفال
3

  

ومYYن أجYYل تسYYھيل عYYودة ا<طفYYال الYYذين تYYم إج8ءھYYم وفقYYا لHحكYYام السYYابقة الYYذكر، إلYYى       

وكYذلك ( أسرھم وأوطانھم، فقد ألزم القYانون الYدولي ا3نسYاني  الطYرف الYذي نظYم إج8ؤھYم 

بإعYYYداد بطاقYYYة لكYYYل طفYYYل مصYYYحوبة بصYYYورة ) إذا كYYYان ذلYYYك مناسYYYبا الطYYYرف المضYYYيف

                                                
1

106حسنين محمدي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة والقانون الدولي، مرجع سابق، ص-
2

من اتفاقية جنيف الرابعة) 17(المادة   -  
3

الفقرة ا:ولى من البروتوكول ا:ول) 78(المادة -
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شمسYYية،ويقوم بإرسYYالھا إلYYى الوكالYYة المركزيYYة للبحYYث عYYن المفقYYودين التابعYYة للجنYYة الدوليYYة 

.للصليب ا<حمر
1

  

وفي حال القيام بإج8ء ا<طفال، تضمن البروتوكول ا<ول نصوصا تقضي بضرورة 

إذا كان ذلك  -تنظيم ا3ج8ء،وكذلك سلطات البلد المضيفتتولى سلطات الطرف الذي قام بأن

إعYYداد بطاقYYة لكYYل طفYYل مصYYحوبة بصYYورة شمسYYية، تقYYوم بإرسYYالھا إلYYي الوكالYYة  -مناسYYبا

المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب ا<حمYر وذلYك مYن أجYل تسYھيل 

إلي أسرھم وأوطYانھم وتتضYمن كYل بطاقYة عودة ا<طفال الذين يتم إج8ؤھم طبقا لھذه المادة 

المعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما $ يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل، لقYب أو اسYم  

الطفل، مكان وتاريخ مي8ده، اسم ا<ب   و ا<م أو اسم أقرب الناس إليه وعنوان العائلة، مع 

م بھا وديانتYه إن وجYدت، وحالتYه الصYحية ذكر لغة الطفل الوطنية واللغات ا<خرى التي يتكل

وفصيلة دمه، والم8مح المميزة له وتاريخ العثور عليه، وفYي الختYام يYتم ذكYر تYاريخ ومكYان 

2وم8بسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل
     .  

إن الغرض من تنظيم سYج8ت ا<طفYال وإيجYاد بطاقYات خاصYة بھYم يكمYن فYي ت8فYي 

اعھم بسبب العمليات الحربية والقصف، وبالتالي المحافظة علYيھم لتسYھيل طمس ھؤ$ء وضي

  .إج8ئھم $حقا وعودتھم إلى ب8دھم، أو إلحاقھم بأسرھم بواسطة لم الشمل

  المطلب الثاني 

  حماية ا�طفال من خطر ا�لغام ا�رضية

ليھYYا إن اسYYتخدام ا<طYYراف المتحاربYYة <سYYلحة تقليديYYة معينYYة فYYي الحYYروب، يترتYYب ع

استمرار القتل وا3صابة حتى بعد انتھYاء العمليYات العسYكرية، و يعتبYر احYد عواقYب الحYرب 

  .وأضرارھا، والتي تتسبب في مزيد من الضحايا بين ا<شخاص المدنيين ا<برياء

كواحYYدة مYYن بYYين ا<سYYلحة والتYYي تلحYYق ا<ذى بالسYYكان وتبYYرز ا<لغYYام ا<رضYYية          

وات طويلة بعد نھاية النزاع، وكثيرا ما يقع ا<طفال ضحايا لتلك ا<لغYام المدنيين ، وذلك لسن

  .فتتركھم قتلى أو جرحى أو مشوھين

                                                
1

، جنيف، أوت المجلة الدولية للصليب اXحمر، "اXلغام اXرضية والتدابير الرامية Mزالتھا " انظر جودي وليمز،  -
 .290.289،ص 1995

2
.ولالفقرة الثالثة من البروتوكول ا:78المادة  - 
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حظYر ا<لغYام ا<رضYية فYي ضYوء القYانون الYدولي لوعلى ھYذا ا<سYاس سYنتطرق أو$        

أوتYاوا الى امتنYاع إسYرائيل عYن المصYادقة علYى اتفاقيYةانيكما نشير في الفرع الث.ا3نساني 

  .1997لعام 

  حظر ا�لغام ا�رضية في ضوء القانون الدولي ا(نساني : ولالفرع ا�

عYدد مYن المبYادئ العامYة فYي القYانون الYدولي ا3نسYاني، يرتكYز حظر ا<لغYام إن أساس

كمYYا أن حYYق ا<طYYراف فYYي النYYزاع "  التمييYYز بYYين المYYدنيين والمقYYاتلين"كالمبYYدأ الYYذي يوجYYب 

واسYYتنادا إلYYى المبYYدأ الYYذي  يحYYرم " ر أسYYاليب القتYYال لYYيس بYYالحق المطلYYق المسYYلح فYYي اختيYYا

اللجوء في النزاعات المسلحة  إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعYدات وأسYاليب حربيYة، يكYون 

".من شأنھا أو من طبيعتھا أن تسبب أضرار مفرطة أو أ$ما $ داعي لھا بالسكان المدنيين
1

  

لفYYرض قيYYود علYYى اسYYتعمال ا<لغYYام  ا<رضYYية، ويYYذكر فYYي ھYYذا بYYذلت جھYYود دوليYYة           

بشأن ا<سلحة التقليديYة وبصYفة خاصYة بروتوكولھYا الثYاني المعYدل 1980الصدد اتفاقية عام 

.1992في ماي 
2

  

  مؤتمر ا3ستراتيجية1996وفي أكتوبر عقد في أوتاوا برعاية الحكومة الكندية          

دولYة با3ضYافة إلYى 50، بمسYاعدة نشYطة مYن "ضادة لHفراد نحو حظر عالمي لHلغام الم" 

  .اللجنة الدولية للصليب ا<حمر، والحملة الدولية لحظر ا<لغام وا<مم المتحدة

في ختام المؤتمر أخذت الحكومة الكندية مبادرة ثانيYة بYدعوتھا كYل الحكومYات للقYدوم 

تحظYYر إنتYYاج وتخYYزين ونقYYل للتوقيYYع علYYى معاھYYدة تحYYرم و1997علYYى أوتYYاوا فYYي ديسYYمبر 

  .واستخدام ا<لغام المضادة لHفراد

1997بعد ذلك بدأت المناقشات والندوات الدولية، انط8قا مYن اجتمYاع فينYا فYي فيفYري       

ثYم يليYه إع8Yن بروكسYل والYذي يYدعو إلYى عقYد 1997إلى اجتماع بYون بألمانيYا فYي أفريYل، 

" الYذي تYم فيYه اعتمYاد اتفاقيYة 1997سYبتمبر 18مؤتمر دبلوماسي فYي أوسYلو بYالنرويج فYي 

دولYYة وتYYم 89مYYن طYYرف " حظYYر اسYYتخدام وتخYYزين وإنتYYاج ونقYYل ا<لغYYام المضYYادة لHفYYراد 

                                                
. 288، مرجع سابق، ص " ا:لغام ا:رضية والتدبير الرامية �زالتھا " جودي وليمز ،  -1

2
- RACHEL HODGKIN ET PETER NEWELL , manuel d'application de la convent ion 

relative aux droits de l'enfant .UNICEF.2002 .P604.
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، 1997بكندا في الثالYث والرابYع مYن ديسYمبر عYام " أوتاوا " التوقيع على ا3تفاقية في مدينة 

.1999ودخلت حيز النفاذ في مارس 
1

  

  : ى تعھد من الدول ا<طراف مفادهاحتوت ا3تفاقية عل

  : عدم القيام تحت أي ظرف بما يلي -1

استعمال ا<لغام ا<رضية  المضادة لHفراد، ولقد عرفت المادة الثانية من ا3تفاقيYة اللغYم   - أ

لغم مصمم ل8نفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريYب منYه   أو مسYه :" المضاد لHفراد بأنه

  " .رح أو قتل شخص أو أكثرله، يؤدي إلى شل قدرات أو ج

استحداث أو إنتاج ا<لغام المضادة لHفراد أو حيازتھا بأي طريقYة أخYرى أو تخزينھYا أو  -ب

.ا$حتفاظ بھا أو نقلھا إلى أي مكان

المساعدة أو التشجيع أو الحث بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة علة دولة طYرف  -ج 

.بموجب ھذه ا$تفاقية

  .جميع ا<لغام المضادة لHفراد أو تكفل تدميرھا وفقا <حكام ھذه ا$تفاقيةأن تدمر - 2

كما تلتزم الدول بتدمير المخزون لديھا مYن ا<لغYام المضYادة لHفYراد، والتعYاون الYدولي       

فYYي عمليYYة إزالYYة ا<لغYYام وعلYYى وجYYه الخصYYوص القيYYام بمسYYاعدة ضYYحايا ا<لغYYام  وتYYأھيلھم  

.جتماعي  وا3قتصادي ووضع  برامج للتوعية بمخاطر ا<لغاموإعادة إدماجھم ا3
2

  

الكثير من ا$نجازات فقد انضم إليھا مائة وأربعة وأربعYون " أوتاوا " لقد حققت اتفاقية       

مليYYون لغYYم، وفYYي خطYYوة تبYYين النوايYYا الحسYYنة للYYدول ا<عضYYاء فYYي 37دولYYة قامYYت بتYYدمير 

قمة نيروبYي " دولة طرفا في ا3تفاقية في143كبار من ا$تفاقية، اجتمع وزراء و مسؤولون 

$سYYتعراض التقYYدم الھائYYل الYYذي تYYم انجYYازه خ8YYل السYYنوات الخمYYس 2004مYYع نھايYYة عYYام " 

تعھدا، تتعلق با3سراع فYي 70لسريان ا$تفاقية، ووضع خطة عمل للسنوات المقبلة تتضمن 

  .من المھل التي  حددتھا  ا$تفاقيةتدمير مخزون ا<لغام،وتنظيف ا<راضي الملوثة بھا ض

                                                
1

، 01/02/1998: ، بتاريخ "غام المضادة لKفراد ، شرح معاھدة أوتاوا حظر اXل" اللجنة الدولية للصليب اXحمر، -
  .www.icrc.org:منشور على الموقع 

2
، اللجنة الدولية للصليب اXحمر، جنيف، مجلة اMنساني، "خطوة أخرى إلى اXمام: اتفاقية أوتاوا " جاكوب كيلنبرغر، -

 . 15.14،ص2005ربيع 
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واWمYYال الكبيYYرة معقYYودة اWن علYYى سYYلوك الYYدول فYYي ا3لتYYزام بأحكYYام تلYYك ا3تفاقيYYة          

<جل حماية المدنيين، وبا<خص ا<طفYال، والوصYول إلYى تطبيYق مYا ورد فYي  قمYة نيروبYي  

"من أجل عالم خال من ا<لغام "  2004
1
 .  

  .1997أوتاوا عن المصادقة على اتفاقية إسرائيلع امتنا: نيالفرع الثا

للدول ا<عضاء في    1996في العاشر من ديسمبر عامصدر نداء من ا<مم المتحدة 

المنظمة للعمل من أجل التوصل إلي اتفاقية دولية لتحريم ا<لغام المضادة لHفراد واتخذ 

ع عشر دول عن التصويت صوتا وبدون أي صوت معارض مع امتنا  156القرار بأغلبية

2من بينھا إسرائيل
 .   

أكثر   ،والم8حظ أن الشرق ا<وسط الذي يعج بالصراعات المسلحة والتوترات

بالنسبة 3سرائيل فإن عدم ،اتفاقية أوتاوا ىالمناطق التي امتنعت دولھا عن التوقيع عل

حكومة الكندية في توقيعھا علي ا$تفاقية رغم حضورھا المؤتمر التحضيري الذي رعته ال

فھناك ع8قة ،$ يعد أمرا مستغربا  1996أكتوبر  5إلي  3في الفترة من  ' بصفة مراقب  ' أوتاوا

ارتباط بين موقف إسرائيل من ھذه ا$تفاقية وكل اتفاقيات نزع وتحريم استخدام أسلحة 

ويصرح   ،يفقد ظلت ترفض بإصرار ا$نضمام إلي اتفاقية منع ا$نتشار النوو  ،معينة

إن إسرائيل دولة صغيرة مھددة ولن يمكنھا التوقيع علي   لون فيھا حول ھذه القضايا ؤالمس

يق الس8م بينھا وبين أي اتفاقات تحد من قدرتھا علي الدفاع عن نفسھا قبل أن يتم تحق

ةحقل ألغام في المناطق الفلسطيني  51تقدر بعض المصادر أن ھناك ما يقرب منو .' جيرانھا

موزعة علي ا<غوار وشمال وجنوب الضفة الغربية وخاصة المناطق المتاخمة للخط 

ھناك أم ا<لغامو$ يعرف علي وجه الدقة ھل أثر بناء جدار الفصل علي حقول  , ا<خضر

                                                
1

،القانون الدولي 1ط،1ج، "القانون الدولي اMنساني  وحماية اXطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة " أمل يازجي،  -
 . 288، ص2005، ، بيروتاMنساني  آفاق وتحديات، ،منشورات الحلبي الحقوقية

2
  http://www.ahram.org.eg/Archive/2004/12/13/FACE3.HTMالمنظمة العربية لمناھضة التمييز ،  -
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بمعني ھل قامت إسرائيل بإزالة ا<لغام ليحل محلھا الجدار أم أن الفلسطينيين باتوا  ,  

1معا<لغاموامحاصرين بالجدار 
                 .  

بصفة مراقب في ا�جتماع للدفاع عن ا2طفال فرع فلسطين الحركة العالميةكما شاركت       

سبتمبر سويسرا في / في جنيفا2لغام الذي عقد لحظر أتاواالثاني للدول الموقعة على اتفاقية 

�جتماع لمراقبة مدى التزام ، يأتي ھذا ا1999مارسدخلت حيز النفاذ في ا2ول من2000

الدول الموقعة والمصادقة على ا�تفاقية ببنود والتزامات ا�تفاقية، باEضافة إلى رصد مدى 

التطور الحاصل على مواقف الدول غير الموقعة على ھذه ا�تفاقية باتجاه ا�لتزام ببعض بنود 

لبنود والتزامات وروح وفقرات ا�تفاقية، في المقابل رصد مدى انتھاك وخرق دول أخرى

  .ا�تفاقية، وتقدير جھد المجتمع الدولي لوضع حد لمشكلة ا2لغام ا2رضية المضادة لMفراد

فرع فلسطين مؤتمرا صحفيا على ھامش / عقد وفد الحركة العالمية للدفاع عن ا2طفال

اEسرائيلي الجيش إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا ا2لغام ومخلفات فيه تم اEشارة ،ا�جتماع

حادثة إصابة أو استشھاد بسبب 37وثقت الحركة 1997ھم من ا2طفال الفلسطينيين، فمنذ عام 

23منھم فيما أصيب 7طفC، استشھد 30ا2لغام ا2رضية ومخلفات الجيش، من ضمنھم 

  . 2آخرين

  المطلب الثالث

  الحماية الدولية لCطفال المشاركين في ا�عمال العدائية

لقد أرغم العديد من ا<طفال على ا$شتراك في النزاعات المسلحة عن طريYق الترويYع       

بمYYا فYYي  ذلYYك توجيYYه تھديYYدات ضYYد عYYائ8تھم، أو ا$ختطYYاف، ويتطYYوع آخYYرون أحيانYYا <نھYYم 

يرغبون في القتال، أو بسبب العوز، أو <نھم مشYردون، و$ يتلقYى معظمھYم إ$ الحYد ا<دنYى 

لمعدات، وبالتالي تكون نسبة ا3صابات في صYفوف ا<طفYال مرتفعYة و <نھYم من التدريب وا

                                                

1
http://www.ahram.org.eg/Archive/2004/12/13/FACE3.HTMالمنظمة العربية لمناھضة التمييز ،  - 

2
وا االحركة العالمية تشارك بصفة مراقب في ا#جتماع الثاني للدول الموقعة على اتفاقية ات، فرع فلسطين/ ة العالمية للدفاع عن ا�طفالالحرك -

  http://arabic.dci-palestine.org/documents،ا�لغاملحظر 
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كثيرا ما يستخدمون للقيام بمھمات خطيYرة بشYكل خYاص، مثYل النشYاط ا$سYتخباري أو زرع 

.ا<لغام

ولمYYا لھYYذه الظYYاھرة مYYن أبعYYاد إنسYYانية وقانونيYYة مختلفYYة، سYYنلقي الضYYوء علYYى موقYYف       

من خ8ل التطYرق الYى  الجھYود الدوليYة .، من قضية ا<طفال الجنودالقانون الدولي ا3نساني 

لتحريم اشتراك ا<طفال في الحروب،مع ا3شارة  للوضع القانوني لHطفYال  المشYاركين فYي 

  .ا<عمال العدائية

.الجھود الدولية لتحريم اشتراك ا�طفال في الحروب:الفرع ا�ول 

العالميYYة الثانيYYة، إ$ أن الجھYYود الدوليYYة علYYى الYYرغم مYYن وجYYود الظYYاھرة منYYذ الحYYرب 

لمواجھYYة قضYYYية الجنYYYود ا<طفYYال لYYYم تتحYYYدد م8محھYYا إ$ مYYYع بدايYYYة السYYبعينات مYYYن القYYYرن 

معالجYة المسYألة، أصYبح مYن الضYروري 1949الماضي، بعدما أغفلت اتفاقيات جنيYف لعYام 

  . استحداث نوع جديد من الحماية لصالحھم

لدوليYYة بشYYأن تحYYريم اشYYتراك ا<طفYYال فYYي الحYYروب، سنقسYYم ھYYذا وحتYYى نتتبYYع الجھYYود ا      

المطلYYب إلYYYى ث8ثYYYة فYYروع، فYYYي الفYYYرع ا<ول نتحYYدث عYYYن التنYYYاول الYYدولي لقضYYYية الطفYYYل 

المحارب، وفي الفرع الثYاني  نYتكلم عYن حظYر تجنيYد ا<طفYال فYي ضYوء البروتوكYول ا<ول 

لي مYن تزايYYد مشYاركة ا<طفYال فYYي ، أمYا الفYرع الثالYYث  سYنبين فيYه الموقYYف الYدو1977لع�ام 

  .الحروب

  التناول  الدولي لقضية الطفل المحارب: أو0

ظYYاھرة مشYYاركة ا<طفYYال فYYي العمليYYات العدائيYYة، انتشYYار   فYYي اWونYYة ا<خيYYرةي8حYYظ 

، ھYذا 1التي أصبحت قضية عالمية مع انتشار النزاعات المسلحة في أماكن مختلفة مYن العYالم

المنخرطين طوعا أو المجندين قسرا فYي المجموعYات المسYلحة بYاطراد ويتزايد عدد ا<طفال

.في النزاعات الراھنة رغما عن القانون الدولي ا3نساني 
2

  

مYYع شYYيوع ظYYاھرة اسYYتخدام ا<طفYYال فYYي ، وجYYد المجتمYYع الYYدولي نفسYYه ملزمYYا بالتYYدخل

تم السYماح لHطفYال ، لوضع حد لھذه الظاھرة التي تتنافى مع القYيم ا3نسYانية ، أن يYالحروب

                                                
1

  www.icrc.org:، منشور على الموقع " اXطفال والحرب" للصليب اXحمر، اللجنة الدولية -
2

: ، على الموقع14/03/1999: ، بتاريخ " اbستثمار في المستقبل" منظمة العفو الدولية، -

www.amnesty_arabic.org  
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بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتھم للخطر بد$ من حمايتھم من وي8ت الحYروب، وبYدا 

ضYمان الحقYوق �ن من المؤكد والضروري تحريم اشتراك ا<طفYال فYي النزاعYات المسYلحة،

، ولYYم تYYتفطن ا<وسYYاط القانونيYYة إلYYى أھميYYة 1ا3نسYYانية  للطفYYل يعنYYي ا$سYYتثمار فYYي المسYYتقبل

التفرقة بين الطفل المدني غير المحارب والطفل المدني المحارب، وذلYك <ن  اتفاقيYة جنيYف 

الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، تحYدثت فقYط عYن وضYع ا<طفYال كمYدنيين 

  .ليس لھم دور في أعمال القتال

مسYYألة احتYYرام 1968تنYYاول المYYؤتمر الYYدولي لحقYYوق ا3نسYYان الYYذي عقYYد بطھYYران فYYي        

حقوق ا3نسان أثناء النزاعات المسلحة، وبناء عليه أجرت ا<مم المتحدة دراسة شYاملة حYول 

بحماية المرأة والطفل فYي حالYة " ھذا الموضوع وكـان من نتائجھا صدور ا3عـ8ن الخاص 

"الطوارئ وأثناء النزاع المسلح
2
 .  

مYYن أي إشYYارة لحمايYYة الطفYYل مYYن ورغYYم صYYدور ا3ع8YYن  إ$ أن نصوصYYه قYYد خلYYت       

إجباره علYى ا$نخYراط فYي سYلك القYوات المسYلحة، ويرجYع ذلYك إلYى الفكYرة القائلYة أن ا<مYم 

.المتحدة تراعي الحذر التام في تناول ھذا الموضوع
3

  

مYن جانYب اللجنYة الدوليYة للصYليب 1971فYي عYام بدأ ا$ھتمام الجدي بھذا الموضوع        

اللجنYYة تقريYYرا ھامYYا ضYYمنته م8حظاتھYYا فYYي شYYأن تجنيYYد ا<طفYYال فYYي ا<حمYYر، وقYYد وضYYعت 

النزاعات المسلحة، واستخدامھم كمدنيين في الحرب وما ترتب على ذلك من وفYاة مYا $ يقYل 

عYYن نصYYف مليYYون طفYYل دون سYYن دون الخامسYYة عشYYر فYYي ميYYدان القتYYال خ8YYل العقYYدين 

  .الماضيين

ء الحكYYوميين بشYYأن إعYYادة تأكيYYد وتطYYوير أثيYYر ھYYذا الموضYYوع فYYي أول مYYؤتمر  للخبYYرا

قواعد القانون الدولي المنطبقة أثناء النزاعات المسلحة والذي عقدتYه اللجنYة الدوليYة للصYليب 

،وقYYد اتخYYذ المYYؤتمر مشYYروعا البروتوكYYولين ا3ضYYافيان $تفاقيYYات 1971ا<حمYYر فYYي عYYام 

.جنيف
4

  

                                                
1

- Gérard Dhôtel.les enfants dans la guerre .Amnesty  international .septembre .1999..p35  

2
 .، في دورتھا التاسعة والعشرون 1974ديسمبر  14، المؤرخ في 3818راجع قرار الجمعية العامة رقم  -

3
 .273-272ماھر جميل أبو خوات، ، المرجع السابق، ص -

4
 .154مرجع سابق، ص، " حماية اXطفال في حاbت النزاع المسلح" ساندرا سنجر،  -
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بالنيابYYة عYYن اللجنYYة " سYYوربيك " د ولYYدى تقYYديم مسYYودة البروتوكYYول ا<ول تحYYدث السYYي       

في كثير جYدا مYن ا<حيYان كYان ا<طفYال يسYتخدمون بواسYطة :" الدولية للصليب ا<حمر قائ8

إلYى خيYر نطرف من أطراف النزاع في فصائل مقاتلة أو معاونة، ولم يكن ا<طفYال يتطلعYو

فيYدا ويحسYون بYأنھم من ذلك، فھم يشعرون بالسعادة الغامرة <نھYم جعلYوا مYن أنفسYھم شYيئا م

أصبحوا يتصYرفون تصYرفات الكبYار، إن اسYتغ8ل مثYل ھYذا ا3حسYاس شYئ محYزن بصYورة 

خاصة، فا<طفال الذين يؤدون ھذه ا<عمال مع أنھم يتعرضون لنفس المخاطر التي يتعرض 

لھا المقاتلون الكبار، فإنھم يختلفون عنھم في أنھم $ يعرفون حق المعرفة دائمYا مYا ينتظYرھم 

.تيجة المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في ا<عمال العدائيةن
1

  

  1977حظر تجنيد ا�طفال في ضوء البروتوكول ا�ول : ثانيا

السYن التYي $ يجYوز لHطفYال دونھYا أن 1977لقد حدد بروتوكYول جنيYف ا<ول لعYام         

.يشاركوا في ا<عمال العدائية  والمحدد دون الخامسة عشرة سنة
2

  

وكانت اللجنة الدولية للصليب ا<حمر قد قدمت للمYؤتمر الدبلوماسYي مشYروعا لمYادة          

أن يفYYرض علYYى أطYYراف النYYزاع التYYزام باتخYYاذ كافYYة :" تYYدرج فYYي البروتوكYYول ا<ول مفادھYYا

ا3جراءات الكفيلة بمنع ا<طفال دون الخامسة عشرة من القيام بأي دور في ا<عمال العدائية 

  ".د حظر تجنيدھم في قواتھم المسلحة أو قبول تطوعھم بذلكوبالتحدي

وكانYYت اللجنYYة تقصYYد مYYن اقتراحھYYا أن يكYYون شYYام8 لجميYYع ا<عمYYال التYYي يكلYYف بھYYا        

  ....".نقل المعلومات أو ا<سلحة والعتاد الحربي وأعمال التخريب : " ا<طفال مثل

لنYزاع باتخYاذ كافYة التYدابير المسYتطاعة ولكن اقتراح اللجنة عYدل بYأن ألزمYت أطYراف ا      

التي تكفل عدم اشتراك ا<طفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة فYي ا<عمYال العدائيYة 

بصورة مباشرة، وعلى ھذه ا<طراف بالتحديد أن تمتنع عن تجنيد ھؤ$ء الصغار في قواتھYا 

Yؤ$ء ممYرة المسلحة، ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد ھYة عشYن الخامسYوا سYن بلغ

  .ولم يبلغوا الثامنة عشرة أن تسعى 3عطاء ا<ولوية لمن ھم اكبر سنا

                                                
1

، منشور على الموقع " الحماية القانونية لKطفال في النزاعات المسلحة "  اللجنة الدولية للصليب اXحمر،  -
:www.icrc.org .  
2

 .273ماھر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، المرجع السابق، ص-
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الفقYرة الثانيYة مYن البروتوكYول ا<ول، ومYا ي8حYظ علYى 77وھذا ما جYاءت بYه المYادة        

أقYYل إلزامYYا مYYن الصYYيغة المقترحYYة مYYن " التYYدابير المسYYتطاعة " نYYص المYYادة أن صYYيغة المYYادة

".كافة ا3جراءات الكفيلة" نة الدولية للصليب ا<حمر اللج
1

  

  كما لم تجز المادة  ا$شتراك في ا<عمال العدائية لمن لم يصل سن خمس عشرة        

، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في ھذا ا3طار ھYو ھYل يقصYد تحYريم -بصورة مباشرة –

الية أم المقصود أيضا تحريم ا$شYتراك غيYر التجنيد لغاية ا$شتراك المباشر في العمليات القت

المباشر؟، بالعودة إلى التعليق علYى ھYذه المYادة نYرى أن قصYد واضYعيھا أنYه فYي حالYة تجنيYد 

أشخاص يتراوح عمرھم بين الخامسة عشرة والثامنة عشYرة، يجYب البYدء بتجنيYد ا<شYخاص 

.ا<كبر سنا
2

  

  في النزاعاتالموقف الدولي من تزايد مشاركة ا�طفال : ثالثا

بذلت جھود دولية حثيثة <جل نقل السن التي $ يجوز دونھا لHطفYال أن يشYاركوا فYي        

ظYاھرة الYزج با<طفYال فYي النزاعYات .ا<عمال العدائية من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة

ة، وبYدت واضYحة فYي أمYاكن متفرقYة مYن العYالم، وھYذا مYا أكدتYه اللجنYلYم تتوقYف    المسلحة

الدولية للصليب ا<حمر باعتبارھا الجھة صاحبة الوصYاية ا<صYلية فYي الرقابYة علYى تطبيYق 

.القانون الدولي ا3نساني 
3

  

من اتفاقية حقوق الطفل، لYم تسYجل أي تقYدم فقYد جYاءت إعYادة لYنص 38إ$ أن المادة 

.من البروتوكول ا<ول77الفقرة الثانية من المادة 
ح في ا3تفاقية التناقض الواضح والصري4

كل إنسان حتى الثامنة عشYرة سYنة، مYا لYم يبلYغ سYن الرشYد :" أن مادتھا ا<ولى عرفت الطفل

عYدم تجنيYد 38، ثYم طلبYت مYن الYدول فYي المYادة "قبل ذلك بموجب القانون المنصوص عليYه

ا<طفال دون الخامسة عشرة في قواتھا المسYلحة مYا يعنYي أنYه مسYموح تجنيYد ا<طفYال الYذين 

  ).سنة18و 15(راوح أعمارھم بين تت

                                                
1

 ..288، مرجع سابق، ص" Xطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحةالقانون الدولي اMنساني  وحماية ا" أمل يازجي، -
2

  .202محمد فھاد الشLلدة، القانون الدولي اMنساني ، مرجع سابق، ص  -
3
- SADRI BENCHIKOU .la protection de l'enfant dans les conflits armés .comite 

internationale de la croix rouge .délégation d'alger.2006.  
4

، "البروتوكول اbختياري بشأن اشتراك اXطفال في النزاعات المسلحة الملحق باتفاقية حقوق الطفل" انظر  دانيال ھيل،  -
 .798.797جنيف، ،ص،893،2000العدد ،مختارات من المجلة الدولية للصليب اXحمر



150

جYYاءت المبYYادرة التYYي اعتمYYدتھا الحركYYة الدوليYYة 38كYYرد فع8YY علYYى محتYYوى المYYادة        

تطYوير خطYة عمYل ترمYي إلYى 1993للصليب ا<حمر والھ8ل ا<حمYر التYي بYدأت فYي عYام 

  : امينالتز1995تطوير أنشطة الحركة لصالح ا<طفال، وتتضمن خطة العمل الصادرة في 

تعزيز مبدأ عدم  التجنيد وعدم ا$شتراك في النزاعات المسلحة لHطفال دون الثامنYة : أولھما

  .عشرة من العمر

ھYو اتخYاذ التYدابير الملموسYة مYن أجYل حمايYة ومسYاعدة ا<طفYال مYن ضYحايا : ا3لتزام الثاني

  .النزاعات

أنYه يتعYين علYى الجمعيYات الوطنيYة بالنسبة للمبدأ الذي أقرته فYي ا3لتYزام ا<ول أكYدت        

أن تقنع حكوماتھم بدعم ھذه الفكرة دوليا، واعتماد تشريعات وطنيYة م8ئمYة، كمYا يطلYب مYن 

اللجنة الدولية للصليب ا<حمر وا$تحاد الدولي لجمعيات الصYليب ا<حمYر والھ8Yل ا<حمYر، 

رأيھYYا علYYى السYYاحة أن تمYYد الجمعيYYات الوطنيYYة بالوثYYائق  ذات الصYYلة مYYن أجYYل التعريYYف ب

الدولية، كما يطلب منھما المشاركة في مجموعة العمل التابعة لHمم المتحدة المنشأة من أجل 

.صياغة مشروع بروتوكول اختياري 3تفاقية حقوق الطفل
1

  

فYي العYام أوصى المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب ا<حمر والھ8Yل ا<حمYر 

أطYYراف النYYزاع التYYدابير الممكنYYة لكYYي تضYYمن عYYدم اشYYتراك تتخYYذ : " فYYي قراراتYYه بYYأننفسYYه 

".ا<طفال دون الثامنة عشرة من العمر في ا<عمال العدائية 
2

  

من اتفاقية حقYوق الطفYل، شYكلت منظمYة 38ردا على خيبة ا<مل التي كانت في المادة 

خدام التحالف مYن أجYل وقYف $سYت" العفو الدولية وخمس منظمات غير حكومية دولية أخرى

، مYYYن أجYYYل وضYYYع 1998ويناضYYYل ھYYYذا التحYYYالف الYYYذي أعلYYYن فYYYي عYYYام " ا<طفYYYال كجنYYYود 

بروتوكول $تفاقية حقوق الطفل، لوقف تجنيد كل من لم يبلغ الثامنYة عشYرة، ويحYث علYى أن 

تنص جميع اتفاقيات الس8م على ضرورة تسريح الجنود ا<طفال وإعادة دمجھم في المجتمع 

  .من اتفاقية حقوق الطفل39وفقا <حكام المادة 

                                                
1

 - - Comité international de la Croix-Rouge ..enfants touchés par les conflits armés .plan 

d'action de 1995 ( conseil des délégations ). 

2
- Gérard Dhôtel–op.cit .pp 44.45 . 
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، با3جمYYاع 1999فYYي جYYوان دولYYة عضYYو فYYي منظمYYة العمYYل الدوليYYة174اعتمYYدت        

اتفاقية تھدف إلى وضع حد <سوأ أشكال عمالة ا<طفال، وتنطبق ا3تفاقيYة الجديYدة علYى كYل 

مYYن لYYم يبلYYغ الثامنYYة عشYYرة مYYن العمYYر، وتشYYمل حظYYرا علYYى التجنيYYد القسYYري لHطفYYال فYYي 

1النزاعات المسلحة
.  

بYYالرغم مYYن التقYYدم الYYذي تحقYYق فYYي الحملYYة العالميYYة  الراميYYة إلYYى وضYYع حYYد لتجنيYYد         

واسYYYتخدام ا<طفYYYال كجنYYYود، فمYYYازال عYYYدد كبيYYYر مYYYن ا<طفYYYال يسYYYتخدمون فYYYي الحYYYروب 

ويوضعون على الخطYوط ا<ماميYة، ويعYد البروتوكYول ا$ختيYاري المتعلYق بإشYراك ا<طفYال 

عات المسلحة أحد ا<عمYدة ا<ساسYية فYي ھYذه الحملYة، حيYث تYم اعتمYاده مYن طYرف في النزا

، وفي المقابYل كYان للجنYة الدوليYة 2000ماي 25في. 54/263الجمعية العامة بقرارھا رقم 

للصYYليب ا<حمYYر دورا فعYYا$ فYYي اللجنYYة المسYYؤولة عYYن إعYYداد وصYYياغة مسYYودة البروتوكYYول 

. 2002فيفري 12فيا$ختياري، والذي بدأ سريانه 
2

حيYYث عبYYرت الYYدول فYYي مقدمYYة البروتوكYYول عYYن اعترافھYYا بYYأن حمايYYة ا<طفYYال مYYن 

ا$شتراك في النزاعات المسلحة من شأنه أن يؤدي إلى المزيYد مYن التعزيYز لتطبيYق الحقYوق 

  .التي تم إقرارھا في اتفاقية حقوق الطفل

عل�ى ال�دول يج�ب: " ى أن�هقد تضمن البروتوكول بع�ض ا�حك�ام المھم�ة، حي�ث ن�ص عل�

ا�طراف اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا  لضمان عدم اش�تراك أف�راد قواتھ�ا المس�لحة ال�ذين 

"لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في ا�عمال الحربية
3
.  

تكفYYل الYYدول ا<طYYراف عYYدم خضYYوع :" ووفقYYا لYYنص المYYادة الثانيYYة مYYن البروتوكYYول        

 ."ا<شخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر التجنيد ا3جباري في قواتھا المسلحة

أمYYا بالنسYYبة للتجنيYYد الطYYوعي فلقYYد نصYYت المYYادة الثالثYYة مYYن البروتوكYYول علYYى أن ترفYYع       

الدول ا<طراف الحد ا<دنى لسن التطوع لHشخاص فYي قواتھYا المسYلحة الوطنيYة عYن السYن 

مYن اتفاقيYة حقYوق الطفYل، ويشYترط البروتوكYول قيYام 38لفقرة الثالثة من المYادة المحدد في ا

الدولة بعد التصديق عليه، بإيداع إع8ن يتضمن الحد ا<دنى للسن الذي تسمح عنده بYالتطوع 
                                                

1
ة للصليب اXحمر، جنيف، ، اللجنة الدوليمجلة اMنساني ،"اXطفال ضحايا النزاعات المسلحة " جاكوب كيلنبرغر،   -

  . 30، ص 2003ربيع 
2

 - Comité international de la CroixRouge . enfants soldats .Genève .2003..P 09 . 

3
ات المسلحةالبروتوكول ا�ختياري المتعلق بإشراك ا:طفال في النزاعالمادة اbولى من - 
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في قواتھYا المسYلحة الوطنيYة، وأن تقYدم ضYمانات لمنYع التطYوع ا3جبYاري  أو القسYري، وإذا 

  : يقل عن ثمانية عشرة سنة يجب على الدول أن تكفل ضمانات معينةكان السن القانوني 

  .أن يكون التجنيد تطوعا حقيقيا  - أ

.وأن يتم بموافقة اWباء أو ا<وصياء القانونيين لHطفال  -  ب

أن يحصل ا<شخاص المجندون طوعا علYى المعلومYات الكاملYة مYن الواجبYات المتعلقYة  -ج 

  .بالخدمة العسكرية

  .موثوق عن سنهأن يتوفر دليل -د

.و$ ينطبق التزام رفع السن القانونية للتطوع على المدارس العسكرية التي تديرھا الدولة
1

  

ومYYا يمكYYن أن يقYYال عYYن ھYYذا البروتوكYYول أنYYه إنجYYازا بالنسYYبة لHطفYYال، ووصYYو$ إلYYى   

الھدف النھائي وھو وضع نھاية لتجنيد واستخدام ا<طفYال كجنYود، و خطYوة مھمYة فYي سYياق 

ليYYة تشYYمل تصYYديق دول العYYالم علYYى البروتوكYYول بشYYكل أوسYYع وتطبيYYق أحكامYYه بصYYورة عم

دولYYYYة بالتصYYYYديق علYYYYى 41قامYYYYت 2002أكتYYYYوبر 4منظمYYYYة ومسYYYYتمرة، حيYYYYث أنYYYYه فYYYYي 

. 2002فيفري 12دولة عليه، ودخل حيز النفاذ في 110البروتوكول،ووقعت 
2

  

�عمال العدائيةالوضع القانوني لCطفال المشاركين في ا: الفرع الثاني

بYYذل المجتمYYع الYYدولي كYYل مYYا فYYي وسYYعه للحيلولYYة دون اشYYتراك ا<طفYYال فYYي النزاعYYات 

، لكYن قYد يYتم انتھYاك ھYذا الحظYر ويYتم الYزج وما ينجYر عنھYا مYن حYا$ت ا$حYت8ل المسلحة

  .كمخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي ا3نساني با<طفال في الحروب،

تنطبYYق علYYيھم ؟ وبمعنYYى آخYYر مYYا ھYYو الوضYYع القYYانوني للطفYYل فمYYا ھYYي القواعYYد التYYي 

المحارب ؟  وھذا ما يعني أن اشتراك ا<طفال في النزاعات المسلحة يكسبھم وصف المقاتل 

وعليه ينطبق عليھم  وضYع المقاتYل، وفYي حالYة وقYوعھم فYي قبضYة العYدو، يكYون لھYم كامYل 

فYي ھYذه الحالYة مYن القواعYد العامYة الحق فYي التمتYع بوضYع أسYرى الحYرب، ويسYتفيد الطفYل 

الواردة في القانون الدولي ا3نساني  بشأن حماية ا<سرى ومعYاملتھم، كمYا أنYه نظYرا لصYغر 

  .سن الطفل فإنه يحظى بمعاملة خاصة في حالة اعتقاله أو وقوعه في ا<سر

                                                

 .274ماھر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، مرجع سابق، ص -1
2

، مؤلف دراسات في "حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشريعة اMسLمية "عبد الغني محمود،  -
 . 274، ص 2000القانون الدولي اMنساني ،دار المستقبل العربي،القاھرة ، 
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تطYYرق وبنYYاء علYYى مYYا تقYYدم سYYنبين  الحمايYYة العامYYة المقYYررة للطفYYل كأسYYير حYYرب ثYYم ن      

  . للحماية الخاصة لHطفال ا<سرى 

  الحماية العامة المقررة للطفل كأسير حرب: أو0

المتعلقYة بمعاملYة أسYرى الحYرب، كضYمان 1949لقد جاءت اتفاقية جنيYف الثالثYة لعYام 

لحمايYYYة ا<سYYYرى منYYYذ وقYYYوعھم فYYYي ا<سYYYر، وحتYYYى ا3فYYYراج عYYYنھم وعYYYودتھم إلYYYى ديYYYارھم 

.وأوطانھم
1

  

، وإنما وسيلة لمنYع الشYخص مYن ا$شYتراك فYي القتال،وحسYب "عقوبة " يس وا<سر ل       

يراعYYى أن يكYYون أسYYرى الحYYرب تحYYت سYYلطة دولYYة " مYYن ا3تفاقيYYة الثالثYYة فإنYYه12المYYادة 

  " العدو،$ تحت سلطة ا<فراد أو الوحدة العسكرية التي أسرتھم 

يختارھا كل طرف من أطYراف ةوتتم حماية ا<سرى بواسطة الدولة الحامية وھي دول       

النزاع، فإذا لم يYتم تعيYين دولYة حاميYة، فللدولYة الحYاجزة أن تطلYب مYن دولYة محايYدة فYإذا لYم 

وھYYذا ( يتYYوفر ذلYYك تقبYYل خYYدمات المنظYYـمات ا3نسYYانية، كاللجYYـنة الدوليYYة للصYYليب ا<حمYYر  

  ). 1949من ا3تفاقية الثالثة 10و8حسب المادتان 

أن تكYون المعسYكرات التYي يقYيم فيھYا وكYذلك : سير بالعديد من المزايYا منھYاويتمتع ا<        

الم8بس وا<غذية التي تقدم له كافية ومناسبة، ويجب توفير العنايYة الصYحية والطبيYة له،ولYه 

.حق ممارسة الشعائر والواجبات الدينية، ومع توفير ا$تصال بينه وبين العالم الخارجي
2

  

ا<سYYYرى إلYYYى أمYYYاكن بعيYYYدة عYYYن مسYYYرح العمليYYYات واتخYYYاذ جميYYYع كمYYYا يجYYYب نقYYYل         

ا3حتياطات عند نقلھم وا3متناع عن تعYريض حيYاتھم للخطYر، بوضYعھم فYي أمYاكن ومنYاطق 

مYن اتفاقيYة 23و 22معينة لتحصينھا من العمليات الحربية، وھذا حسب مYا جYاء فYي المYادة 

.جنيف الثالثة
3

  

  �سرى الحماية الخاصة لCطفال ا: ثانيا

                                                
1

 . 38.37أحمد أبو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي اMنساني ، مرجع سابق، ص -
2

 . 90شريف عتلم،  محاضرات في القانون الدولي اMنساني ، مرجع سابق، ص -
3

 . 62، صف، اليونيسي2006وضع اXطفال في العالم  -
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كانت و$ تزال نبرة عالية من القلق العالمي حول الجنYود ا<طفYال، منYذ صYدور بيYان         

وھYو البيYYان المقYYدم 3جتمYاع مجلYYس ا<مYYن " أو$را أوتونYYو " الممثYل الخYYاص لHمYم المتحYYدة 

. 2005الدولي حول ا<طفال والنزاعات المسلحة الذي عقد في فيفري 
1

  :ن أسرى الحرب ا<طفال المقاتلو/ 1

يتمتع ا<طفال إذا تم أسرھم أو اعتقالھم ، بحماية خاصYة كفلھYا لھYم البروتوكYول ا<ول        

إذا حدث في حا$ت استثنائية،أن اشترك ا<طفYال ممYن لYم يبلغYوا بعYد سYن :" على أنه1977

يظلYون الخامسة عشرة في ا<عمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم فإنھم 

يسYYتفيدون مYYن الحمايYYة الخاصYYة التYYي تكفلھYYا ھYYذه المYYادة، سYYواء كYYانوا أم لYYم يكونYYوا أسYYرى 

".حرب
2
   

ومنه 6 يجب إدانتھم لمجرد أنھم حملوا الس4ح، وذل�ك �ن حظ�ر مش�اركتھم المنص�وص        

ف�ال، من البروتوكول ا�ول، تخص أطراف الن�زاع ول�يس ا�ط77عليه في الفقرة الثانية المادة 

فالمسؤولية في مثل ھذه المخالفة للقانون تقع على عاتق الطرف المشارك في الن�زاع ال�ذي جن�د 

ھ��ؤ6ء ا�طف��ال، أم��ا إذا كان��ت المخالف��ة جس��يمة كمخالف��ة �حك��ام الق��انون ال��دولي اAنس��اني  ، 

  .خاصة جرائم الحرب، أو المخالفات التي تخل بالقانون الوطني للدولة الحاجزة

ام��ة تتخ��ذ ف��ي حقھ��م إج��راءات تربوي��ة، وم��ن الممك��ن الحك��م عل��يھم بعقوب��ات وكقاع��دة ع

أن الحك�م باAع�دام 6 يج�ب أن يص�در ف�ي ح�ق : " جنائية، وفقا لضمانات قضائية محددة وھ�ي 

الفقرة 68شخص دون الثامنة عشرة عند ارتكابه للمخالفة و6 يجب أن ينفذ  وھذا حسب المادة 

.الفقرة الخامسة من البروتوكول ا�ول77عة  والمادة الرابعة من اAتفاقية الراب
3

  

إن عودة ا<طفال ا<سرى أثنYاء ا<عمYال العدائيYة لYم يYنص عليھYا صYراحة، لكYن نظYرا       

لصغر سنھم يجوز السعي إلى حمل أطراف النزاع علYى عقYد اتفاقيYات تقضYي بإعYادتھم إلYى 

YYYال ا<سYYYودة ا<طفYYYوص عYYYا بخصYYYبقة، أمYYYورة مسYYYوطن بصYYYال الYYYاء ا<عمYYYد انتھYYYرى عن

4العدائية،فإنه تعطى ا<ولوية لھم نظرا <نھم أكثر تعرضا لMصابة
.  

  

                                                
1

 .39رجع سابق، ص دنيس بLتنر، حماية اXطفال في القانون الدولي اMنساني، م -
2

.الفقرة الثالثة77في مادته 1977البروتوكول ا:ول  - 
3

 .  286ماھر جميل أبو خوات، الحماية الدولية للحقوق الطفل، مرجع سابق، ص  -
4

 . 155ساندرا سنجر، حماية اXطفال في النزاع المسلح، مرجع سابق، ص  -
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  :ا<طفال المعتقلون المدنيون / 2

إذا كان الطفل المعتقل دون الخامسة عشرة من عمره  ليس مجندا بالفعYل فYي القYوات         

معاملتYه كشYخص مYدني محمYي، المسلحة وإنما يحمل الس8ح متطوع، ففي ھذه الحالة ينبغي 

مع مراعاة الظروف التي تدعو للرأفة به و استبعاد العقوبة و$سYيما بسYبب سYنه  أو لقصYور 

.إدراكه
1

  

وبنYYاء عليYYه يحYYق لھYYم أن يقيمYYوا فYYي نفYYس مراكYYز ا3عتقYYال  مYYع آبYYائھم، وأن تYYوفر لھYYم       

  .تھمالظروف الم8ئمة لسنھم، وأن يتلقوا ا<غذية المناسبة $حتياجا

والقاعدة العامة أن ا3عتقال  إجراءا استثنائيا، وبالتالي فإن ا<طفال  المعتقلون       

المدنيون، يجب إط8ق سراحھم فور انقضاء ا<سباب التي دعت إلى اعتقالھم، وھذا ما 

نصت عليه ا3تفاقية الرابعة، عليه فإن ا<طفال المحتجزين يجب أن يوفر لھم التعليم ومع 

. فناء خاص للقيام بألعاب رياضيةتوفير 
2

  

ومما سبق يتضح لنا وفرة نصوص القانون الدولي ا3نساني   التي ترسخ مبدأ توفير 

المطروح مدى انطباق  ا3شكالتحت ا$حت8ل لكن لطفل الفلسطيني حماية خاصة ل

بانطباق قواعد القانون على ا$عتراف إسرائيلالنصوص على ارض الواقع ومن يجبر 

لدولي ا3نساني على ا<راضي المحتلة وھذا ما سنحاول ا3جابة عنه من خ8ل الباب الثاني ا

  . من الدراسة والذي يبين اWليات الدولية لحماية الطفل الفلسطيني 

  

  

  

  

  

  

  

                                                

1
،4/4/2012الفلسطيني، ل�حصاءالجھاز المركزي ،اتإحصاءقضايا و... أطفال فلسطين : تقرير إحصائي-

2
من ا�تفاقية الرابعة132المادة  - 
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  المبحث الثالث

  انتھاكات ا0حت*ل ا(سرائيلي لحقوق الطفل الفلسطيني

الجھاز المركزي لMحصاء الفلسطينيلصادر عن اتقريره السنوي الخامس عشرفي       

، والذي يأتي إصداره عشية يوم الطفل "قضايا وإحصاءات -أطفال فلسطين"بعنوان 

ويتضمن التقرير عرضاً مفص8ً   .5/4/2012الفلسطيني الذي يصادف يوم الخميس

الواقع <حدث البيانات المتعلقة بواقع الطفل الفلسطيني في مجا$ت الصحة والتعليم و

ويستعرض . الذين ھم بحاجة الى حماية خاصةا<طفالالديمغرافي، با3ضافة إلى ظروف 

  حيث بين انه من ناحية النمو الديمغرافي التقرير واقع أوضاع أطفال فلسطين 

مليون طفل تحت 2.01حوالي (مجتمع الفلسطيني في ا<راضي الفلسطينية مجتمع فتي لل

ً 18سن  عدد أن، إلى 2007رات السكانية المبنية على نتائج التعداد تشير التقدي( عاما

الفلسطينية من ا<راضيمليون طفل في 2.01عاما قد بلغ حوالي  18دون سن ا<طفال

، وتظھر 2011مليون فرد في منتصف عام   4.17إجمالي عدد السكان البالغ عددھم 

% 48.2تشكل ھذه الفئة حوالي البيانات ارتفاع نسبة ا<فراد دون سن الثامنة عشر حيث 

1إجمالي السكانمن
. 

تبين ا3حصاءات الديمغرافية واتجاھاتھا في المجتمع الفلسطيني، أن ا<طفال 

2سيشكلون ا<غلبية في المجتمع لعدة سنوات قادمة،
.  

وعليYYYه سYYYنبين فYYYي ھYYYذا المبحYYYث ا$نتھاكYYYات ا3سYYYرائيلية بحYYYق الطفYYYل الفلسYYYطيني 

الشخصYYYية و انتھYYYاك حقYYYوق ا<طفYYYال ا<سYYYرى با3ضYYYافة الYYYى مYYYن حيYYYث انتھYYYاك الحقYYYوق 

  .1948التركيز على عنصرية إسرائيل اتجاه أطفال فلسطينيو 

  

                                                
1

 :على الموقع ، مقال  منشور "قھر وفقر وحرمان.. الطفل الفلسطيني وا�حت�ل "، يوسف كامل إبراھيم -

: http://www.alukah.net/Culture/0/500/#ixzz2KOeLbkHz
      ،1997حلبي أسامة، الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيھا العرب، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت،  -2

.42ص 
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  المطلب ا�ول 

  انتھاك حقوق الشخصية للطفل الفلسطيني

من ا$نتھاك لحقوقه حيث تم سلبه وطنه ، 1948عانى الطفل الفلسطيني منذ عام      

ھدم منزله وقريته ، وتحوله الى $جئ في مخيمات ال8جئين التي وتشريد أھله وذويه ، و

، ثم وقعت الضفة ئھاأقيمت داخل فلسطين وخارجھا وعاش حياة اللجوء ببؤسھا وشقا

وعاش المجتمع1967عام ا3سرائيليالغربية والقدس وقطاع غزة تحت ا$حت8ل 

نى الطفل الفلسطيني من وعاوا<رضا3نسانتجربة ا$حت8ل الذي طال الفلسطيني

ا3سرائيليةواعتقال وتعذيب وقد تضاعفت ا$نتھاكات وإصابةا$حت8ل من قتل إجراءات

واستمر ذلك مع دخول الشعب 1987مع اند$ع ا$نتفاضة الفلسطينية في ديسمبر 

وما تبع ذلك من حصار وحرب ) 2000انتفاضة ا<قصى عام ( الفلسطيني انتفاضته الثانية 

  .طاع غزة ضد ق

والتي تصدر عن ربية المحتلة من انتھاكات صارخة إن ما يحدث في ا<راضي الع    

المحتل ا3سرائيلي الصھيوني ا<كثر وحشية وشراسة من النازية في تعامله مع أطفال 

الحجارة ، أطفال فلسطين المحتلة ، يعد كارثة إنسانية خطيرة مسكوتاً عنھا ، حيث يعيش 

  .في ا<راضي المحتلة محروماً من أدنى حقوقه ا3نسانيةجيل الطفولة 

  انتھاك الحق في الحياة والھوية و المعاملة ا(نسانية: الفرع ا�ول 

  .الحق في الحياة : أو0 

لكل فرد حق في الحياة والحرية " لقد نص ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان على أن 

"وفي ا<مان على شخصه
السادسة من العھد الدولي الخاص بالحقوق ، كما أوضحت المادة 1

الحق في الحياة حق م8زم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي ھذا " المدنية والسياسية أن 

" الحق و$ يجوز حرمان أحد من حياته تعّسفاً 
ا$تفاقية الدولية لحقوق الطفل ، كما نصت2

تكفل ، أصي8ً في الحياة تعترف الدول ا<طراف بأن لكل طفل حقاً : " على أن 1989

" .الدول ا<طراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه 
3

  

                                                
1

.1948دة الثالثة من ا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسانالما - 
2

.1966المادة السادسة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - 
3

.1فقرة 6المادة . 1989ا�تفاقية الدولية لحقوق الطفل  - 
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تتخذ الدول ا<طراف، وفقاً $لتزاماتھا "كما نصت اتفاقية حقوق الطفل على أن 

بمقتضى القانون ا3نساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع 

"لكي تضمن حماية ورعاية ا<طفال المتأثرين بنزاع مسلح التدابير الممكنة عملياً 
1
 .  

عدم جواز القيام بأي عمل يمس روح ا3نسان أو جسده : ويعني الحق في الحياة 

.ويشمل ذلك الطفل 
2
.  

، فخ8ل ا$نتفاضة نيينالفلسطيا<طفالالقتل ضد ا3سرائيليمارس ا$حت8ل 

، أي ما ا<طفالشھيدا من 362ھيدا منھم ش1392استشھد )  1994-1987( الفلسطينية 

أعواممن بين ا<علىالمعدل 1989وسجل عام ،بالمئة من مجمل الشھداء26نسبته 

بالمئة من مجموع الشھداء خ8ل ا$نتفاضة 8حوالي ا<طفالبلغ عدد الشھداء إذا$نتفاضة

فقد  )2010-2000( ا<قصىخ8ل انتفاضة أمابالمئة من مجموع الشھداء،31،وبلغ كلھا

شخصا ، وھم 4958طف8 من مجموع القتلى المدنيين البالغ عددھم1211ا<طفالن سقط م

.876،وقطاع غزة 335نھم من الضفة الغربيةمبالمئة من القتلى،34يشكلون بذلك نسبة 

3وقد تم قتل ا<طفال أحيانا خ8ل جلوسھم على مقاعد الدراسة في داخل مدارسھم
.  

ا$نتھاكات الجسيمة للحق في الحياة تقوم إسرائيل بقتل ا<طفال مما يدل على

مستخدمة الذخيرة الحية والرصاص المتفجر حيث كانت غالبية ا3صابات في ا<جزاء 

العلوية من الجسم كالرأس والصدر ، والقصف بواسطة الطائرات والدبابات والرشاشات 

4الى جرائم المستوطنين بحق ا<طفالالثقيلة ، وتدمير ا<حياء السكانية ، با3ضافة 
 .  

تستخدم قوات ا$حت8ل وسائل عديدة للعدوان على حق الطفل الفلسطيني في الحياة ، 

:5ومنھا
  

                                                
1

.1989من اتفاقية حقوق الطفل4فقرة 38المادة  - 
2

 :، مقال  منشور على الموقع "قھر وفقر وحرمان.. الطفل الفلسطيني وا�حت�ل "، يوسف كامل إبراھيم -

/0/500/#ixzz2KOeLbkHzhttp://www.alukah.net/Culture :
3

، المجلس العربي للطفولة مجلة الطفولة والتنميةتحديات ورؤى ، ... حقوق الطفل الفلسطيني " خالد محمد الصافي ،   - 
  .154-153، ص 2011،  18والتنمية ، القاھرة ، العدد 

.67نزار أيوب ، مرجع سابق ، ص  -4
 :، مقال  منشور على الموقع "قھر وفقر وحرمان.. الطفل الفلسطيني وا�حت�ل "، يوسف كامل إبراھيم. د -5

xzz2KOeLbkHzhttp://www.alukah.net/Culture/0/500/#i :
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  :القتل العمد والمباشر  -أ

وھو ما يتم بإط8ق النار ، دون ما يبرز ذلك ، وعلى مناطق الرأس ، والرقبة ، 

  .والصدر 

  :القصف واستھداف السيارات  - ب

اعتادت قوات ا$حت8ل على عمليات اغتيال لكوادر ونشطاء ا$نتفاضة ، وذلك 

بالقصف المركز لمنزل الناشط الفلسطيني ، أو باستھداف سيارته ؛ مما يعرض ا<طفال 

عندما قصفت قوات 22/7/2002للقتل لوجودھم بالقرب من موقع الحادث ، كما حدث في 

شھيداً ، منھم تسعة ) 16(مما أسفر عن استشھاد ا$حت8ل حي الدرج في مدينة غزة ؛ 

  . أطفال ، فض8ً عن إصابة العشرات 

  : وضع العبوات الناسفة ومخلفات الجيش  - جـ

عند كل انسحاب من جزء من ا<راضي المحتلة ، أو هيخلف الجيش ا3سرائيلي وراء

ض ا<طفال للخطر ؛ عند إعادة انتشار قواته ، عبوات ناسفة ، أو أجساماً خطرة ؛ مما يعر

نظراً لعدم درايتھم بخطورة ھذه ا<جسام ، وفى الغالب يعبث ا<طفال بھا ؛ مما يؤدى إلى 

  .انفجارھا 

  : ھدم المنازل  -د

تجمع إسرائيل بھدمھا منازل الفلسطينيين بين انتھاكھا للحق في المأوى ، والذي يحميه 

، وبين انتھاكھا لحق ا3نسان في الحياة ؛ المبدأ الرابع من ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان

<ن قوات ا$حت8ل تھدم المنازل ، وفى معظم الحا$ت فوق رؤوس ساكينھا ، كما حدث 

  . م 2002عند اجتياح مخيم جنين في ربيع 

  : الموت على الحواجز  -ھـ

ن نتيجة منع جنود ا$حت8ل لHمھات الفلسطينيات مفلسطينأطفاليتوفى العديد من 

الوصول للمستشفيات لوضع المواليد ، وإعاقة وصول ا<طفال المرضى ومنع سيارات 

1ا3سعاف من نقلھم مما يؤثر على وضعھم الصحي
 .  

                                                                                                                                                        

1
 :، مقال  منشور على الموقع "قھر وفقر وحرمان.. الطفل الفلسطيني وا�حت�ل "، يوسف كامل إبراھيم. د - 

http://www.alukah.net/Culture/0/500/#ixzz2KOeLbkHz :
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يموت ا<طفال قت8 بأيدي ورصاص جنود ا3حت8ل بدم بارد، ولكن ماذا عن الوفيات 

ووفيات المولودين من في العالم، ووفيات الرضع، ووفيات سوء التغذية " طبيعية"المصنفة 

وماذا عن النساء ال8تي يجھضن في قطاع .دون مستشفيات أو قاب8ت وحتى على الحواجز؟

مخاطر موت طفل من بين كل ث8ثة في " غزة بسبب الغازات الوھمية الدائمة؟ وماذا عن 


	����كما يقول دميان برسوناز " مستشفيات غزة، <نه $ توجد أدوية أو عقاقير�

�	��

  المتحدث باسم اليونيسف؟"  ���

من ا<طفال المتوفين في الضفة توفوا بسبب الجدار العازل ���وماذا عن أن 

امرأة ��وماذا عن ا<طفال المولودين على الحواجز؟ حيث ولدت .والحواجز المنتشرة؟

من ھؤ$ء ���منھن مواليدھن، أي أن نحو ��وفقدت ����- ����بين العامين 

1المواليد
.  

  .الحق في اكتساب اسم وھوية وجنسية : ثانيا 

على حق الطفل في معرفة والديه قدر الدولية لحقوق الطفل تؤكد نصوص ا$تفاقية 

ا3مكان، وعلى ضرورة أن يسجل بصورة فورية بعد الو$دة، وفي نفس الوقت فھي تقر 

شرعي من بحق الطفل في اكتساب اسم وجنسية، وضرورة إقصاء أي تدخل أو سبب غير 

شأنه أن يمس بتعھد الدول ا<طراف القاضي باحترام حق الطفل في الحفاظ على ھويته، 

.وجنسيته،و اسمه، وص8ته العائلية
2

  

تنبع من إدراك المجتمع الدولي لضرورة التقليل من معاناة ا$تفاقيةإن أھمية نصوص       

من الحيازة الفورية لجنسية الدولة ا<طفال الذين يجدون أنفسھم فجأة دون جنسية، بتمكينھم 

التي يدخلونھا و بالتالي التغلب على ظاھرة ا<طفال الذين ھم دون جنسية تمھيدا لتمتعھم 

. بكافة الحقوق التي نصت عليھا ا$تفاقية، والتي تضمن حقھم في الحياة وفي النمو الطبيعي

الجھود الرامية 3قصاء أما احترام حق الطفل في الحفاظ على ھويته فانه يصب في إطار

3ظاھرة اختفاء ا<طفال وضمان تنشئتھم في أحضان الوالدين
 .  

                                                
1
محمد ناصر الخوالدة ، حقوق اXطفال الفلسطينيين تحت اbحتLل في ضوء أحكام القانون الدولي ، صحيفة الحقائق ،    -

  .03/10/2005لندن ، 
2

.1989الطفل الدولية لحقوق السابعة والثامنة من ا�تفاقيةادة الم - 
3

، 2008، بيروتنموذجا ، مركز الزيتونة للدراسات واbستشارات ،  48عباس إسماعيل ، عنصرية إسرائيل فلسطينيو  -
 . 10-9ص 
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سحب الھويات من المقدسيين والھادفة 3فراغ القدس بتقوم اسرائيلو في ھذا ا3طار،       

من سكانھا العرب، فھناك اW$ف من ا<طفال المقدسيين الذين تم سحب ھوياتھم بسبب 

ع احد الوالدين دون ا<خر الذي $ يحمل الھوية ا3سرائيلية الخاصة اضطرارھم للعيش م

بسكان القدس خارج حدود القدس مع الوالد أو الوالدة الذي $ يحمل ھذه الھوية، وبالتالي 

  .فقدانھم للھوية التي تعطى للمقدسيين

و 1948م نتج عن قيام إسرائيل واقت8عھا المواطنين الفلسطينيين من أراضيھم عا        

، أصبح 1967تشريدھم في مختلف الب8د الشتات، و احت8ل ا<راضي الفلسطينية عام 

المولودون لبموجبه ا<طفال ال8جئون الذين اضطروا لMقامة في ب8د الشتات و ا<طفا

في. ھناك يجدون أنفسھم فلسطينيين بدون جنسية و بمثابة مقيمين في البلد الموجودين فيه

عاملة الذين بقوا في ا<راضي المحتلة و يحملون جواز السفر ا<ردني كمواطنين حين تتم م

أردنيين مقيمين، باستثناء فلسطيني القدس المحتلة التي ضمتھا إسرائيل وأبقت على جنسيتھم 

ا<ردنية ومنحتھم الھوية ا3سرائيلية ليصبحوا بمثابة مواطنين أردنيين مقيمين في إسرائيل 

ا<طفال ، ودرة حق الطفل الفلسطيني في حيازة الجنسية الفلسطينيةمصاما نتج عنه 

.المقدسيين بامت8ك ھوية
1
.  

باشرت سلطات ا$حت8ل 1968وبعد قيامھا بعملية الضم الفعلي للقدس المحتلة عام      

بتنظيم سجل للسكان العرب في القدس التي تم ضمھا، حيث منحت أحقية ا3قامة المؤقتة 

  :العرب لمن توفر فيھم الشرطين التاليينلسكان القدس

  .التواجد الفعلي في القدس وقت تنظيم التسجيل -1

.أنھم كانوا من سكان القدس  -2

تم استثناء المقدسيين الذين كانوا يقيمون في الخارج آنذاك، ولم يحصلوا على وضع      

ومنذ ذلك . نھمالعودة إلى وطوعدمالمقيمين الدائمين، حرمانھم من ا3قامة في القدس، 

التاريخ اتبعت سلطات ا$حت8ل سياسة إعطاء وضع المقيمين الدائمين للعرب في القدس 

أيدت المحكمة العليا في إسرائيل 1977وفي عام . المحتلة بعد إعطائھم الھوية ا3سرائيلية

ھذه السياسة حينما نظرت في قضية مبارك عوض ضد رئيس الحكومة، حيث أيدت 

                                                
1

 43نزار أيوب ، مرجع سابق ، ص  -
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سحب ( وزير الداخلية ا3سرائيلي آنذاك ، القاضي بسحب ا3قامة الدائمة المحكمة قرار 

بسبب تركه للقدس وذھابه الو$يات ) الھوية ا3سرائيلية الخاصة بسكان القدس العرب

1المتحدة ا<مريكية للدراسة، ومن ثم الزواج ھناك وحيازة الجنسية ا<مريكية 
.  

عضلتين رئيسيتين تتعلقان بحيازة ا3قامة الدائمة، أصبح سكان القدس المحتلة أمام م        

وتسجيل ا<طفال، الفلسطيني الذي يترك القدس و يقيم في مكان أخر، كان يسافر إلى خارج 

فبموجب . الب8د أو يقيم في الضفة الغربية لمدة طويلة نسبيا أمام خطر فقدان ا3قامة الدائمة

، فانه من 1948الدخول إلى إسرائيل عام المادتين العاشرة والحادية عشر من أحكام 

ص8حيات وزير الداخلية سحب ا3قامة من الحائزين عليھا بشكل عام سواء كانت دائمة أو 

أما بالنسبة <صحاب ا3قامة الدائمة وفي ھذه الحالة، الفلسطينيين، فقد نصت المادة . مؤقتة

دان ا<شخاص لMقامة الدائمة من أحكام الدخول 3سرائيل على جواز فق) أ(الحادية عشرة 

في حالة ا3قامة في دولة أجنبية لمدة سبع سنوات، أو الحصول على إقامة دائمة في بلد 

أجنبي، أو التجنس في بلد أجنبي، وطبقت ھذه المعايير على أولئك الذين يسكنون الضفة 

  .الغربية وقطاع غزة

لطات ا$حت8ل ا3سرائيلي منذ وبحجة ا3قامة خارج حدود مدينة القدس، كثفت س     

إجراءات سحب ھويات المقدسيين و المقدسيات  الذين دفعت بھم ذائقة السكن 1995العام 

للعيش في ا<حياء المحاذية لمدينة القدس، و أولئك الذين تزوجوا من أشخاص $ يحملون 

الموافقة ھوية القدس و يعيشون معھم خارج المدينة، وغالبا ما ترفض سلطات ا$حت8ل

2على لم شملھم وتسجيل أطفالھم الذين يجدون أنفسھم بدون ھوية 
.  

بھويته وبص8ته ظو لتبرير ھذه ا<عمال والممارسات التي تمس حق الطفل في ا$حتفا    

العائلية و بأن يكون له جنسية ، تتذرع سلطات ا$حت8ل ا3سرائيلي بحجج غير شرعية 

ائه لفترة معينة خارج ا<راضي المحتلة، أو عدم ا3قامة الدائمة قانونية، كو$دة الطفل أو بق

3سنوات متواصلة7في مدينة القدس المحتلة، أو الغياب عنھا لفترة تزيد عن 
.  

                                                
1

، حسين غباش ، فلسطين حقوق اMنسان وحدود المنطق الصھيوني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت  -
 .123، ص 1987

2
، تقرير  "أطفال فلسطين تحديات الحاضر في مواجھة المستقبل"الحركة العالمية للدفاع عن اXطفال ، فرع فلسطين ،  -

 .24- 23ص .  2004تحليلي حول اbنتھاكات اMسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني خLل العام 
3

 .44نزار أيوب ، مرجع سابق ، ص  -
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حق الطفل والوالدين ،1989الدولية لحقوق الطفل تكفل نصوص ا$تفاقية  

ات شخصية واتصا$ت في التنقل ومغادرة أي دولة طرف ودخول دوما بشكل منتظم بع8ق

مباشرة بك8 والديه، و للحد من ظاھرة نقل ا<طفال غير الشرعية التي غالبا ما تتم خارج 

نطاق القضاء، والمتمثلة بأخذ الطفل من أحد الوالدين أو كليھما ونقله بصورة قد تكون 

في حا$ت منافية للقانون، و للتقليل من اWثار المأساوية لھذه الظاھرة التي تنشا أساسا 

الط8ق، وانفصال الوالدين عن بعضھما أو في حا$ت الزواج المختلط بين مواطنين ممن 

يحملون جنسيات مختلفة وما ينجم عن ذلك من انتزاع الطفل من احد والديه أو من 

1كليھما
، نصت ا$تفاقية على ضرورة أن تتخذ الدول ا<طراف كافة التدابير الضرورية .

ا<طفال إلى الخارج وعدم عودتھم بصورة غير شرعية،و طالبتھا لمكافحة عملية نقل

بتشجيع عقد اتفاقيات ثنائية و أو متعددة ا<طراف و ا$نضمام إلى اتفاقيات قائمة و ذلك 

للتقليل من آثار التعقيدات الناجمة عن حا$ت التضارب في القوانين السارية في مختلف 

2ساسيةالدول وحلھا بما يضمن مصالح الطفل ا<
 .  

تنص ا$تفاقية على وجوب حماية ا<طفال من كافة أشكال العنف و ا3ھمال أو كما    

ا$تفاقية و جاءت . ا3ساءة البدنية والعقلية أو ا$ستغ8ل بما في ذلك ا$ستغ8ل الجنسي

ذ لتطالب الدول ا<طراف الوفاء بالتزاماتھا وتعھداتھا بموجب ا$تفاقية، بالطلب إليھا اتخا

و ) وضع برامج اجتماعية فعالة( جميع التدابير وا3جراءات التشريعية وا$جتماعية

ا3دارية والتعليمية التي من شانھا ضمان توفير الحماية للطفل من سائر ا$نتھاكات و 

.التجاوزات المذكورة أع8ه
3

  

صحية وطبيعية حا$ت ا<طفال المحرومين من التمتع ببيئة عائليةلا$تفاقية كما اشارت    

و مساعدة خاصتين بما ينسجم وتحقيق المصالح بنصھا على واجب الدولة في توفير حماية

الفضلى لھؤ$ء ا<طفال، مما يقتضي من الدول ا<طراف ووفقا لقوانينھا الوطنية، تأمين 

                                                
1

جھاد جميل حمد ، تأثير الحصار ا�سرائيلي على الواقع ا�جتماعي وا�قتصادي والنفسي  –ةرياض علي العيل -
  : ، موقع باحث للدراسات 08/04/2009في قطاع غزة ، نللفلسطينيي

http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24
2

.1989من ا�تفاقية الدولية لحقوق الطفل )  11 (المادة - 
3

.1989من ا�تفاقية الدولية لحقوق الطفل ) 19 (المادة -  
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ون طبقا لقان( الرعاية البديلة المناسبة لھؤ$ء ا<طفال كالحضانة، أو التبني،  أو الكفالة

).الشريعة ا3س8مية
1

  

ال8جئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدھم ، <شد أنواع المعاناة وتحديدا يتعرض      

بصفتھا السبب في  –ا<طفال الذين تنتھك حقوقھم بشكل يومي ، نتيجة $ستمرار إسرائيل 

رفضھا تنفيذ و –نشوء ال8جئين الفلسطينيين وصاحبة المسؤولية المباشرة عما لحق بھم 

المتعلق بحق ال8جئين في العودة إلى ديارھم وممتلكاتھم، 194قرار ا<مم المتحدة رقم 

2وا$متناع عن التعاون مع ا<مم المتحدة وباقي المؤسسات الدولية في ھذا المجال
  .  

  :حظر كافة أشكال التعذيب و استغ8ل ا<طفال: ثالثا

بضرورة أن تعترف الدول ا<طراف 1989الطفل لعام ا$تفاقية الدولية لحقوقألزمت      

في حق الطفل في الحماية من كافة أشكال ا$ستغ8ل ا$قتصادي، ومن أداء ا<عمال التي 

تشكل خطرا على صحته وتعليمه، إضافة لحمايته من ا$ستخدام غير المشروع للمواد 

من كافة أنواع ا$ستغ8ل المخدرة والمواد التي قد تؤثر على العقل، والتعھد بحمايته

الجنسي، على آن يتم اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتربوية وا3دارية وا$جتماعية في 

3سبيل ذلك
.  

تعريض الطفل للتعذيب أو لغير ذلك من أنواع المعاملة أو العقوبة ا$تفاقية حظرت كما   

م جواز إصدار عقوبة ا3عدام أو ا<ساسية أو ال8إنسانية أو المھينة، وكذلك نصت على عد

معبسبب الجرائم التي يرتكبونھا، 18السجن مدى الحياة بحق ا<طفال ممن ھم دون سن 

وجوب معاملة ا<طفال المحرومين من حريتھم بإنسانية و احترام، وبضرورة فصلھم عن 

4البالغين
.  

،وتحديدا جھاز ي3سرائيلتمارس مختلف أجھزة التحقيق التابعة لسلطات ا$حت8ل ا        

فمنذ . مختلف أشكال لتعذيب بحق غالبية ا<طفال الفلسطينيين ) الشاباك( ا<من العام 

مبرح، حيث لاللحظة ا<ولى $عتقالھم،يقوم جنود ا$حت8ل بإساءة معاملتھم وضربھم بشك

                                                
1

.1989من ا�تفاقية الدولية لحقوق الطفل 21و 20المادة  -  
2

 .121حسين غباش ، مرجع سابق ، ص -
3

1989من ا�تفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 26-22المواد  - 
4

.1989ل من ا�تفاقية الدولية لحقوق الطف37المادة  -
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بواسطة منعھم يبدأ المحققون من أفراد جھاز ا<من العام بتعذيبھم خ8ل فترة التحقيق معھم،

من النوم لفترات متواصلة، وبسكب الماء البارد على أجسادھم إذا ما ناموا من شدة 

ا3رھاق خ8ل عملية التحقيق، وإبقائھم جالسين على كرسي بينما أطرافھم العليا والسفلى 

، وتھديدھم بالنيل من باقي أفراد أسرھم )الشبح(و ظھرھم في حالة انحناء يمقيدة للكرس

1شابه ذلك من ممارساتوما 
  .  

  .انتھاك الحق في الرعاية الصحية والتعليم والمستوى المعيشي الم*ئم : الفرع الثاني 

تنص اتفاقيات حقوق الطفل، أن للطفل الحق في رعاية ومساعدة خاصة وأنه لكل طفل      

بيئة الحق في بيئة سليمة تضمن له نموا طبيعيا وعيشة ھانئة كريمة في جو أسري، وفي

2تحترم القيم ا<ساسية من كرامة وحرية
.  

وتفنن في صنعھا فھم ا<طفال المحرومون ببيئة خاصة أطفال فلسطين خص ا$حت8ل   

من ا<ب الذي قتل أمام أعينھم ومن الحضن اWمن الذي يحميھم من شبح الخوف والرعب 

ون واقعا أليما، ومن التصديق الذي اغتالته رصاصة غادرة ھم ا<طفال الذين يعيش

حرمھم من أن يعيشوا طفولتھم  –المفروض عليھم  –وينتظرھم مستقبل مجھول، فواقعھم 

البريئة، فكثير ھم الذين لم يخرجوا من منازلھم أياما عدة بسبب حظر التجول، أو لم 

يغادروا قريتھم <شھر أو سنوات تحت الحصار، الذي يعانون من نقص الغذاء فيصابون 

وسوء التغذية، الذين يعانون الصدمات النفسية وآثارھا بنسب مفزعة ويتعرضون بفقر الدم 

  .للموت يوميا

ھم أطفال ليس لھم ساحات للعب و$ أماكن للھو، و$ يعرفون النادي أو المسبح أو      

ولدوا تحت ا3حت8ل $جئين وعاشوا تحت سقف خيمة $ تقيھم حر الصيف أو ... المسرح 

ى أمل العودة إلى ا<رض والبيت الذي طردھم منه ا3حت8ل وعلى ھذا برد الشتاء، عل

خاصا"تفتحت عيونھم الطفولية البريئة في الدنيا، فھل ھناك <طفال فلسطين  ينص " حقا

.على حرمانھم من حقوقھم؟
3

  

  

                                                
1

 .49-48نزار أيوب ، مرجع سابق ، ص  -
2

.1989من ا�تفاقية الدولية لحقوق الطفل 24المادة  -  
   2006في ا:راضي الفلسطينية المحتلة ، التقرير الفصلي ، فبرنامج العمل ا�نساني لمنظمة اليونيسي -3
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  الوضع الصحي: أو0 

شاھديجة لممن عدة مشاكل صحية، أبرزھا مشاكل نفسية نتالطفل الفلسطيني يعاني        

صدقاء با3ضافة إلى سوء التغذية ا<خوة وا3ب وا<م ولDالقتل والعنف التي تحدث أمامھم، 

منع. بسبب الفقر والحصار، مما يتسبب أيضا في ارتفاع معدل الوفيات عند ا<طفال

ا3حت8ل وصول ا3سعافات والطواقم الطبية إلى موقع ا3صابات، ومنع المواد ال8زمة 

ومع تشديد . ات، كا<وكسجين مث8 من الوصول إلى محتاجيھا، خاصة إلى قطاع غزةللعملي

إزدادت الحالة سوءا، حيث منع ����الحصار على القطاع خ8ل النصف اثاني من عام 

الكثير من ا<طفال من السفر للع8ج حتى ولو كانت حالتھم خطرة، وانتشار أمراض سوء 

والنقص في المواد ا<ساسية، وخصوصا الغذائية منھا، التغذية بسبب الحصار ا3سرائيلي

واليود، " أ"يعانون من فقر الدم، نقصا في عدة مواد أساسية عندھم مقل الفيتامين حيث

النقص في توافر ھذه المواد يضعف قدرة الطلبة على التعلم و التحدث، ويؤثر سلبا على 

قر الدم الناجم عن نقص الحديد السمع ويؤدي إلى زيادة تعرضھم لHمراض ، كما أن ف

يؤدي إلى نقص عملية النمو عند ا<طفال، وضعف أدائھم في المدرسة، وقصر القامة كما 

1يؤثر على ضعف التركيز وا<داء 
.  

ا<طفال أن،����مارس فيمنظمة اليونيسف في تقريرھا الصادر أكدت

سوء التغذية و المزمن، ھزالالالفلسطينيين يعانون من قصر القامة، و نقص الوزن، و

  .المزمن

تقريرا عن سوء التغذية في ) �����(نشرت الوكالة ا<مريكية للتنمية الدولية كما�

يسود الضفة الغربية وقطاع غزة حالة طوارئ : " الضفة الغربية وقطاع غزة جاء فيه

ت التي $ إنسانية، فقد طرأ ارتفاع في عدد حا$ت سوء التغذية وفقر الدم، و عدد العائ8

ووجد الباحثون الذين ". تستطيع توفير المواد الغذائية ا<ساسية، خاصة الغنية بالبروتين

من ا<طفال الفلسطينيين تحت ا3حت8ل يعانون من سوء التغذية �����قاموا بالمسح أن 

وأكد التقرير أن منتجات ا<لبان لHطفال ناقصة في أسواق الضفة وغزة، وتعود أسباب 
                                                

1
العدد  –) 4(المجلد  – مجلة الطفولة والتنمية –" ا�نتھاكات ا�سرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني" : ناصر حجازى  -

  . 114 – 112م ، ص  2004–القاھرة  –المجلس العربي للطفولة والتنمية  –) 14(
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��منه ���من ھذا النقص إلى الحواجز العسكرية ا3سرائيلية، بينما تعود أسباب �

من ���لMغ8ق العسكري للمناطق، وبا3ضافة لنقص الحليب ومواد الغذاء، فقد أفاد 

الفلسطينيين الذين سئلوا في المسح أنھم $ يملكون المال الكافي لشراء حاجياتھم ولوازمھم 

1الغذائية 
.  

من ا<طفال الفلسطينيين يعانون ���لنت الوكالة ا<مريكية للتنمية الدولية أن كما أع    

  ". حالة حرجة" مما يجعل وضعھم الصحي في " أ"نقصا حادا في فيتامين 

�" جونز ھوبكنز" وحذرت دراسة أمريكية أجرتھا جامعتا ���
�� �� !�


لتنمية الدولية، من تدھور الوضع الفلسطينية بالتعاون مع الوكالة ل" القدس" ا<مريكية و 

الصحي عند ا<طفال والنساء خاصة المرضى بسبب منع المواطنين الفلسطينيين من الحركة 

والوصول إلى المستشفيات ومراكز الرعاية ا<ولية لتلقي الرعاية والخدمات الصحية 

ائية وغيرھا ال8زمة، وكذلك عدم قدرتھم على تلبية احتياجاتھم ا<ساسية من المواد الغذ

نتيجة ممارسات ا3حت8ل، وفض الحصار وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية 

  .وارتفاع نسبة البطالة بسبب منع العمال من التوجه إلى أماكن عملھم

  : با<رقام... صحة الطفولة الفلسطينية -

  .من وفيات ا<طفال ھي بسبب الحواجز والجدار الفاصل���

  .����/�/��علومات، مركز ا3ع8م والم

���  .من ا<طفال الفلسطينيين يعانون من ا<نيميا

����/"/"القدس العربي، .  

  .من ا<طفال الذين ولدوا على الحواجز توفوا���: منظمة الصحة العالمية

����/#/��، "�عرب .  

  .من ا<طفال يتأثرون من جراء القصف الوھمي واختراق حاجز الصوت"�"#�

����/��/#�السياسي، القدس، مجلة البيادر .  

  .ألف طفل فلسطيني يعانون من سوء التغذية���: اليونيسف

                                                
1

 .58مريم عيتاني ، مرجع سابق ، ص  –أحمد الحيلة  -
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  ����/�/��صحيفة الغد، عمان، 

  .واحد من ث8ثة رضع مرضى يموت في غزة: اليونيسف

  .����/�/��مركز ا3ع8م والمعلومات، 

  .ألف طفل يعيشون ظروفا صعبة جدا في قطاع غزة"�": اليونيسف

  .����/"/�، )وفا(نباء الفلسطينية وكالة ا<

  .أطفال غزة يتعرضون <ربعة أضعاف صدمات الحرب

  .����/"/�صحيفة الشرق ا<وسط، لندن، 

1من ا<طفال ذوي ا$حتياجات الخاصة حرموا من تلقي الع8ج���: دراسة
.�

منظمة اليونسيف، أن الوضع النفسي وا3جتماعي بين ا<طفال الفلسطينيين قدأفادت

تفاقم بفعل القصف بالدبابات والغارات الجوية وقنابل الصوت، وأن ا<طفال يتعرضون 

، يضاف لكل ھذا أن استمرار العنف بشكل متزايد لمخاطر مخلفات الجيش ا3سرائيلي

وتبعات ا<حداث المؤلمة، إبان سنوات ا3نتفاضة قد أبقت ا<طفال في حالة انكشاف 

وتضيف . ي التعليم واللعب والتغذية منتھكا بشكل يوميوعرضة للخطر، حيث بات حقھم ف

اليونسيف بأن ما $ يقل عن نصف مليون طفل وفتى وفتاة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

يفتقرون إلى فرص اللعب والترفيه، وإلى نشاطات $ منھجية في أماكن تكون آمنة لھم، بد$ 

يتعرضون للعنف في الشوارع أو قد من ذلك فإنھم يمضون معظم وقتھم في المنازل، أو 

2ينتھي بھم الحال أحيانا إلى المواجھة المباشرة مع الجيش ا3سرائيلي
.  

وتشير المنظمة بأن خمس ا<طفال المستطلعين في دراسة حول الس8مة النفسية      

ا3جتماعية بين ا<طفال قد تعرضوا للعنف من قبل أفراد العائلة بسبب ثقل القيود والضغوط

اليومية، مثل الصعوبات ا3قتصادية والبطالة وغياب إمكانية الوصول للخدمات وشبكات 

                                                
1

 .61 - 59مريم عيتاني ، مرجع سابق ، ص –أحمد الحيلة  -
2

2006في اXراضي المحتلة ، التقرير الفصلي ، فبرنامج العمل  اMنساني لمنظمة اليونيسي -

http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/files/FINAL~OPT~Donor~Update~8~March~20

06~ar.pd  
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الدعم، كما أن ا<سر مازالت تواجه تدھورا كبيرا في قدرتھا على إدارة حا$ت ا3نھاك بين 

  .أطفالھا، والتعامل مع ا3جھاد لديھم، وھذا يؤدي حتما إلى رفع مستوى التوتر في المنازل

�"دراسة أصدرھا برنامج غزة للصحة النفسية أن وكشفت     من ا<طفال ���#�

الفلسطينيين تعرضوا لمشاھد تسبب ا3صابة بالصدمة العصبية، خاصة مشاھدة القصف 

حول تأثير العنف على " إسرائيل" في�	%$�" آدلر"وفي دراسة أجراھا مركز ". والقتل

الفلسطينيين في الضفة الغربية عانوا من من ا<طفال���" ا<طفال الفلسطينيين وجد أن 

"أعراض ضائقة ما بعد الصدمة النفسية
1
.  

وفي ھذا الجانب أكدت سكرتاريا الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني، أنه نتيجة <عمال    

القتل وا3جتياح المتكرر لجنود ا3حت8ل وممارسته القمعية بحق الفلسطينيين أصبح ھناك 

فلسطينيين يشعرون بخطر التعرض لMعتداءات ويفقدون الشعور من ا<طفال ال�#�"

من ا<طفال تزايد لديھم ا3حساس بأن آباءھم وأمھاتھم ما عادوا قادرين ���با<مان، وأن 

"على تلبية حاجتھم للرعاية والحماية بشكل كامل
2
.  

حقوق العائلية تنص اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين بوجوب احترام ال      

لHشخاص المدنيين المشمولين بالحماية ويترتب على ھذا الحق احترام تكوين ا<سرة، وعدم 

تشتيتھا والتفرقة بين أفرادھا واحترام السكن الذي تقيم فيه والعمل على جمع أفراد ھذه 

بھذه النصوص كما لم تلتزم بغيرھا من ا<عراف " إسرائيل"،لم تلتزم 3ا<سر ما أمكن

تمارس الترحيل وتشتيت شمل العائ8ت –ومازالت –القوانين الدولية، وكانت   و

4الفلسطينية 
.  

أصدرت السلطات العسكرية ا3سرائيلية في الضفة الغربية تعليمات تتعلق با<طفال       

المسجلين في ھويات أمھاتھم كان أبرزھا منع تسجيل ا<طفال ممن ولدوا خارج الضفة 

                                                
1

 . 20-19، ص 2004أحمد فاضلي و رشيد مسيلي ، اPثار النفسية لLنتفاضة الفلسطينية ،  دار قرطبة ، الجزائر ،  -
2

حمادة حماد و سمير شاھين ، تحذيرات دولية من خطر اbنتھاكات اMسرائيلية بحق الطفولة الفلسطينية ، مركز  -
 .الوطني الفلسطيني المعلومات

3
.اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيينمن) 27( المادة  - 
4

محمد ناصر الخوالدة ، حقوق اXطفال الفلسطينيين تحت اbحتLل في ضوء أحكام القانون الدولي ، صحيفة الحقائق ،  -
  .03/10/2005لندن ، 
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م أكبر من أربع سنوات <م وأب يحم8ن الھوية ا3سرائيلية وبالتالي يحرم الغربية، وعمرھ

. مثل ھؤ$ء ا<طفال من ا3لتحاق بوالديھم
1
.�

من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على السماح لHشخاص ��على الرغم من أن المادة 

أسرھم أينما المقيمين في ا<راضي المحتلة بإعطاء ا<شياء ذات الطابع الشخصي إلى أفراد 

أن على سلطات ا3حت8ل تسھيل المراس8ت بين أفراد و كانوا، وتسمح بتلقي ا<خبار عنھم، 

2ا<سرة الواحدة
.  

وتتضمن اتفاقية جنيف الرابعة أنه يجوز للمعتقلين ممن لھم أطفال $ تتوفر لھم رعاية       

كما أنه في . في المعتقلأسرية، أن يطالبوا بإحصاء أطفالھم غير المعتقلين للعيش معھم 

حالة ا3عتقال <فراد ا<سرة الواحدة فإنه يجب أن يقيم أفراد ھذه العائلة معا في معتقل واحد 

.وبصورة خاصة الوالدان وا<طفال مع التسھي8ت ال8زمة لحياة أسرية
الكيان ا3سرائيلي، 3

  .ةة وحرية وكرام$ يعترف بالحقوق الدنيا لHفراد وا<طفال من حيا

كما انعكست ممارسات ا3حت8ل سلبا على العائلة الفلسطينية، من خ8ل تدھور البيئة      

أسرة ����#�إلى أن حوالي ����المنزلية، وأشارت بيانات مسح ظروف السكن للعام 

��وحتى ����/#/#�فلسطينية تعرض مسكنھا لھدم جزئي وكلي خ8ل الفترة /�/���� ،

أسرة في قطاع غزة، وتنوعت أسباب ������الضفة الغربية و أسرة في ������بواقع 

المواقع ا3سرائيلية، أو <سباب أمنية أو / من المستوطناتالقربالھدم فھي إما بسبب 

كما بلغ مؤشر كثافة المسكن . إلخ... سياسية، أو بسبب القرب من مسار الجدار الفاصل 

من ا<سر في ��"��ردا للغرفة، ويعيش ف"&�) متوسط عدد ا<فراد في الغرفة الواحدة(

أشخاص أو أكثر للغرفة �( ا<راضي الفلسطينية في مساكن ذات كثافة سكنية مرتفعة 

فردا للغرفة في �&�(فردا لكل غرفة �&�وبلغ متوسط عدد ا<فراد في الغرفة ) الواحدة

                                                
1

عملية الرصاص " قرير النھائي ، الشھداء اXطفال في الحرب على غزة مركز الميزان لحقوق اMنسان فلسطين ، الت -
 . 2010جانفي" المصبوب 

2
.من اتفاقية جنيف الرابعة25المادة  - 
3

 .اتفاقية جنيف الرابعةمن 82المادة   -
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على الطفل، صحيا ، وھذا كله ينعكس سلبا)فردا للغرفة في قطاع غزة�&�الضفة الغربية و

1ونفسيا واجتماعيا وتعليميا
.  

�الحق في مستوى معيشي م*ئم : ثانيا 

حقوق الطفل، أن الدول ا<طراف تعترف بحق الطفل في حمايته من اتفاقيةتنص     

ا3ستغ8ل ا3قتصادي ومن أداء أي عمل يرجع أن يكون خطيرا أو ان يمثل إعاقة لتعليم 

بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي الطفل، أو أن يكون ضارا 

  .عكس ذلك، لكن واقع ا<طفال الفلسطينيين تحت ا3حت8ل يشير 2أو ا3جتماعي

بلغت ����ذكر التقرير السنوي للجھاز المركزي لMحصاء الفلسطيني أنه في العام 

في الضفة الغربية �����( �����نسبة ا<طفال الذين يقل دخل أسرھم عن خط الفقر 

في#����بواقع ���بينما كانت نسبة الفقر المدقع بين ا<طفال ).في قطاع غزة�"�و

من #����في قطاع غزة، وشكل ا<طفال الفقراء ما نسبته ��#��الضفة الغربية و 

أي طفلين فقيرين من ( ��"��مجموع الفقراء، وبلغت معد$ت الفقر بين ا<طفال حوالي 

��و #�#��يتوزعون بين الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة ) كل خمسة أطفالبين���

وأشار . على التوالي، مما يعني أن أكثر من نصف ا<طفال في قطاع غزة يعانون من الفقر

��، أن حوالي ����مسح سابق للجھاز المركزي لMحصاء الفلسطيني في مارس ���

3نصف دخلھا منذ ا3جتياحمن ا<سر الفلسطينية فقدت أكثر من 
.  

<سرة الفلسطينية، لمعيلھا خ8ل انتفاضة ا<قصى بسبب القتل أو ا$عتقال ابسبب فقان  

أو الحصار يضطر كثير من ا<طفال الى التسرب من المدارس، وممارسة التسول أو العمل 

4ةفي ظروف صعبة، ويشكل ا<طفال نسبة $ باس بھا من ا<يدي العاملة الفلسطيني
.  

أطفال بعمر الورد، تغيبوا عن مقاعد الدراسة بحثا عن الرزق، تركوا ساحات اللعب    

واللھو وانتقلوا إلى ساحات المدن بين السيارات ليبيعوا علب المناديل الورقية والعلكة 

والماء، بسبب منع ا3حت8ل أرباب ا<سر من العمل أو بسبب وفاة المعيل الذي قضى نحبه 
                                                

1
 .70- 69مريم عيتاني ، مرجع سابق ، ص –أحمد الحيلة  -

2
.1989حقوق الطفلاتفاقية من 32المادة  - 
3

قضايا وإحصاءات ، رام  –، أطفال فلسطين 10الجھاز المركزي لfحصاء الفلسطيني ، سلسلة إحصاءات الطفل رقم   -
http://www.pcdcr.org/arabic/esdarهللا ، فلسطين 

4
 .167خالد محمد صافي ، مرجع سابق ، ص  - 
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فبسبب ا3حت8ل وممارساته القمعية وإغ8ق المدن . قذيفة سقطت على بيتهبرصاصة أو 

. وحصارھا، وقتل اW$ف من الفلسطينيين واعتقال آخرين اندفع ا<طفال ليأخذوا دور الكبار

أكدت ا<خصائية النفسية رواية حمام، الطبيبة في برنامج غزة للصحة النفسية، أن   

يش ھو السبب الرئيس لعمالة ا<طفال، إضافة إلى عدم توفر الفقر والحاجة لتأمين لقمة الع

في قطاع غزة، وبينت ���فرص عمل للبالغين وارتفاع معد$ت البطالة التي تصل إلى 

ا<خصائية أن فقدان المعيل ا<ساسي في البيت كاستشھاد ا<ب أو اعتقاله يدفع ا<بناء إلى 

أن ھناك آثارا سلبية مترتبة على عمالة تحمل مسؤولية إعالة أسرھم في سن مبكرة، كما

ا<طفال الفلسطينيين مثل التطور الجسدي حيث يتعرض الطفل خ8ل عمله إلى الملوثات 

1وا<مراض التي تعيق نموه الجسدي
.  

  التعليم:ثالثا

إغ8ق المدارس،واقتحامھا من قبل جنود ا$حت8ل تمخ8ل ا$نتفاضة ا<ولى

من ت8ميذ المدارس من صعوبة الوصول الى مدارسھم،بسبب ويعاني كثير.ا3سرائيلي 

حاجز 200حواجز التفتيش العسكرية ا3سرائيلية حيث يصل عدد الحواجز الى أكثر من 

كما أدى الجدار الفاصل التي أقامته السلطات ا3سرائيلية في . يقطع أوصال الضفة الغربية

أحيائھا بعضھا عن بعض مما أسھم في الى فصل المدن والقرى و2004الضفة الغربية منذ 

  .عرقلة الحياة اليومية للسكان ومنھم ط8ب المدارس

طالبا وطالبة من المدارس 164قد أدت الحرب ا<خيرة على غزة الى استشھاد 

طالبا وطالبة بجروح وإصابات متنوعة ومتفاوتة منھا بتر اليدين 454الحكومية، وإصابة 

5معلما ومعلمة ،وأصيب 12كما فقدت ا<سرة التعليمية او القدمين أو تشويه الوجه، 

ألف طالب وطالبة دمر 250مدرسة حكومية تضم384معلمين بجروح مختلفة ، ومن بين 

مدارس تدميرا شبه كامل، منھا خمس مدارس أصبحت ركاما وغير 8جيش ا$حت8ل 

مدرسة 158مدارس تدميرا جزئيا، وفي المحصلة تعرضت 3صالحة للتعليم، ودمرت 

2للقصف والتدمير وا$عتداء والتخريب، كما تركت الحرب أثارا نفسية جسيمة على الطلبة
.  

  
                                                

1
 .ركزي لfحصاء الفلسطيني ، المرجع السابقالجھاز الم  -

2
 .159خالد محمد صافي، المرجع السابق ، ص  - 
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��	'	 " بيتر ھانسن  " لخص ��
	
، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل 

�ا<ونروا(ال8جئين الفلسطينيين الدولية  واقع الطالب الفلسطيني على النحو ) �*()�

  :التالي

د أمسى من المألوف رؤية الجنود يخضعون الطلبة الفلسطينيين للتفتيش على لق" ....     

الحواجز العسكرية ا3سرائيلية، وأن يتم التنكيل بھم من قبل الجنود أثناء توجھھم أو 

مخاوف أمنية ولكن $ أؤمن أن المخاوف ا<منية " إسرائيل"لـ(...) رجوعھم من مدارسھم، 

"حرمان جيل فلسطيني كامل من حقه في مستقبل واعد وآمنا3سرائيلية $ تحل إ$ عبر
1
.  

تسھل دولة " على أن تنصاتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين على الرغم أن     

ا3حت8ل، بمعاونة السلطات الوطنية والمحلية ا3دارة الجديدة لجميع المنشآت المخصصة 

سلطة ا3حت8ل اتخاذ ا3جراءات ال8زمة لرعاية ، وأنه على"للعناية با<طفال وتعليمھم

2ا<طفال وتعليمھم في حالة افتراقھم عن والديھم بسبب الحرب
.  

القليل من ا<طفال الفلسطينيين يحظون بفرصة التعليم في بيئة صديقة للطفل، 

وبحصص للرياضة والترفيه، ويفتقر الط8ب للمواد التعليمية، و$ تتوفر في المدارس 

ل تعليم مساعدة جيدة، كما أن معظم المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة $ تتوفر وسائ

فقط من ط8ب ��من طلبة المدارس الحكومية تتوفر لديھم التدفئة، و���(فيھا التدفئة 

احت8ل المدارس وتحويلھا إلى ثكنات عسكرية با$ضافة الى .مدارس وكالة ا<ونروا

3وإھانة الط8ب والمدرسين والموظفين،ومراكز اعتقال، واعتقال 
.  

مدرسة منذ بداية "#�وقد ذكر التقرير السنوي لMحصاء الفلسطيني، أنه تم إغ8ق       

مدرسة كانت مغلقة منذ بداية انتفاضة #"���، إضافة إلى ����/����العام الدراسي 

لقصف مدرسة للتدمير نتيجة ا�#�مدرسة وتعرضت �"���ا<قصى، أي بمجموع 

بالصواريخ أو الدبابات وقدرت ا<ضرار التي لحقت في مباني المدارس بسبب ا3عتداءات 

                                                
1

2006في اXراضي المحتلة ، التقرير الفصلي ، فبرنامج العمل  اMنساني لمنظمة اليونيسي -

http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/files/FINAL~OPT~Donor~Update~8~March~20

06~ar.pd
2

من اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين50المادة  - 
3

2006في اXراضي المحتلة ، التقرير الفصلي ، فبرنامج العمل  اMنساني لمنظمة اليونيسي -

http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/files/FINAL~OPT~Donor~Update~8~March~20

06~ar.pd
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��"��مليون دو$ر، كما خسر الط8ب �&�ا3سرائيلية بعد انتفاضة ا<قصى، بحوالي 

���استشھد ����/�/��حتى����/#/#�يوما دراسيا، كما أشار التقرير أنه في الفترة 

���لط8ب الجرحى طالبا وبلغ عدد ا��1طالبا 
.  

ر التعليم في شإلى أن مؤ) "���/����(يشير تقرير برنامج ا<مم المتحدة ا3نمائي          

وھو ا<على بين الدول العربية ويليه مؤشر التعليم �#"��ا<راضي الفلسطينية المحتلة يبلغ 

ھو مؤشر يجمع بين نسبة ، و"�"��ثم ا<ردن ��"��، ثم لبنان والكويت ��"��في ليبيا 

وھذا يثبت أنه �"���التعليم وبين نسبة ا3لتحاق بالمدارس ويبلغ معدله في الدول العربية 

وعلى الرغم من ممارسات ا3حت8ل فإن الشعب الفلسطيني يظل من أكثر الشعوب العربية 

اما صعوبة توجھا نحو التعليم وأقلھا من حيث نسب ا<مية، وأن الشعب الفلسطيني يدرك تم

التحدي وأھميته ويعد ذلك نوعا من المقاومة ووسيلة أساسية في الصمود وحفظ الھوية 

2ومواجھة ا3حت8ل
.  

  المطلب الثاني

انتھاك حقوق ا�طفال ا�سرى

ك̂ل الناس ُيولدون " على أن1948ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان الصادر عام نص

، وقد ُوِھبوا ضميًرا، وعليھم أن ُيعاِمل بعُضھم بعًضا أحراًرا متساوين في الكرامة والحقوق

"بُروح ا3خاء
ھذافيقانوناالطفلبتعريفالطفلحقوقاتفاقيةعليهنصتلماوخ8فا، 3

رقما3سرائيليالعسكريالقرارعدفقد، 4العمرمن"�ـاليبلغلمالذيبالقاصرالمجال

فتحالذي، ا<مرناضجإنسانھوعشرالسادسةوزيتجا الذيالفلسطينيالطفل" نأ���

القاصرينبحقالقمعيةوالممارساتا$عتقا$تمنلمزيدا$حت8للقواتواسعاالباب

  .الفلسطينيين

  

                                                
1

قضايا وإحصاءات ، رام  –، أطفال فلسطين 12المركزي لfحصاء الفلسطيني ، سلسلة إحصاءات الطفل رقم الجھاز   -  -
http://www.pcdcr.org/arabic/esdarهللا ، فلسطين 

2
 .86- 83مريم عيتاني ، مرجع سابق ، ص  –أحمد الحيلة  -

3
ة ا: -  U1948ي لحقوق ا�نسان الصادر عام ولى من ا�ع�ن العالمالماد.
4

.1989الطفلحقوق اتفاقيةمنا:ولى المادة - 
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   كيف يتم ا0عتقال : الفرع ا�ول   

ألف فلسطيني 160تعرض  )1994 -1987(خ8ل ا$نتفاضة الفلسطينية ا<ولى

معتق8 شھريا، 2025دة اعتقالھم بين أسبوع وألف سنة،وذلك بمعدل ل8عتقال تراوحت م

  .معتق8 يوميا وكان منھم أ$ف ا<طفال67و

طفل قد اعتقلوا خ8ل انتفاضة ا<قصى أي منذ 8000و تشير ا3حصاءات الى نحو 

طف8 لم تتجاوز 23منھم رھن ا$عتقال، من بينھم 254و$ يزال ) 2000-2010(

عاما يحتجز معظمھم في سجني 13عاما، اقلھم طفل لم يتجاوز من العمر 16أعمارھم 

1عوفر وريمون
.  

و من أجل إضفاء صبغة قانونية على حم8ت ا$عتقال الجماعية التي شنتھا قوات ا$حت8ل 

ا3سرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين الكبار والقاصرين، أصدرت سلطات ا$حت8ل 

  :القوانين وا<وامر العسكرية الجديدة، أبرزھاا3سرائيلي مجموعة من 

  :ا<وامر العسكرية: أ

الذي أطلق العنان ل8حت8ل ا3سرائيلي في اعتقال أي : ����ا<مر العسكري رقم -�

يوماً دون عرضه على محكمة، ودون "�مواطن فلسطيني بصرف النظر عن عمره لمدة 

الفترة حسب مزاج القائد العسكري السماح له بمقابلة محاميه، والسماح بتمديد ھذه 

�.ا3سرائيلي

الذي يسمح بالحبس لمدة أقصاھا عشر سنوات كعقوبة على : ���ا<مر العسكري رقم  -�

المشاركة في تجمع يضم عشرة أشخاص أو أكثر تعتبره إسرائيل تجمع سياسي، أو 

  .لسطينيالمشاركة في توزيع مواد ضد ا$حت8ل ا3سرائيلي، أو حتى رفع العلم الف

�.عاماً، ناضجاً ��الذي يعتبر الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز : ���ا<مر العسكري رقم  -�

  :القوانين: بً 

��#�قانون الطوارئ لعام /�:�

                                                
1

 .157خالد محمد صافي ، مرجع سابق ، ص  - 
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تستند إسرائيل في اعتقالھا للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة 
، على الرغم من أن ��#�لعام لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على قانون الطوارئ 

ھذا القانون قد ألغي بمجرد صدور الدستور الفلسطيني، و$ يحق 3سرائيل استخدامه عند 
1اعتقالھا لمواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة 

.�

ا<سرىا<طفالمعاملةضرورةمنالطفلحقوقاتفاقيةعليهتنصلماوخ8فا

سنةا$عتبار حداثبعينتأخذ ا$حت8لسلطاتنإفوسنھماحتياجاتھمتراعيبطريقة

ا<سرىمعاناةبھذاوتتشابه. مختلفةاحتياجاتمنعليهيترتبماوا<سرىا<طفال

فييعيشونھاالتيوالظروفالممارساتناحيةمنالبالغينا<سرىمعاناةمعطفالا<

يسجنأوا<حداثوالبالغينبينلالفصيتم ا<حيانمنالكثيرفيانهكماالمعتق8ت، 

2ا3سرائيليين الجنائيينث<حداامعالفلسطينيون<طفالا
   .  

المحاكم العسكرية ا3سرائيلية اعتقال ا<طفال الفلسطينيين الملجأ ا<ول، خاصة تعتبر    

ل بعد أن كّثفت قوات ا$حت8ل ا3سرائيلي من عمليات اعتقال ا<طفال الفلسطينيين خ8

كما أن العقوبة التي يخضع لھا ا<طفال ا<سرى تزداد بشكل مستمر. انتفاضة ا<قصى

تكريس سياسة اعتقال ا<طفال ومحاكمتھم بأحكام كبيرة من قبل قوات ا$حت8ل ل

وغالباً ما يتم ا$عتقال على خلفية إلقاء الحجارة أو التظاھر ضد جنود ا$حت8ل . ا3سرائيلي

.ا3سرائيلي

3تقسيم كيفية اعتقال ا<طفال حسب المكان الذي يعتقلون منه إلىيمكن 
:

حيث يعتقل أغلب ا<طفال الفلسطينيين المشتبه بھم بارتكاب : ا$عتقال من البيت -1

من بيوتھم في منتصف الليل، إذ يقوم عدد كبير من الجنود ا3سرائيليين " أمنية" مخالفات 

يوتھم بقوة، وبتفتيش منازلھم، والعبث بمحتوياتھا، المدججين با<سلحة والعتاد باقتحام ب

يرافق ذلك سب وشتم وتھديد <فراد العائلة وترويع لeمنين منھم ، خاصة ا<طفال صغار 

ثم يتم عصب أعينھم وتقييد أيديھم ونقلھم إلى أماكن ا$ستجواب والتحقيق . السن، والعجائز
                                                

1
دنيا اXمل إسماعيل ، أوضاع اXطفال الفلسطينيين في المعتقLت والسجون اMسرائيلية ، موقع الحوار المتمدن  -
،08/05/2004                            .     http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2017891#
2

نشور بموقع ، مقال م"انتھاكات إسرائيل للمواثيق الدولية في معرض تعاملھا مع ملف ا:سرى والمعتقلين"نعمة جمعة، -

http://www.aldhom.org/page.php?mode=news_detail&news_id=22  .الجمعية اللبنانية لحقوق ا�نسان
3

- Mت والسجون اLطفال الفلسطينيين في المعتقXمل إسماعيل ، أوضاع اXلية ، موقع الحوار سرائيدنيا ا
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2017891#.                        08/05/2004المتمدن،
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  .ناول الطعام أو الذھاب للحماممعھم على ھذه الحالة ودون أية فرصة للنوم أو ت

وذلك أثناء تواجد الطفل في الشارع للعب أو الوقوف مع أترابه، : ا$عتقال من الشارع -2

أو أثناء التظاھرات، حيث يوقف الطفل من قبل جنود ا$حت8ل بحجة رؤيته وھو يقذف 

طفال $ يمنحوا ھؤ$ء ا<. الحجارة عليھم، وربما يكون ذلك قبل ساعات او أيام أو أسابيع

فرصة 3ب8غ أھليھم باعتقالھم، كما $ يمنحوا الفرصة ل8تصال بمحامي، وغالباً ما 

يجبرون على ا$نتظار في الشمس أو البرد لساعات طويلة ودون طعام أو شراب قبل 

  .ترحيلھم

حيث توضع أسماء ا<طفال المطلوبين : ا$عتقال عند المرور من الحواجز العسكرية -3

قوائم عند نقاط التفتيش أو المعابر الحدودية، و$ يعلم ھؤ$ء ا<طفال أن أسماءھم على

موجودة على الحواجز، حيث يتم اعتقالھم بمجرد معرفة اقترابھم من الحاجز، فتعصب 

  .أعينھم، وتقيد أيديھم انتظاراً للترحيل ومن ثم التحقيق

  :مراحل ا$عتقال، التي يمر بھا الطفل ا<سير-

  .تم أع8ه تبيان كيفية حدوثه: الا$عتق-1

يتم ترحيل ا<طفال بعد اعتقالھم، إلى مقر ا3دارة المدنية ا3سرائيلية في : الترحيل-2

كما يتعرضون . سيارة جيب عسكرية، بعد أن يتم تقييد أيديھم وأرجلھم وتعصيب أعينھم

با<يدي وا<رجل أثناء عملية الترحيل إلى ا3ھانات اللفظية وا$عتداءات الجسدية كالركل

  .من قبل جنود ا$حت8ل ا3سرائيلي

يرسل الطفل الذي يتم إلقاء القبض عليه إلى أحد مقار الحاكم العسكري : التحقيق -3

ا3سرائيلي، كما يتم استجواب ا<طفال المعتقلين في أحد معسكرات الجيش ا3سرائيلي أو 

ھاز المخابرات العامة في إحدى المستوطنات، وفي بعض ا<حيان يرسلون إلى ج

  ) .الشاباك ( ا3سرائيلية   

  :من يقوم بالتحقيق : 3-1

  :توجد عادة ث8ثة جھات إسرائيلية تقوم بالتحقيق مع ا<طفال ا<سرى، وھي

غالبية ا<طفال الذين يتم اعتقالھم يجري التحقيق معھم من قبل جھاز : جھاز الشرطة -

بسيطة، مثل رمي الحجارة، أو " مخالفات " لھم الشرطة ا3سرائيلية، وغالباً ما توجه
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وعلى الرغم . ا$شتراك في المظاھرات، أو رفع العلم الفلسطيني، أو الكتابة على الجدران

من أن رجال الشرطة ا3سرائيليين ھم من يقوم بالتحقيق مع ا<طفال، غير أّن جھاز 

لى سير التحقيق وتوفير ھو الذي يشرف ع) الشاباك ( المخابرات العامة ا3سرائيلية

تجدر ا3شارة ھنا إلى أنه يمارس التعذيب . المعلومات ا$ستخبارية عن كل طفل معتقل

بشكل كبير وواسع في مراكز الشرطة ا3سرائيلية ھذه، التي تخضع لمسؤولية وزير ا<من 

1الداخلي
.   

د أن يكون قد يتم التحقيق مع الطفل في ھذا الجھاز بع: جھاز ا$ستخبارات العسكرية -

يحصل ذلك أيضاً، بإشراف من جھاز . تعرض للتعذيب الشديد بھدف انتزاع اعتراف منه

وفي حال تم انتزاع اعتراف من . الشاباك، وبناء على المعلومات ا$ستخبارية التي يقدمھا

الطفل بعد التعذيب الذي تعرض له، يرسل إلى مركز الشرطة ليدلي با$عتراف نفسه مرة 

ى يأخذ شك8ً قانونياً، كون ا$عتراف في جھاز ا$ستخبارات العسكرية غير أخرى، حت

وفي حالة عدم القدرة على انتزاع . معترف به من قبل المحاكم العسكرية ا3سرائيلية

2اعتراف من الطفل، يعاد للتحقيق معه مرة ثانية من قبل جھاز ا$ستخبارات العسكرية
.  

يتمتع ھذا الجھاز باستق8لية مطلقة، بحيث ): الشاباك(يلية جھاز المخابرات العامة ا3سرائ -

$ يخضع لسيطرة أية وزارة من الوزارات في الحكومة ا3سرائيلية، ويقدم تقاريره إلى 

وكما اتضح أع8ه، فإن جھاز الشاباك يشرف على سير عملية . رئيس الوزراء مباشرة

العسكرية، وأحياناً كثيرة يقوم التحقيق في كل من مراكز الشرطة وجھاز ا$ستخبارات

ويستخدم التعذيب في ". الخطرة" بنفسه بعملية التحقيق، وذلك في الحا$ت التي يصفھا ب 

جھاز الشاباك بشكل منتظم وممنھج، سواء كان تعذيباً جسدياً أو نفسيا، كالحرمان الطويل 

يرسل إلى مركز وبعد أن ينتزع ا$عتراف من الطفل . من النوم والشبح لساعات طويلة

وفي حال عدم ا$عتراف يخضع للتحقيق مرة أخرى ويمر . الشرطة ليأخذ الشكل القانوني

  .برحلة التعذيب نفسھا، إن لم يكن أشد

                                                
1
سرائيلية ، موقع الحوار ون اMدنيا اXمل إسماعيل ، أوضاع اXطفال الفلسطينيين في المعتقLت والسج -  -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2017891#.                      08/05/2004،المتمدن

  
2

، مقال منشور بموقع "لھا مع ملف ا:سرى والمعتقلينانتھاكات إسرائيل للمواثيق الدولية في معرض تعام"نعمة جمعة، -
http://www.aldhom.org/page.php?mode=news_detail&news_id=22 .الجمعية اللبنانية لحقوق ا�نسان 
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بعد ا$نتھاء من التحقيق، يرسل الطفل إلى المعتقل في :  التوقيف بانتظار المحاكمة -4

ول لتصل إلى سنوات بأكملھا، وغالباً انتظار المحاكمة، وذلك لمدة زمنية غير محددة قد تط

يختلف المعتقل أو السجن الذي يرسل إليه الطفل حسب العمر والجنس ومكان . $ تقصر

16، يعتبر الطفل الفلسطيني الذي تجاوز 132ا$عتقال، خاصة وأن ا<مر العسكري رقم 

ً ناضجا طفل كل من لم يتجاوز ما يتناقض مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي تعتبر ال. عاماً

وعليه فإنه يسجن مع غيره من المعتقلين الكبار، كما أن ا<طفال . الثامنة عشر من العمر

يعامل ا<طفال الموقوفون بالطريقة نفسھا التي . ا3ناث يرسلن إلى سجن الرملة للنساء

يسمح يعامل بھا ا<طفال المحكومون، من سوء المعاملة القاسية وال8إنسانية، غير أنه

من جھة ثانية يحرم ھؤ$ء ا<طفال وزم8ؤھم من .لHطفال الموقفين بارتداء م8بس مدنية

المحكوم عليھم من زيارات ا<ھالي والمحامين، خاصة وأن ا3غ8ق والحصار يطال كل 

قرية ومدينة فلسطينية، كما $ يتم تعويضھم عن المدة التي قضوھا في السجن بانتظار 

مت محاكمتھم وثبتت براءتھم، ثم أفرج عنھم، فإنه $ يتوفر لھم المطالبة وإن ت. المحاكمة

  .بتعويضات عن الفترة التي قضوھا في المعتقل بشكل غير قانوني

ينقل الطفل المعتقل من مركز التوقيف أو السجن بسيارة عسكرية ، مقيد ا<يدي :الحكم:5

تخضع للو$ية القضائية للسلطات وا<رجل إلى مقر المحكمة العسكرية ا3سرائيلية التي 

العسكرية ا3سرائيلية، وتعمل با<وامر العسكرية، التي تشّرع غالباً، انتھاك حقوق ا<سرى 

1عامة، وا<طفال والنساء منھم خاصة
.  

  :العقاب، وھي/ إذا ما حكم على الطفل المعتقل، فإّنه يتعرض لث8ثة أصناف من الحكم     

ن للطفل المعتقل أن يخضع له ھو ستة أشھر، وھناك أحكام تمتد أقل حكم يمك: السجن: 5-1

وغالباً ما تخضع ا<حكام للوضع السياسي . لسنوات طويلة، تصل أحياناً لعشرين عاماً 

ففي ا$نتفاضة الحالية، أصبح الحكم على الطفل . وا<مني في ا<راضي الفلسطينية المحتلة

فوق، في حين كانت قبل ا$نتفاضة تترواح بين الذي يتھم برمي الحجارة من ستة أشھر فما

  .شھر وث8ثة أشھر على ا<كثر

                                                
1

سابقدنيا اXمل إسماعيل ، -  .مرجع
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يحكم على الطفل الفلسطيني المعتقل بوقف التنفيذ إضافة إلى : الحكم مع وقف التنفيذ: 5-2

14ً(الحكم الفعلي بالسجن، كما حدث على سبيل المثال مع الطفلة سناء عمرو  التي ) عاما

ات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى سنة سجن فعلي، بتھمة طعن جندي حكم عليھا بأربعة سنو

يتضح ھنا مدى التمييز الذي يمارسه ا3سرائيليون بين ا<طفال الفلسطينيين . إسرائيلي

وا<طفال ا3سرائيليين، حيث يحكم عليھم مع وقف التنفيذ بد$ً من الحبس الفعلي، تناغماً مع 

  .تقتضي عدم حرمان أي طفل من حريتهاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي

تعتبر ھذه العقوبة، مضافة إلى عقوبة السجن الفعلي أو السجن مع : الغرامة المالية: 5-3

وقف التنفيذ، شك8ً من أشكال العقوبة الجماعية <ھل الطفل، كونھم ھم الذين يدفعون 

ل إرھاقاً مادياً على أھل مما يشكّ . دو$راً وآ$ف الدو$رات250الغرامة، التي تترواح بين 

1الطفل المعتقل، خاصة وأّن ا<سر الفلسطينية تعيش وضعاً اقتصادياً سيئاً للغاية 
.  

  .ا�سرى ا�طفال في سجون ا0حت*لظروف: لثانياالفرع 

ةيللتھوتفتقدالتيالضيقةوالغرف، ومحيطھاالسجونبنيةأبإن ظروف ا<سرى تبدأ 

الشروطوانعدام، والعفنوالرطوبة،المتقشرةالسقوفأوالوسخةوالجدران،والنور

التعذيبو, جانينسيئة من السالالمعاملةالى، با3ضافةالطعامورداءة،والنظافةالصحية

و،الصحيةالرعايةفيالحقمنھمحرمانو.ا<صناف وا3ھمال الطبي بشتىيمارسالذي

والتواصل، الدينيةالشعائرممارسةفيالحقو، التعليمفيالحقو الطبيةالخدماتتوفير

2وبالمراسلةت، بالزياراعائ8تھممعأوالمحامينمعسواء، الخارجيالعالممع
.  

  :والغرفا<بنية/ �

، تفتقد للشروط مركزا��حالياالمعروفةا3سرائيليةا$عتقالمراكزعدديبلغ

بخصوص ا<سر، وفي رسالة لHسير ا3نسانية و$ تتوافق مع المعايير الدولية الموضوعة

متر مربع ، �+�الزنزانة بحجم :" حول توصيفات ظروف ا<سر يقول " وسام رفيدي " 

                                                
1

  .الخالدي ، اXطفال اXسرى في سجون اbحتLل اMسرائيلي ، أطفال أينعت قبل اXوان سماھر -

http://www.nour-atfal.org/studies/wmview.php?ArtID=39
2

 –مركز الزيتونة للدراسات وا�ستشارات حت�ل ا�سرائيلي ،فراس أبو ھ�ل ، معاناة ا:سير الفلسطيني في سجون ا�-
.54ص . 2009، بيروت
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ويوجد فيه مرحاض ، وھو عبارة عن فتحة مليئة با<وساخ ، الحيطان لونھا رمادي غامق 

  " .وخشنة و$ يوجد شبابيك ، والضوء لونه أصفر باھت مزعج للعينين

�.الطبيوا3ھمالالصحيةالظروف/ �

نظافتهمراعاةعدموكذلك. والنوعيةالكميةحيثمنلHسرىالمقدممسوء الطعا      

أوالقلبأوبالضغطمث"المصابينالمرضىٮا<سريرعى كما. الغذائيةقيمتهونقص

أھلھمعلىل8عتمادا<سرىيضطرممالHكلصالحغيرالطعاميكونماوغالبا. السكري

انهكما .المادية  أحوالھاصعوبةمنالرغمعلىالسجندكانمنغذائيةموادشراءوعلى

تصاريحعلىالحصوللكونلھمالغذائيةالموادإحضارا<سرىأھاليعلىالصعبمن

1ا<سرىمنذويھمرؤيةمنبسببھاا<ھلويحرممعقدةعمليةأص8الزيارة
 .  

ا<وبئةانتشارالىيؤديمماطويلةلفتراتا$ستحماممنوالحرمانالنظافةقلة

أقسامتعانيبينمابانتظامالنفاياتزالةإب$يسمحانهالىبا�ضافة. الجلديةوا<مراض

السجونإدارةورفضالحشراتوانتشارالمجاريشبكةفيدائمةمشاكلمنالسجون

2السلبيرھايوتأثانتشارھافييزيدمماحشريةالالمبيداتإحضار
.  

  . وا<غطيةا<لبسةفيالكبيرالنقص-

تقديمأوفرشاتتوفيرعدمأو القاسيةالزنزانةظروفبسببإماالنوممنالحرمان-

اعةس��التحقيق المتواصل <كثر من أووالعفنبالرطوبةمليئةأوخةسمتفرشات

  . إضعافهعلى المعتقل 3فقاده تركيزه ومتواصلة يتناوب فيھا المحققون

  . والع8جاتا<دويةتوفيروعدمالطبيوا3ھمالالع8جمنالحرمان-

  .دتھاووبرالزنازينالرطوبةعنتنتجالتيالصدريةوا<زماتا$لتھابات-

                                                
1

وزارة شؤون اXسرى و المحررين ، تقرير إحصائي شامل بمناسبة يوم اXسير الفلسطيني ، السلطة الوطنية الفلسطينية ،  -
17/04/2008http://www.alasra.ps/news.php?maa=PrintMe&id=3503رام هللا ، 

2
http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=2176مركز اXسرى للدراسات    -
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ا3نارةضعفبسببالدموعنزولواستمرارالقرنيةضعفمثل. العيونأمراض-

  . ا<رضتحتمظلمةالسجونفيطويلةلمدةوالبقاء

وقلةالتغذيةوسوءالطعامرداءةبسببالبطنوانتفاخالبواسيروالمعدةقرحة-

  . السوائل

منالمعتقلينوحرمانوالرطوبةا$زدحامبسبالشتاءبفصلالمرتبطةا<مراض  -

  . ا<غطيةوالم8بسونقصالنقيوالھواءللشمسالتعرض

ع8جدونوبقائھا$عتقالاقبلبالرصاصا3صابةعنالناتجةالمزمنةا<مراض  -

  .صحيةالرعايةأو

  . السجونإدارةوالجنودممارساتعنالناتجةوالعصبيةالنفسيةا<مراض-

  .الخارجيالعالمعنالعزل/ �

الحرجةالحا$تفيحتىالھاتفباستخدامالفلسطينيينللمعتقلينا$حت8لسلطاتتسمح 

نللجنائييتسمححينفيالصحيةحالتهرةخطوأوالمعتقلةعائلأفرادحدأكموت

أوالكتبمطالعةمنالفلسطينيينالمعتقلينسلطاتكذلكأحياناوتمنع. بذلكنا3سرائيليي

�. الخارجيالعالمعنعزلتھمزيادةبھدف‘. المختلفةا3ع8موسائل

  .التعذيب :الفرع الثالث

السلطاتنظربلفت����برنوفمفيالتعذيبلمناھضةالمتحدةا<مملجنةقامت

واضحاانتھاكايشكلانهحيثإط8قاالتعذيباستخدامتبريريمكن انهلىإا3سرائيلية

1الرابعةجنيفاتفاقيةلمواد
الخاصةقوانينھااستحداثعلىتصرا$حت8لسلطاتأنإ$. 

وتتضمنالتعذيبتبيحالتيالمحددةةا3سرائيلينعبر القوانيحتىأو الممارساتعبرسواء

                                                
1

.1949الرابعةجنيفاتفاقيةمن147 - 146 - 32 - 31لموادا - 
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الھويةبطاقاتيحملونالذينأولئكحتىالفلسطينيينا<سرىضدواضحعنصرياتمييزا

" إسرائيليونمواطنون" أنھميفترضممنا3سرائيلية
1
.  

ا<سرىكرامةتنتھكالتيا3جراءاتمنالعديدالىالحقوقيةالتقاريرأشارت

  ����عاميبينا<قصىانتفاضةخ8لاعتقلوالذيناا<سرىمعظمقدمقدوالفلسطينيين

ا$عتقالأثناءفيلھاتعرضواالتيا3ھاناتعنالحقوقيةللمنظماتحيةشھادات����

المعتقلينبحقا$حت8لسلطاتتتبعھاالتيالمختلفةالتعذيبوسائلوعنالتحقيقوقبل

2وأبرزھا
 :  

  . با$غتصابالتھديدوالجنسيالتحرش.�

  . البنادقوأعقابوا<رجلبا<يديالشديدالضرب.�

  .بشريةدروعاالمعتقليناستخدام.�

  . م8بسھممنالتعريعلىالمعتقلينإجبار.�

�  .ھانةا3منكنوعوحركاتھاالحيواناتأصواتتقليدعلىنالمعتقليإجبار.

  . طويلةلساعاتوشتاءصيفاالعراءفيالمعتقلينتوقيف.�

  .عليھمالقبضإلقاءبعدالمعتقلينعلىالدوس.�

  . والمھينةالبذيئةالشتائم."

  . الشديدللھزالمعتقلينتعريض.#

علىالقرفصاءجلوسعلىإجبارھمأوصعبةبوضعياتالمعتقلينوتوقيفالشبح.��

  )الضغطجلوس(أصابعھم سرؤو
                                                

1
 .74فراس أبو ھLل ، مرجع سابق ، ص  -

2
. 19/06/2004، 147/2004تقرير جمعية  نادي اXسير الفلسطيني رقم  -

http://ppsmo.ps/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=126

&Itemid=563



184

  .لHصفادالمفرطالشد.��

  .قذربغطاءالرأستغطية.��

  .طويلةلفتراتالنوممنالحرمان.��

  .جداصاخبةلموسيقىالمعتقلينإسماع.��

��منعثممحاممعبالتحدثلهبالسماحإيھامهخ8لمنالمعتقلعلىالنفسيالضغط.

  .امنياممنوع<نهمقابلتهمنالمحامي

ابتزازأساليبونفسيةلضغوطا<سرىوتعريضا$عتقالغرففيالعم8ءزرع.��

  ."العصافيرغرف"بيسمىفيمامختلفة

  .ا<سرىجسمفيالسجائرإطفاء.��

  .طويلةلمدةالحماماستخدامالسماحعدم."�

بيتھدمأوالموتحتىالمعتقلتعذيبتجيزعسكريةقراراتباستصدارالتھديد.#�
1المعتقلعلىنفسيلاالضغطمنكنوعالتھديدأنواعمنوغيرھاعائلته

.  

ذا المطلب فإن معاناة ا<سرى ا<طفال الفلسطينيين $ تنتھي إ$ بانتھاء وفي ختام ھ     

ا$حت8ل ومعاقبته على ما يمارسه من جرائم ، لھذا يحرص ا$حت8ل ا3سرائيلي على 

الصمت المحيط بملف ا<سرى الفلسطينيين في معتق8ته وسجونه ، وعلى التكتم إزاء كل ما 

  .يقاسونه 

  

  

  
                                                

1
. 19/06/2004، 147/2004تقرير جمعية  نادي اXسير الفلسطيني رقم  -

http://ppsmo.ps/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=126

&Itemid=563
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  المطلب الثالث

    1948صرية إسرائيل اتجاه أطفال فلسطينيو عن

الذين ا3غريقتعتبر العنصرية من المفاھيم العميقة في التاريخ فقد عرفت عند   

ا<جناس، وادعى الرومان تفوقھم على ا<خرىالمساواة بينھم وبين الشعوب أنكروا

سمى� المختار، وشعب أنھمعليھا اسم البرابرة و، وقال اليھود أطلقواوالتي ا<خرى

ھذه العنصرية وأزالا3س8مالعرب في الجاھلية غيرھم بالعجم وظلوا كذلك حتى جاء 

" عند � اتقاكم أكرمكمإن:" لقوله تعالى 
1

   .  

فظھرت فكرة تفوق أما في العصر الحديث فقد ظھرت أوجه أخرى للعنصرية 

2ا<قل حضارة ا<بيض على ا<سود والشعوب المتحضرة على الشعوب 
.  

ثمة ع8قة بنيوية بين الصھيونية و العنصرية ، و ھو ما أشارت إليه ا<مم  المتحدة 

باعتبار الصھيونية شك8 "  3379من خ8ل قرارھا الذي يحمل الرقم 1975 – 10- 10في

  " . من أشكال العنصرية 

أنھا التجسيد الرسمي ولدت من رحم الصھيونية و" الدولة اليھودية " و إذا عرفنا أن      

يصبح واضحا و جليا أن تلك الدولة ذات سمة عنصرية بامتياز , للفكر الصھيوني 

خصوصا و أن قرار ا<مم المتحدة لم يأت من فراغ ، أو حبا بالفلسطينيين و العرب ، بل 

ت اعتمادا على الوقائع و ا<حداث التي ثبتتھا لجان ا<مم المتحدة المختصة في مختلف مجا$

3كما سبقته قرارات متعددة لمؤتمرات دولية عديدة منھا , حقوق ا3نسان 
:  

بشأن التحالف بين ,  1973 – 12 -14في)  28 –د (  315قرار الجمعية العامة رقم  -

  .العنصرية في إفريقيا الجنوبية و الصھيونية 

الصادر , و السلم بشأن مساواة المرأة و إسھامھا في ا3نماء,  1975إع8ن المكسيك عام  -

إن التعاون و السلم الدوليين يتطلبان " عن المؤتمر العام الدولي للمرأة ، و الذي تضمن 

تحقيق التحرر و ا$ستق8ل القوميين ، و إزالة ا$ستعمار و ا$حت8ل ا<جنبي، و الصھيونية 

                                                
1

 . 13اPية : سورة الحجرات  - 
2

، 2001بيروت،علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي، الطبعة اbولى، منشورات الحلبي الحقوقية، - 
 .140ص

3
ين العنصرية والصھيونية في النظرية والتطبيق وموقف المجتمع الدولي حول التشابه والتطابق ب" خالد محمود الكومي ، -

 .86-80، ص 1990،دمشق ،  20، العدد مجلة الكاتب الفلسطيني، "منھما 
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مة الشعوب و الفصل العنصري و التمييز العنصري بكافة أشكاله ، و كذلك ا$عتراف بكرا

  ".و حقھا في تقرير المصير 

قرار مجلس رؤساء دول و حكومات منظمة الوحدة ا3فريقية الذي انعقد في كمبا$ بتاريخ  -

أن النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة                   " و الذي جاء فيه , 1975- 7- 28

ية ترجع الى أصل استعماري مشترك   و النظامين العنصريين في زيمبابوي و إفريقيا الجنوب

و تشكل كيانا كليا ، و لھا ھيكل عنصري واحد و ترتبط ارتباطا عضويا في سياستھا 

"الرامية إلى إھدار كرامة ا3نسان و حريته 
1
.

  عنصرية على المستوى القانوني و أحكام القضاء: الفرع ا�ول 

  على المستوى القانوني: أو0 

رائيلي مجموعة من القوانين تخدم حصرا سيطرة ا<غلبية اليھودية سن الكنيست ا3س    

فيھا ، وذلك من خ8ل العمل " المواطنين العرب " ، على حساب " إسرائيل " وھيمنتھا في 

التميز ضدھم ، و جعلھم في أوضاع قانونية تسمح بجعل التمييز يتم تحت " قوننة " على

2ل نظام ديمقراطيسقف المشروعية الدستورية ال8زمة في ك
 .  

  :قانون العودة و قانون المواطنة   - أ

كان عدد اليھود المقيمين في الو$يات المتحدة ا<مريكية دائما من الناحية التاريخية        

حمل  –حسب القوانين ا3سرائيلية  –أكثر من عددھم في فلسطين ، إ$ أنھم جميعا يحق لھم 

لسطين و ا$ستقرار فيھا و شراء العقارات، على الرغم الجنسية ا3سرائيلية و القدوم الى ف

من أن الكثيرين منھم لم يعرفوا ا<رض الفلسطينية في المقابل ، $ يتمكن الفلسطينيون 

المرابطون على حدودھا من اختراق ھذه الحدود ليعودوا الى , المطرودون من ب8دھم 

3الحدود قراھم التي يستطيع بعضھم رؤيتھا بالعين المجردة عبر
 .  

يكتسب كل من قانون العودة و قانون المواطنة أھمية خاصة ، <نھما يشك8ن ا<رضية      

العنصر البشري اليھودي، و تشريع وجوده ، و ضمان أغلبية يھودية " $ستيراد " القانونية 

                                                
1

 .73-71، ص 2004فايز رشيد ، زيف ديمقراطية إسرائيل ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، -
2

،  2008سات واbستشارات ، بيروت، للدراةنموذجا ،مركز الزيتون 48يل فلسطينيو عباس إسماعيل ، عنصرية إسرائ -
 .49-47ص 

3
 .320،ص 1996إيليا زريق ، أوضاع الفلسطينيين في إسرائيل ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، -
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، كما تأتي أھميتھما من كونھما يكم8ن بعضھما بعضا، ومن تضمنھما تمييزا واضحا ضد 

المواطنين العرب $حتوائھما مواد قانونية تسمح بزيادة النسبة العددية لليھود مقابل تناقصھا 

  .و الحد منھا عند العرب 

كما يشكل مخالفة صريحة , و يتضمن قانون العودة تمييزا صارخا ضد العرب      

المي لحقوق وأبرزھا ا3ع8ن الع, للقوانين و المواثيق الدولية التي نصت على حق العودة 

، و العھد الدولي بشأن 1965، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري 1948ا3نسان 

واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية ,  1966الحقوق المدنية و السياسية التي وضعت سنة 

الصادر عن الجمعية العامة لHمم المتحدة 194المدنيين في زمن الحرب  ، و نص القرار 

1948عام
1
.  

و خارجھا على أن قانون العودة يتضمن تمييزا " إسرائيل " ھناك شبه إجماع داخل       

ضد العرب، لكن الخ8ف يمكن في الطبيعة المبررات التي تساق لتطبيقه   ونوعيتھا ، غير 

  الدولة فوق كل اعتبار يظھر ا<مر بشكل حاسم " يھودية " أن اعتبار ضمان 

دون قيد " إسرائيل " بالعودة الى , أينما وجد , العودة السماح لكل يھودي قانون وفر      

بناء على ھذا الحق  نجد أنه تم " إسرائيل " أو شرط ، و حقه بالحصول على المواطنة في 

سلب أصحاب ا<رض ا<صليين ھذا الحق، بحيث تم وضع العديد من الشروط أمام 

  . 1948فلسطينية التي احتلت عام الفلسطيني المقيم ضمن نطاق ا<راضي ال

من تعديل قانون المواطنة عدة مرات ، إ$ أن أشدھا تمييزا و عنصرية كان التعديل تم      

، و الذي ينص صراحة على عدم منح المواطنة عن 2003يوليو  –تموز 31الذي اقر في 

لسطيني من سكان ، و بالتالي $ يحق للف48طريق لم شمل العائ8ت بالنسبة لفلسطينيي 

الضفة و القطاع ، الذي يتزوج من فلسطينية تحمل الجنسية ا3سرائيلية، أن يحصل على 

الجنسية ا3سرائيلية، و بالنسبة للفلسطينية من الضفة و القطاع التي تتزوج فلسطيني يحمل 

.الجنسية ا3سرائيلية، وھو $ ينطبق طبعاً بالنسبة لليھودي
2
 .  

  

                                                
1

   ،1996فلسطينية ، بيروت ، رمضان بابادجي ، حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه ، مؤسسة الدراسات ال -

 .57ص 
2

 .50.49عباس اسماعيل ، المرجع سابق ، ص  - 
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  :ا<راضي قوانين مصادرة /ب

إلى خارج الحدود، ُطرَد من قريته و عقاراته إلى قرى نمن لم ُيطرد من الفلسطينيي

1951أخرى ، و عندما حاولوا العودة إلى قراھم المدّمرة ، أعلنھا الحاكم العسكري سنة 

و ھكذا أصبح بإمكان الحكم العسكري أن يحاكم فوراً كل من يعثر عليه . " مناطق عسكرية 

"القرىفي تلك 
1
.  

من %  5, 5لم يكن الصھاينة يملكون أكثر من " إسرائيل" قبل ا3ع8ن عن قيام دولة      

بيد أنه .  %8مساحة فلسطين و على أكثر تقدير  لم تتجاوز المساحة التي ملكھا اليھود ال

و قد . من ا<راضي إلى ملكية يھودية %93بفضل مصادرة ا<راضي تّم تحويل أكثر من 

، من 48و، بمن فيھم فلسطينينإسرائيل من السيطرة على أراضي الفلسطينيي" تمكنت

خ8ل قائمة من القوانين التي استخدمتھا كأداة رئيسية لتنفيذ سياستھا في ھذا المجال، و ُتقدر 

  :ھذه القوانين بأكثر من ث8ثين قانوناً أھمھا 

. 1945لسنة) الطوارئ( أنظمة الدفاع -1

شأن ف8حة ا<رض، و استعمال مصادر المياه غير المستعملة لسنة أنظمة الطوارئ ب-2

1948 .

. 1948أنظمة الطوارئ بشان الغائبين لسنة -3

.1950قانون أم8ك الغائبين لسنة -4

. 1950لسنة) نقل أم8ك ( قانون سلطة التطوير -5

.1951قانون أم8ك الدولة لسنة -6

. 1953قانون استم8ك ا<راضي لسنة -7

") .إسرائيل " صندوق أرض " (يرن كيمت ليسرائيل ك" قانون -8

.1960قانون التقادم لسنة -9

.1960لسنة" إسرائيل " قانون أرض  - 10

.1960لسنة" إسرائيل" أراضي : قانون أساس  - 11

                                                
1

، ترجمة نسرين مغربي ، مركز 1948ھليل كوھين ، الغائبون الحاضرون الLجئون الفلسطينيون في إسرائيل منذ عام  -
 .92، ص 2002دراسات المجتمع العربي في إسرائيل ، القدس ، 
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.1967الزراعي لسنة نقانون ا$ستيطا - 12

. 1969قانون تسوية الحقوق في ا<راضي لسنة  - 13

. 1962قانون الغابات لسنة  - 14

.تخطيط و البناء قانون ال - 15

، بيد أن أشدھا 48جميع القوانين المشار إليھا أدت دورا في مصادرة أراضي فلسطيني     

"  48من فلسطيني %30-20ضررا بھم كان قانون أم8ك الغائبين الذي عد بموجبه ما بين 

يسمح للسلطات ا3سرائيلية بمصادرة ممتلكاتھم على الرغم من " غائبون  –حاضرون 

1، كما سمح بموجبه بمصادرة ممتلكات الوقف ا3س8مي"مواطنين" كونھم
 .  

فيانتقدت لجنة الحقوق ا$قتصادية و ا$جتماعية و الثقافية التابعة لHمم المتحدة         

، وعدت أن ھذا " دولة يھودية "بسبب تعريفھا لنفسھا بـ " إسرائيل "،  07-1998- 12

لمواطنين من غير اليھود، مواطنين من الدرجة الثانية التعريف يشجع على التميز، ويجعل ا

كما انتقدت اللجنة قانون العودة، و أعربت عن بالغ قلقھا من ا<وضاع المزرية التي يعيشھا 

  .البدو 

الى " إسرائيل " وفي نفس السياق جاء في تقرير قدمته جمعية حقوق المواطن في    

2ا$نسانتلتزم بالمعايير الدولية لحقوق " إسرائيل " الكنيست ا3سرائيلي بأن 
.  

  عنصرية في أحكام القضاء : ثانيا

ينسحب التمييز العنصري الممارس في القوانين و التشريعات على أحكام القانون      

الجنائي و القضاء ا3سرائيلي ، حيث يمارس التمييز العنصري في إصدار و تطبيق  

  .ا<حكام القضائية على العرب 

انتفاضة ا<قصى و ا3جراءات ا<منية التي اتخذت ضد العمليات الفدائية ، تم اند$ع مع   

) بعلمھم أو بدون عملھم( سن قوانين ضد سائقي ا<جرة الذين يوصلون منفذي العمليات 

                                                
1

 . 94-93مرجع السابق ، ص ھليل كوھين ، ال -
2

،مجلة الشريعة والقانون، "ھل إسرائيل دولة ديمقراطية تحترم القانون الدولي كقانون ؟ "مدوس فLح الرشيدي ، -
 .86 - 82، ص 2009، جامعة الشارقة ، أفريل  38العدد
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نقل مخربين من حدود مع الضفة الى داخل تخوم إسرائيل ، لتنفيذ عمليات " تحت تھمة 

" تفجير
1
.  

العسكرية تجلي لعنصرية ا$حت8للمحاكم ا/ 1

ا3طار القانوني لعملية ا$عتقال في المحاكم العسكرية ا3سرائيلية  - أ

الفلسطينيين في أي وقت وفي أي مكان، سواء من ا<طفال تعتقل القوات ا3سرائيلية

البيت أو الشارع، أو على الحواجز العسكرية ا3سرائيلية الكثيرة المنتشرة في الضفة 

ووفق   .ية وقطاع غزة، وأغلب عمليات ا$عتقال تتم أثناء حم8ت مداھمة البيوتالغرب

والتي . 1970لسنة) 378رقم ) (يھودا والسامرة" (أمر بشأن تعليمات ا<من"د  -أ78المادة 

جرى تعديلھا بعدة أوامر عسكرية $حقة، واستنادا لHوامر العسكرية ا3سرائيلية؛ يمكن 

اعتقال إي فلسطيني لمدة ثمانية أيام دون إب8غه عن سبب اعتقاله، أو للسلطات ا3سرائيلية

عرضه على قاض، ويمكن منع المعتقل من ا$لتقاء بمحاميه خ8ل يومين من اعتقاله، و$ 

.يلزم الجيش بإب8غ عائلة المعتقل عن سبب ا$عتقال أو مكان ا$حتجاز
2

 :ا3داريا$عتقال   -  ب

لدولة ا$حت8ل احتجاز ا<شخاص المحميين دون اتفاقية جنيف الرابعة تجيز

اذا رأت دولة ا$حت8ل <سباب أمنية " محاكمة، لضرورة أمنية قاھرة ولفترات وجيزة، 

قاھرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلھا على ا<كثر أن تفرض عليھم إقامة 

"جبرية أو تعتقلھم
ا<خذ بالشروط التي فرضتھا على لھذه المادة دون إسرائيل استندت ، 3

استخدام ھذا ا<سلوب من ا$حتجاز، فقوات ا$حت8ل تقوم باعتقال اW$ف من الفلسطينيين 

سنوات كما حصل في 8و7  سنوات وقد تصل إلى4اعتقاً$ إدارًيا لفترات تتجاوز أحيانا 

 .معتق8ً إدارًيا850، عندما احتجزت أكثر من 1998-1996ا$نتفاضة ا<ولى أو في فترة 

                                                
1

 .58عباس إسماعيل ، مرجع سابق ، ص  -
2

مصادر حقوق ري في محاكم عسكرية جائرة ، المركز الفلسطيني لعيسى قراقع ، القضاء اMسرائيلي غطاء عنص -
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1727-p8المواطنة والLجئين ،           

3
.من اتفاقية جنيف الرابعة78المادة  - 
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خدمته فقط، بل است1967ا$عتقال ا3داري $ يقتصر على ا<راضي المحتلة عام 

بموجب 1945البريطانية من العام الطوارئاستنادا <نظمة 1948دولة ا$حت8ل منذ العام 

التي تعطي الص8حية للقائد العسكري أن يأمر باعتقال أي شخص في مكان 111المادة 

قانون ص8حيات ساعة "قامت دولة ا$حت8ل بسن 1979ا<مر، وفقط في العام يحدد ب

الذي يعطي الص8حية لوزير ا<من، و<سباب تتعلق بأمن " 1979) اعتقا$ت( الطوارئ 

ھذا . شھور6الدولة أو أمن الجمھور، باعتقال أي شخص لفترة تحدد با<مر و$ تتجاوز الـ 

 .طنين الفلسطينيين في القدسالقانون يطبق أيضا على الموا

تم تعديل ا<مر بشأن تعليمات ا<من وإصدار 1987عام مع بداية ا$نتفاضة ا<ولى

في1988، 1226رقم ) تعليمات الساعة(أمر خاص سمي ا<مر بشأن ا$عتقا$ت ا3دارية 

، 1988مارسفي قطاع غزة، صدرت ھذه ا<وامر في941الضفة الغربية ورقم 

لص8حية مخولة لكل قائد عسكري وتم إلغاء إجراء الرقابة القضائية من قبل وأصبحت ا

قاض عسكري وشكلت لجنة اعتراض من ص8حياتھا النظر في الملفات ورفع توصيات 

عدل 1988جوانولكن في . للقائد العسكري، وھذا شبيه بإجراءات أنظمة الطوارئ

اء الرقابة القضائية على أمر ، وأعيدت ص8حيات القاضي العسكري 3جر1226ا<مر

1ا$عتقال
. 

بما أن القائد العسكري لHرض المحتلة ھو المشرع، فإنه من السھل جدا إجراء أي 

تعدي8ت على ا<وامر العسكرية بھا؛ ما يخدم المصالح ا<منية المزعومة لدولة ا$حت8ل، 

8ئم الضرورة العسكرية؛ وعليه تم تعديل ا<وامر الخاصة با$عتقال ا3داري عدة مرات لت

، ليصبح من ص8حية 1281بموجب ا<مر 4تم تعديل ا<مر بتعديل رقم 1988أوتففي

القائد العسكري إصدار أمر اعتقال لمدة عام كامل كل مرة، وكان على القاضي العسكري 

2أن يقوم بإجراء الرقابة القضائية مرتين في العام
. 

                                                
1

  على الموقع 13/12/2008، مقال منشور بتاريخ  "صرية القضاء اMسرائيلي تسجل ذروة جديدةعن"برھوم جريسي ،  -

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=65902&issueNo=355&secId=15
2

 .414وي ، مرجع سابق ، ص مصطفى يوسف اللدا -
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ضا على إجراءات الرقابة القضائية من ناحية أي تعديل تعدي8ت أيدائما يرافق 

2002والتعدي8ت التي جرت في العام . مواعيد إجراء الرقابة القضائية وتقديم ا$ستئنافات

، تدل على سھولة تكييف ا<وامر العسكرية لتخدم مارسأثناء اجتياح المدن الفلسطينية في 

ا<وامر الخاصة با$عتقال ا3داري، مصالح ا$حت8ل، فحينھا قام القائد العسكري بتعديل 

يوما، بد$ من 18لتصبح المدة الزمنية التي يجب خ8لھا إحضار المعتقل للرقابة القضائية 

، ولم يعد من الضروري تحديد مكان ا$حتجاز في ا<مر، وأسقط من )كما كان سابًقا(أيام 8

يد مندوب المخابرات، وإنما ا3جراءات القانونية ضرورة إحضار كافة المواد السرية على 

أصبح القاضي يكتفي بالحصول على تلخيص للملف السري من قبل المدعي العسكري، 

، كافة ھذه وفقط في حا$ت خاصة، أصبح القاضي يطلب حضور مندوب المخابرات

التعدي8ت تمت لكي تسھل مھمة اعتقال المئات بل اW$ف بأقل قدر من العبء على أجھزة 

1ت ا$حت8لا<من لقوا
. 

محكمة الرقابة القضائية $ يحق للمعتقل أو لمحاميه ا$ط8ع على المواد   خ8ل جلسات

السرية، وحتى الحق بتوجيه أسئلة للمدعي العام حول المواد السرية، مقيد جدا؛ إذ غالبا ما 

أن "و$ تلتزم قوات ا$حت8ل دائما بشرط . يرفض المدعي العام ا3فصاح عن أية معلومات

ا$عتقال ا3داري ھدفه الرئيسي ھو منع خطورة حقيقية مستقبلية، وأنھا ليست عقوبة على 

؛ ففي كثير من الحا$ت بعد فشل النيابة العسكرية بتوفير أدلة "مخالفة تمت في الماضي

وفي . كافية لعرضھا على المحكمة العسكرية، يتم إصدار أمر اعتقال إداري بحق المعتقل

$ يتم التحقيق مع المعتقل أبدا، وبھذا $ تتاح له الفرصة لمعرفة أي من حا$ت عديدة،

  تشمل $عتقال ا3داري لم تنحصر با<سباب ا<منية ، اأسباب و. الشبھات الموجھة ضده

نشاط يمس با<من بحسب ا$حت8ل قد يكون سببا ل8عتقال ا3داري طويل ا<مد، كالعمل أي 

ديم الدعم لHسرى أو عائ8ت الشھداء وما شابه، خاصة إذا كان في جمعيات خيرية ھدفھا تق

                                                
1

  ، العنصرية في القضاء اMسرائيلي  -وفا  –مركز المعلومات الوطني الفلسطيني   -

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7995
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ھناك ادعاء بارتباطھا بأي حزب سياسي، النشاط الط8بي في الجامعات، العمل السياسي 

1في أي حزب
. 

)لباخيم: ( قانون المقاتل غير الشرعي  - أ

كل من شارك بعمل إرھابي ضد دولة "بموجب ھذا القانون المقاتل الغير شرعي ھو 

بشكل مباشر أو غير مباشر، أو ھو عضو في قوة تقوم بمثل ھذه ا<عمال ضد   إسرائيل

من اتفاقية 4بموجب المادة ، " أسير الحرب"دولة إسرائيل، والذي $ ينطبق عليه تعريف 

2، بشأن معاملة أسرى الحرب1949لعامجنيف الثالثة 
".

محكمة ا<حداث أمام الجھاز العسكري -د

كما(كل من لم يبلغ الثامنة عشر: بأنه" الطفل"سرائيلي الجنائي يعد القانون ا3 تماما

بأنه كل من لم يبلغ " الطفل"؛ بينما عرفت ا<وامر العسكرية )ورد في اتفاقية حقوق الطفل

3السادسة عشر؛ وذلك <غراض ا$عتقال والمحاكمة
. 

لقضائي العسكري $ يتم احترامه أمام الجھاز ا" مصلحة الطفل المثلى"إن مبدأ 

في أغلب ا<حيان، بشكل ) المزعومة(ا3سرائيلي، ويتم تغليب المصالح ا<منية ا3سرائيلية 

 .مناف لمبادئ القانون الدولي

  عنصرية في التعليم وانتھاك المقدسات : الفرع الثاني 

  على مستوى التعليم : أو0 

في الممارسات       48م ضد فلسطينيي يظھر التمييز جليا في نطاق التربية و التعلي          

و المناھج ، لكن التمييز في القوانين غالبا ما يسن بأساليب ملتوية ، كما ھو الحال في القرار 

" تربوية " الصادر عن كلية الطب في جامعة تل أبيب ، حيث اشترط بذرائع " ا<كاديمي " 
                                                

1
  صرية في القضاء اMسرائيلي ، العن -وفا  –مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  -

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7995
2

، بشأن معاملة أسرى الحرب1949لعاممن اتفاقية جنيف الثالثة 4المادة  - 
3

م عسكرية جائرة ، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق عيسى قراقع ، القضاء اMسرائيلي غطاء عنصري في محاك -
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1727-p8المواطنة والLجئين ، 
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يكونون " عشرين سنة ،<نھم أن تكون سن الط8ب الذين يسجلون في كلية الطب فوق ال

غير أن ".أكثر تطورا اجتماعيا و نفسيا و أكثر نضجا ، وھذا مھم لمن يختارون مھنة الطب

الواضح في ھذا القرار استھدف الط8ب العرب الذين $ يخدمون في الجيش ا3سرائيلي بعد 

فيذھبون الى الجامعة في سن الثامن عشرة ، كما ھو الحال منذ الخمسينيات الثانوية العامة،

%4,4و سيؤدي ھذا القرار الى تقليل عدد الط8ب العرب في كلية الطب الذين يبلغون . 

البالغ " إسرائيل " من عدد الط8ب ،و ھو رقم ضئيل إذا ما قيس الى نسبة العرب في

الط8ب الى الھجرة التربوية الى جامعات ا<ردن و و ھذا ما سيدفع...من السكان19,7%

  .أوروبا

تؤدي الى تراجع المستوى التعليمي للوسط العربي ،فن8حظ مث8 أن ھذه ا3جراءات   

فقط ،أي اقل من نصف نسبتھم السكانية ، %8النسبة العامة لط8ب الجامعات العرب تبلغ 

و تجدر ا3شارة إلى أن معدل . %1,2ات في حين تبلغ نسبة المحاضرين العرب في الجامع

مقابل معل رواتب ) دو$ر 1,360حوالي (مرتبات ا<كاديميين العرب يبلغ ستة أ$ف شيكل 

معدل صرف الدو$ر ( لHكاديميين اليھود ) دو$ر 2,050حوالي ( يبلغ تسعة أ$ف شيكل 

)4,4للشيكل المستخدم ھو 
1
.  

لكتاب التعليمي في يد الطالب اليھودي دلي8 لتداخل كل أما المناھج ، فقد أصبح ا           

الموضوعات ، و ح8 للمسائل التي يعرضھا أئمة الحركة الصھيونية ، و في مقدمتھا 

من الفلسطينيين و " ا$غيار" ا$حت8ل و ا$ستيطان و الھجرة و الترحيل و طرد الجوييم 

  .إخوانھم العرب 

تب المدرسية يدرك ھذا ا$تجاه الموجه للناشئة اليھود  و و من يطلع على نماذج من الك     

2الذي يوجد داخلھم الدافع نحو العدوان و احت8ل ا<رض و نھب خيراتھم
 .  

ضمن دراسة أجراھا للكتب "  Eli podehايلي فودا " توصل الباحث الدكتور 

عن العربي الموصوف التعليمية ا3سرائيلية، التي يصفھا بأنھا فادت الى تكوين أفكار مسبقة

" قصة يعدھا محطات بارزة في التكوين التربوي التي اعتمدته 12فودا ذكروي،في الكتب 

في كتب التاريخ، و يدعم الباحث دراسته بنصوص و صور و رسوم للكاريكاتير " إسرائيل 
                                                

1
 .62-61عباس إسماعيل ، مرجع سابق ، ص  -

2
 .  2005اMسرائيلية ، مركز الدراسات المعاصرة ، فلسطين ، إبراھيم أبو جابر ، العرب في المناھج -
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، بحيث تظھر ھذه النماذج عمق "للسياسية ا3سرائيلية " تظھر كيفية إخضاع التاريخ 

  .نظرة العنصرية إلى العرب ال

، وھي تحكي قصة أسير عربي " خريف أخضر "من ھذه القصص قصة بعنوان       

متقدم في السن وقع في أيدي الجنود اليھود ، و تبرز القصة شخصية ا<سير العربي 

كشخصية ھزيلة جبانة ، يفضي بأسرار بلده من الخوف و الجبن من دون أن يطلبھا منه 

في تذلل على تقبيل أيدي الجنود اليھود ، في حين يمتنع اليھودي من الموافقة أحد ، ويصر 

، و في نھاية القصة يستخدم الجنود اليھود ھذا ا<سير العربي مع ك8ب على ذلك التقبيل

  . ا<لغام و ينفجر به لغم فيقوم الجنود اليھود بإحراق جثته

: سان يھودي ينصح يھودي أخر ،جار على ل" غبار الطرف " وفي قصة بعنوان      

العرب مثل الك8ب ، إذا رأوا أنك مرتبك $ تقم برد فعل على تحرشاتھم حتى $ يھجمون 

  . عليك ، و أما إذا قمت بضربھم فإنھم سيھربون كالك8ب

الصورة النمطية للشخصية العربية " : يشعبا ھوريم " و يقول الباحث الصھيوني      

ال اليھود منذ الصغر ، مما يؤدي الى التطرف ، ففي استط8ع تتشكل في وجدان ا<طف

حول العرب 18- 15شاب وفتاة من الفئة العمرية 600أجري للشبيبة ا3سرائيلية ، و شمل 

  :ووجودھم في فلسطين و الع8قة معھم ، كانت النتيجة 

  .منھم يرون أن لليھود الحق الكامل في فلسطين 92%

  .ليص الحقوق المالية للعرب في داخل فلسطين منھم يرون ضرورة تق50%

يريدون فقط مساواة العرب لھم       %37منھم يرفضون المساواة بالعرب كليا،و 56%

  .منھم أبدوا تأييدھم <ي حركة سرية تنتقم من العرب %40و . في خدمة الجيش

1منھم وافقوا على طرد كل عربي فلسطيني  60%
 .  

" وجه بشع في مرآة " في كتابه Adir Cohenسرائيلي أدير كوھن ذكر الباحث ا3        

جماع بين الباحثين اأن التأثير المبكر على ا<طفال لرسم الصورة النمطية ،ھو عنصر ذو 

  .التعليمية ا3سرائيلية ھجناالمفي

                                                
1
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و ركز كوھن في أحد فصول الكتاب على نتائج استط8ع لمجموعة من ت8ميذ الرابع       

طلب من الت8ميذ ا3جابة . لخامس والسادس ا<ساسي لليھود في مدرسة الكرمل بحيفا و ا

. عن خمسة أسئلة حول سلوكھم تجاه العرب ، و كيف ينظرون إليھم ، و ما ع8قتھم بھم 

  :وأظھرت النتائج أن 

  ".بأنه قاتل و مجرم ومخرب، و بأنه يخطف ا<طفال" من ا<طفال وصفوا العربي 75%

  " .قذر ، بوجه مرعب " ھم قالوا أنھم يرون العربي كشخص من80%

من الت8ميذ قالوا إنھم يعتقدون أن الفلسطينيين ليست لھم حقوق أيا كانت با<رض 90%

1أو فلسطين " إسرائيل " في
.  

  .انتھاك المقدسات : ثانيا

1948في حرب  إسرائيل " إن تدمير ا<ماكن المقدسة ا3س8مية و المسيحية من قَبل      

تضاعف و تفاقم في السنوات ال8حقة من خ8ل ا$نتھاكات المستمرة للقانون الدولي، و ذلك 

  :عن طريق 

تدمير المساجد عندما حاول المصلون ترميمھا، مثل قرى صرفند، و أم الفرج، و -

.وادي الحوارث 

م أي مكان للعبادة تدمير المساجد التي شّيدت من قبل المواطنين العرب ،الذين ليس لديھ  -

.و الص8ة فيه ، مثل قرية تل الملح 

$ يتسنى للمواطنين ، كي" مناطق مغلقة " إغ8ق ا<ماكن المقدسة أو ا3ع8ن عنھا  -

.العرب دخولھا ، مثل قرى البصة ، و المنشية ، و المسجد الكبير في بئر السبع 

كون اليھود الجدد من طمس تشريع نزع القدسية عن ا<ماكن المقدسة كي يتمكن المال -

قدسيتھا تحويلھا إلى حانات و مطاعم أو شقق سكينة، مثل مساجد عين حوض، و عسق8ن، 

.و قيساريا

المصادقة الرسمية و الموافقة على ا<عمال التي يقوم بھا المصلون اليھود ،الذين ّيدعون   -

و المسيحية و تسليمھا بأن ا<ماكن المقدسة ا3س8مية ھي أماكن طمس المقابر ا3س8مية

                                                
1
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لسلطات التخطيط ا3سرائيلية و التي بدورھا تقوم بشّق طرق ، و إقامة و حدات سكنية و 

.مناطق صناعية عليھا

وحسب تقرير حقوقي صادر عن  مؤسسة التضامن الدولي لحقوق ا3نسان التي 

ر العبادة أشارت فيه إلى استمرار السياسات التعسفية من قبل حكومة ا$حت8ل بحق دو

فإن عدد ا$نتھاكات الصھيونية على ھذا  .ا3س8مية، في خرق صارخ للحقوق الدينية

الصعيد تنوع ما بين اقتحام للمساجد وتكسير لمحتوياتھا، والتنكيل بالمصلين، فض8ً عن 

مخطط لھا بشكل فعلي ، إن ا$عتداءاتكتابة شعارات عنصرية معادية للمسلمين والعرب

$ تقتصر على عمليات ا$قتحام والحرق، وإنما تتوسع الدائرة لتشمل ومسبق، وأنھا

ا$عتداء على المقابر ا3س8مية أيضا وتحطيم شواھدھا وإزالة قبور تعود للصحابة رضوان 

� عليھم؛ في ذات الوقت الذي يطلق فيه العنان للجماعات اليھودية المتطرفة والسياح 

مشاعر لا<قصى المبارك، وأداء جو$ت استفزازية ا<جانب باقتحام باحات المسجد 

تفاقيات $ھاي وجنيف التي تطالب بضرورة  المصلين المسلمين؛ ا<مر الذي ُيعد منافياً 

حماية وصيانة الحق بالعبادة وعدم انتھاك حرمة وقدسية ا<ماكن الدينية لدى الشعوب 

1ثقافية والتراثية في أي بلدالمختلفة؛ كما وتؤكد على ضرورة الحفاظ على ا<وضاع ال
.  

غياب ا$عتراف ظل يفعلنيةالمّس بأماكن العبادة ا3س8مية و المسيحية بأشكال يتفاقم     

القانوني <ماكن العبادة ا3س8مية و المسيحية، و حجب تخصيص الميزانية الممنوحة 

مناطق العربية ، و عدم <ماكن العبادة ا3س8مية و المسيحية، و عدم التطوير السياحي في ال

توفير أي حماية لHماكن المقدسة،و القيام بالحفريات في ا<ماكن المقدسة في المناطق 

العربية، و م8حقة الشخصيات القيادية الدينية الذين يعّبرون عن آرائھم السياسية المعارضة 

طمس التراث و يبدو الھدف من ھذه ا3ستراتيجيات واضحاً  وھو . للسياسات ا3سرائيلية

2ا3س8مي و المسيحي للشعب الفلسطيني
  .  

                                                
  لھاا�نتھاكات ا�سرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية مستمرة ومخطط : تقرير حقوقي -1

http://www.neworientnews.com/news/fullnews.php?news_id=53441
س�مية ومسيحية مقدسة في المؤسسة العربية لحقوق ا�نسان ، تدنيس ا:رض المقدسة ، انتھاك قدسية مواقع إ -2

  .2005نية في إسرائيل لعام ،التقرير السنوي �نتھاكات حقوق ا:قلية العربية الفلسطيإسرائيل
http://www.arabhra.org/hra/Pages/PopupTemplatePage.aspx?PopupTemplate=77  
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  الباب الثاني 

  ا�ليات الدولية لحماية الطفل الفلسطيني

إن النصوص القانونية وحدھا $ تكفي لضمان حماية فعالة لحقوق الطفل الفلسطيني 

في ظل غياب مؤسسات ووسائل كفيلة بذلك ،لقد تعددت آليات الحماية الدولية لحقوق 

فال تحت ا$حت8ل الحربي ومن ھذه اWليات منظمة ا<مم المتحدة بأجھزتھا لزيادة تنفيذ ا<ط

قواعد ومعايير حقوق الطفل  با3ضافة الى ذلك توجد مجموعة من الھيئات الدولية الرائدة 

  .في مجال حقوق الطفل 

معولتوفير حماية أكبر لHطفال ، يجب أن تبذل الدول على نحو متسق وبالتعاون 

ا<مم المتحدة، والمنظمات الدولية ا<خرى الحكومية وغير الحكومية التي لھا دور في 

  .حماية ا<طفال

تسھم النزاعات على المستوى الدولي في زيادة المشاكل التي تعصف با<طفال، كما

ومن ثم تتحمل الجماعة الدولية مسؤولية أخ8قية وأدبية في التحرك لحل ھذه المشاكل أو 

فيف من حدتھا، وفي الوقت ذاته كثف المجتمع الدولي جھوده لمنع وكبح انتھاكات التخ

القانون الدولي ا3نساني، وذلك لضمان ا$متثال ا<فضل للقانون الدولي ا3نساني وبالتالي 

  .ضمان أكبر حماية لHطفال في زمن النزاعات المسلحة وما بعدھا

  

جسيد ھذه الحماية من خ8ل بيان دور سنتطرق في ھذا الباب إلى آليات ووسائل ت

ا<مم المتحدة في حماية ا<طفال في الفصل ا<ول، ثم نتطرق إلى دور الھيئات الدولية 

المختصة والرائدة في حماية ا<طفال كاليونيسيف واللجنة الدولية للصليب ا<حمر، ثم نختم 

1949<ربع لعام ھذا الباب بالتطرق إلى اWليات التي أوجدتھا اتفاقيات جنيف ا

مع بيان المسؤولية الجنائية الدولية  المترتبة عن 1977والبروتوكول ا3ضافي ا<ول 

 .انتھاك  إسرائيل لحقوق الطفل الفلسطيني 
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  الفصل ا�ول

  دور ا�مم المتحدة والھيئات الدولية المختصة 

Yان لعYوق ا$نسYالمي لحقY8ن العY1948ام بعد مرور عشرون عاما على اعتماد ا$ع،

نقطYة تحYول ھامYة فYي ك1968مؤتمر ا<مYم المتحYدة لحقYوق ا3نسYان فYي طھYران عYام عقد

طريق إشراك المنظمة في الجھود الرامية إلى السھر على تنفيذ القYانون الYدولي ا3نسYاني، و 

توصYيات التYي خYرج بھYا المؤتمر،حينمYا طلYب مYن الجمعيYة العامYة الھو ما اتضح من خ8ل 

حدة دعوة أمينھا العام للقيام بالتشاور مع اللجنة الدوليYة للصYليب ا<حمYر، و العمYل لHمم المت

على لفت انتباه جميع الدول ا<عضاء في المنظمة إلى احترام وتنفيذ قواعد و أحكام  القYانون 

و حثھYا علYى أن ،الدولي الراھنة المتعلقة بالموضوع،و على رأسھا القYانون الYدولي ا3نسYاني

فYYي جميYYع النزاعYYات المسYYلحة طبقYYا لمبYYادئ و قواعYYد ا<مYYم المYYدنيين يYYة السYYكان تضYYمن حما

المتحدة والمستمدة من ا<عراف الراسخة فيما بYين الشYعوب المتحضYرة و مYا يمليYه الضYمير 

  .قواعد جديدةاعتمادالعام  إلى حين 

  

  المبحث ا�ول

  دور أجھزة ا�مم المتحدة

ة المواثيق التي ترفض إسرائيل تطبيقھا في يأتي ميثاق ا<مم المتحدة في مقدم

ا<راضي المحتلة ، رغم وجود إجماع دولي حول ضرورة سريان أحكامه بمواجھة جميع 

الشعوب وا<مم ، وفي مختلف الحا$ت بما في ذلك حالة ا$حت8ل الحربي ، وھذا ما وافقت 

الذي عقد في فيينا دولة كانت قد شاركت في المؤتمر الدولي لحقوق ا3نسان 181عليه 

أن ا<مم المتحدة تتولى القيام بدور فاعل في رفع مستوى حماية حقوق : " حيث أقرت التالي

ا3نسان ، وضمان ا$حترام الكامل للقانون الدولي ا3نساني في حالة النزاع المسلح ، بحيث 

  ".يتوافق ذلك مع أسس وأھداف ميثاق ا<مم المتحدة

دور بحYث  إلYى ممارسYات الجمعيYة العامYة و سYنتكلم عYن وعليه سنتطرق في ھYذا الم

  .مجلس ا<من في حماية ا<طفال
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المطلب ا�ول 

  ممارسات الجمعية العامة

ينص ميثاق ا<مم المتحدة على أن تنشئ الجمعيYة العامYة دراسYات وتشYير بتوصYيات مYن     

1فة ب8 تمييزأجل ا3عانة على تحقيق حقوق ا3نسان والحريات ا<ساسية للناس كا
.  

للجمعية العامة دور مھم في ھيئة ا<مم المتحدة، وھذا راجع لكونھا تتكون من جميع 

الدول ا<عضاء في الھيئة، مع تمتع كل دولة عضو بصوت واحد مع إمكانية أن يكون لھا 

إلى غاية خمس مندوبين، وتجتمع الجمعية العامة مرة في دورة عادية كما يمكنھا أن تجتمع 

2ورات استثنائية عندما تتطلب الظروف أمرا مستعج8في د
.  

العام والشامل للجمعية العامة لكل ما يدخل ل8ختصاصكما ترجع ھذه ا<ھمية كذلك 

في دائرة نشاط ا<مم المتحدة من أمور انط8قا من ميثاق ا<مم المتحدة الذي يخول للجمعية 

  .يق الدولية الخاصة بحقوق ا3نسانالعامة ص8حيات واسعة، خاصة في مجال تبني المواث

وفي ھذا المنوال تبنت الجمعية العامة بعض ا�ع�نات وأصدرت العديد من القرارات 

بغرض حماية ا�طفال في النزاعات المسلحة وتدعيم ا�لتزام بمبادئ القانون الدولي 

�ع�ن الخاص ا�نساني، وھذا ما سنشير إليه من خ�ل الفرع ا�ول الذي نتطرق فيه إلى ا

، وفي الفرع الثاني 1974بحماية ا�طفال والنساء في حاFت الطوارئ والنزاعات المسلحة 

و البروتوكول ا�ختياري الخاص بإشتراك   1989لعام نتحدث عن اتفاقية حقوق الطفل 

، والفرع الثالث نخصصه لدور الممثل الخاص 2000ا�طفال في النـزاع المسلح لعام  

  .م المعني بتأثير النزاع المسلح على ا�طفاللTمين العا

  

  

                                                
1

.1945من ميثاق اXمم المتحدة  13المادة  - 
. 305. 304ت، الحماية الدولية لحقوق الطفل، مرجع سابق، ص انظر  ماھر جميل أبو خوا -2
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  1974لعام ا(ع*ن الخاص بحماية ا�طفال والنساء : الفرع ا�ول

أجرت ا<مم المتحدة دراسة شاملة لمسألة حقوق ا3نسان أثناء النزاعات 

المسلحة،وھذا بناء على توصيات المؤتمر الدولي لحقوق ا3نسان الذي عقد في طھران 

من 1970انط8قا من الدراسة طلب المجلس ا3قتصادي وا3جتماعي في عام ، و1968

الجمعية النظر في إمكانية صياغة إع8ن حول حماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ 

  .أوفي زمن الحرب

قامت الجمعية العامة بناء على مسودة أعدتھا اللجنة الخاصة بوضع  المرأة، 

ي بإقرار ا3ع8ن العالمي لحماية المرأة والطفل في حالة والمجلس ا3قتصادي وا3جتماع

ديسمبر صدر ا3ع8ن بموجب قرار الجمعية 14الطوارئ وأثناء النزاع المسلح بتاريخ 

.29/1974الدورة 3318العامة رقم 

أشارت الجمعية العامة في ديباجة ھذا ا3ع8ن إلى أسفھا 3ستمرار ا3عتداءات 

ا<ساسية وكرامة الفرد، و3ستمرار ا<نظمة ا3ستعمارية الخطيرة على الحريات

طلب من كماوالعنصرية والدول ا<جنبية المتسلطة، في انتھاك القانون الدولي ا3نساني 

1المبادئ بھذه  الدول ا3لتزام
.  

  : ومن أھم المبادئ التي جاء بھا ا3ع8ن 

�مر الذي يلحق آFما F تحصى بھم، يحظر ا�عتداء علي المدنيين وقصفھم بالقنابل، ا - 1

 .وخاصة بالنساء وا�طفال الذين ھم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان ھذه ا�عمال

يشكل استعمال ا�سلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من  -  2

،ومبادئ القانون 1949، واتفاقيات جنيف لعام 1925أفدح ا�نتھاكات لبروتوكول جنيف لعام 

الدولي ا�نساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيھم النساء وا�طفال العزل 

  .من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة

                                                
، 2004،القاھرةوائل أنور بندق، المرأة والطفل وحقوق ا�نسان، دار الفكر الجامعي، : نصوص ا�ع�ن نق� عن -1

. 38-37ص
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يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل با�لتزامات المترتبة عليھا طبقا لبروتوكول جنيف  - 3

، وكذلك صكوك القانون الدولي ا�خرى المتصلة 1949جنيف لعام واتفاقيات1925لعام 

بإحترام حقوق ا�نسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات ھامة لحماية النساء 

  .وا�طفال

يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في  - 4

زال تحت السيطرة ا�ستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعھا أقاليم أجنبية أو في أقاليم F ت

ويتعين اتخاذ جميع الخطوات ال�زمة لضمان حظر . لتجنيب النساء وا�طفال وي�ت الحرب

اتخاذ تدابير كاFضطھاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المھينة والعنف، وخاصة ما كان منھا 

  .لمؤلف من النساء وا�طفالموجھا ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين ا

تعتبر أعماF إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية و ال�إنسانية للنساء  - 5

وا�طفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب وا�عدام رميا بالرصاص واFعتقال بالجملة 

العمليات والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبھا المتحاربون أثناء

  .العسكرية أو في ا�قاليم المحتلة

F يجوز حرمان النساء وا�طفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسھم في  - 6

حاFت الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر 

من المأوى أو الغذاء   أو المعونة القومي وا�ستق�ل أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، 

الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا �حكام ا�ع�ن العالمي لحقوق ا�نسان، والعھد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعھد الدولي الخاص بالحقوق ا�قتصادية 

1ك القانون الدوليوا�جتماعية والثقافية، وإع�ن حقوق الطفل، وغير ذلك من صكو
.     

تضح من نصوص ا�ع�ن أنه يعيد التأكيد بضرورة ا�لتزام با�حكام والقواعد المتعلقة ي

1949بحقوق وحماية الطفل الواردة في مواثيق حقوق ا�نسان، وكذلك اتفاقيات جنيف 
2
.  

                                                
. 114حسنين محمدي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة ا�س�مية والقانون الدولي، مرجع سابق، ص -1
  :ائت�ف حقوق الطفل الفلسطيني،على الموقع، " في ظل النزاعات المسلحة وا�حت�ل ا:طفال" جھان حلو، -2

pal.com-www.cmc
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  2000البروتوكول ا0ختياري بشأن باشتراك ا�طفال في النـزاعات لمسلحة:الفرع الثاني

المادة اتفاقية حقوق الطفل الدول ا<طراف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة تحث

عمليا لكي تضمن عدم اشتراك ا<شخاص الذين لم تبلغ سنھم خمس عشرة سنة اشتراكا 

1مباشرا في ا<عمال العدائية
.  

ا<جدر أن تلزم ما يعاب على ا$تفاقية  أنھا لم تجرم ھذه الظاھرة الخطيرة، وكان من      

الدول على م8حقة مرتكبي ھذه الجرائم وإحالتھم إلى المحاكم الوطنية والدولية لمعاقبتھم، 

اعتمدت الجمعية العامة با3جماع حيث،2000ماي 25فيتم استدراك الموقف 

البروتوكول ا3ختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن باشتراك ا<طفال في النـزاعات 

2حةالمسل
 .  

  :وتشمل ا<حكام الرئيسية الواردة في البروتوكول ا3ختياري ما يلي

يجب أن تتخذ الدول ا<طراف جميع التدابير الممكنة عمليا : المشاركة في ا<عمال العدائية -

لكفالة عدم اشتراك أفراد قواتھا المسلحة الذين يقل سنھم عن ثمان عشرة سنة اشتراكا 

.ائية وھذا حسبما جاء في المادة ا<ولى من البروتوكولمباشرا في ا<عمال العد

$ يجوز للدول ا<طراف أن تجند أي أشخاص لم يبلغوا سن الثامنة عشرة على : التجنيد -

.، طبقا للمادة الثانية من البروتوكول)التجنيد القسري(الخدمة العسكرية 

ة أو الجماعات المسلحة غير ُتحظر الجماعات المتمرد: الجماعات المسلحة غير الحكومية -

الحكومية من تجنيد ا<شخاص الذين لم يبلغ سنھم ثمان عشرة سنة أو استخدامھم في 

ا<عمال العدائية، وُتطالَب الدول ا<طراف بتجريم ھذه الممارسات وأن تتخذ  تدابير أخرى 

.لمنع ھذه الجماعات من تجنيد واستخدام ا<طفال

رفع الدول ا<طراف الحد ا<دنى لسن التجنيد الطوعي فوق يجب أن ت: التجنيد الطوعي -

الحد ا<دنى الذي يبلغ حاليا خمس عشرة سنة، ويجب أن تودع إقرارا ملزما  ينص على 

يعني ذلك عمليا أن العمر ا<دنى للتجنيد الطوعي  ھو (العمر ا<دنى  الذي سيتم احترامه 

تي تقوم بتجنيد ا<شخاص الذين يقل ويجب أن تضع الدول ا<طراف ال).  ست عشرة سنة
                                                

1
.1989من اتفاقية حقوق الطفل38المادة  - 
2

، القاھرة،159العدد ، مجلة السياسة الدولية، "ت المسلحة الحماية الدولية لHطفال في النزاعا" فاطمة شحاته  زيدان، -
.18.17ص  2005جانفي
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عمرھم عن ثمان عشرة سنة  مجموعة من الضمانات لكفالة أن ھذا التجنيد طوعي  بالفعل، 

وأنه يتم بموافقة عن علم  من والدي الشخص أو أوصيائه  القانونيين، وأن يكون المجندون 

والتأكد من عمر على علم كامل بالواجبات التي سيضطلعون بھا  في الخدمة العسكرية، 

.المجند

على نحو يشكل ميجب على الدول تسريح ا<طفال  الذين جندتھم أو استخدمتھ: التنفيذ -

انتھاكا  للبروتوكول  وأن توفر المساعدة الم8ئمة للتأھيل وإعادة ا$ندماج 

يمكن لجميع الدول أن تصدق على البروتوكول بصرف النظر عما إن كانت قد : التصديق -

وتقوم حاليا ھيئات ا<مم . أم لم تصدق على  النص ا<ساسي $تفاقية حقوق الطفل  صدقت

المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية  بتشجيع الدول على التصديق على 

عاما ھو العمر ا<دنى الذي يسمح 18البروتوكول ا3ختياري والموافقة على أن يكون سن 

1عنده بالتجنيد الطوعي
 .  

سبق نخلص أن الدولة التي تنضم إلى ا3تفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل ومما 

قد تقيد من سلطتھا التقديرية بشأن سلوكھا اتجاه أطفالھا، فانضمام الدولة لھذه الوثائق يتيح 

الفرصة <جھزة الرقابة الدولية مسآلتھا، ولكن رغم ذلك تبقى الرقابة قاصرة بحيث $ تبلغ 

ءات معينة، وإنما تقتصر على مراجعة مدى تناسب وم8ءمة تشريعات الدول حد اتخاذ إجرا

2مع المبادئ المقررة في ا3تفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل
.

  لحماية ا طفال في النزاعات المسلحةالممثل الخاص ل�مين العام : الفرع الثالث

أجل الطفل في عام سعت ا<مم المتحدة سعيا مطردا، منذ مؤتمر القمة العالمي من

، إلى لفت ا3نتباه الدولي إلى المحنة الرھيبة لHطفال المتضررين من الصراع 1990

 .المسلح

                                                
1

.98، ص 2003، الجزائرأخام مليكة، الحماية الجنائية الدولية للطفل، مذكرة ماجستير، جامعة البليدة،  -
2

انظر موقع الممثل الخاص لHمين العام المعني بتأثير النزاع المسلح على ا:طفال   -
http://www.un.org/arabic/children/conflict/theoffice.shtml estine.shtml
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، 1996في عام قدمت السيدة غراسا ماشيل، وھي خبيرة مستقلة عّينھا ا<مين العام، 

وأدى ). Add.1وA/51/306(’’ أثر الصراع المسلح على ا<طفال‘‘تقريرھا المعنون 

ديسمبر /كانون ا<ول12المؤرخ في 51/77التقرير إلى اعتماد الجمعية العامة القرار

، الذي أنشأ و$ية الممثل الخاص لHمين العام المعني با<طفال والصراع المسلح 1996

وقد مددت الجمعية، منذ ذلك الحين، ھذه الو$ية ث8ث مرات، آخرھا . لمدة ث8ث سنوات

عّين 1997وفي سبتمير ،  2005ديسمبر 23المتخذ يوم 60/231بموجب القرار

. كممثلته الخاصة المعنية با<طفال والصراع المسلح* ا أوتونوأو$ر  -ا<مين العام السيدة

  .2006أبريل /ھذا المنصب منذ نيسان - راديكا كوماراسوامي - وتولت السيدة

يتمثل في ا<طفال والصراع المسلحالمعني بالممثل الخاص ل8مين العامأما عن دور 

صوت أخ8قي ومدافع مستقل من أجل حماية الفتيان والفتيات المتضررين من الصراع أنه 

بالدعوة والتوعية وبإبراز حقوق ا<طفال المتضررين من الصراع المسلح .المسلح وس8متھم

من أجل تعزيز حماية الخاص مع الشركاء $قتراح ا<فكار والُنُھج عمل الممثليو.وحمايتھم

ا<طفال المتضررين من الصراع المسلح وللترويج ل8ستجابة للحماية بصورة تتسم بدرجة 

ضطلع بالمبادرات ا3نسانية يقوم الممثل الخاص بدور الُميسر، وي.أكبر من التضافر

والدبلوماسية لتيسير عمل العناصر التشغيلية الفاعلة ميدانيا فيما يختص با<طفال 

وليس لدى مكتب الممثل الخاص وجود ميداني، ولكنه .ررين من الصراع المسلحالمتض

1يدعم ويعزز جھود الشركاء التنفيذيين
.  

وزيرة " جراسا ماشل " أسند ا�مين العام لTمم المتحدة  إلى السيدة 1993و في عام         

ل للطرق المتعددة التي التربية والتعليم السابقة في موزامبيق، مھمة القيام بأول تقييم شام

يعاني منھا ا�طفال في النزاعات المسلحة، وبعد أن قامت السيدة ماشل بدراستھا المثيرة 

                                                
1

- les conséquences des conflits armés sur les enfants .rapport de Graça Machel .expert du 

secrétaire général de l'organisation des nations unies .UNICEF .New York .1996.
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 17الذي ورد في " جراسا ماشل"لnعجاب، ومن القضايا ا�ساسية التي طرحھا تقرير 

1فص� نذكر وبإيجاز
.  

ي تزايد مستمر مما فالقضية  ا�ولى التي عالجھا التقرير أن الحرب ضد ا�طفال ف

يستوجب  العمل على رفض الحرب وإنھاء التعامل  السلبي تجاه قضية حماية وحقوق 

والتأكد من مركزية .ا�طفال في ظل النزاعات المسلحة ورفع الحصانة عن مجرمي الحرب

قضية ا�طفال في جدول الس�م وا�من مع ازدياد التعاون الدولي على المستويات المختلفة، 

ت طوير رصد انتھاكات الطفل في ظل النزاعات، و ا�ھتمام بالنساء ووضعھن في مع

 .النزاعات المسلحة حيث ينعكس ھذا على ا�طفال بشكل كبير

أما القضية الثانية  المھمة والحساسة التي أثارھا التقرير تتمثل في الجنود ا<طفال،حيث -

ظاھرة تجنيد ا<طفال وأن لبدء الحملة من أجل وقف1996عام " جراسا ماشل"دعت  

تدعو اتفاقيات الس8م إلى إنھاء خدمتھم العسكرية في المجتمع وعلى تبني البرتوكول 

ا3ختياري الملحق بإتفاقية حقوق الطفل، مع ا3ھتمام الخاص با<طفال المھجرين وجمعھم 

غ8ل الجنسي مع عائ8تھم وتقديم المساعدة والعون للمعاقين، والسعي  3نھاء العنف وا$ست

ضد النساء والفتيات، با3ضافة إلى أھمية تأمين الرعاية الصحية لHطفال وتقديم الدعم 

  . النفسي وا3جتماعي لضمان النمو والتطور الطبيعي لھم 

والجدير بالذكر أن التقرير ركز على نقطة أساسية وھي التعليم، وألزم أن تكون مYواد      

مح و المساواة بين الجنسين و احترام الثقافة المحليYة ومرتبطYة التعليم مبنية على مبادئ التسا

  .بالواقع وأن تكون مبنية على حقوق الطفل والتسامح الديني

وجاء فYي التقريYر ضYرورة العمYل علYى نYزع ا<لغYام و حظYر بيYع ا<سYلحة الخفيفYة التYي   

.تتستعمل ضد المدنيين وا<طفال ومراقبة أي خروقا

ة ا<طفال من العقوبات ا3قتصادية، منع التقرير فرض العقوبات وبالنسبة لنقطة حماي

الشاملة مع وجوب عدم إضرار العقوبات بالمدنيين ويجب أن تكYون أھYدافھا واضYحة وأن $ 

  .تستمر إلى ما $ نھاية

                                                
  مثل الخاص لHمين العام المعني بتأثير النزاع المسلح على ا:طفال  انظر موقع الم -1

http://www.un.org/arabic/children/conflict
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الحكومYYات إلYYى التوقيYYع علYYى " جراسYYا ماشYYل"ولرفYYع مسYYتوى حمايYYة ا<طفYYال دعYYت 

بالتشريعات من أجل ضمان تطبيقھا والتثقيYف ببنودھYا وطالبYت اتفاقيات حقوق الطفل والقيام

الھيئات الدولية أن تقوم برصد ا3نتھاكYات بموضYوعية ودقYة، بحيYث تطلYع اللجنYة المختصYة 

بحقوق الطفل على كافة ا3جراءات المتخذة لتطYوير حقYوق الطفYل فYي النزاعYات المسYلحة و 

بفاعليYة أكبYر ويتخYذ ا3جYراءات الرادعYة دعم المفوض السامي لحقYوق ا3نسYان حيYث يعمYل 

  .لمن ينتھك حقوق الطفل

أن يسYYتمع مجلYYس ا<مYYن إلYYى تقريYYر المفYYوض العYYام لحقYYوق " جراسYYا ماشYYل"طالبYYت 

ا3نسان عن القضايا المتعلقة با<طفYال والنزاعYات المسYلحة، كمYا بYين التقريYر دور  ا3ع8Yم 

1ھام في رصد الخروقات و ا3نتھاكات
.  

الص�ادر  51/77، أوص�ت الجمعي�ة العام�ة بقرارھ�ا رق�م "جارس�ا ماش�يل"روبعد تقري

بتعيين ممثل خاص يعني بتأثير الن�زاع المس�لح عل�ى ا�طف�ال، وتنفي�ذا 1996ديسمبر  12في

  .للقيام بالمھمة1997في" أوFرا أوتونو " لقرار الجمعية العام قام ا�مين العام بتعيين 

  : الخاص تتمثل في وحسب القرار فإن مھمة الممثل

تقييم التقدم المحرز والتدابير المتخذة والصعوبات المتخذة في مجال تعزيز حماية  –أ 

  .ا<طفال في النزاعات المسلحة

  . ترقية الوعي وتعزيز جمع المعلومات عن محنة ا<طفال المتأثرين بالنزاع المسلح - ب

المتحدة ذات الصلة والوكا$ت التعاون الوثيق مع لجنة حقوق الطفل وھيئات ا<مم -ج

  .المتخصصة وغيرھا من الھيئات المختصة والمنظمات غير الحكومية

  . رعاية التعاون الدولي لضمان احترام حقوق الطفل منذ بداية الصراع وحتى نھايته -د

                                                
. 1996ديسمبر 12: الصادر في51/77قرار الجمعية العامة رقم  -1
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كما طلب القرار من الممثل الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة ولجنة حقوق ا3نسان 

  .، يتضمن معلومات ذات صلة بحالة ا<طفال المتأثرين بالنزاع المسلح تقريرا سنويا

وتدعيما للممثل الخاص للقيام بمھمته دعت الجمعية العامة لHمم المتحدة جميع 

الحكومات والوكا$ت المتخصصة وھيئات ا<مم المتحدة ذات الصلة إلى التعاون مع الممثل 

مين العام بأن يكفل الدعم ال8زم لممثله الخاص الخاص وا3سھام في أعماله، كما أوصت ا<

  . كي يؤدي و$يته على نحو فعال، ولقد حدد القرار فترة و$ية الممثل الخاص بث8ث سنوات

كما ألح القرار على ضرورة تشجيع صندوق ا<مم المتحدة للطفولة، ومفوضية ا<مم 

3نسان على توفير الدعم للممثل المتحدة لشؤون ال8جئين، ومفوضية ا<مم المتحدة لحقوق ا

1الخاص، وطلب من الدول وسائر المؤسسات أن تقدم التبرعات لھذا الغرض
.  

أعرب مجلس ا<من عن دعمه الكامل للعمل 2001سنة1379وفي قراره رقم 

الذي يقوم به الممثل الخاص المعني با<طفال في الصراعات المسلحة، وطالب جميع 

با3لتزامات التي تعھدت بھا للممثل الخاص فيما يتعلق بحماية أطراف النزاع بالوفاء 

  .ا<طفال في حا$ت الصراع المسلح

لتطورات في ا<رض الفلسطينية المحتلة وإسرائيلاأما عن   

، الصادر في )A/63/785-S/2009/158( 2009تقرير ا<مين العام لعام حسب ف   

  .والمقدم إلى مجلس ا<من2009مارس 26

ديسمبر 26طف8 فلسطينيا في الفترة المشمولة بالتقرير حتى 112قتل ما مجموعه 

طف8 آخرون مصرعھم خ8ل ا<عمال 431في ا<رض الفلسطينية المحتلة، ولقي 2008

ومن مجموع ا<طفال . 2009جانفي18إلى 2008ديسمبر 27القتالية في الفترة من 

في المائة من حا$ت الوفاة نتيجة لعمليات جيش 96طف8، حدثت 543الذين قتلوا والبالغ 

وحدثت أغلبية الوفيات . في المائة بسبب العنف بين الفصائل4الدفاع ا3سرائيلي، وحدثت 

قتل ھذه إط8ق النار خ8ل غارات قوات وتشمل ا<سباب الرئيسية لحوادث ال. في غزة
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جيش الدفاع ا3سرائيلي، وحم8ت التفتيش وا$عتقال ا3سرائيلية، والھجمات بصواريخ 

أرض التي شنھا جيش الدفاع ا3سرائيلي، والھجمات الصاروخية التي شنھا س8ح  -أرض 

لجيش الدفاع الجو ا3سرائيلي، وقذائف الدبابات التي أطلقت أثناء العمليات البرية

ا3سرائيلي، وعمليات القصف الجوي، وعدد قليل من حا$ت إط8ق النار عند المعابر 

وقتل أطفال . حينما كان ا<طفال يقتربون من نقاط التفتيش التابعة لجيش الدفاع ا3سرائيلي

1أيضا خ8ل اشتباكات مسلحة نتيجة <عمال العنف بين الفصائل الفلسطينية
.  

طف8 فلسطينيا بجروح في الفترة المشمولة بالتقرير حتى 581عه وأصيب ما مجمو

في المائة من تلك 71في ا<رض الفلسطينية المحتلة، وحدثت 2008ديسمبر 26

كانون 18إلى 2008ديسمبر 27وفي الفترة من . ا3صابات في الضفة الغربية

ل ا<سباب وتشم. طف8 بجروح في قطاع غزة8711، أصيب 2009يناير /الثاني

الرئيسية لMصابات عمليات القصف بالقذائف والقصف الجوي التي قام بھا جيش الدفاع 

ا3سرائيلي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه جيش الدفاع ا3سرائيلي على 

المتظاھرين أثناء المظاھرات، والعمليات العسكرية التي شنھا جيش الدفاع ا3سرائيلي بما 

م8ت التفتيش وا$عتقال، والتوغ8ت العسكرية، وا$عتداءات التي قام بھا فيھا ح

أفريلوأثارت ممثلتي الخاصة خ8ل زيارتھا 3سرائيل في . المستوطنون ا3سرائيليون

، مع السلطات ا3سرائيلية مسألة تواتر ھجمات المستوطنين على ا<طفال 2007

. ورة إنفاذ القانون والمساءلة على نحو فعالالفلسطينيين في الخليل وقرية التواني، وضر

وتعھدت الحكومة بإجراء تحقيق في ھذه الحا$ت بصورة كاملة؛ إ$ أن نتائج تلك التحقيقات 

طف8 بجروح خ8ل اشتباكات مسلحة نتيجة <عمال 35وأصيب ما يقرب من . لم تعلن بعد

2عنف بين الفصائل الفلسطينية
 .   

                                                
1

والمقدم إلى مجلس 2009مارس 26، الصادر في )A/63/785-S/2009/158( 2009تقرير ا:مين العام لعام  -
.ا:من

2
والمقدم إلى مجلس 2009مارس 26، الصادر في )A/63/785-S/2009/158(  2009تقرير ا:مين العام لعام  -

  .ا:من
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ئيليين مصرعھم على يد مسلح فلسطيني في ھجوم على أحد ولقي أربعة أطفال إسرا  

من ا<طفال 15وبا3ضافة إلى ذلك، أصيب . المعاھد الدينية اليھودية في القدس الغربية

ا3سرائيليين بجروح، و$ سيما نتيجة لصواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل ومن 

  .جراء إلقاء حجارة

بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة ورغم ا3ب8غ عن حوادث تفيد 

أو تستخدمھم، فإن أفراد المجتمعات المحلية يمتنعون عن تقديم معلومات /تدرب ا<طفال و

عن حا$ت ا<طفال الذين تستخدمھم القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة خوفا من 

ي لرصد انتھاكات حقوق وقد جرى إحراز تقدم كبير نحو تنفيذ نظام غير رسم. ا$نتقام

  .الطفل

سنة على مرافقة جيش الدفاع ا3سرائيلي 11، أُجِبـر صبي عمره جانفي15وفي   

لعدة ساعات خ8ل فترة عمليات مكثفة، في حي تل الھوا، الذي يقع إلى الجنوب الغربي من 

ني، أجبر وبينما كان الجنود يدخلون الى مبنى جمعية الھ8ل ا<حمر الفلسطي. مدينة غزة

وبينما كانت المجموعة تتحرك في أنحاء البلدة أُحبٍـر . الصبي على الدخول أو$ أمام الجنود

الصبي على السير أمامھا، حتى عندما واجه جيش الدفاع ا$سرائيلي مقاومة وأطلِـقت النار 

وعندما وصل الصبي إلى مستشفى القدس كان $ يزال أمام الجنود، ولكنه أطلق . عليھا

من 2005ويبدو أن ھذا يتعارض مباشرة مع حكم صادر في عام . راحه فيما بعدس

1المحكمة العليا ا3سرائيلية بشأن عدم مشروعية استخدام الدروع البشرية
.  

وأدى استمرار الغارات واستخدام المدارس من قبل جيش الدفاع ا3سرائيلي 

ن ا<ھم من ذلك، أنه أدى إلى مقتل والمستوطنين ا3سرائيليين إلى أضرار في الممتلكات ولك

غارة شنھا جنود جيش الدفاع 27وأبلغ عن وقوع ما مجموعه . وإصابة ط8ب ومدرسين

ا3سرائيلي وھجمات شنھا المستوطنون ا3سرائيلون على مدارس حكومية ومدارس تابعة 
                                                                                                                                                        

1
والمقدم إلى مجلس 2009رس ما26، الصادر في )A/63/785-S/2009/158(  2009تقرير ا:مين العام لعام  -

.ا:من
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. لى ط8بھاوع) ا<ونروا(لوكالة ا<مم المتحدة 3غاثة وتشغيل ال8جئين في الشرق ا<دنى 

مدارس وتضررت 7، دمرت 2009جانفي/2008وخ8ل ا<عمال القتالية في ديسمبر 

مدرسة من مدارس 36ولحقت أضرار طفيفة بما مجموعه . مدرسة حكومة في غزة157

ولحقت أضرار طفيفة بما . عيادة38مستشفى و 14وكذلك، تضرر أو دمر . ا<ونروا

1بعة لHونروامن المرافق الصحية التا8مجموعه 
.  

وواجه وصول المساعدات ا3نسانية إلى قطاع غزة صعوبة شديدة خ8ل معظم الفترة 

المشمولة بالتقرير، ولكنه شھد مزيدا من التدھور مع بداية ا<عمال القتالية في ديسمبر 

ورغم أن اسرائيل تركت معبرا واحدا مفتوحا بصورة جزئية خ8ل . 2009جانفي/2008

ن ا<عمال القتالية، فإن المعابر الرئيسية ظلت مغلقة وظلت الحركة داخل قطاع تلك الفترة م

و$ تزال حياة ا<طفال تتعرض للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة، . غزة مقيدة بشدة

بسبب صعوبات الحصول على خدمات طبية متخصصة في القدس الشرقية نتيجة للقيود 

وفي حين أن ا<طفال غالبا . لعبور نقاط التفتيشالحدودية وطلبات الحصول على تصاريح 

ما يحصلون على تصاريح، فإن والديھم $ يحصلون عليھا في كثير من ا<حيان، ونتيجة 

وخ8ل الفترة المشمولة بالتقرير، من . لذلك $ يتمكنون من الحصول على الع8ج الطبي

ن الحصول على خدمات طبية طف8 لقوا حتفھم في غزة <نھم لم يتمكنوا م13المعروف أن 

  .متخصصة من قبل السلطات ا3سرائيلية

و$ يزال ا<طفال الذين تعتقلھم السلطات العسكرية ا3سرائيلية وتحتجزھم يشكلون 

فا<طفال ُيقبض عليھم ويحكم عليھم بالسجن بمجموعة من التھم، من . أحد الشواغل الكبيرة

وات ا<من ا3سرائيلية، والقيام بمظاھرات ضد بينھا إلقاء الحجارة على الجدار أو على ق

وفي أي وقت خ8ل الفترة المشمولة . ا$حت8ل، والقيام بأعمال عنف ضد قوات ا<من

طف8 فلسطينيا محتجزين في السجون ومراكز ا$عتقال 337و 281بالتقرير، كان ما بين 

ا يخالف القانون ا3نساني عاما، مم12ا3سرائيلية، ومن بينھم أطفال $ تتجاوز أعمارھم 

                                                
1

  .)A/63/785-S/2009/158( 2009تقرير ا:مين العام لعام  -
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وتشير التقارير . وتم اعتقال ما يقرب من ثماني فتيات، وھن يقضين أحكاما بالسجن. الدولي

إلى أن ا3جراءات القانونية الواجبة تنتھك بصورة منھجية طوال المراحل التي تؤدي الى 

. ا<حكاماحتجاز ا<طفال، بما في ذلك مراحل القبض وا$ستجواب والمحاكمة وإصدار 

طف8 كانوا قد اعتقلوا واحتجزوا إلى أن ا<طفال ظلوا 21وتشير إفادات مأخوذة من 

يتعرضون لMيذاء، بما في ذلك الضرب، وعصب العينين، والحبس ا$نفرادي، وا3كراه 

على ا3د$ء باعترافات بلغة $ يقرأونھا و$ يكتبونھا، والحرمان من الطعام، والصياح، 

وأفاد عدد من ا<طفال بعد إط8ق سراحھم أنه طلب . لتعرض <صوات عاليةوا3ھانة، وا

  .منھم تقديم معلومات لصالح المخابرات ا3سرائيلية

طف8 محتجزين رھن ا$عتقال 15وع8وة على ذلك، كان ما يتراوح بين ثمانية و 

ل في ا$عتقال إذ يمكن احتجاز ا<طفا. ا3داري في أي وقت خ8ل الفترة المشمولة بالتقرير

ا3داري لمدة تصل إلى ستة أشھر دون تھمة أو محاكمة على أساس معلومات $ يفَصـح 

وجرى ا3ب8غ عن ا$حتجاز ا3داري لفتاتين يبلغ . عنھا للمحتجزين أو لممثليھم القانونيين

وھذا ھو أول حادث يبلغ عنه وتسجله . عاما، دون توجيه تھم إليھما16عمر كل منھما 

  .وتم ا3فراج عن الفتاتين عقب ذلك. م المتحدة بشأن ا$عتقال ا3داري لفتياتا<م

فلسطينيا على النزوح أو تضرروا نتيجة لقيام القوات 3691وأجبر ما يقرب من 

من المنشآت السكنية التي يشغلھا الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة 192ا3سرائيلية بھدم 

طف8 قد تأثروا بذلك، إضافة إلى ما يقدر 440وقد تأكد أن . يةالغربية بما فيھا القدس الشرق

وكانون 2008ديسمبر /وأسفرت ا<عمال القتالية في كانون ا<ول. طف8 آخرين194بنحو 

منز$ على ا<قل، 112عن زيادة كبيرة في ھدم المنازل، حيث ھدم 2009يناير /الثاني

1مما أثر على مئات ا<طفال
.  

                                                
1

ة ، نقL عن موقع مكتب الممثل الخاص لKمين العام المعني باXطفال والصراعات المسلح -
http://www.un.org/arabic/children/conflict/palestine.shtml
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الوارد الفلسطينيتتجاھل حقوق الطفلإسرائيللواقع الدولي ن�حظ أن انط�قا من ا  

F يطلب وذكرھا في تقرير الممثل الخاص لTمين العام المكلف بتأثير النزاع على ا�طفال، 

  .منھا سوى تفسيرات مع توجيه النقد لھا وحثھا على تعديل سياستھا

المطلب الثاني 

  دور مجلس ا�من

ن حسب أحكام الميثاق الجھاز ا<كثر أھمية في تشكيل ھيكل ھيئة يعتبر مجلس ا<م

  .ا<مم المتحدة، فھو منظم بطريقة تسمح له بممارسة وظائفه بصورة مستمرة

وتكمن أھمية مجلس ا<من بالنظر إلى طريقة تشكيله، ونظام التصويت فيه إلى 

لمھمات الرئيسية في أمر جانب ا$ختصاصات الھامة والفعالة التي يملكھا، حيث أسندت له ا

  .من الميثاق24حفظ السلم و ا<من الدوليين حسب المادة 

و$ شك أن ذلك يدفع المجلس حتما وفقا لص8حياته أن يتدخل في حالة انتھاكات 

  .حقوق ا3نسان

1996الممثل الخاص ل8مين العام في عام " جراسا ماشيل"وبعد أن نشرت السيدة 

المسلح على ا<طفال، حيث أدت توصيتھا إلى تحسن ملحوظ في دراستھا حول أثر النزاع

سياسات وبرامج حماية ا<طفال التي تضمنت تبني مجلس ا<من و<ول مرة قرارات تتصل 

بحماية ا<طفال في الصراعات المسلحة معتبرا ھذا الموضوع من موضوعات ا<من والسلم 

1الدوليين
.  

رات مجلس ا<من ذات الصلة بحماية وعليه سنتطرق في الفرع ا<ول إلى قرا

ا<طفال، والفرع الثاني نتطرق إلى إدماج حماية ا<طفال في عمليات حفظ الس8م،والفرع 

  .الثالث نتطرق إلى إدماج حماية ا<طفال في مفاوضات الس8م

                                                
   ، مجلLة ا:مLم المتحLدة، "مراقبLة أكثLر فاعليLة للعنLف ضLد ا:طفLال فLي الصLراع المسLلح" جوليا فريسون وسيليا بيتLرز،  -1

.37، ص 2004الوقائع، نيويورك، ،2رقم 
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  قرارات مجلس ا�من المتعلقة بحماية ا�طفال : الفرع ا�ول

يعYد قYرار مجلYس ا<مYن ،ومناقشYات المجلYسوضعت قضية ا$طفال في جدول أعمال

، أول قYYرار يكYYرس للطفYYل والنYYزاع المسYYلح و يعتYYرف 1999الصYYادر فYYي أوت 1261رقYYم 

بالتYYأثير العYYام والسYYلبي للصYYراعات المسYYلحة علYYى ا<طفYYال، ويحYYث مجلYYس ا<مYYن فYYي ھYYذا 

Yى القرار جميع أطراف النزاع على التقيد با3لتزامات المحددة المعقودة لحمايYال وعلYة ا<طف

ا<خص وقف إط8ق النYار إنسYانيا لتوزيYع مYواد ا3غاثYة، وتقYديم المسYاعدات ا3نسYانية، كمYا 

يمنYYYع مھاجمYYYة المYYYدارس والمستشYYYفيات، وحظYYYر اسYYYتخدام ا<لغYYYام ا<رضYYYية، وعYYYدم تجنيYYYد 

1ا<طفال
.  

، الذي حYدد فيYه عYددا 2000أوت 11في1314كما أصدر مجلس ا<من قراره رقم 

ركائز ذات الوجھة ا<كثر تحيدا، وذات المنحYى العملYي مYن أجYل حمايYة ا<طفYال أثنYاء من ال

النزاع المسلح وبعده،و ينص القرار على عدد من التYدابير المھمYة، فھYو يYدعو الYدول لوضYع 

حYYد لMتجYYار غيYYر المشYYروع با<سYYلحة الصYYغيرة وا<سYYلحة الخفيفYYة التYYي تYYؤجج نYYار الحYYرب 

ضYYحايا، كمYYا يYYدعو القYYرار إلYYى حمايYYة ا<طفYYال الضYYعاف بصYYفة وتسYYھم فYYي جعYYل ا<طفYYال 

خاصYة، بمYYن فYYي ذلYك ا<طفYYال المشYYردون داخليYا والبنYYات المختطفYYات ويYولي القYYرار أھميYYة 

خاصة للمنظمات ا3قليمية ويشجعھا على إنشاء وحدات لحماية ا<طفال و يطلYب القYرار مYن 

1261فيذ ھذا القرار والقرار ا<مين العام تقديم تقرير إلى مجلس ا<من عن تن
2
.  

، الYYذي أكYYد فيYYه 2001فYYي 1379وفYYي نفYYس السYYياق اعتمYYد مجلYYس ا<مYYن القYYرار 

المجلس على ضرورة امتثال جميع ا<طراف المعنيYة <حكYام ميثYاق ا<مYم المتحYدة والقYانون 

الدولي $ سيما مYا يتصYل منھYا با<طفYال، مYع التزامYه  بYالنظر حسYب ا$قتضYاء عنYد فYرض 

مYن ميثYاق ا<مYم المتحYدة فYي اWثYار ا3قتصYادية وا3جتماعيYة التYي 41تدابير بموجب المادة 

يمكن أن تحدثھا العقوبات علYى ا<طفYال، وذلYك لوضYع ا3سYتثناءات ا3نسYانية المناسYبة التYي 

  .تراعي احتياجاتھم الخاصة

                                                
www.un.org: عن موقع ا:مم المتحدة 1999ت أو25: الصادر في1261قرار مجلس ا:من رقم  -1

2
-Rachel Hodgkin et Peter Newell.  manuel d'application de la convent ion relative aux droits 

de l'enfant .UNICEF.2002 op.cit  .PP599. 
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ةبا3ضYYافة إلYYى ذلYYك  طالYYب القYYرار مYYن جميYYع ا<طYYراف فYYي الصYYراعات المسYYلح

بضYYYرورة ا3لتYYYزام بYYYإحترام أحكYYYام القYYYانون الYYYدولي المتصYYYلة بحقYYYوق الطفYYYل وحمايتYYYه فYYYي 

، 1977، وبروتوكوليھYا ا3ضYافيان 1949الصراعات المسلحة،$سيما اتفاقيYات جنيYف لعYام 

واتفاقيYYYة حقYYYوق الطفYYYل، مYYYع ا3لتYYYزام بإتخYYYاذ التYYYدابير الخاصYYYة لتعزيYYYز وحمايYYYة الحقYYYوق 

يYات المتYأثرات بالنزاعYات المسYلحة، وأن تضYع حYد لجميYع أشYكال وا3حتياجات الخاصة للفت

العنف وا3ستغ8ل بما في ذلYك العنYف الجنسYي $ سYيما ا3غتصYاب، مYع الوفYاء با3لتزامYات 

التYYي تعھYYدت بھYYا للممثYYل الخYYاص لMمYYين العYYام المعنYYي با<طفYYال والصYYراعات المسYYلحة، 

  .حماية ا<طفال في الصراع المسلحة وھيئات ا<مم المتحدة ذات الصلة فيما يتعلق ب

كما يحث مجلس ا<من الدول على وضع حYد لظYاھرة ا3ف8Yت مYن العقYاب ومحاكمYة 

المسYYؤولين عYYن جYYرائم ا3بYYادة الجماعيYYة، والجYYرائم ضYYد ا3نسYYانية وغيرھYYا مYYن الجYYرائم 

Yام العفYن أحكYرائم مYذه الجYتثناء ھYن بإسYا أمكYام كلمYال، والقيYق ا<طفYي حYة فYام المرتكبYYو الع

وكفالة معالجة عمليات تقصي الحقائق والمصالحة بعYد الصYراع <شYكال ا<ذى الشYديد الYذي 

1تعرض له ا<طفال
.   

ناقش فيھا موضYوع 2003وفي سابقة عقد مجلس ا<من جلسة دامت يوما كام8 في 

2ا<طفال في ظل النزاعات المسلحة وقام بتسمية وإدانة الدول التي تجند ا<طفال 
.  

1460الجدير بالذكر أن مجلس ا<مYن أصYدر فYي نفYس السYياق والمضYمون القYرار و

  .2004أفريل 22في1539، والقرار 2003جانفي30في

وممYYا سYYبق يتجلYYى لنYYا أن مجلYYس ا<مYYن أعلYYن التزامYYه بحمايYYة ا<طفYYال مYYن عواقYYب 

لحمايYYة وأضYرار الحYرب، وأكYد مYن خ8Yل قراراتYه علYYى أھميYة العمYل بشYكل شYامل لتYأمين ا

  .لHطفال على المستويات الجسدية والصحية والمعنوية والنفسية والتربوية

ولقرارات مجلس ا<من أھمية بالغة على الصYعيد الYدولي، لYذلك نجYد أن الYدول قYد $ 

ترغب أو تتحاشYى صYدور قYرار مYن مجلYس ا<مYن نظYرا لتYأثيره علYى الYرأي العYام العYالمي 

3منظمة الدولية بمتابعة تنفيذهو3ستجابة ا<جھزة ا<خرى في ال
.  

                                                
  www.un.org.، عن موقع ا:مم المتحدة  2001وفمبر  ن  20:  الصادر في1379قرار مجلس ا:من رقم   -1
.جھان الحلو،مرجع سابق  –2
. 311ماھر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، المرجع السابق، ص  -3
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يتعھYد أعضYاء ا<مYم المتحYدة بقبYول قYرارات :" فميثاق ا<مم المتحدة يYنص علYى أنYه 

"مجلس ا<من وتنفيذھا وفق ھذا الميثاق 
1

 .  

وقد قام ا<مين العام لHمم المتحدة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس ا<مYن السYالفة الYذكر، 

لYYس ا<مYYن، ويYYذكر فYYي ھYYذا الخصYYوص تقريYYر ا<مYYين العYYام وتقYYدم بتقYYارير بشYYأنھا إلYYى مج

الYذي 1612الذي قدمه عم8Y بقYرار مجلYس ا<مYن " ا<طفال والصراعات المسلحة: "بعنوان

1460، ) 2001( 1379طلب منه أن يقدم تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار والقرارات السYابقة  

)2003 ( ،1539 )2004.(  

Yن مYتخدامھم ويشمل التقرير معلومات عYال واسYد ا<طفYد لتجنيYع حYزام بوضYدى ا3لت

في الصYراعات المسYلحة، ورصYد ا3نتھاكYات الجYاري ارتكابھYا ضYد ا<طفYال المتYأثرين مYن 

الصراعات المسلحة، ومعلومات عن التقYدم المحYرز فYي تنفيYذ آليYة الرصYد و ا3ب8Yغ وتنفيYذ 

)2004( 1539من القرار 5خطط العمل التي دعت إليھا الفقرة 
2
 .  

مما سبق يتبين لنYا أن مجلYس ا<مYن قYد أقYر وجYود صYلة بYين انتھاكYات حقYوق الطفYل 

  .وا<خطار التي تھدد ا<من والسلم الدوليين 

  إدماج حماية ا�طفال في عمليات حفظ الس*م : الفرع الثاني

مYYن الم8مYYح الحديثYYة فYYي إطYYار نظYYام ا<مYYم المتحYYدة لحمايYYة حقYYوق ا3نسYYان، لجYYوء 

  .ة إلى استخدام قوات حفظ الس8م لحماية تلك الحقوقالمنظم

و$ شك أن ذلك يعد دورا جديدا لھذه القوات، يختلف كلية عن وظائفھا التقليديYة التYي 

مارسYYتھا سYYابقا، إذ بعYYد أن كانYYت وظيفYYة ھYYذه ا<خيYYرة تشYYمل مراقبYYة وقYYف إط8YYق النYYار          

صYبحت تلYك القYوات تلعYب دورا أساسYيا فYي أو الفصل بين القوات أو مراقبة الھدنYة، حيYث أ

كفالYYة احتYYرام حقYYوق ا3نسYYان وحرياتYYه ا<ساسYYية فYYي منYYاطق النزاعYYات المسYYلحة  خصوصYYا 

  . الحق في المساعدة ا3نسانية

وما زالت عمليات حفظ الس8م ب8 استثناء، تضم عناصر عسكرية، إ$ أن لعناصرھا 

YYن العYYبح مYYذلك أصYYة لYYم، ونتيجYYة دورا أھYYظ المدنيYYات حفYYة لعمليYYاط ا3دارة العامYYادي أن تن

                                                                                                                                                        

1
 .1945من ميثاق اbمم المتحدة  25المادة  - 

2
. 2006أكتوبر 26، " ا:طفال والصراعات المسلحة" :من ،تقرير ا:مين العام لمجلس ا -  
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الس8م بموظف مدني كبير بصفته ممث8 خاصا لHمYين العYام يكYون ھYو المسYؤول ا<ول عYن 

1العملية 
.  

لم يكن لHطفال وجYود فYي خطYط الس8Yم رغYم أنھYم يعYانون معانYاة جYائرة فYي أوقYات 

ل والصYراع المسYلح إلYى أنYه الحرب، لذلك دعا الممثل الخاص لHمYين العYام المعنYي با<طفYا

  .يجب أن يشكل ا<طفال جزءا من خطط الس8م

ولقد أيد مجلس ا<من ا3قتراح الذي تقYدم بYه ممثYل ا<مYين العYام بYأن يYتم التعبيYر عYن 

حماية ا<طفال ورعايتھم كواحد من الشواغل ذات ا<ولويYة فYي و$يYات حفYظ الس8Yم وأدمYج 

Yي و$يYال فYة ا<طفYدف حمايYوظفين المجلس ھYاد مYي بإيفYا يقضYد اقتراحYا أيYات، كمYات البعث

1مدنيين من ذوي الخبرة في حماية ا<طفال في عمليات حفظ الس8م
.  

وانط8قا من تلك المعطيات  قامYت إدارة عمليYات حفYظ الس8Yم التابعYة لHمYم المتحYدة 

YYال مھمYYة ا<طفYYاري حمايYYى مستشYYندت إلYYوظفين، وأسYYؤ$ء المYY8حيات ھYYام وصYYع مھYYةبوض

تقYYديم المسYYاعدة إلYYى مكتYYب الممثYYل الخYYاص ل8مYYين العYYام المعنYYي با<طفYYال فYYي الصYYراعات 

  :المسلحة، وكذلك لرئيس بعثة الس8م مع ا$ضط8ع ببعض المھام ا<خرى منھا ما يلي 

ضمان إعطاء ا<ولوية لحقوق الطفل وحمايته طوال عمليYة حفYظ الس8Yم، وتوطيYد الس8Yم -

. تأثر من جراء الحربوإعادة بناء البلد الم

.ضمان إدراج حقوق الطفل وحمايته في جداول أعمال لجان وھيئات صنع الس8م-

العمل كنقطة اتصال بين مختلف قطاعات عملية الس8Yم وجميYع الوكYا$ت والكيانYات ذات -

. الصلة

المساعدة على ضمان توفير التدريب المناسب بشأن حماية الطفYل وحقوقYه لجميYع ا<فYراد -

2شاركين في أنشطة الس8م وصنع وبناء الس8مالم
 .

  إدماج حماية ا�طفال في مفاوضات الس*م : الفرع الثالث

                                                
8، ص1993، جانفي 111، العدد مجلة السياسة الدولية، "نحو دور أقوى لHمم المتحدة " انظر بطرس بطرس غالي،  -1

.
.20، مرجع سابق، ص " الحماية الدولية لHطفال في النزاعات المسلحة " انظر فاطمة شحاته  زيدان، - 1
.2000عام  " ا:طفال والصراع المسلح :" تقرير ا:مين العام لمجلس ا:من بعنوان   - 2
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أصبح ھناك تحول في أفكار الشعوب والقادة نحو القناعة بأھمية الس8م، كما قام عدد 

كبير من المنظمات الدولية وا3قليمية وا<فراد والمؤسسات غير الحكومية بدور فاعل في 

3التوسط وبناء الس8م
.  

إ$ أنه كثير ما أھمل شأن ا<طفال في عمليات صنع الس8م، وما برح ثمن ھذا    

ا3ھمال يكون فادحا، فبدون أن ترد إشارات محددة عن ا<طفال أثناء مفاوضات الس8م، لم 

تخصص برامج وموارد كافية في مرحلة ما بعد الصراع لتلبية حاجيات ا<طفال،وفي 

ما بعد الصراع تبدو الحاجة ضرورية من أجل بناء الس8م لصالح ا<طفال ، وتبني مرحلة

1ھذا المفھوم ليس فقط في حا$ت النزاع الدولي
.  

وقد حث مجلس ا<من في قراراته الصادرة المتعلقة با<طفال والنزاعات المسلحة 

خ8ل جميع ا<طراف في الصراع أن تضع في ا$عتبار حقوق الطفل في الحماية

مفاوضات الس8م، كما طالب المجلس من ا<مين لHمم المتحدة أن يضع في اعتباره حماية 

ا<طفال في خطط الس8م المقدمة إلى المجلس، كما أوجب على وكا$ت ا<مم المتحدة 

وصناديقھا وبرامجھا أن تعمل في ما تضطلع به من أنشطة لبناء الس8م وعلى تعزيز ثقافة 

مل ذلك جملة من ا<مور منھا دعم برامج التثقيف في مجال الس8م، وغير الس8م وأن يش

  . ذلك من الوسائل القائمة على نبذ العنف لمنع نشوب الصراعات وحلھا

على) 2001( 1379من قراره رقم 11.10وھذا وقد ركز مجلس ا<من في البندان 

عند بحث الس8م يجب أن قضية ا<طفال الجنود حيث أوجب أن تشملھا مفاوضات الس8م، ف

2ينظر في تسريح الجنود ا<طفال ونزع أسلحتھم وإدماجھم في المجتمع
.  

إن اھتمام مجلس ا2من بالقضية يؤكد من جديد على شرعية الحماية التي يجب  أن يتمتع 

بھا الطفل في النزاعات المسلحة، وبأن ھذه ليست مسألة تعني فقط الدول المتورطة في النزاع، بل 

  .3ضمان احترام الحقوق ا2ساسية لMطفال في السCم مسؤولية جماعية عالميةإن

                                                
 . 314ماھر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، مرجع سابق، ص   - 3
. 12، مرجع سابق ، ص "نحو دور أقوى لHمم المتحدة " بطرس بطرس غالي ،  - 1
.20، المرجع السابق، ص "لدولية لHطفال في النزاعات المسلحة الحماية ا" فاطمة شحاته زيدان،   - 2
. 170، مرجع سابق، ص "حماية ا:طفال في حا�ت  النزاع  المسلح " ساندرا سنجر،   - 3
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انطCقا من الواقع نستشف أن ما يؤخذ على مجلس ا2من استغCله صCحياته وفقا 

لCعتبارات السياسية التي تخضع لموازين القوة داخل مجلس ا2من والذي تسيطر عليه الو�يات 

تغل ذلك لصالح إسرائيل بتأجيل التحقيق والمقاضاة في الجرائم المتحدة ا2مريكية والتي تس

اEسرائيلية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية باستخدام حق الفيتو Eحباط حتى 

   . إدانة إسرائيل

  المبحث الثاني

  الحماية بموجب لجنة حقوق الطفل

، لغYرض دراسYة  التقYدم لجنYة حقYوق الطفYل  1989أنشأت اتفاقية حقوق الطفYل عYام 

الذي أحرزته الدول ا<طYراف فYي اسYتيفاء تنفيYذ ا3لتزامYات التYي تعھYدت بھYا لحمايYة حقYوق 

  .الطفل وفقا <حكام ا3تفاقية 

وسYYنتعرف فYYي ھYYذا المبحYYث علYYى تشYYكيل اللجنYYة ونظامYYه القYYانوني فYYي ،و نتطYYرق 

مYYع بيYYان . بYYه اللجنYYة$ختصاصYYات اللجنYYة، ثYYم نتطYYرق لموقYYف الفقYYه مYYن الYYدور الYYذي تقYYوم

  .م8حظات اللجنة حول تنفيذ إسرائيل ل8تفاقية الدولية لحقوق الطفل 

  المطلب ا�ول 

  وظائف اللجنة وتقييم دورھا

تعد لجنة حقوق الطفل ا3طار المؤسساتي لحماية  الحقوق التي أقرتھا اتفاقية حقوق 

ب المجتمع الدولي لتنفيذ ، فھي تشكل أداة استجواب ومساءلة من جان1989الطفل لعام 

ا$تفاقية ، ونظرا <ھمية الدور الذي تقوم به اللجنة في مجال حماية حقوق الطفل فإننا 

  .سنتناولھا بالدراسة والبحث 

  تشكيل اللجنة ونظامھا القانوني : الفرع ا�ول

، وتتYYألف اللجنYYة مYYن ثمانيYYة عشYYر خبيYYرا، مYYن ذوي 1991أنشYYئت اللجنYYة فYYي عYYام 

تنص على لجنة   2الفقرة 43علما أن المادة ( خلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بھا المكانة ال

فYYي ديسYYمبر 50/155خبYYراء، إ$ أن الجمعيYYة العامYYة أصYYدرت القYYرار رقYYم 10تتكYYون مYYن 

دولYYة  127عضYYوا، وبعYYد موافقYYة  ثلثYYي الYYدول ا<عضYYاء أي 18، بزيYYادة العYYدد إلYYى 1995



220

)  2003بدايYة عYام دخل التعديل حيز النفاذ في 
، وتنتخYب الYدول ا<طYراف أعضYاء اللجنYة 1

مYYن بYYين رعاياھYYا، ويعمYYل ھYYؤ$ء ا<عضYYاء بصYYفتھم الشخصYYية، ويYYولى ا3عتبYYار للتوزيYYع 

2الجغرافي العادل
 .  

مYن ا3تفاقيYة  43أما طريقة انتخاب أعضاء اللجنYة، حسYب الفقYرة الرابعYة مYن المYادة 

نYYة بعYYد سYYتة أشYYھر علYYى ا<كثYYر مYYن تYYاريخ بYYدء نفYYاذ يجYYري ا3نتخYYاب ا<ول لعضYYوية اللج

، وبعد ذلك مرة كل سنتين، ويتم ا3نتخYاب بYا$قتراع 1990سبتمبر 2ا3تفاقية  الذي كان في 

السري من قائمة أشخاص ترشحھم الدول ا<طراف من قائمYة مرتبYة، يقYوم بإعYدادھا ا<مYين 

  .تماعات الدول ا<طرافالعام لHمم المتحدة الذي بدوره يقوم بدعوة إلى اج

و بالنسبة لمدة و$ية أعضاء اللجنة  فھي أربع سYنوات، مYع جYواز إعYادة انتخYاب أي 

من ا<عضاء، غير أن مدة و$ية خمسة من ا<عضاء تنقضي بسنتين، وتجرى قرعYة لتحديYد 

من يعوضYھم ، وإذا تYوفى أحYد ا<عضYاء أو اسYتقال  تعتمYد الدولYة التYي رشYحته خبيYرا آخYر 

1افقة اللجنة ليكمل المدة المتبقية بمو
.  

وتضع اللجنة نظامھا الداخلي، وتجتمع اللجنة عادة مYرة كYل سYنة، إ$ أنYه فYي الوقYت 

الحاضر أصبحت اللجنة تعقد ث8ث جلسات في العام في جنيف، في جYانفي ومYاي و سYبتمبر 

ع من التحضYيرات لفترات تمتد الواحدة منھا ث8ثة أسابيع، ويلي كل جلسة من الجلسات أسبو

، حيث يمكن للمنظمات غير الحكومية تقديم معلومYات بشYأن )ما قبل الجلسات(للجلسة التالية 

البلYYدان التYYي تقYYرر النظYYر فYYي تقاريرھYYا فYYي الجلسYYة التاليYYة،ويقوم علYYى خدمYYة اللجنYYة مكتYYب 

2المفوض السامي لحقوق ا3نسان
.  

  اختصاصات اللجنة : الفرع الثاني

YYاط اللجنYYل نشYYي يتمثYYراف فYYدول ا<طYYا الYYي ترفعھYYارير التYYص التقYYة وفحYYي دراسYYة ف

  .اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكو$تھا، وتصدر م8حظاتھا الختامية في ھذا الشأن

كمYYا تقYYوم بYYإجراء التعليقYYات علYYى مYYواد ا$تفاقيYYة، ومناقشYYة مواضYYيع معينYYة تخYYص 

  .طفلا<طفال مع كل ذلك تصدر توصيات بھدف التطبيق الفعلي لحقوق ال

                                                
 ...www.unhcrch..نق� عن موقع  المحافظة السامية لHمم المتحدة  لحقوق ا�نسان  - 1
  . 1989من اتفاقية حقوق الطفل 02الفقرة 43مادة ال –2
. 1989من اتفاقية حقوق الطفل 43المادة 7،6الفقرة 43المادة   - 1
  org / arabic   .www.amnesteyنق� عن موقع منظمة العفو الدولية   - 2
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الفقYرة الخامسYة مYن اتفاقيYة حقYوق الطفYل، 44تلقي تقارير الدول ا<طراف طبقYا للمYادة  -3

كمYYا تقYYدم اللجنYYة للجمعيYYة العامYYة كYYل سYYنتين عYYن طريYYق المجلYYس ا3قتصYYادي وا3جتمYYاعي 

  . تقارير عن أنشطتھا

ولمساعدة الدول ا<طراف في كتابYة وتنظYيم تقاريرھYا ا<وليYة، اعتمYدت لجنYة حقYوق 

، مبYYادئ توجيھيYYة عامYYة، تتعلYYق بشYYكل 1991طفYYل فYYي دورتھYYا ا<ولYYى التYYي فYYي أكتYYوبر ال

  .ومضمون التقارير

قYYYررت اللجنYYYة أخYYYذ موضYYYوع ا<طفYYYال 1991ففYYYي دورتھYYYا ا<ولYYYى فYYYي أكتYYYوبر 

1992والنزاعYات المسYYلحة كموضYوع للدراسYYة و المناقشYة وفYYي دورتھYا الثانيYYة فYي أكتYYوبر 

سYنة،وفي 18دول التي $ تجند فYي صYفوف قواتھYا أطفYال أقYل مYن أثنى تقرير اللجنة على ال

دورتھا الثالثة أصدرت اللجنة توصية إلى الجمعية العامة تطلب من ا<مين العام تعيين ممثYل 

1له خاص با<طفال والنزاعات المسلحة 
.  

كمYYا تخYYتص اللجنYYة بتلقYYي التقYYارير مYYن الYYدول ا<طYYراف حYYول التYYدابير التYYي اتخYYذتھا 

يذ البروتوكول ا3ختيYاري 3تفاقيYة حقYوق الطفYل بشYأن اشYتراك ا<طفYال فYي الصYراعات لتنف

المسلحة وبناء على ما تقدم فإن الدولة تقدم ث8ث تقYارير ا<ول يقYدم فYي غضYون سYنتين مYن 

والثاني تقرير دوري  يقدم كل خمYس سYنوات،والثالث تقريYر إضYافي يقYدم بدء نفاذ ا3تفاقية، 

2اللجنة معلومات إضافيةفقط عندما تطلب 
 .  

و تشترط اللجنYة فYي التقYارير بيYان التYدابير المتخYذة بشYأن التقYدم المحYرز فYي مجYال 

  .حماية الطفل ومدى تطابقھا مع ا3لتزامات الدولية

وكYYرد فع8YY علYYى مYYا يحYYدث فYYي فلسYYطين عبYYرت اللجنYYة عYYن قلقھYYا علYYى ا3نتھاكYYات 

لصYYحة والتعلYYيم والسYYكن، وأدانYYت نسYYف البيYYوت ا3سYYرائيلية لحقYYوق الطفYYل الفلسYYطيني فYYي ا

وا3عتقال التعسفي لHطفال، وأكدت على حرية الحركة وأھمية وصYول الخYدمات ا3نسYانية، 

وطالبت اللجنة دولة إسرائيل بإنھاء العنYف ضYد ا<طفYال ومحاسYبة المسYؤولين عYن ا<عمYال 

                                                
1
-Rachel Hodgkin et Peter Newell.op.cit  .P596. 

  .365.364ماھر جميل أبو خوات ، الحماية الدولية لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص  -2
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كمYYا طالبYYت إسYYرائيل العسYYكرية ضYYد ا<طفYYال وتقYYديم التعويضYYات لHطفYYال المتضYYررين، 

1997بالتوقيع على ميثاق حظر ا<لغام لعام 
1
.  

، تبنYت اللجنYة تعليمYة تحتYوي علYى توجيھYات 03/10/2001بتاريخ 28وفي دورتھا 

  : خاصة بمشاركة ا<طفال في النزاعات المسلحة مع وجوب إيفادھا بالمعلومات التالية

  . ا3جراءات التشريعية المتخذة لمنع  تجنيد ا<طفال-

تقYYديم إحصYYائيات عYYن عYYدد ا<طفYYال المجنYYدين فYYي الجماعYYات المسYYلحة، مYYع بيYYان التYYدابير -

المتخYYذة مYYن طYYرف الدولYYة لتحسYYيس الجماعYYات ومنعھYYا مYYن إقحYYام ا<طفYYال فYYي المواجھYYات 

. المسلحة

.تحديد الجھة القضائية المختصة التي تنظر في مسألة تجنيد ا<طفال-

2دة ا<طفال المحاربين بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجھمتحديد التدابير المتخذة لمساع-
.

دراسYYة التقYYارير حيYYث تجYYري العمليYYة فYYي جلسYYة خاصYYة تحضYYيرية لYYدورة اللجنة،يعقYYدھا  -2

ومنظمYYات غيYYر حكوميYYة تابعYYة للدولYYة ففYYوج عمYYل تشYYارك فيھYYا منظمYYات دوليYYة كاليونيسYYي

شYكل أسYئلة تطYرح علYى الدولYة المعنية، ثم يقوم فوج العمل بوضع قائمة من المواضيع على 

التYYي تYYرد كتابيYYا قبYYل دورة اللجنYYة العلنيYYة، وفYYي الختYYام تنشYYر اللجنYYة نتYYائج الYYدورة وتقYYدم 

3اقتراحات وتوصيات تبلغ للجمعية العامة
.  

وتشYYمل مواضYYيع معينYYة تخYYص ا<طفYYال و تYYؤثر فYYي : التعليقYYات والمناقشYYات العامYYة-3

يجYYوز : مYYن النظYYام الYYداخلي للجنYYة علYYى أنYYه73تحسYYين تطبيYYق ا3تفاقيYYة  حيYYث تYYنص المYYادة

للجنة أن تعد تعليقات عامة اسYتنادا إلYى مYواد وأحكYام ا3تفاقيYة، بغيYة تعزيYز تنفيذھا،مسYاعدة 

المتعلقة بتقديم التقارير، وتدرج اللجنة التعليقات العامة االدول ا<طراف في الوفاء بالتزاماتھ

.في تقاريرھا إلى الجمعية العامة

مYن نظامھYا 75وبا3ضافة للتعليقYات العامYة، قYررت لجنYة حقYوق الطفYل وفقYا للمYادة         

الداخلي، أن تكرس دوريا في دورتھا العاديYة يومYا 3جYراء مناقشYة عامYة بشYأن مYادة محYددة 

                                                
:   ائت�ف حقوق الطفل الفلسطيني، موقع ، "في ظل النزاعات المسلحة وا�حت�ل ا:طفال" جھان حلو ، ، -1

pal.com-www.cmc

2
 .101-99،  ص 2010، القاھرةماية  الدولية لحقوق الطفل ، دار النھضة العربية ،نجوان الجوھري ، الح -

 ...www.unhcrchنق� عن موقع المحافظة السامية لHمم المتحدة  لحقوق ا�نسان -3
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مYYن مYYواد ا3تفاقيYYة، أو موضYYوع محYYدد مYYن مواضYYيع حقYYوق الطفYYل، وذلYYك مYYن أجYYل فھYYم 

  .المترتبة عليھامضمون ا3تفاقية  واWثار 

موقف الفقه من دور اللجنة : الفرع الثالث

إن النYYواحي ا3يجابيYYة فYYي تشYYكيل اللجنYYة أنھYYا تجنبYYت الخيYYار الحكYYومي <ن الخبYYراء         

يعملون بصفتھم الشخصية، مما يمنح للجنة مزيدا من الفعالية والحياد، وقYد أحسYنت ا3تفاقيYة 

الحكوميYة نظYرا للYدور الھYام والمتزايYد الYذي تلعبYه فYي صنعا في ا3سYتعانة بالمنظمYات غيYر 

فYي اقامYة 1991مجال حماية ورعاية الطفولة، وبشكل عYام فYإن اللجنYة قYد نجحYت منYذ عYام 

شراكة قوية للعمل محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا من اجل النھYوض بحقYوق الطفYل وحمايتYه ، 

والماليYYة والبشYYرية لتحسYYين حقYYوق كمYYا أصYYبحت عYYام8 محفYYز معتYYرف بYYه للمYYوارد الفكريYYة 

1الطفل في جميع البلدان 
.  

أما الجوانب السلبية فعمYل اللجنYة يقتصYر علYى مجYرد تلقYي التقYارير مYن الYدول وإبYداء       

بعYYض المقترحYYات والتوصYYيات بشYYأن ھYYذه التقYYارير،  فا$قتصYYار علYYى مجYYرد التYYزام الYYدول 

فYYي تطبيYYق أحكYYام ا$تفاقيYYة دون أن يعYYزز ا<طYYراف بتقYYديم تقYYارير الYYى اللجنYYة عYYن جھودھYYا

برقابYYة متبادلYYة بYYين الYYدول ا<طYYراف ومYYن اللجنYYة ، مYYن شYYأنه أن يYYؤثر فYYي فاعليYYة التYYدابير 

المتخذة في ھذا الشأن ،     كان من ا<جدر أن تتلقى التبليغات مYن أيYة دولYة أو تمYنح للطفYل 

2تهحق تقديم شكوى إلى اللجنة في حالة انتھاك حقوقه وحريا
.  

لعل السبيل الوحيد لسد ھذا النقص ھو إبرام بروتوكول اختيYاري إضYافي ملحYق باتفاقيYة      

حقوق الطفل يتيح لHفراد بما فيھم ا<طفال حق إرسYال شYكاوى للجنYة حقYوق الطفYل ، وذلYك 

على غرار البروتوكول ا$ختياري الملحق با$تفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييYز 

3، الذي أجاز للمرآة الحق في تقديم الشكاوى والرسائل 1999المرأة لعام ضد
.  

  

  

  

                                                
1

، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، نجوان السيد أحمد الجوھري ، الحماية الدولية لحقوق الطفل ، رسالة دكتوراه  -
 .233، ص 2010القاھرة ، 

.181.180انظر  عبد العزيز مخيمر عبد الھادي،  مرجع سابق، ص -2
3
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  المطلب الثاني

  موقف لجنة حقوق الطفل من الممارسات ا(سرائيلية

دورتھا الثالثة 2010جانفي29اختتمت لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في 

دولة 12ر الدورية المقدمة من والخمسين المنعقدة في جنيف بإصدار توصيات بشأن التقاري

استضافت لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وفدا من إسرائيل،وفي نفس الدورة بما فيھم 

في جلسة حوار استمرت ث8ث ساعات حول امتثال إسرائيل ا3سرائيليةالحكومة 

  . بشأن اشتراك ا<طفال في النزاعات المسلحةل8تفاقيةللبروتوكول ا$ختياري 

  التقارير ا(سرائيلية للجنة حقوق الطفل : ا�ول الفرع

تقع على إسرائيل مسؤولية خاصة في حماية ا<طفال، فقد صادقت إسرائيل على 

، ودخلت ھذه ا$تفاقية حيز النفاذ بتاريخ 1991، في العام 1989اتفاقية حقوق الطفل للعام 

لديھا مكانة القانون الملزم في ليست ) اتفاقية حقوق الطفل(ھذه ا$تفاقية . 1991نوفمبر 2

غير أن ا$تفاقية . إسرائيل، حيث أن التشريعات ا<ساسية التي تمكن تطبيقھا لم ُتسن بعد

وقد قدمت إسرائيل تقريرھا ا<ول، الذي كان عليھا تقديمه بعد . ُيسَتشھد بھا كأصل قانوني

سنوات وذلك في فيفري ، بعد ثماني1993عامين من تصديقھا على ا$تفاقية، أي في العام 

تقرير إسرائيل التمھيدي لم يشر إلى ا<طفال الفلسطينيين في ا<راضي ، 2001من العام 

الفلسطينية المحتلة التي يدور فيھا نزاعا مسلحا، ومع ذلك فإن اللجنة كانت قد أبلغت حول 

ير بديل ممارسات إسرائيل في تجنيد ا<طفال في الضفة الغربية وقطاع غزة من خ8ل تقر

قدم من قبل الحركة العالمية للدفاع عن ا<طفال بفرعيھا ا3سرائيلي والفلسطيني، وھذه 

واستخدامھم كدروع " أمنية"الممارسات تنطوي على احتجاز أطفال $رتكابھم مخالفات 

بشرية أو مخبرين و<غراض عسكرية واستخباراتية في انتھاك للمادة الثانية للبروتوكول 

شأن اشتراك ا<طفال في النزاعات المسلحة وكذلك قرار المحكمة العليا ا$ختياري ب

1ا3سرائيلية 
 .  

                                                

1
جنة ا:مم المتحدة لحقوق الطفل تستجوب لالمركز القانوني لحقوق ا:قلية العربية في إسرائيل،  -

 http://adalah.org/Articles/1421،إسرائيل
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با3ضافة إلى ذلك قامت منظمة نيو بروفايل ا3سرائيلية بتقديم معلومات تفصيلية إلى 

اللجنة حول قوانين وممارسات تجنيد ا<طفال في إسرائيل معربة في الوقت ذاته عن قلقھا 

عاما وترويجھا بشكل عام فكرة 17يل بالتجنيد الطوعي ابتداء من سن إزاء سماح إسرائ

  . بناء مجتمع ونظام تعليمي على أساس القيم العسكرية

، 2012أكتوبر 18أصدرت لجنة ا<مم المتحدة المعنية بحقوق الطفل في كما

ماطالبت من خ8لھا إسرائيل بتقديم معلومات إضافّية ومحّدثة بخصوص " قائمة قضايا"

وجاء نشر قائمة القضايا في أعقاب مراجعة اللجنة . تقاريرھا الدورّية ا<خيرة للجنةفيورد 

في مقرھا في 2012أكتوبر 12حتى38سرائيل خ8ل جلسة عملھا التي ُعقدت من 

وشددت اللجنة في قائمة القضايا على أنه من مسؤولية إسرائيل تقديم تقرير عن ،جنيف

المحتلة كمنطقة تخضع لسلطة إسرائيل وفًقا للقانون الدولي وبالتالي فھي المناطق الفلسطينية

كما أشارت قائمة القضايا إلى المجا$ت التي تلمس بھا فجوات . تتحمل المسؤولية تجاھھا

كبيرة بين ا<طفال العرب في إسرائيل وا<طفال اليھود، خصوًصا في مجا$ت الفقر، 

1تتعلق بـ  ة 3سرائيل أسئلة الصحة والتعليم، وقد وجھت اللجن
:  

  . منع لم شمل العائ8ت وا<طفال الفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة وإسرائيل -

الفوارق في المؤشرات الصحية بين ا<طفال اليھود وا<طفال العرب في مجال وفيات  -

رافق النظافة النقص في مياه الشرب اWمنة، وم، و الرضع ومجال متوسط العمر المتوقع

والصحة لHطفال في إسرائيل، بإشارة خاصة إلى ا<طفال البدو في القرى غير المعترف 

  . بھا في النقب

  . ھدم بيوت وممتلكات العائ8ت الفلسطينية، معونات المتضررين، وإصدار تصاريح بناء -

  . الفجوة في نسب الفقر بين ا<طفال اليھود والعرب -

                                                
1

لجنة حقوق الطفل تصدر توصياتھا �سرائيل حول اشتراك ا:طفال فرع فلسطين ،/ الحركة العالمية للدفاع عن اXطفال  -
http://arabic.dci-palestine.org/documents،  في النزاعات المسلحة
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بين ا<طفال اليھود وا<طفال العرب داخل إسرائيل، بما في ذلك نسبة الفوارق في التعليم -

 . التسرب من المدارس وجودة مرافق التعليم والموارد المخصصة للمدارس

  انتقادات لجنة حقوق الطفل (سرائيل  : الفرع الثاني 

انتقدت استمرار )2010جانفي   11-9/ 53الدورة(اللجنة وفي م8حظاتھا الختامية 

رائيل في التنصل من مسؤوليتھا في تطبيق ا$تفاقية والبروتوكولين ا$ختياريين الملحقين إس

إزاء ا$ستخدام المستمر " قلقھا العميق"بھا في ا<راضي الفلسطينية المحتلة معربة عن 

بتجريم تجنيد ا<طفال كونھا إسرائيللHطفال الفلسطينيين كدروع بشرية ومخبرين وطالبت 

إزاء عدم امتثال الدولة " بقلق بالغ"ع8وة على ذلك، اللجنة تشعر . ا$تفاقيةيدولة طرف ف

للتوصيات السابقة للجنة حول اعتقال واستجواب ا<طفال على يد ا$تفاقيةالطرف في 

السلطات ا3سرائيلية في ا<راضي الفلسطينية المحتلة، وعن قلقھا الشديد إزاء محاو$ت 

على الوقف التام إسرائيلاختصاص القضاء العسكري وحثت إنشاء محكمة لHحداث ضمن

لممارساتھا في محاكمة ا<طفال في المحاكم العسكرية مضيفة أن ا<طفال $ ينبغي تعرضھم 

و " ا$حت8ل غير الشرعي لHراضي الفلسطينية"كما اعتبرت اللجنة أن ، ل8عتقال ا3داري

وفي ھذا الصدد ". يساھم في دوامة العنف"أن $ يمكن إ$" اليومي للفلسطينيينا3ذ$ل"

حصارھا المفروض على قطاع غزة على وجه السرعة إنھاءعلىإسرائيلحثت اللجنة 

  ". ا$متثال لتوصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لHمم المتحدة في غزة"و

أما فيما يتعلق با<طفال الذين يعيشون في إسرائيل، فقد طالبت اللجنة بإجراء 

تغييرات في التشريعات والممارسات في العديد من القضايا بما في ذلك سن التجنيد 

إسرائيلبدورھم قالوا أن ا3سرائيليةممثلو الحكومة . العسكري وإدارة المدارس العسكرية

لم تنتھك ا$لتزامات المنصوص عليھا في البروتوكول ا$ختياري ولم ترسل أحدا تحت سن 

ومع ھذا فإن الحظر المفروض على تجنيد ا<طفال يشمل التدريب . الثامنة عشرة للقتال

  .1 العسكري وأية محاولة لتحويل الطفل إلى جندي

                                                
1

) CRC/C/OPAC/ISR/CO/ 1( 2010جانفي 11-29والخمسون ،الثالثةالطفل،  الدورةحقوقلجنة -
ا�ختيLLLLLLLاريمLLLLLLLن البروتوكLLLLLLLول8المLLLLLLLادةبموجLLLLLLLبا:طLLLLLLLرافالLLLLLLLدولمLLLLLLLنالمقدمLLLLLLLةالتقLLLLLLLاريرفLLLLLLLيالنظLLLLLLLر
.المسلحةالنزاعاتفيباشتراك ا:طفاللقالمتعالطفلحقوقباتفاقيةالملحق
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بشأن العسكرة الشاملة للنظام التعليمي في إسرائيل "وفي ھذا الصدد أعربت اللجنة عن قلقھا 

مشيرة إلى " ارسوإدراج المواضيع العسكرية ا3لزامية كجزء من المناھج الدراسية في المد

من اتفاقية حقوق الطفل، وھذه ھي المرة ا<ولى التي تشير 29أن ھذا يتناقض مع المادة 

التطور ھذا يمكن م8حظته بشكل أكبر . فيھا وثيقة قانونية دولية صراحة إلى ھذه المسألة

والمربين نتيجة لتوجيھات مكثفة تقوم بھا حاليا وزارة التربية والتعليم وذلك بإلزام المدارس

  .1 المعارضين لھذه الخطوةوإسكاتزيادة الوجود العسكري في المدارس 

 "نيو بروفايل"فرع فلسطين ومنظمة / الحركة العالمية للدفاع عن ا<طفالانتقدت       

لم تصدر أي توصية بشأن تجنيد ا<طفال من قبل الجماعات المسلحة غير <نھا اللجنة

شيات المستوطنين وذلك $فتقارھا للمعلومات الكافية حول ھذه الحكومية بما في ذلك ميلي

الظاھرة، لھذا ينبغي على إسرائيل اتخاذ تدابير ملموسة لحماية حقوق ا<طفال ا3سرائيليين 

الذين يجري تجنيدھم في ميليشيات المستوطنين وكذلك ا<طفال الفلسطينيين الذين يقعون 

2ضحية لھذه الجماعات العنيفة
 .  

ختام ھذا المبحث نخلص أنه نتج عن الجھود التعاونية خ8ل السنوات ا<خيرة وفي 

،وكيانات ا<مم )اليونيسيف(بين مكتب الممثل الخاص، ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة 

المتحدة الرئيسية ا<خرى، إضافة إلى الدول ا<عضاء،والمنظمات ا3قليمية، والمنظمات 

مع المدني، تقدم كبير وأعمال ھامة ونتائج ملموسة غير الحكومية، ومجموعات المجت

بالنسبة لHطفال، ويشمل ھذا التقدم زيادة ا3دراك العالمي لبعض المسائل المتعلقة با<طفال 

المتضررين بالصراع المسلح،والتركيز المستمر وإعطاء ا<ولوية لھذه المسألة من قبل 

ح على جدول أعمال السلم وا<من الدوليين الجمعية العامة، وإدراج ا<طفال والصراع المسل

3عن طريق ا3شراك المنھجي لمجلس ا<من
.  

                                                
1

) CRC/C/OPAC/ISR/CO/ 1( 2010جانفي 11-29والخمسون ،الثالثةالطفل،  الدورةحقوقلجنة -
2

لجنة حقوق الطفل تصدر توصياتھا �سرائيل حول اشتراك فرع فلسطين ،/ الحركة العالمية للدفاع عن ا:طفال  -
http://arabic.dci-palestine.org/documents،  ا:طفال في النزاعات المسلحة

انظLLLLLLLLر موقLLLLLLLLع الممثLLLLLLLLل الخLLLLLLLLاص لHمLLLLLLLLين العLLLLLLLLام المعنLLLLLLLLي بتLLLLLLLLأثير النLLLLLLLLزاع المسLLLLLLLLلح علLLLLLLLLى ا:طفLLLLLLLLال   -3
rabic/children/conflicthttp://www.un.org/a
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  المبحث الثالث

  دور الھيئات الدولية المختصة في حماية حقوق الطفل الفلسطيني

إن التشاؤم الذي يسود المجتمع الدولي بخصوص تأمين الحماية لHطفال في 

تتزايد، ومعه ازدادت شكوك المنظمات النزاعات المسلحة وا3حت8ل في ھذا العصر

ا3نسانية حول مستقبل ا<مم المتحدة، ومستقبل القانون الدولي ا3نساني، وذلك لت8قي 

مصالح الدول ا<قوى عسكريا مع ا3حتكارات ا3قتصادية والصناعات العسكرية،ورغم ذلك 

حماية ا<طفال نجد في الوقت الحاضر جھودا واضحة لبعض الھيئات الدولية في مجال 

  .وقت النزاعات المسلحة

أحد أھم ھذه الھيئات بوصفه "  فاليونيسي" ويمثل صندوق ا<مم المتحدة للطفولة 

جھازا دوليا يعني بشكل رئيسي بنشر حقوق الطفل ودعمھا على المستوى الدولي، با$ضافة 

  وكالة ا<مم المتحدة 3غاثة وتشغيل ال8جئين الفلسطينيينالى 

$ يمكن إغفال ما تقوم به اللجنة الدولية للصليب ا<حمر من جھود في كما أنه

  .مساعدة ضحايا النزاعات، وما تمنحه لHطفال من أولويات

وكالة ا<مم المتحدة 3غاثة وتشغيل ال8جئين وبھذا سنتحدث عن اليونيسيف و 

دولية التي تھتم بدعم واللجنة الدولية للصليب ا<حمر، كنماذج رائدة للھيئات الالفلسطينيين

حقوق الطفل وحمايته في ظل النزاعات وبعد انتھاء النزاع، وبالتالي سنتطرق إلى 

اليونيسيف في المطلب ا<ول، وفي المطلب الثاني نتطرق إلى اللجنة الدولية للصليب 

  .ا<حمر
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  ا�ول لمطلبا

  )صندوق ا�مم المتحدة للطفولة (فاليونيسي

لnستمتاع ھم عليإلى فوات الفرصة ت اFحت�ل تؤديإن ظروف ا�طفال تح

لnساءة، والعنف وا�ستغ�ل، والعنف ھم زيد من خطر تعرضFحت�ل يبطفولتھم، فا

ا�لغام ا�رضية والقنابل التي لم تنفجر، وھنا بسببالجنسي مع الشعور المتزايد بعدم ا�مان 

1اFحت�لتحتفي حماية ا�طفالفيبرز دور منظمة اليونيسي
وعليه سنتعرف على  .

  .المنظمة في الفرع ا�ول والفرع الثاني سنخصصه لنشاط المنظمة لحماية ا�طفال 

  .التعريف باليونيسيف : الفرع ا�ول

من قبل الجمعية العامة  1946ديسمبر  11فيتأسس صندوق ا<مم المتحدة للطفولة   

سنوات يقوم فيھا الصندوق بأعمال لHمم المتحدة، وكان التفويض ا<صلي لمدة ث8ث

2ا3غاثة الطارئة والواسعة لضحايا الحرب العالمية الثانية من ا<طفال
.

مددت الجمعيةحيث ھيئة دائمة في ا�مم المتحدة1953عامفيفاليونيسيأصبحت 

3لفترة غير محددةفاليونيسيالعامة لTمم المتحدة وFية 
 .  

نھ��ا تكل��ف منظم��ة اليونيس��يف القي��ام بت��دعيم عم��ل لجن��ة تفاقي��ة حق��وق الطف��ل فإ�وطبق��ا 

حقوق الطفل، وذلك من خ�ل المشاركة  في دراس�ة تق�ارير الدول،وتق�دم للجن�ة حق�وق الطف�ل 

.تقارير عن تطبيق اFتفاقية، وتجيب على طلب المشورة أو المساعدة التقنية للدول
4

  

: ك�اsتي" م�ن نح�ن "الفقرة فيموقعھاأوردت المنظمة تعريف بنفسھا ومبادئھا، على 

وق�د ت�م إنش�اء . إننا نؤمن ب�أن تنش�ئة ا�طف�ال ورع�ايتھم تمث�ل حج�ر الزاوي�ة ف�ي تق�دم البش�رية

واضعة ھذا الھدف نصب أعينھا ـ أن تعمل مع اsخرين للتغلب على العقب�ات الت�ي فاليونيسي
                                                

  . 14،ص2006، نيويورك، فوضع ا:طفال في العالم، اليونيسي -1
   www.unicef.org /Jordan:نق� عن موقع اليونيسيف -2

3 - UNICEF . à la découverte de l' Unicef  ( fonds des nations unies pour l'enfance) .New York 

.janvier.2004. 
4

 .1989من اتفاقية حقوق الطفل 45لمادة ا - 
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تطيع مع�اً المض�ي يضعھا الفقر،والعنف،والمرض، والتمييز في طريق الطفل، ونؤمن بأننا نس

ق��دما بقض��ية ا�نس��انية لTم��ام، وتس��عى المنظم��ة �ش��راك الجمي��ع ف��ي خل��ق البيئ��ات ال�زم��ة 

  .لحماية ا�طفال، وتخفف اFsم في حاFت الطوارئ، حيثما يتعرض ا�طفال للخطر

باتفاقية حقوق الطفل وذلك لضمان المساواة �ولئك الذين يع�انون م�ن فتلتزم اليونيسي

، خاص��ة البن��ات والنس��اء و تعم��ل م��ن أج��ل تحقي��ق أھ��داف ا�لفي��ة ا�نمائي��ة وم��ن أج��ل التميي��ز

التقدم الذي وعد به ميثاق ا�مم المتحدة من أجل الس�م وا�من، كما تعم�ل عل�ى جع�ل الجمي�ع 

ج�زء م�ن الحرك�ة فوتعتب�ر اليونيس�ي.خاضعين للمساءلة ع�ن الوع�ود الت�ي ُوع�د بھ�ا ا�طف�ال

طفال ـ وھى تحالف واسع النطاق مكرس لتحس�ين حي�اة ك�ل طف�ل وتش�جع العالمية من أجل ا�

من خ�ل ھذه الحركة الشباب على إع�ن رأيھ�م جھ�ارا والمش�اركة ف�ي الق�رارات الت�ي تم�س 

 .بل�د ف�ي س�ائر أنح�اء الع�الم155حياتھم، وبالمنظمة  أكثر من سبعة آFف شخص يعملون في 

بحاث عن أحوال ا�طفال وتنشر ذل�ك ف�ي مطبوع�ات كما تقوم المنظمة بإجراء الدراسات وا�

.وتقارير دورية
 1

  

عن وضع ا�طفال في النزاعات المسلحة فإنه ي�حظ في فوحسب تقرير اليونيسي

العقود ا�خيرة  تزايد نسبة الضحايا المدنيين في النزاعات المسلحة بصورة مثيرة،وأصبحت 

فال ما يقرب من نصف الضحايا وأجبر ما يقدر في المائة ويمثل ا�ط 90تقدر اsن بأكثر من 

مليون طفل على الفرار من ديارھم بسبب النزاعات وانتھاكات حقوق ا�نسان،  20بنحو

ويعيشون ك�جئين في بلدان مجاورة أو نزحوا داخليا داخل حدودھم الوطنية ومات أكثر من 

ضي، وأصيب ما يزيد على مليوني طفل كنتيجة مباشرة للنزاعات المسلحة خ�ل العقد الما

م�يين طفل بعجز دائم أو بجراح خطيرة، وأصبح  6ث�ثة أمثال ھذا العدد، أي ما F يقل عن 

أكثر من مليون طفل يتامى  أو منفصلين عن ذويھم، ويتعرض ثمانية آFف إلى عشرة آFف 

2طفل كل عام للقتل   أو بتر ا�عضاء بسبب ا�لغام ا�رضية
.  
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  أطفال فلسطينلحماية فنشاط اليونيسي :الفرع الثاني

،<خطYار ا<مYراض، وسYوء التغذيYة، والعنYفأطفال فلسطين تحت ا$حYت8ل يتعرض

اھتمامھYYا علYYى ھYYؤ$ء ا<طفYYال وأسYYرھم تركYYز علYYى التYYدخ8ت فاليونيسYYيوتركYYز منظمYYة 

1ا<ساسية المطلوبة لحماية ا<طفال وإنقاذ حياتھم وكفالة حقوقھم
.  

تھYدد أو تبYدد فYرص الحصYول $حYت8ل ضى وانعدام ا<من الناجمة عYن اإن حالة الفو

والرعايYYة الصYYحية، وتسYYفر عYYن زيYYادة تعYYرض ا3جتمYYاعيعلYYى الطعYYام، والمYYأوى، والYYدعم 

التنفسYYيمثYYل ا3سھال،وإصYYابات الجھYYاز يالمجتمعYYات المحليYYة، و$ سYYيما ا<طفYYال، للخطYYر و

،ا<ساسية لHطفال خ8Yل ا<زمYات ا3نسYانيةموتالالحادة، والم8ريا، وسوء التغذية أسباب 

لھا ا<ولويYة، التيفاليونيسيحا$ت الطوارئ واحدا من تدخ8ت فيولذلك يشكل التحصين 

أيضYYا علYYى فاليونيسYYيوتعمYYل ،ومراكYYز التغذيYYة الع8جيYYة" أ " فيتYYامين ةإضYYافة إلYYى إضYYاف

  .ضمان ا3مدادات اWمنة من مياه الشرب

المجتمعYYي، فYYإنھم يحرمYYون مYYن الYYدعم ا$حYYت8ل حيYYل ا<طفYYال نتيجYYة وعنYYدما يYYتم تر

سYتقرار الشYباب مYن عنصYر ا3فYي حرمYانفقYدان التعلYيم،كما يسYبب ومن ا<سرة والمدرسYة

وتساعد إعادة تأھيل المYدارس . يعتبر حيويا جدا من أجل نموھم بصورة صحيةالذيوا<من 

المعتYاد داخYل الطبيعYيطريYق اسYتئناف الYروتين على إعادة إنشاء بيئة حامية لHطفYال، عYن 

يتھYددھا العنYف والحYرب ممYا يتYيح سYاحة لHطفYال للتعلYيم واللعYب، التYيالمجتمعات المحلية 

م، مYث8 بالمشYاركة إمكانياتھوتوفر المدارس مكانا لليافعين لتنمية . وببساطة ممارسة طفولتھم

الYYنفس، مYYع دعYYم روح $عتمYYادعلى اجھYYود بنYYاء الس8YYم، ممYYا قYYد يسYYاعد علYYى تقويYYة فYYي

فاليونيسYYيترعاھYYا التYYي" العYYودة إلYYى المدرسYYة "وھكذاتسYYاعد بYYرامج .المصYYالحة المجتمعيYYة

يحتاجونھYYا لتحقيYYق التYYيعلYYى التئYYام جYYراح الحرب،بينمYYا تYYزود الشYYباب بYYا<دوات الحيويYYة 

،والتعافي،مايYةوالح،الوقايYة: وتركYز جھودھYا علYى ث8ثYة مجYا$ت،حياتھمفيالنجاح $حقا 

2المجتمعفيوإعادة ا3دماج 
.
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نYYزوح ا<سYYر قسYYرا، مYYع انفصYYال ا<طفYYال عYYن فYYيوتتسYYبب أزمYYات إنسYYانية عديYYدة 

ختطYYYاف الرعايYYYة لھYYYم وتعرضYYYھم بصYYYورة خطيYYYرة للعنYYYف، وسYYYوء المعاملYYYة وا3مقYYYدمي

مجYYال ا<زمYYات فYYيفاليونيسYYيمYYن عمYYل منظمYYة رئيسYYيسYYتغ8ل ولYYذلك يركYYز جانYYب وا3

ذويھYمذلYك بYرامج اقتفYاء أثYر ا<طفYال المنفصYلين عYن فYيسانية على حماية ا<طفال بما ا3ن

الجماعYات المسYلحة فيأيضا على منع تجنيد ا<طفال فاليونيسيوتعمل ،وجمع شملھم معھم

  .وضمان استفادة من سبق تجنيدھم من برامج التسريح

لYم تنفجYر، عمليYات التنميYة لتYياوغالبا ما تعرقل ا<لغام ا<رضية والمعدات الحربيYة 

والتعمير بعد انتھYاء النYزاع، إذ تحYول دون الحصYول علYى المYوارد المطلوبYة بصYورة ملحYة 

العائYدين ووتشكل أخطارا كبيرة على ا<طفال ال8جئين والنازحين داخليا، الفYارين مYن النزاع

ر ا<لغYام تمثYل أكثYر مخYاطيمجال تفادفيو$ تزال ا<نشطة الخاصة بالتثقيف . إلى ديارھم

  .الحلول القصيرة ا<جل فاعلية، للحفاظ على س8مة ا<طفال والنساء النازحين

ووج��ود والن��زوحالجنس��ي س��تغ�ل ذل��ك العن��ف وا�ف��يوتزي��د أح��وال الط��وارئ بم��ا 

جماعات مسلحة، من مخاطر انتقال فيروس نق�ص المناع�ة البش�رية المكتس�ب ا�ي�دز وتش�جع 

بفي�روس نق�ص المناع�ة البش�رية المت�أثرةر حص�ول المجتمع�ات المحلي�ة على تيسيفاليونيسي

ذل��ك توجي��ه ف��يالمكتس��با�يدز عل��ى المعلوم��ات والرعاي��ة ا�ساس��ية المتعلق��ة ب��الفيروس بم��ا 

المجتمع��ات ف��يمج��ال الرعايةالص��حية ف��يلع��املين ارس��ائل تثقيفي��ة للش��باب، وتنظ��يم ت��دريب 

1الخاصةعية النفسية المحلية على الرعاية الصحية وا�جتما
.  

الفلسYYطينيين التYYي تقYYوم بھYYا المنظمYYة لصYYالح ا<طفYYال  HعمYYال ا3نسYYانية أمYYا بالنسYYبة ل

شYركائھا مYن المنظمYات غيYر ومYع وكYا$ت ا<مYم المتحYدة ا<خYرىتتمثل في تعاونھا الYدائم

وفYى المناطق المتضررة بالنزاعYاتفيالحكومية وذلك لضمان شراكات قوية بين الوكا$ت 

بع8قات عمل قوية مYع السYلطات المحليYة والYوزارات التنفيذيYةفاليونيسيالوقت ذاته تحتفظ 

2وتشمل العديد من المجا$ت
.  
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تقييمYات متعمقYة خاصYة بالصYحة والتغذيYة وتحYدد فاليونيسيتجرى  : الصحة والتغذية: أو$

ة،ومواصYYلة تنفيYYذ تYYوفير حYYوافظ طبيفاليونيسYYيالتYYدخ8ت المناسYYبة وفقYYا لYYذلك وتسYYتھدف 

وإضYافة إلYYى ،جميYع المنYYاطق المتضYررةفYيللرضYاعة الطبيعيYYة والتغذيYة حصYريبرنYامج 

تعYYYزز المنظمYYYة دعمھYYYا <نشYYYطة التحصYYYين المعتYYYادة، وتYYYورد سلسYYYلة أجھYYYزة التبريYYYد ذلYYYك

واللقاحYYات، وتعمYYل علYYى النھYYوض بمھYYارات الفنيYYين الصحيين،فض8YY عYYن توزيYYع ا3مYYدادات 

  .والنساء المعوزينالصحية لHطفال 

كمYا سYتوزع بتوزيYع صYھاريج الميYاه اWمنYة، فاليونيسيتقوم  :يالبيئوا3صحاح المياه : ثانيا

منYاطق النYزاع مYن خ8Yل المYدارس وبYرامج فYيأقراص القضاء على الديYدان علYى ا<طفYال 

  .التحصين

ة،والمسYتلزمات صYناديق تحتYوى علYى جميYع ا<دوات المدرسيفاليونيسYيتقYدم  :التعليم: ثالثا

التعليميYYYة والترويحيYYYة إلYYYى المYYYدارس وسYYYتدعم المنظمYYYة أنشYYYطة تYYYدريب المYYYدرس، وتركYYYز 

  .نزاعاتاھتمامھا أيضا على مھارات الحياة والموضوعات الخاصة بحل ال

الخاصYة با<طفYال "ممارسYة اللعYب فYيالحق "مبادرات فاليونيسيتدعم  :الحماية: رابعا 

فYYيق المتضYYررة بالنزاعYYات، وتYYدريب ا<خصYYائيين الموجYYودين المنYYاطفYYيالYYذين يعيشYYون 

وتقYديم ا$ستشYارات، وإنشYاء مراكYز النفسYيا3جتمYاعيميدان الدعم فيالمجتمعات المحلية 

فاليونيسYYيمجYYال تسYYوية المنازعYYات وسYYوف تقYYوم فYYيمYYث8 ،سYYتحداث مشYYاريعللشYYباب 3

مYن جينستحدث برنامجا أكبر بشأن النامجال التعريف بمخاطر ا<لغام،وتفيبأنشطة تثقيفية 

1ا3عاقة وا<لغام ا<رضية
.  

عادة أحداثا مؤلمة عاطفيا ونفس�يا مث�ل الم�وت اFراضي المحتلةكما يكابد ا�طفال في 

الشنيع لxباء أو أق�رب ا�ق�ارب، و ا�نفص�ال ع�ن ا�س�رة، ومش�اھدة ا�حب�اء وھ�م يقتل�ون أو 

م��ع، والتع��رض �عم��ال القت��ال والقص��ف وغيرھ��ا م��ن يع��ذبون، والن��زوح م��ن ال��ديار والمجت
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ا�وضاع التي تھدد الحي�اة، وح�اFت إس�اءة المعامل�ة مث�ل ا�ختط�اف و ا�عتق�ال و ا�حتج�از 

1وا�غتصاب والتعذيب
.  

الت�ي اFطف�ال الفلس�طينيين وما يمك�ن أن نخ�تم ب�ه ھ�ذا المطل�ب ھ�و أن م�داواة ج�روح 

، ف��أول ش��يء يج��ب عمل��ه ھ��و مراع��اة أن يحص��ل ھ��ي مھم��ة طويل��ة وش��اقةاFح��ت�ل مزقھ��ا 

ا�فراد وخاصة ا�طفال على الغ�ذاء الك�افي والم�اء النظي�ف، والحماي�ة ض�د ا�م�راض ولك�ن 

رعاي�ة ا�طف�ال غي�ر : التجربة الحديثة العھد ألقت الضوء على أھمية خمس مھام أخرى وھ�ي

عقلي�ة الت�ي تخلفھ�ا الح�رب، المصحوبين بذويھم، وتسريح ا�طفال الجنود، ومداواة الج�روح ال

2ووضع المدارس على الدرب الصحيح، وطرح التعليم من أجل الس�م
 .  

  المطلب الثاني

  دور وكالة ا�مم المتحدة (غاثة وتشغيل ال*جئين الفلسطينيين

التي وقعت بين العرب 1948بعد حرب عام نظھرت مشكلة ال8جئين الفلسطينيي      

من الدول الغربية $سيما بريطانيا والتي أدت آنذاك الى تشريد عومةوالقوات اليھودية المد

عن ديارھم حسبما ورد في تقرير ا<مين العام لHمم المتحدة ألف فلسطيني940حوالي 

ب. 1949العامة التي انعقدت في جوان عام الموجه الى الجمعية ن عدد ال8جئين أعلما

 . ألفا960بلغ1950لدى ا<ونروا عام المسجلين

غادروا أو ھجروا وطبقا 3حصائيات وكالة الغوث الدولية فإن عدد الفلسطينيين الذين    

 1,713,647 بلغ30/6/1966في  مؤقتةأوبصورة دائمة 48من ا<راضي المحتلة عام 

كانت والتي وقعت بين سبعة جيوش عربية1967شخصا، ونتيجة للحرب الثانية عام 

ألف 200لفلسطينية وقوات ا$حت8ل الصھيوني فقد نزح ما $ يقل عن ترابط على ا<رض ا

ال8جئين" والذين أطلق عليھم مصطلح 48فلسطين نصفھم من ال8جئين القدامى عام 

.للد$لة على أنھم شردوا أو لجأوا مرتين" النازحين
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تم من خ8ل الفلسطينيين يكان تقديم المساعدات الطارئة ل8جئين1948وفي أعقاب حرب   

خيرية دولية أخرى ومنظمات منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب ا<حمر وجمعيات

ھيئة "المتحدة منظمة تسمى أسست ا<مم1948نوفمبر /و في تشرين ثاني. غير حكومية

المعونة ل8جئين الفلسطينيين وذلك لتقديم" ا<مم المتحدة 3غاثة ال8جئين الفلسطينيين

وبعض منظمات ا<مم المتحدة الخدمات التي تقدمھا لھم المنظمات غير الحكوميةوتنسيق 

ا<غذية والزراعة الدولية و منظمة الصحة العالمية ومنظمةفاليونيسيا<خرى مثل 

1والمنظمة العالمية ل8جئين
 .  

تأسيس الوكالة و دورھا في خدمة ال*جئين الفلسطينيين : الفرع ا�ول 

  س التأسي: أو0 

تأسست 302عام وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 1949في الثامن من  ديسمبر     

لتعمل كوكالة ) ا<ونروا(ال8جئين الفلسطينيين وكالة ا<مم المتحدة 3غاثة وتشغيل

أن تجدد و$يتھا كل ث8ث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية مخصصة و مؤقتة، على

فيومقرھا الرئي.الفلسطينية ، 1950ماي 1و بدأت ا<ونروا عملياتھا في ، وعّمانفييناسي

تي تم تأسيسھا قبل ا<ونروا وتسلّمت سج8ت ال8جئين ا3غاثة الوتولت مھام ھيئة

 .اللجنة الدولية للصليب ا<حمرالفلسطينيين من

مؤقتة، فلماذا بقيت تعمل منذ إذا كانت ا<ونروا قد تأسست كوكالة: وھنا يبرز السؤال المھم 

عاما ولحد اWن؟50

بالتعاون مع حكومات مباشرةتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل "تم تكليف ا<ونروا بمھمة      

ا3جراءات ال8زم التشاور مع حكومات دول الشرق ا<دنى بخصوص"وكذلك " محلية

، "مشاريع إغاثة وتشغيلاتخاذھا استعدادا للوقت الذي لن يتوفر فيه مساعدات دولية لتنفيذ

جديد و$ية وقد تم ت. ا3غاثةوكذلك التخطيط استعدادا للوقت الذي لن تعد فيه حاجة لخدمات

                                                
1

ين ، مكتب وكالة ا:مم المتحدة �غاثة وتشغيل ال�جئين الفلسطينيين ، ا:مم المتحدة وال�جئين الفلسطينيمطبوعة  -
.4-3، ص   2007ا:ردن ، 
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العامة لHمم المتحدة، وقد عّبرت الجمعيةا<ونروا باستمرار من قبل الھيئة العمومية لHمم

المحتلة والمناطق المتحدة عن إدراكھا بأّن ال8جئين الفلسطينيين في ا<راضي الفلسطينية

وكالة استمرار عمل الا<خرى لعمليات الوكالة ما زالوا بحاجة للخدمات، و$حظت ضرورة

1في كافة مناطق العمليات 
.  

وأكبر المانحين . ويأتي معظم التمويل لHونروا من تبرعات طوعيه من الدول المانحة    

والمملكة المتحدة والسويد لHونروا ھي الو$يات المتحدة ا<مريكية و المفوضية ا<وروبية

ان وكندا، وتأتي تبرعات واليابودول أخرى مثل دول الخليج العربي والدول ا$سكندنافية

ا<مانة العامة لHمم المتحدة من وتقوم. بسيطة من منظمات غير حكومية ومن بعض ا<فراد

تقوم اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وظيفة دولية، في حين98ميزانيتھا العادية بتمويل 

<مريكية أكبر دولة والصحة، وتعتبر الو$يات المتحدة ابتمويل وظائف تابعة لبرامج التعليم

أما من حيث تناسب التبرعات مع معدل الناتج المحلي . المفوضية ا<وروبيةمانحة تليھا

2للفرد، فإن الدول ا$سكندنافية وكندا وھولندا تأتي في المقدمة ا3جمالي
. 

1948$جئو عام فھناك. ھناك عدة فئات من ال8جئين الفلسطينيين والنازحين المحليين    

نال8جئين الفلسطينييالمسجلون لدى وكالة الغوث الدولية 3غاثة وتشغيل: بناؤھم بفئتينوأ

الفلسطينية المحتلة عام وھناك نازحون داخل ا<راضي. وغير المسجلين) ا<ونروا(

ال8جئين الفلسطينيين لكن ا<ونروا تغطي. 1967وكذلك ھناك نازحون نتيجة حرب 1948

غزة و لبنان وا<ردن ياتھا الخمس وھي الضفة الغربية وقطاعالمقيمين في مناطق عمل

  .2001مليون $جيء حسب أرقام عام 3.8وسوريا والبالغ عددھم 

يقيم في فلسطين خ8ل الفترة عرفت ا<ونروا ال8جئ الفلسطيني بالشخص الذي كان      

. 1948حرب فقد بيته ومورد رزقه نتيجة والذي1948ماي 15حتى1946جوان 1من 

                                                
1
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تلقي المساعدات من ا<ونروا ھم الذين وعليه فإن ال8جئين الفلسطينيين الذين يحق لھم

1أبنائھمينطبق عليھم التعريف أع8ه إضافة إلى
. 

المنظمات شخص من950,000تسلمت ا<ونروا قائمة بأسماء 1951و في ماي     

 .ا<ونرواسطينيين قبل تأسيسالدولية ا<خرى التي كانت تتولى شؤون ال8جئين الفل

ال8جئين المذكورين و في ا<شھر ا<ربعة ا<ولى من بدء عملياتھا، قلصت ا<ونروا عدد

$جئ وذلك بعد جھود إحصاء مضنية وتدقيق السج8ت 860,000في القائمة ليصبح 

يقة تسجيلھم بطرلشطب أسماء من $ يحق لھم ا$نتفاع من خدمات الوكالة وأسماء من سبق

 .غير شرعية

$جئ يقيمون في مليون3.8المسجلين مع أبنائھم حوالي 1948ويبلغ عدد $جئي عام    

المشمولين بخدمات وھذه ھي فئة ال8جئين. الضفة الغربية وغزة وا<ردن ولبنان وسوريا

 .ا<ونروا

جئين يقتصر فقط على ال8و يجب الم8حظة أن تعريف ا<ونروا ل8جئ الفلسطيني     

المستحقين لخدمات الوكالة حيث أن التعريف ينص صراحة على أنحق ا$نتفاع من خدمات 

ولكن لغايات العودة والتعويض  .يشترط أن يكون ال8جئ قد فقد بيته ومورد رزقهالوكالة

الصادر في كانون 194رقم عليھا في قرار الجمعية العامة لHمم المتحدة  المنصوص

بمفھوم أوسع من تعريف تستخدم" ال8جئ الفلسطيني"إن عبارة ف1948ديسمبر /أول

لغايات تحديد الفئة ا<ونروا ل8جئ الفلسطيني، حيث أن ا<ونروا وضعت ذلك التعريف

  .المنتفعة من خدماتھا ليس إ$

الفلسطينيين المسجلين متاحة لكل ال8جئين) ا<ونروا(إن خدمات وكالة الغوث الدولية     

الغربية وقطاع غزة، والذين مناطق عملياتھا وھي ا<ردن ولبنان وسوريا والضفةلديھا في

سج8ت ا<ونروا $ تشمل جميع وينبغي الم8حظة أن. مليون $جيء3,8يزيد عددھم عن 
                                                

1
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كما أن ليس كل من . ا<ونروا، فھناك عدد منھم لم يسجل نفسه لدى1948من لجؤوا عام 

من ال8جئين الفلسطينيين $ وھناك كثير. دمات ا<ونرواتم تسجيله كان يستحق تلقي خ

أو أنھم يقيمون خارج مناطق يتمتعون بخدمات ا<ونروا، إما <نھم غير مسجلين لديھا

1عملياتھا 
. 

المفوض العام وقد دأبت الجمعية العامة لHمم المتحدة على أن تطلب سنويا من     

نزحوا عن تقديم المساعدات ا3نسانية للذينلHونروا، كحالة طارئة وكإجراء مؤقت، 

  .بحاجة إليھاوا$ستمرار بتقديم ھذه المساعدات طالما ظلوا1967ديارھم في جوان 

عليھم تعريف وقد قامت ا<ونروا في أوقات معينة بتقديم مساعدات <شخاص $ ينطبق     

ا<ونروا بناء لى، قامتو عندما بدأت ا$نتفاضة ا<و1988ففي عام . ال8جئ الفلسطيني

طارئة وكإجراء على طلب الجمعية العامة لHمم المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية، كحالة

  .للمساعدةمؤقت، لغير ال8جئين في المناطق المحتلة الذين كانوا بحاجة ماسة

مليون 1,4يعيش ثلث ال8جئون الفلسطينيون المسجلون لدى ا<ونروا، أو ما يزيد عن 

مخيم معترف به ل8جئين في كل من ا<ردن ولبنان والجمھورية العربية 58ئ، في  ج

 .السورية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيھا القدس الشرقية

ووفقا لتعريف ا<ونروا، فإن المخيم ھو عبارة عن قطعة من ا<رض تم وضعھا تحت 

ئين الفلسطينيين وبناء المنشآت تصرف الوكالة من قبل الحكومة المضيفة بھدف إسكان ال8ج

ومع . أما المناطق التي لم يتم تخصيصھا لتلك الغاية ف8 تعتبر مخيمات. ل8عتناء بحاجاتھم

ذلك، فإن لHونروا مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع خارج المخيمات حيث يوجد 

  .يةتواجد كبير ل8جئين الفلسطينيين، كمنطقة اليرموك بالقرب من دمشق في سور

إن قطع ا<راضي التي أنشأت المخيمات فوقھا ھي أراض حكومية أو أنھا، في معظم 

أن وھذا يعني. الحا$ت، أراض استأجرتھا الحكومة المضيفة من أصحابھا ا<صليين

                                                
1

.6-5وكالة ا:مم المتحدة �غاثة وتشغيل ال�جئين الفلسطينيين ، مرجع سابق ، ص مطبوعة -
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ا<رض التي بني عليھا مسكنھم، إ$ أن لديھم حق " يملكون"ال8جئين في المخيمات $ 

1السكنيةبا<رض للغايات " ا$نتفاع"
.  

  :خدمات ا�ونروا: ثانيا 

ن خدمات ا<ونروا في مجال التنمية البشرية وفي المجال ا3نساني تشتمل على التعليم إ      

ا<ساسي والمھني والرعاية الصحية ا<ولية وشبكة ا<مان ا$جتماعي والدعم المجتمعي 

ة الطارئة بما في ذلك في وتحسين المخيمات والبنية التحتية وا3قراض الصغير وا$ستجاب

   :ويتم تقديم تلك الخدمات ضمن برامج خمسة ھي. أوقات النزاعات المسلحة

أكثر قوم ا<ونروا بإدارة أكبر نظام مدرسي في الشرق ا<وسط وذلك بوجودت: التعليم  -1

ساسي ل8جئين ا<وقد دأبت الوكالة على أن تكون المزود الرئيسي للتعليم ، مدرسة703من 

ويعد ط8ب ا<ونروا من بين الط8ب ا<على تعليما في ، لفلسطينيين منذ ستين عاماا

ومنذ عقد الستينات من القرن الماضي، شكلت البنات حوالي نصف عدد الطلبة ،المنطقة

والتعليم ھو أكبر البرامج التابعة لHونروا، وھو يستحوذ على أكثر من ، لدى ا<ونروا

   .لوكالةنصف الميزانية العادية ل

قوم ا<ونروا بتقديم خدمات الصحة ا<ساسية، وھي مسؤولة عن توفير بيئة ت:الصحة  -2

معيشية صحية ل8جئين الفلسطينيين، ويحكمھا في ذلك ا<ھداف ا3نمائية لHلفية الخاصة 

 .بالصحة وبمعايير منظمة الصحة العالمية

لعيش حياة طويلة وصحية وذلك من ويعد الھدف ا<سمى لHونروا ھو تمكين ال8جئين من ا

  :خ8ل 

  .ضمان إمكانية الوصول العالمي لخدمات نوعية شاملة•

 .منع ا<مراض والسيطرة عليھا•

 .1حماية وتعزيز صحة العائلة•
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وتعمل شبكة الوكالة من منشآت الرعاية الصحية ا<ولية والعيادات المتنقلة على توفير 

لخدمات الوقائية والرعاية الطبية العامة ا<ساس لخدماتھا الصحية وعلى تقديم ا

، قام موظفوا 2010وفي عام . والمتخصصة والمصممة خصيصا لكل مرحلة عمرية

  .ا<سنانمليون استشارة طبية تشمل طب 11الوكالة الصحيون بتقديم ما مجموعه

ةقدم برنامج ا3غاثة والخدمات ا$جتماعية تشكيل: ا3غاثة والخدمات ا3جتماعية -3

متعددة من خدمات الحماية ا$جتماعية المباشرة وغير المباشرة في مناطق عمليات الوكالة 

 .الخمس

  :وتركز الدائرة على ث8ثة أھداف رئيسة  

تزويد ال8جئين الفلسطينيين الذين يعانون من الفقر بمساعدة شبكة ا<مان ا$جتماعي على •

  .أساس دوري

ت لHفراد ا<قل حظا في مجتمع ال8جئين، وخصوصا تعزيز التنمية وا$عتماد على الذا•

 .المرأة وا<طفال والشباب وا<شخاص الذين يعانون من إعاقات وكبار السن

المحافظة على وتحديث وصيانة سج8ت ووثائق ال8جئين الفلسطينيين المسجلين وذلك •

 .من أجل تقرير أھليتھم لتلقي خدمات ا<ونروا

برنامج خدمات ا3غاثة في ا<ونروا على تخفيف حدة الفقر عند يعمل :  خدمات ا3غاثة/ أ•

ويقدم البرنامج ". الفقر المدقع"عائ8ت ال8جئين الفلسطينيين، مع إعطاء ا<ولوية لHشد فقرا 

مساعدة شبكة ا<مان ا$جتماعي التي تشتمل على الدعم الغذائي ا<ساسي والمعونات النقدية 

ين الفلسطينيين ا<شد عرضة للمخاطر الذين يقعون في دائرة ودخل ا<سرة التكميلي ل8جئ

كما أنه يقدم أيضا مساعدات نقدية وفق أسس انتقائية ومنح نقدية لمرة واحدة . الفقر المدقع

 .لتغطية ا$حتياجات المنزلية ا<ساسية أو لتغطية حا$ت الطوارئ ا<سرية

                                                                                                                                                        
1
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ات الطوارئ التي تتسبب بھا أعمال ويقدم البرنامج أيضا المساعدات المباشرة خ8ل أوق

العنف وا$ضطراب السياسي، إضافة إلى إعادة تأھيل المساكن بالتنسيق مع دائرة البنية 

1التحتية وتحسين المخيمات
.  

تعمل الخدمات ا$جتماعية في ا<ونروا على معالجة بعض : الخدمات ا$جتماعية /ب

وھي تعمل . حا لمجتمع ال8جئين الفلسطينيينا$حتياجات ا$جتماعية ا$قتصادية ا<كثر إلحا

أيضا على تعزيز العمل المجتمعي الذي يمكن ال8جئين ا<شد عرضة للمخاطر على وجه 

 .الخصوص من أن يصبحوا أكثر اعتمادا على أنفسھم

منظمة مجتمعية تعمل على تنظيم 100والبرنامج ملتزم بتحسين القدرة المؤسسية <كثر من 

من النشاطات ا$جتماعية والثقافية والترفيھية ع8وة على التدريب على مجموعة واسعة 

ومن أجل تحقيق ھذا ا$لتزام بطريقة نظامية، قامت ، المھارات وخدمات إعادة التأھيل

. ا<ونروا بتطوير أداة تقييم القدرات التي تم العمل بھا في أحد أقاليم العمليات كتجربة رائدة

وا3دارة والقيادة والبرامج والخدمات وا3دارة المالية الترشيدوتساھم ا<داة في بناء 

وعلى وجه الخصوص، فإن ،لمنظمات المجتمع المحلي ع8وة على تقييم ما تفعله كل عام

البرنامج يعمل على معالجة احتياجات النساء وال8جئين من ذوي ا3عاقات والشباب وكبار 

ضة للمخاطر من خ8ل برنامجه لMقراض وھو يساعد أيضا ا<شخاص ا<كثر عر. السن

  .الصغير الذي تديره المنظمات المجتمعية

يعمل برنامج ا$ستحقاق والتسجيل على حماية والمحافظة على : ا$ستحقاق والتسجيل / ج 

وھو يحتفظ بسج8ت ال8جئين ويعمل على . التسجي8ت والوثائق العائدة ل8جئين الفلسطينيين

ام معلومات لتسجيل ال8جئين حديث ومستند في بنائه على شبكة تحديثھا باستخدام نظ

وتعمل ھذه السج8ت ،ا$نترنت وذلك من أجل تحديد ا<ھلية للحصول على خدمات ا<ونروا

أيضا على دعم برامج ا<ونروا بما في ذلك برامج التعليم والصحة وذلك من خ8ل التحقق 
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تقدمون بطلب الحصول على الخدمات، ا<مر من حالة التسجيل وا<ھلية ل8جئين الذين ي

1الذي يعمل بالتالي على تعزيز جمع وتحليل البيانات ا3حصائية لغايات التخطيط
.  

 :  البنية التحتية وتطوير المخيمات  -4

مليون $جئ فلسطيني مسجلون لدى ا<ونروا، فإن ما يقارب من ثلث عددھم 4,7من أصل 

م رسمي في ا<ردن ولبنان وسورية والضفة الغربية مخي58يعيشون في ) مليون1,3(

وعلى مر السنين، فقد تحولت المخيمات من مدن مؤقتة مبنية من الخيام إلى   ، وقطاع غزة

تجمعات سكانية مكتظة وحيوية مكونة من مبان متعددة الطوابق تتميز بكثافة الفقر 

ية ا<كثر كثافة في وتعتبر المخيمات من ضمن البيئات الحضر. وا$كتظاظ المفرط

يركز على تحسين البيئة المادية 2006وقد تم إط8ق برنامج جديد في عام ،العالم

وا$جتماعية للمخيمات من خ8ل نھج تخطيطي تشاركي مجتمعي بد$ من أن يقوم بالتركيز 

  .على عمليات ا3غاثة

روا ا3جراءات على مدار السنوات الستين الماضية، اتخذت ا<ون: برامج الطوارئ  -5

ويضطلع العمل الذي تقوم به الوكالة . للتخفيف من آثار حا$ت الطوارئ على حياة ال8جئين

على معالجة الوضع السياسي وا$جتماعي ا$قتصادي وا<مني الذي يمتاز بأنه سريع 

التدھور في غزة والضفة الغربية وذلك منذ اند$ع ا$نتفاضة الثانية في أواخر العام 

  .2وذلك إضافة إلى ا$ستجابة لHزمات في لبنان،2000

الوضع القانوني للوكالة وتقييم نشاطھا : الفرع الثاني 

  الوضع القانوني : أو0    

" ضرورة استمرار عمل ا<ونروا"قامت الجمعية العمومية لHمم المتحدة بالتأكيد على 

صالح ال8جئين الفلسطينيين أھمية عدم إعاقة عملياتھا وتقديمھا للخدمات من أجل"وعلى 
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وقد تم تجديد و$ية ا<ونروا بشكل متكرر ". وتنميتھم البشرية ومن أجل استقرار المنطقة

من قبل الجمعية العمومية لHمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل حل عادل لقضية 

 .ال8جئين الفلسطينيين

 :تم تفويض ا<ونروا في ا<صل من أجل

 ."ج ا3غاثة والتشغيل المباشرة بالتعاون مع الحكومات المحليةالقيام ببرام"•

التشاور مع حكومات الشرق ا<وسط فيما يتعلق با3جراءات الواجب اتخاذھا تحضيرا "•

 ."لذلك الوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية لمشاريع ا3غاثة والتشغيل غير متوفرة

 .1أمرا ليس مطلوباالتخطيط لذلك الوقت الذي تكون فيه ا3غاثة •

وينص التفويض الحالي لHونروا على توفير خدمات ا3غاثة والتنمية البشرية والحماية 

في1967النازحين جراء أعمال العنف التي دارت عام وا<شخاصل8جئين الفلسطينيين 

مناطق عملياتھا في ا<ردن ولبنان والجمھورية العربية السورية والضفة الغربية وقطاع 

 .وقد تم تجديد و$ية ا<ونروا بشكل متكرر من قبل الجمعية العمومية لHمم المتحدة. ةغز

إن ا<ونروا وكالة إنسانية، ويعمل تفويضھا على تعريف دورھا باعتبارھا وكالة تقدم 

وعلى أية حال، فإن الوكالة تسلط الضوء على التزام المجتمع الدولي . الخدمات ل8جئين

 .ائم ل8جئين الفلسطينيينبتوفير حل عادل ود

، تم استثناء ال8جئين الفلسطينيين بصورة خاصة 1949حيث أن ا<ونروا تأسست في عام 

المتعلقة 1951إن اتفاقية عام . 1951ومقصودة من نظام القانون الدولي ل8جئين عام 

ن طالما يستثنون ال8جئين الفلسطينيي1967بوضع ال8جئين والبروتوكول المنبثق عنھا عام 

وتعمل المفوضية السامية لشؤون ال8جئين على تقديم . أنھم يتلقون المساعدات من ا<ونروا

 .المساعدة والحماية ل8جئين الفلسطينيين خارج مناطق عمليات ا<ونروا

                                                
1

، المركز الفلسطيني بديل لمصادر حقوق المواطنة نتيري رمبل ، ا�ونروا والحلول لقضية ال�جئين الفلسطينيي -
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1532-art-07 وال�جئين ،مقال منشور على موقع المركز  
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تتعامل ا<ونروا تحديدا مع ال8جئين الفلسطينيين في مناطق عملياتھا الخمس وھي ا<ردن 

ويشتمل دورھا على . العربية السورية والضفة الغربية وقطاع غزةولبنان والجمھورية

أما تفويض المفوضية . تقديم المساعدة والحماية وكسب التأييد العالمي ل8جئين الفلسطينيين

السامية فيتمثل في توفير الحماية الدولية ل8جئين في أنحاء العالم عندما تسمح الظروف 

لة عن ال8جئين الفلسطينيين خارج مناطق عمليات والمفوضية مسؤو. السياسية بذلك

 1.ا<ونروا

إن الشراكة مع وكا$ت ا<مم المتحدة ا<خرى تعد جانبا ھاما من عمل ا<ونروا، بما في 

وفي مجالي التعليم والصحة، فإن ا<ونروا . ذلك فرق ا<مم المتحدة في مناطق عملياتھا

ومنظمة ا<مم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية 

 .)اليونسكو(

وتتعاون ا<ونروا أيضا مع الوكا$ت ا<خرى لHمم المتحدة كمنظمة اليونيسف با3ضافة 

تقوم كما، إلى الوكا$ت المتخصصة كالبنك الدولي وذلك في مجال تخصص كل واحدة منھا

وعلى أية حال، فإن موظفي ا<ونروا وموظفي  .ا<ونروا بتنفيذ معظم خدماتھا بشكل مباشر

المنظمات غير الحكومية يعملون سويا في توفير بعض الخدمات ا<ساسية ل8جئين 

وتتمثل تلك الخدمات بشكل عام في الخدمات الطبية ا3نسانية وحقوق ا3نسان . الفلسطينيين

 .وتلك الموجھة نحو التنمية

. ة الحكومات المضيفة مثل ا<ردن ولبنان وسوريةتندرج السلطة الفلسطينية ضمن مجموع 

وإلى أن يتم حل قضية ال8جئين، وطالما بقيت ھناك حاجة للخدمات، فإن ا<ونروا ستستمر 

في تقديم خدماتھا ل8جئين في تلك المناطق استنادا للتفويض الممنوح لھا من قبل الجمعية 

ة استمرار عمليات ا<ونروا في خدمة وكذلك فإن السلطة الفلسطينية تؤيد وبشد. العمومية

 .ال8جئين

                                                
1

برامج العمل ) اbونروا ( طينيين في الشرق اXدنى محسن صالح ، وكالة اXمم المتحدة Mغاثة وتشغيل الLجئين الفلس -
 . 8-7ص . 2010، بيروتوتقييم اXداء ، مركز الزيتونة للدراسات واbستشارات ، 
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عملت ا<ونروا على إط8ق سلسلة من المناشدات الطارئة لتوفير الغذاء وفرص العمل 

ويقوم برنامج الطوارئ بخدمة ما يزيد على مليون شخص في الضفة . والمعونات النقدية

وتشمل مساعدة الطوارئ . الغربية وقطاع غزة ممن افتقروا نتيجة الصراع والعنف والقيود

على معونات غذائية مثل الطحين والزيت والرز وغيرھا، ومساعدات التوظيف كتوفير 

فرص عمل مؤقتة وإعادة تأھيل المساكن وإعادة ا3عمار <ولئك الذين دمرت بيوتھم أو 

  1.الذين بحاجة 3ص8حھا إضافة إلى بعض المعونات النقدية

  لمستقبل تقييم ا�داء وتحديات ا:ثانيا 

حالة الحصار التي يفرضھا ا$حت8ل الصھيوني قد فرضت الكثير من الصعوبات إن

أمام الوكالة للقيام بمھامھا؛ فھناك ستة من موظفي الوكالة قتلوا على يد جيش ا$حت8ل 

" بيتر ھانسن"                    لوكالةلالمفوض العام ا3سرائيلي في العام الماضي؛ مما جعل 

يؤكد على أن ا<مل في تحقيق الس8م في فلسطين قد ) 2005مارس  31 - 1996ماي1 (

تراجع، وأن سياسة القتل وا3جراءات المقيدة على الحواجز والتي تمنع العاملين في 

العديد من موظفينا $ : "وقال. ا<ونروا من تقديم خدماتھا للفلسطينيين غير مقبولة

ھم في المراكز الصحية والعيادات في المدارس يستطيعون الوصول إلى أماكن عمل

 ."والمعاھد، وقد أثر ذلك بصورة واضحة على الخدمات التي تقدم ل8جئين

أن إسرائيل لم ترفض مباشرة دخول شاحنات ا<ونروا لوكالةلالمفوض العام أوضح 

ية، لكنھا تضع العراقيل أمام مرورھا عند المراكز الحدود"إلى ا<راضي الفلسطينية، 

وأكد ھانسن ". وتطالب في المقابل بتفريغ جميع المنتجات التي تبلغ آ$ف ا<طنان لتفتيشھا

في جميع دول العالم ھناك ثقة بحياد ا<مم المتحدة؛ بحيث تمنح حرية مرور الشاحنات "أنه 

  .التابعة لھا التي تنقل مساعدات عاجلة، وبالنسبة لHونروا لم يحدث أن تزعزعت ھذه الثقة

                                                
1

، المركز الفلسطيني بديل لمصادر حقوق المواطنة نتيري رمبل ، ا�ونروا والحلول لقضية ال�جئين الفلسطينيي -
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1532-art-07 وقع المركز  وال�جئين ،مقال منشور على م
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بين الحين لوكالةلالمفوض العام التصريحات المعادية 3سرائيل التي يدلي بھا 

مع بعض موظفي الوكالة الذين يعلقون شعارات وطنية فلسطينية تساھله واWخر، وبسبب 

تھديًدا مباشًرا وصريًحت بقطع  "بيتر ھانسن" على مقار الوكالة، ھددت الو$يات المتحدة 

الوكالة؛ ا<مر الذي جعل ھانسن يخفف من نبرة تصريحاته، المساعدات ا<مريكية عن

ويصدر أوامره لموظفيه برفع كل الشعارات التي تضايق أمريكا من على حوائط مقار 

 .الوكالة

فيقيام إسرائيل ومن الصعوبات ا<خرى التي تعرضت لھا الوكالة  مكثفة بحملة

ا3ب8غ عن الفدائيين، والمساعدة في على" أونروا"الو$يات المتحدة لحمل مسئولي وكالة 

بل وزعمت إسرائيل أن ا<ونروا تغض الطرف عن أعمال رجال . وقف العمليات الفدائية

المقاومة الفلسطينيين داخل مخيمات ال8جئين؛ فكان رد أحد مسئولي ا<ونروا أن الوكالة 

أكد أن ا<ونروا ھي تقوم بالفعل با3ب8غ عن أي سوء استخدام لمنشآتھا، وفي الوقت ذاته

وكالة لتقديم المساعدات ا$جتماعية وليست جھة سياسية؛ لذلك فھي تحاول البقاء كجھة 

1محايدة
.  

وقف الوكالة لمساعداتھا لمليون $جئ ترددت أنباء عنبسبب نقص ا3مكانيات؛

د وبمجر، فلسطيني حيث إن المخزون التمويني والغذائي وأموال البرامج المختلفة سينفد 

تردد ھذه ا<نباء ازدادت الشكوك حول أسباب ھذه ا<نباء، ولكن بيتر ھانسن المفوض العام 

للمجتمع الدولي 2002للوكالة أشار إلى أن ا<ونروا وجھت نداء في منتصف ديسمبر 

فقط من ھذا المبلغ؛ مما يشكل % 2مليون دو$ر، ولم تحصل إ$ على  94للحصول على 

نروا إلى وقف البرامج الطارئة التي تقدمھا <كثر من مليون صدمة كبرى ستدفع با<و

 .فلسطيني؛ وھو ما سيتحمل عاقبته العالم أجمعه، وليس دولة بعينھا

أعلنت ا<ونروا حالة التقشف بسبب ارتفاع نسبة العجز في 1993فبعد اتفاقية أوسلو 

، ولكن قوبلت تلك ميزانيتھا؛ مما أدى إلى تقليص خدماتھا إلى ال8جئين الفلسطينيين

                                                
1

.41-40محسن صالح ، مرجع سابق ، ص  -  
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السياسات التقشفية باحتجاجات واسعة من قبل ال8جئين، واعتبروھا بداية التخلي عن 

1قضيتھم
.  

وفي ا<خير يمكن التساؤل ، إن كانت ا$ونروا وجدت كحل مؤقت أوجبته صدمة مشاھد     

الة الدولية معاناة التھجير ، على أن يتم العمل على إعادة ا<مور الى نصابھا ؟ أم أن الوك

كانت خطوة سياسية ضرورية ضمن مخطط 3نھاء الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين 

كوطن قومي يھودي غير " إسرائيل " نھائيا وتوطينھم خارج ديارھم و اتاحة المجال لقيام 

  .ملزم بعودة أصحاب ا<رض ا<صليين 

  المطلب الثالث

  ا�طفالدور اللجنة الدولية للصليب ا�حمر في مساعدة

للجنة الدولية للصليب ا<حمر، دورا ھاما في حماية وترقية القانون الدولي ا3نسYاني، 

المشتركة بين اتفاقيات جنيف ا<ربع على )  03(وذلك راجع الى ما نصت عليه المادة الثالثة

يجYYوز لھيئYYة إنسYYانية غيYYر متحيYYزة، كاللجنYYة الدوليYYة للصYYليب ا<حمYYر، أن تعYYرض : " أنYYه

"ا على أطراف النزاع خدماتھ
2

 .  

اللجنة الدولية تسYعى إلYى إنفYاذ القYانون الYدولي ا3نسYاني، وھYي مكلفYة بتYوفير تسعى

، ومYYYن بيYYYنھم ا<طفYYYال كفئYYYة ضYYYعيفة، وھYYYذا مYYYا 3الحمايYYYة والمسYYYاعدة لضYYYحايا المنازعYYYات 

سYنتطرق إليYYه فYYي ھYYذا المطلYب ، حيYYث سYYنعرف اللجنYYة الدوليYة للصYYليب ا<حمYYر فYYي الفYYرع 

  .ول ، والفرع الثاني نتكلم فيه عن أنشطة الجنة الدولية لصالح ا<طفال ا<

  تعريف اللجنة الدولية للصليب ا�حمر : الفرع ا�ول

الفضYل فYي نشYأة لYه يعYود 1859فYي سYنة "   ھنYري دونYان " المواطن السويسYري 

دة في شYمال ايطاليYا، وھي بل" تذكار سولفرينو " اللجنة الدولية إلى ، فبعد ما قام بنشر كتابه 

صYYور فيYYه المنظYYر الرھيYYب لضYYحايا معركYYة سYYولفرينو بYYين الجيشYYين النمسYYاوي والفرنسYYي، 

ووجه فيه نداءين، ا<ول يدعو فيه إلى تشكيل جمعيات إغاثة في وقت السYلم تضYم ممرضYين 
                                                

1
 .43-40محسن صالح ، مرجع سابق ، ص   -  -

. 60، ص 1999انظر  فوزي أوصديق، مبدأ التدخل والسيادة ، لماذا ؟ وكيف ؟ دار الكتاب الحديث، الجزائر، طبعة  -2
. 152ر شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي ا�نساني، المرجع السابق، ص انظ  -3
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وممرضات مستعدين لرعاية الجرحى وقت الحرب، والثاني يدعو فيه إلى ا$عتراف بأولئYك 

طYYوعين الYYذين يتعYYين علYYيھم مسYYاعدة الخYYدمات الطبيYYة التابعYYة للجYYيش وحمYYايتھم بموجYYب المت

  .اتفاق دولي

1863فYي عYام " جمعيYة جنيYف للمنفعYة العامYة " شكلت جمعية خيريYة عرفYت باسYم 

لجنة من خمسة أعضاء لبحث إمكانية تحويل أفكار دونان الى واقع، أنشأت ھYذه اللجنYة التYي 

نيYودور مونYوار " و " لوي أبيا " و" غيوم ھنري دوفو " و" موانييه غوستاف :    " ضمت 

دولة و أربع جمعيYات إنسYانية 16اللجنة الدولية 3غاثة الجرحى وتلبية لدعوة منھم أوفدت " 

،وكYان ھYذا المYؤتمر ھYو الYذي 1863ممثلين لھا إلى المYؤتمر الYدولي الYذي افتYتح فYي جنيYف 

رضية بيضاء وولYدت مYن خ8لYه اللجنYة الدوليYة للصYليب اعتمد شارة الصليب ا<حمر على أ

1ا<حمر
.  

، يميزانھYYا عYYن كYYل مھمYYة اللجنYYة الدوليYYة للصYYليب ا<حمYYروالقYYانونيالوضYYع إن

الوكا$ت الحكومية الدولية كمنظمات ا<مYم المتحYدة مYث8، والمنظمYات غيYر الحكوميYة  فھYي 

مسYتقلة، وقYد أسYندت إليھYا الYدول مھمYة منظمة دولية غير حكومية، محايدة، وغيYر متحيYزة و

حمايYYة ومسYYاعدة ضYYحايا النYYزاع المسYYلح مYYن خ8YYل اتفاقيYYات جنيYYف ا<ربYYع وبروتوكوليھYYا 

  .1977ا3ضافيين 

وتقوم الحركYة الدوليYة للصYليب وا<حمYر والھ8Yل ا<حمYر التيمن المبادئ ا<ساسية 

ستق8ل، العمل التطYوعي، الوحYدة، ا3نسانية، عدم التحيز، الحياد، ا$: على مجموعة    وھي

العالميYYة، وھYYذه المبYYادئ تضYYطلع اللجنYYة الدوليYYة بYYور الحYYارس عليھا،وقYYد أعلنYYت رسYYميا فYYي 

1965المؤتمر الدولي العشرين للصليب ا<حمر الذي عقد في
2

 .  

  : الحركة الدولية للصليب ا<حمر والھ8ل من تتكون

  .اللجنة الدولية للصليب ا<حمر-

.لوطنية للصليب ا<حمر والھ8ل ا<حمر الجمعيات ا-

                                                
1

 . 7.6، ص2005مطبوعات اللجنة الدولية للصليب اXحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب اXحمر ، جنيف  -
2

  . 12.11، ص 2005، إجابات عن أسئلتك، جنيف ات اللجنة الدولية للصليب اXحمرمطبوع -
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.ا$تحاد الدولي لجمعيات الصليب ا<حمر والھ8ل ا<حمر -

النظام ا<ساسي للحركة الدولية للصليب ا<حمر والھ8ل ا<حمر يفوض اللجنة الدولية        

1للصليب ا<حمر بالسھر على تطبيق القانون الدولي ا3نساني بأمانة 
.  

تسYYھم اللجنYYة الدوليYYة للصYYليب ا<حمYYر بوصYYفھا راعيYYا للقYYانون ذلYYك ،با$ضYYافى الYYى 

الدولي ا3نساني في تطوير ھذا القانون، فتقوم لھذا الغرض با3عداد للمYؤتمرات الدبلوماسYية 

$عتماد نصوص جديدة، وتتولى في كYل مرحلYة مYن مراحYل تقنYين القYانون الYدولي ا3نسYاني 

ا الدول، ويعقد المؤتمر كل أربع سنوات ويضYم جميYع إعداد مسودات النصوص التي تعتمدھ

2عناصر الحركة الدولية للصليب ا<حمر وممثلي الدول التي انضمت إلى اتفاقيات جنيف
.  

  أنشطة اللجنة الدولية للصليب ا�حمر لصالح ا�طفال : الفرع الثاني

ية العمل في بدأت اللجنة الدول. 1948عقب اند$ع النزاع العربي ا3سرائيلي في عام 

وتذّكر . 1967وأصبح لھا حضور دائم ھناك بعد حرب عام إسرائيل وا<راضي المحتلة 

اللجنة الدولية إسرائيل باستمرار، عن طريق حوار ثنائي سري، بالمسؤوليات التي تقع على 

 .عاتقھا بموجب القانون الدولي ا3نساني حيال السكان الذين يعيشون تحت ا$حت8ل

ظمة على حماية المدنيين، وتحسين أوضاع المحتجزين الذين تحتجزھم وترّكز المن

وتدعم اللجنة . السلطات ا3سرائيلية والفلسطينية، وتقدم المساعدة إلى السكان ا<شد عوًزا

) نجمة داوود الحمراء(الدولية جمعية الھ8ل ا<حمر الفلسطيني وجمعية ماغن دافيد آدوم 

3ا3سرائيلية
. 

أن اللجنة تعمل لصالح جميYع ضYحايا الحYرب حسYب احتياجYاتھم دون على الرغم من 

الرجYYYال تمييYYز، إ$ أن احتياجYYYات ا<طفYYYال تختلYYYف جوھريYYYا عYYن تلYYYك الخاصYYYة بالنسYYYاء أو

  . المسنين

  :وعلى صعيد ھذه القضية تعمل اللجنة الدولية في مجالين 

                                                
1

  87،ص1996فوزي أوصديق، تطبيق القانون الدولي اMنساني وتأثيره على مبدأ السيادة، رسالة دكتوراه، جامعة ھران، -
. 347ماھر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، مرجع سابق، ص -2
work/middle-we-http://www.icrc.org/ara/where-  اللجنة الدولية للصليب ا)حمر في إسرائيل وا)راضي المحتلة - 3
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يYة، وتسYجيل ا<طفYال الYذين وتتمثل فYي تYوفير الطعYام و الرعايYة الطب: ا<نشطة الميدانية –أ 

فصلوا عن ذويھYم والبحYث عYن أقربYائھم 3قامYة ا$تصYال ولYم الشYمل، وتتخYذ اللجنYة الدوليYة 

  : تدابير لحماية ا<طفال المصابين وغير المصحوبين ومساعدتھم عن طريق

1تبادل الرسائل، لم شمل ا<سرة،تحديد ھوية ا<طفال غير المصحوبين  -
 .  

وا<طYراف،  التعويضYيةا<جھYزةفقد قامت اللجنة بتصYنيع  لHطفال المعوقون أما بالنسبة  -

إعYYادة تأھيYل المYYدارس وتشYمل تزويYYد المYدارس بميYYاه الشYرب ، وصYYرف الميYYاه   ،ةصYناعيال

2غير النظيفة، وعند ا$قتضاء تأمين نظافة البيئة 
.  

      YYزين الYYال المحتجYYن ا<طفYYراج عYYفMة لYYة الدوليYYت اللجنYYا دعYYيھم        كمYYبض علYYتم القYYذين ي

أو احتجYازھم <سYباب تتعلYYق بYالنزاع، وتطالYب باحتجYYازھم علYى نحYو منفصYYل علYى الكبYYار، 

3وأن يوضعوا مع أفراد أسرھم وحظر تنفيذ حكم ا3عدام
.  

  مساھمات اللجنة الدولية في تطوير القانون  -ب

اصYYة بالمحكمYYة الجنائيYYة حيYYث اشYYتركت اللجنYYة الدوليYYة بYYدور فعYYال فYYي المفاوضYYات الخ     

الدوليYYة، كمYYا كYYان لھYYا دورا فعYYا$ أيضYYا فYYي اللجنYYة المسYYؤولة عYYن إعYYداد وصYYياغة مسYYودة 

  .البروتوكول ا3ختياري $تفاقية حقوق الطفل

با3ضافة إلى ذلك ساھمت اللجنة الدوليYة مYع الحركYة الدوليYة للصYليب ا<حمYر والھ8Yل      

  .عمل لHطفال ضحايا النزاعات المسلحةفي إنجاز خطة1995ا<حمر في عام 

وتعمل اللجنة الدوليYة للصYليب ا<حمYر علYى نشYر المعرفYة بالقYانون الYدولي ا3نسYاني 

في المدارس والجامعات وكذلك بين القوات المسلحة والجمھور العام، مع عملھYا علYى إعYادة 

لتأھيYYل النفسYYي تأھيYYل ا<طفYYال ودمجھYYم فYYي المجتمYYع وذلYYك بوضYYع بYYرامج مYYن أجYYل إعYYادة ا

                                                

- Comité international de la Croix-Rouge . .enfants touchés par les conflits armés .op.cit 

.pp 22.23

  
  www.icrc.org:، نق� عن موقع اللجنة "ا:طفال والحرب" اللجنة الدولية للصليب ا:حمر،  -2
. 25ص.2003لصليب ا:حمر، محرومون من الحرية ، جنيف، مطبوعات اللجنة الدولية ل -3
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وا3جتمYYاعي، بمYYن فYYي ذلYYك ا<طفYYال المحYYاربون، كمYYا تحYYث اللجنYYة الدوليYYة جميYYع الYYدول 

1والجماعات المسلحة على ا3لتزام بسن التجنيد 
.  

وتماشيا مع تقاليد اللجنة الدولية كمؤسسة إنسانية والتزاما بص8حياتھا فإنھا لم تنتظYر 

في النزاعات المسلحة، وكانت تحاول  أن تكملھYا صدور النصوص القانونية لحماية ا<طفال 

2أو تعوضھا حين يكون ھناك قصور في وسائل تطبيق القانون الدولي ا3نساني
.  

ومYYا يمكYYن قولYYه أن اللجنYYة الدوليYYة للصYYليب ا<حمYYر تعتبYYر مYYن أھYYم الھيئYYات الدوليYYة 

ف الYYدولي مYYن ، نظYYرا لتمتعھYYا بYYا$عتراحYYا$ت ا$حYYت8ل المعنيYYة بحمايYYة حقYYوق الطفYYل فYYي

  .جانب ا<مم المتحدة والوكا$ت المتخصصة ومن جميع دول العالم

وفي ختام ھذا الفصل توصلنا الى قناعة مفادھا أن جميع ھذه ا<جھزة واWليات التي       

استعرضناھا تبدو عاجزة عن تأمين الحماية للطفل الفلسطيني ، صحيح أن المسؤولية تقع 

أن ھذه المنظمة  بعد إخضاعھا لھيمنة الو$يات المتحدة ا<مريكية ، على ا<مم المتحدة ، إ$

أصبحت إدارة مطيعة تابعة للخارجية ا<مريكية ، تأتمر بأمرھا وتتجاوب مع رغباتھا ، 

والو$يات المتحدة ا<مريكية كانت وما زالت طرفا وخصما في صراع العرب مع 

  .ون إليه وا$ستعانة به لحل أي صراع الصھيونية ، ومن كان ھذا موقفه $ يمكن الرك

لم يبق إذن أمام الشعب الفلسطيني إ$ النوع ا<خير وا<ھم وھو الحماية الذاتية      

با$عتماد على ما تيسر من ھيئات وحركات شعبية في الوطن العربي وخارجه ، مستعدة أن 

3تشد أزرھم وتشاطرھم أح8مھم 
.  

  

  

  

  

                                                
32.31، مرجع سابق، ص"ا:طفال ضحايا النزاعات المسلحة" جاكوب كيلنبرغر،  -1
. 156، مرجع سابق، ص " حماية ا:طفال في حا�ت النزاع المسلح " ساندرا سنجر،  -2
3

 10، العدد المجلة العربية لحقوق اMنسان، "الفلسطيني ؟من المسؤول عن الحماية الدولية للشعب"محمد المجذوب ،  -

  98، ص 2003المعھد العربي لحقوق اMنسان ، تونس ، جوان 
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  الفصل الثاني

  جرائمھا ضد أطفال فلسطينولية (سرائيل عن المسؤولية الد

كان أول تدخل رسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث عينت الدكتور عبد القادر 

في النيابة العامة الفلسطينية) ا3سرائيلية(جرادة، رئيسا لدائرة م8حقة الجرائم الدولية 

رائيلي بتنظيم ملف لھذه وقامت ھذه الدائرة <ول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني ا3س

الجريمة حسب المعايير الدولية من معاينة لمسرح الجريمة وحصر أقوال الشھود وتضمين 

التقارير الطبية للضحايا والمصابين وتقارير الخبراء الفنيين لملف الدعوى، باعتباره وثيقة 

وقات، قانونية تصلح لتقديمھا <ي محكمة محلية أو دولية مختصة في أي وقت من ا<

وكذلك باعتباره وثيقة تاريخية وثقت ما حدث من وقائع با<سماء والصفات وا<ماكن 

البحث عن اWليات القانونية الفلسطينية والدولية لم8حقة جرائم ،إنوا<حداث الحقيقية

ا$حت8ل ا3سرائيلي من ا<ھمية بمكان في ظل تزايد ا$ھتمام  و المطالبة بمنح القضاء 

ص8حية النظر في ھذه الجرائم لمحاكمة مرتكبيھا والحكم بتعويض الضحايا الفلسطيني 

وذويھم عن الضرر الذي أصابھم، خاصة في ظل استمرار تعطيل حق الضحايا الفلسطينيين 

  .في الحصول على أنصاف قضائي فعال على المستويين ا3قليمي و الدولي

، السمة الواضحة،  التي إبقاء الضحايا الفلسطينيين وذويھم دون إنصاف قضائي

تناقض مع الكثير من ا<دلة الظاھرة والبراھين الثابتة والقرائن القوية والمتھمون 

المعروفون بأسمائھم وصفاتھم، التي جمعھا على سبيل المثال $ الحصر تقرير القاضي 

م وبداية عام 2008حول الحرب على غزة التي شنتھا إسرائيل نھاية عام ) غولدستون(

  .م 2009
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  ول المبحث ا�

  نشأة وتطور المسؤولية الجنائية الدولية

وإلى تطوير الجانب ، سعت المجموعة الدولية إلى إرساء قواعد قانون جنائي دولي    

المؤسساتي للعدالة الجنائية الدولية من خ8ل إنشاء أجھزة قضائية دولية تتلخص مھامھا في 

المسؤولين عنه، وبناء على ذلك تم مباشرة عقب إثبات الفعل ا3جرامي الدولي ومتابعة

الحرب العالمية الثانية إنشاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو تلتھما بعد ذلك المحكمتان 

الخاصتان بيوغس8فيا سابقا ورواندا إلى غاية بروز فكرة ضرورة إحياء إنشاء محكمة 

  .جنائية دولية دائمة

  المطلب ا�ول

ية المدنية والجنائية في القانون الدولينشأة وتطور المسئولية الدول

ھناك العديد من الوقائع التاريخية التي تثبت وجود جھودا سابقة بذلت كانت وراء 

ساس في من خ8ل بعض المحاكمات التي كانت ا<وإقرارهظھور مبدأ المسؤولية الدولية 

  .قضاء جنائي دوليإقامةفكرة إرساء

قبل الحرب شأة وتطور المسؤولية الجنائية الدوليةنطلبلھذا سوف نعالج في ھذا الم

نشأة وتطور المسؤولية ا<ول ومن ثم نستعرضفرع وخصصنا لھا الالعالمية الثانية 

  .بعد الحرب العالمية الثانية الجنائية الدولية

يفھم من المسؤولية القانونية الدولية النتائج الحقوقية المترتبة على عاتق شخص من 

قانون الدولي نتيجة $نتھاكه أو خرقه التزاما قانونيا، و تتلخص أھمية ھذه أشخاص ال

المسؤولية باعتبارھا وسيلة قانونية ضرورية للحفاظ على قواعد القانون الدولي، وھي أيضا 

1تقوم بمثابة أداة محددة للتنظيم القانوني للع8قات الدولية وتحفيز وظيفة القانون الدولي
.  

                                                
، حلLب، منشLورات دالطبعLة ا:ولLىلقLانون الLدولي المعاصLر، بن عLامر تونسLي، أسLاس المسLؤولية الدوليLة فLي ضLوء ا -1

  .06، ص 1995، الجزائر 
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قانون تلتزم بمقتضاه الدولة : "لدولية فقد عرفھا شارل روسو بأنھاأما المسؤولية ا

المنسوب إليھا ارتكاب العمل غير المشروع وفقا للقانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع 

  ".في مواجھتھا ھذا العمل

وقد أكدت لجنة القانون الدولي التابعة لHمم المتحدة على وجود المسؤولية الدولية على 

ن عمل غير مشروع دوليا صادر من دولة معينة يرتب مسؤولياتھا، وقد تكون ھذه أساس أ

المسؤولية نتيجة لMخ8ل با3لتزام القانوني المرتب للجزاء المتمثل في التعويض ،وقد تكون 

1نتيجة قيام أشخاص من القانون الدولي بجريمة ترتب توقيع العقاب على مرتكبيھا
.

الحرب قبل ىلمسئولية الجنائية الدولية إلي مرحلتين ا<ولاتطورتتبعسنحاولوعليه 

  .بعد الحرب العالمية الثانيةالثانية المرحلة والعالمية الثانية 

  .مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية :  ا�ولالفرع 

كانت القواعد العامة للقانون الدولي $ تقر بفكرة المسؤولية الجنائية  الشخصية بل 

مسؤولية الجماعية ھي ا<ثر الوحيد الذي يرتبه القانون الدولي عن خرق الدولة كانت ال

وعدم خضوع $لتزاماتھا الدولية، و يأتي ھذا المبدأ تطبيقا لمبدأ أخر ھو سيادة الدولة

2أعمالھا لو$ية دولة أخرى
.  

أول وثيقة بتوقيع تصريح باريس1856انطلقت في العام ولكن بدأت مرحلة جديدة

اتفاقية جنيف الموقعة ثم كانت،ولية مكتوبة تنظم بعض الجوانب القانونية للحرب البحريةد

دائمة وأنھا قواعد مكتوبةباتسمت، وس القانون ا3نساني المعاصراأس1864وت أ22في

لحماية ضحايا الحروب، وھي معاھدة متعددة ا<طراف جاءت تتويًجا لجھود اللجنة الدولية 

لتقنين عادات الحرب وأعرافھا، باعتبارھا أول وثيقة دولية في مجال للصليب ا<حمر 

رسبورج بشأن حظر استعمال طوجاء إع8ن سان ب، تدوين قواعد القانون الدولي ا3نساني

التقدم يكونأنم، وطالب1868ديسمبر 11المقذوفات في وقت الحرب و الموقع في 

                                                
1

.15لمرجع ، ص عامر تونسي ، نفس ا بن  -
  .250عباس ھاشم السعدي، مرجع سابق ، ص  -2
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الھدف المشروع الوحيد الذي يجب أن ، وأنوي8ت الحروبفيخفتكنولوجي سببا في تال

ة إضعاف قوشل أوأثناء الحرب ھووالمجتمع الدوليتسعي إليه الدول

اختيار اكتشاف ومراعاة أن حق أطراف أي نزاع مسلحوليس قتله، معالعسكريةالخصم

يتعدى الضرورات الحربية بھدف إضعاف ، بل $قيودب"أساليب ووسائل القتال ليس

  .الخصمقوة

عقد مؤتمر $ھاي ا<ول للس8م والذي تمخض عنه توقيع اتفاقيتين 1899وفي العام      

تناولت ا<ولي قوانين وأعراف الحرب البرية و الثانية تناولت مرضى وجرحى الحرب 

اتفاقية $ھاي الرابعة والخاصة صدر عنه1907عام عقدمؤتمر $ھاي الثانيوالبحرية،

ھذا وقد أسھمم،1907أكتوبر18اف الحرب البرية الموقعة في باحترام قوانين وأعر

1مؤتمر الثاني في وضع حد لHضرار الناجمة عن الحروبال
.  

تعد محاولة محاكمة امبراطور :1919جوان 26معاھدة فرساي المنعقدة بتاريخ   -    

انبثقت أول محاولة لمحاكمة رئيس دولة في العصر الحديث حيث" غليوم الثاني " لمانيا أ

والتي نصت على إنشاء 1919  عاممعاھدة فرسايمن227ھذه المحاولة عن نص المادة 

عن مسئوليته الدولية في  -غليوم الثاني  - محكمة جنائية دوليه لمحاكمة ا3مبراطور ا<لماني

قوانين وأعراف $نتھاكھم  الرعايا ا<لمانو معه عدد منالحرب العالمية ا<ولى،شن

2الحرب
.  

قرار قضاء جنائي دولي لمحاكمة ا<فراد �خطوة أولى بمثابةذلكحيث اعتبر

لية الدول ؤوكان سائًدا في الفقه والعمل الدولي مسأن$رتكابھم جرائم دولية، بعد

يسھم في وضع حد لجرائم مما،دون غيرھمأشخاص القانون الدولي<نھم ھموحدھا

                                                
1

السيد مصطفى أحمد أبو الخير ، النظام ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد ا�جرائية وقواعد ا�ثبات  و أركان  -
.60، ص 2005الجرائم الدولية ، دار ايتراك  للطباعة والنشر والتوزيع ، القاھرة ، 

2
، ج  4، رقم المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واbقتصادية والسياسية،  " نحو إرساء نظام جنائي دولي" بلقاسم ، أحمد  -

 .1103، ص 1997جامعة الجزائر ،  الجزائر ، ، 35
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سوف يرتكبونھا   ن شخصًيا نتائج الجرائم التيأنھم سيتحملوبعلم ا<شخاص<نالحرب

1يجعلھم $ يرتكبونھا
 .  

في ھذه المرحلة من التنظيم الدولي المسؤولية الوحيدة ھي مسؤولية الحاكم أمام شعبه      

فقط ، بالرغم من كثرة ا<صوات المطالبة بضرورة محاكمة مجرمي الحرب العالمية 

وضع المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول كان محل خ8ف ا<ولى ، بما فيھم الرؤساء إ$ أن م

بين الفقھاء في ھذه الفترة حتى إن ثبت مسؤولية رئيس الدولة فإن صفته كممثل للشعب وفي 

2شخصه تمثل سيادة الدولة وبالتالي $ يمكن أن يكون مسؤو$ أمام ھيئة قضائية أجنبية 
.  

و صيانة السلم و ا<من العالميلف ھديميثاق با<ممجاءت عصبة   :عھد عصبة ا�مم- 

تحريم الحرب ولمواصلة الجھود لمنع اللجوء إلى القوة في الع8قات الدولية واعتماد التسوية 

ولكن ھذا التحريم الوارد في عھد ،السلمية كوسيلة لحل النزاعات الدولية

فق أعضاء يوا(والتي نصت على أن  )12/1/م(بتحريم اللجوء للحرب حددتھاياكتفالعصبة

العصبة على أنه إذا نشأ نزاع من شأن استمراره أن يؤدي إلى احتكاك دولي على أن 

يعرضوا ا<مر على التحكيم أو التسوية القضائية أو التحقيق بواسطة المجلس ويوافقون على 

عدم ا$لتجاء للحرب بأي حال قبل انقضاء ث8ثة شھور على صدور قرار التحكيم أو الحكم 

( وردت في  ورتب عھد العصبة التزامات على الدول ا<طراف، )و تقرير المجلسالقضائي أ

والتي تقضي باحترام س8مة أقاليم الدول ا<خرى ا<عضاء في عھد العصبة، ويشكل اللجوء ) 10/م

يخالف تعھداته من الدول   ضد من  العھد جزاءات  أورد  للحرب إخ8$ً بتلك ا$لتزامات وقد

3 من أفعال الحرب ضد جميع أعضاء العصبةرتكب فع8ً و ي  ا<طراف
.  

      :ومن أجل تعزيز ما جاء في ميثاق العصبة تم عقد مجموعة من ا$تفاقيات نذكر منھا 

الغازات الخانقة بشأن حظر استعمال  م1925  جوان17فيتوقيع بروتوكول جنيف  -

  .والسامة والوسائل الجرثومية في الحرب

                                                
1

فيحسام علي عبد الخالق الشيخة ، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب ، دراسة تطبيقية على جرائم الحرب / د -
 .220، ص 2001البوسنة والھرسك ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاھرة ، 

      ،2010أحمد بشارة موسى ، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع،  الجزائر،  -2
. 82-81ص 

3
.63الجنائية الدولية، مرجع سابق ، ص السيد مصطفى أحمد أبو الخير ، النظام ا:ساسي للمحكمة-
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1928  أوت27   وفيأو ما يعرف بميثاق باريس" بريان كيلوج"ميثاق  التوقيع على   -

التنازل عن الحرب كوسيلة لتحقيق السياسات القومية، وإح8ل   ونص في الديباجة على

على إدانة اللجوء منهع8قات السلم والصداقة بين الدول ا<طراف، ونصت المادة ا<ولى

  .للحرب كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية

معاملة المرضى والجرحى وا<سرى في الحرب في بشأناتفاقيتي جنيفتوقيع -

1م  1929عام
.  

  مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية : الفرع الثاني 

لم تنجح كثرة المعاھدات الدولية في ترسيخ الس8م على ركائز متينة ، ولم تستطع 

كان لقيام الحرب العالمية و لقد وقف اند$ع  حرب عالمية ثانية، عصبة ا$مم المتحدة 

الثانية ا<ثر البارز في تقدم أحكام القانون الدولي الجنائي وتطورھا وفي معاودة التأكيد على 

  أھمية م8حقة مرتكبي جرائم الحرب

قواعد لتضع1945أوت 8اتفاقية لندن في جاءت):1945أوت 08(اتفاقية لندن -

قليدي من قبل بمحاكمة مجرمي الحرب دولية جديدة لم يعرفھا القانون الدولي الت

في محكمتي نورمبرج، وطوكيو برغم ما أخذ عليھما من كونھما تمث8ن واليابانيينالنازيين

قد طغى عليھما الطابع السياسي أكثر من الطابع القانوني، بحيث حوكم فإرادة المنتصرين،

يتم تطبيقھما على مجرمو الحرب المھزومين ولم يحاكم مجرمو الحرب المنتصرين، فلم

2مجرمي الحرب ا<مريكان المسئولين عن كارثتي ھيروشيما، و نجازاكي
.  

تقديم بالمسئـولية الجنائية الفرديةشكلت محمكتي نورمبورج وطوكيو تطور حقيقي في      

أو في محاكم دول الحلفاء العسكرية التي عرفت بقانون ھمابعض ا<فراد للمحاكمة سواء في

                                                
1

.92- 91السيد مصطفى أحمد أبو الخير، الحرب ا:خيرة على غزة في ضوء القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص  -
2

.8-  7، ص1996دار النھضة العربية، القاھرة، ،عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليھا-
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الصادر من الحلفاء ا<ربعة بصفتھم الحكام العسكريين <لمانيا لعام ) 10(ابة رقم مجلس الرق

1بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد ا3نسانية   لمحاكمة ا<شخاص المتھمين1946
.  

 : مم المتحدة في تطوير المسؤولية الجنائية الدوليةمساھمة منظمة ا�-

ريم الحرب في الع8قات الدولية حدولية بشأن تميثاق ا<مم المتحدة كأھم وثيقة جاء      

فياكبيراتطوريعدممامنه2التھديد باستخدام القوةواستعمال القوة في الع8قات الدولية و

3قواعد القانون الدولي، إ$ أنه لم يتضمن آلية ملزمة لمحاكمة مجرمي الحرب
.  

  :  ةيية الدولالمسؤولية الجنائتطويرالجمعية العامة  في مساھمة   - 

توقيYYYYYYYYع ا$تفاقيYYYYYYYYة الدوليYYYYYYYYة لمنYYYYYYYYع ا3بYYYYYYYYادة الجماعيYYYYYYYYة والمعاقبYYYYYYYYة عليھYYYYYYYYا فYYYYYYYYي  -

دعYYYYYYYت ا$تفاقيYYYYYYYة 3نشYYYYYYYاء محكمYYYYYYYة جنائيYYYYYYYة دوليYYYYYYYة لمحاكمYYYYYYYة ، 1948ديسYYYYYYYمبر 9

مبYYYYYYYدأ وأكYYYYYYYدت علYYYYYYYيا<فYYYYYYYراد المتھمYYYYYYYين بارتكYYYYYYYاب جريمYYYYYYYة ا3بYYYYYYYادة الجماعيYYYYYYYة،

  .المسئولية الجنائية الفردية

لمYYYYYYYYYYYYYن الخاصYYYYYYYYYYYYYة بالعقوبYYYYYYYYYYYYYات المقYYYYYYYYYYYYYررة  1949بعة لعام اتفاقيات جنيف ا<ر -

لفYYYYYYYرض عقوبYYYYYYYات فعالYYYYYYYة يةتشYYYYYYYريعتاءإجYYYYYYYراباتخYYYYYYYاذھYYYYYYYذه،ا$تفاقياتيخYYYYYYYالف

إحYYYYYYYYدى المخالفYYYYYYYYات ارتكYYYYYYYYاب أو يYYYYYYYYأمرون بيرتكبYYYYYYYYونعلYYYYYYYYى ا<شYYYYYYYYخاص الYYYYYYYYذين

4أًيا كانت جنسيتھم أو تسلمھماتالجسيمة لھذه ا$تفاقي
.  

الخاصة بقمع ا$نتھاكات 1977يف لعام البروتوكول ا<ول المضاف $تفاقيات جن -

، وعدم اعتبار الصفة الرسمية الجسيمة التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب ا<داء

5مانعا للمسؤولية الجنائية
.  

                                                
1
-André Huet, Renée koering- joulin, Droit pénal international, , 1ere édition، presses 

universitaires de France, France, 1994,PP. 51. 
2

 .1945من ميثاق اbمم المتحدة ) 2/4( المادة  - 
3

اريخ للجان التحقيق الدولية محمود شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية ، نشأتھا ونظامھا اXساسي مع دراسة الت -
 .67،  ص 2001والمحاكم الجنائية الخاصة ، مطابع روت اليوسف ، القاھرة الجديدة ،

4
.92-90أحمد بشارة موسى ، مرجع سابق ، ص  -

5
.1977من البروتوكول ا:ول المضاف �تفاقيات جنيف لعام 86المادة  - 
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26/11/1968اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد ا3نسانية في  -
تدعيًما 1

الثانية على انطباق المادةنصت فيفالمسئولية الفردية،الجھود الدولية الھادفة 3قرار مبدأ 

أحكام ا$تفاقية على ممثلي سلطة الدولة وا<فراد الذين يقومون بوصفھم فاعلين أصليين أو 

$رتكابھا أو مرؤوسيھمشركاء بالمساھمة في ارتكاب أية جريمة، أو بتحريض الغير، أو

قادم على جرائم الحرب والجرائم ضد و$ يسري الت،الذين يتسامحون في ارتكابھا

وأعطت اختصاًصا عالمًيا للدول ،من أخطر الجرائم في القانون الدولي<نھماا3نسانية

وألزمتھم ا<طراف في م8حقة المتھمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد ا3نسانية

  .بذلك

ي جرائم الحرب مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ا<شخاص مرتكب -

3/12/1973والجرائم ضد ا3نسانية في
جرائم الحرب والجرائم ضد ا3نسانية أًيا جعل، 2

مرتكبيھا بمن فيھم مواطنيھا محل تعقب معكان المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيق

3وتوقيف ومحاكمة
.  

و ال8إنسانية أو اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ -

1984 /10/12المھينة في 
جواز التذرع با<وامر الصادرة عن ، أكدت على عدم 4

ورتبت ا$تفاقية التزاما على ،موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب

الدول ا<طراف باتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة لمنع التعذيب في أي 

5ضع $ختصاصھا القضائيإقليم يخ
.  

 -:     فMMMMMMي تطMMMMMMوير المسMMMMMMؤولية الجنائيMMMMMMة الدوليMMMMMMة  مجلMMMMMMس ا�مMMMMMMنمسMMMMMMاھمة     

1993عYYYYYYام المحكمYYYYYYة الجنائيYYYYYYة ليوغس8YYYYYYفيا السYYYYYYابقة
أنشYYYYYYأت بموجYYYYYYب الفصYYYYYYل ،6

                                                
1

.)23/د /2391(ة رقماعتمدت بقرار الجمعية العامة لHمم المتحد - 
2

.)28/د/3074(   الجمعية العامة رقمقرار - 
، 1994ديوان المطبوعLات الجامعيLة، الجزائLر، السLنة ، عمر سعد W ، حقوق ا�نسان و حقوق الشعوب، الطبعة الثانية -3

.133-131ص 
4

.39/46اعتمدتھا الجمعية العامة لHمم المتحدة بالقرار رقم  - 
5

ى أحمد أبو الخير ، النظام ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد ا�جرائية وقواعد ا�ثبات  و أركان السيد مصطف -
. 64-62أركان الجرائم الدولية ، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاھرة ، ص 

6
.22/2/1993في808قرار مجلس ا:من رقم  - 
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YYYYYخاص المسYYYYYة ا<شYYYYYدة لمحاكمYYYYYم المتحYYYYYاق ا<مYYYYYن ميثYYYYYابع مYYYYYل السYYYYYن ؤالفصYYYYYولين ع

مYYYYYYYن النظYYYYYYYام ) 7/م(، ونصYYYYYYYت ا$نتھاكYYYYYYYات الجسYYYYYYYيمة للقYYYYYYYانون الYYYYYYYدولي ا3نسYYYYYYYاني

ا<ساسYYYYYYي للمحكمYYYYYYة علYYYYYYى المسYYYYYYئولية الجنائيYYYYYYة الفرديYYYYYYة لمرتكبYYYYYYي الجYYYYYYرائم التYYYYYYي 

اختصYYYYYت بYYYYYالنظر فيھYYYYYا، والتYYYYYي ارتكبYYYYYت ضYYYYYد المسYYYYYلمين فYYYYYي البوسYYYYYنة والھرسYYYYYك 

وھYYYYYYYYYYYYYي ا$نتھاكYYYYYYYYYYYYYات الجسYYYYYYYYYYYYYيمة $تفاقيYYYYYYYYYYYYYYات جنيYYYYYYYYYYYYYف ا<ربعYYYYYYYYYYYYYة لعYYYYYYYYYYYYYYام 

عيYYYYYYYة، والجYYYYYYYرائم ومخالفYYYYYYYات قYYYYYYYوانين وأعYYYYYYYراف الحYYYYYYYرب، وا3بYYYYYYYادة الجمام،1949

1ضد ا3نسانية
 .  

 :المحكمة الجنائية الدولية لرواندا - 
تعزيز مبدأ لميثاقالبموجب الفصل السابع من2

المادة السادسة من النظام   فينصت عليهوالمسئولية الجنائية الفردية

والتي اختصت بنظر الجرائم التي تتعلق بالحرب ا<ھلية وھى ا$نتھاكاتللمحكمة،ا<ساسي

والبروتوكول م1949الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف ا<ربعة لعام 

من ) 85(والتي تعد جرائم حرب بموجب المادة م1977ا3ضافي الثاني لعام 

3ا<ول،وجرائم ا3بادة الجماعية والجرائم ضد ا3نسانية�ضافيالبروتوكو$
.   

4المحكمة الجنائية الدولية -
في ديباجتھا أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع أكدت : 

الدولي بأسره يجب أ$ تمر دون عقاب ومقاضاة مرتكبيھا، ووضع حد 3ف8ت مرتكبي ھذه 

الجرائم من العقاب وا3سھام في منع الجرائم مما قد يدعم أسس النظام العالمي ويسھم في 

5في الع8قات الدوليةإرساء أسس الس8م وا<من وإضفاء القيم ا3نسانية
اختصاص إن   .

و$ً عن الجرائم بصفته ؤيكون الشخص مسوعلى ا<شخاص الطبيعيينيقتصر المحكمة 

الشخصية سواء ارتكبھا بنفسه أو با$شتراك مع غيره أو عن طريق شخص آخر، أو با<مر 

                                                
1

ي ، القضاء الدولي الجنائي ، دراسة تحليلية للمحكمة الجنائية الخاصة مرشد احمد السيد ، أحمد غازي الھرمز -
 .86، ص 2002،بيوغسLفيا مقارنة مع محكمة نورمبرغ وطوكيو ورواندا ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمان

2
.1994نوفمبر8في) 955(قرار مجلس ا:من رقم - 
3

.21، منشورات اللجنة الدولية للصليب ا:حمر،  القاھرة ، ص 2006طبعة ،ولية شريف عتلم ، المحكمة الجنائية الد -
4

.2002دخلت حيز النفاذ في ا:ول من جويلية  - 
5

.67-66السيد مصطفى أحمد أبو الخير ، النظام ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق ، ص -
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ة الجماعية جرائم $ تسقط بالتقادم وھي جريمة ا3بادوھي1أو با3غراء على ارتكابھا،

2والجرائم ضد ا3نسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان
.  

  المطلب الثاني

  ا0حت*ل ا(سرائيلي ضد أطفال فلسطينجرائم   

، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية خولھا النظر في أشد 1998إن نظام روما لعام     

علي سبيل الحصر، وھي جريمة وھي وعدد ھذه الجرائم في المادة الخامسة الجرائم ، 

ا3بادة الجماعية والجرائم ضد ا3نسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ونبين كل جريمة 

  .علي حدة

  :جريمة ا(بادة الجماعية :الفرع ا�ول 

توصف بأنھا أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنھا  جريمة جريمة ا3بادة الجماعية       

3الجرائم  
أي فعل بأنھاظام ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ا3بادة الجماعية النعرف. 

ھ8ك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتھا ھذه إمن ا<فعال التالية يرتكب بقصد 

:إھ8كا كليا أو جزئيا

  .قتل أفراد الجماعة       ) أ

  .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي أو جسمي بأفراد الجماعة ) ب

  .إخضاع الجماعة عمدا <حوال معيشية يقصد بھا ا3ھ8ك الفعلي كليا أو جزئيا) جـ

  .فرض تدابير تستھدف منع ا3نجاب داخل الجماعة) د

                                                
1

 .جنائية الدولية من النظام اXساسي للمحكمة ال)  25( المادة  - 
2

 .98أحمد بشارة موسى ، مرجع سابق ، ص  -
.56-55،ص 2003سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية ودورھا في حماية حقوق ا�نسان دار ھومة، ،الجزائر، -3
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.)نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى ) ھـ
1

  

ةفي المادة الثالث1948كما حددت اتفاقية منع جريمة ا3بادة الجماعية والمعاقبة عليھا       

  -:صور السلوك ا3جرامي المؤثم لجريمة إبادة الجنس البشرى فيما يلي

  .إبادة الجنس البشرى  -1

  .ا$تفاق أو التآمر على ارتكاب جريمة إبادة الجنس  -2

  .التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشرى  -3

2ا$شتراك فيھاالشروع في ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشرى أو   -4
.  

العقوبات التي يجوز للمحكمة الجنائية حدد النظام ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، 

أن تقضى بھا حال ثبوت ارتكاب جريمة ا3بادة الجماعية أو أي جريمة واردة في المادة 

يكون للمحكمة أن توقع على ) 110(رھناً بأحكام المادة ( :"من النظام  فأوردت) 5(

من ھذا النظام ا<ساسي إحدى ) 5(شخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة ال

  :العقوبات التالية

      .سنة) 30(السجن لمدة محددة من السنوات لفترة أقصاھا    ) أ(

السجن المؤبد حيثما تكون ھذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف    ) ب(

  .الخاصة للشخص المدان

  -:با3ضافة إلى السجن فللمحكمة أن تحكم بما يلي  -2

فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليھا في القواعد ا3جرائية وقواعد     ) أ(

  .ا3ثبات

مصادرة العائدات والمتحص8ت وا<صول المتأنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة    ) ب(

)ة الحسنة النية من تلك الجريمة دون المساس بحقوق ا<طراف الثالث
1
 .  

                                                
1

.المادة السادسة من النظام ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية   - 
2

. 1948نع جريمة ا�بادة الجماعية والمعاقبة عليھا المادة الثالثة من اتفاقية م -  
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ارتكبت الجرائم الواردة في ما يمكن ان نستشفه من الممارسات ا$سرائيلية بأنھا 

  .فلسطين وتشتيتھم عن اھلھمأطفال تھجير المادة السادسة وخاصة 

جريمة إبادة، ذلك إن نع الغذاء والدواء عنه ھو بمثابة إن تجويع شعب بكامله وم

مسؤولية مباشرة عن توفير الغذاء والدواء للمواطنين في إسرائيل كدولة احت8ل مسؤولة

  .1949ا<راضي التي تحتلھا بموجب اتفاقات جنيف عام 

ادت الى مقتل 2002وكانت عملية قصف عنيفة في غزة في شھر جويلية من عام 

مدنيا فلسطينيا معظمھم من ا<طفال والرضع حسب الدعوى التي رفعھا المركز 14

فلسطينيا في تلك العملية جراء انفجار قنبلة 150ق ا3نسان، وجرح كذلك الفلسطيني لحقو

2إسرائيلية على منزل في حي الدرج في مدينة غزةF16تزن طنا ألقتھا طائرة 
.  

  الجرائم ضد ا(نسانية: الفرع الثاني 

ماجريمة دولية من جرائم القانون العام بمقتضاھا تعتبر دولة( عرفھا البعض بأنھا        

مجرمة إذا أضرت بحياة شخص أو مجموعة أشخاص أبرياء أو بحريتھم أو بحقوقھم، 

بسبب الجنس أو التعصب للوطن أو <سباب سياسية أو دينية، أو إذا تجاوزت أضرارھا في 

)حالة ارتكابھم جريمة ما، العقوبة المنصوص عليھا 
3
.  

  ضد ا3نسانية الجرائمللمحكمة الجنائية الدوليةوعرف النظام ا<ساسي

  :والمتمثلة فيأن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة حصراً   -

القتل العمد ويقصد به التسبب عن قصد وإرادة وعلم في إزھاق روح شخص أو      -أ

  .أشخاص بطريقة مباشرة وغير مباشرة

                                                                                                                                                        
1

من النظام ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 77(المادة  - 
. 612-611، ص 2011أحمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي ا�نساني ، دار ا:كاديمية ، الجزائر ،  - 2
3

.428، ص 2000الطبعة ا:ولى ، دار المستقبل العربي، القاھرة، ،مفيد شھاب ، دراسات في القانون الدولي ا�نساني -
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دينة من الناس التسبب عن قصد وإرادة وعلم في موت جماعة م: ا3بادة الجماعية     -ب

أو تعمد خلق ظروف معيشية صعبة يقصد بھا ا3بادة الجسدية أو ا3يذاء الجسدي أو ا3بادة 

  .البيولوجية أو ا3بادة الثقافية

  .وھو مرادف الرق وا$ستعباد: ا$سترقاق  -ج

يقصد به نقل ا<شخاص قصراً من إقليم دولتھم أو مدينتھم إلى أماكن : ا3بعاد القسرى    -د

  .أخرى

أي الحبس بدون حكم نھائي يقضى بذلك ويمكن إضافة التعذيب إلى : السجن التعسفي    -ه

  .السجن التعسفي

  التعذيب  -و

  .الجنسي الخطيرأو ا$ستعباد الجنسي أو العنف ا$غتصاب - ز

  .ا$ختفاء القسري لHشخاص   -ط

  .جريمة الفصل العنصري  - ي

.ا<فعال ال8نسانية  - ك
1

  

بمواد تنص على عدم سقوط الجرائم ضد ا3نسانية ھاقوانينبعض الدولنت ضموقد 

أقر البرلمان الفرنسي قانونا يقضي بعدم جواز إسقاط الجرائم ضد   1985بالتقادم، وفي عام

2ا3نسانية بالتقادم
و تعتبر معظم الجرائم الداخلة في التعريف الوارد في المادة السابعة من . 

بخصوص الجرائم ضد ا3نسانية، بمثابة أفعال 1998ائية ا لدولية لعام نظام المحكمة الجن

صادرة عن دولة أو نظام سياسي ويتم تنفيذھا من خ8ل فاعلين ذوي سلطة أو غير ذوي 

3سلطة
.  

وقد أدت سياسة القتل المتعمد التي تنتھجھا قوات ا$حت8ل ا3سرائيلي بحق ا<طفال 

ا$نتفاضة من خ8ل التظاھر والقيام برشق جنود ا$حت8ل الفلسطينيين الذين يشاركون في 

                                                
1

من النظام ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 7(المادة  -  
2

 .141، ص 2000ھيثم مناع ، اMمعان في حقوق اMنسان ، موسوعة عامة مختصرة ، دمشق ،  - 
3

 .66نزار أيوب ، حماية  الطفل الفلسطيني ، ص  - 
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بالحجارة، الى مقتل المئات، حيث كانت غالبية ا3صابات ناتجة عن إط8ق النار عليھم 

بھدف القتل من قبل جنود ا$حت8ل الذين غالبا ما يتعمدون إصابتھم في ا<جزاء العلوية من 

1الجسم كالرأس والصدر
.  

مت بھا إسرائيل وتصنف كجرائم ضد ا3نسانية طويلة تبدأ بقيام الممارسات التي قا

ھذا الكيان ا$ستعماري ا$ستيطاني على حساب شعب آخر، فقد طردت العصابات 

ما يزيد على سبعمائة ألف فلسطيني من مدنھم وقراھم إلى 1948الصھيونية خ8ل حرب 

استي8ء واخل بلدانھم خارج فلسطين وما زالوا يعيشون ك8جئين في أرض الشتات ود

إسرائيل بعد قيامھا على ممتلكات الفلسطينيين العرب ھي جريمة ضد ا3نسانية،ناھيك عن 

الممارسات ا<خرى كا$عتقال الجماعي والتعذيب وتدمير المستشفيات وحصار وتجويع 

2الشعب الفلسطيني وا$غتيا$ت السياسية
.  

. با$طفالأبشع أشكال المعاناة إلحاق الحصار ا$سرائيلي على غزة في تسبب 

وتمخض عن سياسة الحصار، إقامة قوات ا$حت8ل لمئات الحواجز الثابتة والمتحركة بين 

مختلف التجمعات السكنية الفلسطينية، مما أدى لتقطيع أوصال ا<راضي المحتلة بحيث بات 

بات بمثابة ضرب التنقل بين تجمع سكاني و أخر سواء مشيا على ا<قدام، أو بواسطة المرك

فحال دون إمكانية من الحصار وتعتبر النساء الحوامل في مقدمة من تأثروا .من المستحيل

وصولھم للمشافي من اجل الو$دة، يتم إيقافھم وتأخيرھم على الحواجز ورفض السماح لھم 

بالعبور ومنع ا<طباء وسيارات ا3سعاف من الوصول لمنازل المواطنين وتقديم الخدمات 

لطبية لھم، فكانوا يضعون المواليد على الحواجز وداخل المنازل والسيارات، وأحيانا على ا

الطرق ا$لتفافية الوعرة مما تسبب في الكثير من حا$ت ا3جھاض، أو وفاة المولود أو 

3إصابة بالتشوه،أو وفاة المرأة الحامل
 .  

  جرائم الحرب: الفرع الثالث 

                                                
1

 .69ار أيوب ، نفس المرجع ، ص نز - 
2

190أبو الخير أحمد عطية ، نفس المرجع ، ص  -
3

 .81-80نزار أيوب ، حماية الطفل الفلسطيني ، المرجع السابق ، ص  - 



266

فئات الجرائم الدولية ذلك أنھا مرتبطة بالحرب التي تعتبر جرائم الحرب من أقدم  

تعد من أقدم الظواھر ا$جتماعية ، وكانت ترى فيھا الجماعات وسيلة لحل نزاعاتھا مع 

1الغير
 .  

جريمة حرب ، ورد ذكرھا 13ما يصل إلى 1949وقد عددت اتفاقيات جنيف لعام 

من ا$تفاقية الثانية والمادة 51، 44من ا$تفاقية ا$ولى ، والمادتين13،50في المادتين 

2من ا$تفاقية الرابعة 147من ا$تفاقية الثالثة ، والمادة 130
.  

ا$نتھاكات الجسيمة $تفاقيات (عرفھا النظام ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنھا 

م وكذلك ا$نتھاكات الجسيمة ا<خرى للقوانين 1949أوت12جنيف المؤرخة في 

عراف السارية والمطبقة على المنازعات المسلحة الدولية في النطاق الثابت في القانون وا<

.)الدولي
3

  

فإن ا$نتھاكات النظام ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن 08انط8قا من المادة      

  : والمخالفات تتمثل في 

قتل العمد والتعذيب والمعاملة وتتمثل في ال1949الجسيمة $تفاقيات جنيف ا$نتھاكات    - أ

ال8إنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية، وتعمد إحداث أ$م شديدة وا<ضرار الخطيرة 

بالس8مة البدنية، وتدمير الممتلكات أو ا$ستي8ء عليھا على نحو $ تبرره الضرورات 

مدني على الخدمة وإرغام ا<سير بالحرب أو ال،العسكرية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية

، وترحيل أي شخص مدني أو تقييد حرية حركته الرھائنفي قوات دولية معادية، وأخذ 

بطريقة غير مشروعة، وجعل السكان المدنيين ھدفاً لھجوم وقصف اWثار التاريخية أو 

ا<عمال الفنية أو أماكن العبادة ونقل أجزاء من سكان السلطة المحتلة إلى ا3قليم الذي 

  .تحتله

                                                
.206، ص 2008لندة معمر يشوي ، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتھا ، دار الثقافة ، عمان ،  - 1
2

 .672، ص  2004، القاھرةيومي حجازي ، المحكمة الجنائية الدولية ، دار الفكر الجامعي ، اعبد الفتاح ب - 
3

.من النظام ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ب/أ  –8/2(المادة  - 
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السارية على المنازعات الدولية ا$نتھاكات الجسيمة ا<خرى للقوانين وا<عراف    - ب

استخدام أسلحة سامة، أو تسبب معاناة $ ضرورة لھا، والتدمير المتعمد : مثلالمسلحة 

للمدن أو البلدات والقرى أو إحداث دمار $ تبرره الضرورة العسكرية، وقتل أو جرح عدو 

ونھب الممتلكات العامة والخاصة، والعقوبات الجماعية وأخذ الرھائن استسلم بالكامل

واستخدام العنف ل8عتداء على ا<شخاص حياتھم وصحتھم وس8متھم البدنية أو العقلية 

وخاصة التعذيب والقتل العمد وا$غتصاب وأعمال ا3رھاب والسلب، واستخدام الدروع 

نقل المعونة ا3نسانية إليھم وتنفيذ عقوبات بدون البشرية، وتجويع السكان المدنيين، وعدم 

1محاكمات عادلة، وتعمد فصل ا<طفال عن ذويھم أو المسئولين عنھم
.  

أكتوبر 19الصادر في ق ا3نسان التابعة لHمم المتحدة في قرارھا لجنة حقوت أدان

ائي ضد بشدة استخدام قوات ا$حت8ل ا3سرائيلي للقوة بشكل غير متناسب و عشو2000

ما ترتب عن ذلك من أعمال قتل وتشويه وقصف والمدنيين الفلسطينيين العزل وا<برياء، 

مصادرة لحق الفلسطينيين في الحياة، معتبرة ھذه ا<عمال والممارسات بمثابة ووحصار 

على أن ا$حت8ل العسكري ا3سرائيلي يشكل بحد ذاته انتھاكا خطيرا لحقوق . جرائم حرب

2لشعب الفلسطينيا3نسان ول
.  

اتھم تقرير لجماعة طبية إسرائيلية جيش ا$حت8ل باستھداف مؤسسات طبية ومنع كما

  .بأنه قد يشكل جريمة حربغزةالطواقم الطبية من الوصول الى الجرحى في ھجومه على 

أن الجيش لم يقم بإج8ء " إسرائيل–أطباء من اجل حقوق ا3نسان " وأورد تقرير

اصرة والجرحى وإنما أيضا منع الفرق الطبية الفلسطينية من الوصول العائ8ت المح

للجرحى، مؤكدة أن ھناك حا$ت لم يسمح فيھا الجيش بإج8ء المدنيين الجرحى <يام، بينما 

34ترك آخرين ب8 طعام أو ماء لفترات طويلة، وأضافت أن القوات ا3سرائيلية ھاجمت 

  .انية مستشفيات أثناء الھجوممنشاة للرعاية الطبية، من بينھا ثم

مجموعة أدلة تفصيلية عن جرائم حرب ارتكبتھا القوات " الغارديان" كشفت صحيفة 

ا3سرائيلية خ8ل الھجوم الذي شنته ضد قطاع غزة على مدى ث8ثة وعشرين يوما، 

وجمعتھا في ث8ثة أف8م في إطار تحقيق أجرته استغرق شھرا مؤكدة أن القوات ا3سرائيلية
                                                

1
 .216أبو الخير أحمد عطية ، مرجع سابق ، ص  -

.65نزار أيوب ، حماية الطفل الفلسطيني ، مرجع سابق ، ص  - 2
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استخدمت ا<طفال كدروع بشرية واستھدفت الفرق الطبية والمستشفيات، وقامت طائراتھا 

من دون طيار بإط8ق نيران أسلحتھا ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ا<دلة التي 

جمعتھا سترمي بثقلھا وراء الدعوات  ھذا ا<سبوع لفتح تحقيق كامل حول ا<حداث 

التي شنتھا إسرائيل ضد حركة المقاومة ا3س8مية " اص المصوبالرص" المحيطة بعملية

القوات أنو أشارت الى . طفل300فلسطيني من بينھم 1400وراح ضحيتھا " حماس"

شخصا منھم حتفھم 16ولقي . ا3سرائيلية استھدفت الفرق الطبية وسائقي سيارات ا3سعاف

طبية للتدمير بفعل قنابلھا بحسب عيادة44مستشفى و 27كما تعرض أكثر من . بنيرانھا

8000وأطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة كانت تحتوي على .تقديرات منظمة الصحة العالمية

1سھم معدني فتاك على فريق طبي فلسطيني بينما كان ينقل جريحا الى سيارة ا3سعاف
.  

  جريمة العدوان : الفرع الرابع 

دون تعريفه أو تحديد دقيق لمضمونه ، ا$مر الذي أشارت المواثيق الدولية الى العدوان     

  .دعا الى الجدل حول ضرورة أو عدم ضرورة تعريفه 

، حيث قدم ا$تحاد السوفياتي 1933بدأت المحاو$ت ا<ولى لتعريف العدوان عام 

) م6/2/1933(مشروع تعريف العدوان الذي طرح في مؤتمر نزع الس8ح المنعقد في لندن 

.مة في تعريف جريمة العدوانليمثل خطوة مھ

انقسم الفقه الدولي حول ھذا التعريف لث8ثة اتجاھات، ا<ول وضع معيار عام دون ذكر      

وا$تجاه ) الجريمة ضد الس8م وأمن ا3نسانية(عناصر الركن المادي للجريمة فعرفھا بأنھا 

عدوان، لذلك سمي الثاني الذي أورد وعلي سبيل الحصر عناصر الركن المادي لجريمة ال

بالتعريف الحصري للعدوان، وا$تجاه الثالث وھو ا$تجاه المختلط الذي جمع بين ا$تجاھين 

السابقين، فقد أورد علي سبيل المثال $ الحصر بعضا من عناصر الركن المادي لجريمة 

.العدوان

                                                
.619- 618أحمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي ا�نساني ، مرجع سابق ، ص  - 1
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الحرب بدأت ا<مم المتحدة ا$ھتمام بوضع تعريف لجريمة العدوان خاصة بعد        

م، حيث تقدم ا$تحاد السوفيتي بمشروع للجمعية العامة يتضمن تعريفا 1950الكورية عام

م، الذي أحالته إلي 1933للعدوان مشابھا للتعريف الذي اقترحه في مؤتمر نزع الس8ح عام 

م، وانتھت اللجنة إلي عدم رغبتھا في تعريف 17/11/1950لجنة القانون الدولي في 

1كانية حصر كافة حا$ت العدوانالعدوان لعدم أم
.

فيالجمعية العامة 2تم ا$تفاق علي تعريف موحد للعدوان تبنته1974في أفريلو     

1974   
3
.

استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو : "عرف العدوان بأنه    

تتنافى مع ميثاق ا<مم س8متھا ا3قليمية أو استق8لھا السياسي أو أية صورة أخرى 

ويندرج تحت العدوان طبقاً لمفھوم ا<مم المتحدة الغزو أو الھجوم على إقليم دولة ،"المتحدة

وعرف جريمة العدوان  )أخرى أو ا$حت8ل العسكري لھذا ا3قليم أو ضّمه أو ضّم جزء منه

ا3قليمية أو ترتكب حينما يوجه الھجوم المسلح الذي تقوم به دولة ضد الس8مة( بأنھا

ا$ستق8ل السياسي لدولة أخري وذلك بھدف ا$حت8ل العسكري أو الضم الشامل أو الجزئي 

34قليم تلك الدولة 
صور للعدوان على سبيل المثال $ الحصر، وقرر في بين القراركما.

و المادة الخامسة منه عدم جواز التذرع بالعوامل السياسية أو ا$قتصادية أو العسكرية أ

من القرار بين العدوان وبين الدفاع 7و  6غيرھا لتبرير شن العدوان، وقد ميزت المادتان 

عن النفس المرتبط بالحق في تقرير المصير الذي أيدته المواثيق الدولية و قرارات الجمعية 

والمتعلق بحق الشعوب المستعمرة 1960ديسمبر 14في1514: العامة، ومنھا القرار رقم

5ر مصيرھا بالكفاح المسلحفي تقري
.  

                                                
1

  1992عبد هللا سليمان سليمان ، المقدمات اXساسية في القانون الدولي الجنائي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -

 . 197- 188ص 
2

م1974الصادر في) 3314(القرار رقم - 
3

در القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، أھم الجرائم الدولية ،المحاكم الدولية الجنائية ، منشورات الحلبي علي عبد القا -
 .19-18، ص 2001الحقوقية  بيروت ، 

4
2005علي يوسف الشكري ، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير ، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاھرة ،  -

 .181-176، ص 
5

 .620أحمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي اMنساني ، مرجع سابق ، ص  - 
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  نيالمبحث الثا

  التكييف القانوني لممارسات ا0حت*ل ا(سرائيلي وطرق محاكمتھا

بررت القيادة السياسية والعسكرية للكيان ا3سرائيلي عمليات القصف والتدمير والقتل       

م بھا، كما التي تقوم بھا على أنھا ضرورة أمنية وعسكرية اقتضت وحتمت على قواتھا القيا

تدعي بأن ھذه ا<عمال تأتي في سياق الممارسة الطبيعية والقانونية لحق إسرائيل المشروع 

  . من ميثاق ا<مم المتحدة51في الدفاع الشرعي عن النفس مستندة في ذلك الى نص المادة 

  المطلب ا�ول

  التكييف القانوني لممارسات ا0حت*ل  ا(سرائيلي  

سرائيل على مواصلة احت8لھا لHراضي الفلسطينية ورفضھا القاطع في ظل إصرار إ     

والمطلق لمبدأ ا$لتزام بتطبيق ا$تفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق ا3نسان، وأحكام وقواعد 

القانون الدولي ا3نساني على ا<راضي المحتلة وما رافق ذلك من تغييب  ومصادرة 

الشعب الفلسطيني لمواصلة نضاله المشروع في سبيل الحقوق ا<ساسية للفلسطينيين، دفع 

ممارسة حق العودة والتحرر من ا$حت8ل وإقامة الدولة الفلسطينية ،ا<مر الذي جعل 

سلطات ا$حت8ل ا3سرائيلي والقوات التابعة لھا تستخدم القوة المفرطة  وترتكب جرائم 

أطفال ونساء وشيوخ وذلك لقمع مننحرب وجرائم ضد ا3نسانية بحق المدنيين الفلسطينيي

انتفاضة الفلسطينيين مستخدمة كافة أنواع ا<سلحة والمعدات العسكرية لكسر إرادتھم 

  .وردعھم عن المطالبة بحقوقھم المشروعة في الحرية وا$ستق8ل 

  تالتكييف القانوني للممارسا: الفرع ا�ول 

ا$نتھاكات الخطيرة للقانون لقد أدرج النظام ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

الدولي ضمن جرائم الحرب التي نصت عليھا المادة الثامنة، با3ضافة الى ا$نتھاكات 

الجسيمة $تفاقيات جنيف، وذلك تأكيدا $نسجام المحكمة مع قواعد القانون الدولي، والتي 
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اسيوقد سبق النظام ا<س، حرمت حرب العدوان وجرائم الحرب التي ترتكب خ8لھا

، ومحكمتي نورمبرج 1907للمحكمة الجنائية في حظر جرائم الحرب اتفاقية $ھاي الرابعة 

، با3ضافة 1950،ومبادئ نورمبرج التي صاغتھا لجنة القانون الدولي 1945وطوكيو 

، وكذلك النظام ا<ساسي 1977، والبروتوكول ا3ضافي ا<ول 1949$تفاقيات جنيف

1993لمحكمة يوغس8فيا
1
 .  

تعمل ا<طراف السامية المتعاقدة وأطراف على أن 1977البروتوكول ا<ولنص

النـزاع على قمع ا$نتھاكات الجسيمة واتخاذ ا3جراءات ال8زمة لمنع كافة ا$نتھاكات 

ا<خرى $تفاقيات جنيف ولھذا البروتوكول، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب 

ام أي مرؤوس بانتھاك ا$تفاقيات  أو ھذا البروتوكول رؤساءه من فإنه $ ُيعفي قي   ،ا<داء

المسؤولية الجنائية أو التأديبية، حسب ا<حوال، إذا علموا أو كانت لديھم معلومات تتيح لھم 

في تلك الظروف أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله $رتكاب مثل ھذا 

م من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع ھذا ا$نتھاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعھ

).ا$نتھاك
طرف النـزاع الذي ينتھك يسألأنه أما من حيث المسؤولية ذكر البروتوكول   ،2

أحكام ا$تفاقيات أو ھذا البروتوكول، دفع تعويضات، إذا اقتضت الحال، ويكون مسئو$ عن 

 )قواته المسلحةكافة ا<عمال التي يقترفھا ا<شخاص الذين يشكلون جزءاً من
3
.  

  :سنحاول التطرق للتكييف القانوني للممارسات ا$سرائيلية

:ا$ستيطان ومصادرة ا<راضي -1

يعد إبعاد السكان أو نقلھم قسريا متى تم الجنائيةنظام ا<ساسي للمحكمةوفقا ل

يشكل وبطريقة متكررة ومتتابعة ومنظمة أو علي نحو واسع النطاق جريمة ضد ا3نسانية

                                                
سامح خليل الوادية ، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب ا�سرائيلية ،مركز الزيتونة للدراسات وا�ستشارات ،  - 1

.107، ص 2009بيروت ، 
2

1977من البروتوكول ا:ول  )86(المادة - 
3

1977من البروتوكول ا:ول )91(المادة -  
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إذا ارتكبت ضد ا<شخاص المدنيين الذين 1949لعامالرابعةتھاكا واضحا $تفاقية جنيفان

.تحميھم ھذه ا$تفاقية
1

  

قيام دولة ا$حت8ل علي نحو مباشر أو النظام ا$ساسي للمحكمة يعني ا$ستيطان وفق     

جوا علي غير مباشر بنقل بعض من سكانھا المدنيين إلي أماكن أخري غير تلك التي در

2العيش فوقھا
.  

علىالبروتوكول ا<ولنص    :المدنيينضد السكانالھجمات المباشرة تعمد توجيه  – 2

أطراف النـزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين ا<ھداف المدنية عمل

ذلك من وا<ھداف العسكرية، ومن ثم توجيه عملياتھا ضد ا<ھداف العسكرية دون غيرھا، و

 )أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين وا<ھداف المدنية
3

  

ن شن ھجمات متعمدة ضد السكان أنص النظام ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

المدنيين بصفتھم كذلك، أو ضد ا<فراد المدنيين الذين $ يشتركون في ا<عمال الحربية، 

4يعتبر جريمة حرب
.  

ا3سرائيلية العدوانية كافة ا$تفاقيات والمواثيق الدولية التي تحرم تخالف الممارسات 

تعريض المدنيين لھجمات عسكرية، فقد حظرت اتفاقية $ھاي الرابعة استخدام ا<سلحة 

" إسرائيل"فاستخدام .والقذائف والمواد ا التي من شأنھا إحداث إصابات وأ$م ل مبرر لھا

لسكان المدنيين العزل في تجمع سكاني $ يوجد به أي ضد ا16- طائرة مقاتلة من طراز إف

ھدف عسكري، وسقوط قتلى من المدنيين معظمھم من ا<طفال، يظھر بوضوح الرغبة 

الحقيقية للقيادة ا3سرائيلية التي أعطت التعليمات بتنفيذ الھجوم وتعمد استھداف المدنيين 

5وإحداث إصابات وأ$م $ مبرر لھا
.

                                                
1

.لمادة الثامنة من النظام ا:ساسي للمحكمة الجنائيةا - 
2

 .397عمر محمود المخزومي ، مرجع سابق ، ص  -
3

. من البروتوكول ا:ول )48( المادة - 
4

.النظام ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من )أ/ب /2/ 8المادة (المادة - 
5

 .109دية ، مرجع سابق ، ص سامح خليل الوا - 



273

ا3ضافي ا<ول لعام البروتوكولعرف  :مدنيةمواقع العسكرية ضد اتتوجيه الھجم – 3

1977
1

ا<ھداف   وعرفتميع ا<ھداف التي ليست أھدافاً عسكريةجبأنھاا<ھداف المدنية   

تلك التي تساھم مساھمة فعالة في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتھا بأنھاالعسكرية

تخدامھا، والتي يحقق تدميرھا التام أو الجزئي أو ا$ستي8ء أو بموقعھا أو بغايتھا أو باس

2عليھا أو تعطيلھا في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة
.  

في الحا$ت التي يكون فيھا من غير الواضح ما إذا كان الھدف ُيستخدم <غراض      

إن شن ھجمات ، )52/3(لمادةھدف مدني طبقا لعسكرية أم $، فإنه ينبغي ا$فتراض بأنه

ا<ساسي النظاممن )ii/ب /8/2(لمادةطبقا لمتعمدة على ا<ھداف المدنية جريمة حرب

  .للمحكمة الجنائية الدولية

على1977لعام   ا<ول  ا3ضافي  البروتوكولنص  :الھجمات العشوائية أو غير المتناسبة - 4

وسيلة للقتال $ يمكن أن توجه إلى ھدف تلك التي تستخدم طريقة أو   حظر الھجمات العشوائية

عسكري محدد، وتلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال $ يمكن حصر آثارھا على النحو الذي 

) يتطلبه ھذا البروتوكول
الھجوم (نوعاً آخر من الھجمات العشوائية وھو   كما حدد البروتوكول   ،3

ح المدنيين أو إصابات في صفوفھم أو أضراراً الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسائر في أروا

با<ھداف المدنية أو مزيجاً من ھذه الخسائر وا<ضرار، يفرط في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه 

)ذلك الھجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة
إن شن ھجوم غير متناسب بشكل متعمد ،4

لمدنيين أو أضرار لات بجروحشن ھجوم عشوائي يسفر عن خسائر في ا<رواح أو إصابو

 )17 /ب /8/2(يعتبر جريمة حرب بموجب المادة، في ا<ھداف المدنية
5
.  

علYYYYYYYYى ا<ولا3ضYYYYYYYYافيالبروتوكYYYYYYYYولنYYYYYYYYص   :ا$حتياطيYYYYYYYYات أثنYYYYYYYYاء الھجYYYYYYYYوم - 5

رعايYYYYYYYYة متواصYYYYYYYYلة فYYYYYYYYي إدارة العمليYYYYYYYYات العسYYYYYYYYكرية مYYYYYYYYن أجYYYYYYYYل بYYYYYYYYذلوجYYYYYYYYوب
                                                

1
1977ا�ضافي ا:ول لعام   من البروتوكول )52/1( لمادةا - 
2

موسى القدسي الدويك ، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، القاھرة ،  -
 .22-20، ص 2004

3
.1977ام لع  ا:ول  ا�ضافي  البروتوكول  من) 51/4(المادة  - 

4
  .1977ا�ضافي ا:ول لعام من البروتوكول )51/5( لمادةا -  
5

أحمد محمد رضا ، دراسة النظام القانوني لحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة مع التطبيق على الوضع في  -
 .40-38،ص . 2011اbراضي الفلسطينية المحتلة ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، 
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،  )المدنيYYYYYYYةعيYYYYYYYانين وا<المحافظYYYYYYYة علYYYYYYYى السYYYYYYYكان المYYYYYYYدنيين وا<شYYYYYYYخاص المYYYYYYYدني

يجYYYYYYب علYYYYYYى مYYYYYYن يخطYYYYYYط ) أ  :ُتتخYYYYYYذ ا$حتياطيYYYYYYات التاليYYYYYYة فيمYYYYYYا يتعلYYYYYYق بYYYYYYالھجوم

  :لھجوم أو يتخذ قراراً بشأنه

)i ( ًأن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن ا<ھداف المقرر مھاجمتھا ليست أشخاصا

نھا أھداف عسكرية في مدنيين أو أھدافاً مدنية، وأنھا غير مشمولة بحماية خاصة، ولك

، ومن أنه غير محظور مھاجمتھا بمقتضى أحكام ھذا )52( منطوق الفقرة الثانية من المادة

  .البروتوكول

  )ii ( أن يتخذ جميع ا$حتياطيات المستطاعة عند اختيار وسائل وأساليب الھجوم من أجل تجنب

ضرار با<ھداف المدنية، بصفة إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق ا3صابات بھم أو ا3

  .عرضية، وحصر ذلك في أضيق نطاق على أي ا<حوال

)iii ( أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي ھجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية أن يحدث خسائر

في أرواح المدنيين أو إلحاق ا3صابة بھم، أو ا3ضرار با<ھداف المدنية، أو أن يحدث 

ا<ضرار، مما يفرط في تجاوز ما ُينتظر أن يسفر عنه ذلك مزيجاً من ھذه الخسائر و

  .الھجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

ُيلغى أو ُيعل_ق أي ھجوم إذا تبين أن الھدف ليس ھدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية ) ب

خاصة، أو أن الھجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق ا3صابة 

بھم أو ا3ضرار با<ھداف المدنية أو أن يحدث مزيجاً من ھذه الخسائر وا<ضرار، بصفة 

عرضية، تفرط في تجاوز ما ُينتظر أن يسفر عنه ذلك الھجوم من ميزة عسكرية ملموسة 

  .ومباشرة

ه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الھجمات التي قد تمس السكان المدنيين، وما ) ج يوج_

)الظروف دون ذلكلم تحل 
1
.  

                                                
1

.1977لعام ا:ول  ا�ضافيالبروتوكولمن) 57(دةالما - 
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   :تعمد تجويع المدنيين وعرقلة ا$مدادت الغذائية  – 6

حظر تجويع السكان المدنيين م علي1977لعام  ا<ولا3ضافيالبروتوكولنص

كما ُيحظر مھاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل ا<ھداف   ،كأسلوب من أساليب الحرب

ين ويتعين على أطراف النـزاع أن تسمح والمواد التي $ غنى عنھا لبقاء السكان المدني

كما يتعين عليھا احترام   وتسھbل المرور السريع وبدون عراقيل لMغاثة ا3نسانية المحايدة

1وحماية أفراد الخدمات الطبية ووسائل مواص8تھم
   

تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب عن طريق حرمانھم من المواد التي $ غنى عنھا 

توجيه الھجمات بشكل متعمد ضد وھم، بما في ذلك إعاقة وصول مواد ا3غاثة بشكل متعمد، لبقائ

جعل أفراد الھيئات وموظفي ھيئات الخدمات ا3نسانية أو منشآتھا أو موادھا أو وحداتھا أو مركباتھا 

ود شخص استخدام وجو الطبية والدينية أو الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبية ھدفاً للھجوم 

مدني أو غيره من ا<شخاص المحميين من أجل حماية نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية 

  يعتبر جريمة حربمن العمليات العسكرية
2
.  

رفضت المحكمة العليا ا3سرائيلية التماسا قدمته عشر منظمات إسرائيلية وفلسطينية 

يلية من قطع إمدادات ، طلبت فيه منع الحكومة ا3سرائ2009- 01-30لحقوق ا3نسان في 

الوقود والكھرباء عن قطاع غزة باعتباره عقابا جماعيا ينتھك القانون ا3نساني الدولي، 

ا<مر الذي يثير المسؤولية الجنائية الفردية للقادة والمسؤولين ا3سرائليين، الذين يصدرون 

ا3مدادات التعليمات بفرض سياسة الحصار وا3غ8ق وتدمير ا<راضي الزراعية وعرقلة

3الغوثية، كمجرمي حرب
.  

  

  

  

                                                
1

م1977لعاما:ولا�ضافيمن البروتوكول) 2  /1 /54(المادة - 
2

.ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام  )25/ب/ 8/2(  لمادةا -  
3

 .126سامح خليل الوادية ، مرجع سابق ، ص  - 
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   :استخدام ا<سلحة المحرمة دوليا  – 7

نص البروتوكول ا<ول على حظر استخدام ا<سلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال 

.التي من شأنھا إحداث إصابات أو آ$م $ مبرر لھا 
1
   

خدام ا<سلحة والقذائف كما اعتبر النظام ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن است

والمواد وا<ساليب الحربية التي تسبب بطبيعتھا أضرارا زائدة أو أ$ما $ لزم لھا أو تكون 

2عشوائية بطبيعتھا ومخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة جريمة حرب 
 .  

ا3سرائيلي كافة ا<سلحة ضد أطفال فلسطين من الذخيرة استخدمت قوات ا$حت8ل 

ية بما فيھا أنواع الرصاص كالرصاص المتفجر وا<عيرة المطاطية والمعدنية والقنابل الح

والحارقة والصوتية التي أدت الى حا$ت إجھاض لدى النساء وحا$ت وفاة لدى ةالغازي

3ا$طفال با$ختناق والسكتة القلبية 
.  

  :أسرى الحرب -8

عاملة أسرى الحرب من ھو الشخص بشأن مم1949لعام تحدد اتفاقية جنيف الثالثة     

المؤھل للتمتع بصفة أسير حرب، وتتضمن أحكاماً تفصيلية بشأن المعاملة التي ينبغي أن 

من اتفاقية جنيف الثالثة، فإن أسرى الحرب الرابعةووفقاً للمادة،يحظى بھا أسرى الحرب

  :العدوا<شخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية ويقعون في قبضة "ھم 

أفراد القوات المسلحة <حد أطراف النـزاع والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي -1

  .تشكل جزءاً من ھذه القوات المسلحة

أفراد المليشيات ا<خرى والوحدات المتطوعة ا<خرى، بمن فيھم أعضاء حركات  -2

و خارج إقليمھم، المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النـزاع ويعملون داخل أ

                                                
1

.1977لعاما:ول  ا�ضافي  من البروتوكول) 2/  35(المادة -  
2

.ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام  )20/ب/ 8/2(  لمادةا -  
3

 .105خالد محمد صافي ، مرجع سابق ، ص  - 
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حتى لو كان ھذا ا3قليم محت8ً، على أن تتوفر الشروط التالية في ھذه المليشيات أو الوحدات 

  :المتطوعة، بما فيھا حركات المقاومة المنظمة المذكورة

  أن يقودھا شخص مسئول عن مرؤوسيه؛ -أ

  أن تكYYYYYYYYYون لھYYYYYYYYYا شYYYYYYYYYارة مميYYYYYYYYYزة محYYYYYYYYYددة يمكYYYYYYYYYن تمييزھYYYYYYYYYا مYYYYYYYYYن ُبعYYYYYYYYYد؛ -ب

  ل ا<سلحة جھراً؛أن تحم -ج

  .أن تلتزم في عملياتھا بقوانين الحرب وأعرافھا -د

أفYYYYYYراد القYYYYYYوات المسYYYYYYلحة النظاميYYYYYYة الYYYYYYذين يعلنYYYYYYون و$ءھYYYYYYم لحكومYYYYYYة أو سYYYYYYلطة  -3

)...$ تعترف بھا الدولة الحاجزة
 1

.  

العشوائية شملت عشرات اW$ف من تمارست إسرائيل حم8ت واسعة من ا$عتقا$     

من بينھم ا<طفال في سجون ومعتق8ت تفتقر للحد ا<دنى من المعايير ا3نسانية الفلسطينيين

2، وخاصة معتقل النقب الصحراوي المقام في صحراء النقب على الحدود مع مصر
 .  

قتل أو جرح المقاتل الذي استسلم، وإن التعذيب والمعاملة ال8إنسانية واحتجاز الرھائن      

من النظام  )vi /ب/ /8/2 (لمادة طبقا لتال، يعتبر جريمة حربأو أصبح عاجزاً عن الق

   .ا<ساسي

 و مسؤولية إسرائيل بعثة ا�مم المتحدة لتقصي الحقائق : الفرع الثاني

يدين فيه الھجوم قراًرا 2009 ،جانفي 12 بتاريخمجلس حقوق ا3نساناتخذ

ا3سرائيلي على غزة، واتھم القرار إسرائيل بارتكاب انتھاكات خطيرة لحقوق ا3نسان في 

التحقيق في ا$نتھاكات ا3سرائيلية "ونص على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ھدفھا . غزة

دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية $تينية،  33وصوتت للقرار ". ضد الفلسطينيين

 :ينص القرار على .القراركندان التصويت، فيما عارضتدولة ع 13وامتنعت 

                                                
1

.1949من اتفاقية جنيف الثالثة الرابعةالمادة - 
2

 .  104سامح خليل الوادية ، مرجع سابق ، ص  - 
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أن يوفد بعثة دولية مستقلة عاجلة لتقصي الحقائق يعينھا رئيس المجلس للتحقيق في جميع " 

تھاكات القانون الدولي لحقوق ا3نسان والقانون ا3نساني الدولي المرتكبة من ِقَبل ان

إسرائيل، بوصفھا سلطة ا$حت8ل، ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء ا<رض 

الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، نتيجة للعدوان الحالي، ويدعو إسرائيل 

" .لية التحقيق والتعاون مع البعثة تعاوًنا كام8ً إلى ا$متناع عن عرقلة عم
1

575الذي ضم ،2009 ،سبتمبر 15نشرت بعثة تقصي الحقائق تقريرھا في

وسمى ، حالة حقوق ا3نسان في فلسطين وا<راضي العربية المحتلة" وحمل اسم، صفحة،

188حادًثا، للتحقيق تم إجراء  36حققت البعثة الدولية في  .تقرير غولدستونإع8مًيا

1200آ$ف صفحة و 10تقرير وإفادة ومستند، جاءت في أكثر من 300مقابلة وأكثر من 

وانتھى التقرير إلى ارتكاب كل من القوات ، شريط فيديو 30رافية وأكثر من صورة فوتوغ

جرائم ضد و .جرائم حربا3سرائيلية والفصائل المسلحة الفلسطينية ما يمكن اعتباره

ربع ي أملخص التقرير المكون من سبع صفحات بحث ا$نتھاكات الفلسطينية ف ."ا3نسانية

2وتناول في البقية ا$نتھاكات المنسوبة إلى إسرائيلفقرات فقط، 

جاء في تقرير البعثة أن إسرئيل فرضت حصاًرا على قطاع غزة قبل حملتھا 

العسكرية، وھذا الحصار قد يعد عقاًبا جماعًيا، كما رأت البعثة أن إسرائيل سلكت سياسة 

ھا الجيش ا3سرائيلي رصدت بعثة التحقيق أربع حا$ت استخدم في، عزل وحرمان ممنھجة

القانون المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وأشار التقرير إلى أن ھذا السلوك يعد مخالًفا

كما رصد التقرير استخدام القوات ا3سرائيلية <نواع ويعتبر جريمة حربالدولي ا3نساني

.والفسفور ا<بيضمعينة من ا<سلحة مثل القنابل المسمارية

تقرير إلى أن إسرائيل قامت بتدمير بنية أساسية صناعية ووحدات 3نتاج أشار ال

عملت على سلب و . ا<غذية ومنشآت مياه ووحدات لمعالجة الصرف الصحي ومساكن

ھم المياه وحرية الحركة والتنقل من وإلى القطاع الفلسطينيين حق العمل والسكن ومنعت عن
                                                

1
   رته اbستثنائية التاسعةأعمال دوتقرير مجلس حقوق اMنسان عن  - 

  http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50d2edd02
2

 24في 12مجلس حقوق ا�نسان الدورة .بشأن النزاع في غزة بعثة ا:مم المتحدة لتقصي الحقائقبعثة اXممتقرير  - 
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ولم تتح لھم إسماع صوتھم أمام المحاكم، وھو ما يمكن اعتباره جريمة ضد ا3نسانية وفًقا 

كما نفذت ھجمات عشوائية عندما ھاجمت مفترق الفاخورة بالقرب من مدرسة ،للتقرير

، حيث كانت المدرسة مأوى <كثر من غيل ال8جئين الفلسطينيينلوكالة غوث وتشتعود

مھاجمة المدنيين مباشرة تمت كما،.شخص، تم قذف الموقع بقذائف الھاون1300

والتسبب بإصابات قاتلة، وأوضح التقرير أن الجيش ا3سرائيلي كانت لديه تعليمات 

 15واعتبر معدو التقرير مقتل منخفضة المستوى بشأن إط8ق النار الفتاك ضد المدنيين، 

كما استخدمت حفر ،شخًصا في مسجد إثر قذفه عند ص8ة المسجد مثاً$ على ھذه المخالفة

رملية $عتقال النساء وا<طفال والرجال، وذكر التقرير إساءة معاملة المعتقلين بدنًيا ونفسًيا، 

$رتفاع نسبة القتلى انتقاًدا، وجھت اللجنةبا3ضافة إلى ظروف ا$عتقال المزرية

1الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية في الفترة التي شملھا التحقيق
 . 

أوصى تقرير البعثة بإبقاء الجمعية العامة لHمم المتحدة على اط8ع بمتابعة تنفيذ 

للتأكد من أن ا3جراء المناسب اتخذ على : "نتائج وتوصيات البعثة، ھذا وبنص التقرير

المحلي والدولي بما يكفل تحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي المستويين 

كما أوصى التقرير بأن توقف إسرائيل إجراءتھا التي تحد من حرية التعبير خاصة  "الجرائم

كما أوصى بأن تنشأ ما يتعلق بانتقاد سلوكھا أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة

وًقا لتعويض الفلسطينيين، وأن تدفع إسرائيل المبالغ الجمعية العامة لHمم المتحدة صند

وطالب إسرائيل بأن توقف القيود المفروضة على مرور السلع المطلوبة في ھذا الصندوق

إط8ق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون ووالخدمات، وأن توقف غلق الحدود

  .ا3سرائيلية

الطرفين ا3سرائيلي والفلسطيني كما أوصى التقرير بأن يطلب مجلس ا<من من

تقديم تقرير في غضون ستة أشھر حول التحقيقات والم8حقات القضائية التي ينبغي 

إجراؤھا للتحقيق في ا$نتھاكات التي ذكرت في تحقيق البعثة، وأوصى التقرير أيًضا بأن 

م المحرز في يشكل مجلس ا<من لجنة من الخبراء المستقلين ترفع تقريًرا للمجلس عن التقد

                                                
1

 24في 12مجلس حقوق ا�نسان الدورة .بشأن النزاع في غزة بعثة ا:مم المتحدة لتقصي الحقائقبعثة اXممتقرير  -  
- pdf-HRC/AHRC12-https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR.14  .2009سبتمبر 



280

ھذه التحقيقات، كما توصي بأنه في حال رأى الخبراء أن التحقيقات ليست نزيھة أو النوايا 

.للمحكمة الجنائية الدوليةليست حسنة، يحال موضوع غزة إلى المدعي العام
1

  لمطلب الثانيا

في القانون الدوليا(سرائيليينمجرمي الحرب محاكمة

، رغم التوثيق الطويل من العقاب وا3ف8تحافل بالحصانة إسرائيلتاريخ إن

رائم تكون دائما فوق المساءلة الدولية، فإن تكرار ا$نتھاكات والجرائم يستلزم تفعيل للج

  .العدالة الدولية 

ما كان ىتوافر المسئولية الدولية بشقيھا المدني بالتعويض المالي وإعادة الحال إلبو 

ل شخص قادتھا وأفراد قواتھا العسكرية وكاسرائيل ومحاكمةيستلزم عليه قبل ا$حت8ل 

فيھا أرتكب الجرائم الجسيمة التي سبق بيانھا أو أشترك أو حرض عليھا أمام المحكمة 

.الجنائية الدولية أو محكمة جنائية دولية خاصة تنشأ لھذا الغرض أو ومحكمة وطنية

كيفية ممارسة ھذا الحق سواء عن طريق الشعب الفلسطيني سنتطرق إلى وعليه     

فصائل مقاومة، أو الدول العربية أو غيرھا من الدول، أي بيان حكومة وشعبا ومنظمات و

اWلية التي يمكن عن طريقھا الوصول إلي محاكمة قادة إسرائيل في القانون الدولي

يوجد في القانون الدولي عدة آليات يمكن بواسطتھا محاكمة قادة وأفراد قوات ا$حت8ل     

ائم في ا<راضي الفلسطينية وبعض الدول ا3سرائيلية عما ارتكبته وترتكبه من جر

  :المجاورة، وتتمثل ھذه اWليات في اWتي

  لمحكمة الجنائية الدوليةا :الفرع ا�ول  

ا<ساسي للمحكمة الجنائية النظامعلى$ السلطة الفلسطينيةلم تصدق إسرائيل و        

محكمة الجنائية الدولية، ما ضمن الو$ية القضائية للفلسطينالدولية و$ تدخل ا<وضاع في
                                                

1
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نظام من) ب/13( لم يقوم مجلس ا<من بإحالتھا إلى المحكمة وفقاً للمادة

ا$عتراف بالو$ية القضائية السلطة الفلسطينيةويمكن 3سرائيل و،ا<ساسي  المحكمة

لم توقع إسرائيل والمحكمة،من قانون )12/3( للمحكمة بإصدار إع8ن بموجب المادة

على عدم ا$عتراف بالتوصيف النھائي للجرائم التي اعلي ھذه ا$تفاقية اصرتوأمريكا

يمكن اتھام الدول بالقيام بھا خاصة جرائم مثل ا$ستيطان في ارض الغير وإبعاد أھل الب8د 

  . عن ا<ماكن التي عاشوا فيھا سنوات طويلة ھم وأھاليھم

يقتصر اختصاصھا على ا<فراد، سلطة القضائية الجنائية الدولية الدائمة الوھي

م، ويمكن 2002فيوذلك بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد دخول النظام ا<ساسي حيز النفاذ

محاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين أمامھا عن الجرائم التي ارتكبوھا بعد عام 

بية للمحكمة م فھي لم تتوقف من أشاء إسرائيل، وذلك عن طريق انضمام الدول العر2002

وطبلھا تحريك الدعوى الجنائية ضد القادة السياسيين والعسكريين وأفراد قواتھا المسلحة 

1وكل من ارتكب جريمة من الجرائم سالفة البيان 
.  

2فنص علىالشروط المسبقة لممارسة ا$ختصاصوقد بين النظام ا<ساسي للمحكمة     
:  

ا<ساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما الدولة التي تصبح طرفا في ھذا النظام -1

  .5يتعلق بالجرائم المشار إليھا في المادة 

، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إذا كانت 13في حالة الفقرة أ أو ج من المادة  -2

واحد ة أو أكثر من الدول التالية طرفا في ھذا النظام ا<ساسي أو قبلت باختصاص المحكمة 

  :3وفقا للفقرة 

الدولة التي وقع في إقليمھا السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت ) أ

  .الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة

                                                
1

مؤسسةسامر موسى ، الوbية القضائية الفلسطينية ، الواقع وأفاق مLحقة المجرمين الدوليين ،   –عبد القادر جرادة  -
 .32- 31، ص 2012الضمير لحقوق اMنسان ، فلسطين ، 

2
.ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام  )12(  لمادةا -  
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  .الدولة التي يكون الشخص المتھم بالجريمة أحد رعاياھا) ب

، جاز 2إذا كان قبول دولة غير طرف في ھذا النظام ا<ساسي $زما بموجب الفقرة -3

لتلك الدولة، بموجب إع8ن يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة 

وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي . اختصاصھا فيما بتعلق بالجريمة قيد البحث

  .) .9تأخير أو استثناء وفقا للباب 

ممارسة ا$ختصاص كيفيةعلىللمحكمة الجنائية الدولية ا<ساسيالنظام وقد نص    

1أمام المحكمة
 :  

وفقا <حكام 5للمحكمة أن تمارس اختصاصھا فيما يتعلق بجريمة مشار إليھا في المادة (

  :ھذا النظام ا<ساسي في ا<حوال التالية

حالة يبدو فيھا أن جريمة أو أكثر 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة ) أ

  .ارتكبتمن ھذه الجرائم قد 

إذا أحال مجلس ا<من، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق ا<مم المتحدة، حالة ) ب

  .إلى المدعي العام يبدو فيھا أن جريمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة ھن ھذه الجرائم وفقا ) ج

  ).15للمادة 

يجوز لدولة  -1(ىعلالنظام ا<ساسي كيفية ا3حالة من قبل دولة عضو فنص عن أما 

طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيھا أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة 

في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض 

  .توجيه ا$تھام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائمالبت فيما إذا كان يتعين

                                                
1

.ا:ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام  )13(  لمادةا -  
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تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما ھو في متناول  -2

 ).الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة
1
.  

كما ورد في 2كما يمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن يباشر التحقيقات      

  : من النظام ا<ساسي فنصت  ) 15(مادةال

للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم  -1

  .تدخل في اختصاص المحكمة

يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له لھذا الغرض، التماس  -2

زة ا<مم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير معلومات إضافية من الدول، أو أجھ

الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بھا يراھا م8ئمة، ويجوز له تلقي الشھادة 

  .التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة

إذا استنتج المدعي العام أن ھناك أساس معقو$ للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى  -3

ھيدية طلبا لMذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعھا، ويجوز الدائرة التم

  .للمجني عليھم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمھيدية وفقا للقواعد ا3جرائية وقواعد ا3ثبات

إذا رأت الدائرة التمھيدية، بعد دراستھا للطلب وللمواد المؤيدة، أن ھناك أساسا معقو$  -4

ء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان للشروع في إجرا

عليھا أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد 

  .بشأن ا$ختصاص وقبول الدعوى

رفض الدائرة التمھيدية ا3ذن بإجراء التحقيق $ يحول دون قيام المدعي العام بتقديم  -5

  .طلب $حق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتھا

                                                
1

.للمحكمة الجنائية من النظام ا:ساسي) 14(المادة - 
2

.للمحكمة الجنائية من النظام ا:ساسي) 15(المادة -
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، أن 2و 1إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة ا<ولية المشار إليھا في الفقرتين  -6

المعلومات المقدمة $ تشكل أساسا معقو$ 3جراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي 

لعام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن وھذا $ يمنع المدعي ا. المعلومات بذلك

).الحالة ذاتھا في ضوء وقائع أو أدلة جديدة

عن توقيع السلطة الوطنية 2008في شھر جانفي عام أعلن وزير العدل الفلسطيني 

الدعاوي ومقاضاة وإقامةالفلسطينية إع8نا يمنح المحكمة الجنائية الدولية الحق في تحديد 

، وقد 2001جويلية 01سطينية منذ الفلا<راضي$عتداءات التي شھدتھا المسؤولين عن ا

كان اعتراف إذايتطلب أو$ التأكد مما المدعي العام للمحكمة أن البدء في التحقيقأكد

السلطة الفلسطينية بھذه المحكمة يمنحھا الحق القانوني للمطالبة با$حتكام إلى المحكمة 

1الجنائية الدولية 
.  

للمحكمةا<ساسيفي النظام ا<طرافمكن تحريك دعاوي عبر الدول العربية كما ي

حمل الضحية لجنسيتھا ، أو الدول التي يتواجد أوأراضيھا، سواء بوقوع الجريمة على 

يحملون جنسيات أجنبية ا3سرائيليينالشخص المتھم ضمن حدودھا وسلطاتھا، فمعظم 

على أراضيھا خاصة المسؤولين والقادة العسكريين أو يتواجدون وخاصة أمريكية و أوربية 

، حيث أن كثير من الجرائم ا3سرائيلية ترتكب خارج حدودھا ا3قليمية كجرائم ا$غتيا$ت 

التي تشكل جرائم حرب كما يمكن لمجلس ا<من أن يتدخل باعتبار أن العدوان ا3سرائيلي 

2يھدد السلم وا<من الدوليين 
.

  اكم الدولية الخاصةالمح :الفرع الثاني

باعتباره المسؤول عن حفظ السلم بقرار من مجلس ا<من،يتم تشكيل ھذه المحاكم 

رواندا ، سيراليون ، يوغس8فيا، ، ومن أبرز نماذج ھذه المحاكم  محكمة وا$من الدوليين 

ةمن المستبعد إنشاء محكمة خاصمجلس ا<من في ظل الع8قات الدولية داخل ولكن لبنان 

ريق ط   عن ) أ( -:، ولكن يمكن الوصول إلي ھذا القرار عن طريقين ھمابفلسطين

للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع (من ميثاق ا<مم المتحدة التي تنص علي أن) 22(المادة

فللجمعية العامة طبقا لھذه المادة إنشاء ما يمكنھا )الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفھا
                                                

1
 .647أحمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي اMنساني ، مرجع سابق، ص  - 
2

 .78سامح خليل الوادية ، مرجع سابق ، ص  - 
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دورھا فيمكن إنشاء محكمة جنائية دولية، على صورة ھيئة معاونة، ففي الجمعية من أداء 

العامة نفوذ الو$يات المتحدة أقل، ومن ثم فرصة صدور القرار أكبر، ويمكن إصدار قرار 

   .بإنشاء المحكمة المطلوبة

للحيلولة في حالة استخدام الو$يات المتحدة حق النقض الفيتو: ا$تحاد من أجل السلم   ) ب(

دون إصدار قرار من مجلس ا<من بإنشاء محكمة جنائية لمحاكمة قادة إسرائيل السياسيين 

م، 3/11/1950والعسكرية وا<فراد، يمكن اللجوء إلي ا$تحاد من أجل السلم الذي صدر في 

ھذا القرار علي الجمعية العامة سلطات تتعلق بحفظ السلم وا<من الدوليين، في ىوقد أعط

ة إخفاق مجلس ا<من في القيام بواجباته ومسئولياته الرئيسية بسبب عدم إجماع الدول حال

الدائمة فيه يحق للجمعية العامة أن تنظر في الموضوع مباشرة وتصدر التوصيات ال8زمة 

ويمكن إصدار قرار بإنشاء . للحفاظ علي السلم وا<من الدوليين، وتحل محل مجلس ا<من

1المحكمة المطلوبة 
.     

  المحاكم الوطنية ذات ا0ختصاص العالمي: الفرع الثالث 

عدة منظمات حقوقية فلسطينية م8حقة عدد من ا<خيرةاستغلت في السنوات 

، حيث حققت عدة مكاسب ا<وربيةفي المحاكم الوطنية ا3سرائيليةالقيادات العسكرية 

ديد من القيادات ا$سرائلية من ، ومنعت العا3سرائيليةالحكومة أرھبتسياسية وحقوقية 

زيارة بعض الدول خوفا من ا$عتقال ، وقد أشارت الصحافة ا$سرائلية أن مجمل عدد 

  .شخص 78القادة والساسة المطاردين دوليا بلغ 

يقضي بمعاقبة كل من يدلي إسرائيليأدت تلك الخطوات إلى استصدار قانون 

في جرائم حرب بالحبس لمدة عشر سنوات ، ا3سرائيليينبمعلومات تساعد على توريط 

ار أمر يمكن من يشتبه في احتمال تعرضه لم8حقات في قضايا جرائم حرب من دواستص

ور ، كما رصدت ثمانية م8يين دو$ر لتقديم ا$ستشارات استبدال جواز سفره بآخر مز

ريين من التحدث القانونية للمتورط أثناء وجوده خارج إسرائيل ، ومنعت كبار القادة العسك

                                                
1

 .271- 269السيد مصطفى أحمد أبو الخير ، النظرية العامة لKحLف العسكرية ، مرجع سابق ، ص  -
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لوسائل ا3ع8م ، كما نشطت الدبلوماسية ا3سرائيلية 3قناع عدد من الدول ا<وربية بتعديل 

1تشريعاتھا لتقييد اللجوء الى ا$ختصاص العالمي 
 .  

، وبناء العديد من ا$تفاقيات الدولية أھمھا اتفاقيات جنيف والبروتوكول ا<ولنصت

ا يسمح لھا بمحاكمة كل من ارتكب جريمة من الجرائم عليھا أصدرت بعض الدول قانون

  تعتبر دول أوربا رائدة في مجال تطبيق مبدأ ا$ختصاص القضائي العالمي و الدولية، 

  : القضاء البريطاني: أو$ 

  :قضية دورون الموج -1

أمر اعتقال بحق الجنرال احتياط 10/09/2005أصدر رئيس محكمة صلح لندن بتاريخ 

والمركز الفلسطيني " ھيكمان أندروز"ج، استجابة لطلب تقدمت به مؤسسة دورون المو

لحقوق ا3نسان، لتورطه في عدد من المخالفات الجسيمة التي تعتبر مخالفات جنائية في 

  :، والتي من أھمھا1957المملكة المتحدة بموجب قانون إتفاقيات جينيف لسنة 

  .10/01/2002بتاريخ منز$ في مخيم رفح 59لـالتدمير التعسفي  -

2002دوره في عملية اغتيال ص8ح شحادة سنة  -
2
.  

لوحدة مكافحة ا3رھاب وجرائم الحرب ، إ$ أنه نجح في ا$عتقالوقد أحيل أمر 

، حيث كان على متن الطائرة التي ھبطت به في مطار ھيثرو، ومن ثم عاد ا$عتقالتجنب 

ء على معلومات تلقاھا من الشرطة ووسائل على الطائرة نفسھا، وذلك بنا" إسرائيل"إلى 

  .ا3ع8م في إسرائيل وبريطانيا

  :قضية شاؤول موفاز -2

قرر المدعي العام البريطاني إحالة الدعوى تقدم بھا عدد من العائ8ت الفلسطينية في 

للشرطة البريطانية من أجل القبض على رئيس أركان الجيش ا3سرائيلي 30/10/2002

وذلك بعد بحرموفاز، تمھيدا لمحاكمته وفقا للقانون البريطاني كمجرالسابق شاؤول م

وصول موفاز إلى بريطانيا في إجازة خاصة، وقد حثت السفارة ا3سرائيلية موفاز على 

                                                
1

 .651 -650ون الدولي اMنساني ، المرجع السابق ، ص أحمد سي علي ، دراسات في القان - 
2

إبzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzراھيم علzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzوش ، محاكمzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzة شzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzارون فzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzي سzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzياق العولمzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzة ،  -
http://www.freearabvoice.org/arabi/muhakamatuSharon.htm
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ثم إلى مغادرة بريطانيا قبل إصدار أمر ا3عتقال ضده، وقد غادر بريطانيا متجھا إلى ألمانيا

 "إسرائيل"
1
.  

  :لبلجيكيالقضاء ا: ثانيا

  :محاكمة شارونمحاولة -1

لرئيس الوزراء ا3سرائيلي أريل 2001جوانوجھت النيابة العامة البلجيكية في 

شارون تھمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وحولت القضية لمحكمة ا3ستئناف 

للنظر فيھا في أعقاب الدعوى المرفوعة ضد شارون من قبل فلسطين ناجين من مجزرة 

برا وشاتي8، لمسؤوليته عن تلك المجازر التي ارتكبت بحق ال8جئين الفلسطينيين خ8ل ص

المحاكم 1993ويمنح القانون البلجيكي الصادر سنة ، 1982ا3جتياح ا3سرائيلي للبنان سنة 

ص8حية عالمية للنظر في جرائم القانون الدولي كجرائم الحرب والجرائم ضد ا3نسانية 

2ة أينما حصلت ومھما كانت جنسية الضحايا وأماكن إقامتھموجرائم ا3باد
.  

إدانة راھبتين في رواندا بتھمة القتل 2001جويليةوسبق القضاء البلجيكي في 

ومحاكمة أربعة روانديين بتھمة المشاركة في جرائم ا3بادة الجماعية المرتكبة في رواندا 

سنة 3في
1994.  

ش" إسرائيل"واعترضت  محاكمة ارون بحجة عدم اختصاص المحاكم البلجيكية على

التي حملت شارون 1983عامو$نتھاء القضية بصدور قرار لجنة كاھان ا3سرائيلية في 

مسؤولية غير مباشرة عن المجزرة، وإقرارھا بالمسؤولية المباشرة لرئيس جھاز 

والذي أغتيل في ا3ستخبارات في ميليشيات قوات الكتائب اللبنانية المسيحية إلياس حبيقة،

، في أعقاب لقائه مع مجلس الشيوخ البلجيكي في لبنان، وتأكيده على عدم 24/01/2002

قانونية لجنة كاھان ا3سرائيلية التي حملته المسؤولية المباشرة واستعداده للشھادة أمام 

  .المحاكم البلجيكية في محاكمة وتقديم أدلة جديدة

                                                
1

 . 71لسابق ، صسامح خليل الوادية ، المرجع ا - 
2

 .106نزار أيوب ، حماية الطفل الفلسطيني ، مرجع سابق ، ص  - 
3

 .649أحمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي اMنساني ، مرجع سابق ، ص  - 
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م بروكسل، الحجج ا3سرائيلية مؤكدا وقد رفض باتريك كولونيون، مدعي عا

اختصاص المحاكم البلجيكية وقانونية التحقيقات في إطار الدعوى معتبرا لجنة كاھان 

  .ا3سرائيلية ليست محكمة وليس لھا اختصاص قضائي

ضغوطا دولية على بلجيكا " إسرائيل"وبقبول الدعوى مارست الو$يات المتحدة و 

د شارون والتي أسفرت عن تراجع الموقف البلجيكي، وتعديل لMمتناع عن توجيه ا3تھام ض

، بحجة تسببه لھا با3حراج ولتوفير حصانة مؤقتة للقادة ا<جانب بتأجيل 1993قانون سنة 

ما داموا يشغلون مناصب ) رؤساء ووزراء(التحقيق حول الجرائم التي تطال مسؤولين 

1رسمية
.  

ل الدولية يقضي بعدم ص8حية المحاكم وصدر في السياق ذاته حكم عن محكمة العد

البلجيكية في النظر إلى قضايا ا<شخاص الذين يتمتعون بحماية دبلوماسية ويشغلون 

حكما للقضاء البلجيكي يجيز مقاضاة 2003فيفريوصدر مؤخرا في ، مناصب رسمية

2شارون بعد انتھاء فترة عمله كرئيس للوزراء
.  

  :القضاء الدانماركي: ثالثا

  : كرمي غيلونقضية -1

شكلت قضية رفض الدانمارك قبول أوراق اعتماد الرئيس السابق لجھاز ا<من العام 

في الدانمارك لتأييده ممارسة التعذيب كرمي غيلون، كسفير $سرائيل) الشاباك(ا3سرائيلي 

ا$ختصاصضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون ا3سرائيلية تطبيقا عالميا، تفعي8 لمبدأ 

القضائي العالمي باعتبار الدانمارك من الدول ا<طراف في اتفاقية مناھضة التعذيب لسنة 

، والتي تحمل الدول ا<طراف مسؤولية م8حقة ومحاكمة ومعاقبة ا<شخاص الذين 1984

يمارسون جرائم التعذيب في حال تواجدھم على أراضيھم بحيث $ تصبح الدول م8ذا آمنا 

  .يب، ويظلون محل م8حقة ومحاكمة أينما وجدوالمرتكبي جرائم التعذ

  :القضاء النيوزيلندي: رابعا

  :قضية موشيه يعالون-

                                                
1

 .73سامح خليل الوادية ، المرجع السابق ، ص  - 
2

 .654-653أحمد سي علي ، المرجع السابق ، ص  - 



289

يقضي بإصدار مذكرة 27/11/2006أصدر قاضي محكمة أوك8ند قرارا بتاريخ 

لMشتباه بضلوعه في " موشيه يعالون"اعتقال ضد رئيس ھيئة أركان الجيش ا3سرائيلي 

  .1949فاقية جينيف الرابعة ارتكاب مخالفات جسيمة $ت

جمد المدعي العام النيوزيلندي مقاضاة يعالون لمنع اعتقاله 30/11/2006وبتاريخ 

وتوجيه التھم إليه خ8ل زيارته لنيوزيلندا، ا<مر الذي مكنه من ا3ف8ت من ا3عتقال 

1والمقاضاة القانونية في نيوزيلندا
.  

  :القضاء ا3سباني: خامسا

  :ن اليعيزر ودان حالوتسقضية بنيامين ب-

، قبول الدعوى التي تقدم بھا المركز 29/01/2009قرر القضاء ا3سباني بتاريخ 

الفلسطيني لحقوق ا3نسان للقضاء ا3سباني، الخاصة بطلب استصدار أمر اعتقال دولي ضد 

ةك8 من وزير الدفاع السابق بنيامين بن العيزر ورئيس ا<ركان السابق دان حالوتس، بتھم

ارتكاب جرائم ضد ا3نسانية وإبادة شعب، ولدورھما في عملية اغتيال ص8ح شحادة سنة 

ا<ولى للجانب ا3سرائيلي تفيد أنه تم فتح التحقيق : وقد أصدر القاضي رسالتين2002

2بالتھم والرد عليھا، والثانية للسلطة الفلسطينية توضح قبول الدعوى
.  

بطلب التحقيق مع سبعة " إسرائيل"إلى 29/02/2009وتقدمت إسبانيا بتاريخ 

مسؤولين لMشتباه بارتكابھم جرائم حرب، ويأتي القرار الصادر عن المحكمة الوطنية 

ا3سبانية وھي أعلى ھيئة قضائية إسبانية بمثول المشتبه بھم السبعة أمام المحكمة في إسبانيا 

3يوما، وإ$ ستصدر بحقھم أوامر اعتقال دولية30خ8ل مدة 
.  

  فرصة الم*حقة القانونية أمام المحاكم العربية : الفرع الرابع      

تصدر الدول العربية مجتمعه عن طريق جامعة الدول العربية قانونا بشأن يحق أن     

تشكيل محكمة جنائية لمحاكمة قادة وأفراد قوات ا$حت8ل ا3سرائيلية علي جرائمھم في حق 

، ويمكن لمنظمة المؤتمر ا3س8مي أن تفعل ذلك، ويمكن ختصاص عالميل"العرب طبقا 

                                                
1

 .74ية ، المرجع السابق ، ص سامح خليل الواد - 
2

 .652 -651أحمد سي علي ، مرجع سابق ، ص  - 
3

 .75سامح خليل الوادية ، المرجع السابق ، ص  - 
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أو جماعات أن تصدر قوانين تحاكم فيه قادة وأفراد قوات ىللدول العربية وا3س8مية فراد

مجلس الجامعة ا$حت8ل ا3سرائيلي عما أرتكبه ويرتكبه من جرائم دولية في حقھم، وطالب

) 116(ي ختام أعمال دورته العادية رقم العربية على مستوي وزراء الخارجية بذلك، ف

أكد وقدم، بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب ا3سرائيليين،2001ر بسبتم

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عزمه على م8حقة المسئولين بحق 

في دورته ينيينالفلسطا$عتداءات والجرائم التي ترتكبھا قوات ا$حت8ل ا3سرائيلية ضد 

1القاھرةبالسابعة والث8ثين
.  

تشكيل محكمة عربية عليا بقرار من جامعة الدول العربية تختص المرحلةتستوجب

بالنظر في جميع المسائل القانونية والنزاعات التي تقع بين الدول العربية سواء أكان 

تھا في نظر الجرائم يجب أن يتضمن نظامھا ا<ساس ص8حي، موضوعھا مدنياً أم جنائياً 

<ن ھذه الجرائم تمس مصالح العالم بأسره ، و$ يقتصر ضررھا ،الدولية أينما ارتكبت

2على دولة أو شعب بعينه
.  

دم توافر من المستبعد أن تستجيب الحكومات العربية لھذه المطالب وذلك راجع لع    

، ووجود حساسية سياسية وناالرغبة وا3رادة الحقيقية فيمن يملكون استخدام ھذا الحق قان

ا<نظمة العربية من أنى يمثل خاصة للدول التي توجد بھا ع8قات مع إسرائيل وخوف 

رموزھا أمام القضاء الدولي أو المحاكم الوطنية ذات ا$ختصاص العالمي في جرائم 

ى عدمالتواطؤ العالمي وا3قليمي والمحلي عل،  با3ضافة إلى 3ارتكبتھا في حق شعوبھا 

الضغوط ، و رأسھا ا<مم المتحدةىوالمنظمات الدولية وعل  استعمال ھذا الحق من الدول

النفوذ الصھيوني علي ، و.الدولية علي من يملكون ھذا الحق التي وصلت للتھديد العسكري

المستوي الدولي وخاصة في وسائل ا3ع8م العالمية التي تظھر جرائم إسرائيل بأنھا دفاع 

4ھاب الفلسطيني شرعي ضد ا3ر
.  

                                                
1

-  zzzzzzzzتھbة جنراzzzzzzzzى محاكمzzzzzzzzرائيل تخشzzzzzzzzة ،  إسzzzzzzzzمارتيbيج اzzzzzzzzدة الخلzzzzzzzzرب  ، اجريzzzzzzzzرائم حzzzzzzzz05/02/2006بج

http://www.naamy.net/index.php?maa=Printid&id=348
2

 .21سامر موسى، مرجع سابق ، ص  –عبد القادر جرادة  -
3

 .656أحمد سي علي ، مرجع سابق ، ص  - 
4

 .128-127السيد مصطفى احمد أبو الخير ، مرجع سابق ، ص  -
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  خاتمــة

قواعد حماية ا<طفال تطورات متتالية عبر التاريخ البشYري، والثابYت تاريخيYا عرفت

أن اھتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل كان مع إقرار عصبة ا<مم ما يعرف بإع8ن جنيف 

خاص الخاصYة بحمايYة ا<ش1949Y، ثم لتأتي بعد ذلYك اتفاقيYة جنيYف الرابعYة 1924في عام 

المدنيين في وقYت الحYرب لتYدرج ا<طفYال ضYمن الفئYات الضYعيفة مYن المYدنيين فمنحYت لھYم 

الحماية العامة المقررة بصفتھم مدنيين، فأوجدت مجموعة مYن المبYادئ الھامYة كمبYدأ التمييYز 

بYYين المقYYاتلين والمYYدنيين، وناشYYدت أطYYراف النYYزاع بعYYدم جYYواز مھاجمYYة ا<شYYخاص الYYذين $ 

<عمال العدائية، والعمل قدر المسYتطاع علYى تخفيYف معانYاة السYكان المYدنيين يشاركون في ا

  .في حا$ت ا$حت8ل الحربي

ولھذا أكYدت  ا3تفاقيYة  علYى ضYرورة تطبيYق الضYمانات ا<ساسYية الممنوحYة لھYؤ$ء 

ا<شخاص $ سيما حق احترام الحياة والس8مة البدنيYة والمعنويYة وحظYر ا3كYراه والعقوبYات 

  .نية والتعذيب والعقوبات الجماعية وا<عمال ا$نتقاميةالبد

با3ضافة إلى ذلك تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة العديYد مYن ا<حكYام التYي تھYدف إلYى 

تحقيYYق نYYوع مYYن الرعايYYة الخاصYYة لHطفYYال، وذلYYك بالعمYYل علYYى إغاثYYة وإج8YYء ا<طفYYال مYYن 

لمYواد الغذائيYة وإعطYاء ا<ولويYة المناطق المحاصYرة مYع تسYھيل مYرور ا3مYدادات الطبيYة وا

لHطفYYال فYYي ذلYYك، وجمYYع شYYمل ا<سYYر وتسYYھيل تمييYYز شخصYYية ا<طفYYال وتسYYجيل نسYYبھم 

والحرص علYى تعلYيمھم وحمايYة ممارسYتھم لشYعائرھم الدينيYة وحظYر تطبيYق عقوبYة ا3عYدام 

  .  عليھم

فYل حYق أن للط" الذي جاء في ديباجتYه1959ليأتي بعد ذلك إع8ن حقوق الطفل لعام 

  ".على ا3نسانية أن تمنحه خير ما عندھا

ولتأكيد وإتمام النقائص التYي كانYت فYي اتفاقيYة جنيYف الرابعYة ،اسYتحدث البروتوكYول 

مجموعة جديدة مYن ا<حكYام تتعلYق با<طفYال الYذين يمارسYون ا<عمYال 1977ا3ضافي لعام 

  .مسلحةالعدائية كا$شتراك الفعلي في القتال أو التجنيد بالقوات ال
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سYنة دوليYة للطفل،توالYت 1979وبإع8ن الجمعيYة العامYة لHمYم المتحYدة اعتبYار سYنة 

الجھود الدولية  لتدعيم حقوق الطفل كل ھذه الجھود كانت إيذانا بخروج اتفاقية حقوق الطفYل 

  .1989إلى الوجود في عام 

أوجYده مYن لوجYدنا أن المجتمYع الYدولي بقYدر مYاالطفل الفلسYطينيولو نظرنا <حوال

، مYن الفلسYطينيلتضYييع حقYوق الطفYلاوحYده كافيYا3سYرائيليا$حYت8ل ترسانة قانونية فإن 

الفلسYطينيھنا أظھرت الدراسة أھمية إعمال كافة القواعYد التYي مYن شYأنھا أن تحمYي الطفYل

بشYYكل خYYاص مYYن التYYأثر بالعمليYYات العسYYكرية والتYYي تحYYرم اشYYتراك ا<طفYYال فYYي النزاعYYات 

  .المسلحة

ا<مYYممYYن جھYYة أخYYرى يYYراھن جميYYع شYYعوب العYYالم علYYى الYYدور الYYذي تلعبYYه منظمYYة 

الطفYYل الفلسYYطيني، وبتتبYYع ممارسYYات حقYYوقالمتحYYدة مYYن خ8YYل أجھزتھYYا المختلفYYة لحمايYYة

الجمعية العامة في ھذا ا3طار نجد إصYدارھا ا3ع8Yن الخYاص بحمايYة ا<طفYال والنسYاء فYي 

، التYي 1989، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1974لحة لعام   حا$ت الطوارئ والنزاعات المس

أوجدت لجنة حقوق الطفل بغرض دراسة التقYدم الYذي أحرزتYه الYدول ا<طYراف فYي اسYتيفاء 

وتقYYديم الم8حظYYات الفلسYYطينيالتYYي تعھYYدت بھYYا لحمايYYة حقYYوق الطفYYلا$لتزامYYاتوتنفيYYذ 

الخYYYاص ا$ختيYYYاريوالبروتوكYYYول ،إسYYYرائيلوا$نتقYYYادات حYYYول ا$لتزامYYYات الملقYYYاة علYYYى 

، وإنشاء منصب الممثل الخاص لHمين العام 2000باشتراك ا<طفال في النزاع المسلح لعام 

  .المعني بتأثير النزاع المسلح على ا<طفال

وفي السياق ذاته قام مجلس ا<من بإصدار العديد من القرارات التYي حYث فيھYا جميYع 

الدولية لحماية ا<طفال، ولقد ركز مجلس ا<مYن علYى تزاماتبا لأطراف النزاع على التقيد 

قضية ا<طفال الجنود مع إدراجھا في مفاوضات الس8م التYي تشYمل تسYريح الجنYود ا<طفYال 

  .ونزع أسلحتھم وإدماجھم في المجتمع

كبيرة ونشاط متزايد لبعض الھيئات الدولية انجد في الوقت الحاضر جھود

  ا3سرائيليالطفل الفلسطيني تحت ا$حت8ل حقوق يةالمتخصصة في مجال حما

واللجنة الدولية وكالة ا<مم المتحدة 3غاثة وتشغيل ال8جئين الفلسطينيين وفكاليونيسي

  . للصليب ا<حمر
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الرغم من أن القانون الدولي ا3نساني يشمل على قواعد خاصYة تحYد وتقيYد تصYرفات جYيش 

تلYزم دولYة ا$حYت8ل بضYرورة المعاملYة ا3نسYانية للسYكان ا$حت8ل في ا<راضYي المحتلYة، و

ترفض تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة علYى ا<راضYي المحتلYة، حيYث المدنيين، إ$ أن إسرائيل

أن المئYYات مYYن ا<طفYYال قYYد تعرضYYوا للقتYYل والتعYYذيب وا$عتقYYال مYYن جانYYب قYYوات ا$حYYت8ل 

  .وانتھاكاته سياسيا وقانونيا وأخ8قياتزايد واستمرار جرائم ا$حت8ل و. ا3سرائيلي

مرتكبYي جYرائم الحYرب   إسYرائيلقYادة وفي سياق دراستنا أشرنا إلYى أھميYة محاكمYة

  .في حق ا<طفال الفلسطينيين عن طريق تفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية

طين أطفال فلسYإن عجز المجتمع الدولي عن ا3يفاء بالوعود التي قطعھا بشأن حماية 

فأطفYال اليYوم ھYم سYكان " ،تخفي أزمة معنوية خطيرة ولھا نتائج كبيYرة علYى مسYتقبل العYالم 

  . ، حمايتھم ونموھم، شروط إلزامية لتطوير مستقبل البشرية"العالم غدا

ون8حYYظ أن ا3جYYراءات المتعلقYYة بحمايYYة ا<طفYYال فYYي النزاعYYات المسYYلحة وا$حYYت8ل 

$ تكفYي، بYل ينبغYي أن تسYتتبع بYإجراءات صYارمة، وتوجيYه تبين أن الوعود والنوايا الحسنة

رسالة واضحة 3سرائيل  بأن العالم لن يقYف متفرجYا علYى العنYف وا$نتھYاك المرتكYب بحYق 

  .ا<طفال،  ويجب التوقف عن اعتبار التعدي على ا<طفال مجرد عمل نتأسف عليه فقط

:ھا أھمالنتائج مجموعة من إلىا البحثوقد خلصنا من ھذ

غياب مفھوم محدد للطفل ، إن الدول $ تعتبر الطفولة تنطلق من فترة الحمل و$ 

تمتثل بذبك بتشريعاتھا الوطنية بالرغم من العديد الصكوك الدولية تعتبرھا كذلك، كما أنھا 

، رغم أن ا3تجاه 18مازالت تختلف في رفع الحد ا<قصى لمن يعتبر طف8 إلى السن الـ 

  .لك من أجل حماية ا<طفالالحديث يحبذ ذ

كل الحضارات القديمة قد أثرت في و، قديمةقواعد الحماية المقررة لHطفال اليوم 

بعضھا البعض وأسھمت جميعھا بقدر متفاوت في نشأت وتطور قواعد حماية ا<طفال، 

مةوخ8فا لما ذھب إليه المفكرون الغربيون اللذين ينسبون و$دة أحكام القانون الدولي عا

وقواعد الحماية المقررة لHطفال خاصة للعصر الحديث والفترة المعاصرة، إن الحقيقة 

تتمثل في كون ھذه القواعد وجدت أصولھا في الشريعة ا3س8مية وأكدھا ا3س8م قبل أن 

  .يتمكن المجتمع الدولي من تقنينھا فيما بعد
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ا يترتب عنه من آثار قانونية عدم مشروعية ا$حت8ل الحربي ا3سرائيلي وأن كل م      

 .باطل

تحت ا$حت8ل أطفال فلسطينإن القانون الدولي ا3نساني ھو الذي يطبق لحماية       

بقواعده ومبادئه خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين ھو الذي يؤمن ا$لتزام<ن ا3سرائيلي

كذلك ضد تجاوزات سلطات الحماية الكافية من آثار ا<عمال العدائية والفلسطيني للطفل

  . ا3سرائيلي ا$حت8ل

عدم التYزام  إسYرائيل التصYديق علYى العديYد مYن  ا$تفاقيYات المتعلقYة بالقYانون الYدولي 

  .ا3نساني

وبروتوكولھYYYا 1949قصYYYور بعYYYض ا<حكYYYام المتعلقYYYة بالحمايYYYة فYYYي اتفاقيYYYة جنيYYYف 

  . $لتزاماخاصة ما ورد منھا على سبيل الجواز $ 1977ا3ضافي لعام 

موكول بھا أساسا إلى لجنة حقوق الطفل الفلسطيني إن ضمانات حماية حقوق الطفل 

، واللجنة الدولية للصليب "فاليونيسي" وكذلك ما يقوم به صندوق ا<مم المتحدة للطفولة 

من أعمال ونشاطات وكالة ا<مم المتحدة 3غاثة وتشغيل ال8جئين الفلسطينيينوا<حمر

تلعبه باقي الذي، وفي المقابل $ ينبغي إنكار الدور فلسطينلطفل على مستوى لدعم حقوق ا

  . المنظمات ا<خرى

إن لجنة حقوق الطفل التي جاءت لتطبيق ا$لتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الطفل 

وللوقوف على مدى التقدم الذي تحرزه الدول ، يقتصر دورھا على الدراسة 1989لعام 

مور المتعلقة بحقوق الطفل وتقديم تقارير بذلك دون أن يكون لھا الحق في والنظر في ا<

   .التحقيق في الشكاوى آو الرسائل المقدمة إليھا عن انتھاكات حقوق الطفل

لجنة حقوق الطفل أتت بنظام رقابي ضعيف $نعدام الرقابة المتبادلة بين الدول 

كما أن ھذه اللجنة $ تستطيع اتخاذ ، با3ضافة الى الرقابة عن طريق الشكاوى الشخصية

إجراءات عند انتھاك احد ا<طراف <حكام ا$تفاقية آو عند تقاعسھا عن الوفاء بأحد 

  .ا$لتزامات



295

للصليب ا<حمر غني عن البيان غير أن مبدأ دور الذي تقوم به اللجنة الدوليةإن ال

ه أيضا يعتبر السبب المباشر السرية في عملھا وان ساھم في تحقيق الكثير من مكاسبھا فان

  .في استمرار إسرائيل في انتھاك القواعد ا3نسانية لحماية الطفل الفلسطيني

المجھودات التي قامت ومازالت تقوم بھا الجمعية العامة والتي تساھم بحق في رغم

،إ$ أنھا لم تضع حد تحت ا$حت8لتطوير وإرساء ا<حكام المتعلقة بحماية ا<طفال 

اكات حقوق الطفل الفلسطيني رغم  أن قراراتھا مجرد توصيات لكن باستطاعتھا $نتھ

كشف الجرائم المرتكبة في حق ا<طفال الفلسطينيين وتخريجھا سياسيا وأخ8قيا أمام الرأي 

  .العام العالمي حتى $ تجرأ إسرائيل على خرق القانون الدولي ا3نساني

ة أطفال فلسطين تحت ا$حت8ل، لكن يعد مجلس اWمن المسؤول ا<ول عن حماي

رغم القرارات الھامة التي اتخذھا في ھذا الشأن، إ$ انه لم ينجح في وقف ا$عتداءات 

بخضوعه، وقد بينت الحرب على غزة انه لم يكن في المستوى المطلوب ا3سرائيلية

حتشام ا<طراف المتنازعة بنوع من ا$دعوته الغربية وا3سرائيلية، رغم للضغوطات 

  .إ$ انه لم يوقف الھمجية ا3سرائيلية ، $حترام مبادئ القانون الدولي ا3نساني 

محYYاكم وطنيYYة، ذات اختصYYاص دولYYي ءكمYYا أن اتخYYاذ الوسYYائل الردعيYYة بإنشYYا     

، مYYYن شYYYأنه أن يقلYYYل مYYYا يتكبYYYده ا<طفYYYال أطفYYYال فلسYYYطينلمحاكمYYYة مرتكبYYYي الجYYYرائم ضYYYد 

  .وجود فرصة للم8حقة القانونية أمام المحاكم العربية مع، الفلسطينيين من معاناة 

  

  :يتمثل في اقتراحاتمن إليهأما  ما خلصنا 

احترام المعاھدات والمواثيق بالتصديق و سرائيل �المجتمع الدولي إلزامضرورة 

، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام ا3نسانيوالقانون الدولي الدولية لحقوق ا3نسان

   .واتخاذ ا3جراءات ال8زمة لضمان ذلك،1949

المحتلة تحت يالفلسطينيين في ا<رضا<طفالطالبة ھيئة ا<مم المتحدة بوضع م

   .الحماية الدولية
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المطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحماية ا<طفال تحت ا$حت8ل $ن اتفاقية حقوق 

واحدة فقط أرجات بموجبھا الحماية لم تتناول ھذا الموضوع إ$ في مادة1989الطفل لعام 

.الى قواعد ومبادئ القانون الدولي ا3نساني 

الدعوة إلى تشكيل دائرة قانونية متخصصة في جامعة الدول العربية لم8حقة إسرائيل   

  .بھدف عزلھا دولياً وإقليمياً فلسطين أطفالعن جرائمھا في حق قانونياً وحقوقيا

إلى م8حقة مجرمي الحرب ا3سرائيليين في كافة المحافل دعم كافة الجھود الرامية  

الدول العربية إلى تفعيل التشريعات القائمة وإصدار ما يلزم دعوةوالمحاكم المتاحة، و

  .للقيام بذلك على ا<راضي العربية

ا3سرائيلي، وتحقيق  -الفلسطينينشر الوعي بأھمية البعد القانوني ودوره في الصراع   

  .الفلسطينيالطفللمشروعة الحقوق ا

التوثيق القانوني وفق المعايير المعتمدة لدى ا<مم المتحدة للوقائع المتعلقة بجرائم   

، وكذلك توثيق ما يخدم ا<ساس القانوني للقضية الفلسطينية ا3سرائيليوانتھاكات ا$حت8ل

  .الفلسطينيالطفل وحقوق 

ن بتكليف لجان لرصد حالة حقوق ا3نسان مطالبة مجلس ا<مم المتحدة لحقوق ا3نسا  

الفلسطيني تحت ا$حت8ل ا3سرائيلي

الفلسطيني تحت ا$حت8ل واحترامھا في أي ع8قات طفلرفع مستوى الحماية المكفولة لل  

  .دولية

إبراز حجم ا$نتھاكات التي تقترفھا إسرائيل للقانون الدولي، وتوسيع دائرة النقد 

 .ى تغيير الصورة النمطية عنھا في الغرب كدولة متحضرة وديمقراطيةالدولي لھا، سعياً إل

تزويد حركة النضال الفلسطيني بالحجج وا<سانيد القانونية الداعمة لھا في نضالھا،      

 .القانون الدولي وتجنيبھا السلوكيات التي قد تنطوي على انتھاك 
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ا ومعنويYYا لتقYYديم المسYYاعدات ودعمھYYا ماديYYفYYي فلسYYطينزيYYادة عYYدد الھيئYYات ا3نسYYانية

   .لHطفال بصورة عاجلة

والوطنية لرصYد وا3قليميةدعم التعاون والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية الدولية 

  .وضع أطفال فلسطين وتقديم المقترحات والبرامج لحماية حقوقه 

خاصYYة فيمYYا يتعلYYق با$ختصYYاص 1989ضYYرورة مراجعYYة اتفاقيYYة حقYYوق الطفYYل لعYYام 

قYد غفلYت عYن إعطYاء اللجنYة الحYق فYي تلقYي   ا$تفاقيYةلذي منحته للجنة حقوق الطفYل، <ن ا

  .وقبول شكاوى ا<طفال أو ممثليھم القانونيين أو ا<وصياء عليھم

فلسYYطين وفضYYحھا التYYي يقترفھYYا ا$حYYت8ل ضYYد أطفYYال ا$نتھاكYYاترصYYد وتوثيYYق كYYل 

  .لتقديم مجرمي الحرب للمحاكمةعالميا، استعدادا 

الى كيان منبوذ دوليا ، وذلك من خ8ل تشويه صورتھا، وتعزيز إسرائيلتحويل 

" معارك قضائية ضد وشنوفرض العقوبات عليھا، ا$ستثماراتسياسة المقاطعة وسحب 

  ."مواطنيھا" و " إسرائيل
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  1997ا3س8مي، بيروت ، 

-N ديوان المطبوعات الطبعة الرابعة ،حقوق ا3نسان وحقوق الشعوب،عمر سعد ،

  .2005، ائرالجزالجامعية،

المحYاكم الدوليYة ،، القYانون الYدولي الجنYائي، أھYم الجYرائم الدوليYةعلي عبد القادر القھوجي-

2001بيروت ، ،الجنائية ، منشورات الحلبي الحقوقية 

،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ، زيف ديمقراطية إسرائيلفايز رشيد -

2004  .  
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، مركز الطفل في القانون الدولي ، دار الخدمات الجامعية، نفاطمة شحاتة أحمد زيدا -

 . 2004، القاھرة

الكYYYـتاب الحـديYYYـث، ، مبYYYدأ الYYYـتدخل والسيYYYـادة، لYYYـماذا ؟ وكـيYYYـف ؟ دار فMMMوزي أوصMMMديق  -

.  1999الجزائر،

المؤسسة ،الطبعة ا<ولىدولي العام، نون ال، ا3رھاب والمقاومة في ضوء القاكمال حماد-

 .2003، بيروت،عية للدراسات والنشر والتوزيع، الجام

ئية الدولية الدائمة واختصاصاتھا، دار الثقافة، عمان، الجنا، المحكمة لندة معمر يشوي-

2008 ،

، المقاومة اللبنانية في ظل ا$حت8ل ا3سرائيلي، ضمن كتاب حروب إسرائيل محمد أمين-

 .1997في لبنان، مجلس النواب، بيروت، 

د صالح ، القضية الفلسطينية خلفياتھا التاريخية وتطوراتھا المعاصرة ، محسن محم-

  .2012مركز الزيتونة للدراسات وا$ستشارات ، بيروت ، 

، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي العام ، موسى القدسي الدويك -

.2004منشأة المعارف ، القاھرة ، 

مع دراسة ا<ساسيالمحكمة الجنائية الدولية ، نشأتھا ونظامھا ،محمود شريف بسيوني -

التاريخ للجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة ، مطابع روت اليوسف ، القاھرة 

  .2001الجديدة ،

، القضاء الدولي الجنائي ، دراسة تحليلية أحمد غازي الھرمزيمرشد احمد السيد ، -

خاصة بيوغس8فيا مقارنة مع محكمة نورمبرغ وطوكيو ورواندا ، الدار للمحكمة الجنائية ال

  . 2002،العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمان

العربيYYة، القYYاھرة، ة لحقYYوق الطفYYل، دار النھضYYة ، الحمايYYة الدوليYYمMMاھر جميMMل أبMMو خMMوات -

2005.  

تل ، منشورات الحلبي التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المح، معتز فيصل العباسي -

  .2009الحقوقية ، بيروت ، 
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الحماية ا<منية للمدنيين تحت ا$حت8ل في القانون الدولي ا3نساني ، ، محمد أحمد داوود -

  .2008دار الكتب والوثائق القومية ، القاھرة ، 

، حمايYYYة ا<مومYYYة والطفولYYYة فYYYي المواثيYYYق الدوليYYYة والشYYYريعة محمMMMد عبMMMد الجMMMواد محمMMMد -

  2005، ، القاھرةمنشأة المعارف ، ،الطبعة ا<ولى8مية ، ا3س

، القYYYانون الYYYدولي ا3نسYYYاني، المعھYYYد الفلسYYYطيني للقYYYانون الYYYدولي محمMMMد فھMMMاد الشMMM*لدة  -

  .2005ا3نساني، جامعة القدس ، منشأة المعارف، 

مصYYطفى كامYYل شYYحاتة، ا$حYYت8ل الحربYYي وقواعYYد القYYانون الYYدولي المعاصYYرة، الشYYركة   -

  .1981الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، ا�رھاب الصھيوني في ظل القانون الدولي ، دار قرطبة ، مصطفى يوسف اللداوي -

 .2005الجزائر ،

، دار المستقبل العربي، الطبعة ا<ولى،، دراسات في القانون الدولي ا3نسانيمفيد شھاب -

  .2000القاھرة، ، 

حكام الشريعة ا�س�مية ، فاقية ا�مم المتحدة على ضوء أ، اتمحمد السعيد الدقاق -

 .1993، يونسيف

المتحدة ، ا�مم، الحماية القانونية لTطفال في إطار مشروع اتفاقية محمد السعيد الدقاق -

 . 1989مؤلف حقوق ا�نسان ، المجلد الثاني ، دار العلم للم�يين ، بيروت ، 

ل ا�ساس��ية ف��ي ظ��ل الش��ريعة ا�س���مية ، دار قرطب��ة ، حق��وق الطف��منصBBوري عبBBد الحBBق  -

 . 2005الجزائر ،،

 -    .، القانون الدولي العام  ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت  محمد المجذوب   -

وللمدينةالقانونيللمركزدراسة " الدولي،والقانون،القدسالدويكلقدسيل اجميموسى

 2002 ،" فيھاالفلسطينيا3نسانلحقوقا3سرائيليةا$نتھاكات

.2002القاھرة،، القدس والقانون الدولي ، منشأة المعارف، موسى القدسي الدويك -
.

  

دار،ا<ولى الطبعة،الدوليالجنائيالقضاءأمامالحربجرائم،محمودحنفيمحمد -

  .2006، القاھرة،العربية،النھضة

  .2009، القاھرةون الدولي ا3نساني، دارالجامعة الجديدة، ، القانمنتصر سعيد حمودة  -
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النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام ( ، المحكمة الجنائية الدولية منتصر سعيد حمودة-

  .2006، القاھرة، دار الجامعة الجديدة، )القانون الدولي الجنائي، دراسة تحليلية

وتشغيل ال8جئين الفلسطينيين في الشرق ، وكالة ا<مم المتحدة 3غاثة محسن صالح -

برامج العمل وتقييم ا<داء ، مركز الزيتونة للدراسات وا$ستشارات ، ) ا$ونروا ( ا<دنى 

.2010، بيروت

  .1995، دار المستقبل، القاھرة،حقوق الطفل في القانون الدولي، نجوى علي عتيقة -

نون الدولي ا3نساني و القانون الدولي لحقYوق ، حماية الطفل الفلسطيني في القانزار أيوب  -

.2002ا3نسان، الحركة العالمية للدفاع عن ا<طفال، فرع فلسطين، 

، ا3رھاب الدولي والعدالة الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة نزيه نعيم ش*0-

 .2006لبنان، - ا<ولى، بيروت

، 1948الفلسطينيون في إسرائيل منذ عام ، الغائبون الحاضرون ال8جئونھليل كوھين -

  . 2002ترجمة نسرين مغربي ، مركز دراسات المجتمع العربي في إسرائيل ، القدس ، 

.2000، ا3معان في حقوق ا3نسان ، موسوعة عامة مختصرة ، دمشق ، ھيثم مناع -

  1998، ، دار الفكر ، دمشق3ر الحرب في الفقه ا�س�مي، ط ، آثاوھبة الزحيلي -

  . 2004، مصر، المرأة والطفل وحقوق ا3نسان، دار الفكرالجامعي، وائل أنور بندق  -

، حماية حقوق الطفل في ظل اFتفاقيات الدولية ، منشورات الحلبي وفاء مرزوق -

 .  2010، ،بيروتالحقوقية

مية ، حماية حقوق الطفل في ضوء أحكام الشريعة ا�س�وسيم حسام الدين ا حمد  -

  2009، بيروت، واFتفاقيات الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقية

: الرسائل والمذكرات الجامعية -2

مYع دراسYة خاصYة ( ، حقوق المدنيين تحYت ا$حYت8ل الحربYي محي الدين علي عشماوي -

، رسYالة دكتYوراه مقدمYة ) بانتھاكات إسرائيل لحقوق ا3نسان في ا<راضي العربيYة المحتلYة 

. 1972،كلية الحقوق، جامعة عين شمسإلى 
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، تطبيYYق القYYانون الYYدولي ا3نسYYاني وتYYأثيره علYYى مبYYدأ   السYYـيادة، رسالYYـة فMMوزي أوصMMديق - 

. 1996دكتـوراه، كلية الحقوق، جامعة وھران ، 

، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب ، دراسة تطبيقية حسام علي عبد الخالق الشيخة -

ب في البوسنة والھرسك ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاھرة على جرائم الحر

 ،2001 .  

رسالة والمحلية، جامعة ا<زھر، ا$تفاقيات الدولية ، الطفولة في محمد رمضان أبو بكر -

  .2003كلية الدراسات ا3س8مية بالقاھرة، ، ،دكتوراه

لحقوق الطفل ، رسالة دكتوراه  ، كلية ، الحماية الدوليةنجوان السيد أحمد الجوھري -

  .2010الحقوق ، جامعة المنصورة ، القاھرة ، 

، مركز حركات التحرير الوطني، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في القانون نعيمة عميمر -

  .1984الدولي والع8قات الدولية، معھد الحقوق والعلوم ا3دارية،جامعة الجزائر، 

بحثالعام،الدوليالقانونضوءفيللجو$نا3سرائيليا$حت8ل،البقيراتالقادرعبد -

ر الجزائجامعة، كلية الحقوق الدولية،والع8قاتالدوليالقانونالماجستير،شھادةلنيل

1994-1995.. 

جامعة،كلية الحقوقالحماية الجنائية الدولية للطفل، مذكرة ماجستير، أخام مليكة،-

  . 2003،البليدة،

حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي ،الطاھر يعقر -

  .2006جامعة سعد دحلب ، البليدة ، كلية الحقوق ،مذكرة ماجستير  –ا3نساني 

في الشريعة ا3س8مية وفي (، حماية حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة سعدية زريول -

لنيل شھادة الماجستير في القانون فرع القانون الدولي لحقوق ، مذكرة )القانون الدولي

  .2003ا3نسان، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

، الحماية القانونية للمدنيين في ا<قاليم المحتلة مذكرة ماجستير في أمحمدي بوزينة أمنة  -

  ،2010لف ، القانون الدولي ا3نساني ،كلية العلوم القانونية وا3دارية ، جامعة  الش

  

  :المقا0ت والبحوث  -3
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الجزائرية للعلوم القانونية ، المجلة  "نحو إرساء نظام جنائي دولي"، أحمد بلقاسم-

.  1997، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 35، ج 4رقم ،وا$قتصادية والسياسية

1111- 1086ص ص

ة عن العدوان على المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الناجم"، أحمد سي علي -

  283-254،ص صكلية الحقوق ، جامعة بسكرة،5العدد ،مجلة المفكر، "غزة

مYدى مشYروعية أخYذ الرھYائن مYن قبYل حركYات المقاومYة الشYعبية "،عبد المنعمأحمد فوزي-

،المجلYYة المصYYرية للقYYانون الYYدولي،) "دراسYYة تطبيقيYYة علYYى الوضYYع فYYي العYYراق(المسYYلحة 

  .2007، القاھرةتون، المجلد الثالث والس

مجل�ة العل�وم القانوني�ة ،  "الحماية القانونية للطف�ل عل�ى المس�توى ال�دولي"، إبراھيم العناني -

 .1997ية الحقوق عين الشمس ، القاھرة ، جانفي كل،01العدد ، واFقتصادية

جلYYة الم،"تطYYور المسYYؤولية الجنائيYYة الفرديYYة بمقتضYYى القYYانون الYYدولي" ، إدوارد غريبMMي -

  .137-119، ص ص 1999، جنيف ، مختارات من أعداد الدولية للصليب ا<حمر

      ،"المحكمYYة الجنائيYYة الدوليYYة و النزاعYYات المسYYلحة الدوليYYة وغيYYر الدوليYYة" ، أمMMل يMMازجي -

جامعYة ،كليYة الحقYوق،)نطYاق القYانون الYدولي ا3نسYاني المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع( 

  .2004الدولية للصليب ا<حمر، دمشق، دمشق ، اللجنة

القYانون ( ، "القانون الدولي ا3نساني وحماية ا<طفال والنساء أثناء النزاعYات المسـYـلحة"   -

منشYورات الحلبYي الحقوقيYة، ،الطبعة ا<ولىالجزء ا<ول،) الدولي ا3نساني ،آفاق وتحديات

  .310-271ص ص .2005، بيروت

اعات المسYلحة الدوليYة وغيYر الدوليYة مYن منظYور القYانون الYدولي الصYر" ، أمين المھMدي - 

جامعYYة ) المحكمYYة الجنائيYYة الدوليYYة وتوسYYيع نطYYاق القYYانون الYYدولي ا3نسYYاني(، " ا3نسYYاني

  . 2004دمشق، كلية الحقوق، اللجنة الدولية للصليب ا<حمر دمشق، 

السياسYة  الدولـYـية، العYـدد ، مجلة "نحو دور أقوى لHمم المتحدة " ، بطرس بطرس غالي - 

  .12-8ص ص ،1993، جانفي 111

،اللجنة مجلYYة ا3نسYYاني، "خطYYوة أخYYرى إلYYى ا<مYYام : اتفاقيYYة أوتYYاوا" ، جMMاكوب كيلنبرغMMر -

.17-14، ص ص 2005الدولية للصليب ا<حمر،جنيف، ربيع 
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الجديدةالمسؤولية والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة حسام عبد الخالق شيخة، -

  .2004للنشر،القاھرة،

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في ضوء قواعد ''، حسام أحمد محمد الھنداوي -

   .1991، 47، العدد المجلة المصرية للقانون الدولي، ''النظام العالمي الجديد

ة، مجلة جامع "عناية الشريعة ا�س�مية  بحقوق  الطفل "،حسن بن خالد حسن السندي -

، ص ص 2008السعودية ، 44،العدد ، أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات ا�س�مية

438-522 . 

، ، اللجنYYYة الدوليYYYة للصYYYليب "ا<طفYYYال ضYYYحايا النزاعYYYات المسYYYلحة "  - مجلYYYة ا3نسYYYاني  -

  . 2003ا<حمر،جنيف، ربيع 

مجلYYة الدوليYYة للصYYليب ال، "ا<لغYYام ا<رضYYية والتYYدابير الراميYYة 3زالتھYYا " ، جMMودي وليمMMز -

  .290-289،ص ص 1995،جنيف، أوت ا<حمر

مراقبYة أكثYر فاعليYة للعنYف ضYد ا<طYـفال فYي الصYـراع " ، جوليا فريسون وسMيليا بيتMرز -

  .39-37ص ص . 2004،  نيويورك،02، الوقائع،رقم مجلة ا<مم المتحدة، "الـمسلح 

، "في القانون الYدولي  ا3نسYاني نحو تعريف واحد للنزاع المسلح" ، ستيوارت.جيمس ج  -

-210، ص ص 2003، جنيYYف، مختYYارات مYYن أعYYداد عYYام المجلYYة الدوليYYة للصYYليب ا<حمYYر

256.

المجلة المصرية ، "دور المعاھدات الشارعة في الع8قات الدولية"، د الس*مجعفر عب -

.68-67، ص ص 1971، 27، المجلد للقانون الدولي

ل التشابه والتطابق بين العنصرية والصھيونية في النظرية حو"، خالد محمود الكومي -

، دمشق ، 20،العددمجلة الكاتب الفلسطيني،  "والتطبيق وموقف المجتمع الدولي منھما

  .86-80، ص ص 1990

، مجلة الطفولة والتنمية، " تحديات ورؤى ...حقوق الطفل الفلسطيني " ، خالد محمد صافي

  .171-147، ص ص 2011، القاھرة ، 18العدد 

، مجلYة الطفولYة والتنميYة، "حماية الطفل في النزاعات المسلحة " ، خالد بن علي آل خليفة -

  .45-29ص ص .2001المجلس العربي للطفولة والتنمية،،العدد الرابع، المجموعة ا<ولى
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البروتوكYYول ا3ختيYYاري بشYYأن اشYYتراك ا<طفYYال فYYي النزاعYYات المسYYلحة" ، دانيMMال ھيMMل -

،893العYدد ،مختارات من المجلYة الدوليYة للصYليب ا<حمYر، "الملحق باتفاقية حقوق الطفل 

  .798-797ص ص . 2000جنيف،

، اللجنYYة لYYة ا3نسYYاني، مج"حمايYYة ا<طفYYال فYYي القYYانون الYYدولي ا3نسYYاني " ، دنMMيس ب*تنMMر -

  .37ص ص .2003الدولية للصليب ا<حمر،جنيف، ربيع 

المجلYYة الدوليYYة ، "أھميYYة اتفاقيYYات جنيYYف بالنسYYبة للعYYالم المعاصYYر " ، ديتMMريش  شMMيندلر -

  .24-13ص ص .1999،جنيف، مختارات من أعداد عام للصليب ا<حمر

ضتYأثير المبYادئ ا3نسYانية فYي التفYYاو" ، ماكومMMاك.ھMـ.روبMرت جMي، مMاثيوز، وتيمMوثي ل -

، جنيف، مختYارات ب ا<حمرمجلة اللجنة الدولية للصلي، "3برام معاھدات للحد من ا<سلحة 

.192-175ص ص .1999من أعداد 

العقوبات ا$قتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية  "،رودريك إيليا أبي خليل -

  .2009منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، ،الطبعة ا<ولى، "وحقوق ا3نسان

واه وتحYديات النزاعYات المسYلحة القYانون الYدولي ا3نسYاني، تطYور ومحتY" ، عامر الزمالي -

دار ) مYYدخل فYYي القYYانون الYYدولي ا3نسYYاني والرقابYYة علYYى اسYYتخدام ا<سYYلحة ( ، "المعاصYYرة 

  .1999المسـتقـبل العـربـي، القاھرة، 

، "اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى ا<مام أم إلYى الYوراء" ، عبد العزيز مخيمر عبد الھادي  -

  .193-115ص ص .1993، جامعة الكويت، سبتمبر مجلة الحقوق، لعدد الثالثا

حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشريعة " ، عبد الغني محمود -

القاھرة ، دراسات في القانون الدولي ا3نساني، دار المستقبل العربي،"ا3س8مية 

  .314-261ص ص .2000

- N عدMMMر سMMMام " ، عمYYYزامنظYYYاا$لتYYYذ القYYYدولي التنفيYYYامينه نون الYYYي مضYYYث فYYYاني، بحYYY3نس

، 04، رقYم 35، الجYزء والسياسYيةا$قتصYاديةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونيYة و ،"وأبعاده

  .961-941ص ص .1997
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، دراسات في القانYـون الYدولي "حماية ا<طفال في حا$ت النزاع المسلح " ، ساندرا سنجر -

قبل العربYYي، اللجنYYة الدوليYYة للصYYليب ا<حمYYر، القYYاھرة، ا3نسYYاني، الطبعYYة ا<ولYYى،دار المسYYت

  .174-133ص ص .2000

، المجلد الثاني ،، دراسات في القانون الدولي"مشروعية المقاومة المسلحة" ،عائشة راتب

  .1970القاھرة، الجمعية المصرية للقانون،

الدولي المستوطنات في ا<راضي المحتلة في ضوء القانون" ،عامر ص*ح الدين -

.15ص .1979، سنة 35، المجلد المجلة المصرية للقانون الدولي، - "المعاصر

،  "نحو فھم أفضل Fتفاقية حقوق الطفل في ضوء أحكام الشريعة "،عبد الحميد ا نصاري -

    . 2001، المجلس العربي للطفولة والتنمية ، القاھرة ، 04العدد ،مجلة الطفولة والتنمية

  .180—169ص ص 

مجلة السياسة ، "الحماية الدولية لHطفال في النزاعات المسلحة " ، فاطمة شحاته زيدان  -

.18-17ص ص .2005، جانفي 159،العدد الدولية

مختارات ، "للمقاتلين غير الشرعيين غير المرخصينيالوضع القانون"، كنوث درومان -

  .167- 134ص ص .2003ا<حمر، من المجلة الدولية للصليب

، "ھل إسرائيل دولة ديمقراطية تحترم القانون الدولي كقانون ؟"، مدوس ف*ح الرشيدي -

     173-81ص ص . 2009أفريل ، جامعة الشارقة ،38العدد،مجلة الشريعة والقانون

الجامعYYYةمجلYYYة،  "بالطفولYYYةا3س8YYYميةالشYYYريعةعنايYYYة"، جريبBBBانأبBBBوإبBBBراھيممحمBBBد -

 2011عمYان،الثYاني، عشYر،العددالتاسYعالمجلYد ،ا3س8YميةاسYاتالدرسلسYلة،ا3س8Yمية

  .167-137ص ص .

اللجنة الدولية للصليب ،35العدد ،مجلة ا3نساني، "المدنيون والحرب " ،  محمد سيف -

  .2006جنيف، ربيع ا<حمر،

المجلة ا�ردنية في ، "حقوق الطفل المالية في ا�س�م"، محمود بن براھيم الخطيب

 .212-183ص ص .2010، عمان، ،  المجلد السادس ، العدد ا�ول لدراسات ا�س�ميةا

، اللجنYة الدوليYYة " المحكمYة الجنائيYYة الدوليYة ومسYؤولية المجتمYYع الYدولي" ، مجلYة ا3نسYاني -

  13-12ص ص .2004للصليب ا<حمر،جنيف، ربيع 
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مجلة الطفولة  –" لسطينيا$نتھاكات ا3سرائيلية لحقوق الطفل الف"  ،ناصر حجازى -

،القاھرة،المجلس العربي للطفولة والتنمية –) 14(العدد  –) 4(المجلد  – والتنمية

  .114-111ص ص . 2004

، "ا<عمال ا3رھابية وا3رھاب والقانون الدولي ا3نساني" ،ھانز بيتر جاسر - 

ة للصليب ، إصدار اللجنة الدولي،مختارات من المجلة الدولية للصليب ا<حمر

.136-115ص ص .2002ا<حمر

مجلة،  "التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وبيان حقوق المتھم أمامھا"، مخلد الطراونة -

ص .2004المجلد ا<ول ، العدد الثاني ،كلية الحقوق ، جامعة البحرين ، جويلية ، ،الحقوق

.308- 265ص 

، العدد مجلة الطفولة والتنمية، "  2001ل  المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطف"  -
 .250  -241ص ، ص2001الثاني ، المجلس العربي للطفولة و التنمية ، القاھرة ،

 :المعاجم والقواميس -4

  .1975، دار المشرق، بيروت، 23المنجد في اللغة وا3ع8م، ط -

  .1994ت، ، لسان العرب، باب ال8م، فصل الطاء، دار صادر، بيروابن منظور  -

- N ى،عمر سعدYـبوعات ،معجم في القانون الدولــي المعاصر، الطبعة ا<ولYـوان المطYدي

  .2005الجامـعية، الجزائر، 

،، القYYاموس العملYYي للقYYانون الYYدولي ا3نسYYاني، الطبعYYة ا<ولYYىفرانسMMواز بوشMMيه سMMولنييه -

  .2005، بيروتترجمة محمد مسعود، دار العلم للم8يين،

  

  :لنصوص القانونية الدولية ا -5

0تفاقيات الدولية ا  - أ

  .1962أكتوبر 08، انضمت إليه الجزائر في 1945ميثاق ا<مم المتحدة  -

   1948اتفاقية منع جريمة ا3بادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام  -    

يانضمت إليھا الجزائر ف .1949اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب  -

  .1960جوان 20
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   .1949اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية ا<شخاص المدنيين في وقت الحرب  -

البرتوكول ا3ضافي ا<ول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات  -

89/68صدقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم . 1977المسلحة الدولية 

.1989ي ما16المؤرخ في 

صدقت عليه الجزائر بموجب  .1966العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام  -

  .1989ماي 16المؤرخ في 89/67المرسوم الرئاسي رقم 

صدقت عليه  .1966العھد الدولي للحقوق ا$قتصادية وا$جتماعية والثقافية الصادر عام 

  .1989ماي 16المؤرخ في 89/68الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

صدقت عليھا الجزائر بموجب  .1984ديسمبر 10ا$تفاقية الدولية لمناھضة التعذيب  -

  .1989ماي 16المؤرخ في 89/66المرسوم الرئاسي رقم 

  .1993أفريل 16صدقت عليھا الجزائر في . 1989اتفاقية حقوق الطفل    -

طفل بشأن باشتراك ا<طفال في النزاعات البروتوكول ا$ختياري $تفاقية حقوق ال -

  .14/11/2001، تم التوقيع عليه من طرف الجزائر في 2000المسلحة

 . 1998النظام ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -

  . 1999لعام 182الخاصة بأسوأ أشكال عمل ا<طفال رقم ةا$تفاقي -

  قرارات مجلس ا�من  -ب

دعوة اسرائيل ل8نسحاب من ا$راضي العربية 15/09/1969الصادر في   242قرار  -

  .التي احتلتھا

  .بشأن البوسنة والھرسك   1992سنة771ا<من رقم قرار مجلس -

  .بشأن يوغس8فيا سابقا . 1992سنة724القرار رقم   -

  .إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغس8فيا سابقا22/02/1993الصادر في 808القرار  -

  . بشأن الصومال1993، سنة 814القرار  -

  .إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا1994نوفمبر 8الصادر في 955القرار رقم  -
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ا<طفال والصراعات .1999أوت 25: الصادر في 1261قرار مجلس ا<من رقم  -

  المسلحة 

ال والصراعات ا<طف .2000أوت 11: الصادر في 1314قرار مجلس ا<من رقم  -

  المسلحة 

التأثير العام والسلبي .2001نوفمبر    20:   الصادر في 1379قرار مجلس ا<من رقم  -

  .للصراعات المسلحة على ا<طفال 

حمايYة ا$طفYال المتYأثرين . 2003جYانفي 30: الصYادر فYي 1460قرار مجلس ا<من رقم  -

  .بالصراعات المسلحة 

ا<طفال والصراعات  .2004أفريل 22: الصادر في 1539قرار مجلس ا<من رقم  -

   .المسلحة

  :قرارات الجمعية العامة -ج

  

  .تقسيم فلسطين 1949نوفمبر 29الصادر في 181قرار رقم  -

  .ا$عتراف بعضوية إسرائيل في ا<مم المتحدة 1949ماي 11الصادر 273قرار  -

الYدورة ( إع8Yن حقYوق الطفYل .  1959نYوفمبر20في  1386: قرار الجمعية العامة رقم  -

14(

المبادئ ا$ساسية لحماية .1970ديسمبر 9) 25الدورة (  2675قرار الجمعية العامة  -

  .السكان المدنيين

تعريYف ).29(، الYدورة 1974ديسمبر 14، المؤرخ في 3818قرار الجمعية العامة رقم  -

  العدوان 

   ).51/45S  )1996رقم قرار الجمعية العامة لHمم المتحدة  -

  حقوق الطفل .1996ديسمبر 12الصادر في 51/77قرار الجمعية العامة رقم   -

  :ا(ع*نات  -د

  .1948ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان الصادر لعام -

.1924إع8ن جنيف لحقوق الطفل لعام -
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.1959إع8ن حقوق الطفل لعام -

خا$ت الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام ا3ع8ن الخاص بحماية ا<طفال والنساء في -

1973.

.1990ا3ع8ن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعام -

.2002لعام لإع8ن العالم الجدير با<طفا-

  : الوثائق والمطبوعات  -6

  .1994، فتقرير مسيرة ا<مم، اليونيسي -

  .2000عام " راع المسلح ا<طفال والص: " تقرير ا<مين العام لمجلس ا<من بعنوان -

  .2003مطبوعات اللجنة الدولية للصليب ا<حمر، محرومون من الحرية، جنيف،  -

تحديات النزاعات ( مقتطف من التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب ا<حمر، -

  .2004، مختارات من المجلة الدولية للصليب ا<حمر، جنيف،) المسلحة المعاصرة 

، جنيف، الطبعة الخامسة لجنة الدولية للصليب ا<حمر، إجابات عن أسئلتكمطبوعات ال -

2005.  

مطبوعات اللجنة الدولية للصليب ا<حمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب ا<حمر،   -

  .2005جنيف، 

  . 2006،فوضع ا<طفال في العالم، اليونيسي -

  .2006أكتوبر 26ات المسلحة، تقرير ا<مين العام لمجلس ا<من، ا<طفال والصراع -

مارس 26، الصادر في )A/63/785-S/2009/158(  2009تقرير ا<مين العام لعام  -

  .والمقدم إلى مجلس ا<من2009

  2010جانفي   11-29خمسون ،والالثالثةالطفل،  الدورةحقوقلجنة -

  )CRC/C/OPAC/ISR/CO/ 1 (

وكالة ا<مم المتحدة 3غاثة وتشغيل ال8جئين الفلسطينيين ، ا<مم المتحدة مطبوعة  -

  .  2007وال8جئين الفلسطينيين ، مكتب ا<ردن ، 



316

لFحصاءالجھاز المركزي ،قضايا وإحصاءات... أطفال فلسطين : تقرير إحصائي -

  . 4/4/2012طيني، الفلس

الحركة العالمية للدفاع عن ا<طفال ، فرع فلسطين ، أطفال فلسطين تحديات الحاضر في  -

مواجھة المستقبل ، تقرير تحليلي حول ا$نتھاكات ا3سرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني 

  .  2004خ8ل العام 

ا3سرائيلية بحق حمادة حماد و سمير شاھين ، تحذيرات دولية من خطر ا$نتھاكات -

.الطفولة الفلسطينية ، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 

محمد ناصر الخوالدة ، حقوق ا<طفال الفلسطينيين تحت ا$حت8ل في ضوء أحكام القانون  -

  .03/10/2005الدولي ، صحيفة الحقائق ، لندن ، 

داء ا<طفال في الحرب على مركز الميزان لحقوق ا3نسان فلسطين ، التقرير النھائي ، الشھ

  . 2010جانفي" عملية الرصاص المصبوب " غزة 

  :مواقع ا0نترنت  -7

كالة ا<مم المتحدة 3غاثة وتشغيل ال8جئين الموقع الرسمي  لو-

     http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=56الفلسطينيين

، المركز الفلسطيني بديل نينيي، ا$ونروا والحلول لقضية ال8جئين الفلسطتيري رمبل -

:  لمصادر حقوق المواطنة وال8جئين ،مقال منشور على موقع المركز

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1532-art-07

، اWثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كيان معادي في فادي قسيم فواز شديد -

مدونات جامعة النجاح الوطنية  نابلس ، فلسطين  ، مقال نظر القانون الدولي ا3نساني ، 

  :على الموقع  2009أفريل 05منشور  بتاريخ 

http://blogs.najah.edu/staff/fadi-shadid/article/article-1  

  إسرائيل وا<راضي المحتلةاللجنة الدولية للصليب ا<حمر في-

-east/israel-work/middle-we-http://www.icrc.org/ara/where

israel.htm-territories/overview-occupied
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، الوضYYYع القYYYانوني لدولYYYة ا$حYYYت8ل الحربYYYي الميMMMزان لحقMMMوق ا(نسMMMان فلسMMMطينمركMMMز  -

دراسYYة .  2008ومسYYؤوليتھا فYYي ا<راضYYي المحتلYYة ، سلسYYلة القYYانون الYYدولي ا3نسYYاني ، 

  http://www.mezan.org/upload/8794.pdfمنشورة على موقع المركز 

اتفاقية حقوق الطفل وأثرھا على القوانين الوطنية في العالم "، يحيى سعيد القاضي -

، مقال منشور  على موقع اللجنة ا3س8مية العالمية للمرأة والطفل ، "العربي

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=618  

جنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل ل، المركز القانوني لحقوق ا�قلية العربية في إسرائيل -

http://adalah.org/Articles/1421،تستجوب إسرائيل

أوضاع ا<طفال الفلسطينيين في المعتق8ت والسجون ا3سرائيلية،  ، دنيا ا�مل إسماعيل -

  : 2004 - 828: العدد - الحوار المتمدنموقع 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2017891  

، معايير حقوق ا3نسان تنطبق على ا<راضي الفلسطينية المحتلة ، مقال حنا عيسى -

http://www.jeningate.com/ar/showart.php?id=9387منشور على الموقع  

، كيف ينطبق القانون الدولي ا�نساني على النزاع في غزة ، وثيقة منظمة العفو الدولية  -

  ،  15- 007-2009رقم 

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue12/Howtoapplyintern

ationalhumanitarianlawon.aspx?media=print

، مقال منشور "القانون الدولي ا3نساني وتطبيقاته على ا<راضي المحتلة  "،نزار أيوب  -

  :على الموقع   07/03/2004بتاريخ 

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=14158

، " رؤية نقدية في ضوء الشريعة ا3س8ميةالطفل في ا$تفاقيات الدولية  "،سيدة محمود -

  مقال منشور على الموقع
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http://www.iicwc.com/lagna/iicwc/iicwc.php?id=856

ضمن أعمال " حول ميثاق الطفل في ا3س8م: " ، ورقة بحث بعنوانكاميليا حلمي -

26- 25 -، الشارقة "حقوق الطفل العربي بين المواثيق الدولية والرؤى ا3قليمية " مؤتمر 

  والطفل ، بحث منشور على موقع اللجنة ا3س8مية العالمية للمرأة   2006أفريل 

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=578  

  لھا   ا$نتھاكات ا3سرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية مستمرة ومخطط : تقرير حقوقي -

http://www.neworientnews.com/news/fullnews.php?news_id=53441

س8مية ، انتھاك قدسية مواقع إ، تدنيس ا<رض المقدسةالمؤسسة العربية لحقوق ا(نسان -

،التقرير السنوي $نتھاكات حقوق ا<قلية العربية الفلسطينية في ومسيحية مقدسة في إسرائيل

  .2005إسرائيل لعام

http://www.arabhra.org/hra/Pages/PopupTemplatePage.aspx?PopupTe

mplate=77  

، المركز  "القضاء ا3سرائيلي غطاء عنصري في محاكم عسكرية جائرة "،عيسى قراقع -

  صادر حقوق المواطنة وال8جئين ، الفلسطيني لم

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1727-p8

، مقال منشور  "عنصرية القضاء ا3سرائيلي تسجل ذروة جديدة"، برھوم جريسي -

  على الموقع 13/12/2008بتاريخ 

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=65902&issueNo=355&s

ecId=15

  ، العنصرية في القضاء ا$سرائيلي - وفا  –مركز المعلومات الوطني الفلسطيني   -

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7995

، أطفال فلسطين 10، سلسلة إحصاءات الطفل رقم الجھاز المركزي لQحصاء الفلسطيني -

  ، رام � ، فلسطين قضايا وإحصاءات –

http://www.pcdcr.org/arabic/esdar
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، أطفال 12، سلسلة إحصاءات الطفل رقم الجھاز المركزي لQحصاء الفلسطيني  -

  قضايا وإحصاءات ، رام � ، فلسطين  –فلسطين 

http://www.pcdcr.org/arabic/esdar

جمعة - ي معرض تعاملھا مع ملف ا<سرى انتھاكات إسرائيل للمواثيق الدولية ف"،نعمة

  ، مقال منشور بموقع الجمعية اللبنانية لحقوق ا3نسان  "والمعتقلين

http://www.aldhom.org/page.php?mode=news_detail&news_id=22

رى في سجون ا$حت8ل ا3سرائيلي ، أطفال أينعت قبل ا<طفال ا<س"، سماھر الخالدي -

  ".ا<وان 

http://www.nour-atfal.org/studies/wmview.php?ArtID=39

، تقرير إحصائي شامل بمناسبة يوم ا<سير وزارة شؤون ا�سرى و المحررين -

   17/04/2008طيني ، السلطة الوطنية الفلسطينية ، رام � ، الفلس

http://www.alasra.ps/news.php?maa=PrintMe&id=3503  

   مركز ا�سرى للدراسات   -

http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=2176

. 19/06/2004، 147/2004رقم تقرير جمعية  نادي ا�سير الفلسطيني-

http://ppsmo.ps/portal/index.php?option=com_content&view=categor

y&layout=blog&id=126&Itemid=563

، 21/04/2003: ، حمايYYYة السYYYكان المYYYدنيين، بتYYYاريخاللجنMMMة الدوليMMMة للصMMMليب ا�حمMMMر -

. WWW.ICRC.ORG: الموضوع منشور على الموقع

 "ماية بالنسبة للجنة الدوليYة للصYليب ا<حمYر؟ ما ھي الح "،اللجنة الدولية للصليب ا�حمر -

. WWW.ICRC.ORG: ، الموضوع منشور على الموقع 10/01/2003:بتاريخ

 "الحمايYYة القانونيYYة لHطفYYYال فYYي النزاعYYات المسYYYلحة"، اللجنMMة الدوليMMة للصMMليب ا�حمMMMر -

  www.icrc.org: ، على الموقع18/03/2003:بتاريخ
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: ، بتYYYاريخ"ا<لغYYYام ا<رضYYYية، أسYYYئلة تطYYYرح كثيYYYرا"، اللجنMMMة الدوليMMMة للصMMMليب ا�حمMMMر -

  . www.icrc.orgمنشور على الموقع ،   28/11/2002

، شYYرح معاھYYدة أوتYYاوا "ادحظYYر ا<لغYYام المضYYادة لHفYYر"، اللجنMMة الدوليMMة للصMMليب ا�حمMMر -

  . www.icrc .org:، منشور على الموقع 01/02/1998:بتاريخ

: ، منشYYYYYور علYYYYYى الموقYYYYYع"ا<طفYYYYYال والحYYYYYرب "،اللجنMMMMMة الدوليMMMMMة للصMMMMMليب ا�حمMMMMMر -

www.icrc.org  

: ، علYى الموقYع14/03/1999: ، بتYاريخ"ا$سYتثمار فYي المسYتقبل "،منظمة العفMو الدوليMة -

www.amnesty_arabic.org .  

،"الحمايYYة القانونيYYة لHطفYYال فYYي النزاعYYات المسYYلحة "،اللجنMMة الدوليMMة للصMMليب ا�حمMMر -

  www.icrc.org:منشور على الموقع 

ائYYت8ف حقYYوق الطفYYل ، "ا<طفYYال فYYي ظYYل النزاعYYات المسYYلحة وا$حYYت8ل"، جھMMان حلMMو -

  www.cmc-pal.com: ى الموقع منشور علالفلسطيني،

، مقال منشور على موقع قصة ا�س�م  "حقوق الطفل في ا�س�م"، راغب السرجاني -

،http://islamstory.com/ar/  14/07/2008بتاريخ.  

  ...www.unhcrchالمحافظة السامية لHمم المتحدة  لحقوق ا3نسانموقع   -

  www.unicef.org/jordanف، الصفحة الخاصة  بنشاطات اليونيسيموقع اليونيسيف -

    www.amnestey org / arabic .موقع منظمة العفو الدولية -

، مقYYال منشYYور "ب فYYي الشYYريعة ا3س8YYمية والقYYانون الYYدولي ا3نسYYانيالحYYر"، لينMMا الطبMMال -

  www.alwatanvoice.com، على الموقع 2006نوفمبر 30بتاريخ 

، دور الحركYYة فYYي التعبئYYة ا3نسYYانية، نق8YY "ا<طفYYال المتضYYررون مYYن النزاعYYات المسYYلحة" -

  . www.icrc.orgلدولية للصليب ا<حمر  عن موقع اللجنة ا

  ، محاكمة شارون في سياق العولمة إبراھيم علوش -
http://www.freearabvoice.org/arabi/muhakamatuSharon.htm

  ،  "جرائم ا$حت8ل ا3سرائيلي "،لجماليمحمد خير ا -
http://thawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=651219728200

50130211644
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- عصام نعمان،" العرب يكسبون في محكمة الضمير "،��/��/ ����

http://www.alarabiya.net/views/2008/03/01/46327.html

مقال 13/06/2010، "إسرائيل"نحو إشعال معركة قانونية دولية ضد "، حسين عطوي -

  :منشور على الموقع 

islamweb.net/media/index.php?page=article. 

، التقرير في ا<راضي الفلسطينية المحتلةفبرنامج العمل ا(نساني لمنظمة اليونيسي -

   2006الفصلي ، 

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/clouse49.htm#_ftn2

تأثير الحصار ا3سرائيلي على الواقع "، جھاد جميل حمد– اض علي العيلةري -

، موقع باحث08/04/2009، "في قطاع غزةنا$جتماعي وا$قتصادي والنفسي للفلسطينيي

:  للدراسات 

http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24

   "بجYYYYرائم حYYYYرباتخشYYYYى محاكمYYYYة جنرا$تھYYYYإسYYYYرائيل "، مارتيMMMMةجريMMMMدة الخلMMMMيج ا(  -

05/02/2006  /http://www.naamy.net/index.php?maa=Printid&id=348  

نصوص اFتفاقية نق� عن  الموقع اFلكتروني لجامعة منسيوتا مكتبة حقوق ا�نسان  -

حدة ا�مريكية بالوFيات المت

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/regdoc.html

الموقع اFلكتروني لجامعة منسيوتا مكتبة حقوق : لمزيد من المعلومات عن الميثاق راجع  -

ا�نسان بالوFيات المتحدة ا�مريكية 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html

جامعة منسيوتا ، مكتبة حقوق ا�نسان بالوFيات المتحدة اFلكتروني لموقع النق8 عن  -

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/child1924.htmlا�مريكية 

اFلكتروني لجامعة موقع الانظر النص الكامل لnع�ن في مجموعة صكوك دولية ،   -

منسيوتا ، مكتبة حقوق ا�نسان بالوFيات المتحدة ا�مريكية  

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b025.html
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توصية اللجنة الجامعة المخصصة للدورة : عالم يليق با�طفال"الوثيقة الختامية  -

8 عن موقع نق   .(A/AS-27/19/Rev.1) ا$ستثنائية السابعة والعشرين    للجمعية العامة

/http://www.un.org/arabic/ga/childrenا<مم المتحدة  

والطفولة التابعة ا<سرةوالمرأةإدارة،2001وثيقة اMطار العربي لحقوق الطفل  -

جامعةالدول العربية، نق8 عن موقع لجامعةا$جتماعية با<مانة العامةالشؤونلقطاع

http://www.famchildlas.org/Lagnakidis.htmlالدول العربية  

نق� عن موقع جامعة منيسوتا ، مكتبة حقوق ا�نسان ، الوFيات المتحدة ،نصوص الميثاق -

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr-child-charter.htmlا�مريكية 

- �موقع، 1994ع8ن بشأن حقوق الطفل ورعايته في ا3س8م لعام نصوص ا عن نق 

  منيسوتا ، مكتبة حقوق ا�نسان ، الوFيات المتحدة ا�مريكية جامعة

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/CCHI.html

.
اعتمد ونشر على المH بموجب  –إع8ن منح ا$ستق8ل للبلدان والشعوب المستعمرة  -

على14/11/1960المؤرخ في )  15- د) (1514(قرار الجمعية العامة لHمم المتحدة 

www . umn . ed / humanrts / arabic . htm 1   : لموقع ا3لكتروني التالي ا

إع8ن بشأن حق الشعوب في السلم، اعتمد ونشر على المH بموجب قرار الجمعية العامة  -

  :ا3لكتروني التالي الموقععلى12/11/1984المؤرخ في 39/11لHمم المتحدة 

  umn . ed / humanrt / arabic . htm 1 .www  

:  لمناھضة التمييزالعربيةالمنظمة -

http://www.ahram.org.eg/Archive/2004/12/13/FACE3.HTM  

الحركة العالمية تشارك بصفة مراقب ، فرع فلسطين/ الحركة العالمية للدفاع عن ا<طفال -

  :  ا<لغاموا لحظر اتماع الثاني للدول الموقعة على اتفاقية اتفي ا$ج

http://arabic.dci-palestine.org/documents  

لجنة حقوق الطفل تصدر فرع فلسطين ،/ الحركة العالمية للدفاع عن ا�طفال -

:ا<طفال في النزاعات المسلحةتوصياتھا 3سرائيل حول اشتراك 
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http://arabic.dci-palestine.org/documents

التسمية والرعاية واFعتناء ، مقال منشور ...محمد نور ا�س�م ، حقوق الطفل بعد الوFدة 

على موقع  شبكة اFلوكة 

:http://www.alukah.net/social/0/49925/#ixzz2fKIRQGAr :

مؤسسة  الضمير لحقوق ا$نسYان ، فلسYطين ، دراسYة تطبيقيYة عYن واقYع ا$طفYال فYي قطYاع 

: ، دراسYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYة منشYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYورة علYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYى الموقYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYع   2011غYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYزة ، 

content/uploads-http://arabicweb.aldameer.org/wp.
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مراجع باللغة الفرنسية ال: ثانيا -

1- Ouvrages:

- André Huet, Renée koering- joulin, Droit pénal international, presses 

universitaires de France, 1
ère

 édition, Paris, 1994. 

- Comité international de la Croix-Rouge .principes directeurs inter-

agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur 

famille, 1995. 

- Denis Planter Junist, "la protection de l’enfant dans le droit 

humanitaire", Revue International de la Croix-Rouge, n° 747 du 

30/06/1984.  

- Fréderic De Moulinent, Manuel sur le Droit de la guerre pour           

les forces armées internationales de la  Croix-Rouge, Caire, 2001.     

- Maria Teresa Dulti, " Enfants-Combattants Prisonniers", Extrait de 

Revue International de la Croix Rouge, n° 785, septembre – Octobre 

1990.  

- Rachel Hodgkin et Peter Newell,  manuel d'application de la 

convention relative aux droits de l'enfant, UNICEF, 2002  

- Gérard Dhôtel, les enfants dans la guerre, Amnesty  international, 

septembre 1999. 

- Larousse, Dictionnaire de français imprimé en France, 2003. 

- Comité international de la Croix-Rouge, enfants soldats, Genève,

2003. 

-  UNICEF, à la découverte de l’Unicef  (Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance), New York, janvier 2004. 
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2- Articles et Rapports 

- Comité international de la Croix-Rouge, Enfants touchés par les 

conflits armés, plan d'action de 1995 (Conseil des délégations). 

-  les conséquences des conflits armés sur les enfants, rapport de 

Graça Machel, Expert du Secrétaire général de l'organisation des 

nations unies, UNICEF, New York, 1996.

- Nadia AIT ZAI, Convention des droits de l’enfant, revue algérienne 

des sciences juridiques et politiques, n° 01, OPU, ALGER, 1993. 

-  Sadri Bentchikou, la protection de l'enfant dans les conflits armés, 

comite internationale de la Croix-Rouge, délégation d'Alger, 2006.
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  رسـھـــلفا
  
  

  الصفحة  العناوين                                                                      

  1  مقدمة 

  7  الحقوق الدولية الثابتة للطفل الفلسطيني:الباب ا�ول 

  8  مفھوم الطفل في القانون الدولي والتطور التاريخي لحمايته:الفصل ا�ول 

  90  مفھوم الطفل في القانون الدولي  :ولالمبحث ا�

  09  تعريف الطفل بوجه عام: المطلب ا�ول

  09  تعريف الطفل في اللغة : الفرع ا<ول 

  10  تعريف الطفل في ا3طار القانوني الفلسطيني: الفرع الثاني 

  11  تعريف الطفل في الشريعة ا3س8مية : الفرع الثالث 

  12  ل في القانون الدوليتعريف الطف:المطلب الثاني

  12   1989المرحلة السابقة على إقرار اتفاقية حقوق الطفل سنة : الفرع ا<ول 

  13   1989تحديد مفھوم الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل : الفرع الثاني 

  14  رأي الفقه في مفھوم الطفل الوارد في ا$تفاقية   : الفرع الثالث 

  15  تاريخي لحماية حقوق الطفلالتطور ال: المبحث الثاني

  16  حقوق الطفل في التشريعات القديمة :المطلب ا�ول 

  16  تشريعات وادي الرافدين: الفرع ا<ول 

  19  الفرعونيةتشريعات ال: الفرع الثاني 

  20  التشريعات ا<وربية القديمة: الفرع الثالث 

  21  (س*م والجاھليةحقوق الطفل في الديانات السابقة على ا:المطلب الثاني 

  22  حقوق الطفل في الديانة اليھودية: الفرع ا<ول 

  23  حقوق الطفل في الديانة المسيحية : الفرع الثاني 

  24  حقوق الطفل في الجاھلية : الفرع الثالث 
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  26  حقوق الطفل في ا(س*م:المطلب الثالث 

  27  حقوق الطفل قبل المي8د: الفرع ا<ول 

  28  حقوق الطفل بعد مي8ده: انيالفرع الث

  35مصادر حقوق الطفل في القانون الدولي: المبحث الثالث

  35  مركز الطفل في القانون الدولي لحقوق ا(نسان :المطلب ا�ول

  36  ا3نسان عامةحقوق ا3نسان الوثائق العالمية الخاصة ب:الفرع ا<ول

  36  :1948م ا3ع8ن العالمي لحقوق ا3نسان لعا: أو$ً 

  38  1966لعام العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ثانياً 

ً   196640لعام العھد الدولي الخاص بالحقوق ا$قتصادية وا$جتماعية والثقافية: ثالثا

  42  1948اتفاقية منع جريمة ا3بادة الجماعية والمعاقبة عليھا لعام : رابعا 

  42  1979ء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام اتفاقية القضا: خامسا

  43  ا3نسان عامةحقوق الوثائق ا3قليمية الخاصة ب:الفرع الثاني

  43  على المستوى ا<وروبي: أو$

  44  على المستوى ا<مريكي : ثانيا

  45  على المستوى ا3فريقي: ثالثا

  46  على المستوى العربي : رابعا

  47  ا3س8مي على المستوى : خامسا

  48  القانون الدولي لحقوق الطفل :المطلب الثاني

  48  الطفلحقوق الوثائق العالمية الخاصة ب:ا<ولالفرع

  48  جنيف  – 1924إع8ن حقوق الطفل لعام : أو$ 

  50  1959إع8ن حقوق الطفل لعام :ثانيا 

  53  :1990ا3ع8ن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه عام : ثالثا

  55  2002إع8ن عالم جدير با<طفال : رابعا

  58  .الطفلحقوق الوثائق ا3قليمية الخاصة ب: الفرع الثاني 
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  59  1983ميثاق حقوق الطفل العربي الصادر عن جامعة الدول العربية عام : أو$

  60  2001ا3طار العربي لحقوق الطفل لعام : ثانيا

  68  1990فل ورفاھيته لعام الميثاق ا3فريقي لحقوق الط: ثالثا

  70  1994إع8ن بشأن حقوق الطفل ورعايته في ا3س8م لعام :رابعا 

  73  1989اتفاقية ا�مم المتحدة لحقوق الطفل لعام :المطلب الثالث

  74  حقوق الطفل وإسھامھا في تحسين نشأة ا$تفاقية : الفرع ا<ول

  74   ظروف وم8بسات إعداد ا$تفاقية: أو$

  77دور ا$تفاقية في ا$رتقاء بحقوق الطفل:يا ثان

  78  المبادئ ا<ساسية التي تقوم عليھا ا$تفاقية: ثالثا

  81  طبيعة ا$تفاقية وع8قتھا بالقوانين الداخلية: الفرع  الثاني 

  الطبيعة القانونية $تفاقية حقوق الطفل:أو$ 

  1989لحقوق الطفل موقف الدول العربية من ا$تفاقية الدولية :ثانيا 

81  

83  

  88  تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في القوانين الداخلية: الثثا

  89  1989مدى التزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام : الفرع الثالث 

من سريان القانون الدولي لحقوق ا3نسان على ا<راضي إسرائيلموقف : أو$

  المحتلة 

90  

  92  يل من سريان القانون الدولي ا3نساني على ا<راضي المحتلةموقف إسرائ: ثانيا 

حماية الطفل الفلسطيني في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي : الفصل الثاني

  ا(نساني

97  

  98  النظام القانوني لحماية ا�طفال تحت ا0حت*ل ا(سرائيلي:المبحث ا�ول 

  98  مفھوم ا0حت*ل الحربي :المطلب ا�ول

  99  تعريف ا$حت8ل الحربي : الفرع ا<ول 

  99ل8حت8ل الفقھيالتعريف: أو$ 

  101  ل8حت8ل القانونيالتعريف: ثانيا 
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  102  تحديد لحظة بداية ونھاية ا$حت8ل الحربي : ثالثا

  105  وضع ا$حت8ل في القانون الدولي : الفرع الثاني 

  105  لقانون الدولي المعاصرعدم مشروعية ا$حت8ل في ا: أو$ 

  107  موقف ا<مم المتحدة من ا$حت8ل ا3سرائيلي: ثانيا 

  109  اWثار القانونية ل8حت8ل الحربي : الفرع الثالث

  109  عدم نقل السيادة على ا<راضي المحتلة : أو$ 

  111  حظر ضم ا<قاليم المحتلة : ثانيا 

  114  اعة لسلطات ا$حت8ل حظر تقديم واجب الو$ء والط: ثالثا

  116احترام القوانين والنظم القانونية في ا<راضي المحتلة: رابعا 

  121  الحماية العامة لCطفال كجزء من السكان المدنيين:المطلب الثاني

  121  تعريف المدنيين : الفرع ا<ول

  �123الحقوق المقررة لHطفال كجزء من المدنيين: الفرع الثاني 

  124الشخصيةالحقوق :أو$

  129  حق المدنيين في احترام أموالھم الخاصة: ثانيا

  �129حقوق المدنيين المعتقلين في ا3قليم المحتل: ثالثا

  133 الحقوق القضائية للمدنيين: رابعا

  135  الحماية الخاصة المقررة لCطفال : المبحث الثاني

  135  ل العدائيةحماية ا�طفال من آثار ا�عما: المطلب ا�ول

  136  أعمال الغوث: الفرع ا<ول

  140  وحدة ا<سرة: الفرع الثاني

  174   الحماية الممنوحة عند ا3ج8ء والنزوح: الفرع الثالث

  141  حماية ا�طفال من خطر ا�لغام ا�رضية:  المطلب الثاني 

  142   حظر ا<لغام ا<رضية في ضوء القانون الدولي ا3نساني: ولالفرع ا<

  144  1997أوتاوا عن المصادقة على اتفاقية إسرائيلامتناع :نيالفرع الثا
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  145  الحماية الدولية لCطفال المشاركين في ا�عمال العدائيةالمطلب الثالث 

  146الجھود الدولية لتحريم اشتراك ا<طفال في الحروب:الفرع ا<ول 

  146  التناول  الدولي لقضية الطفل المحارب: أو$

  148  1977حظر تجنيد ا<طفال في ضوء البروتوكول ا<ول : ثانيا

  149  الموقف الدولي من تزايد مشاركة ا<طفال في النزاعات: ثالثا

  152الوضع القانوني لHطفال المشاركين في ا<عمال العدائية: الفرع الثاني

  153  الحماية العامة المقررة للطفل كأسير حرب : أو$

  153  الحماية الخاصة لHطفال ا<سرى : ثانيا

  156انتھاكات ا0حت*ل ا(سرائيلي لحقوق الطفل الفلسطيني:المبحث الثالث 

  157  انتھاك حقوق الشخصية للطفل الفلسطيني:المطلب ا�ول

  157  انتھاك الحق في الحياة والھوية و المعاملة ا3نسانية: الفرع ا<ول 

  157  .الحق في الحياة : أو$ 

  160  الحق في اكتساب اسم وھوية وجنسية : ثانيا 

  164حظر كافة أشكال التعذيب و استغ8ل ا<طفال: ثالثا

انتھاك الحق في الرعاية الصحية والتعليم والمستوى المعيشي : الفرع الثاني

  الم8ئم

165  

  166  الوضع الصحي: أو$ 

  171  الحق في مستوى معيشي م8ئم : ثانيا 

  172  التعليم:اثالث

  174انتھاك حقوق ا�طفال ا�سرى:المطلب الثاني

  175  كيف يتم اعتقال ا<طفال :الفرع ا<ول 

  180  ا<سرى ا<طفال في سجون ا$حت8لظروف :الفرع الثاني 

  182  التعذيب: الفرع الثالث 

  185    1948عنصرية إسرائيل اتجاه أطفال فلسطينيو :المطلب الثالث
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  186  عنصرية على المستوى القانوني و أحكام القضاء: ا<ولالفرع

  186  على المستوى القانوني: أو$

  189  عنصرية في أحكام القضاء : ثانيا

  193  عنصرية في التعليم وانتھاك المقدسات : الفرع الثاني

  235  على مستوى التعليم : أو$

  196  انتھاك المقدسات : ثانيا

  198  يات الدولية لحماية الطفل الفلسطينياBل:الباب الثاني 

  199  دور ا�مم المتحدة والھيئات الدولية المختصة:الفصل ا�ول

  199  دور أجھزة ا�مم المتحدة:المبحث ا�ول

  200  ممارسات الجمعية العامة: المطلب ا�ول

  201  1974ا3ع8ن الخاص بحماية ا<طفال والنساء لعام  : الفرع ا<ول

  203  بشأن اشتراك ا<طفال في النزاعات المسلحةا$ختياريالبروتوكول:الثانيالفرع 

  204  لحماية ا<طفال في النزاعات المسلحةالممثل الخاص لHمين العام : الفرع الثالث

  213  دور مجلس ا�من :المطلب الثاني

  214  قرارات مجلس ا<من المتعلقة بحماية ا<طفال: الفرع ا<ول

  216  إدماج حماية ا<طفال في عمليات حفظ الس8م : لثانيالفرع ا

  217  إدماج حماية ا<طفال في مفاوضات الس8م : الفرع الثالث

  219  الحماية بموجب لجنة حقوق الطفل:المبحث الثاني

  219  وظائف اللجنة وتقييم دورھا:المطلب ا�ول 

  219  تشكيل اللجنة ونظامھا القانوني: الفرع ا<ول

  220  اختصاصات اللجنة : فرع الثانيال

  223  موقف الفقه من دور اللجنة : الفرع الثالث

  224  موقف لجنة حقوق الطفل من الممارسات ا(سرائيلية:المطلب الثاني
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  224  التقارير ا3سرائيلية للجنة حقوق الطفل : الفرع ا<ول

  226  انتقادات لجنة حقوق الطفل 3سرائيل  : الفرع الثاني

دور الھيئات الدولية المختصة في حماية حقوق الطفل : المبحث الثالث 

  الفلسطيني

228  

  229  )صندوق ا�مم المتحدة للطفولة (فاليونيسي:ا�ولالمطلب

  229  التعريف باليونيسيف : الفرع ا<ول

  231   أطفال فلسطينلحماية فنشاط اليونيسي: الفرع الثاني

  234  �مم المتحدة (غاثة وتشغيل ال*جئين الفلسطينييندور وكالة ا:المطلب الثاني

  235  تأسيس الوكالة و دورھا في خدمة ال8جئين الفلسطينيين: الفرع ا<ول 

  235  التأسيس : أو$ 

  239  :خدمات ا<ونروا: ثانيا 

  242  الوضع القانوني للوكالة وتقييم نشاطھا : الفرع الثاني 

  242  الوضع القانوني : أو$ 

  245  تقييم ا<داء وتحديات المستقبل :ثانيا 

  247  أطفال فلسطيندور اللجنة الدولية للصليب ا�حمر في مساعدة : المطلب الثالث

  247  تعريف اللجنة الدولية للصليب ا<حمر: الفرع ا<ول

  249  أطفال فلسطينأنشطة اللجنة الدولية للصليب ا<حمر لصالح : الفرع الثاني

  252  ھا ضد أطفال فلسطينالمسؤولية الدولية (سرائيل عن جرائم:ثانيالفصل ال

  253  نشأة وتطور المسؤولية الجنائية الدولية: ولالمبحث ا�

نشأة وتتطور المسئولية الدولية المدنية والجنائية في القانون : المطلب ا�ول

  الدولي

253  

  254  الحرب العالمية الثانيةقبلمرحلة ما: الفرع ا<ول

  254  مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية:الفرع الثاني

  261  ا�طفال الفلسطينيينضدجرائم ا0حت*ل ا(سرائيلي :   المطلب الثاني
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  261  جريمة ا3بادة الجماعية :الفرع ا<ول

  263  الجرائم ضد ا3نسانية: الفرع الثاني

  265  جرائم الحرب: الفرع الثالث

  268  جريمة العدوان  :الفرع الرابع

  

  270  حاكمتهالتكييف القانوني لممارسات ا0حت*ل ا(سرائيلي وطرق م:الثانيالمبحث

  270  التكييف القانوني لممارسات ا0حت*ل  ا(سرائيلي: المطلب ا�ول

  270  تالتكييف القانوني للممارسا: الفرع ا<ول

  277  ق ومسؤولية إسرائيلبعثة ا<مم المتحدة لتقصي الحقائ :الفرع الثاني

  280  في القانون الدوليمجرمي الحرب ا(سرائيليينمحاكمة: المطلب الثاني

  280  لمحكمة الجنائية الدولية ا: الفرع ا<ول 

  284  المحاكم الدولية الخاصة :الفرع الثاني

  285  المحاكم الوطنية ذات ا$ختصاص العالمي:الفرع الثالث

  289الم8حقة القانونية أمام المحاكم العربيةفرصة : الفرع الرابع

  290  خاتمة

  298  المراجع المصادر و

  326  الفھرس
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 :ملخص

  

، سنحدد مفھوم الطفل في سنعالج في موضوعنا الحماية الدولية للطفل الفلسطيني        

لحقوق الطفل والحماية القانون الدولي، والتطور التاريخي لحقوق الطفل والمصادر  القانونية 

المقررة للطفل الفلسطيني بموجب اFتفاقيات الدولية ، كما سنتطرق ل�نتھاكات الحاصلة في 

حق الطفل الفلسطيني من طرف اFحت�ل ا�سرائيلي مع التطرق لxليات الدولية ، دور ا�مم 

المتخصصة المتحدة بمختلف أجھزتھا في حماية حقوق الطفل الفلسطيني ودور الوكاFت 

والمنظمات غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق الطفل، و المسؤولية الدولية �سرائيل عن 

  .الجرائم الواقعة في حق الطفل الفلسطيني وكيفية محاكمة قادة إسرائيل في القانون الدولي 

Résumé :

Nous allons traiter dans notre sujet la protection internationale de l’enfant 

palestinien et nous allons déterminer la définition de l'enfant dans le Droit 

International, l’historique des droits de l’enfant, les sources juridiques des droits 

de l’enfant et la protection de l’enfant palestinien prévue par les conventions 

internationales. Nous allons parler aussi des violations des droits de l’enfant 

palestinien par l'occupation israélienne ainsi que d’aborder les mécanismes 

internationaux, le rôle de l'Organisation des Nations Unies à travers l’ensemble 

de ses organes pour protéger les droits de l’enfant palestinien et le rôle  des 

agences spécialisées et des organisations non gouvernementales dans la 

promotion et la protection des droits de l’enfant, ainsi que la responsabilité 

internationale d'Israël pour les crimes commises contre le droit de l’enfant 

Palestinien et les moyens de poursuivre les dirigeants d'Israël en Droit 

International.


