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جتنيد األطفال

فـي  واملحا�صرين  احلرب  ملخاطر  املعر�صني  الأطفال  اإن 
قد  م�صتتة،  عائالتهم  اأ�صبحت  والذين  القتال  مناطق 
وقد  القتال،  فـي  للم�صاركة  مدفوعني  اأنف�صهم  يجدون 
ي�صاهدون الفظائع اأو يرغمون على ارتكاب فظائع موجهة 
اأحياًنا �صد عائالتهم. وميكن اأن يف�صي ذلك اإىل تدمري 
مدى  تالحقهم  تظل  اآثار  من  معاناتهم  واإىل  طفولتهم 

احلياة.

الدولية(  )اللجنة  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  تعمل 
�صحايا  جلميع  امل�صاعدة  تقدمي  اأجل  من  حتيز  بدون 
وفًقا  الأخرى  العنف  وحالت  امل�صلحة  النزاعات 
لالأطفال.  ا  خا�صً اهتماًما  املنظمة  وتويل  لحتياجاتهم. 
اأو  امل�صلحة  بالقوات  املرتبطني  الأطفال  يخ�ص  وفـيما 

بجماعات م�صلحة، تعمل اللجنة الدولية فـي جميع املراحل 
التالية اخلا�صة با�صرتاكهم فـي النزاعات:

القوات  فـي  الأطفال  جتنيد  منع  النزاع:  واأثناء  •��قبل 
الت�صجيع  خالل  )من  امل�صلحة  اجلماعات  اأو  امل�صلحة 
واعتماد  املنطبقة  املعاهدات  على  امل�صادقة  على 
الأطفال  لت�صريح  وال�صعي  ال�صلة(،  ذات  الت�صريعات 
اجلماعات  اأو  امل�صلحة  القوات  )فـي  املجندين 
امل�صلحة(، وحماية الأطفال املحتجزين لأ�صباب تت�صل 

بالنزاع؛
اإدماج  لإعادة  الدعم  توفـري  وبعده:  النزاع  •��اأثناء 
اأو  امل�صلحة  بالقوات  مرتبطني  كانوا  الذين  الأطفال 

بجماعات م�صلحة؛
بعائالتهم. الأطفال  �صمل  مل  الأوقات:  جميع  •��وفـي 
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اأو  م�صلحة  بقوة  املرتبط  )الطفل  بعبارة  “يق�صد 
ع�صرة  الثامنة  دون  �صخ�ص  اأي  م�صلحة(  جماعة 
املا�صي،  فـي  اأو  حاليا  ا�صتخدم،  اأو  ُجّند  عمره  من 
كانت  اأيا  م�صلحة،  جماعة  اأو  م�صلحة  قوة  قبل  من 
�صبيل  على  ذلك،  فـي  مبا  بها،  ا�صطلع  التي  املهام 
والبنات،  الأولد  من  الأطفال،  احل�صر،  ل  الذكر 
امل�صتخدمون كمحاربني اأو طهاة اأو حمالني اأو �صعاة 
بها  يق�صد  ول  جن�صية.  لأغرا�ص  اأو  جوا�صي�ص  اأو 
�صاركوا  اأن  �صبق  الذين  اأو  امل�صاركون  الأطفال  فقط 

مبا�صرة فـي اأعمال قتالية”.

ب�صاأن  توجيهية  مبادئ  و  قواعد  باري�ص:  )مبادئ 
اجلماعات  اأو  امل�صلحة  بالقوات  املرتبطني  الأطفال 
ا  اأي�صً وت�صتخدم   .2007 فرباير/�صباط  امل�صلحة، 

اللجنة الدولية هذا التعريف(

تنمية  فـي  واحلق  طبيعية  طفولة  فـي  احلق  طفل  لكل 
قدراته الب�صرية.

ومع ذلك يكون الأطفال فـي وقت احلرب، �صحايا الفظائع 
اأو �صهوًدا عليها اأو م�صاركني فـيها. وقد يتعر�ص الأطفال 
لالحتجاز اأو الإ�صابة اأو القتل اأو النف�صال عن عائالتهم 
اإىل  الأحيان  غالب  فـي  م�صطرون  وهم  باآخر،  اأو  ب�صكل 

الفرار.

ورغم اجلهود الدولية املبذولة لوقف جتنيد الأطفال ومنع 
ا�صرتاكهم فـي العمليات العدائية، توا�صل القوات امل�صلحة 
طوعًيا  اأو  اإلزامًيا  الأطفال  جتنيد  امل�صلحة  واجلماعات 
مما يعر�صهم خلطر �صديد ويحرمهم من اأغلب حقوقهم 

الأ�صا�صية.

ت�صهم عوامل كثرية فـي جتنيد الأطفال. وبينما يتحم�ص 
اأو  امل�صلحة  اجلماعات  فـي  لال�صرتاك  الأطفال  بع�ص 
القوات امل�صلحة،  يجري اختطاف اآخرين واإجبارهم على 

اخلدمة كجنود اأو على تنفـيذ مهام الدعم.



3

الظروف االجتماعية ال�سلبية: 
املخاطر التي يتعر�ض لها االأطفال

ت�صود فـي العديد من البلدان التي ت�صهد حروًبا، ظروف 
اجتماعية مثل العنف فـي ال�صوارع اأو الفقر املدقع اأو عدم 
جتنيد  احتمالت  من  يزيد  ما  الدعم،  موؤ�ص�صات  وجود 
امل�صلحة.  اجلماعات  اأو  امل�صلحة  القوات  فـي  الأطفال 
اأو  املوت  ب�صبب  اآباءهم  فقدوا  الذين  الأطفال  ويكون 
يعي�صون  الذين  الأطفال  من  ا�صت�صعاًفا  اأكرث  النزوح، 
القوات  فـي  التجنيد  خلطر  عر�صة  واأكرث  عائالتهم،  مع 
امل�صلحة اأو فـي جماعات م�صلحة. ونظًرا لنف�صالهم عن 
ب�صاأن  ال�صكوك  نفو�صهم  متالأ  ما  غالًبا  املاألوفة،  بيئتهم 

م�صتقبلهم واأماكن وجود اأحبائهم. وقد ي�صبح الن�صمام 
م�صلحة  اأو جلماعات  امل�صلحة  للقوات  الظروف  فـي هذه 
طريقة لكت�صاب بع�ص احلماية واملكانة الجتماعية، وقد 

ا على اأنه �صبيل للنجاة. ُينظر اإليه اأي�صً

اأجل  من  م�صلحة  جلماعة  الأطفال  بع�ص  ين�صم  وقد 
بينما  اأقرانهم.  و�صط  ليكونوا  اأو  ق�صية  ل�صالح  القتال 

يجري اختطاف الآخرين عنوة من بني عائالتهم.
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قبل  الر�سد  �سن  يبلغ  مل  ما  ع�سرة  الثامنة  يتجاوز  مل  اإن�سان  كل  الطفل  “...يعني 
ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه”.

)اتفاقية حقوق الطفل، املادة1(
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التجنيد الق�سري

فـي  لالأطفال  الق�صري  التجنيد  الأحيان  غالب  فـي  يكون 
القوات امل�صلحة اأو اجلماعات امل�صلحة اأو التهديد بذلك، 

و�صيلة لإرهاب املدنيني وابتزازهم.

اأخرى  اأغرا�ص  فـي  اأحيان كثرية  فـي  الأطفال  وُي�صتخدم 
العدائية، فـيمكن  الأعمال  املبا�صر فـي  خالف ال�صرتاك 
جن�صًيا،  ا�صتعبادهم  اأو  املنازل،  فـي  كخدم  ا�صتخدامهم 
“الأطفال  م�صطلح  يعترب  ما  غالًبا  ال�صبب  ولهذا  اإلخ. 

اجلنود” امل�صتخدم عادة حمدوًدا للغاية.

وي�صكل ذلك، فـي كل الظروف، اإ�صاءة لالأطفال ويعر�صهم 
امل�صلحة  للقوات  الن�صمام  كان  لو  حتى  �صديد،  خلطر 
الأطفال  من  الكثري  يختاره  قد  اأمًرا  م�صلحة  جلماعة  اأو 
فالأطفال  املتاحة.  اخليارات  كاأف�صل  اإليه  وينظرون 
هم  م�صلحة  بجماعات  اأو  امل�صلحة  بالقوات  املرتبطون 
التعليم  ومن  عائالتهم  من  الأحيان  اأكرث  فـي  حمرومون 
اأنف�صهم  تنمية  من  متّكنهم  التي  الأخرى  الأمور  ومن 

والإح�صا�ص بطفولتهم وال�صتعداد ملرحلة البلوغ.

اجلماعات  اأو  امل�صلحة  القوات  فـي  الأطفال  د  ويجنَّ
دراية  على  ولي�صوا  �صهاًل،  يعترب  ا�صتغاللهم  لأن  امل�صلحة 

كاملة باملخاطر التي ينطوي عليها الو�صع، ولأن اإدراكهم 
ملفهومي ال�صواب واخلطاأ هو ن�صبًيا غري متطور. وقد جرى 
فـي بع�ص احلالت ت�صليحهم باأ�صلحة قاتلة اأو اأعطيت لهم 
الكحول واملخدرات حل�صهم على العنف وعدم اخلوف اأو 

اإجبارهم على العتماد على اجلماعة التي جندتهم. 

اإيجاد �صبيل للخروج من هذا  وب�صبب عدم قدرتهم على 
الو�صع اأو خوفهم ال�صديد، اأ�صبح هوؤلء الأطفال فـي بع�ص 
اأنف�صهم  على  خطًرا  ي�صكلون  موقوتة”  “قنابل  الأحيان 
املرتبطون  الأطفال  يعاين  ذلك  ومع  غريهم.  وعلى 
ونف�صًيا  ج�صدًيا  امل�صلحة  اجلماعات  اأو  امل�صلحة  بالقوات 
لفرتة  النزاع  فـي  ا�صرتاكهم  اآثار  وت�صتمر  واجتماعًيا، 

طويلة بعد توقف القتال.

املرتبطني  الأطفال  عدد  بدقة  يقّدر  اأن  ال�صعب  ومن 
بالقوات امل�صلحة اأو بجماعات م�صلحة فـي خمتلف اأنحاء 
العامل. اإل اأننا ن�صتطيع التاأكيد باأن ع�صرات الآلف منهم 
عرف  وقد  النزاعات.  فـي  الراهن  الوقت  فـي  ي�صاركون 
نحو  اأو  املا�صي  العقد  خالل  نف�صه  امل�صري  الآلف  مئات 

ذلك.
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�سمان االمتثال للقانون

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر هي راعية القانون الدويل 
من  املجموعة  بهذه  املعرفة  ن�صر  على  وتعمل  الإن�صاين، 
فـي  دورها  من  الآخر  اجلانب  ويكمن  وفهمها.  القوانني 
هذا املجال فـي تطوير القانون الإن�صاين عند القت�صاء. 
باللتزامات  الوفاء  على  الدول  الدولية  اللجنة  وت�صجع 
اأن�صطة  وتدعم  وقعتها،  التي  املعاهدات  فـي  الواردة 
الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الوطنية  اجلمعيات 

)اجلمعيات الوطنية( لتعزيز القانون الإن�صاين.

وُيطلب  به.  اللتزام  حالة  فـي  فقط  فعاًل  القانون  يكون 
من الدول الأطراف فـي اتفاقيات جنيف احرتام القانون 
على  الدولية  اللجنة  وتعمل  احرتامه.  وكفالة  الإن�صاين 
وت�صعى  بالتزاماتها  امل�صلحة  واجلماعات  الدول  تذكري 
باأن  الإن�صاين  بالقانون  امللتزمني  اإدراك غري  �صمان  اإىل 
اأثناء  الدولية  اللجنة  وت�صدد  ذلك.  عن  العدول  عليهم 
تدريب القوات امل�صلحة فـي جمال القانون الإن�صاين على 

اللتزامات املتعلقة بحماية الأطفال وتاأمني رفاهيتهم.

م�صتعًدا  املنظمة  فـي  ال�صت�صارية  اخلدمات  ق�صم  ويبقى 
لتنفـيذ  الوطنية  القوانني  �صياغة  على  الدول  مل�صاعدة 
حقوق  اتفاقية  لإنفاذ  الدعم  وتوفـري  الإن�صاين،  القانون 
ب�صاأن  الختياري  وبروتوكولها   )38 )املادة  الطفل 

ا�صرتاك الأطفال فـي املنازعات امل�صلحة.

بعنوان  وثيقة   2011 عام  الدولية  اللجنة  واأ�صدرت 
لنظام  الوطني  التنفـيذ  اأجل  من  توجيهية  “مبادئ 
اأو  امل�سلحة  بالقوات  املرتبطني  الأطفال  يحمي  �سامل 
بجماعات م�سلحة”. وتقرتح الوثيقة اإجراءات عملية من 
اأجل التنفـيذ الوطني الفعلي للقواعد الدولية التي حتمي 

الأطفال املتاأثرين بالنزاعات امل�صلحة. 
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االإطار القانوين

جنيف،   اتفاقيات  اإىل  الإ�صافـي  الأول  الربوتوكول  ين�ص 
الأول(  الإ�صافـي  )الربوتوكول   1977 يونيو/حزيران   8

الذي ينظم النزاعات امل�صلحة الدولية على ما يلي:

التدابري  كافة  اتخاذ  النزاع  اأطراف  على  “يجب 
الذين  الأطفال  ا�صرتاك  عدم  تكفل  التي  امل�صتطاعة، 
مل يبلغوا بعد �صن اخلام�صة ع�صره فـي الأعمال العدائية 
خا�ص،  بوجه  الأطراف،  هذه  وعلى  مبا�صرة،  ب�صورة 
امل�صلحة.  قواتها  فـي  ال�صغار  اأن متتنع عن جتنيد هوؤلء 
ممن  هوؤلء  جتنيد  حالة  فـي  النزاع  اأطراف  على  ويجب 
الثامنة ع�صرة  يبلغوا بعد  بلغوا �صن اخلام�صة ع�صرة ومل 
اأن ت�صعى لإعطاء الأولوية ملن هم اأكرب �صًنا” )املادة 77، 

الفقرة 2(.

وين�ص الربوتوكول الثاين الإ�صافـي اإىل اتفاقيات جنيف، 
8 يونيو/حزيران 1977 )الربوتوكول الإ�صافـي الثاين( 

الذي ينظم النزاعات امل�صلحة غري الدولية على ما يلي:

فـي  ع�صرة  اخلام�صة  دون  الأطفال  جتنيد  يجوز  “ل 
ال�صماح  يجوز  ول  امل�صلحة.  اجلماعات  اأو  القوات 

با�صرتاكهم فـي الأعمال العدائية” )املادة 4، 3 جـ(.

وين�ص القانون الإن�صاين العرفـي كذلك على عدم جتنيد 
الأطفال فـي القوات امل�صلحة اأو اجلماعات امل�صلحة وعلى 
العدائية  الأعمال  فـي  بامل�صاركة  لالأطفال  ال�صماح  عدم 
136 و137 من درا�صة اللجنة الدولية  )القاعدتان رقم 

عن القانون الإن�صاين العرفـي(.

وتلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف فـيها مبا يلي:
املمكنة  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  •��“تتخذ 
مل  الذين  الأ�صخا�ص  ي�صرتك  األ  ت�صمن  لكي  عملًيا 
فـي  مبا�صًرا  ا�صرتاًكا  �صنة  ع�صرة  خم�ص  �صنهم  تبلغ 

احلرب” )املادة 38 )2((،
مل  �صخ�ص  اأي  جتنيد  عن  الأطراف  الدول  •��“متتنع 
امل�صلحة.  قواتها  فـي  �صنة  ع�صرة  خم�ص  �صنه  تبلغ 

يقراأ فـي اأعلى ال�سورة: ال ! ال تقتلني، لدى احلق فـي احلياة.
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الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�صاأن ا�صرتاك الأطفال فـي املنازعات امل�صلحة يلزم الدول الأطراف مبا 
يلي:

يبلغوا  الذين مل  امل�صلحة  قواتها  اأفراد  ا�صرتاك  ل�صمان عدم  املمكنة عملًيا  التدابري  الأطراف جميع  الدول  •��“تتخذ 
الثامنة ع�صرة من العمر ا�صرتاًكا مبا�صًرا فـي الأعمال احلربية” )املادة 1(،

فـي  الإجباري  للتجنيد  العمر  من  ع�صرة  الثامنة  يبلغوا  مل  الذين  الأ�صخا�ص  خ�صوع  عدم  الأطراف  الدول  •��“تكفل 
قواتها امل�صلحة” )املادة 2(،

•��“ترفع الدول الأطراف احلد الأدنى ل�صن تطوع الأ�صخا�ص فـي قواتها امل�صلحة الوطنية عن �صن خم�ص ع�صرة �صنة، 
وتعرتف بحق الأ�صخا�ص دون �صن الثامنة ع�صرة فـي التمتع بحماية خا�صة مبوجب التفاقية” )املادة 3 )1((.

وين�ص الربوتوكول الختياري على اأنه:
بتجنيد  الظروف  اأي ظرف من  فـي  دولة  لأي  امل�صلحة  القوات  املتميزة عن  امل�صلحة  املجموعات  تقوم  اأن  يجوز  •��“ل 

اأو ا�صتخدام الأ�صخا�ص دون �صن الثامنة ع�صرة فـي الأعمال احلربية” 
•��“تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املمكنة عملًيا ملنع هذا التجنيد وال�صتخدام، مبا فـي ذلك اعتماد التدابري 

القانونية الالزمة حلظر وجترمي هذه املمار�صات” )املادة 4 )1( و )2((.

خم�ص  �صنهم  بلغت  الذين  الأ�صخا�ص  جتنيد  وعند 
يجب  �صنة،  ع�صرة  ثماين  تبلغ  مل  ولكنها  �صنة  ع�صرة 
على الدول الأطراف اأن ت�صعى لإعطاء الأولوية ملن هم 

اأكرب �صًنا”. )املادة 38 )3((.

ومبوجب النظام الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية الدولية، اإن 
جتنيد الأطفال دون �صن اخلام�صة ع�صرة من العمر اإلزاًما 
اأو ا�صتخدامهم للم�صاركة الفاعلة فـي الأعمال  اأو تطوًعا 
العدائية هو جرمية حرب فـي النزاعات امل�صلحة الدولية 

منها وغري الدولية )املادة 8(. 

املتعلقة   182 رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  اأما 
ا الدول الأطراف  باأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال، فتلزم اأي�صً
باتخاذ تدابري عاجلة وفعالة ل�صمان حظر تلك املمار�صات 
وو�صع حد لها باعتبارها اأولوية ملحة. وي�صمل تعبري اأ�صواأ 

“كافة  التفاقية  هذه  مفهوم  فـي  الأطفال  عمل  اأ�صكال 
اأ�صكال الرق اأو املمار�صات ال�صبيهة بالرق... مبا فـي ذلك 
التجنيد الق�صري اأو الإجباري لالأطفال ل�صتخدامهم فـي 

�صراعات م�صلحة” )املادة 3 )اأ((.

وتقدم التزامات باري�ص و مبادئ باري�ص: قواعد  ومبادئ 
اأو  امل�صلحة  بالقوات  املرتبطني  الأطفال  ب�صاأن  توجيهية 
اجلماعات امل�صلحة، وهما اأداتان اأ�صا�صيتان من “القانون 
غري امللزم”، مبادئ توجيهية مف�صلة للحيلولة دون جتنيد 
قبل  من  وا�صتخدامهم  م�صروعة   غري  ب�صورة  الأطفال 
اإطالق  ولتي�صري  امل�صلحة،  اجلماعات  اأو  امل�صلحة  القوات 
اجلماعات  اأو  القوات  بتلك  املرتبطني  الأطفال  �صراح 
قدر  باأكرب  تت�صم  بيئة  توفـري  و�صمان  اإدماجهم،  واإعادة 
مكّملة  هي  القواعد  وهذه  الأطفال.  جلميع  احلماية  من 

لالآليات القانونية وال�صيا�صية القائمة اأ�صاًل. 
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االأطفال املحتجزون

ُيحرم املئات، اإن مل يكن الآلف، من الأطفال من حريتهم 
وقد  العدائية.  العمليات  فـي  ا�صرتاكهم  بزعم  عام  كل 
دائمة  تبعات  له  يكون  وقد  اأ�صد  خلطر  هذا  يعر�صهم 

ومدمرة مل�صتقبلهم.

واأثناء النزاعات امل�صلحة الدولية، ي�صتفـيد الأطفال الذين 
املن�صو�ص  احلماية  من  احلرب  اأ�صرى  و�صع  مُينحون 
الإ�صافـي  والربوتوكول  الثالثة  جنيف  اتفاقية  فـي  عليها 
الأول ول يجوز حماكمتهم ب�صبب م�صاركتهم فـي العمليات 
العدائية. واأ�صرى احلرب هم عادة اأفراد القوات امل�صلحة 
اأطراف النزاع امل�صلح الدويل الذين يقعون  التابعة لأحد 

فـي قب�صة الطرف اخل�صم.

من  اأخرى  فئات  الثالثة  جنيف  اتفاقية  ا  اأي�صً وحتدد 
اأ�صرى  و�صع  على  احل�صول  فـي  احلق  لديهم  الأ�صخا�ص 
يحرم  وقد  حرب.  كاأ�صرى  معاملتهم  ميكن  اأو  احلرب 
مدنيني  معتقلني  باعتبارهم  حريتهم  من  الأطفال  ا  اأي�صً
هذه  فـي  لهم،  ويحق  الدولية.  امل�صلحة  النزاعات  اأثناء 
فـي  عليها  املن�صو�ص  احلماية  على  احل�صول  احلالة، 

اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول الإ�صافـي الأول.
الأطفال  فـيتمتع  الدولية  امل�صلحة غري  النزاعات  فـي  اأما 
اتفاقيات  بني  امل�صرتكة  الثالثة  املادة  مبوجب  باحلماية 

الإ�صافـي  والربوتوكول   ،1949 لعام  الأربعة  جنيف 
الثاين، وقانون حقوق الإن�صان.

ولأق�صر  اأخري  كمالذ  اإل  الأطفال  احتجاز  عدم  يتوجب 
ينبغي  احتجازهم،  حال  وفـي  ممكنة.  زمنية  فرتة 
�صبب  عن  النظر  بغ�ص  حلمايتهم  خا�صة  تدابري  اتخاذ 
ق�صارى  الدولية  اللجنة  مندوبو  ويبذل  احتجازهم. 
جهدهم اأثناء زياراتهم لالأطفال املحرومني من حريتهم 

ل�صمان تلبية �صلطات الحتجاز ملا يلي:
البالغني،  عن  منف�صل  لالأطفال  احتجاز  مكان  •��توفـري 

اإل اإذا كانوا مع عائالتهم.
للقا�صرين  منا�صب  احتجاز   مكان  اإىل  الطفل  •��نقل 
�صراحه  اإطالق  فـي حالة عدم  وقت ممكن  اأقرب  فـي 

وخا�صة فـي حالت الحتجاز ملدة طويلة.
مبا�صر  ب�صكل  باأ�صرته  ات�صال  على  الطفل  بقاء  •��تاأمني 

ومنتظم ومتكرر.
•��توفـري املواد الغذائية وم�صتلزمات النظافة ال�صخ�صية 

وخدمات الرعاية ال�صحية املنا�صبة لعمره.
لفرتة  الطلق  الهواء  اإىل  الطفل  خروج  اإمكانية  •��اإتاحة 

طويلة اأثناء النهار كلما اأمكن ذلك.
وترفـيهية. تعليمية  اأن�صطة  فـي  الطفل  •��م�صاركة 
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امل�سوؤولية اجلنائية للقا�سرين

يجب اأن ُينظر اإىل الأطفال الذين جرى جتنيدهم ب�صورة 
دولية  اأو  حملية  جرائم  بارتكاب  واملتهمني  �صرعية  غري 
الأول  املقام  فـي  باأنهم �صحايا  امل�صلحة،  النزاعات  اأثناء 
ولي�صوا فقط مرتكبي جرائم، ويجب اأن يعاملوا على هذا 
القانون  مع  متوافقة  معاملتهم  تكون  اأن  ويجب  الأ�صا�ص. 
الدول  اأن حتدد  ويجب  الأحداث.  ومعايري ق�صاء  الدويل 
تكون دون �صن  األ  للم�صوؤولية اجلنائية على  الدنيا  ال�صن 
الأطفال  مقا�صاة  يجوز  ول  مطلق.  اأدنى  كحد  �صنة   12

الذين هم دون ال�صن الدنيا للم�صوؤولية اجلنائية. 

ويجب تكييف القوانني والإجراءات واملوؤ�ص�صات اجلنائية 
وفًقا لالحتياجات اخلا�صة لالأطفال.

وحني يالحق الأطفال مبوجب القانون الدويل اأو القانون 
الوطني  جلرائم يّدعى اأنها ارُتكبت حني كانوا مرتبطني 
بالقوات امل�صلحة اأو بجماعات م�صلحة، يجب اأن يحاَكموا 
اأمام هيئات ق�صائية م�صتقلة وغري متحيزة وتوفر لهم كل 

ال�صمانات الق�صائية التي تعترب �صرورية.

هوؤلء  �صد  حكم  اأي  من  الغر�ص  يكون  اأن  ويجب 
فـي  اإدماجهم  اإعادة  وتي�صري  تاأهيلهم  اإعادة  الأطفال هو 
عقوبة  فر�ص  فـي  النظر  حال  وفـي  املحلية.  جمتمعاتهم 
عليهم، يجب األ تفر�ص عقوبة ال�صجن مدى احلياة دون 
اإمكانية الإفراج عنهم. وُيحظر فر�ص عقوبة الإعدام على 

الأطفال دون �صن الثامنة ع�صرة.
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مل ال�سمل، والعودة، واإعادة االإدماج

النزاع  ب�صبب  للعنف  تعر�صوا  الذين  الأطفال  يعاين  قد 
قد  عميقة  واجتماعية  ونف�صية  بدنية  جراح  من  امل�صلح 
يبدو عالجها م�صتحيال، ولكن الرعاية املنا�صبة ميكن اأن 

ت�صاعدهم على التعافـي.

اإعادة  الأطفال  لهوؤلء  تتيح  التي  الو�صائل  توفـري  ويجب 
بعائالتهم  �صملهم  للم  الأولوية  وتعطى  حياتهم.  بناء 
مراعاة  مع  املحلية  جمتمعاتهم  فـي  اإدماجهم  واإعادة 

حتقيق رغباتهم مبا يتفق مع م�صلحتهم.

مل ال�سمل
 

ين�ص القانون الإن�صاين على وجوب تي�صري اأطراف النزاع 
مل �صمل العائالت امل�صتتة ب�صبب النزاع امل�صلح.

اأفراد  بقاء  بو�صعها ل�صمان  الدولية كل ما  اللجنة  وتبذل 
الأ�صر جمتمعني، ومل �صملهم عندما يف�صلهم النزاع. وهي 
ت�صعى اإىل �صمان حماية الأطفال املنف�صلني عن اآبائهم اأو 
من يرعونهم، من خالل التعرف على هوياتهم وو�صعهم 
حتت الرعاية املوؤقتة ل�صخ�ص بالغ ي�صتطيع العناية بهم. 
اأمكن  كلما  وتقوم،  الأطفال،  البحث عن عائالت  وتتوىل 
واملحافظة  وذويهم  الأطفال  بني  الت�صال  باإعادة  ذلك، 
عليه اإىل اأن ي�صبح جمع �صملهم ممكًنا. وجتري عمليات 

مل ال�صمل بعد تقييم امل�صلحة الف�صلى لالأطفال، على اأن 
تراعى دائًما رغبات الطفل ورغبات عائلته.

العودة واإعادة االإدماج

يجب تسريح األطفال وإعادة إدماجهم 
فـي مجتمعاتهم أثناء احلرب وبعدها 

ين�ص الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�صاأن 
ا�صرتاك الأطفال فـي املنازعات امل�صلحة حتديًدا على اأن 
تتخذ احلكومات التدابري الالزمة لت�صريح الأطفال الذين 
م�صلحة  بجماعات  اأو  امل�صلحة  بالقوات  مرتبطني  كانوا 
مبادئ  ا  اأي�صً وت�صجع  املجتمع.  فـي  اإدماجهم  واإعادة 
والتزامات باري�ص على و�صع برامج لإعادة الإدماج بغ�ص 
والت�صريح  ال�صالح  لنزع  ر�صمية  عملية  وجود  عن  النظر 

واإعادة الإدماج.

بناء املجتمعات  اإعادة  اأجل  الأهمية من  بالغ  الأمر  وهذا 
اتفاقات  تويل  اأن  وينبغي  العنف.  ب�صبب  متزقت  التي 

ا لحتياجات الأطفال. ال�صالم اهتماًما خا�صً

اأجل حتقيق  الالزمة من  التدابري  اتخاذ  ال�صروري  ومن 
العتبار  فـي  توؤخذ  اأن  على  املنا�صبة  الإدماج  اإعادة 
قد  التي  والطبية  والنف�صية  الجتماعية  ال�صعوبات 

تت�صمنها العملية.
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وينبغي الإقرار باأن الكثري من املجتمعات تعاين اأ�صاًل من 
الفقر. ويجب لذلك اأن ُتدرج برامج اإعادة اإدماج الأطفال 
فـي  وت�صاهم  املحلية،  للمجتمعات  املقدم  الدعم  �صمن 
املحلي  امل�صتويني  على  البناء  واإعادة  امل�صاحلة  تي�صري 
واإعادة  الفتيات  لعودة  خا�ص  اهتمام  ويوىل  والوطني. 

اإدماجهن.

ال ميكن تغيير ماضيهم، أما مستقبلهم 
فـيمكن تغييره

الذين  الأطفال  اإحلاق  اإعادة  الأحوال  اأف�صل  فـي  ينبغي 
م�صلحة  بجماعات  اأو  امل�صلحة  بالقوات  مرتبطني  كانوا 
من  مهاراتهم  تنمية  على  م�صاعدتهم  اأو  تعليمي،  بنظام 

خالل توفـري التدريب املهني.

�صورة  الأطفال  هوؤلء  ميثل  اأن  املمكن  من  اأن  اإل 
عائالتهم  على  ال�صعب  من  جتعل  قد  واخلوف  للعنف 
وجمتمعاتهم قبولهم عند عودتهم. ويجب اأن تعطى دائًما 
تبديد  اأجل  من  املحلية  املجتمعات  مع  للتعاون  الأولوية 
هذا اخلوف وتي�صري القبول واإعادة الإدماج. غري اأن اآثار 
اإىل  التو�صل  وت�صتدعي  عميقة  اأحياًنا  تكون  قد  اجلروح 

بدائل منا�صبة. 

وجمتمعاتهم  عائالتهم  فـي  الأطفال  اإدماج  اإعادة  اإن 
ومراعاة  بدقة  تنفـيذها  وينبغي  ح�صا�صة  عملية  املحلية 

اجلوانب الثقافـية واملواقف الجتماعية ال�صائدة.

�صمن  اإدماجهم  واإعادة  الأطفال  ت�صريح  مو�صوع  ويقع 
الأحمر  لل�صليب  الدولية  للحركة  الأ�صا�صية  ال�صواغل 
الحتاد  مع  الدولية  اللجنة  وتتعاون  الأحمر.  والهالل 
الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  جلمعيات  الدويل 
من  وغريها  الوطنية  واجلمعيات  الدويل(  )الحتاد 
املنظمات الإن�صانية من اأجل و�صع اإجراءات فعالة لإعادة 
الإدماج تكون مالئمة للظروف املحلية. وتتمتع اجلمعيات 
اإعادة  برامج  فـي  للعمل  يوؤهلها  خا�ص  بو�صع  الوطنية 
من  وقربها  املحلي،  بال�صياق  معرفتها  ب�صبب  الإدماج 
والأهم  املحلية،  وجمتمعاتهم  عائالتهم  ومن  الأطفال 
من كل ذلك، ب�صبب الأمد الطويل لربامج اإعادة الإدماج: 
اندلع  قبل  موجودة  كانت  الوطنية  اجلمعية  اأن  ذلك 

النزاع و�صتظل هناك بعد انتهائه.

�صرياليون،  فـي  الربامج  هذه  مثل  تنفـيذ  جرى  وقد 
واأوغندا،  الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية  وليبرييا، 

وغريها من البلدان.
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احلركة الدولية لل�سليب االأحمر 
والهالل االأحمر

اأقر جمل�ص املندوبني، وهو الهيئة التي يجتمع فـيها ممثلو 
الوطنية  واجلمعيات  الدويل  والحتاد  الدولية  اللجنة 
فـي  ككل،  الدولية  احلركة  تهم  التي  امل�صائل  ملناق�صة 
النزاعات  فـي  بالأطفال  تتعلق  عمل  خطة   ،1995 العام 
عدم  مببداأ  التعريف  اإىل  الوثيقة  هذه  وت�صعى  امل�صلحة. 
جتنيد الأ�صخا�ص الذين يقل عمرهم عن 18 �صنة وعدم 
الإجراءات  وتعزيز  امل�صلحة،  النزاعات  فـي  م�صاركتهم 
وتقدمي  الأطفال  من  النزاعات  �صحايا  حلماية  املعتمدة 
احلركة  مكونات  جميع  ا  اأي�صً وتعهدت  لهم.  امل�صاعدة 
بالعمل  املندوبني،  جمل�ص  قرارات  خالل  من  الدولية، 
على تاأمني الرعاية والرفاه لالأطفال املتاأثرين بالنزاعات 

امل�صلحة.
ا املوؤمتر الدويل لل�صليب الأحمر والهالل  اأي�صً وقد تعهد 
والدول  الدولية  احلركة  ممثلي  من  املكّون  الأحمر، 
الأطفال  و�صع  بتح�صني  جنيف،  اتفاقيات  فـي  الأطراف 
فـي  املوؤمتر  واعتمد  م�صلح.  نزاع  و�صط  املحا�صرين 
تنفـيذ  اأجل  من  �صنوات  لأربع  متتد  عمل  خطة   2011
عملية  تدابري  اتخاذ  وتقرتح  الإن�صاين،  الدويل  القانون 
اجلماعات  اأو  امل�صلحة  القوات  فـي  الأطفال  جتنيد  ملنع 
النزاع  اأثناء  التعليم  توفـري  اإمكانيات  وحماية  امل�صلحة، 

امل�صلح  بالنزاع  املتاأثرين  الأطفال  تاأهيل  واإعادة  امل�صلح، 
اأف�صل  حلول  اإىل  التو�صل  املهم  ومن  الأحداث.  وق�صاء 
حتى ل يدفع الأطفال ثمن ا�صطرارهم للقتال فـي حروب 

البالغني.

القوات  فـي  الأطفال  يجندون  الذين  يدرك  اأن  ويجب 
امل�صلحة اأو فـي جماعات م�صلحة اأنهم يتحملون م�صوؤولية 
خرق القانون بتجنيدهم الأطفال، ويتحملون اإىل حد كبري 

م�صوؤولية ما قد يقوم به الأطفال بت�صرفهم كجنود.

للتجنيد  الأطفال  تعر�ص  اإمكانية  من  التخفـيف  وينبغي 
خالل  من  م�صلحة  جماعات  فـي  اأو  امل�صلحة  القوات  فـي 
برامج  تنفـيذ  ذلك  ويعني  املعي�صية.  ظروفهم  حت�صني 
لالأطفال امل�صت�صعفـني، وتاأمني بيئة عائلية م�صتقرة لهم، 

ومل �صملهم بذويهم فـي حال انف�صالهم عن عائالتهم.

وينبغي ت�صريح جميع الأطفال الذين جرى جتنيدهم فـي 
انتهاك للقانون، وم�صاعدتهم على العثور على عائالتهم. 
وينبغي م�صاعدة الأطفال الذين كانوا مرتبطني بالقوات 
طفولتهم  بقايا  مللمة  على  م�صلحة  بجماعات  اأو  امل�صلحة 
املحطمة والتحرك قدما نحو م�صتقبل اأكرث اإ�صراًقا يخلو 

من اخلوف والتهديد والعنف.



املهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة 
بحتة  إنسانية  مهمة  لديها  ومستقلة،  ومحايدة 
النزاعات  ضحايا  وكرامة  حياة  حماية  فـي  تتمثل 
املساعدة  وتقدمي  األخرى  العنف  وحاالت  املسلحة 
لهم. وتسعى أيًضا اللجنة الدولية جاهدة إلى تفادي 
املعاناة بنشر أحكام القانون الدولي اإلنساني واملبادئ 
اإلنسانية العاملية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية 
جنيف  اتفاقيات  عنها  انبثقت  وقد   1863 عام 
واحلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وهي 
توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها احلركة 

أثناء النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى.
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