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 الطفل السوري بني احلرب والبحر
 الباحث القانوني أحمد الخالد

 مقدمة:
الحرب هي الموت واليتم واالصابة بالجروح والنزوح والتشرد وعدم االستقرار واالنفصال 

 .عمالة األطفالتغذية ووالتسول ومشكالت صحية جسدية ونفسية وسوء 

للحفاظ بد من رعاية الطفولة وتوفير بيئة صحية وامنة  المجتمع فالاالطفال هم عماد المستقبل وأمل 

 البلد.على مستقبل 

والى اليوم فالكثير يتجاهل حيث انهم من الفئات الضعيفة االطفال هم أكثر من يتلقى آثارها السلبية ف

االطفال فلو كانت الحرب ضد عدو خارجي لربما كان لها آثار ايجابية النتائج الحقيقة للحرب على 

على الصعيد النفسي واالجتماعي رغم ما تحمله من خسائر إال انها تعزز من االنتماء وتعلي من 

 هشأن الهوية الوطنية والتضامن االجتماعي وبما ان الحكومة المسؤولة عن حماية الشعب وامن

م بحق الشعب الحر واستعانة بالميليشيات والتحالف وايران وروسيا واستقراره قد تحولت لمجر

قتلوا ودمروا ولم يميزوا بين صغير وكبير بين  الذين  وغيرهم من اعداء الشعب السوري الحر

قلق دائم وشعور بانعدام األمن إما بسبب الذين لهم حظ في الحياة مما سبب لألطفال  مدني ومقاتل

بيوت  –منازل –مستشفيات  –ة أو حصار بالقصف العشوائي )مدارس حصار من العصابة المجرم

  نصيب من ذلك خطف الجماعية والمجازر لل(و -العبادة 

االخطر على االطالق كما ذكرنا تحول السلطة الرسمية الى مجرم حرب واعالن الحرب على و

 الشعب الوطني الحر فأي خرق قانوني دولي وداخلي بعد هذا ...

غابة كما  ما يكون الى أقربمضبوط فسه المواطن في مواجهة عالم غير محكوم وال عندما يجد ن

الحيرة التامة والضياع عندما يجد المواطن أن من يمثله ويشرف على األمن وامور الدولة انقلب 

إلى عدو دون سابق انذار واكثر من ذلك حيث استعان بدول لمحاربة شعبه ومن ابرز اآلثار الناتجة 

الواقع ايثار الناس للسالمة وانكفاء الغالبية وفقدان األطفال لحقوقهم الطبيعية عندما يصبح عن هذا 

 الشارع والحديقة العامة والمدرسة وكل مكان مصدر للخطر...

فهو يعيش  ضيقة أما في المخيمات فيفقد الطفل فرص االنطالق ويفرض عليه التحرك ضمن دائرة 

في عالم فقير ونكوصي فممارسة النشاطات المنمية إما تحت الخطر أو متوقفة عن العمل نتيجة 

انهيار مقومات الحياة المدنية ويالزم هذا افقار ثقافي وحياتي وحرمان من تفتح االمكانات الذهنية 

ط الصحية والضرورية كما تميزت الحياة الميتة في اغلب تلك المخيمات باالفتقار الى مختلف الشرو

لنمو االطفال لندرة كل ما هو ضروري للحياة بإنسانية حيث انه لم يكن باستطاعة االسر الفقيرة 

وهي كثيرة في تلك المخيمات تأمين تغذية مناسبة لألطفال تكفل لهم نمو سليم وتحصينهم ضد 

 امراض الطفولة المختلفة .
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م يتم تسجليهم في السفارات السورية في بعض بلدان كما أن األطفال الذين ولدوا في المخيمات ول

اللجوء قد تزايد وهذا ما أشارت إليه المفوضية السامية لشؤون الالجئين في األمم المتحدة، حيث 

 عدد األشخاص عديمي الجنسية وصل إلى أعداد كبيرة.  أوضحت أن  

 الالجئين،العليا لشؤون  ولهذا يقع على عاتق المنظمات الدولية الرسمية، وال سيما المفوضية

 ذلك.ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، المسؤولية األساسية في 

قد سقطوا ضحية ألعمال العنف والقمع واالضطهاد وكل انواع االجرام وحرموا من ابسط حقوقهم ل

 االنسانية وكانوا إما ضحايا مباشرة للقمع والعنف المسلح أو ضحايا غير مباشرة و

النفسي المركب لدى أطفال الالجئين والمهاجرين نتيجة المعاملة العنصرية التي يتلقاها  يتفاقم العامل

فقدوا  الالجئينالكثير منهم باإلضافة إلى شعور باالنسالخ اإلجباري عن بلدهم سورية فاألطفال 

اء الظروف الصعبة.   الثقة بذواتهم ال بل كرهوا أنفسهم جر 

أطفال سورية فمجتمع أطفاله يعانون من اضطرابات لن يستطيع أن بيني مستقبالً واضح المعالم، 

اليوم يحتاجون إلى جهود أممية جبارة وتكاتف وتعاون مع حكومات الدول التي يتواجدون على 

 أراضيها حتى يتماثلوا للشفاء ورغم صعوبة تحقيق ذلك.

مجتمع السوري ولكن من سيحمل آثارها ومن ستترك ندبها إن ها فاتورة الحرب تدفعها كل فئات ال 

 األطفال.  األضعف؛ أيفي حياتهم القادمة هم بطبيعة الحال الحلقة 

فالبد أكبر من أن تغطيه منظمات أهلية أو جهود ومبادرات فردية  في سورية حجم مأساة األطفال

طرح قضية األطفال السوريين لدى كل المنظمات الدولية لتقديم الحلول لهذه الفئة المهمة في من 

بنية المجتمعات والتي تعد قاعدة وأساس كل مجتمع والعمل على البدء ببرامج دعم نفسي إلى جانب 

التعليم للتخفيف من األذى الحاصل عند األطفال ضمن ظروف وآليات واضحة ومساندة األهل 

ابعة األطفال في البيت وتقديم كل أشكال الدعم ألهمية دورهم المكمل فما يثير الخوف والقلق لمت

بكل ما فيها من عنف وهؤالء  عاشوها الذين األطفال اال اناليوم هو أن  هذه الحرب لو توقفت 

أثبتت الدراسات أن  التعرض ألي نوع من أنواع  حيثعبء على مجتمعهم إذا لم تتم مساعدتهم 

لعنف سيؤدي إلى زيادته في المجتمع وتعديه إلى أنماط أخرى فكيف إذا كان هذا العنف الذي ا

 .يعيشه األطفال من أشد أنواع العنف

اليوم واطفالها  هذا ما تشهده سورية الدول،والطفولة تدفع ثمن مصالح  البراءة،تضيع ي الحروب فف

 .بلدالمستقبل المجهول الذي تواجهه هذه ال في ظل

حكم في ظل  سوريةمصير اطفال يحدد  وغرق اعاقة وموتاصابة وومرض وولجوء بين نزوح 

 المجرمة.العصابة 

على االطفال السوريين، في  مستمر وتأثيرها السلبيقائم واالزمة مستمرة  سوريةالصراع في ف

الوقت الذي نرى فيه المجتمعين الوطني والدولي يفشل في حمايتهم او تجنيبهم على االقل من 

واقع مؤلم نجده في معظم  سوريةتشرد االطفال الالجئين من  أصبححيث  الوحشية،الصراعات 

 الى اآلن. الثورةالدول التي نزح اليها السوريون منذ اندالع 
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ن الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها األطفال من أهم االسباب التي تدفع بهم الى التشرد، وقد تكو

انتهاكات حقوق االنسان، وذلك بسبب االعتقال  ضحيةاعداد هائلة من االطفال اصبحت  ان حيث

، هذا باإلضافة الى 1من قبل العصابة االسدية الحاكمة التعسفي والتعذيب واالغتصاب والقتل 

 .االعتداء الجنسي الذي يستخدم كسالح في الحرب ضد االطفال

يعانون من سوء التغذية، هذا باإلضافة الى  سوريةواكدت المنظمات ان عشرات اآلالف من أطفال 

االمراض والصدمات النفسية التي تعرضوا لها جراء األحداث التي مروا بها، كما ان المشكلة 

 لفتيات، وهذا االمر يجعلهم ضحايا من اجل لقمة العيش.االفظع هي ظاهرة الزواج المبكر ل

 اندالع الثورةفمنذ  للموت،اال في اماكن ال تصلح فأي عدالة تد عي بها الدول واالطفال يعيشون 

 ذلك لبقاء حكمالسورية الى اآلن سقط كل شيء، سقط االنسان وسقطت المشاعر والعروبة كل 

 االعتبار براءة االطفال التي اصبحت مسلوبة منهم بشكل مباح، دون االخذ بعين ل االسدآ عصابة

 .ويومي

ً والسوريين لم تالدول التي استقبلت النازحين  ان اغلب كما ً قانونيا د لم تحدمنح الالجئين وضعا

 فهنالك مشاكل عديدة ومنها مشكلة لم شمل االسرة.؛2 إطار قانوني لهم

متشبثون بحلم العودة  سوريةإال أن أطفال  متواصلة لزاالحرب في سورية ال ت وعلى الرغم من أن 

 الى وطنهم من جديد. 

 اطفال سورية:  جههاايوبعض المشاكل التي 

الذين يعجز آباؤهم عن تأمين ما يحتاجونه في ظل تفشي البطالة وفقدان  سوريةأطفال  ـ الجوع:1

 االقتصادي،معدالت الفقر بعد التضخم  في ظل ارتفاعوف لفرص عملهم التي دمرتها الحرب اآلال

مما أسهم في انتشار الجوع، وعدم القدرة على تحقيق أدنى مستويات  وانهيار العملة السورية؛

 . 3الغذاء الجيد

فتوفير الغذاء الذي اعتبر أبسط حق من حقوق الطفل، والذي ألزمتنا به الشرائع السماوية وأقرته  

منذ المجرم السوريون أن نظام األسد  ، وال ينسسوريةالم، سقط عمدا في المنظمات الدولية في الع

عدة األشهر األولى للثورة استهدف الطفولة في هذا الحق، وفرض حصاراً عسكرياً شامالً على 

وحتى كتابة البحث مازالت العصابة االسدية تقوم بهذه الجريمة  مدينة درعا الثائرةكان أولها مدن 

 ة الشرقية.الشنعة في الغوط

القانون الدولي اإلنساني على ضرورة تقديم اإلغاثة العاجلة حين يحرم المدنيون مما هو  رغم نص

ضروري لبقائهم على قيد الحياة، مثل الحصول على ما يكفي من الغذاء، والماء، والعالج الطبي. 

ويتوجب على كل طرف في نزاع مسلح السماح بالقيام بهذه العمليات وتيسيرها إذا كانت عمليات 

 سانية وغير متحيزة وتجري دون أي تمييز ضار.إن
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وينص القانون الدولي اإلنساني على ضرورة احترام الجرحى والمرضى وحمايتهم، ومعاملتهم 

فضالً عن احترام أفراد الخدمات  الالزمة،معاملة إنسانية، وتزويدهم بالرعاية الطبية والعناية 

 الطبية واإلغاثة اإلنسانية وحمايتهم.

يهربون من الموت الى الموت حيث في سورية تتعدد ادوات الجريمة واالجرام  م االمن:ـ انعدا2

 واحد والمجرمين كثر حتى العيش في المالجئ لم يعد يجدي نفعا ...

 سوريةفي تقاريرها عن أطفال في  قد ذكرتاألمم المتحدة  رغم ان :والتعذيبـ االعتقال 3

اعتقلوا بعد أن كتبوا أحالمهم على  من قبل النظام المجرم ... يتعرضون للتعذيب والقتل والتجنيد

لكنه أيقظ  سنوات،اال بعد  إلى مسامع العالم من التعذيبجدران مدارسهم، لم يصل صوت أنينهم 

 به.الذي جوبهت االجرام ثورة شعبية سمع العالم هتافها السلمي ورأى 

على الدول األطراف ضرورة اتخاذ كل التدابير :  1من اتفاقية حقوق الطفل 39المادة  نصت فلقد

المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي 

شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة 

 لمهينة، أو النزاعات المسلحة. أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا

موت لبعض اجزاء الجسم  المستقبل، فهيال يندمل وآالم تبدأ هنا وال تنتهي في  جرحـ االعاقة: 4

 االعاقة.رغم بقاء الروح وغالبا ما تسبب أزمة نفسية طوال فترة 

اليوم شبح الموت في كل لحظة بصاروخ أو قذيفة أو  سوريةيواجه األطفال في  الموت:ـ  5

 و المسعور المجرمرصاص قناص ولعل األبشع واألشد من هذا كله، المجازر التي نفذها النظام 

التريمسة  الحولة بحمص و والحراب: كأطفالاألشهر بالسكاكين  اعمارهم أطفال ال تتجاوزشبيحته ب

ألطفال ونحرهم في جديدة عرطوز في ريف دمشق... ففي البيضا، و ذبح ا أطفال بانياس وو بحماه

هذه المجازر وغيرها، نحرت كل شعارات منظمات حقوق االنسان ومقوالتها الزائفة، إذ فشلت في 

 عجزهم.وتبين  حماية األطفال وتحييدهم

 واللجوء بفعل همجية النظام وسطوة قمعه بدأ السوريون بالنزوح القسري داخليا  ـ التشرد:6

وقد يضطر الى  وفاقد لكل حاجاته نفسه دون منزل يؤويه سوريةجأة يجد الطفل في فف، الخارجي

دولة مجاورة وإذا كان محظوظا قد يعيش في خيمة الجئ ال لالى مدينة أخرى أو  مدينةمغادرة 

وهذه صدمة جديدة  تصبح هي حاضره ومستقبله المنظورتشبه بحال من األحوال بيته المهدم و

دمة بيته الذي فارقه مرغماً، ووجد نفسه في عالم غريب يفتقر إلى مقومات الحياة تضاف لص

وكل ما اعتاد عليه ، سيكون مرغما على  والجيران العادية، يختلف فيها الطعام والنوم و االستحمام

 ... تغييره في أيام
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والمتعمد من قبل قوات  للقصف الممنهجتعرضت  سوريةالمدارس في  ـ الحرمان من التعليم:7

التي لم  ستخدم كمالجئ للعائالت النازحةمنها ي المحتلة، وقسمالنظام المجرم او القوات الروسية 

 خيمة.تجد حتى 

 ...إذا ما وجدت المدرسة، فإن األهالي يترددون في إرسال أطفالهم إليها خوفا على سالمتهم

في تنشيط خاليا اللعب  السليم، ويسهمجسم حيث ان العقل السليم في ال ـ الحرمان من اللعب:8

الدماغ لدى الطفل ويعد عامال مهما في توسيع مداركه ونموه العقلي واشباع الميل الى الحركة 

على توازنه النفسي  والنشاط لديه. ناهيك عن المحافظة على النمو السليم لشخصيته والمحافظة

أما في سورية اليوم فال لعب ألنك معرض للقنص أو القصف فشبح الموت قد يخطف  واالجتماعي.

 ...طفولتك في لحظات 

نظام السوري متمثالً بحواجزه العسكرية ولجانه الشعبية اليحاول ال الصحي:الوضع -9

والميليشيات المساندة له الضغط على المناطق المحررة بكافة الطرق والوسائل، ولعل أخطر ما 

اربهم به هو منع دخول المواد الطبية ولقاحات األطفال مما يعرض حياة ماليين األطفال لخطر يح

أن أصبحت من مخلفات الماضي كما أن هنالك العديد  عادت بعداإلصابة باألمراض المعدية التي 

 .1التي انتشرت في زمن الحرب  األمراضمن 

اآلالف خلف القضبان رهائن وآالف أخرى ، 2 عشرات اآلالف من األطفال هم ضحايا للحرب

تحت وابل القذائف، لم يحظ باالهتمام الالئق، غرقا أو  قضوا باألسلحة الكيميائية أو ذبحا أو حرقاً أو

 بعد كل هذا العنف الذي تلقوه ال أحد يعرف شكل الجيل القادم بعد الحرب 

بدون الحصول على مكمالت الحديد وفحوص قبل الوالدة، وبدون وجود سيارات اإلسعاف التي 

تساعد في الوصول إلى المستشفيات وخدمات الرعاية المتخصصة، وطوارئ الوالدة، فإن الحمل 

 يمكن أن يتسبب في موت األم والطفل. سوريةفي المناطق المحاصرة من 

لقلق المتواصل والتعرض للعنف قوضا ال أسلوب حياة فالقد أصبح الخوف عند هؤالء األطف 

 يجري يعكسلما  االستيعاب العقالنيكما ان عدم قدرة الطفل على  االعتيادية؛تنميتهم االجتماعية 

 الخطر.في شخصيته الخوف والرعب وتوقع 

بأعلى مستوى من  التمتع 24الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل في المادة  بالرغم من أن

الصحة يمكن بلوغه لكفالة توفير المساعدة الطبية، والرعاية الصحية الالزمتين ومكافحة 

 3التغذية األمراض، وسوء 

خطورة لما لها من منعكسات سلبية  لحروبتعد عمالة األطفال إحدى أكثر نتائج ا العمالة: -10

 الظاهرة بالتفاقم دون أفق لقمعها اخذتاجتماعية واقتصادية وتربوية على المجتمعات والدول، و

                                                 
 online.com/?id=172571-east-http://www.middle: للمزيد راجع 1
 /:goo.gl/7Kq8UR/httpsللمزيد راجع :  2

 
  https://goo.gl/9c9Vbs للمزيد راجع : 3
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والناشطين والفعاليات  دول الجوارمن قبل الحل األمر الذي يستدعي  ها،والتخفيف من وطأت

الرسمية والمجتمعية والمنظمات الدولية وذلك الرتباط تلك المشكلة بحقوق اإلنسان عموماً والطفولة 

 خصوصاً.

نشاط اقتصادي يؤدي نتيجة ممارسته لضرر بصحة  وال شك أن مفهوم عمل األطفال يشتمل: أي

الطفل الجسدية والنفسية والعقلية واألخالقية، مستغالً ضعف الطفل بالدفاع عن حقوقه، باعتبار أن 

الطفل كفئة عمرية لم يتجاوز الثامنة عشر عاماً من عمره سواء ذكر أو أنثى ولم يبلغ سن الرشد 

 .بالمادة األولى لطفلاتفاقية حقوق اما نصت عليه بعد وفق 

والبد من اإلشارة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تؤطر وتقونن هذه الحقوق وتدعو إلى احترامها 

 وصونها ومنها:

 32المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي  .1

لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة 

 بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي.

تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ  .2

ات الصلة، تقوم الدول هذه المادة ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذ

 األطراف بوجه خاص بما يلي:

 )أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل.

 )ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

 )ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

 فئات:كما قسمت القوانين الدولية عمل األطفال إلى ثالث 

أسوأ أشكال عمل األطفال والتي عرفت باالستعباد واالتجار بالبشر والعمل سداداً لدين  .1

وسائر العمل الجبري وتوظيف األطفال جبراً الستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة 

 واألنشطة غير المشروعة.

النوع بالذات كما حدده التشريع العمل الذي يؤديه طفل دون الحد األدنى للسن المخول لهذا - .2

 الوطني ووفقاً للمعايير الدولية المعترف بها والعمل الذي من شأنه إعاقة لتعليم الطفل ونموه التام.

العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل سواء أكان بسبب طبيعته أم - .3

 لعمل الخطر(.بسبب الظروف التي ينفذ فيها أي ما يعرف بمصطلح )ا

وانطالقاً من هذا المفهوم اإلطاري لعمل األطفال في القوانين الدولية فإن هذا التوصيف يلمح إلى 

 الخطورة الكامنة على حياة األطفال وسويتهم النفسية والجسدية.

  34المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل  -3

يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني 
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أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك 

 الدولية األخرى ذات الصلة. وتقوم الدول األطراف بوجه خاص بما يأتي:

 لتحاق بالعمل.)أ( تحديد سن أدنى لال

 )ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

  1)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه األحكام بفعالية.

، وعلى 13/6/1993( تاريخ 8صادقت سورية على اتفاقية حقوق الطفل بالقانون رقم )

والتي تضمن بعضها أحكاماً تتعلق بتشغيل البروتوكولين االختياريين، وعلى اتفاقيات العمل الدولية 

، 13/12/1947األحداث وتأمين الحماية لهم وعملت على تطبيقها منذ انضمامها للمنظمة بتاريخ 

الذي ينص على حماية  2010( الصادر لعام 17كما جاءت مواد قانون العمل السوري رقم )

تفاقية الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل األطفال العمال منسجمة مع المعايير الدولية كما وردت في ا

أحدثت الهيئة السورية لشؤون األسرة  2003( لعام 42(، وبموجب القانون رقم )138رقم )

 والسكان وهي تعنى بحقوق الطفل في سورية.

ة تحد من انتشارها، يوبرغم القوانين الصارمة التي تمنع هذه الظاهرة إال أنه ال توجد متابعة حقيق

االستمتاع بها، وتعكس عليهم نتائج سلبية أخرى سواًء من ة تحرم األطفال من طفولتهم وفالعمال

  أنواعه.على سلوكهم االجتماعي أو على مستقبلهم، عدا عن إمكانية تعرضهم لالستغالل بكافة 

 قسرا:التهجير القسري وتغيير بيئة الطفل أثر 
 على سلوك األطفال، كما أن العالقات االجتماعية الناتجة عن بيئة معينة أثرإن للبيئة أو الجغرافيا 

أثرها في تزويد الفرد بالقيم والمواقف والعادات والمعايير السلوكية التي تميز منطقة اجتماعية  لها

معينة دون غيرها. ومن المعلوم ان سلوك الطفل الذي يعيش في الريف يختلف اختالفا واضحا عن 

 الخدمات االجتماعية الصحية والتربوية والتعليمية... حيث ي يولد وينمو في المدينة الطفل الذ

 ليس فقط العصابة االسدية المجرمة هي من ارتكبت جرائم الحرب ومنها التهجير القسري،

لسيطرة  العرب الخاضعةالمناطق التي تسيطر عليها بعض الجماعات الكردية كمنطقة عين  فمثال

تخضع لمحاوالت السوري لحزب العمال الكردستاني، لفرع ل وهي تتبع" قوات الحماية الكردية "

تغيير للواقع الديمغرافي ولطمس الهوية الوطنية السورية، حيث قامت الميلشيات المسيطرة باعتماد 

عاضت مناهج باللغة الكردية وألغت كل العبارات التي تحمل اسم الجمهورية العربية السورية واست

 المواد.بعض وألغت  "روج آفا كردستان"عنها بـ 

هو بحد ذاته زلزال  المحافظات العديد منالذي قام به النظام المجرم في  التهجير القسريكما أن 

نفسي حيث يفقد االنسان كل شيء بداية من المكان الذي تقاسم معه ذكرياته وهو يمس الوجود 

 الجذور وهزيمةمشاعر القلق والعجز فهو اقتالع من  ويثيروالمصير والتوازن النفسي واالجتماعي 

 كاملة.فالتهجير ليس مأساة اقتصادية أو سكانية هو مأساة وجودية وبه تختل صورة المستقبل 

                                                 
  2004مايو/أيار  23 اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 1
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انعدام بوفقدان الحياة المدنية العادية والعيش في حالة طوارئ وتزايد المنغصات والصعوبات كما أن 

من  أسهلجعل الموت مستلزمات الحياة والدمار الهائل في ظل غياب أي ردع او عقاب دولي 

 الحياة ومستقبل تم تدميره من خالل القضاء على جيل كامل من عدة نواحي

يقتصر عملها على مراقبة واحصاء منظمات حقوق االنسان والمنظمات الفاعلة في القانون الدولي ف

مليون طفل بحاجة للمساعدة في سورية  5,8الطفولة في سورية حيث أن يحدث بحق االنسانية وما 

 1طفل في المناطق المحاصرة280,854ومليون طفل في المناطق التي يصعب الوصول اليها  2,8و

مدارس في سورية دمرت أو تضررت أو  3من  1و يذهبون للمدرسة اطفال ال 3من كل  1وكذلك 

 2ألغراض عسكرين أو يتم استخدامها تأوي نازحي

ان استهداف أو تدمير الملكية التعليمية هو جريمة حرب وفق نظام روما األساسي )محكمة الجنايات 

 الدولية(

 حوالي خمسمائة طفل  اعتقال واختفاء قسريكما تم 20173عام  وثالثمائة طفلمقتل حوالي الفين 
 6خمسمائة وخمسين طفل  قسرياعتقال واختفاء وتم 20165االف طفل عام  أربعمقتل حوالي و4

خمسمائة حوالي  اعتقال واختفاء قسريوتم  7  2015في عام  طفلحوالي الفين وستمائة  ومقتل

 8 طفل

 الدولية:الطفل في القوانين والمواثيق 

القانون الدولي اإلنساني: هو جملة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية الرامية تحديداً إلى حل 

المشكالت الناشئة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويحمي هذا القانون، 

اع المسلح، كما يقيد األشخاص الذين يتأثرون أو قد يتأثرون والممتلكات التي تتأثر أو قد تتأثر بالنز

 أساليب ووسائل القتال. اختيارحق أطراف النزاع في 

 الطفل: كل إنسان حتى الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.

 االضطالعاللجنة الدولية للصليب األحمر: هي منظمة دولية غير حكومية، تعمل منذ نشأتها على 

، ساعية سواءاً بمبادرة منها، أو واالضطراباتبدور الوسيط المحايد في حاالت النزاع المسلح 

إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكوالها اإلضافيين إلى كفالة الحماية والعون لضحايا النزاعات  استنادا

 الداخلية، وسائر أوضاع العنف الداخلي. واالضطراباتالمسلحة الدولية وغير الدولية 

ليونيسيف: صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة الذي يهدف لتوفير الطعام والمأوى والدواء ا

بصورة أولية لبرامج األطفال طويلة األمد وعلى مساعدة  وتوجيه مساعداتهوالملبس لألطفال 

 واالستجابةاألطفال في حاالت الطوارئ، وإجراء الدراسات واألبحاث عن أحوال األطفال، 

                                                 
 3،صاألسوأ بالنسبة ألطفال سورية  2016كيف بات عام  ،الحضيضتدهور يصل  ،2017تقرير يونيسف اذار  راجع:للمزيد  1
 5،صاألسوأ بالنسبة ألطفال سورية  2016كيف بات عام  ،تدهور يصل الحضيض ،2017تقرير يونيسف اذار  راجع:للمزيد 2
  5،ص2016السنوي لعام  ، التقريراإلنسانالسورية لحقوق  راجع: الشبكةللمزيد  3
 3،ص7201السنوي لعام  ، التقريراإلنسانالسورية لحقوق  الشبكةراجع: للمزيد  4
 6،ص7201السنوي لعام  ، التقريراإلنسانالسورية لحقوق  راجع: الشبكةللمزيد  5
 8،ص7201السنوي لعام  ، التقريراإلنسانالسورية لحقوق  راجع: الشبكةللمزيد  6
 8، ص2015انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية  أبرزحصاد  ،السورية لحقوق اإلنسان راجع: الشبكةللمزيد  7
 01، ص2015انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية  أبرزحصاد  ،السورية لحقوق اإلنسان راجع: الشبكةللمزيد  8
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حاجاتهم األساسية وحماية  استيفاءألطفال خاصة في الدول النامية، ومساعدة األطفال على لحاجات ا

 حقوقهم. 

هي مجموعة من الضمانات والحصانات الكفيلة باحترام حقوق اإلنسان في الحرب ومنها  الحماية:

 حقوق الطفل، وهي ترس خ الحصانة القانونية والضمانة الفعلية للتمتع بالحقوق.

المدنيين بصورة متعمدة،  تستهدف وإيرانابة الحاكمة في سورية ومن يقف معها كروسيا ان العص

 واستراتيجياتهاعليهم في كثير من األحيان يشكل عنصراً من عناصر الحرب  االعتداءوأصبح 

األسلحة المتطورة  استعمالحيث تؤدي أشكال العنف التي تتخذها النزاعات المسلحة حالياً، وكذلك 

 في القتال، إلى الزيادة في عدد الضحايا بين السكان المدنيين، وخاصة األطفال. 

م  على المدنيين، فتلزم األطراف المتقاتلة بضرورة  االعتداءإن قواعد القانون الدولي اإلنساني تحر 

 لحربية.التدابير المناسبة التي تجعل المدنيين بمعزل عن التأثر بالعمليات ا اتخاذ

، والتي تعترف 1949جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب عام  اتفاقيةويالحظ ذلك في 

أشخاصاً مدنيين ال يشاركون في األعمال العدائية. وتعترف لهم  باعتبارهمبحماية عامة لألطفال 

المؤرخان في  أيضاً بحماية خاصة وردت في سبع عشرة مادة على األقل.  ولما كان البروتوكوالن

، يمثالن تعبيراً عن التقدم الهام الحاصل 1949جنيف لعام  التفاقيات، واإلضافيان 1977عام 

 للقانون الدولي اإلنساني، فإنهما يمنحان األطفال حماية خاصة ومتزايدة ضد آثار األعمال العدائية.

، والتي شكلت 1989ي عام الدولية الخاصة بحقوق الطفل ف االتفاقيةوقد تأكد هذا األمر مع تبني 

منعطفاً حاسماً في تاريخ الطفولة، حيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية 

 وعالمية ال يمكن التغاضي عنها. 

إن تأثير الحرب على األطفال قد يكون مباشراً عند اندالع القتال، ومن ثم يجب إعمال كافة القواعد  

لعمليات الحربية وقد يكون للحرب آثار محتملة، كما في بقاء أسلحة من التي تحميهم من خطر ا

 مخلفات الحرب كاأللغام األرضية التي تتصيد ضحاياها لسنوات طويلة.

وللحرب تأثير غير مباشر على األطفال، فالحرب تقلل إلى حد كبير من النمو الطبيعي لألطفال، 

نتيجةً إلغالق المدارس والمستشفيات وإتالف المحاصيل وتدمير الطرق وضياع الموارد وتحطيم 

لذي والثقة بالنفس، نتيجة للخوف والرعب ا واالطمئنانللبلد، وفقدان األمان  االقتصاديةالقدرات 

 .يتعرضون له في زمن الحرب

 الطفل:إعالن حقوق 

تشرين  20( المؤرخ في 14-)د 1386اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة 

وبما أن ضرورة هذه الحماية الخاصة قد نص عليها في إعالن حقوق الطفل  11959الثاني/نوفمبر 

واعترف بها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي النظم األساسية  1924الصادر في جنيف عام 

 حق علىللوكاالت المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية األطفال، وبما أن للطفل 

ا "إعالن حقوق الطفل" هذا خير ما لديها، فإن الجمعية العامة، تصدر رسمي اإلنسانية أن تمنحه

                                                 
   https://goo.gl/b2tx9sللمزيد راجع : 1
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من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في  لتمكنه

هذا اإلعالن، وتدعو اآلباء واألمهات، والرجال والنساء كال بمفرده، كما تدعو المنظمات الطوعية 

االعتراف بهذه الحقوق والسعي لضمان مراعاتها  المحلية والحكومات القومية إلى اتوالسلط

 :فمنها  بتدابير تشريعية وغير تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا للمبادئ التالية

 :المبدأ السابع 

للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله االبتدائية علي األقل، 

يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته  وأن

وشعوره بالمسؤولية األدبية واالجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع. ويجب أن تكون 

مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه 

ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب  أبويه علىسؤولية بالدرجة األولي لما

 المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق. وعلىأن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها 

 :المبدأ الثامن

 بالحماية واإلغاثة.يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين 

 :المبدأ التاسع 

ويحظر االتجار به علي  يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور اإلهمال والقسوة واالستغالل

ل قبل بلوغه السن األدنى المالئم ويحظر في جميع األحوال وال يجوز استخدام الطف أية صورة

ذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤ حمله على

 الجسمي أو العقلي أو الخلقي.

 : إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم

بتاريخ  القاهرةفي الذي تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي  

  19901أغسطس  5

  منه:الثالثة  المادةفي 

المنازعات المسلحة، ال يجوز قتل من ال مشاركة لهم في القتال في حالة استخدام القوة أو  -أ

كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي ولألسير أن يطعم ويؤوى 

ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل األسري وتالقي اجتماع األسر التي فرقتها 

 ظروف القتال

 مايلي:كما ورد في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 

 33المادة 

                                                 
   http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.htmlللمزيد راجع : 1

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html
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تتخذ الدول األطراف كل التدابير التشريعية واإلدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه 

ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار األساسي لكل التدابير 

 1األحوال وسواء كان معرضاً لالنحراف أو جانحا  المتخذة بشأنه في جميع

منه  25أما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فقد منح األم والطفل رعاية خاصة فقد نص في المادة 

 على:

لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين ولجميع األطفال حق التمتع بذات الحماية 

 2الزواج أو خارج هذا اإلطار.االجتماعية سواء ولدوا في إطار 

 :1989لسنة  260رقم  الطفل وقاتفاقية حق
رضت من خاللها حقوق الطفل على لعالقات الدولية المعاصرة التي فإن أهم وثيقة في تاريخ ا

وأصبحت  1989الدولة بقوة اإللزام القانوني هي المعاهدة التي صدرت عن األمم المتحدة عام 

)اتفاقية حقوق الطفل(( التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وتضم ) ،1990نافذة المفعول عام 

ما دول العالم  بمعنى جميعم  2012عام  دولة حتى 193وقد تم التصديق عليها من قبل  باإلجماع،

 ، من بينها:مادة 45  عدا الصومال وأمريكا 

يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب  يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم•        

 القانون المنطبق عليه.

.. جنسية.يسجل الطفل بعد والدته فوراً ويكون له الحق منذ والدته في اسم والحق في اكتساب •    

.. وإذا حرم جنسيته.وتتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك 

بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول األطراف المساعدة الحماية أي طفل بطريقة غير شرعية من 

 من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته.

تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن •    

ار الواجب، وفقاً تلك اآلراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل االعتب

 لسن الطفل ونضجه.

يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات •    

واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن، أو 

 بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

 الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. تخدم•        

تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية االجتماع •        

 السلمي.

                                                 
  2004مايو/أيار  23 اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس العربي لحقوق اإلنسان راجع: الميثاقللمزيد  1
( 3-ألف )د 217اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  إلنسانالعالمي لحقوق ا راجع: اإلعالنللمزيد  2

  1948كانون األول/ديسمبر  10المؤرخ في 
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تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية •    

أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العلية واإلهمال أو المعاملة المنطوية الطفل من كافة 

 على إهمال.

تتخذ الدول األطراف شتى التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو •        

 يتماشى مع كرامة الطفل اإلنسانية.

من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل  تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته•    

يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه 

 البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي.

خاص الذين لم تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن إال يشترك األش•    

تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب، وتمتنع عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه 

 خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة.

 عدم إكراه الطفل على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب.•        

الحقوق المدنية والسياسية  وتعد هذه االتفاقية المعاهدة الوحيدة لحقوق الطفل التي تشمل جميع

 واالقتصادية والثقافية، وتؤكد أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض.

ومن المبادئ التوجيهية التفاقية حقوق الطفل أن يكون لألطفال االعتبار الرئيسي في جميع القرارات 

فرصة االستماع إليهم، وأن تؤخذ  واإلجراءات التي تؤثر عليهم، وامتالك الحق في أن تتاح لهم

وجهات نظرهم في جميع األمور التي تؤثر على حياتهم. وكلما كبروا أصبحوا أكثر قدرة على 

التحدث باسمهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات أصالة عن أنفسهم. واتفاقية حقوق الطفل ترفض 

تكبها العائلة والمجتمع بحقه كالعنف الفهم التقليدي بأن الدولة غير مسؤولة عن االنتهاكات التي تر

 المنزلي وإرغام األطفال على أعمال تفوق طاقاتهم.

ولم تعد  التنمية" -الحماية -ويمكن تصنيف حقوق الطفل المنصوص عنها في االتفاقية بأنها "البقاء

فرد التنمية ترتكز على النمو االقتصادي وحده وال على موارد الدولة وإنفاقها أو متوسط دخل ال

فيها ومقدار الناتج المحلي اإلجمالي والدين الخارجي وما إلى ذلك في ما يدخل في النمو االقتصادي 

لبلد ما, ولكن مفهوم التنمية قد أصبح أوسع وأشمل من مفهوم التنمية االقتصادية، ويقوم على نظام 

تطلب ذلك من تحسين متكامل ومتداخل محوره وغايته اإلنسان ودوره ومساهمته في التنمية.. وما ي

المعيشي ورفع لقدراته وتوسيع لخياراته وبهذا المفهوم تولي التنمية اهتماما خاصا بإزالة ا مستواه

الفقر واالعتماد على الذات وإدماج المرأة في التنمية وإلفادة من برامج التنمية في ما يخص الطفل 

نمو به، قائمةً ومستندةً إلى الحقوق ومن واالنتقال من تقديم الحاجات واالحتياجات له إلى منهجية ت

وهي خطه عمل من ثمانية أهداف قدمها األمين  -هذا المنطلق فقد دعت األهداف اإلنمائية لأللفية 

دعت تلك األهداف الثمانية إلى اعتماد السياسات المالئمة  -ةدول 191العام لألمم المتحدة وتبنتها 

سين نوعية التعليم وتوفيره للجميع والمحافظة على لمحاربة الفقر والقضاء على الجوع, وتح

  االستدامة البيئية ووضع تصور لكيفية تقديم المساعدة والعون للدول النامية.

 أما البروتوكوالن االختياريان األوالن الملحقان باالتفاقية، فقد اعتمدتهما الجمعية العامة
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 األطفال من االستغالل الجنسي،م، وهما متعلقان بحماية  2000لألمم المتحدة في عام 

م بروتوكول اختياري ثالث متعلق بإجراء  2011الصراع المسلح، ثم اعتمد في عام  والمشاركة في

تقديم البالغات وإنشاء آلية اتصاالت لتلقيها، وتوفر البروتوكوالت االختيارية الملحقة باتفاقية حقوق 

 زامات على نحو أوسع الطفل شرحا مفصال للنصوص، ويزيدان من حجم االلت

ما جاء في االتفاقية األصلية، وبموافقة الدول على االلتزام بتصديقها على االتفاقية أو االنضمام 

إليها تكون قد ألزمت نفسها بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفضلى 

تلقائيا بأحكام البروتوكول ولذلك  للطفل وال تعني مصادقة الدول على المعاهدة األصلية التزاما

  اختياريا.سمي 

إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تؤطر وتقونن هذه الحقوق وتدعو إلى احترامها وصونها  سوف نشير

 ومنها:

 :والعشرونالمــادة الثانية 

الدول األطراف في هذه االتفاقية التدابير المالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على  تتخذ -1 

مركز الجئ, أو الذي يعتبر الجئاً وفقاً للقوانين واإلجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها, سواء 

تين في صحية أو لم يصحبه والده أو أي شخص آخر, تلقي الحماية والمساعدة اإلنسانية المناسب

التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه االتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو 

   .المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون الدولة المذكورة أطرافاً فيها

ولهذا الغرض, توفر الدول األطراف, حسب ما تراه مناسباً, التعاون في أي جهود تبذلها األمم   -2 

تحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة الم

مع األمم المتحدة, لحماية طفل كهذا ومساعدته, وللبحث عن والدي طفل الجئ ال يصحبه أحد أو 

عن أي أفراد آخرين من أسرته, من أجل العثور على المعلومات الالزمة لجمع شمل أسرته, وفي 

االت التي يتعذر فيها الحصول على الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته, يمنح الطفل ذات الح

الحماية الممنوحة ألي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية ألي سبب, كما هو 

   .موضح في هذه االتفاقية

 :والعشرونالمــادة الرابعة 

الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في  تعترف -1 

مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي, وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال 

   .يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه

  :مالً وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجلالدول األطراف إعمال هذا الحق كا تتابع -2 

   .وفيات الرضع واألطفال خفض أ( 

توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع األطفال مع التشديد على  كفالة (ب 

   .تطوير الرعاية الصحية األولية
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األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية عن طريق أمور منها  مكافحة ج( 

 النقية،تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب 

   .ومخاطرهاآخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة 

   .قبل الوالدة وبعدهاالرعاية الصحية المناسبة لألمهات  كفالة د( 

وال سيما الوالدين والطفل بالمعلومات األساسية المتعلقة  المجتمع،هـ( كفالة تزويد جميع قطاعات  

 البيئـي،ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح  الطبيعية،ومزايا الرضاعة  وتغذيته،بصحة الطفل 

الت ومساعدتها في والوقاية من الحوادث, وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجا

   .االستفادة من هذه المعلومات

والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم  للوالدين،الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد المقدم  تطوير و( 

   .األسرة

الدول األطراف جميع التدابير الفعالة والمالئمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر  تتخذ -3 

   .بصحة األطفال

الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى  تتعهد -4 

ت البلدان النامية اإلعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة, وتراعي بصفة خاصة احتياجا

   .في هذا الصدد

 :والعشرونالمــادة الثامنة 

ً لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً  تعترف -1  الدول األطراف بحق الطفل في التعليم, وتحقيقا

   :وعلى أساس تكافؤ الفرص, تقوم بوجه خاص بما يلي

   .التعليم االبتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع جعل أ( 

وتوفيرها وإتاحتها لجميع  المهني،سواء العام أو  الثانوي،تطوير شتى أشكال التعليم  تشجيع (ب 

األطفال, واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة 

   .إليها

   .على أساس القدراتمتاحاً للجميع  المناسبة،بشتى الوسائل  العالي،التعليم  جعل ج( 

   .المعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع األطفال وفي متناولهم جعل د( 

   .هـ( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة 

لنظام في المدارس على نحو يتمشى الدول األطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة ا تتخذ -2 

   .مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية

الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور المتعلقة  تقوم -3 

 بالتعليم, وبخاصة بهدف اإلسهام في القضاء على الجهل في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول

إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة, وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان 

   .النامية في هذا الصدد
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   :المــادة التاسعة والعشرون

   :الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو توافق -1 

   .شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها تنمية أ(   

   .احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة تنمية (ب 

والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش  الخاصة،تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه  ج( 

   .ه الطفل والبلد التي نشأ فيه في األصل والحضارات المختلفة عن حضارتهفي

بروح من التفاهم والسلم والتسامح  حر،إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية في مجتمع  د( 

والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية 

   .واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصليين

   .هـ( تنمية احترام البيئة الطبيعية 

 :والثالثونالمــادة الثانية 

الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل  تعترف -1 

يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه 

   .البدني أو العقلي, أو الروحي, أو المعنوي, أو االجتماعي

عية واإلدارية, االجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه الدول األطراف التدابير التشري تتخذ -2 

المادة, ولهذا الغرض, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة, تقوم الدول 

   :األطراف بوجه خاص بما يلي

   .عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل تحديد أ( 

   .بفعالية المادة وظروفه،نظام مناسب لساعات العمل  وضع (ب 

 والثالثون:الثالثة المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية 

والتربوية، لوقاية األطفال من االستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، 

ات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام األطفال في إنتاج مثل هذه المواد وحسبما تحددت في المعاهد

 بطريقة غير مشروعة واالتجار بها.

 والثالثون:الخامسة المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع اختطاف 

 من األغراض أو بأي شكل من األشكال.األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض 

 والثالثون:السادسة المادة 

 تحمي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

إذاً من الواضح أن هذه المواد القانونية تحث على احترام حقوق الطفل وتدعو إلى الحفاظ على 

 االجتماعية.حياته الجسدية والنفسية و
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حق الطفل في البقاء والتطور والنمو إلى أقصى حد والحماية من التأثيرات المضرة وسوء المعاملة 

 واالستغالل والمشاركة الكاملة في األسرة وفي الحياة الثقافية واالجتماعية 

   :المــادة السابعة والثالثون

   :تكفل الدول األطراف

يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  أال أ( 

وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل  المهنية،

   .أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم

ويجب أن يجري اعتقال الطفل  تعسفية،رة غير قانونية أو يحرم أي طفل من حريته بصو أال ب( 

   .أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة

وبطريقة  اإلنسان،كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في  يعامل ج( 

ذين بلغوا سنه وبوجه خاص, يفصل محروم عن حريته عن البالغين, تراعي احتياجات األشخاص ال

ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك, ويكون له الحق في البقاء على اتصال 

   .مع أسرته عن طريق المراسالت والزيارات, إال في الظروف االستثنائية

بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول  يكون د( 

المساعدة المناسبة, فضالً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة 

   .مختصة مستقلة ومحايدة أخرى, وفي أن يجري البت في أي إجراء من هذا القبيل

 والثالثون:المــادة الثامنة 

الدول األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات  تتعهد -1 

 المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.  

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن أال يشترك األشخاص الذين لم   -2 

 تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب.  

 المسلحة،تمتنع الدول األطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها   -3 

ذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة وعند التجنيد من بين األشخاص ال

 يجب على الدول األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سناً.   سنة،

ً اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان  األطراف،تتخذ الدول   -4  وفقا

الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية األطفال  جميع التدابير المسلحة،المدنيين في المنازعات 

 المتأثرين بنزاع مسلح.   

   :المــادة التاسعة والثالثون

تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج 

أو التعذيب  اإلساءة،االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو 

المنازعات  أو المهنية،أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
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المسلحة, ويجري هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته, 

  . 1وكرامته

ور الحكومة من نالحظ ان الالنظام السوري لم يتجاهل المواد القانونية السابقة فحسب وانما نقل د

غدر بعد كل هذا فهو خرق القوانين الحماية الى االجرام بحق من يفترض عليه حمايتهم فأي خيانة و

 شعبه.الوطنية والدولية وكل االعراف الدولية ولم يلتزم حتى بأخالق الحرب التي شنها ضد 

 االتفاقية والحكومة السورية:
بموجب القانون رقم  13/6/1993صادقت الحكومة السورية على اتفاقية حقوق الطفل في تاريخ

تحفظت على المواد  سورية ، إال أن  14/8/1993تنفيذ بتاريخ ال(، ولقد دخلت االتفاقية في حيز 8)

( المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر 14( المتعلقتان بالتبني وكذلك على المادة رقم )21ـ20)

 والوجدان والدين.

كما صادقت على البروتوكولين االختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقين ببيع األطفال 

يطهم بأعمال الدعارة واإلباحة وإشراكهم في النزاعات المسلحة، وذلك بموجب المرسوم رقم وتور

 ، ومتابعةً لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل اتخذت الخطوات التالية:26/10/2002( بتاريخ 379)

  1995إعداد التقرير الوطني األول حول متابعة االتفاقية في عام      -1

 1999( عام 1023بموجب القرار رقم ) سوريةعليا للطفولة في شكل ت اللجنة ال      -2

وضع منهاج عمل وطني لتنفيذ اإلعالن العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه خالل عقد      -3

 التسعينات واعتبر خطة وطنية.

 الوزارية، منها: والقراراتوفي سبيل تفعيل اتفاقية حقوق الطفل صدرت العديد من القوانين 

بتشكيل لجنة  العدل، والقاضيالصادر عن وزير  10/10/1999( تاريخ 2108القرار رقم )-

 قضائية لدعم األسرة والطفل في المحافظات السورية كافة. 

التعليم اإللزامي حتى نهاية ليصبح  2002( لعام 32لقانون رقم )تمَّ تعديل قانون التعليم األساسي با -

 المرحلة اإلعدادية.

من ناحية رفع سن الحضانة  2003( لعام 18تعديل قانون األحوال الشخصية بالمرسوم رقم )تمَّ -

 ليصبح كما يلي:

 )تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغالم الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها(.

ألحداث حيث ال يالحق ا 2003( لعام 52) د ل سن المسائلة الجزائية لألحداث بالمرسوم رقمع

 جزائياً إال بعد إتمام العاشرة من العمر بينما كان في السابق في السابعة.

                                                 
  child-the-of-rights-the-on-rg/ar/sources/documents/treaty/conventionhttps://www.icrc.o للمزيد راجع :1

 

https://www.icrc.org/ar/sources/documents/treaty/convention-on-the-rights-of-the-child
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 الطفل:البروتوكول االختياري التفاقية حقوق 

بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة االختياري التفاقية حقوق الطفل  نص البروتوكول

  منه:في المــادة الثالثة 

ترفع الدول األطراف الحد األدنى لسن تطوع األشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن  -1 

من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في االعتبار المبادئ الواردة في  38من المادة  3المحددة في الفقرة 

 قية.  تلك المادة، ومعترفة بحق األشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب االتفا

تودع كل دولة طرف إعالناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو االنضمام إليه يتضمن  -2 

الحد األدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي 

 اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً.  

تي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة تقوم الدول األطراف ال -3 

   أدنى:بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد 

 أ ( أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً.   

 ( أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من اآلباء أو األوصياء القانونيين لألشخاص.  ب 

أن يحصل هؤالء األشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه  ج ( 

 الخدمة العسكرية.  

 د ( أن يقدم هؤالء األشخاص دليالً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.   

إلى األمين العام  لكل دولة طرف أن تعزز إعالنها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه -4 

لألمم المتحدة الذي يقوم بإبالغ جميع الدول األطراف. ويدخل هذا اإلخطار حيز التنفيذ في التاريخ 

 الذي يتلقاه فيه األمين العام.  

من هذه المادة على المدارس التي تديرها  1ال ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة  -5 

من اتفاقية  29و 28طراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين القوات المسلحة في الدول األ

  1حقوق الطفل.

 التعليم:الحق في 
في عام 2تم االعتراف بالحق في التعليم عالميا منذ صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان     

على االتفاقيات الدولية )مثل  في حين أن الغالبية العظمى من البلدان قد وقعت  وصادقت ،1948

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل(، فإن عددا قليال من الدول دمجت هذه الحقوق في دساتيرها 

الوطنية أو وفرت األطر التشريعية واإلدارية لضمان أن تتحقق هذه الحقوق في الممارسة على 

 . أرض الواقع

                                                 
involvement-the-on-protocol-https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/optional- للمزيد راجع :1

conflict-armed-in-children-of  

 
 rights/index.html-human-tiondeclara-http://www.un.org/ar/universal  للمزيد راجع: 2

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/optional-protocol-on-the-involvement-of-children-in-armed-conflict
https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/optional-protocol-on-the-involvement-of-children-in-armed-conflict
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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جنب مع افتراض أن المستخدم يجب أن يدفع لهذا في بعض الحاالت يكون الحق موجودا جنبا إلى  

يكون الحق موجود نظريا  ولكن ليس هناك قدرة  أخرى،في حاالت  الحق مما يقوض مفهوم الحق

يؤثر  حتما ، إن غياب الدعم الحكومي للحصول على حق التعليم فيذ هذا الحق في الممارسةعلى تن

 . الماليين حول العالم محرومون من الحق في التعليماليوم ال يزال ف ،بدرجة أكبر على األشد فقرا

التعليم يعطي الناس القدرة على الوصول الى المعلومات التي ف، هفضال عن كونه حقا في حد ذات

يدعم الناس لتطوير  و والتزامات الحكومةتوضح مجموعة الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها 

 ثقة.المهارات التواصل للمطالبة بهذه الحقوق و 

مضمون الحق في التعليم يعرف جيدا كما يلي: حصول الجميع على التعليم االبتدائي المجاني 

امكانية الحصول على التعليم الثانوي و األخذ تدريجيا بمجانية التعليم، المساواة في وااللزامي و

 الحصول على التعليم العالي على أساس القدرات و األخذ تدريجيا بمجانية التعليم. 

في الحياة الثقافية أو  والمشاركة والسكن تعتبر هذه المعايير أوضح من معايير الحق في الصحة 

الحق في مستوى معيشي الئق. هذا ال يعني بالطبع أن هذه المعايير غير قادرة على تعريف الحق 

م، كما قد تشمل بعض غايات و أهداف التعلي ريفية و الجودة مشكلة كبيرة في التعالنوع ولكن تبقى

  :تم تعريفها في المواثيق و المعاهدات الدولية ما يلي

تنمية المواهب الشخصية و الفردية و االنسانية و الشعور بالكرامة و تقدير الذات  .1

 .الجسديةو القدرة العقلية و 

غرس احترام حقوق االنسان و الحريات األساسية فضال عن القيم اللغوية و الثقافية  .2

 .الهويةو 

 .لناس من المشاركة بفاعلية في مجتمع حرتمكين ا .3

  .و الصداقة بين جميع الفئات و الحفاظ على السالم والتسامح تعزيز التفاهم  .4

 .البيئةتعزيز المساواة بين الجنسين و احترام  .5

نجد اغلبية االهالي يرتابهم الخوف من االخطار المحدقة بإرسال ابنائهم الى المدرسة في سورية 

في بلد يشهد حرباً اصبحت تقريبا حرب عالمية على االرض السورية ،وبالتالي إن تعليم االطفال 

السوريون اصبحت مهمة تعجيزية، حيث عدد قليل منهم قادر على الدراسة والبعض االخر اصبحوا 

د الجيل الضائع، فكيف لهم االقبال الى المدارس، والعنف والتشريد وفقدان االصدقاء وافراد في عدا

وبعضها اآلخر تحول الى مالجئ، فأصبحنا  سوريةاسرتهم يالحقهم ، فآالف المدارس تدمرت في 

لتجعلهم  نرى االطفال بين الحطام يكتبون بحثاً عن العلم بدالُ من التعليم ، وتعود قساوة الحياة عليهم

مشردين على االرصفة، فنرى كل يوم الطفل السوري يخرج ساعياً نحو رزقة، ويبحث عن لقمة 

عيشه بالشحادة،، يبحثوا عن الرزق في زمن ال يعرف معنى الجوع والقهر، لذلك يكون الحل 

 الوحيد لدى االطفال التشرد.

ن االجتماعية معالجة هذه وفي ظل هذا الوضع، يجب على الهيئات والجمعيات المختصة بالشؤو

االزمة بأسرع وقت ممكن، حيث ان هذه الظاهرة تنتشر بشكل مخيف يودي باألطفال الى الجحيم، 
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فمن االفضل ان تسعى الى وضع برامج وانشطة موسعة لمواجهة هذه المشكلة والعمل على حماية 

ويبعدهم عن التفكير  االطفال بشكل رئيسي، فعودة االطفال الى التعليم يشغل بالهم بالدروس،

باألحداث ومجرياتها، ومن الضروري ان تهتم المدرسة بزيادة حصص االنشطة لتفسح مجاالً امام 

االطفال للتعبير عن مخاوفهم بطريقة صحيحة وايجابية بإشراف من المختصين، فمنذ بداية الثورة 

ر الذي يواجه االطفال، لم تتحرك المنظمات المدنية والحكومية بشكل جدي لمحاربة الجوع والقه

 وقد يكون العمل الميداني اسرع حل للقضاء على هذه المشكلة.

ارتفعت نسب األطفال المتسربين من المدرسة بسبب صعوبة وصول الكثير منهم إلى مقاعد ولقد 

الدراسة خاصة صغار السن باإلضافة لخطورة الطرقات وانعدام األمن واألمان في الكثير من 

األهالي المبرر على حياة أطفالهم مما يضطرهم إلى منع األطفال من االلتحاق  المناطق وتخوف

بالمدرسة كما أن حركة النزوح الكبيرة التي تشهدها المناطق الساخنة والحالة النفسية هنا تلعب 

دور رئيسيا لترك الطالب لمدارسهم والتوجه إلى البحث عن فرصة عمل ومعظمهم تحت سن 

برتهم الظروف القاسية على العمل لتأمين لقمة عيشهم ومساعدة أهاليهم فلقد الثامنة عشر ممن أج

وألن األطفال يشكلون فئة اليد العاملة الرخيصة ت منهم المعيل األساسي ألسرهم أضحى المئا

 أصبحوا عرضة الستغالل أرباب العمل. 

شاركتهم داخل الحصة األطفال وانخفاض مستوى نشاطهم وم الرغبة في التعلم لدىإن  تدني مستوى 

الدراسية يعود إلى أن  الكثير منهم تركوا بيوتهم ومدارسهم ومدنهم وانتقلوا للعيش في بيوتاً مستأجرة 

بشكل عام غير مناسبة  مستودعات وهيتضيق بعدد أفرادها في مساكن غير مكتملة البناء أو 

 الخدمات.ومالئمة لتربية األطفال وتنشئتهم وتفتقر للكثير من 

المنزل وهذا  اوالمدرسة في عظم األطفال الذين نزحوا من بيئتهم ال يتقيدون بالقواعد واالنضباط فم

الوضع غير المستقر سيجعل من األهل واألطفال على حد سواء في حالة من الضياع فانشغال 

 العمل لساعاتألجل األهل عن االهتمام بأبنائهم وخاصة على الصعيد العاطفي والنفسي والمدرسي 

 يومي.متزايدة بشكل األعباء االقتصادية البسبب طويلة 

على المستوى الدولي نجد أن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة اهتم بالقضايا المتعلقة باألطفال 

وأصدر منذ ذلك الحين سبع قرارات بهذا الشأن  1999المتضررين من النزاعات المسلحة منذ عام 

األمانة العامة لألمم المتحدة إنشاء آلية  1612في القرار طالب مجلس األمن  2005وفي عام 

للرصد واإلبالغ تديرها قوات وطنية في األساس بقيادة اليونيسيف والممثل األعلى لألمم المتحدة 

في البالد لتوفير المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل 

تجنيد األطفال أو استخدامهم من قبل القوات المسلحة أو او بتشويههم، األطفال أو  بقتلالمتمثلة 

االغتصاب أو أي شكل من أشكال او الهجوم على المدارس أو المستشفيات، او الجماعات المسلحة، 

منع وصول المساعدات اإلنسانية او اختطاف األطفال، او العنف الجنسي األخرى ضد األطفال، 

 إلى األطفال. 

 : الرأي والتعبير عن ق المشاركةالطفل وح
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الرأي بحرية  ال يختلف عالم الطفولة بالطبع كثيرا عن عالم الكبار من هذه الناحية فثقافة التعبير عن

المجتمع(  المدرسة، األسرة،مفتقدة في أغلب المؤسسات التي هي على تماس مباشر مع الطفل )

، افكارهموعن حقهم بالتعبير واالختيار وطرح  حقوقهم،فكثير من األطفال ال يعرفون شيئا عن 

، ، وال زال كثير من تتجاهل قصدا هذه األمورالمدرسية التي  كون الثقافة العامة واألسرة والمناهج

األهل يتعاملون مع الطفل ومستقبله على انه ملك خاص بهم فال وقت وال إمكانية اقتصادية أو ثقافية 

  .اءهلالهتمام بمواهبه وخياراته وآر

 الطفل:حق الطفل في عدم المشاركة في الحروب في اتفاقية حقوق 
الصك القانوني الدولي األول الذي يلزم الدول األطراف من ناحية هي تعتبر اتفاقية حقوق الطفل 

قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق اإلنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق 

واالجتماعية واالقتصادية، وقد حققت االتفاقية القبول العالمي تقريباً، وقد تم التصديق عليها الثقافية 

أكثر من الدول التي انضمت إلى منظومة األمم المتحدة أو الدول  -طرف  193حتى اآلن من قبل 

 .-التي اعترفت باتفاقيات جنيف

مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق األطفال ومناصرتها ل

 األساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد األقصى من طاقاتهم وقدراتهم. 

 وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل. 

ال دون تجنيد األطف 1949يحظر البروتوكوالن اإلضافيان األول والثاني إلى اتفاقيات جنيف لعام 

 سن الخامسة عشرة ومشاركتهم في العمليات العدائية وخالل النزاعات المسلحة الدولية،

في حالة تجنيد هؤالء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة ويهدف 

 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة األطفال في النزاعات

لسن التي يجوز فيها تجنيد األطفال ومشاركتهم في األعمال العدائية إلى سن المسلحة إلى رفع ا

 االستثناءات:الثامنة عشرة ولو مع بعض 

وال  نة عشرة في القوات المسلحة للدوليحظر التجنيد اإلجباري لجميع من تقل أعمارهم عن الثام

بد من رفع سن التجنيد الطوعي فوق سن الخامسة عشرة وعالوة على ذلك، من واجب الدول أن 

تتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 

 الثامنة عشرة على نحو مباشر في األعمال العدائية.

على أن الجماعات المسلحة من غير القوات التابعة للدول ال  وينص أيضاً البروتوكول االختياري

يجوز أن تقوم في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة عشرة 

وينبغي أن يتلقى األطفال الذين تم تسريحهم كل المساعدات المناسبة من أجل تعافيهم جسدياً ونفسياً 

 وإعادة إدماجهم في المجتمع.

 يعتبر تجنيد األطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم كمشاركين نشطين في األعمالو

 .الثامنة الدولية، المادةالعدائية جريمة حرب بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 
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االبرياء، ومن تدمير يلحق بالعمران  الكثير من الكوارث، ومن جرائم بحق الحروب،تترك حيث 

االطفال االنسان وعلى الخصوص تتركه لدى  نتائجها مأساوية ما يتعلق بما أكثرلكن  والبيئة،

 .سلبية قد ترافقهم طيلة حياتهمالثار فاآل

باإلضافة إلى تجنيد البالغين فقد ازدادت سورية بتجنيد االطفال ف الديمقراطي فيقام حزب االتحاد 

عاما ففي بعض األحيان جرت عمليات تجنيدهم عمليات تجنيد القاصرين بدءا من سن الثانية عشر 

قسرا، وفي أحيان أخرى انضم األطفال والشبان إلى وحدات الحماية الشعبية طواعيةً ولكن رغما 

عن عدم رغبة والديهم بذلك ومن المالحظ أيضا أن أعدادا كبيرة من الفتيات هم من بين القاصرين 

 1المجندين.

 روب في الفقه اإلسالمي:حق الطفل في عدم المشاركة في الح
لحق الطفل في االمتناع  على حق الطفل في عدم المشاركة في الحروب، وذلك بتقريرهم نص الفقهاء

، 2الصغير الذي لم يبلغ  حيث صرحوا بأن الجهاد ال يجب على بذلك،عن الجهاد، وعدم إلزامه 

 وأدلة ذلك هي:

 3" ج.... حرالضعفاء"ليس على  تعالى:في قوله 

 .4هم الصبيان لضعف أبدانهم(  الضعفاء:)قيل  

 خبر ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرضه يوم أحد هو-

 وفي 5ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه 

 .7 بلغت(رواية فلم يجزني ولم يرني  )وفي 6فاستصغرني(رواية وأنا ابن أربع عشرة 

 البن عمر في الجهاد، وهو في -صلى هللا عليه وسلم-وجه الداللة: أن عدم إجازة النبي

 8سن الرابعة عشرة، وحينها لم يبلغ دليل على عدم وجوب الجهاد على غير البالغين( 

 حماية األطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني:

 الحماية العامة لألطفال من آثار األعمال العدائية في النزاعات غير الدولية:
 االلتزامفي هذه األوضاع الصعبة ولمواجهة هذه األخطار فإن الحماية العامة للطفل تكمن في 

جنيف األربع. وكذلك إعمال أحكام البروتوكول  اتفاقياتبتطبيق نص المادة الثالثة المشتركة بين 

ذلك هو السبيل والضمان الوحيد  الدولية، ألنوالخاص بالنزاعات المسلحة غير  1977ام الثاني لع

 لحماية المدنيين من آثار القتال وعواقبه الوخيمة في مثل هذه النزاعات.

                                                 
ايار – 10تقرير كرد ووتش تقرير –ةاإلجباري واستخدام حزب االتحاد الديمقراطي للجنود األطفال في سوري راجع: التجنيدللمزيد  1

  8ص – 2015
 7/98بدائع الصنائع، الكاساني  راجع:للمزيد  2
 91آية ،التوبة سورة 3
 6/18 (الشربيني ج،تاالمح مغني 4
 5/107)4097:برقم صحيحه في البخاري رواه 5
 3/1490)1868:برقم صحيحه في مسلم رواه 6
 6/91  11297 برقم الكبرى السنن في البيهقي رواه 7
 6/60 الحربي صالح/د الجهاد، أبواب في اإلجماع مسائل اإلجماع، موسوعة 8
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إن المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف، تعد  بمثابة اتفاقية مصغرة، وتمثل األحكام التي 

تعد  مرجعاً كما  بهة، الحد األدنى الذي ال يجوز لألطراف المتحاربة اإلخالل تتضمنها هذه الماد

ً لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. وتنص على قواعد تصفها محكمة العدل  أساسيا

الدولية بأنها "مبادئ إنسانية عامة للقانون الدولي اإلنساني"، وتسمح بال شك بتوفير حماية أفضل 

 الذي يقع في دوامة التوترات الداخلية. لإلنسان 

 إغاثة األطفال:
وهي من أهم الواجبات التي تقع على عاتق أطراف النزاع في ظل أوضاع النزاع الصعبة. وتقرر 

جنيف الرابعة على ضرورة السماح بحرية المرور لجميع إرساالت اإلمدادات الطبية  اتفاقية

تى ولو كانوا من األعداء، وكذلك حرية مرور جميع ومهمات المستشفيات المرسلة للمدنيين، ح

اإلرساالت الضرورية من المواد الغذائية والمالبس والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة 

الرابعة أيضاً على أن: "تصرف للحوامل  االتفاقيةعشرة والنساء الحوامل وحاالت الوالدة.  وتنص 

 أجسامهم".   احتياجاتأغذية إضافية تتناسب مع  والمرضعات واألطفال دون الخامسة عشرة،

وينص البروتوكول األول على إعطاء األولوية لألطفال وحاالت الوضع لدى توزيع إرساليات 

 الغوث.  

وكانت دائما تحاول اخذ االذن من اما في سورية فنالحظ ان االمم المتحدة قد عجزت عن تنفيذ ذلك 

اغلب االحيان كان ال يسمح لها وفي المرات القليلة التي وافق على  بعملها، وفيالمجرم بشار للقيام 

 حلب؛ ولمكما أنه استهدف قافلتها احدى المرات في  عملها،دخولها للمناطق المحاصرة كان يعوق 

 بحقه.يتم اتخاذ أي عقوبة 

 جمع شمل األسر المشتتة:

نسان في أعماق قلبه، عندما يتعرض تبدأ أشد أنواع المعاناة التي تخلفها الحروب والتي يعيشها اإل

، والتي تثير الشكوك حول مصير أفراد العائلة والتي فرقتهم الحرب، لالنفصالأفراد العائلة الواحدة 

األسرة، القانون الدولي اإلنساني يعترف بأهمية فوباألخص األطفال الذين انفصلوا عن ذويهم. 

، ينص 1977عام لزاعات، فإن البروتوكول األول جاهداً لصيانة الوحدة العائلية خالل الن ويسعى

على أن: "حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز األساسي لنشاط كل من األطراف 

وفي  االتفاقياتالسامية المتعاقدة وأطراف النزاع، والمنظمات اإلنسانية الدولية، والوارد ذكرها في 

 هذا البروتوكول". 

الرابعة بأن على أطراف النزاع أن تسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد  االتفاقيةوتقضي 

 ، وإن أمكن جمع شملهم.  االتصالالعائالت المشتتة بسبب الحرب، من أجل تجديد 

)ب( على  4/3وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، ينص البروتوكول الثاني في المادة 

 لمناسبة لتسهيل جمع شمل األسر التي تشتت لفترة مؤقتة.جميع الخطوات ا اتخاذضرورة 

وإذا ما تفرق األطفال وأفراد عائالتهم نتيجة لنزاع مسلح، فإن جمع شملهم سيتوقف إلى حد بعيد 

 بينهم، أو جمع معلومات دقيقة عن تحركاتهم.   االتصالعلى مداومة 
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اللجنة الدولية للصليب األحمر، بعملية وبهدف صون وحدة العائلة وإعادة األطفال إلى أهلهم، تقوم 

إحصاء ومتابعة جميع األطفال الذين افترقوا عن آبائهم عن طريق المساعدة في تسجيل هوية كل 

نداءات إلى اآلباء الذين يبحثون عن أطفالهم،  وتوجيهواحد منهم، وجمع المعلومات عن اآلباء 

 والدين. وتوصيل رسائل الصليب األحمر التي كتبها األطفال لل

 المحاصرة:إجالء األطفال من المناطق 

جنيف الرابعة موضوع إجالء األطفال أثناء النزاعات المسلحة كضمانة أساسية  اتفاقيةتناولت 

لحماية األطفال من أخطار الحرب، فنصت على أن: "يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات 

طفال والنساء النفاس، من المناطق محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين واأل

المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع األديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى 

 هذه المناطق".  

 الوضع القانوني لألطفال المشاركين في األعمال العدائية:

في األعمال العدائية.  لكن يرى القانون الدولي اإلنساني أنه من غير الطبيعي أن يشارك األطفال 

الحروب في مخالفة صريحة لمبدأ اإلنسانية وقواعد  انتهاك هذا الحظر ويتم الزج باألطفال فيقد يتم 

القانون الدولي اإلنساني ويثور التساؤل في هذه الحالة عن صفة األطفال، والقواعد التي تنطبق 

لهم صفة المقاتلين،  المسلحة، تكوننزاعات األطفال في ال انخراطيمكن القول إنه في حالة فعليهم 

وينطبق عليهم وضع المقاتل، وفي حالة وقوعهم في قبضة الخصم، يكون لهم كامل الحق في التمتع 

 بوضع أسرى الحرب القانوني. 

وفي هذه الحالة يستفيد الطفل من القواعد العامة الواردة في القانون الدولي اإلنساني بشأن حماية 

أو  اعتقالهاألسرى ومعاملتهم، كما أنه نظراً لصغر سن الطفل فإنه يحظى بمعاملة خاصة في حالة 

 وقوعه في األسر. 

 األطفال المقاتلون أسرى الحرب:
جماعات مسلحة أخرى صفة ينطبق على األطفال المجندين في القوات المسلحة أو المشاركين مع 

 ويتمتعون بوضع أسرى الحرب القانوني إذا وقعوا في قبضة الخصم.   المقاتلين

وبالنسبة لعودة األطفال المقاتلين أسرى الحرب إلى الوطن، والتي تختلف بطبيعة الحال إذا كان 

. فعودة األطفال األسرى أثناء األعمال العدائية لم ينص انتهائهامال العدائية، أو عند ذلك أثناء األع

األعمال العدائية فإنه يجب أن يعاد  انتهاءأما بخصوص عودة األطفال األسرى عند  صراحة.عليها 

ما فيكجميع األسرى، األعمال العدائية شأنهم في ذلك  انتهاءاألطفال المقاتلون أسرى الحرب فور 

عدا إذا صدرت ضدهم أحكام عن جرائم جنائية. وعند مشاركة اللجنة الدولية للصليب األحمر في 

األعمال العدائية، تعطى األولوية لألطفال نظراً ألنهم أكثر  انتهاءعمليات اإلعادة إلى الوطن بعد 

 تعرضاً لإلصابة. 
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في القانون دور األمم المتحدة والقضاء الدولي الجنائي في حماية األطفال 

 الدولي اإلنساني:

A. :دور األمم المتحدة 

هنالك جهود من األمم المتحدة ألجل حماية المدنيين، خاصة النساء واألطفال، من الجرائم التي 

ترتكب في حقهم في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة؛ ولكن في سورية تم تعطيل مجلس األمن 

 بهم.عدة مرات بسبب روسيا والصين ولمصالح سياسية واقتصادية خاصة 

ة معطاه من ميثاق األمم المتحدة في مجال المحافظة على السلم لمجلس األمن صالحيات واسع

انتشار النزاعات المسلحة حول العالم وما صاحبها من انتهاكات جسيمة  الدوليين، لكنواألمن 

. وعندما يعجز مجلس األمن عن منع بشلل كليلحقوق اإلنسان قد أصاب السالم واألمن الدوليين 

أمريكية على العراق، والحرب االسرائيلية  -شن الحرب األنجلو ببعيد ما حدث عند الحرب، وليس

على لبنان وغزة، فليس أمام المنظمة الدولية سوى التمسك بحماية المدنيين من ويالت الحرب. عن 

مجلس األمن لصالحياته  استخدامطريق ما تصدره الجمعية العامة من قرارات وتوصيات، أو 

  السالم.للمراقبة وحفظ السالم واإلشراف على مفاوضات األخرى المتمثلة في إرسال قوات 

اما في الشأن السوري فكان مجلس األمن معطل كليا من الناحية التنفيذية بسبب مصالح الدول 

 بصلة.حق ال اخالقي وال يمت لإلنسانية  أصبحالكبرى ذات الحق السيادي بالفيتو الذي 

 الجمعية العامة: -1

تعد  الجمعية العامة هي الجهاز الوحيد من أجهزة األمم المتحدة التي تشترك في عضويته الدول 

أعضاء المنظمة جميعها، ولهذا فإنها تتمتع بأهمية كبيرة، كما ترجع األهمية كذلك إلى ما تتمتع به 

 عام شامل.   اختصاصالجمعية العامة من 

الجمعية العامة دراسات  تنشئالميثاق على أن من  13المادة  اإلنسان، تنصوفي إطار حقوق 

وتشير بتوصيات من أجل: "اإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة بال 

 تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء".

تحدة التي تتبنى المواثيق الدولية الخاصة وتجدر اإلشارة أن الجمعية العامة تعد  أكثر أجهزة األمم الم

 بحقوق اإلنسان. 

قد تبنت الجمعية العامة بعض اإلعالنات وأصدرت العديد من القرارات بهدف حماية األطفال في ل

  منها: بمبادئ القانون الدولي اإلنساني االلتزامالنزاعات المسلحة، وتدعيم 

 .1974والنزاعات المسلحة  الطوارئء في حاالت أوالً: اإلعالن الخاص بحماية األطفال والنسا

قامت األمم المتحدة بإجراء دراسة شاملة لمسألة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة بناءاً على 

، وارتباطاً بهذه الدراسة 1968توصيات المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان الذي عقد في طهران عام 
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من الجمعية العامة النظر في إمكانية صياغة  1970عام  في واالجتماعي االقتصاديطلب المجلس 

 أو في زمن الحرب. الطوارئإعالن حول حماية المرأة والطفل في حالة 

وقد قامت الجمعية العامة بناءاً على مسودة أعدتها اللجنة الخاصة بوضع المرأة والمجلس  

وأثناء  الطوارئوالطفل في حالة ، بإقرار اإلعالن العالمي لحماية المرأة واالجتماعي االقتصادي

 . 1974ديسمبر سنة  14النزاع المسلح، وذلك في 

 اآلتية: والمبادئوقد طلب اإلعالن من الدول األعضاء أن تراعي صراحة المعايير 

حظر الهجمات وعمليات القصف بالقنابل ضد السكان المدنيين، التي يعاني منها أكثر من  .1

 ويتعين شجب مثل هذه األعمال.غيرهم األطفال والنساء، 

صارخاً  انتهاكاإن استخدام األسلحة الكيماوية والبكترولوجية أثناء النزاع المسلح يمثل  .2

القانون الدولي اإلنساني،  ولمبادئ، 1949واتفاقيات جنيف لعام  1925لبروتوكول جنيف لسنة 

رار فادحة، ويجب استنكار ويصيب المدنيين وعلى األخص النساء واألطفال العزل بخسائر وأض

 ذلك بشدة.

على جميع الدول أن تقدم ضمانات لحماية األطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة، وذلك  .3

، 1949جنيف لسنة  واتفاقيات 1925بها في بروتوكول جنيف لعام  التزمتالتي  اللتزاماتهاوفاءاً 

 اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة. ومواثيق القانون الدولي األخرى الخاصة باحترام حقوق

يجب على الدول المشتركة في النزاعات المسلحة والعمليات العسكرية في األراضي التي  .4

ما يمكنها من جهد من أجل تجنيب األطفال  لأن تبذل ك االستعماريةال تزال خاضعة للسيطرة 

فة الخطوات الضرورية لضمان كا اتخاذوالنساء آلثار الحرب المدمرة، كما يجب على هذه الدول 

والتعذيب واإلجراءات العقابية والمعاملة التي تحط من  االضطهادحظر التدابير التي من شأنها 

 شأن اإلنسان والعنف، وعلى األخص ضد النساء واألطفال. 

تعتبر أعماالُ إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية والالإنسانية للنساء واألطفال،  .5

ً بالرصاص، ب بالجملة والعقاب الجماعي،  واالعتقالما في ذلك الحبس والتعذيب واإلعدام رميا

وتدمير المساكن والطرد قسراً، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في األقاليم 

 المحتلة.

لمنازعات وا الطوارئال يجوز حرمان النساء واألطفال الذين يجدون أنفسهم في حاالت  .6

المسلحة أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية، أو غير ذلك من 

 1الحقوق الثابتة لألطفال وفقا ألحكام القانون الدولي. 

                                                 
–بحق شعبها )أطفال  –العصابة االسدية –في سورية االمر مختلف وفريد من نوعه حيث ان الدولة الراعية تحولت الى مجرم حرب  1

 ...(. -نساء 
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 مجلس األمن: -2

الهامة  االختصاصاتبالنظر إلى طريقة تشكيل مجلس األمن، ونظام التصويت فيه، هذا إلى جانب 

والفاعلة التي يملكها والتي لم يتم منحها ألي جهاز من األجهزة األخرى للمنظمة الدولية، تتضح 

يعد  مجلس األمن صاحب المسؤولية الرئيسة  المتحدة، حيثأهمية بالغة له بين مختلف أجهزة األمم 

  :فيما يتعلق بحفظ السلم واألمن الدولي

أشار المجلس إلى أن حقوق اإلنسان وغير القابل التنازل عنها  1967لعام  237ففي قراره رقم 

، أكد مجلس األمن أن التطهير 1994لعام  941قراره رقم الحروب، وفييجب احترامها حتى أثناء 

 العرقي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي اإلنساني. 

 :قرارات مجلس األمن ذات الصلة بحماية األطفال
األمن بعض القرارات التي تتعلق بالحد من تأثير النزاعات المسلحة على  صدرت عن مجلس

 النزاع: األطفال، وحمايتهم أثناء النزاع المسلح وبعد

أول قرار يعترف بالتأثير العام والسلبي 1999لعام  1261قرار مجلس األمن رقم  •

لسالم ل على اللصراعات المسلحة على األطفال، وما يترتب على ذلك من آثار طويلة األج

ويحث مجلس األمن في هذا القرار جميع أطراف النزاع على  واألمن والتنمية المستدامة

المحددة لكفالة حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح، وعلى األخص،  بااللتزاماتالتقيد 

 النار إنسانياً ألغراض التطعيم وتوزيع مواد اإلغاثة، وبعدم مهاجمة المدارس إطالقوقف 

 األلغام األرضية، وعدم تجنيد األطفال أو استخدامهم كجنود. استخداموالمستشفيات وعدم 

وبموجب هذا القرار يدعو المجلس  2000لعام  1314كما أصدر مجلس األمن قراره رقم  •

الدول لوضع حد لإلتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة وباألسلحة الخفيفة وغيرها من 

تي يمكن أن تطيل المنازعات أو تزيد من حدة تأثيرها على السكان األنشطة اإلجرامية ال

 المدنيين، بمن فيهم األطفال. 

إلى مسؤوليته الرئيسية في حفظ السلم واألمن الدوليين، تواصلت جهود مجلس  واستنادا •

بالحد من تأثير الصراعات المسلحة على األطفال ففي قراره رقم  التزامهاألمن وأعلن 

جميع األطراف المعنية ألحكام  امتثال، وأكد المجلس على ضرورة 2001لعام  1379

بأن ينظر  التزامهمع  ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، ال سيما ما يتصل منها باألطفال

من ميثاق األمم المتحدة في اآلثار  41عند فرض تدابير بموجب المادة  االقتضاءحسب 

مكن أن تحدثها العقوبات على األطفال، وذلك بغية وضع التي ي واالجتماعية االقتصادية

 اإلنسانية المناسبة التي تراعي احتياجاتهم الخاصة.  االستثناءات

 بما يلي: االلتزامجميع األطراف في النزاعات المسلحة بضرورة  1379ويطالب القرار 

تهم في النزاعات أن تحترم بالكامل أحكام القانون الدولي المتصلة بحقوق األطفال وحماي -

التي تنص عليها بموجب بروتوكوالت  وااللتزامات، 1949المسلحة، ال سيما اتفاقيات جنيف لعام 

 .1989األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام  واتفاقيةاإلضافية،  1977عام 
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أن توفر الحماية والمساعدة لالجئين والمشردين الذين غالبيتهم من النساء واألطفال، وفقاً  -

 معايير والنظم الدولية المطبقة.لل

الخاصة للفتيات المتأثرات  واالحتياجاتأن تتخذ تدابير خاصة لتعزيز وحماية الحقوق  -

بما في ذلك العنف الجنسي، ال  واالستغاللبالنزعات المسلحة، وأن تضع حد لجميع أشكال العنف 

 .االغتصابسيما 

لخاص لألمين العام المعني باألطفال التي تعهدت بها للممثل ا بااللتزاماتأن تفي  -

األمم المتحدة ذات الصلة، فيما يتعلق بحماية األطفال في حاالت  لهيئاتوالنزاعات المسلحة، وكذلك 

 النزاع المسلح.

، عن طريق أحكام تتصل بنزع االقتضاءأن تكفل األطفال في اتفاقيات السالم، بما ذلك عند  -

عادة إدماجهم وإعادتهم إلى أسرهم، وأخذ آراء األطفال في تلك سالح األطفال الجنود وتسريحهم وإ

 إن أمكن.  االعتبارالعمليات في 

كما يحث مجلس األمن في هذا القرار الدول األعضاء على وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب، 

ها من وأن تحاكم المسؤولين عن جرائم اإلبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، وغير

 الجرائم الفظيعة المرتكبة في حق األطفال. 

بحماية األطفال من عواقب وأضرار  التزامهأن مجلس األمن أعلن نجد من خالل القرارات السابقة و

الحرب، ولقرارات مجلس األمن أهمية بالغة على الصعيد الدولي، لذلك نجد أن الدول قد ترغب أو 

 والستجابةمجلس األمن، نظراً لتأثيره على الرأي العام تتحاشى، بحسب الحالة، صدور قرار من 

األجهزة األخرى في المنظمة الدولية بمتابعة تنفيذه، هذا فضالً على أن ميثاق األمم المتحدة ينص 

على أنه: "يتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"  وأن 

 .لى المجلستتقدم بتقارير بشأنها إ

من المالحظ ومن خالل متابعة قرارات مجلس األمن والتقارير المقدمة بخصوصها فيما يتعلق 

باألطفال يتضح أن هناك عالمات بارزة وخطوات إيجابية بدأ اتخاذها بصورة ملموسة لحماية 

هو القيام بإدماج  األهمولعل  اثناء النزاع المسلح أم بعدهاألطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، سواء 

 حماية األطفال في عمليات حفظ السالم، وفي مفاوضات السالم. 

العمل على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس األمن وليس االقتصار على اصدار  البد منولكن 

يحدث اآلن في سورية حيث أن الالنظام المجرم يخترق كل قرارات مجلس األمن  فقط، كماالقرار 

 الروسي.صة بالحالة السورية وبشكل يومي ومقصود في ظل الفيتو العامة والخا

B.  الجنائي:دور القضاء الدولي 

، خاصة األطفال والنساء، وذلك أثناء كثيرة ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية في حق المدنيين

حقوق  انتهاكاتالنزاعات المسلحة، ومن ثم فإن وجود نظام دولي فع ال للمساءلة الجنائية عن 

هذه الحقوق، عن طريق تتبع  احتراماإلنسان في زمن الحرب، يعد من أقوى الضمانات التي تكفل 
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، أمام محكمة الجنايات الدولية أو امام المحاكم الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها والمعاقبة عليها

 المؤقتة.الدولية 

 المحاكم الدولية المؤقتة: -1

بل هناك  الدولية،ليس الدولة التي تنتهك قوانين وأعراف الحرب فقط هي التي تتحمل المسؤولية 

 أيضاً مسؤولية الفرد الجنائية.  

أفرزت محكمتا نورمبرج وطوكيو اللتان عقدتا بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب 

القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية عدداً من األحكام التي أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل 

بمقتضى القانون الدولي.  حيث مهدت هذه المحاكمات الطريق لألمم المتحدة لتأكيد مسؤولية الفرد 

حقوق اإلنسان في زمن الحرب، حينما تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة  انتهاكاتالجنائية عن 

ذي أقرت بموجبه مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها ، ال1946( في عام 1-)د 90القرار رقم 

في ميثاق محكمتي نورمبرج وطوكيو، وقد بادرت الجمعية العامة في العام التالي بتكليف لجنة 

الموجهة ضد السالم  االنتهاكات، وكذلك تقنين المبادئالقانون الدولي بإعداد صياغة وتقنين هذه 

لجنة القانون الدولي تقريرها عن مبادئ القانون الدولي  تاعتمد 1950وأمن البشرية. ففي سنة 

 المعترف بها في ميثاق محكمة نومبرج. 

مسؤولية الفرد الجنائية عن األفعال التي يعد   ، بمبدأ1949كذلك فقد أخذت اتفاقيات جنيف لعام 

.  االتفاقياتتلك  األفعال التي تعد  جرائم حرب وفقاً لمفهوم ؛ أيإتيانها بمثابة مخالفات جسيمة لها

الجسيمة، أي مجرمي الحرب، تعد أمراً واجباً في جميع األوقات  االنتهاكاتوأن محاكمة مرتكبي 

وفي أي مكان، وهذا الواجب يقع في المقام األول على عاتق الدول بأن تتخذ التدابير التشريعية 

 . جنيف تفاقياتالجسيمة  انتهاكاتالالزمة لمعاقبة األشخاص الذين يرتكبون 

وهذه المحاكمات يمكن أن تتوالها المحاكم الوطنية في مختلف الدول، كما يمكن أن تتوالها هيئة 

 دولية.

مسؤولية المرتكبين المباشرة لهذه  االتفاقياتوفيما يتعلق بنطاق تطبيق المسؤولية الفردية، تقرر 

وكذلك رؤسائهم، كما تتضمن المدنيين والعسكريين على السواء، سواء كان هؤالء  االنتهاكات

من اعتبار  االتفاقياتالعسكريين أعضاء في قوات رسمية أم غير رسمية.  وال شك أن ما ذهبت إليه 

ً عن  المخالفات الجسيمة، والتي تعد من جرائم  ارتكابهالفرد اإلنساني هو وحده المسؤول جنائيا

 وهذا يتفق مع ما سارت عليه السوابق التاريخية وما قررته الوثائق الدولية.  الحرب،

 على األطفال والنساء  اعتداءاتحدث في يوغسالفيا ورواندا وليبريا وفلسطين من  ان ما

قام صرب البوسنة  ، حين1991فلو أخذنا على سبيل المثال ما حدث في البوسنة والهرسك منذ عام 

المسلمين، بعمليات تطهير عرقي ضد  –حينذاك  -االتحاديةية يوغسالفيا وبمساعدة من جمهور

واحدة من أسوأ حاالت  منظمة، وفينفذوا جريمة إبادة الجنس على نطاق واسع وبطريقة  وبأنهم

.  وتحرك المجتمع 1994إبادة األجناس في التاريخ، قتل ما يقارب المليون شخص في روندا عام 
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 ومبادئ لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم لخرقهم الواضح لقواعد الدولي في تطور هام جداً 

 القانون الدولي اإلنساني.

، والذي نص على 1993فبراير  22في  808وبسبب هذه الجرائم، أًصدر مجلس األمن القرار رقم 

الدولي الخطيرة للقانون  االنتهاكاتإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة األشخاص المسؤولين عن 

.  ثم جاء قرار مجلس 1991في أراضي يوغسالفيا السابقة منذ عام  ارتكابهااإلنساني، التي تم 

لروندا، ، ليقضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 1994نوفمبر  8الصادر في  955األمن رقم 

األخرى الجسيمة  واالنتهاكاتاألشخاص الذين يعد ون مسؤولين عن أعمال إبادة الجنس  لمحاكمة

للقانون الدولي اإلنساني، التي اقترفت في أراضي روندا، وكذلك المواطنين الروانديين الذين يعد ون 

أراضي الدول المجاورة في الفترة من أول  االنتهاكات فيهذه األعمال أو  ارتكابمسؤولين عن 

 . 1994ديسمبر عام  31وحتى  1994يناير 

سهمت في توسيع نطاق المسؤولية الجنائية الفردية، فالشخص ويمكن القول أن يوغسالفيا ورواندا أ

الفعل بمفرده أو مع جماعة، أو تنفيذاً ألوامر  ارتكبيسأل عن جرائمه بغض النظر عما إذا كان قد 

 رؤسائه.

 المحكمة الجنائية الدولية:  -2

 االعتداءمن  -خاصة النساء واألطفال  -بسبب جهود المجتمع الدولي المبذولة ألجل حماية المدنيين 

على حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة، باتت الحاجة ملحة إلنشاء قضاء دولي جنائي دائم لمعاقبة 

لجمعية العامة بناءاً على طلب ا مرتكبي الجرائم في حق اإلنسانية سواء في وقت السلم أم الحرب، و

، 1990،  أجرت لجنة القانون الدولي في دورتها الثانية واألربعين المعقودة عام 1989في عام 

دراسة شاملة لمسألة إنشاء محكمة جنائية دولية ذات طابع دائم تكون لها صلة بمنظمة األمم المتحدة، 

إعداد نص موحد والتحضيرات، بشأن  االجتماعاتتواصلت  1997وحتى عام  1992ومنذ عام 

بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وخالل المؤتمر الدبلوماسي الذي نظمته األمم المتحدة في 

، تم اعتماد "نظام روما األساسي للمحكمة 1998يوليو  17يونيو حتى  15روما في الفترة من 

 الجنائية الدولية".

 بالتحقيق وبمحاكمة (، تختصInternational Criminal Court)الدولية والمحكمة الجنائية 

 األشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة وهي: 

 جريمة اإلبادة الجماعية.  -

 الجرائم ضد اإلنسانية.   -

 جرائم الحرب.  -

 جريمة العدوان. -
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ف النظام األساسي المقصود بكل واحدة من الجرائم الثالث األولى،  8-6في المواد من  1وقد عر 

مة العدوان سوف تدخل في االختصاص الفعلي للمحكمة بعد أن تقوم الدول األطراف أما جري

أن اختصاص  مختصة، كماعلى تعريف العدوان وعناصره وشروطه التي تجعل المحكمة  باالتفاق

 .  باالتفاقيةبعد سريان العمل  ارتكبتالمحكمة مستقبلي فقط، بمعنى أنها لن تنظر إال الجرائم التي 

ميثاق المحكمة من نطاق الجرائم الدولية التي ترتكب في زمن الحرب، فعلى سبيل المثال،  لقد وس ع

من نظام روما األساسي المفهوم التقليدي لجرائم الحرب، وتوضيح المقارنة بين  8تتناول المادة 

ملية من ميثاق محكمة نورمبرج، أن ع 6القائمة التي تحتويها هذه المادة وتلك الموجودة في المادة 

تعريف مختلف األفعال على أنها جرائم حرب قد تطورت تطوراً هائالً وأدت إلى تقنين أوسع وأكثر 

 تفصيالً.

المحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة عندما ترتكب  الختصاصويعني ذلك خضوع جرائم الحرب 

على نطاق واسع.  وينص نظام  الجرائملمثل هذه  ارتكابكجزء من خطة أو سياسة أو كجزء من 

في النزاعات المسلحة الدولية أم غير  ارتكبتالمحكمة على المعاقبة على جرائم الحرب سواءاً 

 .1977، وبروتوكوليها اإلضافيين لعام 1949الدولية، كما ورد في اتفاقيات جنيف لعام 

لقانون الدولي، فمحكمة العدل لقد كانت المحكمة الجنائية الدولية هي الحلقة المفقودة في النظام ا

الدولية تتناول القضايا التي أطرافها دول، وبدون محكمة جنائية دولية تتعامل مع المسؤولية الفردية، 

فإن نظام المحكمة يطبق فقط  عقاب، لذلكالجسمية لحقوق اإلنسان تمر غالباً دون  االنتهاكاتكانت 

ة على أن اختصاصها يشمل األشخاص على األفراد، وفي هذا الصدد ينص ميثاق المحكم

الطبيعيين، الذين يرتكبون جريمة، وبأن الشخص يكون مسؤوالً عنها بصفته الفردية، ويصبح 

 عرضةً للعقاب من جانب المحكمة. 

هذا ولم يخلو نظام المحكمة من إشارات محددة بخصوص حماية األطفال من الجرائم التي تدخل 

على أنه "ال يكون للمحكمة اختصاص  26في المادة  األساسيظام ، ولهذا فقد نص الناختصاصهافي 

الجريمة المنسوبة إليه"، وقد جاء هذا النص  ارتكابعاماً وقت  18على أي شخص يقل عمره عن 

إمعاناً في حماية األطفال حيث أنهم ال يرتكبون األفعال والجرائم المنصوص عليها في هذه االتفاقية 

 هم ضحية للكبار وأطماعهم. من تلقاء أنفسهم، وإنما

وباإلضافة إلى ذلك أدرج النظام األساسي للمحكمة في قائمة جرائم الحرب التي تدخل في 

األطفال دون الخامسة عشرة من عمرهم بصورة فعلية في األعمال  اشتراكالمحكمة،  اختصاص

القوات  دولي، وفيلح الحربية، أو القيام بتجنيدهم في القوات المسلحة الوطنية عند نشوب نزاع مس

 المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة األخرى عند نشوب نزاع مسلح غير دولي. 

                                                 
  1998تموز/ يوليه 17نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  للمزيد راجع : 1

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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 حرب  الحربية: جريمة

 

 التوصيات:

العمل على تعديل القوانين التي تمس الطفل والطفولة وجعلها تقترب من المعايير الدولية  -1

 .لحقوق الطفل كما نصت عليها اتفاقيه حقوق الطفل واالتفاقيات األخرى الداعمة لها 

العمل على تأهيل كافة الفعاليات والكوادر التي على تماس مباشر مع الطفل وخاصة  -2

الجمعيات األهلية التي ترعى األطفال وإيالء عناية خاصة باألحداث الجانحين إذ ال بد من 

وجود قضاة نيابة وتحقيق متخصصين بحقوق الطفل، كما ال يجوز توقيف الطفل إال في 



 

33 

 
 

فية التعامل مع الطفل )إيجاد قسم شرطة في كل محافظة خاص دائرة توقيف مختصة في كي

 باألطفال(.

 سورية.أن يكون لوسائل اإلعالم دورا فعاال في التركيز على أهمية حقوق الطفل في  -3

العمل على إعداد دراسات قائمة على الرصد الميداني وتنفيذ برامج تربوية وتعليمية لرفع  -4

سوية المؤسسات القائمة على رعاية األطفال في األسرة والمدرسة والمؤسسات 

 .األهليةاالجتماعية والجمعيات 

ضرورة تفعيل دور الجمعيات المدنية وفق قانون عصري لها، ورصد ظاهرة العنف ضد  -5

 ونشر اتفاقية حقوق الطفل بين األطفال وتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق. ،طفالاأل

ضرورة وجود استراتيجية للتقليل من ظاهرة انتشار عمالة األطفال، وأن تستهدف الحاالت  -6

الملحة الشديدة الخطورة التي فيها إساءة للطفل، مع تأكيد أن الهدف النهائي هو إلغاء عمالة 

 األطفال.

تعقد بمساعدات من جهات إقليمية ودولية حول حقوق الطفل،  االجتماعاتالكثير من  هنالك -7

 أن تصبح موضع التطبيق العملي. ولكن من الضروري  وتخرج بقرارات أو توصيات هامة

وروسيا والصين( لمنعهم  إيرانوالدبلوماسي على حلفاء المجرم بشار ) الضغط السياسي -8

والحماية الدولية والسياسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق من االستمرار في توفير الغطاء 

 المسؤولية.الشعب السوري وتحميلهم 

 الدولية.احالة المتورطين والمجرمين الى محكمة الجنايات  -9

مطالبة مجلس االمن والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق االنسان ان تتحمل مسؤولياتها  -10

 .…وويغرق  دمرتجاه الشعب السوري الذي يعتقل ويهجر وي

الشراكة بين الحكومات الداعمة والمجتمعات المحلية لتقديم خدمات التعليم والحماية من  -11

 االستغالل والعنف وتقديم العناية النفسية والدعم.

عن قصف  والتوقف التامنطالب االمم المتحدة باإلسراع في تشكيل محكمة خاصة لسورية  -12

المناطق المدنيين واحترام القانون العرفي االنساني حيث أن القصف العشوائي الموجه 

 ضد المدنيين العزل يعتبر جريمة حرب.

نطالب محكمة الجنايات الدولية بمعاقبة العصابة االسدية المجرمة بحق الشعب الحر حيث  -13

و عمل الزامي بحسب جرائم الحرب من القواعد اآلمرة ومعاقبة مرتكبيها ه أن حظر

انتهاكات حقوق من أخطر ان الجرائم ضد االنسانية هي  كماالمبادئ العامة للقانون الدولي 

 االساسية.االنسان 

على مجلس األمن أن يتحمل المسؤولية حيث ان العصابة المجرمة لم تلتزم بقراره رقم  -14

ال يوجد التزام بوقف عمليات القصف كما  وال بغيره من القرارات 2014لعام  2139

 اليومي.العشوائي التي تسبب التدمير والقتل 

 السوريين.لحفظ ارواح تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية  -15



 

34 

 
 

 الخاتمة: 

األمن واألمان ويتعهده  يمنحهالطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النضج، وهو بحاجة إلى من 

  .بالرعاية

جل تقرير حقوق اإلنسان، ثم يترك األطفال ألالمجتمع الدولي  يسعى أن م يكن من المقبوللوبالتالي 

 وهم أضعف أفراد المجتمع االنساني دون أن يمنحهم الحماية والرعاية.

حقوق اإلنسان العامة، عالوة على ذلك  اتفاقياتالطفل يتمتع بكافة أو معظم الحقوق الواردة في ف

درجة نضجه. بل أن بعض الحقوق المقررة لإلنسان فهو يتمتع بالحقوق التي تتناسب مع سنه و

 بشكل عام يستفيد منها الطفل أكثر من غيره من الطوائف البشرية األخرى.

ً  سوريةاطفال  إال أن خمسة هو األكثر إضراراً باألطفال في التاريخ المعاصر اذ يرى  يعيشوا نزاعا

ويعيش قرابة مليون منهم تحت الحصار  الحرب،مليون طفل سوري مستقبلهم تحاصره  ونصف

 منتظم.وفي أماكن يصعب الوصول إليها وتقديم اإلغاثة بشكل 

ومعلميهم، وإخوتهم وأخواتهم وأصدقاءهم ومنازلهم  وفقدوا مدارسهم فقد آالف األطفال حياتهم

بعضهم  مل فيما يتم تجنيدوبدالً من التعلم واللعب، اضطر العديد منهم للع ،وشعورهم باالستقرار

 للقتال ...

المتعلقة بحقوق األطفال التي  إن اعتقال االطفال ومعاملتهم على هذا النحو يعدان اختراقاً لالتفاقيات

 1993في عام  سوريةوأبرزها اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها  - سوريةعت عليها وق

الثورة السورية ومازالت  ارتكبت مختلف انواع الجرائم في حق االطفال السوريين منذ اندالع

الف طفل  20مقتل حوالي  2015مستمرة حتى اليوم  ولقد تم تسجيل الضحايا حتى نهاية عام 

ومنهم من قتل  قتل برصاص القناص وبدم بارد 600سوري  من قبل القوات االسدية بينهم حوالي 

سامة والقنابل البرميلية بالقصف  العشوائي بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية والغازات ال

الف  11واعتقلوا حوالي  وصوال الى الذبح بالسالح االبيض بمجازر ذات طابع همجي طائفي 

حيث انه يتم تعذيبهم بنفس اساليب تعذيب  الوحشي بسبب التعذيب 200طفل كما قتلت حوالي 

 1يتيم من ناحية األماآلف طفل  5الف طفل الى يتيم األب وقرابة  20وتحويل حوالي الرجال تقريبا 
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