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تجنيد األطفال

الحرب واملحارصين فـي  إن األطفال املعرضني ملخاطر 
قد  مشتتة،  عائالتهم  أصبحت  والذين  القتال  مناطق 
القتال، وقد  للمشاركة فـي  أنفسهم مدفوعني  يجدون 
فظائع  ارتكاب  عىل  يرغمون  أو  الفظائع  يشاهدون 
موجهة أحيانًا ضد عائالتهم. وميكن أن يفيض ذلك إىل 
تدمري طفولتهم وإىل معاناتهم من آثار تظل تالحقهم 

مدى الحياة.

تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( 
ضحايا  لجميع  املساعدة  تقديم  أجل  من  تحيز  بدون 
إىل  استناًدا  األخرى  العنف  وحاالت  املسلحة  النزاعات 
معيار واحد فقط وهو الحاجة. وتويل املنظمة اهتامًما 
خاًصا لألطفال. وفـيام يخص األطفال املرتبطني بالقوات 
الدولية  اللجنة  تعمل  مسلحة،  بجامعات  أو  املسلحة 

فـي  باشرتاكهم  الخاصة  التالية  املراحل  جميع  فـي 
النزاعات:

القوات  فـي  األطفال  تجنيد  منع  النزاع:  وأثناء  •  قبل 
املسلحة أو الجامعات املسلحة )من خالل التشجيع 
واعتامد  املنطبقة  املعاهدات  عىل  املصادقة  عىل 
األطفال  لترسيح  والسعي  الصلة(،  ذات  الترشيعات 
الجامعات  أو  املسلحة  القوات  )فـي  املجندين 
املسلحة(، وحامية األطفال املحتجزين ألسباب تتصل 

بالنزاع؛
إدماج  إلعادة  الدعم  توفـري  وبعده:  النزاع  •  أثناء 
أو  املسلحة  بالقوات  مرتبطني  كانوا  الذين  األطفال 

بجامعات مسلحة؛
•  وفـي جميع األوقات: مل شمل األطفال بعائالتهم.
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“يقصـد بعبـارة )الطفـل املرتبـط بقوة مسـلحة أو 

جامعـة مسـلحة( أي شـخص دون الثامنـة عـرشة 

مـن عمـره ُجّند أو اسـتخدم، حاليًا أو فــي املايض، 

مـن قبـل قـوة مسـلحة أو جامعـة مسـلحة، أيـا 

كانـت املهـام التـي اضطلـع بهـا، مبـا فــي ذلـك، 

عـىل سـبيل الذكـر ال الحـر، األطفال، مـن األوالد 

أو  طهـاة  أو  كمحاربـني  املسـتخدمون  والبنـات، 

حاملني أو سـعاة أو جواسـيس أو ألغراض جنسـية. 

وال يقصـد بهـا فقط األطفـال املشـاركون أو الذين 

سـبق أن شـاركوا مبـارشة فــي أعـامل قتاليـة”.

باريــس: قواعــد و مبــادئ توجيهيــة  )مبــادئ 

بشــأن األطفــال املرتبطــني بالقــوات املســلحة 

شــباط/فرباير2007.  املســلحة،  الجامعــات  أو 

وتســتخدم أيًضــا اللجنــة الدوليــة هــذا التعريــف(

لكل طفل الحق فـي طفولة طبيعية والحق فـي تنمية 

قدراته البرشية.

ضحايا  الحرب،  وقت  فـي  األطفال  يكون  ذلك  ومع 

الفظائع أو شهوًدا عليها أو مشاركني فـيها. وقد يتعرض 

األطفال لالحتجاز أو اإلصابة أو القتل أو االنفصال عن 

غالب  فـي  مضطرون  وهم  بآخر،  أو  بشكل  عائالتهم 

األحيان إىل الفرار.

األطفال  تجنيد  لوقف  املبذولة  الدولية  الجهود  ورغم 

ومنع اشرتاكهم فـي العمليات العدائية، تواصل القوات 

املسلحة والجامعات املسلحة تجنيد األطفال إلزاميًا أو 

طوعيًا مام يعرضهم لخطر شديد ويحرمهم من أغلب 

حقوقهم األساسية.

تسهم عوامل كثرية فـي تجنيد األطفال. وبينام يتحمس 

أو  املسلحة  الجامعات  فـي  لالشرتاك  األطفال  بعض 

وإجبارهم  آخرين  اختطاف  يجري  املسلحة،   القوات 

عىل الخدمة كجنود أو عىل تنفـيذ مهام الدعم.
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الظروف االجتامعية السلبية: املخاطر التي 

يتعرض لها األطفال

تسود فـي العديد من البلدان التي تشهد حروبًا، ظروف 

اجتامعية مثل العنف فـي الشوارع أو الفقر املدقع أو 

احتامالت  من  يزيد  ما  الدعم،  مؤسسات  وجود  عدم 

الجامعات  أو  املسلحة  القوات  فـي  األطفال  تجنيد 

الذين فقدوا آباءهم بسبب  املسلحة. ويكون األطفال 

الذين  األطفال  من  استضعافًا  أكرث  النزوح،  أو  املوت 

التجنيد  لخطر  عرضة  وأكرث  عائالتهم،  مع  يعيشون 

فـي القوات املسلحة أو فـي جامعات مسلحة. ونظرًا 

نفوسهم  متأل  ما  غالبًا  املألوفة،  بيئتهم  عن  النفصالهم 

الشكوك بشأن مستقبلهم وأماكن وجود أحبائهم. وقد 

املسلحة  للقوات  الظروف  هذه  فـي  االنضامم  يصبح 

الحامية  بعض  الكتساب  طريقة  مسلحة  لجامعات  أو 

واملكانة االجتامعية، وقد يُنظر إليه أيًضا عىل أنه سبيل 

للنجاة.

أجل  من  مسلحة  لجامعة  األطفال  بعض  ينضم  وقد 

بينام  أقرانهم.  وسط  ليكونوا  أو  قضية  لصالح  القتال 

يجري اختطاف اآلخرين عنوة من بني عائالتهم.
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مبوجب  ذلك  قبل  الرشد  سن  يبلغ  مل  ما  الثامنة عرشة  يتجاوز  مل  إنسان  كل  الطفل  “...يعني 

القانون املنطبق عليه”.

)اتفاقية حقوق الطفل، املادة1(
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التجنيد القرسي

لألطفال  القرسي  التجنيد  األحيان  غالب  فـي  يكون 

فـي القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة أو التهديد 

بذلك، وسيلة إلرهاب املدنيني وابتزازهم.

ويُستخدم األطفال فـي أحيان كثرية فـي أغراض أخرى 

خالف االشرتاك املبارش فـي األعامل العدائية، فـيمكن 

استخدامهم كخدم فـي املنازل، أو استعبادهم جنسيًا، 

“األطفال  مصطلح  يعترب  ما  غالبًا  السبب  ولهذا  إلخ. 

الجنود” املستخدم عادة محدوًدا للغاية.

لألطفال  إساءة  الظروف،  كل  فـي  ذلك،  ويشكل 

ويعرضهم لخطر شديد، حتى لو كان االنضامم للقوات 

الكثري  يختاره  قد  أمرًا  مسلحة  لجامعة  أو  املسلحة 

املتاحة.  الخيارات  كأفضل  إليه  وينظرون  األطفال  من 

بجامعات  أو  املسلحة  بالقوات  املرتبطون  فاألطفال 

مسلحة هم محرومون فـي أكرث األحيان من عائالتهم 

من  متّكنهم  التي  األخرى  األمور  ومن  التعليم  ومن 

تنمية أنفسهم واإلحساس بطفولتهم واالستعداد ملرحلة 

البلوغ.

الجامعات  أو  املسلحة  القوات  فـي  األطفال  ويجنَّد 

املسلحة ألن استغاللهم يعترب سهاًل، وليسوا عىل دراية 

كاملة باملخاطر التي ينطوي عليها الوضع، وألن إدراكهم 

وقد  متطور.  غري  نسبيًا  والخطأ هو  الصواب  ملفهومي 

أو  قاتلة  بأسلحة  تسليحهم  الحاالت  بعض  فـي  جرى 

العنف  واملخدرات لحضهم عىل  الكحول  لهم  أعطيت 

وعدم الخوف أو إجبارهم عىل االعتامد عىل الجامعة 

التي جندتهم. 

من  للخروج  سبيل  إيجاد  عىل  قدرتهم  عدم  وبسبب 

األطفال  أصبح هؤالء  الشديد،  أو خوفهم  الوضع  هذا 

خطرًا  يشكلون  موقوتة”  “قنابل  األحيان  بعض  فـي 

األطفال  يعاين  ذلك  ومع  غريهم.  وعىل  أنفسهم  عىل 

املسلحة  الجامعات  أو  املسلحة  بالقوات  املرتبطون 

جسديًا ونفسيًا واجتامعيًا، وتستمر آثار اشرتاكهم فـي 

النزاع لفرتة طويلة بعد توقف القتال.

املرتبطني  األطفال  عدد  بدقة  يقّدر  أن  الصعب  ومن 

مختلف  فـي  مسلحة  بجامعات  أو  املسلحة  بالقوات 

أنحاء العامل. إال أننا نستطيع التأكيد بأن عرشات اآلالف 

منهم يشاركون فـي الوقت الراهن فـي النزاعات. وقد 

عرف مئات اآلالف املصري نفسه خالل العقد املايض أو 

نحو ذلك.
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ضامن االمتثال للقانون

اللجنة الدولية للصليب األحمر هي راعية القانون الدويل 

اإلنساين، وتعمل عىل نرش املعرفة بهذه املجموعة من 

القوانني وفهمها. ويكمن الجانب اآلخر من دورها فـي 

هذا املجال فـي تطوير القانون اإلنساين عند االقتضاء. 

بااللتزامات  الوفاء  عىل  الدول  الدولية  اللجنة  وتشجع 

أنشطة  وتدعم  وقعتها،  التي  املعاهدات  فـي  الواردة 

األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات 

)الجمعيات الوطنية( لتعزيز القانون اإلنساين.

يكون القانون فعااًل فقط فـي حالة االلتزام به. ويُطلب 

من الدول األطراف فـي اتفاقيات جنيف احرتام القانون 

عىل  الدولية  اللجنة  وتعمل  احرتامه.  وكفالة  اإلنساين 

تذكري الدول والجامعات املسلحة بالتزاماتها وتسعى إىل 

ضامن إدراك غري امللتزمني بالقانون اإلنساين بأن عليهم 

العدول عن ذلك. وتشدد اللجنة الدولية أثناء تدريب 

عىل  اإلنساين  القانون  مجال  فـي  املسلحة  القوات 

االلتزامات املتعلقة بحامية األطفال وتأمني رفاهيتهم.

املنظمة  فـي  االستشارية  الخدمات  قسم  ويبقى 

الوطنية  القوانني  الدول عىل صياغة  مستعًدا ملساعدة 

لتنفـيذ القانون اإلنساين، وتوفـري الدعم إلنفاذ اتفاقية 

حقوق الطفل )املادة 38( وبروتوكولها االختياري بشأن 

اشرتاك األطفال فـي املنازعات املسلحة.

بعنوان  وثيقة   2011 عام  الدولية  اللجنة  وأصدرت 

لنظام  الوطني  التنفـيذ  أجل  من  التوجيهية  “املبادئ 

أو  املسلحة  بالقوات  املرتبطني  األطفال  يحمي  شامل 

عملية  إجراءات  الوثيقة  وتقرتح  مسلحة”.  بجامعات 

من أجل التنفـيذ الوطني الفعيل للقواعد الدولية التي 

تحمي األطفال املتأثرين بالنزاعات املسلحة. 
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اإلطار القانوين

اتفاقيات جنيف،    إىل  اإلضافـي  األول  الربوتوكول  ينص 
األول(  اإلضافـي  )الربوتوكول   1977 حزيران/يونيو   8

الذي ينظم النزاعات املسلحة الدولية عىل ما ييل:

التدابري  كافة  اتخاذ  النزاع  أطراف  عىل  “يجب 
الذين مل  األطفال  اشرتاك  تكفل عدم  التي  املستطاعة، 
العدائية  يبلغوا بعد سن الخامسة عرشه فـي األعامل 
أن  بوجه خاص،  األطراف،  وعىل هذه  مبارشة،  بصورة 
املسلحة.  قواتها  فـي  الصغار  هؤالء  تجنيد  عن  متتنع 
ويجب عىل أطراف النزاع فـي حالة تجنيد هؤالء ممن 
بلغوا سن الخامسة عرشة ومل يبلغوا بعد الثامنة عرشة 
)املادة  سًنا”  أكرب  هم  ملن  األولوية  إلعطاء  تسعى  أن 

77، الفقرة 2(.

وينص الربوتوكول الثاين اإلضافـي إىل اتفاقيات جنيف، 
الثاين(  اإلضافـي  )الربوتوكول   1977 حزيران/يونيو   8

الذي ينظم النزاعات املسلحة غري الدولية عىل ما ييل:

“ال يجوز تجنيد األطفال دون الخامسة عرشة فـي القوات 
باشرتاكهم  السامح  يجوز  وال  املسلحة.  الجامعات  أو 
)ج((.  3 الفقرة   ،4 )املادة  العدائية”  األعامل  فـي 

وينص القانون اإلنساين العرفـي كذلك عىل عدم تجنيد 
املسلحة  الجامعات  أو  املسلحة  القوات  فـي  األطفال 
األعامل  فـي  باملشاركة  لألطفال  السامح  عدم  وعىل 
العدائية )القاعدتان رقم 136 و137 من دراسة اللجنة 

الدولية عن القانون الدويل اإلنساين العرفـي(.

مبا  فـيها  األطراف  الدول  الطفل  حقوق  اتفاقية  وتلزم 
ييل:

املمكنة عمليًا  التدابري  الدول األطراف جميع  •  “تتخذ 
ليك تضمن أال يشرتك األشخاص الذين مل تبلغ سنهم 
خمس عرشة سنة اشرتاكًا مبارًشا فـي الحرب” )املادة 

،))2( 38
•  “متتنع الدول األطراف عن تجنيد أي شخص مل تبلغ 
وعند  املسلحة.  قواتها  فـي  سنة  سنه خمس عرشة 
عرشة  خمس  سنهم  بلغت  الذين  األشخاص  تجنيد 
سنة ولكنها مل تبلغ مثاين عرشة سنة، يجب عىل الدول 
األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكرب سًنا”. 

)املادة 38 )3((.

يقرأ فـي أعىل الصورة: ال ! ال تقتلني، لدى الحق فـي الحياة.
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال فـي املنازعات املسلحة يلزم الدول األطراف مبا 

ييل:

التدابري املمكنة عمليًا لضامن عدم اشرتاك أفراد قواتها املسلحة الذين مل يبلغوا  •  “تتخذ الدول األطراف جميع 

الثامنة عرشة من العمر اشرتاكًا مبارًشا فـي األعامل الحربية” )املادة 1(،

الثامنة عرشة من العمر للتجنيد اإلجباري فـي  •  “تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين مل يبلغوا 

قواتها املسلحة” )املادة 2(،

•  “ترفع الدول األطراف الحد األدىن لسن تطوع األشخاص فـي قواتها املسلحة الوطنية عن ]سن خمس عرشة سنة،[ 

و]تعرتف[ بحق األشخاص دون سن الثامنة عرشة فـي التمتع بحامية خاصة مبوجب االتفاقية”. )املادة 3 )1((.

وينص الربوتوكول االختياري أيًضا عىل أنه:

•  “ال يجوز أن تقوم املجموعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة ألي دولة فـي أي ظرف من الظروف بتجنيد 

أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة عرشة فـي األعامل الحربية” 

•  “تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املمكنة عمليًا ملنع هذا التجنيد واالستخدام، مبا فـي ذلك اعتامد التدابري 

القانونية الالزمة لحظر وتجريم هذه املامرسات” )املادة 4 )1( و )2((.

الدولية،  الجنائية  للمحكمة  األسايس  النظام  ومبوجب 
إن تجنيد األطفال دون سن الخامسة عرشة من العمر 
الفاعلة  للمشاركة  استخدامهم  أو  تطوًعا  أو  إلزاًما 
النزاعات  فـي  العدائية هو جرمية حرب  األعامل  فـي 

املسلحة الدولية منها وغري الدولية )املادة 8(. 

املتعلقة   182 رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  أما 
بأسوأ أشكال عمل األطفال، فتلزم أيًضا الدول األطراف 
باتخاذ تدابري عاجلة وفعالة لضامن حظر تلك املامرسات 
تعبري  ويشمل  ملحة.  أولوية  باعتبارها  لها  حد  ووضع 
االتفاقية  فـي مفهوم هذه  األطفال  أشكال عمل  أسوأ 
بالرق...  الشبيهة  املامرسات  أو  الرق  أشكال  “كافة 
اإلجباري لألطفال الستخدامهم  أو  القرسي  ]كالتجنيد[ 

فـي رصاعات مسلحة” )املادة 3 )أ((.

وتقدم التزامات باريس و مبادئ باريس: قواعد  ومبادئ 
املسلحة  بالقوات  املرتبطني  األطفال  بشأن  توجيهية 
من  أساسيتان  أداتان  وهام  املسلحة،  الجامعات  أو 
“القانون غري امللزم”، مبادئ توجيهية مفصلة للحيلولة 
دون تجنيد األطفال بصورة غري مرشوعة  واستخدامهم 
املسلحة،  الجامعات  أو  املسلحة  القوات  قبل  من 
ولتيسري إطالق رساح األطفال املرتبطني بتلك القوات أو 
الجامعات وإعادة إدماجهم، وضامن توفـري بيئة تتسم 
بأكرب قدر من الحامية لجميع األطفال. وهذه القواعد 
هي مكّملة لآلليات القانونية والسياسية القامئة أصاًل. 



8

G
ia

co
m

o 
Pi

ro
zz

i/P
an

os

األطفال املحتجزون

يُحرم املئات، إن مل يكن اآلالف، من األطفال من حريتهم 

وقد  العدائية.  العمليات  فـي  اشرتاكهم  بزعم  عام  كل 

دامئة  تبعات  له  يكون  وقد  أشد  لخطر  هذا  يعرضهم 

ومدمرة ملستقبلهم.

األطفال  يستفـيد  الدولية،  املسلحة  النزاعات  وأثناء 

الحامية  من  الحرب  أرسى  وضع  مُينحون  الذين 

املنصوص عليها فـي اتفاقية جنيف الثالثة والربوتوكول 

اإلضافـي األول وال يجوز محاكمتهم بسبب مشاركتهم 

فـي العمليات العدائية. وأرسى الحرب هم عادة أفراد 

املسلح  النزاع  أطراف  ألحد  التابعة  املسلحة  القوات 

الدويل الذين يقعون فـي قبضة الطرف الخصم.

من  أخرى  فئات  الثالثة  جنيف  اتفاقية  أيًضا  وتحدد 

الحصول عىل وضع أرسى  الحق فـي  األشخاص لديهم 

يحرم  وقد  حرب.  كأرسى  معاملتهم  ميكن  أو  الحرب 

باعتبارهم معتقلني مدنيني  األطفال من حريتهم  أيًضا 

أثناء النزاعات املسلحة الدولية. ويحق لهم، فـي هذه 

فـي  عليها  املنصوص  الحامية  عىل  الحصول  الحالة، 

اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول اإلضافـي األول.

أما فـي النزاعات املسلحة غري الدولية فـيتمتع األطفال 

اتفاقيات  بني  املشرتكة  الثالثة  املادة  مبوجب  بالحامية 

جنيف األربعة لعام 1949، والربوتوكول اإلضافـي الثاين، 

وقانون حقوق اإلنسان.

وألقر  أخري  كمالذ  إال  األطفال  احتجاز  عدم  يتوجب 

ينبغي  احتجازهم،  حال  وفـي  ممكنة.  زمنية  فرتة 

سبب  عن  النظر  بغض  لحاميتهم  خاصة  تدابري  اتخاذ 

قصارى  الدولية  اللجنة  مندوبو  ويبذل  احتجازهم. 

جهدهم أثناء زياراتهم لألطفال املحرومني من حريتهم 

لضامن تلبية سلطات االحتجاز ملا ييل:

•  توفـري مكان احتجاز لألطفال منفصل عن البالغني، إال 

إذا كانوا مع عائالتهم.

للقارصين  مناسب  احتجاز   مكان  إىل  الطفل  •  نقل 

فـي أقرب وقت ممكن فـي حالة عدم إطالق رساحه 

وخاصة فـي حاالت االحتجاز ملدة طويلة.

مبارش  بشكل  بأرسته  اتصال  عىل  الطفل  بقاء  •  تأمني 

ومنتظم ومتكرر.

•  توفـري املواد الغذائية ومستلزمات النظافة الشخصية 

وخدمات الرعاية الصحية املناسبة لعمره.

لفرتة  الطلق  الهواء  إىل  الطفل  إمكانية خروج  •  إتاحة 

طويلة أثناء النهار كلام أمكن ذلك.

•  مشاركة الطفل فـي أنشطة تعليمية وترفـيهية.



9

Ca
rlo

s R
io

s/
IC

RC

املسؤولية الجنائية للقارصين

تجنيدهم  جرى  الذين  األطفال  إىل  يُنظر  أن  يجب 

بصورة غري رشعية واملتهمني بارتكاب جرائم محلية أو 

دولية أثناء النزاعات املسلحة، بأنهم ضحايا فـي املقام 

األول وليسوا فقط مرتكبي جرائم، ويجب أن يعاملوا 

عىل هذا األساس. ويجب أن تكون معاملتهم متوافقة 

مع القانون الدويل ومعايري قضاء األحداث. ويجب أن 

الجنائية عىل أال  للمسؤولية  الدنيا  السن  الدول  تحدد 

يجوز  وال  مطلق.  أدىن  كحد  سنة   12 سن  دون  تكون 

مقاضاة األطفال الذين هم دون السن الدنيا للمسؤولية 

الجنائية. 

واملؤسسات  واإلجراءات  القوانني  تكييف  ويجب 

الجنائية وفًقا لالحتياجات الخاصة لألطفال.

وحني يالحق األطفال مبوجب القانون الدويل أو القانون 

الوطني  لجرائم يّدعى أنها ارتُكبت حني كانوا مرتبطني 

أن  يجب  مسلحة،  بجامعات  أو  املسلحة  بالقوات 

متحيزة  وغري  مستقلة  قضائية  هيئات  أمام  يحاكَموا 

وتوفر لهم كل الضامنات القضائية التي تعترب رضورية.

هؤالء  ضد  حكم  أي  من  الغرض  يكون  أن  ويجب 

إدماجهم  إعادة  وتيسري  تأهيلهم  إعادة  هو  األطفال 

النظر فـي فرض  املحلية. وفـي حال  فـي مجتمعاتهم 

مدى  السجن  عقوبة  تفرض  أال  يجب  عليهم،  عقوبة 

الحياة دون إمكانية اإلفراج عنهم. ويُحظر فرض عقوبة 

اإلعدام عىل األطفال دون سن الثامنة عرشة.
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مل الشمل، والعودة، وإعادة اإلدماج

النزاع  الذين تعرضوا للعنف بسبب  قد يعاين األطفال 

املسلح من جراح بدنية ونفسية واجتامعية عميقة قد 

يبدو عالجها مستحيال، ولكن الرعاية املناسبة ميكن أن 

تساعدهم عىل التعافـي.

ويجب توفـري الوسائل التي تتيح لهؤالء األطفال إعادة 

بعائالتهم  شملهم  للم  األولوية  وتعطى  حياتهم.  بناء 

مراعاة  املحلية مع  فـي مجتمعاتهم  إدماجهم  وإعادة 

تحقيق رغباتهم مبا يتفق مع مصلحتهم.

مل الشمل
 

ينص القانون اإلنساين عىل وجوب تيسري أطراف النزاع 

مل شمل العائالت املشتتة بسبب النزاع املسلح.

وتبذل اللجنة الدولية كل ما بوسعها لضامن بقاء أفراد 

النزاع.  يفصلهم  عندما  شملهم  ومل  مجتمعني،  األرس 

املنفصلني عن  األطفال  إىل ضامن حامية  وهي تسعى 

آبائهم أو من يرعونهم، من خالل التعرف عىل هوياتهم 

يستطيع  بالغ  املؤقتة لشخص  الرعاية  ووضعهم تحت 

العناية بهم. وتتوىل البحث عن عائالت األطفال، وتقوم، 

بإعادة االتصال بني األطفال وذويهم  كلام أمكن ذلك، 

ممكًنا.  شملهم  جمع  يصبح  أن  إىل  عليه  واملحافظة 

وتجري عمليات مل الشمل بعد تقييم املصلحة الفضىل 

ورغبات  الطفل  رغبات  دامئًا  تراعى  أن  عىل  لألطفال، 

عائلته.

العودة وإعادة اإلدماج

يجب ترسيح األطفال وإعادة إدماجهم فـي 

مجتمعاتهم أثناء الحرب وبعدها 

ينص الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 

اشرتاك األطفال فـي املنازعات املسلحة تحديًدا عىل أن 

تتخذ الحكومات التدابري الالزمة لترسيح األطفال الذين 

أو بجامعات مسلحة  املسلحة  بالقوات  كانوا مرتبطني 

مبادئ  أيًضا  وتشجع  املجتمع.  فـي  إدماجهم  وإعادة 

والتزامات باريس عىل وضع برامج إلعادة اإلدماج بغض 

النظر عن وجود عملية رسمية لنزع السالح والترسيح 

وإعادة اإلدماج.

وهذا األمر بالغ األهمية من أجل إعادة بناء املجتمعات 

اتفاقات  تويل  أن  وينبغي  العنف.  بسبب  التي متزقت 

السالم اهتامًما خاًصا الحتياجات األطفال.

الالزمة من أجل تحقيق  التدابري  اتخاذ  ومن الرضوري 

االعتبار  فـي  تؤخذ  أن  عىل  املناسبة  اإلدماج  إعادة 
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قد  التي  والطبية  والنفسية  االجتامعية  الصعوبات 

تتضمنها العملية.

أصاًل  تعاين  املجتمعات  من  الكثري  بأن  اإلقرار  وينبغي 

من الفقر. ويجب لذلك أن تُدرج برامج إعادة إدماج 

املحلية،  للمجتمعات  املقدم  الدعم  ضمن  األطفال 

عىل  البناء  وإعادة  املصالحة  تيسري  فـي  وتساهم 

املستويني املحيل والوطني. ويوىل اهتامًما خاًصا لعودة 

الفتيات وإعادة إدماجهن.

ال ميكن تغيري ماضيهم، أما مستقبلهم فـيمكن تغيريه

ينبغي فـي أفضل األحوال إعادة إلحاق األطفال الذين 

أو بجامعات مسلحة  بالقوات املسلحة  كانوا مرتبطني 

بنظام تعليمي، أو مساعدتهم عىل تنمية مهاراتهم من 

خالل توفـري التدريب املهني.

صورة  األطفال  هؤالء  ميثل  أن  املمكن  من  أن  إال 

للعنف والخوف قد تجعل من الصعب عىل عائالتهم 

تعطى  أن  قبولهم عند عودتهم. ويجب  ومجتمعاتهم 

دامئًا األولوية للتعاون مع املجتمعات املحلية من أجل 

اإلدماج.  وإعادة  القبول  وتيسري  الخوف  هذا  تبديد 

غري أن آثار الجروح قد تكون أحيانًا عميقة وتستدعي 

التوصل إىل بدائل مناسبة. 

ومجتمعاتهم  عائالتهم  فـي  األطفال  إدماج  إعادة  إن 

املحلية عملية حساسة وينبغي تنفـيذها بدقة ومراعاة 

الجوانب الثقافـية واملواقف االجتامعية السائدة.

ويقع موضوع ترسيح األطفال وإعادة إدماجهم ضمن 

األحمر  للصليب  الدولية  للحركة  األساسية  الشواغل 

االتحاد  مع  الدولية  اللجنة  وتتعاون  األحمر.  والهالل 

األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل 

من  وغريها  الوطنية  والجمعيات  الدويل(  )االتحاد 

فعالة  إجراءات  وضع  أجل  من  اإلنسانية  املنظامت 

إلعادة اإلدماج تكون مالمئة للظروف املحلية. وتتمتع 

فـي  للعمل  يؤهلها  خاص  بوضع  الوطنية  الجمعيات 

املحيل،  بالسياق  اإلدماج بسبب معرفتها  إعادة  برامج 

وقربها من األطفال ومن عائالتهم ومجتمعاتهم املحلية، 

واألهم من كل ذلك، بسبب األمد الطويل لربامج إعادة 

اإلدماج: ذلك أن الجمعية الوطنية كانت موجودة قبل 

اندالع النزاع وستظل هناك بعد انتهائه.

سرياليون،  فـي  الربامج  هذه  مثل  تنفـيذ  جرى  وقد 

وليبرييا، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وأوغندا، عىل 

سبيل املثال.
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الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل 

األحمر

أقـر مجلـس املندوبـني، وهو الهيئـة التي يجتمع فــيها 
ممثلـو اللجنـة الدوليـة واالتحـاد الـدويل والجمعيـات 
الوطنيـة ملناقشـة املسـائل التـي تهـم الحركـة الدوليـة 
ككل، فــي العـام 1995، خطـة عمـل تتعلـق باألطفـال 
الوثيقـة إىل  النزاعـات املسـلحة. وتسـعى هـذه  فــي 
التعريـف مببـدأ عـدم تجنيـد األشـخاص الذيـن يقـل 
عمرهـم عـن 18 سـنة وعدم مشـاركتهم فــي النزاعات 
املسـلحة، وتعزيـز اإلجـراءات املعتمدة لحاميـة ضحايا 
لهـم.  املسـاعدة  وتقديـم  األطفـال  مـن  النزاعـات 
وتعهـدت أيًضـا جميـع مكونـات الحركـة الدوليـة، من 
خـالل قـرارات مجلـس املندوبـني، بالعمـل عـىل تأمـني 
الرعايـة والرفاه لألطفـال املتأثرين بالنزاعات املسـلحة.

وقد تعهد أيًضا املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل 
والدول  الدولية  الحركة  ممثيل  من  املكّون  األحمر، 
األطراف فـي اتفاقيات جنيف، بتحسني وضع األطفال 
املحارصين وسط نزاع مسلح. واعتمد املؤمتر فـي 2011 
خطة عمل متتد ألربع سنوات من أجل تنفـيذ القانون 
الدويل اإلنساين، وتقرتح اتخاذ تدابري عملية ملنع تجنيد 
املسلحة،  الجامعات  أو  املسلحة  القوات  فـي  األطفال 
املسلح،  النزاع  أثناء  التعليم  توفـري  إمكانيات  وحامية 
وإعادة تأهيل األطفال املتأثرين بالنزاع املسلح وقضاء 
األحداث. ويعرض التقرير املرحيل لخطة العمل املمتدة 

التدابري   2015 عام  للمؤمتر  قُدم  الذي  سنوات  ألربع 
والجمعيات  الدول  أحرزته  الذي  والتقدم  املتخذة 
الوطنية، وكذلك املبادرات واألنشطة التي اضطلعت بها 
اللجنة الدولية يف إطار تطبيق القانون اإلنساين، وبالتايل 
تعزيز حامية األطفال يف النزاعات املسلحة. ومن املهم 
مثن  األطفال  يدفع  ال  حتى  أفضل  حلول  إىل  التوصل 

اضطرارهم للقتال فـي حروب البالغني.

القوات  فـي  األطفال  الذين يجندون  يدرك  أن  ويجب 
يتحملون  أنهم  مسلحة  جامعات  فـي  أو  املسلحة 
مسؤولية خرق القانون بتجنيدهم األطفال، ويتحملون 
إىل حد كبري مسؤولية ما قد يقوم به األطفال بترفهم 

كجنود.

وينبغي التخفـيف من إمكانية تعرض األطفال للتجنيد 
فـي القوات املسلحة أو فـي جامعات مسلحة من خالل 
برامج  تنفـيذ  ذلك  ويعني  املعيشية.  ظروفهم  تحسني 
لألطفال املستضعفـني، وتأمني بيئة عائلية مستقرة لهم، 

ومل شملهم بذويهم فـي حال انفصالهم عن عائالتهم.

الذين جرى تجنيدهم  األطفال  وينبغي ترسيح جميع 
عىل  العثور  عىل  ومساعدتهم  للقانون،  انتهاك  فـي 
عائالتهم. وينبغي مساعدة األطفال الذين كانوا مرتبطني 
بالقوات املسلحة أو بجامعات مسلحة عىل مللمة بقايا 
أكرث  مستقبل  نحو  قدما  والتحرك  املحطمة  طفولتهم 

إرشاقًا يخلو من الخوف والتهديد والعنف.



املهمة
ومحايدة  متحيزة  غري  منظمة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

حياة  حامية  فـي  تتمثل  بحتة  إنسانية  مهمة  لديها  ومستقلة، 

وكرامة ضحايا النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى وتقديم 

تفادي  إىل  جاهدة  الدولية  اللجنة  أيًضا  وتسعى  لهم.  املساعدة 

اإلنسانية  اإلنساين واملبادئ  الدويل  القانون  أحكام  بنرش  املعاناة 

وقد   1863 عام  الدولية  اللجنة  أنشئت  وتعزيزها.  العاملية 

انبثقت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر 

التي  الدولية  األنشطة  وتنسق  توجه  وهي  األحمر،  والهالل 

تنفذها الحركة أثناء النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى.
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