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مقدمة
يدفع األطفال ثمًنا باهًظا جًدا خالل الحرب ويتعرضون 
إلى  المسلح  النزاع  ويؤدي  والقتل.  والتشويه  للسجن 
تمزيق األسر، وإجبار اآلالف من األطفال على إعالة 

أنفسهم ورعاية معالين آخرين.

نسبته  ترتفع  ما  غالًبا  الذي  األطفال،  استغالل  ويتخذ 
أو  القسري  العمل  مثل  متعددة  أشكااًل  الحرب،  أثناء 
العبودية في الحاالت القصوى. ويكون الفتيان والفتيات 
اآلخرين  وأقاربهم  والديهم  حماية  من  ُحرموا  الذين 
مصير  أيًضا  هذا  يكون  وقد  للخطر.  عرضة  األشّد 
األطفال الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات 

المسلحة أو األطفال المحتجزين.

بل  فقط  للنزاع  المباشرة  بالعواقب  األطفال  يتأثر  وال 
إمدادات  انقطاع  مثل  المباشرة،  غير  بالعواقب  كذلك 
السلع والخدمات األساسية وتعّذر الوصول إليها. وقد 
يكون هذا الوضع كارثًيا خصوًصا لألطفال دون سن 

الخامسة.

ولحسن الحظ، نادًرا ما يفقد األطفال إحساسهم باألمل 
ويمكن  الصمود.  على  بقدرتهم  االستهانة  ينبغي  وال 
الموجهة بشكل جيد األطفال على  الرعاية  أن تساعد 
استعادة  فيها  يمكنهم  بيئة  في  اإلدماج  وإعادة  التعافي 

صحتهم واحترامهم لذاتهم وكرامتهم.

وُيمثل احترام القوانين القائمة أمًرا أساسًيا لمنع حدوث 
انتهاكات وإلحاق المزيد من األذى باألطفال.

يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ 
سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة األولى من اتفاقية حقوق الطفل
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المدنيون في خطر
ُيمثل األطفال نسبة غير مقبولة من الضحايا المدنيين 
خالل الحرب. ووفًقا لمنظمة إنقاذ الطفولة )2018(، 
ارتفع عدد األطفال الذين أصيبوا أو قُتلوا في النزاعات 
الماضي.  العقد  مدى  على  المائة  في   300 بنسبة 
سنهم  إلى  نظًرا  خاصة  حماية  إلى  األطفال  ويحتاج 
أكثر  فإنهم  الواقع،  وفي  البالغين.  على  واعتمادهم 
على  تؤثر  أن  يمكن  المخاطر  من  لمجموعة  عرضة 

سالمتهم البدنية والعقلية لسنوات.

بالنزاعات  حالًيا  شخص  مليون   50 حوالي  ويتأثر 
زيادة  بسبب  العالم  من  مختلفة  مدن  في  المسلحة 
والتسارع  األخيرة  السنوات  في  المدن  في  الحروب 
الموازي للنمو السكاني فيها. وقد تكون آثار األسلحة 
المتفجرة مدمرة في المناطق المأهولة بالسكان وخاصًة 
الجسدية  وبنيتهم  ضعفهم  الذين ُيصّعب  األطفال  على 
أو  العظام  إصابات  في حاالت  البدنية،  تأهيلهم  إعادة 

بتر األطراف.
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ماذا يقول القانون

الدولي  القانون  ويوفر  اإلنساني.  الدولي  القانون  في  الحرب مسألة مكرسة  في زمن  األطفال  إن مسألة حماية 
اإلنساني حماية عامة لجميع المتضررين من النزاعات المسلحة ويتضمن أحكاًما تتعلق خصوًصا باألطفال.

ويحظى األطفال، بوصفهم مدنيين، بالحماية بموجب القانون الدولي اإلنساني: ففي حال وقوعهم في قبضة قوات 
العدو، يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية. وُيحمى جميع األطفال من االنتهاكات، بما فيها التعذيب وغيره من أشكال 
سوء المعاملة والعنف الجنسي واالحتجاز التعسفي واالحتجاز كرهائن والنزوح القسري. ويجب أال يكون األطفال 
هدًفا للهجمات بأي حال من األحوال، ما لم يشاركوا بشكل مباشر في األعمال العدائية. ويجب أن يعاملوا باحترام 
لحماية  محددة  تدابير  واتخاذ  الصحية  والرعاية  والغذاء  التعليم  على  الحصول  ذلك  ويشمل  خاصين.  وحماية 

األطفال المحرومين من حريتهم والمنفصلين عن أسرهم.

وينّص قانون حقوق اإلنسان - بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل )1989( وبروتوكولها االختياري بشأن إشراك 
األطفال في النزاعات المسلحة )2000( - على وجه التحديد على الحاجة إلى حماية األطفال من آثار النزاعات 

المسلحة.
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العنف الجنسي
العنف  أشكال  من  وغيرها  االغتصاب  حاالت  تزداد 
في  بما  النزاع،  فترات  خالل  هائل  بشكل  الجنسي 
يشكل  أن  ويمكن  والفتيات.  الفتيان  اغتصاب  ذلك 
يستخدمه  الحرب،  أساليب  أسلوًبا من  الجنسي  العنف 
حاملو األسلحة لتعذيب الضحايا أو إيذائهم أو انتزاع 
معلومات منهم أو إهانتهم أو تهجيرهم أو تخويفهم أو 
معاقبتهم أو ببساطة لتدمير النسيج االجتماعي لمجتمع 
ما. ويمكن أن يتسبب مجرد التهديد بالعنف الجنسي في 

فرار مجتمعات بأكملها من مواطنها.

ويتعرض الضحايا/ الناجون من العنف الجنسي لخطر 
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من 

األمراض المنقولة جنسًيا. وقد يعانوا أيًضا من عواقب 
وصمة  بسبب  الحياة  لمدى  محتملة  نفسية  وتأثيرات 

العار المرتبطة بهذا الشكل من أشكال العنف.

وفي ظّل الحالة العامة من العوز التي تعقب الحرب، 
غالًبا ما يزداد الزواج المبكر أو القسري كوسيلة لتقليل 
المهر.  ثمن  لقبض  أو  لألسرة  الغذائية  االحتياجات 
وتكون الفتيات أكثر عرضة لخطر الحمل المبكر مما 
قد يؤدي إلى إجهاض غير آمن ومضاعفات طبية وإلى 
وفاة األمهات. ويتنامى أيًضا خطر تعرضهن لالنتقام 
السياقات  المجتمع، ال سيما في  أو  من جانب األسرة 

التي تحدث فيها جرائم »الشرف«.
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إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية
إّن األعيان المدنية مثل المدارس والمستشفيات محمية 
ذلك  مع  ويزداد  اإلنساني.  الدولي  القانون  بموجب 

تعرضها إلطالق النيران.

وأفادت منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( في 
عام 2019 بأن احتمال تعرض األطفال الذين يعيشون 
بسبب  للوفاة  أمدها  يطول  نزاعات  تشهد  بلدان  في 
أضعاف  بخمسة  يفوق  المياه  تنقلها  التي  األمراض 
الناجمة  المباشرة  األضرار  من جراء  وفاتهم  احتمال 
أو  القتال  يدمر  أن  ويمكن  القنابل.  أو  الرصاص  عن 
الناس  عليها  يعتمد  التي  األساسية  الخدمات  يعطل 
المياه  ذلك  في  بما  الحياة،  قيد  على  للبقاء  المدن  في 
والصرف الصحي والكهرباء وإدارة النفايات الصلبة 

واسعة  مشاكل  يجّر  قد  ما  الصحية. وهو  والرعاية 
النطاق وخطيرة على الصحة العامة وسبل البقاء على 
قيد الحياة )على سبيل المثال، يمكن أن تنتشر الكوليرا 
بسرعة في المناطق التي ال تعالج فيها مياه الصرف 

الصحي ومياه الشرب(.

األسواق  عمل  على  أيًضا  المسلحة  النزاعات  وتؤثر 
)توفر المنتجات وزيادة األسعار، وما إلى ذلك( وعلى 
قدرة السكان على زراعة أراضيهم وتربية ماشيتهم. 
ومن شأن ذلك أن ُيقوض قدرة األشخاص على إعالة 
أنفسهم وأسرهم، وقد يتسبب أيًضا في ظهور مشاكل 
الحوامل  والنساء  األطفال  يكون  التي  التغذية  سوء 
والمرضعات عرضة لها بصفة خاصة، أو في تفاقمها.
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ما الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر

تجري اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة 	 
الدولية( حواًرا ثنائًيا وسرًيا مع حاملي السالح 

لتعزيز حماية األطفال الذين يشكلون حوالي 40 
في المائة من المستفيدين من خدماتها. ويشمل 

ذلك التفاوض لتأمين وصول المساعدات اإلنسانية 
ومناقشة تدابير محددة لمنع انتهاكات القانون 

الدولي اإلنساني - كحظر العنف الجنسي مثاًل.

وتتواصل اللجنة الدولية مع حاملي السالح للدفع 	 
نحو إدراج التزامات القانون الدولي اإلنساني في 

النظم القانونية المحلية أو األطر التشغيلية.

وتدأب اللجنة الدولية على دعوة الدول وجميع 	 
أطراف النزاع المسلح إلى تجنب استخدام 

األسلحة المتفجرة ذات اآلثار واسعة النطاق في 
المناطق المكتظة بالسكان بسبب اآلثار العشوائية 

التي تخلفها في كثير من األحيان.

وتستخدم اللجنة الدولية وسائل مثل الحمالت 	 
العامة والملصقات والمنشورات والمسرحيات 

والبث اإلذاعي والتلفزيوني إلذكاء وعي 
المجتمعات المحلية والسلطات بالحماية الخاصة 

التي يتمتع بها األطفال.

وتدير اللجنة الدولية برامج لدعم سبل العيش، 	 
مثل األنشطة المدرة للدخل ودعم الزراعة 
وتربية الماشية، بهدف منع انهيار األسواق 
وإنتاج األغذية. وُتنظم اللجنة الدولية أيًضا 

توزيع المنتجات الغذائية المتخصصة والمعززة 
بالفيتامينات والمعادن لوقاية األطفال دون سن 

الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات من سوء 
التغذية. 

وتقدم اللجنة الدولية الدعم لمقدمي الخدمات البلدية 	 
والمنظمات المجتمعية من أجل تأمين استقرار 

الخدمات أو على األقل، تخفيض معدل تراجعها. 
وهذا تدبير وقائي يهدف إلى حماية الصحة 

العامة.

وتوفر اللجنة الدولية المأوى وتؤمن عمل المرافق 	 
المجتمعية في حاالت الطوارئ، وتساعد أحياًنا 

في إعادة تأهيل المنازل أو بنائها.
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تعّذر الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية 
قد تؤدي الحرب إلى إصابة العديد من األطفال باإلعاقة 
أو، في حالة األطفال ذوي اإلعاقة، إلى عدم القدرة على 
الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. وغالًبا ما 
تتدنى إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية واألدوية 
إما لعدم قدرة األسر الفقيرة على تحمل تكاليف الرعاية 
الصحية، وبسبب فرار األطباء والممرضات من العنف 
الصحية  الرعاية  أنظمة  انهيار  بسبب  أو  والفوضى، 
بأكملها أحياًنا. وقد تؤدي العواقب - مثل تفشي الحصبة 
الوفيات، خاصًة في  ارتفاع  إلى   - السحايا  التهاب  أو 

األماكن المكتظة.

ويتعرض المواليد الجدد والنساء الحوامل بوجه خاص 
للخطر عندما يتعّذر الوصول إلى المرافق الصحية أو 
وُيمثل  األساسية.  المواد  إلى  المرافق  هذه  تفتقر  حين 
في  الوفاة  أسباب  من  والوالدة سببين رئيسيين  الحمل 
هذا  ويزداد  العادية،  الظروف  في ظل  النامية  البلدان 

الوضع سوًءا خالل فترات النزاع.
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سواء  حاد،  تغذية  سوء  إلى  النزاع  يؤدي  ما  وغالًبا 
كان معتداًل أو شديًدا، لدى األطفال دون سن الخامسة 
التغذية  والنساء الحوامل والمرضعات. ويعرقل سوء 
المصابين  يجعل  مما  المناعة،  جهاز  وُيضعف  النمو 
أكثر عرضة للمرض ويزيد بشكل كبير من خطري 

االعتالل والوفاة.

وتعد الطفولة والمراهقة من المراحل الدقيقة في تطور 
المرور  يترك  وقد  واالجتماعي،  النفسي  األشخاص 
بظروف عصيبة خالل هاتين الفترتين بالتالي عواقب 
دائمة. ويظهر االضطراب النفسي لدى األطفال عادًة 
بشكل أعراض نفسية بدنية. وقد يعاني األطفال أيًضا 
في  ومشاكل  والغضب  والخوف  والقلق  االكتئاب  من 
النوم. ويمكن أن تعود االضطرابات النفسية الموجودة 
أصاًل وتظهر من جديد أو تتدهور. ويتعرض األطفال 
أولئك  للخطر بشكل خاص، وال سيما  العنف  ضحايا 
الذين انفصلوا عن أُسرهم و/ أو المرتبطين بالقوات أو 

المجموعات المسلحة.

S.
G.

 K
el

ly
/IC

RC
 



9

ما الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر
تعمل اللجنة الدولية على تحسين الخدمات المقدمة 	 

لألمهات واألطفال من خالل دعم المرافق 
الصحية المحلية، أي مستوى الرعاية األولية، 
وتعزيز الرعاية في مجاالت الجراحة الطارئة 

والتوليد وطب األطفال.

وُتدرب اللجنة الدولية الممرضين واألطباء 	 
وغيرهم من الطواقم الطبية المحلية. وُتوفر أيًضا 

المعدات واللوازم الطبية واألدوية.

ويجري الجراحون التابعون للجنة الدولية عمليات 	 
لألطفال الذين أصيبوا بجروح بسبب الحرب، 
وُتدير برامج إلعادة التأهيل البدني في سياقات 
عديدة ألغراض توفير األطراف االصطناعية 

وأجهزة تقويم العظام األخرى لألطفال المبتورة 
أطرافهم.

وُتدير فرق اللجنة الدولية المتخصصة 	 
برامج متعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي 
واالجتماعي )MHPSS( لألطفال الضحايا 
ووالديهم أو أوصيائهم. وأحد األهداف المهمة 

لهذه البرامج الشاملة هو تجنيب الضحايا مزيًدا 
من الوصم، بينما يتمثل واحد من أنشطتها 

الرئيسية في تحسين مهارات العاملين في مجال 
العناية باألطفال.

وتساعد اللجنة الدولية في تدريب طواقم طبية 	 
نسائية في المجتمعات التي ُتحِرم اختالط النساء 
والفتيات برجال ليسوا من أقاربهم. وفي ظروف 
معينة، تدفع اللجنة الدولية بدل نقل النساء ومن 

ُيِعلّن إلى عيادات تعمل فيها النساء.

وتقدم اللجنة الدولية الدعم لبرامج التحصين.	 

وتدعم اللجنة الدولية إعادة تأهيل المرافق 	 
الصحية وبناءها، بما في ذلك دعم االستعدادات 

وتدابير األمن الوقائي في المباني، مثل تهيئة 
غرف آمنة ومالجئ أو تعزيز صالبة األبواب 

أو النوافذ.

وتساعد اللجنة الدولية في إدارة حاالت سوء 	 
التغذية الحاد لدى األطفال دون سن الخامسة 

والنساء الحوامل والمرضعات، في المستشفيات 
وداخل المجتمعات المحلية.
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الغياب عن المدارس
في البلدان المتأثرة بالنزاعات، يتعّذر على الكثير من 
األطفال ارتياد المدارس. ويعود هذا لعدة أسباب، منها: 
لها،  العسكرية  القوات  استخدام  أو  المدارس  تضرر 
وتعرض المدرسين للتهديد أو االستهداف أو فرارهم 
المدارس  إلى  الوصول  وتعّذر  األمن،  انعدام  بسبب 
نظًرا لخطورة الطرق والجو العام غير اآلمن، ونقص 
المرافق  أن  يعني  ما  للمدارس، وهو  الحكومي  الدعم 

والخدمات لم تعد مناسبة.

في  ُجندوا  الذين  األطفال  ُيحرم  ذلك،  على  وعالوة 
من  عادًة  المسلحة  المجموعات  أو  المسلحة  القوات 
التعليم، فيما قد ال يتاح لألطفال النازحين الذين يعيشون 
فقط.  معّين  مستوى  إلى  يصل  قد  أو  المخيمات،  في 
المدن  في  المقيمين  النازحين  األطفال  من  ُيطلب  وقد 
أو القرى، ال المخيمات، تقديم وثائق وشهادات رسمية 
األوراق  هذه  أن  غير  بالمدارس،  االلتحاق  تخّولهم 
إلى  االفتقار  يدفع  وقد  النزوح.  أثناء  تضيع  ما  غالًبا 
التعليم في حد ذاته األسر إلى النزوح والبحث عن آفاق 

أفضل ألطفالهم.
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وال  طبيعي  بشكل  التعليم  نظام  يعمل  عندما  وحتى 
توجد قيود إدارية على حضور األطفال إلى المدارس، 
الرسوم  تحمل  في  صعوبة  الوالدين  يواجه  أن  يمكن 
المدرسية، وقد يقرران أنه ينبغي على أطفالهما العمل 
إعالة  في  للمساعدة  المدرسة  إلى  الذهاب  من  بداًل 

األسرة.

ليس  األهمية،  بالغ  أمر  التعليم  إلى  اآلمن  والوصول 
التي  للحماية  أيًضا  ولكن  ذاته  حد  في  للتعليم  فقط 
توفرها المدارس اآلمنة لألطفال. ويمكن لهذه األماكن 
أن تحمي األطفال من تجنيد الجهات المسلحة لهم أو 
استخدامهم، ومن العنف الجنسي، وأن تسهم في جمع 
إلى  الذهاب  يساعد  أن  ويمكن  والمجتمعات.  األسر 
المدرسة األطفال على تحمل التوتر اليومي الناجم عن 

التعرض للعنف المسلح.

ماذا يقول القانون

ال يجوز استهداف المدارس ألنها أعيان مدنية وال الطالب ألنهم أشخاص مدنيون.

لتجنب  الممكنة  االحتياطات  اتخاذ جميع  المهاجم  الطرف  فيجب على  أهداًفا عسكرية،  المدارس  وإذا أصبحت 
وتقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصاباتهم بجروح واإلضرار باألعيان المدنية، ويجب أال يُشن 
هجوًما ُيتوقع أن ُيسبب خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إصابتهم بجروح أو ُيضّر باألعيان المدنية، أو مزيًجا 

منها.

وفيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام المدارس ألغراض عسكرية، يقع على عاتق أطراف النزاع المسلح 
واجب عام باتخاذ جميع االحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية الخاضعة لسيطرتها - بما 

في ذلك المدارس والطالب - من آثار األعمال العدائية.

وباإلضافة إلى ذلك، يقع على عاتق أطراف النزاع واجبات معينة لتسهيل استمرارية الحصول على التعليم في 
حاالت النزاع.
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ما الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر
تتعاون اللجنة الدولية مع السلطات وحاملي 	 

األسلحة على حماية التعليم فتناقش معهم قضايا 
مثل االستخدام العسكري للمدارس، وقرب 

المواقع العسكرية منها، والمخاطر األمنية على 
المدرسين والطالب، وكذلك الدخول إلى المدارس 

والخروج منها، والهجمات على المدارس أو 
األضرار العرضية المتصلة بها.

وتدأب اللجنة الدولية على الدعوة إلى حصول 	 
األطفال المستضعفين على التعليم، مثل األطفال 

المحتجزين أو غير المصحوبين بذويهم أو 
المنفصلين عن أسرهم أو النازحين، وكذلك أولئك 
المرتبطين سابًقا بالقوات المسلحة أو المجموعات 

المسلحة، وأطفال األشخاص المفقودين.

وتساعد اللجنة الدولية في تخطي الحواجز 	 
المالية والمادية التي تمنع األسر من تأمين التعليم 
ألوالدها. ويتجسد ذلك من خالل توزيع األدوات 
المدرسية، والمساعدة في دفع الرسوم المدرسية، 

ودعم إنشاء مشاريع مدرة للدخل، وتقديم منح 
نقدية باإلضافة إلى أمور أخرى.

وتعمل اللجنة الدولية مع األوساط المدرسية 	 
لتعزيز سالمة المرافق المدرسية وأمنها 

وتعزيز السلوك اآلمن بين الطالب والعاملين 
في المدارس. وفي هذا الصدد، تتمثل األنشطة 
الرئيسية في تقديم الدعم النفسي واالجتماعي 

للطالب واألهل والمدرسين، وإعادة تأهيل البنية 
التحتية، وتوفير المياه والكهرباء، والتدريب على 

اإلخالء واإلسعافات األولية.

البرنامج لمدارس أكثر أماًنا - مخيم عين الحلوة للالجئين الفلسطينيين في لبنان

نفذت اللجنة الدولية والصليب األحمر اللبناني برنامًجا متعدد التخصصات لجعل المدارس أكثر أماًنا لألطفال 
والمدرسين. وشمل البرنامج إنشاء طرق جديدة لإلخالء، وأعمال إعادة تأهيل للمنشآت وتنظيم دورات إلذكاء 

الوعي بالمخاطر وبالسلوك األكثر أماًنا لألطفال والمدرسين.



أجهزة قاتلة خفية
زيتون  من شجرة  يتدلى  شريط  أو  األرض  في  نتوء 
أو ملقى في حقل أرز: غالًبا ما ال ترى العين األلغام 
األرضية وغيرها من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار 
وهي ال توحي بما فيها من خطورة، لكنها أجهزة قاتلة. 
وُتستخدم هذه األسلحة في جميع النزاعات الحالية وهي 
تخلف إرًثا قاتاًل طويل األمد غالًبا ما يظل في موقعه 

لعقود بعد انتهاء النزاع.

بين  لالنفجار  القابلة  الحرب  مخلفات  ُتميز  وال 
أو  إناًثا  أطفااًل،  أو  بالغين  كانوا  سواء   - ضحاياها 
الفتيات والفتيان للخطر  ذكوًرا. وقد يتعّرض كل من 

أو  العيش  كسب  أنشطة  في  البالغين  مساعدة  عند 
بسبب فضولهم الطبيعي أو ضغط األقران أو ببساطة 

لوجودهم في المكان الخطأ في الزمان الخطأ.

واألطفال الذين نجوا من انفجار لغم أرضي يواجهون 
احتمال اإلعاقة مدى الحياة، احتمال يجلب في حد ذاته 
تحديات خطيرة مثل التمييز والفقر. وقد يكون األطفال 
فقد  األرضية.  لأللغام  مباشرين  غير  ضحايا  أيًضا 
يؤدي الفقدان المفاجئ للعائل، بسبب اإلعاقة أو الوفاة، 
والصحة،  التعليم  خدمات  على  الحصول  تعّذر  إلى 

وكذلك إلى اإلصابة بسوء التغذية.
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ما الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر
على  وقائية وعالجية  بأنشطة  الدولية  اللجنة  تضطلع 
تنفذها بمفردها في بعض األحيان وأحياًنا  حد سواء، 

أخرى بالتعاون مع الجمعيات الوطنية:

تنّظم اللجنة الدولية دورات للتوعية بالمخاطر 	 
والسلوك األكثر أماًنا بهدف إعالم المجتمعات 

المتأثرة بتلوث األسلحة بالمخاطر وسبل البقاء في 
مأمن. وعالوة على ذلك، ُتدرب اللجنة الدولية 

المدرسين على تقديم دورات تدريبية لتوعية 
األطفال الذين يعيشون في المناطق المتضررة.

وُتقّيم اللجنة الدولية العوائق التي تحول دون 	 
تبني سلوك آمن وتعمل مع أطراف أخرى داخلية 
وخارجية لتوفير بدائل آمنة، مثل بناء المالعب، 
لتهيئة أماكن آمنة يمكن لألطفال أن يلعبوا فيها.

وُتسهم اللجنة الدولية مساهمة فاعلة في تطوير 	 
قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تمنع وتعالج 

المعاناة اإلنسانية التي تسببها األلغام والذخائر 
العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب القابلة 

لالنفجار، وفي التعريف بهذه القواعد وضمان 
تنفيذها. وتشمل هذه القواعد اتفاقية حظر األلغام 

المضادة لألفراد، واتفاقية الذخائر العنقودية، 
والبروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من 
مخلفات الحرب التفاقية حظر أو تقييد استعمال 

أسلحة تقليدية معّينة.

وُتدير اللجنة الدولية أو تدعم مرافق إعادة 	 
التأهيل البدني لضحايا اإلصابات باألسلحة 

وغيرهم من األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية في 
البلدان المتضررة من النزاع، بهدف مساعدتهم 

على استعادة القدرة على الحركة واالستقالل 
االقتصادي.

إذكاء الوعي بالمخاطر من خالل العروض المسرحية في أوكرانيا

في منطقة دونيتسك في أوكرانيا، حضر األطفال عرًضا مسرحًيا شعبًيا عن الوعي بمخاطر األلغام وسلوكيات 
السالمة التي يجب تبنيها. وأقيمت عروض إضافية في عدد من المدارس والمراكز الثقافية القروية.
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تجنيد األطفال واحتجازهم 

األطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
قد يشارك األطفال في األعمال العدائية أثناء النزاعات 
المسلحة. ويمكن استخدام األطفال في مجموعة متنوعة 
من األدوار: جنود وطهاة وحمالون وسعاة وجواسيس 
وحتى  قسريون  وعمال  جنسي  ورقيق  ألغام  وكاشفو 
أو عن طريق  قسًرا  األطفال  ُيجند  قنابل بشرية. وقد 
إلى  »طوًعا«  ينضمون  منهم  العديد  ولكن  الخطف، 
تجبر  قد  التي  األسباب  بين  ومن  المسلحة.  الجهات 
الفوارق  المسلحة:  بالجهات  االلتحاق  على  األطفال 
الذين  البالغين  عن  واالنفصال  الحادة،  االجتماعية 

وقد  والنزوح.  التعليم  االستفادة من  وتعّذر  يرعونهم، 
يغتر األطفال أيًضا بالسلطة والمكانة اللتين ُيعتبر أن 
حاملي األسلحة يتمتعون بهما. ويمكن أن يكون االنتقام 

لوفاة أحد األقارب دافًعا لالنضمام أيًضا.

أسرهم  بحق  فظائع  ارتكاب  على  األطفال  ُيجبر  وقد 
عن  وعزلهم  طاعتهم  ضمان  بهدف  مجتمعاتهم  أو 
بالعار أو حتى  جذورهم. وغالًبا ما يواجهون الوصم 

النبذ بسبب تورطهم في األعمال العدائية.
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شيء  كل  وقبل  أوالً  أنهم  نغفل  أال  يجب  ذلك،  ومع 
مسألة  وتمثل  جناة.  كونهم  احتمال  رغم  ضحايا، 
تسريح األطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع ضرورة 
وتتمثل  العنف.  مزقها  التي  المجتمعات  بناء  إلعادة 
أولى األولويات في لم شملهم مع أسرهم ومجتمعاتهم 
لصعوبات  مواجهتهم  احتمال  مراعاة  مع  األصلية، 

المجتمع. وينبغي إعادة  نفسية عند إعادة اإلدماج في 
إدخالهم في النظام التعليمي، ومساعدتهم للعثور على 
المدرة  المشاريع  أو  المهني  التدريب  عمل من خالل 
تهميشهم وتعريضهم  لمنع  مهم  جّد  أمر  للدخل. وهذا 

بالتالي لخطر التجنيد مرة أخرى.

مسؤولية القّصر الجنائية 
واُتهموا  ُجندوا  الذين  األطفال  إلى  ُينظر  أن  يجب 
النزاعات المسلحة كضحايا في  أثناء  بارتكاب جرائم 
المقام األول وليس كجناة، وأن يعاملوا على هذا النحو. 
ويجب أن ُيعاملوا وفًقا لقواعد القانون الدولي ومعايير 
قضاء األحداث. ويجب على الدول تحديد السن الدنيا 

للمسؤولية الجنائية، وعدم مقاضاة أي طفل دون هذا 
السن. وبشكل عام، ينبغي أن تمتنع الدول عن محاكمة 
والنظر  مسلحة،  بمجموعة  ارتباطهم  لمجرد  األطفال 

في منحهم العفو في مثل هذه الحاالت.

بداية جديدة

»عرفت أنني سأنجو إذا تمكنت من الوصول إلى مركز العبور والتوجيه«. بعد وفاة والدة أوشيندي*، لم يكن 
لديه أي بديل غير أن يخطو ُخطى والده باالنضمام إلى مجموعة مسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبعد 
مرور أكثر من عام، وعقب مقتل والده، انتابه الخوف من أن يلقى حتفه هو أيًضا، فتمكن من الفرار والوصول 
إلى المركز. ويتلقى أوشيندي الدعم النفسي والتدريب المهني إلى جانب 22 طفاًل آخرين في نفس وضعه. وبينما 
ينتظر مغادرة الجماعة المسلحة لقريته حتى يتمكن من العودة إليها، يتحسن حال أوشيندي كل يوم بعيًدا عن العنف 

والخوف المستمر اللذين الزماه أثناء وجوده مع المجموعة المسلحة.

* تّم تغيير االسم لحماية هوية الطفل.
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األطفال في االحتجاز
ألسباب  عام  كل  حريتهم  من  األطفال  آالف  ُيحرم 
مختلفة منها مشاركتهم المزعومة في األعمال العدائية 
أو ارتباطهم بالقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة. 
ويمكن أن ُيعّرضهم ذلك الحرمان لخطر أكبر ويترك 

عواقب دائمة ومدمرة على نموهم في المستقبل.

ويجب عدم احتجاز األطفال إال كمالذ أخير وألقصر 
فترة زمنية مناسبة. وإن أمكن، ينبغي اللجوء إلى بدائل 
عن االحتجاز. وفي حال احتجاز األطفال، يجب اتخاذ 

تدابير خاصة لحمايتهم بغض النظر عن سبب اعتقالهم 
أو احتجازهم. وتتضمن تلك التدابير فصل األطفال عن 
يقيمون  التي  الحاالت  )باستثناء  البالغين  المحتجزين 
ومنتظم  مباشر  تواصل  وضمان  أسرهم(،  مع  فيها 
النظافة  ولوازم  الغذاء  وتوفير  أسرهم،  مع  ومتكرر 
الظروف  وتهيئة  لسنهم،  المناسبة  الصحية  والرعاية 
التعليمية  األنشطة  االستفادة من  لتمكينهم من  الالزمة 

والترفيهية والخروج إلى الهواء الطلق.

ما الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر
تعمل اللجنة الدولية بنشاط على الترويج لمبدأ 	 

عدم تجنيد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 
عاًما وعدم مشاركتهم في النزاعات المسلحة.

وتقوم اللجنة الدولية بلم شمل األطفال المسرحين 	 
بأسرهم وتتابع أوضاعهم، ال سيما حيث تكون 

اللجنة الدولية الجهة الوحيدة القادرة على 
الوصول إلى المتضررين من النزاعات. 

ويبذل مندوبو اللجنة الدولية، في زياراتهم 	 
لألطفال المحرومين من الحرية، كل الجهود 

الممكنة لضمان احترام سلطات االحتجاز 
للمعايير الدنيا، بما في ذلك توفير مرافق مكيفة 

الحتياجاتهم وآمنة وسليمة.
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األطفال يقتلعون من جذورهم
ويواجهون الوحدة  

النزوح
غالًبا ما يكون للنزوح المرتبط بالنزاع المسلح - سواء 
داخل البلد نفسه أو عبر حدود دولية - عواقب وخيمة 
على سالمة األطفال البدنية والنفسية. وخالل الفرار، 
األطفال  يكون  مفاجئ،  بشكل  يحدث  عندما  وخاصًة 
منهم  الكثيرون  ويختفي  األسري.  لالنفصال  عرضة 
طريق  عن  سواء  خطيرة  رحالت  خالل  يموتون  أو 

البر أو البحر.

النازحين  من  األطفال  يتعرض  األحيان،  معظم  وفي 
داخلًيا والالجئين لخطر تجنيد أطراف النزاع لهم - على 
سبيل المثال، إذا كانوا يعيشون في مخيمات تتسلل إليها 

للعنف  ضحايا  يصبحون  أو   - المسلحة  المجموعات 
بديلة  وسائل  إيجاد  عن  األهل  يعجز  وحين  الجنسي. 
لكسب العيش ُيرسلون أطفالهم للتسول أو العمل بداًل 
للعنف  فيصبحون عرضة  المدرسة،  إلى  الذهاب  من 
النزوح في  أثناء  أنفسهم  الناس  واالستغالل. وقد يجد 
وضع يستحيل عليهم فيه الحصول على الغذاء أو المياه 
الرعاية  أو  المناسب  المأوى  أو  الصحية  المرافق  أو 
محدود  فبشكل  سبيالً،  لذلك  استطاعوا  وإن  الصحية، 
فقط. ووقع هذه األوضاع على األطفال أوخم من وقعها 

على البالغين.

االنفصال عن األسرة
إن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 
والمحرومين من الروابط األسرية التي تمثل ضرورة 
لنموهم، معرضون بشدة لخطر اإلهمال أو االستغالل 
أو اإلساءة أو التجنيد من أطراف النزاع. أما األطفال 
الحياة على  قيد  على  بقاؤهم  يكون  فقد  جًدا،  الصغار 
أن  يمكن  اللتين  والحماية  الرعاية  حرموا  إذا  المحك 
الحاالت،  هذه  مثل  وفي  بالغ.  شخص  لهم  يوفرهما 
نادًرا أن ُيجبر األطفال على االضطالع بأدوار  ليس 
البالغين، فيتحولون إلى »معيلين« ويصبحون أرباب 

أسر.

وقد تكون عملية لم الشمل، عند حدوثها، صعبة على 
طرق  تعلم  األسرة  أفراد  على  يتعين  حيث  األطفال، 
جديدة  ديناميكية  وخلق  بينهم  ما  في  للتواصل  جديدة 
من  للمعاناة  عرضة  األكثر  هم  واألطفال  لألسرة. 
مشاكل الصحة النفسية والمشاكل النفسية واالجتماعية 
بأقارب  شملهم  لُم  إذا  وخاصًة  مطول،  انفصال  بعد 
بعيدين أو عندما تكون األسرة في ضائقة مالية خانقة.
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أطفال المفقودين
أو في  نزاع مسلح  أفراد األسرة في سياق  يختفي  قد 
جراء  االختفاء  يحدث  وقد  العنف.  حاالت  من  غيره 
أو  القسري  االختفاء  أو  النزوح  أو  العدائية  األعمال 
مشاكل في تحديد هوية الجثث. وقد يظل أِحباء أفراد 
ويبقون  لسنوات  وجودهم  أماكن  يجهلون  األسرة 
يؤثر  وقد  الحياة.  قيد  على  زالوا  ما  هل  يتساءلون 
وَيحَيون حياتهم  بالهوية  الغموض على شعورهم  هذا 

بأكملها وهم يتحملون عبء البحث. وُيؤثر اختفاء أحد 
األقارب تأثيًرا خطيًرا على سالمة األطفال وصحتهم 
وظروفهم المعيشية وإمكانيات حصولهم على الخدمات 
قد  ذلك،  المستقبلية. وعالوة على  األساسية والفرص 
حًيا.  الوالدين  من  بقي  لمن  األطفال  حضانة  ُتسند  ال 
وقد يعاني األطفال من شائعات سلبية أو مضايقات أو 

وصمة عار بسبب فقدان قريب لهم.
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لم شمل األسر في جنوب السودان

في جوبا، ُجمع شمل ثالثة أطفال تبلغ أعمارهم 4 و6 و12 بأهلهم بعد أكثر من عام على اختطافهم من قريتهم. 
وتقفت اللجنة الدولية أثرهم ونظمت عملية لم شملهم بأسرهم بشكل آمن. وقالت إحدى األمهات: »نشكر هللا على 

عودة أطفالنا. لم نظن قط أن ذلك يمكن أن يحدث«.
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ما الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر
أسند القانون الدولي اإلنساني إلى اللجنة الدولية 	 

مهمة إعادة الروابط بين أفراد األسر المنفصلة، 
التي تضطلع بها في إطار شراكة وثيقة مع 

الجمعيات الوطنية. وتنفذ اللجنة الدولية أيًضا 
أنشطة تهدف في المقام األول إلى منع انفصال 

أفراد األسر.

وتساعد اللجنة الدولية في إعادة التواصل بين 	 
أولئك الذين فرقتهم النزاعات أو الهجرة أو 

الكوارث الطبيعية. وتحقيًقا لهذا الغرض، تدير 
اللجنة الدولية موقًعا إلكترونًيا مخصًصا باسم 

FamilyLinks.icrc.org. ومنذ عام 2003، 
نشر أكثر من مليون شخص أسماءهم وصورهم 

على الموقع اإللكتروني الذي تديره اللجنة 
الدولية، في محاولة للعثور على أقاربهم.

وتحدد اللجنة الدولية األطفال الذين انفصلوا عن 	 
البالغين الذين يرعونهم، وتسجلهم في أقرب وقت 

ممكن حتى تتمكن من بدء عملية البحث عنهم. 
وباإلضافة إلى ذلك، تتسلم اللجنة الدولية الطلبات 
المقدمة من أهل األطفال المفقودين. وتمنح اللجنة 
الدولية أفراد األسر فرصة التواصل مع بعضهم 

البعض عن طريق الهاتف أو سكايب أو من 
خالل تبادل رسائل الصليب األحمر.

وتعطي اللجنة الدولية األولوية للترتيبات 	 
- مثل األسر الحاضنة أو، في ظروف  المؤقتة

استثنائية، الرعاية المؤسسية قصيرة األمد - أثناء 
عملية البحث عن األهل.

وفي حالة األسر التي يعيلها أطفال، تتمثل 	 
األولويات العاجلة في ضمان األمان وتوفير 

الغذاء والمأوى، وتأمين الحصول على التعليم 
والرعاية الصحية.

وتعتمد اللجنة الدولية نهًجا شاماًل يضّم 	 
المجتمعات المضيفة والنازحين داخلًيا 

والالجئين. وفي المخيمات التي تستضيف 
النازحين داخلًيا والالجئين، تؤمن فرق 

اللجنة الدولية الوصول اآلمن إلى الخدمات 
األساسية وتدمج تدابير في أعمال إعادة 

التأهيل التي تقوم بها تسعى من خاللها إلى 
الحد من خطر العنف الجنسي عن طريق 
إقامة أسوار وأجهزة إضاءة كافية مثالً أو 

ضمان أن تكون مرافق النساء والرجال 
منفصلة ومؤمنة وضامنة للخصوصية.

وتساعد اللجنة الدولية أسر المفقودين على 	 
تلبية االحتياجات المختلفة الناتجة عن فقدان 

أحد أقاربها. ويمكن أن يشمل ذلك توفير 
أنشطة مدرة للدخل أو غير ذلك من أشكال 
الدعم للتغلب على التحديات المالية، وتقديم 
المنح الدراسية لألطفال لتمكينهم من متابعة 
التعليم وتنفيذ أنشطة تتعلق بالصحة النفسية 
والدعم النفسي واالجتماعي، وكذلك توفير 

الدعم القانوني واإلداري.
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ماذا يقول القانون

يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى معالجة األسباب الجذرية لالنفصال األسري. وهو يحظر أشكال السلوك التي 
قد تهدد وحدة األسرة، مثل نزوح المدنيين القسري أو الهجمات المباشرة عليهم. ويسعى القانون الدولي اإلنساني، 
عند انفصال األسر نتيجة للنزاع، إلى تسهيل التواصل بين أفراد األسرة ولم شملهم في نهاية المطاف، وتوفير 
الرعاية المناسبة لألطفال المتضررين. ويمكن أن ُينقل األطفال مؤفًتا من منطقة النزاع، وفق شروط صارمة، 

حفاًظا على سالمتهم، ولكن فقط بصحبة أشخاص مسؤولين عن أمنهم وسالمتهم.

وتسعى اتفاقية حقوق الطفل أيًضا إلى ضمان حصول األطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين على 
حماية ومساعدة خاصتين، فضاًل عن الرعاية البديلة المناسبة.
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جميع  في  األخرى  العنف  وأعمال  المسلحة  النزاعات  من  المتضررين  نساعد 
وتخفيف  وكرامتهم  أرواحهم  لحماية  وسعنا  في  ما  كل  باذلين  العالم،  أنحاء 
معاناتهم، وغالًبا ما نفعل ذلك بالتعاون مع شركائنا في الصليب األحمر والهالل 
األحمر. ونسعى أيًضا للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنشر القانون اإلنساني 

وتعزيزه، وبمناصرة المبادئ اإلنسانية العالمية.

https://www.facebook.com/icrcarabic  

https://twitter.com/icrc_ar  

instagram.com/icrc  

اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross

19, avenue de la Paix
1202 Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
Email: cai_rcc@icrc.org    www.icrc.org/ar
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