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 مقدمة 

طفال العالم في ظل  أ عيش ماليين من  حيث ي، جريمة حرب مكتملة األركان، وانتهاك صريح لالتفاقيات الدولية،  يعد تجنيد األطفال

حماية خاصة السيما    إلىطفال  يحتاج هؤالء األ و مما يجعلها عرضة النتهاكات خطيرة ،  ؛  ظروف صعبة للغاية  الصراعات العسكرية في ظل

 . في حاالت النزاع املسلح 

تلجـأ هـذه الـدول  حيث  ،   ًلإلنتهاكاتطفـال عرضـة  أل مـن ا  الالف ت مسـلحة يكـون  اتشـهد العديـد مـن دول العالـم نزاعـونة األخيرة  وفي ال 

 . القتـالباملشاركة في  عمـال مختلفـة تبـدأ بالتنظيـف لتنتهـي فـي صفوفهـا للقيـام بأ األطفال   الءواملجموعـات إلـى تجنيـد هـؤ 

 يلهو وقت بداية الحرب في سوريا فأصبح  أطفال سوريا لم يعرفوا  
ً

طول حياتهم ومنذ مولدهم غير الحرب التي اندلعت ، أما من كان طفال

العناصر    قوممناطق مشتعلة من العالم،وفي ليبيا ت  يجد نفسه الن مجنًدا داخل تلك امليليشيات ويحمل السالح في سوريا وليبيا وعدة

واملرتزقة   األطفال  تجنيد  إلي  أردوغان،  التركي  الرئيس  من  املدعومة  أعمال  السوريين  الرهابية  على  وتدريبهم  وتمويلهم  واستخدامهم 

 .العنف والقتل

تورط الحكومة التركية في تجنيد األطفال بدولتى سوريا وليبيا مستغلة   "2021" األتجار بالبشر  أدان تقرير وزارة الخارجية األمريكية  

 الظروف السياسية واألقتصادية الصعبة  التى تمر بها سوريا . 

األطفال  ضد  خطيرة  انتهاكات  ستة  من   
ً
واحدا األطفال  تجنيد  املتحدة حّددتها  وُيعتبر  أشار  األمم  كما  إلى  ،  للعدالة  السوري  املركز 

أن جماعات مسلحة  ، كما  أن مسألة تجنيد األطفال ال تزال مصدر قلق مستمر في سوريا  ،و املستمرة لتجنيد الُقّصر  التركية    املمارسات

 ى فصائل مقاتلة أخرى.  قامت باعتقال وتعذيب أطفال كانوا ينتمون إلتابعة لتركيا 

أدانت التقارير الدولية إستغالل السياسة التركية األوضاع السورية وعملت على تجنيد األطفال وإرسالهم لجبهات القتال في ليبيا نظير  

 مقابل مادي ووعود براقة بالجنسية التركية والتخلص من حياة املخيمات .

طن العربي بات يلفظ أنفاسه األخيرة ، وقد يكون التقرير المريكي هو القشة التى تقضم  ان األسلوب النتهازي للسياسة التركية في الو 

 ظهر الحصان التركي . 

https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers/
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 تفاقيات الدولية اإلحقوق الـطــفـل في 

ن جنيف  ال العام بالعديد مــن املراحل جسدتها العديد مـــن املواثيق الدولية املختلفة ،ويعد إع  القانون الدوليمرت حقوق الــطــفــل في  

املتحدة هذه الحقوق عام   األمم أول وثيقة دولية مكتوبة تهتم بحقوق الــطـفـــل، ثم أكدت هيئة    األمم الصادر في عهد عصبة    1974لعام  

،كما    نساناليتجزأ مــن حقوق    ال على اعتبار أن حقوق الــطـفــل هي جزء  األنسان  لحقوق  العاملي  عالن  ال   ها عندما أصدرت جمعيت  1948

الدولية   املواثيق  بعض  الــطـفــل  حقوق  بعض  على  عام    األخري نصت  الصادران  الدوليين  بالحقوق    األول   1966كالعهديين  الخاص 

حقوق الــطـفــل عام   الن املتحدة إع  ألممة والسياسية ،ثم أصدرت اجتماعية ،والثاني خاص بالحقوق املدنيل قتصادية والثقافية وااأل

الذي جعل مــن هذا    األمر هتمام، لقلة مناعتهم وتميزهم عن الكبار ، ال طفال إلـــى الرعاية الخاصة و  األ والذي نص على حاجة  ،    1959

   عالنال 
ً
   منذ صدوره مرشدا

ً
 أل ا الخاصة والعامة التي تخدم مصالح    لألعمال  وموجها

ً
املتحدة    األمم أصدرت الجمعية العامة    طفال، وأخيرا

دولة تلك السنة وبلغ عدد   73هذا بعد أن صادقت عليها أكثر مــن  1993والتي دخلت حيز التنفيذ    1989اتفاقية حقوق الــطـفــل عام  

نها أوجدت أ خالصة التطور القانوني في مجال الحماية الدولية لحقوق الــطـفــل ،خاصة    تفاقية لدولة ،و تعد هذه ا  173حاليا  األطراف  

 .آليات دولية لحماية حقوق الــطـفـل

" الدول  تلزم  الطفل"  "اتفاقية حقوق  في إن  بالطفل، والتي تسري عليها  املتعلقة  الدولي  القانون اإلنساني  احترام قواعد  بضمان 

 أن تتخذ جميع  تتخذ جميع التدابير املمكنة لضمان حماية األطفال املتضررين من النزاع املسلحأن  " و "النزاعات املسلحة
ً
"وأيضا

 في األعمال الحربية، وأن تمتنع عن    15التدابير املمكنة لضمان عدم اشتراك األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  
ً
 مباشرا

ً
 اشتراكا

ً
عاما

 ا املسلحة تجنيد أي شخص دون سن الخامسة عشر في قواته

حيث تحتاج القوة املسلحة إلى  ،إن استخدام األطفال باملشاركة الفعلية في األعمال الحربية ال يقتصر على املشاركة في القتال"

في نزاع ما يعتبر مشاركة   ،دعم لوجستي ملواصلة عملياتها أو املساعدة على مواصلة العمليات  وبالتالي أي عمل أو دعم لتنفيذ 

 .  "فعلية

ت املادة   كما  "    38شير  الطفل  اتفاقية حقوق  أعمال حربية، كما توفر أللطفال  اليجوز إشراك طفل دون  من  في  الخامسة عشرة 

 .  "ـة أهمية خاصةحخطار الـنـزاعـات املـسـلـأاملعرضين 
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 رية  موقف األسر السو مراحل تجنيد األطفال و 

ألطالع  الحروب والنزاعات املسلحة على أنها فئة بحاجة إلى حماية قصوى، وتغدو هذه الحقيقة جلية للنظر عند ا  بعتبر األطفال خالل 

الخاص بالوضع في سوريا ينبغي  2016عام  األمم املتحدة طفال في املناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة، ففي تقرير األ على أوضاع 

   ليأبدا أن ينظر إ
ً
أو الهروب من    الحياة  البقاء على قيد    محاولة  عدد من العوامل مثل  يمليه  ، بل  التجنيد على أنه ذو طابع طوعي حقا

  .أوالتمييزش الفقر أو انعدام األمن أو التهمي 

ة املوالية لتركيا وطرق استقطابهم لتدريبهم ثم إرسالهم للقتال في األراض ي  مراحل تجنيد األطفال السوريين من طرف الفصائل السوري

 .العملية دون علم عائالتهم، وفي استغالل كامل للوضع املعيش ي الصعب وحاالت الفقروتتم الليبية، 

من خالل السماسرة الذين يكونون صلة الوصل بين الطفل أو ذويه من جهة وبين قائد الفصيل أو قائد املجموعة من جهة أخرى،  و 

الثبوتية للطفل وتغيير تاريخ ميالده في حال حيازته لبطاقة   ، وفي حال عدم    هويةحيث يتم االتفاق بين األطراف على تزوير األوراق 

 يتم استخراج بطاقة هوية له تحمل بيانات غير حقيقية. حيازته على أوراق ثبوتية

، يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين، بحجة العمل هناك في بداية األمر، ومنهم  18الكثير من األطفال ممن هم دون سن الـ

تال إلى جانب حكومة طرابلس في معاركها  من ذهب دون علم ذويه، ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل الفصائل املوالية لتركيا، وإرسالهم للق

 ."ضد الجيش الوطنى الليبى

املرصد السورى لحقوق النسان قد أكد أن عملية نقل املقاتلين السوريين التى تقوم بها تركيا من األراض ى السورية إلى داخل األراض ى  

صل بين التجنيد الطوعي الفا لخط  الدولية على أن ا  جنائية  املحكمة الالليبية تحولت فى الفترة االخيرة من ترغيب الى ترهيب وقد وافقت  

 والتجنيدالجباري تكاد تنعدم . 

لقد قدمت تركيا الكثير من املغريات املادية ألطفال سوريا  وأسرهم لتجنيدهم  في الحروب الدائرة داخل سوريا وخارجها ، وأستغلت 

 . 3، وأقنعت ذويهم بمبالغ مالية تصل األوضاع األقتصادية الصعبة التى تعيشها ألسرة السورية 
ً
 األف دوالر شهريا
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 املوقف التركي و تعارضه مع االتفاقات الدولية  

ال كافة  على  تركيا  توقيع  من  الرغم  العلى  أنها  إال   ، الطفل  بحقوق  الخاصة  الدولية  التفاقيات  بتلك  أنملةتلتزم  قيد  ،  تفاقيات 

 تحظر تجنيد األطفال دون    1989 اتفاقية حقوق الطفل وتتضمن
ً
 ما يلي:  أحكاما

ً
الخامسة عشرة، واشترطت أيضا يجب على  "سن 

 
 
.    18و 15فيما يتعلق باألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  "الدول األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكبر سنا

 
 عاما

االختياري  ويحظر سن   البروتوكول  دون  األطفال  استخدام  أو  تجنيد  الدول  غير  من  املسلحة  الجماعات  على  في    18لالتفاقية   
ً
عاما

 .تجنيد األطفال دون سن الخامسة عشرة جريمة حرب نظام روما األساس ي  األعمال العدائية املباشرة. وعالوة على ذلك، َيعتبر 

أن   أكدت  حيث  بلدهم،  خارج  الالجئين  السوريين  األطفال  استغالل  من خطورة  الدولية حذرت  يواجهون خطر   %60التقارير  منهم 

 
ً
ونددت املنظمات  ،    منهم يواجهون أخطار العنف الجنس ي واالستغالل كعمالة والجريمة املنظمة  %90 إلى أن  التجنيد للقتال، إضافة

إلى ليبيا في انتهاك صارخ للقرارات األممية في وقت تتخوف فيه حكومة الوفاق التي   الدولية بإصرار تركيا على نقل مرتزقة من سوريا 

الي لتركيا من قدرة عملية ايريني التي أطلقت ملنع تهريب األسلحة إلى ليبيا في مواجهة املحاوالت يسيطر عليها تيار االسالم السياس ي املو 

 .التركية لنقل املرتزقة والعتاد

أن فصائل الجيش الوطني السوري املدعوم من تركيا، والتابع للحكومة السورّية املؤقتة، كانت قد   2020األمم املتحدة    ذكر تقرير 

إلى تجنيد األطفال ضمن صفوفها في منطقة رأس العين ، وذلك عقب عملية )نبع السالم( التي شنتها تركيا بدعم من    عمدت هي األخرى 

وسيطرت من خاللها على مناطق واسعة من  "  قسد    "، ضّد قوات سوريا الديمقراطية2019الجيش الوطني السوري، خالل أكتوبر  

األقل ألطفال تّم تجنيدهم من قبل فصائل "أحرار الشرقية" ولواء "السلطان مراد"  حاالت على 3شمال شرقي سوريا ، حيث تّم توثيق 

 .، حيث ما زالوا مجندين حتى اللحظة2020وبداية العام  2019في أواخر العام 

مراد  من قبل فصائل الجيش الوطني السوري املتمثلة بجماعات )لواء السلطان    ن كان تجنيد األطفال قد ظهر في منطقة رأس العي 

، أي بعد أقل من شهر من  2019خالل نوفمبر    وفرقة الحمزة( التي هي من أكثر الفصائل التي قامت بتجنيد القاصرين في رأس العين ،

، إضافة إلى أّن حاالت تجنيد األطفال املسّجلة في صفوف جماعات الجيش الوطني  
ً
خضوع املنطقة لسيطرة تلك القوات، وتزايد تدريجيا

سجل ضمن املدينة السوري في ريف
ُ
 .رأس العين ، تفوق تلك التي ت

 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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 تركيا وظاهرة تجنيد األطفال  

الذي   املؤتمر  خالل  باريس"  و"التزامات  باريس"  "مبادئ  وثيقتا  للطفولة حددت  املتحدة  األمم  منظمة  مع  بالتعاون  فرنسا  نظمته 

  2007)اليونيسف( في 
ً
ل طفل يرتبط بقوة أو بجماعة عسكرية دون سن الثامنة عشرة من العمر  ، وهو ك الطفل املجند مفهوم قانونيا

عسكرية في أي صفة، بما في ذلك على سبيل املثال وليس الحصر، األطفال    وكان أو ال يزال مجّندا أو ُمستخَدما بواسطة قوة أو جماعة

 .سيس أو ألغراض جنسيةوالغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم كمحاربين أو طهاة أو حّمالين أو جوا 

وتحرم الحروب والنزاعات املسلحة األطفال من أدنى الحقوق االجتماعية، كحق التعليم والعيش في كنف عائالتهم والحق في الصحة 

 .والتربية والحياة

الدولية لحقوق الطفل،  استهداف هذه  ، تعرض األطفال لشتى أنواع العنف واالنتهاكات، ولم تمنع املعاهدة  ليبيا  منذ اندالع األزمة في  

عند    ال تتوقف تركيا عن تجنيد املرتزقة السوريين في ليبيا للقتال بجانب حكومة الوفاق، ولكن األمر لم يقفحيث  ،    الفئة الضعيفة

أ ليبيا والقتال هناك واملوت من أجل أطماع  إلى  السفر  السوريين، من أجل  إلي تجنيد عشرات األطفال  ردوغان  ذلك بل وصل 

 .لبروتوكوالت حقوق األطفال والقانون الدوليوحلفائه، في انتهاك صارخ 

إلى أن تركيا قدمت "دعما ملموسا" لفصيل السلطان مراد في   2021وزارة الخارجية األمريكية بشأن االتجار بالبشر لعام    أشار تقرير  

 وهو من فصائل املعارضة السورية التي تدعمها تركيا منذ و   1سوريا، 
ً
 كجنود   قت طويل، ومن الجماعات التي جندت واستخدمت أطفاال

 
الجماعة     1 استخدمت هذه  بعدما  األطفال  تجنّد  التي  الدول  قائمة  األبرز إلدراج واشنطن ألنقرة ضمن  السبب  "السلطان مراد"،  فرقة 

حقوقية دولية بما فيها "لجنة التحقيق  تتهم مؤسسات ومنظمات    ن ،  المسلّحة الموالية لتركيا، قاصرين في معاركها بسوريا وليبيا وأذربيجا

الدولية الخاصة بسوريا" هذه الفرقة، بارتكاب جرائم حرٍب بحق السوريين في مناطق تواجدها شمال غربي البالد وشرقها، وهو الفصيل 

 ً  .األكثر تشدداً من بين أولئك الذين تدعمهم أنقرة عسكرياً ولوجستيا

 

 

https://www.france24.com/ar/20140210-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A720140210-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://www.france24.com/ar/20140210-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A720140210-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://www.france24.com/ar/20140210-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A720140210-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
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املاض ي العام  مدى  على   
ً
جنودا أطفال  استخدام  في  املتورطة  بالبلدان  قائمة  في   ، تركيا  املتحدة  الواليات   2020أدرجت 

 إن و جرائم متعددة تنفذها تركيا في ليبيا،فمن اغراق البالد باألسلحة وتغذية الصراع فيها،الى قصف الليبيي 
ً
الى نشر    راقة دمائهم،وصوال

 
ً
ولتنفيذ جرائمه يدفع النظام التركي بضحايا آخرين من املرتزقة ؛  لبالداملسلسل الفوض ى في    الفتنة ومنع التوافق بين الفرقاء استمرارا

 
ً
 . لحرب يسعى من خاللها لتحقيق أطماعه في ثروات ليبيا   األطفال ليكونوا وقودا

سان، أن ميليشيات الوفاق وتركيا مسؤولتان عن تجنيد األطفال بشكل كبير في عموم ليبيا، وبخاصة في  أكد املركز الليبي لحقوق الن

 .أن امليليشيات التابعة لحكومة الوفاق وتركيا تستهدفان املراهقين والقّصر في دور األيتام وتغرر بهم مقابل األموالومن الواضح    مصراتة

 طفال نتهاكات التركية ضد األ مظاهر اإل 

ثار عقابها وتعجز االحصاءات عن وصف الأو  أثناء النزاعات املسلحة  أ يتعرض االطفال في بلدان عديدة لصنوف من االنتهاكات سواء في  

 .  هوال الحربأتحملوا طفال الذين جتماعية والنفسية التي تلحق باأل اال 

قدمت تركيا الدعم العسكري ملساندة حكومة السراج في مواجهة الجيش الوطني الليبي ونجحت في نقل الكثير من األطفال السوريين  

ومن    إلى األراض ي الليبية الذين كان عليهم مواجهة مصيرهم املحتوم ، بعد أن زجت بهم تركيا في أتون الحرب األهلية الليبية املشتعلة ،

 الواضح  
ً
 . دوالر كراتب شهري  2000باملال أو بسبب الوالء ألدروغان الذي وعدهم  أن املرتزقة اختاروا القتال في ليبيا طمعا

 منهم وقتل عدد آخر لم يكن بالمكان  تظهر في األفق  بدأت جريمة تجنيد األطفال في ليبيا  فقد  
ً
 كبيرا

ً
بعد أن أسر الجيش الليبي عددا

تحيي أو  نيران،  إنقاذهم  تقاطع  مواقع  في  لوجودهم  من  دهم  التركية  الحكومة  تعددت جرائم  ومراهقين سوريين  وقد  تجنيد ألطفال 

من   أعمارهم  تزوير  جانب  إلى  الوفاق،  ميليشيات  بجانب  للقتال  القوات  وإرسالهم  إلى  إضافة  معها،  تقاتل  التي  وامليليشيات  الوفاق 

 .دور األيتام والتغرير بهم مقابل األموالالتركية، باستهداف املراهقين والقّصر في 

ن تجنيد األطفال من قبل فصائل الوفاق وتركيا في ليبيا منتشر بشكل كبير، ال سيما في مصراتة  أاملركز الليبي لحقوق النسان  أكد   

ر واستدراجهم للقتال مقابل رواتب أسبوعية تصل حتى     دور رعاية األيتام ، وتعد  دوالر(  200دينار ليبي )  1000حيث يتم إغراء القصَّ

 .األهداف األساسية لتجنيد األطفال هي ويزج باألطفال على الجبهات دون أي تدريبهي 



 

 

8 

 

تركيا باستغالل الوضع    تجنيد األطفال للقتال في ليبيا ظاهرة ال تزال متواصلة بحسب املركز الليبي لحقوق النسان والذي يتهم حكومة 

صراتة، التي تخوض املواجهة األكثر شراسة أمام قوات “الجيش الوطني”، على أطفال صغار سبق  تعتمد ميليشيات مفي ليبيا حيث  

 2016تدريبهم في معركة سرت 

 تتراوح أعمارهم بين الـ  295أن هناك  
ً

عاًما غالبيتهم من فرقة السلطان مراد، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية    18والـ  13طفال

 كامل للوضع املعيش ي الصعب وحاالت الفقر  إغراء مادي في استغالل 

طفال بصفوف املليشيات في ليبيا، مؤكدا أن عدد املرتزقة السوريين وصل إلى    16مرتزقا قدموا من سوريا بينهم    287وأشار إلى مقتل  

 . ألف مسلح 11أكثر من 

قة من تجنيد األطفال وقعت في سوريا    961أن   2017تحدةعام  سنوي لألمم املالتقرير  ال ووجد
ّ
من هؤالء    %  90وقد أّدى  ،  حالة موث

 قتالية، وكان أكثر من ربعهم دون سن الخامسة عشرة. ووقعت معظم الحاالت في حلب وحماة وإدلب.  
ً
 األطفال أدوارا

األخيرة ضد الجيش الليبي، بالعاصمة طرابلس بعدما جرى تجنيدهم  طفال سوريا قتلوا خالل املعارك    16إن  وجد    2018وخالل عام  

، إلى أن عدد األطفال  السوري  وإرسالهم للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق الليبية من قبل الفصائل املوالية لتركيا.وأشار املرصد

 تتراوح أعماره  150السوريين الذين وصلوا إلى ليبيا ضمن صفوف املرتزقة بلغ  
ً
، مشيرا إلى أن تركيا تستمر في تجنيد  18-16م بين  طفال

 .آخرين

 مواجهات مع الجيش الليبي على محور عين زارة   90كشف املرصد السوري لحقوق النسان تجاوز عدد القتلى الـ
ً

 295من إجمالي      طفال

 تم تجنيدهم وتدريبهم على استخدام السالح في تركيا وإرسالهم إلى ليبيا لينضموا إلى
ً

أن مرتزقة أردوغان جندوا  ،    ميليشيات الوفاق  طفال

الفصائل   150نحو   تلك  محاولة  إلى  إضافة  ليبيا،  في  للقتال  بسوريا  التركي  االحتالل  مناطق  وعموم  عفرين  مناطق  من  طفال سوريا 

 استقطاب األطفال املهجرين من إدلب واملحافظات السورية وأبناء عفرين

، وجود انتهاكات جسيمة بحق ماليين من األطفال السوريين دون سن العاشرة املقيمين في سوريا،    2021أبريل  تقرير لألمم املتحدة،  وثق

 .2020وحزيران  2018في الفترة الواقعة بين تموز 

http://undocs.org/ar/s/2018/465
https://www.enabbaladi.net/archives/482951
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في   التقرير وذكر منها املشاركون  التي تحقق  “الجسيمة”  االنتهاكات  أكثر  األطفال وتشويههم وتجنيدهم واستخدامهم كان من  أن قتل 

ا 4724وأوضح التقرير أن العدد الفعلي لالنتهاكات التي تعرض لها األطفال يصل إلى أكثر من ،  التقرير
ً
 .  انتهاك

 الخاتمة 

لها  أن   الوطني  الصعيد  لها ،وان توفير الضمانات على  الالزمة  الضمانات  في ضوء توفير  إال  الطفل لن تتحقق  مسالة حماية حقوق 

األولوية في حماية حقوق الطفل، إال إن الضمانات على الصعيد الدولي أصبحت لها أهمية متزايدة في ظل الوضع الدولي الراهن ،وتطور  

 السيما حقوق الطفل  النظرة إلى حقوق النسان

من آثار النزاعات املسلحة، على الرغم من التطور الذي حققته، ما زالت غير كافية ملواجهة التحديات   األطفالن معايير وقواعد حماية  إ

 طفال،  األ املسلحة الدولية والداخلية على  والتهديدات التي تشكلها الصراعات

ور األيتام والتغرير بهم للقتال ضد الجيش الليبي ، وذلك  مقابل رواتب أسبوعية حوالى   قامت تركيا بإستهداف املراهقين والقصر في د

 دوالر شهريا والجنسية التركية   3000دينار ليبي ، واستغالل ظروف فقر عائالت األطفال في املخيمات  مع وعود بمبلغ  1000

واضطر البعض الخر للعمل، فيما تم تجنيد آخرين ليصبحوا  املعاناة يعيشها جميع األطفال في سوريا حيث حرم بعضهم من حقوقه  

، تقارير دولية أكدت أن أكثر أطفال سوريا تضرًرا هم املوجودون في الشمال  
ً

مرتزقة يقاتلون في أكثر مناطق العالم خطورة واشتعاال

رة عن طريق ميليشيات مسلحة  السوري الذي يخضع للسيطرة التركية سواء سيطرة عسكرية بواسطة قوات الجيش التركي أو سيط

 مدعومة من أردوغان 

  تجنيد إردوغان لألطفال للقتال في ليبيا، عملية ترقى إلى جريمة حرب مكتملة األركان، وكارثة إنسانية وانتهاك واضح لالتفاقية الدولية 

 .ملناهضة تجنيد املرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم

 منهم  
ً
 كبيرا

ً
قتها الوقائع على األرض بعد أن أسر الجيش الليبي عددا

ّ
 جريمة تجنيد األطفال وث

املخيمات   من   
ً
األطفال خصوصا هؤالء  اختيار  ويتم  عائالتهم  فقر   ظروف 

ً
مستغال ليبيا،  في  للقتال  أطفال  بتجنيد  قام  إردوغان  أن 

شهري دوالر  آالف  بثالثة  وإغراءات  ضخمة  مالية  على وبمغريات  سيحصلون  وبأنهم  املخيمات  عيشة  من  أهاليهم  بتخليص  ووعود   
ً
ا

https://news.un.org/ar/story/2021/05/1076422
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الجنسية التركية واملال والعودة خالل ثالثة شهور محملين بالدوالرات، بينما واقع الحرب جعلهم يعودون إلى أوطانهم في نعوش مجهولة  

 عن األضواء
ً
 .الهوية لتدفن في مقابر جماعية بعيدا

 . ع ووهم إردوغان، بالسيطرة على ليبيا ونهب ثرواتهاأطفال سوريا هم ضحايا أطما 

 املراجع 

 2019ما بين الواقع والقانون جامعة النجاح  "يسرا حسونة : جريمة تجنيد األطفال في النزاعات املسلحة  •

Rapport du Seceretaire general des NU, le 20 avril 2016, n : A/70/836-S/2016/360, p.4. 

 2007حقوق الطفل زمعاملته الجنائية في ضوء األتفاقات الدولية ، دار الجامعة ، االسكندرية خالد فهمي  :  •

عامر الفاخوري، النظام القانوني أللطفال الجنود: موقف القانون الدولي االنساني والقانون الدولي الجنائي، مجلة الحقوق،   •

 .253،ص  1،العدد  12،املجلد   2015جامعة البحرين،

جواد : جريمتي التجنيد واالغتصاب الواقعة على األطفال في النزاعات املسلحة غير الدولية من قبل الكيانات غير  يسر نصير  •

 2018الدولية ، رسالة دكتوراة كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط 

لبي الحقوقية،  .االنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، منشورات الح  2010ألعبيدي بشرى سلمان حسين ﴿الدكتور﴾   •

 .بيروت، لبنان 1ط

عبد القادر حوبة، حظر تجنيد األطفال في النزاعات املسلحة: دراسة تحليلية في ضوء االتفاقيات الدولية، مجلة البحوث   •

 .148،ص  10،السنة  15،العدد  2013والدراسات، شتاء 

   2015:سوريا "أحداث عام  2016التقرير العاملي  •

 املرصد السوري لحقوق النسان •

https://www.syriahr.com 

القانونية، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.   • ليبيا: اإلجراءات والتبعات  في    11تجنيد تركيا ملرتزقة سوريين للقتال 

  (.2021شباط/فبراير  4. )آخر زيارة للرابط 2020أيار/مايو 
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