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 ملخص البحث 
المساالولية الجئاةيااة جااا  ألجنيااد االنااا  فااي النئاجااات المساالحة الدولياااة  ذا البحااث هاايتناااو  

لناا  اا غير الدولية، حيث جرضنا في النصال ااو  ماهياة ألجنياد االناا  فتناولناا ألعرياد ألجنياد و 
ًا هم فاي العملياات القتالياة اإشارا و ألطور المواثيق الدولية في معالجتها لموضوع ألجنياد االناا  و  بتادا

حتى نظام روما ااساسي للمحكمة الجناةياة الدولياة، ماروراا   1949م  األناقيات جنيف ااربعة لعام  
الدوليااااة التااااي أللاااا   ود جهاااا، ثاااام ال1977بااااالبروألونولي  الملحقااااي  باألناقيااااات جنيااااف ااربعااااة لعااااام  

الاذ   2000لعاام البروألوناو  االتتياار  و ، 1989البروألونولي  وال سيما األناقية حقاو  الطنال لعاام 
 هم في العمليات القتالية.إشرا و شكل منعطناا مهماا في حظر ألجنيد االنا  

  التا ما جرضنا ايضاا الجهود ااتيرة التي بذلها المجتمع الدولية للتصاد  لهاذا الظااهرة و 
ماالألمر  2007ألالهااا بعااام و بمبااادع نيااو ألاااون،  مبااادع جرفاا  الااذ  نااتج جناا   1997ماالألمر جااام 

ألام و   صدر جن  جدة التئامات نرس  م  تاللها مبادع هامة في حظر ألجنيد االنا ، باريس الذ 
 ألحديث ألسمية مبادع نيو ألاون ليصبح جنوانها مبادع باريس.

أو  هم فاي العملياات القتالياة ساواً بماكل مباشاررا شاإو جرضنا ايضَا صور ألجنياد االناا   و 
القتاليااة، وكلاااا وفقااااا للبروألوناااو  ال ااااني  ااجماااا ب شااارا باااي  اإو ميئناااا باااي  التجنيااد و غياار مباشااار، 

 الملحق باألناقيات جنيف ااربعة.

ألناولنااا فااي المبحااث ال اااني ماا  النصاال ااو  ااساااس القااانوني لحظاار ألجنيااد االنااا  فااي و 
األناقياة حقاو  و  1949الملحقان باألناقيات جنياف ااربعاة لعاام   1977ي  االتتياري  لعام  ولونالبروأل

البروألونااااو  و  1998نظااااام رومااااا ااساسااااي للمحكمااااة الجناةيااااة الدوليااااة لعااااام و  1989م الطناااال لعااااا
بمااأن حظاار أسااوأ أشااكا  جماال  182االألناقيااة رقاام و  2000االتتيااار  الألناقيااة حقااو  الطناال لعااام 

 .االنا 

ألعديلااا  لقاااانون و بح ناااا ايضااااا فاااي ااسااااس القاااانوني لحظااار التجنياااد فاااي القاااانون الساااور  و 
  مكااارر التاااي 488الاااذ  جااااً بااانص الماااادة   2013  لعاااام 11ر  بالمرساااوم رقااام  العقوباااات الساااو 

القتالية، حيث وجهنا بعض المالحظات لهذا النص، مع اإشارة   ااجما االنا  في    إشرا جرم   
 لممرع السور  لتوفيق ألمريعاأل  مع االألناقيات الدولية.ة اابتجمدى اس إلى

ث أهاام االنتها ااات التااي قااد ألقااع جلااى الطناال المجنااد بحاا إلااىثاام انتقلنااا فااي النصاال ال اااني  
صاور هاذا االساتالال  مقاارني  بينهاا و لوا  فترة ألجنيدا بما فيها االساتالال  الجنساي للطنال المجناد، 

االجتااداً جلااى و مااا جرضاانا جريمااة القتاال نون العقوبااات السااور ، نقاااي بااي  الجااراةم الممااابهة لهااا فااو 
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ا فااي المبحاث ااو  ماا  النصال ال ااني، ثاام تصصانا المبحااث كلاو الساالمة الجسادية للطناال المجناد 
للاادو  جاا   المساالولية الجئاةيااةللقاااةمي  بالتجنيااد، فبح نااا فااي  المساالولية الجئاةيااةال اااني لبيااان أحكااام 
وضااحنا ااراً النقيهااة التااي ألليااد المساالولية و القتاليااة،  ااجمااا هم فااي إشاارا و  ا جريمااة ألجنيااد االناا

 أللا التي ألعارض ألحميل الدولة المسلولية الجئاةية ج  ألجنيد االنا .و الجئاةية للدولة، 

حجااج النقهاااً الااذي  و ثاام بح نااا المساالولية الجئاةيااة الدوليااة للناارد جاا  جريمااة ألجنيااد االنااا  
 النقهاً الرافضي  لها.ج حجو أيدوا قيامها 

ا في المبحث ال اني في ارنان جريمة ألجنيد االناا  فتناولناا الارن  الادولي لجريماة ثم فّصلن
 ألجنيد االنا  بصنتها احدى جراةم الحرب وفقاا لنظام روما ااساسي للمحكمة الجناةية الدولية.

لنااا  وهااي ة صاانة اا بحااث جناصاار الاارن  الماااد  فااي جريمااة ألجنيااد  إلااىبعاادها انتقلنااا و 
احكااام المااروع فااي و زماا  ارألكاااب الجاارم، و صااور الساالو  المجااّرم، فوساااةل التجنيااد المجنااي جلياا  ثاام 

نظااام و هم فااي العمليااات القتاليااة فااي ناال ماا  قااانون العقوبااات السااور  إشاارا و جريمااة ألجنيااد االنااا  
 روما ااساسي للمحكمة الجناية الدولية.

قصاد الجنااةي المطلاوب ناوع الو    لجريماة ألجنياد االناا نو معثم بح نا في جناصر الرن  ال
لقيااام الجريمااة، ثاام وضااحنا العقوبااة التااي يمكاا  ان ألناارض جلااى مرألكااو الجاارم سااواً فااي نظااام رومااا 

 في قانون العقوبات السور .و ااساسي للمحكمة الجناةية الدولية 

اةية للطنل المجند حيث جئ الأتيراا في المبحث ال الث م  النصل ال اني ألعرضنا للمسلولية و 
في القانون السور  تاصة قانون و أحكام المسلولية الجئاةية للطنل المجند في القانون الدولي ألناولنا  

 أوصينا ببعض التوصيات ضمناها تاألمة البحث.و جدة نتاةج  إلىتلصنا و االحداث، 
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Abstract 

This research addresses the criminal liability of child soldiers in 
international and non-international armed conflicts. Chapter One 
presents the definition of child soldiers or child recruitment and 
reviews the development of international conventions on child 
recruitment and involvement in armed conflicts, including the four 
Geneva Conventions of 1949, the Rome Statute of the International 
Criminal Court, the two 1977 Protocols Additional to the 1949 Geneva 
Conventions, the international efforts following the two Protocols, 
particularly the UN Convention on the Rights of the Child of 1989 and 
the Optional Protocol of 2000, which was an important turning point 
for the prohibition of child recruitment and participation in military 
operations.     

Chapter One also sheds light on the recent efforts exerted by the 
international community to combat this phenomenon, such as the Cape 
Town Principles resulting from an international convention held in 
1997 and the Paris symposium held in 2007, the proceeds of which 
focused on the prohibition of child recruitment. As a result, the Cape 
Town Principles were revised to the Paris Principles.    

Chapter One also discusses the forms of child recruitment and 
participation in military operations whether directly or indirectly. The 
chapter, furthermore, distinguishes between recruitment and 
participation in hostilities in accordance with the second Protocol 
Additional to the Geneva Conventions.  

The second part of Chapter One deals with the legal basis of the 
prohibition of child recruitment as stipulated by the two 1977 
Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, the UN 
Convention on the Rights of the Child of 1989, the Rome Statute of the 
International Criminal Court of 1998, The Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child of 2000 and the Worst Forms of 
Child Labor Convention No. 182.   

The chapter, moreover, explores the legal basis of the prohibition of 
child recruitment in the Syrian law and its amendment to the Syrian 
Penal Code by Decree No. 11 of 2013 stated under Article /488/, which 
criminalizes the participation of children in armed conflicts. The 
research provides some comments with regard to this Article, noting 
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the extent of the response of the Syria legislator to harmonize its 
legislations with international treaties.  

Chapter Two addresses the most serious violations that may be 
practiced against child soldiers throughout their recruitment period, 
including child sexual exploitation and the forms of this exploitation. A 
comparison is drawn between such cases and similar crimes dealt with 
under the Syrian Penal Code. The second chapter also sheds light on 
the crime of murder and child physical abuse. The second part of 
Chapter Two is dedicated to discussing the criminal responsibility of 
those carrying out child recruitment, as well as the criminal 
responsibility of states for the crime of child recruitment and 
participation in armed conflicts. Legal opinions both advocating and 
objecting to the state criminal responsibility for child recruitment are 
also presented.     

International criminal responsibility is also discussed together with 
both advocating and opposing legal views.  

The second part of Chapter Two also discusses the aspects of the crime 
of child recruitment, including the international aspect of the crime 
seeing that it is considered a war crime by the Rome Statute of the 
International Criminal Court.   

The research proceeds to discuss the material aspects of the crime of 
child recruitment, namely descriptions of the victim, form of the 
criminal behavior, means of recruitment, the time of perpetrating the 
crime, rulings on the initiation to commit the crime of child 
recruitment and engaging children in armed conflicts as stipulated by 
both the Syrian Penal Code and the Rome System Statute of the 
International Criminal Court.  

The moral aspects of the crime of child recruitment and the criminal 
intention associated with this crime are also discussed. The type of 
punishment for the perpetrator in the Syrian Penal Code and the Rome 
Statute of the International Criminal Court is also explained.    

The third part of Chapter Two deals with the criminal responsibility of 
the child soldiers in the International Law and the Syrian Penal Code, 
particularly the juvenile law. Conclusions and recommendations are 
also provided.   
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 لمقدمة ا

 وأصاابحاحاادى الظااواهر الخطاارة التااي يمااهدها جالمنااا المعاصاار،  نيااد االنااا ألجة هر ألعااد  ااا
اا مااا  النئاجاااات المسااالحة ساااواً ا انااا  دولياااة  إشااارا غيااار دولياااة، ويماااكل أو  االناااا  الجناااود جاااًئ

االنا  في النئاجات المسلحة انتها اا صارتاا لحقو  االنا  واجتداً جلاى لناولتهم وهاذا ماا أ دألا  
، جلاااى أن االناااا  هااام أصاااحاب حقاااو ، وال يمكااا  ألقاااويض المتحااادة لحقاااو  الطنااال ماااماااألناقياااة 
 حقوقهم.

مرألبطي  المتحدة في أ  ر م  مناسبة أن االنا  ال مموجبر مجلس اام  واامي  العام لأل
 المئجوم ارألبالهم بجماجات مسلحة، يجو أن يعاملوا نضحايا في المقام ااو . أو  فعليا

البحاااث جااا  حلاااو  لتجنياااو االناااا  وياااالت الحاااروب، وجااادم الااادولي  ماااعجتوقاااد واصااال الم
 هم فيها، نما جمدت الك ير م  التمريعات الولنية لس  قواني  ألحظر ألجنيد االنا .إشرا 

 

 إشكالية البحث 
انتمااارت  ااااهرة ألجنياااد االناااا  فاااي النئاجاااات المسااالحة الدولياااة وغيااار الدولياااة، وأدت هاااذا 

انتها اات  الاذي  ألام ألجنيادهمم جلاى االناا ، نماا ارألكاو االناا  ات وجاراةع انتها قو و  إلىالظاهرة  
جناةيااة جلااى  عاقااو جليهااا التمااريعات الولنيااة، وجلااى المسااتوى الاادولي، مااا رألااو مساالوليات ألوجااراةم 

اإجابااة ماا  جهااة أتاارى، لااذلا ألكماا  إشااكالية البحااث فااي للطناال الطناال ماا  جهااة، وجلااى المجناادي  
ساواً مسالولية القااةمي  جلااى  ؟الجئاةيااة جا  ألجنياد االناا  وليةهاي المسال  االألاية ماا جلاى التساا  

 .مسلولية االنا  المجندي أو  التجنيد 
 
 البحث أهداف 

 ةإلىيهدف البحث 
 ألحديد المقصود بتجنيد االنا  وصورا في االألناقيات الدولية والقانون السور   -1
 ا .لناا ألجنيد  بيان االنتها ات الناجمة ج  -2
 .مسلولية الجئاةية ج  ألجنيد االنا لايد ألحد  -3
  .ألحديد مسلولية الطنل المجند  -4
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 البحث أهمية 

العاي  بساالم، و الحاق فاي الحيااة  ولتناول  أهم حق ما  حقاو  الطنال وها  البحث   األأألي أهمية هذ 
 ان بصالح  يصلح المجتماع، ولتساليا الضاًو جلاى هاذا الظااهرة الخطيارة للتصاد  لهاا ومعالجتهاا

 لة الجناةية لم  يرألكو هذا الجرم.  ًقرار مبدأ المساإب ،قانونياا 
  

 البحث منهج 
ماا  تااال  دراساة االألناقيااات الدوليااة التااي  الماانهج الوصااني التحليلاياألباااع  البحاث  اهااذ سايتم فااي 

 الممرع السور  في معالجت  لهذا الظاهرة. وتطةحظرت ألجنيد االنا  
 

 البحث حدود 
 الجمهورية العربية السورية وقوانينها.جلى  البحث  اذ ه فيئ نيالتر تم سي ةالحدود المكانية -1
ستكون الحدود الئمانية لهذا البحاث االألناقياات الدولياة النافاذة والقاواني  فاي   ةالحدود الئمانية -2

 الجمهورية العربية السورية.
 

 البحث خطة  
 اماهية ألجنيد االنا  وااساس القانوني لحظر  - النصل ااو 

 لنا  وصوراد ألجنيد ااير عأل -و المبحث اا
 لنا ألعريد ألجنيد اا - و المطلو اا

 لنا صور ألجنيد اا - المطلو ال اني
 ااساس القانوني لحظر ألجنيد االنا  - المبحث ال اني

 ااساس القانوني في المواثيق الدولية -و المطلو اا
   ور تجنيد في القانون السساس القانوني لحظر الاا - المطلو ال اني

 التجنيد  ج لمسلولية الجئاةية االنتها ات الواقعة جلى الطنل المجند وا - النصل ال اني
 االنتها ات الواقعة جلى الطنل تال  فترة التجنيد  - المبحث ااو 

 االستالال  الجنسي الواقع جلى الطنل المجند  - المطلو ااو 
 للطنل المجند  ةديسجلجتداً جلى السالمة اجريمة القتل واال - المطلو ال اني

 اةمي  بالتجنيد المسلولية الجئاةية للق - المبحث ال اني
 لنا المسلولية الجئاةية للدو  ج  ألجنيد اا - المطلو ااو 
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 لنا المسلولية الجئاةية النردية ج  ألجنيد اا - المطلو ال اني
 تهالنا  وجقوبأرنان جريمة ألجنيد اا - المطلو ال الث 

 لولية الجئاةية للطنل المجند مسال - المبحث ال الث 
 المسلولية الجئاةية للطنل المجند في القانون الدولي - و المطلو اا

 المسلولية الجئاةية للطنل المجند في القانون السور   - المطلو ال اني
 الخاألمة
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 الفصل األول 
 هماهية تجنيد األطفال واألساس القانوني لحظر 

 ألمهيدة 
  المآسااي واالنتها ااات بحااق اإنسااانية، ابتااداً   جاا  الك ياار ماادو الاا  ألمخضاا  الحااروب بااي

استعما  ااسالحة المحرماة  إلىوصوالا اإبادة الجماجية وغيرها م  االنتها ات المعروفة   جراةمم   
والعماال  ى الطنولااةالتعااد  جلاا وإال أن ماا  أتطاار هااذا االنتها ااات التااي انتجتهااا الحااروب هاا دولياااا،

م  أن يعي  الطنال حيااة لبيعياة ياتعلم  نوسيلة للعي ، فبدالا إال بالسالح    م يل   جلى ألربية جيل ال
الاااتعلم للنهاااوض بمجتمعااا   إلاااىفيهاااا التعااااي  ماااع أقرانااا  وفاااق مباااادع التعااااون والمحباااة، وينصااارف 

و التااري  البماار  وألطاويرا، يجار  ألهي ااة الطنال لخاوض غمااار الحاروب وساالب  لنولتا ، ولعال رواساا
في الحرب، قد أتر المجتمع الدولي ج  معالجة هاذا الظااهرة   خراط اليافعي انر  نكالذ  لم يك  يست

 ألاوفيرتطورة هذا الظااهرة جا  لرياق  إلىما بعد منتصف القرن العمري ، فبدأت اإشارة   إلىحتى  
  االألناقياات ال انياة، ثام ألتالا حماية تاصة لأللنا  في االألناقيات الدولية التي ألل  الحرب العالمياة

 ألجاريمجمل  جلى الحد م  هذا الظاهرة، نما جمل  التمريعات الولنية جلاى   الدولية التي  ةقثالو وا
 هذا الظاهرة م  تال  النص في القواني  الولنية جلى حظر ألجنيد االنا .

حظاار وجلياا  سااوف نبحااث فااي هااذا النصاال فااي ماهيااة ألجنيااد االلنااا  وااساااس القااانوني ل
هم إشارا التطاور التااريخي لمعالجاة مماكلة ألجنياد االلناا  و  وألنااو  ،ياةألجنيدهم وفق االألناقيات الدول

لماااا ألوصااال  اليااا  االألناقياااات  لساااور  فاااي مااادى اساااتجابة الممااارع ا البحاااث فاااي النئاجاااات الدولياااة، ثااام 
 هم في النئاجات المسلحة.إشرا الدولية في قمع  اهرة ألجنيد االلنا  و 
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 ول المبحث األ 
 طفال وصوره تعريف تجنيد األ  

والتعامااال القاااانوني معهاااا ساااواً جلاااى المساااتوى التجنياااد،  هاااوم ألجنياااد االناااا  وصاااورنم نإ
الولني شهد ألطوراا وفقاا لما فرضت  لبيعاة النئاجاات الدولياة ونينياة اساتخدام االناا  فاي أو    الدولي

 .هذا النئاجات 
العاارض ماا  تااال   االنااا  وصااورا،د ألجنيااجلياا  سااوف نتناااو  فااي هااذا المبحااث منهااوم و 

موقاااف مااا  تاااال   ثااام هاااذا الظااااهرةالتاااي ألناولااا   -وفاااق التسلسااال الئمناااي لهاااا  - ثياااق الدولياااةاو ملل
المماارع السااور ، وماادى ألوافااق القااواني  فااي سااورية مااع هااذا االألناقيااات والجهااود الدوليااة التااي جنياا  

 .هم في النئاجات المسلحةإشرا بحظر ألجنيد االلنا  و 
 

 طفالتعريف تجنيد األ : ولاأل  طلبالم
ألعرينااااات جاااادة يمكاااا  اسااااتنتاجها وفقاااااا للمصااااادر التااااي يااااتم االجتماااااد جليهااااا، وساااايتم  ا هناااا

ألجنياااد االناااا  فاااي األناقياااات جنياااف والجهاااود الدولياااة التاااي أللتهاااا حتاااى ألوقياااع اساااتعراض ألعرياااد 
، ثام جهاود مناع ألجنياد 1977البروألونولي ، ثم البروألونولي  الملحقي  باألناقيات جنيف ااربعة لعاام  

ألجنياااد االناااا  فاااي  جااارض منهاااومثااام ومااا  ، 2000حتاااى العاااام  1977بروألوناااولي د بعااا  االناااا
ثم الجهاود  ،2000االنا  في النئاجات المسلحة لعام  إشرا المتعلق بحظر   البروألونو  االتتيار  

 التي أللت .  
 

 1949لعام  طفال في اتفاقيات جنيفمفهوم تجنيد األ - الفرع األول
االألناقياات لام باأن هاذا  1949ربعة لعاام ا األناقيات جنيف ااجاأل  هميتنق الباح ون في موقن

وقاد ناان  االألناقياات،ألعرياد لأللناا  الجناود فاي أللاا أ   ، اك ال يوجاد ألتناو  منهوم ألجنياد االناا 
 .1شاارة اليا مصاطلح لام يحاق بقباو  جاام مانهم فلام يرغباوا باإكلا متعمدا م  قبل الملألمري  ناون ال

حقااو  الطناال فااي النئاجااات المساالحة بمااكل تااا  جاا  حقااو   إلااىينظاار يكاا   ملاا المجتمع الاادوليفاا
لااذلا لاام يكاا  هنااا  نصااو  تاصااة ألتناااو  حقااو  الطناال فااي النئاجااات المساالحة  ،االنسااان جامااة

الحقاااو   إلاااىإال فاااي وقااا  متاااأتر بالقيااااس  تاصاااة الدولياااة وغيااار الدولياااة، فلااام يحاااق الطنااال بقواجاااد 
وال أد  جلاااى كلاااا أن مجلاااس  مااانهم،لناااا  جاااًئ   لكاااون االييدنلماااالممنوحاااة لن اااات أتااارى وبالاااذات 

 
مجلة   الجنائي،موقف القانون الدولي االنساني والقانون الدولي    الجنود،النظام القانوني لألطفال    :، عامرالفاخوري  1

 . 22ص 2015 1، العدد 12لد  المج ،الحقوق جامعة البحرين
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 إلاىولعال كلاا يرجاع  .19881مساألة ألجنياد االناا  إال فاي العاام  إلاىاام  لم يتطر  فاي قراراألا  
ة ومحترفاة وال مكاان فيهاا لأللناا  لاذلا لام ياتم أن الحرب نان  احترافياة باي  جياوظ نظامياة منظما

 لقتالية.ا ااجما م نظأل التي ألناولهم في االألناقيات 
فقاااد ألضااامن  األناقياااات جنياااف اشاااارات جااادة أللناااد جلاااى حماياااة االلناااا  تاااال  وماااع كلاااا 
وضااع  إلااىوقااد أشااارت الحمايااة دون وضااع صااورة واضااحة ومتكاملااة جاا  هااذا  النئاجااات المساالحة،

ى جلا (51)حظرت النقرة ااولاى ما  الماادة فقد  .2(51و 50)المواد لنئاجات المسلحة االنا  في ا
منظماألهاا كات الطاابع العساكر  التابعاة أو  العساكرية،دولة االحاتال  إلحاا  االلناا  فاي ألماكيالألها 

 ،فقااا االحااتال أنهااا حظاارت ألجنيااد االلنااا  التااابعي  للدولااة ألحاا   ويالحااق جلااى هااذا المااادة .3لهااا
بأنا   االألناقية،ا هذ جلى  يالحقنما  ،لة االحتال  ننسهاألحظر ألجنيد االنا  التابعي  لدو   ها لمولكن

ولك  الحقيقة أن مرنائ الطنال الواقاع  لأللنا ،جلى الرغم م  أن  اهر النص وجود حماية تاصة 
 إلاااىفكالهماااا يحظااار ألجنيااادا وضااام   الااانص،ألحاا  االحاااتال  ال يختلاااف جااا  مرنااائ الباااال  فاااي هااذا 

 القوات المسلحة للدولة المحتلة.وف صن
 فقاا ألحادث   الحارب، وقا   فاي  المادنيي   بحماياة  قاةعلوالمت  الرابعاة  جنيف  األناقية  نحق أويال

 حقااو   مواثيااق  مااا أن .القتااا  أجمااا  فااي دورأ   لهاام لاايس الااذي   ماادنيي  االنااا  وضااع جاا 
لموضااوع ألجنيااد  ألتعاارض  لاامعااة التااي أللاا  األناقيااات جنيااف اارب المتحاادة مااماا جاا  الصااادرة اإنسااان

 ألضام  1959 جاام فايالمتحادة  ماملأل ماةعاال الجمعياة ج   الصادر  الطنل  حقو    فإجالن  االنا ،
 .4الحروب  في ألجنيدا إلى إشارة أية دون  الطنل بحماية تاصة مبادع جمرة

 
الدولي دراسة تحليلية قانونية ازاء قضايا دولية    نعمة:حمد عبيس  أ  ،الفتالوي  1 منشورات   منتخبة،القانون الجنائي 

 . 93ص   2019لبنان، حقوقية الطبعة االولى، الزين 
على الخدمة في قواتها    على أنه " ال يجوز لدولة االحتالل أن ترغم األشخاص المحميين  (51)حيث نصت المادة    2

دعاية بغرض تطوعهم....وال يجوز لها أن ترغم االشخاص المحميين  أو    ضغطأي    المعاونة كما يحظرأو    المسلحة

الالزمة لتوفير    األعمالكانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على  ا  إذ  على العمل إال

العامة،احتياجات جيش االحتالل أوفي خدم المصلحة  الغذاءأو    ة  الصحة  أو    النقلأو    الملبسأو    المأوىأو    لتوفير 

ي عمل يترتب عليه التزامهم باالشتراك في  بألسكان البلد المحتل، وال يجوز إرغام األشخاص المحميين على القيام  

القو استعمال  المحميين على  أن ترغم االشخاص  االحتالل  لدولة  أمن  عمليات حربية، وال يجوز  لتأمين    المنشآت ة 

التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.....ال يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلى تعبئة العمال في تنظيم 

المادة  أو    كريةعسذي صبغة   تنص  كما  تطبيق  (50)شبه عسكرية"  أال تعطل  االحتالل  دولة  "على  أنه  أي   على 

بالتغذي يتعلق  فيما  لفائدة  تدابير تفضيلية  االحتالل  قبل  اتخذت  قد  الحرب تكون  آثار  والوقاية من  الطبية  والرعاية  ة 

 .األطفال دون الخامسة عشر والحوامل وأمهات األطفال دون السابعة"

 . 97مرجع سابق الذكر ص  نعمة: القانون الجنائي الدولي،احمد عبيس  ،الفتالوي 3
الطفل من منظور    الدولي لحقوقالمؤتمر    االنساني، بحث مقدملي  حماية االطفال في القانون الدو  فضيل:  ،طالفحة  4

 . 2010/ 5/ 24جامعة االسراء االردن مجلة تربوي وقانوني 
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ياة إال ماع بدا مالمحهاا،الجناود لام ألتحادد  االناا   اهرةوجلي  فإن الجهود الدولية لمواجهة 
 ، ااماار1لمسااألةا ذاهاا غنلاا  األناقيااات جنيااف الرابعااة معالجااةا بعاادما ات ماا  القاارن الماضااي الساابعيني

 2.وللموت  بل للخطر منهم الك يري  حياة جّرض   الذ 
 جااام فااي ااحماار للصااليو  الدوليااة اللجنااة جانااو  ماا  الموضااوع بهااذا جاادياا  االهتمااام باادأ وقااد 

اسااتخدام  ممااكلة عاالجي ،1949 لساانة جنيااف ت هادامعا جاادم وجااود ناص فااي لهاا باادا بعادما ،1971
 .االنا  نمقاأللي 

 قواجاد  وألطاوير ألأ ياد  إجاادة بماأن الحكاوميي  للخبراً ملألمر أو   في  ضوعمو ال  اهذ   أثير  وقد 
 فااي ااحماار للصااليو  الدوليااة اللجنااة جقدألاا  والااذ  المساالحة، النئاجااات  أثناااً المطبقااة الاادولي القااانون 

 المطبقااة اإنسااانية القاواني  وألطااوير ألأ ياد  إجااادة حااو  الدبلوماساي ألمرالماال  فاي وأيضاااا  ،1971 جاام
 .19773-1974 م  النترة في السويسر   االألحاد  المجلس جقدا الذ  المسلحة اجات ئ نلا أثناً

 بهمااا ألقاادم   واللااذي  جنيااف، الألناقيااات  اإضااافيي  البروألونااولي  ممااروع الماالألمر األخااذ  وقااد 
 قاااد  ااحمااار للصاااليو  الدولياااة اللجناااة ونانااا  . فيااا  للنقااااظ  أسااااس رااحمااا للصاااليو  الدولياااة اللجناااة
 جارت  التاي المناقماات  حصايلة اجتبارهاا في  واضعة  النهاةية  صياغتهما  في   جيرو ممال  هذي   أجدت 

  1972.4 ،1971جامي  بجنيف دورألي  في الحكوميي  الخبراً ملألمر في
 فاي المالألمر جا  الصاادري  ولي البروألونا اقرارهاا فاي فاي  مرة  واو   الجهود   أللا  نجح    وقد 

 .الحروب  في خدامهمستوا االنا  لممارنة التام لحظرل ،1977ويوني 10
 

 1977عام  مفهوم تجنيد االطفال في بروتوكولي - الفرع الثاني
 فيهااا النضاال يرجااع وال جدياادة، ليساا   قتاليااةال ااجمااا  فااي االنااا  إشاارا  حظاار فكاارة إن

 فااي العرفااي اإنساااني القااانون  فااي المسااتقرة التقاليااد  ماا  أساااس باادأالم فلهااذا وحاادهم. الالاارب  لمنكاار  
 6.الحروب  في ب  المعمو  5اإنساني، اإسالمي عرفلا يفو  أفريقيا

 وجااد  ،7القتااا  أجمااا  فاايوازدياااد دورهاام  الحااروب، فااي االنااا  اسااتخدام  اااهرة شاايوع ومااع
ضااافيي  تااال  البروألونااولي  اإ  ماا الظاااهرة لهااذا حااد  لوضااع بالتاادتل ملئماااا  ننساا  الاادولي المجتمااع

 
 . مرجع سابق االنساني،في القانون الدولي ل حماية االطفا فضيل: ،طالفحة  1
 . 191 ص  ،1989 القاهرة رة،دار النهضة العربية، القاه اإلنسان، لحقوق الدولي القانون :محمود منى ،مصطفى  2
 . 191ص سابق، مرجع اإلنسان، لحقوق الدولي القانون :محمود منى ،مصطفى  3
العربية،    العام،   الدولي  قانونال  : الدين  صالحعامر،    .عائشة،  راتب  حامد.  ، سلطان  4 النهضة   الطبعة   القاهرة،دار 

 . 805 ص ،1987 الرابعة،
القاهرة،   اإلسالمية،  بالشريعة  مقارنة  دراسة   نساني،اإل  الدولي  القانون  :الغنى  عبد  ،محمود  5 العربية،  النهضة    دار 

 . 144 ص  ،1991 األولى، الطبعةالقاهرة 
 .  193 ص ،مرجع سابق اإلنسان، لحقوق ليدوال القانون :محمود منى ،مصطفى   6
 . 30 ص  ،0320 ربيع ،24 العددتصدر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف،  ،اإلنساني مجلة  7
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لناااا  فاااي النئاجاااات المسااالحة الدولياااة وغيااار اا ا ك ألضااامن  قواجاااد ألحظااار اشاااتر إالألناقياااات جنياااف 
 ما  البروألوناو  ااو  (2فقارة  77)، حياث لام ألجائ الماادة 1الدولية قبل بلاوغهم سا  الخامساة جمار

 .هذا الس  إلىبصورة مباشرة لم  لم يصل  قتاليةال ااجما االشترا  في 
 شربان  لم يتم ألوضيح هل يقصد بتجريم التجنيد لالاية االشترا  المأالمادة  هذا يالحق جلى  

التعليق  إلى المباشر، فبالعودةريم االشترا  غير جأم أن المقصود أيضا أل  فقا،  ي العمليات القتاليةف
جادم اشاترا  ما  هام أقال ما  سا   إلاىيتضح أن قصد واضاعيها ناان قاد انصارف  مادة،الجلى هذا 
 .2جمر في العمليات القتاليةالخامسة 
 للماالألمر قاادم   حيااث  ااحماار للصااليو  ةليااالدو  وقااد ناناا  هااذا المااادة نتاااج جهااود اللجنااة 

 األخااك  النائاع ألاراف جلاى ينارض  أن" ةمنادهاا ااو  البروألونو  في ألدرج لمادة ممروجاا  الدبلوماسي
 القتالياة، ااجماا  فاي دور باأ  القياام م   جمرة  الخامسة  دون   االنا   بمنع  الكنيلة  اإجراًات    افة

همياة هاذا الصاياغة أ وألبارز  ".باذلا ألطاوجهم قباو و أ المسالحة قاواألهم فاي ألجنيادهم حظار وبالتحدياد 
فاي باإرادألهم  يضااا أجانهم وإنماا جادم االجتاداد  لناا  رغمااا ن الحظر فيها ليس فقا فاي ألجنياد ااأفي  

 ونان هادف اللجناة ،و  ألطوجهم االتتيار  ي جدم قبوبالتال  ،لناالا أنهم الزالوا  ألالما    ،التجنيد لوجاا 
ف التاااي ااجماااا  لجمياااع ةا ملشاااا ألكاااون  أن اقتراحاألهاااا مااا  أو  المعلوماااات  نقااال م ااال االناااا  بهاااا يكلاااّ

. بل ألم ألعديلا ، وهذا االقتراح لم يقر نما ه ولك .  ال ..  .التخريو   وأجما   الحربي  والعتاد   ااسلحة،
 الخامساة سا  فتم اتتياار الدولية للصليو ااحمر، اللجنة قبل م   الس  المقترح  اجتمد   فقد   كلا  ومع

 إلااى 14 ماا  المجهادة ااجمااا  فااي الصاالار ألماااليل ساا  الدولياة العماال منظمااة عا  رف نأ بعااد  جمار
  .3ال انية العالمية الحرب  جقو  سنة 15

 ةمجموجاا إلااى ااحماار للصااليو  الدوليااة اللجنااة اقترحتهااا التااي المااادة ممااروع ألحوياال ألاام وقااد 
 ألكنال التاي مساتطاجة،لا يرالتاداب  افة باألخاك  النئاع ألراف أللتئم  "  أن ةالنص جلى    إلى  انته    جمل
. مباشاارة بصااورة قتاليااةال ااجمااا  فااي جماار الخامسااة ساا  بعااد  يبلالااوا لاام الااذي  االنااا  إشاارا  جاادم

 جلاى ويجاو . المسالحة قواألهاا فاي الصاالار هالالً ألجنياد  جا  ألمتناع أن بالتحدياد  االراف  هذا  وجلى
 أن جمار ال امناة بعد  يبلالوا مول ،جمر الخامسة س  بلالوا مم  هلالً،  ألجنيد   حالة  في  النئاع  ألراف
 الرسامي الانص  با  صادر الاذ  وها التعاديل هاذا  وناان  ،4"ساناا   أ بر  هم  لم   ااولوية  إجطاً  ألسعى

 
العدد    الحقوق،مجلة  االسالمية،  دراسة مقارنة في ضوء القانون الدولي والشريعة    الطفل،حقوق    :مخلد  ،الطراونة  1

 .271، ص 2003يونيو الكويت، رون، عشوالالسنة السابعة  الثاني،
،  83المجلد    2001  ،/ حزيران824العدد /  األحمر:للصليب   منشورة في المجلة الدوليةمقالة    ،طفال في الحرباأل  2

اللجنة  موقع  على  األحمر،  متاحة  للصليب  والحرب  الدولية  االطفال  الرابط  قسم  على   ،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5krczx.htm    12-31استرجعت بتاريخ-

2020 . 
 . بعدها وما 194 ص سابق، مرجع اإلنسان، لحقوق الدولي القانون :محمود منى ،مصطفى  3
 .، من البروتوكول األول2فقرة  77المادة  4

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5krczx.htm
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غة بإضافة جبارة  وقد جاً نص المادة أقل صرامة ودون لموح اللجنة فقد جدل  الصيا  .المادة لهذا
 1ًات الكنيلة"ة االجراافن " راح اللجنةاألخاك نافة التدابير المستطاجة بينما نان اقت

( ا  ار حماياة 4اما فيما يتعلق بالنئجات المسلحة غيار الدولياة، فقاد جااً البروألوناو  ال ااني )الماادة 
بروألونو  ااو  الاذ  حظار البا ةا القتالياة مقارنا ااجما االشترا  بو لأللنا  م  تال  حظرا للتجنيد  

ناااون البروألوناااو  ااو  ينطباااق جلاااى النئاجاااات ا كلااا ونناااا نعااائ إو  ،القتالياااة ااجماااا فقاااا االشاااترا  ب
ماا أهم بالعملياات القتالياة، إشارا ألادريبهم جساكريا دون و الدولية فلم يحظر جلى الدو  ألجنيد االنا  

دولياة فحظاار جلااى الجماجاات المساالحة ألجنيااد البروألوناو  ال اااني المتعلااق بالنئاجاات المساالحة غياار ال
 يات القتالية.مللعهم باإشرا  إلىة االنا  باإضاف

 
 في اتفاقية حقوق الطفل تجنيد األطفال مفهوم  -الثالث الفرع

 أ دألا  ماا وهاذا ،1977 لعام جنيف بروألونولي اجتماد  بعد   االنا ،ألجنيد     اهرة  ألتوقف  لم
 أ  اار الجهااات األصاااال بالنئاجااات المساالحة ونونهااا الجهااة بارهاااجتبا ااحماار، للصااليو  الدوليااة اللجنااة

. يحميهااا التاي والمباادع اإنسااني الاادولي القاانون  ألطبياق جلاى الرقابااة فاي صاليةاا يةالوصاا مصادر
 إحاادى جاا  أجمااارهم ألئيااد  ال ألنااا  إشاارا  بمااأن مالحظاألهااا ،1984 ساانة نماارألها فااي أوردت  فقااد 

 لكافاااة ، وجاادألها مخالناااة صااريحةالعاااالم ماا    يااارة أمااا   فاااي ا القتاا فاااي ساانة جمااارة اثناايأو  جماارة
 فااي صااادرال ليونيساايفا ألقرياار كلااا فااي أياادها وقااد  .2اإنساااني الاادولي القااانون  فااي ةقر المساات المبااادع

  .19863 جام
ًا   دوليااة جهااود  بااذل   الطناال، حقااو   األناقيااة ممااروع إجااداد  أثناااً وفااي التقااارير هااذا جلااى وبنااا

 ساةامالخ م  قتاليةال ااجما  في يمترنوا أن لأللنا  دونها يجوز ال التي  س لا  ألحديد   اجل  ح ي ة
أ   ألسااجل لاام ،19894 جااام الطناال حقااو   األناقيااة ماا  38 المااادة أن جماارة، إال ال امنااة إلااى جماارة
 الادو  بعاض  ان وكلاا. ااو  البرألوناو  ما  77 الماادة ما  2  النقارة  لنص   إجادة  جاًت   فقد   ألقدم،
 ياساومبلالد  المالألمر أثنااً أثيارت  التاي الحجاج نناس أثاارت  قاد  ،5(38(  الماادة  حاو   ات المناقم  أثناً

 
 . مرجع سابقاالنساني، حماية االطفال في القانون الدولي  ضيل:ف ،طالفحة 1
 . 198 ص ابق،س مرجع اإلنسان، لحقوق الدولي القانون :محمود منى ،مصطفى 2

3 - Children in situations of armed conflicts. 1986تقرير اليونيسيف  
  وفُتح   ،1989  نوفمبر/الثاني  تشرين  20  رخمؤال  25/44  قرارها  في  االتفاقية  اعتمدت  قد  العامة  الجمعية  وكانت  4

 االتفاقية   ودخلت.  1990  يناير  /الثاني  كانون  26  في  نيويورك  في  إليها  نضماماالأو    عليها  والتصديق  التوقيع  باب

ا49  مادتها  ألحكام  وفقا    1990  سبتمبر/أيلول   2  في  النفاذ  حيز تنص  حيث  /ل،  الدول  نمتت  3الفقرة    /38مادة  ع 

 األشخاص. وعند التجنيد من بين  اتها المسلحةخمس عشرة سنه في قوشخص لم تبلغ سنه    أيعن تجنيد    األطراف

عطاء  ان تسعى إل  األطراف، يجب على الدول  ثماني عشرة سنهالذين بلغت سنهم خمس عشرة سنه ولكنها لم تبلغ  

 أكبر سنا. ن هم ولوية لماأل
العربية،    العام،   الدولي   والقانون  ةمياإلسال  الشريعة   في   الطفل  حقوق  مفهوم  : سالم  سعيد  ،جويلي  5 النهضة  دار 

 . 29  ص ،2001 القاهرة،
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 بمسااألة يخااتص  فيمااا جنيااف، بروألونااولي ألوقيااع جلااى السااابق اإنساااني الاادولي القااانون  ألطااوير حااو 
 .1قتاليةال ااجما  في الممارنة حالة في األخاكها الواجو  الضرورية، وليس الممكنة والتدابير الس 

 يمااذ   ذ لااا االألناقيااة فااي الوحيااد  الاانص  ألعااد  نهاااأ وكلااا النتقااادات  (38( المااادة ألعرضاا    مااا
 يتنااو  أنا  رغام وكلاا ،جاام لسا  الحماياة الاذ  اجتمدألا  االألناقياة  أدناىنحاد    جمارة  ال امناةس     ج 
 فااإن وبااذلا ،المساالحة النئاجااات  وهااي االنااا ، لهااا يتعاارض  قااد  التااي تطااورة ااشااد  ااوضاااع أحااد 

 الواردة وى قاا القاجدة ج  االنتباا ألصرف أن شأنها م  بجديد، إأليانها جدم جانو  إلى  (38(  المادة
 يتصاال فيمااا وأشاامل أ باار حظااراا  يااوفر الااذ  جنيااف األناقيااات  إلااى اإضااافي ال اااني البروألونااو  فااي

 .2الدولية غير المسلحة بالنئاجات 
 ماماا نظاام إلاار فاي مبادرة األخذت  لنا  ولخطورة هذا االمر فقد ونظرا الستمرار ألجنيد اا

 اادناى الحاد  رفاع أجل م  التننيذ  حيئ الطنل و  حق  ةاألناقي  دتو   م   فقا  قليلة  سنوات   بعد   المتحدة
 .3 سنة 18 إلى قتاليةال ااجما  في شرا واإ التجنيد  لس 

 الدوليااة الحرنااة اجتمدألاا  الااذ  الموقااف مااع متسااقة  بياار حااد  إلااى المبااادرة هااذا وقااد جاااًت 
 ريو طاأل إلاى ألرماي جمل تطة لتطوير 1993  جام  في  بدأت   التي  ااحمر،  والهال   ااحمر  للصليو 
 وهماة التئامي  1995 جام في الصادرة العمل تطة وألتضم ، 4االنا  لصالح الحرنة أنمطة

 ال امنااة دون  لأللنااا  المساالحة النئاجااات  فااي االشااترا  وجاادم التجنيااد  جاادم مباادأ ألعئياائ -1
 .العمر م  جمرة

  .5النئاجات  ضحايا م  االنا  ومساجدة حماية أجل م  الملموسة ابيرتد ال األخاك  -2
 

 في   األطفال  بشأن  عليها   المتنازع  38  المادة  ،الطفل   بحقوق  الخاصة  المتحدة  مم األ   اتفاقية  :كريل  ،فرانسواز  1

 . 12  ،11 ص  ،1989 أغسطس  ،12 عدد األحمر، الصليب مجلة ،المسلحة النزاعات
 . مرجع سابقاالنساني، االطفال في القانون الدولي  يةحما فضيل: ،طالفحة 2
 اشتراك   بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  شرعية   على  بالحفاظ  المتحدة  مماأل  منظمة  علقت  3

  عن   ولينؤالمس  ومحاكمة  ،وتنفيذه  الطفل  حقوق  حماية  تجاه  به  المنوط  بالدور  والقيام  المسلحة   المنازعات  في  األطفال

 الرابعة   الدورة  ،263  رقم  المتحدة  مملأل  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  ،الدولية  الجنائية  المحكمة  أمام  الجرائم  ههذ

 . 2000مايو/ أيار 25 في المؤرخ والخمسون،
 عام   في  المندوبين  مجلس  واعتمدها  وخارجها،  الحركة  داخل  تشاوريه  عملية  أساس  على  العمل  خطة   أعدت   4

1995 . 
 لاللتزام   وبالنسبة.  به  المتصلة  المهام  األهداف  هذه  من   ولكل  ،االلتزامين  هذين  تنفيذ  أجل  من  فداأه  ستة  وهناك  5

  تشريعات  واعتماد  دوليا    الفكرة  هذه  بدعم  حكوماتها  تقنع   أن  أخرى  أمور  بين  من  الوطنية  الجمعيات  على  يتعين  األول

 والهالل  األحمر  الصليب   لجمعيات  الدولي  دحاواإلت  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  من  طلب  كما.  مالئمة  وطنية

  منهما  طلب  كما  ،الدولية  الساحة  ىعل  برأيها  التعريف أجل  من   الصلة  ذات  بالوثائق  الوطنية   الجمعيات  تمد  أن  األحمر

  االختياري   البروتوكول  مشروع  صياغة   أجل  من  المنشأة  المتحدة  مملأل  التابعة  العمل  مجموعة  في  النشطة  المشاركة

  األنشطة  وتوفير  جنودا    يصبحوا  أن  لخطر  المعرضين  األطفال  تحديد  في  أخرى  أهداف  وتتمثل.  الطفل  حقوق  ةالتفاقي

  أن   كما.  المسلحة  أوالمجموعات  القوات  إلى  األطفال  بانضمام  السماح  عدم  بضرورة  المجتمع  وعي  ورفع  لهم  البديلة

. لألطفال  البدنية  االحتياجات   وكذلك  جتماعيةاال  النفسية  االحتياجات  تواجه  أن  أيضا    منها  مطلوب  الحركة  مكونات

 المصحوبين   غير  وأولئك  سرهمأ  مع  يحيون  الذين  لألطفال  بالنسبة  االقتراحات  من  منفصلتان  مجموعتان  وهناك
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 والهااااال  ااحمااار للصاااليو  والعمااارون  الساااادس الاااادولي المااالألمر أوصاااى ننسااا  معااااال يوفااا
 إشااارا  جااادم ألضااام  لكاااي الممكناااة التااادابير  ااال النااائاع ألاااراف ألتخاااذ " باااأن قراراألااا  أحاااد  فاااي ااحمااار
 .1"قتاليةال ااجما  في العمر م  جمرة ال امنة دون  االنا 

مبااادع دد ماا  المبااادع جرفاا  بجاا اد تمااولاام ألقااف الاادو  جنااد هااذا الحااد وإنمااا جملاا  جلااى اج
الااذ  جقااد فااي  1997لنااا  لعاام التااي جااًت ألتويجااا للماالألمر الاادولي حاو  الجنااود اا ،2 ياو ألاااون 

ة يااتم ساان 18بااأنهم " اال شااخص أقاال ماا   الجنااود  لنااا فريقيااا حيااث وضااع فياا  ألعريااد ااإجنااوب 
ساواً ناان  مارسا  معهااسي  لاذ نان العمل ا ياا أمجموجة مسلحة أو  استخدام  م  قبل قوةأو    ألجنيدا

اغاااراض أو  ،جواسااايس ساااعاة برياااد، ،حماااالي  ،لبااااتي  ،ياااتم اساااتخدامهم نمقااااأللي  م صااابياا أ فتااااةا 
 .جنسية"

د ساا  ك ألضاام  لاايس فقااا ألحديااإشاامل التعرينااات أويعتباار هااذا التعريااد للطناال المجنااد ماا  
أو   اناا  مباشاارةأواً ساا ات لياايضااا ألحديااد هااذا العمأباال  قتاليااة،  فااي العمليااات الإشاارا وجاادم  ،الطناال

أو  حتااى ماا  يااتم تطنهاا أو  ،3حظاار ألجنيااد النتيااات اغااراض جنسااية يضاااا أباال شاامل  غياار مباشاارة،
 .4شخا  بالالي  مقاأللي  في الجماجات المسلحةأألئويجه  بالقوة م  

 
 اتاألطفاال فاي النزاعا إشراكلحظر  االختياري  البروتوكولنيد األطفال في م تجمفهو  – الرابع الفرع

 2000لعام   سلحةلما

 
  المسلحة   النزاعات  في  اشتركوا  الذين  األطفال  لصالح  بالدعوة  تتصل  مطالب  العمل  خطة  تتضمن  وأخيرا  .  بذويهم

 .صفوفهم  داخل إلى األطفال هؤالء عودة يقبالن المحلي والمجتمع كلك  المجتمع جعل بهدف
  شباط/فبراير  –  األول  كانون/يناير  ،310  العدد  األحمر،  للصليب  الدولية  المجلة  في   منشور  ،(د)  ج2  رقم  القرار  1

 . 63 ص ،1996

 .االختياري لكوالبروتو  لمشروع التمهيدية 9 الفقرة في القرار هذا من الصلة ذات األجزاء أدرجت   
ه لما  بل في تبني الطفل المجند لهذا المؤتمر في تاريخ حظر تجنيد االطفال اهمية كبيرة ليس فقط في طرحه لتعريف  2

ك  عرف الحقا   ايبمبادئ  بحماية  المعنية  الدولية  المنظمات  التي طبقتها  المنظمات غير ب  وكذلك  كاليونيسيف  لطفل 

 .الحكومية
  هو   األطفال  هؤالء  يخسره  ما  أول  أن  ولألسف  ،تفكير  دون  األوامر  ويطيعون  خوف  دون  لبالقت  يقومون  فاألطفال   3

  قضية   لدعم  تطوعوا  أم  ،والجوع  الفقر  من  للهرب  المسلحة   الجماعات  إلى   واانضم  أم  ،باإلكراه  جندوا  سواء  ،طفولتهم

  يتعد لم منهم وكثيرا    لجيوش،ا إلى لضمهم  االختطاف أو للتجنيد األطفال هؤالء  يتعرض  ما وكثيرا   ،نشطة بصورة  ما

  ضد  موجهة  نتكو  ما  كثيرا    العنف،  من  مذهل  مستوى    ذات  أعمال  في  يشاركون  أو  يشهدون  وهم  العاشرة،  عمره

  سواء   المعاناة،  أشكال  وأفظع  الخطر  أنواع  ألشد  األطفال  هؤالء  مثل  ويتعرض.  المحلية  مجتمعاتهم  أو  عائالتهم

 فهم   ،األلم  أشد  النفس  في  تبعث  أفعال    ارتكاب  على  وتشجيعهم  عليهم  التأثير  سهولة  لكذ  على  ويزيد.  البدنية  أو  النفسية

  الرغبات   إلشباع  متاعا    يكن    أن  المجندات  الفتيات  من  كثير    من  ويُتوقع  .فهمها  عن  األحيان  من  كثير  في  يعجزون

القتال  المشاركة  جانب  إلى   للقادة  الجنسية   في   األطفال  وضع(  المهددة  لةفوالط)  ،2005  لعام  اليونيسيف  تقرير  في 

 . 44ص  ،2005 العالم
الم:  صفوان مقصود  ،خليل  4 النزاعات  لتجنيد االطفال في  الدولي  في مجلة جامعة بحث  سلحة".  "التجريم  منشور 

 . 280،281، ص 2019لعام   ،2، العدد16الشارقة للعلوم القانونية، المجلد  
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 مكنولااة العامااة بااذل  العديااد ماا  الجهااود الدوليااة فااي منااع ألجنيااد االنااا  وأصاابح  الحمايااة
 فااي االشااترا  ماا  اإنساااني الاادولي والقااانون  اإنسااان لحقااو   العامااة الصااكو  تااال  ماا  لأللنااا 

  .1المسلحة ات ئاجالن
 البروألوناااااو  2000 ماجاااا أيااااار شاااااهر فااااي المتحاااادة مااااملأل العاماااااة الجمعيااااة اجتماااادت وقااااد 

 هاااااذا ويعاااااد  ،2المساااالحة النئاجاااااات  فااااي االناااااا  اشاااااترا  بمااااأن الطنااااال حقااااو   الألناقياااااة االتتيااااار  
 رغياا المنظمااات بااالجهود الدوليااة وجماال  واجترافاااا  ،3نقلااة نوجيااة فااي حمايااة حقااو  الطناال البروألونااو 

 جمارة الخامسة م   تاقلا أجما  في الممارنة لس  اادنى الحد  رفع أجل م   بذل    التي  ،الحكومية
 .4جمرة ال امنة إلى

 فااي االشااترا  ماا  الطناال حمايااة بااأن اجترافهااا جاا  البروألونااو  مقدمااة فااي الاادو  جباارت  وقااد 
 فااي إقرارهااا ألاام تاايلا الحقااو   لتطبيااق التعئياائ ماا  مئيااد  إلااى ياالد  أن شااأن  ماا  ،المساالحة النئاجااات 

 المحتمااال التجنياااد  سااا  يرفاااع لالألناقياااة اا ريااايااتت بروألوناااوالا  باااأن قناجتهاااا وجااا . الطنااال حقاااو   األناقياااة
 ألطبياق فاي فاجلاة بصاورة سيساهم قتالياة،ال ااجماا  يفا وممارنتهم ،المسلحة  القوات   في  لألشخا  

 اإجااااراًات  لجميااااع  ااو  االجتبااااار ألمااااكل أن يجااااو  النضاااالى الطناااال مصاااالحة إنة القاةاااال المباااادأ
 5باالنا  المتعلقة ااجما و 

 المنااروض  االلتاائام لبيعااة أن البروألونااو  ماا  ااولااى دةاماالا نااص  دراسااة تااال  ماا  يالحااق
 جمياااع ألتخاااذ ة "جلاااى أن إك ألااانص الماااادة ،بالنتااااةج ال للااادو  بالسااالو  يتعلاااق التااائام ووهااا الااادو  جلاااى

 ما  جمارة ال امناة يبلالاوا لام الاذي  المسالحة قواألهاا  أفاراد   اشاترا   جادم  لضامان  جمليااا   الممكناة  التدابير
 فاي الاواردة م يلتها مع  بير حد  إلى ألتنق صياغة وهي  ،6"قتاليةال  ااجما   في  مباشراَ   اشترا ا  العمر

 اساتبدا  اافضال ما  نانو  ،7التجنيد  س  باتتالف  جنيف  األناقيات   إلى  اإضافي  ااو   البروألونو 
 بحماياة االناا  ليتمتاع" الضارورية التادابير جمياع ألتخاذ " بعباارة" ممكناةلا  التادابير  جمياع  ألتخذ "  جبارة

 
 .132 ص ،2005 دار النهضة العربية، القاهرة، ان،نساإل لحقوق العربي الميثاق :أحمد وائل ،عال م  1
 .  2002 شباط 23 في التنفيذ يزح ودخل ،2000مايو 25  في 263/54 رقم بقرارها عامةال الجمعية اعتمدته 2
 جامعة  الحقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  العام،  الدولي  القانون  في  الطفل  مركز  :أحمد  شحاته  فاطمة  ،زيدان  3

 . 217  ص ،2004 اإلسكندرية،
4-. Annual Report، International Committee of the Red Cross، 1997. p 293  

حقوق الطفل الى ضرورة رعاية مصلحة الطفل الفضلى حيث نصت في الفقرة  من اتفاقية 3حيث اشارت المادة  5

  أو عاية االجتماعية العامةلرمنها على انه )في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات ا 1

 ح الطفل الفضلى( الهيئات التشريعية، يولي االعتبار األول لمصالأو  السلطات اإلداريةأو  المحاكمأو  الخاصة،
 . 1/ م  2000  المسلحة النزاعات في األطفال اشتراك بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول   6
)اإلضافي  األول  البروتوكول  من  77  المادة  من  الثانية  الفقرة   7  التدابير  كافة  اتخاذ  النزاع  أطراف  على  يجب : 

  بصورة   العدائية  األعمال  في  عشرة  الخامسة  سن  بعد  يبلغوا  لم  نالذي  األطفال  اشتراك  عدم  تكفل  التي  مكنة،الم

  على   ويجب.  المسلحة  قواتها  في  الصغار  هؤالء  تجنيد  عن  تمتنع  أن  ،خاص  بوجه  األطراف  هذه  وعلى.  مباشرة

  إلعطاء   تسعى  أن  عشرة   الثامنة  بعد  يبلغوا  ولم  عشرة  الخامسة  سن  بلغوا  ممن  هؤالء  تجنيد  حالة  في  النزاع  أطراف

 (. سنا   أكبر هم لمن ولويةاأل
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 فكاناا  "  ألتخااذ "  لمااة بااد " ألكناال"  لمااة المااادة هااذا وواضااع اسااتخدم ولاا الحمايااة هااذا وألتحقااق ،رباا أ
 . 1االشترا  هذا م ل حدوث  جدم"  نالة"با التئم    قد   الدو 

 التجنيد  لس  اادنى الحد  رفع في م لتي واضحاا  ألقدماا  حقق البروألونو ترى فقد  أوم  جهة  
 ما  ال ال اة النقارة ألكنلهاا التاي الحماياة. بينماا 2سانة رةماج نيثماا إلاى سانة جمارة  تماس  م   لئامياإ

 اإضافي  ااو  البروألونو  م  (77( المادة م  ال انية والنقرة الطنل حقو    األناقية  م  (38( المادة
 االااراف الاادو  إن إك  ضااعينة، العماار ماا  جماارة ل امنااةاو  جماارة الخامسااة بااي  االنااا  ألجنيااد  إزاً

 3.سناا  أ بر هم لم  ااولوية اًطجإ "ألسعى" أن فقا جليها
 حماياااة بماااأن الااادولي، القاااانون  ألعئيااائ فاااي سااااهم 2000 جاااام بروألوناااو  إنويمكااا  القاااو  

 الناا  وإجاادةإنهاً ألجنيد ا الدو  جلى  فرض قتالية، و ال  ااجما   في  واالشترا   التجنيد   م   االنا 
 فالنئاجااات  5الالاارض  لهااذا دوليااةلا دةالمساااج جلااى أيضاااا  ياانص   مااا ،4ألااأهيلهم وإدماااجهم فااي المجتمااع

 للخطااار، المعرضاااون  ألنالهاااا  اااان ربماااا محّطماااة مجتمعاااات  بالنعااال جنهاااا يناااتج ماااا   ياااراا  المسااالحة
 ال مجتمعااات  وهاي المساالحة، المجموجاات أو  المساالحة القاوات  إلااى االنضامام إغااراً أيضااا  جرضاةو 

 مساااجدة ألااوفير يااتم لاام مااا ديااةعاال ةالحيااا إلااى االنااا  هاالالً إجااادة أجاال ماا  الك ياار ألنعاال أن ألملااا
 .6المجا  هذا في محددة

ونتيجة اساتمرار  ااهرة ألجنياد االناا  وألناقمهاا وجادم اساتطاجة المجتماع الادولي وضاع حاد 
ف  فياا  ااستضاا 2007مة باااريس ساانة بااادرت وزارة الخارجيااة النرنسااية بعقااد ماالألمر فااي العاصاا ،لهااا

ضااااحايا  -سااااابقي  وألنااااا  جنااااود كوميااااة ح ياااارغ منظمااااات  –فعاليااااات متنوجااااة ماااا  مم لااااي الاااادو  
وألمخااض جناا  مااا  ،المتحاادة ماامالجتااداًات الجنااود االنااا  ألاام هااذا الماالألمر برجايااة ممااترنة ماا  اا

لااة ماا  التااي يمااارس دو  78التئامااا وافقاا  جلااى ألطبيقهااا  20جاارف بالتئامااات باااريس التااي ألضاامن  
 ألاون.و نيع ، وهي ألطوير ومراجعة لمباد 7متأثرة ب أو  لتجنيد فيها ا

ونظرا لنجاح ملألمر بااريس فيماا ألبنااا والتائام العادد الكبيار ما  الادو  بمقرراألا  فقاد اجتمعا  
لجنة الخبراً المنب قة ج  مالألمر بااريس االو  لالارض اجتمااد مصاطلح  2008في باريس في العام 

 ذاهاا لااىلكاا  سااجل مم لااي الاادو  الممااارنة مالحظااة ج ،المساالحةالممااار  بااالقوات  نااد لجا الطناال
يعاماال  وفهاا ،ن هااذا التوصاايف للطناال ال يمكاا  التعاماال معاا  فااي قااواني  دولهاام الولنيااةأالمصااطلح باا

 
 . مرجع سابقاالنساني، حماية االطفال في القانون الدولي  فضيل: ،طالفحة 1
 (. 1997 لعام ،األحمر للصليب يةالدول اللجنة ،المندوبين مجلس ،8  رقم القرار)  2
  الثامنة  يبلغوا  لم  الذين  األشخاص  خضوع  عدم  األطراف  الدول  تكفل:  2000  االختياري  البروتوكول  ،2  المادة   3

 .     المسلحة قواتها في اإلجباري للتجنيد العمر من عشرة
   .يمن البروتوكول االختيار 6المادة  3الفقرة  4
 .توكول االختياريروالبمن  7المادة  1الفقرة  5
 . مرجع سابقاالنساني، حماية االطفال في القانون الدولي  فضيل: ،طالفحة 6
 . 270مرجع سابق ص  لقانوني لألطفال الجنود،: النظام اعامر ،الفاخوري 7
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أو  الرةاساي ووبالتاالي فهام ممامولون بقاواني  العنا  ،مجموجاة مسالحةأو    ميليمايات   وجضأو     جند 
 .1جما ارألكبوا م  جراةم دولية اثناً النئاع المسلحجناً م  العقاب إاأو  الملكي

جماجااة مساالحة أو  مصااطلح الطناال الماارألبا بقااوة مساالحةيجتاا  الماالألمرون بوضااع نتب رجوتاا
يساتخدم ما  قبال مجموجاة أو  شخص دون سا  ال مااني جمار يقاوم بأجماا  قتالياةأ   "بأن ةوجرفت   

حتاااى أو  مراساااالا أو  لاهيااااا أو  حاربااااا فقاااد يكاااون ملديهاااا التاااي يماااة مسااالحة بصااارف النظااار جااا  المه
 .2الجنسية"ة شر عايستخدم اغراض الم

هم فاي العملياات القتالياة إشارا بعاد ان استعرضانا الجهاود الدولياة فاي حظار ألجنياد االناا  و 
ال امناة جمار ياتم ألجنيادا ما  قبال  لام ياتمشخص أ   يمكننا ان نقترح ألعرينا للطنل المجند نما يلية

أو  مباشار كلبماة   في جمليات قتاليإشرا بقصد  قسراا أو  مجموجات مسلحة لوجاا أو  ت نظاميةقوا
  غير مباشر

مجموجااااات مساااالحة أو  قيااااام قااااوات نظامياااة بأنااا ةوبالتاااالي يمكاااا  أن نعااارف ألجنيااااد الطناااال 
 .غير مباشرأو  باستخدام شخص دون ال امنة جمر في العمليات القتالية سواً بمكل مباشر

 
 الطفصور تجنيد األ :الثاني  المطلب

هم فاي العملياات القتالياة، فقاد يكاون ا ر شإألختلف صور ألجنيد االنا  وألختلف معها صور 
جلااى الجبهااات وقااد ألقتصاار ممااارنت  فااي  بمااكل مباشاار، ممااا يجعاال الطناال المجنااد مقاااألالا  شاارا اإ

 ألناقياات الدولياة صاورالقتالية جلى مساجدة المقاأللي  تلف تطوط الجبهات وقد ألناولا  اال  ااجما 
صور ألجنياد االناا  فاي االألناقياات ل جرض ي يلا ألناولها الممرع السور ، وفيمنما   ،ألجنيد االنا 

 في القانون السور . و  الدولية
 

 الدوليةطفال في االتفاقيات صور تجنيد األ - الفرع األول
وال يجوز الخلا بي    ،ةهم في العمليات القتاليإشرا لنا  ج  منهوم  يختلف منهوم ألجنيد اا

قاوات المجموجاات أو  سالحة النظامياةات المقو الي ن يكون فأما  إ  وفبالنسبة للتجنيد فه  ،المصطلحي 
 .فالتجنيد ال يقتصر جلى التجنيد الرسمي فقا ،المسلحة

( ماا  البروألونااو  ال اااني الملحااق باألناقيااات جنيااف جلااى 1 1ة )وفااي هااذا الساايا  دلاا  الماااد 
يضاا أ بال ،ليس فقا القوات النظاميةأ   قليم القوات المسلحة نطرف متعاقد سام(إ)المقصود بعبارة  

وجلياا  فالتجنيااد فااي نااال  ،لااار بعااض الاانظم الولنيااة نااالقوات الردينااة ماا الإالقااوات التااي ألمااكل فااي 
 .لوجياا أو  اا إلئامين يكون أما إالنوجي  

 
 . 282مرجع سابق ص ، "التجريم الدولي لتجنيد االطفال في النزاعات المسلحة": صفوان مقصود ،خليل 1
 . 509، ص 2010القانون الدولي االنساني، الجزائر دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  :العزيزد عب ،العشاوي 2
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الااذ  ألناارض جلياا  الدولااة التااي  وهاا ،ةلئاميااالمكلااف بالخدمااة العسااكرية اإأو  اإلئامياافالمجنااد 
ما المتطوع فيقصد با  ما  ألخدمة بعد انتهاةها تر  اوية ينلمدة معالخدمة العسكرية،   يحمل جنسيتها

بحياااث ألكاااون الخدماااة العساااكرية بالنسااابة لااا  مهناااة والماااورد  ،رادألااا إية بمحاااض ألطااوع للخدماااة العساااكر 
وهنااا  مااا يساامى بااأفراد القااوات  ،لنظاميااةفااراد القااوات اأوهاالالً يطلااق جلاايهم  1الرةيسااي فااي معيماات 

داجمااة لنماااط سااالح والقيااام بأجمااا  ربوا جلااى اسااتخدام الألااد   ليوهاام مجموجااة ماا  المقاااأل ،المتطوجااة
الً يتطوجاون للقتاا  ل الجي  المعبي وهاأو    الميليميات   وألممل  ألح  إشراف الدولة،  القوات النظامية

 .2فراد قوات دولتهم الرسميةأجانو  إلى
ات اجااجمالبمعنااى رتاار أو  المساالحة الدوليااة يكااون المقاااأللون هاام أفااراد القااوات  نئاجااات وفااي ال

مااة ألحاا  قيااادة مساالولة التااي ألخضااع النضااباط داتلااي يتاايح انناااك قواجااد القااانون الاادولي واجبااة المنظ
أماااا فاااي النئاجاااات المسااالحة غيااار الدولياااة فاااال يوجاااد ألعرياااد  ،التطبياااق فاااي أثنااااً النئاجاااات المسااالحة

 وا هاابمااع متااال يحااق لاا  جندةااذ أن يت ي  ولكاا  المااخص الااذ  يمااار  باادور مباشاار فااي القتااا للمقاااألل
لقواجااااد القااااانون الاااادولي اإنساااااني ال يجااااوز جااااد االنااااا  ماااا   مكنااااو  للماااادنيي  ماااا  حمايااااة ولبقاااااا 

 3استخدامهم في العمليات الحربية.أو  المحاربي  وال يجوز استخدامهم في الخدمة العسكرية
حكامااا ألنصاايلية مهمااة لجهااة التميياائ فااي أ 2000وألونااو  االتتيااار  لعااام بر ال ألضاام  وقااد 

 ،االتتياار  أو  الطاوجي والتجنياد  لئاماياإ التجنياد  س   بي  الجهات التي ألجند الطنل وألحديد د  نيتجال
 4ةالتالي والنح جلى  وكلا

 جماارة  امنااةلا يبلالااوا لام الااذي  ااشااخا   تضاوع جاادم االااراف الادو  ألكناالة "لئامااياإ التجنياد  -1
 .5"المسلحة قواألها في اإجبار   للتجنيد  العمر م 

 المسالحة قواألهاا في ااشخا   ألطوع لس  اادنى الحد   االراف  الدو   ألرفعة  الطوجي  يد جنالت  -  2 
 ويماااترط. الطنااال حقاااو   األناقياااة مااا  (38( الماااادة مااا  (3( النقااارة فاااي المحاااددة السااا  جااا  الولنياااة

 جنادا ألسمح الذ  للس  اادنى الحد  يتضم  إجالن بإيداع ،جلي  تصديقلا بعد  الدولة قيام  البرألونو 
  .6فرض هذا التطوع  منع ضمانات  ألقدم وأن ،الولنية المسلحة قواألها في وعتطبال

 ساا  دون  المساالحة قواألهااا فااي بااالتطوع ألساامح التااي االااراف الاادو  ايضااا البرألونااو  ويلاائم
 يااتم وبااأن ،حقيقياااا  ألطوجاااا  التجنيااد  هااذا يكااون  أن هاشااأن ماا  التااي الضاامانات  ألتخااذ  أن جماار ال امنااة

 
 . 79، ص 1990لقانون الدولي االنساني. مطبعة عصام، بغداد، مبادئ ا :سهيل ،الفتالوي 1
 . 473  ص، 1985-11المنازعات الدولية، السلسلة القانونية،  :سهيل ،الفتالوي 2
بيروت،  ال ا  :بشرى  ،العبيدي  3 االولى،  الطبعة  الحقوقية  الحلبي  الطفل، منشورات  لحقوق  الدولية  الجنائية  نتهاكات 

 . 335، ص 2010
  159  العدد  ،الدولية  السياسة   مجلة   المسلحة،   النزاعات  في  لألطفال  الدولية   الحماية  :احمد  شحاتة  طمة فا  ،زيدان   4

 .  18 ص ،2005 يناير
 . 2 م / 2000 المسلحة النزعات في األطفال اشتراك بشأن الطفل، وقحق التفاقية االختياري البرتوكول 5
 . 2/3 م  .2000 المسلحة النزعات في األطفال شتراكا بشأن الطفل، حقوق التفاقية االختياري البرتوكول  6
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 المعلوماااات  جلاااى ااشاااخا   هااالالً يحصااال وأن ،لألشاااخا   القاااانونيي  ًياوصاااواا اابااااً بموافقاااة
 باا  موثاو   باادليل ااشاخا   يتقاادم وأن ،العساكرية الخدمااة جليهاا ألنطااو   التاي الواجبااات  جا  الكاملاة

 أن وه جام بمكل الدولة جلى الواجو   ان وإكا. ولنيةلا العسكرية الخدمة في قبولهم قبل سنهم  ج 
 الدولاة ألاديرها التاي العساكرية المادارس جلاى ينطباق ال كلاا أن إال ،التطاوجي د نياالتج سا   برفع  ألقوم
 .أدنى  حد  سنة 15 ج  جمرهم يقل ال الذي  الطلبة ألقبل والتي ،سيطرألها ألح   ألقعأو 

 الجماجاات  جلاى البروألوناو  يحظارة للدولة الولنية  ات القو   ج   المتميئة  المسلحة  المجموجات   -  3 
 بتجنيد  الظروف م   رفأ   ألح   ألقوم بأن ،للدولة الولنية  المسلحة  ات و قلا  ج   المتميئة  المسلحة

 جلااى الحظاار اهااذ  وينطبااق القتاليااة، ااجمااا  فااي العماار ماا  جماارة ال امنااة دون  هاام ماا  اسااتخدامأو 
 التادابير جمياع ألتخذ  أن الجماجات  هذا م ل فيها يوجد   التي  الدو   وجلى  ، افةا   المسلحة  المجموجات 

 لحظار الالزماة القانونياة التادابير اجتمااد  كلاا فاي بماا ،االساتخدامأو  التجنيد   هذا  نعمل  اا جملي  الممكنة
 .1الممارسات  هذا وألجريم

 شرا فاإ لنا  في النئاجات المسلحةاا إشرا صور يئ بي  يأهمية التم  إلىوألجدر اإشارة  
 ااجمااا فااي ر اشاامبغياار  إشاارا و  القتاليااة، ااجمااا فااي  فعلاايأو  مباشاار إشاارا  يكااون جلااى نااوجي 

القتالية ألنطو  جلى جالقة سببية مباشارة باي  النمااط الاذ   ااجما فالممارنة المباشرة في   ،القتالية
 ،يباشاار وفاي الوقاا  الاذ  يباشار فيا  هاذا النمااط وحي ماا ،ت التاي يصااب بهاا العادويباشار والضاربا

القاااوات المسااالحة فاااراد أ بةصااااهااادفها إأو  التاااي يساااتهدف لابعهاااا قتالياااةال ااجماااا ويقصاااد مااا  كلاااا 
 .2للخصم ومعداألها بصورة ملموسة

 ااجمااااا المباشاااار لأللنااااا  فااااي  شاااارا اإ 2000وقااااد حظاااار البروألونااااو  االتتيااااار  لعااااام 
 لضامان جمليااا  الممكنة التدابير جميع األخاك  االراف الدو  جلى يجو "ن  أحي  نص جلى   ،قتاليةال

 ااجماا  فاى مباشاراا  اإشارا  العمار ما  جمارة ال امنة لالوابي  لم  الذي   المسلحة  قواألها  أفراد   إشرا   جدم
 .3"قتاليةال

( ممارنة االنا  بصورة مباشرة م  2 38حظرت في المادة )أما األناقية حقو  الطنل فقد 
ماا  نظااام  7-او ( 26- ب 2-8، نااذلا المااادة).م داتليااانااان دوليااا أإكا  دون ألحديااد صاانة الناائاع مااا

ئاجااات المساالحة الدوليااة والداتليااة يااة الدوليااة قااد حااددت فااي حااالتي الناةجنالرومااا ااساسااي للمحكمااة 
 .لأللنا  فيهاحظر الممارنة النعلية 

تاااالف ماااا كنااار فاااي المماااارنة المباشااارة  ااجماااا فهاااي نااال  أماااا المماااارنة غيااار المباشااارة،
ر حظاااد . وقاااونقااال ااسااالحة والتماااوي  وماااا شااااب  كلاااا ،المعلوماااات العساااكرية وألبليالهاااا البحاااث جااا  

 
 . 4م /   .2000 المسلحة النزعات في األطفال اشتراك بشأن الطفل، حقوق التفاقية االختياري البرتوكول 1
 . 108مبادئ القانون الدولي االنساني، مرجع سابق، ص  :سهيل ،الويفتال 2
 . 1م /   .2000 المسلحة النزعات في األطفال اشتراك بشأن الطفل، حقوق التفاقية االختياري البرتوكول 3
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غيار  مباشارة نانا  أمصانتها  قتالياة دون ألحدياد،ال  ااجماا لناا  فاي  البروألونو  ال ااني مماارنة اا
 .1مباشرة 

القتالياااة المباشااارة وغيااار المباشااارة مااا  ناحياااة فااارض  ااجماااا إال أن البروألوناااو  ميااائ باااي  
ن أقاارر أل تاايالننااس المااادة وكلااا فااي النقاارة )د( يااة الخاصااة لأللنااا  دون الخامسااة جماار فااي الحما

اشاترنوا إكا  جليهم،الحماية الخاصة التي ألوفرها هذا المادة لأللنا  دون س  الخامسة جمرة سارية 
  هاذا يساتنتج ما ،لقي القابض جلايهمأإكا  حكام النقرة )ج(أ  وفق  بصورة مباشرة،  قتاليةال  ااجما في  
بصاورة غيار  قتالياةا  جماأ  فايالقاي القابض جلاى هالالً االناا  ولكا  وهام مماترنون إكا    نا أادة  الم

 إشااارا ف ،حقاااو  الطنااالمباشااارة فاااإن الحماياااة ألنساااحو جااانهم وهاااذا قصاااور تطيااار وانتهاااا  فاضاااح ل
 ،رةالعداةية بصورة غير مباشرة ال يقل تطورة جا  اشاترا هم فيهاا بصاورة مباشا ااجما االنا  في  

 .2وجلي  البد م  مالحظة هذا القصور والعمل جلى ألالفي 
 ،لنااا  فااي النئاجااات المساالحةاا إشاارا ديااد صاانة المباشاارة فااي حظاار ألحن أ وماا  المالحااق

حيان غير المباشر يتطور في ن ير م  اا شرا فاإ ،حد نبير  إلىلنا   أمر يضعف م  حماية اا
لاذا ما  الصاعو وقاد يكاون  ،إراديااا أو  ً بسبو الضرورةواس قتالية،ال ااجما اشترا  مباشر في   إلى

ي غياار مباشاار وتاصااة فااأو  مباشاار إشاارا  والحاادود الناصاالة بااي  مااا هاا ساامر  ناااماا  المسااتحيل أحيا
لذا فم  الضارورة بمكاان أن يحظار فاي نال ااحاوا  الناوجي  ما  المماارنة  ، روف الحرب الحدي ة

 .3بالية ألحقيق قدر أ بر م  الحماية لأللنا 
 

 طفال في القانون السوري صور تجنيد األ - الفرع الثاني
 االنضامام جلاىولكا  الممارع بمصاادقت   ،لناا نياد ااور  لصاور ألجلساا  رعلم يتطر  المم

يعاد كلاا قباوالا منا  لماا هاو متعاارف جليا  دوليااا،  ،لناا التي ألحظر ألجنياد اااالألناقيات الدولية    إلى
وبالتااااالي ال وجااااود كاااا  معروفااااة فااااي سااااورية، د االنااااا  لاااام ألأن  اااااهرة ألجنياااا إلااااىوألجاااادر اإشااااارة 

قاواني  التجنياد فيهاا واضاحة وألعتماد إألماام ال امناة جمار ما  تجنياد، نماا أن الم  جار لتمريعات سابقة أل
حيث جاد  قاانون  2013( لعام 11الطوجي، إال أن  أصدر القانون رقم )أو    لئاميالعمر للتجنيد اإ

،واجتمد النص الجديد جدة أمور 4ا ألجنيد االنا  وحدد بعض صوراالعقوبات وأضاف مادة جرم فيه
رادة معيبة صادرة ج  شخص ال يتمتع  إ  انها ،الطنل المجند   بإرادةور  يعتد الممرع الس  ال منها أن 

ناملة وبالتالي غير مسلو  مسالولية جئاةياة ناملاة جلاى ماا سانراا حاي  نبحاث فاي المسالولية   بأهلية
 .مجند الجئاةية للطنل ال

 
 . /ج3-4المادة  1
 . 338-337مرجع سابق، ص  : االنتهاكات الجنائية،بشرى ،العبيدي 2
 . 339-338مرجع سابق، ص  كات الجنائية،ها : االنتبشرى ،العبيدي 3
 . سيتم شرحها الحقا   4
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الوسايلة التاي ياتم  ىلإ ن الممرع السور  لم يتعرض أ إلى ،شارة في هذا الصدد وال بد م  اإ
فقاااد ياااتم التجنياااد  ،وبالتاااالي ألرنهاااا للقواجاااد العاماااة الاااواردة فاااي قاااانون العقوباااات  ،لناااا فيهاااا ألجنياااد اا

يلة جريمااة هااذا الوساا وقااد ألمااكل ،وساايلة ناناا   بأيااةأو  ،التهديااد أو  ، ااراا اإأو  ،غااواًاإأو  باااإغراً،
نا  قاد يعاقاو أفعاا  يعناي دة جلاى هاذا ااار لاو ا وألطبياق القواجاد العاماة  ،عمستقلة يعاقو جليها الممار 

أ   أو ،التماهيرأو  ،ناان فعاال مجرماا نالتهدياد بالقتالإكا  ،الممرع جلى نل فعل نان بالاياة التجنياد 
 ،يضا جلى الماروع فاي التجنياد أ يعاقو نما  ،تر لالما لم يتم التجنيد وبقي في مرحلة المروعرفعل  
ماااا بعااادها مااا  قاااانون ( و 199ى الماااروع وفاااق الماااادة )جلاااب قااااجناياااة وفاااق القواجاااد العاماااة للع انااا 

ن يطباق قواجاد اجتمااع الجاراةم المااد  الاواردة فاي أن جلاى القاضاي جناد كلاا إوبالتاالي فا  ،العقوبات 
 السور . القانون قو جلي  فعل يعا  ر م  أ( لوقوع 207-204قانون العقوبات في المواد )

مااا لجااأت الياا  ناال المجموجااات  و، فهاا1قتاليااةلا ات االلنااا  فااي العملياا شاارا نساابة إامااا بال
رض الساورية وأول اا الالج اي  تارجهااا لناا  المقيماي  جلاى ااقادم  جلاى ألجنياد ااأفقاد  المسالحة،

دو   جانااو ماا أ  قاااألليألجنيااد م ماا  تااال  وأيضااا، 2وااردنيضااا ساايما فااي الاادو  المجاااورة نلبنااان أ
حصاةيات دقيقة إن ن  ال ألوجد حتى ااأغير  ،سوريةي ف ا للقتوكلا  ،سياأو  وإفريقياوروبا  أ جدة في

 مهماألهم المكلني  بها.أو  ،لنا  الجنود في سوريةجداد ااأ ج  
 ادا أماا  فهي لم ألقدم جلاى ألجنياد االلناا  هاذا ،بالقوات النظامية السوريةما فيما يتعلق  أ   

شاار أحياث  فاي العاالم،لمسالح ا اعنائ لنا  والحو  اا ،2011المتحدة جام  مملألمي  العام  ألقرير اا
دون سا  ال امناة  مما  هام رسامياا  فاي القاوات النظامياة ألجنياد االناا دليال جلاى أ     جدم وجود   إلى

  لناا  واساتالاللهم ماألنياد بتجنياد اا لمعلومات،المتحدة   ممفي حي  ورد في التقرير أللقي اا  ،جمر
الجاي  ) بماا يسامى فتياان يرألبطاون   نااه فحساو مصاادر مختلناة ،قبل المعارضة السورية المسلحة

  .3زياً جسكرية مموهةأيحملون بناد  ويرألدون  (السور  الحر
مي  العام في ألقريرا ج  االلنا  والنئاع المسالح فاي الجمهورياة العربياة الساورية  ما جاد اا

ضاة ار معالجلاى ألجنياد  التأ ياد  إلاى ،2014ناانون ال ااني لعاام   27ما  بتااري   مجلس اا  إلىالمقدم  
، وجاااد ليلنااد ماارة اتاارى 4دوار المساااندة وفااي المعااار أواسااتخدامهم فااي  ،ة المساالحة لأللنااا السااوري

 .لنا ألقارير حو  قيام القوات المسلحة الحكومية بتجنيد ااأو  دم ألوافر معلومات ج إلى
 

المادة    1 العم  8عرفت  السوري  العسكرية  الخدمة  قانون  بأنه  من  الحربية  بها    األعمالليات  تقوم  التي  والتحركات 

 .عند حدوث اضطرابات داخليةأو  بعض تشكيالتها في الحربأو  القوات المسلحة
الزعتري    2 مدير مخيم  االردن  لالفقد وصف  في  السوريين  لأل-جئين  السامية  للمفوضية  لشؤون ا  ممالتابع  لمتحدة 

ا  –الالجئين   بقوله  المخيم  في  “رجااالطفال  وجود    لنهم:  مع  االن  خاصة  القتال،  احالم  لديهم  االوان  قبل  كبروا 

 مرجع سابق  ،حالزودة، نقال  عن  .الحرب بصورة كبيرة في حياتهم"
S-782\66\A\ 2012/ الوثيقة رقم  2011المسلح لعام /ع  المتحدة حول االطفال والنزا  ممتقرير االمين العام لأل  3

 WWW. UN.ORGالمتحدة على االنترنت  ممموقع األ 2012\4\26تاريخ 
االطفال كطباخين وحمالين ومهربين اسلحة عبر الحدود    (الجيش السوري الحر)اثبت التقرير استخدام ما يسمى    4

اعم وفي  الذوجواسيس ورسل  االسلحة واعداد  تنظيف  الحدود. خيال  الطبي عبر  رة وحملها وفي عمليات االجالء 
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لعاااام  11الممااارع القاااانون رقااام األهاماااات وحماياااة لأللناااا  أصااادر أو  ادجااااًات وحسااماا ا  
  مكاارر جاقااو بموجبهااا ناال ماا  488قااانون العقوبااات باارقم   إلااىضاااف مااادة جدياادة أحيااث  2013

حياث  تر متصالرجمل أ   أو   في العمليات القتاليةإشرا جند لنال دون س  ال امنة جمر بقصد  
 ألنص جلى أن ة 

 هاار يغأو    في جملياات قتالياةإشرا ال امنة جمرة م  جمرا بقصد لنال دون س    نل م  جند   -1)
أو  زراجااة المتنجاارات أو  نقلهاااأو  الااذتيرةأو  المعاادات أو  نحماال ااساالحة المتصاالة بهااا ااجمااا ماا  

اساتخدام  نادرع بمار  أو  ألماتي  االنتباااأو  االساتطالعأو  المراقباةأو  االستخدام في نقاط التنتاي 
اقااو يعة ليااتاالق ااجمااا غياار كلااا ماا  أو  ساااجدة الجناااة وتاادمتهم بااأ  شااكل ماا  ااشااكا م فاايو أ

 ثالثة ماليي  ليرة سورية إلىجمري  سنة والالرامة م  مليون  إلىبااشالا  الماقة الملقتة م  جمر  
لنعاال نجاام جاا  اإكا  ااشااالا  الماااقة الملباادة إلااىألماادد العقوبااة الممااار إليهااا فااي النقاارة السااابقة  -2

ماا  الماالثرات  أياااا أو  رةخااد م ماواد اجطاااًا أو  االجتاداً الجنسااي جلياا أو  اث جاهااة داةمااة بالطناالإحاد 
 وفاة الطنل( إلىالجرم أدى  إكا العقلية وألكون العقوبة اإجدام

 ااجماا ما  قبيال االشاترا  فاي  ألعاد  صوراا  كنريتضح م  نص المادة المذنورة أن الممرع السور   
 القتالية وهية

 .الذتيرةأو  المعدات أو  ااسلحةل حم -1
 .الذتيرةأو  المعدات أو  نقل ااسلحة -2
 .ة المتنجرات جا ر ز  -3
 .االستطالعأو  المراقبةأو  استخدام المتنجرات في نقاط التنتي  -4
 .ألمتي  االنتباا -5
 .استخدام  ندرع بمر   -6
 .مساجدة الجناة وتدمتهم بأ  شكل م  ااشكا  -7

حصاار، باادليل ردهااا المماارع جلااى ساابيل الم ااا  ال الوماا  المالحااق ان ألعااداد هااذا الصااور أو 
، وساايتم الحااديث جاا  هااذا القااانون فااي القتاليااة ااجمااا   ماا لاااك  غياار و..أ.األباجهااا بعبااارة

 المبحث ال اني م  النصل ااو .
 

 
لأل العام  االمين  المسل  ممتقرير  والنزاع  االطفال  حول  الوثيقة المتحدة  السورية،  العربية  الجمهورية  في  ح 

S\2014\31  المتحدة على االنترنت  ممموجودة على موقع األ 2014/ 27/1تاريخWWW.UN.ORG   
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 المبحث الثاني 
 ألساس القانوني لحظر تجنيد األطفال ا

ن اثياق الدولياة، وناذلا القاانو أساس قانوني نص  جلي  المو   إلىحظر ألجنيد االنا  يستند  
ااسااااس القاااانوني لحظااار  يتنااااو  المطلاااو ااو ، ي مطلبااا إلاااىالساااور ، لاااذلا فقاااد قسااام  المبحاااث 
ااسااس القاانوني لحظار ألجنياد االناا   يتنااو  المطلو ال اانيو ألجنيد االنا  في المواثيق الدولية، 

 في القانون السور . 
  

 المواثيق الدوليةاألساس القانوني في  : ولالمطلب األ 
 يد االنا  وم  أهمهاةجنأل ظرهنا  األناقيات دولية جدة وضع  اساساا قانونياا لح

 
 :1949ات جنيف األربع لعام الملحقان باتفاقي 1977البروتوكوالن االختياريان لعام  -أوالا 

حيااث يمااكل هااذان البروألونااوالن أو  الصااكو  الدوليااة التااي ألاانص صااراحة وبصااورة مباشاارة 
 النقارة ناص  هدفوقد  .حةثناً النئاجات المسلأالقتالية    ااجما حماية الطنل م  االشترا  في  جلى  
 يجوز الذ  الس  مستوى  م  الرفع جلى التمجيع إلى  ااو  البروألونو  م   (77( المادة م   ال انية

 . التجنيد  من  انطالقا
المتعلاااق بالنئاجاااات  ال ااااني البروألوناااو  أشاااار فقاااد  دولاااي غيااار مسااالح نااائاع قياااام حالاااة وفاااي

 يجااوز الة "يلااي مااا جلااى فاانص نااا  اال يااد جنأل جااوز فياا ي ال الااذ  الساا  إلااى المساالحة غياار الدوليااة
 همإشارا ب الساماح يجاوز وال ،المسالحة الجماجاات أو  القاوات  فاي  جمارة  الخامساة  دون   االناا   ألجنيد 

 1،"العداةية ااجما  في
 

 :1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  -ثانياا 
لى هذا ج جلس وكلا جلى الرغم مما .2األناقية حقو  الطنل إلىغالبية دو  العالم م  انض

 االناااا  بحماياااة التااي ألتصااال مباشاارة 3االألناقياااة مااا  38 المااادة مااا  المالحظااات وتاصاااة االألناقيااة
 .لنا هم المواثيق الدولية التي حظرت ألجنيد ااأ ومع كلا اجتبرت م   ،المسلح بالنئاع المتأثري 

 
 .الثاني  ولالبروتوك من( ج) فقرة 4 /م  1
 .األمريكية المتحدة والواليات  الصومال: االستثناء   2
 على أنه  38المادة تنص  3

راف بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات تتعهد الدول األط .1 

 .القواعدالصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه 

ميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن أال يشترك األشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس  ج  تتخذ الدول األطراف    .2

 .لحربعشرة سنة اشتراكا مباشرا في ا
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 ة1998ساسي لعام نظام روما األ -ثاا ثال
بارز فاي مجاا  هاذا النظاام الوثيقاة اا ويعاد  1ناةياة الدولياة،لجا ماةيعد النظام ااساسي المنما  للمحك

وألحاسااو مرألكبيهااا جئاةيااا  2ك ألعااد ألجنياادا جريماة حاارب إ ،الجئاةااي التااي ألحماي الطناالالقاانون الاادولي 
كماة الجناةياة الدولياة جريماة ألجنياد االلناا  دون فم  بي  جراةم الحرب الداتلة فاي اتتصاا  المح

اسااتخدامهم أو  الجماجااات المساالحةأو  لوجيااا فااي القااوات أو  اإلئامياا مهر ساا  الخامسااة جماار ماا  جماا
 .غير الدوليةأو  القتالية سواً في النئاجات المسلحة الدولية ااجما للممارنة فعليا في 

 
   2000 لعام الطفل حقوق  التفاقية االختياري  البروتوكول -رابعاا 

حيااث ألاانص المااادة  لنااا د اانيااألجر جاااً البروألونااو  ألتويجااا للجهااود الدوليااة فااي حظاا وقااد 
 أفاراد  اشاترا  جادم لضامان جمليااا  الممكناة التادابير جمياع االاراف الادو  ألتخذ ااولى من  جلى أن  "

 "الحربية ااجما  في مباشراا  اشترا اا  العمر م  جمرة ال امنة يبلالوا لم الذي  المسلحة قواألها
 

 ةاالطفال ملع البشأن حظر اسوأ اشك 182االتفاقية رقم  -خامساا 
منهااا جلاااى  ل ااةوقااد نصاا  المااادة ال ا ،قاارار هاااذا االألناقيااةإ فاايألوجاا  جهااود منظمااة العماال الدوليااة 

نبيااع  ،الممارسااات الماابيهة بااالر  أو  ،شااكا  الاار  ألنااا  يماامل جميااع شااكا  جماال ااأسااوأ أاجتبااار 
صاراجات خدامهم فاي ساتوا ،لأللنا وجبودية الّدي  والقنانة والعمل القسر   ،ألجار بهماإأو   ا نلاا

سااوا أوألننيااذ باارامج جماال للقضاااً جلااى  بإجااداد لئماا  االألناقيااة الاادو  المصاادقة جليهااا أنمااا  ،مساالحة
 .لنا  ومنها ألجنيدهم في النئاجات المسلحةشكا  جمل ااأ

 
شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من أي    تمتنع الدول األطراف عن تجنيد .3 

ها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول األطراف أن  كنالذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولبين األشخاص  

 .تسعي إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سنا

األطراف، وفقا اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات  تتخذ الدول     .4

 .األطفال المتأثرين بنزاع مسلح يةممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاالمسلحة، جميع التدابير ال

 . 2002ودخل حيز النفاذ في تموز  1998تموز  17اعتمد في روما في  1
 ا إلزاميالتي نصت على انه "تعد جريمة حرب تجنيد االطفال دون سن الخامسة عشر من العمر  26ب//8/2المادة  2

في النزاعات المسلحة ذات   وذلك الحربية"  العماألاستخدامهم للمشاركة فعليا في  أو    المسلحةطوعيا في القوات  أو  

االطفال دون الخامسة عشر من العمر على ان تعد جريمة حرب تجنيد    5/7/ 8/2الطابع الدولي كما نصت المادة  

الحربية وذلك    األعمالفعليا في    استخدامهم للمشاركةأو    طوعيا في القوات المسلحة اوفي جماعات مسلحةأو    اإلزامي

 . لمسلحة ذات الطابع غير الدوليا  في النزاعات
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 في القانون السوري  تجنيد االطفالني لحظر ساس القانو األ :المطلب الثاني 

الخاصااة  معظاام االألناقيااات الدوليااة إلااىاالنضامام  ىجلااة السااوري جمهوريااة العربيااةصاادق  ال
 .1بحماية الطنل م  التجنيد وبخاصة األناقية حقو  الطنل

نهااا أإال  لنااا ،جلااى الاارغم ماا  ألعاادد الجهااود الدوليااة فااي حظاار ألجنيااد اا إناا ويمكاا  القااو  
ي حظار فا نيوللممارع الاماالم ألكا  هناا  رغباة حقيقياة لادى ا لناا ،د اامكنها منع ألجنياجميعا ال ي

لم يك  هنا  نص في القاانون الساور   2013. وفي سورية قبل جام التجنيد والحد م  هذا الظاهرة
يعاقو جلى ألجنيد االناا ، لعادم وجاود هاذا الظااهرة أصاال، والقاواني  الساورية ألانظم جملياة التجنياد 

 . 2في قانون تدمة العلم ميئالاإ
ألجنياد  إلاىولجاًو المجموجاات المسالحة  2011 جاامفاي    ساورية،حاداث فاي  وبعد انادالع اا

قااادم الممااارع ، أثبااا  ألجنيااادها لأللناااا وبعاااد أن  .االناااا  فاااي ااماااا   التاااي نانااا  ألسااايطر جليهاااا
مكاارر   488 دة فأضاااف المااا ،2013لعااام  11القااانون رقاام بالسااور  جلااى ألعااديل قااانون العقوبااات 

 . القتالية  ماااجلنا  في اا إشرا  التي جرم  قانون العقوبات  إلى
ناا  قااد ألرألااو جلااى صاادور هااذا القااانون وضااع جديااد أماار ويمااير بعااض ماا  بحااث فااي هااذا اا 

لناا  بقصاد جليا  فاي جريماة ألجنياد اا فالطنال المجناد يعتبار مجنيااا   ،يتعلق بمسلولية الطنال المجناد 
مياة التاي جر ال  يعاد مسالوالا قانونيااا جا  اافعاانا  إوفاي الوقا  ننسا  ف  ،القتالياة  ماا ااجهم في  إشرا 

 .3لقاً القبض جلي إتال  مدة ألجنيدا جند يرألكبها 
 ،وال يطاا  الطنالم  جناد لناالا ما  الباالالي   لنيعاقو   أن نص المادة  إلىوألجدر اإشارة   

قادم جلاى ارألكااب أنل ننس  فاي حاا  ل الطما فعأ ،الطنل نضحية في هذا النص  إلىفالممرع ينظر 
 في التجريم فيخضع للقواجد العامة رية،القواني  الجئاةية السو  في  ليتال  فترة ألجنيدا يعاقو ج  جرم

 إك ألختلف في  مسلولية الطنل الجئاةية ألبعا لعمرا. ، 4حداث الواردة في قانون العقوبات وقانون اا
ن هناا  أ إال الساور  فاي سان  لانص الماادة الماذنورة، ا الممارعقادم جليهاأن ننا نليد الخطاوة التاي إو 

 ةلى هذا النص نجملها بما يليالتي نسجلها جت ظاحبعض المال

 
 . 9931حزيران عام  13صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية حقوق الطفل في  1
رقم/  2 التشريعي  بالمرسوم  الصادر  سورية  في  العلم  خدمة  لعام  30قانون  ألداء   2007/  التكليف  سن  حدد  الذي 

اإلواجبا العلم  بإتمام  لزاميت خدمة  واالحتياطية  قانون الة  الرابعة من  المادة  من  الفقرة ب  ثامنة عشر حيث نصت 

اليوم األول من التكليف في  العلم على انه " يبدأ  الثامنة   خدمة  المواطن  فيها  السنة التي يتم  الثاني من  شهر كانون 

 .عشرة من عمره..."
مجلة جامعة  بحث    .م ام ضحيةجرهم في اعمال قتالية مإشراكنيد االطفال بقصد  الطفل في جريمة تج  :منال  ،منجدال  3

 . 2015، العدد األول،  31دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد  
 . 2003/ لعام 2/ المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /1974/ لعام / 18/ القانون رقم 4
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  لاام يمياائ المماارع السااور  فااي هااذا الاانص بااي  التجنيااد والممااارنة النعليااة فااي العمليااات القتاليااة -والا أ
قصاد  ووها ،ال يتم التجريم دون ألوافرا اا اصت ولى م  المادة اشترل  للعقاب قصداا ن النقرة ااأكلا  

فاي العملياات  شارا اإ ولم يقترن التجنيد بقصد تا  هاإكا    وبالتالي  ،يةالفي العمليات القت  شرا اإ
دلو  حالاة با  فقاا ما  ماولكا  هاذا االساتنتاج ال يمكا  اإ  ،القاةم بالتجنيد بنعلتا   وفقد ينج  ،القتالية

ن المماارع افتاارض فااي النقاارة أيتضااح  ، جناادهانقاارة ال انيااةجلااى الجطنهااا فحسااو، دون  النقاارة االولااى
ويمادد العقااب فاي النقارة ال انياة  دون الانص جليهاا صاراحة،  ،فاي العملياات القتالياة  نةار مماالولى  اا

 ،االجتاداً الجنساي جليا أو  حاداث جاهاة داةماة بالطنالإنتج ج  المماارنة إكا   ،شالا  الماقةاا  إلى
 ،لنالطا اةوفا إلاىالجارم أدى  واإجدام في حا  ،يا م  الملثرات العقليةأأو    ،رةاجطاًا موادا مخد أو  

ن التنسااير المنهااوم ماا  نااص المااادة ضاارورة اقتااران التجنيااد بالممااارنة النعليااة للطناال فااي إوبالتااالي فاا
وبة نحصاو  اياذاً ال يرقاى إحاداث العاهاة وجدم حدوث نتيجة ألمدد بموجبها العق  القتالية،  ااجما 

ن يالطاي هاذا ال الارة أ رعمماللفضال أوبالتاالي ناان  ،ولىوهذا ما ال ألد  جلي  النقرة اا  ،اةمة م الالد 
فعلااي  إشاارا ن ألاار  التجنيااد دون ا ،فااي العمليااات القتاليااة هم فعلياااا إشاارا دون  ،فااي ألجنيااد االلنااا 

اب حضاير  ال جقان العمال التأوالقاجادة  اجتبار التجنيد جمال ألحضايريا،  إلىسيلد     للقواجد العامة،
ة فقارة اولااى الماكل التااالي بإضااف لاىج نص وجلياا  نقتارح ألعاديل الاا ،جليا  ماالم يماكل جرمااا بحاد كاألا 

  ألنص جلى ان 
جملياااااااات   فاااااااي إشااااااارا دون ال امناااااااة جمااااااارة مااااااا  جمااااااارا بقصاااااااد  لناااااااالا  مااااااا  جناااااااد نااااااال   -1

  .جمر سنوات  إلىبااشالا  الماقة م  تمس  -م الا  –.....يعاقو .قتالية
 ات نو ا فااي العمليااات القتاليااة يعاقااو بااشااالا  الماااقة ماا  جماار ساايااالطناال فعل إشاارا كا ألاام إ -2

 .جمري  سنة إلى
شاااالا  المااااقة اا إلاااىو.......ألمااادد العقوباااة أحاااداث جاهاااة داةماااة إ شااارا كا نجااام جااا  اإإ -3

 .وفاة الطنل إلىالجرم أدى  إكا جدامالملبدة وألكون العقوبة اإ
 المرساااومخطاااف لتاااي األبعهاااا الممااارع فاااي قاااانون ألجاااريم الوكلاااا ألماشاااياا ماااع السياساااة التماااريعية ا

البروألونااااو   ماااا  الرابعااااة المااااادة هااااذا االقتااااراح يوافااااق نااااص  ( نمااااا أن2013 لعااااام 20) التمااااريعي
 للمجموجااااات  أيضاااااا  يجااااوز ال فإناااا  مياااائت بااااي  التجنيااااد واالسااااتخدام،التااااي  2000االتتيااااار  لعااااام 

 فااي يمااترنون  ألجعلهاام أن وال ألطوجياااا، أم رياااا باإج سااواً االنااا  ألجنااد  أن الاادو  غياار ماا  المساالحة
 1.جمرة ال امنة س  دون  مباشر غيرأو  مباشر كلمب اًسو  ،قتاليةال ااجما 

 
   .2000 حةسل الم النزاعات في األطفال اشتراك بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول ،4 المادة  1

 الظروف   من  ظرفأي    في  دولة  ألي  المسلحة  القوات  عن  المتميزة  المسلحة  المجموعات  تقوم   أن  يجوز   ال .1

 .الحربية  األعمال  في عشرة الثامنة سن دون األشخاص استخدام أو جنيدبت

 التدابير  تماداع  ذلك  في  بما  ،واالستخدام  التجنيد  هذا   لمنع  عمليا    الممكنة  التدابير  جميع  األطراف  الدول  تتخذ .2

 .الممارسات هذه وتجريم لحظر الالزمة القانونية
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بااصاال يعاقااو جليهااا المماارع   488 فعااا  التااي وردت فااي نااص المااادة ن بعااض ااإ -ثانياااا 
يااا أأو  ،اًا مااواد مخاادرةطااجإ أو  االجتااداً الجنسااي جلياا ،أو  ،نإحااداث جاهااة داةمااة بالطناال الساور ،

قوبااات الااواردة فااي نصااو  لسااور  ألعااديل العا رعممااالقتاال ونااان جلااى الأو  العقليااة، ماا  الماالثرات 
 فالقتل الواقع جلى لنل يعاقو جلي  بااشالا  الماقة الملبادة  يل الجديد،ترى حتى ألتوافق مع التعد أ

ا نقتارح سا  ألماريع يعاد  فيا  ذللا ،وليس دون ال امنة جمر وقع جلى لنل دون الخامسة جمر،إكا  
ولتوضااايح كلاااا    ال امناااة جمااار مااا  جمااارا،ساااى حتااا ،ينماااا ورد فاااي معااارض التماااديد أجمااار الطنااال 

كا إفا فكارة التجنياد فارفض النكارة، -يبل  م  العمر السادساة جمار -ن  جرض جلى لنل  أسننترض  
ن جقوبت  إف ،لمسلحةالمجموجات ا إلىقدم م  للو من  التجنيد جلى قتل الطنل لرفض  االنضمام أ
إكا  وناذلا ،ثناً االشاتبا ات ما الأوقتل ة لحمسالجماجات ال إلىقبل الطنل االنضمام  إكا    امتف مأ

الحمايااة الممنوحااة للطناال الممااار  فااي العمليااات  ويااذاً وبالتااالي ألالااد إأو  لحااق بالطناال جاهااة داةمااة
ذا يتنااااقض ماااع غاياااة الممااارع هاااو    ااار مااا  الحماياااة المقاااررة للطنااال الاااذ  يااارفض التجنياااد،أالقتالياااة 

   .لنا بتجريم  لتجنيد اا
 

ياارادا نااص المااادة ضاام  الجااراةم الواقعااة إالااذ  انتقااد المماارع السااور  جنااد  1لاارأ ا يااد نل نحاا   -اا ثالثاا
رهاب ولايس كلاا لخطورألهاا فحساو، بال هناا  قانون مكافحة اإ  إلىبدال م  اضافتها    سرة،جلى اا

وبالتااالي فهااي ألخضااع  ،ماا  الدولااةأرهاااب ماا  الجااراةم الواقعااة جلااى ن جااراةم اإأحجااة قانونيااة مهمااة 
بينمااا الجااراةم  ومهمااا ناناا  جنساايت ، ،ينمااا ارألكباا أويالحااق فيهااا مرألكااو الجاارم  ،ينيااةلعا يةللصااالح

  .سرة ال ألمملها الصالحية العينيةالواقعة جلى اا
 

حتااى يقطااع الطريااق جلااى  الانص، إلااىن يااورد جبااارة )بأياة وساايلة ناناا ( أنااان جلاى المماارع  -رابعاااا 
  .تهرب م  المسلوليةلل ن  القاةم بالتجنيد م  التذرع بأية كريعة نا

 
 . مسلح نزاعأي  في طرف ألي القانوني المركز على ولالبروتوك هذا بموجب  المادة هذه تطبيق  يؤثر ال .3

 .مرجع سابق ،هم في اعمال قتالية مجرم ام ضحيةإشراكالطفل في جريمة تجنيد االطفال بقصد : منال ،منجدال 1
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 الفصل الثاني 

 عناالنتهاكات الواقعة على الطفل المجند والمسؤولية الجزائية  
 التجنيد 

 وألقسيمة ألمهيد 
هم فااااي إشاااارا لنااااا  و النصااااو  الدوليااااة والقااااواني  الداتليااااة التااااي ألجاااارم ألجنيااااد اا ألعااااددت 

واجهااا  االألناقياااات  وقاااد  ة،مر ساااتم إال أن االنتها اااات الواقعاااة جلاااى الطنااال بقيااا  العملياااات القتالياااة، 
ما   نماا أن هناا    فاي العملياات القتالياة، إشارا ألم ألجنيد الطنل و إكا    الدولية والقانون السور  حالة

الطرف الذ   جلى مسلولية و وبالتالي ألرألثناً ألجنيدا، أألقع جلى الطنل المجند  غالبا مانتها ات  اال
كيااف ألقااوم مساالوليتهم الجئاةيااة، وهاال ألتحماال ف د،راجنااد الطناال سااواً أ ااان كلااا الطاارف دولااة أم أفاا

و نمااااا أن الطناااال المجنااااد قااااد يرألكاااااجتبااااار  المساااالولية الجئاةيااااة أم اافااااراد فقااااا، الاااادو  نمااااخص 
هم فاااي إشااارا و الناااا  ألجنياااد اوجريماااة  ،المسااالولية الجئاةياااةانتها اااات وجاااراةم وبالتاااالي ألترألاااو جليااا  

العقوبة التي ألترألاو  ونبي  أرنان سنبينها في البحث،  لىج نأ  جريمة ال ألقوم إال  العمليات القتالية
 .هذا ما نبح   في النصل ال اني جلى هذا الجريمة،
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 المبحث األول 

 االنتهاكات الواقعة على الطفل خالل فترة التجنيد  
وم  أجل ألحقيق هادف  ،ةات المسلحة بطر  مختلنة وجديد يتضرر االنا  م  جراً النئاج

المتحاااادة ساااا  ماااا   ماااامفقااااد حاااادد مجلااااس ااماااا  التااااابع لأل ،ناااائاع المساااالحال  الحمايااااة االنااااا  تاااا
سااس لجماع القاراة  بماأن االنتها اات وما  التاي ألماكل اا ،1االنتها ات ألسمى باالنتها ات الخطيارة

لناا  واساتخدامهم وألجنياد اا ،لنا  وألمويههمقتل اان ناالتي ألتصل بالبحث، أهم هذا االنتها ات  
وفاي العااام  ،االنتها اات الجنساية الخطياارة التاي يتعارض لهااا االناا را ماا  غياو  اب واالغتصا ،جناودا

أجال القياام بصاورة منهجياة برصاد وألوثياق هاذا   أنمأ مجلس اام  رلياة الرصاد واإباالن ما   2005
 مامالن جنها. وجلى أساس هذا المعلومات يقوم اامي  العاام لألاالنتها ات الماةنة حو  العالم واإب

أو  الساانو  بعمليااة التمااهير والتنديااد بااألراف الناائاع التااي ألقااوم بتجنيااد االنااا ، قريااراأل فااية المتحااد 
وبصااورة منتظمااة يقااوم النريااق العاماال التااابع لمجلااس ااماا   ،االنتها ااات الممااار إليهاااارألكاااب أحااد 

صادار إ ماع ،باستعراض التقارير الناش ة ج  االياة الماذنورة أجاالا  ،لنئاع المسلحالمعني باالنا  وا
 .2التوصيات بمأن نينية ألحسي  حماية االنا  في حاالت محددة

المساالحة ضااحايا  بالنئاجااات المنخرلااون لنااا  اا المتحاادة أن ماامالعااام لأل  يماااا اشااار مااا 
  .3جناة وليس

مكاارر جقوبااات، حيااث لاام  488ة   فااي صااياغت  للماااد مساالا المماارع السااور وساابق أن بينااا 
مااع تطااورة هااذا  قتاليااة،ال ااجمااا مااكل مسااتقل جاا  الممااارنة فااي ب يااد جنياانص جلااى ألجااريم فعاال الت

ولكناا  فااي النقاارة ال انيااة ماا  المااادة  ،الااذ  يمااكل ماادتال لالنتها ااات الخطياارة الممااار إليهااا ،الجاارم
نجم ج  النعل إحداث جاهة داةمة إكا  ا  الماقة الملبدةالشاا  إلىألمديد العقوبة    إلىالمذنورة أشار  

كاون باذلا قاد وفااة الطنال في إلاىالجرم أدى  إكا وجاقو باإجدام ،تداً الجنسي جلي جاالأو    ،بالطنل
 ،االجتاداً الجنساي ،والتاي ألتجلاى بصاورألي  ،جاقو جلى أشد االنتها ات الواقعة جلى الطنل المجند 

 
 هي: وهذه االنتهاكات الخطيرة   1

 تشويههم  قتل األطفال أو  -1 
 الجماعات المسلحة  ة أواستخدامهم من قبل القوات المسلح تجنيد األطفال أو -2

 المستشفيات  الهجوم على المدارس أو  -3
 أشكال العنف الجنسي األخرى ضد األطفالأي شكل من  االغتصاب أو -4

 اختطاف األطفال -5
 ل منع وصول المساعدات اإلنسانية إلى األطفا -6
متطرفة العنيفة، دور نظام العدالة، دليل بشأن االطفال الذين تجندهم وتستغلهم الجماعات االرهابية والجماعات ال  2

    WWW. UNODC.ORGبط المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الرا مممكتب األ
،  رفة العنيفة، دور نظام العدالةتطدليل بشأن االطفال الذين تجندهم وتستغلهم الجماعات االرهابية والجماعات الم     3

 مرجع سابق. 
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وسااااوف نتناااااو  فااااي المطلبااااي  التاااااليي  هاااااألي   ،جساااادية للطناااال المجنااااد واالجتااااداً جلااااى السااااالمة ال
 . أليالصور 

 االستغالل الجنسي الواقع على الطفل المجند  : المطلب األول
  منهاااا جلاااى وجاااوب أن " ألتعهاااد الااادو  االاااراف 34األناقياااة حقاااو  الطنااال فاااي الماااادة  ألااانص 

جنساي ولهاذا ااغاراض ألتخاذ الادو  بحماية الطنل م  جميع أشكا  االستالال  الجنساي واالنتهاا  ال
 ةة الولنية وال ناةية والمتعددة االراف لمنعةماللماالراف بوج  تا ، جميع التدابير ا

  .أ  نماط جنسي غير ممروعب القياملطنل جلى إ راا اأو  حمل -أ
 .غيرها م  الممارسات الجنسيةأو  في الدجارة استالال  االنا  واستخدامهم  -ب 
 .في العروض والمواد الداجرة" همواستالاللاالنا   استخدام  -ج

  منهااا 3  جماال االلنااا  فااي المااادة    الخاصااة بحظاار أسااوأ اشااكا182   مااا اجتباارت االألناقيااة رقاام
"يماامل ألعبياار أسااوأ  أناا ةشااكا  جماال االنااا ، اك ألاانص جلااى أهااذا النااوع ماا  الجااراةم بتعبياار أسااوأ 

 ةأشكا  جمل االنا  في منهوم هذا االألناقية ما يلي
أداً أو  حياةباإ ا إنتااج أجماأو  اغاراض الادجارةجرض   أو    ألماليل أو    استخدام لنل  -ب 

 .جروض إباحية"
  ما  البروألوناو  االتتياار  الملحاق باألناقياة حقاو  الطنال جلاى مناع 2 ذلا ألنص الماادة  

قصاد ي -ج( حياث جااً فيهاا "ب -استالال  االنا  في البالااً وفاي الماواد اإباحياة فاي النقارألي  )ب 
شكل رتر م  أ   أو أة،افمكً نمطة جنسية لقاأدام لنل لالرض  باستالال  االلنا  في البالاً استخ

لنل بأ  وسايلة نانا  أ   يقصد باستالال  االنا  في المواد اإباحية ألصوير  -أشكا  العوض ج
ألصااوير لألجضاااً الجنسااية أ   أو بالمحا اااة أنمااطة جنسااية صااريحة،أو  يمااارس ممارسااة حقيقيااة،

 ." سية أساساا لطنل إشباع الرغبة الجنل
سااتالال  الجنسااي لأللنااا  مر العااالمي ااو  حااو  االلأللمباااويعرفاا  برنااامج العماال الخااا  

أو  لماخص أو  جينياة للطنال،أو  بأن ة " اجتداً جنسي م  لرف شخص بال ، مقابل مكافاأة نقدياة،
 .1تاع جنسي ومتاع ألجار "جدة أشخا  رتري ، وفي هذا الحالة فإن الطنل يعامل جلى أن  م

خدام االنا  مم  هام دون سا  ال امناة ستا " أن ة ما جرف هذا النوع م  االستالال  جلى  
جمر إشباع الرغبات الجنسية للبالالي " وهذا التعريد يعتبار مالةام جادا ليمامل االساتالال  الجنساي 

 .2بأشكال  نافة سواً بمقابل أم دون 

 
الثال  1 التقرير  إلى األمام  تايلند،  خطوة  العالمي، بانكوك،  المؤتمر  المعتمد في  العمل  ،  1999ث حول تنفيذ برنامج 

 . 7ص 
 .285مرجع سابق، ص  : االنتهاكات الجنائية،بشرى ،لعبيديا 2
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الجنساي لأللناا  المجنادي  يقاع ات نستنتج أن االساتالال  م  تال  هذا النصو  والتعرين 
 ةة ليتاالبإحدى الطر  

 .الضالا جلي  لالنخراط بأنمطة جنسيةأو  سلا  الطنل -1
 .التعرض غير الالةق لألجضاً التناسلية للطنل -2
 .جرض الصور اإباحية للطنل واالألصا  الجنسي النعلي مع الطنل -3
 .للطنلاالألصا  الجسد  بااجضاً التناسلية  -4
 .ااجضاً التناسلية للطنل م  دون األصا  جنسيمماهدة  -5
 .انتاج المواد اإباحية ل فيطنالم استخدا -6

لاذلا فقاد  ،ويعتبر االغتصاب الواقع جلى الطنال المجناد أشاد أناواع االساتالال  الجنساي لأللناا 
  .1سانيةناالجريمة ضد أو  للمحكمة الجناةية الدولية جريمة حرب ااساسي اجتبرا نظام روما 

األناقياات جنياف ااربعاة لعاام ب حاقمل ما سبق أن ألم ألجريم االغتصاب في البروألونو  ال ااني ال
 .(ه  2 4)وكلا في المادة  1977

الالالاو  ووإن ناان ها ،أن االجتداً الجنسي ال يقتصر جلاى اإنااث فقاا  إلىوألجدر اإشارة هنا  
ألعارض ااوالد للعناف الجنساي  ت اإبالن جا وإن نان  حاال  ،إال أن الذنور أيضا يعانون م  كلا

اغتصااااب  لاااىوالماااواهد ج ،االمتهاااان والماااعور بالعاااار االجتمااااجيو أ جااالقليلاااة اساااباب ألتعلاااق بالخ
 . االنا  المجندي  في النئاجات ن يرة

فقاد  وتاصة ألجنيد النتياات، لتجنيد في اقد يكون وسيلة هامة وملثرة جدا   أيضاا االغتصاب  و 
 ه امأماس بأنا  لاي ،داًات جنسية م  جانو الجماجاات المسالحةاللواألي ألعرض  الجتألمعر النتيات  

 إلااىولهااذا ااسااباب ال يمكاا  لهاا  العااودة  ،وأناا  لحااق بهاا  العااار ودماارت ساامعته  ،تيااار رتاارأ  
بالتأ يااد جلااى أن  نااف الجنساايللع المتحاادة مااموقااد قاماا  المم لااة الخاصااة لألمااي  العااام لأل دياااره .

لننساية واة نياجدا ج  جواقب  الوتيماة جلاى الساالمة البد  ،ال يمك  جبرا يخلف ضرراا العنف الجنسي  
زوجاااات افاااراد القاااوات أو  ،ات. فالنتياااات يساااتخدم  نرقياااق جنسااايواالجتماجياااة جلاااى النتياااان والنتيااا

نماااا أن االناااا  الاااذي  يتعرضاااون للعناااف الجنساااي مااا  جاناااو الجماجااااات  ،والجماجاااات المسااالحة
اهتمااام  ىلااإ وأنهاام بحاجااة ،أتاارى داجمااة اا منهااا دور المحااارب وأدوار  ،متعااددة واراا المساالحة ياالدون أد 

لاادى الجماجااات المساالحة ماا   ،ضااحايا العنااف الجنسااي إلااىتااا . مااع ألسااليمها بصااعوبة الوصااو  
وضاامان مالحقااة مرألكااو الجاارم  ،وإجااادة إدماااجهم فااي المجتمااع ،جاال فصاالهم جاا  أللااا الجماجااات أ

  .2بحقهم

 
 . /ب/8/ز والمادة 1/ 7مادة النظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  1
نية باألطفال والنزاع المسلح ليلى زروقي المقدم الى مجلس حقوق  التقرير السنوي للمثلة الخاصة لألمين العام المع  2

 . 14الخامسة والعشرون فقرة االنسان في الدورة 
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ت سااي لمكافحة اإرهاب في وثيقة غير ملئمة بمأن الممار المنتدى العالم  وبهذا الصدد فإن
أوصااى بكنالااة أن ألسااهم الجهااود المبذولااة لمكافحااة التطاارف العنيااف فااي الحااد ماا  ممااارنة  ،جياادةال

ا فااي كلاااا جاا  لريااق دور االنتها ااات الجنسااية فااي ألالذيااة نئجاااة بماا ،النتيااات فااي التطاارف العنيااف
   .1ومنع هذا التطرف بي  النساً والنتيات  ،هاب اإر  إلىالتطرف المنضية 

ما   ةوما حصل فاي ساوري ،ةلمسلحة في سوريبها المجموجات ا  م  قاي  إزاً الممارسات الت
فقاد ألادتل الممارع الساور  حتاى  ،استالال  جنسي م  قبال المجموجاات المسالحة لأللناا  المجنادي 

مكرر جقوبات جلى ألجاريم   488   المادة فنص في النقرة ال انية م  ،يحد م  هذا الظاهرة الخطيرة
جتااداً إك أن اسااتخدام جبااارة اال ،مااا فعاال المماارع السااور   ناا حسااو  ، لنااااالجتااداً الجنسااي جلااى اا

 ،ينطو  ألحت  نل ما سبق اإشارة إليا  ما  حااالت االساتالال  الجنساي لأللناا  المجنادي   ،الجنسي
 ،طااا  باااقي حاااالت االجتااداً الجنسااي ين الأأمااا االقتصااار جلااى لنااق االغتصاااب نااان ماا  شااأن  

ن المرساااوم التماااريعي رقااام أالتجنياااد وجريماااة االغتصااااب  ماااةريج ويتجلاااى رباااا الممااارع الساااور  باااي 
جقوبات مكرر   488 حيث اضاف المادة  ورد في مادأل  االولى جريمة التجنيد،أ  2013 لعام  11 

ك جاقبا  ، إغتصااب بة جلى جريماة االالتي شددت العقو  2 489ثم في مادأل  ال انية أضاف المادة  
 ىعتااد نااان المإكا  ولهاااأ وجاقباا  باإجاادام فااي حااالتي ، ة،بااد مل جلااى االغتصاااب بااشااالا  الماااقة ال

 .وقع جرم االغتصاب ألح  ألهديد السالحأو إكا  ،جلي  دون س  الخامسة جمرة م  العمر
ال بد لناا ما   كرةيح النولتوض ن يسو  بالحماية في نال النصي ،أينا نان جلى الممرع  أوبر 

نانااا  النتااااة مجنااادة يعاقاااو  فاااإكا ،عاااة جمااارابلر ا ن يقاااع فعااال االغتصااااب جلاااى فتااااة بعمااارأافتاااراض 
إكا  ماااأ باإجاادامناناا  غياار مجناادة فيعاقااو مالتصاابها إكا  ماااأ الماااقة الملباادة، بااشااالا مالتصاابها 

ن أوناان ينضال  ،لحاالتي المااقة فاي ناال ا بااشاالا  ان  بعمر ستة جمر جاما فيعاقاو مالتصابها 
 .يوحد الممرع العقوبة في الحالتي 

ن أريمااااة االغتصاااااب فااااي التمااااريع السااااور  الااااذ  يعتباااار منهااااوم ج إلااااى لاااااك  جااااعوربمااااا ير 
 وهااذا مساالا العدياد ماا  التمااريعات المقارنااة تالفاااا  ماا  رجال جلااى اماارأة، إالاالغتصااب فعاال ال يقااع 

 وما  كناور واإنااث ن يقع جلى الذنور أالذ  يمك   ،لمنهوم االغتصاب في القانون الدولي الجناةي
 .ناث إأو 

 
 . دليل بشأن االطفال الذين تجندهم وتستغلهم الجماعات االرهابية، مرجع سابق 1
 ي لمن قانون العقوبات لتصبح على النحو التا 489المرسوم على انه تعدل المادة ص حيث ن 2

 على الجماع عوقب باألشغال الشاقة المؤبدة دمن أكره   غير زوجه بالعنف أو بالتهدي -1
 إذا   وتكون العقوبة اإلعدام -2

 .لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشر من العمر -أ
 .وقع الجرم تحت تهديد السالح -ب
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جنادما وضاع  ألعريناا  ،رأ  يخالف الك ير م  التماريعات   لروانداالدولية    اةيةجنالة  للمحكمو 
ولاى التاي ألحاا م فيهاا محكماة دولياة وألادي  وهي المرة اا ،و1وييسأ الالغتصاب في قضية محا مة 

ك ، إهمياة نبارى فاي جاراةم االغتصااب أ وقد شكل الحكام  ،سيشخصا متهما بجراةم دولية للعنف الجن
 و  )غاائ نااأ فقااد جرفتاا  المحكمااة ،غتصاااب فااي القااانون الاادولي الجناااةيد لالريااألعر رة يصااد او  ماا
مكانيااة إوبالتااالي يلناد هاذا الانهج  لبيعاة جنساية يرألكاو ضااد شاخص فاي  اروف قسارية(، وبادني ك 

فقاد جارف  كلاا الانهج يميال الممارع النرنساي، إلاىو  ،نااث وقوع االغتصاب جلى الذنور نما جلى اإ
( بقولااا  ) ااال فعااال يم ااال 23-222ة )االغتصااااب فاااي المااااد  1992ام لعاااي نساااقاااانون العقوباااات النر 

المباغتااة أو  اال ااراا أو  التهديااد أو  يااا ناناا  لبيعتاا  يقااع جلااى شااخص الالياار بااالعنفأجنساايا و  يالجاااا إ
يماامل جااراةم  وإنماااجلااى منهوماا  الماااةع  قتصاارن االغتصاااب ال يأيعااد اغتصااابا( وينهاام ماا  كلااا 

ن يقاع ما  كنار جلاى أ  فإن االغتصاب وفق هذا التعريد يمك  ليوج  ،ترى ناللواط وهتا العرض أ
ن يأتاذ أنا  ناان جلاى الممارع الساور  إوبرأيناا ف ،ن اى جلاى كنارأما   و أم  كنار جلاى كنار  و أ  ،ن ىأ

فيكااون بااذلا قااد  ،ألااى باانص جديااد أو  ،تصاااب ناا  جااد  العقوبااة جلااى جريمااة االغألالمااا  بهااذا الاانهج،
  بر للمجني جلي .أة مع القانون الدولي وجسد حماية جهالا ضم  ألوافق التمريع السور  لهذ 

فاااإن المحكماااة الجناةياااة الدولياااة ألعتبااار جريماااة اغتصااااب االناااا  المجنااادي  جريماااة  وأتياااراا 
كمااة الجناةيااة الدوليااة المح نيناا   ،ناألالاناادا بجااراةم حاارب  وفنااي قضااية محا مااة المااتهم بوسااك ،حاارب 

باأن  ،وقاد قاررت المحكماة مبادأ هامااا  ،يماة حارب جر   وناالعنف الجنسي الذ  لا  ألنا  مجندي  بك
الطارف أ   يماترط فيهاا أن ألرألكاو فاي صانوف جهاة أتارى ال ينتماي اليهاا الماتهم  جريمة الحرب ال

وهناا وجادت المحكماة أن  ،مرألا إالمعاد ، بل يمك  أن ألكون جلى االشخا  الذي  يمتاللون ألحا  
 .2المجندي  يرقى لوصن  جريمة حرب   نالاالغتصاب واالستعباد الجنسي الذ  ألعرض ل  اا

 
 جريمة القتل واالعتداء على السالمة الجسدية للطفل المجند :اني المطلب الث
وبالتااالي جاادم  ،وشااهوة اساتعما  السااالح لنااا  المجناادي  بتاأثير الحماااس الئاةااد إن انادفاع اا

صاة المماارني  تاو  ي   ار جرضاة لاصاابات ما  الباالالأالمسالحة. ساتجعلهم  حذر في المواجهات ال
أمااا الطناال المجنااد فقااد ألكااون ممااارنت  التااي  ،  اار تباارةأهاام هااذا المواجهااات المساالحة فباسااتمرار فااي 

 يصاب فيها أو  مواجهة مسلحة يعيمها.
وصااحيح أناا   ،ار جساادية بالالاةضاار أ إلاىثناااً العملياات القتاليااة أوقاد يتعاارض الطنال المجنااد 

جا   ،الجسادية التاي يمكا  أن أللحاق بالطنال المجناد   ارضار ام  الناحياة الموضاوجية قاد ال ألختلاف ا

 
1 https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr/ictr_a.pdf 
2  ICC،-www.icc02/06 avagiable at -01/04-prosecutor v Bosco Ntaganda ICC het 

cpi.int/drc/ntaganda ، 

http://www.icc-cpi.int/drc/ntaganda
http://www.icc-cpi.int/drc/ntaganda
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جا  ااماراض  فضاالا  ،ااضرار الجسدية التي يمك  أن أللحق بالباال  ناالجروح والكساور والرضاوض 
فالجند  البال  جادة ما  ،اا متمايئ  اا أثر فم  الملند أن هنا    ولك  م  الناحية العمرية  التي قد ألخلنها،

ولهاذا يحاااو  أن  ،ياةوقاد يتوقاع اإصاابة البدن ،مواجهاة مسالحةأ   فاي  ا لعواقاو اشاتر  يكاون مادرناا 
الاذ  لام يكا  يعاي  ،يتأقلم مع اإصابة بدرجة أ بر م  امكانية التأقلم بالنسبة للطنل المجناد الجاريح

بدنيااة أضاعف وأقاال اساتجابة للمااناً مقارناة مااع كون حالتا  الوبالتاالي ساات ،جواقاو المواجهاة المساالحة
 .1ل باالجند  ال

لتئيااد المعاناااة بصااورة  ،مااا ألخااتلا الحالااة الننسااية مااع الجانااو الماااد  لجسااد الطناال وغالباااا 
 ،إجاادة ألأهيال ننساي بسابو بتار ساا  إلاى. إك أ دت الدراسات أن المقاألل البال  الجاريح يحتااج أ بر
ر حظااة وهنااا ألتأ ااد فلساان بصااورة أقاال ممااا يحتاجاا  الطناال فااي الوضااع ننساا ، ،بصاارفقااد الأو  ،يااد أو 

 صاابات إن الطنال لام يكا  جلاى اساتعداد لتلقاي ا فقاا بالال بسابو الجاناو الننساي   لنا ،ألجنيد اا
نماا أن البنياة الجسادية للطنال غيار مساتعدة لتلقاي أضارار  ،ولم يك  يتوقعهاا لهاذا الدرجاة  ،جروحأو  

سااتتناقم ي نساالنوبالتااالي فااإن أجااراض االضااطراب ا ،المقاااأللي  البااالالي  إلااىبالقياااس  بالالااة الخطااورة
 .2اإصابة بأمراض أترى  إلىلدرجة ألصل 

فقااد ورد فااي إحااداها بااأن  ،هااذا الجانااو  إلااىوفااي هااذا الصاادد أشااارت الدراسااات المتخصصااة 
 إلاى صاا بعاد التعارض واإجهااد تصو  ،الادالةل الطبياة أ هارت باأن القلاق الماديد لأللناا  المجنادي 

ج  كلا فقاد أثبتا  الدراساات الميدانياة  الا فضو  ،ألالير و يني وهيكلي في الدمان  إلىالصدمة يلد   
لاادرجات جاليااة ماا   هاام أ  اار ألعرضاااا  ،بااأن االنااا  المجناادي  والمتعرضااي  للصاادمة مااا بعااد الناائاع

فاي مساتوى  انخنااض  يصااحب  ،اامراض الجسدية بنعل اتتال  فيئيولوجي فاي جساد الطنال المجناد 
 .3المناجة لدي 

بالتااالي  وفها ،دون إ اراا  باي  الطنال المجناد لوجااا ئ يياتموالسالا  الاذ  يطارح هناا موضاوع ال
ن ألقاع جليا  جلاى أرضي باإصابة التي يمكا   ووبالتالي فه ،اتتار االشترا  في المواجهة المسلحة

أن  م   إلىأشارت    4ولية في قضية لوبانالاإال أن المحكمة الجناةية الد   جكس الطنل المجند باإ راا.
 فالمعيااار هنااا أن لنااالا  ،باااإ راا أو  يكااون الطناال قااد جنااد برغبتاا  أن ي باا ر  ال فاا ،الناحيااة القانونيااة

وبالتاااالي فاااإن  ،ماااا يحظااارا القاااانون الااادولي االنسااااني ووهااا ،سااامح لااا  بااااالنخراط فاااي جملياااات قتالياااة
جلى حق  الخا  في  وحنظاا  ،ل اية   الممنوح للطنل وقال ينني الحق الخا  افتراض التجنيد لوجاا 

 
 . 124مرجع سابق، ص  : القانون الجنائي الدولي،احمد عبيس نعمة ،الفتالوي 1
 . 125مرجع سابق، ص  ولي،لد: القانون الجنائي ااحمد عبيس نعمة ،الفتالوي 2
3  Elisabeth Schauer and Tomas Elbert،ychogogical Impact of Child Soldiering the Ps 

p331 www.usip.org/sites/default/files/missing 
 . ةالديمقراطي أحد امراء الحرب في الكونغو 4
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وناذلا وقاياة منا  لكونا  ال يادر  جواقاو ألطوجا  نمقاألال انخارط فاي جملياات   ،ناةرمالعي  بظاروف  
  .1جداةية ألهدد ننس  وااتري  م  حول 

مااا يتعاارض االنااا  الجنااود للعقوبااات القاسااية ماا   فك يااراا  ،وبعياادا جاا  المواجهااات المساالحة
لعااادم أو  ،العساااكريةت باريفمااالوا فاااي التاااد أو  ،قصاااروا فاااي أداً واجبااااألهمأو  ،أهملاااواإكا  ،ادألهمقبااال قااا

أو  ،لهاااااروبهم مااااا  فااااارقهمأو  ،واللعاااااو  ووساااااعيهم للهااااا استساااااالمهم لطناااااولتهمأو  ،لااااااجتهم ااوامااااار
 وهاي الحرماان ما  الطعاام ،حيث ألتدرج جقوبااألهم ما  أبساا العقوباات الجسادية  ،جماجاألهم المسلحة

حاااد  إلاااىصااال يد قااا ذ الااا ،الضااارب العنيااافأو  اانااافأو  ااكنأو  ،بتااار ااصاااابع إلاااى ،الماااراب أو 
ماا  وبسابو جناف العقوباات ن ياراا  ،ويتم ألننيذ العقوبة حتاى بواساطة أحاد االناا  الموجاودي   ،الموت 

المماااافي للعاااالج مااا  رثاااار العقوباااات التاااي  إلاااىألساااجل حااااالت انتحاااار باااي  االناااا  الاااذي  أدتلاااوا 
الناارار ماا   و حاااي ألصاال جقوبااة ماا  ،المتحاادة مااملبحااث أجاار  بتكليااف ماا  اا فطبقاااا  ،وا لهاااألعرضاا

 .2اإجدام دون محا مةأو  السج  إلىجماجت  المقاأللة 
 ،وجادة ما يستخدم االناا  ما  قبال المجموجاات المسالحة ناأدوات فاي العملياات االنتحارياة

لمساالحة ناادروع بماارية ماا  تااال  المجموجااات ا مااا ألسااتخدمهم ون يااراا  ،ات لتننيااذ هااذا العمليااات  ااأدو 
مااوألهم فااي هااذا أو  ممااا ينااتج جناا  إيااذاةهم مواجهااة مساالحة، يااةأ فاايوضااعهم فااي الصاانوف ااولااى 

 المواجهات.  
 ااشالا  الماقة الملبدة إلى  مكرر جقوبة التجنيد 488وقد شددت النقرة ال انية م  المادة  

وفااة  إلاىالجارم أدى  إكا العقوباة اإجادام .. وألكاون ...نالنجم ج  النعل إحداث جاهة داةمة بالطإكا  
بعقوبااة  نااص جليهااا المماارع فااي هااذا المااادة مقارنااة قوبااة ألعتباار جقوبااة شااديدة جااداا لعا ذاوهاا، الطناال

  بااشاااالا  المااااقة الملقتاااة جمااار 543معاقاااو جليهاااا وفاااق أحكاااام الماااادة  الإحاااداث العاهاااة الداةماااة 
دون الخامسة جمر م  العمار ألمادد العقوباة  لمعتدى جلي  حدثاا سنوات جلى اا  ر وفي حا  نان ا

 .نصف العقوبة مع مضاجنة الالرامة إلىم  ال لث   534 مادة الم كاوفق اح
شااالا    جقوبااات هااي اا536الوفاااة فعقوبتاا  وفااق المااادة   إلااىيااذاً المنضااي لجهااة اإمااا أ

دون الخامسااة جماار ماا   حاادثاا  نااان المجنااي جلياا إكا  ماااأ ،قاالالماااقة حتااى تمااس ساانوات جلااى اا
شااالا  شاااقة حتااى أألاانقص العقوبااة جاا  ساابع ساانوات  ال يااث بح العماار ألماادد العقوبااة فااي هااذا الحالااة،

  .تمسة جمر جاماا 

 
 . 126مرجع سابق، ص  : القانون الجنائي الدولي،احمد عبيس نعمة ،الفتالوي 1
كفوا عن تجنيد االطفال في الجيش منظمة رادابارنين، االئتالف الدولي من اجل وقف تجنيد االطفال واالئتالف   2
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 ن االنتحاارإفيما يتعلق بالعمليات االنتحارية فلها حكم تا  نص جلي  الممرع الساور  فاو 
اني جقوباات التحااريض ر فتطباق جلاى الجادون الخامسااة جما ناان المحماو  جلاى االنتحاار حادثاا إكا 

 باإجاادام  جقوباات مكارر فيعاقااو القااةم بالتجنياد 488لمااادة  ا كامح مااأ ،التادتل فياا أو  جلاى القتال
 .ألوفي الطنل المكلف بالعملية االنتحارية  إكا

  مكارر لام ألنصال فاي 488فاالنقرة ال انياة ما  الماادة    ما فيما يتعلق بجراةم االيذاً والقتل،أ
فقاد  حاداث جاهاة داةماة،إ جاةتيفإكا نانا  الن النتيجة الحاصلة، إلىنما نظر فيها الممرع إو   حكام،اا

ناناا  النتيجااة الجرميااة هااي إكا  ماااأ الماااقة الملباادة، بااشااالا جاقااو المماارع جلااى النتيجااة الجرميااة 
لتجنياد إحااداث لاام يقصاد القااةم با وولا جادام،ن العقوباة فاي هاذا الحالااة هاي اإإفاا وفااة الطنال المجناد،

أو  ،الم يقتارن بجناياةم القتل المقصود مااةجر ي لم يأت بها الممرع ف أيضاا  وهي جقوبة شديدة  ،اةالوف
 .  جقوبات 535حكام المادة أألوافر في  العمد وفق أو  ،صو  والنروعيقع جلى اا

م جا  تارى نالتعطيال جا  العمال النااجياذاً ااناواع اإأنوع م  أ   نجم ج  التجنيد إكا    ماأ
  .ت باقو   مكرر ج488ل  الممرع في نص المادة  التجنيد فهذا مالم يمر 
جملناا القواجاد أ كا وإ بكال أنواجا ، ياذاًجلاى جقوباة اإ  أن الممرع لم يانص   إلىوسبق اإشارة  

 ،م  حيث التنسير الضايق للنصاو  الجئاةياة وحظار القيااس  العامة في ألنسير النصو  الجئاةية،
 مااأ ة،باد مل فاال يمكا  العقااب بااشاالا  المااقة ال ،جهااض النتااة المجنادةإما ال    فإكا نجم ج  التجنياد 

حداث جاهة داةمة مهما نان نوج  فاال يمكا  ألطبياق ناص إ إلى ىيذاً ال يرقإنان  النتيجة هي  إكا  
ويكني فاي هاذا الحالاة ألطبياق جقوباة  يذاً،  مكرر جلى فعل اإ488ولى م  نص المادة  النقرة اا
ف ممادد ر  ا أ  ياذاً بسايا مهماا ناان ناوع التعطيال جا  العمال ال ألصال جقوبتا  ماعإ  فأ   التجنيد،

 ن يطباق قواجاد اجتمااع الجاراةم المعناو ،أال إوماا جلاى القاضاي  شاالا  المااقة جماري  سانة،اا إلاى
شاد وهاي جقوباة وصااف باالحكم ويكتناي بتطبياق العقوباة اافيذنر نال اا يذاً،إنجم ج  التجنيد إكا  

 .في هذا الحالة التجنيد 
مكاارر   488 ولااى ماا  المااادة اا ةر نقاان يضاام  الأنااان جلااى المماارع السااور   ينااا أيضاااا أوبر 

فااإكا نجاام جاا   ،النقاارة ال انيااة إلااىجهاااض يااذاً ويضاايف نتيجااة اإإأ   نجاام جاا  التجنيااد إكا  جبااارة
  .حداث جاهة داةمةإن يعاقو المجند نعقوبة أجهاض الحامل فكان جلي  إالتجنيد 

ي ألماديد فا ر  ساو ن مسالا الممارع الإمكارر فا  488 شرنا اليا  ما  نقاد للماادة أنل ما  ع  وم
ن أال إوماا جلاى القاضاي  النتيجة الجرمية الحاصلة ج  التجنياد ناان فاي محلا ،  إلىة بالنظر  العقوب
 أن وولا حكام بالعقوباة المقاررة،يو  وفااةم نانا  الأنان  جاهاة داةماة  إكا    النتيجة الحاصلة،  إلىينظر  

فعااال ألساابو فااي وفااااة   أ أو ،حااداث العاهااة الداةمااةإ إلاااىيااذاً المنضااي فعااال اإ جاااني لاام يرألكااو ال
وبالتااالي  ،حااداث النتيجااة الجرميااة التااي جاقااو جليهااا المماارعفالتجنيااد ننعاال ناااف بذاألاا  إ الطناال،

 لتطبيق العقوبة جلى الجاني. 
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يااة أأو  مخاادرة،يااة مااواد أجنااد جطاااً الطناال المإ لياا  المماارع فااي ألجااريم إشااار أن مااا إفاا وأتيااراا 
 يذاً الواقع جلى الطنل المجند.اإر فهذا ألعتبر صورة م  صو  ملثرات جقلية،
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 ي المبحث الثان 
 المسؤولية الجزائية للقائمين بالتجنيد 

أقارت المحكمااة الجناةيااة الدوليااة أن ألعاددت الوثاااةق الدوليااة التااي ألحظار ألجنيااد االنااا  نمااا 
جريمة ما ألماكل جريماة حارب، هاذا يعناي انعقااد  حرب، واجتبارجريمة  جريمة ألجنيد االنا  ألمكل  

، وبالتاااالي امكانياااة مالحقاااة ااساساااي ا  للمحكماااة الجناةياااة الدولياااة بموجاااو نظاااام روماااصااااتتالا
  .مرألكو الجرم أمامها
هل الدولة نمخص م  أشخا   ،ج  هذا الجراةم المسلو   ووال ألحديد م  هأوجلي  يجو  

لناا ، ااد نياألحدياد أرناان جريماة ألج النرد الذ  ارألكاو هاذا الجارم، ويجاو أيضااا م أ  ،القانون الدولي
 جريمة أترى ال ألقوم إال برن  ماد  ورتر معنو .أ   فمأنها شأن

أن ألحمااال الماااخص الااادولي للمسااالولية الجئاةياااة  إلاااىوفاااي هاااذا الصااادد، ال باااد مااا  اإشاااارة 
األا  وواجباألا  لقاانون الادولي، وضامان لوفاةا  بالتئامجئاً لتمتع  باالحقو  التاي أقرهاا لا  ا  والدولية، ه

التئاماات وواجباات دولياة، يكنال القاانون ألننياذها جا  لرياق فالحقو  الدولية ألقابلها ،  يةولالقانونية الد 
 .1ما أتل بأحدهاإكا  الدولية جلى المخص الدولي المسلولية الجئاةيةإقرار 

أ   إلىية الجئاةية أنها مسلولية شخصاية، فاوالممكلة التي أل ور هنا أن ااصل في المسلول
مساالولية جاا  ألجنيااد االنااا ، للناارد أم يجااو أن ألنسااو هااذا ال ليدو الااشااخص ماا  أشااخا  القااانون 

 للدولة أم االثني  معا، ثم ما هي العقوبات التي يمك  أن ألنرض جلى الجهة المجندة.  
 هذا ما سوف نبح   في المطالو التاليةة

 
 الجزائية للدول عن تجنيد االطفال ولية المسؤ  : المطلب األول

القااانون  يعاادا " مساااًلة دولااة مااا جاا  ارألكابهااا فعااالا بأنهاااةلااة دو لل ةالجئاةيااألعاارف المساالولية 
 الدولي جريمة دولية ومعاقبتهاا ما  قبال المجتماع الادولي بالعقوباات المقاررة للجريماة الدولياة المرألكباة

 .2لية"التي ألكنل ردجها ج  ألكرار جريمتها الدو أو 
الجاااد   ت التاااي أل يااارجاضاااو مو للدولاااة مااا  ال الجئاةياااةة زا  موضاااوع المسااالوليمااااوقاااد ناااان و 

 إلاىوالنقاظ، جلى أساس أن المسلولية ال ألقوم إال جلى اإدرا  واإرادة، وال يتصور إسناد الجريمة 
داها، ناون ال إرادة ل ، وهذا ينطبق جلى نل ااشخا  المعنوية التي ألعد الدولاة إحاأو  م  ال يدر 

 
ايا معاصرة في القانون الدولي العام. دار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، ليبيا، قض  :عمر محمد  ،المحمودي  1

 . 74ص  1986ط،
 .74مرجع سابق ص  ،قضايا معاصرة في القانون الدولي العام  :عمر محمد ،المحمودي 2
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اساس  خالنااا لوليت ، فإن كلا يعد ممست قر فتراض قانوني، فإكا ما أالمخص االجتبار  جبارة ج  ا
 .1مع مبدأ شخصية العقوبة المسلولية الجئاةية، ومتعارضاا 

األجاااهي ، األجاااا يليااد قيااام المساالولية  إلااىوجلياا  فقااد انقساام فقهاااً القااانون الاادولي الجناااةي 
جاا ، جح ي اهألجااولااة، ورتاار رفااض قيااام المساالولية الجئاةيااة للدولااة، ولكاال ماا  االالدوليااة الجناةيااة للد 

 ةوهذا ما سنعرض ل  فيما يلي
 

 الدولية للدولة الجزائيةاالتجاهات المؤيدة للمسؤولية  - ولالفرع األ 
وقاد بناى أصاحاب هاذا االألجااا  ،المسالولية الجئاةياة للدولاة هر األجاا بي  النقهاً يليد قياام 

 أليةى حجج نلخصها باارأيهم جل
 المساواة في السيادة بي  الدو ة -أوالا 

مبدأ المساواة بي  الدو   وصحاب هذا الرأ  أن أساس المسلولية في القانون الدولي هأ  د جي
ال يتعاااارض ماااع مساااألة إقااارار المسااالولية ان مساااألة سااايادة الدولاااة وإقرارهاااا،  ،بماااأن مساااألة السااايادة

  .2قواني  المجتمع الدوليتهك  ما انإكا  للدولة، الجئاةية
 وع وضمان ضرراةمر لما اال تناً بالعمل غير - ثانياا 

لهذا االألجاا ألقوم المسلولية الدولية جلى فكرة الضمانة المتبادلة بي  الدو  وجلى فكرة   ووفقاا 
 .3احترام متطلبات اام  القومي

 لةةدرجة مخالنة القانون الدولي والجئاً الموج  ضد الدو  -ثالثاا 
المساالولية إنمااا نظريااة ن أ همألبنااى هااذا الحجااة جاادد نبياار ماا  فقهاااً القااانون الاادولي، وباارأي

ألقررت في القانون الدولي لتساجد جلى وضع قواجدا موضع التننياذ النعلاي، وبالتاالي يكاون االتاال  
روع، مجارد إثباات قياام العمال غيار المما للمسلولية فيكناي بقواجد القانون الدولي في حد كاأل  موجباا 

 .4مان احترام القانون الدوليلض  عاقانون الدولي، فالمسلولية جئاً فاالتال  بقواجد ال
 ةافتراضياا  وجود حقيقي وليس ناةناا  وأن الدولة شخص ك  -اا رابع

الجااراةم نااذلا أن ويلنااد أصااحاب هااذا الاارأ  بااأن للدولااة إرادألهااا الخاصااة، وبوسااعها ارألكاااب 
 .5ادة يمك  أن ألكون اجراميةللدولة إرادة وأن هذا اإر 

 

 
 .121مرجع سابق، ص  هاكات الجنائية،نت: االبشرى ،العبيدي 1
 . وما بعدها 38، 1986مبادئ القانون الدولي الجنائي. القاهرة،  :صدقي  ،رحيممن االطالع د. عبد ال لمزيد 2
 . 122مرجع سابق ص  : االنتهاكات الجنائية،بشرى ،نقال عن العبيدي 3
 . 80مرجع سابق، ص  ة،صر: قضايا معا عمر محمد، المحموديعن راي االستاذ بادة فان نقال  4
الراي    أنصار من    5 والفقيههذا  بيال  عن    الفقيه  نقال  الجرائم  سالدانا  عن  الدولية  المسؤولية  ثابت:  اسامة  األلوسي، 

 . 77ص  ،1996المخلة بسلم االنسانية وأمنها، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد 
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 الدولة المنتهكةة لىج رض لبيعة التعويض الذ  ين -اا خامس

يستد  أصحاب هذا الرأ  جلى قيام المسلولية الجئاةية للدولة ما  العدياد ما  أحكاام محاا م 
واجتبرت أن أساس هذا ااحكام نان غرضاها  ،التي ألئم  الدو  بالتعويض   ،ولجان التحكيم الدولية

ا جااا  األخااااك ساااهاجألقمعاقباااة الدولاااة بسااابو  وبااال أ  ااار مااا  كلاااا وهااا ،ألالطياااة الواقعاااة فحساااو لااايس 
 .1ًات الكافية والضرورية للقبض جلى المجرم ومعاقبت االجرا

أقارت  وقد أيدت لجنة القانون الدولي هذا االألجاا بأ  ر م  موضع، منها جلى سبيل الم اا 
فااي نظاام قانونيااة مختلنااة،  تبرألاا  مقبااوالا جتباريااة، واجلألشااخا  اال المساالولية الجئاةيااةاللجنااة منهااوم 

 .2ها شخصية قانونيةل و لد وبي  أن ا
 

 الدولية للدولة   الجزائيةاالتجاهات الرافضة للمسؤولية  - فرع الثانيال
جانو هذا الرأ   إلىالدولية للدولة، و  الجئاةيةرأينا أن هنا  جانو م  النق  ألبنى المسلولية   

انتها اات  ما ا مهالدولياة للدولاة جماا يرألكاو باسا الجئاةياةرفاض فكارة المسالولية    هنا  م  النق  ما 
وأللخصاا    تناااً بمساااًلة ااشااخا  الطبيعيااي  الااذي  ارألكبااوا هااذا االنتها ااات،جناةيااة دوليااة، واال

 ةحججهم بما يلي
 فكرة االسناد المعنو ة - أوالا 

ة جلى فكارة اإساناد المعناو ، دوللل الجئاةيةاستند أصحاب هذا الرأ  جلى رفض المسلولية  
لااديها، ان قااوام  المساالولية الجئاةيااةأن يقااا  بتااوافر جناصاار   مكااي بااأن الدولااة نمااخص اجتبااار  ال

اإدرا  وحرياااة االتتياااار، كلاااا أن هاااذا العناصااار ال ألتاااوافر إال فاااي الماااخص  وهاااذا المسااالولية هااا
رأ  للنقاد جلاى أسااس أن الاربا الا هذاالطبيعي، الذ  جبر ج  إرادة المخص المعنو ، وقد ألعرض 

للعقاااااب، فإناااا  غياااار الزم لقيااااام  فكاااارة االتتيااااار وإن نااااان الزماااااا و  و  عنااااباااي  المساااالولية واإسااااناد الم
 .3المسلولية

 لبيعة المخصية المعنوية للدولةة -ثانياا 
 افتاراض قاانونيبحسو أصحاب هذا الرأ  فإن المخصية المعنوية التي ألتمتع بها الدولة هي مجارد 

 .4ض مع قواجد القانون الجناةي ر عايت أال، واإقرار بوجود هذا المخصية يجو حقيقياا  وليس وجوداا 

 
-إلى كلية القانون : جريمة إبادة الجنس البشري، رسالة مقدمة يلاحمد مند  ،راي االستاذ لوتر باخت نقال عن ناظر 1

 . 64ص  ،2000جامعة بغداد لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي، عام 
 .125مرجع سابق، ص  : االنتهاكات الجنائية،بشرى ،العبيدي 2
الجزائيةمشكلة    : يونس،  العزاويراجع  للمزيد    3 ا  المسؤولية  القانون  في  بغداد، لدالشخصية  شفيق،  مطبعة  ولي، 

 بعدها.وما  41، ص 1970
 .وما بعدها 68، مرجع سابق ص  : جريمة إبادة الجنس البشرياحمد منديل ،ناظراذ فيليمور، نقال عن راي االست 4
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 محل المسلولية الدوليةة - ثالثاا 
المساالولية بحسااو أنصااار هااذا الاارأ  فااإن اافااراد الااذي  يتصاارفون لحساااب الدولااة هاام محاال 

 .1الدولية، وليس الدولة ننسها الجئاةية
 يادةةمعيار الس -رابعاا 

مطلقة، وبالتالي فإن القو   دةياس وبحسو أنصار هذا الرأ  فإن سيادة الدولة بنظرهم ألعتبر
 .2مع ما ألتمتع ب  م  سيادة ج  أجمالها يمكل ألعارضاا  بمسلولية الدولة قانوناا 

هااذا الاارأ ، فقااد جباارت جنهااا فااي أ  اار ماا  موضااع، فماا  وللجنااة القااانون الاادولي رراً ألليااد أصااحاب 
تبرت أن مسالولية الدولاة جا  ا،نهوأمقمة اللجنة لممروع ألننيذ الجراةم المخلة بسلم االنسانية تال  منا

 المتحدة، وليس  مسلولية قانونية. ممهي مسلولية سياسية ألقع في إلار جمل اا
 

 لدولية للدولةا الجزائيةتقييم المسؤولية  -  الفرع الثالث
أصااحاب االألجاااا الاارافض، ال بحسااو مااا جاااً باا  الدوليااة للاادو   الجئاةيااةإن ننااي المساالولية 

الدولية، وتاصة بعد إقرار نظام روماا  المسلولية الجئاةيةالحدي ة إقرار  ات  اهألجالمع ا  يستقيم حالياا 
وماا  بينهااا  ،الدوليااة للدولااة جاا  الجااراةم التااي ينعقااد فيهااا االتتصااا  للمحكمااة الجئاةيااةللمساالولية 

ولاااة لأللناااا  بماااا جاااراةم الحااارب، التاااي يعتبااار ألجنياااد االناااا  إحاااداها، وبالتاااالي فاااإكا ثبااا  ألجنياااد الد 
  25الدوليااة للدولااة، وقااد أ اادت المااادة   المساالولية الجئاةيااةوليااة، فتقااوم جناادها الد  يخااالف االألناقيااات 

أ   دولاة حياث جااً فيهاا ة" ال يالثرالدولية لل الجئاةيةم  نظام روما جلى قيام المسلولية   4نقرة  ال
لنردياة فاي مسالولية الادو  بموجاو القاانون ا المسالولية الجئاةياةحكم في هذا النظام ااسااس يتعلاق ب

 .الدولي"
، فالدولة يمك  إدانتهاا اجتبارأ   الدولية للدولة ال يسقطها  الجئاةيةج  أن المسلولية    فضالا 

، ى تار ألحقو  ألناا  دولاة  لحقو  ألنالها، أم انتها اا  نتها اا بارألكاب انتها ات جناةية دولية، سواً ا
لهاا  المسالولية الجئاةياةاالجتاراف ب نونياة الدولياة للدولاة، يتضام  أيضااا ان االجتراف بالمخصية القا

ماا  دون االتااال  بمساالولية ااشاااخا  الطبيعيااي ، الااذي  ألسااببوا فاااي ارألكاااب هااذا االنتها اااات، إك 
، فاال داجاي جا  أنا  ماا دام باإمكاان مسااًلة الدولاة مادنياا   ج  كلا، فضالا   ألجو معاقبتهم هم أيضا

ع الجائاًات الجناةياة، بناو  وال ألارألبا إمكانياة مسااًلة الدولاة جناةيااا   ،لمسلولية الجئاةيةاالست ناةها م   
ألنارض فهنا  م  العقوبات التاي  المسلولية الجئاةيةلتقرير  وال حتى بطبيعتها  فالجئاً ال يعد أساساا 

ريااة ة للحلبجلاى ااشااخا  الطبيعياي ، مااا ال يمكا  فرضااها جلاى المااخص المعناو  نالعقوبااات الساا
  بصااورة جامااة ولبيعااة الدولااة والمقيادة لهااا، وهنااا  جقوبااات أتاارى ألااتالًم ولبيعااة المااخص المعنااو 

 
 .129مرجع سابق، ص العبيدي، بشرى: االنتهاكات الجنائية،  1
 .وما بعدها 37مرجع سابق ص ، لقانون الدولي الجنائيا مبادئ :صدقي ،عبد الرحيمراي الفقيه دي فابر نقال عن   2
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ة المساالوليبصااورة تاصااة، وبمااكل ال يمكاا  معاا  االحتجاااج بعاادم امكانيااة المعاقبااة لكااي ألننااي جنهااا 
  .1جند ارألكابها انتها ات جناةية دولية الجئاةية

سااااور  فااااي ألرأليااااو المساااالولية الجئاةيااااة جلااااى ااشااااخا  وهااااذا الموقااااف أيضااااا ألبناااااا المماااارع ال   
 .2نمر الحكمأو  المصادرةأو  دم امكانية الحكم جليها إال بالالرامةاالجتبارية، مع ج

 
 طفال يد األالمسؤولية الجزائية الفردية عن تجن :المطلب الثاني 

ورافااض لهااا، انقساام النقاا  مااا بااي  مليااد لمساالولية الناارد الجئاةيااة فااي نطااا  القااانون الاادولي، 
 .والدولةومقرر الزدواجية المسلولية لكل م  النرد 

ألصااد  المماارع السااور  لجريمااة ألجنيااد االنااا ، وبالتااالي إقاارارا للمساالولية  إلااىونمااا أشاارنا 
 ةوهذا ما سنبح   في النروع التالية -القانون الداتلي  في نطا  لبعاا  -الجئاةية النردية 

 
 الدولية للفرد الجزائيةسؤولة مذاهب إقرار الم - الفرع األول

 مذهو مسلولية الدولة وحدهاة - أوالا 
ياارى أنصااار هااذا المااذهو أن الدولااة هااي المااخص الوحيااد الااذ  يرألكااو جريمااة فااي القااانون 

إال الااااادو . نماااااا أن جاااااراةم هاااااذا القاااااانون ال يرألكبهاااااا إال  الااااادولي، ان القاااااانون الااااادولي ال يخالاااااو 
ص الطبيعي لنظاامي  ، ان تضوع المخي غير مسلو  جناةياا المخالبون ب ، وأن المخص الطبيع

ال يمك  ألصاورا، فاي الوقا  الاذ   -للقانون الداتلي والقانون الدولي أ     -قانوني  في ننس الوق   
ة. وما  ثام فإنا  ما  العساير ألقريار المسالولية الدولياة للنارد فاي دولاة جالمياأو  ال يوجد ألنظيم جاالمي

 .3ج  الجراةم الدولية ةياا الدولة ألكون وحدها هي المسلولة جنا الوق  الحاضر. وم  ثم فإن
 مذهو المسلولية المئدوجة للدولة والنردة -اا ثاني

االجتااراف  ياارى أنصااار هااذا المااذهو أن االجتااراف بالمخصااية الدوليااة للدولااة يتضاام  أيضاااا 
ة للمسااالولية الجناةياااة لاااذا فاااإن اافعاااا  المساااتوجب الدولياااة، المسااالولية الجئاةياااةبإمكانياااة ألحمااال ألبعاااة 

الدولية، يمك  أن ينمأ جنها نوجان ما  المسالولية، مسالولية جماجياة للدولاة المنساوب إليهاا ارألكااب 
ارألكااااب اافعاااا  المكوناااة لتلاااا الجريماااة الدولياااة، ومسااالولية فردياااة لألفاااراد الطبيعياااي  الاااذي  قااااموا ب

  .4ةي الداتليروفة في القانون الجناالجريمة، وأللسس مسلولية اافراد جلى ااسس والمبادع المع

 
 . 137، مرجع سابق، ص االنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل :بشرى ،ديالعبي 1
الحقوق،  :  حسن  ،جوخدار  2 كلية  دمشق،  االول، جامعة  الجزء  الجزائية،  المحاكمات  ، ص  2002-0012اصول 

54 . 
ا، دار النهضة  : الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهعبد الواحد  ،عن الفار  رأي لألستاذين فون ليست وفيبر، نقال  3

 .29ص  ، 1995 العربية، القاهرة،
 .وما بعدها 30مرجع سابق ص   : الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،عبد الواحد ،الفاررأي الفقيه بيال نقال عن  4
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 مذهو مسلولية النرد وحداة -اا ثالث
ال يمكاا  أن يتحملهااا إال اافااراد الااذي   المساالولية الجئاةيااةيعتباار أصااحاب هااذا المااذهو أن 

ةيااة المسااتوجبة لهااذا المساالولية، بينمااا الاادو  نأشااخا  اجتباريااة دوليااة ال يرألكبااون االنتها ااات الجنا
نا  ال يمكا  أن يتاوافر جنادها جنصار النياة الجرمياة، الاذ  يعاد ، امسلولية الجئاةياةاليمك  ألحميلها  

  1.في الجريمة وم  ثم فال يمك  أن ألكون مسلولة جناةياا  أساساا 
 

 الدولية للفرد ةالمسؤولية الجزائيتقييم  - الفرع الثاني
فحسو، ت بي  الدو  ينظم العالقا ويوصف بأن  قانون الدو ، فه  ان القانون الدولي سابقاا 

الااادو  والمنظماااات أ   وناااان أشاااخا  القاااانون الااادولي هااام فقاااا مااا  يتمتعاااون بمخصاااية اجتبارياااة
جلاى اافاراد  أصبح م  المتعارف جلي  أن القانون الادولي ينارض واجباات والتئاماات   الدولية، وحدي اا 

 .2م لهم م ل الدو 
الطبيعياي ، جا  االنتها اات الجناةياة  الدولياة لألشاخا    المسلولية الجئاةيةوجلي  فإن إقرار  

، لها أهمية بالالة ليةهم في العمليات القتاإشرا وم  بينها ألجنيد االنا  و   الدولية المقترفة م  جانبهم
الاذ  يجارم ألجنياد  أمي  فاجلية القانون الدولي الجنااةي، وألالجراةمفي الحيلولة دون ارألكاب م ل هذا  

، وقااااد أصاااابح االألجاااااا الحااااديث يقاااار بتحمياااال ااشااااخا  لقتاليااااةهم فااااي العمليااااات اإشاااارا االنااااا  و 
 3جانو الدو  المعنية. إلىلدولي الطبيعيي  المسلولية النردية ج  انتها األهم الجناةية للقانون ا

فاااي إمكانياااة مسااااًلة مرألكباااي  لدولياااة لألفاااراد، دورا هامااااا ا المسااالولية الجئاةياااةويلعاااو إقااارار 
ماا   الدولياة للنارد، ابتاداًاا  المسالولية الجئاةيااةدد أقار القضااً الادولي وفاي هاذا الصاا 4الجاراةم الدولياة.

الدولياة المحكماة الجناةياة  إلاىمارورا بمحاا م يوغساالفيا الساابقة ورونادا،  ومحا مات نورمبرن ولوني
 .5الداةمة في روما

 النرديااة المساالولية الجئاةيااةأن التطااور الااذ  حصاال فااي قواجااد  إلااىوال بااد ماا  اإشااارة هنااا 
أدى  الذ  ولتي لال  قواجدا، هجلى مستوى القانون الدولي االنساني، نتيجة االنتها ات الجسيمة ا

 
 . 45، ص 2001، 1منشورات الحلبي الحقوقية، ط ، القانون الدولي الجنائي: علي عبد القادر ،القهوجي 1
بغداد،   :ضاري رشيد  ،السامرائي2 للنشر،  الرشيد  دار  العام.  الدولي  القانون  في ضوء  العنصري  والتمييز  الفصل 

 .وما بعدها 60، ص 1983
 . 14، ص  2003األحمر، لمحكمة الجنائية الدولية.  اللجنة الدولية للصليب ا :شريف ،عتلم 3
النزاعات المسلحة. مقالة في كتاب القانون الدولي  القانون الدولي االنساني وحماية المدنيين خالل    :أحمد  ،فاأبوالو  4

 . 205، ص 2010االنساني، آفاق وتحديات الجزء األول، 
محمد  ،المخزومي  5 بغداد،    :عمر  الثقافة،  دار  الدولية.  الجنائية  المحكمة  ضوء  في  االنساني  الدولي  القانون 

 . 261 ،ص2011
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، بهااا، وإن ناناا  أللااا المساالولية قااد ماارت بمراحاال جدياادة النرديااة واالجتااراف هااور المساالولية  إلااى
 1وصادفها جواةق فيما يخص القواني  الداتلية، نمنهوم السيادة والحصانة وغيرها.

نسبة للمسلولية الجئاةياة لألفاراد فاي النئاجاات غيار الدولياة، فقاد أقارت أيضاا ألبعاا لتطاور وبال
 أحكام القانون الدولي االنساني الذ  اجترف بالصنة الدولية للنئاجات الداتلية، وقد ننل  العدياد ما 

ني فاااي نسااااالمواثياااق الدولياااة الااانص جلاااى ألجاااريم االنتها اااات التاااي ألخااار  قواجاااد القاااانون الااادولي اال
روندا والمحكماة الجناةياة الدولياة نماا قلناا تيار دليال و النئاجات الداتلية، ومحكمة يوغسالفيا السابقة  

مساالولية   ماا  نظااام رومااا أشااارت بمااكل صااريح إمكانيااة ألرأليااو ال25نمااا أن المااادة   ،جلااى كلااا
 المساالولية الجئاةيااةن مااة أللقواجااد المعتاارف بهااا فااي القااانون الاادولي، وألعتباار هااذا المحك الدوليااة وفقاااا 

ارألكبوا الجراةم الدولياة التالياة ة العادوان إكا  النردية، ألوج  لم  يتهم م  ااشخا  الطبيعيي  حصراا 
سااالولية الجئاةياااة بحاااق ااشاااخا  والجاااراةم ضاااد االنساااانية واإباااادة والحااارب. ويترألاااو جلاااى قياااام الم

لاانص المااادة المااذنورة فااإن  للحريااة، ووفقاااا لبة الطبيعيااي  إيقاااع العقوبااة بحقهاام، منهااا العقوبااات السااا
الماخص أو  ،ناجالالجريماة الدولياة، نال الماخص الاذ  يرألكاو ماديااا   و، هاالمخص المسلو  جناةيااا 

م  تال  و أ نالمريا، ضم مع شخص رتر، سواً انأياا نان  صورة المساهمة المساهم في الجريمة
حتااى ماا  تااال  إصاادار أو  ،-عنااو  وهااو مااا يساامى بالناجاال الم – وسااالة شااخص اتاار ال يعاقااو 

 .2التمجيع جلى ارألكاب الجريمةأو  ،التوسلأو  ،اامر
 

 السوري  في القانون للفرد  المسؤولية الجزائية  -الفرع الثالث
المساالولية النرديااة، ال بااد ماا  مقارنتهااا بأحكااام بعااد أن جرضاانا للمساالولية الجناةيااة الدوليااة 

، فاإكا ماا ارألكاو شاخص جريماة ألجنياد لنال باأن جناد جا  التي نص جليها الممرع الساور    الجئاةية
دون الساا  القانونيااة للممااارنة فااي القتااا ، فإناا  يسااأ  وفااق التمااريع السااور  جاا  جريمااة،  جلاام لنااالا 

قاااانون الساااور  جناا  فاااي مي اااا  المحكماااة الجناةياااة غياار أن لبيعاااة المسااااًلة ونطاقهاااا يختلااف فاااي ال
نظاام روماا صانة أو  ما  القاانون الساور  أ   ال يمترطلدولية م  حيث صنة الجاني، فصحيح أن  ا

 .3جنبياا أو ، ، موالناا أم جسكرياا  يعاقو سواً أ ان مدنياا  ومعينة بالجاني، فه

 
، ص  2011،  1نموذجا. المعارف للمطبوعات، بغداد، ط    المحكمة الدولية قضايا االرهاب العراق  :حكمت  ،رشب  1

43 . 
 .تشير هذه المادة الى احكام المساهمة الجنائية كاالشتراك والتدخل والتحريض وأحكام الفاعل المعنوي 2
ماجستير، كلية الحقوق، جامعة دمشق، غير رسالة    ي.تجنيد االطفال في إطار القانون الدول  :ميادة محمد  ،عجاجة  3
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  لتجنياد االناا  ساوى وم  جانو رتر يرى بعضهم أن الممارع الساور  ال يعتارف بتجريما
ناان الماخص و فعال الاليار، حتاى ولباشرة، فال ألقار المسالولية الجئاةياة جا  بالمسلولية المخصية الم

 .1ج  أفراد المجموجة التي جندت الطنل مسلوالا أو  قاةداا 
ألاوافر العلام لديا  إكا  يعلم قاةد المجموجة بوجود ألنا  جنود لدي ، أماا  أالوبرأينا يمترط هنا  

 مسااالوليت  مسااالولية شخصاااية مباشااارة وليسااا   والطنااال فاااي العملياااات القتالياااة، فتالاااد  إشااارا ادة بواإر 
أو  التحقاق جلاى أرض الواقاع، فاال يمكا  أن يعتبار قاةاداا  إلاىااقارب   ومسلولية ج  فعال الاليار، وها

دون أن يعلام ما  هام الجناود المماارني  فاي مجموجتا ، وبالتاالي فاإن جلما  أقارب ان يكاون   مسلوالا 
 .مالم ي ب  بمكل قالع جدم جلم  بوجود لنل مجند لدي  ضاا منتر  جلماا 

المسلولية الجئاةية ج  فعل سي للمحكمة الجناةية الدولية نجد أن  ألم إقرار ااسا  نظاموفي ال
، فما  حياث المبادأ ال يحاا م أماام المحكماة الجناةياة الدولياة إال 2جانو المسلولية النردياة إلىالالير،  

  م  نظام روما 27بيعيي  مرألكبي الجريمة، وبالتالي يسأ  ج  الجريمة وفق المادة  الطااشخا   
ناااانوا مااا  كو  الصااانة  وياااأمروا بارألكابهاااا، حتاااى ولاااأو  ،ايرألكبونهااالااام  وا القاااادة والر سااااً، ولاااأيضااا

 يتمتعون بالحصانة.أو  الرسمية
 ر، وإنماا افتارض افتراضااا لالياوبرأينا أن نظام روما هنا لم يقر المسالولية الجئاةياة جا  فعال ا

بالتاااالي يساااأ  جئاةياااا بنااااً جلاااى جلمااا  جلااام القاةاااد وإرادألااا  لكااال جااارم يرألكبااا  اافاااراد التاااابعي  لااا ، و 
فاراد باالمتناااع جاا  المنتارض، ولاايس جا  فعاال الالياار، انا  نااان جليا  بعااد جلماا  باالجرم ان يااأمر اا

 مسلو  شخصيا ج  الجرم.  وارألكاب ، ولالما لم يأمرهم فه
نظااام نجااد أن فااي ناال ماا  نظااام رومااا والقااانون السااور ، ام المساااهمة الجناةيااة كاادراسااة أحوب

باي  الناجال ااصالي والمتادتل والمحارض، ويعامال جمياع المسااهمي  معاملاة ااساساي يساو   ما  رو 
ون العقوباات الساور ، الناجل ااصلي م  حيث المسلولية والعقوبة، في حي  أن القواجد العاماة لقاان

 .3بي  الناجل ااصلي والمتدتل لجهة المسلولية والعقوبة أحياناا ألنر  
فيما يتعلق بأحكام موانع العقاب، فهنا  أحكام متماثلة بي  نظام روما   وألجدر اإشارة أيضاا 

عقلااي،   منا  هاذا المواناع القصاور ال31والقاانون الساور ، ومنهاا أن نظاام روماا قاد حاادد فاي الماادة  
م اإدرا ، وحالااة الاادفاع الماارجي، واإ ااراا، إال أن هااذا الموانااع لاام ألاارد جلااى وحالااة السااكر التااي ألعااد 

 صر، فللمحكمة أن ألنظر في أسباب أترى المتناع المسلولية الجئاةية. سبيل الح

 
، لعام  7بحث منشور في مجلة بحوث جامعة حلب، العدد    ،القتالية  األعمال االطفال في    إشراكجريمة    :حال  ،زودة  1
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وهذا رأ  الك ير م  النقهاً كلا أن حظر القياس قاجدة أصيلة في القانون الجئاةي، إال أن 
جودة  والبراًة فه إلىجقوبة، أما القياس الذ  ينضي  إلى  ينضي القياس الذ  وقياس المحظور هال

 .1صلية، وبالتالي ال يعتبر محظوراا قرينة البراًة اا إلى
القاااانون ال يماااكل ساااببا المتنااااع أو    جلاااى أن الاللاااا فاااي الوقااااةع32 ماااا نصااا  الماااادة  

نااان و الرألكاااب الجريمااة، أمااا لانتناااً الاارن  المعنااو  المطلااوب  إلااىأدى  إكا المساالولية الجئاةيااة، إال
ناان إكا   33ى ما  المسالولية وفاق الماادة  لألوامار، فاإن الجااني يعنا ارألكاب الجريمة قاد ألام امت ااالا 

 2لم ألك  جدم ممروجية اامر  اهرة.أو  جلي  التئام قانوني بإلاجة ااوامر،
المسالولية الجئاةياة موانع العقاب، في القانون الساور  نجاد أنهاا ألطاابق مواناع   إلىوبالرجوع  

القصر، والسكر والتسامم بالمخادرات، في مي ا  روما، والتي ألتم ل بالاللا، والقوة القاهرة، والجنون، و 
  والمااادة ال انيااة ماا  قااانون 235 -222وكلااا بماارط أن ألعاادم اإرادة واإدرا  وفااق أحكااام المااواد  

 احداث.ا
 

 ها أركان جريمة تجنيد االطفال وعقوبت : المطلب الثالث
اب يجااو أن يتااوافر لهاا أرنانهااا حتااى يمكاا  العقاا أتاارى،جريماة ألجنيااد االنااا  نااأ  جريماة 

أرناااان هاااذا الجريماااة باااي  نظاااام روماااا والتماااريع الساااور  فاااي اشاااتراط ألاااوافر  وألتمااااب  ارألكابهاااا،جلاااى 
جو في الدولية،معاقو جليها في نظام روما للمحكمة الجناةية   الرنني  الماد  والمعنو . أما نجريمة

ينعقاااااد حتاااااى  الااااادولي،الااااارن   والااااارن  ال الاااااث وهااااا والمعناااااو  ألاااااوافرالااااارنني  المااااااد   إلاااااىإضاااااافة 
 الساور ،نماا أن العقااب الاذ  يمكا  أن ينارض فاي القاانون   الدولياة،االتتصا  للمحكمة الجناةية  

وجلي  سوف نبحث في هذا  الدولية،جلى جريمة ألجنيد االلنا  قد يختلف ج  العقاب جلى الجريمة 
 .لنا  وجقابها في النروع التاليةالمطلو أرنان جريمة ألجنيد اا

 
 كن الدوليالر  - الفرع األول

، وباجتبااار جااراةم الحاارب ماا  النااا  ماا  جااراةم الحاارب اجتبااار ألجنيااد ا إلااىساابق أن أشاارنا 
الجراةم التي نص جليها القانون الدولي الجناةي،  وألعتبر جاراةم دولياة بطبيعتهاا وهاي ألساتمد صانتها 

ولي في جريمة ، فال بد م  ألوافر الرن  الد 3االجرامية م  جسامتها وتطورألها جلى المصالح الدولية
 ينعقااد االتتصااا  للمحكماااة الجناةيااة الدوليااة بموجاااو نظااام رومااا ااساساااي،ألجنيااد االنااا  حتاااى 

 
 .52مرجع سابق، ص  ،شرح قانون العقوبات :عبود ،السراج 1
 . مرجع سابق ،القتالية األعمال فياالطفال  إشراكجريمة  :حال ،زودة 2
المواجهة الدولية والوطنية النتهاكات القانون الدولي اإلنساني. أطروحة دكتوراه، غير ياسر حسن: ، كلزي 3

 . 221 ص، 2009منشورة، 
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ما   وبالتالي يقوم الرن  الادولي فاي إحادى جاراةم الحارب، باأن ياتم ارألكااب الجارم بنااً جلاى ألخطايا
برضااها أو  الدولاة باسام –التاابعي  لهاا أو  جانو إحدى الدو  المتحاربة، وبتننياذ ما  أحاد موالنيهاا

لدولاة فاي حالاة  فر الارن  الادولي، أن يكاون نال ما  المعتاد  والمعتادى جليا  منتميااا يجو لتواأ    –
الجريماة ما  ولناي وقعا  إكا  نئاع مسلح مع ااتري ، وجلي  فإنا  ال يتاوافر الارن  الادولي فاي حالاة

 .جلى ولني
المخالنة لقواجد وجاادات الحارب  فااصل حتى يقوم الرن  الدولي يجو ارألكاب أحد اافعا 

ي  دولتااي  فااي حالااة حاارب. وألطبيااق هااذا الماارط يقتضااي أال يتااوافر الاارن  الاادولي فااي حالااة الناائاع باا
حرناة ألحرياار أو  عارضااة،جماجاة مأو  جصااابةأو  مجموجااة ما  اافاراد،أو  المسالح باي  دولااة وفارد،

اً هاذا اجد وجادات الحارب التاي ألرألكاو أثناف ات داتل الدولة الواحدة. وال ألعتبر اافعا  المخالنة لقو 
اجتبر أن النئاع  1977النئاع جراةم حرب ولك  البروألونولي  الملحقي  باألناقيات جنيف ااربعة لعام 

اً الحاروب الداتلياة فاي حكام النائاع المسالح أثناأو  المسلح بي  حرنات التحريار وسالطات االحاتال ،
المخالنة لهاذا القواجاد  وقع  أحد اافعا إكا  لحرب، بحيث بي  الدو ، وألطبق بمأن  قواجد وجادات ا

والعاادات ماا  أحااد ألااراف النائاع جلااى االتاار، فإناا  يعتبار جريمااة حاارب، وهااذا اسات ناً ألاام إقاارارا ماا  
 .1االست ناً الي  العئ ، ان مبادع االنسانية ألنرض هذ المجتمع الدولي حماية للمدنيي  والمقاأل

أن ألكاون قاد وقعا  فاي أو  دولتاي ،ولي ياتم فاي حالاة الحارب باي  وبهذا فان ألوافر الرن  الد 
 .2نطا  نئاع مسلح غير دولي، وان ألتوافر الظروف الواقعية لقيام كلا النئاع

 
 الركن المادي -الفرع الثاني

و أن ألتاوافر حتاى يكتمال، وهاذا العناصار فاي جريماة ألجنياد االناا  للرن  المااد  جناصار يجا    
ة حتااى يطلااق جلياا  وصااف الطناال، وأن يكااون ن الطناال المجنااد دون ساا  معينااألنتاارض أوال أن يكااو 

 غير مباشر.أو  القتالية إما بمكل مباشر ااجما التجنيد م  أجل الممارنة في 
 صنة المجني جلي ة – أوالا 

  مكااارر يعتبااار الطنااال 488، ووفاااق الماااادة  ن المجناااي جليااا  لناااالا ألتطلاااو الجريماااة أن يكاااو 
ال امنااة جماار، أمااا فااي نظاام رومااا، فيجااو أن يكااون الطناال ناان دون إكا  جلياا لوقااوع الجريمااة  محاالا 

 .3استخدام  في النئاع المسلح جريمة حرب أو  دون الخامسة جمر حتى يعتبر ألجنيدا
جلااى المااخص  ونااان ال يبااد إكا أ   يخااالف الحقيقااة، نااان  اااهر الحااا و وي ااور التسااا   هنااا ماااكا ل

 ألجاوز س  ال امنة جمر.وشكل  أن  قد المجند أن  لنل، نأن ألوحي بنيت  
 

 . 112-111مرجع سابق، ص  ،القادر: القانون الدولي الجنائيالقهوجي، علي عبد  1
ن الدولي الجنائي. بحث الحربية في القانو  األعمالاستخدامهم في    ال أوطفجريمة تجنيد األ  :أشرف عمران   ،محمد  2

 . 45، ص  2015منشور في مجلة العلوم القانونية العدد السادس، 
 . مرجع سابق ،القتالية األعمالاالطفال في  إشراكجريمة  :حال ،زودة 3
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فااي الحقيقااة ال يجااوز للجاااني الااذ  جنااد لنااال دون الساا  القانونيااة أن ياادفع بجهلاا  بااالعمر 
ياد ان  ااهر حالا  يااوحي الحقيقاي للطنال، وال يجاوز أن يحاتج باجتقااادا أن الطنال قاد بلا  ساا  التجن

شااخص ال أ   م ألجنيااد ود الجاادد، وجااد بااذلا، فعلااى الجهااة القاةمااة بالتجنيااد التحقااق ماا  أجمااار الجناا
 .1يستوفي الس  القانونية

 رمةصور السلو  المجَ  -اا ثاني
  فاااي العملياااات القتالياااة صاااورألي  إشااارا فاااي حاااا  نجاااح الجااااني فاااي ألجنياااد الطنااال، يتخاااذ 

 غير المباشر في العمليات القتالية. شرا واإ مباشر في العمليات القتالية،ال شرا أساسيتي  هما اإ
فااااي  المباشااار فاااي العمليااااات القتالياااة، يعناااي أن يااالد  الطناااال المجناااد دورا قتاليااااا  را شااافاإ

سااحة  إلاىجاناو المقااأللي  الباالالي ، وبالتاالي فاإن الطنال حيناذا  يسالم ساالحا، ويادفع   إلىالمعار   
  مكااارر مااا  قاااانون العقوباااات 488ماااادة  ، وهاااذا ماااا جرمتااا  المقااااألالا  ذلا جنااادياا الحااارب، ويصااابح بااا

   في جمليات قتالية.إشرا جبارة  إلى، حيث أشارت السور  
أو  جاا  الطناال المجنااد، ألاام االشااترا  فااي العمليااات القتاليااة رغماااا إكا  وال يختلااف الحكاام هنااا

 إلاىير ، انا  يمادقيقااا  مل  الممارع ناان لنظااا حي  استع شرا أن لنق اإ إلىمن ، مع اإشارة   ألطوجاا 
ألااوافر إرادة لاادى الطناال المجنااد  إلااىنااق اشااترا  ربمااا يماار فعاال صااادر جاا  الجهااة المجناادة، فيمااا ل

القتاليااة، وبالتااالي فااإن المماارع السااور  ال يعتااد بهااذا اإرادة لالمااا أنهااا إرادة  ااجمااا باالشااترا  فااي 
التذرع بأن الطنل المجناد ية ناملة، وبالتالي ال يستطيع الجاني معيبة صادرة ج  لنل ال يتمتع بأهل

 القتا  بمحض إرادأل . الذ  اشتر  في وه
غيار المباشار فاي العملياات القتالياة، فناي ن يار ما  الحااالت يتخاذ  شارا أما فيما يتعلاق باإ

أو  "ر بعباارة   مكر 488غير مباشرة، ورد البعض منها في المادة    االنا  في القتا  صوراا   إشرا 
زراجاااة أو  نقلهاااا،أو  رة،الاااذتيأو  المعااادات،أو  المتصااالة بهاااا نحمااال ااسااالحة ااجماااا غيرهاااا مااا  
أو  ألماااتي  االنتبااااا،أو  االساااتطالع،أو  المراقباااة،أو  االساااتخدام فاااي نقااااط التنتاااي ،أو  المتنجااارات،

غيار كلاا ما  أو  ....في مساجدة الجناة وتدمتهم بأ  شاكل ما  ااشاكا و أاستخدام  ندرع بمر ،  
 القتالية" ااجما 

ة الدولياة جا  هاذا الصاور ما  صاور الارن  للمحكماة الجناةياااساساي  قد جبر نظام روماا  و 
أو  صااانوف القاااوات  إلاااى المااااد  باالساااتخدام، وبموجبااا  ال يماااترط أن يكاااون االناااا  منتسااابي  فعاااالا 

ولمرة واحادة  ن استخدامهم جابراا مدرجي  ضم  قواةم أسماً الجنود، وقد يكو أو   الجماجات المسلحة،
 .2ليهمإفقا، وقد يستمر فترة م  الئم  حسو الحاجة 

 
الدولية للجنود االطفال،    1 مج عمل إلنهاء استخدام الدول لألطفال  نااالفعال ابلغ من االقوال )بر  2012المسؤولية 

 . 22. لندن، المملكة المتحدة، ص الجنود(
ة في سياق النزاع المسلح، الوثيقة  تقرير االمين العام عن حالة االطفال المتضررين من اعمال جيش الرب للمقاوم  2
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قااد أورد  وفااي العمليااات القتاليااة، فهاا شاارا وبرأينااا فااإن المماارع لاام يوفااق فااي كناارا لحاااالت اإ  
المتصاالة بهااا( ثاام جاادد  ااجمااا غيرهااا ماا   وقتاليااة( ثاام أورد جبااارة )أ  فااي جمليااات إشاارا جبااارة ) 

ارة التااي جاااًت جلااى ساابيل الم ااا ، ال جلااى ساابيل الحصاار بداللااة إيااراد جباا ااجمااا ماا  هااذا  بعااض 
في مساجدة الجناة وتدمتهم بأ  شكل م  ااشكا ( بما يوحي بأن نل ما كنر نم ا ، ال يعني  و)أ

ينهام القتالياة( بماا  ااجماا غيار كلاا ما   وإال أنا  جااد ونارر جباارة )أ  الياة،القت  ااجما في    اا إشرا 
منهاا أنهاا أجماا  متصالة  القتالياة ألاارة، وألاارة ينهام ااجماا في  اا إشرا أن نل ما سبق أن بين  يعتبر 

المباشااار فاااي   شااارا ألر  اامااار للقاضاااي للتمييااائ باااي  اإو القتالياااة، وناااان مااا  اافضااال لااا ااجماااا ب
 مباشاراا  شارا ً أ اان اإغير المباشر مع التسليم بأن العقوباة واحادة ساوا شرا اإأو   القتالية  ااجما 

 . اا غير مباشر أو 
فااي العمليااات القتاليااة، ال بمااكل  اا إشاارا ، ال يعتباار وبرأينااا أن اسااتخدام االنااا  ناادرع بماار  

القتاليااة، باال  ااجمااا فااي  شاارا فااي صااور اإ مباشار وال غياار مباشاار، ونااان جلااى المماارع أال يااوردا
المباشااار فاااي العملياااات  شااارا صاااريح، ان اإألرنااا  ألحااا  حكااام النقااارة ال انياااة، والااانص جليااا  بماااكل 

ننس  جلى ااقال، واالساتخدام غيار المباشار قاد ال يعارض  القتالية يعني قدرة الطنل جلى الدفاع ج 
 حياة الطنل للخطر جل اإلال .

  مكااارر جلاااى جقوباااة 488الماااادة  ع الساااور  أيضاااا أنااا  لااام يااانص فاااي ويلتاااذ جلاااى الممااار 
نتحارياة، ماع ن ارة هاذا ااسالوب الاذ  األبعتا  المجموجاات المسالحة، استخدام الطنل في العملياات اال

انا  جلاى الالالاو ألالد   ..؟.ال انيةألرنها للقواجد العامة، أم أن  يطالها نص النقرة فهل يعني أن  قد  
 فرضيتي ةوفاة الطنل المجند في العمل االنتحار ، وبالتالي فإننا أمام  إلى

رى ألجنيادا فاي إحادى المجموجاات المسالحة وأرسال لتننياذ ناان الطنال جاإكا   النرضية ااولى
أو  ألننياااذ العمااال االنتحاااار  ويماااوت فيعاقاااو مااا  جنااادا باإجااادام، جمااال انتحاااار ، فإماااا أن يساااتطيع

لاام ياانجح إكا  و  جنااد الطناال بااشااالا  الماااقة، واإشااكا  القااانوني هااداةمااة فيعاقااو ماا يصااب بعاهااة
في لور الماروع، وأحبطا  العملياة االنتحارياة، فهال يعاقاو  في ألننيذ العمل االنتحار ، وبقي اامر

 إشارا ماا قورنا  بخطاورة العمال الاذ  ألام إكا  ..؟ وهاي جقوباة تنيناة.اولاىم  جندا بعقوباة النقارة ا
  !!...الطنل في 
يناااا هناااا يجاااو مالحقاااة مااا  جناااد الطنااال بعقوباااة الماااروع التاااام فاااي القتااال، ولااايس بعقوباااة أبر 

الي، فااإكا نااان الطناال دون الخامسااة جماار يعاقااو بااشااالا  الماااقة الملباادة، فااي العماال القتاا شاارا اإ
العماال االنتحااار  أحااد أصااول  فالعقوبااة هااي اإجاادام، مااع إمكانيااة ألخنيااف  إلااىالااذ  دفعاا  وإكا نااان 

ناان الطنال قاد أألام الخامساة جمار، وبقاي العمال إكا  وبة ان الجرم بقي في لور الماروع، ولكا العق
 ..؟.ر المروع، فما هي العقوبة التي يمك  ألطبيقهااالنتحار  في لو 



47 
 

  مكاارر جقوبااات فكمااا قلنااا فااإن 488ااولااى ماا  المااادة    ساالمنا بوجااوب ألطبيااق النقاارةإكا  
جرامااي، لااذلا فإننااا نقتاارح أن يتاادتل قارنااة مااع تطااورة النعاال اإالعقوبااة هنااا ألعتباار جقوبااة تنينااة م

 الممرع فيعاقو باإجدام حتى جلى المروع.
ننياذ يكون الطنل مجنادا فاي أياة مجموجاة مسالحة، وإنماا دفعا  أحادهم لت  أاللنرضية ال انية  وا

التسااا   جاا   إلااىالاانص الااذ  يمكاا  ألطبيقاا  فااي هااذا الحالااة، هااذا يقودنااا  وجمليااة انتحاريااة، فمااا هاا
ألنسااير إرادة المماارع السااور ، هاال يمااترط المماارع أن يكااون التجنيااد فااي مجموجااة، أم ال يمااترط أن 

وإن ناان  ق المجموجة لم يرد فاي الانص القاانوني، وإنماا ورد لناق التجنياد،..؟ ان لن.مجموجة  ألكون 
 المجموجة بمكل غير مباشر، حي  يقو  بمساجدة الجناة بالجمع. إلىالممرع يمير 

غيرهااا فااي الاانص المعاقااو أو  وبرأينااا لالمااا أن المماارع لاام يمااترط وجااود مجموجااة مساالحة،
ص جادم اشاتراط وجاود مجموجاة، وبالتاالي اإجاباة جلاى جند ألطبيق  للن  اضيالق  جلى التجنيد، فعلى

فسر الممارع نصا  بوجاوب أن ألكاون  وانية، أن نطبق ننس قواجد النرضية ااولى، أما لالنرضية ال 
هكذا ألنسير، جندها سيطبق القواجد العاماة، وبالتاالي سايطبق   إلىاألج  القاضي  أو    مجموجة مسلحة
ناان الماخص إكا    جقوباات ساور  التاي ألانص جلاى أنا  ة" 539ال اة ما  الماادة   أحكام  النقرة ال 

لبقا  جقوباات  ،معتوهااا أو  دون الخامسة جمرة م  جمرا  المساجد جلى االنتحار حدثاا أو    المحمو 
 نان الطنل دون العاشرة يعتبر م  جندا فاجالا إكا  التدتل في " مع مالحظةأو   التحريض جلى القتل

لخطورة نان الطنل المجند قد أألم الخامسة جمر م  جمرا  فهنا ألكم  اإكا   ريمة القتل، أمالج  معنوياا 
 ولى وال انية م  المادة ننسها التي ألنص جلى أن  ةفي ألطبيق أحكام النقرة اا

سااجدا بطريقاة ما  الطار  الماذنورة فاي أو  بأية وسايلة نانا  جلاى االنتحاار، م  حمل انساناا   -1"  
إكا  جلاى قتال ننسا ، جوقاو باالجتقاا  جمار سانوات جلاى اال  ار –د ، ب ، لنقارات أا -218الماادة 
 نتحارألم اال

أو  نجم جن  ايذاًإكا    سنتي  في حالة المروع في االنتحار إلىشهر أوجوقو بالحبس م  ثالثة    -2
 .ججئ داةم"

ت ماااع ألأ يااادنا بعااادم جاااواز ألطبياااق هاااذا الااانص الاااذ  يعاقاااو جلاااى االنتحاااار جلاااى العملياااا
ا ال يعاقبااا  النتحارياااة، كلاااا التاااتالف جلاااة التجاااريم، فناااي االنتحاااار ال يقتااال الماااًر إال ننسااا ، لاااذلا

نتيجة، أما في العمليات االنتحارية فالوضع مختلف ألماما،  إلىالممرع جلى المروع الذ  ال ينضي  
ة نماا بيناا قوبالذلا فإن الممرع ينرض جليا  ج ان الناجل هنا يقدم جلى قتل ننس  وقتل غيرا أيضاا 

 كلا.
ص صااريح ويجعلهااا ألحاا  وجلياا  فعلااى المماارع نمااا قلنااا أن يااورد العمليااات االنتحاريااة باان   

 .  مكرر جقوبات 488حكم النقرة ال انية م  المادة  
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 التجنيدة وساةل –اا ثالث
أناا  ال يمااترط األباااع وساايلة محااددة لتجنيااد االنااا ، فيعاقااو الجاااني سااواً  إلااىال بااد ماا  اإشااارة    

 1ة أترى.بأية وسيلأو  بالتهديد،أو  بالخطفأو  بالوجيد،أو  أهل  بالوجد أو  استما  الطنل
 ةمزم  ارألكاب الجر  -اا رابع

أو  وبالنسابة لائم  ارألكااب الجاارم، فاإن الممارع السااور  لام يماترط وقااوع الجريماة زما  الساالم
روماا فيتطلاو ا، أماا نظاام زم  الحرب، نما أن  لم يحادد الجهاة التاي يجار  ألجنياد االناا  لصاالحه

ر دولاي، وأن يكاون الجااني جلاى جلام غياأو  ال تما  الجريمة أن ألرألكو في سيا  نائاع مسالح دولاي
 2بذلا، نونها ألعتبر وفق نظام روما جريمة حرب.

 المروعة –اا خامس
وفاي القاانون  3القتالياة وفاق نظاام روماا ااجماا االنا  فاي  إشرا يعاقو جلى المروع في 

أقاادم شااخص جلااى تطااف لناال بهاادف  و، فالمااروع متصااور فااي جريمااة ألجنيااد االنااا ، فلااالسااور  
جاد  بإرادألا  وأللاق  ولك  الطنل ألمكا  ما  الهارب فاان الجااني يعاقاو جلاى الماروع، أماا لا  ألجنيدا،

ياار ، جادو  اتت وسراح الطنل م  أللقاً ننس  فإن  ال يساأ  جا  جريماة التجنياد، ان جدولا  هناا ها
أو  ناناا  ألمااكل جااراةم بحااد كاألهااا، نااالخطفإكا  اافعااا  التااي ارألكبهااا بحااق الطنااللكناا  يسااأ  جاا  

 .4يو، وهذا ألطبيق للقواجد العامة في المروع بموجو القانون السور  التعذ 
 

 الركن المعنوي  -  الفرع الثالث
فياا ، إك ال يمكااا  أن يقاااوم  ال شااااصااادية، وهاااذا ممااا قجريمااة ألجنياااد االنااا  مااا  الجااراةم ال

ألجنيااد اال تناااً بالقصااد العااام فااي جريمااة  إلااىى الخطااأ، إال أننااا ال نليااد الاارأ  الااذ  كهااو الاارن  جلاا
  مكارر، كلاا أن الممارع قاد أورد بعااد 488االناا  التاي جاقاو جليهاا الممارع الساور  فااي الماادة  

  فااي جمليااات إشاارا رة )بقصااد( دون ساا  ال امنااة جماارة ماا  جماارا( جبااا جبااارة ) اال ماا  جنااد لنااالا 
  يتجلااى ، وبالتااالي فااإن إيااراد المماارع لهااذا العبااارة، يعنااي أناا  يجااو ألااوافر القصااد الخااا  الااذ قتاليااة
 غير مباشر.أو  الطنل في العمليات القتالية سواً بمكل مباشر إشرا بنية 

 
 . مرجع سابق ،القتالية األعمالاالطفال في  إشراكجريمة  :حال ،زودة 1
مختارات من المجلة    / اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، اركان جرائم الحرب،2000دورمان كونت /  2

 الدولية للصليب األحمر.
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  1ي. طائالمحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجن  :زياد  ،عيتاني  3

 . 632، ص 2009ان، لبن
 . مرجع سابق ،القتالية األعمالاالطفال في  إشراكجريمة  :حال ،زودة 4
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لناااق مطلاااق فاااال جقااااب جلاااى ألجنياااد الطنااال بحاااد كاألااا  لالاياااات  ووجليااا  فاااإن لناااق التجنياااد هااا
ألاادريبات جسااكرية أو  جسااكرية أللقااى جلوماااا  والقتاليااة، وحتااى لاا  ااجماااممااروجة غياار االشااترا  فااي 

 .للدفاع ج  الننس م الا 
ناان غارض التجنياد ما  أجال ألكاوي  جصاابة اجال السارقة أثنااً إكا    ألختلاف العقوباة  وأيضاا 

 م  أجل التسو  ال يمك  أن يطال  هذا النص. و أالعمليات القتالية، 
فااي العمليااات القتاليااة فااي جريمااة  شاارا اإرادة ونيااة اإوبالتااالي فإناا  يجااو أن يتااوافر العلاام و 

  مكارر، ويتجلاى العلاام باأن يعلام الجاااني بأنا  يجنااد 488هاا فاي المااادة  ألجنياد االناا  المعاقااو جلي
أماا جنصار العلام فاي  ،1فعال التجنياد  ارألكااب  إلاىألتج  إرادأل   دون الس  القانونية للتجنيد، وأن  لنالا 

 .2ورة جلم الجاني بارألكاب  النعل في سيا  نئاع مسلحنظام روما، يضاف إلي  ضر 
القصااااد  إلااااى لمعنااااو  فااااي جريمااااة ألجنيااااد االنااااا  اسااااتناداا  مااااا يمكاااا  أن يتااااوافر الاااارن  ا

منطقااة ألوجااد فيهااا قااوات مقاأللااة، ويتوقااع اشااترا   فااي  إلااى االحتمااالي، بااأن يصااطحو الجاااني لنااالا 
 .3القتا  فيقبل ألعريض الطنل لهذا المخالرة

القصاااد  إلاااىقاااد أشاااار  ااساساااي للمحكماااة الجناةياااة الدولياااة، بعضاااهم أن نظاااام رومااااويااارى 
قصد الجرمي يتوفر لادى الجااني جنادما يقصاد  ب(، التي ألقضي بأن ال2 30مالي في المادة )االحت

 .4يدر  أنها ستحدث في إلار المسار العاد  لألحداث أو  التسبو في إحداث النتيجة الجرمية،
القصااد االحتمااالي، وإن  إلااىالتساابو التااي جاااً بهااا نظااام رومااا، ال ألمااير  وبرأينااا أن جبااارة

، الااذ   مااا يساامي  النقاا  بالقصااد المتعااد  إلااىياادر  أنهااا سااتحدث(، باال ألمااير  وأجبااارة )أشااارت إلياا  
يقاااوم الااارن  المعناااو  فيااا  جلاااى إرادة الجااااني للنعااال، دون إرادة النتيجاااة الجرمياااة، وماااع كلاااا ألحااادث 

ما ينسر أن الممرع السور  في النقارة  ولم يردها، وه ولتي يعاقو جليها الجاني ولالنتيجة الجرمية ا
  مكاارر جقوبااات سااور  جاقااو جلااى إحااداث جاهااة داةمااة بالطناال بعقوبااة 488ال انيااة ماا  المااادة  

 وااشاااالا  المااااقة الملبااادة، وهاااي نناااس الجريماااة التاااي يعاقاااو جليهاااا فاااي جاااراةم االياااذاً المقصاااود ك 
، وإنما يقوم الرن  المعنو  هناا جلاى فهنا ال يمك  القو  بتطلو القصد االحتمالي  الوصف الجناةي،

 ، إك ال يجوز القو  بأن للممرع حكمي  مختلني  في وصف جرمي واحد.  أساس القصد المتعد 
 الاادافع، إلااىااللتنااات  التجنيااد دون ألجااريم فعاال  إلااىفااإن إجمااا  القواجااد العامااة ياالد   وأتيااراا 
أ   أو العادو،الناوز جلاى أو  المااد ،ألجنيد الطنل فسواً أ ان هدفا  الكساو   إلىني  الذ  يدفع الجا

 افع رتر مهما يك .د 
 

 
 . مرجع سابق ،القتالية األعمالاالطفال في  إشراكجريمة  :حال ،زودة  1
 . 337، ص بقسامرجع تجنيد االطفال في إطار القانون الدولي.  :ة محمدمياد ،عجاجة 2
 . 214مرجع سابق ص  ،باتشرح قانون العقو :عبود ،السراج 3
 . 337مرجع سابق، ص تجنيد االطفال في إطار القانون الدولي،  :ميادة محمد ،عجاجة 4
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 عقوبة التجنيد -الفرع الرابع
إكا ا تملااا  أرناااان جريماااة ألجنياااد االناااا  فاااإن جقوباااة مرألكباااي الجريماااة ألختلاااف فاااي قاااانون 

، فوفاق للمحكمة الجناةية الدولياة ااساسي العقوبات السور  ج  العقوبات المنروضة في نظام روما
ااساسية للجريماة هاي ااشاالا  المااقة الملقتاة،  ألكون العقوبة   مكرر جقوبات سور ،488المادة  

ثالثاة مالياي  ليارة ساورية، وألمادد هاذا العقوباة  إلاىجماري  سانة، والالراماة ما  ملياون   إلىم  جمرة  
االجتاااداً أو  حاااداث جاهاااة داةماااة بالطنااال،النعااال إ نجااام جااا إكا  لتصااابح ااشاااالا  المااااقة الملبااادة،

وفااة، فتكاون العقوباة  إلاىالجارم أدى  إكاو ملثر جقلاي   أ أو  اجطاًا مواد مخدرة،أو    الجنسي جلي ،
اإجدام، في حي  أن جقوبة مرألكبي جريمة ألجنيد االنا  في النئاجات المسلحة حسو نظام روما، 

سنة وبالسج  الملبد جندما ألكون هذا العقوبة مبررة   30ألتراوح بي  السج  الملق  لنترة أقصاها   
 إلاىماا يجاوز للمحكماة أن ألحكام باالظروف الخاصاة للماخص المادان، نبالخطورة البالالة للجريماة، و 

    .  م  نظام روما77وكلا وفق المادة   جانو جقوبة السج  بالالرامة،
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 المبحث الثالث 
 المسؤولية الجزائية للطفل المجند 

هم فااي العمليااات القتاليااة جريمااة يعاقااو جليهااا البااالالي  جلااى إشاارا االنااا  و جريمااة ألجنيااد 
و وألجعاال ماا  الطناال ضااحية، ولكاا  هااذا ال يعنااي جاادم جقاااب الحاادث جمااا اقترفاا  ماا  جااراةم االغلاا

القتالية، وبالتالي فهنا  مسالولية جئاةياة ألقاع جلاى جااألق الطنال المجناد،   ااجما أثناً ممارنت  في  
 ةما سنبح   فيما يأألي اا جالجها الممرع السور  وهذ يات الدولية نمجالجتها االألناق

 
 المسؤولية الجزائية للطفل المجند في القانون الدولي : ولالمطلب األ 

الضاااحية مااا   وهااا أن الطنااال داةمااااا  االناااا ،ألعتباار قواجاااد القاااانون الااادولي المتعلقاااة بحماياااة 
ي فمعظااام االألناقياااات الدولياااة لااام ألرألاااو أياااة وبالتاااال المسااالحة،  فاااي النئاجاااات إشااارا تاااال  ألجنيااادا و 

ماااا أقااادموا جلاااى ارألكااااب أياااة جريماااة تاااال  النئاجاااات إكا  الجناااود،مسااالولية جئاةياااة بحاااق االناااا  
وهااذا ماااا يتضااح مااا  تااال  ماااا نااص جليااا  البروألونااوالن االتتيارياااان الملحقااان باألناقياااات  المساالحة،

 ها م  االألناقيات الدولية.، وغير 1989واألناقية حقو  الطنل لعام  ااربع،جنيف 
  منا  بأنا  ال 26فاي الماادة   صاريح،وقد نص نظام روماا للمحكماة الجناةياة الدولياة بماكل 

 للجريماااة،وقااا  ارألكابااا   شاااخص يقااال جمااارا جااا  ثمانياااة جمااار جامااااا أ   اتتصاااا  للمحكماااة جلاااى
ة فااي اتتصااا  والداتلاا ألجنياادا،راةماا  المرألكبااة أثناااً وبالتااالي جاادم إمكانيااة محا مااة الطناال جاا  ج

متاا  أمااام القضاااً الااولني جمااا وهااذا الحكاام ال يعنااي أناا  ال ألجااوز محا  الدوليااة،المحكمااة الجناةيااة 
 1ارألكب .

  1998أن الدو  المماارنة فاي مالألمر روماا    ااساسي،التحضيرية لنظام روما    ااجما وقد بين   
م نااائاع قاااانوني باااي  النظاااام   حتاااى ال ألخاااالر بقياااا26ذ  جليااا  الماااادة  قاااد ألبنااا  الحااال التاااوفيقي الااا
ةية الولنيااة بمااا يتعلاق بالحااد اادنااى لساا  قيااام واانظماة القضااا الدوليااة،ااساساي للمحكمااة الجناةيااة 

 .2المسلولية الجئاةية
هم وجليا  فااإن النقهاااً ياارون أن مسااًلة االنااا  الجنااود جمااا ارألكباوا ماا  جااراةم أثناااً ألجنيااد 

والقضااً الاولني  الدولياة،ل باي  اتتصاا  المحكماة الجناةياة يالطي  مبادأ التكاما  المسلح،في النئاع  
  مناا  ألرناا  26فالمااادة   الدوليااة،ذ  نااص جلياا  نظااام رومااا للمحكمااة الجناةيااة والاا المعنيااة،للدولااة 

 
 . 16، صفحة  2003مصر، اللجنة الدولية للصليب االحمر، االطفال الجنود، طبع في  1
 .ق، مرجع ساباالطفال في النزاعات المسلحة" يد"التجريم الدولي لتجن: صفوان مقصود ،خليل 2
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للقضاااً الااولني للدولااة المعنيااة مهمااة مالحقااة االنااا  الجنااود جمااا ارألكبااوا ماا  جااراةم ومساااًلتهم 
  .1ج  كلا جناةياا 

 وجوب أن ألتوافق التمريعات الولنية التاي ألحكام مسااًلة االناا  إلىم  اإشارة  وهنا البد 
ة، ما  تاال  االلتائام بالمصالحة النضالى للطنال جنااد ، ماع المعاايير الدولياة كات الصالالجناود جئاةيااا 

ماااع القاااانون الااادولي  وضاااع ناااص يجااارم فعااال الطنااال الجناااد ، وأن يكاااون التماااريع الاااولني متوافقااااا 
 جدم النص جلى جقوبة اإجدام بحق الطنل، وم  الناحية االجراةية يجو ضامان حقاو  االنساني، و 

، ووجااوب مااع مراجاااة تصوصااية نااون المااتهم لنااالا  الاادفاع للطناال، ونافااة معااايير المحا مااة العادلااة،
االساتجابة الحتياجاألا  ناساتنادة االنااا  الجناود ما  نظاام الظااروف المخنناة، وحظار العمال القساار  

 .2م، وألطبيق جقوبات وألدابير كات لابع ألعليمي وليس  كات لابع جقابي عقوبة له
فااي الدولااة التااي يقاابض فيهااا جلاايهم بااتهم  -يجااو أن يخضااعوا  الجنااود  االنااا  وجلياا  فااإن

ممترلي  أن ألكون إدارة قضاً ااحداث فاي الادو   العاد .ااحداث    لقضاً  -ارألكاب جراةم دولية  
، وأن ألحتاارم بالنعاال ماا  الملسسااات الولنيااة، وال بااد أن ألاانص القااواني  مااع المعااايير الدوليااة متوافقاااا 

أنااا  لااايس بهاااذا  وبالنسااابة لأللناااا  الجناااود، ولكااا  ألطبياااق كلاااا يباااد  ى مسااالولية مخنناااةالولنياااة جلااا
الساااهولة، جلاااى مساااتوى القاااانون الاااولني، فناااي بعاااض الااادو  اإفريقياااة التاااي شاااهدت أجلاااى معااادالت 

مسااالحة الداتلياااة تاااال  ألساااعينات القااارن الماضاااي، قااادم الك يااار مااا  لتجنياااد االناااا  فاااي النئاجاااات ال
م جليهم، وقبل ألننيذ ااحكام بحقهم نان  السلطات ألصدر قواني  محا م، وألم الحكاالنا  الجنود لل

 .3برامج التأهيل قدر اإمكان إلىجنهم جما ارألكبوا م  أفعا ، ثم ألحولهم  وجن
ن ارة ارألكاابهم  وه الجنود،ً هذا المعاملة لأللنا  هذا االألجاا أن السبو وراو  مناصر ويرى  

ثاااام إن ألحماااايلهم  ،جناةياااااا لااااذلا ال يمكاااا  القااااو  بعاااادم مساااااًلتهم  ها،وبماااااجتلالنتها ااااات الجساااايمة 
وقد لبق هذا االألجاا  ،جداا سيكون ل  أثر رادع جليهم بمكل نبير   الحكم،لصدور    المسلولية وصوالا 

أماااا فاااي راونااادا فقاااد سااايق االناااا  الجناااود  وليبيرياااا،يراليون الديمقرالياااة وسااا وفاااي دو  م ااال الكونالااا
  .ااحكام بحقهم حتى وصل  لتننيذ جقوبة اإجدام بحقهم لمحا مات وألم ألننيذ 

جادم ألحديادها سانا  وها االناا ،وأهم ما يلتذ جلى االألناقياات التاي ألناولا  موضاوع ألجنياد 
 قواني  الولنية. وألرنها لل لأللنا ،معينة لبداية المسلولية الجئاةية 

 
 .، مرجع سابق"التجريم الدولي لتجنيد االطفال في النزاعات المسلحة": صفوان مقصود ،خليل 1
 .، مرجع سابق"التجريم الدولي لتجنيد االطفال في النزاعات المسلحة": صفوان مقصود ،خليل 2
3  Labadie،Camille  ،tement. ons sur la responsabigite et la traixidroits des enfants: Refle 

Des enfants –soldats auteures de crimes، (Quebec، 2016) colloque de la SQDI، 
Quebec.p.8-9 
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 منهاااا،الألناقياااات الدولياااة وموقاااف ا الجناااود،وبعاااد أن جرضااانا للمسااالولية الجئاةياااة لأللناااا  
ما نبح ا  فاي المطلاو  ونتساً  ج  موقف الممرع السور  م  المسلولية الجئاةية للطنل المجند وه

 ال اني.
 

 المسؤولية الجزائية للطفل المجند في القانون السوري   :المطلب الثاني
ئاةياة ألتناساو الطنل المجند جلى ارألكاب جريمة أثناً ألجنيدا، فاإن مسالوليت  الججندما يقدم 

، وبالتالي ال يجوز بااصال ألحرياا مع سن ، فإكا لم يتم العاشرة م  جمرا يعتبر غير مسلو  جئاةياا 
علاة فاي كلاا داةما جلاى دجاوى الحاق العاام، وال هنا يعتبر قيداا  عدم التمييئدجوى الحق العام بحق ، ف

اض فقاادا ملكااة اإدرا ، فااال أن الحاادث فااي هااذا المرحلااة يعتباار جااديم ااهليااة، وغياار ممياائ  الفتاار 
يصح أن ألتخذ في مواجهت  إجراًات ألحريا الدجوى العامة، وهذا االفتراض يقوم جلاى أسااس قريناة 

أن  ة متاى ألحققا  قانونية قالعة غير قابلاة إثباات العكاس، وينبناي جلاى كلاا أن جلاى النياباة العاما
قاضي التحقيق منع محا مت ، وإكا لام الناجل لم يتم العاشرة م  جمرا، أن ألقرر حنق ااورا  وجلى 

إك أن الحكاام  ،يتضااح الساا  إال أمااام المحكمااة، فااال ألقضااي بااالبراًة وإنمااا بعاادم جااواز اقامااة الاادجوى 
 .1اا مع أن هذا ال يجوز قانون  ،بالبراًة معناا نظر الدجوى والنصل فيها

أداة بيااد  يعتباارالتميياائ، فدون ساا   وأقاادم الطناال المجنااد جلااى ارألكاااب جريمااة وهااإكا  وجلياا 
غياار أهاال للمساالولية  الااذ  ياادفع شخصاااا  المعنااو ،وألطبااق جاا  كلااا أحكااام الناجاال  الجاارم،مرألكااو 

 .2الجئاةية الرألكاب جريمة
الاذ  يهادف  ،3  وم  جهة أترى فاإن ألطبياق ااحكاام التاي جااً بهاا قاانون ااحاداث الساور 

ويترألاااو جلاااى ألطبياااق هاااذا  ،4المجتماااع إلاااىمعاااافى  إصاااالح الحااادث وألقويمااا  وإجادألااا  صاااحيحاا  إلاااى
 الحدث المجند الذ  ألجاوز س  التمييئ ما يأألية إلىالقواجد بالنسبة 

 ااجمااا ولاام يمااار  بعااد بااأ  جماال ماا   مساالحة،نااان الطناال قااد جنااد ماا  قباال مجموجااة إكا  -أوالا 
 ناناا  أ   مااازا  فااي مرحلااة التاادريو فااال جريمااة وال جقوبااةأ   بهااا،المتصاالة  جمااا ااأو  القتاليااة،

 ان  لم يرألكو أية جريمة. سن ،
ينارض بحقا   جريماة،نان الطنال قاد أألام العاشارة ولام ياتم ال امناة جمارة ما  جمارا وارألكاو إكا    –اا ثاني

نااان قااد أألاام إكا  مخننااة ةيااةويعاقااو بعقوبااة جئا الجنحااة،ناناا  جريمتاا  ماا  نااوع إكا  ألاادبير إصااالحي
 ال ال ة م  قانون ااحداث جلى أن ةإك نص  المادة  جناية،الخامسة جمرة م  جمرا وارألكو 

 
 . 80ص  مرجع سابق،اصول المحاكمات الجزائية،  :حسن ،جوخدار 1
 . 275ص   2006-2005ة الحقوق، لي، جامعة دمشق، ك13قانون العقوبات، القسم العام، ط  :عبود ،السراج 2
 . 2003/ لعام 2/ المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /1974/ لعام / 18ن رقم /القانو 3
 . 16، ص  1992قانون االحداث الجانحين، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة دمشق،  :حسن ،جوخدار 4
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ارألكو الحدث الذ  أألم العاشرة ولم يتم ال امنة جمرة م  جمرا أية جريمة فال ألنرض جلي  إكا  –" أ  
ز الجمااع بااي  جاادة ألاادابير ويجااو  قااانون ااحااداث،سااوى التاادابير االصااالحية المنصااو  جليهااا فااي 

 اصالحية.
الذي  أألموا الخامسة جمرة م  جمرهم فتطبق العقوباات   أما في الجنايات التي يرألكبها ااحداث   -ب 

 .1المنصو  جليها في هذا القانون"
وبالتااالي ال  االتتصااا ،قضاااً رتاار فااي أ   مااع التااذنير بااأن قضاااً ااحااداث ال ينازجاا     

نما ياتم ألوقياف ااحاداث  إليهم،ضاً ااحداث أيا نان  الجريمة المنسوبة أمام قيحا م ااحداث إال  
ألتساام أصااو  محا مااة ااحااداث بالساارجة  وجموماااا  تاصااة،يااذ جقوبااة الحاابس بحقهاام فااي أمااا   وألنن

وهااذا ااحكااام الااواردة فااي  .2مااع المحافظااة جلااى شخصااية الحاادث  بالمااكليات،والساارية وجاادم اإفااراط 
وألحديااادا لجهاااة جااادم فااارض جقوباااة  ااحاااداث،المعاااايير الدولياااة لمحا ماااة تناااق ماااع قاااانون ااحاااداث أل

  حدث.ق الاإجدام بح
وي ار التسا   هنا هل القواجد النا مة لمحا مة ااحاداث بماكل جاام نافياة لمعالجاة مماكلة 

 لمعااييرارألكاب الطنل المجند للجراةم...؟ فبرأينا أن قواجد قانون ااحداث جلاى الارغم ما  مراجاألهاا ل
كلاا أن  ،حاداث اا الدولية، إال أن تاصية جراةم الطنل المجند ألستدجي معالجة تاصة أمام محاا م

بينماااا الطنااال المجناااد لااادى  ،هي اااة المحكماااة نظااارة جداةياااة إلاااىالحااادث الجاااانح بماااكل جاااام ال ينظااار 
ي اشااتر  فااإكا  وتاصااة -أثناااً العمليااات القتاليااة  الااذ  ارألكااو فعااال جرمياااا و  ،الجماجااات المساالحة

انا  يعتبرهاا جاًئ ما  هي اة المحكماة نظارة جداةياة  إلاىربماا ينظار  -القتالية بمكل مباشار   ااجما 
أياة جقوباة صاادرة جنهاا أنهاا جباارة جا  انتقاام منا ، ولايس  إلاىوبالتاالي ينظار   ،السلطة التي حاربها

 لمجتمع بمكل لبيعي. بالاية إصالح  وإجادة إدماج  في ا
مة أن ألهي  لهذا الحدث الجانح تبراً فاي جلام الاننس لعالجا  وجلي  يجو جلى هي ة المحك

  .التدبيرأو  ر الممبوهة التي ألمربها قبل الحكم جلي  بالعقوبةم  اافكا ننسياا 
 تا  انولسنا مع معالجة اامر بتمريع جئاةي  تاصة،وبالتالي يجو أن يعامل معاملة 

الممارع الساور  إضاافة ماادة جلاى قاانون  ادجا ة التماريع الجئاةاي الخاا  فكارة منتقادة. وهاذا ماافكر 
 ةي تا  يجرم ألجنيد االنا .     وليس إصدار ألمريع جئا العقوبات،

 
 مرجع سابق. الية مجرم ام ضحية،  قتهم في اعمال إشراكالطفل في جريمة تجنيد االطفال بقصد  :منال ،المنجد  1
 . 207قانون االحداث، مرجع سابق، ص  :حسن ،خدارجو 2
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 الخاتمة
ازال   اهرة ألجنيد االناا  ألالر  المجتماع الادولي، نظارا لخطاورة هاذا الظااهرة وما  يقاف م

حمايتا ، ساواً فاي السالم  إلاىف د وراةها، لذلا فقد ألعاددت المواثياق الدولياة المعنياة بالطنال والتاي ألها
 لية. في النئاجات المسلحة دولية نان  أم غير دو  وأ

، واهميااة ألحديااد اا إلئاميااأم  سااواً أ ااان لوجياااا  وألتجلااى أهاام حمايااة للطناال فااي حظاار ألجنياادا
)المسلولية الجئاةية جا   والمسلولية الجئاةية المترألبة جلى ألجنيد االنا ، اتترنا جنوانا لدراستنا وه

 نتاةج والتوصيات.وفي نهاية هذا البحث نورد فيما يلي ال، جنيد االنا  في النئاجات المسلحة(أل
 النتائج  -أوالا 

م  أشد الجراةم تطورة جلى المستوى الدولي، نتيجة لآلثاار التاي   جريمة ألجنيد االنا عد  أل   -1
، وألتجاهااال األخلنهاااا جلاااى الطنااال، وألنتهاااا حقوقااا  ااساساااية، وألهااادد حياألااا ، وبقااااًا، ونمااااً

 لنولت .
ا  وقوجهاا فاي نائاع مسالح دولاي، أل كَّيف جاراةم ألجنياد االناا  جلاى أنهاا جاراةم دولياة فاي حا -2

 ها جريمة حرب.وألوصف بأن
القواني  الولنية،  إلىجراةم ألجنيد االنا  في النئاجات المسلحة غير الدولية يخضع أَلّكيف   -3

 قبل الدو . ارألكب  م إكا  وال يمنع كلا م  جدها جراةم دولية
ي والاولني، وجادم وجاود غياب التنعيل الحقيقي لتجريم ألجنيد االنا  جلى الصعيدي  الادول -4

 يم والعقاب، ما يسهم في إفالة الجناة.رليات واضحة للتجر 
جااادم وضاااوح المسااالولية الجئاةياااة للااادو  جااا  ألجنياااد االناااا  وجااادم وجاااود ألماااريعات ألجااارم  -5

 يد االنا .نالكيانات م  غير الدو  ج  قيامهم بتج
الألناقيااات الدوليااة التااي مااع ا جاااً موقااف المماارع السااور  ماا   اااهرة ألجنيااد االنااا  متوافقاااا  -6

ة، وألجريما  لئاميا بر للطنل م  التجنيد، ساواً فاي ألحدياد سا  الخدماة اإاضن  الحماية اا
وإن شااب الانص بعاض  ،في قانون العقوبات لتجنيد االناا  والعقااب جليا  بعقوباات رادجاة

 صور وجدم التوافق مع ااحكام العامة في قانون العقوبات.قال
 التوصيات  -ثانياا 
لتحدياد ما  هاو الطنال وبالتاالي ال يجاوز ألجنيادا، ان التأ يد جلى اجتماد س  ال امنة جمر  -1

 المصلحة النضلى للطنل ألقتضي أن يكون س  ال امنة جمر هو الس  المتنق جلي .
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ألحديااد ساا  ألباادأ معاا  أهليااة المساالولية الجئاةيااة للطناال،  ضاارورة األنااا  المجتمااع الاادولي جلااى -2
ورة اتتالف االحكام الناجماة ي قوانين  وفق هذا االألنا ، نظرا لخطحتى يوفق الممرع الولن

 جن .
ضرورة وجود األناقية دولية لمالحقة مرألكباي جاراةم ألجنياد االناا  ما  الكياناات غيار الادو   -3

لمسالحة الداتلياة ألجار  ما  قبال هاذا الكياناات أو ا ون معظم حاالت التجنيد فاي النئاجاات  
 المجموجات المسلحة.

ألكبي جراةم ألجنيد االنا  بأشاكال  نافاة تتصا  الجناةي العالمي في مالحقة مر ألنعيل اال -4
 والعقاب جليها بعقوبات شديدة في التمريعات الولنية.

حقاتهم أماام المحاا م الومضرورة التعاون الدولي في مالحقة مرألكبي جاراةم ألجنياد االناا ،  -5
 .الولنية والدولية

اد  ياااد مااا  االناااا ، بقصاااد ألاااوفير الااادجم الماااإنمااااً صاااندو  دولاااي تاااا  بضاااحايا التجن -6
 لمعالجتهم وألأهيلهم، وألعليمهم، وإجادة إدماجهم.

مكاارر والعماال جلااى إجااادة صااياغتها   488 ضاارورة مراجعااة المماارع السااور  لاانص المااادة  -7
 العقوبات.   ، وألوفيقها مع ااحكام العامة الواردة في قانون اومعالجة القصور الوارد فيه

هم إشارا ناا  الاذي  ألامَّ ألجنيادهم و قاانون العقوباات جلاى جادم مسااًلة اال  النص صراحة في -8
 إجادة ألأهيل وإدماج. إلىفي أجما  قتالية جئاةياا، وجدهم ضحية، وبحاجة 

ألااأهيلهم  ننساايا واجتماجيااا وإجااادة لمعااالجتهم ضااحايا التجنيااد باالنااا   تاصااةاحااداث مرا اائ  -9
 في المجتمع. إدماجهمو 
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 دار العااااام، الاااادولي القااااانون  ساااالطان، حامااااد. راألااااو، جاةمااااة. جااااامر، صااااالح الاااادي ة  .7

 .1987 الرابعة، الطبعة القاهرة، العربية، النهضة
ولياة قضاايا االرهااب العارا  نموكجاا. المعاارف للمطبوجاات، لد شبر، حكم ة المحكمة ا .8

 .2011، 1بالداد، ط 
دار النهضااااة العربيااااة للنماااار  الاااارحيم، صاااادقية مبااااادع القااااانون الاااادولي الجناااااةي.جبااااد  .9

 .1986القاهرة،  والتوزيع،
االنتها اااات الجناةياااة الدولياااة لحقاااو  الطنااال، منماااورات الحلبااااي  ةبمااارى  ،العبياااد  .10

 .2010ااولى، بيروت، ة الحقوقية الطبع
انون الاادولي، مطبعااة القاا العاائاو ، يااونسة ممااكلة المساالولية الجئاةيااة المخصااية فااي .11

 . 1970شنيق، بالداد، 
العمااااو ، جباااد العئيااائة القاااانون الااادولي االنسااااني، الجئاةااار دار الخلدونياااة للنمااار  .12

 .2010والتوزيع، 
 القاااهرة، العربيااة، النهضااة ردا اإنسااان، لحقااو   العربااي المي ااا  ةأحمااد  واةاال ،جااّلم .13

2005،  
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، 1وألطاااور القاااانون الااادولي الجنااااةي. طالدولياااة ة المحكماااة الجناةياااة زيااااد ، جيتااااني .14
 .2009منمورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

الناااار، جباااد الواحااادة الجاااراةم الدولياااة وسااالطة العقااااب جليهاااا، دار النهضاااة العربياااة،  .15
 .1995القاهرة، 

القااانون الجناااةي الاادولي دراسااة ألحليليااة قانونيااة ازاً  نعمااةةباايس ج حمااد أ ،النااتالو   .16
 لبنان.، 2019منمورات زي  الحقوقية الطبعة االولى  منتخبة، قضايا دولية

 .1990النتالو ، سهيلة مبادع القانون الدولي االنساني. مطبعة جصام، بالداد،  .17
لحقوقيااة، الحلبااي ا ات القهااوجي، جلااي جبااد القااادرة القااانون الاادولي الجناااةي. منمااور  .18

 .2001، 1ط
 اإسااالمية، بالمااريعة مقارنااة دراسااة اإنساااني، الاادولي محمااود، جبااد الالنااىة القااانون  .19

 .1991 ااولى، الطبعة العربية، النهضة  دار
المحمود ، جمر محمدة قضايا معاصرة في القاانون الادولي العاام. دار الجماهيرياة  .20

 .1986للنمر والتوزيع واإجالن، ليبيا، ط، 
المخئوماااي، جمااار محمااادة القاااانون الااادولي االنسااااني فاااي ضاااًو المحكماااة الجناةياااة  .21

 .2011الدولية. دار ال قافة، بالداد، 
 العربياااة، النهضاااة دار اإنساااان، لحقاااو   الااادولي القاااانون  محماااودة مناااى ،مصاااطنى .22

 .1989 القاهرة،
 الرسائل العلمية  -ثانياا 

منهااا، ألجااراةم المخلااة بساالم االنسااانية و ا المساالولية الدوليااة جاا  ةاسااامة ثاباا   ،االوسااي .1
 .1996بالداد  رسالة دنتوراا، نلية القانون، جامعة

  لياة دنتوراا، رسالة العام، الدولي  القانون   في  الطنل  مرنئ  ةأحمد   شحاأل   فالمة  ،زيدان .2
 .2004 اإسكندرية، جامعة الحقو ،

الة ماجساتير، نلياة رساااللناا  فاي إلاار القاانون الادولي. ججاجة، ميادة محمدة ألجنيد  .3
 .2012الحقو ، جامعة دممق، غير منمور، 

المواجهاااة الدولياااة والولنياااة النتها اااات القاااانون الااادولي اإنسااااني.  ةياسااار حسااا  ، لااائ   .4
 .2009ألروحة دنتوراا، غير منمورة، 

-إلااى نليااة القااانون نااا ر، احمااد منااديلة جريمااة إبااادة الجاانس البماار ، رسااالة مقدمااة  .5
 .2000درجة الماجستير في القانون الدولي، جام  يلجامعة بالداد لن
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 األبحاث والدراسات  -ثالثاا 
أبوالوفاااا، أحمااادة القاااانون الااادولي االنسااااني وحماياااة المااادنيي  تاااال  النئاجاااات المسااالحة.  .1

 .2010مقالة في نتاب القانون الدولي االنساني، رفا  وألحديات الجًئ ااو ، 
قساام االلنااا   االحماار،جنااة الدوليااة للصااليو لللنااا  فااي الحاارب مقالااة جلااى موقااع ااا .2

المجلاااة الدولياااة للصاااليو االحمااار  2001 ،ياااران  حئ 824والحااارب منماااورة فاااي العااادد  
 .83المجلد  

حكماا ، ألالريااادة مساالولية اافاااراد ومسااالولية الاادو  فاااي المحاااا م الجناةيااة الدولياااة. نااادوة  .3
 .اني، جامعة دممقنسالدولية وألوسيع نطا  القانون الدولي اال المحكمة الجناةية

النئاجاات المسالحة". بحاث تليل، صنوان مقصاودة "التجاريم الادولي لتجنياد االلناا  فاي  .4
 .2019، لعام 2، العدد 16منمور في مجلة جامعة المارقة للعلوم القانونية، المجلد 

ااجماا  القتالياة. بحاث منماور فاي مجلاة بحاوث زودة حال، جريمة إشرا  االلنا  فاي  .5
 .2015، لعام 7عدد  الجامعة حلو، 

 السياسااة مجلااة المسالحة، جااات النئا  فاي لأللنااا  الدولياة الحمايااة ةشاحاألة فالمااة ،زيادان .6
 .2005 يناير 159  العدد  ،الدولية

دراسااااة مقارنااااة فااااي ضااااًو القااااانون الاااادولي والمااااريعة  الطناااال،الطراونااااة، مخلاااادة حقااااو   .7
 الكوياااااا ، رون،عمااااااوالالساااااانة السااااااابعة  ال اااااااني،العاااااادد  الحقااااااو ،مجلااااااة سااااااالمية، اال

 .2003يونيو
المالألمر  االنسااني،انون الادولي حماياة االلناا  فاي القا  بعناوان،بحث    فضيلة  ،لالفحة .8

  24الطناااااال ماااااا  منظااااااور ألربااااااو  وقااااااانوني جامعااااااة االسااااااراً االردن  الاااااادولي لحقااااااو  
5 2010. 

 .2003جتلم، شريدة المحكمة الجناةية الدولية.  اللجنة الدولية للصليو ااحمر،  .9
 موقف القاانون الادولي االنسااني  الجنود،النظام القانوني لأللنا     جامرة  ،ر  تو النا .10

 .1، العدد 12المجلد  2015 ،ة البحري مجلة الحقو  جامع الجناةي،والقانون الدولي 
 .1985-11النتالو ، سهيلة المنازجات الدولية، السلسلة القانونية،  .11
 المتناازع 38 الماادة الطنال، بحقاو    ةالخاصا  المتحادة  اامم  األناقية  ة ريل  ،فرانسواز .12

 ،12 جاااادد  ااحماااار، مجلااااة الصااااليو  ،المساااالحة النئاجااااات  فااااي االنااااا  بمااااأن جليهااااا
 .1989 أغسطس

محمااد، أشاارف جماارانة جريمااة ألجنيااد االنااا  أو اسااتخدامهم فااي ااجمااا  الحربيااة  .13
فااااااي القااااااانون الاااااادولي الجناااااااةي. بحااااااث منمااااااور فااااااي مجلااااااة العلااااااوم القانونيااااااة العاااااادد 

 .2015،دسالسا
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 هم فااي المنجااد، منااا ة بحااث بعنااوان الطناال فااي جريمااة ألجنيااد االلنااا  بقصااد إشاارا .14
مجلة جامعة دممق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد  .أجما  قتالية مجرم أم ضحية

 .2015، العدد ااو ، 31
 .المراجع األجنبية  -رابعا

1- .Annual Report، International Committee of the Red Cross، 1997  
2- Labadie، Camille، droits des enfants: Reflexions sur la 

responsabigite et la traitement. Des enfants –soldats auteures de 
crimes، (Quebec، 2016) colloque de la SQDI، Quebec 
 المواقع على شبكة االنترنت  -خامساا 

   1-  cpi.int/drc/ntaganda-www.icc، 
 -www.usip.org/sites/default/files/missing2 

   WWW. UNODC.ORGالرابا  والجريمة،المتحدة المعني بالمخدرات  مممكتو اا -3
 

http://www.icc-cpi.int/drc/ntaganda
http://www.usip.org/sites/default/files/missing2-
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 الفهرس 
  1    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  المقدمة

  1    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - - إشكالية البحث 
  1    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - - البحث أهداف 
  2    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - - البحث أهمية 

  2    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - - بحث الهج من
  2    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - - البحثحدود 
  2    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -   البحث  تطة

  4    -  -  - -  - - ه لحظر  القانوني واألساس األطفال تجنيد ماهية األول الفصل
  5    - -  - -  -  - -  -  - -  - - وصوره األطفال تجنيد   تعريف  األول المبحث
  5    - -  - -  -  - -  -  - -  - -  األطفال تجنيد  تعريف :األول المطلب

  5    - - - 1947لعام  جنيف األناقيات  في االلنا  ألجنيد   منهوم - ااو  النرع
  7    -  -  - -  - - 1977  جام بروألونولي  في االلنا   ألجنيد   منهوم - ال اني النرع
  9    -  -  - -  - - الطنل حقو   ألناقيةا في االنا  ألجنيد   منهوم - ال الث  النرع
   االتتيار   البروألونو  في االنا  ألجنيد  منهوم - الرابع النرع

   11   - -  -- -  - -  2000 لعام سلحةلما النئاجات  في االنا  إشرا  لحظر
   14    -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - - األطفال تجنيد  صور :الثاني المطلب

   14    -  -  - -  -  - -  - - الدولية االألناقيات  في االنا  يد ألجن  صور  - ااو  النرع
   17    -  -  - -  -  - -  - - السور   القانون  في االلنا  ألجنيد   صور  - ال اني النرع

   20    -  -  - -  -  - -  - - األطفال  تجنيد لحظر القانوني األساس الثاني المبحث
   20    -  -  - -  -  - -  - - ة الدولي  المواثيق في القانوني األساس :األول المطلب

   20   1949باألناقيات جنيف ااربع لعام  الملحقان  1977  لعام االتتياريان البروألونوالن -أوالا 
   20    - -  - -  -  - -  -  - -  - -  1998 لعام الطنل قو  ح  األناقية -ثانيا 
   21    - -  - -  -  - -  -  - -  - -  1998 لعام ااساسي روما نظام -ثال ا 
   21    -  -  - -  - - 2000  لعام الطنل حقو   الألناقية االتتيار   البروألونو  -رابعا 

   21    -  -  - -  - - االنا   جمل اشكا  اسوأ حظر  بمأن  182  رقم االألناقية -تامسا
   22    -  - - السوري  القانون  في التجنيد لحظر القانوني األساس :الثاني المطلب
   25   التجنيد عن الجزائية والمسؤولية المجند الطفل لىع الواقعة االنتهاكات الثاني الفصل

   26    -  -  - -  - - التجنيد فترة  خالل الطفل على الواقعة االنتهاكات األول المبحث



62 
 

   27    -  -  - -  - - المجند  الطفل على الواقع الجنسي االستغالل :األول لمطلبا
   30    المجند للطفل لجسديةا السالمة على واالعتداء القتل جريمة :الثاني المطلب
   35    -  -  - -  -  - -  - - بالتجنيد  للقائمين الجزائية المسؤولية الثاني المبحث
   35    -  -  - -  - - األطفال تجنيد عن للدول ةالجزائي المسؤولية :األول المطلب

   36    -  -  - -  - - للدولة الدولية الجناةية للمسلولية المليدة االألجاهات  - ااو  النرع
   37    -  -  - -  - - للدولة الدولية الجناةية للمسلولية الرافضة االألجاهات  - ال اني النرع
   38    -  -  - -  - -  للدولة وليةلد ا الجئاةية المسلولية ألقييم  - ال الث  النرع

   39    -  -  - -  - - األطفال تجنيد عن الفردية الجزائية المسؤولية :الثاني المطلب
   39    -  -  - -  - -  للنرد الدولية الجناةية المسلولة إقرار مذاهو  -  ااو  النرع
   40    -  -  - -  - -  للنرد  الدولية الجئاةية المسلولية ألقييم  - ال اني النرع
   41    -  -  - -  - -  السور   القانون  في للنرد  الجئاةية المسلولية -ال الث  النرع

   43    -  -  - -  -  - -  - - وعقوبتها  فالاالط تجنيد جريمة أركان  :الثالث المطلب
   43    -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - - الدولي  الرن  - ااو  النرع
   44    -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - - الماد   الرن  -ال اني النرع
   48    -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - - المعنو   الرن  - ال الث  النرع
   50    -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - - التجنيد  جقوبة  -الرابع النرع

   51    -  -  - -  -  - -  - -  المجند  للطفل الجزائية المسؤولية الثالث المبحث
   51    -  - - الدولي  القانون  في المجند للطفل الجزائية المسؤولية :األول لمطلبا

   53    -  - - السوري  القانون  في مجندال للطفل الجزائية المسؤولية :الثاني المطلب
   55    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  الخاألمة 
   55    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -    النتاةج

   55    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -   التوصيات 
   57    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -   المراجع قاةمة

   61    - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  النهرس 
 
 
 

         

 


