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جرمية جتنيد االطفال يف النزاعات املسلحة
( دراسة مقارنة )

أ.م.د.نوزاد أمحد ياسني

استاذ القانون اجلنائي املساعد

المقدمة
يعد طفالً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره  ،اذ يتعرضون بحكم ظروفهم

وحداثة سنهم وطراوة عودهم لخطر التجنيد اكثر من غيرهم في اماكن النزاعات من قبل

الميليشيات أو الدول  ،وهذا ليس باألمر الجديد فلقد أ ِ
ُشر َك األطفال منذ قرون سابقة في
الحمالت العسكرية كجنود أو قارعي طبول الحرب في ساحات الحروب في أوربا  ،وفي
الحرب العالمية الثانية كان لألطفال دو اًر في حركات المقاومة في أوربا وتعرضوا لحمالت
إبعاد بعد إلقاء القبض عليهم أو تم اعتقالهم في معسكرات ،اال أن السنوات التالية للحرب

العالمية الثانية تميزت بظهور أساليب من النزاعات تواجه فيها الجيوش الجماعات
المسلحة وحرب العصابات والنزاعات العرقية أو حتى من نفس العرق  ،وأختلط المدنيون

مع المقاتلين وبات من الشائع رؤية األطفال،حتى الصغار جداً منهم  ،في ميادين القتال
مدججين بالسالح ومستعدين الستخدامه بشتى الصور.

أن مشكلة تجنيد األطفال أو إشراكهم في العمليات العسكرية أصبحت ظاهرة عالمية ،

كما أن هناك أطفال انتحاريون في العديد من الدول كما الحظناه في العراق من قبل
داعش على سبيل المثال  ،وأطفال يعملون كأعضاء في عصابات مسلحة في كولمبيا
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ومقاتلون دون العاشرة في أفغانستان والسودان ومتى ما تم تجنيد األطفال أو إقرار
إشراكهم في القتال فان تدريبهم يجري بطريقة تستهدف تحطيم صالتهم بأسرهم
ومجتمعاتهم المحلية وتغيير قيمهم األخالقية وكل ذلك تحت ذريعة "تعليمهم كيف

يقاتلون" .والكثير من هؤالء األطفال يرغمون على االشتراك في قتل أفراد أسرهم لكي
"يتعلموا الجلد والقسوة ويصبحوا مقاتلين أشداء " على حسب زعم قادتهم(.)1

وعلى الرغم من عدم االمكان على حصر عدد األطفال المجندين في النزاعات

المسلحة عبر أنحاء العالم( ،)2اال أنه يعد الدول متهمة بارتكابها أخطر جريمة بحق

اإلنسانية جمعاء ،بقتلها ألحالم الطفولة في مهدها ودفنها في مقابر النزاعات المسلحة ؛

لذا فقد أصبح لظاهرة تجنيد األطفال في النازعات المسلحة وقع كبير في نفوس العاملين

في الحقل اإلنساني ومنها القانوني في السنوات األخيرة ،السيما بعد تازيد عدد األطفال
المجندين في صفوف القوات المسلحة الحكومية أو المليشيات والجماعات المسلحة

المعارضة للدولة  ،اذ يجند األطفال بطرائق عديدة ،فقد يكرهون على التجنيد أو يجندون

عن طريق كتائب التجنيد أو يخطفون أو قد يرغمون على االنضمام إلى جماعات مسلحة

للدفاع عن أسرهم  ،وفي كثير من األحيان يتم التقاط األطفال بشكل تعسفي من الشوارع
أو المدارس أو مؤسسات إيواء األيتام لتجنيدهم .وهناك من يتطوع نتيجة حمالت غسيل

الدماغ التي يقوم بها المسؤولون لهم (.)3

( )1ف قد حولت بعض جماعات المتمردين في كمبوديا وموزامبيق األطفال إلى محاربين شرسين بعد تعريفهم لفترة قصيرة من الرعب واإلساءة
البدنية لتأهيلهم لممارسة العنف ،وكانت تقدم المخدرات لألطفال ويجبرون على الذهاب الى القرى المجاورة وتكرار نفس الممارسات الوحشية التي

شهدوها  .ينظر :التقرير الصادر عن اليونسيف ،األطفال والتنمية في التسعينات  ،مقر األمم المتحدة  ،نيويورك  ، 1991 ،ص. 211

( )2حسب إحصائيات بعض المنظمات اإلنسانية يُقدر العدد بحوالي  311ألف طفل في أكثر من  31بلدا ،في حين أن إحصائيات منظمة
النزعات المسلحة الدولية والداخلية في سنة  . 2112ينظر  :حامد سيد محمد،
اليونيسيف تشير إلىتجنيد أكثر من  2٥1ألف طفل في ا
االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود،ط ،1المركز القومي لالصدارات القانونية  ،مصر،2111 ،ص.33

( )3ع ّرفت المادة ( )12-1من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم( )1لسنة  193٥المتطوع بأنه "العسكري من رتبة نائب ضابط أو ضابط
عرفت الفقرة ( )٥من المادة ( ) 1العسكري بأنه "من ينتسب الى الجيش العراقي ويتخذ الخدمة العسكرية مهنة له سواء كان
صف أو جندي" .وقد ّ
ضابطاً أو إماماً متطوعاً" .وعليه فأن مصطلح المتطوع ال يشمل المكلف بالخدمة االلزامية أو خدمة االحتياط كونهم لم يتخذوا من الخدمة العسكرية
مهنة لهم وعالقتهم بالجيش عالقة مؤقتة بقدر مدة خدمتهم االلزامية أو االحتياطية .راغب فخري يوسف وطارق قاسم حرب  ،ط، 1شرح قانون

الخدمة والتقاعد العسكري  ،دائرة التدريب العسكري  ،مديرية التطوير القتالي  ، 199٥ ،ص.23
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وتتنوووع الوظووائف التووي يوكوول بهووا إلووى األطفووال فووي أثنوواء تجنيوودهم أو وجووودهم مووع الق ووات
المسوولحة ،فقوود يكونووا حمووالين أو جواسوويس أو طبوواخين  ،وفووي نهايووة المطوواف ينتهووي بهووم األموور

علووى خط وووط الجبه ووة للقت ووال أو لتفجي وور حق ووول األلغ ووام( ،)1وكثيو و اًر م ووا يتع وورض األطف ووال الجن ووود

للعقوب ووات القاس ووية م وون قب وول ق ووادتهم إذا م ووا أهملو ووا أو قص ووروا ف ووي أداء واجب وواتهم أو فش وولوا ف ووي
التدريبات العسكرية أو لعدم طاعتهم األوامر أو الستسوالمهم لطفوولتهم وسوعيهم للهوو واللعوب أو

لهروبهم من فرقهم أو جماعاتهم المسلحة

()2

 ،وقد يصبح األطفال متوحشين بسبب العنف الذي

يشووركون فيووه موون دون إرادة أو إدراك ممووا يجعوول موونهم مجرمووي حوورب( ،)3وقوود اثبتووت الواقووع عوودم

اقتصووار التجنيوود علووى الووذكور فقووط بوول هنوواك العديوود موون اإلنوواا يجنوودن ويشووركن فووي القتووال أو
لخدم ووة الجن ووود وغالبو واً م ووا يس ووتخدمن ألغو وراض الط ووب والخ وودمات الجنس ووية  ،ه ووذا ويع وود تجني وود

االطفووال م وون أسو ووأ أشووكال عم وول االطف ووال عل ووى الوورغم م وون إمتن وواع العديوود م وون الحكوم ووات ع وون
االعتو وراف به و ِ
وذه الحقيق ووة  ,وه ووو ك ووذلك نظو و اًر للطبيع ووة الخطو ورة له ووذا العم وول ال ووذي يض وور بص ووحة
االطفال الصغار ويهدد سالمتهم ويؤثر في معنوياتهم(.)4

وق وود انتهجن ووا ف ووي بحثن ووا ه ووذا منهجي ووة تحليل ووة مقارن ووة  ،وذل ووك م وون خ ووالل تحلي وول النص وووص

والمواثيق واالتفاقيات التي جاءت بهذا الخصوص  ،وتم مقارنته مع القوانين االخرى.
( )1ينظر :وثيقة عن انتهاكات جيش المقاومة الرباني األوغندي لحقوق األطفال وتجنيدهم صغار جدًا لتشغيلهم لخدمة المقاتلين،

الصادر عن منظمة األمم المتحدة .E/CN.4/1998/66-1998-p.14

( )2تتدرج العقوبات من أبسط عقوبة جسدية وهي الحرمان من الطعام إلى بتر األصابع أو األذن أو األنف أو الضرب العنيف
الذي يصل حد الموت ،ويتم تنفيذ العقوبة حتى بواسطة أحد األطفال الموجودين  .وبسبب من عنف العقوبات سجلت حاالت انتحار
بين األطفال الذين أدخلوا إلى المستشفى للعالج من آثار العقوبات التي تعرضوا لها  ،وطبقاً لبحا أجري بتكليف من األمم المتحدة
تصل عقوبة من يحاول الفرار من الخدمة العسكرية إلى السجن أو اإلعدام دون محاكمة  .ينظر :التقرير الصادر عن اليونسيف

،األطفال والتنمية في التسعينات  ،مصدر سابق ،ص. 211
(3) See Children Of War– NO.1/00-March– 2000-p.4 .
( )4ففي دراسة أجرتها االمم المتحدة حول تأثير الن ازعوات المسولحة علوى االطفوال تبوين أن فئوات االطفوال الوذين يصوبحون جنووداً فوي

زموون الحوورب هووي نفسووها التووي غالب واً مووا تسووتغل وتسووتدرج الووى أنموواط العموول االسووتغاللية فووي زموون السوولم وهووذا مووا أقرت وه المووادة ( )3موون

االتفاقيووة ()192؛ ففووي كولومبيووا التووي تعوواني حروبواً أهليووة منووذ اكثوور موون  33عامواً اسووتطاع الثووار السوويما "الجوويش الثوووري الكولووومبي"
تجنيد اكثور مون  2االف طفول قسو اًر ليخوضووا المعوارك الوى جانوب الكبوار ومون بوين المهموات التوي ينفوذها هوؤالء االطفوال  ،فضوالً عون
خوض المعارك  ،صنع صواري محليوة مون قووارير الغواز وقنابول حارقوة كموا يتولوون حفور القبوور التوي غالبواً موا تكوون جماعيوة لرفواقهم

الذين يقتلون في المعارك .ميسون الوحيدي ،االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني  ،مجلة الطفولوة والتنميوة ،العودد ( )1ربيوع
، 2111صادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية  ،ص. 312
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اما بالنسبة لخطة البحا فقد قسمناه على مبحثين  ،اذ بحثنوا فوي المبحوا األول فوي ماهيوة

جريم ووة تجني وود االطف ووال ف ووي الن ازع ووات المس وولحة وف ووي مطلب ووين ،فف ووي األول بحثن ووا ف ووي المفه وووم
النزعووات
واألسووباب  ،امووا فووي المبحووا الثوواني فقوود تطرقنووا بالبحووا الووى منووع تجنيوود االطفووال فووي ا

المس وولحة وف ووي مطلب ووين  ،ف ووي األول بحثن ووا ف ووي األدل ووة القانوني ووة عل ووى من ووع تجني وود األطف ووال ف ووي
النزاعات المسلحة ،وفي الثاني تطرقنا الى األدلة الواقعية على منع تجنيد األطفال في النزاعات

المسلحة،وختمنها بخاتمة تبين أهم االستنتاجات والتوصيات التي توصلنا اليها مون خوالل بحثنوا
هذا.
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المبحث االول

ماهية جريمة تجنيد االطفال

سنقسم هذا المبحوا الوى مطلبوين  ،نخصوص االول الوى مفهووم واسوباب تجنيود االطفوال فوي

النزعات المسلحة  ،اما في الثاني نتطرق بالبحا في اركان جريمة تجنيد االطفال .
المطلب األول

مفهوم واسباب تجنيد االطفال
من خالل هذا المطلب سنحاول البحا في فرعين  ،اذ في األول نبحا في مفهوم تجنيد
االطفال  ،اما في الفرع الثاني نتطرق الى اسباب تجنيد الطفال في النزعات المسلحة  ،وعلى

النحو اآلتي:

الفرع األول

مفهوم تجنيد االطفال
سوونتطرق موون خووالل هووذا الفوورع الووى نقطتووين  ،نبحووا فووي النقطووة األولووى الووى مفهوووم التجنيوود

لغة واصطالحا  ،وفي الثاني نتطرق الى مفهوم الطفل لغة واصطالحاً ايضاً.

أوالً -مفهوم التجنيد  :سنتطرق الى مفهوم التجنيد لغة واصطالحا وعلى النحو اآلتي :
 -1مفهوم التجنيد لغة  :التجنيد أسم  ،مصدر َجَّن َد  ،هو الجمع  ،وجند الجنود أي جمعها ،
اعلن عن تجنيد الجنود االحتياطيين  ،جمعهم لمواجهة حرب أو كارثة وليكونوا في حالة تأهب
نوذي عليه للتجنيد االجباري  ،لاللتحاق بالخدمة العسكرية االجبارية َ ،جَّن َد ( :فعل )
جند  ،والمفعول ُم َّ
َّ
تجنيدا  ،فهو ُم ِّ
جن َد ِّ
َه ْم
يجند ،
صي ََّرُه ْم ُجُن ً
الجُن َ
ً
ودا َو َهيَّأ ُ
جند ؛ َجَّن َد ُ
ود َ :
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ِ
الشباب لِبَِن ِ
ِِ
اء َ ِ
فالنا َّ :
صيره
َه ْم ؛ َجَّن َد
َ
الجنود َ :ج َم َعهَا ؛ َجَّن َد ً
الو ْح َدة َ :عّبأ ُ
ل َذل َك َ ،جَّن َد َّ َ َ
ط ِريق َ
جندياً(.)1
ّ
 -2مفهوم التجنيد اصطالحاً :وهي تجنيودهم أو أشوراكهم فوي الن ازعوات المسولحة واسوتهدافهم فوي

الن ازعووات؛ ويعوورف ايض واً بأنووه (يشووير إلووى االنتموواء إلووى الجوويش س وواء كووان هووذا إلزامي واً أو

إجباري واً أو طوعي واً إلووى أي مجموعووة مسوولحة أوقوووة مسوولحة موون أي نوووع كانووت س وواء كانووت
نظاميووة أم ال) ( .)2ويعوورف ايض واً بأنووه " يشوومل أي وسوويلة ،س وواء إلزاميووة ،أو إجباريووة ،أو
طوعي و ووة ،يص و ووبح م و وون خالله و ووا األش و ووخاص أعض و وواء ف و ووي القو و ووات المس و وولحة أو الجماع و ووات

المسلحة(.)3

ثانياً  -مفهوم الطفل لغة واصطالحاً  ،نتطرق في مفهوم الطفل لغة واصطالحاً وعلى النحو

اآلتي :

( )1ينظر:احمد بن محمد بون علوي المقوري الفيوومي  ،المصوبح المنيور فوي غريوب الشورح الكبيور ،ج ،2المكتبوة العلميوة  ،بيوروت  ،بوال
سنة الطبع ،ص 334؛ محمد بن ابوي بكور الورازي  ،مختوار الصوحاح  ،بواب الطواء ،دار الكتوب العربوي  ،بيوروت  ،1992 ،ص394
.
( )2ينظر  :التقرير الصادر عن (ائتالف وقف استخدام األطفال الجنود)( ،الطبعة األولى" ،)1999 ،استخدام األطفال كجنود في

إفريقيا.

( )3أن نظووام التجنيوود يووتم اخت ارقووه أو تجاهلووه كليواً موون قبوول المؤسسووة العسووكرية وخاصووة عنوودما تكووون هنوواك حاجووة ماسووة لقوووة أكبوور ،أو

عندما تستهدف القوة العسوكرية مجموعوات معينوة .ففوي هوذه الحالوة يصوبح التجنيود تجنيوداً إجباريواً؛اذ توتم ممارسوة التجنيود القسوري أيضواً

من قبل جماعات المعارضة المسلحة  ،وتتذرع أحياناً بحجة الحاجة إلى انضمام كل األعضاء من زمرة إثنيوة عرقيوة معينوة إلوى الن وزاع

المسلح  ،وهناك طريقة للتجنيد مشتركة بين الحكومة وقوات المعارضة كليهموا أال وهوي "تجنيود إجبواري بواإلكراه" حيوا تقووم مجموعوات
من الرجال بمحاصرة المجتمعات واكراههم على الدخول في الخدمة العسكرية اإلجبارية وهذا ماالحظناه فوي ظول النظوام السوابق بتجنيود
الشباب في االعدادية وحتى المتوسطة هذا ناهيك عن طلبة المعاهد والكليات  .وفي المناطق الريفية قود يتخوذ التطويوع اإلجبواري شوكالً
أكثر إفراطاً ومبالغة بما فوي ذلوك اسوتخدام وسوائل غنوائم الحورب أو القتول أو اختطواف األوالد مون منوازلهم أو مدارسوهم ،وأخوذهم بوالقوة،

أو بالتهديوود والتخويووف .ليسووت هكووذا هووي الحووال مووع كوول الجماعووات المتنازعووة المسوولحة ،فبعضووها ال يووألو جهووداً فووي تبريوور قضوويته أمووام
السكان المحليين ،فيستخدمون أسلوب اإلقناع ال القوة .

كما هناك بعض األطفال يختارون من تلقاء أنفسهم االلتحاق بالجيش ،أو تدفعهم للتجنيد ظوروف قواهرة ،أو ألن العائلوة تأخوذ القورار
بالنيابة عن األطفال ،إن أسباب التجنيد الطوعي عديدة متنوعة ،وعوامل عديدة قود تتشوارك معواً فوي نفوس الوقوت فوي التوأثير علوى قورار
األطفال بالتطوع .
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-1الطفل لغةً  :هو المولود حتى البلوغ  ،ويقال :جارية طفلة وطفل  ،وجوار طفل  ،وغالم

طفل  ،والطفل المولود ،وولد كل وحشية ايضاً طفل()1؛ والطفل  :يطلق من وقت انفصال الولد
الى البلوغ  ،وولد كل وحشية ايضاً ،ويقال  :جارية طفل ،جاريتان طفل ،وجوار طفل  ،وغالم

طفل ،وغلمان طفل ،ويقال أيضاً  :طفل وطفلة وطفالن وطفلتان وأطفلتان وأطفال ؛ والطفل ،
بالفتح في الطاء  :الناعم  ،يقال :جارية طفلة أي ناعمة  ،وبنات طفل ،وقد طفل الليل اذا

أقبل ظالمه ،والطفل بالتحريك :بعد العصر اذا طفلت الشمس للغروب()2؛ اذا فمرحلة الطفولة

تبدأ من حين انفصال الجنين عن أمهحياً ( ،)3وتمتد الى ان يشتد عوده ويكتمل عقله؛ وقوله
()4
الحلُم) (.)٥
تعالى ( ثُم يُخ ِر ُج ُكم ِطفالً)  ،وقوله تعالى ( واذا بلغ األطفال ِمن ُكم ُ

الطفل لغة :من الفعل الثالا طَ َف َل  ،والطفل :هو النبات الرخص ،والرخص الناعم والجمع
طفال وطفول  .والطفل والطفلة :الصغيران  .والصبي يدعى طفالً حين يسقط من بطن أمه

الى ان يحتلم(.)2

 -2مفهوم الطفل اصطالحاً  :يعرف الطفلفي االصطالح بأنه ( عالم من المجاهيل المعقدة

كعالم البحار الواسع الذي كلما خاضه الباحثون  ،كلما وجدوا فيه كنو از وحقائق علمية جديدة ،
الزالت منخفية عنهم وذلك لضعف وضيق ادراكهم المحدود من جهة  ،واتساع نطاق هذا العالم

من جهة اخرى)(.)3

ويعرف ايضاً بأنه (تلك المرحلة التي يعتمد فيها الطفل على غيره في تأمين متطلباته الحياتية
 ،فكلما كانت المجتمعات بدائية بسيطة ،كانت مرحلة الطفولة قصيرة )

()9

.

( )1ينظر:احم وود ب وون محم وود ب وون عل ووي المق ووري الفي ووومي  ،مص وودر س ووابق  ،ص 334؛ محم وود ب وون اب ووي بك وور الو ورازي  ،مص وودر س ووابق،
ص. 394
( )2ينظوور  :ابووي عيوودا محم وود بوون احموود االنصوواري القرطب ووي ،الجووامع الحكووام الق ورآن ،ج ،12دار احي وواء الت وراا العربووي ،بي ووروت،
،199٥ص.12
( )3ينظوور  :د.عبوود الفتوواح بهوويي الع وواري ،جريمووة خطووف األطفووال واآلثووار المترتبووة عليهووا بووين الفقووه االسووالمي والقووانون الوضووعي ،
ك،1ط ،1المركز القومي لالصدارات القانونية  ،القاهرة ،2113 ،ص.23
( )4القرآن الكريم  ،سورة غافر ،اآلية.23
( )٥القرآن الكريم  ،سورة النور ،اآلية.31
( )2ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج ،4دار المعارف ،مصر ،بدون سنة النشر ،ص. 2291
( )3ينظر  :عبدا احمد  ،بناء االسرة الفاضلة  ،دار البيان العربي  ،بيروت  ،1991،ص. 191
( )9ينظر  :د.عبد الفتاح بهيي العواري ،مصدر سابق ،ص.29
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اما من الناحية القانونية يقصد بالطفل بأنه" انسان كامل الخلق والتكوين يمتلك

القدرات العقلية والروحية والعاطفية والبدنية والحسية وهي قدرات ال ينقصها سوى النضي
والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع لينشطها ويدفعها للعمل فينمو االتجاه السلوكي
()1

االرادي لدى الطفل داخل المجتمع الذي يعيش فيه"

.

كما نصت اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1999في المادة األولى على انه " الغراض

هذه االتفاقية يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك

بموجب قانون بلده ".

واشارت مشروع قانون حماية الطفل العراقي على تعريف الطفل ،اذ نصت المادة ( )٥منه

 ،على ان " يقصد بالطفل في مجال الحماية والرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل
شخص ولد حياً ولم يتم ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة من عمره  ،ويستند في إثبات سن

الطفل إلى شهادة ميالده أو هوية األحوال المدنية أو أي مستند رسمي آخر" ،ونصت المادة

( )2منه على ان " تكون لحقوق الطفل ومصلحته األولوية في جميع الق اررات أو اإلجراءات
المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها" (.)2

عليه يقصد بتجنيد االطفال بأنه " أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره جند أو استخدم،

حاليا أو في الماضي ،من قبل قوة مسلحة أو جماعة مسلحة ،أيا كانت المهام التي اضطلع
بها ،بما في ذلك ،على سبيل الذكر ال الحصر ،األطفال واألوالد والبنات المستخدمون

كمحاربين أو طهاة أو حمالين أو سعاة أو جواسيس أو ألغراض جنسية .وال يقصد بها فقط

األطفال المشاركون أو الذين سبق أن شاركوا مباشرة في أعمال قتالية " (.)3

( )1ينظر  :د .تميم طاهر احمد :حماية حقوق الطفل من االنتهاكات الجنائية الدولية ،مجلة دراسات قانونية ،قسم الدراسات
القانونية في بيت الحكمة  ،بغداد العدد()29لسنة  ،2112ص.9٥
( )2كما نصت المادة (  ) 122من مشروع قانون حماية الطفل العراقي على ان " تتكفل الدولة باتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع
التأهيل البدني والنفسي واعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة أو
التعذيب أو أي شكل من أ شكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة أو المنازعات المسلحة ويجري كل ذلك في
بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته" .
( )3ينظر  :مبادئ باريس  ،قواعد و مبادئ توجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ،
فب ارير/شباط .2113
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ويمكن تعريف تجنيد الطفل بأنه ( الشخص الذي لم يبلغ بعد الثامنة عشر من عمره
والذي التحق بالجماعات المسلحة النظامية أو غير النظامية بأي صفة أو وظيفة كانت

خال أنه عضو في أسرة ،وهذا ال يدل على من يحملون السالح فقط بل يشمل أيضاً على

الحمالين ،والمراسلين ،وهؤالء المرافقين لهكذا مجموعات مسلحة ،بمن فيهم
الطباخين ،و ّ
الفتيات المجندات كخليالت أو بغاية الزواج القسري).
كما اشار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على أن المحكمة ال يكون

لها اختصاص على أي شخص يقل عمره عن  19عاماً وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة

إليه .وال يجوز لمحكمة دولية مالحقة األطفال(.)1

الفرع الثاني

اسباب تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة
أن تجنيب األطفوال مون المشواركة فوي الن ازعوات المسولحة مون االموور الصوعبة فوي الواقوع ،

ذلوك انهووم غالبواً مووا يوضووعون فووي مقدمووة النوزاع المسوولح ويصووبحون ضووحايا لوويس النهووم يشووكلون

جزءاً كبي اًر من السكان المدنيين فحسب وانما لعجزهم البالغ(.)2

ونتيجووة للعنووف المسووتخدم ضوود االطفووال نتيجووة للن ازعووات الوودائرة س وواء كووان الن وزاع دوليووا أم

أقليمي واً أم داخلي واً  ،والووذي يحووط موون القوويم التووي تقوووم عليهووا العالقووات اإلنسووانية واحت ورام حقوووق
اإلنسان مما يجعل األطفال ينشوأون وهوم ال يودركون موا يعنيوه األموان  ،فيكبورون ويوديرون دائورة
جديدة من العنف وينقلون القيم المنحرفة إلى من يأتي من بعودهم( ،)3فوالنزاع المسولح تنتهوك كول

حقوق الطفل  .وقدتثار السؤال هنا  ،لماذا يتم تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة ؟

( )1الزام الدول على ضمان مالحقة المتهمين بالعنف ضد األطفال المرتبطين بقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ،بما في
ذلك العنف الجنسي ضد البنات ،سواء من خالل التشريعات الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية  .ينظر  :مبادئ باريس ،
م ، )2-٥( /9مصدر سابق ،ص 49؛ اتفاقية حقوق الطفل لعام  ،1999المواد ( 33ب) و 41و ،39وقواعد األمم المتحدة
الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداا ("قواعد بيجين") ،وقواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداا المجردين من
حريتهم ("قواعد هافانا").
( )2ينظر  :شارلوت ليندسي – نساء يواجهن الحرب – اللجنة الدولية للصليب االحمر –  – 2112ص. 33
(3(See Maggie Black – Children In Conflict – UNICEF- AU.K. Agenda – 1998 -P.1.
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على الورغم مون أن األطفوال قود يجنودون علوى األغلوب بسوبب نقوص عودد الجنوود ال ارشودين،

إال أن الواقع المعاصر يفترض أنه ينظر إليهم من قبول القوادة علوى أن لوديهم مواصوفات خاصوة
تميزهم عن الراشدين ،وبأي حال ،كلما طال الصراع كلما ازداد احتموال تجنيود األطفوال وبأعوداد

متفاقمووة؛ وهنوواك بعووض األسووباب وراء تجنيوود األطفووال ،منهووا سووهولة اسووتخدامهم فووي المعووارك،

سهولة التأثير عليهم وادارتهم ،حبهم للمغامرة ،سرعتهم فوي تعلّوم مهوارات القتوال ،انعودام التنوافس

لديهم ألدوار القيادة ،كونهم أقل تكلفة ،فألنهم يشكلون تحدياً أخالقياً أمام األعداء.

اضافة على ذلك سنحاول بيان أهم من االسباب اذ نبحثها وعلى النحو اآلتي (-:)1

أ-أسووباب اقتصووادية واجتماعيووة  -:فقوود يكووون الحووافز إلووى التطوووع هووو إيجوواد وسوويلة للبقوواء أو
اإلعالة ،وخاصة عندما تكون الفقر و البطالة هي بديل التطوع ،وهنا قد تؤثر األسرة في عملية
تجنيوود الطفوول ذلووك ألنهووم بحاجووة إلووى الوودخل المووادي ،كمووا يحوودا فووي بعووض الحوواالت حيووا يووتم
دفع أجور الطفل إلى األسرة ،أو تكون هنواك حووافز أخورى مثول توأمين الطعوام أو تووفير الودواء.

إن الوودافع االقتصووادي قوود يكووون أكثوور موون مجوورد حووب البقوواء ،ذلووك أن الجوويش قوود يمثوول الطريووق

الوحيد الوذي يوؤثر أو يكوون فعواالً فوي تبوديل الحالوة االجتماعيوة لألفوراد .وقود تنضوم الفتيوات إلوى

جماعات النوزاع المسلح هرباً من زواج مبكور أو زواج مصولت فووق رؤوسوهن ،وبوالعكس أيضواً:

قد يلتحقون بالجيش بتشجيع من أهلهم هرباً من احتمال الزواج من قرين فقير(.)2

ب -أسووباب بيئيووة وثقافيووة-:ان الوودول التووي تموور بدوامووة الحووروب تكووون البيئووة الممتووازة لتجنيوود

االطفووال فيهووا  ،اذ ينخوورط ينخوورط الطفوول فووي صووفوف المقوواتلين الن الحيوواة العسووكرية فووي بووالده
تعد وسيلة لالرتقاء في المجتمع ونيل مكانة وتقدير اذ ان تسليح الطفل في هذه المجتمعات تعد
)1(See Llene Cohn And Guy S.Goodwin–Gill–Child Soldiers–A Study On Behalf Of The Henrry
Dunant Institute,Geneva،1997،P.30.
وينظر  :وحيدر خلف جودة  ،تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة  ،رسالة ماجستير مقدموة إلوى كليوة القانون،جامعوة بغوداد 2111 ،
 ،ص 2؛ المجلة الدولية للصليب االحمر  ،السنة الحادية عشرة  ،العدد  ، 1999 ، ٥9ص 113وما بعدها.
( )2ينظوور  :وكارسوويا ماشوويل  ،تقريوور حقوووق األطفووال وحمايتهووا  ،أثوور الن وزاع المسوولح علووى األطفووال  ،وثيقووة األمووم المتحوودة  ،الجمعيووة
العامة .
 ، A/51/306-1996-p.24etcوكفوا عن تجنيد األطفال في الجيش  ،منظمة رادا بارنين  ،االئتالف الدولي من أجول وقوف تجنيود
األطفال واالئتالف الدولي من أجل إنقاذ األطفال  ،المملكة المتحدة  ،ص ٥وما بعدها .
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وسوويلة الثبووات الرجولووة ،كووذلك يوودفع الطفوول لالنخ وراط فووي الحيوواة العسووكرية ضووغط أق ارنووه الووذين
جندوا من قبل.وكثي اًر ما توؤثر قويم العائلوة والمجتموع فوي قودرة الطفول علوى تقيويم الظوروف واتخواذ

القو ورار الخ وواص ب وواالنخراط ف ووي الحي وواة العس ووكرية ،فمف وواهيم العدال ووة االجتماعي ووة أو األخ ووالق أو
التعصو ووب الو ووديني أو التصو ووفية العرقيو ووة تعو وود مو وون العوامو وول التو ووي تو وودفع إلو ووى العنو ووف فو ووي بعو ووض

المجتمعات خالل النزاعات(.)1

ج -البحووا عوون الحمايووة واألمووان -:أن األطفووال الووذين شوواهدوا عمليووات القتوول أو المووذابح أو

التهجيوور أو التوودمير س وواء كووان موون خووالل الواقووع أم موون خووالل شاشووات التلفوواز أم موون خووالل
شووبكات التواصوول االجتموواعي أم موون خووالل العوواب االطفووال التووي يعوورض هووذه الج ورائم  ،يعوودون

األكثر ميالً لاللتحاق بالقوات أو الجماعات المسلحة التوي يعتقودون أنهوا سوتكون أكثور أمانواً لهوم
أن كانوا ضمن صفوفها لمواجهة األخطار القائمة والعنف المستعر(.)2

د -أسباب إيديولوجية :تطوع بعض األطفال في جماعات المعارضوة المسولحة إيمانواً مونهم بموا

يقاتلون ألجلوه :حورب مقدسوة ،حريوة دينيوة( ،)3تحورر عرقوي أو سياسوي ،رغبوة عاموة فوي العدالوة

االجتماعيووة .إن الت وزام األطفووال بقضووية النو وزاع قوود يثووور فووي اعماقووه ط ووال فت ورة نموووهم وتعو ّوزر
بمثالية حضارة العنف ،وربما شهد كثيرون تعسفات وسوء معاملة تعرض لها أفراد من عائالتهم

أو مجتمعاتهم.

وقد تؤثر هذا السبب تأثي اًر فعال جداً السيما في أوائل مرحلة المراهقة عندما يكوون األطفوال

في مرحلة تكوين هويتهم الشخصية ،فقد ينخرط األطفال في الحياة العسكرية ألنهم يؤمنون بما
يقاتلون ألجله كالقتال من أجل الحرية السياسية أو العرقية أو الحق في األرض أو قد يكون من

أجل العدالة االجتماعيوة ومناهضوة الفقور ،أو مون أجول عقائود دينيوة  ،وهوذا موايالحظ مون خوالل
( )1ينظر :يوسف حازم  ،مصدر سابق ،ص. 9
( )2في ا أوغندا يستخدم جيش المقاوموة الووطني نحوو  3111طفول معظمهوم فقودوا أحود األبووين أو كليهموا وبواتوا ينظورون إلوى الجويش
كبديل لوالديهم  .وضع األطفال في العالم  ، 1992مصدر سابق  ،ص . 13
( )3وصف مراقبي حقوق اإلنسان الحرب بين القوات السوفيتية ومقاتلي االفغوان للحصوول علوى والء األطفوال الصوغار لقضويتهم  ،فقود
تووم إرسووال االالف موون األطفووال إلووى االتحوواد السوووفيتي (سووابقاً ) لتلقيوونهم وتعلوويمهم العقائوود والنضووال موون أجلهووا وتوودريبهم كجواسوويس أو

مخربين أو قتلة مأجورين  .وقد وض ح أحد القادة االفغان أن السوفييت قد أروا أنهم لن يستطيعوا السيطرة عليهم وأدركووا أنهوم لون يجودوا

وسيلة لتغيير الناس لذا قرروا أخذ األطفال النهم يعتقدون أن لالطفال عقوالً فارغة .

See Ilene Cohn and Guy S.Goodwin– op.cit-p.37etc.
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الواقع العراقي اذ تقوم الجماعات االرهابية بتجنيد االطفوال للعمليوات القتاليوة أو االنتحاريوة بأسوم
الدين ومحاربة الطائفية او المذهبية وغيرها من االمور التي تصنف مون ضومن العقيود او الودين

.

هو -اسباب أخورى  -:بعود سوقوط الدولوة نتيجوة للهطوول اهووال الحورب عليهوا  ،تنتشور االسولحة

فووي ش ووارعها وتكووون بيوود اف وراد الشووعب وهنوواك الووبعض تقوووم باالتجاربهووا ،وباسووعار زهيوودة ،وهووذا

ماحوودا فووي الع وراق والوويمن وسوووريا وبعووض الوودول االخوورى ( ،)1التووي تطووول الحوورب فيهووا أو لووم

يخوورج موون حوورب وان تبوودأ حوورب جديوودة  ،وفووي هووذه الحالووة تووزداد تجنيوود االطفووال بسووبب تنوواقص
القوى البشرية من جراء تزايد الخسائر بواالرواح وتصواعد حودة النوزاع .ويجنودون عنود عودم اتبواع

القواعووود الرسو وومية للتجنيووود أو لعو وودم أوراق هويوووة فو ووي حو وووزتهم توضوووح اعمو ووارهم وأنهوووم مو ووا ازل و ووا

أطفاالً(.)2

أمووا التطووورات التكنلوجيووة وانتشووار االسوولحة السوويما الصووغيرة منهووا فقوود جعلهووا خفيفووة بالقوودر

الووذي يسوومح لطفوول صووغير جووداً أن يسووتخدمها وبسوويطة بالقوودر الووذي يسوومح لووه بتفكيكهووا وأعووادة
تركيبها وكذلك زهيدة الثمن لدرجة يجعل منها بسعر دجاجة أو كتاب(.)3

كما يمتاز األطفال الجنود بسهولة تخويفهم وتهديدهم وأنهم ينفذون ما يطلب منهم مون دون

مناقشووة  ،فض والً عوون أن احتمووال ف ورارهم موون سوواحة القتووال أقوول مقارنووة مووع الجنووود البالغين،كمووا
أنهووم ال يطلبووون رواتووب  ،وبسووبب النظ ورة المتدنيووة للطفوول  ،يتعوورض األطفووال الجنووود للمخوواطر

( )1انضم ما ال يقل عن  411طفل دون الو 19سنة إلى تنظيم "داعش" اإلرهابي منذ مطلع العام الحالي ،في إطار محاوالت
التنظيم المستمرة لتجنيد األطفال ضمن صفوفه تحت تسمية "أشبال الخالفة".ويحا اولياء االمور في المناطق السورية كما في الريف
الشرقي ودير الزور والرقة على ارسال ابنائهم الى معسكرات داعش  ،اذ تنقسم الدورات التعليمية والتكوينية لالطفال المجندين الى
دورتين ( شرعية وعسكرية ،تعتمد األولى على ترسي عقيدة التنظيم وأفكاره في عقولهم  ،والثانية تدريبهم على استعمال االسلحة
والرمي بالذخيرة الحية وخوض االشتباكات والمعارك واالقتحامات  ،كما يتم اغراء االطفال عن طريق المال وحمل السالح وتعليمهم
قيادة السيارات  ،وذكر المرصد السوري لحقوق االنسان ان تم ارسال كتيبة مؤلفة من قرابة  141طفالً دون سن الثامنة عشرة الى
جبهات القتال في مدينة عين العرب (كوباني )  .للمزيد ينظر الموقع االلكتروني :

.

http://www.alahednews.com.lb,2/3/2015, Cl;10:15P.M

)2(See Ilenecohn and Guy S.Goodwin – op.cit – p.29 .
( )3ينظر  :وضع االطفال في العالم  ، 1992مصدر سابق  ،ص  14وما بعدها.
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بشكل خاص كونهم هم الذين يتم تسخيرهم الستكشاف حقول األلغام  ،وقد يتم تفجيرها بهم كي
تصبح منطقة منزوعة األلغام

()1

.

اض ووافة ال ووى ماس ووبق فق وود يحت وواج الطف وول ال ووى التعل وويم  ،ف وواللتعليم دور حاس ووم ف ووي النه وووض

باحتياجووات األطفووال وحقوووقهم فووي حوواالت الن ازعووات ومووا بعوودها ,سوواء موون حيووا الوقايووة أو موون

حيووا إعووادة التأهيوول،وفي مووا يتعلووق بصووحة الطفوول النفسووية االجتماعيووة ,يوووفر لووه التعلوويم وتي ورة
عمل منتظمة ومجاال للتعبير عن النفس وفرصة للتبادل مع الزمالء ،فوضع " الطالب " بالوذات
وضع ثمين ألن مون شوأنه أن يووفر للطفول الحمايوة مون التجنيود القسوري ,موع أن األطفوال يبقوون

في الوقت نفسه معرضين للخطر ,ذلك أن ثمة أطفاالً جندوا حتى خوالل وجوودهم فوي المدرسوة،
وقد توفر المدارس مهارات ضرورية للعيش وحيوية في حاالت النزاع على وجه الخصوص .

والسؤال التي تثار هنا  ،كيف تنسق اللجنة الدولية جهودها مع المنظمات اإلنسانية األخرى

من أجل ضمان تلقي األطفال المساعدة المالئمة في حاالت الطوارئ؟

فقد يكون التكامل والتعاون بين جميع المنظمات المعنية ,بما فيها السلطات الحكومية,
عاملين أساسيين لتوفير الرعاية والحماية لجميع المتضررين من النزاعات المسلحة  ،وبالنسبة

إلى األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم  ,يجب تحديد أدوار ريادية معينة في

المجال ات الرئيسية ،فقد تتولى اللجنة الدولية البحا عن أفراد األسرة في حين تضطلع منظمة
أخرى (أو السلطات) بتوفير الرعاية المؤقتة للطفل ،ويتوقف عمل كل منظمة على المهمة

الموكلة إليها وخبرتها وقدرتها على التعامل مع الوضع المحدد ،وينبغي لكل منظمة ترغب في
العمل لمصلحة األطفال المنفصلين عن ذويهم أن تعمل بالتنسيق مع الشركاء المعنيين

اآلخرين،وتعتمد اللجنة الدولية بوضوح هذا المبدأ

()2

.

( )1ينظر :كراسيا ماشيل  ،مصدر سابق  ،ص.32
( )2ينظر :الموقع االلكتروني :
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/childreninterviewm101207.ht22/10/2013,Cl;10;25,A.m.
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المطلب الثاني

اركان جريمة تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة
فقد نصت المادة ( الثامنة  -2/ب  )22 -من قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،

والتي انطوت تحت عنوان ( " جريمة الحرب المتمثلة في استخدام األطفال أو تجنيدهم أو

ضمهم إلى القوات المسلحة" على :

 - 1أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو
يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في األعمال الحربية.

 - 2أن يكون هذا الشخص أو األشخاص دون سن الخامسة عشرة.

 - 3أن يكون مرتكب الجريمة على علم ،أو يفترض أن يكون على علم ،بأن هذا الشخص أو
هؤالء األشخاص دون سن الخامسة عشرة.

 - 4أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

 - ٥أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح ) (.)1
عليه تتجسد هذه االركان بالركنين المادي والمعنوي  ،التي سنحاول التطرق اليهما بالبحا

وعلى النحو اآلتي:

أوالً – الركن المادي :يشترط بشكل عام لقيام اية جريمة ان تظهر بشكل مادي الى العالم

الخارجي  ،أي انه النشاط المادي الذي يصدر عن الجاني متخذاً مظه اًر خارجياً يتدخل من
اجله القانون بتقرير العقاب ".

و يتمثل الركن المادي في جريمة تجنيد االطفال في الفعل الذي يشكل انتهاكاً جسيماً ألتفاقية

جنيف واالنتهاكات الخطيرة للقوانين واالعراف السارية في المنازعات المسلحة وغيرها من

االتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن.

ولدراسة هذا الركن البد من تناول عناصرها ،اذ يفترض لقيام الجريمة المكونة لالنتهاكات

المكونة للقانون الجنائي الوطني والدولي ،وجود فعل أو سلوك صادر عن الجاني في سبيل

( )1اعتمدت من قبل جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها األولى المنعقدة في
نيويورك خالل الفترة من)  (11 -3أيلول/سبتمبر . 2112
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تحقيق الغاية الجرمية  ،وتحقيق نتيجتها والرابطة السببية التي تربط السلوك بالنتيجة الجرمية ،
لذا سنتناول بحا ذلك وعلى النحو التالي:

أ  -الفعل( السلوك ) الجرمي:هو " النشاط المادي الخارجي المكون للجريمة  ،والسبب
المحدا للضرر العام والخاص ان وجد سواء كان ايهما مقصودا لذاته أم جاء عرضاً بغير ان
يقصده الجاني فال يتوافر للجريمة ركنها المادي مالم يتوافر لها ذلك " ( .)1تعد التجنيد من

ضمن االفعال التي تشكل هذه الجريمة  ،فقد يكون الزامياً  ،كالتجنيد في القوات المسلحة

النظامية( القوات الحكومية)(، )2أو قد يكون التجنيد طوعياً( ،)3كالتطوع في قوات المعارضة أو

المجاميع المقاتلة

()4

.

ان مون المشواركين فوي الن ازعوات الدوليوة قود تكوون مون افوراد القووات المسولحة والتوي تصونف

من ضمن التجنيد االلزامي ،وتسري عليها القوانين الدولية .

( )1ينظر :د .رؤوف عبيد :مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري ،مطبعة النهظة العربية  ،مصر  ،بدون سنة النشر،
ص. 199
( )2يقصوود بووأفراد الق ووات المسوولحة النظاميووة :االشووخاص الووذين يخضووعون إلووى الق ووات المسوولحة الحكوميووة وألوامرهووا  ،فالمجنوود الزامي واً أو

المكلف بالخدمة العسكرية اإللزامية هو الذي تفرض عليه الدولة التوي يحمول جنسويتها والوذي هوو أحود مواطنيهوا فريضوة تسومى "فريضوة
الدم" عند بلوغه سوناً معينوة ويلوزم بأدائهوا لمودة معينوة ويتورك الخدموة بعود انتهائهوا .أموا المتطووع فيقصود بوه مون تطووع للخدموة العسوكرية

بمحوض إرادتووه بحيوا تكووون الخدموة العسووكرية بالنسوبة لووه مهنووة والموورد الرئيسووي فوي معيشووته د .سوهيل الفووتالوي ،مبوادئ القووانون الوودولي
االنساني ،مطبعة عصام بغداد ، 1991 ،ص.39
( )3أن كلمووة التجنيوود تشوومل التجنيوود االجبوواري أو االل ازمووي والتطوووع االختيوواري .وهووذا أموور يمكوون فهمووه بسووهولة موون حيووا أنووه بووالرغم موون
الطووابع االختيوواري للتطوووع فووأن فعوول التجنيوود الرسوومي ثووم االدموواج فووي الق ووات أو الجماعووات المسوولحة يظووالن أم و اًر ضوورورياً وأن هووذا الفعوول

بالتحديد هو الذي يحظره القانون الدولي االنساني وهؤالء يطلق عليهم "أفوراد القووات النظاميوة" .وهنواك موا يسومى بوأفراد القووات المتطوعوة
" وهم مجموعة من المقاتلين تدربوا على استخدام السالح والقيام بأعموال االغاثوة تحوت أشوراف الدولوة ويطلوق علويهم أيضواً "المليشويات"

أو "الجيش الشعبي" وهؤالء يتطوعون للقتال إلى جانب أفراد قوات دولوتهم الرسومية "  ،المجلوة الدوليوة للصوليب االحمور ،مصودر سوابق ،

ص.123
( )4فينبغي اال ي فهم "التجنيد" انه التجنيد الرسمي فقط بل كذلك كل تجنيد فعلي ال يتضومن أي رسوميات .فالجانوب المهوم هوو أن يكوون
الطفل "مادياً" في صوفوف القووات أو الجماعوات المسولحة  ،فالموادة ( )1-1مون البروتوكوول الثواني الملحوق باتفاقيوات جنيوف يفهوم منهوا
بأن عبارة " أقليم القوات المسلحة كطورف متعاقود سوام " كول القووات المسولحة بموا فيهوا القووات التوي قود ال يطلوق عليهوا فوي إطوار بعوض
النظم الوطنية "قوات نظامية" والتي تشكل على وفق التشريع الوطني.
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،أمووا فووي الن ازعووات المسوولحة الداخليووة  ،يشووارك فيهووا المقوواتلين ومنهووا االطفووال الووذين تطوعووا

()1

،

ضمن المقاتلين الذين يشواركون فوي النوزاع الوداخلي ( الحورب االهليوة )  ،لكون هوؤالء اليتمتعوون

بمووا هووو مكفووول للمقوواتلين موون الحمايووة التووي نصووت عليهووا القووانين والمواثيووق الدوليووة بهووذا الشووأن

(.)2

ألن مشاركة األطفال دون السن الثامنة عشرة من العمر في االنزاعات المسولحة توؤثر توأثي اًر

جسيماً وسيئاً في المجتمع ومستقبله  ،إذ وبسوبب موا يتعرضوون لوه مون بشواعة المنواظر وأعموال
العنووف والوحشووية التووي يقترفهووا األط وراف المتنازعووة وتووأثرهم النفسووي بووذلك يصووبح موون الصووعب
إعادة دمجهم في المجتمع وسووف يعورض أفوراد المجتموع للخطور بسوبب التصورفات التوي يحوتفظ

بها هؤالء األطفال والتي تتسم بالعنف(.)3

كمووا أن قووات حفووظ السووالم التابعووة لألمووم المتحوودة ال تجنوود فووي صووفوفها موون هووم دون السوون

الثامنة عشورة مون العمور  ،بول وتوصوي بعودم إرسوال جنوود يقول سونهم السون عون واحود وعشورون
( )1اشووار نووص الفق ورة الثانيووة عش ورة موون المووادة األولووى موون قووانون الخدمووة والتقاعوود العسووكري رقووم( )1لسوونة  193٥المتطوووع بأنووه "
عرفووت الفق ورة ( )٥موون المووادة ( )1العسووكري بأنووه "موون ينتسووب الووى
العسووكري موون رتبووة نائووب ضووابط أو ضووابط صووف أو جنوودي" .وقوود ّ
الجيش العراقي ويتخذ الخدمة العسكرية مهنة له سواء كان ضوابطاً أو إمامواً متطوعواً" .وعليوه فوأن مصوطلح المتطووع ال يشومل المكلوف

بالخدمووة االلزاميووة أ و خدمووة االحتيوواط كووونهم لووم يتخووذوا موون الخدمووة العسووكرية مهنووة لهووم وعالقووتهم بووالجيش عالقووة مؤقتووة بقوودر موودة
خوودمتهم االلزاميووة أو االحتياطيووة .ارغووب فخووري يوسووف وطووارق قاسووم حوورب  ،شوورح قووانون الخدمووة والتقاعوود العسووكري  ،دائ ورة التوودريب
العسكري  ،مديرية التطوير القتالي  ،ط ، 199٥ ، 1ص.23
( )2اذ اش ووارت العدي وود م وون النص وووص القانوي ووة عل ووى ذل ووك منه ووا ن ووص الم ووادتين ( )2/33م وون البروتوك ووول األول و(-3/4ج و و وو) م وون
البروتوكول الثاني الملحقان باتفاقية جنيف  ،قد حظ ار تجنيد االطفال او اشوراك ممون دون السون الخامسوة عشورة فوي الن ازعوات المسولحة
واالعموال العدائيوة  .واشوار فوي نوص الموادة ( )3-2/39مون اتفاقيوة الطفوال علوى الوزام الودول األطوراف باتخواذ التودابير الممكنوة عمليواً
لكي تضمن اال يشترك األشخاص الذين لم يبلغوا أعمارهم عن خمسة عشرة سنة في الن ازعوات المسولحة ؛ وكوذلك تلوزم الودول األطوراف

باالمتنواع عون تجنيود هوؤالء األطفوال فوي قواتهوا المسولحة وان تسوعى لتجنيود األكبور سوناً مون بوين األشوخاص الوذين بلغووا السون الخامسووة
عشرة من العمر ولم يبلغوا السون الثامنوة عشورة مون العمور ،أموا البروتوكوول االختيواري الملحوق باتفاقيوة حقووق الطفول والخواص باشوتراك

األطفال في المنازعات المسلحة فقد حدد الحد األدنى لسن المشاركة المباشرة في األعمال القتاليوة والتجنيود اإلجبواري بسون الثامنةعشورة
من العمر ،كما يمنع الجماعات المسلحة المتمردة تجنيد من هوم دون السون الثامنوة عشورة مون العمور أو اسوتخدامهم فوي أعموال القتاليوة
تحت أي ظرف  ،اال أن سون التطووع حودد كحود أدنوى السادسوة عشورة مون العمور موع إدراج ضومانات أهمهوا تقوديم دليول موثووق بوه عون
العمر وموافقة المتطوع ووالديه ؛ و تناول نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية هوذا األمور فوي الموادة ( -2/9ب ) /22(،ه و ،

و) )3(،إذ ع َّود تجنيوود األطفووال دون السوون الخامسووة عشورة موون العموور فوي القووات المسوولحة الوطنيووة أو اسووتخدامهم للمشوواركة الفعليووة فووي
األعمال الحربية جريمة حرب تستوجب العقاب عليها .
( )3ينظر :المجلة الدولية للصليب األحمر  ،مصدر سابق ،ص 94وما بعدها .
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م وون العم وور ف ووي قو ووات الدول ووة المش وواركة ؛ أن ه ووذه السياس ووة ترم ووي إل ووى ض وومان االس ووتفادة م وون
أش ووخاص م وودربين وناض ووجين وق ووادرين عل ووى تنفي ووذ واجب وواتهم طبقو واً ألعل ووى مع ووايير هيئ ووة األم ووم

المتحدة و البد أن تكون هذه السياسة مثاالً يحتذى به في العالم أجمع(.)1

باالستناد على ماجاء في البروتوكول الملحوق بأتفاقيوة الطفول التوي اوضوح بوأن الحود االدنوى

لس وون التجني وود ف ووي الن ازع ووات المس وولحة ه ووي الثامن ووة عشو ورة م وون العم وور  ،كم ووا وق وود يب وورر ال وودول
والميليشيات المسولحة الوذين يقوموون بتجنيود الطفوال واالشوتراك بهوم فوي الن ازعوات المسولحة بوأنهم

قد تطوعوا  ،وهذا يحتاج الى مناهظته من قبل الدول(.)2

علووى الوورغم موون تج وريم تجنيوود االطفووال بمقتض وى الق ووانين والمواثيووق واالتفاقيووات الدوليووة ،

لكوون الواقووع اثبتووت بفشوولها فووي توووفير الحمايووة الالزمووة لمنووع مثوول هووذه االنتهاكووات اذ أن مجوورد

الونص علوى تجوريم فعول معوين ال يعود كافيواً لالمتنواع عون اقت ارفوه ،فالبود الوى جانوب ذلوك ،وجوود
تحديوود للمسووؤولية وتنفيووذ حقيقووي وفعووال لهو ِ
وذه النص ووص وأجه وزة كفوووءة لمراقبووة التنفيووذ وعقوبووات
صووارمة تفوورض علووى كوول موون يخوورق هو ِ
وذه النصوووص وينتهووك حقوووق الطفوول ،مووع إتخوواذ التوودابير

الالزمة لضمان عدم اشوراك أو تجنيود االطفوال فوي الن ازعوات المسولحة سوواء مون قبول الحكوموات
أو الفصووائل والميليش وويات المسوولحة  ،فالب وود موون االرادة السياس ووية والمجتمعيووة لض وومان التطبي ووق

الفعال.

ويالحظ للقضاء على ذلك يجب على الدول ان تحارب بجد ضد هذه الظاهرة  ،وان تقوم

بتسريح االطفال المجندين وتوفر لهم عيشاً رغيداً بعيدا عن العسكرة  ،وتوفر لهوم مجواال تعليميواً

وتربوياً افضل ،اي توفر لهم البدائل الالزمة عن السلك العسكري أو القتالي  ،ومحاكمة كل من
تسول يده في تجنيد او محاولة تجنيد االطفال في النزاعات المسولحة موع فورض عقوبوات شوديدة

 ،اي عو ذد ذلووك ظرفواً مشوودداً للعقوواب  ،واالسووتعانة بالوودول والمنظمووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووة
علوى العمول مون حظور هوذه الجريموة الخطيورة واالسوتعانة بوالمجتمع الودولي علوى السوعي الوودؤوب
لضوومان اتفاقيووة خاصووة بتس وريح االطفووال موون الق ووات المسوولحة  ،ومنووع توووفير ووصووول االسوولحة
(1) See Children of War ، NO. 4/ 98– December ، 1998 ، p.4.
2)See UN and UNICEF-Child Soldiers ، p.3 &Children of war – NO.1/00-March، 2000،p.5.
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لهم ،ومراقبة الحدود والمطارات بكل الوسائل  ،لمنع تهريب االطفال أو االنظمام الى الجماعات

الخارجة عن الدولة أو الجماعات المسلحة خارج حدود الدولة .

ب -النتيج ووة الجرمي ووة  :اليختل ووف مفه وووم النتيج ووة ف ووي الق ووانون الجن ووائي ال وووطني عن ووه ف ووي

القانون الجنائي الدولي  ،فقود تظهور النتيجوة منفصولة عون السولوك الوذي افضوى اليهوا وهوو شوأن

الجريمووة الماديووة  ،فووان تجنيوود االطفووال فووي الن ازعووات المسوولحة أو اش وراكهم فيهووا تعوود موون ضوومن
ج ورائم الخطوور ،والتووي هووي نتيجووة موون نتووائي السوولوك االج ارمووي لمووا يحدثووه موون حالووة تط و أر علووى
العالم الخارجي لم يكن لها ثمة وجود قبل اقت ارفوه فهوو نتيجوة مترتبوة علوى السولوك وهوي مرتبطوة

بنتيجة اخرى اليعلمها الفاعل  .كما ان توقي الخطر هوي علوة التجوريم والجورائم ذات الخطور او
الضرر المحتمل هي جرائم تتم عن احتمال وقوع ضورر يلحوق بحوق يحميوه القوانون  ،واليقضوي
لتحقيق النتيجة فيها وقوع الضرر بالفعل وانما تتحقوق النتيجوة بقيوام الخطور الوذي يهودد باحتموال

وقوع الضرر  ،بمجرد وقوع السلوك االجرامي الناشئ عنه ذلك الخطر.

لذا اليمكن تجنيد االطفوال فوي الخدموة االلزاميوة  ،ضومن القووات المسولحة النظاميوة وكوذلك

ضمن القوات غير النظامية كالميليشيات  ،الفوي الن ازعوات الدوليوة وال فوي الن ازعوات غيرالدوليوة(
الداخلية) ايضاً ،وهذا يمنعها القانون الدولي االنساني

()1

.

جو و -عالقة السببية  :وهي الصولة التوي توربط بوين السولوك والنتيجوة  ،واهميتهوا القانونيوة تظهور

فووي كونهووا تسووتند النتيجووة الووى السوولوك فتقوورر بووذلك ت ووافر شوورط اساسووي موون شووروط المسووؤولية
الجنائيووة ؛ لووذا فهووي تقتصوور علووى االنتهاكووات ذات النتيجووة اي الجورائم الماديووة أو جورائم الضوورر

فقط.

وبحسب القانون الدولي الجنائي فان إشراك االطفوال فوي الن ازعوات المسولحة يكوون علوى نووعين:

إشراك مباشر واشراك غير مباشر في االعمال العدائية.

اذ ان المش وواركة المباشو ورة ف ووي االعم ووال العدائي ووة " تنط وووي عل ووى عالق ووة س ووببية مباشوورة ب ووين

النشاط الذي يباشر والضربات التي يصاب بهوا العودو وفوي الوقوت الوذي يباشور فيوه هوذا النشواط
( )1يعورف القووانون الوودولي االنسوواني بأنووه "فوورع موون فووروع القووانون الودولي العووام تهوودف قواعووده العرفيووة والمكتوبووة الووى حمايووة االشووخاص
إنجور عون ذلوك مون آالم ،كموا تهودف الوى حمايوة االمووال التوي لويس لهوا عالقوة مباشورة بالعمليوات
المتضررين في حالة نزاع مسولح بموا ّ
العسكرية .ينظر  :د.عامر الزمالي ،مدخل الى القانون الدولي االنساني ،منشورات المعهد العربي لحقوق االنسان  ،1993 ،ص.3
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وحيثما يباشور؛ ويقصود مون ذلوك االعموال الحربيوة التوي يسوتهدف طابعهوا أو هودفها إصوابة أفوراد
القوات المسلحة للخصم ومعداتها بصورة ملموسة"(.)1

أما المشاركة غير المباشرة فهي كل االعمال خالف ما ذكر في المشاركة المباشرة كالبحا

عن المعلومات العسكرية وتبليغها ونقل االسلحة والتموين وما شابه ذلك( .)2اذ انه غالبواً موا يوتم

العهد بها لالطفال لصعوبة الكشف عون موواقعهم لقصور قوامتهم وضوجلة حجمهوم( ،)3و أن يكوون

كووال النوووعين موون المشوواركة محظووو اًر للووتمكن موون تحقيووق أكبوور قوودر موون الحمايووة لألطفووال السوويما
وأن األنش ووطة المش ووكلة للمش وواركة غي وور المباشو ورة التق وول خط ووورة ع وون القت ووال ذات ووه .فيم ووا يتعل ووق
بموضوع البحا نرى ان عالقة السببية بين سلوك الفاعل الذي يقوم بتجنيود االطفوال و الضورر

التي تصيب االطفال نتيجة الشراكهم في النزاعات المسلحة اال وهي النتيجة الحاصلة منها عند

ذالووك نكووون امووام جريمووة تامووة  ،وربمووا قوود اليتحقووق النتيجووة لسووبب خووارج عوون ارادة الجوواني  ،اذ
نكون امام الشروع في ارتكاب جريمة تجنيد االطفال (.)4

اما فيما يتعلق بالمساهمة الجنائية والتي تتخذ صورتين  -:اولهما  :المساهمة االصلية فوي

حالووة تعوودد الجنوواة والووذي يتخووذ الووبعض موونهم الوودور ال ورئيس فووي ارتكوواب الجريمووة ؛ وثانيهمووا :
المساهمة التبعية اذا ماقام البعض من المساهمين الدور الثانوي فيهوا عون طريوق قيوامهم بأفعوال
( )1هنا يجب التمييز بين المشاركة المباشرة في االعمال العدائية والمشاركة في المجهود الحربي التي غالب ًا ما تطلب من السكان

وأن بدرجات متفاوتة فالمجهود الحربي هو "مجموع االنشطة الوطنية التي يجب أن تسهم من حيا طابعها وأهدافها في الهزيمة
العسكرية للخصم" .المجلة الدولية للصليب االحمر  ،المصدر السابق  ،ص.113

( )2وهنوواك نصوووص اخوورى قوود عاقبووت علووى الشووروع فووي ارتكوواب الجريمووة منهووا نووص المووادة ( -2/2د) موون مشووروع تقنووين الجورائم ضوود
السالم وأمن البشرية ؛ ونص المادة (/3د) من اتفاقية جريمة االبادة الجماعية .
( )3أن تحديوود صووفة (المباش ورة) فووي حظوور اش وراك االطفووال فووي الن ازعووات المسوولحة أموور يضووعف موون حمايووة االطفووال الووى حوود كبيوور،
فاالشوتراك غيور المباشور يتطووور فوي كثيور مون االحيووان الوى اشوتراك مباشور فووي االعموال العدائيوة سوواء بوودافع مون الضورورة أو بمحووض
االرادة ،لووذا موون الصووعب رسووم الخووط الووذي يفصوول بووين نوووعي االشووتراك السوويما فووي حوواالت الط ووارئ .ينظوور  :وثيقووة االمووم المتحوودة ،
المجل ووس االقتصو ووادي واالجتمو وواعي – E/CN.4/1998/WG.13/2-1997-P.8؛ وثيقو ووة االم ووم المتحو وودة  ،المجلو ووس االقتصو ووادي
واالجتمو و و و وواعي – E/CN.4/1999/WG.13/2-1998-P.6؛ وثيقو و و و ووة االمو و و و ووم المتحو و و و وودة ،المجلو و و و ووس االقتصو و و و ووادي واالجتمو و و و وواعي
.E/CN.4/1998/102 -1998-P.6.
( )4ينظور  :نوص المووادة ( )31مون قوانون العقوبووات الع ارقوي رقوم 111لسوونة  1929النافوذ ؛ د .علوي حسووين الخلوف و د .سولطان عبوود
القووادر الشوواوي :المبووادئ العامووة فووي قووانون العقوبووات  ،شووركة العاتووك لصووناعة الكتوواب  ،القوواهرة ، 2111 ،ص 1٥9ومابعوودها ؛ امووا
بالنسووبة للقووانون الوودولي الجنووائي فقوود تعتوود بمرحلووة التحضووير واالعووداد للجريمووة  ،اذ تكووون مح والً للتج وريم اذا موواأنطوت علووى جسووامة

خاصة  ،وقد جاء هذا األمر صداه في العديد من المواثيق الدولية .
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اليقوم بها الركن المادي للجريمة وانموا تعود المسواهم االصولي فوي اتموام المشوروع االج ارموي عون

طري ووق التحو وريض عل ووى تجني وود االطف ووال واالش ووتراك ف ووي الن ازع ووات المس وولحة ،أو االتف وواق علوووى
تجنيدهم أو المساعدة بأية وسيلة كانت لتجنيد االطفال .

فقد نصت مشروع حماية الطفل العراقي في المادة (  ) ٥9على ان " كل شخص  ،طبيعي

أو معنوي  ،صدر عنه سلوك ،فعل أو امتناع ،ينطوي على تهديد حقوق الطفل أو انتهاكها من
دون أن يشترك بشكل فعلي في ارتكاب السلوك المكون للجريمة التي ارتكبها الطفل يعد مسؤوالً

جزائيواً ويعاقووب بصووفته فوواعالً أصووليا للجريمووة .ويعفووى موون العقوواب إذ مووا ثبووت انووه قووام بمووا يمليووه
عليه واجبه تجاه الطفل وان الجريمة كانت ستقع في كل األحوال".

ففوي القوانون الجنوائي الودولي فهنواك نظريوة عاموة تحكوم حالوة المسواهمة الجنائيوة فيوه قوامهووا

المسوواواة بووين المسواهمين فووي الجريمووة علووى مختلووف مراحلهووا المعاقووب عليهووا ابتووداءاً موون مرحلووة
التحظيوور وانتهوواءاً بأتمووام الجريمووة  ،وهووذا ماذهووب اليووه الفقووه ايضواً ،أذ يعوود الوودور الووذي يقوووم بووه

احوودهما معووادالً للوودور اآلخر،كمووا انووه اليعوود صووورة الفاعوول مووع غيوره صووورة موون صووور االشووتراك

الجرمي(.)1

وقوود ورد تج وريم الش ووروع فووي نووص الم ووادة ( -3/2٥و )موون نظووام روم ووا االساسووي للمحكم ووة

الجنائية الدولية التي تنص على انوه " وفقواً لهوذا النظوام االساسوي يسوأل الشوخص جنائيواً ويكوون
عرضة للعقاب عون ايوة جريموة تودخل فوي اختصواص المحكموة فوي حوال قيوام هوذا الشوخص بموا

ي ووأتي  -:الش ووروع ف ووي ارتك وواب الجريم ووة ع وون طري ووق اتخ وواذ اجو وراء يب وودأ تنفي ووذ الجريم ووة بخط وووة

ملموسووة،ولكن لووم تقووع الجريمووة لظووروف غيوور ذات صوولة بنوايووا الشووخص  ،ومووع ذلووك فالشووخص
الووذي يكووف عوون بووذل أي مجهووود ألرتكوواب الجريمووة أو يحوواول بوسوويلة أخوورى دون اتمووام الجريمووة
اليكون عرضة للعقواب بموجوب هوذا النظوام االساسوي علوى الشوروع فوي ارتكواب الجريموة اذا هوو

تخلى تماماً وبمحض ارادته عن الغرض االجرامي(.)2
( )1ينظر  :د .تميم طاهر أحمد  ،مصدر سابق ،ص. 112

( )2فقد اشار العديد من القووانين علوى المسواواة بوين المسواهمين فوي ارتكواب الجريموة  ،فاشوار نوص الموادة ( )3مون اتفاقيوة االبوادة الجماعيوة  ،ونوص
الموادة (/2أ) موون الئحووة محكمووة نووورمبرغ و المووادة (/٥أ) موون الئحووة محكمووة طوكيوو؛ والمووادة ( ) 3موون اعووالن حمايووة جميووع االشووخاص موون التعوورض

للعذيب أو غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الالانسانية او المهنية لسنة  :193٥ونوص الموادة ( )4مون اتفاقيوة مناهظوة
التعووذيب وغي وره موون ضووروب المعاملووة او العقوبووة القاسووية او الووال انسووانية او المهنيووة لسوونة 1994؛ والمووادة  )3/2٥موون نظووام رومووا
االساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة .
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وقوود يسووتخدم شووتى ان وواع العنووف س وواء أكووان مادي واً أم معنويووا ضوود األطفووال موون قبوول الووذين

يريوودون تجنيوودم أو موون قبوول الق ووات المعاديووة  ،وهووذه األفعووال حظرهووا القووانون الوودولي اإلنسوواني
وقووانون حقوووق اإلنسووان وفوورض للطفوول حمايووة عامووة وخاصووة ضوودها ،ويمكوون أن ترتكووب هووذه

األفعال بصوورة تاموة أو يشورع فوي ارتكابهوا كموا يمكون أن يكوون الجنواة مسواهماُ مسواهمة أصولية

أو تبعية في ارتكابها .فقد اشار اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشوخاص المودنيين وقوت

الحرب وكذلك البروتوكوالن الملحقان بها واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها الخاص
باشتراك األطفال في النزاعات المسلحة  ،وكذلك نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

علووى حمايووة االطفووال فووي الن ازعووات المسوولحة اذ يتمتووع األطفووال بموجووب هووذه االتفاقيووات بنوووعين
مو وون الحمايو ووة :حمايو ووة عامو ووة كو ووونهم مو وون السو ووكان المو وودنيين ،وحمايو ووة خاصو ووة كو ووونهم مو وون فئو ووة

األطفال(.)1

ثانيا .الركن المعنوي  :لتحقق جريمة تجنيد االطفال يلزم تووافر الوركن المعنووي اضوافة الوى

ال ووركن الم ووادي  ،اذ اليمك وون مس ووائلة الش ووخص ع وون جريم ووة م ووالم تق ووم عالق ووة ب ووين مادياته ووا
ونفسوويتها؛ وللووركن المعنوووي عنص وران همووا الخطووأ العموودي والخطووأ غيوور العموودي ،فووان نوووع
والوقائع التي اتجهت اليها االرادة هما من يحددان اي صورة يكون عليها الوركن المعنووي اذ
تختلف صوره بحسوب سويطرة االرادة علوى ماديوات الجريموة  ،فواذا ماكانتنسوبة السويطرة قويوة

فووان الووذي يت ووافر هووو الخطووأ العموودي ألن ال ورادة عنوودها تسوويطر سوويطرة فعليووة شوواملة علووى

مادي ووات الجريم ووة  .ام ووا العك ووس اذا كان ووت الس وويطرة ض ووعيفة كان ووت الخط ووأ غي وور عم وودياًألان

( )1ان اسووتهداف األطفووال فووي الن ازعووات المسوولحة فووذلك عنوودما يكون ووا فووي عووداد الموودنيين الووذين الدور لهووم فووي االعمووال العدائيووة وهووم
معرضووين للضوورر اكثوور موون غيوورهم ؛ اذ اشووار المووادة ( )٥موون البروتوكووول األول الملحووق باتفاقيووات جنيووف بووأن الموودنيين هووم " موون ال
ينتمون إلى فئة من فئات القووات المسولحة والمجموعوات والوحودات النظاميوة  ،ولويس لهوم حوق المسواهمة المباشورة فوي األعموال العدائيوة
وال يجووردون موون ه ووذه الصووفة وان ك ووانوا بووين العس ووكريين ؛ واذا أثووار خ ووالف حووول ش ووخص عمووا إذا ك ووان موودنياً أو عس ووكرياً فووأن ذل ووك

الشخص يعد مدنياً "؛ وفي العام  1934تبنوت الجمعيوة العاموة لألموم المتحودة إعالنواً عون حمايوة النسواء واألطفوال فوي حواالت الطووارئ

والنزاعات المسلحة  .وقد عبورت فيوه الجمعيوة عون قلقهوا الشوديد حوول معانواة النسواء واألطفوال مون فئوة المودنيين فوي مثول هوذه الظوروف

أبان نضالهم من أجل السالم والتحرر واالستقالل ،وهم غالباً ضوحايا األعموال غيور اإلنسوانية المرتكبوة فوي مثول هوذه الظوروف ومون ثوم
يتكبدون معاناة شديدة لذا البد من توفير حماية خاصة لهذه الفئة بالذات من المدنيين.
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سو وويطرة االرادة مقتص و ورة علو ووى بعو ووض ماديو ووات الجريمو ووة وكانو ووت عالقتهو ووا بو ووالبعض اآلخو وور
منحصرة على مجرد امكانية السيطرة

()1

.

فان من صور الركن المعنوي هو القصد الجنائي التي هي توجيه ارادة الفاعل نحو ارتكواب

الفعوول الجرمووي  ،وهووذا يعنووي يشووتمل علووى عنص ورين همووا االدراك أو العلووم أو التمييووز مووع

االرادة اآلثمة  ،اذ نصت الموادة (  )31مون نظوام روموا االساسوي للمحكموة الجنائيوة الدوليوة
الدائمووة علووى انووه "  -1مووالم يوونص القووانون علووى غيوور ذلووك  ،اليسووأل الشووخص جنائيواً عوون
ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة واليكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة اال
اذا تحققت االركان المادية مع توافر القصد والعلم ؛  -2الغراض هذه المادة يتوافر القصود

لوودى الشووخص عنوودما :أ -يقصوود هووذا الشووخص ،فيمووا يتعلووق بسوولوكه ارتكوواب هووذه السوولوك

؛ب -يقصوود هووذا الشووخص فيمووا يتعلووق بالنتيجووة والتسووبب فيهووا او يوودرك انهووا سووتحدا فووي
اطار المسوار االعتيوادي لالحوداا؛  -3ألاغوراض هوذه الموادة تعنوي لفوظ ( العلوم) ان يكوون

الشخص عالماً ان توجد ظروف أو ستحدا نتائي في المسار االعتيادي لالحداا  ،وتفسر

لفظتا بعلم أو علم  ،تبعاً لذلك" .

علي ووه ف ووان نظ ووام روم ووا األساس ووي ق وود س وواوت ب ووين القص وود المباش وور والقص وود غي وور المباش وور(

االحتمالي )  ،وبهذا تترتب المسؤولية الجنائية على مرتكبيهوا  ،وهوذا موا اختلفوت عليوه القووانين
الجنائية الوطنية  ،فان تحديود المعيوار الوذي يحكوم توقوع الشوخص للنتوائي المترتبوة علوى سولوكه

فيما يخص القصد االحتمالي وتأرجحهوا موابين المعيوار الشخصوي المبنوي علوى توقعوه شخصوياً
للنتيجو ووة الجرميو ووة ام ال ،ومو وون دونو ووه اليتحقو ووق عنو ووده القصو وود االحتمو ووالي وان كو ووان توقعو ووه مو وون

واجبووه( .)2امووا بالنسووبة للخطووأ غيوور العموودي  ،فهنوواك عنص وران ؛ فوواألول :هووو اخووالل الجوواني
بوجبات الحيطوة والحوذر التوي يفرضوها القوانون علوى االشوخاص فوي تصورفاتهم سوواء اكوان مون
خالل سلوك ايجابي أم سلبي والتي اتجهت االرادة اليه بالرغم من علمه بخطورته على الحقوق
التي يحميها القانون؛ والثاني  :عدم توقوع حودوا النتيجوة التوي تشوكل اعتوداء علوى الحوق الوذي

يحميه القانون أو توقع هذه النتيجة واالعتماد على مهارة غير كافية للحيلولة دون حدوثها.
( )1ينظر  :د.رؤوف عبيد  ،المصدر السابق  ،ص.23
( )2ينظر  :نص المادة (/34ب) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة  1929المعدل .
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فان من يقوم بتجنيد االطفال البد ان يكون لديه قصد جنائي  ،ذلك لتوافر االرادة الثمة لدى
مرتكبها ،وهذا اعتداء على حق يحميوه القوانون بشوكل واضوح وصوريح وتعود مون ضومن الجورائم

العمديووة والت ووي فيهووا يري وود الج وواني تحقيووق النتيج ووة ويسووعى اليه ووا ،وال نعتق وود ت ووافر الخط ووأ غي وور
العموودي بالنسووبة لجريمووة تجنيوود االطفووال ،الن ماينسووب الووى الجوواني هنووا عوودم اتخوواذه الحيطووة
والحوذر او االهموال او عودم االنتبواه التوي تعوود مون صوور الخطوأغير العمودي( ،)1والتوي تقتضوويه

القانون صيانة للحقوق وهو هنا اليتوقع النتيجة  ،وهذا بالطبع لهوا توأثير فوي تقودير العقوبوة اذا
ماكانت الجريمة عمدية تفرض على مركتبها عقوبة اشد مما عليه في الجرائم غير العمدية .
فقوود تفتوورض ج ورائم الن ازعووات المسوولحة

()2

 ،نشوووب ن وزاع مسوولح خووالل زموون معووين ولجوووء

طرفيها أو أطرافها إلى شتى الوسائل غير المشروعة إلحراز النصر وقهر العدو ،اذ اشوار نوص

الموادة ( )9موون قوانون المحكمووة الجنائيوة الدوليووة الدائموة علووى أن تكوون األفعووال المكونوة للجورائم
في سياق نزاع مسلح دولي أو داخلي( ،)3وان تكون مرتبطة به(.)4
( )1ينظر  :نص المادة ( )3٥من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة  1929المعدل .
( )2ينظر  :ستانيسالف.أ.نهليك ،عرض موجز للقانون الدولي اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر،1994،ص. 9

( ) 3بموجب القانون الدولي فان النزاع المسلح الدولي هو "حالة عداء تنشأ بين دولتين أو أكثر وتنتهي حالة السالم بينهما وتستخدم فيها القوات
المسلحة في نضال مسلح تحاول فيه كل دولة إحراز النصر على أعدائها ومن ثم فرض إرادتها وامالء شروطها المختلفة من أجل السالم .

أما النزاع المسلح غير الدولي ،وهو مصطلح حل محل مصطلح الحروب األهلية  Civil warالتقليدي ،فهو صراع مسلح بين القوات المسلحة

الرسمية للدولة وجماعات مسلحة منظمة لها ركيزة إقليمية تمارس فيها سيادة فعلية وتسعى إلى تحقيق أهداف مختلفة .كما يشمل أيضاً النزاع

المسلح بين جماعات غير حكومية.ويكون النزاع المسلح ذا صبغة غير دولية كلما وقع على إقليم إحدى الدول ولم يمتد ليشمل دولة أخرى ولم

تتدخل فيه سلطات أجنبية  .كما ويدخل في اطار النزاع المسلح الدولي حالة االحتالل الكلي أو الجزئي الراضي دولة أخرى حتى إذا لم يواجه هذا
االحتالل مقاومة مسلحة  .ينظر :سمير بدران  ،مقال بعنوان (نحو محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين)  ،منشور ضمن الموقع

االلكتروني :

http://www.Jala11.8m.com/mqalat ,2/3/2011,cl;11;20.a.m.

ينظر :بصائرعلي محمد البياتي ،حقوق المجني عليه أمام المحكمة الجنائية الدولية،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون -جامعة بغداد2112 ،
 ،ص.21

( )4من خالل قراءة المادة ( ) 1/9يرى البعض بأن هذه المادة تشترط لممارسة المحكمة الختصاصها بجرائم الحرب أن تتم األفعال المشكلة لتلك
الجرائم في إطار خطة أو سياسة عامة أو على نطاق واسع  .اال أن ذلك يعد تفسي اًر مقيداً للنص ال سند له ألن المتفحص والمدقق للنص يتبين له
أن كلمة (السيما ) الواردة كترجمة عربية لكلمة (  ) in particularوالتي تعد مرادفة لكلمتي (باألحرى أو باألخص ) مما يجعل من الواضح أن

تلك الشروط ليست متطلبة بصفة مطلقة مما يعني انه ليس الزماً بالضرورة أن ترتكب الجريمة في إطار خطة أو سياسية عامة أو على نطاق

واسع حتى تختص بها المحكمة  ،فالمحكمة من الممكن أن تختص ببعض الحوادا التي ال ترتكب ضمن هذا اإلطار طالما كانت على قدر من

الجسامة أو الخطورة كما ورد في النظام  .واذا ما تبين للمحكمة أن األفعال المرتكبة ليست على درجة كافية من الجسامة فلها أن تقرر عدم السير

في اإلجراءات عمالً بنص المادة  13من النظام  .ينظر في ذلك  :د.عادل ماجد ،المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية ،مركز الدراسات
السياسية واالستراتيجية ،القاهرة  ،مصر ،2111،ص.33
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وقوود جوورى العوورف الوودولي إلووى عوودم اشووتراط صوودور إعووالن رسوومي بووالحرب موون جانووب أحوود

األطوراف المتحاربووة ضوود األخوورى علووى أسوواس أن عمليووات القتووال قرينووة علووى قيامهووا وذلووك ألن

مجوورد القتووال يعوود منافيواً لتعهوودات الوودول بعوودم اللجوووء إلووى النوزاع المسوولح سوواء فووي عهوود عصووبة
األمم أو في ميثاق األمم المتحدة.

كما أن كالً من الركنين المادي والمعنوي يعدان قائمين بمجرد نشوب عمليات القتال بقصود

إنهوواء العالقووات السوولمية موون دون حاجووة إلووى إعووالن رسوومي  ،ويشووترط أن تقووع األفعووال المكونووة
لهذه الجرائم في أثناء سير العمليات الحربية أي بعد القتال وتكون مرتبطة به(.)1

( )1اشار المواد ( )231-229من معاهدة فرساي تتضمن نصوصها عبارة (كل شخص موتهم) ،اذ يسوتوي ان يكوون الجواني مودنياً أو عسوكرياً ،وهوذا

ماذب اليه الفقهاء المعاصرين على عدم التفرقة بين صفة مرتكب الجريمة  ،وهو ما أخذ به القوانون الفرنسوي الصوادر سونة  1944والخواص بعقواب
جرائم الحرب وكذلك األمر الملكي البريطاني سنة  1942الخاص بعقاب مجرمي الحرب في المنطقة البريطانية مون المانيوا المحتلوة حينهوا  .ينظور:

نص المادة ( )9من قانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة .
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المبحث الثاني
منع تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة
تلغب االطفال دو اًر مهماً في النزاعات المسلحة وهذا ماأثبتتها الوقائع  ،سوواء كانوت هوذه

الن ازعووات دوليووة أم اقليميووة أم داخليووة ( حوورب اهليووة )  ،فقوود اثووار تجنيوود االطفووال فووي الن ازعووات
المسو وولحة حفيظو ووة المجتمو ووع الو وودولي اذ تو ووم منو ووع ذلو ووك مو وون خو ووالل الصو ووكوك القانونيو ووة الدوليو ووة

ك ووالبروتوكولين االض ووافيين التفاقي ووات جني ووف واتفاقي ووة حق وووق الطف وول لع ووام  1999والبروتوك ووول
االختياري لهوا لعوام  2111بهوذا الشوأن

()1

 ،ومون خوالل الموؤتمرات الدوليوة  ،كموا وعود النظوام

االساسووي للمحكمووة الدوليووة الجنائيووة فووي رومووا ،تجنيوود االطفووال واشوراكهم فووي الن ازعووات المسوولحة

الدولية أم غير الدولية جريمة حرب

(. )2

علووى الوورغم موون نبووذ وتحوريم تجنيوودهم  ،فاالطفووال يحملووون السووالح ويلعبووون دو اًر ايجابيواً فووي

المنازع ووات الت ووي تق ووع ف ووي كثي وور م وون من وواطق الع ووالم  ،وتك ووون مس وواهمتهم بص ووورة غي وور مباشو ورة
كمساعدتهم فوي نقول االسولحة واالعتودة واالعموال االستكشوافية وغيرهوا  ،وبصوورة مباشورة كحمول
السالح والقتال من ضمن الصفوف  ،وحتى وصل الحال الى االشتراك في العمليات االنتحارية

.

لووذا ارتأينووا ان نقسووم هووذا المبحووا الووى مطلبووين  ،نبحووا فووي االول علووى األدلووة القانونيووة

على منع تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة  ،وفي المطلب الثاني نبحوا فوي األدلوة الواقعيوة

في منع تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة وعلى النحو التالي :

( )1تعوود االردن اول دولووة عربيووة وقعووت علووى هووذا البروتوكووول  ،وذلووك فووي /12ايلووول  ، 2111/وحتووى /12تش ورين الثوواني 2111/
اصبحت عشر دول اطراف في البروتوكول االختياري مما يسر دخوله حيوز التنفيوذ فوي /12شوباط ، 2112/وذلوك طبقواً للموادة العاشورة

وفووي الفق ورة اال ولووى منهووا التووي توونص علووى انووه (( يبوودا نفوواذ هووذا البروتوكووول بعوود ثالثووة اشووهر موون ايووداع الصووك العاشوور موون صووكوك
التصووديق واالنضوومام ))  .امووا بالنسووبة للوودول التووي تصوودق علووى هووذا البروتوكووول او توونظم اليووه بعوود نفوواذه  ،فيكووون نافووذاً بمواجهتهووا بعوود

شووهر موون توواري ايووداع صووك تصووديقها او انظمامهووا وذلووك حسووب الفق ورة الثانيووة موون المووادة العاش ورة موون البروتوكووول  .ينظوور الوثووائق

). (A/57/4) , (A/RE-S/56/38) , (E/2000/99
( )2ينظر  :المادة (/2/9ب،هو )22/من النظام االساسي للمحكمة .
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المطلب األول

األدلة القانونية على منع تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة
لقد سيقت أدلة عديدة منها قانونية يمنوع كول مون التجنيود االجبواري والتطووع االختيواري  ،كموا

وتمنووع التجنيوود المباش ورة وغيوور المباش ورة فووي الن ازعووات المسوولحة  ،علووى االطفووال الووذين لووم يبلغ ووا
الثامنة عشرة ة من العمر ،وسنتطرق الى ذلك من خالل الفرعين وعلى النحو اآلتي -:

1و منع التجنيود اإلجبواري  -:اقترحوت الب ارزيول فوي الموؤتمر الدبلوماسوي لتأكيود وتطووير القوانون

الدولي االنساني المطبق في النزاعات المسلحة ( )1933 - 1934على منع تجنيد األشخاص
الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة في القوات المسلحة بيد أن ذلك التعديل المقترح لم يقبل

()1

 ،كمووا اشووارنص المووادة (  )2/33موون البروتوكووول االضووافي االول علووى ذلووك ايض واً ( ،)2وهووذا
يعني ان ذلك ال يمنع تجنيود االطفوال الوذين بلغووا الخامسوة عشورة مون العمور إال إنهوا فوي الوقوت

نفسووه اوجبووت علووى اط وراف الن وزاع السووعي الووى اعطوواء االولويووة لموون هووم اكبوور سووناً عنوود تجنيوود
اشخاص بلغوا الخامسة عشرة من العمر ولم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر،معنى انها اتخذت

حالً وسطاً على ذلك  ،لكن المجتمع الدولي كان يحاول ان تكون سن التجنيد الثامنة عشرة .

وبالنس ووبة للمنازع ووات غي وور الدولي ووة ف ووان الم ووادة المش ووتركة التفاقي ووات جني ووف والبروتوك ووول

االضووافي الثوواني ال ينصووان علووى حكووم مماثوول لحكووم المووادة ( )2/33موون البروتوكووول االضووافي
( )1لعل السبب في رفض هذا االقتراح هو التباين الكبير بين التشريعات الوطنية في تحديد سن انخراط االشخاص في الخدمة
العسكرية  ،فقد اشار رئيس الوفد الياباني في المؤتمر انذاك الى ان العديد من الدول بمووا فيها دولته تسمح لالشخاص الذين بلغوا
سن الخامسة عشرة من االنخراط في الخدمة العسكرية  ،ومن البديهي اشتراك هؤالء االطفال في النزاع المسلح  ،في حين ذهب
ممثل كندا الى ان هناك حاالت عديدة تتطلب اشتراك جميع السكان في الدفاع عن البلد ؛ بل إن من تتراوح اعمارهم بين السادسة
عشرة والثامنة عشرة اكثر استعدادًا من الناحية البدنية لذلك  ،اما ممثل المملكة المتحدة فقد ذهب الى ان قانون دولته يسمح بتجنيد
االطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة في القوات المسلحة إالَّ انهم ال ينخرطون في الخدمة الفعلية اال في سن السابعة عشرة
والنصف تقريباً .حيدر كاظم عبد ،حماية النساء واالطفال اثناء النزاعات المسلحة  ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون،جامعة

بابل  ،2114 ،ص.32

( )2اذ نصت المادة (  )2/33من البروتوكول االضافي االول على انه "يجب على اطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة ،
التي تكفل عدم اشتراك االطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة العشرة في االعمال العدائية بصورة مباشرة وعلى هذه االطراف ،
بوجه خاص ان تمتنع عن تجنيد هؤالء الصغار في قواتها المسلحة ويجب على اطراف النزاع في حالة تجنيد هؤالء ممن بلغوا سن
الخامسة العشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة العشرة ان تسعى العطاء االولوية لمن هم اكبر سناً". .
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االول

()1

060

 ،كموا وتشوير الموادة ( )3/39مون اتفاقيوة حقوووق الطفول الوى ان" تمتنوع الودول االطوراف

من تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمسة عشر سنة فوي قواتهوا المسولحة "  .ومون خوالل ماسوبق

يمكن ان يتم تجنيد االطفال بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر  ،وان المجتمع الدولي
يحاول تحديد سن الرشود بالثامنوة عشورة سونة  ،فكانوت اللجنوة المعنيوة بحقووق االنسوان قود ذكورت
عندما فسرت المادة االولى من العهد الدولي الخواص بوالحقوق المدنيوة والسياسوية ان سون الرشود

ينبغي تحديده من الناحية الجنائيوة بالثامنوة عشورة  ،وبالمثول ففوي االجتمواع الوذي عقوده الخبوراء
بشووأن االطفووال واالحووداا المحتجووزين فووي فينووا للفتورة ( 31تشورين االول وحتووى  4تشورين الثوواني

لعووام  )1994طلووب الووى الوودول ان تسووهر علووى ان ال يحووول التش وريع المتعلووق بسوون المسووؤولية
الجنائية وسن الرشد وسن البلوغ دون انتفواع الطفول انتفاعواً كوامالً بوالحقوق المعترفوة لوه بموجوب

اتفاقيووة حقوووق الطفوول  ،كمووا إن سوون الرش ود هووو ثمانيووة عش ورة سوونة فووي أحوودا نصووين إقليميووين
متعلق ووين باألطف ووال وهما :و و االتفاقي ووة األوربي ووة بش ووأن ممارس ووة حق وووق الطف وول والميث وواق اإلفريق ووي

لحقوق ورفاه الطفل لسنة . 1991

()2

وتعزي اًز لما تقدم فقد نصت المادة الثانية البروتوكوول االختيواري لعوام  2111الملحوق باتفاقيوة

حقوق الطفل على انه " تكفل الدول االطراف عدم فرض التجنيد االجباري على الذين لوم يبلغووا
الثامنة عشرة من العمر في قواتها المسلحة "  ،وهوذا مايؤكود علوى عودم فورض التجنيود االجبواري
على من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر .

واشووارت المبووادىء التوجيهيووة بشووأن التقووارير االوليووة التووي يتعووين علووى الوودول االطوراف ان

تقدمها بموجب الفقرة االولى من المادة الثامنة من البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقووق
الطفل الذي أعدته لجنة حقوق الطفل في (جلستها /332الدورة  ) 29في  3تشرين االول عام
( )1فالمو و و و ووادة (/3/4ج) مو و و و وون البروتوكو و و و ووول االضو و و و ووافي الثو و و و وواني وان كانو و و و ووت تشو و و و ووير الو و و و ووى عو و و و وودم ج و و و و وواز تجنيو و و و وود االطفو و و و ووال دون
الخامسووة عش ورة فووي الق ووات او الجماعووات المسوولحة  ،إال إنهووا لووم تشووير الووى مووا ذهووب اليووه البروتوكووول االضووافي االول موون اعطوواء
االولوية لمن هم اكبر سناً عند تجنيد اشخاص تتراوح اعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من العمر  .غير انوه تبوين فوي اثنواء
المناقشووات ان بعووض الوفووود كانووت تؤيوود بالفعوول رفووع سوون التجنيوود الووى الثامنووة عش ورة وعليووه فووان ق ورار تحديوود السوون االدنووى للتجنيوود
بالخامسوة عشورة مون العمور اتخووذت تحوت ضوغط اتفواق االراء ولكنووه ال يعكوس علوى االطوالق معارضوة شووديدة لرفوع الحود االدنوى لسوون

التجنيد ينظر :المجلة الدولية للصليب االحمر  ،العدد ، ٥9المصدر السابق  ،ص. 93
( )2ينظر :المجلة الدولية للصليب االحمر  ،العدد  ، ٥9المصدر السابق  ،ص. 94
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 2111من ضمن جملة التدابير التشريعية واالدارية الرامية الى تنفيذ البروتوكوول االختيواري

.

()1

يالحووظ ان الميليشوويات والمجوواميع المسوولحة تقوووم بتجنيوود االطفووال دون سوون الثامنووة عش ورة موون

العمور قسو اًر فوي الن ازعوات المسولحة  ،لوذا علوى المجتموع الودولي الوزام هوذه المجواميع والميليشوويات
بذلك .

وقد اشار نص المادة ( )4من البروتوكوول االختيواري علوى منوع تجنيود االطفوال دون السون

الثامنووة ععشورة موون العموور موون قبوول المجوواميع المسوولحة  ،اذ اشووارت علووى " -1عوودم جوواز قيووام
المجموعووات المس وولحة الي دولووة وف ووي أي ظوورف م وون الظووروف تجني وود األشووخاص دون الثامن ووة

عشورة موون العموور  -2 ،دعووت الوودول األطوراف التخوواذ جميووع التوودابير الممكنووة عمليواً لمنووع هووذا
التجنيد بما في ذلوك اعتمواد التودابير القانونيوة الالزموة لحظور هوذه الممارسوات وتجريمهوا  ،يتبوين

انها جاءت لسد الونقص الحاصول فوي اتفاقيوة حقووق الطفول اذ لوم تتطورق الموادة ( )39منهوا الوى
مسألة تجنيد االطفال دون الثامنة عشرة من قبل الجماعات المسلحة (.)2

( )1اشارت المادة الثانية من المبادئ التوجيهية الى ان تتضومن التقوارير التوي تقودم الوى لجنوة حقووق الطفول بشوأن التودابير الراميوة الوى ضومان عودم
تجنيوود االشووخاص الووذين لووم يبلغ ووا سوون الثامنووة عش ورة للخدمووة االجباريووة فووي الخدمووة العسووكرية علووى مسووائل عوودة منهووا مووا يووأتي -:أو و عمليووة التجنيوود
االجباري  ،والذي يبدأ من حين تسجيل الشخص وحتى الدخول الفعلي في صفوف القوات المسولحة  ،ويبوين فيهوا سون الشوخص عنود كول مرحلوة مون
مراحل التقديم هذه  .ب و الوثائق المطلوبة من قبل الشخص للتقديم منها شهادة الميالد والتعهد الخطي وغيرها من االمور المطلوبة  ،التي بموجبها

يتحقوق موون عمور المتقوودم قبول قبولهووا فوي الخدمووة االجباريوة  .ج و أي حكوم قووانوني يسومح بتخفوويض سون التجنيوود فوي ظووروف اسوتثنائية

((

الطوارئ ويجب في هذا الصدد تقديم معلومات عن السن المنخفضة  ،وعملية شروط اجراء هذا التغيير )) .

مثوول حالووة

دو بالنسبة لدول االطوراف التوي علقوت الخدموة العسوكرية االجباريوة ؛ ولكنهوا لوم تلغيهوا فعليهوا بيوان السون الودنيا المحوددة للتجنيود فوي الخدموة العسوكرية

االجباريوة  ،وكيووف يمكون اعووادة العموول بالخدموة اإلجباريووة وفووي ظول أي ظووروف  ،ينظوور  :الوثيقوة المرقمووة )(A/57/41؛ حيوودر كواظم عبوود ،مصوودر

سابق ،ص .94

( )2باالضافة الى ماسبق فقد اكدت المادة الرابعة من المبادئ التوجيهية على قيام الدول االطراف بتقديم معلومات عما يأتي -:

أو و المجموعووات المسوولحة التووي تعموول فووي اقلوويم الدولووة الطوورف او التووي تتمتووع بمووالذ فووي ا ارضوويها  .ب و حالووة أي مفاوضووات بووين الدولووة الطوورف

والمجموعات المسلحة  .ج و بيانات مفصلة (( مثالً بحسب الجنس  ،السن  ،المنطقة (المناطق الريفيوة  ،المنواطق الحضورية)  ،االصول االجتمواعي
 ،موودة الخدمووة فووي المجموعووات المسوولحة  ،موودة االشووتراك فووي االعمووال الحربيووة ))  .عوون االطفووال الووذين قامووت بتجنيوودهم واسووتخدامهم فووي االعمووال

الحربية وعن االطفال الذين اعتقلتهم الدولة الطرف  .د و أي التوزام خطوي او شوفوي قدمتوه المجموعوات المسولحة بعودم تجنيود االطفوال الوذين هوم دون

سن الثامنة عشرة وعدم استخدامهم في االعمال الحربية  .هو و التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف توعية المجموعات المسلحة بشأن ضرورة
منووع تجنيوود األطفووال الووذين هووم دون سوون الثامنووة عش ورة والتزاماتهووا القانونيووة فيمووا يتعلووق بالحوود األدنووى لسوون التجنيوود والمشوواركة فووي األعمووال الحربيووة
المنصوص عليها في البروتوكول االختياري .وو اعتماد تدابير قانونية ترمي إلوى حظور وتجوريم تجنيود المجموعوات المسولحة لألطفوال الوذين هوم دون

سن الثامنة عشرة واستخدامهم في األعمال الحربية ،والق اررات القضائية ذات الصلة .ينظر :حيدر كاظم عبد ،المصدر السابق ،ص .9٥
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 -2من ووع التط وووع االختي وواري( -:)1م وون خ ووالل النظ وور لو ونص الم ووادة ( )2/33م وون البروتوك ووول
االضوافي االول ،يالحووظ بأنهوا لووم تحودد التجنيوود االجبواري أو االختيوواري  ،علوى الوورغم مون منعووه

لتجنيوود االطفووال دون سوون الخامسووة عش ورة ( ،)2وقوود عارضووت اللجنووة الدوليووة للصووليب االحموور
امكانية تطوع االطفال دون الخامسة عشرة  ،ويشير المشروع الذي قدمته لهوذه الموادة الوى منوع

التطوع االختياري لألطفال في هذا السن

()3

 ،وقد اكدت اللجنة الدولية عند تفسويرها لونص الفقورة

الثانيووة موون المووادة ( )33موون البروتوكووول االضووافي االول بووان التطوووع االختيوواري متضوومن فووي
الحظر الذي ينص عليه هذا الحكم .

()4

كموا ونصووت المووادة ( )3/39موون اتفاقيووة حقوووق الطفول علووى أن " تمتنووع الوودول االطوراف عوون

تجنيوود أي شووخص لووم يبلووغ سوون الخامسووة عشورة فووي قواتهووا المسوولحة " ،يالحووظ موون خووالل هووذا

النص انها قد حاءت خالية من االشارة الى التطوع االختياري

()٥

.

ونتيجووة لصووفة عوودم التحديوود فووي نووص المووادتين ( )2/33موون البروتوكووول االضووافي االول و

( )3/39موون اتفاقيووة حقوووق الطفوول جوواء البروتوكووول االختيوواري الملحووق باتفاقيووة حقوووق الطفوول
مؤكووداً علووى حظوور كوول موون التجنيوود االجبوواري

()2

والتطوووع االختيوواري  ،فبالنسووبة لالخيوور ذهووب

( )1ان مصطلح التطوع االختيواري ال يبودو مناسوباً فوي هوذا السوياق ،إذ غالبواً موا يودفع األطفوال لألنضومام للقووات المسولحة والجماعوات
المسلحة تحت ضغوط اجتماعية واقتصادية وسيتم بيانه الحقاً .

( )2في الواقع ان تطوع االطفال التي تقل اعمارهم عن خمسة عشرة سنة في المناطق الخاضعة لالحتالل .
113

( )3المجلة الدولية للصليب االحمر  ،العدد  ، ٥9المصدر السابق  ،ص

.

( )4حيدر خلف جودة  ،مصدر سابق  ،ص. 2٥
( )٥اثنوواء المناقشووات حووول المووادة ( )39موون اتفاقيووة حقوووق الطفوول طرحووت اللجنووة الدوليووة موون جديوود مسووألة التجنيوود االختيوواري ورأت ان
كلموة التجنيود تشومل التجنيود االجبواري والتطووع االختيواري معللوة ذلوك بوالقول إنوه " علوى الورغم مون الطوابع االختيواري للتطووع فوان فعول
التجنيد الرسمي ثم االدماج في القوات المسلحة يضالن ام اًر ضرورياً وان هذا الفعل بالتحديد هو الذي يحظوره القوانون الودولي االنسواني

" .ينظر :حيدر كاظم عبد ،المصدر السابق ،ص .9٥

( )2المووادة الثانيووة موون البروتوكووول االختيوواري  ،وبعوود ان حسوومت هووذه المووادة الحوود االدنووى لسوون التجنيوود االجبوواري بالثامنووة عشورة  ،فقوود
اقترح الرئيس عند القراءة االخيرة لنص المادة الثانية من مشروع البرتوكول االختيواري ان يوتم التركيوز علوى خيوارات عديودة تتعلوق بالحود
االدنووى لسوون التجنيوود الطوووعي  ،وفيمووا يتعلووق بهووذه الخيووارات اعربووت وفووود عدي ودة عوون افضووليتها وعوون النحووو االتووي -:أو و سوون السادسووة
عش ورة وقوود اقترحووه ممثوول المملكووة المتحوودة وباكسووتان وأيدتووه اي وران  .ب و سوون السووابعة عش ورة وأيووده ممثلووو الواليووات المتح ودة األمريكيووة
والمانيوا وايطاليوا والب ارزيول والصوين وفرنسوا والنمسوا وجنووب افريقيوا  .ج و سون الثامنوة عشورة وقود ايوده االتحواد الروسوي واورغوواي وبولنودا
والمغرب ومصر والدنمارك وسويرالنكا والسولفادور وايدتوه كول مون الوكواالت المتخصصوة التابعوة لالموم المتحودة واللجنوة الدوليوة للصوليب

االحمر والمنظمات غير الحكومية  .حيدر خلف جودة  ،المصدر السابق  ،ص. 12
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البروتوكول االختياري وفي المادة ( )1/3الى ان " ترفع الدول االطراف الحد االدنى لسون تطووع
االشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السون المحودد مون الموادة ( )3/39مون اتفاقيوة حقووق

الطفل آخذة بنظر االعتبار المبادىء الواردة في تلوك الموادة ومعترفوة بحوق االشوخاص دون سون
الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب االتفاقية "  ،لكن ذلك لم يتمكن من تحديود الحود األدنوى
للتجنيد الطوعي ضمن صفوف القوات المسولحة بثمانيوة عشورة سونة باالضوافة الوى عودم امكانيوة
التحقق من التحاق االطفال ضمن قوات المسلحة بشكل طوعي  ،اضافة الى ذلك الزمت الدول

علووى ايجوواد ضوومانات كفيلووة عنوود السووماح باالطفووال بووالتطوع فووي قواتهووا المسوولحة وعلووى الشووكل

التالي (-: )1

أو ان يكون هذا التجنيد تطوعاً اختيارياً .

ب و ان يتم هذا التجنيد بالموافقة المستنيرة من والدي الشخص او االوصياء القانونيين عليه .

ج و ان يحصل هؤالء االشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التوي تشوتمل عليهوا هوذه
الخدمة العسكرية .

د و و ان يقوودم ه وؤالء االشووخاص دل وويالً موثوق واً بووه عوون سوونهم قب وول قبووولهم فووي الخدمووة العس ووكرية
الوطنية (.)2

كما اشار قانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان على منع مشاركة االطفال الوذين

تقوول اعمووارهم عوون ثمانيووة عشورة سوونة فووي الن ازعووات المسوولحة  ،اذ اشووار قووانون الوودولي االنسوواني
وفي نص المادة (  )2/33من البروتوكول االضافي األول علوى انوه يتعوين علوى اطوراف النوزاع
( )1ينظر :نص المادة (/3فقرة )3من البروتوكول االختياري .
أن تشوير فوي تقاريرهوا المقدموة الوى لجنوة
( )2لتنفيذ هذه الضمانات فقد اشار المادة ( )3/3من المبادئ التوجيهية على الدول االطراف ْ
"
وداء موون اإلع وراب عوون نيووة
حقوووق الطفوول فووي جملووة امووور مووا يووأتي -:أو و وصووف مفصوول لالج وراءات المسووتخدمة فووي هووذا التجنيوود ابتو ً
التطوووع وحتووى الوودخول الفعلووي فووي القووات المسوولحة" ؛ ب _ الفحوووص الطبيووة المتوقعووة قبوول تجنيوود المتطوووعين ؛ ج و الوثووائق المطلوبووة
للتحقووق موون سوون المتط ووعين (شووهادة موويالد  ،افووادة خطيووة ..،ال و ) ؛ د و المعلومووات التووي تتوواح للمتطوووعين وآلبووائهم او األوصووياء
القوانونين علويهم  ،للسوماح لهوم بتكووين رايهوم الخواص وتووعيتهم بالمهوام التوي تنطووي عليهوا الخدموة العسوكرية ؛ ه و و مودة الخدموة الودنيا
وشووروط التس وريح المبكوور  ،وتطبيووق العدال وة او القواعوود التاديبيووة العسووكرية علووى المجنوودين الووذين هووم دون سوون الثامنووة عش ورة وبيانووات
مفصلة بشأن عدد هؤالء المجندين قيد المحاكمة واالحتجاز والجزاءات الدنيا والقصوى المتوقعة في حالة الفرار من الخدمة .
وو و و الح و ووافز التو ووي تسو ووتخدمها الق و ووات المسو وولحة الوطنيو ووة فو ووي تشو ووجيع المتطو وووعين علو ووى االنظمو ووام

االجتماعات في المدارس  ،االلعاب وما الى ذلك )) .

((

المو وونح الد ارسو ووية  ،االعالنو ووات ،
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ان تتخووذ ك وول الت وودابير الممكن ووة عمليو واً ف ووي الن ازع ووات المس وولحة الدولي ووة لك ووي تكف وول ع وودم اش ووتراك

االطفووال الووذين ل ووم يبلغ ووا الخامس ووة عش ورة ف ووي االعمووال العدائي ووة بصووورة مباشوورة  ،كمووا واش ووار
البروتوكول االضافي الثاني في نص المادة (  -3/4ج ) على عدم جواز اشتراك االطفال دون

السون الخامسوة عشورة فووي الن ازعوات غيور الدوليووة  ،وهوذا ماذهبوت اليووه نوص الموادة ( )2/39موون
اتفاقية الطفل(.)1

عليووه فقوود جوواء البروتوكووول االختيوواري مؤكووداً علووى رفووع الحوود االدنووى للمشوواركة فووي االعمووال

العدائية الى ثمانية عشرة عاماً

()2

.

ان عبووارة المشوواركة المباش ورة فووي الن ازعووات المسوولحة المووذكورة ضوومن المووادة ( )2/33موون

البروتوك ووول االضو ووافي االول والم ووادة ( )2/39مووون اتفاقي ووة حق وووق الطف وول والمو ووادة االول ووى م وون
البروتوكول االختياري  ،تضعف فوي الواقوع حمايوة الطفول الوى حود كبيور( ،)3وهوذا ماابدتوه اللجنوة

الدولي ووة للص ووليب االحم وور  ،اذ اقترح ووت عل ووى ح ووذف عب ووارة (بص ووورة مباشو ورة) م وون البروتوك ووول
االضافي االول  ،إالَّ أن ذلك االقتراح لم يقبل  ،وبالمثل فان الفقرة الثانيوة مون الموادة ( )39مون
اتفاقي ووة حق وووق الطف وول اث ووارت النق وواش ف ووي اثن وواء اع وودادها ال س وويما فيم ووا يتعل ووق بحظ وور مش وواركة

( )1فقوود اشووار قووانون حقوووق االنسووان وفووي نووص المووادة ( )2/39موون اتفاقيووة الطفوول علووى أن " تتخووذ الوودول االط وراف جميووع التوودابير
الممكنة عملياً لكي تضمن اال يشترك االشوخاص الوذين لوم تبلوغ سونهم خمسوة عشور سونة اشوتراكاً مباشو اًر فوي الحورب "  .وهنوا يمكون أن

يساق على هذه الفقرة النقد نفسه الوذي وجوه إلوى الفقورة الثالثوة مون الموادة نفسوها ( )39والمتعلقوة بالتجنيود  ،وهوو انوه مون غيور المعقوول

ان يتمتووع االطفووال بحمايووة اكثوور تقييووداً فووي حوواالت النوزاع المسوولح  ،عنوودما اشووارت الووى ان يكووون الحوود االدنووى لسوون التجنيوود والمشوواركة
خمس عشورة سونة فوي حوين حوددت سون الرشود او البلووغ بثمانيوة عشورة عامواً  .وكوذا الحوال بالنسوبة لموا قيول عون ميول المجتموع الودولي

الووى تحديوود سوون الثامنووة عش ورة سووناً للرشوود فووي موضوووع التجنيوود االجبوواري يمكوون ان ينطبووق فووي االعمووال العدائيووة .ينظوور :حيوودر كوواظم
عبد ،مصدر سابق ،ص .92

( )2المادة االولى مون البروتوكوول االختيواري التوي نصوت علوى أن ( تتخوذ الودول االطوراف جميوع التودابير الممكنوة عمليواً لضومان عودم

اشتراك افراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عوشرة من العمر اشتراكاً مباش اًر في االعمال الحربيوة )  .اال ان موا يعواب علوى هوذه

المادة كما سنرى الحقاً هو قصر حظر االشتراك في االعمال العدائية على االشتراك المباشر من دون االشتراك غير المباشر .

( )3يقصود بالمشواركة المباشورة بأنهووا "االعموال الحربيوة التووي يسوتهدف طابعهوا او هوودفها اصوابة افوراد القووات المسولحة ومعوداتها بصووورة
ملموسة ومن ثم يجب التمييز تماما بين المشاركة المباشورة فوي االعموال العدائيوة والمشواركة فوي المجهوود الحربوي التوي غالبواً موا تطلوب

من السكان بدرجة متفاوتة"، .وهذا مانصت ايضاً المادة (/3/4ج) من البروتوكول االضافي الثاني على انوه " ال يجووز تجنيود االطفوال
دون الخامسة عشرة في القوات او الجماعات المسلحة وال يجوز السماح باشتراكهم في االعمال العدائية "  .اذ يتضوح بوان هوذا الونص

جوواء مطلقواً لحظوور اشووتراك االطفووال فووي الن ازعووات المسوولحة سوواء كانووت دوليووة ام داخليووة وهووذا يشوومل االشووتراك المباشوور وغيوور المباشوور

لالطفال ايضاً .
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االطفووال دون الخامسووة عش ورة فووي االعمووال العدائيووة  ،فقوود كانووت اللجنووة الدوليووة ووفووود عديوودة

ترغ ووب ف ووي ان ينطب ووق ه ووذا الحظ وور عل ووى ك وول مش وواركة ف ووي االعم ووال العدائي ووة،اال ان المش وواركة

المباشرة وحدها التي أخذت في الحسبان في هذه المادة(.)1

ولتمييووز بووين االشووتراك المباشوور عوون االشووتراك غيوور المباشوور ،تووم الوزام الدولووة الطوورف بتقووديم

تقووارير الووى لجنووة حقوووق الطفوول بشووأن التوودابير التش وريعة أو االداريووة الراميووة الووى ضوومان عوودم
اشووتراك اف وراد الق ووات المسوولحة الووذين لووم يبلغ ووا سوون الثامنووة عش ورة اشووتراكاً مباش و اًر فووي االعمووال
العدائيووة  ،تتضوومن تحديوود معنووى عبووارة ( االشووتراك المباشوور ) فووي تش وريعات وممارسووات الدولووة

المعنية  ،وهذا ما اشارت اليوه الموادة (/1ب ،ج وو) مون المبوادئ التوجيهيوة بوان تتضومن التقوارير
معلومات عن التدابير المتخذة بغية تفادي زج او ابقاء فرداً مون افوراد القووات المسولحة دون سون
الثامنة عشرة من العمر فوي منطقوة تقوع فيهوا اعموال حربيوة والعقبوات التوي واجهوت تطبيوق هوذه

التوودابير  ،وان تتضوومن ( التقووارير ) اي وراداً لبيانووات مفصوولة وعنوود االقتضوواء بشووأن أف وراد الق ووات
المسوولحة الووذين هووم دون سوون الثامنووة عش ورة الووذين اسووروا علووى الوورغم موون عوودم مشوواركتهم فووي

األعمال العدائية(.)6

( )1ان المشاركة المباشرة ال تشمل اعماالً مون قبيول البحوا عون المعلوموات العسوكرية وتبليغهوا ونقول االسولحة والوذخيرة والتمووين  ،بيود

ان هذه المهمات بالذات هي التي يعهود بهوا الوى االطفوال فوي اغلوب االحيوان  ،حيوا يصوعب الكشوف عون مووقعهم بسوبب قوامتهم ومون

ثووم يتفوقووون فووي العموول عوون البووالغين فووي العموور لووذلك موون المهووم ان تكووون هووذه االنشووطة التووي تمثوول شووكالً موون اشووكال المشوواركة فووي
االعمال العدائية (المشاركة غير المباشرة) محظورة أيضاً لكي يمكن االستفادة تمامواً مون هوذا الحكوم خاصوة ان هوذه االنشوطة غالبواً موا
تكون في خطورة القتال ذاته  .ينظر  :المجلة الدولية للصليب االحمر  ،العدد  ، ٥9المصدر السابق  ،ص .99 -99

( )2للمزيد ينظر :حيدر كاظم عبد ،مصدر سابق ،ص .92
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المطلب الثاني

األدلة الواقعية على منع تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة
يالحظ ان الواقع اوردت قيوداً على جريمة تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة ،

سنحاول البحا في ذلك على النحو اآلتي :

 -1منووع التجنيوود اإلجبوواري  -:ان تحديوود السوون الثامنووة عش ورة تقلوول المخوواطر التووي يتعوورض لهووا
الطفوول  ،وتفووادي تجنيوود االطفووال االحووداا نظو اًر الن المظهوور البوودني يحووول موون دون المخالفووات
القانونية  ،ومن ثم تحقيق المزيد من الحماية الفعالة لالطفال دون سن الخامسوة عشورة  ،اذ مون

المحتمل ان يكون الطفل قبل بلوغها هذا السن قد تلقى تدريباً عسكرياً يحاول الوبعض االسوتفادة
منه في حالة نشوب نزاع مسلح ،ويصدق ذلك بصورة اكبر في حالة وقووع عجوز فوي عودد افوراد

القوات ففي هذه الحالة غالباً ما يتسع نطاق التعبئوة العاموة ويشومل االقول سوناً علوى االخوص(،)1
واذا كووان الحوود االدنووى لسوون التجنيوود هووو الخامسووة عش ورة فووي البروتوكووولين االضووافيين واتفاقيووة

حقوق الطفل  ،اال انه يالحظ في الواقع ان القوات المسلحة او الجماعات المسلحة تجند اطفاالً
اقل من ذلك السن بكثير وفي بعض االحيان ال يملك هوؤالء االطفوال أي شوهادة للمويالد ويكوون

من السهل لرؤسائهم ان يصوروهم على انهم اكبر سناً.

اضووافة الووى ذلووك فقوود يووتم تعيووين الطفوول وهووو لووم يبلووغ السوون الثامنووة عشورة موون العموور فووي

بعض المؤسسات التابعة لو ازرة الدفاع كمراكز التدريب المهنوي او كعموال التنظيوف فوي القواعود
العسكرية على سبيل المثال  ،وخاصة في حاالت الهجوم عليهم من الممكن لهؤالء ان ينخرطوا
ضمن الصفوف في الدفاع عن اماكنهم  ،وبهذا يشاركون في العمليوات العسوكرية  ،وخاصوة ان
بين هؤالء قد تعلموا التدريب من القوات التي تم تدريبهم أو تعلموا على كيفية اسوتخدام االسولحة

بأية وسيلة اخرى  .كما ان هناك العديد من الميليشيات التي ربما قدتم تدريبهم لكون لفتورة وجيوزة
وسيقوا الى ساحات القتال  ،وبذلك يشاركون في النزاعات المسلحة .

 – 2منع التطوع االختيواري  -:اليمكون للطفول ان يتطووع الوى السولك العسوكري اال وان هنواك

باعا او دافع قد تدفعه الى ذلك  ،وربموا قود تكوون الودافع اقتصوادياً  ،أو اجتماعيواً ،أو سياسوياً،

()1ينظر :حيدر كاظم عبد ،مصدر سابق ،ص .92
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أو نفس ووياً ،أو دينيو واً أو م ووذهبياً أو طائفيو واً أوغيره ووا م وون ال وودوافع واالس ووباب الت ووي ذكرناه ووا ض وومن
المطلب الثاني من المبحا االول .

باالضووافة علووى ذلووك ان مشوواركة األطفووال التووي تقوول اعمووارهم عوون الثامنووة عش ورة عام واً ف وي

النزاعات المسولحة قود تكوون لهوا آثوار وخيموة مون الناحيوة النفسوية  ،اذ ربموا تصويب بخلول عقلوي
نتيجووة لمووا يقترفووه موون القتوول وخاصووة المرحلووة هووذه التووي يموور بهووا الطفوول تكووون موون أرق الم ارحوول
والتووي تسوومى بمرحلووة المراهقووة والتووي يتصوورف الطفوول فيهووا تصوورف الكبووار ويخطووئ فيهووا ربمووا

اليخطووأ البووالغ  ،فووان الطفوول مهمووا بوودا فووي ذلووك فووان شووذوذه اكثوور موون البووالغ موويالً الووى ارتكوواب

اعموال وحشووية فنظو اًر لعوودم نضووجه فانووه ال يوودرك دائمواً عواقوب افعالووه وبوسووعه ان يخوورق قواعوود

القانون الدولي االنساني من دون ان يكون على وعي تام بوذلك  ،ويصوح ذلوك بصوورة اكبور اذا

كان الطفل واقعاً تحت تاثير المخدرات فيصبح عندئذ تهديداً للسكان المدنين(.)1

كموا أشووار نووص الموواد (( -2/9ب)/22(،و-ه)  ))3( ،موون نظووام روموا األساسووي للمحكمووة

الجنائيووة الدوليووة علووى عو ّود تجنيوود األطفووال الزاميواً أو طوعيواً أو اسووتخدامهم للمشوواركة الفعليووة فووي
األعم و ووال الحربية،جريم و ووة ح و وورب ،سو و وواء ك و ووان النو و وزاع المس و وولح دوليو و واً أم داخليو و واً ويق و ووع ض و وومن
اختصاصها.

( )1ينظر :المجلة الدولية للصليب االحمر  ،العدد  ، ٥9المصدر السابق  ،ص
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الخاتمة
بعد ان انهينا بحثنا هوذا  ،فقود توصولنا الوى جملوة مون االسوتنتاجات و التوصويات  ،نحواول

ادراج اهمها وعلى النحو التالي :

اوالً  .االستنتاجات :

 -1يقصد بالطفل كل من لم يبلغ السن الثامنة عشرة من العمر .
 -2ان مايدفع الطفل الى التطوع في صفوف القوات المسلحة والميليشويات هوو سووء معاملوة إذا
مووا تعوورض لضوورر بوودني أو نفسووي أو اجبوور علووى تنفيووذ أفعووال تنطوووي علووى مخوواطر صووحية أو
بدنيووة أو نفسووية أو معنويووة تحووول موون دون تمتعووه بحقوقووه أو يحرمووه األشووخاص الووذين يتولووون

تربيته أو رعايته أو حفظه أو المسؤولون عنه أو المحيطون به من حاجاته األساسية .

 -3موون االسووباب المؤديووة الووى تجنيوود األطفوال منهووا اقتصووادية أو اجتماعيووة أوبيئيووة أو دينيووة أو
مذهبية .

 -4فقوود اشووار البروتوكووول االضووافي علووى جعوول الحوود االدنووى لسوون التجنيوود فووي قووات المسوولحة
خمسووة عشوور عام واً وكووذالك الحووال بالنسووبة التفاقيووة حقوووق الطفوول فووان المووادة (/39فق ورة )3منهووا
تجعل الحد االدنى لسن التجنيد بالخامسة عشر عاماً .

 -٥المساواة بين المساهمة االصلية والتبعية عند ارتكاب الجريمة.
 -2موون اركووان جريمووة تجنيوود االطفووال همووا الووركن المووادي والمعنوووي ؛ اذ لووم يفوورق التش وريعات
الجنائية الدولية بين القصد المباشر وغير المباشر .

 -3يالحوظ بووأن جريمووة تجنيود االطفووال تكووون ضومن الجورائم العمديووة وبوذلك تتووافر لوودى الجنوواة
القصوود الجنووائي  ،واليمكوون ارتكابهووا نتيجووة اهمووال او عوودم اتخوواذ الحيطووة والحووذر  ،اي ال تكووون

تحت ظل الجرائم غير العمدية .

 -9لووم تشوور النصوووص القانونيووة ص و ارحة الووى منووع التطوووع االختيوواري  ،كمووا فشوول البروتوكووول
االختي وواري بش ووان اش ووتراك االطف ووال ف ووي الن ازع ووات المس وولحة  ،ورف ووع الح وود االدن ووى لس وون التجني وود
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والمشوواركة فووي الن ازعووات المسوولحة الووى ثمانيووة عشوور عام واً  ،تارك واً للوودول االط وراف تحديوود ذلووك

شريطة ان اليقل عن خمسة عشر عاماً .

ثانياً .التوصيات -:

 -1توعية المجتمع بحقوق الطفل و تنشئته على االعتزاز بهويته الوطنية وعلى الوالء واالنتماء
وشعبا ،ونشور الووعي الثقوافي واالقتصوادي واالجتمواعي والسياسوي والوديني
ﹰ
للعراق أرضاﹰ وتاريخاﹰ

لديهم.

 -2نوصووي المشوورع علووى اقورار مشووروع قووانون حمايووة الطفوول  ،التووي يعوود نقص واً تش وريعيا تعتووري
التشريعات العراقية ،وتضمين النصوص القانونية فيما يتعلوق بمنوع تجنيود االطفوال فوي الن ازعوات

المسلحة وخاصة دون السن الثامنة عشرة من العمر .

 -3نوصي الحكومة على وضع التدابير الوقائية ذات الصوبغة االجتماعيوة والتعليميوة والصوحية
وغيرها من االحكام واالجراءات الراميوة الوى حمايوة االطفوال ومنوع تجنيودهم مون قبول الميليشويات
والقوات المسلحة في النزاعات المسلحة.

 -4نوصووي السوولطة القضووائية بعوودم االخووذ بقووانون االصوولح للمووتهم فيمووا يتعلووق بجريمووة تجنيوود
االطفال في النزاعات المسلحة وتشديد العقاب على مرتكبيها .

 -٥نوص ووي الس وولطة القض ووائية عل ووى العق وواب عل ووى الش ووروع ف ووي جريم ووة تجني وود االطف ووال بعق وواب
الجريمة االصلية .

 -2نوصووي السوولطة التنفيذيووة علووى وضووع اليووات صووارمة لمنووع تجنيوود االطفووال  ،و منووع تووداول
االسوولحة بكاف ووة انواعهووا ب ووين اف وراد المجتم ووع واالتجووار به ووا  ،وعوودم نش وور الوووعي العس ووكري ب ووين
االطفال .

 -3نوصي القضاة علوى فورض عقوبوات صوارمة علوى االشوخاص المعنويوة عنود مسواهمتهم فوي

ارتكوواب جريمووة تجنيوود االطفووال  ،ومنهووا وسووائل االعووالم بكافووة انواعهووا التووي لهووا يوود الطووولى فووي
تجنيد االطفال عن طريق تحريضهم للمشاركة في النزاعات المسلحة .

 -9نوصي علوى انوه باالمكوان تحريوك الودعوى الجنائيوة مون قبول اي شوخص علوم بوقووع جريموة
تجنيد االطفال  ،ذلك للخطورة الجرمية لمرتكبيها.
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 -9على جميع الدول اتخاذ التدابير الالزمة في تشريعاتهم الوطنية على وضع نصوص
واضحة تدعم منع تجنيد االطفال دون السن الثامنة عشرة من العمر في النزاعات المسلحة

سواء اكانت دولية ام داخلية  ،وتعريف القواعد القانونية التي تمنع تجنيد هؤالء االطفال للقوات

المسلحة الحكومية وغير الحكومية والحا على تطبيقها .

 -11ادراج النصوووص القانونيووة والمواثيووق والمووؤتمرات الدوليووة ضوومن التش وريعات الوطنيووة فيمووا
يتعلق بمنع تجنيد االطفال وذلك لحمايتهم .

قائمة المصادر
اوالً  .الكتب :

أ .القرآن الكريم .

ب و كتب اللغة :

 -1ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج ،4دار المعارف ،مصر ،بدون سنة النشر.
 -2ابي عيدا

محمد بن احمد االنصاري القرطبي ،الجامع الحكام القرآن ،ج ،12دار

احياء التراا العربي ،بيروت.199٥ ،

 -3احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي  ،المصبح المنير في غريب الشرح الكبير
،ج ،2المكتبة العلمية  ،بيروت  ،بال سنة الطبع .

 -4محمد بن ابي بكر الرازي  ،مختار الصحاح  ،باب الطاء ،دار الكتب العربي  ،بيروت
.1992 ،

ج و  -الكتب القانونية :

 .1حامد سيد محمد ،االتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود،ط ،1المركز القومي
لالصدارات القانونية  ،مصر.2111 ،

 .2د .رؤوف عبيد :مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري ،مطبعة النهظة
العربية  ،مصر  ،بدون سنة النشر.

 .3د .سهيل الفتالوي ،مبادئ القانون الدولي االنساني ،مطبعة عصام بغداد. 1991 ،
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 .4د.عادل ماجد ،المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية ،مركز الدراسات السياسية
واالستراتيجية ،القاهرة  ،مصر.2111،

 .٥د.عامر الزمالي ،مدخل الى القانون الدولي االنساني ،منشورات المعهد العربي لحقوق
االنسان .1993 ،

 .2د.عبد الفتاح بهيي العواري ،جريمة خطف األطفال واآلثار المترتبة عليها بين الفقه
االسالمي والقانون الوضعي  ،ك،1ط ،1المركز القومي لالصدارات القانونية  ،القاهرة

.2113 ،

 .3د .علي حسين الخلف و د .سلطان عبد القادر الشاوي :المبادئ العامة في قانون
العقوبات  ،شركة العاتك لصناعة الكتاب  ،القاهرة . 2111 ،

 .9راغب فخري يوسف وطارق قاسم حرب – شرح قانون الخدمة والتقاعد العسكري –
دائرة التدريب العسكري – مديرية التطوير القتالي – ط. 199٥ – 1

 .9ستانيسالف.أ.نهليك ،عرض موجز للقانون الدولي اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب
األحمر.1994،

 .11شارلوت ليندسي  ،نساء يواجهن الحرب  ،اللجنة الدولية للصليب االحمر 2112 ،
.

 .11عبدا احمد  ،بناء االسرة الفاضلة  ،دار البيان العربي  ،بيروت .1991،

ثانياً .الرسائل الجامعية والمجالت :

 -1بصائرعلي محمد البياتي  ،حقوق المجني عليه أمام المحكمة الجنائية الدولية،أطروحة
دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ،جامعة بغداد.2112 ،

 -2حيدر كاظم عبد ،حماية النساء واالطفال اثناء النزاعات المسلحة  ،رسالة ماجستير مقدمة
الى كلية القانون  ،جامعة بابل .2114 ،

 -3د .تميم طاهر احمد :حماية حقوق الطفل من االنتهاكات الجنائية الدولية ،مجلة دراسات
قانونية ،قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة  ،بغداد العدد()29لسنة .2112

 -4ميسون الوحيدي ،االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني  ،مجلة الطفولة والتنمية
،العدد ( )1ربيع  ، 2111صادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية.

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جريمة تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة (دراسة مقارنة)

036

 -٥وحيدر خلف جودة  ،تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة  ،رسالة ماجستير مقدمة إلى
كلية القانون ،جامعة بغداد . 2111 ،

 -2مجلة االنساني  ،اللجنة الدولية للصليب االحمر  ،العدد  ، 24جنيف . 2113 ،
 -3المجلة الدولية للصليب االحمر  ،اللجنة الدولية للصليب االحمر  ،السنة الحادية عشر ،
العدد  ، ٥9جنيف  ،آذار . 1999 ،

ثالثاً .األتفاقيات والق اررات :
أ .االتفاقيات:

1و اتفاقية جنيف االولى لعام  1949بشان تحسين حال الجرحى والمرضى من افراد القوات
المسلحة في الميدان.
 .2اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب .
3و البروتوكول االضافي االول التفاقيات جنيف االول والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات
المسلحة الدولية .
4و البروتوكول االضافي الثاني التفاقيات جنيف االول والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات
المسلحة غير الدولية .
٥و اتفاقية االمم المتحدة لحقوق الطقل لعام . 1999
 .2النظام االساسي للمحكمة الدولية الجنائية في روما ،
3و البروتوكول االختياري (الملحق باتفاقية حقوق الطفل) لعام  2111بشان مشاركة االطفال

في النزاعات المسلحة .

ب .القوانين والق اررات والوثائق :
القوانين:

 -1قانون العقوبات رقم 111لسنة  1929المعدل.
 -2قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم  1لسنة  193٥الملغي.
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 -3مشروع قانون حماية الطفل العراقي

 -4مبادئ باريس  ،قواعد و مبادئ توجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة
أو الجماعات المسلحة  ،فبراير/شباط .2113

 -٥اتفاقية حقوق الطفل لعام ،1999

 -2قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداا ("قواعد بيجين")،
 -3قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداا المجردين من حريتهم ("قواعد هافانا").
الق اررات :

1و القرار  19الصادر عن المؤتمر الدولي التاسع عشر .
2و القرار  22الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والعشرين .
3و القرار  9الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني والعشرين .
4و قرار الجمعية العامة (. )33/٥1
٥و قرار الجمعية العامة (. )39/٥٥
وثائق االمم المتحدة :
) (A/54/49؛ ) (A/54/361؛) (A/55/2؛) (A/55/41؛) (S/1995/1؛ )(A/51/49
؛)(S/1995/4

)(E/CN/.6/2000/PC/2؛). (E/2000/99
رابعاً .المواقع االلكترونية :

سمير بدران  ،مقال بعنوان (نحو محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين)  ،منشور
ضمن الموقع االلكتروني :

(1) http://www.Jala11.8m.com/mqalat ,2/3/2011,cl;11;20.a.m.

(2) https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/childreninterviewm 101207.ht22/10/2013,Cl;10;25,A.m.
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(3)http;//www.alahednews.com.lb,2/3/2015;Cl;11;25p.m.
: المصادر باللغة االنكليزية.ًخامسا

(1(Maggie Black – Children In Conflict – UNICEF- AU.K. Agenda –

1998.

)2( Llene Cohn And Guy S.Goodwin–Gill–Child Soldiers–A Study On
Behalf Of The Henrry Dunant Institute,Geneva،1997.
(3) Children Of War– NO.1/00-March– 2000

)4(Children of War – NO. 4/ 98– December – 1998 .

)٥( UN and UNICEF-Child Soldiers& Children of war – NO.1/00March– 2000.
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الملخص

يتعرض الطفل التي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر  ،بحكم ظروفهم وحداثة سنهم

وطراوة عودهم لخطر التجنيد اكثر من غيرهم في اماكن النزاعات من قبل الميليشيات أو

الدول  ،وهذا ليس باألمر الجديد فلقد أ ِ
ُشر َك األطفال منذ قرون سابقة في الحمالت
العسكرية كجنود أو قارعي طبول الحرب في ساحات الحروب في أوربا  ،وفي الحرب

العالمية الثانية كان لألطفال دو اًر في حركات المقاومة في أوربا وتعرضوا لحمالت إبعاد
بعد إلقاء القبض عليهم أو تم اعتقالهم في معسكرات ،اال أن السنوات التالية للحرب

العالمية الثانية تميزت بظهور أساليب من النزاعات تواجه فيها الجيوش الجماعات
المسلحة وحرب العصابات والنزاعات العرقية أو حتى من نفس العرق  ،وأختلط المدنيون

مع المقاتلين وبات من الشائع رؤية األطفال،حتى الصغار جداً منهم  ،في ميادين القتال
مدججين بالسالح ومستعدين الستخدامه بشتى الصور  ،وتعد مشكلة تجنيد األطفال أو

إشراكهم في العمليات العسكرية أصبحت ظاهرة عالمية ،كما أن هناك أطفال انتحاريون
في العديد من الدول كما الحظناه في العراق من قبل داعش على سبيل المثال  ،وأطفال

يعملون كأعضاء في عصابات مسلحة في كولمبيا ومقاتلون دون العاشرة في أفغانستان

والسودان ومتى ما تم تجنيد األطفال أو إقرار إشراكهم في القتال فان تدريبهم يجري

بطريقة تستهدف تحطيم صالتهم بأسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتغيير قيمهم األخالقية وكل

ذلك تحت ذريعة "تعليمهم كيف يقاتلون" .والكثير من هؤالء األطفال يرغمون على
االشتراك في قتل أفراد أسرهم لكي "يتعلموا الجلد والقسوة ويصبحوا مقاتلين أشداء " على

حسب زعم قادتهم.وعلى الرغم من عدم االمكان على حصر عدد األطفال المجندين في
النزاعات المسلحة عبر أنحاء العالم،اال أنه يعد الدول متهمة بارتكابها أخطر جريمة بحق

اإلنسانية جمعاء ،بقتلها ألحالم الطفولة في مهدها ودفنها في مقابر النزاعات المسلحة؛

لذا فقد أصبح لظاهرة تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة وقع كبير في نفوس العاملين
في الحقل اإلنساني ومنها القانوني في السنوات األخيرة ،السيما بعد تزايد عدد األطفال

المجندين في صفوف القوات المسلحة الحكومية أو المليشيات والجماعات المسلحة
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المعارضة للدولة  ،اذ يجند األطفال بطرائق عديدة،فقد يكرهون على التجنيد أو يجندون
عن طريق كتائب التجنيد أو يخطفون أو قد يرغمون على االنضمام إلى جماعات مسلحة

للدفاع عن أسرهم  ،وفي كثير من األحيان يتم التقاط األطفال بشكل تعسفي من الشوارع
أو المدارس أو مؤسسات إيواء األيتام لتجنيدهم .وهناك من يتطوع نتيجة حمالت غسيل

الدماغ التي يقوم بها المسؤولون لهم .وتتنوع الوظائف التي يوكل بها إلى األطفال في

أثناء تجنيدهم أو وجودهم مع القوات المسلحة ،فقد يكونوا حمالين أو جواسيس أو طباخين

 ،وفي نهاية المطاف ينتهي بهم األمر على خطوط الجبهة للقتال أو لتفجير حقول

األلغام ،وكثي اًر ما يتعرض األطفال الجنود للعقوبات القاسية من قبل قادتهم إذا ما أهملوا
أو قصروا في أداء واجباتهم أو فشلوا في التدريبات العسكرية أو لعدم طاعتهم األوامر أو

الستسالمهم لطفولتهم وسعيهم للهو واللعب أو لهروبهم من فرقهم أو جماعاتهم المسلحة،

وقد يصبح األطفال متوحشين بسبب العنف الذي يشركون فيه من دون إرادة أو إدراك مما
يجعل منهم مجرمي حرب ،وقد اثبتت الواقع عدم اقتصار التجنيد على الذكور فقط بل

هناك العديد من اإلناا يجندن ويشركن في القتال أو لخدمة الجنود وغالباً ما يستخدمن

ألغراض الطب والخدمات الجنسية  ،هذا ويعد تجنيد االطفال من أسوأ أشكال عمل
االطفال على الرغم من امتناع العديد من الحكومات عن االعتراف ِ
بهذه الحقيقة  ,وهو
كذلك نظ اًر للطبيعة الخطرة لهذا العمل الذي يضر بصحة االطفال الصغار ويهدد
سالمتهم ويؤثر في معنوياتهم .وقد انتهجنا في بحثنا هذا منهجية تحليلية مقارنة  ،وذلك

من خالل تحليل النصوص والمواثيق واالتفاقيات التي جاءت بهذا الخصوص  ،وتم
مقارنته مع القوانين االخرى .اما بالنسبة لخطة البحا فقد قسمناه على مبحثين  ،اذ بحثنا

في المبحا األول في ماهية جريمة تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة وفي مطلبين

،ففي األول بحثنا في المفهوم واألسباب  ،اما في المبحا الثاني فقد تطرقنا بالبحا الى
منع تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة وفي مطلبين  ،في األول بحثنا في األدلة

القانونية على منع تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة ،وفي الثاني تطرقنا الى األدلة
الواقعية على منع تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة،وختمنها بخاتمة تبين أهم

االستنتاجات والتوصيات التي توصلنا اليها من خالل بحثنا هذا.
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Abstract
exposed a child who has not attained the age of eighteen, by virtue of their
circumstances and the modern age and the tenderness of their promises to
the risk of recruiting more than others in places of conflict by militias or
countries, and this is not new it has involved children from previous
centuries in military campaigns as soldiers or drummers drums of war in
yards wars in Europe, and in the Second World War for children was a role
in the resistance in Europe movements and subjected to campaigns
deportation after being arrested or detained in the camps, but the years
following the Second World War was marked by the emergence of
methods of conflict where the armies facing armed groups and guerrilla
warfare and conflict ethnic or even of the same race, civilians and mingled
with combatants and it is common to see children, even very young of
them, in the fields of fighting heavily armed and ready for use in various
images, is the problem of recruitment or use of children in military
operations have become a global phenomenon, as there are suicide
bombers Children In many countries, as we have observed in Iraq by
Daash For example, the children are working as members of the armed
gangs in Colombia and fighters without the tenth in Afghanistan, Sudan,
when what has been the recruitment of children or the adoption of their
involvement in the fighting, the training being in a manner designed to
break the links with their families and their communities and change moral
values, all under the pretext of "teaching them how to fight." Many of these
children are forced to participate in the murder of their family members in
order to "learn the skin, cruelty and become tough fighters" by their leaders
claimed on.
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Although not possible to count the number of child soldiers in armed
conflicts around the world, it is the countries accused of committing the
most serious crime against all of humanity, to kill her for the childhood
dreams in the bud and buried in the tombs of armed conflict; therefore it
has become the phenomenon of recruitment of child soldiers in signed
armed conflicts large in the hearts of humanitarian workers, including legal
in recent years, especially after the increasing number of child soldiers in
the ranks of the government armed forces or militias and armed groups
opposed to the state, as children are recruited in many ways, they hate the
recruitment or recruited by recruiting battalions or kidnapped or may be
forced to join armed groups to defend their families, and often arbitrarily
children are picked up from the streets or schools or shelters for orphans
recruited institutions. There are those who volunteer as a result of
brainwashing campaigns carried out by the officials to them.
And varied jobs churning out to children during their recruitment or
presence with the armed forces, they may be porters, spies, cooks, and
ultimately end up on the front lines of the fighting or to blow up the mine
fields, and children are often the soldiers harsh sanctions by their leaders if
they are inattentive or have defaulted in the performance of their duties or
fail to military exercises or for not obeying orders or to surrender to their
childhood and their quest for fun and play or to escape from their teams or
armed their communities, have children become savages because of the
violence that associates it without the will or perception which makes them
war criminals, actually has been proven not to be limited recruitment to
males only, but there are many females recruited and Icherkn in the
fighting or to serve the soldiers, often using for cooking and sexual
services, this is the recruitment of children from the worst forms of child
labor in spite of many of the governments failure to recognize this fact, It
is also given the hazardous nature of this work which is harmful to young
children's health and threaten their safety and affect their morale.
May we act in our present analytical methodology compared, through texts
and conventions and agreements that came with this particular analysis, it
was compared with other laws.
As for the research plan we have been divided by the two sections, as we
discussed in the first section in the nature of the crime of recruitment of
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children in armed conflicts and in the two demands. In the first we
discussed the concept and the reasons, but in the second section has
touched research to prevent the recruitment of children in armed conflict
and in the two demands, in I looked at the first legal evidence to prevent
the recruitment of children in armed conflict, and in the second dealt with
the realism of evidence to prevent the recruitment of children in armed
conflict, and Khtmanha conclusion shows the most important conclusions
and recommendations that we reached through our research.
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