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حظر جتنيد األطفال أثناء اننزاعات املسهحة

 انتجنيد اإلنكرتوني منذوجاا -Prohibition of recruitment of children
Exempla – during armed conflict
Electronic recruitment
(مستم)

أ.م.د .صالح حسن العزي

أ.م.د .سموى أحمد ميدان المفرجي

نهى عبد الخالق احمد
جامعة كركوك  /كمية القانون والعموم السياسية

المقـــــــدمـــــــة
وفر القانوف الدولي اإلنساني وقانوف حقوؽ اإلنساف العديد مف الضمانات وقواعد

الحماية التي تكفؿ تمتع الطفؿ بالحقوؽ المقررة لوُ كافة بموجب الصكوؾ الدولية وحظر
الممارسات التي تسمبوُ ىذه الحقوؽ أو الحماية ومف بينيا تجنيده في الحػروب وزجػو فػي

خضػػـ القتػػاؿ ليتػػول أداء دور مباشػػر فييػػال لػػذلؾ ولقطػػع الطريػػؽ عمػ الجيػػات الفاعمػػة
ُ
كافػػة فػػي الن ازعػػات المسػػمحة أمػػاـ قياميػػا بتجنيػػد ا طفػػاؿ واسػػتخداميـل تعاونػػت قواعػػد
القانوف الدولي لتحظر وبشكؿ قاطع ىذه الممارسة إيقانا منيا بمػد خطورتيػا وجرميتيػا

عمػ أجيػػاؿ المسػػتقبؿ ومػػا تسػػببو مػػف أذ ودمػػار وعواقػػب جسػػيمو ويمػػتمس ىػػذا الحظػػر
في كؿ مف قواعد القانوف الدولي اإلنساني وقواعد قانوف حقػوؽ اإلنسػاف وقػانوني العمػؿ

والجنائي الدولييف والعديد مف الق اررات والتقارير الصادرة مف الييئات والمنظمػات الدوليػة
العالمية واإلقميمية لتتظافر الجيود كافػة فػي سػبيؿ إرسػاء ىػذا الحظػر عمػ أرض الواقػع
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وصول إل نتائج ممموسة في ىذا المجاؿل و ىمية قواعد الحظر سواء تمؾ التػي تحظػر
التجني ػػد بطرق ػػو التقميدي ػػة أـ الت ػػي تحظ ػػر ا س ػػاليب الحديج ػػة لمتجني ػػد المتمجم ػػة بالتجني ػػد

اإللكترونػػي سػػنتول د ارسػػتياص مخصصػػيف المبحػػث ا وؿ لمقواعػػد القانونيػػة الدوليػػة التػػي
حظػػرت تجنيػػد ا طفػػاؿ واسػػتخداميـ لتقتصػػر عم ػ صػػور التجنيػػد التقميديػػة مػػف خ ػ ؿ

تقسػػيميا إل ػ مطمبػػيف يتنػػاوؿ الوؿ الحظػػر بموجػػب القػػانوف الػػدولي النسػػاني والقػػانوف
الػػدولي لحقػػوؽ النسػػاف ص كػػذلؾ الحظػػر بموجػػب قػػانوني العمػػؿ والجنػػائي الػػدولييف فػػي

المطمب الجانيص وفي المبحث الجاني نبيف القواعد القانونيػة والقػ اررات الدوليػة التػي تحظػر

التجنيد اإللكتروني وفقا لما يأتي :

املبحث األول

حظر جتنيد االطفال مبذواب قذواعد انقانذون اندويل
تعػػد قواعػػد القػػانوف الػػدولي ُكػ وأحػػدا مكممػػة لبعضػػيا الػػبعض مترابطػػة مػػف حيػػث
ا ىمية والدور واليدؼ تسع في ا وؿ وا خير لحماية اإلنساف وضماف حصولو عم
الرعايػػة والحقػػوؽ المقػػررة ل ػوُل لسػػيما ا طفػػاؿ الػػذيف بػػاتوا حطبػػا لني ػراف الحػػروب وقػػت
اندلعيا ووقت السمـ مف خ ؿ تييئتيـ ي قتاؿ يندلع في المسػتقبؿل لػذلؾ أخػذت ىػذه
القواعػػد عم ػ عاتقيػػا حمايػػة ا طفػػاؿ مػػف م بػػة ىػػذه الحػػروب ومػػف اسػػت ليـ ليكون ػوا

جنودا ومقاتميف فييا وذلؾ مف خ ؿ حظر ىذا الست ؿ وتجريمول ولبيػاف ذلػؾ نتنػاوؿ

آليػػة الحظػػر والقواعػػد القانونيػػة التػػي نصػػت عميػػو فػػي القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني وقػػانوف
حقوؽ اإلنساف في المطمب ا وؿص وقواعد قػانوني العمػؿ والجنػائي الػدولييف فػي المطمػب

الجاني وكما يأتي:
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امللطهب األول

احلظر يف انقانذون اندويل اإلنساني وانقانذون اندويل حلقذوق
اإلنسان

لبياف حظر التجنيد في القػانوف الػدولي النسػاني والقػانوف الػدولي لحقػوؽ النسػاف
ارتأينا تقسيـ المطمب اع ه ال فرعي وكالتي:

الفرع األول :الحظر بموجب القانون الدولي ال نساني
عم ػ الػػرنـ مػػف ل
أف الطفػػؿ كونػػو يمجػػؿ مسػػتقبؿ اإلنسػػانية جػػدير بالحمايػػة الدوليػػة

الكافي ػػةل نج ػػد ألن ػػو ل ػػـ يحظػ ػ ب ػػنص صػ ػريه ف ػػي معاى ػػدات جني ػػؼ لع ػػاـ  9949يح ػػرـ
است لو وتعريض حياتو لمخطر في زمف الحربل عم الرنـ مػف جبػوت تجنيػد ا طفػاؿ

فػػي كجيػػر مػػف الحػػروب الػػدائرة إبػػاف تمػػؾ الفتػرةل ولػػـ تػػع ا وسػػاط القانونيػػة أىميػػة التفرقػػة

بػػيف الطفػػؿ المػػدني نيػػر المحػػارب والطفػػؿ المحػػاربل وليػػذا فػ ل
ػةف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة
والمتعمقة بحماية المدنييف وقت الحرب تحدجت فقط عف وضع ا طفاؿ كمدنيف ليس ليـ

دور مباشر في أعماؿ القتاؿ()9ل فمـ تعالج مسألة مشاركة ا طفاؿ في ا عمػاؿ العدائيػة

وآلية حمايتيـ منيال نير ألنو يمكف إيجاد نوع مف الحماية ضد التجنيد في نصوص ىذه

التفاقيػة وذلػؾ فػػي المػادة ( )2/ 59والتػي نصػػت عمػ ألنػو ل يجػػوز لدولػة الحػػت ؿ أف
ترنـ ا شخاص المحمييف عم العمؿ إل إذا كانوا فوؽ الجامنة عشر مف العمػرل وبيػذه

الحالػػة تقتصػػر الخدمػػة عمػ ا عمػػاؿ ال زمػػة لتػػوفير احتياجػػات جػػيش الحػػت ؿ أو فػػي
خدم ػػة المص ػػمحة العام ػػةل أو لت ػػوفير ال ػػذاء أو الم ػػأو أو المم ػػبس أو النق ػػؿ أو الص ػػحة

لسكاف البمد المحتؿل ول يجوز إرناـ ا شخاص المحميػيف عمػ القيػاـ بػأي عمػؿ يترتػب

) (9د .فضيؿ ط فحةل حماية ا طفاؿ في القػانوف الػدولي اإلنسػانيل بحػث مقػدـ فػي المػؤتمر الػدولي
لحقوؽ الطفؿ مف منظور تربوي وقانونيل جامعة اإلسراء ا ردفل 2292ل ص.22
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عميو التزاميـ بالشتراؾ في عمميات حربية()9ل وعميو في ظؿ نياب النص الصػريه فػي
اتفاقي ػػات جنيػ ػؼ لع ػػاـ  9949يح ػػرـ تجني ػػد ا طف ػػاؿ أجن ػػاء الن ازع ػػات المس ػػمحةل وظي ػػور

أىمي ػػة بح ػػث ى ػػذا الوض ػػع ف ػػي الن ازع ػػات الداخمي ػػة فضػ ػ ع ػػف الن ازع ػػات الدولي ػػةل ب ػػدت
الضرورة الممحة لتحريـ اشتراؾ ا طفاؿ في أي نزاع مسمه وبأي شكؿ مػف ا شػكاؿ لػذا

بػػدأ الىتمػػاـ الجػػدي بيػػذا الوضػػع مػػف جانػػب منظمػػات عديػػدة كػػاف عم ػ أرسػػيا المجنػػة

الدوليػػة لمصػػميب ا حمػػر فػػي عػػاـ  9979بعػػدما بػػدا ليػػا قصػػور اتفاقيػػات جنيػػؼ عػػف
معالجة مشكمة ا طفاؿ في النزاعات المسمحة()2ل فكانػت حصػيمة ىػذا الىتمػاـ والجيػود
المبذول ػػة الوص ػػوؿ إلػ ػ حظ ػػر تجني ػػد ا طف ػػاؿ ف ػػي الن ازع ػػات المس ػػمحة وب ػػنص صػ ػريه
وواضػػه بموجػػب كػػؿ مػػف البروتوكػػوليف اإلضػػافييف لعػػاـ  9977ممحقػػيف باتفاقيػػة جنيػػؼ

لعػػاـ  9949ل إذ ألزم ػػت المػػادة ( )77م ػػف البروتوك ػػوؿ اإلضػػافي ا وؿ أطػػراؼ النػػزاع

بعدـ إشراؾ ا طفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف خمسة عشر عاما في أعماؿ القتػاؿ أو فػي
خدمػػة قواتيػػا المسػػمحة أو قبػػوؿ تطػػوعيـ فػػي ىػػذه الق ػوات أو اسػػتخداميـ فػػي ا ن ػراض

العسكرية()3ل وتشجع دوؿ ا طراؼ فػي النػزاع عمػ تجنيػد ا كبػر سػناي مػف بػيف ا طفػاؿ
المذيف تتراوح أعمارىـ بيف ( 95و )98عاما()4ل ومف خ ؿ استقراء مضموف ىذه المػادة

نجد ألنيا تنص عم حظر الشتراؾ المباشر لألطفاؿ في الن ازعػات المسػمحةل أي حظػر

) (9عمدة فايز البزول الحماية الخاصة لبعض الفئات في القانوف الدولي اإلنساني ( أطفاؿ – نساء –
صػػحفييف)ل رسػػالة ماجسػػتيرل كميػػة الد ارسػػات العميػػال فمسػػطيفل جامعػػة النجػػاح الوطنيػػةل 2292ل

ص.46

) (2نياري نصيرةل الحماية القانونية لألطفاؿ مف التجنيد في النزاعات المسػمحةل مجمػة الفقػو والقػانوفل
ع ()99ل 2294ل ص. 247
) (3كرار صاله حموديل الحماية الدولية لألطفاؿ والنساء في النزاعات المسمحةل ط9ل منشورات زيف
الحقوقيةل بيروتل 2295ل ص.48

) (4الطػػاىر يعق ػػرل الحماي ػػا القانونيػػة لمطف ػػؿ ف ػػي الن ازع ػػات المس ػػمحةل مجم ػػة مص ػػارؼ – قس ػػـ العم ػػوـ
القانونية -ل السنة السابعةل ع ()94ل حزيراف 2293ل ص. 59
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المساىمة في حمؿ الس ح فقط()9ل كذلؾ حددت السف التي ل يجوز لألطفػاؿ دونيػا أف
يشػػاركوا فػػي ا عمػػاؿ العدائيػػةل وتميػػزت ىػػذه المػػادة بالتشػػجيع عم ػ رفػػع مسػػتو السػػف

الذي يجوز انط قا منو بتجنيد ا طفاؿ(. )2

خ فػا لمػا جػػاء فػي البروتوكػوؿ ا وؿ تضػػمنت المػادة (/ 3/4ج ) مػف بروتوكػػوؿ

جنيؼ الجاني التزاما مطمقا عم عاتؽ الدوؿ ا طػراؼل إذ إلنيػا نصػت عمػ ل
أف ا طفػاؿ
المذيف يبمغ سنيـ ( )95عاـ يحظر تجنيػدىـ فػي القػوات المسػمحة والجماعػات المسػمحةل
ول يسػػمه ليػػـ الشػػتراؾ فػػي العمميػػات العدائيػػة()3ل ويعػػد البروتوكػػوؿ الجػػاني أشػػد صػرامة

مػػف بروتوكػػوؿ ا وؿ فػػي موضػػوع التجنيػػدل لن ػو طبػػؽ عم ػ الن ازعػػات الداخميػػةل وكػػوف
المخػػاطبيف بػػو أشػػخاص محػػدديف داخػػؿ إقمػػيـ أو دولػػة وأحػػدة ل نيػػرل كػػذلؾ وفػػر ىػػذا
البروتوكػػوؿ حمايػػة خاصػػة لألطفػػاؿ دوف الخامسػػة عشػػر حتػ لػػو اشػػتركوا فػي ا عمػػاؿ

العدائية بصورة مباشرة()4ل وبتمعف الحظر الوارد بيذا البروتوكوؿ نجد ل
أف واضعيو شمموا
كؿ أنواع الشتراؾ في ا عماؿ العدائية سػواء بشػكؿ مباشػر أـ نيػر مباشػر؛ لف ىنػاؾ

مبدأ قانوني مفاده ل
بأف المطمؽ يجري عم إط قو ما لـ يقيػد بالدللػة أو المفػظل ومػف جػ لـ

فيػو يميػػؿ إلػ التشػػديد سػػيما ل
أف الطفػػؿ فػي ىػػذه المرحمػػة العمريػػة لػػيس لديػػو مػػف اإلدراؾ
والنضوج ما يؤىمو لتخاذ القرار المناسب(. )5

) (9محمد الناديل ا طفاؿ الجنود في ظؿ القانوف الدولي اإلنسانيل ص . 33
) (2د .ماىر جميؿ ابو خواتل مرجع سابؽل ص .275-274
) (3د .محم ػػد يوس ػػؼ عمػ ػوافل د .محم ػػد خمي ػػؿ الموسػ ػ ل الق ػػانوف ال ػػدولي لحق ػػوؽ اإلنس ػػافل الحق ػػوؽ
المحميةل ج 2ل ط9ل دار الجقافةل ا ردفل 2299ل .555

) (4صػػاله دواس سػػالـ الخوالػػدةل الحمايػػة الخاصػػة لمنسػػاء وا طفػػاؿ مػػف اجػػار الن ازعػػات المسػػمحة فػػي
ضوء قواعد القانوف الدولي اإلنساني والتشريع اإلس مي – دراسة مقارنةل رسالة ماجستيرل عمػافل
كمية العموـ القانونيةل جامعة الشرؽ الوسط لمدراسات العميال 2227ل ص .935
) (5اب ػراىيـ عمػػي محمػػد تمػػيـ الجبػػوريل حمايػػة ا طفػػاؿ اب ػػاف الن ازعػػات المسػػمحة – د ارسػػة فػػي ظػػؿ
اتفاقي ػػات جني ػػؼ الرب ػػع ع ػػاـ 9949ل رس ػػالة ماجس ػػتيرل العػ ػراؽل كمي ػػة الق ػػانوفل جامع ػػة تكري ػػتل

2294ل ص .76
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أما عف اإلع ف الخاص بحماية النساء وا طفاؿ فػي حػالت الطػوارئ والن ازعػات
المس ػػمحة فم ػػـ ُيش ػػر إلػ ػ مس ػػألة تجني ػػد واس ػػتخداـ ا طف ػػاؿ وحظػ ػره؛ ب ػػؿ اكتفػ ػ بالتأكي ػػد
بضػػرورة اللت ػزاـ با حكػػاـ والقواعػػد المتعمقػػة بحقػػوؽ وحمايػػة الطفػػؿ ال ػواردة فػػي مواجيػػؽ

حق ػػوؽ اإلنس ػػاف واتفاقي ػػات جني ػػؼ لع ػػاـ  9949والبروتوك ػػولت اإلض ػػافية لع ػػاـ 9977

واع ف جنيؼ لعاـ  9925الخاص بحظر استخداـ ا سمحة الكيمياويػة والجػدير بالػذكر

ل
أف ىػذا اإلعػ ف جػاء نظػ ار ل نتياكػات المسػػتمرة لحقػوؽ الطفػؿ أجنػاء الن ازعػات المسػػمحة
سػواء أكانػػت دوليػػة أـ نيػػر دوليػػةل كػػذلؾ النتياكػػات فػػي ا قػػاليـ المحتمػػة أو التػػي تشػػيد
صراعا مسمحا مف أجػؿ الحصػوؿ عمػ حػؽ تقريػر المصػير والسػتق ؿ()9ل وعمػ الػرنـ

أف اخطر تمؾ النتياكات كانت تجنيد ا طفاؿ واشػراكيـ فػي القتػاؿ إل ل
مف ل
أف اإلعػ ف
خ مف أي إشارة إليو بالحماية أو الحظر .
ول ػػيس ببعي ػػد ع ػػف ذل ػػؾ أى ػػتـ الق ػػانوف ال ػػدولي لحق ػػوؽ اإلنس ػػاف بحماي ػػة ا طف ػػاؿ
وضػػماف تمػػتعيـ بحقػػوقيـ مػػف خ ػ ؿ العديػػد مػػف اإلع نػػات والمواجيػػؽ والتفاقيػػات التػػي

تولت ميمة رعايا ا طفاؿ وآليات حمايتيـل إل ألنيا لـ تكف جميعػا فػي موقػؼ وأحػد مػف

ىػػذه الحمايػػةل لسػػيما حمايػػة الطفػػؿ مػػف التجنيػػد مػػف خ ػ ؿ حظ ػرهل فنجػػد إع ػ ف نػػوث
ا طفػػاؿ لعػػاـ  9923لػػـ يضػػـ أي نػػص أو قاعػػدة عػػف رعايػػة ا طفػػاؿ أو حمػػايتيـ مػػف

التجنيدل وكذلؾ كاف موقؼ اإلع ف العالمي لحقوؽ اإلنساف واع ف حقػوؽ الطفػؿ لعػاـ
 9959والعي ػػديف ال ػػدولييف لع ػػاـ 9966ل ول ػػـ يوج ػػد ف ػػي ك ػػؿ مني ػػا قاع ػػدة صػ ػريحة أو
ض ػػمنية ع ػػف تجني ػػد ا طف ػػاؿ أو إشػ ػراكيـ ف ػػي القت ػػاؿل ف ػػي المقاب ػػؿ نص ػػت العدي ػػد م ػػف
التفاقيات الدولية عم منع الدوؿ مف تجنيد ا طفػاؿ فػي القػوات المسػمحة ومنيػا اتفاقيػة

حقوؽ الطفؿ التي تعيدت فييػا الػدوؿ ا طػراؼ بػأف تحتػرـ وتكفػؿ قواعػد القػانوف الػدولي

اإلنس ػػاني ف ػػي حال ػػة النػ ػزاع المس ػػمهل واف تتخ ػػذ الت ػػدابير ال زم ػػة كاف ػػة لك ػػي تض ػػمف أل

) (9د .حسػػنيف المحمػػدي البػواديل حقػػوؽ الطفػػؿ بػػيف الش ػريعة اإلسػ مية والقػػانوف الػػدوليل دار الفكػػر
الجامعيل السكندريةل 2227ل ص .995- 994
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يشترؾ ا شخاص الذيف لـ يبم وا سف الخامسة عشر فػي ا عمػاؿ العدائيػة

()9ل

نيػر ل
أف

المادة ( )38مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ لـ تسجؿ أي تقدـل فقػد جػاءت تكػرار لػنص المػادة

( )2/77مف البروتوكوؿ اإلضافي ا وؿ ليس ذلؾ فحسب بؿ ؛ ضمت تناقضػا واضػحا
وصريحا بيف نصوصيا ففي الوقت الذي عرفت بو الطفؿ بأنو " كؿ إنساف حت الجامنة

عشػػر مػػا لػػـ يبمػػغ سػػف الرشػػد قبػػؿ ذلػػؾ بموجػػب القػػانوف المنطبػػؽ عميػػو "ل جػػاءت فػػي
نصػػوص أخػػر تطالػػب بعػػدـ تجنيػػد ا طفػػاؿ دوف الخامس ػة عشػػر فػػي قواتيػػا المسػػمحةل

وىو ما يعنػي ل
أف الطفػؿ مػا بػيف سػف الخامسػة عشػر والجامنػة عشػر مسػموح بتجنيػده فػي

القػ ػوات المس ػػمحة لم ػػدوؿ ا طػ ػراؼ وى ػػو م ػػازاؿ طفػ ػ طبق ػػا لتعري ػػؼ الم ػػادة ا ولػ ػ لس ػػف

الطفولة(. )2

وتجػػدر اإلشػػارة إل ػ ألنػػو مػػف تحميػػؿ نػػص المػػادة ( )38نجػػد ل
أف الت ػزاـ الػػدوؿ فػػي

مجػػاؿ حمايػػة ا طفػػاؿ فػػي المنازعػػات المسػػمحة ل يقتصػػر عمػ مػػا ورد فييػػال والنمػػا ىػػي
ممزم ػػة ك ػػذلؾ بالقواع ػػد الدولي ػػة المنص ػػوص عميي ػػا ف ػػي التفاقي ػػات الدولي ػػة الس ػػابقة وك ػػؿ
القواعد الدولية التي سيتـ التفاؽ عمييا لحقال أمػا فيمػا يتعمػؽ بالشػتراؾ فػي القتػاؿ فقػد

جػػاءت ىػػذه الم ػادة ص ػريحة فػػي منػػع اشػػتراؾ ا طفػػاؿ دوف سػػف الخامسػػة عشػػر اشػػتراكا
مباش ارل وفيما يخص قياـ الػدوؿ بتجنيػد ا طفػاؿ نجػد ل
أف ىػذه المػادة أجػازت التجنيػد فػي

الق ػوات المسػػمحة النظاميػػة لمػػدوؿ ش ػريطة أف يكػػوف ىػػؤلء قػػد بم ػوا سػػف الخامسػػة عشػػر
عامػػال كمػػا تُػذكر بالتػػدابير الممكنػػة لحمايػػة ورعايػػة ا طفػػاؿ المتػػأجريف بػػالنزاع مػػف خػ ؿ
اللتػ ػزاـ بالحماي ػػة المق ػػررة ف ػػي التفاقي ػػات الدولي ػػة ا خ ػػر عمػ ػ اعتب ػػار اس ػػتمرار تمت ػػع

ا طفاؿ بوصؼ المدني()3ل وفي ظؿ ذلؾ وعم ضوء الوعي والىتماـ المتزايديف داخؿ
) (9د .عروبػ ػػة جبػ ػػار الخزرجػ ػػيل حقػ ػػوؽ الطفػ ػػؿ بػ ػػيف النظريػ ػػة والتطبيػ ػػؽل ط2ل دار الجقافػ ػػةل ا ردفل
2293ل ص .244

) (2د .يوسػ ػػؼ حسػ ػػف يوسػ ػػؼل جريمػ ػػة اسػ ػػت ؿ ا طفػ ػػاؿ وحمػ ػػايتيـ فػ ػػي القػ ػػانوف الػ ػػدولي والش ػ ػريعة
اإلس ميةل ط9ل المركز القومي لإلصدارات القانونيةل القاىرةل 2293ل ص .47

) (3د .عبػػد المػػؤمف شػػجاع الػػديفل حمايػػة ا طفػػاؿ مػػف أخطػػار المنازعػػات المسػػمحة فػػي الفقػػو والقػػانوف الػػدولي
والقانوف اليمنيل 2299ل ص .994
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المجتمػػع الػػدولي بالمحنػػة القاسػػية لألطفػػاؿ المتضػػرريف مػػف الن ازعػػات المسػػمحة اتُخػػذت
ُمبػػادرة فػػي إطػػار نظػػاـ ا مػػـ المتحػػدة بعػػد سػػنوات قميمػػة فقػػط مػػف دخػػوؿ اتفاقيػػة حقػػوؽ
الطف ػػؿ حي ػػز التنفي ػػذ م ػػف أج ػػؿ رف ػػع الح ػػد ا دنػػ لس ػػف التجني ػػد والش ػػتراؾ ف ػػي ا عم ػػاؿ

العدائيػػة إل ػ ( )98عػػاـل فجػػاء فػػي البروتوكػػوؿ الختيػػاري ا وؿ لتفاقيػػة حقػػوؽ الطفػػؿ

ال ػزاـ الػػدوؿ ا ط ػراؼ عم ػ ل
أف تتخػػذ جميػػع التػػدابير الممكنػػة لضػػماف عػػدـ إش ػراؾ أف ػراد
قواتيػػا المسػػمحة الػػذيف لػػـ يبم ػوا الجامنػػة عشػػر مػػف العمػػر اشػػتراكا مباش ػ ار فػػي ا عمػػاؿ

الحربي ػػة()9ل ويض ػػع البروتوك ػػوؿ ف ػػي اعتب ػػاره أف بأوض ػػاع الس ػػمـ وا م ػػف بالس ػػتناد إلػ ػ

الحت ػراـ التػػاـ لممقاص ػػد والمبػػادئ الػ ػواردة فػػي الميج ػػاؽ والتقيػػد بص ػػكوؾ حقػػوؽ اإلنس ػػاف

الواجب ػػة التطبي ػػؽ أوض ػػاع ل ننػ ػ عني ػػا لحماي ػػة ا طف ػػاؿ حماي ػػة تام ػػة ولس ػػيما أجن ػػاء
الن ازعػػات المسػػمحة والحػػت ؿ ا جنبػػيل مػػع العت ػراؼ بالحتياجػػات الخاصػػة با طفػػاؿ
المعرضػػيف لمتجنيػػد أو السػػتخداـ فػػي العمميػػات الحربيػػةل مػػع ضػػرورة م ارعػػاة ا سػػباب
الجذريػػة القتصػػادية والجتماعيػػة والسياسػػية لشػػتراؾ ا طفػػاؿ فػػي الن ازعػػات المسػػمحةل
وأىمي ػػة إعػ ػػادة التأىيػ ػػؿ البػػػدني والنفسػ ػػي والنػ ػدماج الجتمػ ػػاعي لألطف ػػاؿ ضػػػحايا ىػػػذه

النزاعات (.)2

ل
إف اعتم ػػاد البروتوك ػػوؿ الختي ػػاري ا وؿ أض ػػاؼ ميػػزة ميم ػػة ف ػػي مج ػػاؿ حماي ػػة

الطفؿ مف التجنيد برفعو سف اشتراؾ ا طفاؿ في عمميات القتاؿ مف سف الخامسة عشر
إلػ الجامنػة عشػرل كػوف ذلػػؾ يػؤدي إلػ التطبيػؽ الفعػػاؿ لمبػدأ ل
أف مصػمحة الطفػؿ العميػا
يج ػػب أف تك ػػوف مح ػػؿ العتب ػػار ا وؿ لإلجػػراءات وا عم ػػاؿ المتعمق ػػة با طف ػػاؿ كاف ػػة ل
وحدد السف ا دن لمتجنيد اإللزامي والتجنيد التطوعيل إذ جعؿ ا وؿ ل يقؿ عف جمانية

عشػػر عامػػا بػػأي حػػاؿ مػػف ا حػواؿل أمػػا الجػػاني " التطػػوعي " فقػػد أجػػاز لمػػدوؿ ا ط ػراؼ
) (9د .فض ػػيؿ عب ػػد اة ط فح ػػةل حماي ػػة ا طف ػػاؿ ف ػػي الق ػػانوف ال ػػدولي اإلنس ػػانيل ط9ل دار الجقاف ػػةل
ا ردفل 2299ل ص.994

) (2د .خالػػد مصػػطف فيمػػيل القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني – ا سػػس والمفػػاىيـ وحمايػػة الضػػحايال دار
الفكر الجامعيل 2299ل ص .238
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قبوؿ ا طفاؿ دوف سف الجامنة عشر لمخدمة العسكرية بشرط أف يػتـ ذلػؾ بموافقػة اآلبػاء
أو ا وصػػياء القػػانونييف عم ػ الطفػػؿ واف يحصػػؿ الطف ػؿ عم ػ المعمومػػات الكافيػػة التػػي
توضه لو الواجبات الممقاة عم عاتقو بسبب تطوعو لمعمؿ في مجػاؿ الخدمػة العسػكرية

مػع تقػديـ دليػػؿ موجػوؽ بػػو عػف سػػنيـ()9ل وفيمػا يخػػص الجماعػات المسػػمحة المتميػزة عػػف
القوات الوطنية لمدولة فػ يحػؽ ليػا تحػت أي ظػرؼ مػف الظػروؼ أف تقػوـ بتجنيػد طفػؿ

أو اسػػتخدامو فػػي أعمػػاؿ عدوانيػػة

()2ل

وينطبػػؽ ىػػذا الحظػػر عم ػ المجموعػػات المسػػمحة

كافةل وعم الدوؿ التي يوجد فييػا مجػؿ ىػذه الجماعػات اف تتخػذ جميػع التػدابير الممكنػة

عمميا لمنع ىذا التجنيد أو الستخداـ (. )3

ومػػف المتفػػؽ عميػػو ل
أف البروتوكػػوؿ الختيػػاري لتفاقيػػة حقػػوؽ الطفػػؿ يمجػػؿ تقػػدما

واضػػحا بالنسػػبة لمػػا يػػوفره الق ػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني مػػف حماي ػػةل كمػػا ألنػػو يعػػزز إبق ػػاء

ا طفػػاؿ جميعػػا بمنػػأ عػػف أى ػواؿ الن ػزاع المسػػمه وعػػف الشػػتراؾ فػػي ا عمػػاؿ العدائيػػة

عم وجو الخصوصل فن حظ ألنو عزز حماية ا طفػاؿ مػف التجنيػد برفػع سػف الشػتراؾ

بالقتػػاؿ إلػ سػػف الجامنػػة عشػػرل قاطعػػا الطريػػؽ أمػػاـ القػػادة العسػػكرييف الػػذيف كػػانوا سػػابقا
عندما يجندوف أطفاؿ دوف السف المسموح بو يدعوف ألنيـ يبم وف السف المحدد قانونا إل

ألنيػػـ مػػف الناحيػػة الشػػكمية يبػػدوف أصػ ر مػػف سػػف الخامسػػة عشػػر بسػػبب الضػػعؼ وسػػوء

الت ذيػػة وقمػػة الرعايػػا التػػي جعمػػتيـ بيػػذا الشػػكؿل إل ل
أف ىػػذا الدعػػاء ل يمكػػف ا خػػذ بػػو

) (9عبػػد العزيػػز منػػدوهل الحمايػػة الدوليػػة لألطفػػاؿ أجنػػاء الن ازعػػات المسػػمحة – د ارسػػة مقارنػػة بػػيف الفقػػو
اإلسػ ػ مي والق ػػانوف ال ػػدولي الع ػػاـل ط9ل دار الفك ػػر الج ػػامعيل الس ػػكندريةل 2292ل ص -399

.322

(2) The Koons Family Institute on international low & Policy an initiative of
 protection ofل best practicesل child protection lawلthe exploited children
 Januaryل Maltreatment and exploitationل Abuseلchildren from neglect
 p 176.ل2013

) (3محمد محمود منطاويل الحػروب ا ىميػة وآليػات التعػاوف معيػا وفػؽ القػانوف الػدوليل ط9ل المركػز
الدولي لإلصدارات القانونية القاىرةل 2295ل ص .972
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وتصػديقو عنػػد رفػػع سػف التجنيػػد إلػ الجامنػػة عشػر فػ يمكػػف تصػور جديتػػو بفػػارؽ عمػػر
واضه بيف ما يدعونو وبيف ما يعكسو مظير الطفؿ مف سف حقيقي أو تقديري.
وعم الرنـ أىمية رفع سػف التجنيػد مػف الخامسػة عشػر إلػ الجامنػة عشػر إل ألنػو

احتو عم ج رة خطيرةل وىي ل
أف ىػذا الحظػر اقتصػر عمػ المشػاركة المباشػرة مسػتبعدا
الحػػالت ا خػػر التػػي يجنػػد مػػف أجميػػا ا طفػػاؿ وماليػػا مػػف خطػػورة عمػػييـ سػػيما وألنيػػا
نالبػػا مػػا تػػدور بمنػػاطؽ القتػػاؿ نفسػيا فجػػاءت ىػػذه الحمايػػة قاصػرة عػػف الت طيػػة الشػػاممة
والواس ػػعة الت ػػي يمك ػػف توفيرى ػػا لألطف ػػاؿ مقارن ػػة بم ػػا ي ػػوفره البروتوك ػػوؿ اإلض ػػافي الج ػػاني
لتفاقيػػات جنيػػؼ الػػذي ل يجيػػز الشػػتراؾ فػػي ا عمػػاؿ العدائيػػة بالنسػػبة لألطفػػاؿل وىػػذا

الشػػتراؾ يضػػـ المشػػاركة المباش ػرة ونيػػر المباش ػرة عم ػ حػػد س ػواء مراعيػػا الخطػػر الػػذي
يتعػرض لػو ا طفػاؿ فػي ميػداف القتػاؿ مػف إصػابة بدنيػة أو صػدمة نفسػية أو أي اعتػػداء
جسدي أو نفسي أو جنسػي عمػييـ وىػو ل يقػؿ كجيػ ار عػف ا ذ الػذي يتعرضػوف لػو فػي

حاؿ مشاركتيـ المباشرة في القتاؿ .
نضػػيؼ ىنػػا ألنػػو مػػف المعمػػوـ ل
أف الفػػرؽ شاسػػع فػػي المعن ػ بػػيف كممػػة " التػػدابير

الممكنػػة " وكممػػة " التػػدابير الضػػرورية وال زمػػة "ل إذ ل
إف تػػرؾ ا مػػر عم ػ قػػدر اإلمكػػاف
فيمػػا يمكػػف اتخػػاذه مػػف تػػدابير لمنػػع التجنيػػد اإلجبػػاري لألطفػػاؿ يضػػعؼ مػػف قػػوة الحمايػػة
المقػػررة بموجبيػػا عم ػ خ ػ ؼ اسػػتخداـ كممػػة اتخػػاذ التػػدابير الضػػرورية أو ال زمػػة لمنػػع

ىػػذا التجنيػػد فةلنػػو يحػػيط ىػػذا الحظػػر بمزيػػد مػػف ا ىميػػة والقػػوة ول يفسػػه المجػػاؿ أمػػاـ

الدعاء ل
بأف ما اتخذ مف تػدابير ىػي كػؿ مػا امكػف القيػاـ بػو ول يسػع الػدوؿ القيػاـ بػأكجر

يمكف مف اتخاذ ذلؾ ذريعة لمتنصؿ مف اللتزاـ المفروض عمػ الػدوؿ
مف ذلؾل وىو ما ي
فيما يتعمؽ بالتجنيد اإلجباري .
فضػ عػػف ذلػؾ نػػورد عجػػز آخػر فػػي نصػػوص البروتوكػوؿ الختيػػاري ا وؿ فيمػػا
يخ ػػص ق ػػوة اإللػ ػزاـ المق ػػررة في ػػو بموج ػػب الفقػ ػرة ا ولػ ػ م ػػف الم ػػادة الرابع ػػةل إذ اس ػػتخدـ

واضعوه كممة " ل يجوز " والتي ل تعنػي أكجػر مػف كونيػا الت ازمػا أخ قيػا ولػيس قانونيػايل
وىو ما يجير الشؾ في مد فاعمية الحظر الػوارد فييػا مػف حيػث منػع التجنيػد والشػتراؾ
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في القتاؿ في النزاعات المسمحة نيػر الدوليػةل ومػا يزيػد ضػعؼ ىػذه المػادة وقمػة حيمتيػا
ىو عبارة " التدابير الممكنة " التي تتخذ مف الدوؿ تجاه التجنيد الذي تقوـ بو الجماعات

المسمحة مف نير الدوؿل فينا نحف نػر ضػياع حػؽ الطفػؿ مػا بػيف كممتػي " ل يجػوز "

و" التدابير الممكنة " التػي أضػعفت حقػو فػي الحمايػة مػف التجنيػد والسػتخداـ فػي القتػاؿ
وكاف مف ا فضؿ استخداـ كممة " يجب " بػدل مػف كممػة " ل يجػوز " واسػتخداـ كممػة "
التدابير الضرورية أو ال زمة " بدل مف " التدابير الممكنة ".

كمػػا ن حػػظ ل
أف إي ػراد اسػػتجناء عم ػ نصػػوص ىػػذا الممحػػؽ يجيػػز التجنيػػد الطػػوعي

لألطفػػاؿ دوف سػػف الجامنػػة عشػػر فػػي المػػدارس التػػي تػػديرىا الق ػوات المسػػمحة فػػي الػػدوؿ

ا طػ ػ ػراؼ وتح ػ ػػت س ػ ػػيطرتيال أورد طريق ػ ػػا س ػ ػػي لمتحاي ػ ػػؿ عم ػ ػ نص ػ ػػوص البروتوك ػ ػػوؿ
الختياريل نظ ار إلمكانيػة زج طػ ب ىػذه المػدارس مػف ا طفػاؿ دوف سػف الجامنػة عشػر

فػػي سػػاحات القتػػاؿ سػػدا لمػػنقص الػػذي قػػد يحصػػؿ فػػي الجيػػوش الوطنيػػة سػػيما و ل
أف الجيػػة
التػػي ت ػػدير ى ػػذه الم ػػدارس ىػػي ف ػػي ا ص ػػؿ جي ػػة عسػػكريةل وم ػػا ي ريي ػػا عمػػ اس ػػتخداـ
ط بيػػا ألنيػػـ تمق ػوا مػػا يكفػػي مػػف تػػدريب يػػؤىميـ لممشػػاركة المباش ػرة فػػي القتػػاؿ سػػدا ي
نقص يواجو القوات العسكرية في عدد مقاتمييا وىنا نتساءؿ عف جدو قاعدة تني عػف

امر وتورد استجناء ىو اقرب إل نسؼ القاعدة ذاتيا؟

الفرع الثاني :الحظر بموجب قانوني العمل والجنائي الدوليين
ل تقتص ػػر الحماي ػػة المق ػػررة لألطف ػػاؿ عمػ ػ م ػػا ج ػػاءت ب ػػو قواع ػػد الق ػػانوف ال ػػدولي

اإلنسػػاني والقػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف؛ ب ػػؿ امتػػدت لتشػػمؿ مػػا أورده قػػانوف العم ػػؿ
الػػدولي مػػف نصػػوص عامػػة وخاصػػة لحمػػايتيـل إذ تعػػد حمايػػة ا طفػػاؿ العػػامميف وتنظػػيـ
ا وضاع والشروط التي يمارسوف مف خ ليا عمميـ مف بيف الموضوعات التي عالجتيا

التفاقيػ ػػات والتوصػ ػػيات التػ ػػي تصػ ػػدر عػ ػػف المػ ػػؤتمر الػ ػػدولي لمعمػ ػػؿ الػ ػػذي يعػ ػػد الجيػ ػػاز

التشػ ػريعي لمنظم ػػة العم ػػؿ الدولي ػػة ()9ل الت ػػي اىتم ػػت بحق ػػوؽ الطف ػػؿ من ػػذ تأسيس ػػيا ع ػػاـ
) (9د .حسنيف المحمدي البواديل مرجع سابؽل ص .949
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9999ل إذ أص ػػدرت ع ػػدة اتفاقي ػػات تتعم ػػؽ بي ػػذا الموض ػػوع ومني ػػا اتفاقي ػػة الس ػػف ا دنػ ػ
ل سػتخداـ فػي العمػؿ البحػري لعػاـ9922ل والسػػف ا دنػ لألعمػاؿ نيػر الصػناعية لعػػاـ
9932ل والسػ ػػف ا دن ػ ػ ل سػ ػػتخداـ لعػ ػػاـ 9973ص والسػ ػػف ا دن ػ ػ لمعمػ ػػؿ تحػ ػػت سػ ػػطه

ا رض لعػػاـ 9995ص إلػ أف أصػػدرت اتفاقيػػة بشػػأف حظػػر أسػػوء أشػػكاؿ عمػػؿ ا طفػػاؿ
واإلجراءات الفورية لمقضاء عمييا لعاـ . )9(9999

يعد عمؿ ا طفاؿ انتياؾ لحقوقيـ ا ساسيةل إذ يؤدي عمميـ المبكرل خاصة في
الميف وا عماؿ الخطرة أو المضرة بالصحة إل إيذاء بنيػانيـ الجسػماني وتػأخير نمػوىـ

الطبيعي واصابتيـ بتشوىات البدنيةل فض عف مػا يتعرضػوف لػو مػف أمػ ارض ومخػاطر
مينيػػة ومػػا يترتػػب عمي ػػو مػػف حرمػػاف مػػف حق ػػوقيـ ا خػػر

()2ل

ويعػػد اسػػت ليـ لمعم ػػؿ

كجنػ ػػود واسػ ػػتخداميـ لمقتػ ػػاؿ مػ ػػف بػ ػػيف النتياكػ ػػات التػ ػػي تعرضػ ػػيـ لمخطػ ػػرل إذ كشػ ػػفت

إحصػػائية صػػادرة عػػف منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة فػػي عػػاـ  2222ل
أف مشػػكمة تجنيػػد ا طفػػاؿ

واش ػ ػراكيـ فػ ػػي العمميػ ػػات العسػ ػػكرية أصػ ػػبحت ظػ ػػاىرة عالميػ ػػةل كمػ ػػا ل
أف ىنالػ ػػؾ أطفػ ػػاؿ

انتحػػاريوف فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ كسػػيرلنكال وآخػػروف يعممػػوف كأعضػػاء فػػي عصػػابات
مسػػمحة فػػي كولومبيػػا وشػػماؿ كيفػػو فػػي شػػرؽ جميوريػػة الكون ػػو الديمقراطيػػة وأف انسػػتاف

وتشػػاد والصػػوماؿ ونيرىػػا مػػف البمػػداف ()3ل ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ سػػعت منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة

ل ىتمػػاـ بحمػػايتيـ وتػػوفير الضػػمانات ال زمػػة لتعزيػػز ىػػذه الحمايػػة ومػػف بينيػػا اتفاقيػػة
السػػف ا دن ػ ل سػػتخداـ رقػػـ ( )938لعػػاـ 9973ل والتػػي جػػاءت لتحػػدد السػػف ا دن ػ

لمعمؿ ولكنيا عم الرنـ مف ذلؾ لـ تضع سف محددا للتحاقيـ في العمػؿل واكتفػت فػي

) (9بساـ عاطؼ الميتارل مرجع سابؽل ص.93
) (2د .ماىر جميؿ بو خواتل الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿل مرجع سابؽل ص .979
(3) Sebastian Albuja, Ali Anwar, Christophe Beau, Nina M. Birkeland,
Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in

 Norwegian Refugeeل Internal Displacement Monitoring Centreل2010
 P10.ل March 2011لCouncil
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المادة ا ول منيا بةلزاـ الػدوؿ ا طػراؼ بأتبػاع سياسػة وطنيػة تيػدؼ إلػ القضػاء فعميػا
عم عمؿ ا طفاؿ ورفع السف ا دن لعمالتيـ تػدريجيا إلػ الحػد الػذي يتفػؽ مػع نمػوىـ

البدني والعقميل وألزمتيـ كذلؾ بأف يكوف تحديد السف ا دن ل ستخداـ بةصدار إعػ ف
يرف ػػؽ بوجيق ػػو التص ػػديؽ عمػ ػ التفاقي ػػة وال ػػذي يج ػػب أف ل يك ػػوف أدنػ ػ م ػػف س ػػف إني ػػاء

الد ارسػػة اإللزاميػػة ول يقػػؿ بػػأي حػػاؿ عػػف خمسػػة عشػػر عػػاـ()9ل وأوردت التفاقيػػة اسػػتجناء
عم ذلؾ بالنسبة لمدوؿ التي لـ يصؿ اقتصادىا أو تسيي تيا التعميمية إل درجة كافيػة

مف التطور أف تقرر سف الستخداـ والعمؿ بػأربعة عشر عاـ عم ل
أف تبيف فػي تقاريرىػا

إل ػ منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة حػػوؿ تطبيػػؽ التفاقيػػة أف ا سػػباب التػػي دفعتيػػا لتقريػػر ىػػذا
السػػف مػػاتزاؿ موجػػودة ()2ل أمػػا المػػادة الجالجػػة فقػػد حػػددت سػػف انخ ػراط ا طف ػاؿ بعمػػؿ أو

اس ػػتخداـ وال ػػذي ى ػػو بطبيعت ػػو أو بظروف ػػو يمك ػػف أف يك ػػوف مؤذي ػػا لص ػػحتيـ ولسػ ػ متيـ
وأخ قيػػـ بس ػػف جمانيػػة عش ػػر ع ػػاـ عم ػ ا ق ػػؿ

()3ل

وأوردت الم ػػادة ذاتيػػا اس ػػتجناء يجي ػػز

عمميـ بسف السادسة عشر عاـ كحد أدنػ ل سػتخداـ إذ مػا روعيػت صػحتيـ وسػ متيـ

وأخ قيػػـ وأف تكػػوف مصػػانة بشػػكؿ كامػػؿ وبعػػد أف يتمقػوا التوجييػػات والتػػدريبات ال زمػػة

فػي مجػاؿ عمميػػـ ()4ل كػذلؾ تناولػػت التفاقيػة عمػؿ ا طفػػاؿ المػذيف تتػراوح أعمػارىـ بػػيف
( 93و )95عاـ إذ أجازت عمميـ بشرط أف ل يكوف ذلؾ مض ار بصحتيـ أو نموىـ واف
ل يحوؿ العمؿ دوف قدرتيـ عم الستفادة والتعميـ (. )5

وبػػذلؾ ن حػػظ عم ػ ال ػرنـ مػػف ل
أف ىػػذه التفاقيػػة جػػاءت لحمايػػة ا طفػػاؿ بتحديػػد

السف الذي يجوز فيو استخداميـ في مجاؿ العمؿ وتحديد ىذا السف حسػب نػوع وخطػورة

العمؿ ومد تأجيره عم صحتيـ ونموىـ إل ألنيا لـ تصؿ إل ال اية المنشػودة والمرجػوة
) (9محمد يسوؼ عموافل محمد خميؿ الموس ل مرجع سابؽل ص .549
) (2المادة ( )4/2مف اتفاقية السف الدن ل ستخداـ رقـ  938لعاـ .9973
) (3المادة ( )9/3مف التفاقية ذاتيا.
) (4المادة ( )3/3مف التفاقية ذاتيا.
) (5المادة ( )6مف التفاقية ذاتيا.
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منيال لسيما ألنيا جاءت باستجناءات عديدة تجيز عمميـ دوف سف الخامسة عشر ودوف
سػػف الجامنػػة عشػػر فػػي ا عمػػاؿ التػػي تكػػوف مؤذيػػة بصػػحتيـ وس ػ متيـل لػػذلؾ أصػػدرت
منظمة العمؿ الدولية اتفاقية بشأف حظر أسوأ أشػكاؿ عمػؿ ا طفػاؿ واإلجػراءات الفوريػة

لمقضػػاء عمييػػا رقػػـ ( )982كخطػػوة لسػػتكماؿ ىػػذه التفاقي ػة وسػػد الج ػرات التػػي أخػػذت
عمييال وقد اعتمدت منظمة العمؿ الدولية ىذه التفاقيػة لمقضػاء عمػ أسػوأ أشػكاؿ عمػؿ
ا طفاؿ ومنيا التجنيد القسري واإلجباري والستخداـ في النزاعات المسػمحةل وىػذا يرجػع

ب شؾ إلػ ل
أف الحػروب والن ازعػات المسػمحة تػؤجر تػأجي ار سػمبيا عمػييـ

()9ل

والتػي تعػد مػف

أىـ التفاقيات لحماية ا طفاؿ أجناء النزاعات المسمحةل إذ نصت عم " تتخذ كػؿ دولػة

عضو تصدؽ عم ىذه التفاقية بسرعة وبدوف إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفؿ بموجبيا

حظ ػػر أسػ ػوأ أش ػػكاؿ عم ػػؿ ا طف ػػاؿ والقض ػػاء عميي ػػا " ()2ل وانس ػػجاماي م ػػع اتفاقي ػػو حق ػػوؽ

الطفػػؿ فقػػد نص ػت المػػادة الجانيػػة عم ػ أف تطبػػؽ عبػػاره" الطفػػؿ " عمػ جميػػع ا شػػخاص
دوف الجامنػػة عشػػر مػػف العمػػرل وفػػي بعػػض ا حكػػاـ تتفػػوؽ اتفاقيػػة ( )982عم ػ اتفاقيػػو

حقوؽ الطفؿ مف حيث الصرامةل فعمػ سػبيؿ المجػاؿ تعػرؼ اتفاقيػو ( )982الطفػؿ عمػ

ألنو " كػؿ إنسػاف دوف الجامنػة عشػر مػف دوف اسػتجناء "ل بينمػا تػورد اتفاقيػة حقػوؽ الطفػؿ
نصػاي يجبػػر إنيػػاء مرحمػػو الطفولػػة وفقػػا لمقػػانوف الػػوطني قبػػؿ بمػػوغ الجامنػػة عشػػر

()3ل

كمػػا

جاءت ىذه التفاقية بحظر لتجنيد ا طفاؿ باعتباره مػف بػيف أسػوأ أشػكاؿ عمػؿ ا طفػاؿ
المحظػػورة بموجبيػػال وحػػددت السػػف ا دن ػ لمتجنيػػد القسػػري أو اإلجبػػاري بجمانيػػة عشػػر

عامال إذ يشمؿ تعبير أسوأ أشكاؿ عمؿ ا طفاؿ في مفيوـ التفاقية "جميع أشكاؿ الػرؽ
أو الممارسات الشبيية بالرؽ كبيع ا طفاؿ واإلتجار بيػـ وعبوديػة الػديف والقنانػة والعمػؿ

القسري واإلجب ػاري بما في ذلؾ التجنيػ ػد القسػ ػري أو اإلجبػ ػاري لألطفاؿ لستخداميـ في
) (9د .خالػػد مصػػطف فيمػػيل حقػػوؽ الطفػػؿ ومعاممتػػو الجنائيػػة فػػي ضػػوء التفاقيػػات الدوليػػة – د ارسػػة
مقارنة -ل دار الجامعة الجديدةل السكندريةل 2227ل ص .79

) (2المادة ( )9مف اتفاقية رقـ  982لعاـ  9999بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ ا طفاؿ .
) (3نياري نصيرةل مرجع سابؽل ص .72
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الصراعات مسمحو" (. )9
وتػػنص التفاقيػػة كػػذلؾ عمػ ل
أف تتخػػذ كػػؿ دولػة عضػػو تػػدابير فوريػة وفعالػة تكفػػؿ

بموجبيػػا حظػػر أس ػوأ أشػػكاؿ عمػػؿ ا طفػػاؿ والقضػػاء عمييػػا ()2ل لكفالػػة تطبيػػؽ ا حكػػاـ
المنفذة ليذه التفاقية بشكؿ فعاؿ بما في ذلؾ النص عم عقوبات جزائيػة أو نيرىػا مػف

ال عقوبات وتطبيقيال كما اعترفت التفاقية بأىمية التعميـ في تحقيؽ ناية التفاقيػة ودوره
فػػي الحيمولػػة دوف انخ ػراطيـ فػػي أس ػوأ أشػػكاؿ عمػػؿ ا طفػػاؿ ()3ل وتتطمػػب التوصػػية رقػػـ

( )992المصػػاحبة ل تفاقيػػة مػػف الػػدوؿ ا عضػػاء فػػي منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة أف تجعػػؿ
التجنيد جريمة جنائية بموجب القانوف ()4ل لتتفوؽ ىذه التوصية عم التفاقية في مسػألة

التجػ ػريـل إذ ل
إف التفاقي ػػة ل ػػـ تم ػػزـ أطرافي ػػا ب ػػةدراج أسػ ػوأ أش ػػكاؿ عم ػػؿ ا طف ػػاؿ وبال ػػذات
التجنيػ ػػد القسػ ػػري أو اإلجب ػ ػػاري ضػ ػػمف ا عم ػ ػػاؿ اإلجراميػ ػػةل أو إيق ػ ػػاع العقوبػ ػػات عمػ ػ ػ
مرتكبييال كذلؾ لـ تمنع أسوأ أشكاؿ عمػؿ ا طفػاؿ منعػا قاطعػاي وفوريػا; بػؿ عممػت عمػ

ذلؾ تدريجيا نظ ار لصعوبة تنفيذ المنع القاطع والفوري لعمؿ ا طفاؿ.

حظي ا طفاؿ بحمايػة خاصػة مػف قبػؿ المحكمػة الجنائيػة الدوليػة
مف جانب آخر
ي
التي عدت الجػرائـ التػي تمحػؽ بالمػدنييف وفئػة ا طفػاؿ خاصػة مػف أكجػر الجػرائـ خطػورة
والتػػي تي ػدد السػػمـ وا مػػف الػػدولييفل وأعطػػت حمايػػو خاص ػة ليػػـ وقػػت الحػػرب عػػدت ل
أف

تجنيدىـ إجباريػا أو طوعيػا مػف جػرائـ الحػربل وأوردت ىػذا التجػريـ ليشػمؿ تجنيػدىـ فػي
الن ازعػػات الدوليػػة ونيػػر الدوليػػة أيضػػال ووفػػؽ صػريه الػػنص عػػد تجنيػػد ا طفػػاؿ بموجػػب
النظ ػػاـ ا ساس ػػي لممحكم ػػة الجنائي ػػة جريم ػػة ح ػػرب وى ػػي م ػػف ب ػػيف الجػػرائـ الدولي ػػة الت ػػي
تختص بيا المحكمة الجنائية الدولية مت مػا تػوافرت شػروطيال وأشػارت إلػ ىػذا ا مػر

) (9المادة (/3أ) مف اتفاقية أسوأ أشكاؿ عمؿ ا طفاؿ.
) (2المادة ( )9المرجع نفسو.
) (3المادة ( )2/7مف اتفاقية أسوأ أشكاؿ عمؿ ا طفاؿ.

) (4الوجيقة AFR26/001/2011ل منظمة العفػو الدوليػةل مسػتقبؿ محفػوؼ بالمخػاطرل أطفػاؿ جنػدوا
في القوات المسمحة في شرقي تشادل شباطل 2299ل ص.37
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المػػادة ( )8مػػف النظػػاـ المػػذكورل والتػػي نصػػت عمػ ل
أف تشػػمؿ ج ػرائـ الحػػرب عمػ وجػػو
الخصػػوص تجنيػػد ا طفػػاؿ دوف سػػف الخامسػػة عشػػر مػػف العمػػر إلزاميػػا أو طوعي ػا فػػي

الق ػوات المسػػمحة أو فػػي جماعػػات مسػػمحة أو اسػػتخداميـ لممشػػاركة فعميػػا فػػي ا عمػػاؿ

العدائيػػة ()9ل فصػػنفت بػػذلؾ تجنيػػد ا طفػػاؿ ضػػمف النتياكػػات الخطيػرة ا خػػر لمقػوانيف
وا عراؼ السارية عم النزاعات الدولية المسمحة في النطاؽ الجابت لمقانوف الػدوليل أي

فعؿ مف ا فعاؿ اآلتية والتي ىي تجميؿ ا طفاؿ دوف الخامسة عشر مػف العمػر إلزاميػا
أو طوعيػ ػاي ف ػػي القػ ػوات المس ػػمحة أو اس ػػتخداميـ لممش ػػاركة فعميػ ػاي ف ػػي ا عم ػػاؿ الحربي ػػةل
وكذلؾ بالنسبة لمنزاعات نير الدولية (. )2

عميػ ػػو حظػ ػػرت المػ ػػادة (/2/8ب) و(/2/8ى ػ ػػ )7/المشػ ػػاركة الفعمي ػ ػة لألطفػ ػػاؿ فػ ػػي

الن ازعػػات المسػػمحة الدوليػػة والداخميػػةل نيػػر ألنػػو تحديػػد صػػفة المباش ػرة فػػي حظػػر اشػػتراؾ
ا طفاؿ فييا يضعؼ مف حمايو ا طفاؿ إل حد كبيرص فالشتراؾ نيػر المباشػر يتطػور

فػػي كجيػػر مػػف ا حيػػاف إلػ اشػػتراؾ مباشػػر فػػي ا عمػػاؿ العدائيػػة بػػدافع مػػف الضػػرورة أو

بمحض اإلرادةل لذا مف الصعب رسـ الخط الذي يفصؿ بيف نوعي الشتراؾ لسيما فػي

حػالت الطػوارئل لػذلؾ مػػف الميػـ أف يكػػوف كػ النػوعيف مػػف المشػاركة محظػػور لتػػتمكف
مف تحقيؽ أكبر قدر مف الحماية لألطفػاؿل لسػيما ل
أف ا نشػطة المشػكمة لممشػاركة نيػر

المباش ػرة ل تق ػػؿ خط ػػورة عػػف القت ػػاؿ ذات ػػو ()3ل بػػذلؾ يتب ػػيف لن ػػا أىمي ػو النظ ػػاـ ا ساس ػػي
لممحكمة الجنائية الدوليةل كونو ادرج وؿ مرة في القانوف الجنائي الػدولي جريمػة تجنيػد

ا طفاؿ طوعاي أو جب اير مت ما كاف ضحيتيا طفؿ دوف سف الخامسة عشرل لتكوف بيذا

ضػػمانة تػػردع خػػرؽ الحظػػر ال ػوارد فػػي الصػػكوؾ الدوليػػة واإلقميميػػة التػػي تحظػػر تجنيػػد

ا طفاؿل إل ل
أف ىذا اإلنجاز الذي جاء بو النظاـ ا ساسي لـ يسمـ مف النقدل كػوف منػع
) (9عمر فايز البزول مرجع سابؽل ص .52
) (2المجنػة الدوليػة لمصػميب الحمػػر ص دليػؿ التنفيػذ الػوطني لمقػػانوف الػدولي النسػاني ص ط 9ص القػػاىرة ص
2292ص ص.8

) (3د .بشر سميماف العبيديص مرجع سابؽص ص.339- 338
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التجنيد الوارد في نصوصو اقتصر عم المشاركة الفعمية فػي القتػاؿ مسػتبعدا مػف نطػاؽ
التجػ ػريـ تجني ػػد ا طف ػػاؿ دوف س ػػف الخامس ػػة عش ػػر م ػػف العم ػػر ض ػػمف القػ ػوات المس ػػمحة

كمسػػاعديف أو حمػػاليف لمعتػػاد أو فػػاتحيف لمطػػرؽ أو حػراس أو مػراقبيف فػ يعػػد تجنيػػدىـ

ػي ا طفػاؿ المجنػديف بعيػديف عػف
جريمة دولية ول تعد مخالفػة لمحظػر الجنػائي طالمػا بق ي
المشاركة في القتاؿ.
كػػذلؾ نجػػد ل
أف النظػػاـ ا ساسػػي حػػدد سػػف الخامسػػة عشػػر وأوجػػب ا خػػذ بػػو دوف
سػف الجامنػػة عشػػر كحػػد أدنػ لسػػف تجنيػػد ا طفػػاؿ وىػو مػػا يتعػػارض مػػع قواعػػد محاكمػػو
ا طفػػاؿ بموجػػب نظػػاـ المحكمػػة التػػي لػػيس ليػػا اختصػػاص شخصػػي عم ػ أي شػػخص
دوف س ػػف الجامن ػػة عش ػػر وق ػػت ارتك ػػاب الجريم ػػة وى ػػو م ػػا يط ػػرح التس ػػاؤؿ ح ػػوؿ مص ػػير
ا طفاؿ الجنود الػذيف يرتكبػوف جػرائـ دوليػو أجنػاء فتػرة تجنيػدىـ والػذيف يتػراوح سػنيـ بػيف

الخامسػػة عشػػر والجامنػػة عشػػر فيػػؿ يفمتػػوف مػػف العقػػاب عم ػ ىػػذه الج ػرائـ أـ يخضػػعوف
حكاـ خاصة بيـ ؟؟
ل رض تعييف أركاف الجرائـ الواردة في النظاـ ا ساسػي لممحكمػة الجنائيػة الدوليػة

لع ػػاـ  9998ج ػػاءت وجيق ػػة أرك ػػاف الجػ ػرائـ لع ػػاـ  2222وح ػػددت أرك ػػاف جريم ػػة تجني ػػد
ا طف ػػاؿ سػ ػواء أكان ػػت وقع ػػت ف ػػي نػ ػزاع دولػ ػي أـ ني ػػر دول ػػي()9ل وف ػػي الس ػػياؽ الجن ػػائي

الدولي ذاتو يمكف التماس بعض النصوص المتعمقة با طفاؿ والتي يمكف انطباقيا عم

جريمة تجنيد ا طفاؿ ومنيا نص المادة الجانية مف اتفاقيػة منػع جريمػة اإلبػادة الجماعيػة

والمعاقبة عمييا لعاـ  9987والتي نصت عم " يعد مػف أفعػاؿ اإلبػادة الجماعيػة فػرض
تدابير تستيدؼ " ...ل كذلؾ المادة ا ول مف اتفاقية عػدـ تقػادـ جػرائـ الحػرب المرتكبػة

ضػد اإلنسػػانية لعػاـ  9968والتػػي عػدت جػرائـ اإلبػادة الجماعيػػة ومنيػا الجػرائـ الموجيػػة
ضػػد ا طفػػاؿ مػػف الج ػرائـ التػػي ل تتقػػادـ وكػػذلؾ الج ػرائـ ضػػد اإلنسػػانية ومنيػػا الج ػرائـ

الموجيػػة ضػػد ا طفػػاؿ التػػي ل تسػػقط بالتقػػادـص وأمػػا النظػػاـ ا ساسػػي لكػػؿ مػػف محكمػػة

) (9ينظر في ذلؾ :وجيقة أركاف الجرائـ .
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نورمبرغ وطوكيو ومحكمة يونس فيا راوندا فةلنيمػا تناولتػا مسػألة حمايػة ا طفػاؿ بصػورة
عامػػة ضػػمف قواعػػد حمايػػة المػػدنييف مػػف نيػػر التطػػرؽ لقضػػية ا طفػػاؿ الجنػػود بشػػكؿ

خاص مف خ ؿ تجريـ فعؿ التجنيد وعميو تكوناف عديمتا ا جر بالنسبة لحماية ا طفاؿ
مػػف التجنيػػد عػػدا دورىمػػا فػػي الحمايػػة التػػي تػػدخؿ ضػػمف الج ػرائـ الدوليػػة التػػي يختصػػاف

بنظرىا .
عميػو ل يمكػػف أنكػػار مػا لمقواعػػد القانونيػػة الدوليػة مػػف دور ىػػاـ ومػؤجر فػػي حمايػػة
ا طفػػاؿ مػػف خطػػر تجنيػػدىـ وزجيػػـ فػػي ضػػمار حػػروب ومعػػارؾ تفػػوؽ حػػدود إدراكيػػـ
وفيمي ػػـ لحقيقتي ػػا وماىيتي ػػا ول يك ػػوف بالنس ػػبة لي ػػا إل وق ػػودا بخس ػػا س ػػيؿ التخم ػػي عن ػػو

واإليقاع فيول إذ ل
إف القانوف الدولي سواء كاف القانوف الدولي اإلنساني اـ القانوف الػدولي
لحقػػوؽ اإلنسػػاف أـ القػػانوف الجنػػائي الػػدوليل وقػػانوف العمػػؿ الػػدولي ونيرىػػا مػػف القواعػػد
القانونيػػة العرفيػػة والتفاقيػػة والقػ اررات الصػػادرة عػػف المنظمػػات الدوليػػة التػػي تصػػدت ليػػذه

الظاىرة بالحماية والحظر والمسائمةل إل ألنيا في الوقت ذاتو لـ تضع حدا نيائيا ليػا ولػـ
تشكؿ رادعا قويا أمػاـ ألنتشػارىا بػؿ؛ تطػور وسػائميا وأسػاليبيا كمػا سػبؽ وأشػرنالل إذ إلنيػا

ل ازلػػت قواعػػد تقميديػػة عػػاجزة عػػف مواكب ػة الت ي ػرات المتسػػارعة التػػي يشػػيدىا العػػالـ فػػي
كافػػة جوانبػػو ومنيػػا الجريمػػة الدوليػػةل فمػػـ يوجػػد إل ػ اليػػوـ نػػص ص ػريه وواضػػه يحظػػر
تجنيد ا طفاؿ مف خ ؿ تكنموجيا التصاؿ الحديجة ويحدد م مه ىذا الحظر بما يشمؿ

جوانبو كافػة مػف حيػث ا سػاليب والوسػائؿ والطػرؽ التػي تفضػي بالطفػؿ بنيايػة المطػاؼ

إل ػ مسػػتنقع جماعػػات التجنيػػدل لػػذلؾ عنػػدما نبحػػث فػػي مػػد إمكانيػػة حظػػر وردع ىػػذا
النوع مف التجنيد لبد مف المجوء إل التنقيػب فػي جميػع النصػوص القانونيػة التػي يمكػف

أف تحػػيط بيػػذا الحظػػر وتعالجػػو س ػواء بشػػكؿ مباشػػر أـ نيػػر مباشػػر مػػف خ ػ ؿ القيػػاس
عمييال وىو ما سنتول توضيحو بشيء مف التفصيؿ في المبحث التالي :
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املبحث انثاني

حظر انتجنيد اإلنكرتوني
أشرنا في ما سبؽ إل ل
أف القانوف الدولي تول مسألة حظر تجنيد ا طفاؿ أجنػاء

الح ػػروب والن ازع ػػاتل إل ل
أف ى ػػذا الحظ ػػر ع ػػاجز ع ػػف المح ػػاؽ بػ ػالخط المتس ػػارعة الت ػػي
يخوضػيا العػالـ نحػػو التطػور والتػي تركػػت أجػ ار ل ي ػػض النظػر فػي الجػرائـ الدوليػة التػػي

ب ػػات مرتكبي ػػا م ػػف أوائ ػػؿ ق ػػاطفي جم ػػار ى ػػذا التط ػػورص مس ػػخريف ذل ػػؾ ف ػػي توس ػػعو نط ػػاؽ

أعم ػػاليـ وانتش ػػارىـل ى ػػذا التط ػػور يض ػػع العدي ػػد م ػػف التح ػػديات السياس ػػية والقتص ػػادية
وا منيػػة والقانونيػػة التػػي فرضػػتيا الت يػرات التكنولوجيػػة والتصػػالية أمػػاـ القػػانوف الػػدوليص

الذي تعامؿ أساسا مع مفاىيـ القوه الصمبة واستخداماتياص واتسـ بالجمود والمحافظة منػذ
اتفاقيػػو ويسػػتفاليا  9648وت ارجػػع فػػي حيجياتػػو وأط ػره القانونيػػة أمػػاـ تسػػاعد القػػوه المينػػةص

والتي أفضت إل ألنشطو جديده لـ تتوافؽ مع تمؾ ا طرص وألنيا كشفت عف تناقضيا مع
تمػػؾ المبػػادئ القانونيػػة الموجػػودةل أو ألنيػػا كشػػفت ل
أف ىنػػاؾ بعػػض القواعػػد القانونيػػة التػػي
يمكف تطبيقيا في مبادئو العامةل كما في اتفاقيات جنيؼ في عاـ  9949والبروتوكولت

المكمم ػػة لي ػػا ف ػػي ع ػػاـ 9977ص والق ػػانوف ال ػػدولي العرف ػػيص فضػ ػ ع ػػف ذل ػػؾ ألن ػػو طبيع ػػة
التيديدات اإلرىابية قد وجدت نوعا جديدا مف الحروب ل تنطبؽ عمييا اتفاقيات جنيؼ؛
بػػؿ تجعػػؿ تمػػؾ التفاقيػػات عمػ نحػػو مػػا وكػػاف الػػزمف قػػد تجاوزىػػاص مجيػره الشػػؾ فػػي مػػد
إمكانية استخداـ اتفاقيات جنيؼ في ظؿ ت ير طبيعة الحروب والمشاركيف فييا (. )9

كما أظيرت الجورة التكنولوجية الفجوة بيف القواعد القانونية التقميدية وبيف التطور

فػػي النظػػاـ الػػدوليص أفضػػت إل ػ تحػػديات نيػػر تقميديػػة لممجتمػػع الػػدولي اتسػػعت لتشػػمؿ
ا مػػف اإلنسػػاني بمفيوم ػػو الشػػامؿل كحماي ػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف ومكافح ػػة اإلرىػػاب ال ػػدولي
وقضػ ػػايا الحتبػ ػػاس الح ػ ػراري ونيرىػ ػػال والتػ ػػي تميػ ػػزت ببعػ ػػدىا الػ ػػدولي وتعػ ػػدييا لمحػ ػػدود

) (9عادؿ عبدالصادؽص لإلرىاب اإللكتروني –القوة في الع قات الدولية نمط جديد وتحديات مختمفػة-
ل مركز الىراـ لدراسات السياسية والستراتيجيةل القاىرةص2229ص ص. 262-969
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

حظر جتنيد ا ألطفال أأثناء الزناعات املسلحة (التجنيد الإلكرتوين منوذجا)

622

الوطنيػػةل وجػػاءت الت ي ػرات التكنولوجيػػة بأنشػػطة جديػػدة ل يوجػػد تكييػػؼ قػػانوني واضػػه

ي ئميا في ا طر القانونية الحالية أو ألنيا كشفت عف التعارض ما بيف القػوانيف الدوليػة

القائمةل فض عف بروز مشػك ت تتعمػؽ بوضػعيا القػانوني()9ل ففػرض بػذلؾ السػتخداـ
السػمبي ليػا تحػػديات فػي سػبيؿ معالجػػو القػانوف الػػدوليص وأصػبه ىنػاؾ تػػأجير متبػادؿ بػػيف

التقػػدـ التكنولػػوجي ومػػا يفػػرزه مػػف تحػػديات وقػػدرة القػػانوف الػػدولي عمػ التكيػػؼ معيػػا ()2ل

مػع عػػدـ وجػػود إطػػار قػػانوني دولػػي واضػه لتنػػاوؿ تمػػؾ الظػػاىرة المسػتحدجةل ا مػػر الػػذي
يوجػػد حاجػػة لقػػانوف دولػػي جديػػدل أو عقػػد اتفاقيػػات مكممػػة ل تفاقيػػات الدوليػػةل أو تفعيػػؿ

اتفاقيات أخر قائمةل إل ألنو وفي مقابؿ ذلؾ ل يمكف أنكار وجود قواعد لمقانوف الدولي
تنطبؽ مباشره عم ألنشطة الفضاء اإللكتروني متمجمػة بالمبػادئ المعمػوؿ بيػا بػيف ا مػـ
ومبادئ القانوف الدولي الناشئة عف القانوف الدولي العرفي والمعاىداتل والمبػادئ العامػة

التػػي اسػػتندت إلييػػا ا مػػـ المتحض ػرة ()3ص ومػػف بػػيف ا نشػػطة السػػمبية التػػي جػػاءت بيػػا
التكنولوجيػػا الحديجػػة ظػػاىرة التجنيػػد اإللكترونػػي لألطفػػاؿص والتػػي لػػـ تعػػد القواعػػد القانونيػػة

التقميديػػة كافيػػة لػػدرئيا وردع مرتكبييػػال كػػوف ىػػذه القواعػػد عػػاجزة عػػف مواكبػػة التطػػورات
المتسارعة في أساليب ووسائؿ ارتكاب ا فعاؿ المحظورة بموجبيا لكف ىذا ل يعني عدـ

إمكانية إخضاع ىذه ا فعاؿ لحكـ القواعد القانونيػة القائمػة سػواء أكػاف ذلػؾ فػي القػانوف
الػػدولي اإلنسػػاني أـ ف ػي القػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػافل فػػةذا مػػا وقعػػت جريمػػة تجنيػػد

ا طفػػاؿ إلكترونيػػا فػػي فت ػرة قيػػاـ ن ػزاع مسػػمه أو فػػي خضػػـ الحػػرب عم ػ اإلرىػػاب فةلنػػو
يمكف ىنا الستناد إل قواعد الحظر التي أوردىػا القػانوف الػدولي اإلنسػاني فػي اتفاقيػات

جنيػػؼ ا ربعػػة والبروتوكػػولت أـ الممحقػػة فييػػا والتػػي حظػػرت تجنيػػد ا طفػػاؿ دوف ()95
) (9عادؿ عبدالصادؽص اسمحة الفضػاء اإللكترونػي فػي ضػوء القػانوف الػدولي اإلنسػانيص سمسػمة اوراؽل
ع23صوحدة الدراسات المستقبميةل مكتبة السكندريةص2296صالسكندريةصص.89-79
) (2د .مصػػطف سػ مة حسػػيفل التػػأجير المتبػػادؿ بػػيف التقػػدـ العممػػي والتكنمػػوجي والقػػانوف الػػدوليص دار
النيضة العربيص9992لص. 78-56

) (3د .ع ػػادؿ عبدالص ػػادؽص اس ػػمحة الفض ػػاء اإللكترون ػػي ف ػػي ض ػػوء الق ػػانوف ال ػػدولي اإلنس ػػانيص مرج ػػع
سابؽصص.952-923
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عاما حظ ار مطمقا أيا كانت الوسيمة أو ا سموب المتبع فيو ()9ل لكف يقؼ أماـ النطباؽ
المطمؽ ليذا الحظر عم أنواع تجنيد ا طفاؿ كافو حت التػي تػتـ مػف خػ ؿ تكنولوجيػا

التواصػػؿ الحديجػػة ىػػو مػػد اعتبػػار ىجمػػات الفضػػاء اإللكترونػػي أو مػػا يسػػم "الحػػرب
اإللكترونية" حربا تخضع حكاـ القانوف الػدولي اإلنسػانيص وبالتػالي خضػوع كػؿ مػا يقػع

مػػف أفعػػاؿ فػػي نطاقيػػا لحكػػـ قاعػػدة مػػف حيػػث اإلباحػػة والتجػريـص إل ل
أف ىػػذا ا مػػر لزاؿ
محػػؿ اخػػت ؼ مػػا بػػيف اعتبػػار الحػػرب اإللكترونيػػة نػػوع قػػائـ بذاتػػو مػػف ألن ػواع الحػػروب

الحديجػػةص ومػػا بػػيف عػػدىا أسػػموب مػػف أسػػاليب القتػػاؿ الحديجػػة التػػي يمج ػ إلييػػا أط ػراؼ
الن ػزاع()2ل وىػػذا الخ ػ ؼ يقودنػػا إل ػ خ ػ ؼ اعمػػؽ حػػوؿ مػػد إمكانيػػة انطبػػاؽ قواع ػػد
) (9المادة ( )2/77مف البروتوكوؿ اإلضافي ا وؿ لتفاقيات جنيؼ ا ربعة لعاـ . 9977
) (2إف انط ػ ؽ مسػػم الحػػرب عم ػ ىجمػػات الكومبيػػوتر بحاجػػة إل ػ نظػػر كػػوف "الحػػرب" بمفيوميػػا
يرتكز با ساس عم استخداـ الجيوش النظامية وكػاف يسػبقيا إعػ ف واضػه لحالػة الحػرب وميػداف
القتػػاؿ محػػدد أمػػا فػػي ىجمػػات الفضػػاء اإللكترونػػي فأنيػػا نيػػر محػػددة المجػػاؿ أو ا ىػػداؼ كونيػػا

تتح ػػرؾ عب ػػر ش ػػبكات المعموم ػػات والتص ػػاؿ المتعدي ػػة لمح ػػدود الدولي ػػة أو اعتمادى ػػا عمػ ػ أس ػػمحة
الكترونية جديدة ت ئـ السػياؽ التكنمػوجي لعصػر المعمومػات لػذلؾ يمكػف القػوؿ إف ىجمػات الفضػاء
اإللكتروني تعد مف احد أنواع النزاع المسمه ديناميكية والتي تختمؼ عف شكؿ النزاع التقميػديل واف
لـ يتـ توصيؼ ا عماؿ العدائية فػي الفضػاء اإللكترونػي بػالحرب فأنػو يػتـ اطػ ؽ مسػم لإلرىػاب

عمييا والذي يعتمد عم طبيعة اليجمات اإللكترونية الفنية وطرؽ حدوجيا فيي تعتمد عم التػرويج
وبث الخوؼ ومجيولية المصدر أو حت الحجـ الفعمي لمخسائؿ أو الكيفية التي تمت بيال ويتوقؼ
اس ػػتخداـ مص ػػطمحات ك ػػالحرب أو لإلرى ػػاب لوص ػػؼ ا عم ػػاؿ العدائي ػػة اإللكتروني ػػة عمػ ػ طبيع ػػة
الس ػػتخداـ السياس ػػي وم ػػد توظيفي ػػا دعائيػ ػا ب ػػيف ال ػػدوؿل وينظ ػػر ذوي الختص ػػاص إلػ ػ الح ػػرب
اإللكترونية عم انيا حرب العصر الحقيقية مسارىا الرئيسي الشبكات الرقمية اإللكترونية والوسػائؿ
التكنموجيػػة ا خػػر وا دوات اإلع ميػػة وكممػػا يتعمػػؽ بعػػالـ المعموماتيػػة والحداجػػةل نايتيػػا الرئيسػػة
ا ضرار النفسية والمعنوية ويتبعيا ا ضرار المادية وتتميػز بكونيػا حػرب ناعمػةل صػامتةص مظممػةل
ويعتبػػر آخ ػريف أف الحػػرب اإللكترونيػػة ىػػي امتػػداد لمحػػروب التقميديػػة والماديػػة ويتػػألؼ جنػػدىا مػػف
المدنييف والعسكريف في آف واحدل وىي حرب ادم ػو بالدرجػة ا ولػ تسػتيدؼ تػدمير البنيػة العمميػة

والمعموماتيػ ػػة لميػ ػػدؼ وتتعػ ػػدد وتتنػ ػػوع أشػ ػػكاليال لممزيػ ػػد ينظػ ػػر  :د .عػ ػػادؿ عبدالصػ ػػادؽل الفضػ ػػاء
اإللكتروني وأسمحة النتشار الشامؿ بيف الردع وسباؽ التسمهل مؤتمر حروب الفضػاء السػيبرانيل=
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القانوف الدولي عم ما يدور مف انتياكات وأفعاؿ أخر في الفضػاء اإللكترونػيص فينػاؾ

م ػػف أر ألن ػػو يمك ػػف تطبي ػػؽ الق ػػانوف الػ ػدولي اإلنس ػػاني عمػ ػ ى ػػذه اليجم ػػات ع ػػف طري ػػؽ

القياس والجتياد في المقارنةل وىناؾ مف ير ل
أف القػانوف الػدولي اإلنسػاني ل يمكػف أف
يطبػػؽ عمػ تمػػؾ اليجمػػات التػػي تحمػػؿ طبيعػػة خاصػػة وتحتػػاج إلػ نمػػوذج قػػانوف جديػػد
يتعام ػػؿ معي ػػا وي ػػنظـ اس ػػتخدامياص بينم ػػا ي ػػذىب آخ ػػروف إلػ ػ ألن ػػو يمك ػػف اعتب ػػار الح ػػرب

اإللكترونيػػة أحػػد أىػػـ أشػػكاؿ الص ػراع التػػي يمكػػف أف تسػػتند إل ػ مبػػادئ القػػانوف الػػدولي

اإلنساني العاـ والػذي يجػب أل يقتصػر فقػط عمػ الصػراعات المحػدودة أو التقميديػة ()9ل
=2295ص ب .صل وأيضا د .عادؿ عبدالصادؽل أنمػاط الحػرب السػيبرانية وتػداعياتيا عمػ ا مػف
العالميل مجمة السياسة الدوليةل دورية متخصصة في الشػؤوف الدوليػة تصػدر عػف مؤسسػة ا ىػراـ
لمدراسات السياسية والستراتيجيةل ممحؽ اتجاىات نظريةل ع ()228صابريؿ .2297

) (9إف جوىر الخ ؼ يعػود لعػدـ تنظػيـ اسػتخداـ الفضػاء اإللكترونػي فػي حالػة النػزاع المسػمه كمػا لػـ
ي ػػتـ تناول ػػو بش ػػكؿ مباش ػػر ف ػػي مب ػػادئ القػ ػانوف ال ػػدولي اإلنس ػػاني ف ػػي الوق ػػت ال ػػذي ت ػػـ في ػػو توظيف ػػو
واسػتخدامو كوسػيمة مػف وسػائؿ الحػرب الجديػدة ولإلرىػاب مػع عػدـ وجػود ضػوابط أو قواعػد قانونيػة
ػته بابػػا لمجػػداؿ حػػوؿ مػػد م ئمػػة القػػانوف الػػدولي
تحػػدد طبيعػػة وحػػدود ىػػذا السػػتخداـ وىػػو مػػا فػ ي
اإلنس ػػاني عممي ػػا لمتعام ػػؿ م ػػع الط ػػرؽ والوس ػػائؿ الجدي ػػدة لمح ػػرب الت ػػي تن ػػتج م ػػف اس ػػتخداـ الفض ػػاء
اإللكترونػي والػذي تخػػرج فيػو اليجمػات مػػف نطػاؽ القػو الصػػمبة التػي يتعامػؿ معيػػا القػانوف الػػدولي

اإلنسػػاني وىػػو بمفيػػوـ المخالفػػة يضػػعو خػػارج نطػػاؽ التعامػػؿ معيػػال وربمػػا يكمػػف السػػبب وراء ذلػػؾ
كػػوف القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني يتضػػمف احتم ػالت واقعيػػة ماديػػة س ػواء فػػي مجرياتيػػا أو نتائجيػػا أو
آجارىػػال يقابػػؿ ذلػػؾ ال ػرفض بفك ػرة إمكانيػػة انطبػػاؽ قواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني عم ػ ىجمػػات
الفض ػػاء اإللكترون ػػي تأيي ػػدا إلمكاني ػػة انطباقي ػػا سػ ػواء بالقي ػػاس أو بالجتي ػػاد أو بش ػػكؿ مباش ػػر نظػ ػ ار
لكونيػػا تصػػنؼ عم ػ أنيػػا نػػوع مػػف ا عمػػاؿ التػػي تقػػوـ بيػػا دولػػة أو اكجػػر لألض ػرار برعايػػة دولػػة
أخر ل أو التي يقػدـ عمػ القيػاـ بيػا أي فاعػؿ آخػر مػف الفواعػؿ التػي بػرزت عمػ سػطه ا حػداث
العالمية ا خيرةل ىذه اليجمات لـ تعد متوقفة عم مجرد القتػؿ أو الخطػؼ أو التػدمير بػؿ؛ امتػدت
لتشمؿ أي فعؿ مف شأنو اإلضرار با فراد بأي شكؿ كاف وىو ما جعؿ فكػرة الحػرب نيػر مقصػورة
عم ػ التص ػػور التقميػػدي لمص ػػرعات المس ػػمحةل واف مػػا يمت ػػد إلػػ ش ػػت ا فع ػػاؿ التػػي تمج ػػؿ تيدي ػػدا

لألىمي ػػة الس ػػتراتيجية لمفض ػػاء اإللكترون ػػيل لممزي ػػد ينظ ػػر  :ع ػػادؿ عبدالص ػػادؽص أس ػػمحة الفض ػػاء
اإللكترونػػي فػػي ضػػوء القػػانوف الػػدولي اإلنسػػانيل مرجػػع سػػابؽص أيضػػا وليػػد نسػػاف جمعػػودص دور=
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ونر نحف ما يؤيد ذلؾ في مضموف نص المادة ( )48مف البروتوكػوؿ اإلضػافي ا وؿ
لتفاقية جنيػؼ لعػاـ  9977الخاصػة بحمايػة المػدنييف والتػي جػاءت مطمقػة فػي حمايتيػا
لممدنييف في أوقات الصراعات الدولية لتشمؿ كؿ أنواع العنؼ

()9ل

وميما يكف ا مر إذا

م ػػا مجم ػػت ىجم ػػات الفض ػػاء اإللكترون ػػي تيدي ػػدا لألم ػػف والس ػػمـ ال ػػدولييف وال ػػذي ى ػػو م ػػف

مقاصد ميجاؽ ا مـ المتحدة فةلنو لبد مف أ لف تخضع آنذاؾ حكاـ ىذا الميجاؽ والقانوف

الدولي اإلنساني حت لو لـ تعد ىجوما مسمحا وفقا لمقانوف الدولي.

إزاء مػػا سػػبؽ حػػوؿ مػػد خضػػوع اليجمػػات اإللكترونيػػة ومػػا يحػػيط بيػػا مػػف أفعػػاؿ

محرمو والتي منيا التجنيد اإللكترونػي لألطفػاؿ حكػاـ وقواعػد القػانوف الػدولي اإلنسػاني

نجد ل
أف ىناؾ ج رات تشريعية وعجز قانوني إزاء حظر مجؿ ىذه ا فعاؿ واليجمات وىو

مػػا يفسػػه المجػػاؿ أمػػاـ مرتكبييػػال إل ألننػػا يمكػػف أف نعيػػؿ عم ػ مػػا أورده قػػانوف حقػػوؽ
اإلنساف فػي ىػذا الشػأف سػواء مػف قريػب أـ مػف بعيػدص فنجػد ل
أف اإلعػ ف العػالمي لحقػوؽ

اإلنساف قد تناوؿ في المادة ( )99منو حرية الرأي والتعبير بما يشمؿ الحػؽ فػي اعتنػاؽ

اآلراء دوف مضػػايقة والتمػػاس ا نبػػاء وا فكػػار وتمقييػػا ونقميػػا إل ػ اآلخ ػريف بػػأي وسػػيمو

بدوف اعتبار لمحدود()2ل وىو ما أكد عميو أيضا العيد الػدولي لمحقػوؽ المدنيػة والسياسػية

في المادة ( )99منو والتي أوردت في الفقرة ( )3منيا قيدا عم حرية التعبير قػد يتصػؿ

أمػا بمصػػاله أشػػخاص آخػريف أو بمصػػاله المجتمػػع ككػػؿل كمػا جػػاءت المػػادة ( )22مػػف
العي ػػد بقي ػػد آخ ػػر عميي ػػا وذل ػػؾ بنص ػػيا عمػ ػ حظ ػػر أي دع ػػوه إلػ ػ الكراىي ػػة القومي ػػة أو

= الحرب اإللكترونية في الصراع العربي اإلسرائيميل رسالة ماجستيرل جامعة النجاح الوطنيةل كمية
الدراسات العمياص قسـ التخطيط والتنمية السياسيةل 2293ل ص85-84ل أيضا
Attracting the best; How the mittary competes forلJames R.Hosek et al.
 2004.ل Santa Monicaل C A: RANDلinformation tecnlology personnel

) (9المادة ( )48مف البروتوكوؿ اإلضافي ا وؿ .

) (2المادة ( )99مف اإلع ف العالمي لحقوؽ اإلنساف .
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

حظر جتنيد ا ألطفال أأثناء الزناعات املسلحة (التجنيد الإلكرتوين منوذجا)

622

العنصػرية أو الدينيػػة أو العػػداوة أو العنػػؼ وكػػذلؾ أيػػة دعػػوة لمحػػرب()9ل فػػي السػػياؽ ذاتػو
جػاءت المػػادة ( )93مػف اتفاقيػػة حقػوؽ الطفػػؿ لتؤكػد عمػ حػؽ الطفػػؿ فػي حريػػة التعبيػػر
وطمػػب المعمومػػات وا فكػػار وتمقييػػا بػػأي وسػػيمة كانػػت دونمػػا اعتبػػار لمحػػدود مػػع إمكانيػػة

تقييد ىذا الحؽ بشرط أف ينص القػانوف عمػ ذلػؾ وأف تكػوف ىػذه القيػود احت ارمػا لحقػوؽ
ال يػػر أو سػػمعتيـ وحمايػػة لألمػػف الػػوطني أو النظػػاـ العػػاـ أو الصػػحة العامػػة أو اآلدابص
ول رض ضماف تمتع الطفؿ بيذا الحؽ اعترفت الػدوؿ ا طػراؼ فػي التفاقيػة فػي المػادة

( )97منيا بدور وسائؿ اإلع ـ في تمكيف الطفؿ مف الحصوؿ عم المعمومات والمواد
م ػػف المص ػػادر الوطني ػػة والدولي ػػةل كم ػػا ش ػػجعت وس ػػائط اإلعػ ػ ـ عمػ ػ نش ػػر المعموم ػػات
والمواد ذات المنفعة الجتماعيػة والجقافيػة لمطفػؿل ووضػع مبػادئ توجيييػو لحمايػو الطفػؿ

مف المعمومات والمواد التي تضر بمصالحو (. )2

أيضػػا تؤكػػد اتفاقيػػو حقػػوؽ ا شػػخاص ذوي اإلعاقػػة فػػي المػػادة ( )29منيػػا عم ػ

ىذا الحؽ وتمتزـ الدوؿ ا طراؼ فييا عم احترامو وحمايتو ()3ل وعف أىميو دور وسػائؿ

اإلعػ ػ ـ ف ػػي تجقي ػػؼ وتربيػ ػة ا طف ػػاؿ ف ػػي ع ػػدىا ميج ػػاؽ حق ػػوؽ الطف ػػؿ العرب ػػي م ػػف ب ػػيف

التطبيقات والوسائؿ ال زمة لتحقيؽ المبادئ التي نص عمييا وبيف ألنو لبد مف تنقية مػا
تقدمو أجيزة اإلعػ ـ مػف بػرامج ضػاره وسػمبيو التػأجير عمػ ا طفػاؿ()4ل كمػا أورد الػدليؿ

التشػريعي النمػػوذجي لحقػػوؽ الطفػػؿ العربػػي لعػػاـ  9993حظػ ار عمػ نشػػر أو عػػرض أو
تداوؿ أي مصنفات مرئيو أو مسموعة خاصو بالطفؿ تخاطب نرائزه الػدنيا أو تػزييف لػو

السػػموكيات المخالفػػة لقػػيـ المجتمػػع وتقاليػػده أو يكػػوف مػػف شػػانيا تشػػجيعو عمػ النحػػراؼ
) (9د .نعماف عطااة الييتػيص حقػوؽ اإلنسػاف القواعػد واآلليػات الدوليػةل ب .طل دار مؤسسػة رسػ فل
دمشؽص 2299ل ص.62
) (2المواد ( 93و )97مف اتفاقية حقوؽ الطفؿل ينظر كذلؾ قرار الجمعية العامة لألمـ المتحػدة حػوؿ
حقوؽ الطفؿ A/RES/64/146ل 2009ل ص.93-9
) (3المواد ( )23مف اتفاقية حقوؽ ا شخاص ذوي اإلعاقةل ينظر كذلؾ :تقرير الجمعية العامػة لألمػـ
المتحدة A/64/435, 2009لص. 56

) (4المادة ( )38مف ميجاؽ حقوؽ الطفؿ العربي لعاـ .9984
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()9ل وحظر كذلؾ مشاىدة ا طفاؿ لما يعرض في دور السينما وا ماكف العامػة المماجمػة
ويك ػػوف ذل ػػؾ وفق ػػا لم ػػا يق ػػرره ال ػػوزير المخ ػػتص ويمن ػػع دخ ػػوؿ ا طف ػػاؿ ى ػػذه ا م ػػاكف أو

اصػػطحابيـ إلييػػا ()2ل بينمػػا خصػػت الخطػػة القوميػػة الشػػاممة لجقافػػة الطفػػؿ العربػػي لعػػاـ

 9993في مقدمتيا عصر المعمومػات والتكنولوجيػا المتطػورة با ىميػة البال ػة فػي إعػداد
جقافػػة الطفػػؿ العربػػيل كونيػػا احػػد التحػػديات التػػي يفرضػػيا القػػرف الواحػػد والعش ػريف والتػػي
يجب عم الطفؿ العربي التعامؿ معيا وليتمكف مف إجبات وجوده والمحافظة عم كيانو

وىويتػػو الجقافيػػة والقوميػػة ()3ل وفػػي مجػػاؿ اإلع ػ ـ والم ػواد اإلع ميػػة أشػػارت إل ػ العمػػؿ

عم إعداد مواد إع مية موحده لمطفؿ في مختمؼ أقطػار الػوطف العربػي تحقػؽ الحاجػو
الجقافية لألطفاؿ وتكوف مف ما يقبموف عميو (. )4

أما اإلطار العربي لحقوؽ الطفؿ عاـ  2229فقد أشار إل أىمية استنياض دور

مؤسسات اإلع ـ العربية لتتمكف مف المنافسة والتصدي لما تنقمو ا قمار الصناعية مف

قيـ واتجاىػات تتنػاقض مػع القػيـ العربيػةل كونيػا مصػدر ىػاـ لتعمػيـ الطفػؿ وتجقيفيػو ( )5ص

وفػػي إع ػ ف القػػاىرة لعػػاـ  2229تنػػاوؿ مسػػألة تكنولوجيػػا المعمومػػات مػػف خ ػ ؿ العمػػؿ

عم ػ ػ تفعيػ ػػؿ حػ ػػؽ كػ ػػؿ ا طفػ ػػاؿ والشػ ػػباب فػ ػػي اسػ ػػتخداـ الوسػ ػػائؿ الحديجػ ػػة لتكنولوجيػ ػػا
المعمومػػات والتصػػالت وتػػوفير ا نترنػػت والتقنيػػات والب ػرامج والمحتػػو الم ئػػـ لمطفػػؿ

العربي()6ل وىو ما أكدت عميو وجيقة عالـ صاله لألطفاؿ لعاـ  2222التي أكػدت عمػ

عمػ اتخػػاذ التدابي ػ ػر الراميػػة إلػ حمايػة ا طف ػ ػاؿ مػػف الوقػػوع ضحي ػ ػة لمواق ػ ػع ا نتػ ػرنت

التي

) (9المادة ( )927مف الدليؿ التشريعي النموذجي لحقوؽ الطفؿ العربي لعاـ .9993
) (2المادة ( )928مف الدليؿ ذاتو.
) (3ينظر اول مقدمة الخطة القومية الشاممة لجقافة الطفؿ العربي لعاـ . 9993
) (4المادة ( جالجا  )5/مف الخطة القومية ذاتيا
) (5المادة ( )92مف الطار العربي لحقوؽ الطفؿ لعاـ .2229

) (6المػػادة (  )3مػػف إع ػ ف القػػاىرة –تفعيػػؿ آليػػات العمػػؿ العربػػي المشػػترؾ نحػػو عػػالـ عربػػي جػػدير
با طفاؿ لعاـ . 2229
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

حظر جتنيد ا ألطفال أأثناء الزناعات املسلحة (التجنيد الإلكرتوين منوذجا)

222

تتضمف مشاىده تتسـ بالعنؼ مع مراعاة مسؤوليات ا سرة والوالديف(. )9
وفي ظػؿ نيػاب الػنص القػانوف الػدولي القػاطع الػدليؿ بوجػود حظػر يحجػـ انتشػار

ظاىرة التجنيد اإللكتروني ارتأينا البحث في إمكانية القياس أو ا خذ المباشر بما أوردتو

التفاقيػػات والق ػ اررات الدوليػػة المنظمػػة لمسػػألة مكافحػػة اإلرىػػاب الػػدولي كونػػو بػػات ىػػو
أيضا يسػير فػي خطػ واسػعة ومتسػارعة تجػاه السػتفادة القصػو مػف إمكانيػات الفضػاء
اإللكتروني لسيما في اسػتقطاب وتجنيػد المؤيػديف الجػدد مػف خػ ؿ ا دوات اإللكترونيػة
التي وفرىا ليـ .

فنجػػد ل
أف التفاقي ػػات الدولي ػػة لمكافحػػة اإلرى ػػاب ال ػػدولي كانػػت أق ػػؿ حض ػػا واكج ػػر

عجز مف مجيمتيا اإلقميميةل كونيا لـ تتطرؽ إل مسألة است ؿ الجماعػات والتنظيمػات
اإلرىابي ػػة لمفض ػػاء اإللكترون ػػي ب ي ػػة تكريس ػػو لخدم ػػة مص ػػالحيـ ف ػػي التوس ػػع والنتش ػػار
والتعبئػ ػػة والتجنيػ ػػد وبػ ػػث ا فكػ ػػار والعقائػ ػػد اليادفػ ػػة إل ػ ػ تك ػ ػريس روح العنػ ػػؼ والعػ ػػدواف
والطائفية والتفريؽل فعم المسػتو العربػي فػي التفاقيػة العربيػة لمكافحػة اإلرىػاب نممػس

فيي ػػا ش ػػيئا م ػػف الحظ ػػر لتك ػػويف جماع ػػات إرىابي ػػو أي ػػا كان ػػت وس ػػيمة انض ػػماميـ والت ػػي

أصبحت تتـ في ال الب مف خ ؿ الفضاء اإللكترونيل كونيا الزمت ا طراؼ فييا بمنع
ومكافحػػة الجػرائـ اإلرىابيػػة وفػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ ذلػػؾ عمييػػا أف تحػػوؿ دوف اتخػػاذ أ ارضػػييا

مسػػرحا لتخطػػيط أو تنظػػيـ أو تنفيػػذ الج ػرائـ اإلرىابيػػة أو الشػػروع أو الشػػتراؾ فييػػا بػػأي

صوره مف الصػور ومنيػا منػع تسػمؿ العناصػر اإلرىابيػة إلييػا أو إقػامتيـ عمػ أ ارضػييال

ىػػذا المنػػع يشػػمؿ التنظيمػػات اإلرىابيػػة التػػي تتكػػوف مػػف خ ػ ؿ السػػتفادة مػػف إمكانيػػات

التواصػػؿ الت ػػي يوفرى ػػا الفضػػاء اإللكترون ػػي لي ػػـ()2ل وأضػػافت معاى ػػدة مكافح ػػة اإلرى ػػاب
اللتزاـ باتخاذ جميع التػدابير الضػرورية إل ازلػة والحيمولػة دوف إنشػاء شػبكات الػدعـ التػي

تساعد اإلرىاب تحت أي شكؿ كػاف()3ل أمػا عمػ المسػتو ا فريقػي نجػد اتفاقيػة منظمػة
) (9لممزيد ينظر  :اليونيسؼ ص عالـ جدير با طفاؿ ص. 2222

) (2المادة ( )9/9/3التفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لعاـ .9998
) (3المادة ( )9/2/3معاىدة منظمة المؤتمر اإلس مي لمكافحة اإلرىاب لعاـ .9999
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الوحدة ا فريقيػة لمنػع مكافحػو اإلرىػاب عنػد تعريفيػا لمعمػؿ اإلرىػابي بانػو "أي تعزيػز أو
رعايػػة أو مسػػاىمو ل أو أمػػر أو مسػػاعدة أو تحػريض أو تشػػجيع أو محاولػػو أو تيديػػد أو
خيانة أو تنظيـ أو قياـ أي شخص في التدبير بيػدؼ رد فعػؿ مػف ا فعػاؿ المشػار إلييػا
في الفقػرة (أ) "ل قػد تناولػت عػدة صػور تنطبػؽ مػع مفيػوـ التجنيػد اإللكترونػي كمػا اشػرنا

إليػػو سػػابقال سػواء كانػػت المسػػاىمة أو المسػػاعدة أو التحػريض أو التشػػجيع أو التيديػػد أو
تنظيـ  ...الخل وحددت ىذه التفاقية كؿ مػا ىػو ضػروري ولزـ لمنػع ا عمػاؿ اإلرىابيػة

وقمع اإلرىابييف ومف ذلؾ تعيد الدوؿ ا طراؼ بدعـ عمميو تبادؿ المعمومات بينيا فيمػا
يتعمػؽ بوسػػائؿ التصػػاؿ والدعايػػة وا سػػاليب الفنيػة التػػي تسػػتخدميا الجماعػػات اإلرىابيػػة

وسػػموؾ ىػػذه الجماعػػات وتحركػػات القػػادة والعناصػػر وأيضػػا وجػػائؽ سػػفرىـ()9ص ولػػـ يقػػؼ
ا م ػػر عن ػػد التفاقي ػػات اإلقميمي ػػة؛ ب ػػؿ ع ػػززت بقػ ػ اررات دولي ػػة كرس ػػت لمكافح ػػة اإلرى ػػاب
الػػدولي ومػػف ذلػػؾ ق ػرار مجمػػس ا مػػف الػػدولي رقػػـ ( )9624لعػػاـ  2225والػػذي ي ػػديف

التحػ ػريض عمػ ػ ا عم ػػاؿ اإلرىابي ػػة مس ػػتنك ار ك ػػؿ المح ػػاولت الت ػػي تب ػػرر أو تمج ػػد ى ػػذه
ا عمػػاؿ التػػي تكػػوف مػػدعاة لمتح ػريض عم ػ ارتكػػاب المزيػػد منيػػال نظ ػ ار لمػػا يشػػكمو ىػػذا
التح ػ ػريض مػ ػػف خطػ ػػر بػ ػػالغ عم ػ ػ تمتػ ػػع النػ ػػاس بحقػ ػػوقيـل وييػ ػػدد التنميػ ػػة الجتماعيػ ػػة

والقتصادية لمدوؿ كافة ويقوض السػتقرار والرخػاء العػالمييفل كمػا انػو أكػد عمػ حمايػة

الحػػؽ فػػي حريػػة التعبيػػر بعػػدـ فػػرض أي قيػػود تتجػػاوز مػػا ىػػو محػػدد قانونػػا وأف تكػػوف
ضػػرورية وفػػؽ مػػا ىػػو مبػػيف فػػي المػػادة ( )3 /99مػػف العيػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ
المدنيػػة والسياسػػيةل أيضػػا أكػػد عم ػ ل
أف أعمػػاؿ اإلرىػػاب وأسػػاليبو وممارسػػاتو تتنػػاف مػػع

مقاصد ا مـ المتحدة ومبادئ وأف القياـ عف عمـ بتمويؿ أعماؿ اإلرىػاب والتخطػيط ليػا
والتحريض عمييا يتنػاف مػع مقاصػد ا مػـ المتحػدة ومبادئيػال وشػدد عمػ أىميػة وسػائط

اإلعػػ ـ ف ػػي تييئ ػػو بيئ ػػة ل تفض ػػي إلػ ػ التحػ ػريض عمػ ػ اإلرى ػػابل مؤك ػػدا عمػ ػ أىمي ػػة
التع ػػاوف ب ػػيف ال ػػدوؿ لمن ػػع اإلرى ػػابييف م ػػف اس ػػت ؿ التكنولوجي ػػا المتط ػػورة والتص ػػالت
) (9الم ػواد ( )2/3/9و(/9/5ب) مػػف اتفاقيػػة منظمػػة الوح ػػدة ا فريقيػػة لمن ػػع ومكافحػػة اإلرىػػاب لع ػػاـ
.9999
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والمػ ػوارد لمتحػ ػريض عمػ ػ دع ػػـ ا عم ػػاؿ اإلجرامي ػػة وأوج ػػب التع ػػاوف ت ػػاـ بيني ػػا لمحارب ػػة
اإلرىػابل عمييػػا أف تعتمػػد مػف التػػدابير كػػؿ مػا ىػػو ولزـ مناسػػب لحظػر التحػريض عمػ

ارتك ػػاب أعم ػػاؿ إرىابي ػػو ومنعي ػػا وع ػػدـ م ػػنه مػ ػ ذا آمن ػػا لمرتكبيي ػػا ()9ل وف ػػي قػ ػرار آخ ػػر
لمجمس ا مف ذي الرقـ ( )9373لعاـ  2229خصصػت الفقػرة الجانيػة منػو لمسػألة قمػع
تجنيػػد اإلرىػػابييفل إذ عػػد التج ػريـ وسػػيمو فعالػػو لقمػػع ىػػذا التجنيػػد وبػػيف ا دوات ا خػػر

لمكافحتو لتشمؿ مع استراتيجيات زيادة الوعي والتواصؿ مع الجماعات المحمية المختمفة

وينب ػػي أف يت ػػوفر ل ػػد ال ػػدوؿ ا عض ػػاء الس ػػتراتيجية والمػ ػوارد الكفيم ػػة ل ػػذلؾ()2ص وم ػػف

القػ ػ ػ اررات ا خ ػ ػػر المتخ ػ ػػذة م ػ ػػف قب ػ ػػؿ الجمعي ػ ػػة العام ػ ػػة القػ ػ ػرار ( )62/ 288المتعم ػ ػػؽ
باستراتيجية ا مـ المتحدة العالميػة لمكافحػو اإلرىػاب والػذي ضػـ فػي مرفػؽ خطػة العمػؿ

مجموعو مف التدابير الرامية إل معالجة الظروؼ المؤدية إل انتشار اإلرىابص منيا مػا
يتعمػػؽ بالتػػدابير ال زمػػة اتخاذىػػا لحظػػر التح ػريض عم ػ ارتكػػاب عمػػؿ إرىػػابي ومنعػػول
والمتناع عف تنظيـ أنشطة إرىابية أو التحريض عمييا أو تيسيرىا أو المشػاركة فييػا أو

تمويميا أو التشجيع عمييا والتعاوف إزاءىال وأشػار إلػ ضػرورة العمػؿ مػع ا مػـ المتحػدة
عم تنسيؽ الجيود المبذولة عم الصعيديف الدولي العالمي واإلقميمي لمكافحة اإلرىاب

بجميع أشكالو ومظاىره عم ا نترنت واستخدامو كأداة لمكافحة اإلرىاب()3ل وفي تقريػر
لألمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بعنػواف التحػػاد فػػي مواجيػػة اإلرىػػاب توصػػيات لسػػتراتيجية
عالميو لمكافحة اإلرىاب وضع في أىمية حرمػاف اإلرىػابييف مػف وسػائؿ تنفيػذ اليجمػات
وتجنيد الكوادر وتدريبيا وعم التصاؿ لسيما بالنسبة لإلرىابييف وحرمانيـ منيػا يمكػف

أف يسػػاعد عمػ ػ منػػع ىجم ػػات مقبمػػةل اس ػػتخدمت الشػػبكات اإلرىابي ػػة عم ػ التص ػػالت
لكسب التأييد وتجنيد ا فراد وينب ي أف تحرـ مف ىذا المنفذ لسػيما بالتصػدي لسػتخداـ
) (9القرار المرقـ ( )9624اتخذه مجمس ا مف في جمستو ( )5269المعقػودة فػي  94أيمػوؿ /سػبتمبر
. 2225
)(2الفقرة ( )9/2مف القرار ذي الرقـ( )9373لعاـ . 2229

)( (3أول )4/ص (جانيػ ػػا )9/ص (جانيػ ػػا /92/ب) ص ق ػ ػرار الجمعيػ ػػة العامػ ػػة ()288/62ص اسػ ػػتراتيجية ا مػ ػػـ
المتحدة العالمية لمكافحة اإلرىاب لعاـ .2226
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ا نترنت التي باتػت أداة تتسػارع وتيػرة توسػع اإلرىػابيف فػي اسػتخداميا فػي تجنيػد ا فػراد
ونشػر المعمومػات والدعايػػة وفػي مقابػؿ ذلػػؾ لبػد مػػف تسػخير قػدرات شػػبكة ا نترنػت فػػي
مكافحو اإلرىابل وتدارؾ لذلؾ سارت الدوؿ تجاه وضع حموؿ ممكنو ليا بدأ مػف جػدوؿ

أعم ػػاؿ ت ػػونس ال ػػذي اعتم ػػد ف ػػي ع ػػاـ  2225م ػػف قب ػػؿ م ػػؤتمر القم ػػو العالمي ػػة لمجتم ػػع
المعموم ػػات وال ػػذي أك ػػد عمػ ػ أىمي ػػة التص ػػدي لإلرى ػػاب بأش ػػكالو كافػ ػة ومظ ػػاىره عمػ ػ

ا نترنت( )9ص زيادة عم ق اررات الجمعية العامة لألمـ المتحدة حوؿ التطػورات فػي ميػداف

المعموم ػػات والتص ػػالت الس ػػمكية وال س ػػمكية ف ػػي س ػػياؽ ا م ػػف ال ػػدوليل ب ػػدأ م ػػف القػ ػرار

المرقـ  A/RES/53/70لعاـ 9999ل الػذي أر ضػرورة منػع إسػاءة اسػتخداـ مػوارد أو
تكنولوجيا المعمومات أو اسػت ليا لتحقيػؽ أنػراض إجراميػة أو إرىابيػة ()2ص وب يػة رصػد

ا خطار القائمة والمحتممة في ميداف أمف المعمومات والتدابير التعاونية الممكف اتخاذىا
لمتصػػدي ليػػا بمػػا فييػػا مسػػألة اسػػتخداـ تكنولوجيػػا المعمومػػات فػػي حػػالت الن ػزاع وكيفيػػة
انطباؽ القانوف الدولي عم ىػذا السػتخداـل تػـ تعيػيف فريػؽ مػف خبػراء حكػومييف يتػول

ذلؾ ص وقد توصؿ ىذا الفريؽ إل ل
أف القانوف الدولي ولسيما ميجاؽ ا مـ المتحدة ينطبػؽ

عم ػ اسػػتخداـ الػػدوؿ لتكنولوجيػػا المعمومػػات والتصػػالت أمػػر لبػػد منػػو لحفػػظ الس ػ ـ
والستقرار وتييئو بيئة لتكنولوجيا المعمومات والتصالت منقحو ومأمونو ومستقرة يمكف

الوصوؿ إلييا(. )3

) (9د .خميػػؿ حس ػػيف ص مكافح ػػة اإلرى ػػاب ال ػػدولي – التفاقي ػػات والقػ ػ اررات الدولي ػػة واإلقميمي ػػة  -ص ط9ص
منشورات الحمبي الحقوقية ص بيروت ص 2292صص.529-489

) (2الق ػ ػرار  A/RES/53/70ص الجمعيػ ػػة العامػ ػػة لألمػ ػػـ المتحػ ػػدة ص التطػ ػػوراف فػ ػػي ميػ ػػداف المعمومػ ػػات
والتصالت السمكية وال سمكية في سياؽ ا مف الدولي ص .9999
) (3القرار A/RES/68/243ص الجمعية العامة ص التطورات في ميداف المعمومات والتصالت السمكية
وال سػػمكية فػػي سػػياؽ ا مػػف الػػدولي ص  2294صص 4ص أيضػػا الق ػرار  A/RES/71/28ص الجمعيػػة
العامة التطػورات فػي ميػداف المعمومػات والتصػالت السػمكية وال سػمكية فػي سػياؽ ا مػف الػدولي ص

 2296صص. 3
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وفيم ػػا يتعم ػػؽ بالمس ػػائؿ المتص ػػمة ب ػػا ع ـ أوردت الجمعي ػػة العام ػػة العدي ػػد م ػػف
القػػ ػ اررات ومني ػ ػػا قرارى ػ ػػا المػ ػ ػرقـ  A/RES/5664ال ػ ػػذي يطال ػ ػػب ال ػ ػػدوؿ بالحيمول ػ ػػة دوف

استخداـ وسائؿ اإلع ـ التقميدية والتكنولوجيػات الحديجػة لألعػ ـ والتصػالت اسػتخداما

سػيئا كأجػارة الصػراعات العرقيػة وكراىيػة ا جانػب والحػث عمػ الكراىيػة والعنػؼ أو التػي
تتسػـ بػػأي مظيػػر مػف مظػػاىر التطػػرؼ( )9ص ولػػذات ال ايػة أوردت الجمعيػػة العامػػة قػ اررات

عػػدة فػػي مػػا يتعمػػؽ بعػػالـ ينبػػذ العنػػؼ والتطػػرؼ العنيػػؼ ()2ل وق ارراتيػػا حػػوؿ إرسػػاء جقافػػة
عالميػػة تكفػػؿ امػػف الفضػػاء اإللكترونػػي()3ل وكػػذلؾ ق ارراتيػػا حػػوؿ مكافحػػة إسػػاءة اسػػتعماؿ
تكنولوجيػػا المعمومػػات ن ػراض إجراميػػةل ومػػا يتعمػػؽ منيػػا بمكافحػػة العنص ػرية والتمييػػز

العنصري وأىميا الق ارريف المرقميف  E/CN.4/1995/78و. E/CN.4/1997/71

ومػف اإلرىػػاب إلػ جػرائـ تقنيػة المعمومػػات نقػػؼ عنػد أىػػـ التفاقيػات الدوليػػة التػػي

تناول ػػت تنظ ػػيـ الفض ػػاء اإللكترون ػػي لمكافح ػػة الجػ ػرائـ ومني ػػا اتفاقي ػػة بودابس ػػت لمكافح ػػة
الج ػ ػرائـ المعموماتيػ ػػة لعػ ػػاـ 2229ل والتػ ػػي جػ ػػاءت تجميػ ػػا لحػ ػػرص مجمػ ػػس أوروبػ ػػا عم ػ ػ

التصدي ل ستخداـ نير المشروع لمحاسبات وشبكات المعموماتل وضـ عدة صػور مػف
الجرائـ التي تنتج عف ذلؾ الستخداـ إل ألنيا لػـ تتضػمف نػص صػريحا وواضػحا فػي مػا

يخػػص المحتػػو الموجػػو لمطفػػؿ والػػذي يكػػوف ال ػػرض منػػو تجنيػػده أو حجػػو عم ػ القيػػاـ
بأفعاؿ تؤدي بو في نياية المطاؼ إل كونو مجندا لد ىذه الجماعة المسمحة أو تمػؾل

فجاءت بذلؾ خالية مف تنظيـ مسألة التجنيد اإللكتروني والذي كاف مف ا فضؿ إدراجيا

ضػ ػػمف ج ػ ػرائـ المحتػ ػػو أو ج ػ ػرائـ إسػ ػػاءة اسػ ػػتخداـ أجي ػ ػزة الحاسػ ػػوبل فنجػ ػػد ل
أف ج ػ ػرائـ

) (9القػ ػ ػ ػرار  A/RES/56/64ص الجمعي ػ ػ ػػة العامػ ػ ػ ػػة ص قػ ػ ػ ػرار ح ػ ػ ػػوؿ المسػ ػ ػ ػػائؿ المتص ػ ػ ػػمة بػ ػ ػ ػػا ع ـ ص
2222صص.4
) (2ينظ ػػر مج ػػاؿ ذل ػػؾ قػ ػرار الجمعي ػػة العام ػػة  A/RES/70/196ص نح ػػو ع ػػالـ ينب ػػذ العن ػػؼ والتط ػػرؼ
العنيؼ .

) (3التقريػػر  E/CN.4/1995/78و E/CN.4/1997/71المجمػػس القتصػػادي والجتمػػاعي ص تنفيػػذ
برنامج عمؿ العقد الجالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري .
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المحتو اقتصرت عم الجػرائـ المتصػمة بػالمواد اإلباحيػة الطفوليػةل وممػا تجػدر اإلشػارة

إليو ىنا ألنو أجناء قياـ المجنة بوضع مسودة اتفاقية بودابست ناقشػت مػد إمكانيػة إدراج
ج ػرائـ أخػػر تتعمػػؽ بػػالمحتو مجػػاؿ ذلػػؾ نشػػر دعايػػة عنص ػرية عبػػر نظػػـ الحاسػػوب أو
الػػنظـ المعموماتيػػةل بيػػد ل
أف المجنػػة لػػـ تكػػف فػػي وضػػع يسػػمه ليػػا بالوصػػوؿ إل ػ موافقػػة

جماعية أو توافؽ بخصوص تجريـ مجؿ ىذا السموؾل عم الرنـ مف ل
أف فكرة إدراج ىػذا

النشر بوصفو جريمة جنائية قد وجد دعمػا عمػ نطػاؽ واسػع إل ل
أف بعػض الوفػود أبػدت
تحفظات حقيقيو بأجارتيا لمبدأ حرية التعبيرل ونظ ار لتعقد ىػذه المسػألة فقػد قػررت المجنػة

أف تكمؼ المجنػة ا وروبيػة لممشػاكؿ الجنائيػة بػاقتراح إعػداد بروتوكػوؿ إضػافي يػدرج فػي
ىػػذه التفاقيػػة الحاليػػة()9ص وربمػػا تكػػوف ىػػذه الخطػػوة بػػادرة ميمػػة فػػي طريػػؽ الوصػػوؿ إلػ

تج ػ ػريـ تجنيػػػد ا طفػ ػػاؿ الكترونيػ ػػا بػ ػػنص واض ػػه وص ػ ػريه يحظرىػػػا ويرتػ ػػب ج ػ ػزاء عم ػ ػ

مرتكبييا.

أمػػا عم ػ المسػػتو العربػػي اإلقميمػػي فنجػػد التفاقيػػة العربيػػة لمكافحػػة ج ػرائـ تقنيػػة

المعمومػػات فػػي المػػادة (95و )96منيػػا أوجػػدت نػػوع مػػف الحظػػر نيػػر المباشػػر لمتجنيػػد
اإللكترونػػي مػػف خػ ؿ تناوليػػا لجػرائـ اإلرىػػاب المرتكبػػة بوسػػاطة تقنيػػة المعمومػػاتل بػػدءا

مػػف نشػػر أفكػػار ومبػػادئ الجماعػػة اإلرىابيػػةل والػػدعوة ليػػال وتمويػػؿ اإلرىػػابل والتػػدريبل
وتسػػييؿ التصػػالت بػػيف التنظيمػػات اإلرىابيػػةل ونشػػر طػػرؽ صػػناعة المتفج ػرات الت ػػي
تستخدـ في عمميات إرىابيػةل أيضػاي جريمػة نشػر النعػرات والفػتف والعتػداء عمػ ا ديػاف

والمعتقػ ػػداتل أمػ ػػا المػ ػػادة ( )96منيػ ػػا فقػ ػػد تناولػ ػػت الج ػ ػرائـ المتعمقػ ػػة بػ ػػالجرائـ المنظمػ ػػة

والمرتكبػة بوسػػاطة تقنيػػة المعمومػػات ومنيػػا اإلتجػػار با شػػخاص الػػذي ىػػو وفػػؽ مػػا سػػبؽ

تعريفػو بأنػػو "تجنيػد"ل وعميػػو يمكػػف القػوؿ ل
إف ىػػذه التفاقيػة كانػػت أوفػػر حظػا مػػف سػػابقتيا
في ما يخص مسالة حظر التجنيد اإللكتروني لألطفاؿ قياسا عم نص المادة (.)96

) (9د  .ى لي عبداللو احمد ص اتفاقية بودابسػت لمكافحػة جػرائـ المعموماتيػة معمقػا عمييػا ص ط 8ص دار
النيضة العربية ص القاىرة ص  2299ص ص. 992-929
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مػػف خ ػ ؿ عػػرض النصػػوص القانونيػػة الدوليػػة لكػػؿ مػػف القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني
والقػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف ونصػػوص اتفاقيػػة مكافحػػة اإلرىػػاب والق ػ اررات المتعمقػػة

بتطورات ميداف المعمومات والتصالت السمكية وال سمكية والمتعمقػة بمكافحػة اإلرىػابص

ونيرىػ ػػا مػ ػػف الق ػ ػ اررات ا خػ ػػر المنظمػ ػػة لسػ ػػتخداـ الفضػ ػػاء اإللكترونػ ػػي والتػ ػػي تحظػ ػػر
التحريض والعنػؼ والتمييػزل وكػذلؾ التفاقيػات التػي تناولػت الجػرائـ المعموماتيػةل يتضػه

لنػػا خم ػػو الق ػػانوف الػػدولي م ػػف أي تشػ ػريع أو اتفاقي ػػة خاصػػة أو بروتوك ػػوؿ ممح ػػؽ يع ػػالج
مسػ ػػألة اسػػػت ؿ السػػػتخداـ السػ ػػمبي لمفضػ ػػاء اإللكترونػػػي لإليق ػػاع با طفػ ػػاؿ وتجنيػ ػػدىـ

واستخداميا مف قبؿ المجاميع المسمحة والمنظمات اإلرىابية وتجار البشرل و ل
أف مػا بينػاه

م ػػف نص ػػوص س ػػالفة ال ػػذكر يمك ػػف القي ػػاس عميي ػػا واخض ػػاع مس ػػألة التجني ػػد اإللكترون ػػي
لحكميا ولمحماية التي أوردتيال كونيػا جػاءت بصػي ة عامػة دوف تقييػد أو تحديػد لسػيما

قواعد القانوف الدولي اإلنساني عم الرنـ مف احتداـ الخ ؼ في مد إمكانية انطباقيا
عم ما يدور مف ىجمات وأفعاؿ في الفضاء اإللكترونػي ص أمػا مػا أورده القػانوف الػدولي

لحقػػوؽ اإلنسػػاف حػػوؿ حريػػة ال ػرأي والتعبيػػر وكفالػػة حػػؽ الحصػػوؿ عم ػ المعمومػػات مػػف
شػػت المصػػادر مػػع اللت ػزاـ بػػالقيود المفروضػػة عمييمػػا وضػػماف تػػأميف الحمايػػة وتحديػػد

نوعية المعمومات والبرامج التي يمكف الوصوؿ والحصػوؿ عمييػا ص كػذلؾ إمكانيػة القيػاس

عم ػ بعػػض نصػػوص القػػانوف الػػدولي التػػي تعػػالج مسػػالة اسػػت ؿ تقنيػػة المعمومػػات أو

التي تعالج مسػالة الحػؽ فػي حريػة التعبيػر والوصػوؿ لممعمومػات أو النصػوص والقػ اررات

التي تحظر اإلرىاب اإللكترونػي وتجرمػول كػذلؾ نصػوص اتفاقيػو جػرائـ المعمومػاتص أمػا
عف المبادئ التوجييية التي صػدرت سػواء عمػ المسػتو العػالمي أـ اإلقميمػي فػ تعػدو

عفل كونيا مجرد قواعد إرشادية لمدوؿ نير ممزمة قانوناص ونير كافية لردع ىذه الظاىرة

التي باتت منتشرة بشكؿ واسع مع التداعيات الخطيرة ليا وىػو يعػد عجػز تشػريعي دولػي

فػػي وضػػع إطػػار عػػاـ لحمايػػة الطفولػػة منيػػا؛ لػػذلؾ فػ ل
ػةف الحػػؿ ا مجػػؿ وا فضػػؿ وضػػع

اتفاقي ػػة دولي ػػة تتنػ ػػاوؿ ى ػػذه المسػػػألة وتعالجي ػػا أو تع ػػديؿ التفاقيػ ػػات القائم ػػة أو إضػػػافة
بروتوكولت ممحقة إلييا.
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الخاتمة
ننتيي في ختاـ بحجنا ىذا إل ما يمي:
اوالً :االستنتاجات
 -9إف كػػوف فعػػؿ مػػا مجػػرـ دوليػػا ل يكفػػي لػػردع القػػائـ بػػو بػػؿ ؛ لبػػد مػػف وجػػود قواعػػد
قانوني ػػة تحظ ػػر ى ػػذا الفع ػػؿ والي ػػات تس ػػبغ الحماي ػػة الكافي ػػة لمض ػػحايا وى ػػو م ػػا تولت ػػو

الص ػ ػػكوؾ الدولي ػ ػػة ذات الص ػ ػػمة بالطف ػ ػػؿ حي ػ ػػث تض ػ ػػمنت نصوص ػ ػػا تحظ ػ ػػر تجني ػ ػػد
واسػػتخداـ الطفػػاؿ اجنػػاء الن ازعػػات المسػػمحة ص س ػواء اكػػاف ذلػػؾ فػػي القػػانوف الػػدولي
النساني والقانوف الدولي لحقوؽ النساف ص أـ في قانوني العمؿ والجنائي الدولييف ص

ال إف منيػػا مػػا جػػاء بصػػي ة اللػزاـ القػػاطع ومنيػػا مػػا أضػػعؼ مػػف إلزاميػػا العبػػارات
التػػي صػػي ت بيػػا لتجيػػر التسػػاؤلت حػػوؿ مػػد إمكانيػػو السػػتفادة مػػف حمايتيػػا وقػػوة

ردعيا

 -2خمػػػو القػ ػػانوف الػ ػػدولي مػػػف نصػ ػػوص قانونيػػػة ص ػ ػريحة تحظػ ػػر التجنيػػػد اللكترونػ ػػي
لألطفػػاؿ س ػواء وقػػت الحػػرب أـ السػػمـ بػػؿ؛ لػػـ نجػػد اي تنػػاوؿ قػػانوني ليػػذه الظػػاىرة

المستحدجة وىو ما يعد عجز تشريعي يجب تداركو وتجنب عواقبو.

 -3نجػد أف التفاقيػػات الدوليػػة العالميػة والقميميػػة التػػي تناولػت مسػػألة مكافحػػة الرىػػاب
وجرائـ تقنية المعمومات والق اررات الدولية ذات الصمة بيا تضمنت بعض النصػوص

التي تطرقت إل الستخداـ السػيء لتكنولوجيػا التواصػؿ الحديجػة مػف قبػؿ الرىػابيف
وعصابات الجراـ المنظـ ونيرىا يمكف المجوء الييا والقياس عمييا إليجػاد نػوع مػف

الحظر لمواجية التجنيد اللكتروني وردع مرتكبيو.
ثانياُ :المقترحات:

 -9تعديؿ النصوص القانونية الدولية التي تجيز تجنيد الطفاؿ دوف الجامنة عشرة ممف
بم ػوا سػػف الخامسػػة عش ػرة تجنيػػدا طوعيػػا ص ومعالجػػة السػػباب المؤديػػة إل ػ تجنيػػد
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الطفػػاؿ وتجفيػػؼ منابعيػػا ص كػػذلؾ إي ػراد نصػػوص قانونيػػو دوليػػو ممزمػػة تحظػػر ىػػذه
الممارسػػات وتمنعيػػا وتعاقػػب عم ػ ارتكابيػػاص وتفعيػػؿ الرقابػػة الدوليػػة عم ػ اسػػتخداـ
تكنولوجيػا التصػاؿ الحديجػة ووضػع القواعػد والقػوانيف الدوليػة التػي تكفػؿ اسػتخداميا

اسػػتخداما سػػمميا ص وتعزيػػز التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ لمنػػع السػػتخداـ السػػمبي ليػػا والقػػبض
عم القائميف بو بما يضمف وجود بيئة الكترونية امنو .
 -2تػػوفير التوجيػػو والرشػػاد حػػوؿ السػػتخداـ النسػػب لمتقنيػػات الحديجػػة ونػػوع المحتػػو
الم ئـ والية التعامؿ مع المحتو نير الم ئـ وتوفير الرقابػة السػرية عمػ الطفػاؿ

عػػف اسػػتخداميـ ليػػذه التقنيػػات والط ػ ع عم ػ كػػؿ مػػا يقومػػوف بػػو مػػف خ ليػػا ومػػا

يتابعونػػو مػػف بػػرامج واللعػػاب التػػي يميمػػوف الييػػا ومػػف ىػػـ الشػػخاص الػػذيف يقيمػػوف
صداقات معيـ ص فض عػف اإليعػاز لمجيػات القائمػة عمػ إدارة الوسػائؿ الع ميػة

الحديجػػة بضػػبط المحتػػو المعػػروض والمتػػداوؿ عمييػػا ومراقبػػة مػػا ينشػػر مػػف خ ليػػا
وتحديػػد الب ػرامج واللعػػاب المناسػػبة لألطفػػاؿ مػػف خ ػ ؿ تضػػمينيا بع مػػات تحػػذير
تتعم ػػؽ بالس ػػف المناس ػػب لرؤي ػػة المحت ػػو تك ػػوف واض ػػحة ومفيوم ػػة ص ك ػػذلؾ تفعي ػػؿ

المسائمة في حاؿ الخ ؿ بيذا اللتزاـ.

 -3نوصي بةيجاد حؿ قانوني مناسػب يعػالج الج ػرات القانونيػة الموجػودة فػي الصػكوؾ
الدوليػػة فيمػػا يتعمػػؽ بحظػػر تجنيػػد الطفػػاؿ ص وأىميػػة إق ػرار المجتمػػع الػػدولي باتفاقيػػة
دوليػػو تحظػػر السػػتخداـ السػػمبي لمتقنيػػات اللكترونيػػة الحديجػػة او تعػػديؿ النصػػوص
القائمة في التفاقيات ذات الصمة بالطفػؿ واضػافة نصػوص جديػدة تواكػب الت يػرات

المعاصرة ص او الحاقيا ببروتكوؿ اضافي يفي بذات ال رض.
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قائمة المصادر والمراجع

اوال :الكتب
 -9بسػػاـ ع ػاطؼ الميتػػار ص اسػػت ؿ الطفػػاؿ – تحػػديات وحمػػوؿ  -ص ط 9ص منشػػورات
الحمبي الحقوقية ص بيروت ص . 2228

 -2حسف محمدي البوادي ص حقوؽ الطفؿ بيف الشريعة الس مية والقانوف الدولي ص دار
الفكر الجامعي ص السكندرية ص. 2227

 -3د  .ى لي عبداللو احمد ص اتفاقية بودابست لمكافحة جرائـ المعموماتية معمقا عمييا
ص ط 8ص دار النيضة العربية ص القاىرة ص . 2299

 -4د .بشػ ػػر سػ ػػميماف العبيػ ػػديص النتياكػ ػػات الجنائيػ ػػة الدوليػ ػػة لحقػ ػػوؽ الطفػ ػػؿص ط 9ص
منشورات الحمبي الحقوقيةص بيروت ص .2292

 -5د .حسنيف المحمدي البواديل حقوؽ الطفؿ بيف الشريعة اإلس مية والقانوف الدوليل
دار الفكر الجامعيل السكندريةل .2227

 -6د .خال ػػد مص ػػطف فيم ػػيل الق ػػانوف ال ػػدولي اإلنس ػػاني – ا س ػػس والمف ػػاىيـ وحماي ػػة
الضحايال دار الفكر الجامعيل .2299

 -7د .خال ػػد مص ػػطف فيم ػػيل حق ػػوؽ الطف ػػؿ ومعاممت ػػو الجنائي ػػة ف ػػي ض ػػوء التفاقي ػػات
الدولية – دراسة مقارنة -ل دار الجامعة الجديدةل السكندريةل .2227

 -8د .خميؿ حسيف ص مكافحة اإلرىاب الدولي – التفاقيػات والقػ اررات الدوليػة واإلقميميػة
 -ص ط9ص منشورات الحمبي الحقوقية ص بيروت ص .2292

 -9د .عروبة جبار الخزرجيل حقػوؽ الطفػؿ بػيف النظريػة والتطبيػؽل ط2ل دار الجقافػةل
ا ردفل .2293

 -92د .فضػػيؿ عبػػد اة ط فح ػةل حمايػػة ا طفػػاؿ فػػي القػػانوف الػػدولي اإلنسػػانيل ط9ل
دار الجقافةل ا ردفل .2299

 -99د .ماىر جميؿ ابو خوات ص الحماية الدوليػة لحقػوؽ الطفػؿ ص (د.ط)ل دار النيضػة
العربية ص القاىرة ص .2228
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 -92د .محمػ ػػد يوسػ ػػؼ عم ػ ػواف ص د .محمػ ػػد خميػ ػػؿ الموس ػ ػ ص القػ ػػانوف الػ ػػدولي لحقػ ػػوؽ
النساف ص الحقوؽ المحمية ص ج  2ص ط 9ص دار الجقافة ص الردف ص .2299

 -93د .محمد يوسؼ عموافل د .محمد خميؿ الموس ل القانوف الدولي لحقوؽ اإلنسافل
الحقوؽ المحميةل ج 2ل ط9ل دار الجقافةل ا ردفل 2299ل

 -94د .مصػ ػػطف س ػ ػ مة حسػ ػػيفل التػ ػػأجير المتبػ ػػادؿ بػ ػػيف التقػ ػػدـ العممػ ػػي والتكنمػ ػػوجي
والقانوف الدوليص دار النيضة العربيص.9992

 -95د .نعماف عطػااة الييتػيص حقػوؽ اإلنسػاف القواعػد واآلليػات الدوليػةل ب .طل دار
مؤسسة رس فل دمشؽص .2299

 -96د .يوسػػؼ حسػػف يوسػػؼل جريمػػة اسػػت ؿ ا طفػػاؿ وحمػػايتيـ فػػي القػػانوف الػػدولي
والشريعة اإلس ميةل ط9ل المركز القومي لإلصدارات القانونيةل القاىرةل .2293

 -97عػػادؿ عبدالصػػادؽص لإلرىػػاب اإللكترونػػي –القػػوة فػػي الع قػػات الدوليػػة نمػػط جديػػد
وتحديات مختمفة-ل مركز الىراـ لدراسات السياسية والستراتيجيةل القاىرةص.2229

 -98عبػػد العزي ػػز من ػػدوهل الحمايػػة الدولي ػػة لألطف ػػاؿ أجنػػاء الن ازع ػػات المس ػػمحة – د ارس ػػة
مقارنػ ػػة بػ ػػيف الفقػ ػػو اإلس ػ ػ مي والقػ ػػانوف الػ ػػدولي العػ ػػاـل ط9ل دار الفكػ ػػر الجػ ػػامعيل

السكندريةل .2292

 -99ك ػرار صػػاله حمػػوديل الحمايػػة الدوليػػة لألطفػػاؿ والنسػػاء فػػي الن ازعػػات المسػػمحةل
ط9ل منشورات زيف الحقوقيةل بيروتل .2295

 -22المجنة الدوليػة لمصػميب الحمػر ص دليػؿ التنفيػذ الػوطني لمقػانوف الػدولي النسػاني ص
ط 9ص القاىرة ص .2292

 -29محم ػػد محم ػػود منط ػػاويل الح ػػروب ا ىمي ػػة وآلي ػػات التع ػػاوف معي ػػا وف ػػؽ القػ ػػانوف
الدوليل ط9ل المركز الدولي لإلصدارات القانونية ص القاىرةل .2295

 -22اليونيس ػػؼ ص عػػػالـ جػ ػػدير با طف ػػاؿ ص الى ػػداؼ النمائيػ ػػة لأللفي ػػة ص وجيقػ ػػة الػػػدورة
الخاصػػة لألمػػـ المتحػػدة حػػوؿ الطفػػاؿ  -اتفاقيػػة حقػػوؽ الطفػػؿ ص المكتػػب القميمػػي
لمشرؽ الوسط وشماؿ افريقيا ص . 2228
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ثانياً :األطاريح والرسائل الجامعية
 -9ابراىيـ عمي محمد تميـ الجبوريل حماية ا طفاؿ ابػاف الن ازعػات المسػمحة – د ارسػة
في ظؿ اتفاقيات جنيؼ الربع عاـ 9949ل رسالة ماجستيرل العراؽل كمية القانوفل

جامعة تكريتل .2294

 -2ابراىيـ عمي محمد تميـ الجبوريل حماية ا طفاؿ ابػاف الن ازعػات المسػمحة – د ارسػة
في ظؿ اتفاقيات جنيؼ الربع عاـ 9949ل رسالة ماجستيرل العراؽل كمية القانوفل

جامعة تكريتل .2294

 -3صػػاله دواس سػػالـ الخوالػػدةل الحمايػػة الخاصػػة لمنسػػاء وا طفػػاؿ مػػف اجػػار الن ازعػػات
المسػػمحة فػػي ضػػوء قواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني والتش ػريع اإلس ػ مي – د ارسػػة
مقارن ػػةل رس ػػالة ماجس ػػتيرل عم ػػافل كمي ػػة العم ػػوـ القانوني ػػةل جامع ػػة الش ػػرؽ الوس ػػط

لمدراسات العميال .2227

 -4صػػاله دواس سػػالـ الخوالػػدةل الحمايػػة الخاصػػة لمنسػػاء وا طفػػاؿ مػػف اجػػار الن ازعػػات
المسػػمحة فػػي ضػػوء قواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني والتش ػريع اإلس ػ مي – د ارسػػة
مقارن ػػةل رس ػػالة ماجس ػػتيرل عم ػػافل كمي ػػة العم ػػوـ القانوني ػػةل جامع ػػة الش ػػرؽ الوس ػػط

لمدراسات العميال .2227

 -5عمػػدة فػػايز البػػزول الحمايػػة الخاصػػة لػػبعض الفئػػات فػػي القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني (
أطف ػػاؿ – نس ػػاء – ص ػػحفييف)ل رس ػػالة ماجسػ ػتيرل كمي ػػة الد ارس ػػات العمي ػػال فمس ػػطيفل
جامعة النجاح الوطنيةل .2292

 -6عمر فػايز البػزو ص الحمايػة الخاصػة لػبعض الفئػات فػي القػانوف الػدولي النسػاني -
اطفػػاؿ – نسػػاء –صػػحفييف -ص رسػػالة ماجسػػتيرص كميػػة الد ارسػػات العميػػا ص فمسػػطيف ص
جامعة النجاح الوطنيةص.2292

 -7عمػػر فػػايز البػػزول الحماي ػة الخاصػػة لػػبعض الفئػػات فػػي القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني (
أطف ػػاؿ – نس ػػاء – ص ػػحفييف)ل رس ػػالة ماجس ػػتيرل كمي ػػة الد ارس ػػات العمي ػػال فمس ػػطيفل
جامعة النجاح الوطنيةل .2292
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 -8نياري نصيرةص تجنيد الطفاؿ في الحروب الداخمية ص رسالة ماجسػتيرص كميػة القػانوف
ص جامعة وىرافص الجزائر ص . 2294

 -9نياري نصيرةص تجنيد الطفاؿ في الحروب الداخمية ص رسالة ماجسػتيرص كميػة القػانوف
ص جامعة وىرافص الجزائر ص . 2294

 -92وليػػد نسػػاف جمعػػودص دور الحػػرب اإللكترونيػػة فػػي الص ػراع العربػػي اإلس ػرائيميل
رس ػػالة ماجس ػػتيرل جامع ػػة النج ػػاح الوطني ػػةل كمي ػػة الد ارس ػػات العمي ػػاص قس ػػـ التخط ػػيط

والتنمية السياسيةل .2293
ثالثاً :االبحاث والدراسات
 -9د .عػػادؿ عبدالصػػادؽل أنمػػاط الحػػرب السػػيبرانية وتػػداعياتيا عم ػ ا مػػف العػػالميل
مجمػػة السياسػػة الدوليػػةل دوريػػة متخصصػػة فػػي الشػػؤوف الدوليػػة تصػػدر عػػف مؤسسػػة
ا ىراـ لمدراسات السياسية والستراتيجيةل ممحػؽ اتجاىػات نظريػةل ع ()228صابريػؿ

.2297

 -2د .عبد المؤمف شجاع الػديفل حمايػة ا طفػاؿ مػف أخطػار المنازعػات المسػمحة فػي
الفقو والقانوف الدولي والقانوف اليمنيل .2299

 -3د .فضػػيؿ ط فحػػةل حمايػػة ا طفػػاؿ فػػي القػػانوف الػػدولي اإلنسػػانيل بحػػث مقػػدـ فػػي
المؤتمر الدولي لحقوؽ الطفػؿ مػف منظػور تربػوي وقػانونيل جامعػة اإلسػراء ا ردفل

.2292

 -4الطػػاىر يعقػػرل الحمايػػا القانونيػػة لمطفػػؿ فػػي الن ازعػػات المسػػمحةل مجمػػة مصػػارؼ –
قسـ العموـ القانونية -ل السنة السابعةل ع ()94ل حزيراف .2293

 -5عادؿ عبدالصػادؽص اسػمحة الفضػاء اإللكترونػي فػي ضػوء القػانوف الػدولي اإلنسػانيص
سمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمة اوراؽل ع23صوح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقبميةل مكتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
السكندريةص2296صالسكندرية.

 -6عادؿ عبدالصادؽل الفضاء اإللكتروني وأسمحة النتشار الشػامؿ بػيف الػردع وسػباؽ
التسمهل مؤتمر حروب الفضاء السيبرانيل 2295ص
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 -7محم ػػد الن ػػاديل ا طف ػػاؿ الجن ػػود ف ػػي ظ ػػؿ الق ػػانوف ال ػػدولي اإلنس ػػانيص بح ػػث ني ػػر
منشور.

 -8نياري نصيرةل الحماية القانونية لألطفػاؿ مػف التجنيػد فػي الن ازعػات المسػمحةل مجمػة
الفقو والقانوفل ع ()99ل .2294

رابعاً :االعالنات واالتفاقات الدولية
 -9اإلع ف العالمي لحقوؽ اإلنساف . 9948

 -2اتفاقية السف الدن ل ستخداـ رقـ  938لعاـ .9973
 -3البروتوكوؿ اإلضافي ا وؿ لتفاقيات جنيؼ ا ربعة لعاـ . 9977
 -4ميجاؽ حقوؽ الطفؿ العربي لعاـ .9984
 -5اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ .9989

 -6الدليؿ التشريعي النموذجي لحقوؽ الطفؿ العربي لعاـ .9993
 -7الخطة القومية الشاممة لجقافة الطفؿ العربي لعاـ . 9993
 -8التفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لعاـ .9998

 -9معاىدة منظمة المؤتمر اإلس مي لمكافحة اإلرىاب لعاـ .9999

 -92اتفاقية منظمة الوحدة ا فريقية لمنع ومكافحة اإلرىاب لعاـ .9999
 -99اتفاقية رقـ  982لعاـ  9999بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ ا طفاؿ .

 -92إع ػ ف القػػاىرة – تفعيػػؿ آليػػات العمػػؿ العربػػي المشػػترؾ نحػػو عػػالـ عربػػي جػػدير
با طفاؿ لعاـ . 2229

 -93الطار العربي لحقوؽ الطفؿ لعاـ .2229

 -94اتفاقية حقوؽ ا شخاص ذوي اإلعاقة لعاـ .2226
خامساً :التقارير والق اررات الدولية
E/CN.4/1995/78 - AFR26/001/2011 -9
. A/64/435/2009

و- E/CN.4/1997/71
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- A/RES/68/2 -A/RES/56/64- A/RES/71/28 - A/RES/53/70 -2
- )9373( - )288/62( -A/RES/64/146 - A/RES/70/196

.)9624(
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المــــمخــــص:
مع تزايد النزاعات الحديجة واشتداد حدتيا يزداد تعرض ا طفاؿ لمعديد مف

النتياكات بؿ والتي باتت تطاليـ حت في المناطؽ التي ليست مسرحا لتمؾ النزاعات ص
حيث تمج

اطرافيا إل

سمب الطفاؿ براءتيـ ص طفولتيـ ص حقوقيـ ص وتعرضيـ إل

القتؿ والتشويو والنتصاب والخطؼ واإلتجار وصول إل

أعت

ىذه النتياكات

بتجنيدىـ وزجيـ في ساحات القتاؿ كجنود يؤدوف دور مباشر في القتاؿ وجنود يؤدوف

أدوار نير مباشرة فيو ص متنوعيف في أساليب تجنيدىـ لتنقميـ الحداجة بفعؿ تكنولوجيا
التواصؿ وأدواتيا إل اسير الطرؽ لموصوؿ إل ىؤلء الطفاؿ ص ويبرز في ىذا الصدد

دور القانوف الدولي لوضع القواعد القانونية الدولية ال زمة حيث تضمنت شت فروعو

اتفاقيات ومعاىدات خاصة بحماية الطفاؿ تطرقت إل حظر تجنيدىـ اجناء النزاعات
وفي السمـ كذلؾص ولـ يقؼ المر عند ذلؾ بؿ حاوؿ القانوف الدولي مواكبو التطورات
التي يشيدىا المجتمع الدولي بفعؿ التكنولوجيا مف اجؿ الوصوؿ إل

حظر التجنيد

الذي يتـ مف خ ؿ ما وفرتو مف ادوات تكنولوجيو اتصالية حديجو حت واف كانت خطاه

في ىذا الطريؽ تسير ببطء مقارنة بتسارع التكنولوجيا .
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)حظر جتنيد ا ألطفال أأثناء الزناعات املسلحة (التجنيد الإلكرتوين منوذجا

ABSTRACT :
With the rise and intensification of recent conflicts, children
are increasingly exposed to many violations, and even to those
areas that are not the scene of such conflicts, Where the parties
resort to robbing children of their innocence, childhood, rights,
and subjected to murder, mutilation, rape, kidnapping and
trafficking to the most serious of these violations by recruiting and
putting them on the battlefields as soldiers who play a direct role
in the fighting and soldiers who play indirect roles in it, Different
in the methods of recruitment to move them modernity by the
technology of communication and tools to monitor the ways to
reach these children, In this regard, the role of international law is
reflected in the elaboration of the international legal rules
necessary to deter those involved, since the various branches of
the Court have included texts, In this regard, the role of
international law is highlighted in order to establish the
international legal rules necessary to deter those who do so,
Which included various branches of children to special protection
agreements and treaties touched on the prohibition of recruitment
during conflicts and in peace as well as, It did not stop there but
international law has tried to follow the developments witnessed
by the international community by technology in order to reach
the prohibition of recruitment, which is provided through the tools
of communication technology modern even if his steps in this way
are slowly moving compared to the speed of technology.
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