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 انشكس ً االيزنبٌ

د ٌزٌلف انرياع نٍفكس لجم أٌ خيط احلسًف نٍجًؼيب يف كهًبد ... رزجؼثس األحسف يف يثم ىره انهحظب

  ًػجثبً أٌ حيبًل جتًٍؼيب يف سطٌز

سطٌزاً كثريح متس يف اخلٍبل ًال ٌجمى ننب يف هنبٌخ ادلطبف إال لهٍالً يٍ انركسٌبد ًصٌز جتًؼنب ثسفبق كبٌَا 

 ............. إىل جبَجنب

  ًًداػيى ًحنٍ خنطٌ خطٌرنب األًىل يف غًبز احلٍبحفٌاجت ػهٍنب شكسىى 

 ًخنص ثبجلزٌم انشكس ًانؼسفبٌ إىل كم يٍ أشؼم مشؼخ يف دزًة ػًهنب ً

  ًإىل يٍ ًلف ػهى ادلنبثس ًأػطى يٍ حصٍهخ فكسه نٍنري دزثنب

  ًَزٌجو ثبنشكس اجلزٌم إىل انمبٌٌَ ً انؼهٌو انسٍبسٍخإىل األسبررح انكساو يف كهٍخ 

 

 زاندكزٌ

 لبئد ىبدي

 .. ًاالحرتاو سانري رفضم ثإشساف ػهى ىرا انجحث فجزاه اهلل ػنب كم خري فهو ينب كم انزمدٌ

 

 

 

 الباحث
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 المقدمة

ان الطفل هو الثمرة الحقٌقة التً تنتجها االسرة و الشمعة التً تضئ لها المستقبل و     

تجعل لوجودهم معنى حقٌقً و فعال امل فً مستقبل مزهر ٌسهم فً بناء و تنمٌة المجتمع 

هم نواة المجتمع  الدولً و خاصة اذا كان الطفل صالح لنهضة المجتمع باسره فاالحداث

البشري و مرحلة الحداثة ٌتوقؾ علٌها الى حد بعٌد بناء شخصٌاتهم و تحدٌد سلوكهم فً 

المستقبل و أي جهد ٌوجه لرعاٌتهم و حماٌتهم و فً نفس الوقت تامٌن لمستقبل االمة و 

 تدعٌم لسالمتها.

واضح للنزاعات و نظرا لما الحظه المجتمع الدولً من خالل مؤسساته المعنٌة من تاثٌر 

بالعمل على  المسلحة على المدنٌٌن بشكل عام و االطفال بشكل خاص, فقد تزاٌد االهتمام

تقرٌر حماٌة خاصة لهؤالء االطفال بوصفهم من اكثر طوائؾ المجتمع حاجة لهذه الحماٌة 

تلك الحماٌة التً بدات مالمحها تتضح من خالل صٌاؼة العدٌد من الوثائق الدولٌة التً 

ل حماٌة خاصة لهؤالء االطفال فً اوقات النزاعات المسلحة تضاؾ بالطبع الى ما ٌتمتع تكف

به هؤالء االطفال من حماٌة عامة بوصفهم جزء ال ٌتجزأ من السكان المدنٌٌن المشمولٌن 

بحماٌة العدٌد من قواعد القانون الدولً االنسانً. و علٌه سوؾ نتناول فً بحثنا هذا دراسة 

جنائٌة لحقوق الطفل( و سوؾ نقسم نطاق بحثنا الى ثالث مباحث حٌث ورد فً ) الحماٌة ال

المبحث االول تعرٌؾ الطفل و اهمٌة مرحلة الطفل و ورد فً المبحث الثانً اركان 

االنتهاكات الجنائٌة لحقوق الطفل و التً تناولنا فٌها اوال اركان االنتهاكات الجنائٌة لحقوق 

كات الجنائٌة لحقوق الطفل اما فً المبحث الثالث تناولنا فٌه الطفل و ثانٌا صور االنتها

الحماٌة الدولٌة لحقوق الطفل حٌث جاء فٌها اوال الحماٌة الدولٌة لالطفال من التجنٌد و 

فً حال  االشتراك فً العملٌات العدائٌة العسكرٌة و ثانٌا الوضع القانونً لالطفال الجنود

 اشتراكهم فً العملٌات العدائٌة.
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 المبحث االول

 مفهوم الطفل و اهمٌة مرحلة الطفولة

ٌعتبر الطفل برعم الحٌاة و ؼدا حقه فً هذه الحٌاة حقا اساسٌا تتفرع منه عدة حقوق     

باالمان حتى ٌبلػ السن التً تجعله مؤهال جسدٌا و عقلٌا و نفسٌا و تحمٌه و تحٌطه 

جاه مجتمعه و تجاه االخرٌن و تبدا اجتماعٌا لتولً زمام اموره و التعرؾ على واجباته ت

و ابعاده عن الصفات الضارة. و لما كان المجتمع  رعاٌة الطفل باكتسابه بالصفات الحسنة

الدولً ٌنظر الى الطفل نظرة جدٌدة تعكس متطلبات المجتمع و الشعوب نحو حماٌة الطفل 

ل و تضمن له حقوقه و ؼرس معاٌٌر كثٌرة لحماٌته من االهمال و سوء المعاملة و االستؽال

االنسانٌة و انتمائه لمجتمع فً اطار خطة كبٌرة لرعاٌة و حماٌة و تنمٌة الطفولة و تعزز 

داخله مشاعر االنتماء لمجتمع. و علٌه فان بحثنا سوؾ ٌقسم الى اوال مفهوم الطفل و ثانٌا 

 اهمٌة مرحلة الطفولة.

 اوال : مفهوم الطفل :

على الرؼم من اهتمام القانون الدولً بالطفل و مفهوم الطفل فً القانون الدولً :  -أ 

الطفولة و ورد هذٌن المصطلحٌن فً العدٌد من الوثائق الدولٌة المعنٌة بحقوق 

االنسان بشكل عام و بحقوق الطفل بشكل خاص اال ان هذه الوثائق لم تتضمن تعرٌفا 

و لم نجد تعرٌفا واضحا و محددا اال فً فولة محددا و دقٌقا لمصطلحً الطفل و الط

و التً جاء فٌها ٌعنً بالطفل  1989نص المادة االولى من اتفاقٌة حقوق الطفل لعام 

) كل انسان لم ٌتجاوز سنه الثامنة عشر ما لم ٌبلػ سن الرشد قبل ذلك بموجب 

القانون المنطق علٌه(. 
(1) 

 قلقد عرؾ مٌثاق حقوق االنسان : مفهوم الطفل فً االتفاقٌات االقلٌمٌة لحقو -ب 

و لكنه لم ٌفرد التعرٌؾ الوارد به أي مادة من  )الطفل( 1984لعام  الطفل العربً

مواده ولكن التعرٌؾ اشارت الٌه مقدمة المٌثاق حٌث جاء بها ان هدؾ المٌثاق هو 

تحقٌق تنمٌة و رعاٌة و حماٌة شاملة و كاملة لكل طفل عرؾ من ٌوم مولده الى 

سن الخامسة عشر من العمر.  بلوؼه
(6) 

) الطفل ( فً البند االول  6111و كذلك عرؾ االطار العربً لحقوق الطفل لعام  

الحقوق للطفل حتى تمام من االهداؾ العامة حٌث نص على ٌجب تكرٌس مفهوم 

                                                           
 .1989( من اتفاقٌة حقوق الطفل لعام 1المادة ) ((1
, جامعة الدول العربٌة االمانة العامة, االدارة العامة لشؤون االجتماعٌة و الثقافٌة, 1984مٌثاق حقوق الطفل العربً  ((6

 .3( ص3وثٌقة رقم )
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الثامنة عشر من عمره دون تمٌٌز بسبب العنصر او الون او الجنس او اللؽة او 

االجتماعً او الثروة او المولد الي سبب اخر. الدٌن او الوضع 
(1) 

) الطفل( فً  1991و لقد عرؾ المٌثاق االفرٌقً لحقوق الطفل و رفاهٌته لعام 

سنة فهو ٌشبه اتفاقٌة حقوق  18المادة الثانٌة من المٌثاق انه ) كل انسان اقل من 

فً هذا الصدد و ان كان النص الوارد فً المٌثاق االفرٌقً ٌتمٌز  1989الطفل لعام 

لثامنة عشر و القانون الوطنً كما فعلت اتفاقٌة بالوضوح و الدقة حٌث لم ٌقٌد سن ا

 حقوق الطفل. 

لم ٌرد فً الدستور العراقً تعرٌؾ الطفل و مفهوم الطفل فً القانون العراقً :  -ج 

( من 5فً المادة ) 6111لكن ورد تعرٌؾ الطفل فً مشروع القانون العراقً لسنة 

الرعاٌة المنصوص علٌها الفصل الثانً ٌقصد بالطفل فً مجال الرعاٌة و الحماٌة و 

فً هذا القانون بانه كل شخص ولد حٌا و لم ٌتم الثامنة عشر من عمره و ٌستند فً 

اثبات سن الطفل الى شهادة مٌالده او هوٌة مٌالده او هوٌة االحوال المدنٌة او أي 

مستند رسمً اخر. 
(6) 

ٌفا وضع التشرٌع المصري اكثر من تعرمفهوم الطفل فً التشرٌع المصري :  -د 

لسنة  16للطفل و لم ٌمٌز مرحلة معٌنة للطفولة فقد عرفه قانون الطفل الجدٌد 

فً المادة الثانٌة منه بانه ٌقصد بالطفل فً مجال الرعاٌة المنصوص علٌها  1992

فً هذا القانون كل من لم ٌبلػ ثمانٌة عشر مٌالدٌة كاملة و ٌكون اثبات سن الطفل 

صٌة او أي مستند رسمً اخر. بموجب شهادة مٌالده او بطاقة شخ
(4) 

بانه ٌعتبر طفال فً تطبٌق  6114لسنة  16من قانون العمل  98عرفته المادة  بٌنما

احكام هذا القانون كل من بلػ الرابعة عشرة سنة من عمره او تجاوز سن اتمام 

التعلٌم االساسً و لم ٌبلػ ثمانً عشر سنة كاملة. 
(3)

 

عرؾ المشرع الفلسطٌنً فً المادة االولى رن : مفهوم الطفل فً التشرٌع المقا  -ه 

بانه كل من لم ٌتم الثامنة عشر من عمره.  6113لسنة  1من قانون الطفل 
(5) 

بانه ٌقصد  1912لسنة  11بٌنما عرفته المادة االولى من قانون االحداث البحرٌنً 

بالحدث فً حكم هذا القانون من لم ٌتجاوز سنه خمسة عشرة سنة مٌالدٌة كاملة 

وقت ارتكابه الجرٌمة او عند وجوده فً احدى حاالت االنحراؾ بٌنما عرؾ قانون 

نً الحدث فً المادة الثانٌة بانه كل االرد 6111لسنة  51مراقبة سلوك االحداث 

                                                           
 68العربً لحقوق الطفل, جامعة الدول العربٌة, االدارة العامة لشؤون االجتماعٌة و الثقافٌة, ادارة الطفولة, االطار  ((1

 .12, ص 6111مارس 
 .6111( من مشروع القانون العراقً لحماٌة الطفل لسنة 5المادة ) ((6
 .13, ص 6114الجامعً, االسكندرٌة, عبد الفتاح حجازي, المعاملة الجنائٌة و االجتماعٌة لالطفال, دار الفكر  ((4
 .13عبد الفتاح حجازي, المصدر نفسه, ص  ((3
,ص 6111خالد مصطفى فهمً, حقوق الطفل و معاملته الجنائٌة فً ضوء االتفاقٌات الدولٌة, دار الجامعة الجدٌدة,  ((5

16. 
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شخص اتم السابعة و لم ٌتم الثامنة عشرة من عمره ذكر كان او انثى. و عرفت 

فً شان االحداث  1912لسنة  9المادة االولى من القانون االتحادي االماراتً رقم 

 الجانحٌن و المتمردٌن على انه ٌعد حدث فً تطبٌق احكام هذا القانون من لم ٌتجاوز

الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المسائلة او وجود احدى حاالت 

التشرد. 
(1)

 

 ثانٌا : اهمٌة مرحلة الطفولة

للطفل اهمٌة كبرى فً حٌاة كل المجتمعات. و كلما تقدم المجتمع فً مضمار الحضارة     

حسنت معاملته لالنسان كلما زاد اهتمامه باطفاله و زادت اوجه الرعاٌة التً ٌقدمها و كلما ت

عامة و االطفال خاصة. فالطفولة تعد اهم المراحل الحٌاتٌة لالنسان بوصفها مرحلة تكوٌن 

الناشئٌن و اعدادهم ففٌها تؽرس البذور االولى للشخصٌة و تشكل العادات و التجاهات و 

تنمو المٌول و االتجاهات و االهتمامات. 
(6)

 

ن وحدة مستمرة ال انفصال بٌن مراحلها و فتراتها فانه و على الرؼم من ان نمو الكائ    

من البدٌهً وجود فوارق بٌن عمر االنسان و سنه بحٌث تتمٌز كل وحدة عن التً تلٌها 

بفوارق و خصائص معٌنة, فمثال صفات الطفل الجسمٌة و هو ابن ست سنٌن تختلؾ على 

استقالله الشخصً فً جمٌع  صفاته السابقة و هو ابن سنتٌن و هكذا التمٌز فً ادراكه و

صفاته, فهو فً نمو مستمر و متصل. 
(4)

 

و لقد اختلؾ العلماء فً تحدٌد مراحل النمو و تقسٌمها و فً تسمٌة كل مرحلة, فمنهم     

من ٌقسم النمو الى مراحل بحسب ما ٌؽلب علٌها و ٌبرز فٌها من النمو الجسمً او النمو 

العقلً, 
(3)

الى ثالث مراحل, مرحلة الطفولة المبكرة و تمتد من من ٌقسم النمو و منهم  

المٌالد الى الخامسة او السادسة, مرحلة الطفولة المتاخرة و تبدا من الخامسة او السادسة 

الى الحادٌة عشرة او الثانٌة عشرة الى مراحل و ما تتمٌز به كل مرحلة من خصائص و 

صفات جسمٌة و عقلٌة و وجدانٌة. 
(5)

 

 

 

 

                                                           
 .16خالد مصطفى فهمً, المصدر نفسه, ص ((1
 .65, ص 6111الطفل فً القانون الدولً العام, دار الجامعة الجدٌدة, فاطمة شحاته احمد زٌدان, مركز  ((6
 .63, ص 1998احمد بن عبد العزٌز الحلبً, ثقافة الطفل المسلم, دار الفضٌلة للنشر و التوزٌع,  ((4
 .63احمد بن عبد العزٌز الحلبً, المصدر نفسه, ص  ((3
 .61فاطمة شحاته احمد زٌدان, المصدر السابق, ص ((5
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 الطفولة الى ثالث اقسام و ذلك على النحو التالً : تقسم مرحلة

 المرحلة االولى من حٌاة الطفل : -أ 

فً المرحلة الممتدة من المٌالد الى السادسة او الثامنة ٌعتمد الطفل اعتمادا كامال  

على والدٌه و االسرة و خاصة االم. و فً هذه المرحلة ٌصعب االعتراؾ للطفل أي 

ل باي نوع من المسؤولٌات و من جهة اخرى نجد ان قدر من الحرٌات او التحم

الطفل العدٌد من الحقوق, و مع ذلك فانه ٌخضع من الناحٌتٌن القانونٌة  القانون ٌمنع

دٌن لنوع لو االجتماعٌة لمجموعة من االلتزامات التً تتمثل فً احترام اختٌار الوا

زامً و ؼٌرها. لالتعلٌم او التدرٌب الذي ٌتلقاه و االلتحاق بالتعلٌم اال
(1) 

دور الوالدٌن و االسرة فً حٌاة الطفل فً هذه المرحلة المبكرة من  و نظرا الهمٌة

عمره نجد ان االتفاقٌات الدولٌة التً اهتمت بالطفولة حرصت على تقوٌة االمر 

و الوالدٌن و االسرة عامة. فلقد نص االعالن العالمً لحقوق  الخطٌر بالنسبة للطفل

على ان ) لالباء على سبٌل االولٌة حق اختٌار نوع التعلٌم الذي  1938االنسان لعام 

ٌعطً الوالدهم( كما نصت على ذلك االتفاقٌة الدولٌة للحقوق االقتصادٌة و 

و لكن مع تفصٌل  14فً الفقرة الثالثة من المادة  1922االجتماعٌة و الثقافٌة لعام 

فاقٌة باحترام حرٌة االباء او اكثر فنصت على ان تتعهد الدول االطراؾ فً االت

ؼٌر المدارس الحكومٌة.  االوصٌاء عند وجودهم فً اختٌار مدارس الوالدهم
(6)

 

حٌث لم تكتؾ هذه المادة باحترام رؼبة االولٌاء و االوصٌاء فً اختٌار نوع التعلٌم 

ؼٌر المدارس الحكومٌة. ام اتفاقٌة حقوق  و انما اٌضا اختٌار مدارس الوالدهم

على ان ) تحترم الدول االطراؾ حقوق  13/6فنصت فً المادة  1989الطفل لعام 

و واجبات الوادٌن و كذلك تبعا للحالة االوصٌاء القانونٌٌن علٌه توجٌه الطفل فً 

ممارسة حقه بطرٌقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة(. 
(4)

  

 من حٌاة الطفل :المرحلة الثانٌة  -ب 

تبدا هذه المرحلة من السادسة حتى الثانٌة عشر من عمر الطفل و ان كان ٌشاركها 

فً هذه المرحلة فً تحمل هذه المسؤولٌة سلطات الدولة حٌث ٌلتحق الطفل فً هذه 

المرحلة بالمدرسة لتلقً التعلٌم االلزامً و تتحمل الدولة فً هذه مسؤولٌة مساعدة 

ق اطفالهم فً بمرحلة التعلٌم االلزامً المجانً. الوالدٌن فً الحا
(3) 

الذي ٌحتوي على كل وسائل العلم الحدٌث و التكنولوجٌا المتطورة و هذا ما نصت  و

علٌه جمٌع الحقوق الدولٌة و االقلٌمٌة فعلى سبٌل المثال نص اعالن حقوق الطفل 

                                                           
 .42, ص 1991عبد العزٌز مخٌمر, حماٌة الطفولة فً القانون الدولً و الشرٌعة االسالمٌة, دار النهضة العربٌة,  ((1
6))  
 .1989من اتفاقٌة حقوق الطفل لعام  6ؾ  13المادة  ((4
 .41فاطمة شحاته احمد زٌدان, المصدر السابق, ص ((3
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فً التعلٌم و ٌكون  فً المبدا السابع منه على ان ) ٌتمتع الطفل بالحق 1959لعام 

التعلٌم مجانٌا و الزامٌا على االقل فً مراحله االولى. 
(1)

 

 المرحلة الثالثة من حٌاة الطفل : -ج 

تبدا هذه المرحلة من الثانٌة عشرة و تنتهً بنهاٌة مرحلة الطفولة و فٌها ٌكاد ٌنعقد 

و الحرٌات و السماح له باالندماج  قاالجماع على اهمٌة منع الطفل مزٌدا من الحقو

فً المجتمع و العمل على مساعدته على التكوٌن و التدرٌب المهنً و احترام حٌاته 

الخاصة و منحه الحرٌة للتعبٌر عن ارائه و ممارسة بعض االنشطة و ذلك على نحو 

ٌسمح للطفل باالنتقال من مرحلة الطفل المحمً الى مرحلة الطفل المسؤول. 
(6)

 

, اقرت 1989ما تجدر االشارة الٌه فً هذا الصدد ان اتفاقٌة حقوق الطفل لعام و م

و هذه  مجموعة من الحقوق و الحرٌات التً ٌمارسها الطفل وفقا لقدراته المتطورة.

الحقوق جاء النص النص علٌها الول مرة فً المواثٌق و االتفاقٌات الدولٌة و هو 

حصول الطفل علٌها حٌث ان اتفاقٌة ٌؤكد ضرورة حماٌة هذه الحقوق و ضمان 

ال تنطق اال على من ٌصدق علٌه وصؾ الطفل و جاء  1989حقوق الطفل لعام 

( من االتفاقٌة. 12( و المادة )16النص على ذلك فً المادة )
(4)

 

 الخاتمة

و بعد ان اتممنا المبحث هذا حٌث تناولنا فٌه اوال مفهوم الطفل حٌث تم التطرق الى 

فً القانون الدولً و كذلك فً االتفاقٌة االقلٌمٌة لحقوق االنسان و تعرٌؾ الطفل 

كذلك فً التشرٌع المصري و فً التشرٌع المقارن و اخر فً مشروع القانون 

حٌث وجد نوعا من التباٌن بٌن التشرٌعات و االتفاقٌات حول  6111العراقً لسنة 

فل هو ) كل شخص لم تعرٌؾ الطفل اال انه ذهب معظم التشرٌعات الى تعرٌؾ الط

ٌبلػ سن الثامنة عشر من عمره( فانه ٌعد طفال. و تناولنا اٌضا فً مبحثنا هذا ثانٌا 

اهمٌة مرحلة الطفولة حٌث ورد فٌها ان الطفل ال ٌبقى على الحالة التً ولد بها و 

لكنه ٌنمو من جمٌع النواحً الجسمٌة و العقلٌة و الوجدانٌة و هذا ٌتطلب التعرؾ 

ل نمو الطفل ففٌه انارة الطرٌق لالباء فً عملٌة التربٌة و التنشئة و على مراح

الثقافة و اعانة المربٌن فً معرفة العوامل الناجحة التً تؤثر فً نمو االطفال و 

اسالٌب سلوكهم و فً بناء المناهج و طرق التدرٌس و اعداد الوسائل التعلٌمٌة و 

 و تتناسب مع المرحلة و مستوى النضج. البرامج االعالمٌة التً تخدم عملٌة النمو 

 

                                                           
 .41فاطمة شحاته, المصدر السابق, ص ((1
 .48العزٌز مخٌر, المصدر السابق, ص عبد  ((6
( على ) للطفل حق تعبٌر عن ادائه بحرٌة فً جمٌع المسائل التً تمس الطفل(. و كذلك نصت 16حٌث نصت المادة ) ((4

 ( على ) حماٌة الحٌاة الخاصة للطفل و تمنع التعرض التعسفً او ؼٌر القانونً لمراسالته(.12المادة )
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 المبحث الثانً

 االنتهاكات الجنائٌة لحقوق الطفل

 :مقدمة 

ٌعنً االنتهاك فً االصطالح القانونً ) المخالفة للقانون الذي ٌمس المصلحة العامة كترك 

اموال الدولة عرضة للتلؾ و الضٌاع او مخالفة شروط المواقؾ و السجون بحٌث ٌتعرض 

الموقوفون و السجناء لمخاطر االصابة باالمراض او حرمانهم من حقوقهم االساسٌة التً 

و الدولً على ضرورة التمتع بها .  اكد القانون الوطنً
(1)

 

و تنتهك الدولة التزاما دولٌا متى ما كان السلوك الصادر عنها ؼٌر مطابق لما ٌتطلبه منها 

هذا االلتزام. و فعل الدولة الذي ٌشكل انتهاكا لاللتزام دولً هو فعل ؼٌر مشروع دولٌا 

فاالنتهاكات اذن  او ؼٌر ذلك. بصرؾ النظر عن كون منشا هذا االلتزام عرفٌا او تعاقدٌا

هً كل االعمال المنافٌة لالتفاقٌات و البروتوكول و ٌمكن ان تؤدي الى اجراءات ارادٌة او 

تادٌبٌة او جزائٌة من طرؾ الدول المتعاقدة. 
(6)

 

هذا و ٌكون الفعل ؼٌر مشروع دولٌا اذا اخل بقاعدة من قواعد القانون الدولً. و فً هذا 

فً نظر المحكمة ان  63/6/1946ة العدل الدولٌة الدائمة فً تارٌخ الصدد حكمت محكم

مصدر المسؤولٌة الدولٌة كامن فً خرق القانون الدولً وحده. و علٌه فاالنتهاك الجنائً 

ٌشكل جرٌمة دولٌة و ٌعد مصدرا للمسؤولٌة الدولٌة و موجبا لعقاب. 
(4)

 

وق الطفل هً بصورة عامة االعمال او و ٌتضح مما تقدم ان مفهوم االنتهاكات الجنائٌة لحق

السلوك ؼٌر المشروع الذي ٌنجم عن مخالفة االلتزامات المقررة لقواعد القانون الدولً 

ٌتحمل مرتكبها المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة عنها و ٌستحق  الجنائً بما ٌشكل جرٌمة دولٌة

سنة من  18ٌبلػ سن  العقاب علٌها و ان الطفل ضحٌة هذه االنتهاكات. هو أي انسان لم

تحدٌدات او تقٌٌدات من ناحٌة المراحل العمرٌة االخرى و ال من ناحٌة الظروؾ. لهذا 

للطفل حقوق عدٌدة و متنوعة حرصت اتفاقٌة حقوق الطفل على التوسع فٌها و شمولٌتها و 

 خصها بطبٌعة متمٌزة عن باقً الحقوق. و علٌه سوؾ نتناول فً هذا المبحث :

صور االنتهاكات الجنائٌة لحقوق  ثانٌا :ن االنتهاكات الجنائٌة لحقوق الطفل اركا اوال :

 الطفل.

                                                           
 .1, ط6119ٌدي, االنتهاكات الجنائٌة الدولٌة للطفل, منشورات الحلبً الحقوقٌة, سنة بشرى سلمان حسٌن العب ((1
, 1991عامر الزاملً, مدخل الى القانون الدولً االنسانً, منشورات المعهد العربً لحقوق االنسان, الطبعة االولى,  ((6

 .84ص
, 1982, 1الجماهٌرٌة للنشر و التوزٌع و االعالن, لٌبٌا, طعمر المحمودي, قضاٌا معاصرة فً القانون الدولً, دار  ((4

 .25ص
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 اوال : اركان االنتهاكات الجنائٌة لحقوق الطفل:

تعرفنا على مفهوم االنتهاكات الجنائٌة الدولٌة لحقوق الطفل و توصلنا من خالل بحث     

ع من االنتهاكات ٌعد ٌعد بحد ذاته مضمون االنتهاكات الجنائٌة الدولٌة اال ان هذا النو

علٌه من خطورة كبٌرة او اعتداء جمٌع على حق او مصلحة  جرٌمة دولٌة لما ٌنطوي

ٌحمٌها القانون الدولً الجنائً لذا ال بد من التعرؾ على اركان هذه االنتهاكات الجنائٌة و 

ما سنبحثه فً مبحثنا تتجسد هذه االركان بالركنٌن : الركن المادي و الركن المعنوي و هذا 

 هذا.

 الركن االول : الركن المادي :

لقٌام أي جرٌمة ٌشترط بصفة عامة ان تظهر بشكل مادي الى العالم الخارجً و بؽٌره     

ال ٌقع فً المجتمع اضطراب او زعزعة لالمن و ال ٌصٌب الحقوق المحمٌة انتهاك او 

 عدوان. و على ذلك تترتب لدٌنا نتٌجتان :

اوالهما : ان القانون الجنائً داخلً او دولً و ال ٌقٌم وزنا لالرادة وحدها من دون ان 

تفضً الى سلوك خارجً ٌعكسها فً الواقع. فاالرادة المجردة التً تصحبها مادٌات تبرز 

الى العالم الخارجً ال ٌعاقب علٌها القانون بصورة عامة و ثانٌها : ان االنسان وحده من 

 ن فاعال للجرٌمة كونها سلوك ارادي ٌعتد به القانون.ٌتصور ان ٌكو

و ٌعرؾ الركن المادي للجرٌمة بانه ) النشاط المادي الذي ٌصدر عن الجانً متخذا مظهرا 

خارجٌا ٌتدخل من اجله القانون بتقرٌر العقاب(. 
(1)

 

 و سوؾ نتناول فً الركن المادي موضوعٌن فٌه هما عناصر الركن المادي و الصور التً

 تتركب بها االنتهاكات الجنائٌة الدولٌة.

 :و تقسم الى عناصر الركن المادي :  -أ 

: هو النشاط المادي الخارجً المكون للجرٌمة و السبب فً احداث  السلوك -1

ضررها العام و الخاص ان وجد و سواء كان اٌهما مقصودا لذاته ام جاء 

مادي ما لم ٌتوفر عرضا بؽٌر ان ٌقصده الجانً فال ٌتوفر للجرٌمة ركنها ال

لها ذلك. 
(6) 

لالنتهاك الجنائً نوعان احدهما اٌجابً متمثل بالحركة او  و السلوك المكون

 االرتكاب و الثانً سلبً ٌتمثل باالمتناع.

 

                                                           
 .623, ص 1925, 1, مطبعة الزهراء, ط1علً حسٌن الخلؾ, الوسٌط فً شرح قانون العقوبات, المبادئ العامة, ج ((1
 .188, ص 1923, 6رؤوؾ عبٌد, مبادئ القسم العام من التشرٌع العقابً, مطبعة نهضة مصر, ط ((6
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و القاعدة ان االنتهاكات الدولٌة تتطلب سلوكا اٌجابٌا لتحقٌقها ٌفترض فٌها تحرٌك الجانً 

معٌن. أي انه ٌتطلب توافر هذٌن العنصرٌن, االول عضوا فً جسمه الحداث اثر خارجً 

: صدور حركة تحدث اثرا خارجٌا محضورا بموجب القانون. و هذا العنصر ٌفسر الطبٌعة 

المادٌة فً الفعل اما الثانً فٌتطلب سٌطرة االرادة على هذه الحركة العضوٌة. لذا ٌستبعد 

د و استبعاد االفعال الصادرة عن ؼٌر من عداد االفعال مجرد التفكٌر و كذلك التصمٌم االكٌ

ارادة حرة واعٌة. 
(1)

 

كقاعدة  –من ان االعمال التحضرٌة ال عقاب علٌها فً التشرٌعات الداخلٌة  مو على الرؼ

اال ان االنتهاكات الدولٌة قد تخرج فً كثٌر من صورها عن ذلك بالتوسع فً مدلول  -عامة

( 5( من الئحة محاكمات نورم برج و المادة )2ركنها المادي, مثاله ما نصت علٌه المادة )

من الئحة محاكمات طوكٌو من تجرٌم افعال االعداد و التنظٌم للحرب و هً فً ذاتها 

 ٌرٌة.اعمال تحض

من مشروع تقنٌن الجرائم ضد السالم و امن البشرٌة انه ) ٌعد  4( ؾ6و تنص المادة )

جرٌمة ضد السالم و امن االنسانٌة قٌام سلطة الدولة بالتحضٌر الستخدام قواتها المسلحة 

ضد دولة اخرى الؼراض ؼٌر الدفاع الشرعً الوطنً او الجماعً او تنفٌذا لقرار او 

مم المتحدة(. تطبٌقا لتوصٌة اال
(6)

 

اما السلوك السلبً او االمتناع فال ٌختلؾ جوهره فً القانون الدولً الجنائً عن القانون 

الجنائً الداخلً, اذ ٌعنً اتخاذ الجانً موقفا سلبٌا ازاء ضروؾ معٌنة و احجامه عمدا عن 

التً ٌحرمها القٌام بعمل ٌفرض علٌه القانون الدولً واجب القٌام به ابتؽاء تحقق النتٌجة 

القانون. 
(4)

  

ال ٌختلؾ مفهوم النتٌجة فً القانون الداخلً عنه فً القانون الدولً النتٌجة :  -6

الجنائً. فقد تظهر النتٌجة منفصلة عن السلوك الذي افضى الٌها و هو شان 

الجرٌمة المادٌة و مثالها جرٌمة العدوان و الجرائم ضد االنسانٌة. و قد تظهر 

فً السلوك و ؼٌر منفصلة عنه و هو شان الجرائم الشكلٌة و النتٌجة متجسدة 

 1911الجرٌمة المنصوص علٌها فً االتفاقٌة الثامنة من اتفاقٌات الهاي 

حول وضع االلؽام االلٌة تحت سطح الماء و التً تنفجر تلقائٌا بمجرد 

                                                           
 ,1922محً الدٌن عوض, دراسات فً القانون الدولً الجنائً, مجلة القانون و االقتصاد, العدد الثانً,  محمد ((1

 .693ص  
 .613محمد محً الدٌن عوض, مصدر سابق, ص  ((6
 .99, ص1911, 1حسنٌن ابراهٌم صالح عبٌد, القضاء الدولً الجنائً, مطبعة المعارؾ, بؽداد, ط ((4
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التالمس. و القانون ٌجرم وضع اللؽم من دون ان ٌنتظر حدوث النتٌجة 

ر معٌن . لتحقٌق ضر
(1) 

و النتٌجة ٌراد بها التؽٌٌر الذي ٌحدث فً العالم الخارجً كاثر للسلوك االجرامً فٌحقق 

عدوانا ٌنال مصلحة او حقا قدر الشارع جدارته بالحماٌة الجزائٌة, و مما ٌعنً ان للنتٌجة 

الضارة مدلولٌن احدهما مادي و هو التؽٌٌر الناتج عن السلوك االجرامً فً العالم 

لخارجً و االخر قانونً و هو العدوان الذي ٌنال مصلحة او حقا ٌحمٌه القانون. ا
(6)

 

المعاقبة علٌها  1938من اتفاقٌة منع جرٌمة االبادة الجماعٌة لسنة  6( ؾ6و نصت المادة )

حول تجرٌم نقل اطفال جماعة عنوة الى جماعة اخرى, فهنا التجرٌم لمجرد عملٌة النقل 

النتٌجة الضارة و هً فصل االطفال عن جذورهم و ما ٌتبعها من دون انتظار حصول 

اضرار اخرى. كذلك تجرٌم اشتراك االطفال فً النزاعات المسلحة و تجنٌدهم فً القوات 

 المسلحة مثل هذا النوع من الجرائم ٌسمى جرائم الخطر.

 و هً الصلة التً تربط بٌن السلوك و النتٌجة, و اهمٌتهاالعالقة السببٌة :  -4

القانونٌة تظهر فً كونها تسند النتٌجة الى السلوك فتقرر بذلك توافر شرط 

اساسً من شروط المسؤولٌة الجنائٌة. لذا فهً تقتصر على االنتهاكات ذات 

النتٌجة أي الجرائم المادٌة او جرائم الضرر فقط, و ال فرق بٌن عالقة 

نائً الداخلً. الجنائً عنها فً القانون الجالسببٌة فً القانون الدولً 
(4) 

 و تقسم الى : صور ارتكاب االنتهاكات الجنائٌة الدولٌة:   -ب 

و هً عندما تحقق النتٌجة التً ٌسعى الٌها الجانً من الجرٌمة التامة :  -1

خالل سلوكه. مثال ففً جرٌمة القتل تكون النتٌجة ضارة هً الوفاة و هً 

عدوان عن الحق فً الحٌاة. 
(3) 

فً القانون الجنائً الداخلً تمر الجرٌمة بعدة مراحل و هً الشروع :  -6

التفكٌر فً الجرٌمة و التصمٌم علٌها و هذه ال ٌعاقب علٌها المشرع اذ انه ال 

ٌعاقب على النواٌا ما لم ٌفصح عنها السلوك. ثم مرحلة التحضٌر و االعداد 

اتً للجرٌمة و هً اٌضا خارجة عن نطاق التجرٌم ما لم تفصح عن خطر ذ

ثم مرحلة البدء فً التنفٌذ أي الشروع التً ٌبدا الفاعل فٌها فً تنفٌذ مشروعه 

االجرامً و لكنه ال ٌصل الى تحقٌق النتٌجة السباب ال دخل الرادته فٌها.
(5) 

 
                                                           

 .113سابق, ص حسنٌن عبٌد, مصدر  ((1
 سلطان عبد القادر الشاوي, المبادئ العامة فً قانون العقوبات , المكتبة القانونٌة, بؽداد, شارع المتنبً. ((6
 .116, ص 1998, 1اكرم نشات ابراهٌم, القواعد العامة فً قانون العقوبات المقارن, مطبعة الفتٌان, ط ((4
 .85, ص6119, 1جنائٌة لحقوق الطفل, منشورات الحلبً الحقوقٌة, طبشرى سلمان حسٌن العبٌدي, االنتهاكات ال ((3
 .6111ضاري خلٌل محمود, الشروع فً الجرٌمة دراسة مقارنة, دار الشؤون الثقافٌة العامة , وزارة الثقافة, بؽداد,  ((5



12 
 

كذلك االمر بالنسبة للجرٌمة الدولٌة, اذ تمر بهذه المراحل و لكن فقط مرحلة التفكٌر و 

دائرة التجرٌم ام مرحلة التحضٌر و االعداد للجرٌمة فهً  التصمٌم هً التً تخرج من

تكون محال للتجرٌم اذا ما انطوت على جسامة خاصة. 
(1)

 

تتخذ المساهمة الجنائٌة  فً القانون الجنائً الداخلً المساهمة الجنائٌة : -4

احدى صورتٌن اما مساهمة اصلٌة او مساهمة تبعٌة. و تعد المساهمة اصلٌة 

و تعد مرتكبوا الجرٌمة و ٌقوم بعضهم بالدور الرئٌس فٌها. حٌنما ٌتعدد 

المساهمة تبعٌة اذا ما قام بعض المساهمٌن بالدور الثانوي فٌها عن طرٌق 

قٌامهم بافعال ال ٌقوم بها الركن المادي للجرٌمة و انما تعضد المساهم 

االصلً فً اتمام المشروع الجرمً عن طرٌق التحرٌض او االتفاق او 

عدة. المسا
(6) 

اما فً القانون الدولً الجنائً فهناك نظرٌة عامة تحكم حالة المساهمة 

الجنائٌة فٌه قوامها المساواة بالكامل بٌن المساهمٌن فً الجرٌمة الدولٌة على 

مختلؾ مراحل العقاب علٌها ابتداءا من االعمال التحضٌرٌة للجرٌمة و حتى 

مراحل التنفٌذ الكامل لها. 
(4)

 

هاء القانون الدولً الجنائً التفرقة بٌن الفاعل االصلً و الفاعل و ٌرفض فق

معادال لدور االخر كما انه ال مع ؼٌره, و ٌعد الدور الذي ٌقوم به احدهما 

ٌعد صورة الفاعل مع ؼٌره صورة من صور االشتراك. 
(3)

 

 الركن الثانً : الركن المعنوي للجرٌمة:

ثمة ٌفترض توافر االهلٌة الجزائٌة أي االهلٌة و ٌرتكز هذا الركن على االرادة اال    

للمسؤولٌة الجزائٌة او كما ٌسمٌها البعض المسؤولٌة العقابٌة او المسؤولٌة الجنائٌة التً 

قوامها االدراك )التمٌز( و لهذا السبب ٌوصؾ بعض الكتاب هذا الركن بانه ركن المسؤولٌة 

ن عناصره فٌشترطون لتحقق الركن النفسً الجزائٌة او ركن االهلٌة للمسؤولٌة الجزائٌة م

اوال تحقق االرادة أي حرٌة االختٌار ثانٌا تحقٌق االدراك أي التمٌز. 
(5)

 

 

 

 
                                                           

 .111د. حسنٌن عبٌد, مصدر سابق, ص ((1
 .551علً حسٌن خلؾ, مصدر سابق, ص  ((6
 .114مصدر سابق, ص  حسٌن عبٌد, ((4
 .114المصدر السابق, ص  ((3
 .139علً حسن خلؾ, مصدر سابق, ص  ((5
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 ثانٌا : صور االنتهاكات الجنائٌة ذات الطبٌعة الدولٌة لحقوق الطفل :

الن  ٌبرز فً انتهاكات هذه الفئة الطابع الدولً بصورة ؼالبة فهً انتهاكات دولٌة بطبٌعتها

االفعال المكونة لها ال ٌمكن ان ترتكب االبناء على خطة مرسومة من جانب دولة ضد دولة 

شجٌعها. سوؾ نتناول فً هذا المبحث صور اخرى اما عن طرٌق سلطتها او بمساعدتها و ت

االنتهاكات الجنائٌة التً لها طبٌعة دولٌة و تشكل انتهاكا لحقوق االطفال و هً اوال جرائم 

 ت المسلحة. و ثانٌا جرائم االبادة الجماعٌة.النزاعا

 اوال : جرائم النزاعات المسلحة ضد االطفال :

ٌعرؾ القانون الدولً المعاصر جرائم النزاعات المسلحة بانها ) االعمال المخالفة     

لقواعد القانون الدولً و لقواعد قانون الحرب و قانون الدولة المرتكب فٌها العمل المخالؾ 

كبة من قبل رؤساء الدول و القادة العسكرٌٌن او المقاتلٌن او أي شخص اخر. المرت
(1)

 

و ٌتعرض االطفال فً اكثر من خمسٌن دولة فً شتى انحاء العالم لصنوؾ من االنتهاكات 

 1992-1982سواء فً اثناء المنازعات المسلحة او فً اعقابها فخالل العقد المتمثل بالمدة 

الى قتل اكثر من ملٌونً طفل و اصابة و اعاقة اكثر من ستة ادت النزاعات المسلحة 

( ملٌون طفل 66مالٌٌن طفل كما خلقت هذه النزاعات اكثر من ملٌون ٌتٌم و اكثر من )

مشرد بسبب هذه النزاعات. كما و ٌقدر عدد االطفال الذٌن ٌقتلون او ٌشوهون شهرٌا بسب 

فل و تعجز االحصاءات عن وصؾ ( ط811االلؽام االرضٌة المضادة لالفراد بنحو )

الضرر النفسً الذي لحق باالطفال الذٌن تحملوا اهوال الحرب كما و ٌستهدؾ االطفال 

بصورة متزاٌدة على وجه الخصوص و ٌجندون كمقاتلٌن او ٌختطفون الستؽاللهم 

الجنسً.
(6)

 

ان تجنب االطفال اهوال الحرب امر بعٌد تماما عن واقع االمور ذلك انهم ؼالبا ما ٌوصفون 

فً مقدمة النزاع المسلح و ٌصبحون ضحاٌا لٌس النهم ٌشكلون جزءا كبٌرا من السكان 

المدنٌٌن فحسب و انما لعجزهم البالػ. 
(4)

 

 

 

 

 ٌن :و تنقسم صور جرائم النزاعات المسلحة ضد االطفال الى صورت
                                                           

 .314, ص 1985سهٌل الفتالوي, المنازعات الدولٌة, السلسلة القانونٌة,  ((1
 .463بشرى سلمان حسٌن, المصدر السابق, ص ((6
 .41, ص6116االحمر, شارلوت لٌندسً, نساء ٌواجهن الحرب, اللجنة الدولٌة للصلٌب  ((4
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 تجنٌد االطفال و اشراكهم فً النزاعات المسلحة : -أ 

ان هذه المشكلة واسعة االنتشار فً العدٌد من ارجاء العالم السٌما التً ٌوجد فٌها 

االطفال منذ قرون سابقة فً الحمالت العسكرٌة كجنود نزاعات مسلحة, و قد اشرك 

رب العالمٌة او قارعً طبول الحرب فً ساحات الحروب فً اوربا. و فً الح

الثانٌة كان لالطفال دورا فً حركات المقاومة فً اوربا و تعرضوا لحمالت ابعاد 

بعد القاء القبض علٌهم او تم اعتقالهم فً معسكرات, اال ان السنوات التالٌة للحرب 

العالمٌة الثانٌة تمٌزت بظهور اسالٌب من النزاعات تواجه فٌها جٌوش الجماعات 

بات و النزاعات العرقٌة او حتى من نفس العرق او اختلط المسلحة و حرب العصا

المدنٌون مع المقاتلٌن و بات من الشائع رؤٌة االطفال حتى الصؽار جدا منهم فً 

مٌادٌن القتال مدججٌن بالسالح و مستعدٌن الستخدامه وان بصورة عشوائٌة. 
(1)

 

هذا و ٌجند االطفال بطرائق عدٌدة, فقد ٌقسرون على التجنٌد او ٌجندون عن طرٌق 

كتائب التجنٌد او ٌخطفون او قد ٌرؼمون على االنضمام الى جماعات مسلحة للدفاع 

عن اسرهم, و فً كثٌر من االحٌان ٌتم التقاط االطفال بشكل تعسفً من الشوارع او 

تجنٌدهم. المدارس او مؤسسات اٌواء االٌتام ل
(6)

 

و هناك من ٌتطوع نتٌجة حمالت ؼسٌل الدماغ التً ٌقوم بها المسؤولون لهم. 
(4)

 

 و من اسباب تجنٌد االطفال و اشراكهم فً النزاعات المسلحة هً :

: ٌختار الطفل االنخراط فً صفوؾ القوات المقاتلة كً ٌتمكن  اسباب اقتصادٌة -1

قى التشجٌع على ذلك من والدٌه من العٌش فً ظروؾ افضل, و حتى انه قد ٌتل

اللذٌن ال ٌمتلكان وسٌلة العاشة االسرة باكملها فضال عن معرفة الطفل المزاٌا 

 المالٌة التً تقدم له اذا ما انضم لصفوؾ المقاتلٌن.

ففً احٌان كثٌرة ٌنخرط الطفل فً صفوؾ المقاتلٌن الن اسباب بٌئٌة و ثقافٌة :  -2

سٌلة لالرتقاء فً المجتمع و نٌل مكانة و تقدٌر الحٌاة العسكرٌة فً بالده تعد و

 فضال على انها فً بعض المجتمعات وسٌلة الثبات الرجولة.

ان االطفال الذٌن شاهدوا عملٌات القتل او المذابح :  البحث عن الحماٌة و االمان -3

او التهجٌر او التدمٌر ٌعدون االكثر مٌال لاللتحاق بالقوات او الجماعات المسلحة 

ٌعتقدون انها اكثر امانا لهم ان كانوا ضمن صفوفها لمواجهة االخطار التً 

 القائمة و العنؾ المستعر.

                                                           
 .454بشرى سلمان حسٌن العبٌدي, مصدر سابق, ص ((1
 .453المصدر نفسه, ص ((6
-63ؼسان خلٌل, تعزٌز الٌات حماٌة حقوق االطفال فً النزاعات المسلحة, الندوة االقلٌمٌة حول الطفولة, بٌروت,  ((4

61/3/6111. 
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قد تكون ذات طابع سٌاسً او دٌنً او اجتماعً. و ٌعد اثر العقٌدة العقٌدة :  -4

فعال جدا السٌما فً اوائل مرحلة المراهقة عندما ٌكون االطفال فً مرحلة 

 تكوٌن هوٌتهم الشخصٌة.

كطول الزمن النزاع و كثرة االسلحة الخفٌفة و رخص اثمانها و متعددة : عوامل  -5

 قلة خبر االطفال و سهولة السٌطرة علٌهم و النظرة المتدنٌة لالطفال.
(1) 

هذا و ٌعد تجنٌد االطفال من اسوء اشكال عمل االطفال على الرؼم من امتناع العدٌد من 

الحكومات على االعتراؾ بهذه الحقٌقة. و هو كذلك نظرا لطبٌعة الخطرة لهذا العمل الذي 

و فً دراسة اجرتها ٌضر بصحة االطفال الصؽار و ٌهدد سالمتهم و ٌؤثر فً معنوٌاتهم. 

تاثٌر النزاعات المسلحة على االطفال تبٌن ان فئات االطفال الذٌن  االمم المتحدة حول

ٌصبحون جنودا فً زمن الحرب هً نفسها ؼالبا ما تستؽل و تستدرج الى انماط العمل 

االستؽاللٌة فً زمن السلم. 
(6)

 

الى جانب كل ذلك و لكً نضمن عدم لجوء االطفال انفسهم لالنخراط فً صفوؾ المقاتلٌن 

فٌها ال بد من القضاء على االسباب التً تدفعهم الى ذلك ) التً سبق ان ذكرناها( او الخدمة 

و ال بد اٌضا من توفٌر البدائل و الموارد لهؤالء االطفال لتحسٌن ظروفهم و هذا االمر ٌعد 

مسؤولٌة الدول كافة. كما ال بد من ان ٌسعى المجتمع الدولً الى ان ٌضمن اتفاقٌات السالم 

لمتصلة بها كافة نصوصا تكفل تسرٌح االطفال من القوات التنازعة اذ ال ٌوجد و الوثائق ا

 أي معاهدة سالم تعترؾ رسمٌا بوجود المقاتلٌن االطفال و هذه مسالة ؼاٌة فً الخطورة.

 استهداف االطفال فً النزاعات المسلحة :   -ب 

مٌثاق االمم المتحدة فً عبارتها االستهاللٌة التً فٌها الت طبقا لما تؤكده دٌباجة 

الدول على نفسها ان ) تنقذ االجٌال القادمة من وٌالت الحروب( فقد فشلت فشال 

ذرٌعا فً تحقٌق هذا الوعد. ان ال ٌقتصر االمر على ان مالٌٌن االطفال ال ٌزالون 

ؾ الرئٌسً لها بل ٌقعون ضحاٌا للحروب و انما كثٌرا جدا مل ٌكونون الهد

الدواتها. 
(4)

 

 

 

 

                                                           
 .469-462بشرى سلمان, مصدر سابق, ص  ((1
 .451نفسه, ص المصدر  ((6
عادل سعد, اشكالٌة تطبٌق اتفاقٌة حقوق الطفل, المؤتمر السنوي لرعاٌة الطفولة, وزارة العمل و الشؤون االجتماعٌة,  ((4

 .3هٌئة رعاٌة الطفولة و االتحاد العام لشباب العراق, ص
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و ٌستهدؾ االطفال فً النزاعات المسلحة الدائرة فً عصرنا الحالً بشكل خاص 

كاستراتٌجٌة ترمً الى القضاء على االجٌال القادمة كونهم )خصوما محتملٌن( و لنفس هذا 

على  الؽرض اصبحت الفتٌات اهدافا لالمتهان الجنسً و للعنؾ القائم على نوع الجنس

نطاق واسع. فبفعل التؽٌر النوعً فً طبٌعة النزاعات و نطاقها, تفاقم الواقع بشكل مرٌع 

فنزاعات الٌوم معظمها داخلٌة تدور رحاها فً الؽالب بٌن جماعات مسلحة متعددة و شبه 

مستقلة داخل حدود الدولة الواحدة. 
(1)

 

و النزاعات المسلحة تؤثر بطرٌقتٌن فً االطفال, االولى : تاثٌرات ٌتحملها السكان كافة و 

من ضمنهم االطفال اال ان شدة تاثٌرها على االطفال تكون اقوى بسبب طبٌعتهم البدنٌة و 

النفسٌة و احتٌاجاتهم الخاصة للنمو و التطور فالتدمٌر االقتصادي الذي تخلفه الحروب 

ل بصورة خاصة المراض سوء التؽذٌة و االوبئة و الضرر النفسً و تعرض االطفا

اجاتهم الى ٌاالعاقات و فقدان حق التعلٌم. اما الثانٌة فهً تاثٌرات خاصة باالطفال و احت

الحماٌة الخاصة كاالساءة الشدٌدة المرٌعة لحقوقهم و سوء المعاملة و االستؽالل ال سٌما 

التعذٌب و االستبعاد و التهجٌر. الفتٌات و كذلك عملٌات الخطؾ و 
(6)

 

هذا و ٌعد االفالت من العقاب و عدم محاسبة المذنبٌن مسالة تزٌد من قساوة االنتهاكات و 

( على محاسبة و معاقبة مرتكبً هذه تؽض النظربشاعتها و تنامٌها فالعدٌد من الدول )

 االنتهاكات.

 ثانٌا : جرٌمة االبادة الجماعٌة ضد االطفال :

فً انكار حق البقاء لمجموعات بشرٌة باجمعها نظرا لما تنطوي د جوهر هذه الجرٌمة ٌتجس

علٌه من مجافاة للضمٌر العام و من اصابة االنسانٌة جمعاء باضرار بالؽة السوء من عدة 

نواح قد تساهم بها هذه المجموعات فضال عن مجافاتها الخالق و مبادئ االمم المتحدة 
(4)

 

حمل امثلة عدٌدة لجرائم ابادة الجنس البشري لجماعات عدة اما لصفتها و اذ ان التارٌخ ٌ

العنصرٌة او الدٌنٌة او السٌاسٌة او ؼٌر ذلك و الن المعاقبة على جرٌمة كهذه هً مسالة 

ذات اختصاص دولً لذا فقد اكدت الجمعٌة العامة لالمم المتحدة ان ابادة الجنس هً جرٌمة 

ن الدولً و ٌدٌنها العالم المتمدن و ٌعاقب مرتكبوها سواء كانوا ذات طبٌعة دولٌة تبعا للقانو

فاعلٌن اصلٌٌن او شركاء و سواء قاموا بارتكابها بناء على اسس تتعلق بالدٌن او السٌاسة 

او الجنس او على أي اساس اخر و سواء وقعت فً زمن السلم ام الحرب, و تصدر عن 

                                                           
 .421بشرى سلمان, مصدر سابق, ص ((1
 .426-421مصدر سابق, ص ((6
 .99, ص1911, 1صالح, القضاء الدولً الجنائً, دار النهضة العربٌة, القاهرة, طحسٌن ابراهٌم  ((4



61 
 

التنظٌم و التعاون الدولٌٌن بٌن الدول لتسهٌل  االفراد كما تصدر عن الدول. و تؤكد مسالة

المعاقبة على مثل هذه الجرائم. 
(1)

 

و علٌه فان توجٌه افعال االبادة من دولة ضد رعاٌاها الوطنٌٌن لم تعد مسالة داخلٌة ضمن 

نطاق االختصاص الداخلً المطلق لكل دولة و انما اصبحت مسالة دولٌة تتحمل الدول تبعة 

اما المجتمع الدولً سواء كان ذلك فً زمن السلم ام الحرب. ) المادة المسؤولٌة عنها 

 قٌة منع جرٌمة االبادة الجماعٌة و المعاقبة علٌها(.االولى من اتفا

و صورة جرٌمة االبادة الجماعٌة ضد االطفال هً عملٌة نقل االطفال و نعنً بعملٌة نقل 

االطفال هً ) ابعاد الطفل عن مكان تواجده الطبٌعً او عن أي مكان اخر او الى اشخاص 

هم سلطة شرعٌة علٌه او بمكان تواجده اخرٌن بطرٌقة تقطع صلته باسرته الحقٌقٌة او بمن ل

و الطبٌعً دون اذن او امر من القانون او بطرٌقة تشكل انتهاكا لحق او عدة حقوق للطفل(. 

ٌجب ان ٌتم النقل من الجماعة التً ٌتواجد الطفل فٌها بشكل طبٌعً الى جماعة اخرى 

نفس الجماعة التً ٌنتمً مختلفة عنه فً القومٌة او الدٌن او العرق فاذا ما نقل الى داخل 

الٌها الطفل فال تتحقق الجرٌمة. 
(6)

 

و كذلك االمر اذا ما نقل الى جماعة اخرى ال تختلؾ عن جماعته فً القومٌة او الدٌن او 

و هو تدمٌر تلك الجماعة بعزل اطفالها العرق فان الجرٌمة ال تتحقق النتفاء الؽرض من 

متداداها و وجودها. عن ثقافاتهم و القضاء على مستقبلها و ا
(4)

 

و ٌفسر فً كثٌر من المواقؾ نقل االطفال من جماعتهم الى اخرى على انه خطؾ اال ان 

الصحٌح هو جرٌمة نقل اطفال الجماعة الى اخرى كوسٌلة لالبادة الجماعٌة و النقل فً 

ة الخطؾ ٌختلؾ عن النقل فً جرٌمة االبادة من حٌث الدوافع و النقل فً الخطؾ ٌكون لمد

زمنٌة مؤقتة فً حٌن انه فً جرٌمة االبادة الجماعٌة ٌكون بشكل دائم. 
(3)

 

و من صور االبادة الجماعٌة التً ارتكبت ضد االطفال هً عملٌة نقل االطفال من شمال 

و ابان الحرب العراقٌة  1984العراق عملٌات قتل جماعً لهم فعلى سبٌل المثال فً اب 

بٌنهم  البرزانً ( االؾ فرد من اعضاء حركة8احتجاز نحو )االٌرانٌة قام الجٌش العراقً ب

( طفل خالل سلسلة من الؽارات على تجمعات المنازل الكردٌة فً المناطق الشمالٌة 415)

من اربٌل و من ثم لم ٌعرؾ لهم أي اثر بعد ذلك الوقت و قد رفضت دائما حكومة العراق 

االشخاص التً تمت رؤٌتهم ٌجبرون فً ذلك الوقت تقدٌم أي معلومات حول مصٌر اولئك 

الشاحنات و ٌؤخذون الى مكان مجهول. اال انه االن و بعد سقوط النظام على الصعود الى 

                                                           
 .615, ص1955عبد الحمٌد خمٌس, جرائم الحرب و العقاب علٌها, شركة و مطبعة مصطفى البابً الحلبً, مصر,  ((1
 .485بشرى سلمان, مصدر سابق, ص  ((6
 .481المصدر السابق, ص ((4
 .488المصدر السابق, ص ((3
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العراقً الحاكم لذلك الوقت تم معرفة مصٌرهم اذ تم دفنهم فً مقابر جماعٌة اكتشفت فً 

مناطق عدٌدة فً ارجاء العراق. 
(1)

 

( منها 5و العقاب علٌها فً المادة ) 1938هذا و الزمت اتفاقٌة منع االبادة الجماعٌة لسنة 

الدول االطراؾ بان ٌتخذوا كل طبقا لدستوره التدابٌر التشرٌعٌة الالزمة لضمان انقام احكام 

هذه االتفاقٌة و على وجه الخصوص النص على عقوبات جنائٌة ناجحة تنزل بمرتكبً 

 اعٌة.االبادة الجم

و ٌلزم لكافة الدول و ال سٌما العراق ان ٌضمنوا تشرٌعهم نصوصا او تشرٌعات خاصة 

تنظم احكام هذه الجرٌمة و تقرر لها اقسى العقوبات لما فٌها من تاثٌر عمٌق على االنسانٌة 

تارٌخا و حضارة و وجود مستقبل و ان ٌشددوا فً حماٌتهم لالطفال من هذه الجرٌمة لما 

ٌر اشد من سواها على الجماعات االنسانٌة اذ فٌها ٌمكن القضاء التام على تلك لها من تاث

 الجماعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

منذر الفضل, انتهاكات حقوق االنسان و الجرائم الدولٌة فً العراق, بحث منشور على االنترنت الموقع :  ((1

http://www.eatlaf.com/inside/human 
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 الخاتمة

بحثنا فً االنتهاكات الجنائٌة لحقوق الطفل حٌث تناولنا فٌه اوال اركان مبعد ان اتممنا 

االنتهاكات الجنائٌة لحقوق الطفل و هً الركن االول الركن المادي اذ ٌفترض وجود سلوك 

عن الجانً كذلك النتٌجة التً اثر االعتداء الذي ٌنال حق من الحقوق المحمٌة فً صادر 

ن وجود عالقة سببٌة تربط بٌن السلوك و النتٌجة, كما ان للركن القانون الدولً, كما ال بد م

المادي صور و هً المساهمة الجنائٌة و الشروع. اما الركن الثانً هو الركن المعنوي و 

هو ال ٌختلؾ كثٌرا عما علٌه فً القانون الداخلً و ٌمتاز بصورتٌن القصد العمدي و الخطا 

نتهاكات الجنائٌة ضد االطفال و هً جرائم النزاعات ؼٌر العمدي. ام الثانً فكان لصور اال

المسلحة ضد االطفال ذات الطبٌعة الدولٌة فتتجسد فً صورتٌن تجنٌد االطفال و اشراكهم 

فً النزاعات المسلحة مشكلة واسعة االنتشار فً العدٌد من ارجاء العالم السٌما التً ٌنشب 

ا القسر او عن طرٌق كتائب التجنٌد او فٌها نزاع مسلح و ٌجند االطفال بطرق عدٌدة ام

ٌختطفون او ٌتم تهدٌدهم. اما استهداؾ االطفال فً النزاعات المسلحة فٌسجل الٌوم مالٌٌن 

من االطفال الذٌن ٌقعون ضحاٌا للحروب و كثٌرا جدا ما ٌكونون الهدؾ الرئٌسً لها 

نا ثانٌا جرٌمة االبادة كاستراتٌجٌة ترمً الى القضاء على االجٌال القادمة. و كذلك تناول

الجماعٌة اذ ٌتجسد جوهر هذه الجرٌمة فً انكار حق البقاء لمجموعات بشرٌة باجمعها 

مجافاة للضمٌر العام و من اصابة االنسانٌة جمعاء باضرار بالؽة نظرا لما تنطوي علٌه 

 السوء من عدة نواحً قد تسهم بها هذه المجموعات فضال عن مجافاتها الخالق و مبادئ

االمم المتحدة. و على الرؼم من ان جمٌع االفعال تعد جرٌمة ابادة جماعٌة ٌشكل االطفال 

جزءا كبٌرا من ضحاٌاها اال ان فعال معٌنا قد خصص لالطفال من دون سواهم اال و هو 

 نقل جماعة عنوة الى جماعة اخرى.
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 المبحث الثالث

 الحماٌة الدولٌة لحقوق الطفل

 :مقدمة 

لقد اثبتت احداث القرن العشرٌن ان الحروب المعاصرة تستهدؾ المدنٌٌن بصورة متعمدة 

واصبح االعتداء علٌهم فً كثٌر من االحٌان ٌشكل عنصرا من عناصر الحرب و 

استراجٌاتها, حٌث تؤدي اشكال العنؾ التً تتخذها النزاعات المسلحة حالٌا و كذلك 

الى الزٌادة فً عدد الضحاٌا بٌن السكان المدنٌٌن  استعمال االسلحة المتطورة فً القتال

خاصة االطفال. ان قواعد القانون الدولً االنسانً تحرم االعتداء على المدنٌٌن فتلزم 

االطراؾ المتعاقدة ضرورة اتخاذ التدابٌر المناسبة التً تجعل المدنٌٌن بمعزل عن التاثر 

بالعملٌات الحربٌة. 
شر على االطفال فالحرب تقلل الى حد كبٌر و للحرب تاثٌر ؼٌر مبا (1) 

من النمو الطبٌعً لالطفال نتٌجة الؼالق المدارس و المستشفٌات و اتالؾ المحاصٌل و 

تدمٌر الطرق و ضٌاع الموارد و تحطٌم القدرات االقتصادٌة لالطراؾ المتحاربة و فقدان 

ٌتعرضون له فً زمن االمان و االطمئنان و الثقة بالنفً نتٌجة للخوؾ و الرعب الذي 

الحرب. ان مشاركة االطفال فً النزاعات المسلحة هً اشد ظواهرها و التً تثٌر القلق فً 

فً تشرت فً كثٌر من النزاعات حول العالم و ذلك نالوقت الحالً فهً تلك الظاهرة التً ا

 مخالفة واضحة و صرٌحة لقواعد و مبادئ القانون الدولً االنسانً و تبرز حالة اخرى

ٌحتاج فٌها الطفل للحماٌة بشكل خاص و هً حالة االحتالل الحربً بوصفه وضعا ناجحا 

عن النزاع المسلح و قد ٌتحول الى نزاع مستمرر تتمثل خطورته الكبرى فً وجود قوات 

االحتالل بٌن السكان المدنٌٌن. و ما ٌحدث من اعتداءات من جانب قوات االحتالل على 

ضع االطفال فً االراضً المحتلة بالػ الخطورة لٌس على حٌاتهم المدنٌٌن فان ذلك ٌجعل و

الحماٌة الدولٌة لالطفال من فقط بل على حقوقهم كاملة. و علٌه سوؾ نتناول فً بحثنا اوال 

التجنٌد و االشتراك فً العملٌات العدائٌة العسكرٌة و ثانٌا الوضع القانونً لالطفال الجنود 

 العدائٌة. فً حال اشتراكهم فً العملٌات

 

 

 

 

                                                           
1))

 فٌصل طالفحة, حماٌة االطفال فً القانون الدولً االنسانً, بحث منشور على االنترنت 

www.childprotectsomr.org 
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اوال : الحماٌة الدولٌة لالطفال من التجنٌد و االشتراك فً العملٌات العدائٌة 

 العسكرٌة:

بالرؼم من ان ال عالقة لالطفال بالنزاعات المسلحة اال انهم االكثر تعرضا لمخاطر هذه     

الحروب  النزاعات فهم ٌكرهون فً ؼالب االحٌان على الفرار من منازلهم و مشاهدة فظائع

حتى ارتكاب جرائم حرب بانفسهم و مع ان االطفال لٌسوا مسؤولون عن النزاعات المسلحة 

 اال ان هذه النزاعات تسلبهم نقاء طفولتهم. و علٌه سوؾ نتناول :

 كٌفٌة معاملة الجنود االطفال المقبوض علٌهم اثناء النزاعات المسلحة : - أ

بما ان ظاهرة االسر هً ظاهرة مالزمة للنزاعات المسلحة قدٌما و حدٌثا لذلك فان 

علٌنا التذكٌر بتطور احكام معاملة اسرى الحرب و ابراز مالمح هذه المعاملة فً 

ضوء نصوص القانون الدولً االنسانً و موقعها فً نزاعات عالمنا المعاصر. 
 (1) 

المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب معبرة  1939 فقد جاءت اتفاقٌة جنٌؾ الثالثة لعام

منذ وقوعهم فً االسر و حتى االفراج عن هذا المعنى حٌث امنت حماٌة االسرى 

عنهم و عودتهم الى دٌارهم و اوطانهم. 
 (6) 

و بعض احكام البروتوكول االضافً االول  1939ان االتفاقٌة الثالثة لجنٌؾ لسنة 

ضاع اسرى الحرب و تحدد بوضوح ما لهم و ما هً التً تحكم الٌوم او 1911لعام 

علٌهم, و من المبادئ المستقرة فً القانون الدولً هً اسناد مسؤولٌة االسر الى 

الدولة الحاجزة ال الى افراد او تنظٌمات و حجز االسرى بعٌدا عن جبهات القتال و 

هم من و تقدٌم الخدمات الضرورٌة لهم و تمكٌنساحات المعارك و تامٌن حماٌتهم 

تبادل الرسائل مع ذوٌهم و السماح لمندوبً اللجان و المنضمات الحكومٌة و الؽٌر 

حكومٌة بزٌارتهم و عدم ارؼامهم على القٌام باي اعمال عدائٌة ضد بلدهم او 

حشدهم فً صفوؾ قوات الدولة الحاجزة و حقهم الثابت فً العودة الى اوطانهم فور 

انهاء العملٌات الحربٌة. 
(4)

 

 

 

 

                                                           
محمود, حماٌة ضحاٌا النزاعات المسلحة فً القانون الدولً و الشرٌعة االسالمٌة, دار المستقبل, القاهرة, عبد الؽنً  ((1

 .613, ص 6111
6))

كرار صالح حمودي, الحماٌة الدولٌة لالطفال و النساء فً النزاعات المسلحة, منشورات زٌن الحقوقٌة, لبنان,  

 .21, ص6115
 .15, ص1911القانون الدولً االنسانً, منشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر, عامر الزمالً, مدخل الى  ((4
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على وجوب معاملة اسرى الحرب معاملة انسانٌة  1939و نصت اتفاقٌة جنٌؾ الثالثة لسنة 

فً جمٌع االوقات و حضرت على الدولة الحاجزة ان تقترؾ اي عمل او اهمال ؼٌر 

مشروع ٌسبب موت اسٌر لدٌها فهذا ٌعتبر انتهاكا جسٌما لهذه االتفاقٌة و ال ٌجوز تعرٌض 

ان ٌمنح و التجارب الطبٌة او العلمٌة من اي نوع كانت لذلك ٌجب اي اسٌر للتشوٌه البدنً ا

االسرى الحماٌة الكاملة ضد جمٌع اعمال العنؾ او التهدٌد او مالحقة الجماهٌر و تحظر 

تدابٌر االقتصاص من اسرى الحرب. 
(1)

 

و انطالقا من هذه القواعد تتم حماٌة االطفال و النساء عند وقوعهم فً االسر فً حالة 

لنزاع المسلح فاالطفال المقاتلون الذٌن ٌقعون فً قبضة الخصم فعندما ٌتم اسرهم او ا

اعتقالهم ٌكون لهم موضع احترام خاص و ٌتمتعون بحماٌة خاصة كفلها لهم البروتوكول 

من االتفاقٌة الذي نص على انه ) اذا حدث فً حاالت استثنائٌة ان  1911االول لعام 

لؽوا سن الخامسة عشرة فً االعمال العدائٌة بصورة مباشرة و اشتراك االطفال ممن لم ٌب

وقعوا فً قبضة الخصم فانهم ٌظلون مستفٌدٌن من الحماٌة الخاصة التً تكفلها هذه المادة 

سواء كانوا ام لم ٌكونوا اسرى حرب(. 
(6)

 

نوا و هذا ٌعنً ان االطفال المشاركٌن فً االعمال العدائٌة ٌتمتعون بحماٌة خاصة سواء كا

اسرى حرب ام معتقلٌن مدنٌٌن. 
(4)

 

على الدولة  1939و فٌما ٌتعلق بتشؽٌل اسرى الحرب فقد اوجبت اتفاقٌة جنٌؾ الثالثة لسنة 

الحاجزة مراعاة سن االطفال االسرى عند تشؽٌلهم فً االعمال التً تتفق مع سنهم و 

رى بصحة بدنٌة و نفسٌة اذا كان القصد من هذا العمل احتفاظ االسجنسهم و قدرتهم البدنٌة 

جٌدة. 
(3)

 

ذات طابع عسكري او اعمال خطرة كنزع االلؽام او ازالة  و ال ٌجوز تكلٌفهم باعمال

من البروتوكول  3( ؾ11القنابل او ابطال مفعولها اذا تطوعوا للقٌام بذلك و تنص المادة )

على ان ٌجب ان ٌوضع االطفال فً  1939االضافً /االول/ التفاقٌة جنٌؾ الثالثة لسنة 

باب تتعلق بالنزاع المسلح فً اماكن حال القبض علٌهم او احتجازهم او اعتقالهم الس

منفصلة عن تلك التً تخصص للبالؽٌن عدا حاالت االسرة الواحدة التً ٌجب ان ٌقٌم 

افرادها معا. 
(5)

 

 
                                                           

 .1939( من االتفاقٌة الثالثة لجنٌؾ, 14المادة ) ((1
, 6115كرار صالح حمودي, الحماٌة الدولٌة لالطفال و النساء فً النزاعات المسلحة, منشورات زٌن الحقوقٌة, لبنان,  ((6

 .21ص
 .683, ص6111خوات, الحماٌة الدولٌة لحقوق الطفل, دار النهضة العربٌة, القاهرة,  ماهر جمٌل ابو ((4
 .1939( من اتفاقٌة جنٌؾ الثالثة لسنة 39المادة ) ((3
 .26كرار صالح حمودي, المصدر السابق, ص ((5
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 التدابٌر الخاصة المقررة لصالح االطفال فً حال النزاعات المسلحة :  - ب

للنزاع المسلح وهم من اهداؾ و ادوات  الضحاٌا الرئسٌة ٌشكل االطفال و النساء

لهذا النزاع و تتجلى معاناتهم فً عدة وجوه للنزاع المسلح فاالطفال ٌقتلون او 

ٌشوهون او ٌٌتمون او ٌختطفون او ٌحرمون من التعلٌم او الرعاٌة الصحٌة و 

ٌصابون باثار عاطفٌة و صدمات نفسٌة عمٌقة و ٌجندون و ٌستخدمون كجنود 

اطفال. 
(1)

 

فكٌؾ عالج القانون الدولً االنسانً موضوع حماٌة فئة االطفال بعد ان اقر بوجوب اتخاذ 

 اجراءات خاصة الجل اؼاثة االطفال و جمع شمل االسر المتشتتة :

: من اول الواجبات التً تقع على اطراؾ  اغاثة االطفال فً النزاعات المسلحة -1

اعات الصعبة و فً هذا الصدد النزاع هو العمل على اؼاثة االطفال فً زمن النز

تنص اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة على ضرورة السماح بحرٌة مرور جمٌع ارساالت 

االمدادات الطبٌة و مهمات المستشفٌات المرسلة للمدنٌٌن حتى ولو كانوا من االعداء 

و كذلك حرٌة مرور جمٌع االمدادات الضرورٌة من المواد الؽذائٌة و المالبس و 

دون الخامسة عشرة من العمر. صصة لالطفال المقوٌات المخ
(6) 

ٌجبر االطفال دائما على الهرب من بٌوتهم و مدنهم و :  جمع شمل االسر المتشتتة -2

بالنزاعات  السفر لمسافات طوٌلة هربا من نٌران العدو و خوفا من ان ٌتاثروا

المسلحة االمر الذي جعل الضحاٌا اكثر تعرضا للجوع و سوء التؽذٌة و عدم وجود 

الماوى و صعوبة الحصول على الخدمات الصحٌة و التعلٌمٌة فضال على تعرضهم 

للعنؾ بجمٌع اشكاله. 
(4) 

و ٌتمثل احد الجوانب الماساوٌة الي نزاع مسلح فً ان افراد العائلة الواحدة قد 

ضون لالنفصال و تعد اشد انواع المعاناة التً تخلفها الحروب و هً المعاناة ٌتعر

التً ٌعٌشها االنسان فً اعماق قلبه و تثٌر الشكوك حول مصٌر افراد العائلة التً 

فرقتهم الحرب. 
(3)

 

 

 

 

                                                           
 .54كرار صالح حمودي, مصدر سابق, ص  ((1
 المصدر نفسه. ((6
 .52المصدر نفسه, ص ((4
 نفسه. المصدر ((3
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ان الحماٌة التً ٌمنحها القانون الدولً االنسانً لالطفال فً حالة النزاع المسلحة هً واجب 

نونً ملزم تدرج فً اطار حماٌة المدنٌٌن و قبل ان تكون واجبا قانونٌا فهً اٌضا التزام قا

اخالقً ٌفرض على الدول و المجامٌع المسلحة حماٌة خاصة و احتراما خاصا لالطفال فً 

حال وقوع النزاعات المسلحة. 
(1)

( من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لسنة 63و فرضت المادة) 

اتخاذ االجراءات الضرورٌة لضمان عدم اهمال االطفال لمتنازعة على االطراؾ ا 1939

دون الخامسة عشر من العمر الذٌن تٌتموا او افترقوا عن عائالتهم بسبب النزاع المسلح و 

كذلك ضمان ممارسة عقائدهم الدٌنٌة و تعلٌمهم و تسهٌل استقبالهم فً بلد محاٌد طوال فترة 

النزاع . 
(6)

 

القانونٌة التً تمنع االطفال من المشاركة فً النزاعات المعاٌٌر الدولٌة و  -ج 

 المسلحة:

على الرؼم من وجود هذه الظاهرة منذ الحرب العالمٌة الثانٌة اال ان الجهود الدولٌة 

الرامٌة الى حماٌة الجنود االطفال بقٌت متواضعة و لكن مع بداٌة السبعٌنات من 

معالجة هذه المسالة  1939القرن الماضً و بعدما اؼفلت اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لعام 

ع جدٌد من الحماٌة لصالح اولئك االطفال الذٌن اصبح من الضروري استحداث نو

ٌتورطون فً اعمال القتال. 
(4)

 

و هذا ما دعا المجتمع الدولً الى التصدي لظاهرة االطفال المشاركٌن فً االعمال 

و بعدما  1911العدائٌة و اقرار عدة صكوك قانونٌة لهذا الموضوع المهم ففً عام 

عن معالجة  1939ور اتفاقٌة جنٌؾ لعام بدا للجنة الدولٌة للصلٌب االحمر قص

مشكلة مشاركة االطفال فً النزاع المسلح. 
(3)

 

قامت اللجنة بوضع تقرٌر عام تضمن مالحظات فً شان تجنٌد االطفال فً النزاعات 

المسلحة التً نتج منها استشهاد ما ال ٌقل عن نصؾ ملٌون طفل دون سن الخامسة عشر 

الماضٌٌن.  فً مٌدان القتال خالل العقدٌن
(5)

و قد اثٌر هذا الموضوع فً اول مؤتمر  

للخبراء الحكومٌٌن بشان اعادة تاكٌد و تطوٌر قواعد القانون الدولً المطبقة اثناء النزاعات 

. 1911فً عام  I.C.Rالمسلحة و كان المؤتمر برعاٌة اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر 
(2)

 

 

                                                           
 .59كرار صالح حمودي, المصدر السابق, ص ((1
 .182, ص 6114عبد الناصر ابو زٌد, حقوق االنسان فً السلم و الحرب, دار النهضة القاهرة, ((6
 .629, ص 6118ماهر جمٌل ابو خوات, الحماٌة الدولٌة لحقوق الطفل, دار النهضة العربٌة, القاهرة,  ((4
 .31المصدر السابق, صكرار صالح حمودي,  ((3
محمود سعٌد محمود سعٌد, الحماٌة الدولٌة لالطفال فً اوقات النزاعات المسلحة, دار النهضة العربٌة, القاهرة, بدون  ((5

 .169سنة نشر, ص
 .191, ص 1981, دار النهضة العربٌة, القاهرة, سنة 1منى محمود مصطفى, القانون الدولً لحقوق االنسان, ط ((2
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المقدم من قبل اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر و جاء مشروع البروتوكول االضافً االول 

تحت عنوان) مساعدة السكان  1916الى مؤتمر الخبراء الحكومٌٌن فً دورته الثانٌة عام 

المدنٌٌن( و تتضمن نصوصا لتطوٌر قواعد الحماٌة الخاصة لالطفال و اعطائهم الفاعلٌة 

بعنوان الطفل. 
(1)

 

( من هذا المشروع اطراؾ النزاع بعدم اشراك االطفال الذٌن تقل 58و الزمت المادة )

اعمارهم عن خمس عشرة سنة فً اعمال القتال او خدمة قواتها المسلحة او فً قبول 

تطوعهم فً هذه القوات او فً استخدامهم فً االؼراض العسكرٌة و احتواء تلك المادة على 

لثانً منع تجنٌد االطفال الذٌن تقل اعمارهم عن خمس عشرة عام ثالثة اقتراحات االول و ا

او تطوعهم فً القوات المسلحة النظامٌة بٌنما اضاؾ االقتراح الثالث فكرة منع استخدام 

االطفال لٌس فقط فً اعمال القتال و لكن اٌضا فً اٌة مساعدات للقوات المسلحة او 

ئر. استخدامهم فً نقل او اخفاء االسلحة و الذخا
(6)

 

البرتوكول االختٌاري بشان  6111ماٌو  65المتحدة فً  اعتمدت الجمعٌة العامة لالمم

( و دخل البروتوكول 53/624اشتراك االطفال فً النزاعات المسلحة بموجب القرار رقم ) 

و ٌعد هذا البروتوكول تتوٌجا لجهود منضمات عدٌدة  6116فبراٌر  16حٌز التنفٌذ فً 

ت جهودا متواصلة خالل فترة على راسها ) اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر( التً بذل

رفع الحد االدنى لسن المشاركة فً اعمال القتال الى الثامنة عشرة و  السبعٌنات من اجل

تقوم اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر باداء الدور الذي ٌتعلق باالسرى من الطرفٌن و ذلك 

ا القناع اطراؾ ( من االتفاقٌة و عملٌا ٌعد المعاملة بالمثل محور8111ٌبحسب المادتٌن )

النزاع باحترام الحقوق التً اكدتها االتفاقٌة. 
(4)

 

على  1939الملحق باتفاقٌة جنٌؾ  1914( من البروتوكول الثانً لعام 3و تنص المادة )

انه ال ٌجوز ان تقوم المجموعات المسلحة المتمٌزة عن القوات المسلحة الي دولة فً اي 

شخاص دون الثامنة عشرة فً االعمال الحربٌة  ظرؾ من الظروؾ بتجنٌد او استخدام اال

كما اكدت المادة على ) ان تتخذ الدول االطراؾ جمٌع التدابٌر الممكنة عملٌا لمنع هذا 

التجنٌد و االستخدام بما فً ذلك اعتماد التدابٌر الالزمة لحظر و تجرٌم هذه الممارسات و ال 

المركز القانونً الي طرؾ و فً اي  ٌؤثر تطبٌق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول فً

نزاع مسلح. 
(3)

 

 

                                                           
 زكرٌا حسٌن عزمً, ((1
 .38المصدر السابق, ص ((6
 .51كرار صالح حمودي, المصدر السابق, ص ((4
 .51المصدر نفسه, ص ((3
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 لالطفال الجنود حال اشتراكهم فً العملٌات العدائٌة : القانونً ثانٌا : الوضع

لما كان القانون الدولً االنسانً ٌرتب بعض االثار القانونٌة على االشتراك فً العملٌات 

بوضع االفراد المشتركٌن فً هذه بٌن االطراؾ المتحاربة السٌما فٌما ٌتعلق العسكرٌة 

العملٌات من حٌث تمتعهم بوصؾ المقاتلٌن مع ما ٌترتب على ذلك من نتائج من اهمها 

اعتبارهم اسرى حرب حال وقوعهم فً قبضة العدو و من ثم تمتعهم بكافة الحقوق التً 

المقاتلٌن  رتبتها قواعد القانون الدولً االنسانً لصالح هؤالء االسرى كذلك مسؤولٌة هؤالء

على االنتهاكات الخطٌرة لقواعد القانون الدولً االنسانً التً ٌرتكبونها اثناء مشاركتهم فً 

 العملٌات العسكرٌة. و لذلك سوؾ نتناول فً هذا المبحث الى :

 الوضع القانونً لالطفال الجنود اسرى حرب. -أ

 لقوانٌن و اعراؾ الحرب. المسؤولٌة الجنائٌة لالطفال الجنود عن االنتهاكات الجسٌمة -ب

جاءت قواعد القانون الدولً الوضع القانونً لالطفال الجنود اسرى الحرب:  -أ 

االنسانً بمجموعة من الضمانات و الحقوق النً ٌتمتع بها المقاتلون فً اطار 

النزاعات المسلحة الدولٌة على حد سواء اال ان اكتساب صفة المقاتل الذي ٌحق له 

ات و تلك الحقوق تستلزم توافر بعض الشروط و الضوابط التً التمتع بهذه الضمان

و من قبل  1911و بروتوكولٌها االضافٌٌن لعام  1939قننتها اتفاقٌة جنٌؾ لعام 

و الخاصة بقوانٌن الحرب البرٌة.  1911ذلك الئحة الهاي لعام 
(1) 

حرب ال تمنح وضع اسرى ال 1911دة االولى من الئحة الهاي لسنة حٌث كانت الما

للمقاتلٌن ؼٌر المنتمٌن للجٌش النظامً الحد االطراؾ المتحاربة اال اذا توافرت عدة 

 شروط تتمثل فً :

 ان ٌكونوا تحت قٌادة مسؤول عن مرؤوسٌه. -1

 ان ٌكون لهم عالمة ممٌزة معٌنة ٌمكن تمٌٌزها عن بعد. -6

 ان ٌحملوا اسلحتهم بشكل ظاهر. -4

 ن و تقالٌد الحرب.ان ٌقوموا بعملٌاتهن الحربٌة طبقا لقوانٌ -3

قد قصرت تعبٌر القوات المسلحة  1939( من اتفاقٌة جنٌؾ الثالثة لسنة 3اذا كانت المادة )

على القوات النظامٌة التً ٌتم تشكٌلها طبقا لتشرٌع الوطنً المعترؾ به من قبل الحكومة 

القائمة على السلطة وقت هذا التشكٌل ولم تدخل ضمن هذه القوات افراد المٌلٌشٌات 

قد ازال هذا التمٌز  1911من البروتوكول االضافً االول لسنة  34ادة االخرى. فان الم

حتى اصبح لفظ المقاتل ٌشمل كل شخص منتمً الى القوات المسلحة النظامٌة او الى 

                                                           
, 6111, 1عادل عبد هللا المسدي, الحماٌة الدولٌة لالطفال فً اوقات النزاعات المسلحة, دار النهضة العربٌة, ط ((1

 .116ص
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المجموعات او المٌلٌشٌات المتحاربة طالما انها تعمل تحت قٌادة شخص مسؤول عنها و ان 

نها تحمل السالح جهرا و انها تلتزم فً عملٌاتها لها اشرة محددة ٌمكن تمٌٌزها من بعد و ا

العسكرٌة لقوانٌن و اعراؾ الحرب. 
(1)

كما لفظ المقاتل ٌشمل كذلك طبقا لنص المادة  

افراد القوات المسلحة المنشقة او  1911االولى من البروتوكول االضافً الثانً لسنة 

مسؤولة عن جزء اقلٌم احد قٌادة الجماعات النظامٌة المسلحة االخرى التً تمارس تحت 

االطراؾ المتعاقدة السٌطرة التً تمكنها من القٌام بعملٌات عسكرٌة متواصلة و منسقة. 
(6)

 

بناءا على ما سبق فان لفظ المقاتل الذي تضمنته المواد السابقة ٌتسع لٌشمل االطفال ممن 

حسب النص دون الخامسة عشرة او من هم بٌن الخامسة عشرة و الثامنة عشرة. و ذلك 

الذي ٌحدد نهاٌة سن الطفولة الذٌن ٌتم اشراكهم فً العملٌات العدائٌة سواء من قبل القوات 

المسلحة النظامٌة التابعة الحد االطراؾ السامٌة او من قبل بعض الجماعات او المٌلٌشٌات 

بٌة المسلحة االطراؾ فً النزاعات المسلحة ؼٌر االولٌة او كانوا من المشتركٌن فً هبة شع

و من ثم فان مثل هؤالء االطفال حال اشتراكهم فً عملٌات عسكرٌة و وقوعهم بعد ذلك فً 

قبضة العدو ٌتمتعوا بوصؾ اسرى حرب و بالتالً ٌتمتعوا بكل الضمانات و صور الحماٌة 

التً ٌتمتع بها هؤالء االسرى فً اطار القانون الدولً االنسانً. 
(4)

 

 1911من البروتوكول االضافً االول لسنة  11مادة من ال 4اضافة الى ما سبق فان ؾ

حدث فً حاالت استثنائٌة ان اشترك االطفال ممن هم دون الخامسة اشارت الى انه اذا 

عشرة من العمر فً العملٌات العدائٌة بشكل مباشر و وقعوا بعد ذلك فً قبضة العدو فانهم 

مادة بوصفهم اطفاال سواء تم ٌضلوا مستفٌدٌن من الحماٌة الخاصة التً كفلتها لهم ال

اعتبارهم اسرى حرب ام ال و بناء علٌه فان االطفال الذٌن اشتركوا فً العملٌات العدائٌة 

ٌتمتعوا حال وقوعهم فً قبضة العدو بالحماٌة العامة التً ٌتمتع بها اسرى الحرب اذا تم 

فال و المقررة لهم اعتبارهم كذلك و كذلك بالحماٌة الخاصة التً ٌجب ان ٌتمتعوا بها كاط

من البروتوكول االضافً االول سواء اكتسبوا صفة اسرى الحرب ام لم  11بموجب المادة 

ٌكتسبوا هذه الصفة. 
(3)

 

 

 

 

                                                           
 .116السابق, صعادل عبد هللا المسدي, المصدر  ((1
 .114المصدر نفسه, ص  ((6
 .113-114المصدر نفسه, ص ((4
 .115-113المصدر نفسه, ص ((3
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المسؤولٌة الجنائٌة لالطفال الجنود عن االنتهاكات الجسٌمة لقوانٌن و اعراف   - ب

 الحرب :

ان تجنٌد االطفال فً القوات المسلحة لدولة ما او فً احدى الجماعات او المٌلٌشٌات 

المسلحة او اشراكهم مباشرة فً العملٌات العدائٌة ٌشكل احدى صور جرائم الحرب 

التً ٌجب ان ٌسال عنها من تنسب الٌه هذه االفعال اال ان التساؤل الذي ٌطرح نفسه 

مدى امكانٌة مسائلة هؤالء االطفال جنائٌا عما ٌمكن ٌتمثل فً فً مثل هذه الحاالت 

ان ٌرتكبوه من انتهاكات جسٌمة لقواعد القانون الدولً االنسانً اثناء مشاركتهم فً 

العملٌات العسكرٌة. 
(1) 

من النظام االساسً للمحكمة الجنائٌة  62و ما تجدر االشارة الٌه انه اذا كانت المادة 

ٌكون للمحكمة اختصاص على اي شخص ٌقل عمره  الدولٌة قد نصت على انه ال

سنة وقت ارتكاب الجرٌمة المنسوبة الٌه فان هذا النص ال ٌمكن ان ٌستفاد  18على 

منه وضع قاعدة عامة فً القانون الدولً تقضً بعدم مسؤولٌة االطفال جنائٌا عما 

من  6ؾ ٌرتكبوه من جرائم اثناء مشاركتهم فً العملٌات العسكرٌة بل ان استقرار

ٌبٌن انه ٌمكن مسائلة الطفل جنائٌا اذا كان  1989من اتفاقٌة حقوق الطفل  31المادة 

الفعل المنسوب الٌه محضورا بموجب احكام القانون الوطنً او الدولً عند 

ارتكابه.
(6)

 

هذا و ان المشكلة التً تثٌرها مسائلة االطفال جنائٌا عما ٌرتكبوه من جرائم اثنائ 

لنزاعات المسلحة تكمن فً مدى امكانٌة القول ٌتوافر االدراك و مشاركتهم فً ا

القدرة على التمٌٌز لدى هؤالء االطفال. 
(4)

 

بالشكل الذي ٌمكننا من القول ٌتوافر الركن المعنوي المتمثل فً العلم و االرادة اللزم لقٌام 

م ضد االنسانٌة. و اي من الجرائم الدولٌة مثل جرائم الحرب او االبادة الجماعٌة او الجرائ

المنشئ للمحكمة الجنائٌة الدولٌة  من نظام روما االساسً 41هذا ما اكدت علٌه المادة 

باشتراطها ضرورة توافر القصد و العلم باالضافة الى الركن المادي لمسائلة الشخص 

جنائٌا من اي من الجرائم الداخلة فً اختصاص المحكمة. 
(3)

 

ذه المادة الى ان القصد ٌتوافر لدى الشخص المتهم بارتكاب اي و اشارت الفقرة الثانٌة من ه

من االفعال المشكلة لصور الركن المادي لهذه الجرائم اذ تعمل فٌما ٌتعلق بسلوكه ارتكاب 

                                                           
 .112عادل عبد هللا المسدي, المصدر السابق, ص ((1
 .111-112المصدر نفسه, ص ((6
 .111المصدر نفسه, ص ((4
ؼٌر ذلك ال ٌسال الشخص جنائٌا على  من هذا النظام االساسً على انه ) ما لم ٌنص على 41من م 1فقد نصت ؾ ((3

ارتكاب جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة و ال ٌكون عرضة للعقاب على هذه الجرٌمة اال اذا تحققت االركان المادٌة 
 مع توفر القصد و العلم(.
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هذا السلوك او ان ٌتعمد فٌما ٌتعلق بالنتٌجة التسبب فً احداث هذه النتٌجة او ٌدرك انها 

حداث. ستحدث فً اطار المسار العادي لال
(1)

 

فهل االطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر او حتى من هم بٌن الخامسة عشر و الثامنة 

عشر من العمر ٌمكن ان ٌكون لدٌهم االدراك و التمٌز الذٌن ٌمكن من خاللهما القول بتوافر 

 اثناء النزاعات المسلحة ؟القصد و العلم الالزمٌن لمسائلتهم جنائٌا عما ٌرتكبوه من 

ال شك ان االجابة عن هذا السؤال تختلؾ من حالة الخرى حسب الحد االدنى لسن المسائلة 

الجنائٌة المنصوص علٌها فً القوانٌن الوطنٌة و ذلك انطالقا من ان مسائلة االطفال الجنود 

عما ٌرتكبوه من جرائم فً اوقات النزاعات المسلحة هً مسائلة تتم بداءة طبقا للقوانٌن 

ماال لمبدا االختصاص التكمٌلً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة او ؼٌرها من المحاكم الوطنٌة اع

الجنائٌة الخاصة مع ضرورة ان تكون قواعد هذه المسائلة متوافقة مع القواعد الدولٌة 

المتعلقة بحماٌة االطفال. 
(6)

 

 الخاتمة :

فهً تلك الحماٌة الطفل  و بعد ان اتممنا مبحثنا هذا حٌث تناولنا فٌه الحماٌة الدولٌة لحقوق

التً كفلتها كل من قواعد القانون الدولً االنسانً و قواعد القانون الدولً لحقوق االنسان 

لالطفال ضد التجنٌد و االشتراك فً العملٌات العدائٌة تلك الحماٌة التً استحوذت علة 

بشكل مباشر  اهتمام العدٌد من المؤسسات من انتشار لظاهرة االطفال الجنود و اشتراكهم

فً العملٌات العدائٌة تلك الظاهرة التً وصل رفضها من قبل المجتمع الدولً الى حد 

اعتبارها احدى صور جرائم الحرب الداخلة فً اختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة و 

ؼٌرها من المحاكم الجنائٌة الخاصة. و قد تمثلت هذه الحماٌة فً وضع التزام على عاتق 

اعات المسلحة بعدم تجنٌد االطفال دون الخامسة عشرة من العمر طوعٌا او الدول و الجم

اجبارٌا و كذلك عدم استخدامهم لالشتراك الفعلً فً العملٌات العدائٌة مع تقرٌر مسؤولٌة 

االطراؾ حال انتهاك هذا االلتزام و كذلك مالحقة االشخاص المتورطٌن فً ارتكاب مثل 

 محاكم الجنائٌة الدولٌة.هذه االعمال جنائٌا من قبل ال

 

 

 

 

                                                           
 .118عادل عبد هللا المسدي, المصدر السابق, ص ((1
 .118المصدر نفسه, ص ((6
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 الخاتمة

االن بعد انتهٌنا من كتابة هذا البحث المتواضع و الذي تناولنا فٌه اهمٌة مرحلة الطفل حٌث 

اوردنا فٌه تعارٌؾ او مفهوم الطفل فً القانون الدولً و فً اتفاقٌة حقوق االنسان و فً 

التشرٌع المصري و التشرٌع المقارن و كذلك فً نطاق مشروع القانون العراقً و كذلك 

و قسمت الى ثالث مراحل و هً مرحلة الطفولة المبكرة و ٌة مرحلة الطفولة تناولنا اهم

تمتد من المٌالد الى الخامسة او السادسة من العمر و مرحلة الطفولة المتاخرة و تمتد من 

السادسة من العمر الى الحادٌة عشرة من العمر او الثانٌة عشرة اما المرحلة الثالثة و هً 

اب فتقع بٌن الحادٌة عشرة الى السابعة عشرة من العمر. و كذلك مرحلة المراهقة و الشب

تناولنا فٌه االنتهاكات الجنائٌة لحقوق الطفل التً تناولنا فٌها اركان االنتهاكات الجنائٌة 

لحقوق الطفل حٌث جاء فٌه الركن المادي و عناصره و هً السلوك و النتٌجة و العالقة 

ن المادي و هً الجرٌمة التامة و الشروع و المساهمة السببٌة و كذلك تناولنا صور الرك

الجنائٌة و تناولنا اٌضا الركن الثانً و هو الركن المعنوي و تناولنا اٌضا فً نطاق هذا 

صور االنتهاكات الجنائٌة لحقوق الطفل و التً اوردنا فٌها جرائم النزاعات المسلحة ضد 

نزاعات المسلحة و كذلك استهداؾ االطفال االطفال و هً تجنٌد االطفال او اشراكهم فً ال

فً النزاعات المسلحة و اٌضا تناولنا جرٌمة االبادة الجماعٌة و كذلك اوردنا الحماٌة الدولٌة 

لالطفال من التجنٌد و االشتراك فً العملٌات العدائٌة العسكرٌة حٌث تناولنا فٌها كٌفٌة 

عات المسلحة و كذلك التدابٌر الخاصة معاملة الجنود االطفال المقبوض علٌهم اثناء النزا

المقررة لصالح االطفال فً حالة النزاعات المسلحة و اٌضا تناولنا فٌه المعاٌٌر الدولٌة و 

الوضع  القانونٌة التً تمنع االطفال من المشاركة فً النزاعات المسلحة و كذلك تناولنا

دائٌة حٌث تناولنا فٌه الوضع القانونً لالطفال الجنود فً حال اشتراكهم فً العملٌات الع

القانونً لالطفال الجنود اسرى الحرب و المسؤولٌة الجنائٌة لالطفال الجنود عن االنتهاكات 

 الجسٌمة لقوانٌن و اعراؾ الحرب.
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