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جريمتي التجنيد واالغتصاب الواقعة على األطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية
من قبل الكيانات غير الدولية
إعداد
ُيسر ُنصير جواد
إشراف
الدكتور عبد السالم أحمد هماش
الملخص
الدراسة ألجل تسليط الضوء حول جريمتي التجنيد واالغتصاب الواقعة على
هدفت هذه ّ
األطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية من قبل الكيانات غير الدولية " ،وخلصت الدراسة بأن

القانون الدولي وضع قواعد شاملة فيما يخص حماية األطفال من جريمتي التجنيد واالغتصاب
في النزاعات المسلحة الغير دولية ،وخلصت الدراسة بأن جريمتي التجنيد واالغتصاب هي من

الجرائم المجرمة بالقانون الدولي اإلنساني ،كما أن هذا القانون وضع الكثير من المبادئ واألعراف
ألجل حماية األطفال من جريمتي التجنيد واالغتصاب ،وأوصت الدراسة بالمطالبة بعقد اتفاقية

دولية خاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة الغير دولية ،كما وأوصت الدراسة بضرورة

زيادة الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة وخصوصاً المرتبطة باألطفال وحقوقهم ،إذ تبين بأن
هناك قلة في هذه الدراسات.

الكلمات المفتاحية :تجنيد األطفال ،االغتصاب ،النزاعات المسلحة غير الدولية.
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Abstract
This study aimed to shed light on the crimes of recruitment and rape of children in
non-international armed conflicts by non-international entities. "The study concluded that
international law established comprehensive rules for the protection of children from the
offenses of recruitment and rape in non-international armed conflicts. The crime of
recruitment and rape is a criminal offense under international humanitarian law. The law
also established many principles and norms for the protection of children from the crimes of
recruitment and rape. The study recommended calling for an international convention on the
protection of children in conflict and the study recommended the need to increase the studies
related to the subject of the study, especially related to children and their rights, as it was
found that there is a lack of these studies.
Keywords: Child Recruitment, Rape, Non-International Armed Conflict.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
أوالً :المقدمـــــــــــــة:
اهتمت الديانات السماوية وخاصة الشريعة اإلسالمية بالطفل اهتماما كبي ار وجاءت بتشريع
كامل يعترف بحقوقه وحرياته في كتاب ال يأتيه الباطل م ــن بين يديه وال م ــن خلفه (القرآن الكريم)
وتلك الحقوق باقية حتى زوال هذه الدنيا ،كما اهتمت التشريعات الوضعية في مختلف الدول بحقوق
الطفل فقد أبرمت عدة مواثيق دولية لحقوق اإلنسان عامة والطفل خاصة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا
والعالم اإلسالمي والوطن العربي ،باإلضافة إل ـ ــى تزايد االهتمام بالطفولة م ــن خالل المنظمات الدولية
الحكومية وغير الحكومية.
واألردن كغيره م ــن الدول التي صادقت على اتفاقية الطفل  ،1989باستثناء المواد المتعلقة
بالتبني والحضانة وحرية االعتقاد الديني ،وقد ساهمت الحكومة ممثلة بو ازرة التنمية االجتماعية م ــن
خالل مؤسساتها االجتماعية برعاية حقوق األطفال باإلضافة إل ـ ــى الجهود الغير حكومية م ــن خالل
منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الطفل ،أضف إل ـ ــى ذلك الرعاية
الملكية الهاشمية لألطفال ،إال أن األمر ال يخلو م ــن بعض األخطاء التي البد م ــن النظر فيها للعودة
إل ـ ــى المسار الصحيح ،فأطفال اليوم هم رجال الغد (.)1
قبل إصدار اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989عن طريق الجمعية العامة لألمم المتحدة ،لم تكن
هنالك معاهدة دولية أو حتى عرف دولي مستقر في شأن تعريف الطفل وتحديد مفهومه ،فبرغم م ــن
اهتمام القانون الدولي بحقوق الطفل وحماية هذه الحقوق وإيجاد وسائل ضمان وحماية لحقوقه وحرياته
( )1طالفحة ،فضيل ،)7313( ،حماية األطفال بالقانون الدولي اإلنساني ،المؤتمر الدولي لحقوق الطفل م ــن
منظور قانوني وتربوي ،عمان ،األردن ،ص.77
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اال أن تعريف الطفل صار طوال هذه السنوات والعقود غير موجود وبرغم وجود بعض االتفاقات
الدولية ،لذلك رأت اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989وضع تعريف للطفل االمر الذي لم يكن في غاية
السهولة ،حيث كان والزال االختالف سائدا بين بعض قوانين الدول الداخلية حول بداية ونهاية مرحلة
الطفولة ،حيث تبدأ بعض الدول مرحلة الطفولة منذ لحظة الميالد ،بينما تبدأها بعض الدول األخرى
م ــن لحظة الحمل ووجود الجنين في رحم أمه ،وكذلك تنهي قوانين بعض الدول مرحلة الطفولة ببلوغ
الطفل سنا معينة مثل (17عاما أو  15عاما) (.)1
وبصفة األطفال الحلقة األضعف في المجتمع ،فإن هناك م ــن يقوم باستغاللهم ،بكثير م ــن األعمال
المخلة لألعراف والقوانين ،ومن بين ذلك تجنيدهم ،إذ قد يتم ذلك م ــن خالل الترغيب ،وذلك م ــن خالل
العطايا والوعود وكذلك التشجيع وإقناعهم باالشتراك بمجموعات إرهابية مسلحة ،أو قد يتم ترهيبهم م ــن
خالل التهديد والخطف والتخويف (.)2
كما وقد يكون التجنيد نتيجة للظروف األمنية واالقتصادية واألمنية التي تحيط بالطفل ،إذ قد يكون
موجود ضمن منطقة مسيطر عليها م ــن قبل جماعات إرهابية ،وبالتالي تقوم بإجباره على االنطواء
للعمل داخل صفوفها ،أو قد يكون تربطهم به قرابة أو ما شابه.
والتجنيد يشمل الذكور واإلناث ،ومن الغالب أن يتم تجنيد الذكور ،ألجل االشتراك بالقتال واألعمال
المرتبطة بها ،في حين يتم استغالل اإلناث باألعمال المنزلية واالغتصاب وغيرها م ــن الجرائم الجنسية.

( )1فهمي ،خالد ( ،)7332حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء االتفاقيات الدولية ،االسكندرية :دار
الجامعة الجديدة ،ص .75

( )2منجد ،منال ( ،)7315حماية األطفال بالقانون الدولي اإلنساني ،مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
واالقتصادية ،المجلد ( ،)01العدد ( ،)1ص.146 – 171 :
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كما وأن االغتصاب م ــن الجرائم المعاقب عليها سواء في المحاكم الوطنية والدولية ،فهي جريمة
م ــن الجرائم العمدية ،إذ يقوم الجاني باالعتداء على الحرية الجنسية ،وهذا االعتداء يعتبر اعتداء على
المجتمع أيضاً (.)1
هذا وال تأبه الكثير م ــن الجماعات المسلحة وباألخص داعش ذلك فهناك انتهاكات خطيرة
وبشعة تقترفها هذه الجماعات المسلحة ،وما يحدث في افغانستان هو دليل على ذلك ،إذ قامت هذه
الجماعات باالقتراف م ــن األفعال التي تخالف القانون الدولي ،غير آبهة بكل القوانين واألعراف الدولية،
وحتى ما جاءت به الشرائع السماوية ،فالتشريع اإلسالمي على رأسه ينهى على أفعالهم وهذه األفعال ال
تمت له بصلة ،وفي الوقت الحاضر تقترف هذه الجماعات الكثير م ــن االنتهاكات في كل م ــن ليبيا
حد لهذه االنتهاكات والمخالفات ،إذ بات م ــن الضروري تطبيق مبادئ
وسوريا واليمن ،لذا يجب وضع ّ
وقواعد القوانين واألعراف الدولية على مخالفيه ،إذ أن تطبيقه يردع م ــن يفكروا باقتراف الجرائم المعاقب
عليها دولياً ،وجريمتي التجنيد واالغتصاب خير دليل على تجنبها(.)2
هذا وإن جريمتي التجنيد واالغتصاب المرتبطة باألطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية
مرتبطتان معاً ،إذ ال يمكن الحديث عن جريمة بعيداً عن األخرى ،كما وربط القانون الدولي هاتان
الجريمتان معاً ،لهذا فإنه من باب أولى الحديث عنهما معاً.
ولتأثير جريمتي التجنيد واالغتصاب على الطفولة بات م ــن الضروري الحديث عنها بشكل م ــن
التفصيل وسيتم ذلك م ــن خالل ربطهما بالنزاعات المسلحة الداخلية ،كما وستقوم الباحثة في ختام هذه

( )1عبد التواب ،معوض ( ،)1985الموسوعة الشاملة بالجرائم المخلة باآلداب العامة وجرائم هتك العرض،
االسكندرية :دار المطبوعات الجامعية ،ص .05

( )2منجد ،منال ( ،)7315مرجع سابق ،ص.146 – 171 :
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الدراسة بوضع مجموعة م ــن االقتراحات والتوصيات تأمل أن تسهم في إثراء هذا الموضوع ،وخصوصاً
في بلدي العراق.

ثانياً :مشكلة الدراســــــــــــــــــــة وأسئلتها:
تتلخص مشكلة الدراسة في قلة وغموض النصوص الدولية في القانون الدولي االنساني م ــن اجل تجريم
االعتداءات التي يتعرض لها األطفال في زمن النزاعات المسلحة الداخلية وخصوصا المتعلقة بتجنيد
األطفال وما يتعرضون له م ــن انتهاكات جسدية م ــن قبل الكيانات المسلحة غير الدولية.
هذا وتستند الدراسة على طرح السؤال الرئيسي التالي( :ما هي األسس القانونية لحماية األطفال
م ــن جريمتي التجنيد واالغتصاب في النزاعات المسلحة الداخلية؟).
كما ويمكن تحديد مشكلة الدراسة م ــن خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتيــة:
 .1ما األسس القانونية ألجل حماية األطفال م ــن جريمتي التجنيد واالغتصاب في النزاعات
المسلحة؟
 .7ما مسؤولية الدول والمنظمات الدولية بتوفير الحماية لألطفال أثناء المنازعات المسلحة؟
 .0ما دور القضاء الدولي والوطني في مواجهة هذا النوع م ــن الجرائم؟
 .4ما هي المسؤولية الجنائية للدولة عند إخاللها بحماية األطفال فما يخص جريمتي التجنيد
واالغتصاب أثناء النزاعات المسلحة؟
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ثالث ًا :أهداف الدراســـــــــة:
يمكن للدراسة تحقيق جملة م ــن األهداف الفرعيـة يمكن للباحثة إيجازها على النحو اآلتي:
 -1الهدف م ــن هذه الدراسة القيام بدراسة تحليلية لجريمتي التجنيد واالغتصاب الواقعة على األطفال
في النزاعات المسلحة الداخلية وفقاً للقانون اإلنساني الدولي.
 -2التعرف على وجهة نظر تجنيد واغتصاب األطفال وفقاً لقواعد القانون الدولي فيما يخص حقوق
اإلنسان ،م ــن خالل اتفاقية حقوق الطفل لسنة  ،1191وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
 -3تأتي هذه الدراسة إسهاماً في بحث للجرائم الواقعة على األطفال في النزاعات المسلحة الداخلية.

رابعاً :أهمية الدراســـــــــــــــــة:
يمكن تحديد أهمية الدراسة م ــن خالل األهمية النظرية والعملية ،يمكن إيجازها على النحو
اآلتي:
-1األهمية النظرية:
نظ ار لكثرة النزاعات المسلحة الداخلية في منطقتنا وفي العالم اجمع وبروز ظاهرة تجنيد األطفال
في هذه النزاعات وخصوصا م ــن قبل الكيانات غير الدولية ومن ثم كان هنالك المام كبير في الفترة
األخيرة فيما يخص حقوق الطفل ،إذ أن هذا االهتمام تعاظم م ــن قبل المجتمع الدولي ،وجريمتي التجنيد
واالغتصاب يمسان حق أساسي م ــن حقوق الطفولة ،لذا أصبح هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة بالوقت
المعاصر.
-2األهمية العملية :هناك خلط فيما يخص جريمتي التجنيد واالغتصاب وفقاً لألعراف والقوانين
الدولية ،وما بين القوانين الوطنية ،وتأتي هذه الدراسة للشبه المؤكد حيث أنه ال يمكن الفصل بين
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جريمتي تجنيد األطفال واغتصابهم أثناء النزاعات المسلحة فالدراسة القانونية في هذا المجال ستزود
العاملين بالشؤون القانونية كقضاة ومحامين بالمعرفة الضرورية لمواجهة وتجنب هذه الجريمة.

خامساً :حدود الدراســــــــــــــــــــــــــــــــة:
الحدود الزمنيةُ :منذ عام  1993إل ـ ــى يومنا هذا تتحدد الدراسة بالتعرف على جريمتي التجنيد
واالغتصاب الواقعة على األطفال في النزاعات المسلحة الداخلية ،م ــن خالل القانون الدولي اإلنساني
وكذلك القانون الدولي لحماية حقوق اإلنسان ووفقاً لقواعد المحكمة الجنائية الدولية ،والقوانين المحلية
الوطنية.
الحدود المكانية :تتمحور هذه الدراسة حول المناطق التي شهدت او تشهد النزاعات المسلحة غير
الدولية في الفترة األخيرة كالعراق واليمن وسوريا وافغانستان على سبيل المثال.

سادساً :محــددات الدراســـــــــــــــــــة:
جريمة التجنيد في زمن النزاعات المصلحة غير الدولية ،وكذلك جريمة االغتصاب في
زمن النزاعات المصلحة غير الدولية.
سابعاً :مصطلحات الدراســــــــــــــــــــة:
-١القانون الدولي الجنائي :وهي جملة م ــن القوانين والقواعد التي تهدف بالدرجة األولى للدفاع عن
الحضارة والعدل والسالم ،وذلك م ــن خالل إيقاع عقوبات لمنتهكيه ،أو حتى اتخاذ إجراءات للحيلولة
لتجنب الجرائم المنبوذة بالمستقبل (.)1
 -8النزاعات المسلحة غير الدولية :عرف معهد القانون الدولي في ق ارره الصادر عام 1925
النزاعات المسلحة غير الدولية أو مفهوم الحرب األهلية ،الذي نصت عليه المادة األولى م ــن ذلك
( )1منجد ،منال ( ،)7315مرجع سابق ،ص.146 – 171 :
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القرار ,حيث جاء فيها (من أجل هذا القرار نقصد بالحرب األهلية النزاعات العسكرية التي ليس لها
طابع دولي ,والتي تدور في أراضي دولة واحدة وتكون بين كل من :الحكومة المركزية ,وبين حركة
تمرد أو أكثر ,وتهدف إل ـ ــى اما إسقاط الحكومة المركزية ,أو تغيير النظام السياسي واالقتصادي
واالجتماعي القائم ,أو االنفصال أو الحصول على حكم ذاتي في هذه الدولة)( ،)1وقد تعلقت مضامين
كل م ــن المادة الثالثة المشتركة بين إتفاقيات جنيف األربع المعقودة في /17آب ,1949/والبروتوكول
االضافي الثاني الصادر في فيينا  1922الملحق بإتفاقيات جنيف األربع ,بتحديد مفهوم النزاعات
المسلحة غير الدولية على خالف في مستوى الدقة والتفصيل بين تعريفيهما للمصطلح ,كما سيتبين
ذلك الحقا" في سياق الدراسة(.)2
-3كيان غير دولي :وهي الكيانات غير المنظمة إل ـ ــى اتفاقيات ومعاهدات دولية وال يوجد لها تعريف
رسمي لغاية اآلن ( ،)3إال أنه جاء بالبروتوكول الثاني التفاقية جنيف لعام ( )1949اإلضافية
بالمادة( ،)1/1بأنها تعرف " بقوات مسلحة منشقة " تقوم بمحاربة قوات مسلحة نظامية أو تقوم بمقاتلة
بعضها بعضاً بأرض دولة أو على عدة دول".
-4الطفل :ال يوجد سوى معيار السن لبيان م ــن يصدق عليه وصف الطفل ،لذا تأخذ الدول بمرحلة الطفولة
منذ لحظة ميالده ،فيحين تراها دول أخرى تبدأ م ــن لحظة الحمل ،ووجود الجنين في رحم أمه ،كما تذهب
دول أخرى مرحلة الطفولة ببلوغ سن معينة ،وباستعراض اتفاقيات القانون الدولي ،فلقد منحت الحماية

( )1منجد ،منال ( ،)7315مرجع سابق ،ص.146 – 171 :
( )2هماش ،عبد السالم ( .)7311مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية وأثره على تكييفها القانوني ،المجلة
األردنية في القانون والعلوم السياسية ،المجلد  ،)4( 0ص(.)13-9

( )3حمودة ،منتصر سعيد ،)7332( ،حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام واإلسالمي ،االسكندرية :دار
الجامعة الجيدة ،ص ،68وكذلك ،العفاسي ،أسامة ،المسؤولية الجنائية الدولية للفاعلين المسلحين من غير
الدول ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية.
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لألطفال مثل الجرحى والمفقودين ،حسب نص م /8أ م ــن البروتوكول اإلضافي الثاني ،واعتبرت م  41م ــن
اتفاقية جنيف أن الطفل هو الذي لم يبلغ سن  15سنة م ــن العمر ،في حين ان منظمة العفو الدولية شانها
شأن المنظمات غير الحكومية األخرى ،وكذا الميثاق األفريقي ،فلقد عرفوا الطفل بأنه كل إنسان دون ()18
سنة م ــن عمره ،بينما نجد اتفاقية حقوق الطفل ،فترى أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز سن ( )18سنة،
إال إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الوطني المطبق عليه(.)1
-5جريمة التجنيد :وهي كل طفل سواء أنثى أم ذكر لم يبلغ سن ( )18عاماً جند ألجل إشراكه بأعمال
حربية وقتالية أو أعمال مرتبطة بذلك.
إجرائياً :تعرف بأنها تجنيد األطفال سواء ذكور أو إناث ،دون السن البلوغ ،ألجل القيام بأعمال قتالية وحربية.
-6جريمة االغتصاب :وهي م ــن الجرائم الجنسية المرتبطة باإلكراه وبعيداً عن الرضا.
إجرائياً :وهي جرائم جنسية تقع باإلكراه ،واإلناث هي الفئة المستهدفة.

ثامن ًا :اإلطار النظري للدراسة:
تحاول هذه الدراسة أن تتسلسل في موضوع الدراسة الحالي أال وهو جريمتي التجنيد
واالغتصاب الواقعة على األطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية م ــن قبل الكيانات غير الدولية،
أنه م ــن األنسب تقسيم هذه الدراسة إل ـ ــى خمس فصول ،وهذه الفصول يمكن عرضها
هذا وترى الباحثة ُ
على النحو اآلتي:
إذ سيتم الحديث في الفصل األول عن مقدمة الدراسة وأهميتها وإشكاليتها ،كما وسيتم عرض
لمجموعة من الدراسات السابقة من خالل الفصل األول ،اما في الفصل الثاني سيتم التعرف بحقوق
الطفل في النزاعات المسلحة غير الدولية.
( )1طالفحة ،فضيل ،)7313( ،حماية األطفال بالقانون الدولي اإلنساـني ،المؤتمر الدولي لحقوق الطفل م ــن
منظور قانوني وتربوي ،عمان ،األردن ،ص.72
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أما الفصل الثالث فسيتم التعرف على النظام القانوني المطبق على جريمتي تجنيد واغتصاب
األطفال في زمن النزاع المسلح غير الدولي.
وكذلك في الفصل الرابع سيتم الحديث عن مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية وتطبيقاتها على
جريمتي التجنيد واالغتصاب في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية
إذ سيتم الحديث في المبحث األول عن مفهوم المسؤولية الناشئة عن تجنيد األطفال اما في
المبحث الثاني سنبين مدى الحماية التي يوفرها ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي لألطفال اما الحديث
بالمبحث الثالث سيكون عن االنتهاكات المستوجبة للمسؤولية الجنائية الدولية اما سنبين في المبحث
الرابع المسؤولية في ضل القضاء الدولي وتطبيقاته.
اما الفصل الخامس واالخير سيتضمن الخاتمة واهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها
الباحثة خالل هذه الدراسة.

تاسعاً :الدراسات السابقـــــــــــــــــــــــــة:
سيتم تقسيم الدراسات السابقة إل ـ ــى عربية وأخرى أجنبية؛ وسيتم ترتيبها تنازلياً.
أ-باللغة العربيـــــــــــة:
دراسة (علوان )7316 ،بعنوان "التشريعات المطبقة بالسودان ألجل مواجهة جرائم النزاعات
المسلحة" ،ورقة مقدمة للندوة العلمية حول المواجهة القانونية والتصدي الستغالل االطفال هدفت
الدراسة ألجل تسليط الضوء حول الجرائم الواقعة على األطفال ودور التشريعات المحلية والدولية
لحمايته ،كما بينت الدراسة دور التشريع اإلسالمي بحماية األطفال م ــن الجرائم الواقعة عليهم ،وخلصت
الدراسة إل ـ ــى ضرورة إصدار قانون موحد عربي فيما يخص حماية الطفل ،والدراسة الحالية ستقوم
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بالتركيز على جريمتي التجنيد واالغتصاب في النزاعات المسلحة الغير الدولية ،وهذا ما لم تتناوله
دراسة (علوان.)7316 ،
دراسة (منجد )7315 ،بعنوان "الطفل بجريمة تجنيد األطفال لقصد إشراكهم بأعمال قتالية"
مجرم ام ضحية " ،بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ,هدفت الدراسة
ألجل تسليط الضوء حول ظاهرة تجنيد األطفال ،إذ بينت بأن هذه الظاهرة انتشرت في اآلونة األخيرة،
له ومسؤوليته
كما هدفت الدراسة إل ـ ــى التعريف بالطفل الذي يتم تجنيده وتحديد وجهة النظر القانونية ُ
فيما يخص عن الجرائم التي تم ارتكابها عند التجنيد ،وتختلف هذه الدراسة على م ــن سبقتها في تناولها
لجريمتي التجنيد وكذلك االغتصاب معاً والواقعة على األطفال في النزاعات المسلحة الداخلية ،والدراسة
الحالية ستقوم بالتركيز على جريمتي التجنيد واالغتصاب في النزاعات المسلحة الغير الدولية ،وهذا ما
لم تتناوله دراسة (منجد.)7315 ،
دراسة (طالفحة )7313 ،بعنوان "حماية األطفال بالقانون الدولي اإلنساني" ،بحث مقدم في
المؤتمر الدولي لحقوق الطفل  ,هدفت الدراسة ألجل تسليط الضوء حول حماية األطفال وفقاً لالتفاق
الدولي ،كما وتم تفصيل هذا الموضوع م ــن خالل عرض مجموعة م ــن البروتوكوالت واالتفاقات
العالمية ،إذ تحدث بشكل مفصل عن برتوكول اتفاقية حقوق األطفال لعام  ،1989فيما يخص إشراك
األطفال بالنزاعات المسلحة لعام ،7333وتم بحث الوضع القانوني للمشاركين م ــن األطفال في األعمال
التي توصف بالعدائية ،وتختلف هذه الدراسة على م ــن سبقتها في تناولها لجريمتي التجنيد وكذلك
االغتصاب معاً والواقعة على األطفال في النزاعات المسلحة الداخلية ،والدراسة الحالية ستقوم بالتركيز
على جريمتي التجنيد واالغتصاب في النزاعات المسلحة الغير الدولية ،وهذا ما لم تتناوله دراسة
(طالفحة.)7313 ،
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دراسة (المرزوق )7335 ،بعنوان "جريمة االتجار بالنساء واألطفال وعقوباتها في الشريعة
اإلسالمية والقانون الدولي" ،رسالة ماجستير  ,هدفت الدراسة على معرفة حجم هذه الجريمة وأسبابها
وآثارها ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف وأغراض الدراسة ،وخلصت الدراسة إل ـ ــى
مجموعة م ــن النتائج كان م ــن أبرزها بأن االتجار فيما يخص النساء واألطفال يهدف بالمرتبة األولى
إل ـ ــى االستقرقاق الجنسي ،هذا وأوصت الدراسة إل ـ ــى ضرورة تغليظ العقوبة فيما يخص بجريمة االتجار
بالنساء واألطفال ،هذا وتختلف هذه الدراسة على م ــن سبقتها في تناولها لجريمتي التجنيد وكذلك
االغتصاب معاً والواقعة على األطفال في النزاعات المسلحة الداخلية ،والدراسة الحالية ستقوم بالتركيز
على جريمتي التجنيد واالغتصاب في النزاعات المسلحة الغير الدولية ،وهذا ما لم تتناوله دراسة
(المرزوق.)7335 ،
ب-باللغة اإلنجليزية:
دراسة ( Trafficking and recruitment: talk about ( ) Archer, 2013
 )slavery - a sociological approachبعنوان (االتجار بالبشر والتجنيد :والحديث عن
العبودية –مقاربة سوسيولوجية) ،هدفت هذه المقالة إل ـ ــى معرفة الوسائل المستخدمة للتجنيد والنقل،
وكذلك األسلوب التنظيمي لهذه الظاهرة والتدابير المتخذة م ــن قبل الهيئات العالمية واإلقليمية والوطنية،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ألجل تحقيق أهداف الدراسة وأغراضها ،وخلصت الدراسة إل ـ ــى
مجموعة م ــن النتائج كان م ــن أبرزها بأن " االتجار " أو " العبودية" مشكلة على مستوى العالم ومن
الصعب إخفاءها ،كما أوصت الدراسة بضرورة مراجعة وإعادة صياغة لجميع السياسات المتعلقة
بجريمة االتجار بالبشر ،هذا وتختلف هذه الدراسة على م ــن سبقتها في تناولها لجريمتي التجنيد وكذلك
االغتصاب معاً والواقعة على األطفال في النزاعات المسلحة الداخلية ،والدراسة الحالية ستقوم بالتركيز
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على جريمتي التجنيد واالغتصاب في النزاعات المسلحة الغير الدولية ،وهذا ما لم تتناوله دراسة
(.)Archer, 2013
دراسة (A Look at the United States’ Trafficking Victims ( )Karen, 2012
 )Protection Actبعنوان(الوقاية والمالحقة والحماية :نظرة في قانون حماية ضحايا االتجار
بالبشر في الواليات المتحدة األمريكية) ،هدفت الدراسة إل ـ ــى تسليط الضوء على قضية االتجار
بالبشر ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ألجل تحقيق أهداف الدراسة وأغراضها ،وخلصت الدراسة
إل ـ ــى مجموعة م ــن النتائج كان م ــن أبرزها بأن االتجار بالبشر قضية متعددة األوجه وتشمل االحتيال
واإلكراه واالستغالل ألغراض جنسية ،وكذلك ألغراض العمل القسري ،كما أن االتجار بالبشر ليست
قضية محصورة على األطفال ،إال أن األطفال هم األكثر عرضة ألشكال االستغالل ،كذلك ضرورة
نشر الوعي فيما يخص هذه القضية وكذلك إنفاذ القانون ،وكذلك تفعيل قانون حماية ضحايا االتجار
بالبشر م ــن خالل مالحقة الجناة ،ألجل منع االستغالل ومالحقة المجرمين ،كما أوصت الدراسة
بضرورة معالجة األسباب الجذرية لهذه المشكلة ،إذ أن الوقاية خير م ــن العالج ،كما ويجب التركيز
على قضايا التنمية والحد م ــن البطالة والمفاسد في المجتمع ،هذا وتختلف هذه الدراسة على م ــن سبقتها
في تناولها لجريمتي التجنيد وكذلك االغتصاب معاً والواقعة على األطفال في النزاعات المسلحة
الداخلية ،والدراسة الحالية ستقوم بالتركيز على جريمتي التجنيد واالغتصاب في النزاعات المسلحة الغير
الدولية ،وهذا ما لم تتناوله دراسة (.)Karen, 2012
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الفصل الثاني
حقوق الـــطــفـــل في الــنــــزاعــــات المسلحة غير الدوليـة
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الفصل الثاني
حقوق الـــطــفـــل في الــنــــزاعــــات المسلحة غير الدوليـة
ُمن ّذ فجر التاريخ والحرب حدث الزم البشرية في جميع العصور ،فقد حدثت حروب طاحنة قاست
ويالتها البشرية على مر األعوام والقرون .وكانت هذه الحروب -وال تزال -تجتاح البلدان وتؤلم الشعوب،
وتدمر معالم الحضارات والثروات الوطنية ،وتزداد قسوتها جيالً بعد جيل بالنظر إل ـ ــى التطور الهائل في
أسلحة ومعدات الدمار.
هذا وحرص اإلنسان ،منذ القدم ،على وضع ضوابط عرفية أو مكتوبة للحروب والصراعات
والنزاعات الم ـس ـل ـح ــة ،حيث وجدت في جميع الحضارات العظمى تقريباً منذ الزمن القديم والعصور الوسطى،
قواعد مقيدة لحق الغرماء في إلحاق األذى بخصومهم ،ويمكن أن نتتبع قوانين وضعت لحماية بعض الفئات
م ــن الناس ،في أيام اإلغريق والفرس والرومان ،وفي الهند والصين القديمة ،وفي الدول اإلسالمية
والمسيحية .شملت الفئات المحمية األطفال و النساء والمسنين ،والمقاتلين المجردين م ــن السالح ،واألسرى،
وحظرت مهاجمة بعض األهداف مثل أماكن العبادة ،ومنعت استخدام الوسائل الغادرة في القتال ،لكن مع
تطور وسائل القتال واختراع المدفعية والبنادق والذخائر ،لم تعد هذه التقاليد صالحة للتطبيق ،وفشلت في
التوافق مع هذه الوقائع الجديدة ،لذلك دعت الحاجة إل ـ ــى وجود قانون دولي ينظم قواعد وأعراف الحرب،
ويحكم العالقات بين القوات المتحاربة ،ويضمن حماية المدنيين والجرحى واألسرى ،وتخفيف المآسي التي
تخلفها الحروب والنزاعات الم ـس ـل ـح ــة .
ولقد كفلت قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي حماية خاصـة األطفال أثناء ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة،
على أساس أن النساء يجب أن يكن موضوع حماية ورعاية خاصة عند اشتراكهن في القتال ويجب
هم أكثر الفئات تعرضاً لالعتداء
حمايتهن ،وبصفة خاصة ضد االعتداء على شرفهن ،ونظ اًر ألن األطفال ّ
في حاالت ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،حيث يتراوح االعتداء عليهن بين هتك العرض واالغتصاب والقتل
واإلكراه على ممارسة األعمال المنافية لألخالق أو اآلداب.
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وفي النزاع المسلح ذي الطابع غير الدولي ،يتمتع األطفال بالحماية في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة غير
الدولية ،ومنها حظر انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة ،والحاطة م ــن قدر اإلنسان
واالغتصاب واإلكراه على الدعارة وكل ما م ــن شأنه خدش الحياء.
وفئة األطفال القت أهمية في الحماية ،فقد عرف ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،وألول مرة ،أهمية
الحماية القانونية لألطفال في زمن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،حيث ذاق العالم
ويالت هذه الحرب التي استدعت وجوب حماية المدنيين ،وخاصة النساء واألطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة وفي السنوات القليلة الماضية ،ازدادت ظاهرة االعتداء على األطفال والنساء ،إما عن طريق
استهدافهم ،أو عن طريق استغالهم في القتال.
ومن أجل ذلك أصبح االهتمام األطفال والنساء في زمن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة يلقى قبوالً متزايداً
لدى المجتمع الدولي ،وتحديداً منذ عام .1191
واستجابة لهذه االعتبارات جاءت أحكام االتفاقية الرابعة م ــن اتفاقيات (جنيف) لسنة  ،1191بقواعد
خاصة لحماية األطفال والنساء.
لذلك فإن دراسة حماية األطفال والنساء أثناء ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة وفق ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي سوف تلقي الضوء على األبعاد المختلفة للحماية القانونية لحقوق اإلنسان ،وإلى جانب دراسة أو
مناقشة انتهاكات حقوق األطفال وذلك على وجه الخصوص في المناطق التي شهدت أو مرشحة ألن تشهد
حروباً أو نزاعات داخلية ،ذلك ألن األطفال بحكم ضعفهم وعدم تمتعهم بالحد األدنى م ــن حرية االختيار هم
األكثر معاناة وتعرضاً آلثار الحروب سواء على صعيد اآلثار المباشرة أو غير المباشرة.
ومن خالل هذا الفصل سيتم الحديث عن مبحثين أساسيين ،أال وهما:
المبحث األول :ماهية الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة:
المبحث الثاني :مفهوم وحقوق الـــطــفـــل وفقاً للشريعة اإلسالمية والقانون الدولي واالتفاقيات الدولية
الوطنية.
والتشريعات
ّ
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المبحث األول
ماهية الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة
س ـتتناول الباحث ـة فــي هــذا المبحــث مفهــوم المنازعــات الم ـس ـل ـح ـ ــة ،وصــور وأشــكال ال ـن ـ ـ ازعـ ـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة غير الدولية ،المطالب اآلتية:
المطلب األول :مفهوم المنازعات الدولية
يقصــد بالمنازعــات الم ـس ـل ـحـ ــة الدوليــة :المنازعــات التــي تحصــل بــين الــدول .وكــان يقصــد بهــا الحــروب
بين الدول .وبما أن ميثاق األمم المتحدة حرم استخدام القوة بين الـدول .فقـد جـرت التسـمية علـى إطـالق
مصطلح المنازعات الم ـس ـل ـح ــة الدولية.

()1

يقصد بالنزاع الدولي المسلح الحرب التي تندلع بين دولتين مستقلتين وجيشين نظاميين وتخضع الحرب
إل ـ ــى قانون أو اتفاقية (جنيف) الرابعة لعام .1191

()2

ومن الجدير بالذكر انه قبل عام  1191كان يسمى قانون الحرب ويسري فقط على حاالت الحروب
المعلنة والتي نظمتها وبينت أحكامها اتفاقية (الهاي) لعام  1911التي أعيد النص عليها عام 1199
في اتفاقية (الهاي) الثالثة الخاصة ببدء العمليات العدائية حيث نصت (م )1/منها على أنه "تعترف
جميع الدول المتعاقدة بعدم جواز بدء العمليات العدائية دون إنذار مسبق وصريح ،إما في شكل إعالن
حرب مع بيان لألسباب ،أو إنذار أخير مع إعالن مشروط للحرب" وهو يعني أن سريان القانون الذي
كان يهتم بتنظيم األعمال العدائية كان مشروطا بقيام الدول األطراف في هذه االتفاقيات بان تسبق

( )1جويلي ،سعيد سالم ،المدخل لدراسة ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،7330 ،ص.039

( )2دراسات في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،إعداد نخبة م ــن المتخصصين والخبراء ،تقديم ،مفيد شهاب،
الطبعة االولى ،دار المستقبل العربي ،بيروت ،7333 ،ص.55
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حربها بإنذار على شكل إعالن تبين فيه أسباب الحرب ،أو بشكل إنذار يتضمن إعطاء مهلة أخيرة
للطرف األخر مع إعالن مشروط للحرب .

()1

وقد أظهرت التجارب السابقة والالحقة التفاقية الهاي لعام  ،1199أن الدول باشرت العديد
م ــن الحروب دون أن تعلن عنها مسبقا إما مخالفة منها التفاقية الهاي نفسها ،أو ألنها باشرت هذه
الحروب مع دول ليست أطرافاً في اتفاقيات الهاي ومن ضمنها اتفاقية الهاي الثالثة ،التي كانت تنص
على أن هذه االتفاقية تسري فقط على حاالت الحرب المعلنة بين أطرافها ،مما يعني إن اإلعالن عن
بدء الحرب بين الدول األطراف في االتفاقية وبين الدول غير األطراف فيها ،لم يكن ملزما ،لذلك كانت
أغلبية الحروب تبدأ دون إعالن مسبقا عنها ،نظ اًر إل ـ ــى أن عدد الدول األطراف فيها كان محددا ،وعليه
خرج عدد م ــن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الدولية التي كانت تقوم بين الدول م ــن نطاق قانون الحرب الذي
كان نافذا قبل عام  1191على الرغم م ــن أن غالبيتها توافرت فيها سمات الحرب إال إنها بوشرت دون
إنذار مسبق ،كما أن بعض الدول لم تكن تعترف بوجود حالة حرب قائمة بينها وبين غيرها حتى ستبعد
تطبيق أحكام قانون الحـرب عليها.
ففي عام  1132–1131في النزاع الصيني – الياباني على الرغم م ــن أن القتال بينهما كان
واسع النطاق ،إال أن الجانبين أنك ار قيام حالة حرب بينهما ،ولم تعتبر كل م ــن الصين واليابان أن
اتفاقيات جنيف لعام  1121والهاي لعام  1199قابلة للتطبيق على حالة (الالحرب) هذه ،ولذلك
أظهرت الحاجة إل ـ ــى إعادة النظر في نصوص االتفاقيات التي كانت قائمة لتنظيم حاالت الحروب ،وتم

( )1جويلي ،سعيد سالم ،مرجع سابق ،ص.017
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طرح الحاجة إل ـ ــى ذلك عام  1139خالل المؤتمر الخامس عشر الذي عقدته اللجنة الدولية للصليب
األحمر.

()1

وتم بالفعل بعد الجهود التي بذلت إلعادة النظر في قوانين الحرب ،وضع نصوص جديدة
توسع م ــن نطاق الحروب التي تسري عليها قواعد الهاي وقواعد جنيف لعام  )2(.1121ففي عام 1191
بعد وضع اتفاقيات جنيف األربع وضع نص فيها هو نص (م 2)/المشتركة لهذه االتفاقيات ،ليشمل
سريان هذه االتفاقيات حاالت الحروب المعلنة واالشتباكات الم ـس ـل ـح ــة أيا كانت ،حتى إن كان أحد
األطراف فيها ال يعترف بقيام حالة الحرب وبذلك قطع نص هذه المادة الطريق على الدول للتمسك
بالذرائع واالدعاءات التي قد تضعها هذه الدول ألجل التملص م ــن أداء التزاماتها فلم يعد هناك أي
حاجة إل ـ ــى إعالن رسمي للحرب أو االعتراف بحالة الحرب حتى يبدأ سريان هذه االتفاقيات(،)3بل إن
حصول األعمال العدائية أياً كانت كافية ،بذاتها لسريان قانون الحرب الذي سمي بعدها بالقانون الدولي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي نظ اًر إل ـ ــى أنه لم يعد قاص ار على الحروب بمعناها التقليدي الذي كان واردا في اتفاقيات
(الهاي) ،بل بات يشمل كل أنواع ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الدولية ،ويسري على ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة
الدولية سواء كانت األطراف المتحاربة كلها أطراف في االتفاقيات أم ال فااللتزام يبقى قائما في مواجهة
الدول األطراف مهما كان عددها ،وبذلك تالفت إتفاقيات جنيف األربع اآلثار التي كانت ترتبها اتفاقيات
الهاي لعام  1199فلم يعد غياب بعض الشروط الشكلية سببا لعدم االلتزام وذريعة تتمسك بها الدول
لعدم تنفيذ التزاماتها التي يفرضها عليها قانون تنظيم وإدارة العمليات العدائية.

()4

( )1مريبوط ،زيدان مدخل إل ـ ــى ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،الطبعة االولى ،دار العلم للماليين ،بيروت
 .1988المجلد الثاني لحقوق اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،ص .770

( )2جويلي ،سعيد سالم المرجع السابق ،ص.039

( )3مريبوط ،زيدان ،المرجع السابق ،ص .774 ،770
( )4الزمالي ،عامر ،المرجع السابق ،ص.07
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ولم يتوقف األمر عند اتفاقيات  1191التي غطت بأحكامها كل أنواع ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة
الدولية ،فقد تم إضافة نصوص جديدة إل ـ ــى قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي في عام  1199تجعل
م ــن هذا القانون يسري بكامل قواعده على نوع جديد م ــن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة وهي ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة التي تقودها حركات التحرير الوطنية ضد االستعمار والسيطرة األجنبية وضد االحتالل
األجنبي أو ضد الكيانات واألنظمة العنصرية ،فقد تضمن (بروتوكول جنيف) األول لعام 1199
الملحق باتفاقيات جنيف األربع نصا يدرج بموجبه هذا النوع م ــن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات ضمن فقرة ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة ،وهو نص( م 1/ف (.) )9إال انه يحدد بان ال ـن ـ ـ ازعـ ــات المقصودة في هذه المادة ،هي
حص اًر ال ـن ـ ـ ازعـ ــات التي يقودها الشعب بالحركات التي يشكلها ضد االستعمار واالحتالل األجنبي،
واألنظمة والكيانات التي تقوم على سياسة التمييز العنصري بحيث يشمل ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة التي قد
تقوم بها الشعوب ضد األنظمة القمعية أو تلك التي تستهدف تقسيم دولة ما والتي تقوم على أسس
اجتماعية أو سياسية فهذه الحاالت ال تدخل ضمن نطاق (م 1/ف ) .

المطلب الثاني :الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة غير الدوليـّة
ويقصد بها ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة التي تدور في أراضي دولة بعينها ،إال أن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة الداخلية أو غير الدولية لم يتم االهتمام بها م ــن قبل القائمين على ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي العام.
وفيما يتعلق باهتمام ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي لهذا النوع م ــن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات ،نجده قد مر
بمرحلتين مهمتين ،األولى قبل عام  ،9191وتتميز بأن كل القواعد التي نظمت الحروب لم تكن قد
نظمت أو تناولت مسألة ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الداخلية بمفهومها الواسع أو حتى الحروب األهلية التي
هي صورة م ــن صورها ،بل بقيت هذه الحاالت حتى عام  ،9191شؤونا داخلية محضة تعالج وفقا
لألنظمة والقوانين الداخلية ،فبالنسبة إل ـ ــى الحكومات القائمة فإن القائمين ضدها أو المتمردين هم
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مجرمون يخرقون واجب الوالء ،والسالح الذي تستخدمه ضدهم هو قانون الجزاء الداخلي ،وهو سالح
قديم ،فكل التشريعات الوطنية تعاقب على الجرائم التي ترتكب ضد أمن الدولة أو الدعوة إل ـ ــى الحرب
األهلية ،ولتأكيد سلطتها تقوم بمواجهته بقوانينها الداخلية العادية (قوانين العقوبات العادية) وتطبيقها
يسمح عادة بتدارك هذه الحروب ومكافحتها ،وفي بعض األحيان قد ال تكون هذه القوانين العادية
كافية ،فتلجأ إل ـ ــى استخدام قوانين وإجراءات استثنائية.

()1

ولم تكن قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي تهتم بمسألة هذا النوع م ــن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة أو القائمين
بها أو اآلثار التي تترتب عليها ،إال في حالة واحدة هي عندما كانت حكومات الدول التي تظهر على
أراضيها ،تعترف بالمتمردين أو الثوار كمحاربين ،فكانوا يتمتعون بموجب هذا االعتراف ببعض الحقوق
في مواجهة حكومتهم ،وهي أن يتم معاملتهم في حال القبض عليهم أسرى وليس كخونة مجرمين،
وعادة ما كانت الدول تلجأ إل ـ ــى االعتراف حتى تعفي نفسها م ــن تحمل المسؤولية عن األضرار التي
تلحق باألجانب المتواجدين على أراضيها أو التي تلحق بدول أخرى مجاورة ،م ــن جراء الحرب
األهلية( ،)2وفيما عدا هذه الحالة كان وضع النزاع المسلح الداخلي يعالج استناداً إل ـ ــى ما تتخذه الدولة
م ــن تدابير وإجراءات داخلية والتي عبرت في الغالب عن قسوة بالغة وآثار سلبية في حقوق اإلنسان،
فضالً عن عدم وجود ضوابط على سلوك المتمردين أو الثوار الذين يقودون الصراع المسلح ضد
حكوماتهم ،أو حتى بالنسبة ال ـن ـ ـ ازعـ ــات التي تقع بين أفراد الدولة ذاتها دون أن تكون موجهة ضد
الحكومة.

( )1الزمالي ،عامر ،مدخل إل ـ ــى ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،الطبعة االولى ،المعهد العربي لحقوق االنسان،
القاهرة ،مصر ،1990 ،ص.15

( )2غبيب ،شارل زور ،الحرب األهلية ،الطبعة االولى ،منشورات عويدات ،بيروت ،1981 ،ص.50
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هذا وظلت هذه المسائل بعيدة عن تنظيم قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي العام حتى عام ،9191
عندما تم وضع اتفاقيات جنيف األربع ،فقد وضع فيها نص مشترك هو نص المادة الثالثة المشتركة،
التي جعلت باإلمكان تطبيق الحد األدنى م ــن قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي الخاص بالنزاعات الدولية على
ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الداخلية ،وقد أثارت هذه المادة قبل وبعد صياغتها جدال كبي ار ألنها تتعلق بشأن
داخلي مما ينبغي معه مراعاة مصالح الدول وذلك بجعل قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي تنطبق
على حاالت محددة ،حتى تقطع الطريق على المجرمين العاديين م ــن االستفادة م ــن نص أو مضمون
هذه المادة النهم سيحاولون جعل جرائمهم على إنها أعمال حرب كي يتخلصوا م ــن العقاب ،ومنع
بعض األشخاص الذين ال يشكلون سوى مجموعة م ــن المتمردين أو العصابات م ــن االستفادة منها
والحصول على صفة طرف في نزاع ،بل اكثر م ــن ذلك إذا دخلوا ضمن إطار هذه المادة يجب على
الدولة الطرف أن تقوم بإخالء سبيلهم بعد إعادة النظام إل ـ ــى وضعه السابق ،كما تضعهم هذه المادة
بنفس درجة األسرى لذلك ينبغي التحديد ،فبغير هذا التحديد يعني أن يكون للمتمردين صفة قانونية
تعرقل دور وعمل الحكومة في القيام بواجباتها عن طريق إجراءات القمع المشروعة.

()1

ولكن قد يكون النزاع المسلح الداخلي بين فصائل مختلفة داخل الدولة وليس بالضرورة ضد
قوات الدولة ،وفي ظل هكذا حاالت قد تكون الدولة عاجزة عن إعادة األمن ونظامها العام والسيطرة
على األوضاع ،أو قد تكون هناك حالة م ــن التفكك الداخلي بانهيار أجهزة الدولة وفي معظم الحاالت
التي تنهار فيها هياكل الدولة فان المحافظة على النظام وكذلك األشكال األخرى للسلطة تقع بين أيدي
فصائل مختلفة فالدول تظل قائمة وال تختفي ولكن الذي يحصل فيها يؤدي بها إل ـ ــى أن تفقد قدرتها
على إنجاز وظائفها االعتيادية وتفكك هياكل الدولة يكون على مستويات مختلفة ففي بعض الحاالت
( )1زيا ،نغم اسحق ،دراسات في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي وال ـق ــان ــون ال ــدول ــي لحقوق االنسان ،اطروحة
دكتوراه ،جامعة الموصل  ،7334ص.24
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تبقى الحكومة محتفظة بسيطرتها على فئة قليلة م ــن السكان وجزء صغير م ــن األراضي وفي درجة
متقدمة قد تبقى بحكومتها تمثل في الخارج لكن في حياتها الداخلية تتكون م ــن فصائل عدة متفككة،
والصورة األخيرة هي تفكك هياكل الدولة على المستوى الداخلي والخارجي بحيث ال يكون هناك وجود
لهيئة معينة شرعية تمثلها أمام المجتمع الدولي أما م ــن الداخل فالفوضى والجرائم واسعة النطاق ولم
تعد الفصائل الموجودة فيها قادرة على السيطرة على أفرادها وليس هناك بالتالي قيادات على شكل
متسلسل وممثلين حقيقيين يمكن أن تتحدث معهم المنظمات اإلنـ ـس ـ ــان ــية وألجله تسمى هذه ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة الداخلية بالنزاعات الفوضوية ويترتب عليها مجموعة م ــن اآلثار السلبية ،خاصة وأن هدف
كل فئة أو طائفة يتركز في الحصول على مجال حيوي له يختص به مما يزيد معه تقسيم لألراضي
بسبب القتال بين هذه الجماعات ويتبعه ذلك قلة التمييز بين المدنيين والمحاربين خاصة إذا كان
المدنيون يتبعون طائفة أخرى مما يدفعهم إل ـ ــى اللجوء أو التشرد ويقل الضبط بين القطاعات وتكثر
معه أعمال العنف والجرائم.
ومن جهة أخرى يالحظ على هذه المادة (م 3م ــن اتفاقيات جنيف  )9191أنها ال تحدد م ــن
هي الجهة التي تقرر توافر الشروط التي تتطلبها في الجماعات الم ـس ـل ـح ــة م ــن حيث أن تكون
الجماعات الم ـس ـل ـح ــة تحت قيادة شخص مسؤول ومسيطرة على جزء م ــن إقليم الدولة ،أن العمليات
التي تقوم بها مخططة ومستمرة ،كان هذا وجه االعتراض الذي تقدم به الوفد الكولومبي مشي اًر إل ـ ــى أن
النقص أصاب هذه المادة في تحديد الجهة التي تختص بتقرير توافر هذه الشروط وعلى أساسها تقدم
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بمقترح وهو أن يعود إل ـ ــى الدولة التي يجري على أرضها النزاع تحديد الشروط المذكورة آنفاً ألنها هي
صاحبة السيادة على إقليمها (. )1
واالنتقاد اآلخر الذي وجه إليها هو أن أحكامها تشكل تدخال في الشؤون الداخلية للدول
صاحبة السيادة ويجب أن تعالج وفقا ألحكام قانونها الداخلي وهو ما تقدمت به وفود كل م ــن الهند،
كينيا والفلبين.
بل أكثر م ــن ذلك ،إن اشتراط أن تكون الجماعات الم ـس ـل ـح ــة المنشقة أو الفصائل المنظمة
مسيطرة على جزء م ــن إقليم الدولة يشكل تهديدا وخط ار كبي ار على حياة المدنيين ،إذ بمقتضى هذا
الشرط سوف تعمل هذه الجماعات الم ـس ـل ـح ــة ألجل االستفادة م ــن أحكام البروتوكول الثاني وحمايته
وعلى استخدام كل وسيلة ممكنة للوصول إل ـ ــى سيطرة فعلية على جزء م ــن إقليم الدولة ومثل هذا
الشرط يؤدي إل ـ ــى تفاقم األخطار التي تهدد وتصيب السكان المدنيين ،وهو ما تقدم به وفد جمهورية
الكاميرون

()2

وهنا نكون أمام مجموعة كبيرة م ــن المصاعب أوجدها نص ف( )9م ــن م( )9بل ألجله جاء
تعليق وفد النرويج معارضاً للمادة األولى ومشي اًر إل ـ ــى أن نص هذه المادة مقتضباً ال يضيف شيئا
جديدا إل ـ ــى ما هو موجود في الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان المدنية والسياسية بل إن ما ورد في
ال بروتوكول الثاني هو وارد بمعظمه في هذا الميثاق الدولي الذي ال يرد عليه استثناء حتى في حالة
الطوارئ والسيما ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الداخلية ،لذلك كان األجدر بالمؤتمر الدبلوماسي أن يتخذ ق ار اًر
( )1وثائق المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بين  1922–1924رأي الوفد الكولومبي ،ص ،400اشارت اليها ،نغم
اسحق زيا ،دراسات في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي وال ـق ــان ــون ال ــدول ــي لحقوق اإلنسان ،أطروحة دكتوراه،

جامعة الموصل  ،7334ص.24

( )2وثائق المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بين  1922–1924رأي الوفد الكولومبي ،ص ،400أشارت إليها ،زيا،
نغم اسحق ،المرجع السابق ،ص.25
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يطلب فيه م ــن جميع الدول تصديق الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان المدنية والسياسية عوضا عن إقرار
البروتوكول الثاني .

()1

ومن المالحظات أيضا على هذه المادة هي إنها لم تستخدم تعبير (أطراف النزاع) الذي
استخدمته م 3/المشتركة التفاقيات جنيف األربع والسبب يعود إل ـ ــى رغبة الدول في الحفاظ على
سيادتها ،وهو ما أدى إل ـ ــى رفض إيراد هذا المصطلح لكي ال يكون هناك اعتراف صريع م ــن جانبها
في ظل اتفاقية دولية بالمتمردين إذا نشب نزاع مسلح م ــن النوع الوارد في ف ( )9م( )9على أراضيها
وثانيا لقطع الطريق على الثائرين ضدها في أن يقوموا باستغالل هذا المصطلح لتبرير الجرائم التي
يرتكبونها على أنها كانت أعمال نضال ضد الحكومة القائمة.

()2

وبالرغم م ــن المصاعب التي تنشأ عن

يولدها تطبيق البروتوكول الثاني ،وبخاصة أن مداه ضيق ،إال أن التزام األطراف في النزاع المسلح
الداخلي بالقواعد الواردة فيه ليس بأمر مستحيل ،فقد تقرر الدولة والطرف األخر في النزاع تنفيذ بنود
البروتوكول وهو ما حصل في النزاع المسلح الداخلي في السلفادور حيث برز فيه نوعان م ــن التعهدات
وااللتزامات الصادرة بإرادة منفردة أحدهما التزم به المتمردون واألخر التزمت به الحكومة وذلك م ــن
اجل االمتثال إل ـ ــى م3/المشتركة التفاقيات جنيف األربع وبروتوكولها الثاني لعام  ،9111كما قد يبرم
الطرفان الحكومة والطرف في النزاع اتفاقا م ــن اجل تطبيق القواعد اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة بما يزيد أو يخرج عن
نطاق تلك القواعد المنصوص عليها في م 3/المشتركة والبروتوكول الثاني كما هو الحال بالنسبة إل ـ ــى

( )7زيا ،نغم اسحق المرجع السابق ،ص.26
( )2الزمالي ،عامر ،المرجع السابق ،ص.09
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اتفاق عام  9119الذي عقد بين غواتيماال والمتمردين لتطبيق الملحق الثاني على الرغم م ــن عدم
إمكان تطبيقه قانونياً على النزاع المسلح الذي كان قائماً .

()1

وفي مجال البحث في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الداخلية يظهر سؤال مهم آخر هو ،ما هي
القواعد التي ستنطبق على نزاع داخلي قد يتحول إل ـ ــى نزاع مسلح دولي بسبب تدخل أطراف أجنبية فيه،
كأن تتدخل دولة ثالثة في النزاع المسلح إل ـ ــى جانب المتمردين وهذا التدخل سيعمل على إثارة م2/
المشتركة التفاقيات جنيف األربع بالنسبة إل ـ ــى هذه القوات بينما يستمر سريان م 3/المشتركة لهذه
االتفاقيات على النزاع بين الحكومة والمتمردين ،2أو تطور النزاع المسلح الداخلي إل ـ ــى دولي ،حيث
يصبح المتحاربون م ــن حملة جنسيات مختلفة واعمالهم تنسب إل ـ ــى اكثر م ــن دولة ،وهو ما حصل مع
يوغسالفيا السابقة التي انقسمت عام  9112-9119إل ـ ــى خمس دول (كرواتيا ،سلوفينيا ،مقدونيا،
البوسنة والهرسك ،يوغسالفيا االتحادية) فالنزاعات الم ـس ـل ـح ــة الداخلية فيها وبخاصة في البوسنة
والهرسك ،شهدت عالقات وثيقة ومستمرة بين الجيوش المنشقة وبين دول أخرى كالدعم الذي كانت
تقدمه كرواتيا وصربيا إل ـ ــى األطراف المنشقة في البوسنة والهرسك ،إلى جانب النزاع المسلح الدولي
الذي كان قائما بين صربيا والجبل األسود م ــن جهة والبوسنة والهرسك م ــن جهة أخرى فعد نزاعاً
مسلحاً دولياً على أساس أنه قائم بين دولتين ذواتا سيادة ،أو يكون تدويل النزاع ال يعود إل ـ ــى تدخل
دولة أجنبية وانما إل ـ ــى تدخل قوات منظمة دولية كاألمم المتحدة أو منظمة إقليمية قررت التدخل
ألسباب إنسانية بإرسال قواتها الدولية لحل النزاع المسلح الداخلي مع وضع الحلول أو تسوية يتم

( )1فرحات ،محمد نور ،تاريخ ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان م ــن كتاب دراسات
في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي تقديم :مفيد شهاب الطبعة األولى ،دار المستقبل العربي ،القاهرة،7333،

ص.113
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التفاوض بشأنها لحل النزاع كما حصل مع كمبوديا الذي انتهى النزاع المسلح فيها بوضع اتفاقية
باريس.

()1

ويترتب على ذلك سريان أحكام ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي الخاصة بالنزاعات الم ـس ـل ـح ــة
الداخلية م ــن جهة وخاصة أحكام م 3/المقررة التفاقيات جنيف وهي ذات طابع عرفي ،والقواعد
الخاصة بالنزاعات الم ـس ـل ـح ــة الدولية م ــن جهة أخرى.

()2

( )1يونس ،محمد مصطفى ،مالمح التطور في القانون اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،مصر،
 ،1996ص .88

( )2الفتالوي ،سهيل حسين ،مبادئ ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي في حماية المدن والمدنيين واألهداف المدنية،
الطبعة االولى مطبعة عصام ،بغداد .1993 ،ص .077
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المطلب الثالث :صور وأشكال الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة الغير دولية
هناك عدة صور لهذه المنازعات تتمثل في الحروب األهلية والتوترات التي توصف بالداخلية،
وسيتم التعريف بذلك م ــن خالل الفروع التالية.
الفرع األول :الحروب التي توصف باألهلية:
تعتبر الحروب األهلية شكل م ــن أشكال ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الغير الدولية ،وهي متعلقة بصراعات
ناتجة عن تباينات عرقية أو ايديولوجية أو دينية أو سياسية ،ما بين طرفين يعيشا داخل وطن واحد،
وبهذا تدور اصطدامات ما بين الحكومة الفعالية القائمة وما بين هذه الجماعات الخارجة عن القانون
(.)1
كما وأن هناك اختالف كبير ما بين حروب االنفصال والحروب التحرر ذات السمة الوطنية،
فحروب االنفصال تهدف بشكل أساسي إل ـ ــى االنفصال في اإلقليم داخل الدولة الواحدة ،وفيما يخص
حروب التحرر التي توصف بالوطنية فهي تقوم ضد عدو خارجي أو أجنبي ،وفيما يخص الحروب
األهلية فإنها تفتقر إل ـ ــى العنصر أو العدو األجنبي ،بحيث تقوم داخل الدولة الوطنية ما بين طرفين
منتميان لهذا الوطن.
الفرع الثاني :االضطرابات الداخلية:
وهي عبارة عن مجموعة م ــن األعمال التي توصف بالعنيفة م ــن قبل مجموعات أو حتى أفراد
نتيجة لتعارضهم لوضع راهن معين ،وبهذا تقوم السلطة لبعض اإلجراءات والتي توصف بالتعسفية مثل
االختفاء بشكل قسري والمعاملة ذات الطابع السيء والتي توسم بـ “التعذيب".

عمان :دار مجدالوي ،ص.003
( )1سعد هللا ،عمر ،)7337( ،ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــيّ ،
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الفرع الثالث :التوترات التي توصف بالداخلية:
تعتبر م ــن أدنى درجات الصدامات الغير دولية ،وتتصف باإليقاف بشكل جماعي وتعاظم عدد
المعتقلين ذوي اآلراء السياسية نتيجة معتقداتهم وآرائهم ،وظهور للكثير م ــن المعامالت والتي توصف
بالسيئة كذلك ظهور حاالت مرتبطة باالختفاء (.)1
والتوترات الداخلية تعبر عن قلق اجتماعي أو حتى سياسي ،ويتم التعبير عن ذلك م ــن منطلق
سلمي ،إال أن االضطرابات التي توصف بالداخلية فقد توجد بدون الوصول إل ـ ــى نزاع مسلح ،كما قد
تتواجد في حال حدوث أعمال ومصادمات وتمرد ما بين مجموعة توصف بأنها منظمة أو ما بين هذه
المجموعات وما بين السلطات ،وإمكانية القيام بتدخل األمن ألجل تدارك هذه األوضاع.

( )1عواشرية ،رقية ( ،)7331حماية المدنيين واألعيان في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة غير الدولية ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،ص.43
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المبحث الثاني
مفهوم وحقوق الـــطــفـــل وفقاً للشريعة اإلسالمية والقانون الدولي واالتفاقيات الدولية
والتشريعات الوطنيــة
لقد اهتمت الديانات السماوية وخاصة الشريعة االسالمية بالطفل كما أن هناك تزايد كبير
باالهتمام بهم م ــن خالل المنظمات الحكومية الدولية العالمية والتشريعات المحلية ،وهذا فعالً ما سيتم
الحديث عنه م ــن خالل مجموعة م ــن المطالب ،يمكن إيجازها على النحو اآلتي:
المطلب األول :مفهوم الـــطــفـــل وحقوقه في الشريعة اإلسالمية:
المطلب الثاني :مفهوم الـــطــفـــل وحقوقه في الــقـــانـــون الـــدولـــي العام:
الفرع األول :حقوق الـــطــفـــل في االتفاقيات الدولية:
الفرع الثاني :حقوق الـــطــفـــل في اتفاقية حقوق الـــطــفـــل:
المطلب الثالث :األطفال في األردن والتشريعات الوطنية المنظمة لحماية حقوقهم

المطلب الرابع :الحماية الدولية لألطفال مـــن التجنيد واالغتصاب في أوضاع
الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة.
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المطلب األول
مفهوم الـــطــفـــل وحقوقه في الشريعة اإلسالمية وحقوقه
حول تحديد مفهوم الـ ـط ـف ــل في الشريعة اإلسالمية ال يوجد خالف ،فمرحلة الطفولة التي أجمع
الفقهاء ،أنها تبدأ منذ لحظة تكوين الجنين في رحم أمه قال تعالى "ونقر في االرحام ما نشاء إل ـ ــى أجل
مسمى ثم نخرجكم طفال " .سورة الحج ( )5وتنتهي بالبلوغ قال تعالى "وإذا بلغ األطفال منكم الحلم
فليستأذنوا كما استأذن الذين م ــن قبلهم " سورة النور ( )59وعالمات البلوغ عند الذكور االحتالم ،وعند
االنثى الحيض.
وإذا لم تظهر عالمات البلوغ على الـ ـط ـف ــل فقد أجمع الفقهاء على تحديد سن معينة كنهاية
لمرحلة الطفولة ،بيد أنهم انقسموا فيما بينهم حول تحديد هذه السن حيث ذهب جمهور الفقهاء إل ـ ــى
اعتماد سن الخامسة عشر عاما كنهاية لمرحلة الطفولة ،واستندوا في ذلك لحديث عبد هللا بن عمر
حد وأنا ابن أربعة عشر فلم
رضي هللا عنهما أنه قال "عرضت على النبي صلى هللا عليه وسلم يوم أُ ّ
يجزني ،وعرضت عل يه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة فأجازني " كما قام النبي صلى هللا عليه وسلم
برد البراء بن عازب ويعض الصحابة يوم غزوة بدر ألنهم لم يبلغوا سن الخامسة عشر عاما بعد ،أما
أبو حنيفة فقال  :أن سن البلوغ عند الذكر ثمانية عشر عاما ،بينما االنثى سبعة عشر عاما .
فاإلنسان منذ لحظة صيرورته جنينا في رحم أمه حتى البلوغ ،فإذا لم تظهر عالمات البلوغ،
يظل االنسان طفال حتى بلوغه سن الخامسة عشر عاما حسب رأي جمهور الفقهاء المسلمين (.)1

( )1حمودة ،منتصر )7332( ،حماية حقوق الـ ـط ـف ــل في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي واالسالم ،دار الجامعة الجديدة،
االسكندرية ،7332،ص .75 ،74
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وإذ كانت حقوق االنسان ،ومنها حقوق الـ ـط ـف ــل ،كما يعرفها العالم اليوم قد تأثرت في بدايتها
وتأصيلها وتطورها بعوامل عديدة قومية ودولية فإنه ينبغي أال يغيب عنا أن االسالم كان اول م ــن نادى
بهذه الحقوق اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة بتكريمه لإلنسان ورفعه م ــن شأنه ،قال تعالى ":ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم
في البر والبحر ورزقناهم م ــن الطيبات "(.)1
كما اهتم االسالم بالطفل قبل مولده فدعى إل ـ ــى حسن اختيار الزوج والزوجة كل منهما لآلخر،
كذلك حق الـ ـط ـف ــل على أبويه المنتظرين أن يكون بينهما رابطة زواج شرعي ،ومن ثم النهي عن الزنا،
كذلك ينفرد االسالم برعايته للطفولة حتى قبل أن توجد ،ولعل أهم ما قرره االسالم له في هذه المرحلة
هو حقه في الحياة واالنفاق على االم الحامل ووقف تنفيذ العقوبة على االم الحامل وكذلك حقوقه
المالية ،وكما اعتنى االسالم بالطفل قبل والدته فإنه اعتنى بحقوقه بعد الميالد كذلك ويتجلى ذلك:
-0حق الـــطــفـــل في الحياة :كفل االسالم للطفل حقه في الحياة والنمو ونهى عن االعتداء على
حياته ،فقد كان م ــن عادات العرب في الجاهلية قتل أوالدهم خشية الفقر أو العار فنزل القرآن الكريم
محرما ذلك بقوله سبحانه وتعالى " وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق ،نحن نرزقهم وإياكم ،إن قتلهم كان
خطئا كبي ار " ( .)2وقال تعالى "وإذا الموءودة سئلت ،بأي ذنب قتلت "(.)3
-8حق الـــطــفـــل في النسب :فقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن إنكار النسب لألوالد ،وتوعدهم
على ذلك بالعقاب الشديد فقال" :أيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه إحتجب هللا عنه يوم القيامة
وفضحه على رؤوس الخالئق “ ،كما توعد الولد الذي ينسب لغير أبيه فقال صلى هللا عليه وسلم " م ــن
ادعى إل ـ ــى غير ابيه وهو يعلم أنه غير ابيه فالجنة عليه حرام.

( )1سورة اإلسراء.23 :
( )2سورة االسراء.01 :
( )3سورة التكوير.9-8 :
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ويرتبط بموضوع النسب موضوع آخر هو عدم جواز التبني في االسالم بنص القرآن الكريم الواضح
الذي ال لبس فيه وال غموض ،يقول سبحانه وتعالى " وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم
وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل ،ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند هللا فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم
في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ،ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا غفو ار رحيما "
(.)1
-3حق الـــطــفـــل في االسم :كذلك م ــن حق الـ ـط ـف ــل على والده أن يختار له اسما حسنا يفخر به في
حياته ،يقول عليه الصالة والسالم ":م ــن حق الولد على والده أن يحسن أدبه ،ويحسن اسمه .ويقول
صلى هللا عليه وسلم أيضا ":إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آباءكم فأحسنوا أسماكم "(.)2
-4حق الـــطــفـــل في الحضانة :يثبت حق الحضانة للرجال والنساء ،على ما هو انفع للمحضون
وأصلح ،إال أن النساء بها أولى ألنهن أصبر وأقوم على الصغير م ــن الرجال لزيادة شفقتهن
ومالزمتهن البيوت ،وأول النساء في حق الحضانة االم لحكم الرسول والصحابة ويشهد لذلك أن امرأة
قالت :يا رسول هللا أن بني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وإن أباه طلقني
وأراد أن ينزعه مني ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أنت أحق به ما لم تنكحي "
-5حق الـــطــفـــل المساواة :رفض االسالم عدم المساواة بين األطفال الذكور واالناث والذي كان سائدا
عند العرب في الجاهلية ،والمساواة بينهم حتى في التقبيل فقد نظر النبي صلى هللا عليه وسلم إل ـ ــى
رجل له ابنان ،قبل أحدهما ولم يقبل اآلخر ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهال سويت بينهما
وقال صلى هللا عليه وسلم سووا بين أوالدكم في العطية فلو كنت مفضال أحدا لفضلت النساء.

( )1سورة االحزاب .6-4:

( )2زيدان ،فاطمة ( )7334مركز الـ ـط ـف ــل في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي العام ،دار الخدمات الجامعية ،القاهرة ،ص
.19-18
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-6حق الـــطــفـــل في حسن المعاملة :أمرت الشريعة االسالمية بحسن معاملة األطفال ومالطفتهم قال
صلى هللا عليه وسلم " ليس منا م ــن لم يرحم صغيرنا ،ولم يوقر كبيرنا " ،ويقول :م ــن قبل ولده كتب
هللا عز وجل له حسنة ،ومن فرحه ،فرحه هللا يوم القيامة ".
-7حق الـــطــفـــل في اللعب :إن اللعب مع األطفال م ــن االمور المستحبة في الشريعة االسالمية فيقول
صلى هللا عليه وسلم :من كان عنده صبي فليتصاب له “ ،كذلك كان الحسن والحسين يجلسان على
ظهره صلى هللا عليه وسلم وهو ساجد فيطيل السجود حتى يأخذا حظهما م ــن المتعة واللعب.
وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يرسل أنس في حاجته فيمر على الصبيان وهم يلعبون فيلعب معهم
ويتأخر عن النبي صلى هللا عليه وسلم فال يعاقبه وال يعاتبه لمعرفته أن الطفولة تحتاج إل ـ ــى شيء م ــن
اللعب واللهو واالنطالق.وكان الرسول يعقد المسابقات بين األطـ ـف ــال ،فيقول ":م ــن سبق الي فله كذا
ّ
وكذا" ،فيستبق األطفال اليه ،ويقعون على ظهره وصدره فيقبلهم.
-2حق الـــطــفـــل في التعليم :إهتم االسالم ففي التعليم فقد كانت أول كلمة نزلت على سيدنا محمد
صلى هللا عليه وسلم اق أر في سورة العلق ،ولقد دعى رسول هللا إل ـ ــى طلب العلم فقال ":علموا أوالدكم
فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم “ ،وتسوي الشريعة بين الولد والبنت في الحصول على التعليم ،قال
صلى هللا عليه وسلم " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ".
-9حق الـــطــفـــل في التربية االيمانية :الـــطــفـــل يولد مفطو ار على االقرار بربوبية هللا تعالى وعقيدة
االيمان باهلل تعالى ،قال رسول هللا عليه الصالة والسالم“ :ما م ــن مولود اال يولد على الفطرة فأبواه
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه .ويقول " علموا أوالدكم وأهليكم الخير وأدبوهم.
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 -01حق الـــطــفـــل في الرضاعة " يقول هللا تعالى "والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن
أراد أن يتم الرضاعة "( .)1والرضاع حق للرضيع وهو يكون في االصل م ــن ثدي االم ما لم يوجد
شيء يمنع ذلك ،فاألم هي االكثر شفقة وحنانا على وليدها.
-00حق الـــطــفـــل في النفقة :ألزمت الشريعة االسالمية االب بتحمل نفقة أبنه الصغير بجميع
أنواعها ،واالصل في وجوب النفقة للطفل على أبيه ،يقول تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
بالمعروف ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده "(.)2
-08حق الـــطــفـــل في الميراث :جرت العادة في الجاهلية على عدم توريث األطفال والنساء حتى جاء
االسالم فأبطل هذه العادة وأوجب توريث األطفال والنساء لقوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك
الوالدان واالقربون ،وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون ،مما قل منه أو كثر نصيبا
مفروضا"(.)3
-08حق حفظ مال اليتيم وحسن معاملته :الطفل اليتيم هو م ــن فقد أحد والديه ولم يبلغ مبلغ الرشد
،فهذا الـ ـط ـف ــل بأمس الحاجة إل ـ ــى رعاية المجتمع له ومساعدته لتعويضه هذا النقص الذي حدث له
يقول هللا تعالى " ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير ،وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين وهللا
يعلم المفسد م ــن المصلح "( النساء  )8 :ويقول هللا تعالى " فأما اليتيم فال تقهر " ( الضحى  )9:أن
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال "  :إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن ،فيقول هللا
تعالى لمالئكته  :يا مالئكتي ،م ــن ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب ،فتقول المالئكة

( )1سورة الطالق.6 :

( )2سورة البقرة .700:
( )3سورة النساء .2:
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ربنا أنت أعلم ،فيقول هللا تعالى لمالئكته  :يا مالئكتي ،اشهدوا أن م ــن أسكته وأرضاه ؟ أن أرضيه يوم
القيامة ".)1( ،
-03حماية األطفال في حالة الحرب :لقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن قتل األطفال والنساء
ورجال الدين المعتزلين والنصوص في ذلك كثيرة منها أن رسول هللا قال "اغزوا في سبيل هللا قاتلوا م ــن
كفر ،اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا وليدة ،وقوله صلى هللا عليه وسلم "ال تقتلوا شيخا
فانيا وال طفال صغيرا".
-04حقوق الـــطــفـــل اللقيط (مجهولي النسب) :الـــطــفـــل اللقيط هو الـ ـط ـف ــل الوليد الذي تخلى عنه
ذووه ،ويعثر عليه في مكان دون ان يعلم أو يتبين أسمه أو نسبه أو ديانته أو جنسيته أو موطنه .حيث
حث االسالم على وجوب االنفاق عليه م ــن بيت مال المسلمين والعمل على ادماجه في المجتمع،
فيعامل على أساس االخوة في اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة وعدم النظر إليه على أنه صاحب الذنب أو االثم في هذا
الوضع ألنه في الحقيقة هو الضحية .فقد كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يفرض للقيط
مائة درهم م ــن بيت مال المسلمين ،ولوليه كل شهر رزقا يعينه عليه ويجعل رضاعته ونفقته م ــن بيت
مال المسلمين ثم يسويه عند كبره بسواه م ــن األطفال.

( )1زيدان ،فاطمة ،مرجع سابق ،ص .77 ،71
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المطلب الثاني
مفهوم الـــطــفـــل وحقوقه في الــقـــانـــون الـــدولـــي العام
قبل إصدار اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لعام  1989عن طريق الجمعية العامة لألمم المتحدة ،لم تكن
هنالك معاهدة دولية أو حتى عرف دولي مستقر في شأن تعريف الـ ـط ـف ــل وتحديد مفهومه ،فبرغم م ــن
اهتمام ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي بحقوق الـ ـط ـف ــل وحماية هذه الحقوق وإيجاد وسائل ضمان وحماية لحقوقه
وحرياته اال أن تعريف الـ ـط ـف ــل صار طوال هذه السنوات والعقود غير موجود ،وبرغم وجود بعض
القوانين الدولية المعنية ،لذلك رأت اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لعام  1989وضع تعريف للطفل االمر الذي
لم يكن في غاية السهولة ،حيث كان والزال االختالف سائدا بين بعض قوانين الدول الداخلية حول
بداية ونهاية مرحلة الطفولة ،حيث تبدأ بعض الدول مرحلة الطفولة منذ لحظة الميالد ،بينما تبدأها
بعض الدول االخرى م ــن لحظة الحمل ووجود الجنين في رحم أمه ،وكذلك تنهي قوانين بعض الدول
مرحلة الطفولة ببلوغ الـ ـط ـف ــل سنا معينة مثل (17عاما أو  15عاما مثال) ،بينما تنتهي هذه المرحلة
لدى بعض الدول بسن البلوغ وظهور العالمات الجنسية كاالحتالم لدى الذكر ،والحيض عند االنثى
،الشك أن هذا االختالف في قوانين دول العالم الداخلية في تحديد بداية ونهاية مرحلة الطفولة ألقى
بظالله عند إعداد اتفاقية الـ ـط ـف ــل لعام  1989م حيث جاء مشروع نص المادة االولى م ــن هذه
االتفاقية والذي وضع تعريف للطفل على النحو التالي " أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة
مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"(.)1

( )1فهمي ،خالد ( )7332حقوق الـ ـط ـف ــل ومعاملته الجنائية في ضوء االتفاقيات الدولية ،دار الجامعة الجديدة،
االسكندرية ،ص .10

02

هذا وسيتم الحديث عن حقوق الـ ـط ـف ــل في االتفاقيات الدولية م ــن خالل الفرع األول ،أما الثاني
فسيتم الحديث عن حقوق الـ ـط ـف ــل باتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل.

الفرع األول :حقوق الـــطــفـــل في االتفاقيات الدولية:
مرت حقوق الـ ـط ـف ــل في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي العام بالعديد م ــن المراحل جسدتها العديد م ــن المواثيق
الدولية المختلفة ،ويعد إعالن جنيف لعام  1974الصادر في عهد عصبة االمم أول وثيقة دولية
مكتوبة تهتم بحقوق الـ ـط ـف ــل ،ثم أكدت هيئة االمم المتحدة هذه الحقوق عام  1948عندما أصدرت
جمعيتها االعالن العالمي لحقوق االنسان على اعتبار أن حقوق الـ ـط ـف ــل هي جزء ال يتج أز م ــن حقوق
االنسان ،كما نصت على بعض حقوق الـ ـط ـف ــل بعض المواثيق الدولية االخرى كالعهديين الدوليين
الصادران عام  1966االول الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية ،والثاني خاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،ثم أصدرت االمم المتحدة إعالن حقوق الـ ـط ـف ــل عام  1959والذي نص
على حاجة األطفال إل ـ ــى الرعاية الخاصة واالهتمام ،لقلة مناعتهم وتميزهم عن الكبار ،االمر الذي
جعل م ــن هذا االعالن منذ صدوره مرشدا وموجها لألعمال الخاصة والعامة التي تخدم مصالح
األطفال ،وأخي ار أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل عام  1989والتي دخلت
حيز التنفيذ 1993هذا بعد أن صادقت عليها أكثر م ــن  73دولة تلك السنة وبلغ عدد االطراف حاليا
 173دولة ،و تعد هذه االتفاقية خالصة التطور القانوني في مجال الحماية الدولية لحقوق الـ ـط ـف ــل
،خاصة انها أوجدت آليات دولية لحماية حقوق الـ ـط ـف ــل (.)1

( )1نعيمة عميمر :الوافي في حقوق االنسان ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،ص .179
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الفرع الثاني :حقوق الـــطــفـــل في اتفاقية حقوق الـــطــفـــل:
تتكون االتفاقية م ــن ديباجة 54مادة وتشير الديباجة إل ـ ــى ما ورد في ميثاق االمم المتحدة م ــن
حماية حقوق االنسان واالعتراف بالكرامة لجميع أعضاء االسرة البشرية ،وكذلك االعتراف بما ورد في
االعالن العالمي لحقوق االنسان  ،1948وإعالن حقوق الـ ـط ـف ــل  ،1959وفي العهد الدولي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
وتعترف الديباجة بأن هنالك أطفاال في جميع أنحاء العالم يعيشون في ظروف صعبة للغاية وبأن هؤالء
األطفال يحتاجون إل ـ ــى رعاية خاصة وتضع في االعتبار أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية
الـ ـط ـف ــل وترعرعه ترعرعا متناسقا.
ويتحدد النطاق الشخصي لتطبيق أحكام هذه االتفاقية "بالطفل" بمعنى أن ما جاء م ــن أحكام
في نصوص هذه االتفاقية ال ينطبق اال على م ــن يصدق عليه وصف الـ ـط ـف ــل.
وجاء نص المادة االولى :ليعرف الـ ـط ـف ــل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ،ما لم يبلغ
سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه "
وتستند أحكام هذه االتفاقية إل ـ ــى مبدأ عدم التمييز ،فهي تطبق ،بحسب المادة الثانية ،على
جميع األطفال دون اعتبار للجنس أو اللون أو الساللة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو االصل
العرقي أو االجتماعي أو الملكية أو االعاقة أو الوالدة أو غير ذلك م ــن االعتبارات (.)1
وتنطوي المادة رقم ( )0على أهمية خاصة حيث تنص " في جميع االجراءات التي تتعلق
باألطفال ،سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة ،أو المحاكم أو السلطات
االدارية أو الهيئات التشريعية ،يولي االعتبار االول لمصالح الـ ـط ـف ــل الفضلى ،وفي ذلك تتعهد الدول
( )1عساف نظام ،1999 ،مدخل إل ـ ــى حقوق االنسان في الوثائق الدولية واالقليمية واالردنية ،أمانة عمان
الكبرى ،عمان ،ص .155
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االطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتين لرفاهه ،ومراعيه حقوق وواجبات والديه أو
أوصيائه أو غيرهم م ــن االفراد المسئولين قانونا عنه ،وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض ،جميع التدابير
التشريعية واالدارية الالزمة وتكفل الدول االطراف أن تتقيد المؤسسات واالدارات والمرافق المسئولة عن
رعاية أو حماية األطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ،والسيما في مجالي السالمة
والصحة وفي عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل ،وكذلك م ــن ناحية كفاءة االشراف وهذا ما نصت عليه
المادة (. ) 5 -4
وتنص المادة ( :)6على ضرورة إلتزام الدول ببذل أقصى الجهود الممكنة لضمان بقاء الـ ـط ـف ــل وتأمين
حقه في الحياة ،مما بعكس أهمية اتخاذ التدابير الخاصة لمنع وفيات األطفال والحد م ــن إعاقاتهم
الناجمة عن المرض وسوء التغذية.
وتنص المادة ( :)2على حق الـ ـط ـف ــل في اسم خاص به وحقه في إكتساب جنسية دولة ما ،كما تتطرق
للحديث حول مسؤولية الدول عن كفالة إعمال هذه الحقوق ووفقا لقوانينها الوطنية ،وااللتزامات المترتبة
عليها في الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان.
أما المادتان ( )13-9على متانة الـ ـط ـف ــل بوالديه ،إذ ال يجوز فصله عن والديه على كره منهما ،إال إذا
ارتأت السلطات المختصة غير ذلك ،شريطة أن يكون هذا االجراء في مصلحة الـ ـط ـف ــل ،كما ينبغي أن
يتمتع الـ ـط ـف ــل المنفصل عن والديه في الحق في إقامة عالقات شخصية ومباشرة معهما.
كما نصت المادتان ( )10 ،17م ــن االتفاقية على حق الـ ـط ـف ــل في التعبير عن رأيه ،وضرورة سماع
هذا الراي واحترامه ،وبخاصة في االمور التي تؤثر في شخصيته وحياته ،ويعبر هذا الحق عن ضرورة
إعطاء الـ ـط ـف ــل قد ار أكبر م ــن الحرية في طلب جميع أنواع المعلومات واالفكار وتلقيها وإذاعتها ،مع
جواز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود.
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أما المادة ( )18تنص على واجبات الوالدين تجاه الـ ـط ـف ــل ،إذ تقع على عاتقهما المسؤولية االولى
عن تربية الـ ـط ـف ــل ونموه كما أن على الدولة تقديم المساعدة الالزمة لهما م ــن أجل االضطالع
بمسؤولية تربية الـ ـط ـف ــل على أفضل وجه (.)1
وتأتي المادة ( )19لتتميز بحرصها على عدم إساءة إستخدام األطفال وإهمالهم داخل االسر ،وهو
أمر لم يسبق أن ورد في أية اتفاقية ملزمة أخرى.
وتتطرق المادة ( )73لألطفال المحرومين ،وبناء عليها يكون للطفل المحروم م ــن بيئته العائلية
الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة ،التي ينبغي أن تضمن أيضا رعاية بديلة لمثل هذا
الـ ـط ـف ــل.
وتلزم المادة ( )77الدول االطراف في االتفاقية اتخاذ التدابير الالزمة المناسبة لحماية الـ ـط ـف ــل
الالجئ سواء صحبه أو لم يصحبه والداه ،وعلى أن توفر الدول التعاون مع جهود االمم المتحدة وغيرها
م ــن المنظمات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة لحماية الـ ـط ـف ــل الالجئ ومساعدته في كل ما
يحتاج إليه.
أما المادة ( )70تؤكد وجوب تمتع الـ ـط ـف ــل المعاق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة ،في ظل
ظروف تعينه على االعتماد على نفسه ،تمهيدا لكي يصبح في المستقبل عضوا فاعال في المجتمع،
كما يقع على عاتق الدولة تقديم المساعدة لمثل هؤالء األطفال.
وتكتسب المادة ( )74أهمية خاصة ألسبقيتها في االشارة إل ـ ــى ضرورة إلغاء بعض الممارسات
التقليدية مثل ختان المرأة ،وتفضيل الذكور على االناث ،وهو ما يلحق بالطفل االذى النفسي والجسدي.

( )1عساف ،نظام ،مرجع سابق ،ص .152، 156
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واشتملت المادة ( )76على إبراز لضرورة استعراض دوري ألوضاع األطفال بهدف ضمان رعايتهم،
وحمايتهم ،وحسن معاملتهم ،وهذا االهتمام لم يسبق أن ظهر في أية اتفاقية أخرى لحقوق االنسان.
وتنص المادة ( )72على حق الـ ـط ـف ــل في العيش في ظروف معيشية مالئمة لنموه العقلي
والبدني ،كما يتحمل الوالدين المسؤولية االساسية – في حدود إمكانياتهم – في تأمين تلك الظروف ،وال
تغفل هذه المادة واجب الدولة في اتخاذ التدابير المالئمة في سبيل مساعدة الوالدين على القيام بتلبية
هذا الحق لطفلهم ،والسيما ما يتعلق بالتغذية ـ واالسكان ،والكساء.
وتطرقت المادة ( )78ضمنا عدم إيقاع العقاب البدني على الـ ـط ـف ــل ،وذلك باإلشارة إل ـ ــى
ضرورة تحقيق التناغم بين النظام المدرسي م ــن جهة ،والكرامة اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة م ــن جهة أخرى ،وهذه
أولوية لها أهميتها.
وتنص المادة ( )79على ضرورة التعليم الموجهة للطفل عدة أمور ،ومن أهمها :تنمية شخصية
الـ ـط ـف ــل ،ومواهبه ،وقدراته ،وتنمية اهتمامه بحقوق االنسان وحرياته االساسية ،وتعزيز احترام ذويه
لهويته ولغته وقيمه الخاصة ،وإعداده لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر ،وتثمن عاليا قيمة البيئة
الطبيعية (.)1
المادة ( )01نصت على حق الـ ـط ـف ــل في مزاولة االلعاب ،والتمتع بوقت الراحة ،وحيازة الفرصة للقيام
بأنشطة ثقافية وفنية.
أما المادة ( )07فإنها تنص على واجب كفالة الدولة لحماية الـ ـط ـف ــل م ــن االستغالل االقتصادي والعمل
الذي يعرقل تعليمه أو يضر بصحته أو رفاهته.

( )1المعهد العربي إلنماء المدن :االتفاقيات الدولية واالقليمية المعنية بالطفولة ودور االدارات المحلية في تنفيذها،
سلسلة إصدا ارت مبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا ( ،)8الرياض  ،7332،ص 115
.116-
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وتشير المادة ( )04إل ـ ــى وجوب تعهد الدول االطراف بحماية الـ ـط ـف ــل م ــن تعرضه لإلساءة الجنسية،
وعلى الدول أن تتخذ التدابير الالزمة في سبيل منع إكراه األطفال على ممارسة وأي نشاط جنسي غير
مشروع ،أو استغاللهم في الدعارة والعروض أو المواد الداعرة.
وتنص المادة ( )05على واجب الدول في بذل جهدها للقضاء على عمليات اختطاف األطفال واالتجار
بهم.
وتؤكد المادة ( )02ض رورة عدم فرض عقوبة االعدام أو السجن مدى الحياة بسبب الجرائم التي تقترف
قبل سن الثامنة عشرة ،كما يتعين فصل االطفال عن الكبار في السجون ،مع التركيز على عدم
تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
وتشير المادة ( )08إل ـ ــى أنه ال يجوز إشراك أي طفل دون السنة الخامسة عشرة في أعمال حربية ،كما
توفر لألطفال المعرضين ألخطار ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة أهمية خاصة.
وتذهب المادة ( )09إل ـ ــى إعادة تأهيل األطفال ،والى ضرورة إلتزام الدول االعضاء بضمان توفير
المعاملة المالئمة لهم في حال تضررهم نفسيا ،أو جسديا نتيجة انتهاك حقوقهم في الحماية أو
استغاللهم أو معاملتهم بقسوة.
واشتملت المادة ( )43على كثير م ــن المبادئ المهمة التي تضمنتها اتفاقية االمم المتحدة االساسية
غير الملزمة لعام  ،1985الخاصة بتطبيق قانون االحداث ،وأدخلت هذه المادة تحسينات كبيرة على
القواعد الدولية المتبعة في مجال محاكمة األطفال وإيقاع العقوبات بهم ،إذ نصت هذه المادة على سبع
ضمانات لألطفال هي :براءة الـ ـط ـف ــل حتى تثبت إدانته ،وإخطاره الفوري بالتهم الموجهة إليه ،والفصل
في دعواه وعليه فهم اللغة المستعملة ،وتأمين احترام حياته الخاصة أثناء جميع مراحل القضية (.)1

( )1العساف :نظام مرجع سابق ،ص .163 ،159
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يمكن القول ان حقوق الـ ـط ـف ــل لها مميزات وهي كالتالي:
– 1أنها حقوق ممنوحة للطفل ال يقابلها واجبات أو التزامات عليه
 -1أنها حقوق ال يجوز التنازل عنها أو التفريط فيها بأية حال.
 -7أنها حقوق متطورة ،تتطور بتطور سني عمر الـ ـط ـف ــل ،فحقوق الـ ـط ـف ــل تتغير وتتابع حسب
المراحل الزمنية لعمر الـ ـط ـف ــل.
ومن اآلليات لحماية حقوق الـ ـط ـف ــل على المستوى الدولي

اوال :صندوق االمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
كانت بداية ظهور الصندوق في سنة  1946كصندوق مؤقت أطلق عليه صندوق طوارئ
االمم المتحدة للطفولة بهدف توفير الطعام والمسكن والملبس والعالج لألطفال الدول التي كانت ضحية
العدوان في أعقاب الحرب العالمية الثانية .ولما كان هذا الصندوق يقوم بالعديد م ــن االنشطة ارتأت
الجمعية االستفادة منه بشكل مستمر ،بحيث يعتبر الصندوق حاليا م ــن أهم أجهزة االمم المتحدة والتي
أصبح لها دور كبير في مساعدة األطفال واستيفاء احتياجاتهم وحماية حقوقهم االنسانية ونشر خدماته
في المجال الطبي ومكافحة االمراض والتربية والتعليم والرعاية االجتماعية .

ثانيا :منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
تهدف هذه المنظمة إل ـ ــى تشجيع التعاون بين الدول في الميادين العلمية والثقافية فقد قامت
بعقد العديد م ــن االتفاقيات في هذا المجال مثل االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
والتي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو عام  1963والذي وضع م ــن ضمن أولوياته المساواة بين
األطفال في كافة دول العالم في الحق في التعليم وتمكين األطفال في التقدم وتنمية قدراتهم وحمايتهم
م ــن المخاطر التي تهدد مستقبلهم بما فيهم أطفال االقليات وقد الزمت االتفاقية الدول االعضاء بوقف
كافة أشكال التميز في مجال التعليم ووقف أي قيود إدارية أو تشريعية تنطوي على أي شكل م ــن
أشكال التمييز ،وأن يكون حصول األطفال على حقهم في التعليم نابع م ــن مبدأ تكافؤ الفرص.
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ثالثا :منظمة العمل الدولية
فقد أصدرت منظمة العمل الدولية العديد م ــن االتفاقيات الخاصة بتشغيل األطفال وتحديد سن
العمالة سواء في الصناعة والزراعة ووضع اسس العمل بما ال يتعارض مع حق الـ ـط ـف ــل في الدراسة
وأن يكون التشغيل غير مؤث ار على صحة وسالمة وأخالق الـ ـط ـف ــل إال أن منظمة العمل الدولية تشير
إال أن هنالك 183مليون منخرطون في أعمال خطيرة ومل يزيد عن  8ماليين منهم هم تحت أسوأ
أشكال عمالة األطفال والتي تعرف بالعبودية والتهريب والتجنيد االجباري للمشاركة في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة والصور االباحية والنشاطات غير المشروعة (.)1

رابعا :منظمة الصحة العالميــــــــــة:
والتي تلعب دو ار مهما في تزويد الدول بالتحصينات ضد أمراض الدفتيريا والحصبة والسعال
الديكي والمالريا وشلل األطفال وتطوير برامج التعاون في االبحاث العلمية حول االمراض المستحدثة
وتطوير أنظمة العالج السابقة والتعاون مع الدول النامية في مجال الرعاية الصحية لألطفال والمبدأ في
ذلك هو حق كل طفل في أن يجد العالج المناسب الذي يقيه م ــن االمراض دون تمييز بسبب لون أو
جنس أو دين وتعمل اللجنة في اتجاهين االول توفير العالج المناسب ،والثاني هو الوقاية م ــن
االمراض.
خامسا :لجنة حقوق الـــطــفـــل
أنشأت هذه اللجنة عام  1991وهي تقوم بإعداد تقارير عامة تستلزم تنفيذها يتم إدراجها في
التقارير النهائية للجمعية العامة مثل التوجيه بإنشاء مؤسسات وطنية متخصصة ومستقلة لدعم وحماية

( )1الطبال ،لينا ،االتفاقيات الدولية واالقليمية لحقوق االنسان ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،بيروت  ،7313،ص
.756
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حقوق الـ ـط ـف ــل داخل كل دولة تكون لها سلطة النظر في الشكاوى وااللتماسات وتكون لها فاعلية في
دراسة وتعزيز وحماية حقوق الـ ـط ـف ــل وتعزيز خطط عمل لتقديم دور حيوي وفعال في تزويد األطفال
بالمعلومات حول المشكالت التي تهمهم وتقديم اقتراحات فعالة تساعد في تدعيم عمل اللجنة.

المطلب الثالث :األطفال في األردن والتشريعات الوطنية المنظمة لحماية حقوقهم:
إن التشريعات التي تخص حقوق الـ ـط ـف ــل في األردن كثيرة ومتنوعة كما أنها موزعة على مجموع
م ــن التشريعات منها ما يخص بالحقوق المدنية أو الشرعية أو حق التعليم والصحة والترفيه والحماية
م ــن اإلساءة والرعاية والحماية ،كما وأن هذه التشريعات تحتاج إل ـ ــى تجميع لكي تصبح ذات مرجعية
موحدة لكافة األمور التي تخص الـ ـط ـف ــل ،ومن أهم التشريعات التي تنظم الحقوق فيما يخص الـ ـط ـف ــل،
اآلتي:
 -1التصديق على اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لسنة 7336م.
 -7قانون األحداث رقم ( )07لسنة 7314م.
 -0قانون الحماية م ــن العنف األسري رقم ( )6لسنة 7338م.
 -4قانون األحوال المدنية لسنة 7331م.
 -5قانون األحوال الشخصية لسنة 7313م.
 -6قانون التربية والتعليم لسنة 1994م وتعديالته.
 -2قانون الصحة العامة لسنة 7338م.
 -8قانون العمل األردني.
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كما أن هناك الكثير م ــن المرجعيات واألسس التي تحكم المحافظة على حقوق الـ ـط ـف ــل ،فقد
نص الدستور األردني

()1

بأن " األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن ،يحفظ

القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة ويرعى النشئ
وذوي اإلعاقات ويحميهم م ــن االستغالل ".
كما أن قانون التصديق على اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لسنة  ،7336والذي يتطلب انسجام
القوانين الوطنية مع االتفاقيات الدولية واعتبار اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل للعام  1989لها صفة القانون
الوطني في التشريع.
كما أن االتفاقيات الدولية النافذة في المملكة المتعلقة بموضوع اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل الدولية
 ،1989والتي تم المصادقة عليها وطنياً بموجب قانون التصديق على اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لسنة
 ،7336وكذلك البروتوكولين االختياريين الملحقين باالتفاقية ،وهم بمثابة ضمانات أساسية لحماية
حقوق الـ ـط ـف ــل.
ونالحظ أيضاً في ذات السياق معدي استجابة القانون لالتفاقيات الدولية كالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ( .)2والذي يؤكد في المادة( )70منه على اعتماد تدابير تشريعية وإدارية
لضمان المساواة بين الرجل والمرأة ،وتأمين الحماية الضرورية ألطفال عند انفصال الزوجين عن
بعضهما باعتبارهم الحلقة األضعف في النزاع.

( )1الدستور األردني (المادة  /6البند .)4

( )2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م ،المادة رقم (.)70
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وعلى الصعيد الحكومي قامت و ازرة التنمية االجتماعية بإعداد نظام خاص لترخيص وإدارة دور
رعاية األطفال اإليوائية ( ،)1إل ـ ــى جاب الحضانات بهدف رفع سوية أدائها بما يتوافق مع المعايير
الدولية ويحقق أهداف اإليواء المؤسسي لألطفال الذين هم بحاجة إل ـ ــى هذه الخدمة.
والبد م ــن اإلشارة إل ـ ــى أنه وعلى صعيد حماية الـ ـط ـف ــل وضمان سالمته فإنه ومنذ مطلع العام
الحالي تم ترخيص نحو ( )53حضانة جديدة ،فيما تم إغالق ( )19حضانة وأنذرت ( ،)16في حين تم
وقف ( )70حضانة عن العمل بصورة مؤقتة لحين تصويب أوضاعها (.)2
إضافة إل ـ ــى أن قانون العمل األردني يحرم تشغيل األطفال تحت سن  16عاماً وينص على
أال يعمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18-16عاماً أكثر م ــن  6ساعات باليوم ويفرض
غرامة قدرها ( )533دينار في حال تم ضبط صاحب العمل متلبساً بتشغيل األطـ ـف ــال (.)3

( )1نظام ترخيص وإدارة دور رعاية األطفال رقم ( )9لسنة  ،7339مادة (.)0
( )2نظام ترخيص وإدارة دور رعاية األطفال رقم ( )9لسنة 7339م.
( )3قانون العمل األردني ،لسنة 7314م.
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المطلب الرابع :الحماية الدولية لألطفال مـــن التجنيد واالغتصاب في أوضاع
الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة.
من خالل هذا المطلب سيتم الحديث عن الحماية الدولية لألطفال م ــن التجنيد م ــن خالل الفرع األول،
أما الثاني فسيتم تخصيصه للحديث عن هذه الحماية المرتبطة باالغتصاب.
التجنيد:
الفرع األول :الحماية الدولية لألطفال مـــن
ّ
قد يتضرر األطفال م ــن أوضاع ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،نصيب م ــن الحماية ،وهي أيضا على
نوعين حماية عامة للمدنيين تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكول جنيف األول لعام  ،9111فيستفيد
منها الـ ـط ـف ــل لكونه م ــن المدنيين ،وحماية خاصة أمنتها له االتفاقية وبروتوكول جنيف األول ،لما
للطفل م ــن وضع خاص يعود إل ـ ــى ضعفه (.)1
إال أن تخصيص هذه الحماية لألطفال وردت عليها عدة مالحظات منها أن اتفاقية جنيف
الرابعة وكذلك بروتوكول جنيف األول لعام  ،9111لم يضعا تعريفاً للطفل المحمي بموجب األحكام
الخاصة الواردة فيها ،هذا م ــن جهة ومن جهة أخرى اختلفت حدود العمر التي اخذ بها االثنان في
حاالت متنوعة تتعلق باألطفال ،فبعض االحيان في نصوص معينة أستخدم تعبير األطفال الذين ال
تقل أعمارهم عن  91سنة ،وفي موضع أخر استخدم تعبير ألطفال حديثي الوالدة وفي حاالت أخر
تقرر عدم تنفيذ عقوبات محددة على األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم  91سنة ،وبذلك اختلفت الحدود
العمرية بحسب الحاالت التي تولى عالجها ومن أمثلة الحماية التي قدمها ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،أن تعمل أطراف النزاع على السماح بمرور إرساليات األغذية الضرورية والمالبس

( )1سنجر ،ساندرا ،حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح ،ضمن كتاب دراسات في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،إعداد نخبة م ــن المتخصصين ،تقديم دكتور مفيد محمود شهاب ،ص.140
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(،)1

لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  91سنة

وكذلك أن تعمل أطراف النزاع على اتخاذ التدابير

الضرورية لضمان عدم إهمال األطفال دون الخامسة عشرة م ــن العمر م ــن الذين تيتموا أو تفرقوا عن
عائالتهم وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع األحوال ،وتسهيل إيوائهم في بلد محايد
طوال مدة النزاع مع التأكد م ــن توافر الشروط المقررة أعاله( )2وإذا كان األطفال م ــن األجانب الذين
يوجدون على أراضي أحد أطراف النزاع فقد أكد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي على وجوب انتفاع هؤالء
األطفال الذين تقل أعمارهم عن  91سنة م ــن أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية(،)3
وإذا قررت الدول أطراف النزاع إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة في أثناء قيام األعمال
العدائية ،أو التي أنشأتها في وقت السلم فان م ــن بين األشخاص الذين يستفيدون م ــن الحماية التي
تؤمن لهذه المناطق ،هم األطفال دون الخامسة عشرة م ــن العمر ،حيث يمكن إدخالهم إل ـ ــى هذه
(،)4

المناطق

وكذلك الحكم الذي يقضي بصرف أغذية إضافية للمعتقلين نمن فئات محددة ومن بينهم

األطفال دون الخامسة عشرة م ــن العمر(،)5والى جانب هذه األحكام ،كانت هناك نصوص تشير إل ـ ــى
منح الحماية لألطفال دون أن تشير إل ـ ــى أعمارهم كما في النص الذي يفرض على عاتق سلطة
االحتالل أن تتكفل باالستعانة بالسلطات المحلية حسن م ــن أجل تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية
األطفال واتخاذ التدابير الالزمة لتيسير التحقق م ــن هويتهم وتسجيل نسبهم ،وعدم جواز تغيير جنسيتهم
أو أن تلحقهم بتشكيالت أو م نظمات تابعة لها وان تقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين إعالة وتعليم

( )1م 70/الفقرة ( )7م ــن اتفاقية جنيف الرابعة.
( )2م 74/م ــن اتفاقية جنيف الرابعة.
( )3ف ( )5م ــن م 08/م ــن اتفاقية جنيف الرابعة.
( )4ف ( )1م ــن م 14/م ــن اتفاقية جنيف الرابعة.
( )5ف ( )4م ــن م 89/م ــن اتفاقية جنيف الرابعة.
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األطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن عائالتهم بسبب الحرب إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة عن
ذلك()1مهما كانت اإلشارة إل ـ ــى الـ ـط ـف ــل دون إشارة إل ـ ــى عمره.
ثم جاء بروتوكول جنيف األول ،ليضيف أحكام جديدة تؤمن حماية اكثر لألطفال الذين يعانون
م ــن ظروف ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،فقد نص على انه "يجب أن يكون األطفال موضع احترام خاص
وان تكفل لهم الحماية ضد أي صورة م ــن صور خدش الحياء ،ويجب أن تهيأ لهم أطراف النزاع العناية
والعون اللذين يحتاجون إليهما سواء بسبب سنهم أم ألي سبب أخر"( )2فهنا أيضا النص عام ال يعرف
األطفال وال يقدم تحديداً لعمر الـ ـط ـف ــل بل يلزم أطراف النزاع باحترام أشخاصهم وصيانة كرامتهم ،ثم
عقبها نصوص أخرى تكفل الحماية للطفل م ــن أفعال معينة ،وهي حظر تجنيد األطفال الذين تقل
أعمارهم عن  91سنة وبوجه خاص حظر إشراكهم في العمليات العدائية بصورة مباشرة حيث فرض
على أطراف النزاع اتخاذ ما يلزم م ــن تدابير تكفل ذلك ،وكذلك أن تمتنع هذه األطراف عن تجنيد هؤالء
األطفال في قواتها الم ـس ـل ـح ــة

()3

وفي موقع أخر ورد ذكر األطفال دون أن يتم تحديد أعمارهم ،وإذا قبض على األطفال وتم
احتجازهم أو اعتقالهم ألسباب تتعلق بالنزاع المسلح ،فينبغي على أطراف النزاع أن يقوموا بوضعهم في
أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين ،باستثناء الحاالت التي يتم فيها إعداد أماكن إلقامة
وحدات عائلية

()4

( )1ف ( )0( )7( )1م ــن م 53/م ــن اتفاقية جنيف الرابعة.
( )2ف ( )1م ــن م 22/م ــن البروتوكول األول لعام .1922
( )3ف ( )7م ــن المادة اعاله م ــن البروتوكول األول.

( )4ف ( )4م ــن المادة الثامنة م ــن بروتوكول جنيف األول.
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ثم صعد البروتوكول بعمر الـ ـط ـف ــل إل ـ ــى أن وصل به إل ـ ــى  91سنة فقرر حظر تنفيذ عقوبة
اإلعدام على األشخاص الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة م ــن عمرهم وقت ارتكاب الجريمة( )1وفي
حكم أخر جعل البروتوكول األطفال حديثي الوالدة يدخلون ضمن ما أورده م ــن إيضاح حول مصطلح
الجرحى والمرضى ،حيث نص على أن يشمل تعبير الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إل ـ ــى مساعدة
ورعاية طبية األطفال حديثي الوالدة مما منحهم الحق في أن يستفيدوا م ــن األحكام التي قررها بشأن
()2

تقديم العالج والمساعدة والحماية المقررة للجرحى والمرضى

وفي إطار حمايته لألطفال أيضا تقرر أن يمتنع األطراف في النزاع عن (القيام) بتنفيذ عقوبة
االعدام على أمهات صغار األطفال اللواتي يعتمد عليهن صغارهن وذلك ألجل توفير العناية الالزمة
لهؤالء األطفال غير القادرين على العناية بأنفسهم( )3كما نص البروتوكول على التدابير المحددة التي
ينبغي التقيد بها عندما يتم إجالء األطفال الذين ال يكونون م ــن رعايا الدول أطراف النزاع أو دولة
االحتالل ،م ــن دون أن تشير إل ـ ــى عمر الـ ـط ـف ــل الذي سيستفيد م ــن هذه الشروط المقررة لمصلحة
األطفال عند القيام بإجالء األطفال إل ـ ــى بلد أجنبي( )4ومن مالحظة كل هذه النصوص ،كانت اإلشارة
دائما إل ـ ــى األطفال دون أن تتولى هذه النصوص تعريف م ــن هو الـ ـط ـف ــل ،كما إن النصوص هذه
كانت عاجزة عن اإلحاطة بحقوق كثيرة للطفل ينبغي تأمينها له أيا كان الظرف الذي يعيش فيه ومن
بينها ظرف النزاع المسلح ،وعلى هذا األساس استمرت الجهود الدولية في دراسة موضوع حقوق
الـ ـط ـف ــل التي ينبغي حمايتها في كل األوقات والتي انتهت إل ـ ــى وضع اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل التي تولت
م ــن جهة تعريف م ــن هو الـ ـط ـف ــل ،ومن جهة أخرى بيان األحكام الخاصة بموضوع األطفال الذين قد
( )1ف ( )5م ــن المادة الثامنة م ــن بروتوكول جنيف األول.
( )2ف ( )5م ــن م 8/م ــن بروتوكول جنيف األول.

( )3ف ( )0م ــن م 26/م ــن بروتوكول جنيف األول.
( )4م 28/الخاصة بإجالء األطفال الواردة في البروتوكول اعاله.
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يواجهون ظروف نزاعات مسلحة ولكنها هنا لم تأت بجديد ،وهو ما سنبينه ،فقد عرفت اتفاقية حقوق
الـ ـط ـف ــل التي هي جزء م ــن ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي لحقوق اإلنسان الـ ـط ـف ــل "بأنه كل إنسان لم يتجاوز
الثامنة عشرة ،مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"

()1

وهذه اإلشارة جاءت

لإلحاطة كذلك بالحاالت التي تقرر فيها قوانين الدول وصول اإلنسان سن الرشد حتى قبل بلوغه 91
سنة م ــن العمر ثم بينت في مواد الحقة لضمان الحماية القانونية وتفاصيلها التي تتعلق بحقوق الـ ـط ـف ــل
في زمن السلم ،أما في زمن النزاع المسلح فقد عادت وأكدت ما كان ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي قد
قرره بشأن األطفال في فترة ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،فقد بينت أنه على الدول أن تتخذ كافة التدابير التي
تضمن عدم اشتراك األطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة م ــن العمر في االعمال العدائية ،وان تمتنع
بوجه خاص عن تجنيد األطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة في قواتها الم ـس ـل ـح ــة ،كما أكدت على
واجب الدول األطراف االلتزام بأحكام ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي بكافة القواعد الخاصة بحماية
األطفال وباتخاذ كل التدابير الممكنة عمليا كحماية األطفال المتأثرين بحالة النزاع المسلح.

()2

ولكن بالنظر إل ـ ــى هذا الحكم الذي يحيل بدوره التزام الدول األطراف إل ـ ــى ما سبق وتعهدت به
م ــن التزامات بموجب قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي الخاصة ألجل حماية األطفال وتأكيد الحكم
الذي يقرر عدم إشراك أو تجنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة ،لوحظ عدم كفايتها،
مما دفع إل ـ ــى وضع بروتوكول خاص بحقوق الـ ـط ـف ــل يعالج موضوع اشتراك األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة ،الذي أعلنت فيه الدول عن إدراكها لمدى أهمية توفير حماية خاصة لحقوق األطفال
واالستمرار في تحسين حالهم ،في حاالت ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة وذلك لما تخلفه هذه األخيرة م ــن آثار
ضارة على األطفال والتي لها عواقب طويلة األمد على السلم واألمن والتنمية ،لذلك أعلنت أدانتها لكل
( )1م( )1م ــن اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لعام  1989والنافذة عام .1993
( )2ف ( )1و( )7و( )0و( )4م ــن اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل أعاله.
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الهجمات التي تطال األطفال وكذلك الهجمات المباشرة التي توجه إل ـ ــى أماكن محمية بموجب قواعد
ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي بما فيها م ــن أماكن تتسم بتواجد األطفال بأعداد كبيرة والمدارس والمستشفيات كما
أكدت أن مواصلة إنفاذ حقوق الـ ـط ـف ــل المعترف بها يتطلب زيادة حماية األطفال م ــن االشتراك في
ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة

()1

وبسبب م ــن ذلك قررت مجموعة م ــن األحكام في البروتوكول االختياري

الملحق باتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل  2222النافذ عام  ،2222هذه األحكام هي :
أن تتخذ الدول جميع التدابير لضمان عدم اشتراك أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة وهم أفراد في قواتها
الم ـس ـل ـح ــة اشتراكا مباش ار في االعمال الحربية )2( .تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين
لم يبلغوا الثامنة عشرة للتجنيد اإلجباري.

()3

ترفع الدول األطراف الحد األدنى لسن التطوع في قواتها الم ـس ـل ـح ــة الوطنية عن السن المحددة في
م 31/ف ( )3م ــن اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل أخذة في االعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة ومعترفة
بحق األشخاص دون الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب االتفاقية ،وان تقوم كل دولة بإيداع إعالن
تبين فيه الحد األدنى الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها الم ـس ـل ـح ــة ،على أن تقوم الدول التي تسمح
بالتطوع لهؤالء األطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة في قواتها الم ـس ـل ـح ــة الوطنية بالتأكد م ــن أن
يكون:
-9أن يكون التجنيد تطوعا حقيقيا.
-2بموافقة اآلباء واألوصياء القانونيين.
( )1المقدمة م ــن البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل المتعلق باشتراك األطفال في المنازعات
الم ـس ـل ـح ــة ،الذي اعتمد بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة رقم ( )760في دورتها  54في
/75أيار 7333/والنافذ في عام .7337

( )2م 1/م ــن البروتوكول اعاله.
( )3م ،7/من المرجع نفسه.
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-3أن يحصل هؤالء على المعلومات الدالة على الواجبات التي تنطوي على الخدمة.
-9التأكد م ــن أن عمر الـ ـط ـف ــل المتقدم للتطوع هو حقيقي ،إل ـ ــى جانب أحكام أخرى.

()1

وبذلك ينهض االختالف بين أحكام هذا البروتوكول واحكام ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي،
وحقوق اإلنسان المتعلقة بالطفل في حالة ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،حيث أن أحكام ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي وخاصة تلك تحدد عمر الـ ـط ـف ــل الذي يجوز أوال يجوز إشراكه في عمليات عدائية بصورة
مباشرة والتي أحال إليها قانون حقوق اإلنسان في اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لعام  9111أشارت فقط إل ـ ــى
انه ال يجوز تجنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن  91سنة تاركة بعدها الذين بلغوا هذا السن إلمكانية
تجنيدهم م ــن جانب أطراف النزاع المسلح دونما فرق بين ما اذا كانوا هم الذين أرادوا التطوع أم أجبروا
على الخدمة في القوات الم ـس ـل ـح ــة قس اًر ،في حين جاء البروتوكول ليميز بين حالتين وهي حالة التطوع
فهو األمر الوحيد المسموح به وشرط أن ال يقل عمر المتطوع عن  91سنة ،وحالة التجنيد القسري أو
اإلجباري الذي هو محظور على الدول األطراف القيام به حتى وإن كان الـ ـط ـف ــل قد بلغ  91سنة فال
يجوز أن يكون التجنيد إجباريا إال اذا كان اإلنسان قد بلغ 91سنة ،كما قررت أن تتخذ الدول األطراف
اإلجراءات الكفيلة لمنع إشراك أطفال وهم أفراد قواتها الم ـس ـل ـح ــة في االعمال الحربية والذين لم يبلغوا
 91سنة ،بمعنى أنها رفعت سن الـ ـط ـف ــل إل ـ ــى الحد الذي لم يبلغ الثامنة عشرة بعد أن كانت هذه
المسألة متروكة لتقدير الدول في إشراكهم أو عدم إشراكهم كما طلبت م ــن الدول أن ترفع السن الذي
يجوز عنده لألطفال التطوع دون أن تقوم بتحديده تاركة األمر لتقدير الدول ،واشترطت في كل األحوال
أن يكون تجنيد الـ ـط ـف ــل أي بتطوعه قد تم بموافقة اآلباء أو األوصياء عليهم وان يكون تجنيدهم تطوعا

( )1م 0/م ــن البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل المتعلق باشتراك األطفال في المنازعات الم ـس ـل ـح ــة،
الذي اعتمد بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة رقم ( )760في دورتها  54في /75أيار 7333/والنافذ

في عام .7337
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حقيقياً ،أي وجود رغبة في التطوع وليس عن طريق اإلكراه بأي صورة كانت ،ومن هنا كانت هذه
األحكام اكثر منها فاعلية في حماية األطفال في إشراكهم فعال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات كجنود يقاتلون أو
يشاركون في العمليات العدائية ،وبهذا االهتمام م ــن جانب ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي لحقوق اإلنسان بحقوق
الـ ـط ـف ــل في أثناء ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة يبرز التكامل بين ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي وقانون حقوق
اإلنـ ـس ـ ــان ــي الدولي ،الذي سيكمل بقواعده ما أصاب األول مـ ـن نقص وتصور في الحماية .

الفرع الثاني :الحماية الدولية لألطفال مـــن االغتصاب:
تعتب ــر جريم ــة االغتص ــاب مـ ـ ــن الجـ ـرائم العمدي ــة فه ــي ال تتحق ــق إذا ل ــم يك ــن الج ــاني متعم ــداً
اســتغالل طفــل جنســياً ويتعمــد أن يكــون المجنــي عليــه طف ـالً دون ســن  18ســنة ،ويفتــرض القــانون علــم
الجاني بأن المجني عليه هو طفل فإذا ما دفع بجهله بصغر سن المجني عليـه فـال يؤخـذ بدفعـه هـذا اال
إذا اثبت أن جهله هذا كان نتيجة خطاً أوقعته فيه ظروف استثنائية خارجة عن ارادته وعليـه –الجـاني–
يقع عبء االثبات (.)1
وهذا هو القصد العام للجريمة .اما القصد الخاص لها فهو هنا االنشطة الجنسية واشباع الرغبة
الجنس ــية كم ــا بينت ــه المـ ـواد (-7ب و ج) مـ ـ ــن البروتوك ــول الملح ــق باتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل و( )0مـ ـ ــن
االتفاقيــة رقــم ( .)187فاألنشــطة الجنســية تعــد هــي الغايــة التــي يســعى اليهــا الجــاني ،فحتــى تتحقــق هــذه
الجريمة البد م ــن توافر هذا القصد لدى الجاني.

( )1جدوع ،يعقوب ،الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة في التشريع الجنائي العراقي – مطبعة النعمان –
النجف االشرف –-1927ص.732

56

واالنشــطة الجنســية هــي كافــة االفعــال التــي تمتــاز باإلثــارة الجنســية ولــو لــم تصــل إل ـ ـ ــى درجــة
االتصال الجنسي الكامل (.)1
أما اشباع الرغبة الجنسية فهي غاية أخرى يسعى اليها الجاني م ــن خالل هذه الجريمة التـي قـد
تكــون لــه أو لغيـره أو لمجموعــة محــددة أو غيــر محــددة مـ ــن االشــخاص ويكونــون علــى صــنفين ،االول:
يطلق عليهم "المولعين جنسياً باألطفال وهم المنحرفون جنسياً .وقد ورد في التصنيف العالمي لألمـراض
الـذي نشـرته منظمـة الصــحة العالميـة بأنــه يعنـي "انحـراف فـي التفضــيل الجنسـي ،وهــو "تفضـيل األطفــال
م ـ ــن عمــر مــا قبــل البلــوغ لممارســة الفعــل الجنســي معهــم" .امــا المولعــون أو المنحرفــون فهــم "اشــخاص
يتمتعـون برغبـة جنسـية لألطفـال الـذين فـي سـن قبــل البلـوغ ولـو انهـم ليسـوا بالضـرورة يعملـون لتلبيـة هــذه
الرغبة" وهم أشخاص يمتلكون رؤية واضحة ومحددة للتفضيل الجنسي لألطفال.
أم ــا الص ــنف الث ــاني :فه ــو "المس ــتغل بحس ــب الح ــال أو الوض ــع " وه ــو ل ــيس بالض ــرورة يفض ــل
ممارسة النشاط الجنسي مع األطفال فهو ال يخطط لذلك ولكن إذا أتيحت له الفرصة فأنه سيغتنمها.
وكال الصنفين ممكن أن يكونوا م ــن الـذكور ومـن االنـاث .وتعـد ظـاهرة الولـع الجنسـي باألطفـال
حديثــة جــداً بــرزت نتيجــة لمــا نش ـرته لجنــة " " Wood Royalفــي العــام  1992التــي كشــفت م ـ ــن خــالل
التحقيقات التي أجرتها لمدة سنتين ،شيوع هذا المرض أو هذا النوع م ــن االستغالل كظاهرة.
هذا ويجـب أن يكـون طفـل دون سـن الثامنـة عشـرة ،وقـد سـبق أن شـرحنا ذلـك .أمـا صـفة الطفـل
المجني عليه ،فإضافة للصفات التي سبق أن وضحناها في جريمة استرقاق االطفال ،هناك صفة أخرى
تخـتص بهـا ضـحايا هـذه الجريمــة وهـي األطفـال الـذين ســبق أن تعرضـوا السـتغالل أو اعتـداء جنســي أو
اغتصــاب أو تحــرش أو عنــف أو أي تعــرض أخــر يحمــل الطــابع الجنســي داخــل البيــت م ـ ــن أحــد أف ـراد
( )1طه ،محمود احمد ،الحماية الجنائية للطفل المجني عليه–أكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية–الرياض–
 –1999ص.151
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العائلــة أو االقــارب أو االصــدقاء أو خــارج البيــت مـ ــن المدرســين أو المــدربين أو أي شــخص مقــرب مـ ــن
الطفل أو غريب عنه .فقد بينت بعض الدراسات التي أجريت بأمريكـا الالتينيـة وجـزر الكـاريبي والمملكـة
المتحــدة البريطانيــة أن نحــو ( )%83م ـ ــن األطفــال المتعــاطين للبغــاء ،يعــانون م ـ ــن اســتغالل نفســي أو
جسدي سابق داخل أسرهم ،واغلبهم ضحايا االعتداء الجنسي م ــن بعض أفراد االسرة أو االقارب (.)1
وال يفتــرض أن يكــون الطفــل موضــوع الجريمــة حقيقي ـاً بــل ممكــن أن يكــون مزيف ـاً ،وهــذا يظهــر
واضحاً في الفن االباحي ،فعن طريق التكنلوجيا الحديثة والمتطورة أصبح بإمكان الجناة خلق فن ابـاحي
موضوعه طفل ولكن هذا الطفل مزيف وغير حقيقي ومن صـنع خيـال الجـاني ومـع ذلـك فهـو يج ّـرم الن
الضـرر الــذي تسـببه المـواد االباحيـة عــن األطفـال يتجــاوز االسـتغالل المباشــر لهـم فــي انتـاج هــذه المـواد

فضالً عن ان هذه المواد لها امكانات كبيرة في التشجيع على االستغالل الجنسي لألطفال (.)2
وال تعد الفتيات وحدهن ضـحايا لهـذه الجريمـة ،بـل لـوحظ فـي الفتـرات االخيـرة زيـادة واضـحة فـي
عدد الصبيان الضحايا .فعلى سبيل المثـال ،أعلـن فـي المجـالت االمريكيـة واالوربيـة عـن سـريالنكا بأنهـا
مركز بغاء األطفال الذكور.
أما رضاء الطفل أو مـ ــن يقـوم مقامـه فـال يعتـد بـه فـي ه م
ـذه الجريمـة ،فسـواء كـان الطفـل أو مـ ــن
يقوم مقامه ارضـياً باسـتغالله أم غيـر راض فالجـاني يسـتحق العقـاب .كمـا يسـتوي االمـر أيضـاً أن يكـون
المجني عليه هو الذي سعى إل ـ ــى الجاني أم أن الجاني هو م ــن عرض عليه االستغالل (.)3

( )1محمد احمد عابدين ومحمد حامد قمحاوي–جرائم اآلداب العامة–دار المطبوعات الجامعية–االسكندرية–
مصر –– 1985ص.42

( )2عابدين وقمحاوي ،محمد ومحمد ،مرجع سابق ،ص.48
( )3المواد ( )1و ( )7م ــن اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير والمادة (-0ب) م ــن
البروتوكول الملحق باتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والخاص بمنع وقمع

ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واالطفال.
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وغالبـاً مــا تكــون ه م
ـذه الجريمــة مرفقــة باسـتخدام التهديــد بــالقوة أو باسـتخدامها أو حتــى بــأي شــكل
آخــر م ـ ــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو االســتغالل للســلطة او اســتغالل حالــة
ضعف المجني عليه ،وهي احوال بطبيعتها معدمة للرضاء وتسبغ االرادة بعيب واضح (.)1
وهنــاك العديــد م ـ ــن جمعيــات الــدفاع عــن حقــوق االنســان يجــادلون فــي ان تعريــف البغــاء يعنــي
ضمنياً "ممارسـة الجـنس كرهـاً وقسـ اًر مهمـا كـان مصـدر هـذا االكـراه او القسـر الن االوضـاع االقتصـادية
المترديــة تجبــر كثيـ اًر مـ ــن االنــاث علــى احتـراف هـ م
ـذه المهنــة وبــذلك لــيس هنــاك خيــار أمــامهن ســوى بيــع
أجسادهن أو الموت جوعاً ،لذا فأن عنصر القبول أو الموافقة يعد غير متوافر وليس بالضرورة إستخدام
القوة أو الخداع م ــن قبل سماسرة االعراض ضد الضحايا " وحسـب تقـديرات منظمـات الـدفاع عـن حقـوق
المـرأة فــأن ماليــين النســاء واالطفــال يــتم اســتدراجهن ســنوياً طوعـاً أو قسـ اًر لبيــع أجســادهم لطــالبي المتعــة
الجنسية(.)2
هذا ويالحظ بأن جريمتي التجنيد واالغتصاب لألطفال تعتبران جريمة مجرمة وفق للقانون
الحد م ــن هذه الجرائم
الدولي ،وهناك الكثير م ــن الجمعيات المناهضة والتي تسعى بكل إمكانياتها ألجل ّ
الواقعة على األطفال وخصوصاً في النزاعات المسلحة غير الدولية ،مجندة بذلك الكثير م ــن المنابر
بالحد منها.
اإلعالمية والصحفية ألجل تسليط الضوء على ذلك ،آمل ًة
ّ

( )1المادة (-0أ) م ــن البرتوكول أعاله.

( )2االستغالل الجنسي للنساء واالطفال النازحين والمشردين حول العالم–االسرة السعيدة–موقع الشبكة االسالمية
وهي سلسلة تقارير وتحقيقات تم نشرها في موقع ( )Shewireعلى االنترنت.
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الفصل الثالث

النظام القانوني المطبق على جريمتي تجنيد واغتصاب األطفال في زمن النزاع
المسلح غير الدولي
يتجلى النزاع الذي يميز البشر منذ األزل بالنزاع الذي كان قائماً بين أبني سيدنا آدم " عليه
السالم" قابيل وهابيل ،ومع تطور الزمن وتعقد المصالح وتضاربها بين األشخاص والدول فقد ظهرت
إل ـ ــى العالم الخارجي ما تسمى بالنزاعات المسلحة غير الدولية التي اتخذت شكل الحروب .فأصبحت
هذه الظاهرة مصدر تهديد لإلنسان عامة ولألطفال بشكل خاص ،نظ اًر ألن الـ ـط ـف ــل يعتبر األضعف
جداً ضمن الحلقة البشرية ،وكون الحروب تعتبر األشد فتكاً باألطفال وبمستقبلهم ،فقد اتفق المجتمع
الدولي على ضرورة حماية هذا الكائن البريء.
وتقسم النزاعات المسلحة إل ـ ــى نوعين الدولية والداخلية ،وتعتبر الثانية أخطر حيث يزداد عدد
الضحايا المدنيين نظ اًر لصعوبة التمييز بين المدنيين والعسكريين.
وهنا في جميع الحاالت المتأثرين بآلة الحرب ونتائجها ،كما أن الحروب بطبيعة الحال تؤثر
هم ضعاف الحال
على الكثير م ــن األشخاص إال أن أكثر األشخاص الذين يتأثرون بطبيعة الحال ّ
سواء م ــن النساء والشيوخ واألطفال.
أحد أبويه أو كليهما فيصبح يتيماً أيضاً هم عرضة لألمراض
إذ أنه بحال فقد الطفل ّ
والمجاعات ،وتدني مستوى الرعاية الصحية ،كما سيتأثر حتماً مستواهم التعليمي وقد يتم تجنيد األطفال
واستخدامهم في األعمال العدائية.
بتجنيد األطفال ومفهومه
ستقوم هذه الدراسة م ــن خالل هذا الفصل بالتركيز على تبيان مفهوم
ّ
في اللغة واالصطالح ،كما سيتم التعرف لألسباب الذاتية والخارجية للتجنيد ،وكذلك سيتم التعرف لنشأة
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التجنيد والتأصيل القانوني له ،كما سيتم الحديث عن األطفال بظل ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي
بوصفهم مدنيين حيث سنبين كيفية حماية األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح وبكل األوضاع الناجمة
عنه ،إذ سيتم الحديث عن حماية األطفال بوصفهم مدنيين والحماية الخاصة لألطفال أثناء ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة ،كما سيتم الحديث عن القواعد والمبادئ الدولية الخاصة بحماية األطـ ـف ــال ،كذلك سيتم
التطرق إل ـ ــى قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي العرفي الخاصة بحماية األطفال .
كما وسيتم الحديث عن االغتصاب وأركانه وفقاً للتشريعات المقارنة ،وكذلك وفقاً للقانون الدولي
وذلك م ــن خالل المبحث الثاني م ــن هذا الفصل.

المبحث األول
ماهية تجنيد األطفال
تستدعي دراسة جريمة تجنّيد األطفال بالنزاعات الم ـس ـل ـح ــة تبيان مفهوم الـ ـط ـف ــل المجند أو
المقاتل وتحديده وب ـي ــان المقصود به وكيف يتم استخدامه بالنزاعات الم ـس ـل ـح ــة م ــن القوات النظامية أو
الجماعات الم ـس ـل ـح ــة ،ولغرض التعرف على الـ ـط ـف ــل المجند البد لنا م ــن بيان مفهوم الـ ـط ـف ــل ،ويكف
تم تناوله على الصعيد القانوني وكيفية االهتمام بهو خصوصاً بالشريعة اإلسالمية التي أبرزت اهتماماً
خاصاً بالطفل وأولته الرعاية واالهتمام ،في حين أن هناك أسباب دافعة لتجنيد األطفال منها ما يكون
نابعاً م ــن محيط الـ ـط ـف ــل األسري ومنها ما يكون متأث اًر بالوضع االجتماعي والتأثير العقائدي
المنحرف(.)1
لذلك سعى المجتمع الدولي وعبر مراحل مختلفة ،لوضع القواعد القانونية الكفيلة بحماية
تحث على حظر ذلك العمل المجرم
األطفال والتي توصلت لتوقيع العديد م ــن االتفاقيات الدولية ،والتي ّ
( )1الفتالوي ،سهيل حسين ،حقوق الـ ـط ـف ــل في اإلسالم ،ج ،2دار الثقافة ،عمان ،7314 ،ص.12
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دولياً ،كما وعده جريمة حرب تستدعي محاسبة ومالحقة المسؤولين عنها ،فضالً أن التشريعات
اإلقليمية والوطنية لم تكن ببعيدة عن معالجة هذا الموضوع ،وأصدرت عدة دول قوانين خاصة ألجل
حماية حقوق الـ ـط ـف ــل ،ولآلثار السلبية العديدة التي تكتنف عملية تجندي األطفال سواء أكانت على
المستوى النفسي أم البدني ،وكذا الحال بالنسبة إل ـ ــى اآلثار االقتصادية المتمثلة بالبطالة والفقر وضعف
التعليم ،لذلك وضعت العديد م ــن القانونية لغرض الحماية ،ولبيان هذه كله سنتناول هذا الفصل في
مبحثين نبحث في األول دراسة مفهوم الـ ـط ـف ــل المجند ومن خالل بيان معنى الـ ـط ـف ــل المجند وأسباب
تجنيده مع بيان التأصيل التاريخي له والممارسات العملية النتشاره في عدد كبير م ــن الدول ومنها
العراق ،وندرس في المبحث الثاني قواعد حماية الـ ـط ـف ــل م ــن التجنيد م ــن خالل دراسة األساس القانوني
لحظر التجنيد مع بيان الوضع القانوني للطفل المجند.
المطلب األول
مفهوم تجنيد الـــطــفـــل
إن التعرف على الـ ـط ـف ــل يأخذ عدة معان ،إال أن ُه سيتم الحديث عن مفهوم الـ ـط ـف ــل المجند،
كما سيتم ّبيان المقصود منه لغ ًة واصطالحاً وذلك م ــن خالل باين المقصود منه في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
ثم التطرق إل ـ ــى معنى الـ ـط ـف ــل المجند واألسباب الدافعة لتجنديهم أو انضمامهم إل ـ ــى أحد أطراف النزاع
(.)1
أن لمعرفة مفهوم الـ ـط ـف ــل المجند وب ـي ــان المقصود منه ،البد م ــن دراسة الـ ـط ـف ــل بشكل
كما ّ
عام ومن ثم بيان المقصود م ــن الـ ـط ـف ــل في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي وكيف تم التعامل معه ،على أن يكتمل

( )1الفتالوي ،سهيل حسين ،مرجع سابق ،ص.19
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هذا المطلب بدراسة أسباب تجنيد األطفال وأهم العوامل التي تدفع الـ ـط ـف ــل لاللتحاق بأحد أطراف
النزاع ،وهذا ما سيتم تناوله وفق الفرعين اآلتيين.
الفرع األول
تعريف الـــطــفـــل
للطفل في اللغة والقانون معاني متعددة إال أننا سنقتصر في دراستنا لتوضيح المقصود منه
بشكل موجز ،مع التركيز على معنى الـ ـط ـف ــل المجند وذلك م ــن خالل اآلتي:
 معنى الـــطــفـــل في اللغة االصطالح:-1الطفل في اللغة :هو الصغير في كل شيء ،فالصغير م ــن الناس والدواب يسمى طفالً والصغير
م ــن السحاب يسمى طفالً ،والليل في أوله طفل (.)1
وأصل لفظ الـ ـط ـف ــل م ــن الطفالة أو النعومة ،فالوليد به طفاله ونعومه حتى قيل :إن الـ ـط ـف ــل
مادام رخصاً أي ناعماً ومصدر الـ ـط ـف ــل ،طفولة (.)2
الجنود لمواجهة حرب أو
جمع
في حين أن كلمة مجند ،هي مفعول لـ ّ
َ
جند ،يجند ،جنداً ،ويقال َ
كارثة أو ليكونوا في حالة تأهب ،كما يقال جند الجنود جمعها وحشدها وجهزها بوسائل الدفاع والهجوم
لهدف صعب ،ويطلق عليه التجنيد اإلجباري ،أي االلتحاق بالخدمة العسكرية اإللزامية (.)3
مما تقدم يتبين أن الـ ـط ـف ــل في اللغة هو الصغير في كل شيء سواء أكان إنساناً أم حيواناً أم
نباتاً كما أنه المولود حتى البلوغ ومرحلته تسمى مرحلة الطفولة ،أما الـ ـط ـف ــل المجند فهو م ــن ُيجند
للتأهب لمواجهة العدو في الحرب متى ما كان قاد اًر على حمل السالح.

( )1بن زكريا ،أبو الحسين ،مقاييس اللغة ،الجزء الثالث ،دار الفكر العربي ،القاهرة 1929 ،ص.410
( )2أبو الفضل ،جمال الدين محمد (ابن منظور) ،لسان العرب ،ج7330 ،10ص .476
( )3مصطفى ،إبراهيم ،المعجم الوسيط ،ج ،7دون تاريخ ،ص .566
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ورد لفظ الـ ـط ـف ــل في القرآن الكريم في كثير م ــن اآليات المباركة ومنها قوله تعالى في
هذا و ّ
محكم كتابه العزيز( " :ونقر في األرحام ما نشاء إل ـ ــى أجل ُمسمى ثم نخرجكم طفالً ثم لتبلغوا أشدكم
"( ،)1وكذلك قال تعالى " :هو الذي خلقكم م ــن تراب ثم م ــن نطفة ثم م ــن علقة ثم يخرجكم طفالً"(.)2
وقال تعالى " :وإذا بلغ األطفال منكم الحلم "(.)3
وروي عن الرسول األكرم محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) أنه قال " :رفع القلم عن ثالث ،عن
الصبي حتى يحتلم ،وعن المجنون حتى يفيق ،وعن النائم حتى يستيقظ "(.)4
وإكراماً للطفل وتعظيماً لشأنه كان النبي محمد (صلى هللا عليه وسلم) يالعب الحسن والحسين
ولدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنته الزهراء (عليهم جميعاً أفضل الصالة والسالم)
ويالطفهما ويشم ريحهما كيف ال وهو القائل( :صلى هللا عليه وآله وسلم) " الحسن والحسين سيدا
شباب أهل الجنة" ،لذا ارتبطت معاني الـ ـط ـف ــل في الشريعة اإلسالمية بالطفولة ،ومرحلة الطفولة عرفت
بأنها :المرحلة الممتدة م ــن الوالدة حتى البلوغ (.)5
وبالرغم أن البلوغ هو نهاية مرحلة الطفولة إال أن الفقهاء المسلمين على مختلف مذاهبهم
اختلفوا في تحديد سن البلوغ برغم إجماعهم على مرحلته في حال ظهور العالمات ،فالحنفية يرون ان
بلوغ الـ ـط ـف ــل هو ببلوغ سن الثامنة عشرة ،وذهب آخرون أ ،أقصى سن للبلوغ هو ثمانية عشر عاماً

( )1سورة الحج آية (.)5
( )2سورة غافر آية (.)62
( )3سورة النور ،آية (.)59

( )4الفتالوي ،سهيل حسين ،حقوق الـ ـط ـف ــل في اإلسالم ،ج ،2دار الثقافة ،عمان ،7314 ،ص.18

( )5الطراونة ،مخلد ،حقوق الـ ـط ـف ــل في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي والشريعة اإلسالمية ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت،
بال ،ص.04
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وأقله خمسة عشر عاماً( ،)1ولعل احتجاج الفقهاء بخمس عشرة سنة هو ناتج عن الحديث المروي عن
عب د هللا ابن عمر حينما قال  :عرضت على النبي محمد (صلى هللا عليه وسلم) في يوم أحد وأنا ابن
أربعة عشر عاماً فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشر فأجازني ( ،)2أما األمامية
فقالوا أن بلوغ الـ ـط ـف ــل خمس عشرة سنة(.)3
-2معنى الـــطــفـــل اصطالحاً :هناك م ــن عرف الـ ـط ـف ــل قانوناً بأنه (اإلنسان كامل الخلق والتكوين
حيث يولد مزوداً بكل الملكات والقدرات والحواس والصفات البشرية ،)4(1وجاء في تعريف آخر بأنه
(اإلنسان غير كامل النضج والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع مهما كان درجة تمام الخلق والتكوين
ومهما كانت درجة قابليته وقدراته العقلية والروحية ،)5( )..وبالرغم م ــن اهتمام ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي بالطفل
ووضع القواعد القانونية التي تضمنتها المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تعنى بضرورة توفير الحماية
والدعم واالهتمام الالزمين ،لم يتضح تعريف الـ ـط ـف ــل جلياً وربما كان المقصود م ــن ذلك ترك هذه
المسألة للقوانين والتشريعات الوطنية (.)6
كما ُعرف فقهاً بأنه ( كل إنسان له كل الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان الكبير ،وله حقوق أخرى ترتبط
به كطفل ،وهي حقوق عالمية يتمتع بها كل األطفال في العالم دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو

( )1القزويني ،جودت ،الـ ـط ـف ــل واألحكام المتعلقة به في الفقه اإلسالمي ،الطبعة األولى ،دال الرافدين ،بيروت،
 7335ص.18

( )2جاد ،مصطفى ،الحرب المشروعة في الفقه اإلسالمي مقارناً بالقانون الدولي ،دار الفكر الجامعي ،القاهرة،
 7338ص.182
( )3الصدر ،محمد ،فقه المجتمع ،مؤسسة الصدرين للدراسات اإلستراتيجية 7310 ،ص.159

( )4عالوي ،ماهر ،حقوق اإلنسان والطفل الديمقراطية ،الطبعة الثانية ،جامعة تكريت 7310 ،ص.102

( )5العبيدي ،بشرى ،االنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الـ ـط ـف ــل ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت7313،
ص.04

( )6المولى ،مؤيد ،المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الـ ـط ـف ــل في ظل االحتالل الحربي ،دار الكتب القانونية،
القاهرة 7310 ،ص.75
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اللغة أو النوع أو أي اعتبار آخر) ( ،)1إال أن أول تعريف ورد في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي بشكل محدد هو
تعريف اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لسنة  1191إذ جاء فيها ألغراض هذه االتفاقية يعني الـ ـط ـف ــل (كل
()2
حيث لم
إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه ) ُ ،

نشر قبل االتفاقيات الدولية المتعلقة بالنزاعات الم ـس ـل ـح ــة إل ـ ــى تعريف محدد أو معنى واضح للطفل أو
نهاية مرحلة الطفولة وهذا ما جرى عليه الحال بالنسبة إل ـ ــى اتفاقيات جنيف لعام 1191م ،وكذلك
البروتوكولين اإلضافيين لعام  ،)3( 1199في حين جاء الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الـ ـط ـف ــل لعام
1119م ،وعرفه على أنه (كل شخص يقل عمره عن ثمانية عشرة عاماً)( ،)4كما جاء في اتفاقية قانون
العمل رقم  192لسنة 1111م ،والتي دعا لها مكتب العمل الدولي بشأن حظر أسوأ أشكال عمل
األطفال –ذات التعريف ،بمعنى أن االتفاقيات الدولية واإلقليمية أخذت تهتم بتحديد معنى الـ ـط ـف ــل .
معنى الـــطــفـــل المجنـــــــــــــد:الـ ـط ـف ــل المجند يعرف على أنه (كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة م ــن العمر ُجمن َد بقصد
إشراكه في األعمال القتالية أو غيرها م ــن األعمال المتصلة بها) ( ،)5والمقصود م ــن األعمال المتصلة
باألعمال القتالية ومنها  :حمل األسلحة والذخائر أو نقال ،كذلك استخدام األطفال في نقاط التفتيش أو
( )1النمر ،وليد ،حماية حقوق الـ ـط ـف ــل في السياق الدولي والوطني والفقه اإلسالمي ،دار الفكر الجامعي،
القاهرة 7311 ،ص.11

( )2المادة األولى م ــن اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لعام 1989م ،والنص اإلنكليزي لتعريف الـ ـط ـف ــل .حسب تلك
المادة، unless،(A child meand every human being below the age of 18 years :
under the law applicable to child majority attained earlier).

( )3سوادي ،عبد علي ،حماية األطفال أثناء ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،الدولية ،بحث منشور في مجلة رسالة
الحقوق ،جامعة كربالء ،العدد األول 7313 ،ص.13

( )4علي ،احمد ،حماية األشخاص واألموال في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،الطبعة األولى ،دار األكاديمية،
الجزائر 7311 ،ص.164

( )5منجد ،منال ،الـ ـط ـف ــل في جريمة تجنيد األطفال بقصد إشراكه في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،مجلة العلوم
االقتصادية والقانونية ،جامعة دمشق ،كلية الحقوق ،العدد األول 7315 ،ص.172
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التجسس ،واستخدام األطفال كدروع بشرية لمواجهة األعداء ،المساعدة أو الخدمة بأي شكل م ــن
األشكال ،كما ُعرف األطفال الجنود بأنهم (األشخاص دون الثامنة عشرة م ــن العمر ،فتى كان أم فتاه،
انضم بشكل طوعي أو إجباري إل ـ ــى جيش حكومي أو أية جماعة مسلحة بغض النظر عن طبيعة
العمل الذي يقوم به) (.)1
وجاءت (مبادئ كيب تاون) لعام 1119م ،بتعريف الـ ـط ـف ــل المجند (أي شخص تحت سن
الثامنة عشرة يكون فرداً في أي نوع م ــن الجماعات الم ـس ـل ـح ــة النظامية وغير النظامية بأي صفة أو
وظيفة كانت بما في ذلك الطباخين والمراسلين والمرافقين لهكذا جماعات ،الذين تتعدى صفتهم
االجتماعية كونهم أعضاء في أسرة) ( ،)2وقد عرفت المفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان األطفال الجنود
بأنهم (األشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ  19سنة وسبق ان شاركوا في الصراع العسكري المسلح)
(.)3
أنه اشتمل على عنصر السن ،فقد اقتصر على األشخاص الذين
ومن هذا التعريف يالحظ ُ
سبق لهم المشاركة في النزاع المسلح ومن ثم ال يشمل األطفال المجندين والذين جندتهم القوات أو
الجماعات الم ـس ـل ـح ــة الذين يقومون بأعمال متعددة وكثيرة منها تقديم المؤنة والخدمة والتجسس وغيرها
م ــن األمور التي م ــن الممكن أن يقوم بها األطفال حتى وإن لم يشتركوا بالنزاعات الم ـس ـل ـح ــة.

( )1الفاخوري ،عامر ،النظام القانوني لألطفال الجنود في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي ،بحث منشور في مجلة الحقوق،
جامعة البحرين ،العدد األول 7314 ،ص.104

( )2تعتبر مبادئ كيب تاون مجموعة م ــن القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالقوات أو
الجماعات الم ـس ـل ـح ــة والتي تم اعتمادها عام 1992م ،بندوة عقدتها اليونيسف ( )Unicefبالتعاون مع
المنظمات غير الحكومية لغرض تطوير اإلجراءات الخاصة لمنع تجنيد األطفال وتسريحهم وإعادة أدماجهم.

( )3الندي ،محمد ،األطفال الجنود في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،مجلة المستقبل العربي ،مركز الدراسات
العربية ،بيروت 7315 ،ص.40
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وجاء في تعريف مبادئ والتزامات باريس بشأن األطفال والنزاع المسلح لعام  ،)1(2999الـ ـط ـف ــل
المرتبط بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة ويقصد به( :أي شخص دون الثامنة عشرة م ــن عمرهُ ،جند أو
استخدام حالياً أو في الماضي ،م ــن قوة مسلحة أو جماعة مسلحة أياً كانت المهام التي اضطلع بها،
بما في ذلك على سبيل المثال األطفال واألوالد والبنات المستخدمون محاربين أو طهاة أو حمالين أو
سعادة أو جواسيس ( ،)2ويتم اللجوء في بعض األحيان إل ـ ــى القوة أو االحتيال أو اإلكراه لغرض تجنيد
األطفال (.)3
هذا وإن أغلبية المفاهيم والتعاريف فيما يخص الـ ـط ـف ــل ،تشترك بأن الـ ـط ـف ــل المجند هو دون
سن الثامنة عشرة م ــن العمر ،ويشارك في النزاع المسلح أو يقوم بتقديم الخدمات بأي وسيلة كانت
ومهما كان نوعها ،وأن الجهة التي تقوم بتجنيده إما ان تكون القوات الم ـس ـل ـح ــة الحكومية أو الجماعات
الم ـس ـل ـح ــة ،وبهذا فإن الـ ـط ـف ــل المجند يتمثل بالطفل الذي يتم تجنيده على يد القوات أو الجماعات
الم ـس ـل ـح ــة ألجل االشتراك بالنزاع المسلح أو المساعدة فيه بأي وسيلة كانت.

( )1مبادئ والتزامات باريس مؤتمر عقدته الحكومة الفرنسية بمشاركة ستون دولة بالتعاون مع اليونيسف عام
 7332وسمي بالتزامات باريس لحماية األطفال م ــن التجنيد أو استغاللهم م ــن قبل القوات أو الجماعات
الم ـس ـل ـح ــة وتوصل إل ـ ــى مجموعة م ــن المقررات التي تعهدت الدول بااللتزام بها وتوسيعها ومن أهمها:
حد لتجنيد األطفال سواء أكان في صفوف القوات أو الجماعات الم ـس ـل ـح ــة.
 وضع ّ -المصادقة على االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية األطفال م ــن تأثير ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة.

 إطالق سراح األطفال المتواجدين في القوات أو الجماعات الم ـس ـل ـح ــة ووضع برنامج تأهيل إلعادة إدماجهمفي المجتمع.

حد لإلفالت م ــن العقاب.
 التعاون مع الدول م ــن أجل تطبيق ق اررات مجلس األمن ووضع ّ( )2مبادئ والتزامات باريس بشأن األطفال والنزاع المسلح لعام  7332والتي هي باألساس مراجعة لمبادئ كيب
تاون.

( )3السبكي ،هاني ،عمليات االتجار بالبشر ،دراسة في ضوء الشريعة اإلسالمية وبعض التشريعات العربية
واإلقليمية ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،7313 ،ص.24
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الفرع الثاني
أسباب تجنيد األطـــفـــال
تتنوع األسباب والعوامل التي م ــن خاللها يتم تجنيد األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة بعضها
يكون ذاتياً يخص الـ ـط ـف ــل المجند والبعض اآلخر يكون بعوالم الضغط األسري واالجتماعي أو عوامل
خارجية ،وما إل ـ ــى ذلك وبالتالي سيتم الوقوف على األسباب الكامنة وراء ذلك وهي على النحو اآلتي:
-1األسباب الذاتيـــــــــــة:
وهي تلك األسباب والعوامل التي تنبع م ــن س ّن الـ ـط ـف ــل وتعيش معه وتدفعه لينضم إل ـ ــى
صفوف الجماعات الم ـس ـل ـح ــة أو القوات الحكومية ،مع العلم ان تلك الدوافع واألسباب تكون على قدر
كبير م ــن األهمية ،إذ أنها نابعة م ــن شخصية الـ ـط ـف ــل وعالقته بالمجتمع ،ذلك ان أغلب تلك الدوافع
نابعة م ــن محيط الـ ـط ـف ــل األسري واالجتماعي ومنها :مادية واقتصادية وأخرى ثقافية واجتماعية فأما
االقتصادية تعتبر م ــن العوامل البارزة والمهمة التي بسببها يلتحق األطفال أما بصفوف الجماعات أو
القوات الم ـس ـل ـح ــة م ــن أجل ضمان وتوفير أبسط سبل العيش( ،)1إذ أن أغلب المناطق التي تحصل
فيها ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة تكون فقيرة مادياً ،حتى إن األطفال يلقون الدعم والتشجيع م ــن األهل
واألصدقاء ،ذلك أن أغلب تلك األسر ال تستطيع إعالة أفاردها وكفالة عيشهم ،إضافة إل ـ ــى ضعف
الروابط األسرية وتفشي ظاهرة البطالة ،إذ نجد أن في أفريقيا جيوشاً م ــن العاطلين خاصة م ــن الشباب
( .)2ومثالها دول تشاد وسيراليون والكونغو وغيرها م ــن الدول ،فيضطر األطفال أمام المغريات والمزايا
المالية القبول باالنضمام إل ـ ــى صفوف المقاتلين إذ ان الفقر والبطالة وضعف اإلمكانات المادية سبب

( )1المغربي ،صالح ،النظام القانوني لحماية األطفال المقاتلين في القانون الدولي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،دراسة الحالة في
أفريقيا ،مطبعة الفضيل للنشر والتوزيع ،ليبيا 7311 ،ص.165

( )2المرجع نفسه ،ص .166
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مهم في سرقة أحالم األطفال واالنتقال بهم م ــن مكانهم الطبيعي المتمثل بالدراسة والترفيه والنشأة
والتنمية الصحيحة والصالحة إل ـ ــى مكان مليء بالنزاعات والقتل والتدمير المادي والمعنوي ،فيعد الفقر
عامالً فاعالً يجعل األطفال ينضمون إل ـ ــى الجماعات الم ـس ـل ـح ــة أو يلتحقون بصفوف القوات
الم ـس ـل ـح ــة ،بل أكثر م ــن ذلك نجد ان اآلباء يشجعون أطفالهم لاللتحاق بأحد أطراف النزاع ،أما
العوامل الثقافية واالجتماعية فتلك األسباب التي ال تقل تأثي اًر عن الجانب االقتصاد يبل هي عوالم
حب المغامرة وإثبات الرجولة م ــن خالل التباهي
مكملة لها ،ففي بعض البلدان تكون ثقافتها ناشئة م ــن ّ
بحمل السالح ،فضالً عن أن الحرمان م ــن المأكل والملبس ووسائل الترفيه والدراسة م ــن العوامل التي
تدفع الـ ـط ـف ــل لحياة البؤس والشقاء(.)1
أما العوامل االجتماعية فهي ال تقل أهمية عن العوالم الثقافية بل ترتبط بها في أحيان أخرى
ذلك ان األعراف القبلية االلتزامات ال عشائرية تؤثر تأثي اًر مباش اًر في هذا الجانب ،إذ ان الشاب في
بداية حياته يبحث عن هويته الشخصية وربما يعبر عنها بإبراز ثقافة العسكر واالهتمام بالحياة
العسكرية التي أصبحت مؤثرة في حياة عدد م ــن الشعوب ( ،)2وكذلك أسلوب التربية الخاطئ ساهم في
اتجاه األطفال نحو أحد أط ارف النزاع مثل التساهل أو اإلفراط في العقاب والتمييز في المعاملة
واإلهمال وكذلك أصدقاء السوء وغير ذلك م ــن العوامل االجتماعية(.)3

( )1فلسفي ،محم ،مختصر الـ ـط ـف ــل بين الوراثة والتربية ،الطبعة األولى ،مؤسسة البالغ 7337 ،ص.97
( )2الحديثي والشعالن ،صالح ،سالفة ،حماية األطفال م ــن آثار ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،دراسة تطبيقية بضوء
حالة العراق ،مجلة النهري 7339 ،ص.160

( )3مرزوق ،وفاء ،حقوق الـ ـط ـف ــل في ظل االتفاقيات الدولية ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية،
بيروت 7313 ،ص.23

21

-2األسباب الخارجيــــــــــــة:
وتتمثل في أنها خارجة عن النفس البشرية إنما تحيط بالطفل نتيجة لعوالم الترهيب والترغيب
م ــن أجانب أو عوالم العقيدة المنحرفة م ــن جانب آخر ،والتي يكون تأثيرها أكبر بطبيعة الحال ،ذلك ان
التأثير العقائدي يكون له صداه خاصة أن األطفال في مقتبل العمر ويتقبلون ويتأثرون بما يطرح م ــن
أفكار ولو كانت خارج جادة الصواب ،لذا فإن هنا ك عوامل كثيرة فطول فترة النزاع والعقائد المنحرفة
واإلرهاب وطول فترة النزاع وما يترتب عليها م ــن قتل وتشريد وفقدان لألهل واألصدقاء ،باإلضافة إل ـ ــى
ضعف الوازع األخالقي لدى المتحاربين ،يؤدي أن يتحول األطفال إل ـ ــى القتال والمشاركة فيه ،فمشاهد
القتل والذبح وانتشار الدمار في المدن وتخريبها يجعل األطفال يميلون لالنضمام ألحد أطراف النزاع،
وأنهم يحاولون الثأر واالنتقام لمقتل أهلهم وأصدقائهم ( .)1وفي بعض األحيان نجد ان هناك دوافع أخرى
تتمثل بالبحث عن األمن واألمان ففقدانهما م ــن األطفال يجعلهم يبحثون عن المأوى فيضطرون
لالنضمام إل ـ ــى صفوف الجماعات الم ـس ـل ـح ــة أو القوات الحكومية ودائماً ما يتردد اإلشارة إل ـ ــى
الجماعات الم ـس ـل ـح ــة فالجماعات الم ـس ـل ـح ــة تقوم باستغالل األطفال وتجنديهم وعرفت على أنها كيانات
مسلحة تختلف عن الحكومة ،تتكون م ــن مليشيات مسلحة أو قوات معارضة أو جماعات حزبية أو
حتى قبلية ،وفي الغالب تنتمي تلك الجماعات إل ـ ــى أقليات أثنية أو عرقية أو دينية ضد الحكومة.

( )1مرزوق ،وفاء ،مرجع سابق ،ص.27
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المطلب الثاني
نشأة تجنيد األطـــفـــال
في هذا المطلب سيتم بيان نشأة تجنيد األطفال والقواعد التي تنظمه والتي لم تصل إل ـ ــى ذلك
التنظيم إال عبر مراحل متعددة وجهد دولي كبير ،وسنبين م ــن خالل هذا المطلب التأصيل القانوني
لتجنيد األطفال واالهتمام الدولي لمنع تجنيد األطفال.

الفرع األول
التأصيل القانوني لتجنيد األطـــفـــال
يعتبر تجنيد األطفال قديم ،فهناك الكثير م ــن الشواهد التاريخية التي تؤكد تواجد األطفال بين
صفوف المقاتلين ،وإن كانت هناك بعض الجيوش تمنع م ــن مشاركتهم في القتال .إال أن العالم قد
عرف تجنيد األطفال منذ القدم ،ففي بعض المجتمعات القديمة كانت تربية الـ ـط ـف ــل على أساس جعله
جندياً في المستقبل وهذا ما عرفته مدينة أسبارطة إذ كان اآلباء يضعون أطفالهم بعد والدتهم في المياه
الباردة في األنهار ،فإذا تحملت أجسادهم هذا الوضع فإنهم يستحقون العيش ومن ثم سيكونون جنوداً
أشداء في المستقبل ،وإن حصل العكس ولم يتحملوا الوضع فإنهم ال يستحقون الحياة ،وفي اليونان
القديمة تم تسجيل حاالت لمشاركة أفطال في سن مبكرة تتراوح بين الـ ( )1-9سنوات م ــن العمر في
معسكرات التدريب إال أنهم لم يشتركوا في القتال ،وإنما عملوا كخدم وحراس(.)1
في أوروبا كان الوضع مختلف تماماً إذ شارك أفطال بعمر لم يتجاوز الثانية عشر سنة قوات
نابليون في حروبها ،وفي بريطانيا استخدم األطفال بعمر دون الخامسة عشر سنة في األعمال القتالية
( )1الصوا ،محمد ،موقف اإلسالم م ــن تجنيد األطـ ـف ــال ،مجلة كلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية،
الجامعة األردنية ،العدد  1999 ،12ص.026
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وفي العصور الحديثة استخدم األلمان األطفال في الحروب العالمية الثانية .كما يذكر التاريخ بأن هناك
أطفال قاتلوا وهم صغار السن وبعدها أصبحوا قادة عسكريين بكبار مثل فردريك الكبير ملك بروسيا
ونابليون وهتلر وماوتسي تونغ ( .)1واليوم إذ يشهد العالم تزايداً في استخدام األطفال كجنود سواء أكان
داخل صفوف القوات النظامية أو في صفوف الجماعات الم ـس ـل ـح ــة ،إذ انتشرت مشاركة األطفال في
الفترة األخيرة بصورة كبيرة وخاصة في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة غير الدولية ،وتعتبر أفريقيا أكبر قارات
العالم استخداماً لألطفال إذ يوجد ما يزيد على  129.999طفل ما بين صفوف القوات النظامية أو
الجماعات الم ـس ـل ـح ــة ،ومن جانب آخر تقوم الجماعات الم ـس ـل ـح ــة في بعض الدول األفريقية بتجنيدهم
وضمهم إل ـ ــى صفوفها

()2

ويشهد العراق وعدد م ــن دول المنطقة كسوريا وليبيا واليمن انتشا اًر لتجنيد

األطفال خاصة بعد ظهور تنظيم داعش وضمه لكثير م ــن األطفال في تلك الدول ،لذا سيتم البحث في
انتشار تجنيد األطفال في العراق وسوريا واليمن.
تجنيد األطفال في العراق:أجبر الكثير م ــن األطفال بعدد م ــن دول العالم على حمل السالح وبلغ عددها أكثر م ــن
ثالثين دولة م ــن بينها العراق( ،)3وتجنيد األطفال في العراق ليس وليد هذه الفترة ،إذ استغل النظام في
التسعينات والثمانينات األطفال وتم استخدامهم في مختلف الفعاليات كالفتوة وتالها ما سمي أشبال
صدام ،إذ نجد أن هذه الفئة األخيرة كانت تستخدم أفطال بأعمار صغيرة جداً حتى وصلت ما بين

( )1النادي ،محمد ،مرجع سابق ،ص.03

( )2الخزرجي ،عروبة ،حقوق الـ ـط ـف ــل بين النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان7339 ،
ص.752

( )3رياض ،غالية ،حقوق الـ ـط ـف ــل بين االتفاقيات الدولية ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
 7313ص.136
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الثمان والعشر سنوات( ،)1بعد سقوط النظام واحتالل العراق م ــن قبل أمريكا والدول المتحالفة معها وما
خلفه ذلك م ــن مآس ودمار ،تعرض األطفال لشتى أنواع االنتهاكات ،كما أن القوات األمريكية
والبريطانية متهمة باستخدام األطفال في أثناء االحتالل ،باإلضافة غلى توفيرها األجواء والبيئة المناسبة
التي تؤدي إل ـ ــى انحراف األطفال عن الطريق السليم للعيش ،وذلك بحرمانهم م ــن أبسط مقومات الحياة
وممارسة القتل والترويع والتهجير ومحاصرة المدن وتدميرها وتدني مستوى التعليم والصحة ،وغير ذلك
تسبب في ابتعاد األطفال عن الطريق الصحيح ،وما أن انتهى االحتالل حتى جاءت مرحلة جديدة
وصل األمر بها إل ـ ــى سقوط بعض المدن العراقية بيد تنظيم داعش ،مما أدى إل ـ ــى استغالل األطفال
بصورة مباشرة واستخدامهم كجنود م ــن خالل الترهيب تارة والترغيب تارة أخرى ،حتى أسس داعش
مراكز تدريب خاصة لهذا الغرض ،واستخدم األطفال الجنود لمهام مختلفة م ــن بينها انتقال وإيصال
المعلومات وحمل السالح ،وكذلك استخدامهم كدروع بشرية ،م ــن جانب آخر فإن العراق ساير القوانين
واالتفاقيات الدولية في تجريم تجنيد األطفال م ــن خالل ما يأتي(:)2
عد
أ-قانون العمل العراقي رقم  91لسنة  1199المعدل ،إذ نصت الفقرة الثالثة م ــن المادة  ،11على ّ
األعمال اآلتية م ــن أسوأ أشكال عمل األطفال وهي ممنوعة " :كل أشكال العبودية أو الممارسات
المشابهة لذلك كبيع األطفال أو المتاجرة بهم أو عبودية األرض أو اإلقراض بالعبودية أو العمل القسري
أو اإلجبارية ويضمنها األعمال المفروضة بالقوة يضمنها تجنيد األطفال الستخدامهم في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
عد تجنيد األطفال م ــن أسوأ أشكال عمل األطفال وهي
الم ـس ـل ـح ــة" ،وبهذا فإن قانون العمل قد ّ
محظورة.
سن ال  13-8سنوات وحصلوا على تدريبات
( )1إذ تم تشكيل ما يسمى بأشبال صدام وتصل أعمارهم ما بين ّ
وتجميعهم في معسكرات خاصة ،كذلك أكدت اليونيسف استخدام الجيش العراقي لما يقارب الـ  8333طفل
خالل الفترة م ــن عام .7330-1929

( )2الخزرجي ،عروبة ،مرجع سابق ،ص ص.759- 756
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ب-تناول تجنيد األطفال كجريمة حرب ضمن مواد قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ()19
الذي صدر في عام  ،2991لمحاكمة المتهمين م ــن النظام السابق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها
في نظام تلك المحكمة ما يخص موضوع الدراسة أخذت المحكمة بعدة مسائل منها (تجريم تجنيد
األطـ ـف ــال ،والمحاكمة ،والتي جرت عدة محاكمات ألركان النظام السابق ولكنها لم تشمل جريمة تجنيد
األطـ ـف ــال ،بالرغم م ــن وجود إشارات لتجنيد األطفال خالل تلك الفترة.
ج-قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم  29لسنة  ،2912جاء في المادة األولى م ــن القانون :أوالً :يقصد
باالتجار بالبشر ألغراض هذا القانون تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم ،بواسطة التهديد
بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك م ــن أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل
السلطة."...
د-قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم  3لسنة  ،2919هذا القانون حدد سن الثامنة عشرة كحد أدنى
لاللتحاق في صفوف القوات الم ـس ـل ـح ــة بجميع أصنافها إذ نصت المادة ( )39ثانياً :أال يقل عمر
المتطوع عن  19سنة.
وبهذا فإن المشرع العراقي قد منع تجنيد األشخاص دون سن الثامنة عشرة م ــن العمر في العديد م ــن
التشريعات المحلية ليأتي ذلك متوافقاً مع القوانين واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ،بل نجده قد منع حتى
تطوعهم في صفوف القوات الم ـس ـل ـح ــة دون ذلك السن.
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تجنيد األطفال بسوريــــــــــــــــــا:بسوريا أصبح األطفال عرضة لشتى أنواع االنتهاكات ولم يكن التجنيد عنهم ببعيد ،إذ أن جميع
األطراف متهمة بتجنيد األطـ ـف ــال ،إذ أكدت األمم المتحدة وجود حاالت عديدة م ــن تجنيد األطـ ـف ــال،
وأشارت في تقارير لها على وجود تجنيد لـ ( )291طفالً في صفوف ما يسمى بالجيش الحر و 192
في صفوف جبهة النصرة و  29حالة في صفوف داعش ،لكنها أكدت أن تلك األرقام غير مؤكدة
ولكنها ال تقل عن العدد الموجود بطبيعة الحال ،فيما ّأدعت منظمة حقوق اإلنسان ( Human Rights
 )Watchوجود تجنيد لألطفال في صفوف الوحدات الكردية السورية كوحدات حماية الشعب ووحدات
حماية المرأة ،م ــن جانب آخر وثقت المنظمة تجنيد األطفال ألول مرة بعام  2912وأشارت في تقرير
لها إل ـ ــى أن األطفال في عمر الـ  19ساعدوا ما يسمى بالجيش الحر وفي أدوار متعددة فيما قاتل
األطفال في الـ  11م ــن العمر ،وأنهم استعملوا في التجسس والخدمة والهجمات االنتحارية ،ودعت
جميع الجهات إل ـ ــى وقف تجنيد األطفال (.)1
هذا وإن األحداث الجارية بسوريا أدت إل ـ ــى أوضاع مأساوية فانتشار الطائفية وقلة التعليم،
ومن خاللها ُدمرت المدارس وأغلقت أخرى أبوابها مما أدى إل ـ ــى استغالل األطفال وضمهم إل ـ ــى
األطراف المتنازعة (.)2
وقد قدرت اليونيسف أن هناك عدداً كبي اًر م ــن األطفال وصل إل ـ ــى حدود الـ (ثالثة ماليين
ونصف المليون) في سوريا والدول المجاورة ال يستطيعون الذهاب للمدارس ،وأن ما يقارب المليون طفل

( )1النادي ،محمد ،مرجع سابق ،ص .01
( )2تقرير لمنظمة  Human Rights Watchسنة .7317
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سوري محاصرون في مناطق النزاع ،وهذا يجعل جيالً بأكمله ضائعاً مما يؤدي إل ـ ــى سهولة استغاللهم
م ــن أطراف النزاع (.)1
هذا وجعل ما حدث في سوريا المشرع يلفت لمعالجة الموقف ،مما نتج عنه القانون رقم 11
لسنة  2913وسبقه في ذلك قانون مكافحة اإلرهاب رقم  11لسنة  ،2912وما حدا بالمشرع السوري
على القيام بتلك الخطوة ،اآلثار المدمرة الستخدام األطفال م ــن الجماعات الم ـس ـل ـح ــة ،وقيامهم بإجبار
األطفال على االنضمام لصفوفهم واستغاللهم بشتى أنواع االستغالل ،ومنها بطبيعة الحال تجنيدهم
للعمل كخدم وجواسيس باإلضافة إلشراكهم في القتال ،بل القيام بالعمليات االنتحارية ،وقد جاء في ذلك
القانون " -1كل م ــن جند طفال دون سن الثامنة عشرة م ــن العمر ،بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو
غيرها م ــن األعمال المتصلة بها ،كحمل األسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات
أو لالستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو االستطالع أو تشتيت االنتباه أو استخدامه كدرع بشري
أو في مساعدة الجناة وخدمتهم بأي شكل م ــن األشكال أو غير ذلك م ــن األعمال القتالية ،يعاقب
باألشغال الشاقة المؤقتة م ــن عشر إل ـ ــى عشرين سنة والغرامة م ــن مليون إل ـ ــى ثالثة ماليين ليرة
سورية.
-2تشدد العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إل ـ ــى األشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عن الفعل إحداث
عاهة دائمة بالطفل أو االعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أياً م ــن المؤثرات العقلية وتكون
العقوبة اإلعدام إذا أدى الجرم إل ـ ــى وفاة الـ ـط ـف ــل (.)2

( )1تقرير اليونيسف لسنة .7310

( )2المادة  488مكررة م ــن القانون رقم  11لسنة .7310
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تجنيد األطفال باليمـــن:يعتبر اليمن واحداً م ــن أفقر البلدان بالعالم ،وبرغم كون ذلك ليس السبب الرئيس لتجنيد
األطـ ـف ــال ،فهو يؤشر على إمكانية استغالله م ــن األطراف المتنازعة ،ومن األسباب التي تؤدي إل ـ ــى
تجنيد األطفال باليمن الطبيعة القبلية للمجتمع ،إذ يعتبر االنتماء إل ـ ــى صفوف المقاتلين رم اًز للرجولة،
وتشير اليونيسف في أحد تقاريرها على وجود أكثر م ــن ( )1299طفل ضمن صفوف أطراف النزاع في
عام  2919بالرغم كون هذه األرقام غير مؤكدة ،إال أن المؤكد م ــن أنه في حالة تزايد مع استمرار
النزاع الدائر هناك ،بالرغم قيام الحكومة بتوقيع خطة عمل في أيار لعام  2919لوقف ومنع تجنيد
األطفال وإطالق سراح الموجودين منه( ،)1كما أن اليمن قام بإصدار قانون خاصاً بالطفل (.)2
تجنيد األطفال في قارة إفريقيا :تعتبر إفريقيا واحدة م ــن أكبر قارات العالم بعمليات تجنيد األطـ ـف ــال،وهذا مرده إل ـ ــى أسباب مختلفة ،وذك بسبب ال ـن ـ ـ ازعـ ــات المستمرة فيها والمتمثلة في الفقر المستشري
بعدد كبير م ــن دولها وانتشار األسلحة الخفيفة وزهد ثمنها ،أذ أن السودان يتمثل فيها الكثير م ــن
حاالت االختطاف لألطفال ومن ثم إجبارهم على االنضمام إل ـ ــى أطراف النزاع سواء أكان الحكومة أم
الجماعات الم ـس ـل ـح ــة ،كما يتم استخدام األطفال بالخطوط األمامية في المعارك ،وكانت دول أوغندا
بدء م ــن عام  2991سواحل
عام  2991وما بعدها ،وليبريا ما بين عام  2999-1119والصومال ً
العاج بدءاً م ــن عام  ،2991تستخدم األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات التي جرت في تلك البالد م ــن جميع
أطراف النزاع(.)3

( )1تقرير لليونيسف عن وضع أطفال اليمن لعام .7314
( )2قانون الـ ـط ـف ــل اليمني رقم  45لسنة .7337
( )3المغربي ،صالح ،مصدر سابق ،ص .88

29

الفرع الثاني
االهتمام الدولي ألجل منع تجنيد األطـــفـــال
سيتم تناول هذا الفرع م ــن خالل البندين اآلتيين:
أوالً :يعتبر تنجيد األطفال ظاهرة :إذ أن األطفال تتمثل في أبرز الفئات المستضعفة في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة لما يلحق بهم م ــن آثار نفسية وجسدية م ــن جهة ومن جهة أخرى فإنهم ضعفهم وصغر
سنهم يجعل منهم فئة تحتاج إل ـ ــى الرعاية واالهتمام ،إال أن المالحظ ان قسماً م ــن األطفال أصبحوا
طرفاً في تلك ال ـن ـ ـ ازعـ ــات ،وذلك م ــن خالل تجنيدهم واستغاللهم م ــن الجماعات الم ـس ـل ـح ــة أو القوات
الحكومية على حد سواء ،وهناك يطرح تساؤل مهم وهو كيف يتعالم المجتمع الدولي مع مسألة تجنيد
األطفال منذ بدياتها حتى يومنا هذا ،بدءاً كانت النظرة إل ـ ــى هذا العمل على أنه ظاهرة ،وهذا يتضح
م ــن خالل التعريف اآلتي " هي ظاهرة متزايدة بالعالم بسبب ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،وأصبحت تشكل
تهديداً مباش اًر ألمن واستقرار كثير م ــن البلدان والمجتمعات البشرية في كثير م ــن الدول ،وبرزت بشكل
كبير في العقود األخيرة م ــن القرن الماضي ومثلت تحديا كبي اًر للحكومات والمنظمات الدولية الحكومية
وغير الحكومية والتي تُعنى بحقوق اإلنسان عامة وبحقوق األطفال خاصة" (.)1
وبهذا فإن استخدام مصطلح ظاهرة هو الذي كان سائداً ،ألن تجنيد األطفال كان ظاهرة منتشرة منذ
القدم وتم استخدامهم في الحرب العالمية الثانية ،وفي كثير م ــن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الدولية غير الدولية،
واستمر هذا المصطلح بالشيوع ،إذ تم تعريفها على أنها :ظاهرة م ــن الظواهر التي أقلقت المجتمع

( )1المغربي ،صالح ،مرجع سابق ،ص.88
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الدولي منذ وقت طويل ،وتم بذل الكثير م ــن الجهود في سبيل تحرير األطفال المجندين وإعادة دمجهم
في المجتمع “(.)1
واستم ار اًر للنهج المتبع في بيان معنى تجنيد األطفال ُعرف بأنه " :ظاهرة تم االهتمام بها م ــن
المنظمات غير الحكومية ثم انتقل االهتمام الدولي بها في التسعينات م ــن القرن الماضي بدراسة غراساً
ميشيل والتي بينت أثر النزاع المسلح على األطفال " (.)2
وبهذا فإن تجنيد األطفال أصبح يشكل خط اًر أكبر م ــن المخاطر التي تخلفها ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة
بحق األطـ ـف ــال ،لكونهم أصبحوا طرفاً فيها ،يشاركون الكبار في العلميات القتالية ويؤدون مهمات
أخرى ،لذا أصبح هذا األمر يشغل بال كثير م ــن الدول والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني ،كما كان
لألمم المتحدة بأغلب مفاصلها دور في معالجة هذه القضية ،وبهذا صار لزاماً على المجتمع الدولي
معالجة تلك المسألة بالطرق القانونية الكفيلة لحلها مع ضرورة توفير أفضل طرق الحماية لتخليص
األطفال م ــن تلك اآلفة التي أخذت تنخر جسد المجتمع الدولي بسبب كثرة ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة
وخاصة غير الدولية منها والمنتشرة في جميع قارات العالم مع العلم بأن النصيب األكبر شمل القارة
األفريقية ،ومن بينها االهتمام العالمي بالقانون الدولي اإلنـ ـس ـ ــان ــي وضرورة توفير االحترام الكافي
لقواعده والتي تمثلت باتفاقيات جنيف األربع لعام  ،1191ولكون هذه األخيرة لم تعالج موضوع تجنيد
األطفال وغفلت عنه لذا جاء البروتوكوالن اإلضافيان الملحقان بتلك االتفاقيات لسد النقص الحاصل
فيها ،وبعد ذلك تطورت القواعد القانونية ،إذ صدرت اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لعام 1191م ،ولحقها
بروتوكول خاص بشأن اشترك األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة وتوالت ق اررات مجلس األمن وتقارير
عد النظام
الجمعية العامة بخصوص أثر النزاع المسلح على األطـ ـف ــال ،ولعل الحدث األبرز هو ّ
( )1منجد ،منال ،مرجع سابق ،ص .101
( )2محمد ،أمل ،مرجع سابق ،ص.4
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األساسي للمحكمة الدولية الجنائية تجنيد األطفال جريمة تندرج تحت طائلة جرائم الحرب( ،)1ومن ثم
تحول العمل الدولي م ــن كونها ظاهرة إل ـ ــى وضع جديد وقواعد قانونية تحظرها وتبرز ضرورة حماية
األطفال تحت جميع األحوال والظروف ويعد ذلك أم اًر طبيعياً ،ألن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات التي حصلت أدت إل ـ ــى
كثرة المشاكل وتعقدها مما دعا للحاجة إل ـ ــى قواعد تنظمها.
ثانياً :تجنيد األطفال انتهاكاً وجريمـــة:
تعتبر مخالفة قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي انتهاكاً وجريمة دولية ولكن هذه االنتهاكات
تختلف بحسب نوع المخالفة واالنتهاك ،وتتراوح ما بين االنتهاكات البسيطة والجسيمة فأما البسيطة(،)2
فهي " األعمال المنافية التفاقيات جنيف لعام  1191والبروتوكول اإلضافي األول لعام  1199والتي
يجب أن يتخذ بشأنها إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية " أما االنتهاكات أو المخالفات الجسيمة فهي
" انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنـ ـس ـ ــان ــي الواردة في اتفاقيات جنيف األربع لعام 1191
وبروتوكولها اإلضافي األول .)3(" ..
وأنها تُعرف قانوناً بأنها " :االنتهاكات الجسيمة لالتفاقيات ولهذا الملحق بمثابة جرائم حرب مع عدم
اإلخالل بتطبيق هذه المواثيق " (.)4
على أن مصطلح االنتهاكات الجسيمة لم يرد لها تعريف في اتفاقيات جنيف ،إنما اكتفت ببيان
األفعال التي تعتبر انتهاكاً جسيماً دون وضع تعريف محدد (.)5
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
-

البند  76م ــن المادة  8م ــن النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية.
ناصري ،مريم ،فعالية العقاب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،الطبعة
األولى ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية 7311 ،ص48
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دليل تنفيذ ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي في القانون الوطني7313 ،ص42
المادة ( )85م ــن البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف.
وفقاً لنصوص المواد ( )142-103-51-53م ــن االتفاقيات األربعة (اتفاقيات جنيف) توالياً حيث جاءت
االنتهاكات التي وردت في المواد ( ،)51-53على النحو اآلتي:
قتل عمد.
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هذا واعتبر النظام األساسي للمحكمة تجنيد األطفال جريمة حرب ومن ثم فإنها تعتبر انتهاكات
جسيمة ،وأنها تمثل انتهاكاً للقيم اإلنـ ـس ـ ــان ــية ،لذلك وردت حماية خاصة لألطفال في اتفاقيات جنيف
األربع لعام 1191م ،وبروتوكوليها اإلضافيين لعام  1199كما حظرت بعض المواثيق الدولية تجنيد
األطفال (.)1
وأن مشاركة األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ترجع ألسباب متعددة يكونون ضحايا لتلك
ال ـن ـ ـ ازعـ ــات ،وعلى سبيل المثال:
 قسم م ــن هؤالء األطفال منفصل عن عائالتهم وأسرهم كاأليتام. قسم آخر يمثلون الحرمان االقتصادي واالجتماعي كالفقراء واألميين. األطفال المهمشون كأطفال الشوارع والالجئين في دولة أخرى والنازحين.على أن تلك األعمال تمثلت بمشاركة أما مباشرة أو غير مباشرة وعند الرجوع إل ـ ــى البروتوكولين
اإلضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف نجد أن المشاركة المباشرة تتمثل بصورة أعمال حربية تتضمن في
طابعها على إصابة أفراد القوات الم ـس ـل ـح ــة ومن ثم فهي ال تشمل األعمال التي تتضمن نقل األسلحة
والذخيرة والنقل والتموين ،ولقد أثار التمييز بينهما مشاكل خطيرة.
وبهذا فأن الجريمة تصنف ضمن االنتهاكات الجسيمة ،وبجود قواعد قانونية تطبق على الحرب
ستكون هناك ضمانة أكبر لحماية األطفال المجندين ،فإن اشتراكهم في تلك ال ـن ـ ـ ازعـ ــات ال يحرمهم م ــن
الحماية المقررة لهم ،إضافة غلى أن وضعهم يحتاج إل ـ ــى الرعاية واالهتمام ،وما زاد في تلك األهمية
تناول قواعد قانونية خاصة باألطفال والذي أدى بدوره إل ـ ــى توسيع دائرة الحماية.
-

تعذيب أو معاملة ال إنسانية.

-

التسبب عمداً في إحداث معاناة شديدة.
اإلضرار بالسالمة البدنية أو الصحية.

-

التجارب البيولوجية.

تدمير الممتلكات واالستيالء عليها.
يتعلق بالضرورة العسكرية وبطرق غير مشروعة.

أما انتهاكات االتفاقيات الثالثة والرابعة وفي المواد (:)142-103
-

إرغام أسرى الحرب على الخدمة في القوات الم ـس ـل ـح ــة لقوات العدو.

تعمد حرمان أسرى الحرب أو األشخاص المحميين م ــن حقهم في محاكمة عادلة.

 أما المادة  142فتتعلق بالنقل والحجز غير المشروعين وكذلك أخذ الرهائن.( )1مثل اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لعام 1989م واتفاقية منظمة العمل رقم  187لسنة  ،1999والبروتوكول االختياري الملحق
باتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لسنة  7333والخاص باشتراك األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة.
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المطلب الثالث
حماية األطفال بظل الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي
يوفر ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي حماية خاصة لألطفال .ففي حالة نشوب أي نزاع مسلح –
سواء كان دولياً أم غير دولي – يستفيد األطفال م ــن الحماية العامة الممنوحة لألشخاص المدنيين
الذين ال يشتركون في األعمال الحربية.
وتكفل اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب والتي تطبق أثناء
ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الدولية الم ـس ـل ـح ــة ،لألطفال باعتبارهم أشخاصاً محميين ،معاملة إنسانية تشمل حق احترام
الحياة والسالمة البدنية والمعنوية وحظر اإلكراه والعقوبات الجماعية واألعمال االنتقامية( ،)1وفي حاالت
النزاع المسلح غير الدولي يتمتع األطفال بالضمانات األساسية الممنوحة لألشخاص الذين ال يشتركون
مباشرة في األعمال العدائية( ،)2ويتمتعون أيضاً بالمبدأ الذي ينص على أنه " ال يجوز ان يكون كل
م ــن السكان المدنيين واألشخاص المدنيين عرضة ألي هجوم " ( .)3وتم تعريف األشخاص المحميين
ضمن االتفاقية الرابعة " بأنهم األشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان ،في حالة
قيام نزاع أو احتالل ،تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا م ــن رعاياه أو دولة احتالل ليسوا م ــن رعاياها".
فمن هو الشخص المدني المحمي؟ وما مضمون هذه الحماية المتوفرة له؟
فقد جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1191م ،مختصة بحماية المدنيين لكن الحماية التي
توفرها هذه االتفاقية خاصة بفئة معينة م ــن المدنيين ،حيث ال توفر الحماية لرعايا الدولة نفسها وإنما

( )1اتفاقية جنيف الرابعة مواد  72إل ـ ــى  04الوارد لدى :السالم ،جعفر عبد ،مبادئ ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي العام،
 ،1995ص .51

( )2اتفاقيات جنيف ،المادة الثالثة المشتركة البروتوكول اإلضافي الثاني ،م .4/
( )3البروتوكول اإلضافي الثاني م 10/
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لمدنيين ليسوا م ــن رعايا الدولة أو مواطنيها .وإذا ما توفرت هذه الحماية فإنها حماية م ــن األعمال
المحظورة التي قد يقوم بها األعداء ،وليس م ــن اتيان األعمال العسكرية نفسها ( .)1لكن البروتوكول
األول لعام  ،1199قام بتطوير قانون ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة بحيث يكفل حماية المدنيين م ــن أخطار
األعمال العسكرية ،إذ استطاع تأمين الحماية التي كانت متوفرة بالسابق إل ـ ــى فئة معينة م ــن المدنيين
إل ـ ــى السكان المدنيين بصورة أوسع وأشمل طالما ليس لهم دور مباشر باألعمال العدائية.
إن هذا المطلب سيتناول الفرع األول الحماية العامة للمدنيين في ظل ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي والتي تطبق على األطفال على أساس أنهم م ــن األشخاص المحميين ،والحماية الخاصة
التي يوفرها ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي لألطفال كفرع ثان.

الفرع األول :حماية األطفال المدنيين في ظل الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي:
تجب الحماية والمعاملة اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة لألشخاص المحميين ،ويجب معاملة هؤالء األشخاص
كمعاملتهم وقت السلم مع توفر بعض الضمانات لهم ،الحق باحترام شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم
ومعاملتهم معاملة إنسانية دون أي تمييز .وكما يتوفر لجميع األشخاص غير المشتركين بصورة مباشرة
في األعمال العدائية أثناء ال ـن ـ ـ ازعـ ــات ذات الطابع غير الدولي ضمانات أساسية باإلضافة لما توفره
المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيف م ــن حماية .ضمن هذا المطلب سيتم بحث مبدأ حماية
المدنيين ،تجويعهم كأسلوب م ــن أساليب الحرب ،حظر النقل أو النفي الجبري ،أعمال الغوث للسكان
ولألطفال المدنيين ،واالعتقال للسكان واألطفال المدنيين.

( )1محمود ،عبد الغني7333( ،م) ،حماية ضحايا ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي والشريعة
اإلسالمية ،دار المستقبل للنشر والتوزيع ،ص .711
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البند األول :مبدأ حماية المدنيين:
يتوجب على األطراف في النزاع المسلح الدولي كمبدأ أساسي التمييز بين السكان المدنيين
والمقاتلين م ــن جهة وما بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية م ــن جهة أخرى ،وتوجه عملياتها ضد
األهداف العسكرية دون غيرها ( .)1أما األعيان المدنية فقد تم تعريفها بشكل سلبي على أنها كافة
األعيان التي ليست أهدافاً عسكرية ( .)2وبذلك تكون مهاجمة األهداف العسكرية أم اًر شرعياً .وأما
االعتداء على هدف في منطقة تجمع مدنيين أو أي اعتداء يمكن ان يحدث خسائر بأرواح المدنيين
بشكل عرضي أو أي إ حداث ضرر ألعيان مدنية ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين كالمواد الغذائية
والمناطق الزراعية التي تنتجها ،والمحاصيل الزراعية ،والماشية ،ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال
الري يعتبر أم اًر غير شرعي .وال يقتصر األمر على األعيان المدنية فحسب ،بل إن األماكن التي
يفترض انها تُكرس عادة ألغراض مدنية مثل منزل أو مدرسة وال تستخدم في تقديم مساهمة فعالة
للعمل العسكري ،فإن االعتداء عليها يعتبر أم اًر غير شرعي كذلك ( .)3وفي النزاع المسلح غير الدولي
السكان المدنيين يتمتعن بحماية عامة م ــن األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ( ،)4ويتضمن هذا
بناء على ما سبق ضرورة التمييز ما بين المدنيين ومن يقومون بدور مباشر في األعمال العدائية.

( )1البروتوكول األول م .47/
( )2البروتوكول األول م .)1( 57 /
( )3البروتوكول األول م .)0( 57 /
( )4البروتوكول األول م .10 /

86

البند الثاني :تجويع األطفال المدنيين كأسلوب مـــن أساليب الحرب
ألطراف النزاع الحق في اختيار األساليب التي تستخدمها في النزاع ( ،)1لكن تجويع المدنيين
كأسلوب م ــن أساليب القتال محظور في كل م ــن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الدولية وغير الدولية (.)2
وهذا الحظر ال ينتهك فقط م ــن خالل النقص في الغذاء الذي قد يؤدي إل ـ ــى الموت ،لكن أيضاً
في حال جعل كل السكان يعانون م ــن الجوع بسبب الحرمان م ــن الغذاء ومصادره .وبذلك يحظر
مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان أو المواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على
قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية ،عندما يكون القصد منها تجويع المدنيين .وقائمة
الحظر م ــن مهاجمة ،تدمير ،نقل ،تعطيل ،والقصد م ــن كذرها بهذا الشكل أن تشمل جميع االحتماالت
بما فيها التلويث بالمواد الكيميائية أو مادة أخرى في المخزون المائي أو إلهالك المحاصيل الزراعية،
أو زراعة األلغام في المناطق الزراعية أو في أشغال الري بهدف حرمان السكان المدنيين م ــن الغذاء
فكل ذلك يعد انتهاكاً لهذا الحظر (.)3
بعض االستثناءات على ما ذكر سابقاً تطبق في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الدولية ،ومثالها
استخدام الخصم األعيان والمواد كزاد ألفراد قواته الم ـس ـل ـح ــة وحدهم ،فإنهم ال ينتقصون بهذا م ــن
الحماية المتوفرة للمدنيين .وفضالً عن ذلك المبادئ التي تطبق في النزاع الدولي تحدد بأن األعيان التي
ال غنى عنها لبقاء المدنيين ال تكون محالً لهجمات الردع (.)4
وألهمية البيئة الطبيعية لبقاء األفراد والتي تتضمن القدرة على إنتاج واستهالك الطعام ،يطالب
ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي حماية البيئة الطبيعية في وقت الحرب ضد األضرار واسعة االنتشار
( )1البروتوكول األول م .05/

( )2البروتوكول األول م  .)1( 54/البروتوكول الثاني م .14/

( )3الزمالي ،عامر ،أسرى الحرب وحقهم في المعاملة الكريمة وفي العودة إل ـ ــى ديارهم ،مجلة اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،ص.14

( )4البروتوكول األول م .)5 ،4 ،0( 54/
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وطويلة األمد .وهذه الحماية تتضمن منع استخدام وسائل أو أساليب للقتال ،يقصد بها أو قد يتوقع منها
أن تلحق بالبيئة الطبيعية أض ار اًر بالغة ،ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان .السالح الكيميائي ،على
سبيل المثال ،المحظور تحت ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،يقع في ظل هذا الوصف (.)1

البند الثالث :حظر النقل أو النفي الجبري لألطفال اثناء الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة
الداخلية بوصفهم مدنيين:
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم م ــن األراضي المحتلة
إل ـ ــى أراضي دولة االحتالل أو إل ـ ــى أراضي أي دولة أخرى ،محتلة أو غير محتلة ،أياً كانت دواعيه.
أما إذا كان اإلخالء الكلي أو الجزئي لمنطقة محتلة معينة ،قد تم بسبب أمن السكان أو ألسباب
عسكرية قهرية ،فإن على الدولة المحتلة أن تتحقق م ــن أن االنتقاالت تجري في ظروف مرضية م ــن
وجهة السالمة والشروط الصحية واألمن والتغذية وعدم تفريق العائلة الواحدة .وكذلك ال يجوز لدولة
االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً م ــن سكانها المدنيين إل ـ ــى األراضي التي تحتلها (.)2
إن م ــن قواعد النزاع المسلح غير الدولي حظر الترحيل القسري للمدنيين ،ما لم يتطلب ذلك أمن
األشخاص المدنيين أو أسباب عسكرية ملحة ،وإذا اقتضت الظروف لهذا اإلجراء يجب اتخاذ كافة
اإلجراءات الممكنة الستقبال السكان المدنيين بمن فيهم األطفال في ظروف مرضية م ــن حيث المأوى
واألوضاع الصحية الوقائية والعالجية والسالمة والتغذية ( .)3فالتنقالت المحظورة للمدنيين واألطفال م ــن
قبل أطراف النزاع المسلح الدولي تشكل انتهاكات جسيمة م ــن اتفاقيات جنيف المؤرخة  12آب 1191

( )1البروتوكول األول م .)0( 05 ،)1( 55
( )2جنيف الرابعة م.49/

( )3البروتوكول الثاني م .12/
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وفي البرتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف لعام  ،1191وكما أنها تشكل جريمة حرب في ظل نظام
روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (.)1

البند الرابع :أعمال الغوث للسكان ولألطفال أثناء الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة الداخلية:
جاء ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي بمجموعة أحكام تضمن تزويد المدنيين بما في ذلك األطفال
بالمؤن الغذائية واإلمدادات الطبية بدون تمييز مجحف للسكان المدنيين في إقليم خاضع لسيطرة طرف
في النزاع إذا لم يزودوا بما يكفي م ــن المدد ،وذلك شريطة موافقة األطراف المعنية على هذه األعمال.
وتسمح بحرية مرور أي رساالت م ــن األغذية الضرورية والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة
عشرة والنساء الحوامل ،وإعطائهم األولوية لدى توزيع إرساالت الغوث (.)2
وعلى الدول األطراف أال تعتبر عروض الغوث تدخال في النزاع المسلح وال أعماال غير ودية.
وعلى الدول األطراف في النزاع والدول المتعاقدة في البروتوكول األول أن تسمح وتسهل المرور السريع
وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها ،حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة
للسكان المدنيين ولألطفال التابعين للخصم ،على أن يتم توزيع هذه اإلرساليات دون تأخير ،وال يجوز
بأي حال أن تحول اإلرساليات عن مقصدها .ويشجع أطراف النزاع وكل طرف متعاقد بالبروتوكول
األول بتسهيل إجراء تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث (.)3

( )1نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية م ( 8/ب).8

( )2جنيف الرابعة م  .70/البروتوكول األول م .)1( 23/
( )3البروتوكول األول م .)5-1( 23/

89

البند الخامس :اعتقال أو احتجاز السكان واألطفال أثناء الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة
الداخلية:
يتم اعتقال األشخاص المحميين في بعض الحاالت وينطبق هذا على األشخاص الموجودين
على أرض الخصم واألشخاص المقيمين في أرض محتلة .االعتقال هنا يكون ألسباب أمنية ،ووفرت
اتفاقية جنيف الرابعة أحكاماً تحمي بها وضعهم القانوني كمعتقلين ووصفت معاملتهم كمعاملة أسرى
الحرب ،لكن باختالف يعود لطبيعة أن هؤالء المعتقلين م ــن المدنيين ،وهذا االعتقال ال يعتبر عقوبة،
وإنما تدبي اًر قد فرض ألسباب أمنية فقط ( .)1وكما يتم توفير الغذاء والشراب الكافي لهؤالء المعتقلين أو
المحتجزين ،وإيوائهم في أماكن تتوفر فيها جميع الشروط الصحية وضمانات السالمة مع محاولة
تجميع أفراد العائلة الواحدة ،وتقدم لهم الرعايا الطبية وحرية ممارسة شعائرهم الدينية ،وتشجعهم على
األنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية .ويحق للمعتقلين والمحتجزين تلقي طرود اإلغاثة
الفردية والجماعية ،والسماح لهم بتلقي وإرسال الرسائل والبطاقات لمعرفة أخبار عائالتهم.
وكوسيلة لإلفراج عن المعتقلين أثناء فترة النزاع ،تشجع الدول األطراف بأن يعقد اتفاقيات
لإلفراج عن فئات معينة م ــن المعتقلين أو إعادتهم إل ـ ــى الوطن ،أو إيوائهم في بدل محايد .وحالما
تنتهي األعمال العدائية ينتهي االعتقال وتعمل األطراف على تأمين عودة جميع المعتقلين إل ـ ــى آخر
محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم إل ـ ــى أوطانهم (.)2

( )1جنيف الرابعة م .28 ،68 ،40 ،47 ،41/
( )2جنيف الرابعة م  .105-29/البروتوكول الثاني م .5/
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المطلب الرابع
القواعد والمبادئ الدولية الخاصة بحماية األطفال أثناء الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة غير الدولية
في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الداخلية والدولية تتعرض حياة األطفال الذين قيدت حريتهم للخطر بسبب
عدم قدرتهم على حماية أنفسهم .ونقصد بالمقيدة حريتهم ،أولئك الذين وقعوا تحت قبضة العدو أو الذين
قيدت حريتهم بسبب المرض أو الجرح والراقدين في المستشفيات ،أو الذين أوقفوا في المعتقالت أو
سجنوا.
ومثل هؤالء األطفال إما أن يكونوا م ــن المدنيين ،فيعاملون معاملة المدنيين ،أو انهم م ــن
العسكريين .فبعض الدول تجند األطفال الذين تزيد أعمارهم على ( )11سنة في القوات الم ـس ـل ـح ــة .كما
أن الكثير م ــن الدول تجند النساء في القوات الم ـس ـل ـح ــة.
وسوف يتم بحث األشخاص الذين قيدت حريتهم م ــن األطفال والنساء ،الذين وقعوا تحت االسر
أو جرحوا أو مرضوا أو وقعوا تحت قبضة العدو ،فأودعهم في المعتقالت والسجون .وهو ما تتناوله
الفروع اآلتية خالل الفرع االول حماية األطفال م ــن التعذيب ،أما معاملة أسرى الحرب م ــن األطفال
فمن خالل الفرع الثاني ،في حين تكون حماية اإلمدادات الطبية والغذائية في الفرع الثالث.

الفرع األول :حماية األطفال أثناء الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة الداخلية مـــن التعذيب.
تُعتبر مسألة حماية األطفال م ــن آثار ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة م ــن أولويات ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي .إذ تنص قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي على اتخاذ تدابير دولية فعالة لضمان تنفيذ
معايير حقوق اإلنسان ورصدها فيما يتعلق بالسكان الواقعين تحت االحتالل األجنبي وينبغي توفير
حماية قانونية فعالة ضد انتهاك حقوق اإلنسان لهؤالء السكان طبقا لقواعد حقوق اإلنسان والقانون
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الدولي والسيما اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12
آب/أغسطس  1191وغيرها م ــن قواعد القانون اإلنـ ـس ـ ــان ــي.

()1

الفرع الثاني :حماية اإلمدادات الطبية والغذائية لألطفال أثناء الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة الداخلية.
لم ينص ميثاق األمم المتحدة في المادة ( )91على صالحية مجلس األمن في منع الغذاء
والدواء عن الدولة التي تتخذ بحقها التدابير التي ال تتطلب استخدام القوة العسكرية ،كما لم تنص عليها
المادة ( )92م ــن ميثاق األمم المتحدة ضمن األعمال العسكرية التي يجوز لمجلس األمن أن يتخذها
بحق دولة قرر مجلس األمن اتخاذ مثل هذه األعمال بحقها.
وكذلك توفير المواد الغذائية ،والمواد الغذائية المخصصة لالستهالك البشري والمخصصة أيضا
لالستهالك الحيواني م ــن األغذية الطبيعية والمصنعة ،واألدوات المتعلقة بتصنيعها وخزنها ونقلها
والمنشآت الخاصة بها ،وقد وضعت اتفاقيات جنيف لعام  1191والبرتوكوالن اإلضافيان لعام 1199
األحكام الخاصة بحماية هذه المواد في وقتي السلم والحرب.

( )1إعالن وبرنامج عمل فيينا في المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان المعقود في 75 ،14خزيران  .1990ص.66
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المطلب الخامس
قواعد الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي العرفي الخاصة بحماية األطفال أثناء الــنــــزاعــــات
المــســلــحـــة غير الدولية

إن أبرز إسهام للقانون الدولي اإلنـ ـس ـ ــان ــي العرفي في تنظيم ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الداخلية هو أن
يذهب إل ـ ــى أبعد م ــن أحكام البروتوكول اإلضافي الثاني .وفي الواقع خلقت الممارسة عددا كبي ار م ــن
القواعد العرفية المفصلة بشكل أوسع م ــن أحكام البروتوكول اإلضافي الثاني ،وبالتالي مألت ثغرات
هامة في تنظيم ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الداخلية ،وعلى سبيل المثال يتضمن البروتوكول اإلضافي الثاني تنظيما
بدائيا في إدارة األعمال العدائية ،إذ تنص المادة ( )10منه على أنه " :ال يجوز أن يكون السكان
المدنيون بوصفهم هذا وال األشخاص المدنيون محال للهجوم  ...ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال
العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا الدور " .وعلى خالف البروتوكول اإلضافي األول،
ال يتضمن البروتوكول الثاني قواعد وتعاريف لمبدأي التمييز والتناسب .إذ سدت إل ـ ــى حد كبير الثغرات
في تنظيم إدارة االعمال العدائية في البروتوكول اإلضافي الثاني عن طريق ممارسات الدول ،التي أدت
إل ـ ــى خلق قواعد موازية لقواعد البروتوكول اإلضافي األول ،ولكنها تنطبق كقانون عرفي في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة غير الدولية وتغطي هذه القواعد المبادئ األساسية إلدارة األعمال العدائية ،إذ تتضمن قواعد
بشأن األشخاص واألعيان المشمولين بالحماية وعن اساليب الحرب المتعددة (.)1

( )1علتم ،شريف ،دلول القانون اإلنـ ـس ـ ــان ــي وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه ،7331 ،دار المستقبل العربي،
بيروت ،ص .114
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وتضمنت الدراسة التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر مجموعة م ــن قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي العرفي ،إذ شملت هذه الدراسة ( )161قاعدة دولية إنسانية عرفية ،وإن هذه القواعد تعزز
الحماية القانونية لألشخاص المتضررين م ــن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،أما بخصوص النساء واألطفال،
فإنهم يندرجون تحت القواعد الخاصة بحماية المدنيين هذه الحماية بصورة عامة ،أما القواعد العرفية
التي خصت النساء واألطفال في هذه الدراسة فسنقوم ببيانها وكما يلي:

أوال :القاعدة ( )081التي تنص على ما يلي:
" يوضع األطفال المحرومون مـــن حريتهم في أماكن منفصلة عن األماكن المخصصة للراشدين،
ويستثنى مـــن ذلك الحاالت األسرية التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات إدارية ".
فصل األطفال عن الراشدين ،ولكن بشرط أالّ يشكل ذلك انتهاكا
يفهم م ــن هذه القاعدة أنه ّ
يتعين أن ُي َ
لحق العائالت في إيواء أفرادها معا .وجاء هذا االستثناء م ــن باب إبقاء أفراد العائلة الواحدة معا ،في
حين أن اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل جاءت بهذا االستثناء م ــن باب ما تتطلبه المصالح العليا للطفل ( .)1وال
( )1نصت المادة ( )09م ــن اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل على ما يلي " :تكفل الدول االطراف= :
أ.

أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره م ــن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية .وال
تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة

سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم.

حرم أي طفل م ــن حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية .ويجب أن يجري اعتقال األطفال أو احتجازهم
ب .أال ُي َ
أو سجنهم وفقا للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة.
اعى فيها
ت .يعامل كل طفل محروم م ــن حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اإلنسان ،وبطريقة تُر َ
احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه؛ وبوجه خاص .يفصل كل طفل محروم عن حريته عن البالغين ،ما
لم ُي َعُّد أن مصلحة الـ ـط ـف ــل تقتضي خالف ذلك ،ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن
طريق المراسالت والزيارات ،إال في الظروف االستثنائية.

ث .يكون لكل طفل محروم م ــن حريته الحق في الحصول في أسرع وقت على مساعدة قانونية وغيرها م ــن
المساعدات المناسبة ،فضال في الحق في الطعن في شرعية حرمانه م ــن الحرية أمام محكمة أو سلطة
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يوجد هناك اتفاق على تحديد السن القانوني الذي بموجبه ُي َعُّد الشخص طفال ،إذ إن اتفاقية الـ ـط ـف ــل
لعام  1989وفي المادة األولى عرفت الـ ـط ـف ــل على أنه " :كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر ،ما لم
ينص
يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه " .في حين إن نظام السجون في راوندا ُّ
على أن السجناء الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر يحتجزون مفصولين عن البالغين ،أما نظام السجون
ينص على أن هذا التدبير يطبق على األشخاص الذين لم يبلغوا واحداً وعشرين عاما
في باكستان فإنه ُّ
(.)1
ثانيا :القاعدة ( )035التي تنص على ما يلي:
" يتمتع األطفال المتأثرون بالنزاع المسلح باحترام خاص وحماية خاصة.
تكرس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي العرفي المنطبقة في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة الدولية وغير الدولية ،وترد ضرورة احترام وحماية حقوق األطفال في كثير م ــن كتيبات
الدليل العسكري المنطبقة في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،فضال عن التأكيد على هذه الحماية عبر ق اررات
مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة ،وقد أكد مجلس األمن في ق ارره المرقم  1761لعام
1999على أطراف ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة إل ـ ــى اتخاذ التدابير المستطاعة أثناء ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة
للحد م ــن الضرر الذي يعانيه األطفال  .هذا وقد أكد المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر

مستقلة ومحايدة أخرى ،وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء م ــن هذا القبيل .اعتمدت هذه االتفاقية
وعرضت على التصويت والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( )75/44المؤرخ في 73
تشرين

الثاني

عام

،1989

نص
ُّ

االتفاقية

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf

منشور

على

الرابط:

( . )1جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك .للجنة الدولية للصليب األحمر ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي
العرفي ،المجلد األول ،القاهرة ،ص .081
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في عامي  ،1986و ،1996عبر ق اررين يشددان على أهمية احترام األطفال وحمايتهم في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة ( .)1ومن أمثلة الحماية الخاصة باألطفال ما يلي:
 .1الحماية م ــن جميع أشكال العنف الجنسي.
 .7فصل األطفال عن الراشدين طوال مدة حرمانهم م ــن الحرية إال إذا كانوا أفراداً م ــن عائلة
نفسها.
 .0ضمان حصول األطفال على التعليم ،والطعام ،والرعاية الصحية.
 .4اإلجالء م ــن مناطق القتال ألسباب تتعلق بالسالمة.
ُّ .5لم شمل األطفال غير المصحوبين م ــن ذويهم بعائالتهم (.)2
ثالثاً :القاعدة ( )036التي تنص على ما يلي:
" ال يجند األطفال في القوات المــســلــحـــة أو في الجماعات المــســلــحـــة ".
عن طريق ممارسة الدول في المنازعات الدولية وغير الدوليةُ ،و مج َدت هذه القاعدة التي تُ معُّد م ــن قواعد
ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي العرفي ،إذ إن البروتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف تحظر تجنيد األطـ ـف ــال،
فضال عن الحظر المنصوص عليه في اتفاقية الـ ـط ـف ــل ( .)3وبمقتضى النظام األساسي للمحكمة

( )7جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك .مصدر سابق ،ص .473
( )1جان-ماري هنكرتس .مصدر سابق .ص .471

تنص المادة ( )08م ــن اتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لعام  1989على ما يلي:
(ُّ )7

 .١تتعهد الدول األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنـ ـس ـ ــان ــي الدولي المنطبقة عليها في المنازعات الم ـس ـل ـح ــة
وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
 .٢تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن أال يشترك األشخاص الذين لم يبلغ سنهم
خمس عشرة سنة اشتراكا مباش ار في الحرب.
 . ٣تمتنع الدول األطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها الم ـس ـل ـح ــة .وعند تجنيد
بعض األشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ،يجب على الدول

األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سنا.
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يشكل جريمة
الجنائية الدولية فإن تجنيد األطفال إلزاماً أو طوعاً في القوات أو الجماعات الم ـس ـل ـح ــة ّ
حرب في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الدولية وغير الدولية .وقد أدانت دول ومنظمات دولية ممارسات تجنيد األطفال
المزعومة وعلى سبيل المثال ،في بوروندي ،وجمهورية كونغو الديمقراطية ،وليبيريا ،وميانمار ،وأوغندا.
وفي قرار صدر م ــن مجلس وزراء منظمة الوحدة االفريقية عام  1996بشأن محنة األطـ ـف ــال ،إذ دعا
القرار وعلى األخص األطراف المتحاربة في البلدان المتورطة في الحروب األهلية إل ـ ــى اإلحجام عن
تجنيد األطفال (.)1
رابعاً :القاعدة ( )037التي تنص على:
" ال يسمح لألطفال بالمشاركة في األعمال العدائية ".
تكرس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي العرفي المنطبقة في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الدولية وغير الدولية ،فقد نصت المادة ( )22الفقرة( )7م ــن البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات
جنيف ،والمادة ( )4فقرة  0م ــن البروتوكول اإلضافي الثاني على حظر مشاركة األطفال في األعمال
يشكل استخدام األطفال للمشاركة في
العدائية ،وبمقتضى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ ّ
الفعاليات العدائية جريمة حرب في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الدولية وغير الدولية وهذا ما نصت عليه في
تنص بالقول على " تجنيد
المادة ( )8الفقرة  2 /7م ــن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي ُّ
األطفال دون الخامسة عشرة م ــن العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات الم ـس ـل ـح ــة أو الجماعات
الم ـس ـل ـح ــة أو استخدامهم فعلياً للمشاركة في األعمال الحربية" (.)2
 .٤تتخذ الدول األطراف-وفقا اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنـ ـس ـ ــان ــي الدولي بحماية السكان المدنيين في
المنازعات الم ـس ـل ـح ــة -جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بنزاع
مسلح.

( )1جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك .مصدر سابق ،ص .470

( )7جون-ماري هنكرتس ولويس دوزوالد-بك .مصدر سابق .ص .474
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المبحث الثاني
جريمة اإلغتصاب وأركانها
جريمة االغتصاب م ــن الجرائم الضرر؛ ألن الحدث المكون لها وهو الوقاع الحادث دون
رضاء األنثى التي جرت مواقعتها وهو في ذاته حدث ضار ،الضرر فيه متمثل في العدوان على
الحرية الجنسية.
كما وتعتبر هذه الجريمة م ــن الجرائم العمدية والتي يرتكبها الجاني الذكر على األنثى المجني
عليها بدون رضاها وتمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمرأة والتي هي بالنتيجة فرد م ــن أفراد المجتمع
واالعتداء عليها يعتبر اعتداء على المجتمع أيضاً.

المطلب األول :تعريف جريمة االغتصاب:
عرف قانون العقوبات األردني جريمة االغتصاب بأنها (مواقعه باإلكراه ألنثى غير زوجه) م ــن
هذا التعريف يتبين بأن صفات المجني عليه تكون أنثى وغير زوجة للجاني وعليه فإنه وبمفهوم
المخالفة لهذا النص ال يعتبر مواقعة الرجل لزوجته باإلكراه جريمة اغتصاب ألنه يمارس حقاً أجازه
القانون.
وقانون العقوبات المصري عندما عرف جريمة االغتصاب لم ينص على عبارة " غير زوجة"
كالمشرع األردني ولكن المقصود بداهة مواقعة امرأة غير حل للجاني أي المواقعة غير الشرعية ألن هذا
المعنى تقيده القواعد العامة ،إذ المواقعة المشروعة ولو بدون رضا األنثى تعد م ــن قبيل استعمال الحق.
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كما يعرف الفقيه الفرنسي " جارو " االغتصاب بأنه " االتصال الجنسي بامرأة دون مساهمة
إرادية م ــن جانبها) ،ويعرفه الفقيه " جارسون " بأنه (الوقوع غير المشروع ألنثى مع العلم بانتفاء
رضاها) (.)1
ويالحظ على تعريف الفقيه الفرنسي " جارو " هو تعريف مبهم وغير واضح فعبارة (دون
مساهمة إرادية) لم تحدد أن كان المقصود انعدام الرضا أم ال ،ألنه م ــن الممكن ان يكون هنالك رضا
ولكن دون تفاعل مع الجماع أو الممارسة الجنسية ،وبالتالي فإنه ال يمكن اعتبار هذا الفعل جريمة
اغتصاب لوجود الرضا.
وقد قضت محكمة التمييز األردنية بأن :االغتصاب وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاء
يستلزم إيالج قضيب ذكري في المكان المعد له م ــن األنثى ،فإذا أثبتت البينة الفنية أن غشاء البكارة
لدى المجني عليها سليم م ــن أي تمزقات وأنه ال يسمح بإيالج قضيب ذكري فإن فعل االغتصاب يغدو
مستحيالً لتعذر حدوثه لعدم التناسب بين قضيب المتهم وفرج الـ ـط ـف ــلة المجني عليها ويكون فعل المتهم
إنما يشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض وليس االغتصاب (..)2
وقضت أيضاً " :االغتصاب وفق التعريف الفقهي هو إيالج قضيب ذكر في المكان
المخصص له م ــن األنثى دون رضاها ،وال يشترط فيه فض البكارة إذ قد يتم اإليالج دون فض البكارة
إذا كان غشاء البكارة م ــن النوع الذي يسمح باإليالج دون ان ينفض (.)3
بأنه مواقعة أنثى بك اًر أم ثيباً ،بدون رضاها ،والمواقعة تتمثل بإيالج
كما أن االغتصاب يعرف ُ
عضو التذكير في فرج امرأة بصورة كاملة أو جزئية سواء تم القذف فيها أم ال ،هذا ونعرف المشرع

( )1المهيمن ،برك ،القانون الخاص في قانون العقوبات ،الطبعة السادسة ،ص .624
( )2تمييز جزاء رقم ( )7333/114مجلة نقابة المحامين ،ص  7477لسنة .7337
( )3تمييز جزاء رقم ( ،)7333/29مجلة نقابة المحامين ،ص  1170لسنة .7337
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العراقي االغتصاب بأنه " وقاع أنثى بغير رضاها " إذ نصت الفقرة األولى م ــن المادة ( )090م ــن
قانون العقوبات العراقي على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل م ــن واقع أنثى بغير
رضاها ،"..وهناك نصوص مشابهة لهذا النص في قانون العقوبات الليبي

()1

()2

والسوداني

والسوري

( )3

والمصري(.)4
هذا وأقرت بعض القوانين مفهوماً أوسع لالغتصاب ليشمل كل إيالج غير مشروع ،فالمادة
( )70-777م ــن قانون العقوبات الفرنسي لسنة( )1997قد عرف االغتصاب بأنه " :كل فعل يمثل
إيالجاً جنسياً ،وأياً كانت طبيعته ،يقع على شخص الغير بالعنف أو التهديد أو اإلكراه أو المباغتة يعد
اغتصاباً" ( ،)5ويفهم م ــن ذلك أن االغتصاب ال يقتصر على مفهومه الشائع وإنما يشمل جرائم أخرى
كاللواط وهتك العرض ،وبهذا فإن االغتصاب يمكن أن يقع م ــن ذكر على أنثى أو م ــن ذكر على ذكر
أو م ــن أنثى على ذكر.
المطلب الثاني :أركان جريمة االغتصاب
من خالل التعريف يتبين أن جريمة االغتصاب تتطلب أركان معينة لقيامها تتمثل في اآلتي:
الركن األول :الركن المادي (فعل مواقعة أنثى ليست حالً).
الركن الثاني :الركن المفترض (انعدام الرضا)
الركن الثالث :الركن المعنوي (القصد الجرمي).

( )1المادة ( )432م ــن قانون العقوبات الليبي.

( )2المدة ( )016م ــن قانون العقوبات السوداني.
( )3المادة ( )489م ــن قانون العقوبات السوري.

( )4المادة ( )762م ــن قانون العقوبات المصري.

( )5نايل ،إبراهيم )7331( ،الحماية الجنائية لعرض الـ ـط ـف ــل م ــن االعتداء الجنسي (دراسة مقارنة) ،دار النهضة
العربية ،مصر ،ص.75-70
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الركن األول :الركن المادي (مواقعة أنثى ليست حالً):
يتكون الركن المادي في جريمة االغتصاب م ــن المواقعة غير المشروعة ألنثى أي الوطء
الطبيعي بإيالج الجاني عضو التذكير في المكان المعد له م ــن جسم األنثى.
وبناء عليه ال يقع االغتصاب إال م ــن رجل على أنثى ،فال يعد اغتصاباً فعل الفحشاء الذي
يقع م ــن ذكر على ذكر أو م ــن أنثى على أنثى ،وإنما يعد جريمة هتك عرض إذا حصل بغير رضا
المجني عليه أو فعالً فاضحاً إذا حصل عن رضا صحيح وارتكب عالنية ،أما إذا كان الفعل برضا
المن المجني عليه وفي غير عالنية فال جريمة فيه.
وال يقع االغتصاب إال م ــن رجل ،فلو أكرهت امرأة رجالً على مواقعتها لم ترتبك جريمة
االغتصاب بل جريمة (هتك العرض) ،ويشترط في جريمة االغتصاب أن تكون المجني عليها م ــن
األحياء فال وجود للجريمة حال الفسق باألموات وإن عد الفعل جريمة أخرى هي انتهاك حرمة الموتى
أو المقابر خالفاً ألحكام المادة ( )722م ــن قانون األردني ألنه في هذه الحالة ال مجال للقول بانعدام
الرضا أو بوجوده (.)1
وقضت محكمة التمييز األردنية( :لما كان م ــن المحال قانوناً أن يقع االغتصاب على أنثى بعد
قتلها ،باعتبار أن جناية االغتصاب ال تقع إل ـ ــى على أنثى حية ،فإن ما انتهت إليه محكمة الجنايات
الكبرى أن القتل الذي أتاه المتهم كان تمهيداً الغتصاب المقتولة ،هو في غير محله) (.)2
فاالغتصاب في صورته التامة يعني الوطء "العادي" المرأة وذلك بإتيانها في الموضع
الطبيعي ،فال يعد م ــن قبيل االغتصاب إدخال شخص إصبعه أو أي شيء آخر في عضو تأنيث المرأة
( )1نمور ،محمد سمير ،الجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات األردني ،دار عمار ،ص .121
( )2تمييز جزاء رقم ( )1999/067تاريخ  ،1999/8/5المجلة القضائية ،ص  8/885لسنة .1999
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دون إرادتها وإن كان الفعل يعاقب عليه بوصفة جريمة هتك عرض ،وال يعد اغتصاباً إدخال عضو
التذكير في مكان م ــن جسم المرأة غير الموضع الطبيعي كإتيانها م ــن خلف وإن كان يعد جريمة هتك
عرض ويعاقب عليه ولو وقع م ــن الزوج.
الركن الثاني :الركن المفترض (انعدام الرضا):
حتى تقوم جريمة االغتصاب ،يجب ان يقع الوطء دون رضاء األنثى المجني عليها على أن
ذلك مشروط بأن تكون األنثى غير زوجة للجاني ،وهذا واضح م ــن صريح نص المادة ( )1/797م ــن
قانون العقوبات األردني والتي تقضي أن " م ــن واقع أنثى غير زوجة بغير رضاها " ،وبناء عليه فإن
انعدام الرضا م ــن جانب المجني عليها ال تتحقق به الجريمة إذا كان مرتكب فعل الواقع هو زوجها
وانعدام الرضا هو جوهر جريمة االغتصاب ،إال ال تنشأ الجريمة إال به وذلك مرده إل ـ ــى أن
محل الحماية الجنائية في جريمة االغتصاب هو حرية المرأة الجنسية ،وال يتصور االعتداء على هذه
الحرية إال إذا كان فعل الوقاع بدون رضاها وإرادتها (..)1
فإذا حصل االتصال الجنسي بين الرجل والمرأة الراشدة برضاء هذه األخيرة فأن الفعل ال يشكل
جريمة اغتصاب ،ولكنه قد يشكل جنحة الزنا ،أو جنحة ارتكاب فعل مناف للحياء إذا كان الوقاع قد
حصل عالنية.
وقضت محكمة التمييز األردنية " :إذا خلصت محكمة الجنايات الكبرى ،بما لها م ــن صالحية
في وزن البينة وتقديرها ،عمالً بأحكام المادة ( )142مـ ـن قانون أصول المحاكمات الجزائية ،بعد ان
ناقشت بينة النيابة العامة ،إل ـ ــى أنها ال تطمئن إل ـ ــى تلك البينة في إثبات ارتكاب المتهم لما أسند إليه
م ــن أنه قام بارتكاب جرم االغتصاب حيث قنعت المحكمة م ــن هذه البينات وخاصة أقوال المشتكية

( )1تمييز جزاء رقم  7337/125تاريخ  ،7337/0/19منشورات مركز عدالة.
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نفسها أن المتهم وعند مواقعته لها في كل مرة كان برضاها وعلى ضوء ذلك قررت عدم مسؤوليته عن
الجرائم المسندة إليه ،وحيث أن ما خلصت إليه محكمة الجنايات الكبرى قد استخلصت استخالصاً
صائغاً ومقبوالً فإن الحكم يعتبر موافقاً للقانون "

()1

..

وتكون المرأة في حالة عدم الرضا إذا تمت مواقعتها رغماً عنها أي خالفاً إلرادتها ،ويتحقق
انعدام الرضا في حاالت عديدة ،كما إذا كانت المجني عليها قد تعرضت إلكراه مادي أو معنوي ،أو
كان رضاؤها معيباً بسبب ما استعمل نحوها م ــن ضروب الخداع أو الغش ،كما يكون الرضا معيباً إذا
استعمل الجاني عنصر المباغتة أو انتهز فرصة فقدانها لشعورها الستغراقها في النوم أو في حالة
الجنون ،كما يشمل انعدام الرضا أيضاً حاالت الرضا غير المعتبرة قانوناً ،كالرضاء الصادر عن
األنثى القاصر.
ويرى الفقهاء أن الزوج إذا كان مريضاً بإحدى األمراض السرية المعدية فإنه ال يجوز له
معاشرة زوجته ،وإن واقعها رغم إرادتها عد فعله اغتصاباً رغم قيام رابطة الزوجية ،ألن ممارسة الحق
حتى تكون فعالً مباحاً البد وأن تتم دون إساءة استعمال ذلك الحق (..)2
وهنالك العديد م ــن صور انعدام الرضا والتي تتمثل باآلتي:
أ-اإلكراه المادي:
ويقصد باإلكراه المادي ما يستعمله الجاني م ــن قوة مادية للتغلب على مقاومة المجني عليها
ويشمل كذلك أعمال العنف التي يقوم بها الجاني مستهدفاً م ــن ذلك إرهاب المجني عليها حتى ال تبدي
أي مقاومة.

( )1تمييز جزاء رقم  7337/125تاريخ  ،7337/0/19منشورات مركز عدالة.

( )2سرور ،أحمد فتحي ،الوسيط ي قانون العقوبات ،الطبعة الثانية ،1985 ،ص .605
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ويتخذ اإلكراه المادي صور الضرب أو الجرح كما قد يتخذ صورة أفعال قسرية تعدم قدرة
األنثى ع لى المقاومة ،فتستسلم لفعل الوقاع تحت تأثير اإلكراه المادي الذي يجعلها ال حول لها وال قوة،
وليست العبرة بالقوة التي يستعملها الجاني ولكن العبرة " باألثر المترتب عليها " إذ يجب ان يكون
استسالم المجني عليها هو نتيجة لتلك القوة ،مما يجعل م ــن الضروري ان تكون هذه القوة كافية
لتعطيل مقاومة األنثى ولذلك يعد م ــن قبيل اإلكراه المادي ،اإلمساك بأعضاء المرأة التي يمكن ان
تستعملها في المقاومة ،أو تقييدها بالحبال وما إل ـ ــى ذلك م ــن أعمال العنف ،وال يشترط في القوة التي
يوجهها الفاعل إل ـ ــى المجني عليها ان تصل إل ـ ــى حد معين م ــن الجسامة أو تترك آثا اًر أو جروحاً إنما
يتوقف األمر على ظروف المجني عليها الشخصية وعلى مدى احتمالها للعنف الواقع عليها بحيث
يمكن ان يعد ذلك إكراهاً مادياً

()1

..

ويجب ان تقع أفعال العنف على جسم المرأة ،وأن يكون م ــن شأنها إعدام رضاها بالفعل ،لذلك
فإن أعمال العنف التي تقع على أشخاص آخرين ،كضرب الخادم أو الحراس أو أعمال العنف التي تقع
على األشياء كما إذا حطم الجاني باباً أو اقتحم سياجاً قبل ارتكاب المواقعة ال تعد م ــن قبيل اإلكراه
المادي إذا ارتضت المرأة بعد ذلك بفعل اإليقاع الذي يأتيه الجاني ،ألنها تكون قد استسلمت برضاها
وليس بسبب ما استعمله الجاني م ــن قوة طالما ان أفعال العنف لم تقع عليها مباشرة ،ذ ال يكون هناك
عالقة سببية بين أفعال العنف وبين المواقعة الجنسية ،وحتى لو وقعت أفعال العنف على المرأة نفسها
ولكن هذه األفعال لم تكن بالقوة بحيث تعدم إرادة المجني عليها ،ولم يمكن م ــن شأنها أن تؤدي إل ـ ــى
تمكينه منها فإن المجني عليها عندئذ ال تكون مكرهة ويكون الفعل قد تم برضاها.

( )1نمور ،محمد سعيد ،مرجع ساب ق ،ص .128

134

وليس ضرورياً أن يستمر اإلكراه المادي طوال فترة االتصال الجنسي ،بل يكفي ان يقع عند
ابتداء المواقعة ،ف إذا قاومت المجني عليها ولكن القوة التي استعملها الجاني كانت كافية للتغلب على
مقاومتها التي انهارت مما أدى إل ـ ــى استسالمها لعجزها عن دفع ما هو واقع عليها م ــن اعتداء أو
ليأسها م ــن جدوى المقاومة فاستمر الجاني بفعله دون عنف ،فإن اإلكراه يكون متحققاً رغم ذلك (..)1

ب-اإلكراه األدبي الذي ينعدم به الرضاء:
ويكون بتهديد الجاني لضحيته بإلحاق اعتداء جسيم بها في الحال أو بأحد م ــن ذويها أو
بتهديدها بنشر فضيحة بحيث تنساق مجبرة إل ـ ــى التفريط في عرضها لتفادي األمر المهدد به ،والتحقق
م ــن انعدام إرادة األنثى وانتفاء رضائها لهذا السبب يقتضي النظر إل ـ ــى أثر األمر المهدد به في
الظروف التي حصل فيها التهديد على نفسية األنثى ومدى سلبه لحريتها في االختيار ،على أن يؤخذ
باالعتبار كافة أحوالها م ــن حيث السن والقوة والبيئة االجتماعية ،فضالً عن عالقتها بمن يواجه خطر
األذى المهدد به إذا كان م ــن ذويها ،فحرص األم على حياة طفلها أو سالمته مثالً ال يقل عن حرصها
على حياتها ،وهو بالطبع يغاير تخوفها مما قد يصيب بعض األقرباء م ــن حيث مدى أثره على حريتها
في التسليم أو الرفض ،ومما تجدر اإلشارة إليه أن الخطر المهدد به قد يكون راجعاً إل ـ ــى اإلرادة اآلثمة
للمرأة ،أي ناشئاً عن فعل إجرامي ارتكبته ،كما لو أن الجاني ضبطها متلبسة بسرقة ماله فهددها بإبالغ
الشرطة إذا لم يواقعها فرضخت وقد سلبت حرية االختيار إذ ال شك في أن الفعل يكون جريمة

( )1سرور ،احمد فتحي ،مرجع سابق ،ص .606
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االغتصاب وعلة ذلك أن ما يعنى به القانون هو انعدام الرضا الذي يتأتى كأثر لإلكراه الفعلي ،بغض
النظر عما للمجني عليها م ــن دخل في خلق دواعيه

()1

..

فالعبرة دائماً بعدم وجود رضا صحيح م ــن جانب المرأة حتى تقوم جريمة االغتصاب ،ومما
ينبغي اإلشارة إليه هو أن إثبات وقوع اإلكراه المعنوي أمر في غاية الدقة ومن الصعب إثباته في كثير
م ــن األحيان.
ج-انعدام الرضا بسبب الغش والخداع:
تتحقق جريمة االغتصاب وذلك بالوقاع في اإلرادة المعيبة بالغش والخداع ألن الرضا يكون
غير صحيح ،ومثال ذلك أن يدخل شخص إل ـ ــى فراش امرأة على صورة تجعلها تظنه زوجها ،فهنا
الغلط موضوعه الظروف التي وجدت فيها المجني عليها فرضيت بالمواقعة والغرض هنا أنها لو علمت
بحقيقة شخصيته لما رضيت بأن يواقعها.
ومن ضروب الغش والخداع إيهام المرأة أن م ــن حق الجاني ان يباشر الصلة الجنسية معها
ومثال ذلك ان يرتب الجاني مظاهر يوهم بها المجني عليها انه قد عقد عليها عقد زواج صحيح
فترضى بأن يواقعها عل أساس اعتقادها بأنها زوجته شرعاً ،والتدليس هنا لم يتناول حقيقة شخصيته
وإنما تعلق بصفته وما يتفرع عنها م ــن حقوق على المرأة (..)2
وتقوم جريمة االغتصاب أيضاً حين يوهم الجاني المرأة المجني عليها بأن م ــن حقه مواقعتها
فتمكنه م ــن نفسها بناءاً على هذا الظن ،وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأنه يعد مرتكباً لجناية االغتصاب م ــن
يطلق زوجته طالقاً بائناً دون ان يعلمها بذلك ،ثم يواقعها ويثبت بعد ذلك أنها لو كانت قد علمت بوقوع
الطالق المزيل للحق لما سمحت له بمواقعتها.
( )1بكر ،عبد المهيمن ،مرجع سابق ،الطبعة السابعة ،ص .683
( )2نمور ،محمد سعيد ،مرجع سابق ،ص .187
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د-انعدام الرضا بسبب فقدان الوعي أو عدم التمييز:
ينعدم الرضا إذا انتهز الجاني فرصة فقدان المجني عليها لوعيها ،ويستوي أن يكون فقدان
الوعي راجعاً إل ـ ــى فع الجاني نفسه كأن يستعمل مواد مخدرة أو حبوباً منومة يعطيها لألنثى أو أن
يتكون فقدان الوعي قد حصل بدون فعل الجاني الذي وجد المجني عليها وهي نائمة أو مخدرة فأقدم
على مواقعتها ،ذلك أن المشرع ال يشترط ان تكون المواقعة ضد إرادة األنثى بقد رما يعنيه ان تكون
بدون هذه اإلرادة ،وبنا عليه فإنه يكون مرتكب جريمة االغتصاب الرجل الذي يواقع أنثى مغمى عليها
أو أنثى في حالة صرع ،أو أنثى أثناء نومها ،أو أثناء فقدانها الوعي بفعل مسكر أ مخدر أي كان
()1

سبب أو ظروف تعاطيه

.

الركن الثالث :الركن المعنوي (القصد الجرمي):
االغتصاب م ــن الجرائم العمدية ،مواقعة األنثى ال تعد اغتصاباً إال إذا ارتكبت عن قصد.
ويتوافر القصد الجرمي بحق الجاني إذا توافر لديه عنصر العلم واإلرادة أي يتطلب فضال عن غرض
مواقعة األنثى أن يكون الجاني عالماً بأن المواقعة غير مشروعة وانه يقارفها بدون رضاء األنثى.
وال تالزم بين ارتكاب الفعل وقيام العلم لدى الجاني بعناصر الواقع إذ ال يستبعد ان يكون
معتقداً أن المقاومة هي م ــن قبيل التمنع غير الجدي وأن الفعل يقع بالرضاء ،خاصة إذا كان سلوك
األنثى معه في ظروف الواقعة يبر هذا االعتقاد ( .)2ومثال هذه الظروف أن تكون للجاني صالت
جنسية سابقة بالمجني عليها ،أو أن يكون قد اشتهر عن المرأة التفريط في عرضها.
ويكون القصد الجرمي لدى الجاني منعدماً إذا كان يعتقد وقت اتيانه الفعل أن الصلة التي
يمارسها مشروعة ،كمن يرغم امرأة على االتصال بها ظناً منه انها زوجته ويحق له شرعاً إتيانها وفي
( )1نمور ،محمد سعيد ،مرجع سابق ،ص .180
( )2بكر ،عبد المهيمن ،مرجع سابق ،ص .680
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حقيقة األمر كان الذي يربط بها هو عقد زواج باطل أو فاسد وكان الجاني يجهل سبب البطالن أو
الفساد ،وينتفي في القصد الجرمي لدى الشخص إذا جامع مطلقته رجعياً بعد انقضاء عدتها إذا كان
يعتقد أنها لم تنقض بعد (.)1
المطلب الثالث :عقوبات جريمة االغتصاب:
تعتبر جريمة االغتصاب البسيطة جناية في قانون العقوبات العراقي وتكون عقوبتها وفقاً للمادة
( )090منه السجن المؤبد أو المؤقت ،كما وتعاقب المادة ( )432م ــن قانون العقوبات الليبي

()2

بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات كل م ــن واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع ،واألشغال الشاقة
لمدة خمسة عشر سنة على األقل في قانون العقوبات السوري ( ،)3واألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
في قانون العقوبات المصري (.)4
هذا وقامت الكثير م ــن التشريعات بتشديد العقوبة في الكثير م ــن الظروف ،فالتشريع العراقي قد
شدد م ــن عقوبة االغتصاب إذ اقترن الفعل بإحدى الظروف المشددة الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة
م ــن المادة ( )090م ــن قانون العقوبات والتي تنحصر بالحاالت التالية:
 كون المجني عليها دون الثامنة عشرة م ــن العمر. كون الجاني م ــن أقارب المجني عليها إل ـ ــى الدرجة الثالثة ،أو كان م ــن المتولين تربيتها أومالحظتها ،أو ممن له سلطة عليها أو كان خداماً عندها أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.
 كون الجاني موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة ،أو رجل دين أو طبيباً أو ستغل مركزه أو مهنته أوالثقة به.
( )1نجم ،محمد صبحي ،مرجع سابق.164 ،

( )2المادة ( )432م ــن قانون العقوبات الليبي.

( )3المادة ( )489م ــن قانون العقوبات السوري.

( )4المادة ( )762م ــن قانون العقوبات المصري.
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 مساهمة شخصين أو أكثر وتعاونهما في التغلب على مقاومة المجني عليها أو تعاقبوا علىارتكاب الفعل.
 إصابة المجني عليها بمرض تناسلي نتيجة الفعل. حمل المجني عليها أو إزالة بكارتها نتيجة الفعل. موت المجني عليها.فإذا اقترنت الجريمة بأي ظرف م ــن تلك الظروف جاز رفع العقوبة ى السجن المؤبد الذي ال تزيد
مدته في القانون العراقي عن عشرين سنة.
كما وشددت الكثير م ــن التشريعات على عقوبة االغتصاب الواقع على أنثى التي لم تكتمل سن
الرشد ،والحكمة م ــن ذلك هو عدم اكتمال ملكة اإلدراك والتمييز لديها ،وضعفها وعدم قدرتها على
الدفاع عن نفسها ومقاومة الجاني.
والعبرة هنا بالسن الحقيقية للمجني عليها والمثبتة في هوية األحوال المدنية ،إال أنه إذا رأت
المحكمة أو حاكم التحقيق أن ظاهر حال الحدث يتعارض مع ما هو مثبت في دفتر النفوس فلها أن
تحيل المجني عليها إل ـ ــى اللجنة الطبية لتقدير عمرها بالوسائل الشعاعية أو المختبرية أو بأية وسيلة
فنية أخرى.
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الفصل الرابع
مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية وتطبيقاتها على جريمتي التجنيد
واالغتصاب في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية
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الفصل الرابع
مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية وتطبيقاتها على جريمتي التجنيد واالغتصاب في زمن
النزاعات المسلحة غير الدولية
حددت ديباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة هـدفها وطبيعـة اختصاصـها بـالقول إن
الــدول األطـراف ":إذ تؤكــد علــى أن أخطــر الجـرائم التــي تثيــر قلــق المجتمــع الــدولي بأسـرة يجــب أال تمــر
فعـال مـ ــن خـالل تــدابير تتخـذ علــى الصــعيد
دون عقـاب وأنــه يجـب ضــمان مقاضـاة مرتكبيهــا علـى نحــو ّ
الوطني وكذلك م ــن خالل تعزيز التعاون الدولي .وقد عقدت العزم على وضع حـد إلفـالت مرتكبـي هـذه
الجرائم م ــن العقاب وعلى اإلسهام بالتالي في منع هذه الجرائم… وإذ تذكر بأن م ــن واجـب كـل دولـة أن
تمــارس واليتهــا القضــائية الجنائيــة علــى أولئــك المســئولين عــن ارتكــاب جـرائم دوليــة… وقــد عقــدت العــزم
م ـ ــن أجــل بلــوغ هــذه الغايــات ولصــالح األجيــال المقبلــة علــى إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة… ذات
اختصــاص علــى الجـرائم األشــد خطــورة التــي تثيــر قلــق المجتمــع الــدولي بأسـره … وإذ تؤكــد أن المحكمــة
الجنائيـ ــة الدوليـ ــة المنشـ ــأة بموجـ ــب هـ ــذا النظـ ــام األساسـ ــي سـ ــتكون مكملـ ــة للواليـ ــات القضـ ــائية الجنائيـ ــة
الوطنية… "(.)1
ويتضح م ــن هذا االقتباس أن سبب وجود المحكمة وهدفها األساسي هو منع إفالت مركبي أشد
الجرائم خطورة مـ ــن العقـاب .وأن اختصـاص المحكمـة مكمـل لالختصـاص الـوطني لتحقيـق هـذا الهـدف.
وبالت ـ ــالي فاختص ـ ــاص المحكم ـ ــة مح ـ ــدود موض ـ ــوعياً بأش ـ ــد الجـ ـ ـرائم الدولي ـ ــة خط ـ ــورة وإجرائيـ ـ ـاً بأولوي ـ ــة
االختصاص الوطني.

( )1بسيوني ،محمد شريف ،المحكمة الجنائية الدولية –مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام
األساسي ،دار الشروق ،مصر7334 ،م ،ص .175
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قبل ان تمارس المحكمة اختصاصها ،بشأن جريمة ما يجب ان تكـون الجريمـة محـل االتهـام قـد
ارتكبــت ف ــي إقل ــيم دول ــة ط ــرف أو بمعرف ــة أحــد رعاياه ــا الم ــادة  ،]12وباإلض ــافة عل ــى ذل ــك فللمحكم ــة
الجنائية الدولية ان مارس اختصاصها عندما توافـق دولـة ليسـت طرفـاً علـى اختصـاص المحكمـة وتكـون
الجريمة قد ارتكبت في إقليم هذه الدولة أو يكون المتهم أحد رعاياها المادة]12
ويقوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على مبدأ االختصاص الجنائي اإلقليمي وليس علـى
أساس نظريـة عالميـة االختصـاص الجنـائي ،ومـن الثابـت بوضـوح فـي القـانون الـدولي أنـه عنـدما ترتكـب
جريمة في إقلـيم دولـة مـا فإنـه يمكـن محاكمـة الجـاني حتـى ولـو كـان ذلـك الشـخص لـيس أحـد رعايـا هـذه
الــدول ،وبســبب ذلــك المبــدأ يجــوز لدولــة مــا أن تقــوم بتســليم شــخص لــيس مـ ــن رعايتهــا إلـ ـ ــى دولــة أخــرى
لمحاكمته ،وبناء علـى ذلـك يكـون لكـل دولـة الحـق – طبقـاً لمعاييرهـا الدسـتورية  -أن تنقـل االختصـاص
إلـ ـ ـ ــى دول ــة أخ ــرى يك ــن له ــا االختص ــاص عل ــى ش ــخص م ــتهم بارتك ــاب جريم ــة ،أو إلـ ـ ـ ــى هيئ ــة دولي ــة
لمحاكمة ،ويكون نقل االختصاص هذا ممارسة صحيحة تماما للسـيادة الوطنيـة ،وبصـفة عامـة فـإن هـذا
النقـل يجـب ان يـتم طبقـاً للمعـايير الدوليـة لحقــوق اإلنسـان ،وهكـذا فـإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة – فيمــا
يتعلــق بمحاكمــة أحــد الرعايــا لدولــة ليســت طرفــا والــذي يرتكــب جريمــة فــي إقلــيم دولــة طــرف – ال تشــترط
شيئاً أكثر مما هو قائم بالفعل في الممارسة المعتادة للدول(.)1
حي ــث ان المحكم ــة الجنائي ــة الدولي ــة مكمل ــة لالختص ــاص الجن ــائي ال ــوطني ،ف ــإن تس ــليم ال ــدول
األطراف شخصاً إل ـ ــى المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للمعاهدة:
(أ)ال يقلل م ــن سيادتها الوطنية.
(ب)ال ينتهك السيادة الوطنية لدولة أخرى (مثل دولة جنسية الجاني أو المجني عليه).

( )1بسيوني ،محمد شريف ،مرجع سابق ،ص .176
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(جــ) ال ينتهــك حقــوق الشــخص الــذي تنقــل محاكمتــه إلـ ـ ــى االختصــاص الجنــائي المخــتص (لــذي ســوف
يمارس لواليته وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان).
هذا وإن المسؤولية يمكنها م ــن التحقق عندما تتوافر شروطها وأسس قيامها ولكن م ــن يتحمل
المسؤولية وما هي نوع وطبيعة المسؤولية ،ومن أجل مساءلة المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق األطفال
البد م ــن توافر المسؤولية عن تلك االنتهاكات ،وكذلك ألجل وضع حد لإلفالت م ــن العقاب بمختلف
الحجج كالحصانة المنصب ،ومن يجب التعرف على االنتهاكات التي تستوجب المسائلة ما هي تكييفها
القانوني ،وكيف كان التعامل الدولي وبعد أن يتم التعرف على طبيعة تجنيد األطفال تبرز المسؤولية
عن التجنيد ،والتي سيتم تناولها م ــن خالل ماهية المسؤولية وطبيعتها وكذلك نوعاها ،وما هي
االلتزامات الملقاة على عاقت الدول بمجال حماية األطفال وما هي المسؤولية التي تترتب على ذلك
الخرق.
وألجل التفصيل أكثر فيما يخص هذا الفصل سيتم تقسيمه إل ـ ــى المباحث اآلتية:
المبحث األول :مفهوم المسؤولية الناشئة عن تجنيد األطـــفـــال
المبحث الثاني :مدى الحماية التي يوفرها الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي لألطفال
المبحث الثالث :االنتهاكات المستوجبة للمسؤولية الجنائية الدولية
المبحث الرابع :المسؤولية في ظل القضاء الدولي وتطبيقاته
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المبحث األول
مفهوم المسؤولية الناشئة عن تجنيد األطفال
من الطبيعي بمكان ان تكون لالنتهاكات آثار تحقق المسؤول الدولية عنها ،لكن نوع هذه
المسؤولية وطبيعتها يختلف ن جريمة إل ـ ــى أخرى وعليه سنبين م ــن خالل المطلبين اآلتيين مفهوم تلم
المسؤولية وأساس قيامها ،مع بيان طبيعتها.
المطلب األول :تعريف المسؤولية أساسها القانوني
أوالً :تعريف المسؤولية:
للمسؤولية أهمية كبيرة فيما يخص ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي إذ يؤدي إل ـ ــى توضيح مسألة مهمة تتمثل
بتحديد مسؤولية األشخاص الذين يرتكبون جرائم ،وما هي النتائج التي تترتب على خرق االلتزامات
المترتبة على عاتقهم وفق االعراف والقوانين الدولية ،لذلك سعى الفقهاء لوضع معنى محدد لها لكن
طبيعة الحال تعددت تلك التعاريف كل بحسب رؤيته ومعتقداته لمفهوم المسؤولية ،لذلك يمكن القول ان
تحديد المسؤولية يبين اإلمكانية في مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية (.)1
هذا وعرفت المسؤولية على أنه " مساءلة الشخص عما ارتكبه م ــن أفعال تشكل جرائم دولية
ومعاقبته بالعقوبة المقررة قانوناً" ( .)2عرفت أيضاً بأنها " المطالبات الناشئة عن انتهاك أحد أشخاص

( )1أبو الوفا ،احمد ،ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي وحماية المدنيين خالل ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،مقالة في
كتاب ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي –آفاق وتحديات ،الجزء األول ،7313 ،ص .735

( )2قاسم ،أنسام ،المسؤولية الجنائية للقوات األجنبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بابل ،كلية القانون،
 ،7317ص .5
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ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي التزاماته بموجب هذا القانون في حالة حصول ضرر بشخص م ــن أشخاص القانون
الطولي"( ،)1ومن خالل هذا التعريف يتضح لنا ثالثة عناصر لغرض المساءلة ،وتتمثل في اآلتي:
 فعل يمثل خطأ أو عمل غير مشروع. ان يكون العمل نتيجة إخالل بالتزام قانوني. يلحق ضر اًر بشخص م ــن أشخاص ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي.وبهذا يمكن استنتاج لتعريف المسؤولية على أنه المساءلة القانونية التي تترتب على شخص م ــن
أشخاص ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي نتيجة قيامه بعمل أو امتناعه عن ذلك العمل مما يؤدي إل ـ ــى إحداث ضرر
بشخص آخر ويلتزم م ــن خاللها بتعويض ذلك الضرر.
ثانياً :أساس المسؤولية :إن معرفة األساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية مسألة في غاية
األهمية لما تحمله م ــن تبعات االنتهاك وإيقاع العقوبة المنسابة ،لكن قبل بيان أساس المسؤولية البد م ــن
اإلشارة إل ـ ــى أن الفقه قد أسس مجموعة م ــن النظريات التي أعطت المعنى المناسب ،ومنها:
أ-المسؤولية القائمة على فكرة الخطأ :أخذت بهذه الفكرة المدرسة التقليدية التي كانت تقيم المسؤولية
على أساس الذنب أو الخطأ فال مسؤولية م ــن دونهما أي الخطأ الذنب-ومن ثم يؤدي إليقاع العقوبة
بموجب تلك الفكرة إل ـ ــى معالجة آثار الجريمة تقويم سلوك الفرد المخطئ أو المذنب (.)2
إال أن هذه النظرية تعرضت لجملة م ــن االنتقادات كان م ــن أبرزها:
 أن هذه الفكرة أو النظرية مليئة بالعناصر النفسية التي يصعب تحليلها. تؤدي هذه النظرية على تعقيد في العالقات الدولية.( )1حمدي ،صالح الدين احمد ،دراسات في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي العام ،الطبعة األولى منشورات زين الحقوقية،
 73100ص.072

( )2ضاري ،خليل ،المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة ،بيت الحكمة ،بغداد ،7330 ،ص
.159
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ب-المسؤولية القائمة على فكرة الفعل المخالف أو العمل غير المشروع :لتحقيق المسؤولية وفق هذا
االتجاه البد م ــن وقوع إخالل بالتزام دولي سواء أكان مصدره عرف أم اتفاق أو مبدأ م ــن مبادئ القانون
العامة ،وهذه النظرية ال تشترط تحقق الضرر لغرض المساءلة إنما تكتفي باإلخالل ورغم ان عدد ال
بأس به م ــن الفقهاء قد أخذ بها ،إال أنها تعرضت النتقادات عديدة م ــن أهمها أنها نظرية واسعة
ومنحت المتضرر ضمانات مطلقة.)1( .
االتجاه األول :المسؤولية تقع على عاتق الدولة وحدها :وهذا االتجاه أخذ به عدد مـــن
الفقهاء وعلى رأسهم فون وفيبر ( ،)2وقد استند أصحاب هذا االتجاه إلـــــى عدة أسباب لتحميل
الدولة المسؤولية الجنائية ومن بينها:
 المساواة في السيادة :والسيادة المقصود بها ليست المطلقة وإنما السيادة النسبية فاألخيرة تمثلسيادة تراعي المصالح المشتركة للدول وتتحمل م ــن خاللها كل مخالفة لقواعد ال ـق ــان ــون
ال ــدول ــي ،وإن إقرار هذه المسؤولية ال يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة.
 الدولة شخص حقيقي ال مجرد افتراض :ومن ثم تكون لها إرادة وهذه اإلرادة قد تتسبب بأفعالمخالفة لقواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي تكون موجبة للمسؤولية (.)3
ولكن هذا االتجاه تعرض لالنتقاد لكون المسؤولية الجنائية ال يمكن تطبيقها على الدولة وبما
أن تحقق المسؤولية يستوجب العقوبة واألخيرة ال يمكن تطبيقها إال على الشخص الطبيعي هذا م ــن
( )1يوسف أبيكر محمد ،مرجع سابق ،ص.400
( )2وبهذا الصدد يبين فيبر " ان الفرد الطبيعي غير مسؤول جنائياً ،ألن خضوع الشخص الطبيعي لنظامين
قانونيين في نفس الوقت ،أي القانون الداخلي والقانون الدولي ،ال يمكن تصوره في الوقت الذي ال يوجد
تنظيم عالمي ومن ثم فإنه م ــن العسير تقرير المسؤولية جنائياً عن الجرائم الدولية" ،ينظر إل ـ ــى :سمر خليل
محمود ،حقوق الـ ـط ـف ــل في اإلسالم واالتفاقيات الدولية ،كلية الحقوق ،جامعة النجاح الوطنية7334 ،
ص.05

( )3حيدر عبد الرزاق ،مصدر سابق ،ص .173
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جانب ،ومن جانب آخر فإن هذا االتجاه لم يواكب التطور الحاصل في نطاق ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
الذي أخذ يعتمد على مسؤولية الفرد بشكل كبير  ،ومن ثم لم يعد هذا الرأي مقبوالً ( ،)1على الرغم
م ــن أنه يحظى بتأييد جانب م ــن الفقه كما ان التعامل الدولي في المواثيق الدولية كاتفاقية الهاي
لعام  1199واتفاقيات جنيف لعام  1191لم تحمل الدولة مسؤولية جنائية بالرغم م ــن محاوالت
البعض مساءلة الدولة جنائياً (.)2
االتجاه الثاني :المسؤولية تقع على عاتق الفرد وحده :لقد أخذ بهذا االتجاه عدد مـــن الفقهاء العرب.
ويرى هذا االتجاه ان الفرد هو محل المسؤولية الجنائية الوحيد ،ذلك ان المسؤولية ال يمكن ان
تقع إال م ــن األشخاص الطبيعيين ،ورفض هذا االتجاه مسؤولية الدولة ألنها شخص معنوي ال يملكن
النية اإلجرامية()3ن وقد القى هذا الرأي قبوالً بين األوساط الفقهية وجرى التعامل به دولياً إال ان البعض
يرى ان مساءلة الفرد وحده وإنكار مسؤولية الدولة عن انتهاك قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي يعد أم اًر يتعارض
إلغاء للقواعد القانونية فضالً عن انه يؤدي إل ـ ــى السماح
مع الواقع الدولي ومتطلباته ،وكذلك يعد هد اًر و ً
لتلك الدول باالعتداء م ــن دون حساب أو عقاب ( ،)4ومن ثم يكون م ــن غير المعقول أن تتصل الدول
عن تبعات الجريمة الدولية فمسؤوليتها تبقى قائمة إل ـ ــى جانب مسؤولية الفرد (.)5

( )1فالح المطيري ،المسؤولية الدولية الجنائية لألفراد في ضوء تطور ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي الجنائي ،كلية الحقوق،
جامعة الشرق األوسط ،7311 ،ص.18

( )2بريطانيا حاولت إدخال المسؤولية الجنائية للدولة عند مراجعة المسؤولية الجنائية عن جريمة اإلبادة في

مشروع اتفاقية منع اإلبادة الجماعية عام  ،1948لكن لم يتقنع المؤتمرون بهذا األمر مما اضطر بريطانيا

لسحب المقترح ،ينظر :عبد الرزاق ،حيدر ،مرجع سابق ،ص .17
( )3يوسف أبيكر محمد ،مصدر سابق ،ص .454

( )4العبيدي ،بشرى سلمان ،مرجع سابق ،ص .131
( )5عبو ،عبد هللا علي ،مرجع سابق ،ص .144
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االتجاه الثالث :المسؤولية القائمة على اشتراك الفرد والدولة في المسؤولية معاً ،مـــن أنصار هذا
االتجاه الفقيه بيال وجرافن وباخت( ،)1ويرى هذا االتجاه أن المسؤولية تتحملها الدولة إضافة إل ـ ــى
األفراد الذين يتصرفون باسم الدولة ولحسابها ،ومن ثم فعليهم تقع مسؤولية مشتركة مع الدولة عن
االنتهاكات التي تخترق قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي

()2

م ــن هذه االتجاهات يتبين أن ما سار عليه

ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي والتعامل هو إسناد فكرة المسؤولية على عاتق الفرد وحده وهذا ما جرى العمل فيه
م ــن خالل اتفاقيات ومواثيق دولية ويف مجال تجنيد األطفال فإن ما تقرر وما حصل عملياً هو
المسؤولية الفردية عن تلك الجريمة ،وهذا ما ثبت في نظام روما األساسي لعام 1199م ،وما نتج عن
أول محاكمة عن تجنيد األطفال في تلك المحكمة في قضية الكونغو الديمقراطية وكذلك ما جاءت به
محكمة سيراليون لعام  ،2992وما سبقها م ــن محاكمات جنائية لمحكمتي نورمبيرغ لعام 1191
وطوكيو لعام  ،1191وما تالها م ــن محكمتي يوغسالفيا (السابقة) لعام  1113ورواندا لعام  1119في
القرن السالف.
مفر منه بأي
هذا وتعد المسؤولية الجنائية الدولية أو المسؤولية القانونية عنصر أساسي ال ّ
نظام قانوني وبحال غيابها يثور التساؤل عن مغزى وطبيعة القانون ذاته ،فاالعتقاد السائد بالقانون
الدولي القديم بأن الدولة هي وحدها التي تتحمل المسؤولية الدولية دون الفرد فالفرد بعيد كل البعد عن
االلتزام بالقواعد واألحكام الدولية ،وبهذا ال يمكن أن يتحمل المسؤولية الدولية ما دام ال يخضع
ألحكام القانون الدولي ولم يخاطب بقواعده ،وبهذا فإن هذا االعتقاد بقي سائداً إلى أن تم اإلقرار بحقوق
األفراد وتثبيتها بالعديد من االتفاقيات الدولية والمواثيق كذلك ،ومطالبة الدول بضرورة احترامه

( )1محمود ،مصطفى محمد ،المسؤولية الجنائية الفردية وفقاً ألحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر 7317 ،ص.43
( )2المطيري ،فالح ،مصدر سابق ،ص .19
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وااللتزام بها  ،ومن أبرز هذه المواثيق الدولية (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي صدر عن
الجمعية العامة لألمم المتحدة بسنة  ،)1199إذ جعل الفرد بمكانة دولية وبناءاً على ذلك أصبح الفرد
مخاطباً بأحكام وقواعد القانون الدولي العام ،ونتيجة االعتراف له بالحقوق تم الفرض عليه بضرورة
تحمل االلتزامات ،فمن يتمتع بالحقوق الدولية أي يجب عليه أيضاً أن يتحمل التزاماتها نظ اًر لالرتباط
الكبير ما بين االلتزام والحق(.)1

( ) 1العفاسي ،أسامة ،المسؤولية الجنائية الدولية للفاعلين المسلحين من غير الدول ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،الجامعة األردنية ،ص .15
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المطلب الثاني
طبيعة المسؤولية الناشئة عن تجنيد األطفال
من المالحظ بأن المسؤولية الفردية هي التي تم إقرارها بحسب المواثيق والتعامالت الدولية ومن
هنا سيتم بحث هذا ال ـ ـف ـ ـ ـ ــرع م ــن المسؤولية م ــن خالل دراسة المسؤولية الفردية في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
العرفي والمسؤولية الفردية في نطاق ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي الجنائي واإلنساني.
أوالً :المسؤولية الفردية في نطاق الــقـــانـــون الـــدولـــي العرفي " :األفراد مسؤولون جزائياً عن جرائم
الحرب التي يرتكبونها " هذا ما جاءت به القاعدة ( )111م ــن ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي العرفي ،وهي قاعدة
قديمة ( ،)1وقد تم إقرارها في مدونة ليبر ( ،)2قد جرى العمل به فيما بعد خاصة في المحاكم العسكرية،
وهذا المبدأ أخذ به عدد م ــن التشريعات الداخلية لبعض الدول ( ،)3وكذلك صدرت العديد م ــن الق اررات
سواء م ــن مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم المتحدة (.)4

( )1جون ماري هنكرتس ولوزير دوزوالد –بك ،ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي العرفي ،اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،القاهرة 7332 ،ص.481

( )2مدونة ليبر هو عبارة عن قانون صدر عام  1860ويعرف باسم تعليمات لجيوش الواليات المتحدة في
الميدان ،وهذه التعليمات وقعها الرئيس األمريكي لنكولن مع قوات االتحاد في الواليات في أثناء الحرب
األهلية في أمريكا وتبين تصرفات وتعامل الجنود في أثناء الحرب ،ينظر :أحمد سيف الدين ،االتجاهات
الحديثة للقضاء الدولي الجزائي ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي 7315 ،ص.708

( )3هذا ما أخذت به األرجنتين وفرنسا وكندا وهولندا وألمانيا وجنوب إفريقيا وغيرها م ــن الدول.
( )4م ــن ق اررات مجلس األمن رقم  283و 823ومن ق اررات الجمعية العامة  196/49و.139/53
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هذا ما يخص ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الدولية أما ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة غير الدولية فإنها قد
شهدت ومذ تسعينات القرن الماضي عدد م ــن الممارسات التي أكدت استخدام هذه القاعدة ،كما في
عدد م ــن االتفاقيات وكذلك التشريعات الوطنية لبعض الدول (.)1
القاعدة ( )112أشارت إل ـ ــى أن " األشخاص اآلخرون األرفع مقاماً مسؤولون جزائياً عن جرائم
بناء على أوامرهم " القادة مسؤولون ألنهم يصدرون أوامرهم إل ـ ــى مرؤوسيهم فمن المؤكد
الحرب التي ترتبك ً
أن تكون هناك مسؤولية على ذلك القائد وهذه المسؤولية أكدتها المواثيق الدولية ،وكذلك السوابق القضائية
ومحاكمات ما بعد الحربين العالميتين ،وكذلك أكدت القاعدة ( )113إل ـ ــى أن السوابق القضائية ومحاكمات
ما بعد الحربين العالميتين ،وكذلك أكدت القاعدة ( )113إل ـ ــى أن " القادة واألشخاص األرفع مقاماً
مسؤولون جزائياً عن ج ارئم الحرب التي ارتكبها مرؤوسيهم إذا عرفوا أو كان بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم
على وشك ان يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير الالزمة والمعقولة
التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو لمعاقبة األشخاص المسؤولين عنها إذا ارتكب مثل هذه الجرائم "
وهذه القاعدة تشير إل ـ ــى تقصير الرؤساء والقادة في محاسبة مرؤوسيهم وتابعيهم ،وهذه القاعدة تكرست في
محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية ،هذا ما يخص ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة الدولية أما ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة غير الدولية فبعد استخدامها حديثاً نسبياً.
ثانياً :المسؤولية الفردية في القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي اإلنـــســـــانـــي- :
-1المسؤولية الفردية في القضاء الدولي الجنائي :مرت هذه المسؤولية بمراحل تاريخية مختلفة حتى
وصلت إل ـ ــى ما آلت إليه اآلن( ،)1وبالرغم أن محاكمة إمبراطور ألمانيا غيلوم الثاني التي تعد أول م ــن

( )1بالنسبة إل ـ ــى تشريعات الدول أرمينيا واستراليا وبنغالدش وأذربيجان والكونغو وغينيا وغير ذلك م ــن الدول أ/ا

بالنسبة لالتفاقيات فقد أشار لها البروتوكول الثاني التفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة والبروتوكول الثاني

التفاقية الهاي للممتلكات الثقافية .1999
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أسس للمسؤولية الفردية لم تتم بسبب لجوئه إل ـ ــى هولندا ،وكذلك عدم جدية الحلفاء في طلب التسليم،
إال أنها سجلت سابقة تاريخية تمثلت بطرح مسألة محاسبة القادة والرؤساء م ــن جهة وتكريس المسؤولية
الفردية م ــن جهة أخرى ،وهذا ما جاء في المادة  299والنص أنه يجب على " الحلفاء والقوى المتحالفة
أن يستدعون غيلوم الثاني إمبراطور ألمانيا السابق  ..سوف تشكل محكمة خاصة لمحاكمة المتهم "(.)2
وبالرغم ان العدالة كانت هدفاً إنسانياً في سبيل إنشاء القضاء الدولي الجنائي ،كانت
االعتبارات السياسية طاغية على القضية وإن كان الجانب القانوني قد برز م ــن خالل تكريس مسؤولية
الفرد في مجال ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي ( ،)3لذلك فإن محاكم نورمبرغ وطوكيو والتي جاءت رداً على الجرائم
التي ارتكبت في أوروبا ودول جنوب شرق آسيا تعد تكريساً لمبدأ المسؤولية الفردية في القضاء الدولي
الجنائي ولعلها حققت الفوائد اآلتية:
-1كسر حواجز االحتكار في االختصاص الجنائي على الجرائم الدولية ،إذ كانت الدول تقوم بتنفيذ
المحاكمة ومن ثم تعد خطوة في طريق تحقيق العدالة الجنائية.
-2النص على جرائم جديدة بعدما كانت جرائم الحرب هي الطاغية ،إذ جاءت الجرائم ضد السلم وضد
اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة كجرائم لم يكن منصوص عليها سابقاً.
-3محاكمة القادة العسكريين ألول مرة بعد ان كانت المحاكمات مقتصرة على الضباط والجنود الصغار.
-9إنشاء قواعد قانونية جديدة ومنها إنهاء حصانة القادة والرؤساء وعدم االعتداد بها (.)4
( )1ليو ،مازن راضي ،محاكمة الرؤساء في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي الجنائي ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،الطبعة
األولى ،بيروت ،لبنان 7311 ،ص.23
( )2الشكري ،علي ،المنظمات الدولية ،ص .74
( )3أبو عطية ،السيد المحاكمات الجنائية الدولية لرؤساء الدول والحكومات ،الطبعة األولى ،دار الفكر
الجامعي 7314 ،ص.100

( )4كاسيزسي ،انطونيو ،القضاء الدولي الجنائي ،مترجم إل ـ ــى العربية ،الناشر مؤسسة صادرون ،بيروت،
 7315ص.460
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ابتداء بمحاكمات نورمبيرغ
ولقد جاءت قواعد المسؤولية الفردية في القضاء الدولي الجنائي
ً
طوكيو مرو اًر بمحاكم يوغسالفيا السابقة ورواندا إل ـ ــى المحكمة الجنائية الدائمة في روما والزالت مستمرة
م ــن بعد إنشاء محاكم خاصة ومحاكم دولية كمحكمة سيراليون عام 2992م ،ومن هذه القواعد ظهرت
عدة مبادئ كرست المسؤولية الفردية وثبتتها ( .)1ومنها:
أ-عدم االعتداد بالصفة الرسمية :فرئيس الدولة وكبار الموظفين والقادة العسكريين ال تكون هذه
العناوين سبباً لإلعفاء م ــن المسؤولية أو تخفيف العقاب.
ب-عدم إعفاء الرئيس عن أعمال مرؤوسيه :وهذا ما جاءت به المواد  3/9م ــن محكمة يوغسالفيا
السابقة المادة ( )29م ــن محكمة روما.
ج-عدم إعفاء الشخص الذي يرتكب الفعل نتيجة تنفيذ األوامر الصادرة م ــن القيادات العليا ،وهذا ما
جاءت في المواد ( )9م ــن محكمة نورمبيرغ و )9/9م ــن محكمة يوغسالفيا السابقة.
أما االتفاقيات الدولية فلم تكن اتفاقية منع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1199م،
ببعيدة عن اإلشارة للمسؤولية الفردية ،إذ بينت أن جريمة اإلبادة ال ترتكب إال م ــن أشخاص طبيعيين
بصرف النظر عن صفاتهم ( ،)2ومن ثم فإن الجرائم البشعة والحروب المستمرة وال سيما الحربين
العالميتين األولى والثانية أنضجت األفكار والرؤى الدول والمنظمات الدولية بضرورة محاكمة مجرمي

( )1عمر محمود المخزومي ،ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،دار الثقافة،
 7311ص.761
( )2المادة الرابعة م ــن اتفاقية منع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  1948والتي جاء فيها ":يعاقب مرتكبو
اإلبادة الجماعية أو أي م ــن األفعال األخرى المذكورة في المادة الثالثة ،سواء كانوا حكاماً دستوريين أو

موظفين عامين أو أفراداً.
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الحرب وإنشاء قواعد قانونية م ــن أجل حماية البشرية وقد جرت عدة محاكمات بعد الحرب العالمية
الثانية تمثلت بإنشاء المحاكم العسكرية وبعدها المحاكم المؤقتة (.)1
فعال في تطوير قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي
وبهذا فإن تأسيس محكمتي طوكيو ونورمبيرغ أثر ّ
وتحوله م ــن مرحلة النظرية إل ـ ــى مرحلة التطبيق (.)2
-2المسؤولية الفردية في إطار الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي:
إن التطور الذي حصل في القواعد المسؤولية الجنائية الفردية على مستوى ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي نتيجة االنتهاكات الجسيمة التي طالت قواعده ،هو الذي أدى إل ـ ــى ظهور المسؤولية الفردية
واالعتراف بها وإن كانت تلك المسؤولية قد مرت بمراحل عديدة وصادفها عوائق فيما يخص القوانين
الداخلية كمفهوم السيادة والحصانة وغيرها( ،)3إال أنها استقرت في العالم الدولي ،وأن نطاق تحميل
المسؤولية الفردية يتمثل بالنطاقين المادي المتمثل بالنزاعات الدولية والنزاعات غير الدولية والنطاق
الشخصي الذي يمثله الفرد سواء رئيساً كان ام مرؤوساً ،وكان المعروف سابقاً أن النزاع الدولي هو
حرب بين دولتين إل ـ ــى أن تطورت أحكام ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي مما أدى إل ـ ــى نشوء نزاعات
جديدة تتمثل بالنزاع المسلح غير الدلوين ولقد كفلت العديد م ــن المواثيق الدولية النص على تجريم
االنتهاكات التي تخرق قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي محكمة يوغسالفيا السابقة ورواندا والمحكمة
الدولية الجنائية( ،)4أما النطاق الشخصي لمسؤولية الفرد الجنائية فإنه يتناول مرتكب االنتهاكات
والجرائم الدولية وهو مجال لم يتحدد فقط بالنسبة إل ـ ــى العسكريين بل شمل الموظفين المدنيين ومن ثم
( )1حكمت شبر ،المحكمة الدولية قضايا اإلرهاب العراق نموذجاً ،المعارف للمطبوعات ،الطبعة األولى 7311 ،ص.40

( )2داود ،صباح سامي ،دور القضاء الجنائي الدولي في تطبيق ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي وحماية المدنيين،
مجلة دراسات قانونية ،بيت الحكمة ،بغداد ،العدد  7311 78ص.735

( )3ليو ،مازن ،مصدر سابق ،ص .05

( )4فالح المطيري ،مصدر سابق ،ص .50
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أصبح الفرد مسؤوالً عن االنتهاكات الجسيمة وهو ما أكدته المواثيق الدولية سارت عليه األحكام
والسوابق القضائية( ،)1ومن ثم فإن المسؤولية الفردية تعد أحد الركائز األساسية للقانون الدولي ،مع
صلة بين مسؤولية الدولة عن الجرائم وبين المسؤولية الفردية للشخص الطبيعي.
ثالثاً :مسؤولية القادة الفردية في نطاق الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي والقضاء الجنائي:
أخذت المحكمة الدولية الجنائية بمسؤولية القادة والرؤساء في المادة ( )29م ــن النظام األساسي
للمحكمة التي قسمت المسؤولية إل ـ ــى قسمين أثنين:
األول :مسؤولية القائد في الميدان :وتثبت هذه المسؤولية في حالتين:
أ-ثبوت علمه الحقيقي أو االفتراضي لوجود أسباب تدل على ان القوات الخاضعة لسيطرته ارتكبت أو
على وشك ارتكاب جريمة.
ب-عدم اتخاذ القائد التدابير الالزمة لمنع ارتكاب الجريمة أو المحاسبة عليها.
ولعل أفضل ما جاء في النظام األساسي إزالة قاعدة متجذرة في القوانين الوطنية وهي حصانة
المسؤولية وتحديد تلك المسؤولية وفق ذلك النظام.
الثاني :مسؤولية الرئيس المدني :وتثبت في ثالث مراحل:
 إذا كان قد علم أو تجاهل المعلومات عن جرائم ارتكبها المرؤوسون. إذا كانت الجرائم تتعلق بنشاط يدخل في المسؤولية الفعلية للرئيس. -إذا لم يقم الرئيس باتخاذ التدابير الالزمة لمنع ارتكاب الجريمة أو المساءلة عليها.

( )1المادة ( )72م ــن النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية والتي أشارت إل ـ ــى " -1يطبق هذا النظام على
جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية
للشخص .ال تعفيه م ــن المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي كما أنها ال تشكل في حد ذاتها سبباً
في تخفيف العقوبة".
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 وبالرغم م ــن الصعوبات والعراقيل التي اعترت السوابق القضائية يبقى إنشاء هذه المحاكمضرورة في سبيل إقامة قضاء دولي جنائي دائم (.)1
هذا ويشترط لقيام المسؤولية الدولية وجود ضرر ،وهناك جملة من الشروط التي يجب أن
تتوفر فيه ،أال وهي (:)2
 وجود عالقة السببية والعمل غير المشروع دولياً ويشترط في العالقة السببية أن تكونمؤكدة غير محتملة ومتصلة وغير منقطعة.
 أن يكون الضرر مؤكداً فال تعويض عن الضرر االحتمالي غير المباشر.جبر الضرر من قبل ،ألنه ال يجوز الحكم بتعويضين عن عمل واحد
 أال يكون قد سبق ّغير مشروع دولياً.

( )1بسيوني ،محمود شريف ،مدخل لدراسة ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،مطبعة و ازرة حقوق اإلنسان العراقية،
 7335ص.182
( )2العفاسي ،أسامة ،مرجع سابق ،ص .62
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المبحث الثاني
مدى الحماية التي يوفرها الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي لألطفال

الحمايــة العامــة والحمايــة الخاصــة م ـ ــن أجــل تــوفير أنجــع حمايــة ممكنــة لكافــة ضــحايا الحــرب،
سواء تعلق األمر بنـزاع مسـلح دولـي أو غيـر دولـي ،فـإن ال ـق ــانـ ــون ال ــدولـ ــي اإلنـ ـس ـ ــانـ ــي ال يميـز أي فئـة
م ــن األفراد على حساب غيرها م ــن الفئات.
ومن حيث كونهم افرادا ال يشاركون مباشرة في األعمـال العدائيـة يحظـى األطفـال بحمايـة عامـة
تمنحهم ضمانات أساسية ،ومثلهم في ذلك مثـل كافـة المـدنيين اآلخـرين فـإنهم يتمتعـون الحـق فـي احتـرام
حياتهم وسالمتهم الدينية والمعنوية ،وتحظر أعمال اإلكراه واإليذاء البدني والتعذيب والعقوبات الجماعيـة
االقتصاص إزاء األطفال أو إزاء غيرهم م ــن المدنيين.
ويكفل ال ـق ــانـ ــون ال ــدولـ ــي اإلنـ ـس ـ ــانـ ــي كـذلك حمايـة خاصـة لألطفـال مـ ــن حيـث كـونهم أشخاصـاً
بالغين التعرض للخطر ،وتُعنى أكثر م ــن  75مادة في اتفاقيـات جنيـف األربـع وبروتوكوليهـا اإلضـافيين
باألطفال تحديداً.
المطلب األول
موقف الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي مـــن تجنيد األطفال
فــي العــام ( )1999وبمناســبة مــرور ( )53عام ـاً علــى اتفاقيــات جنيــف ،قامــت اللجنــة الدوليــة
باستطالع واسع للمقاتلين ولضحايا الحروب التي يخوضها هـؤالء المقـاتلون تحـت عنـوان " النـاس داخـل
الحــرب " ،وتكلــم بعــض الــذين أجــابوا عــن األســئلة المطروحــة عــن التجربــة التــي عايشــوها حــين جنــدوا
وشاركوا في الحرب وهم ال ي ازلـون أطفـاالً :مـ ــن االفتقـار إلـ ـ ــى النضـج الـذي يـدفع األطفـال إلـ ـ ــى ارتكـاب
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أعمــال غيــر محســوبة العواقــب إل ـ ـ ــى الصــدمة التــي ال تمحــى وال يمكــن عموم ـاً تصــحيحها والتــي تســتمر
طويالً حتى بعد انتهاء المعـارك .وقـد تكلـم معلـم أفغـاني عـن " ثقافـة الكالشـينكوف " ،بينمـا اعتـب مـدني
صــومالي أن األطفــال ال يفهمــون اليــوم إال لغــة واحــدة لغــة هــدر الــدماء ،وصــرح عســكري صــومالي أن
األطفال الجنود ليسوا ضحايا فحسب ،فهم يلجؤون إل ـ ــى القوة المفرطة ويطلقون النار بدون سـبب وغالبـاً
ما ال يدركون نتائج أعمالهم والمعاناة التي يفضوها على الضحايا (.)1
هــذا ويت ازي ــد ع ــدد األطف ــال المنخ ــرطين طوعـ ـاً أو المجن ــدين قســ ار ف ــي المجموع ــات الم ـس ـل ـحـ ـــة
بــإطراد فــي ال ـن ـ ـ ازع ـ ــات الراهنــة رغمـاً عــن ال ـق ــانـ ــون ال ــدولـ ــي اإلنـ ـس ـ ــانـ ــي الــذي يقضــي بأنــه " يجــب علــى
أطراف النـزاع اتخـاذ كافـة التـدابير المسـتطاعة التـي تكفـل عـدم اشـتراك األطفـال الـذين لـم يبلغـوا بعـد سـن
الخامسة عشرة في األعمـال العدائيـة بصـورة مباشـرة ،وعلـى هـذه األطـراف ،بوجـه خـاص ،أن تمتنـع عـن
تجنيــد هـؤالء األطفــال الصــغار فــي قواتهــا الم ـس ـل ـحـ ــة ،ويجــب علــى إطـراف النـزاع فــي حالــة تجنيــد هـؤالء
ممــن بلغـوا ســن الخامســة عشـرة ولــم يبلغـوا بعــد الثامنــة عشـرة أن تســعى إلعطــاء األولويــة لمــن هــم أكبــر
سناً"( .البروتوكول اإلضافي األول ،المادة  ،22الفقرة )7
ويكون األطفال الذين يعيشون في مناطق ال ـن ـ ـ ازعـ ــات مع أسـرهم أو وحـدهم – ألنهـم يـأتون مـ ــن
أســر فقيـ ـرة ل ــيس بوس ــعها الفـ ـرار أو ألنه ــم انفصــلوا ع ــن أقرب ــائهم أو ألنه ــم م ـ ــن المهمش ــين – مرش ــحين
محتملــين للتجنيــد ،وغــذ يعــانون الحرمــان م ـ ــن كــل حمايــة عائليــة أو تعلــيم أو كــل شــيء م ـ ــن شــأنه أن
يعدهم لحياة الكبار ،فإن صغار المجندين هـؤالء ال يكـادون يتصـورون حيـاتهم خـارج إطـار النـزاع ،ويعـد
االنخراط في مجموعة مسلحة وسيلة لكافة بقائهم على قيد الحياة (.)2

( )1األنصاري ،محمد جبار ،ال ـن ـ ـ ازعـ ــات األهلية العربية – العامل الداخلية الخارجية ،بيروت ،مركز دراسات
الوحدة العربية1992 ،م ،ص .068

( )2األنصاري ،محمد جبار األنصاري ،مرجع سابق ،ص .068
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إن األطفــال الــذين يشــاركون فــي األعمــال العدائيــة ال يعرضــون حيــاتهم للخطــر فحســب ،وإنمــا
يشكل سلوكهم ،وهو كثي اًر ما يتسم بالرعونة ويفتقر إل ـ ــى النضج ،خط اًر أيضاً على المحيطين بهم (.)1
ويع ــد البروتوك ــول اإلض ــافي الث ــاني إلـ ـ ـ ــى اتفاقي ــات جني ــف (الفقـ ـرة (0د) مـ ـ ــن الم ــادة  )4أكث ــر
صرامة م ــن البروتوكول األول ،وهو ينطبق على ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة غيـر الدوليـة .ويـنص البرتوكـول
الثاني على أن األطفال دون الخامسة عشرة الذين يشاركون في األعمال العدائية بصـورة مباشـرة يظلـون
يتمتعون بالحماية الخاصة التي يكفلها ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،أن تنفيذ أحكام ال ـق ــانـ ــون ال ــدولـ ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي التي توفر حماية خاصة لألطفال هو بمثابة مسؤولية جماعية معنوية ،وتقـع هـذه المسـؤولية
عل ــى ع ــاتق ال ــدول األطـ ـراف ف ــي اتفاقي ــات جني ــف الت ــي يتع ــين عليه ــا احتـ ـرام قواع ــد ال ـق ــانـ ـ ــون ال ــدولـ ـ ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي وكفالة احترامها (.)2
المطلب الثاني
إسهامات اللجنة الدولية في مساعدة األطفال
تــولي اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوالهــا اإلضــافيان أهميــة كبــرى لحمايــة األطـ ـف ـ ــال ،س ـواء بواســطة
األحكام التي تشمل مجمـل السـكان المـدنيين أو األحكـام المكرسـة بالكامـل لألطفـال .وقـد أسـهمت اللجنـة
الدولية للصليب األحمر في بلـورة معاهـدات أخـرى تكفـل حمايـة مماثلـة مثـل اتفاقيـة حقـوق الـ ـط ـفـ ــل لعـام
( 1989المــادة  )08وبروتوكولهــا االختيــاري بشــأن اشــتراك األطفــال فــي ال ـن ـ ـ ازع ـ ــات الم ـس ـل ـحـ ــة المعتمــد
في العام .)3( 7333
( )1موسى ،غادة ،وضع األطفال في ظل ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي واإلنساني ،مجلة الطفولة
والتنمية ،القاهرة ،العدد  ،9مجموعة 7330 ،0م ،ص .135
( )2موسى ،غادة ،مرجع سابق ،ص .135

(( )3معاهدة أوتاوا ،)1998( ،)1992 ،الذي تنص المادة  8منه على أن تجنيد األطفال دون سن الخامسة
عشرة يعد جريمة حرب.
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وتــنص اتفاقيــة حقــوق الـ ـط ـف ـ ــل بشــكل عــام علــى أن الـ ـط ـف ـ ــل هــو كــل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة
عشرة ،وتحدد سن الخامسة االختياري هذا الشذوذ جزئياً م ــن خالل تحديـد سـن الثامنـة عشـرة كحـد أدنـى
لســن االشــتراك المباشــر فــي األعمــال الحربيــة ( ،)1وحظــر التجنيــد اإلجبــاري لألشــخاص الــذين لــم يبلغ ـوا
الثامنة عشرة م ــن العمر فـي القـوات الم ـس ـل ـحـ ــة ( ،)2ودعـوة الـدول األطـراف إلـ ـ ــى رفـع الحـد األدنـى لسـن
التطوع ( ،)3أما عن المجموعات الم ـس ـل ـح ــة المتميزة عن القوات الم ـس ـل ـح ــة النظاميـة ،فإنـه يحظـر عليهـا
تجنيد أو استخدام األشخاص دون سـن الثامنـة عشـرة فـي األعمـال الحربيـة ( .)4وتج ّـدر اإلشـارة إلـ ـ ــى أن
البروتوكــول االختي ــاري يطالــب ال ــدول األط ـراف ب ــأن تتعــاون ف ــي تنفيــذ ه ــذا البروتوكــول ،بم ــا فــي ذل ــك
التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفـي إعـادة تأهيـل وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي لألشـخاص
الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول ،بما في ذلك التعاون التقني والمساعدة المالية.
ويتم االضطالع بهذا المسـاعدة وبهـذا التعـاون بالتشـاور مـع الـدول األطـراف المعنيـة والمنظمـات الدوليـة
ذات الصلة " (.)5
وبينما يشكل هذا البروتوكول تقدماً ملحوظاً ،فإنه ليس سوى خطوة أولى في المعركة ضد تجنيد
األطفال واشتراكم في األعمال العدائية ،وتتعلق نقطة الضعف األولى في هـذا البروتوكـول بالحـد األدنـى
لسن التجنيد الطوعي في القوات الحكومية والذي لم يتم تحديده كثمانية عشـر عامـا ،فكيـف نسـتطيع فـي
الواقع التأكد م ــن أن الـ ـط ـف ــل قد تم تجنيده طوعاً؟ وتتصل نقطة الضعف الثانية بالحظر المروض علـى

(( )1المادة .)1
(( )2المادة .)7
(( )3المادة .)0
(( )4المادة .)4
(( )5المادة .)2
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الحكومات بشأن االشتراك المباشر لألطفال في األعمال الحربية .وأخي اًر ،فإن المادة  0مـ ــن البروتوكـول
التي تدعو إل ـ ــى رفع سن التجنيد التطوعي ال تنطبق على المدارس العسكرية.
المطلب الثالث
مقررات المؤتمر الدولي للصليب األحمر في شأن األطفال
هنــاك عــدة مقــررات للمــؤتمر الــدولي ألجــل حمايــة األطفــال فيمــا يخــص ال ـن ـ ـ ازعـ ـ ــات الم ـس ـل ـح ـ ــة
الداخلية ،يمكن إيجازها باآلتي (:)1
 .1حمايـة األطفـال غيــر المصـحوبين بــذويهم (بقـدر المســتطاع :التعـرف علــى الوالـدين أو األقربــاء
البحث عنهم وجمع شمل األسـر ،وفـي حـاالت أخـرى البحـث عـن حلـول طويلـة األمـد) ،والبحـث
عن األشخاص الذين يفاد باختفائهم وتعزيز الحق في التعليم.
 .7تقييم ظروف االحتجاز (بما في ذلـك الفصـل بـين األطفـال والكبـار وبـين البنـات واألوالد ،وبقـدر
المستطاع ضم األطفال إل ـ ــى أقرباء لهم محتجزين) وبذل الجهود م ــن أجل إطالق سراحهم.
 .0تطوير مواد اإلغاثة الغذائية وغيرهـا مـ ــن أشـكال المسـاعدة ،سـواء فـي حـاالت الطـوارئ أو علـى
المدى الطويل (نقل وتخزين وتوزيع المؤن) وإعادة التأهيل الزراعي والبيطري وتقديم المساعدات
غير الغذائية (توزيع األغطية والمالبس وبناء المالجئ).
 .4تـوفير الرعايـة الصـحية ،وهــي تشـمل الوقايـة مـ ــن األمـراض واإلمـداد باإلسـعافات األوليـة ج ارحــة
الحرب وورش الجبائر واألجهزة التعويضية البرامج الغذائية وتوزيع المياه الصالحة للشرب.
كما وانبثقت خطة عمل في عام  1995بجنيف (برنامج " األطفال المتضررين م ــن ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة) لصالح األطفال ضحايا ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،وهذه الخطة تلزم بما يلي (:)1

( )1بودون ،عبد العزيز :استراتيجية التكفل باألطفال ضحايا العنف ،دار العالم الجديد ،7334 ،ص.768
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-1تعزيز مبـدأ عـدم التجنيـد وعـدم االشـتراك فـي ال ـن ـ ـ ازع ـ ــات الم ـس ـل ـحـ ــة لألطفـال دون الثامنـة عشـرة مـ ــن
العمر.
-7اتخاذ تدابير ملموسة لحماية ومساعدة األطفال ضحايا ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة.
يجتمــع المــؤتمر الــدولي للصــليب األحمــر الهــالل األحمــر ،كــل أربــع ســنوات مـ ــن يحــث المبــدأ،
ممثل ــي مختل ــف مكن ــات الحرك ــة الدولي ــة للص ــليب األحم ــر واله ــالل األحم ــر فضـ ـالً ع ــن ممثل ــي ال ــدول
األطراف في اتفاقيات جنيف ،حيث يعالجون معـاً المسـائل اإلنـ ـس ـ ــانـ ــي ة محـل االهتمـام المشـترك وكافـة
األمور المتصلة بها ويتخذون ق اررات إزاءها.
وقد تم اعتماد ق اررات عدة خالل المـؤتمرات الدوليـة واجتماعـات مجلـس المنـدوبين األخيـرة بشـأن
حماية األطفال الذين يواجهون نزاعاً مسلحاً:
-1القرار  7ج(د) للمؤتمر الدولي السادس والعشرين ،المنعقد بجنيف في ديسمبر  /كانون األول
 " ،1995يوصي أطراف النزاع باالمتناع عن تسليح أطفال يقل عمرهم عن الثامنة عشرة اتخاذ كافة
التدابير المستطاعة لتجنب اشتراك األطفال ممن لم يلغوا الثامنة عشرة في األعمال العدائية".
-7القرار  7ج(ز) " يشجع الدول والحركة وغيرها م ــن الهيئات والمنظمات ذات الصلة على بروة تدابير
وقائية وتقييم البرامج القائمة ووضع برامج جديدة تكفل لألطفال م ــن ضحايا ال ـن ـ ـ ازعـ ــات مساعدة طبية
ونفسية واجتماعية يقدمها بقدر المستطاع أشخاص مؤهلون ومتفهمون للطابع الخاص لتلك األمور ".
وفي إطار المؤتمر الدولي السابع والعشرين (جنيف  )1999أعاد عد م ــن الدول األطراف في اتفاقيات
فضال عن مختلف مكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،التأكيد على
جنيف،
ً
دعمهم لهذه الخطة باإلعالن عن سلسلة م ــن التدابير الملموسة ،على شكل تعهدات ،وقد اعتمد
المؤتمر خطة عمل تؤكد المعاهدات التي التزمت بها الدول والحركة م ــن أجل تحسين أحوال األطفال
الواقعين في براثن النزاع المسلح.
( )1الهيتي ،هادي نعمان ( ،)7330ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،م ــن تأثيراتها المباشرة في األطـ ـف ــال ،مجلة الطفولة
التنمية ،القاهرة ،العد  ،9المجموعة .109 ،7330 ،0
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المبحث الثالث
االنتهاكات المستوجبة للمسؤولية الجنائية الدولية
ألجل تحقق المسائلة عن تجنيد األطفال البد م ــن بيان االنتهاكات التي تؤدي إل ـ ــى تحقق
المسؤولية وتستوجب العقاب لمرتكب هذه الجرائم ،وفيما يخص دراستنا عن تجنيد واغتصاب األطفال
سيتم في هذا المبحث دراسة ومعرفة النظرة القانونية الدولي ألجل تجنيد األطفال وكذلك بيان وصفه
القانوني ،ومع بيان طبيعة ونوع المسؤولية المقررة لتلك االنتهاك ،وسيتم ذلك مـ ـن خالل مطلبين ،إذ
م ــن خالل األول سيتم التعرض على التكييف والوصف القانوني لتجنيد األطفال وفي الثاني نحاول
دراسة ماهية المسؤولية.
المطلب األول
الوصف والتكييف القانوني للجريمة وااللتزامات الدولية ألجل منعها
تعتبر جريمة تجنيد األطفال التي جاء حظرها في قوانين واتفاقيات مختلفة ،هي م ــن تستوجب
قيام المسؤولية عنها لدى تحققها ،ومن هنا سيتم البحث في هذا المطلب ما هو الوصف القانوني لتلك
الجريمة ومن أي األوصاف وكذلك أركانها وااللتزام الدولية ألجل تجنبها ومنعها ،وفي حال تحققها ما
سيترتب على ذلك ،وهذا ما سيتم الحديث عنه م ــن خالل الفرعين اآلتيين.
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الــــفـــــــــرع األول
الوصف القانوني لجريمة تجنيد األطفال
يعتبر تجنيد األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة غير جديدة ،إذ تم تجنيد األطفال منذ القدم،
المنشئ للمحكمة الدولية الجنائية لم يكن هناك نص قانوني في
وحتى مجيء نظام روما األساسي ُ
اتفاقيات جنيف يبين نوعها ،حتى صدور نظام روما األساسي الذي اعتبر تجنيد األطفال جريمة معاقب
عليها ،وهي جريمة حرب ،هذا وسيتم التعريف بهذا ال ـ ـف ـ ـ ـ ــرع م ــن خالل البندين اآلتيين.
األولُ :عّد تجنيد األطفال جريمة حرب معاقب عليها:
تعتبر الحرب م ــن أقدم االعتداءات واالنتهاكات ،وكانت تتسم بالقسوة والوحشية ،إذ ال توجد
فيها ضوابط تحددها وال وسائل تنظمها ،هذا وتم تعريف الحرب فقهاً على أنها  " :أعمال عدائية يقوم
بها الجنود أو غيرهم م ــن أفراد العدو متى كان م ــن الممكن عقابه أو القبض على مرتكبيه" ،كما أنها "
جريمة معاقب عليها خرقاً للقانون الدولي ترتبك أثناء أو بمناسبة القتال سواء كانت ضارة بالمجموعة
الدولية أو ضارة باألفراد " ،وقد عرفت الفقرة(ب) م ــن المادة( )1م ــن الئحة المحكمة العسكرية لمحكمة
نورمبيرغ والمادة ( )1م ــن الئحة طوكيو الحرب بأنها " انتهاك قوانين وأعراف الحرب وتشمل هذه
االنتهاكات على سبيل المثال م ــن قتل أو إساءة أسرى الحرب أو تدمير المدن "..ووضع النظام
األساسي للمحكمة الدولية الجنائية قائمة تعتبر األطول م ــن ناحية األفعال المكونة لجرائم الحرب ومنها
تجنيد األطفال التي جاءت بالبند ( )21م ــن المادة ( )9والتي أوضحت فيها جرائم الحرب.
وفي رواندا حيث وقع نزاع مسلح غير دولي فإن المحكمة المشكلة هناك بينت عدداً م ــن
األفعال التي تتناسب مع األسباب التي دعت إل ـ ــى إقامة وتشكيل المحكمة ومن هذه األفعال القتل
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وأعمال العنف واإلرهاب ( ،)1وفيما يخص اتفاقية جنيف قد وضعت ثالث عشرة جريمة تم ذكرها في
المواد ( )13 ،19م ــن االتفاقية األولى وكذلك ورد ذكرها في المادتين ( 99و  )19والمادة  139م ــن
االتفاقية الثالثة والمادة ( )199م ــن االتفاقية الرابعة ( ،)2وبرغم ما ورد في هذه المواد م ــن ذكر للجرائم
– والتي وردت على سبيل الحصر – ال يوجد ما يمنع م ــن قيام الدول بالمحاسبة والمعاقبة على أفعال
أخرى واليت ورد ذكرها في تلك المواد ( ،.)3ولعل جرائم الحرب كانت في السابق عبارة عن حرب بين
دولتين وتعد هذه الحروب م ــن أقدم األنواع إال ان التطورات التي طرأت على ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي أدت
إل ـ ــى تسمية وتصنيف أنواع أخرى م ــن الحروب سمي بالحرب األهلية أو النزاع المسلح غير الدولي .
ثانياً :أركان جريمة تجنيد األطفال:
إن دراسة جريمة تجنيد األطفال لكونها م ــن الجرائم التي يمكن ان تقع خالل ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة الدولية والنزاعات الم ـس ـل ـح ــة غير الدولية على حد سواء ،وقد وردت اركان جريمة تجنيد
االطفال في احكام الفقرة ب البند ( )21من المادة ( )9من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب ما جاء بالنظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية قسمت أركان الجريمة بحسب نوع النزاع،
وهي على النحو اآلتي:
وفيما يخص أركان جريمة تجنيد األطفال في النزاع المسلح الدولي اآلتي (:)4

( )1فريحة ممد هشام ،دور القضاء الدولي الجنائي بمكافحة الجريمة الدولية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية
الحقوق والعلوم اإلدارية ،جامعة محمد خضير ،الجزائر 7314 ،ص.163

( )2الفتالوي ،سهيل ،جرائم الحرب وجرائم العدوان ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان7311 ،
ص.19
( )3حرب ،علي جميل ،القضاء الدولي الجنائي (المحكم الجنائية الدولية) ،الطبعة األولى ،دار المنهل اللبناني،
 7313ص.067

( )4عتلم ،شريف ،المحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة الرابعة ،اللجنة الدولية للصليب األحمر 7336 ،ص.673
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 -1أن يجند مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر في القوات الم ـس ـل ـح ــة التابعة للحكومة أو استخدامهم
للمشاركة في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة.
 -2أن يكون الشخص المجند دون سن الخامسة عشرة م ــن العمر.
 -3أن يكون مرتب الجريمة على علم أو يفترض علمه بأن هؤالء األشخاص الذين يتم تجنيدهم
دون سن الخامسة عشرة.
 -9أن يكون السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو مقترن به.
 -1أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وقوع نزاع مسلح دولي.
وبهذا ومن خالل االطالع على األركان سالفة الذكر يتبين  ،هذه الجريمة دخلت نطاق الشرعية أو
نصية الجرائم (ال جريمة إال بنص) وذلك بالنص عليها في نظام روما األساسي وتتعلق بنزاع مسلح
دولي ،كما يكون المجند دون سن الخامسة عشر م ــن العمر ،وأن يكون مرتكب الجريمة عالماً بالعمل
الذي يقوم به ولو بالعلم االفتراضي ،وهنا تتحقق مسألة شرط العلم إلسناد الفعل والعمل لمرتكب
الجريمة ،وأن يكون سلوكه وعمله في نطاق نزاع مسلح دولي( ،)1كما يفترض علمه بالظروف المحيطة
بالنزاع المسلح واليت تفترض وجودها حتى يتحقق ذلك الجرم .
وفيما يخص أركان جريمة تجنيد األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة غير الدولية.
 -1أن يجند مرتكب الجريمة شخص أو أكثر في القوات الم ـس ـل ـح ــة التابعة للحكومة أو استخدامهم
للمشاركة في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة.
 -2ان يكون الشخص المجند دون سن الخامسة عشرة م ــن العمر.

( )1سهيل الفتالوي ،مصدر سابق ،ص.67
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 -3أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض علمه بأن هؤالء األشخاص الذين يتم تجنيدهم
دون سن الخامسة عشرة.
 -9ان يكون السلوك في سياق نزاع مسلح غير دولي أو مقترن به.
 -1أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وقوع نزاع مسلح غير دولي
(.)1
وبهذا فإن شروط قيام جريمة تجنيد األطفال بالنزاع المسلح غير الدولي هي نفسها التي ترتكب في
جرائم النزاع المسلح الدولي ،عدا ما هو موجد في الركنين الرابع والخامس ،وألجل أن تقوم تلك الجريمة
إضافة إل ـ ــى الشروط السابقة أن تكون قد وقعت في نطاق نزاع مسلح غير دولي ،وأن تتوافر الظروف
الواقعية لقيام ذلك النزاع (.)2
وبهذا حددت االفعال المكونة لها كما اشترطت ان يكون هنالك علم او قصد جنائي لقيام
المسؤولية الجنائية يمكن تفصيل أركان جريمة تجنيد األطفال سواء كانت على مستوى النزاع الدولي أو
غير الدولي فإن ذلك يتطلب توافر األركان العامة في الجرائم ،فيجب توافر الركن المادي لجريمة تجنيد
االطفال المتمثل بضم االطفال البالغين دون سن  11من العمر للمشاركة الفعلية في العمليات العدائية
سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،ويكون ذلك في سياق النزاعات المسلحة او مقترن بها .ويقوم
الركن المادي لهذه الجريمة بمجرد تقديم العون او التحريض او المساعدة بأي شكل من االشكال من
اجل ارتكاب الجريمة او الشروع بارتكابها ،بما في ذلك توفير وسائل من قبل جماعة من االشخاص
يعملون بقصد مشترك يتمثل في تعزيز النشاط االجرامي .حيث ان التجنيد أو االستخدام قد يصدر م ــن
قائد أو رئيس أو وزير أمني أو حتى قادة في حركات أو جماعات مسلحة ،اما الركن المعنوي في
( )1فاروق األعرجي ،القانون واجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة األولى ،دار الخلود ،بيروت،
 7311ص.7

( )2أشرف عمران محمد ،جريمة تجنيد األطفال أو استخدامهم في األعمال الحربية في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
الجنائي ،مجلة العلوم القانونية ،العدد السادس 7315 ،ص.45
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ارتكاب جريمة تجنيد االطفال المتمثل بتوافر عنصري العلم و القصد الجنائي والتي بدونهما ال تكون
هناك جريمة ،وهذا ما تقتضي به المادة ( )39من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية اي ان
يكون مرتكب هذه الجريمة يعلم او يفترض ان يكون على علم بان هذا الشخص او هؤالء االشخاص
دون سن ( )11من العمر ورغم ذلك يتم تجنيدهم دون اشراكهم فعليا في العمليات العدائية والقتالية مع
العلم بالظروف الواقعة التي تثبت وجود نزاع مسلح  .ويتمثل الركن المعنوي من قناعة وسوء نية في
ارتكاب هذا الفعل االجرامي ،وذلك الن الجاني يكون على علم بان االفعال التي يرتكبها محظورة
وتخالف قوانين وعادات الحرب كما حددها القانون الجنائي الدولي في العرف والمعاهدات والمواثيق
الدولية ( .)1ولذا وجب أن يكون هناك علم بأن مرتكب الجريمة يجند أشخاصاً دون السن القانوني ،مع
علمه بالظروف الواقعية التي تثبت وقوع نزاع مسلح ،وكذلك يجب أن تكون هناك إرادة موجهة إل ـ ــى
تجنيد واستخدام األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،وهذا ما جاء النص عليه في نصوص االتفاقيات
الدولية ،وهذا ما تأكد بوضع تلك الجريمة في النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ،إذ اعتبرت
جريمة حرب (.)2
هنالك ركن ثالث وهو الركن الدولي لقيام جريمة تجنيد االطفال وهو العنصر الذي يميزها عن الجريمة
العادية المجرمة في القوانين الوطنية.
يمكن ان يتوفر الركن الدولي للجريمة الدولية في طبيعة السلوك المخالف للقانون الدولي والضحية
المقصودة أو في النتيجة المترتبة عن هذا السلوك والذي يمكن ان يمس بمصالح وأمن الجماعة
الدولية ،وذلك نظ ار لخطورة وجسامة اعمال تجنيد االطفال واستخدامهم في االعمال القتالية خالل
المنازعات المسلحة (.)3

( )1محمد عبد المنعم عبد الغني ،دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية ،القانون الدولي الجنائي ،دار
الجامعة الجديدة ،مصر ،7332،ص .687
( )2أشر فعمران محمد ،المرجع السابق ،ص .46

( )3كهينة فكنوس ،المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة التخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء ،المدرسة العليا
للقضاء ،7332 ،ص .77
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الــــفـــــــــرع الثاني
االلتزامات الدولية لحماية االطفال من التجنيد أثناء النزاعات المسلحة
توصف اعمال تجنيد االطفال بالجسيمة لكونها تستهدف فئة من الفئات المستضعفة خالل
النزاعات المسلحة حيث يتم توريطهم واشراكهم في العمليات العدائية والقتالية وبالتالي يعد كل تجنيد
لألطفال مخالف إلحكام النظام االساسي للمحكمة حسب الفقرة ب /مادة  9ويترتب على ارتكابها قيام
المسؤولية الجنائية امام المحكمة .هناك الكثير م ــن االلتزامات التي تترتب على عاتق الدول في سبيل
حماية األطفال م ــن االنتهاكات التي يتعرضون لها في أثناء النزاع المسلح ،وهذه االلتزامات إنما تتأتى
نتيجة وجود قواعد وأعراف دولية تمنع استغالل هؤالء األطـ ـف ــال ،وسيتم تخصيص هذا ال ـ ـف ـ ـ ـ ــرع لبيان
التزامات الدول بمنع تجنيد األطفال وكذلك خرق االلتزامات المترتبة على الدول.
هناك العديد م ــن اآلليات للدول ألجل حظر تجنيد األطـ ـف ــال ،كذلك هناك عدة أمور يجب االلتزام بها
م ــن قبل الدول ،ويمكن إيجازها على النحو اآلتي (:)1
 -1نشر القوانين التي تعمل على رعاية واالهتمام باألطفال.
 -2نشر الثقافة القانونية بين فئات المجتمع ومن بينهم األطفال.
 -3اتخاذ التدابير الالزمة التي تعمل على حمايتهم م ــن آثار ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة.
وبالرغم م ــن أن مشاركة األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة قد حصلت في العصر الحديث منذ الحرب
العالمية الثانية أو م ــن المحتمل قبلها ،أغفلت اتفاقيات جنيف لعام  1191ذكرها وتنظيم قواعدها ،لذا
فإن بروتوكوليها اإلضافيين لعام  1199التفيا ذلك األمر تم وضع عدد م ــن القواعد التي تحظر تجنيد

( )1مصلح حسن اعبد العزيز ،مبادئ ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،الطبعة األولى ،دار الحامد للنشر
والتوزيع 7310،ص.1999
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األطـ ـف ــال ،ثم توالت بعد ذلك القواعد القانونية ذات الصلة بحماية األطفال عامة وتجنيد األطفال خاصة
(.)1
إذ أن عدم وجود تلك القواعد أدى لزيادة بعدد األطفال المشاركين في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة سواء أكانوا
مجندين إلزامياً أم متطوعين ومن ثم وبسبب األخطار التي تحدق بهم أصبحت هناك ضرورة لحمايتهم
عن طريق قواعد قانونية ( ،)2لذا بات م ــن الضرورة بمكان االلتزام م ــن قبل المجتمع الدولي بتلك القواعد
القانونية ،وبهذا أجمعت االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية األطفال أثناء ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة على
ضرورة االمتناع عن تجنيد األطفال وإشراكهم بالنزاعات الم ـس ـل ـح ــة ،وتتجسد تلك االلتزامات ،على
الدول احترام قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي والقواعد المنطبقة على ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ذات
الصلة بحماية األطـ ـف ــال ،ويقع عليها منع مشاركتها في تلك ال ـن ـ ـ ازعـ ــات ،مع اتخاذ التدابير الالزمة
للحيلولة دون اشتراك هؤالء األطفال فيها(.)3
وفيما يخص دولة االحتالل ،فال يجوز لتلك األخيرة إرغام األشخاص على العمل والخدمة في
صفوف قواتها الم ـس ـل ـح ــة أو معاونتها ،وكذلك ال يجوز إرغام هؤالء األشخاص على القيام بأي عمل
يتضمن إشراكهم في أعمال حربية ،ومن بين هذه الفئات المحمية األطـ ـف ــال ،وهذا االلتزام جاءت به
اتفاقيات جنيف (.)4
هذا وحث مجلس األمن في العديد م ــن الق اررات التي توجب على الدول منع تجنيد األطفال
وعدم إشراكهم في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،بدءاً بالقرار  1211لسنة  ،1111وما تاله م ــن وجوب امتناع
( )1عادل عبد هللا المسدي ،الحماية الدولية لألطفال في أقوات ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،دار النهضة العربية،
الطبعة األولى 7332 ،ص.86
( )2عادل عبد هللا المسدي ،مرجع سابق ،ص .88
( )3سهيل الفتالوي ،مصدر سابق ،ص.60

( )4المادة( )53م ــن اتفاقية جنيف الرابعة .1949
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الدول عن تجنيد األطفال والعمل على إطالق سراح المتواجدين منهم سواء أكانوا في صفوف الجماعات
أم القوات الم ـس ـل ـح ــة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ،وعلى الدول طبيعة الحال االلتزام بالق اررات
الصادرة م ــن مجلس األمن لكونها تقع ضمن مسألة المحافظة على السلم واألمن الدوليين ،وكذلك كان
للجمعية العامة لألمم المتحدة دور في حث الدول وإلزامها على االمتناع عن التجنيد ،وكان ذلك عن
طريق الق اررات والتقارير الدورية والتي م ــن خاللها تلتزم الدول باالمتناع أو الكفء عن تجنيد األطفال
( .)1ومن هذه الق اررات:
يعد قرار رقم  1211لعام  1111اول قرار اعترف من خالله مجلس االمن بالتأثير العام والسلبيللصراعات المسلحة على األطفال (.)2
قرار رقم  1391لعام  2991اشار الى احترام احكام القانون الدولي المتصلة بحقوق االطفالوحمايتهم في النزاعات المسلحة كما نص على وضع حد لمسألة اإلفالت من العقاب ومحاكمة مسؤولي
الجرائم الفظيعة بحق االطفال وذلك باستثناء هذه الجرائم من احكام العفو العام والقوانين المتصلة بذلك
وكفالة معالجة عمليات تقصي الحقائق (.)3
قرار رقم  1131لعام  2999أكد إدانة لجوء أطراف النزاع الى تجنيد االطفال واشراكهم في العملياتالعدائية ،وبعدم التزامها بأحكام القانون الدولي التي تحظر ذلك (.)4

( )1سهيل الفتالوي ،األمم المتحدة –اإلنجازات واإلخفاقات ،الطبعة األولى ،دار الحامد 7311 ،ص.014
( )2أنظر الفقرتين االولى والثانية من القرار رقم  1761الصادر في  73اوت  1999المتضمن حظر اشراك
االطفال في النزاعات المسلحة ،الوثيقة رقم.S/RES 1261 )1999( :

( )3انظر الفقرة الثامنة من القرار رقم  1029الصادر في  73نوفمبر  7331المتضمن احترام احكام القانون
الدولي المتصلة بحقوق األطفال ،الوثيقة رقم.S/RES 137 )7331( :

( )4انظر الفقرة الثانية والثالثة من ديباجة الق ارر رقم  1509الصادر في  77ابريل  7334المتضمن حماية
االطفال في الصراعات المسلحة ،الوثيقة رقم.S/RES 1539 )7334( :
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قرار رقم  1112لعام  2991أصر من خالله على مسؤولية الرئيس في صون السالم واألمن الدوليينوعن التزامه بالتصدي ألثار واسعة النطاق تلحق باألطفال من جراء النزاعات المسلحة وعلى ضرورة
ادماج االطفال في المجتمع وفي عمليات حفظ السالم (.)1
-9التزام الدول بمالءمة تشريعاتها الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية األطفال وكذلك
االتفاقيات األخرى كاتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل وبروتوكولها الملحق والخاص باشتراك األطفال في
ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة والبروتوكولين اإلضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف لعام  1199والنظام األساسي
للمحكمة الدولية الجنائية الذي جرم عملية تجنيد األطفال وعدها جريمة حرب وأن مخالفتها توجب
المسؤولية الجنائية ،ويكون هذا االلتزام إما بإصدار تشريعات محلية أو بالتصديق على االتفاقيات
الدولية التي تحرم تجنيد األطفال (.)2
-1قيام الدول بالمحاسبة على االنتهاكات والجرائم المرتكبة بحق األطـ ـف ــال ،ومن ثم فالدول ملزمة
بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية إما عن طريق المحاكم الوطنية أو عن طريق المحكمة الدولية
الجنا ئية ،وفي حال تقصير الدول فإن ذلك سيضعها أمام مسؤولية بمواجهة المجتمع الدولي ،فهناك
دول عديدة تستخدم األطفال في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،وهناك دول تدعم عملياً تجنيد األطفال ومنها
ما تدعم الجماعات الم ـس ـل ـح ــة.

( )1انظر الفقرة االولى من ديباجة القرار رقم  1617الصادر في  76يوليو  7335المتضمن حماية األطفال
المتضررين من النزاعات المسلحة ،الوثيقة رقم.S/RES 1612 )7335( :

( )2المادة ( )6م ــن البروتوكول االختيار الملحق باتفاقية حقوق الـ ـط ـف ــل لعام  7337أشار إل ـ ــى وجوب اتخاذ
كل دولة طرف جميع التدابير الالزمة القانونية واإلدارية وغيرها م ــن التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال

أحكام البروتوكول.
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ثانياً :خرق االلتزامات المترتبة على الدول:
حد ألجل تجنيد األطفال ،كما يضع برامج لتسريح األطفال وإعادة
يعمد المجتمع الدولي لوضع ّ
ّ
تأهيلهم إضافة إل ـ ــى الجهود الحثيثة لمحاكمة المسئولين عن التجنيد ،وكذلك عمل مجلس األمن على
إدانة عمليات تجنيد األطفال في ق ارراته ،كما شكل آلية للرصد كما وتعمل في عدد م ــن دول العالم،
الحد م ــن عمليات تجنيد
وإن كانت هذه الوسائل في مراقبة تجنيد األطفال نجحت إل ـ ــى حد ما في ّ
األطـ ـف ــال ،إال أن الحروب الزالت مستمرة وأضحى األطفال ضحايا الصراعات والنزاعات حتى أصبحوا
مشاركين في تلك الحروب (.)1
ومن ثم فإن هذه االلتزامات التي فرضتها االتفاقيات الدولية ،توضح ضرورة قيام الدول
بواجباتها وان أي خرق تلك الواجبات المفروضة تضع الدول أمام مسؤولية خرق ذلك االلتزام على ان
نبين المسؤولية التي تقع على الدولة واألفراد الذين يرتكبون االنتهاكات التي تطال ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلنـ ـس ـ ــان ــي الحقاً ،ولما كانت قواعد ذلك القانون عرضة لالنتهاك وجب وجود نظام قضائي مستقل
يحدد المسؤولية مع تفعيل الضمانات التي يجب توفيرها بالقضاء الوطني( ،)2وكانت هناك عقبات
بإيجاد قضاء دولي قادر على تحقيق العدالة الجنائية ،ومن ثم فإن وجود هذا القضاء جوبه بعدد م ــن
المعوقات كالسيادة( ،)3واعتبار القضاء الدولي يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية ،مع وجد عقبات سياسية
وقانونية فأما األخيرة فتتمثل بمشكلة إصدار قانون دولي يطبق العدالة وأما سياسياً فيتمثل بسيطرة الدول
( )1سهيل الفتالوي ،مصدر سابق.014 ،

( )2محمد عزيز شكري ،ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي والمحكمة الجنائية الدولية ،ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي
آفاق وتحديات ،الجزء الثالث ،ص .132
( )3كما وأن إنشاء المحكمة الدائمة ال يتعارض مع سيادة الدول بحسب االتجاه المؤيد إلنشاء المحكمة ،بل إن
وجود القضاء الدائم إنما يؤدي إل ـ ــى إلغاء فكرة الثأر واالنتقام الذي تقوم عليه المحاكم السابقة كالمحاكم
العسكرية .حسين ،خليل ،الجرائم والمحاكم في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي الجنائي ،الطبعة األولى ،دار المنهل
اللبناني ،بيروت 7339 ،ص.59
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الكبرى على مقاليد األمور ،لذا كانت هناك ضرورة ألجل إنشاء محكمة دائمة تعاقب مرتكبي الجرائم
الدولية ،وهذا ما حصل بعد سنوات شاقة م ــن العمل والجهد المتواصل لتظهر المحكمة الدولية الجنائية
والتي قامت بتجريم تجنيد األطفال وعدتها جريمة حرب (.)1
انه ومن الجدير ذكره ،بأن ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ال يستمد قواعده م ــن اتفاقيات
إال ُ
الهاي وجنيف فحسب وإما كذلك يشمل أي اتفاق دولي أو قواعد مستقرة في العرف والضمير
اإلنـ ـس ـ ــان ــي وقواعد المسؤولية الفردية التي أقرتها المحاكمة الدولية.

( )1البند  76م ــن المادة ( )8م ــن النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية.
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المبحث الرابع
المسؤولية الجنائية في ضل القضاء الدولي وتطبيقاته
سيتم البحث في هذا المبحث م ــن خالل مطلبين ،األول لدراسة المسؤولية في القضاء الدولي
وفي الثاني المسؤولية في ضوء المحاكمات التي جرت أو التي ممن الممكن إقامتها.
المطلب األول
المسؤولية في ضل القضاء الدولي
في هذا المطلب سيتم دراسة المسؤولية عن تجنيد األطفال في ضوء المحاكم السابقة بدءاً م ــن
المحاكم العسكرية التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية مرو اًر بالمحاكم التي شكلها مجلس األمن
الدولي إل ـ ــى أن وصل بنا المقام إل ـ ــى المحكمة الدولية الجنائية ،وهذا ما سيتم تناوله م ــن خالل الفرعين
اآلتيين.
الــــفـــــــــرع األول
المسؤولية في ضل المحاكم السابقة
في المحاكم السابقة جرت محاكمات عديدة وتقررت المسؤولية على العديد م ــن المجرمين الذين
ثبتت إدانتهم ،م ــن خالل هذا ال ـ ـف ـ ـ ـ ــرع سنبحث طبيعة إقرار المسؤولية في تلك المحاكم تباعاً.
البند األول :المحاكم المؤقتة:
بظل محكمتي نورمبيرغ وطوكيو كانت هناك حماية للطفل ضمن الحماية العامة للمدنيين
وخالل تلك الفترة تم مساءلة كبار مجرمي الحرب عن الجرائم التي ارتكبوها في الحرب العالمية
الثانية( ،)1أما المسؤولية عن تجنيد األطـ ـف ــال ،فلم يتم اإلشارة لها في النظام الخاص لكال المحكمتين

( )1نصيري نهاري ،مصدر سابق ،ص .26
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برغم وجود معلومات عن استخدم األطفال في الحرب العالمية الثانية وبالخصوص ألمانيا ،فبالرغم م ــن
إدانة (فان شيراخ) قائد منظمة شباب الرايخ والذي كان مسؤوالً في برنامج شباب هتلر لتعليم وتأهيل
الشباب األلماني ،وعض الدعايات اليت كانت تؤيد الحزب النازي في ألمانيا ،إال أن المحكمة لم
تحاكمه على ضم األطفال للقتال(.)1
وفيما يخص محاكم يوغسالفيا ورواندا التي أنشئت بموجب ق اررات مجلس األمن الدولي حيث
أنشئت المحكمة األولى بموجب القرار  929لسنة  1113والثانية – محكمة رواندا-صدرت بالقرار رقم
 111لسنة  1119وتناولت هذه المحاكم ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة غير الدولية لكونها جرت في إقليمي
يوغسالفيا (السابقة) ورواندا ،وبالرغم م ــن وجود العديد م ــن الجرائم ضد األطفال إال أنه لم يوجد ما
يشير إل ـ ــى وجود محاكمات ضد المتهمين بتجنيد األطفال مع ذلك فقد تحققت المسؤولية الفردية
والحماية التي كفلتها القواعد القانونية للطفل سواء في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الدولية أم ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة غير
الدولية.
ثانياً :المحكمة الخاصة في سيراليون:
في سيراليون ( ،)2وعلى خلفية النزاع الذي جرى في تلك الدولة اإلفريقية ،والذي راح ضحيته
اآلالف ،بسبب االنتهاكات المرتكبة في ذلك البلد ،ومن بينها جريمة تجنيد األطفال والتي شارك في
ارتكابها كل م ــن الحكمة والجماعات الم ـس ـل ـح ــة على حد سواء ،إذ ان ما يقارب الـ ( )19999طفل تم
تجنيدهم م ــن الجماعات الم ـس ـل ـح ــة وعلى رأسها الجبهة الثورية المعارضة ،في حين ان الحكمة
( )1أمل سلطان محمد ،مصدر سابق ،ص 115

( )2بدأ النزاع في سيراليون عام  1991مع وجود حملة عسكرية م ــن القوات الم ـس ـل ـح ــة التي أطاحت بالحكمة
وتشكيل المجلس الثوري وبعدها حكمت البالد وبعدها نشبت الحرب األهلية التي أدت إل ـ ــى تجنيد ا يقارب الـ

( )13.333طفل ،وبدأ عمل المحكمة في  ،1تموز ،7337،انظر :صالح محمد محمود المغربي ،مصدر
سابق ،ص.50
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والجماعات التابعة لها –بسبب النقص الحاصل في صفوفها-تساهلت في مسألة تجنيد األشخاص دون
السن القانوني مما أدى إل ـ ــى دخول األطفال في صفوف الجماعات الموالية للحكومة كقوات الدفاع
المدني ،فضالً عن عوامل أخرى ساعدت في لجوء األطفال ألحد أطراف النزاع كالفقر وطول فترة النزاع
والعادات القبلية في ذلك البلد ،وقد أكدت منظمة حقوق اإلنسان ،أنه تم استخدام األطفال تحت طائلة
التهديد واإلكراه م ــن قبل الجماعات الم ـس ـل ـح ــة الرتكاب جرائم عديدة ،ولذا وبناء على طلب حكومة
سيراليون م ــن مجلس األمن م ــن أجل التحرك لوقف تلك االنتهاكات ،بادر المجلس بدعوة األمين العام
لألمم المتحدة للتفاوض مع الحكمة إلنشاء محكمة خاصة بمتابعة االنتهاكات والجرائم التي وقعت في
سيراليون خالل تلك الفترة ( ،)1وقد وقع اتفاق لومي لعام  2999إلحالل السالم في ذلك البلد ،والذي
عقد بين الحكومة والجبهة الثورية المعارضة ،ومن جملة النتائج المترتبة على هذا االتفاق إنهاء تجنيد
األطفال وتسهيل إطالق سراح المجدين منهم ،واالتفاق على إنشاء محكمة خاصة والتي شكلت بتاريخ
 ،2992تعد المحكمة الخاصة في سيراليون م ــن المحاكم الدولية التي ركزت على جريمة تجنيد
األطـ ـف ــال ،وهي ذات طبيعة مختلطة م ــن قضاة وموظفين دوليين ومواطني سيراليون ،لتختص بالجرائم
ضد اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة والمخالفات الجسيمة للقانون الدولي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ومخالفات المادة الثالثة مشتركة
التفاقيات جنيف ،وكذلك بعض الجرائم الواردة في القانون السيراليوني ،ومن هنا يمكن عدها محكمة
ذات طبيعة خاصة.

(UN.Doc.S/RES/1315(2000) )1
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الــــفـــــــــرع الثاني
المسؤولية بظل المحكمة الجنائية الدولية
يمكن تقسيم هذا ال ـ ـف ـ ـ ـ ــرع إل ـ ــى بندين ،وهي على النحو اآلتي:
البند األول :االختصاص النوعي للمحكمة:
وهو ما يسمى باالختصاص الموضوعي ويشتمل على تحديد الجرائم التي تدخل في اختصاص
المحكمة – وهي بطبيعة الحال ال تشمل جميع األنواع الجرائم -حيث ُعبر عن تلك الجرائم بأنها أشد
أنواع الجرائم خطورة وتعد موضوع االهتمام العالمي ( ،)1وإذا ما عرفنا أن النظام األساسي وضع الجرائم
المتفق عليها وهي جرائم(اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة وجرائم الحرب وجريمة العدوان)
والمستقر عليها حالياً ،وجريمة اإلبادة الجماعية ،هي كما جاء في النظام األساسي " ،لغرض هذا
النظام تعني اإلبادة الجماعية أي م ــن األفعال التالية التي ترتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو أثنية
أو عرقية أو دينية بصفتها هذه هالكاً جزئياً أ كلياً.
أ-قتل أفراد م ــن الجماعة.
ب-إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأفراد الجماعة.
ج-إخضاع الجماعة عمداً ألحوال معيشية بقصد إهالكها الفعلي كلياً أ وجزئياً.
د-فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة.
هـ-نقل أطفال الجماعة عنوة إل ـ ــى جماعة أخرى.

( )1السيد أبو عطية ،ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي الجنائي بين النظرية والتطبيق ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي،
 7315ص.405
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وفيما يخص الجرائم ضد اإلنـ ـس ـ ــان ــية ،فتعرف على أنها " األفعال المحظورة والمحددة في نظام روما
األساسي متى ارتكبت في إطار هجوم واسع أو منهجي ضد أي مجموعة م ــن السكان المدنيين
وتتضمن مثل هذه األفعال القتل العمد واإلبادة.)1( ."..
كما أن االنتهاكات الجسيمة وردت في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة
المؤرخة في الثاني عشر م ــن آب عام 1191م "..وهذه الفقرة تطبق على ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة غير
الدولية "..وبالعودة إل ـ ــى هاتين الفقرتين الثانية والثالثة نجدها قد ذكرتا تجنيد األطفال كجريمة حرب
وردت في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة سواء النزاع المسلح الدولي كما جاءت في البند  21م ــن الفقرة الثانية
م ــن المادة الثامنة بقولها (تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة م ــن العمر إلزاماً أو طوعياً في القوات
الم ـس ـل ـح ــة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في األعمال الحربية"(.)2
البند الثاني :االختصاص الشخصي:
كما وتمارس المحكمة المختصة اختصاصها على األشخاص الذين يقومن بارتكاب الجرائم
التي تدخل في اختصاص المحكمة ،وتتمثل باألشخاص الطبيعيين م ــن خالل المسؤولية الجنائية
الفردية وعدم االعتداد بالصفة الرسمية وسيتم تحديدها على النحو اآلتي:
أوالً :الشخصي الطبيعي المسؤول عن جريمة تجنيد األطفال:
لقد تط ور مركز الفرد ومسؤوليته خاصة بعد الحربين العالميتين األولى والثانية حتى أصبح
مسؤوالً بصورة مباشرة عن االنتهاكات التي تطال قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،ومن هنا بدأ
اإلقرار بالمسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي األعمال المخالفة للقانون وباعتبارها تشكل جريمة حرب،
ولكون جريمة تجنيد األطفال تم النص عليها في النظام األساسي وهو ما جاء النص عليه في البند
( )1السيد أبو عطية ،مرجع سابق ،ص.405
( )2أبيكر ،يوسف ،مصدر سابق ،ص.010
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( )21م ــن الفقرة( )2م ــن المادة ( )9فإن المسؤولية تقع على عاتق م ــن يقوم بتجنيد األطفال وكان عمر
هؤالء أقل م ــن خمس عشرة سنة وضمهم في القوات الم ـس ـل ـح ــة أو استخدامهم في ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة سواء أكانت تلك ال ـن ـ ـ ازعـ ــات دولية أم غير دولية ،على أن يكن على علم بعمر ذلك الـ ـط ـف ــل
وعلمه بالظروف التي تثبت وجود مثل هكذا نزاعات.
ثانياً :سن المسؤولية أمام المحكمة الدولية الجنائية:
نصت المادة ( )21م ــن النظام األساسي " ال يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل
عمره عن  19عاماً وقت ارتكاب الجريمة المنسوب إليه" ،وبالتالي فإن المحكمة الدولية الجنائية ال تقوم
بمساءلة األفراد الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
ثالثاً :عدم االعتداد بالصفة الشخصية :إن حصانة الرؤساء والقادة أمر معمول به في القوانين
والدساتير الوطنية ،إال أن النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية لم يأخذ بالصفة الرسمية لمرتكبي
الجريمة الدولية ،ذلك فالحصانة التي تمنحها القوانين الداخلية لبعض األشخاص في دولهم ال تعفيهم
م ــن المسؤولية الدولية (.)1
فاألشخاص لمتمتعون بحصانة مقررة بمقتضى القوانين الداخلية ال يحول دون المساءلة أمام
المحكمة الدولية فالمنصب الذي يشغله المتهم بارتكاب جريمة دولية ال يكون حائالً أمام مثوله أمام
المحكمة الدولية ومحاسبته (.)2
وهذا ما أكدت المادة ( )29م ــن النظام األساسي للمحكمة" يطبق هذا النظام األساسي على
جميع األشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة الرسمية بوجه خاص فإن الصفة الرسمية

( )1الحديثي ،عمر فخري ،المدعي العام في تقرير مسؤولية القادة والرؤساء الجزائية أمام المحكمة الجنائية
الدولية ،مجلة العلو القانونية العدد  ،7311 ،1،ص.157

( )2الحديثي ،عمر فخري ،مرجع سابق ،ص .150
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للشخص ،سواء أكان رئيساً للدولة أو حكومة ،..ال يعفيه م ــن المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام
األساسي كما أنها ال تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية
الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص ،سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو ال ـق ــان ــون
ال ــدول ــي دون ممارسة المحكمة اختصاصاتها على هذا الشخص".
المطلب الثاني
أركان جريمة االغتصاب في نظام روما األساسي
يظهر نص المادة ( )2م ــن نظام روما األساسي أن الجرائم ضد اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة والمرتبطة بشكل
أساسي بجريمة االغتصاب ،تقوم على أركان ثالثة وهي أن يرتكب الفعل اإلجرامي في إطار واسع
النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة م ــن السكان المدنيين ،والركن المادي حيث يتخذ الفعل
اإلجرامي صور االغتصاب ،القتل ،أو اإلبادة أو االسترقاق ..الخ( ،)1وأخي اًر الركن المعنوي ويتمثل في
توافر القصد الجنائي لقيام المسؤولية عن الجرائم ضد اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة.
الفرع األول :الركن الشرعي :يقوم نظام العقوبات على قاعدة " ال جريمة وال عقوبة إال بنص “ " :ال
جريمة إال بنص " وأن األصل في األفعال اإلباحة حتى يجرمها القانون فتصبح هذه األفعال غير
مباحة سواء كان إيجاباً أو سلباً فال يجوز توقيع عقوبة لم ينص القانون عليها عند ارتكاب الفعل
المعاقب على تجريمها بحيث يتعين علم األفراد مسبقاً بالقانون وما هو محظور م ــن التصرفات قبل
ارتكابها (.)2

( )1المادة ( )2م ــن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

( )2محمد رمضان باره ،شرح القانون الجنائي الليبي األحكام العامة للجريمة ،مطابع العصر الجماهيري ،الخمس
ليبيا ،الطبعة الثالثة ،7333 ،ص .181
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الفرع الثاني :الركن المادي :يقوم الركن المادي في الجرائم بشكل عام على عناصر ثالثة متالزمة
وهي أن يكون هناك فعالً سواء أكان إيجابياً أم سلبياً ،وتحقق نتيجة لهذا الفعل مع وجود عالقة سببية
بين الفعل أو االمتناع وبين النتيجة الجرمية (.)1
ويقوم الركن المادي للجرائم بشكل عام أو الجريمة أو ما يعبر عنه بالواقعة المادية المطابقة في
الجريمة التامة على عناصر ثالثة ،هي ،األول :سلوك إنساني ،إذ ال يتصور بدون وجود هذا السلوك
وجود جريمة ،والثاني :تحقيق نتيجة مادية كأثر للسلوك ،في الحاالت التي يعتد بها القانون بالنتائج
المادية والثالث عالقة سببية بين السلوك والنتيجة ،إذ بدون توافر هذه الرابطة المادية ال يمكن تصور
وجود جريمة .وبذلك يتضح أن الركن المادي هو عبارة عن سلوك (إيجابي أو سلبي) وتحقق نتيجة
توافر عالقة سببية بينهما (.)2
وتعتبر جريمة االغتصاب أو االستعباد الجنسي ،أو اإلكراه على البغاء ،أو الحمل القسري ،أو
التعقيم القسري ،أو أي شكل آخر م ــن أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة م ــن الخطورة (.)3
ويختلف االغتصاب عن االستعباد الجنسي .فاالغتصاب يعني ارتكاب عمل جنسي بينما االستعباد
اإلجبار على المعاشرة الطويلة.
هذا ويقع االغتصاب بقيام المتهم باالعتداء على جسد شخص آخر وذلك بإيالج عضو جنسي
في أي جزء م ــن جسد الضحية أو جسد الفاعل ،أو ينشأ عنه إيالج أي جسم ،أو أي عضو آخر م ــن
الجسد في شرج الضحية ،أو فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك اإليالج طفيفاً أو بسيطاً ،مع ضرورة
( )1منى محمود مصطفى ،الجريمة الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1989 ،ص .79-78

( )2محمد رمضان بارة ،شرح القانون الجنائي الليبي ،مرجع سابق ،ص  ،100كما أشار إل ـ ــى ذلك فتوح عبد هللا
الشاذلي :ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي الجنائي –النظرية العامة الجريمة الدولية ،دار المطبوعات الجامعية،
االسكندرية ،الطبعة األولى ،7337 ،ص.799

( )3شرح لما جاء في نص المادة ( )1/2م ــن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام .1998
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أن يقع ذلك بالقوة أو بالتهديد باستخدامها أو باإلكراه المادي أو النفسي ،وهذا ما حدث في االعتداءات
الجنسية في سجن أبو غريب بالعراق بواسطة االحتالل األمريكي وقواته.

الفرع الثالث :الركن المعنوي:
تنص غالبية قوانين العقوبات في الدول على الركن المعنوي للجريمة .فال تعد جريمة إال إذا
توافر القصد الجنائي فيها (.)1
وال يكفي لقيام المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الفاعل سلوك إجرامي معاقب عليه ،أي
ارتكاب الجاني فعالً م ــن األفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات ،فال بد لقيام المسؤولية الجنائية
لهذا الجاني م ــن توافر ركن معنوي " قصد جرمي " ينم عن اتجاه إرادته لسلوك هذا المسلك اإلجرامي،
وارتكاب الفعل الذي يعاقب عليه القانون (.)2
يتكون الركن المعنوي م ــن النشاط اإلجرامي الذهني والنفسي للجاني ،وجوهر هذا النشاط هو
"اإلرادة اإلجرامية" التي تربط الشخص بالفعل ،الذي يرتكبه فالشخص الذي يقوم بنشاط مادي إجرامي
ال يرتكب جريمة ،إال إذا كان جهازه العقلي والنفسي أيضاً في حالة نشاط إجرامي ،وكان هذا النشاط
متصالً بالنشاط المادي ومسيط اًر عليه (.)3
ويظهر النشاط اإلجرامي الذهني والنفسي عادة في صورتين:
الصورة األولى :تكون اإلرادة فيها متجهة إل ـ ــى عناصر الركن المادي للجريمة بكاملها ،ومسيطرة عليها
وقادرة على توجيهها وهذا ما يسمى بـ " القصد الجرمي ".
( )1نجم ،محمد صبحي ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار الثقافة ،عمان  ،7313ص .748

( )2كامل السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،دار الثقافة ،عمان ،الطبعة األولى ،7339 ،ص
.722

( )0فخري عبد الرزاق الحديثي ،خالد حميد الزعبي ،شرح قانون العقوبات ،مرجع سابق ،ص .120
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الصورة الثانية :تكون اإلرادة فيها مسيطرة على جزء م ــن الركن المادي للجريمة فقط وهو السلوك،
وغير مسيطرة على الجزء اآلخر وهو النتيجة ،وهذا ما يسمى بالخطأ.
وقد عبر المشرع األردني عن القصد الجرمي بالنية حسب تعريف المادة ( )60م ــن قانون
العقوبات التي تنص على أن النية " إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون " (.)1
وقد جاءت المادة ( )03م ــن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالركن المعنوي
حيث نصت:
"-1ما لم ينص على غير ذلك ال يسأل الشخص جنائياً عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص
المحكمة ،وال يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة ،إال إذا تحققت األركان المادية مع توافر القصد
والعلم.
-7ألغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما:
(أ) يقصد هذا الشخص بسلوكه ارتكاب هذه الجريمة.
(ب) يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بالنتيجة التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطار
المسار العادي لألحداث.
-0ألغراض هذه المادة تعني نقطة " العلم " أن يكون الشخص مدركاً أنه توجد ظروف ،أو ستحدث
نتائج في المسار العادي لألحداث ،وتفسر لفظتا " يعلم أو عن علم تبعاً لذلك".

( )1قانون العقوبات األردني ،المادة ( ،)60مرجع سابق.
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المطلب الثالث
االغتصاب وفقاً للمحكمة الدولية
يعد االغتصاب انتهاكاً للسالمة الجسدية وشرف الضحية واعتداءاً خطي اًر على السالمة العامة
والجنسية ويعد م ــن أخطر الجرائم في جميع دول العالم لما ينجم عنه م ــن أذى جسدي ونفسي
مستمرين .إضافة إل ـ ــى ذلك فإن ضحايا االغتصاب غالباً ما يعاقبون اجتماعياً عن هذه الجريمة
المرتكبة في حقهم .وقد برزت خطورة هذه الجريمة بشكل كبير بعد استخدامها في النزاع المسلح

()1

وكما أن ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي العرفي حظر االغتصاب في القاعدة ( )13منه ويحظر أي
شكل م ــن األشكال األخرى للعنف الجنسي ،وكما جرى إقرار حظر االغتصاب بموجب ال ـق ــان ــون
ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي في مدونة ليبر في مادته ( .)2( )99وفي حين نالحظ بان المادة( )3المشتركة في
اتفاقيات جنيف ال تشير بشكل واضح إل ـ ــى االغتصاب أو األشكال األخرى للعنف الجنسي حيث تنص
على أن ":االعتداء على الحياة والسالمة البدنية" ،بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب واالعتداء على
الكرامة الشخصية .وكما تنص اتفاقية جنيف الثالثة على أن ألسرى الحرب الحق في" احترام أشخاصهم
وشرفهم " في جميع األحوال (.)3
وجرى إقرار حظر االعتداء على الكرامة الشخصية كضمانة أساسية للمدنيين واألشخاص
العاجزين عن القتال في البروتوكولين اإلضافيين األول والثاني .وفي حين تنص المادة  91م ــن

( )1خان بك ،سوسن نمر الجرائم ضد اإلنـ ـس ـ ــان ــية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة األولى ،7336 ،ص .027

( )2المادة ( )44م ــن مدونة ليبر نقالً عن هنكرتس ودوزومالد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي العرفي ،المجلد
األول ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة 7332 ،ص .786

( )3اتفاقيات جنيف المادة ( )10المشتركة.
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البروتوكول اإلضافي األول على أن هذا الحظر يشمل وعلى األخص " المعاملة المهينة والحاطة
بالكرامة واإلكراه على الدعارة وأية صورة م ــن صور خدش الحياء".
وتضيف المادة( )9م ــن البروتوكول اإلضافي الثاني لهذه الالئحة وبوضوح االغتصاب وتأمر
اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضافي األول بالحماية للنساء واألطفال م ــن االغتصاب واإلكراه
على الدعارة (.)1
وفيما يتعلق بتعريف االغتصاب اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة في
حكمها في قضية فيربندزيا في  1119أن االغتصاب يستلزم " إكراهاً أو قوة أو تهديداً بالقوة ضد
المعتدى عليه أو شخص ثالث ".
ورأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية أكاييسو في  1119أن" :االغتصاب شكل
م ــن أشكال العدوان وأن األركان المركزية لجريمة االغتصاب ال يمكن أن تختصر في وصف آلي
لألشياء وألجزاء الجسم " وعرفت االغتصاب كتعد جسدي له طبيعة جنسية يرتكب ضد شخص في
ظروف إكراه " (.)2
ولقد أوردت المادة السابعة م ــن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفقرة األولى (ز)
الجرائم ضد اإلنـ ـس ـ ــان ــي ة التي تدخل في اختصاص المحكمة ،حيث جاء فيها:
" (أ) االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو
أي شكل آخر م ــن أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة م ــن الخطورة (.")3

( )1هنكرتس ودوزومالد ،ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي العرفي ،المجلد األول ،اللجنة الدولية للصليب األحمر،
القاهرة ،7332 ،ص .782

( )2هنكرتس ودوزوالد ،مرجع سابق ،ص .789
( )3نص المادة السابعة م ــن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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وبهذا فإن هناك مجموعة م ــن األركان ألجل توافر جريمة االغتصاب وفقاً للعرف الدولي ،وهذه األركان
يمكن إيجازها على النحو اآلتي (:)1
 -1إن يعتدي المتهم على جسد الشخص بان يأتي سلوكا ينشا عن إيالج عضو جنسي في إي
جزء م ــن جسد الضحية أو جسد المفعول به أو ينشا عن إيالج إي جسم أو عضو أخر م ــن
الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك اإليالج طفيفا.
 -7إن يرتكب االعتداء بالقوة أو التهديد باستخدامها أو اإلكراه كان ينشا عن خوف الشخص
المعني أو شخص أخر م ــن التعرض إلعمال العنف أو اإلكراه أو اعتقال أو اضطهاد نفسي أو
إلساءة استعمال السلطة أو باالستغالل للرتبة العسكرية أو عجز الشخص عن التعبير حقيقة
عن الرضا.
 -0إن يرتكب التصرف جزءا م ــن هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة م ــن السكان
المدنيين.
 -4إن يعلم المتهم إن التصرف جزءا م ــن هجوم واسع النطاق أو موجه ضد مجموعة م ــن السكان
المدنيين أو انه ينوي إن يكون هذا التصرف جزءا م ــن ذلك الهجوم.

( )1رضا ،بيان ( ،)7330الجرائم الجنسية الواقعة على األطـ ـف ــال ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
السليمانية.75 ،
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المطلب الرابــع
حالة العراق كحالة تطبيقية للمسؤولية
في العراق الكثير م ــن االنتهاكات التي ارتكبت ضده وضد أبناء شعبه بسبب كثرة الحروب
واإلرهاب واالحتالل ،ولم يكن األطفال بعيدين عن تلك االنتهاكات ،وهذا ما سيتم تبيينه على النحو
اآلتي:
الــــفـــــــــرع األول :جرائم قوات االحتالل األمريكي والبريطاني وجرائم تجنيد األطفال
بعد االحتالل عقدت محكمة شعبية ( ،)1عن جرائم االحتالل تألفت م ــن عدد م ــن الشخصيات
في تركيا عام  2991ولقد وجهت ( )11اهتماماً إل ـ ــى الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا ،وبالرغم أن
جملة االتهامات ما يتعلق بجرائم الحرب لم يتم اتهام قوات االحتالل بتهمة تجنيد األطفال – وهناك
أسباب كثيرة لمالحقة مرتكبي جرائم الحرب في العراق ومحاسبتهم م ــن بينها تطبيق قواعد ال ـق ــان ــون
ال ــدول ــي وحماية حقوق الشعوب المسلوبة ومنها الشعب العراقي وتحقيق العدالة ،ولقد قامت قوات
االحتالل بانتهاكات عديدة ومن بينها عدم احترام قواعد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي وخرق جميع
األعراف والمواثيق الدولية ،فشهد العراق في تلك الفترة شتى أنواع الدمار والتخريب واالستهانة بأبسط
حقوق المواطن العراقي ،ومن الفئات التي نالت نصيبها م ــن الدمار األطـ ـف ــال ،ومن ثم يكفي ما قامت
به قوات االحتالل م ــن جرائم لقيام المسؤولية الدولية الجنائية وتخضع تلك المسؤولية للقواعد الدولية
فيما يخص مسؤولية الرؤساء والقادة وعدم االعتداد بالصفة الشخصية( ،)2كما أن القوات األمريكية
اعتقلت عدداً م ــن األطفال إذ أشارت بعض التقارير عن وجود أفطال في السجون األمريكية لم تتجاوز

( )1المسدي ،عادل عبد هللا ،المرجع السابق ،ص.149

( )2بو معزة ،منى ،دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة باجي مختار ،الجزائر 7339 ،ص.115
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أعمارهم الحادية عشر سنة( ،)1ومن بعض األمور التي أوجدها االحتالل والتي تعد سبباً في لجوء
األطفال أو استغاللهم م ــن الجماعات اإلرهابية الحالة النفسية التي تعرض لها هؤالء األطفال بسبب
االعتداءات التي حصلت م ــن جانب القوات المحتلة فالقتل واالعتقال والهجمات العشوائية ومحاصرة
المدن وترويع األطفال وغيرها م ــن األعمال التي تؤكد انتهاكات قوات االحتالل ألبسط القواعد القانونية،
وأن قوات االحتالل متهمة أيضاً بتجنيد أفطال لغرض استخدامهم كعمال خدمة في المعسكرات التابعة
لهم أو العمل كجواسيس ،أو زرع العبوات الناسفة مقابل مبلغ م ــن المال.
الــــفـــــــــرع الثاني
جرائم داعش وجرائم تجنيد األطفال
تعتبر داعش الوجه الثاني لالحتالل أو هو أحد أدواته التي صنعتها ،وأوصلت معها إكمال
المراحل المرسومة لتهديد العراق ،فكانت جرائمه ال تقل إجراماً ما قامت به قوات االحتالل ،فمن قتل
وتشريد وسبي وتهجير إل ـ ــى حرق وإعدام ،وتعرض األطفال  -حالهم حال بقية السكان-ألبشع صور
اإلجرام واالستغالل ،م ــن قتل وتهجير واستعباد إل ـ ــى يتم وتهجير ،ولعل تجنيد األطفال هي واحدة م ــن
جرائمه بحق أطفال العراق ،وشملت هذه الحملة مختلف طوائف الشعب العراقي ومن أبرزها الشيعة
والسنة والتركمان واليزيدين والمسيحيين وغيرهم وقد أجبر عدد م ــن األطفال اليزيديين بعد احتالل مدنهم
وسبي نسائهم للذهاب إل ـ ــى مراكز تدريب عسكري لغرض المشاركة مع التنظيم.
ولتأكد اقترافه جرائم عددية م ــن بينها تجنيد األطـ ـف ــال ،بات م ــن الضروري اتخاذ التدابير
الالزمة كافة ألجل مالحقتهم ومحاسبتهم ما اقترفوه م ــن جرائم ،مع ان العراق اتخذ عدداً م ــن الخطوات
ندد مجلس
لتوضيح جرائم داعش ومناشدة المجتمع الدولي لمساعدته في التخلص م ــن هذا العدو ،إذ ّ

( )1بو معزة ،منى ،مرجع سابق ،ص .1156
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النواب العراقي بجرائم داعش الشعب العراقي ومن بينها تجنيد األطفال وطالب بضرورة محاسبته
ومحاكمته عن تلك الجرائم ،وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء عد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش
بحق مكونات الشعب العراقي جرائم إبادة جماعية ،وذلك بمجلسه المنعقدة بتاريخ  ،2911/3/21عبد
ذلك عقدت الحكومة العراقية مؤتم اًر دولياً لمكافحة تجنيد األطفال برعاية أممية بتاريخ 2911/1/11
وخرج بجملة توصيات سبق الحديث عنها في طيات البحث ،وطالبت و ازرة الخارجية العراقية نظيرتها
البريطانية بتفعيل المقترح الذي تبناه العراق ودعمته كل م ــن بلجيكا واألرغواي كذلك بريطانيا نم أجل
العمل على صياغة مشروع دولي إلنشاء محكمة دولية خاصة لمحكمة إرهابي داعش ومن يدعم
اإلرهاب
إذا كان ذلك موقف الدبلوماسية العراقية ،كما أنه تم مالحقة مرتكبي الجرائم م ــن قبل تنظيم داعش على
النحو اآلتي (:)1
أوالً :القضاء الوطني :المحاكمة الوطنية العراقية وبحسب اختصاصها بالجرائم التي ارتكبها داعش.
ثانيهما :القضاء الدولي ،ممثالً بالمحكمة الدولية الجنائية.
بالنسبة إل ـ ــى محاكمة أفراد داعش أمام المحاكم العراقية الوطنية ،فهذا يقتضي دخول الجرائم المرتكبة
م ــن قبلها ضمن نصوص القوانين الوطنية.
وفيما يخص محاسبة الجرائم التي اقترفها تنظيم داعش ضد األطـ ـف ــال ،فإن ذلك يستدعي
محاسبتهم بحسب القوانين العراقية والتي تحاسب على تجنيد األطفال كجريمة حرب وبما أن قانون
العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة 1111م ،لم يتضمن نصاً يشير إل ـ ــى جريمة تجنيد األطـ ـف ــال ،فإن
ذلك األمر تمت معالجته في قانون المحاكمة الجنائية العراقية العليا رقم  19لسنة  ،2991والذي جاء
( )1إبراهيم ،جميل عودة ،المسؤولية الجنائية لتنظيم داعش وداعميه ،بحث منشور 7316 ،منشور على الموقع
اإللكتروني www.annabaa.org
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في " الفقرة (ز) م ــن المادة ( ")13تجنيد أو تسجيل أفطال دون الخامسة عشرة م ــن العمر في قوات أو
جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في األعمال الحربية" كما ان المسؤولية تقع على
األشخاص الطبيعيين بصفتهم الفردية (.)1
إال أن هناك عقبة تتمثل بأن المحكمة خاصة بمحاكمة أفراد النظام السابق وللجرائم المرتكبة خالل
الفترة م ــن ( 1119/9/19ولغاية  )2993/1/1مما يستدعي قيام البرلمان بتعديل المحكمة ،أما بالنسبة
إل ـ ــى المحكمة الدولية الجنائية ،ففي الوقت الذي جرم النظام األساسي المنشئ للمحكمة تجنيد األطفال
وعده جريمة حرب ،كما أن هناك عقبات عديدة م ــن أبرزها أن العراق ليس طرفاً في النظام األساسي،
م ــن هنا نجد ان الطريق األقرب واأليسر على العراق هو المحاكمة وفق القضاء الوطني وإذا ما أراد
العراق أن يالحق مجرمي داعش دولياً ومن قبله االحتالل األمريكي فإن عليه التوقيع والتصديق على
نظام روما األساسي ،حتى يكون باستطاعة العراق المطالبة بحقوقه ،خاصة إذا ما علمنا بأن قيام
مجلس األمن أو المدعي العام بتحريك الدعوى أمام المحكمة أمر بعيد حالياً ،إال أن العراق يبدو انه
يسعى العتماد مطلب قيام محكمة خاصة ،بعد مطالبة و ازرة الخارجية العراقية ،مع إمكانية تحقق
المالحقة والمحاسبة وفق القضاء العراقي ،وربما ان العراق ينتظر قرار أممي بتشكيل محكمة دولية
لمحاكمة مجرمي (داعش) خاصة بعد صدور قرار مجلس األم رقم  2291لسنة  ،.)2(2911والذي
حمل جملة م ــن األمور أهمها :
عد القرار تنظيم داعش خط اًر على األمن والسلم الدوليين بسبب انتهاكه للقوانين الدولية.
ّ -1
 -2إدانة األعمال الصادرة عن هذا التنظيم في كل بقاع العالم وال سيما العراق.

( )1المادة (/15أوالً) م ــن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم  13لسنة .7335

( )2ينظر إل ـ ــى البند  76والفقرة السابعة م ــن المادة  ،8م ــن النظام األساسي للمحكمة الدولية.
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 -3تعاون الدول والتزامها باتخاذ التدابير الالزمة لمحاربة اإلرهاب ومنع تدفق اإلرهابيين إل ـ ــى
العراق.
 -9أكد المجلس على عقد العزم على محاربة ذلك التنظيم بكل الوسائل المتاحة في سبيل القضاء
على تهديده لألمن والسلم الدوليين.
وفي جميع األحوال فإنه ومهما تكن طريقة المالحقة والمحاسبة يجب بذل المزيد م ــن الجهود واتخاذ
الوسائل المتاحة في سبيل الوصول إل ـ ــى تحقيق العدالة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وباألخص
جريمة تجنيد األطفال سواء أكان تنظيم داعش أو االحتالل األمريكي.

الفرع الثالث
موقف القضاء بالعراق بإقليم كوردستان من جريمة االغتصاب
صادقت محكمة تمييز العراق بعام( )1199على القرار الصادر بإدانة المتهم وفق
المادة/313ف-2/1أ) من قانون العقوبات العراقي والحكم الصادر عليه باإلعدام شنقاً وذلك
لمواقعته المجني عليها البالغة من العمر ثماني سنوات بالقوة ومن ثم خنقها بعد إكمال مواقعته
لها خشية افتضاح أمره (.)1
كما جاء في قرار آخر لمحكمة تمييز العراق في عام ( ”)1199ان القرار الصادر من
محكمة جنايات واسط بإدانة المتهم والحكم

باإلعدام صحيح وموافق للقانون وذلك لثبوت قيامه

باغتصاب المجني عليها البالغة من العمر عشر سنوات وإزالة بكارتها بالقوة وقتلها بعد ذلك

( )1القرار رقم  /55هيئة عامة .1984 ،80/
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إلخفاء جريمة مواقعتها وإزالة بكارتها ،كما بينت محكمة التمييز أن عقوبة اإلعدام مناسبة مع
بشاعة الجريمة وظروف ارتكابها"(.)1
كما وصادقت محكمة التمييز أيضاً على القرار الصادر بتجريم المتهم وفق البند ( )1من
القرار رقم ( )999لسنة ( )1199والحكم عليه باإلعدام شنقاً حتى الموت وذلك لقيامه بإزالة بكارة
المجني عليها أخته من أبيه والتي أتمت الخامسة عشرة من عمرها وبدون رضاها .بعد ان كان
يعطيها الحبوب المنومة واستمر يواقعها إلى أن حملت منه سفاحاً واستوالها طفلة ،مبينة أن
عقوبة اإلعدام الصادرة بحق المتهم كانت مناسبة مع جسامة الجريمة التي تتنافى مع كافة
األديان السماوية واألعراف والعادات والخلق القويم واآلداب العامة (.)2
وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق في السليمانية ،فقد صادقت
على كافة الق اررات الصادرة في الدعوى الجزائية المرقمة ( )111/21-933والقاضية بإدانة
المتهم وفق المادة (/2-1/313أ) من قانون العقوبات لقيامه باغتصاب المجني عليها التي أتمت
الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة ،والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات (.)3
وجاء في قرار آخر لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق/أربيل " إن قيام المتهم
باالحتيال على المجني عليها التي لم تتم الثامنة عشرة من عمرها والذهاب بها إلى دار شخص
آخر باعتبارها داره هو جالباً معه أفالماً خالعية وقيامه بمواقعتها وإزالة بكارتها والتعاقب مع
غيره جب اًر وعنوة وتحت تهديد السالح عمالً ينطبق بحقه أحكاما المادة ( 2-1/313أ) من قانون
العقوبات العراقي "(.)4
( )1القرار رقم  /713هيئة عامة ثانية  922/في  ،1922/13/79مجلة العدالة ،العدد األول ،السنة الخامسة،
 ،1929ص.170
نقال عن إبراهيم المشاهدي ،من قضاء محكمة التمييز،
( )2القرار رقم  /15هيئة عامة  91/في ً 1991/2/03
القسم الجنائي ،الجزء األول ،السلسة القانونية ،دار الكندي ،بغداد 1996 ،ص .43-08
( )3القرار رقم  /25هيئة جزائية ثانية  .999/محكمة تمييز إقليم كوردستان العراق/السليمانية (غير منشور).

( )4القرار رقم  /12الهيئة الجزائية  999/في  ،1999/1/78نقال عن عثمان ياسين علي ،المبادئ القانونية في
الق اررات الجزائية لمحكمة تمييز إقليم كردستان العراق ،1999 ،)1998-1990( ،ص .73
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الفصل الخامس
الخاتمــــة (النتائج والتوصيــات)
في ختام هذه الرسالة الموسومة بـ (جريمتي التجنيد واالغتصاب الواقعة على األطفال في
النزاعات المسلحة غير الدولية م ــن قبل الكيانات غير الدولية) تأمل الباحثة أن يكون قد حقق الهدف
المتمثل في إلقاء الضوء على حماية األطفال اثناء النزاعات المسلحة الغير دولية واالنتهاكات التي
ترتكب ضدهم وبالتالي قيام المسؤولية الدولية إل ـ ــى جانب مسؤولية االفراد عن الجرائم التي ترتكب اثناء
تلك الفترة.
كما أن البحث في هذا الموضوع ال يخلو م ــن الصعوبات؛ لقلة الرسائل واألطروحات
والمصادر التي عالجته حسب علم الباحث ،وان كانت بعض هذه المصادر قد تناولت الموضوع بشكل
جزئي ،وتحت عناوين مختلفة.
هذا وتعتبر جريمتي التجنيد واالغتصاب من الجرائم المعاقب عليها في القوانين الدولية ،كما
تعتبر هاتان الجريمتان ذات خصوصية ألنها مرتبطة بفئة مهمة في المجتمع ،وهذه الفئة المستضعفة
هي تعتبر مستقبل المجتمعات ،لهذا جاء اهتمام الباحثة بهذه الفئة والجرائم الواقعة عليها ،كما أن
جريمتي التجنيد واالغتصاب في النزاعات المسلحة غير الدولية مرتبطتان معاً ،إذ ال يمكن الحديث عن
جريمة بعيداً عن األخرى ،كما وربط القانون الدولي هاتان الجريمتان معاً.
وبعون هللا وبعد ان قامت هذه الدراسة بدراسة هذا الموضوع المهم وإخراجه إل ـ ــى حيز الوجود
في هذه الرسالة؛ فقد صار لزاما بيان النتائج والتوصيات التي توصل إليها.
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وقد توصلنا إل ـ ــى ان جريمتي التجنيد واالغتصاب م ــن اشد الجرائم التي تعد انتهاكاً لحقوق
االنسان وخاص ًة في فترة النزاعات المسلحة غير الدولية ،حيث تمثلت باالعتداءات عليهم باالغتصاب
وغير ذلك م ــن جرائم العنف الجنسي وتجنيد األطفال دون الخامسة عشرة.
ونرى أن المحكمة الجنائية الدولية هي خطوة مهمة على طريق ترسيخ دعائم نظام قانوني دائم
وجديد للمسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات حقوق األطفال ،ومن شأن هذه المحكمة أن تشكل أداة
مهمة لمقاضاة مجرمي الحرب ،كما أنها يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في احترام قواعد ومبادئ القانون
الدولي اإلنساني.
وفي هذا السياق نصل إل ـ ــى النتائج والتوصيات التالية:
النتائــــج
اوالً :تعتبر قواعد القوانين الدولية التي تطبق الحماية لألطفال في حاالت الن ازع المسلح غير الدولي
مثالية بأغلبية بنودها ،إذ جرمت الكثير من الجرائم المرتبطة باألطفال ومن بينها جريمتي التجنيد
واالغتصاب ،كما وأن االلتزام بمبادئه ،هو الذي يؤمن لألطفال الحماية الكافية م ــن آثار األعمال
العدائية وكذلك ضد تجاوزات سلطات االحتالل.
ثاني ـاً :مـ ــن اســتقراء قواعــد القــانون اإلنســاني الخاصــة بحمايــة األطفــال فيمــا يخــص حمــايتهم مــن الجـرائم
المرتبطة باالغتصاب والتجنيد ،نلحظ بشكل كبير أنها م ــن حيـث النصـوص والتنظـيم كافيـة ووافيـة ،وقـد
جــاءت بقواعــد دقيقــة لحمايــة األطفــال فــي المنازعــات الداخليــة .وقــد أوجــب القــانون الــدولي اإلنســاني أن
تطبــق قواعــد القــانون الــدولي علــى الن ازعــات الداخليــة باإلضــافة إل ـ ـ ــى الن ازعــات الدوليــة ،وهــذا مــا يجعــل
الحماية اإلنسانية تمتد إل ـ ــى الحروب األهلية .والقانون الدولي اإلنساني يطبق في حالتي السلم والحرب.
وثبت مـ ــن خـالل اسـتقراء الواقـع أن الحاجـة لحمايـة األطفـال بوقـت السـلم قـد ال تقـل اهميـة عـن حمـايتهم
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فــي وقــت الحــرب فيمــا يخــص حمــايتهم مــن الج ـرائم المرتبطــة باالغتصــاب والتجنيــد ،كمــا وقــام القــانون
الـدولي اإلنســاني بوضــع القواعــد القانونيـة الكاملــة لحمايــة المــدنيين وبشـكل خــاص األطفــال فــي الن ازعــات
المسلحة غير الدولية.
ثالثاً :على الرغم م ــن اإلنسانية قد خطت خطوات هائلة لصالح األطفال فيما يخص حمايتهم من
الجرائم المرتبطة باالغتصاب والتجنيد ،وحققت الكثير م ــن اإلنجازات في مجاالت عديدة تخص الطفولة
وحقوقهم ،إال انهم ال يزالون معرضين لشتى أنواع األذى واالستغالل أثناء النزاعات المسلحة غير
الدولية ،هذا و منع القانون الدولي اإلنساني الجرائم الواقعة على األطفال ،وأهمها التجنيد واالغتصاب،
وشرع القانون الدولي اإلنساني القواعد اإلنسانية لحماية األطفال الذين قيدت حريتهم م ــن األسرى
والجرحى والمرضى ،ومنحهم الحقوق واالمتيازات جميعها التي تتطلبها حالتهم اإلنسانية ،كما ولم يكتف
القانون الدولي اإلنساني بحماية األطفال بوصفهم م ــن المدنيين ،بل وفر لهم لحماية الكاملة بصفتهم
هذه .فمنح األطفال الحماية الخاصة التي يستحقونها بشكل كامل.
رابعاً :حقوق الطفل هي جزء ال يتج أز م ــن حقوق اإلنسان ،وإن تطور حقوق اإلنسان بصفة عامة ،هو
الذي أدى إل ـ ــى إحداث التحول المطلوب نحو االهتمام بحقوق الطفل.
خامساً :لم يكتف القانون الدولي اإلنساني بتوفير القواعد اإلنسانية لحماية األطفال بتشريع قواعد قانونية
متكامل ــة ،وإنم ــا اوج ــب عل ــى ال ــدول أن تق ــوم بمحاكم ــة ك ــل مـ ـ ــن يتج ــاوز عل ــى ه ــذه القواع ــد ،مـ ـ ــن قب ــل
محاكمهــا ،أو المحــاكم الدوليــة المؤقتــة ،أو المحــاكم الجنائيــة الخاصــة التــي قــرر مجلــس األمــن إنشــائها،
فإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب نظــام رومــا األساســي لعــام 1998م .فهــذه المحــاكم لهــا م ـ ــن
االختصاصات الكاملة لحماية األطفال.
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سادساً :كثرت في اآلونة األخيرة النزاعات المسلحة الداخلية وأصبحت الطابع العام للحـروب وخصوصـاً
في منطقة الشرق األوسط ،األمر الذي أدى إلى ظهور عنصر جديد في هذه النزاعات المسلحة أال وهو
الكيانات المسلحة غير الدولية والتي تسيطر على الكثيـر مـن المنـاطق فـي الشـرق األوسـط حاليـاً ،وذات
توجهات مختلفة ،ولم يكن القانون الدولي اإلنساني قد عالج هذه الكيانات بصورة قانونية واضحة.
س ـابعاً :رافقــت ظهــور هــذه الكيانــات كث ـرة تجنيــد األطفــال للمشــاركة فــي العمليــات العســكرية ،كمــا و ارفــق
تجنيد األطفال الكثير من االعتداءات الجنسية عليهم ،ومن هذه االعتداءات االغتصاب.
ثامنــاً :مــع تطــور قواعــد القــانون الــدولي الجنــائي ُعــدت جريمــة االغتصــاب مــن الج ـرائم الدوليــة ،والتــي
تعاقــب عليهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،هــذا وقامــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بتحديــد أركــان الجريمــة
الجنائية الدولية وباألخص جريمة تجنيد األطفال واغتصابهم عبر أحكامها المتعددة.
تاسعاً :مازالت القوانين الوطنية (األردنية ،والعراقية) تحتاج لتشديد نصوصها من اجل مواجهة هذا النوع
من الجرائم.
ويمكننــا القــول :إن قواعــد القــانون الــدولي اإلنســاني وضــع قواعــد قانونيــة متكاملــة لتقريــر حمايــة
األطفال ،ووضع الوسائل الكفيلة بتطبيقها.
أما مـــن الناحية التطبيقية ،فان ما أشارت إليه المنظمات الدولية حول ما يتعـرض لـه األطفـال
م ــن جراء النزاعات المسلحة الداخليـة ينـدى لـه الجبـين اإلنسـاني ،ويثيـر األلـم واإلحبـاط بـان العـالم يسـير
باتجاه عدم االكتراث بما يحدث م ــن جرائم ضد األطفال.
أهم التوصيات:
اوالً :تعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة دولية دائمة أنشئت بمقتضى معاهدة دولية لغرض التحقيق
ومحاكمة األشخاص الذين يرتكبون الجرائم الخطيرة في المجتمع الدولي ،لذا يجب عليها تفعيل الغاية
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الحد من الجرائم المرتبطة باألطفال والمتعلقة باالغتصاب
التي أنشأت من أجلها ،والعمل حثيثاً على ّ
والتجنيد في الجرائم النازعات المسلحة غير الدولية ،لذا بات من األهمية ضرورة ترجمة االلتزام بحماية
األطفال م ــن آثار النزاعات المسلحة غير الدولية ،بما في ذلك تعزيز دور الخاص لألمم المتحدة.
ثانياً :البد من أن يصدر قرار دولي يمنع بموجبه تجنيد واغتصاب األطفال وان يكون الحد االدنى
للتطوع في العمل العسكري أو التجنيد ال يقل ثماني عشرة سنة ،بما فيها ضرورة منع الدول م ــن القاء
القبض على األطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية ،وان كان هناك تخوفا م ــن استخدامهم فالبد
م ــن نقلهم إل ـ ــى خارج الصراع ،أو إل ـ ــى الدول االجنبية.
ثالثاً :يعد االنضمام الى االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية االطفال اثناء المنازعات المسلحة الدولية
وغير الدولية والمواءمة بين قوانينها الداخلية والقانون الدولي وكذلك االلتزام بالنشر والتأهيل من اهم
التدابير الوقائية التي من خاللها تتم حماية االطفال اثناء النزاعات المسلحة.
رابعاً :للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يراقب الحروب األهلية والدولية ويطلب إحالة أي
مسؤول إل ـ ــى المحكمة مهما كان موقعه الرسمي ،وان يطلب إلقاء القبض عليه م ــن أي دولة يوجد على
أراضيها ،كما أن هناك ضرورة بأن تقوم المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة بالعمل للدخول
إل ـ ــى الصراعات المسلحة غير الدولية وحماية األطفال ونقلهم إل ـ ــى مناطق مأمونة بعيدة عن ساحة
العمليات العسكرية.
خامساً :يجب المطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحماية األطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية،
وذلك على اعتبار أن القانون الدولي اإلنساني يتناول موضوعات عديدة ،وقواعده تبلغ مدى كبي اًر م ــن
االتساع ،لذلك فمن األفضل تركيز القواعد التي تحمي األطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية
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باتفاقية خاصة ومنفردة ،ومن خالل هذه االتفاقية البد من تحديد دقيق لمفهوم الطفل الجندي في
الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق االطفال من اجل ازالة اي ابهام حول الموضوع.
سادساً :البد من أن تصدر ق اررات م ــن مجلس األمن تقضي بقيام الدول التي تستخدم القوة المسلحة
ضد الدول االخرى بتعويض عائالت األطفال بصورة عامة عن االضرار التي تلحق بهم م ــن جراء
العمليات العسكرية وان كانت هذه العمليات تحت اشراف األمم المتحدة ،وأن يدفع التعويض إل ـ ــى
المتضررين على الفور ،كما البد من ضرورة انشاء دوائر خاصة تابعة لألمم المتحدة ألجل حماية
األطفال بزمن النزاعات المسلحة غير الدولية.
سابعاً :زيادة الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة وخصوصاً المرتبطة باألطفال وحقوقهم ،إذ تبين بأن
هناك قلة في هذه الدراسات.
ثامناً :يجب على المحكمة الجنائية الدولية اعادة النظر في احكام نظامها االساسي المتعلقة
باختصاصها الزمني الذي يفتح مجال االفالت من العقاب ،ويجب التأكيد على ضرورة تشديد العقوبة
على جريمة تجنيد األطفال وجريمة اغتصابهم في زمن النزاعات المسلحة الداخلية ،وذلك من خالل
تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي بمواجهة الكيانات المسلحة غير الدولية وتكون العقوبات شديدة
مقارنة بحجم خطورة وجسامة الجرائم المرتكبة.
تاسعاً :العمل على استصدار قرار دولي ملزم ألجل مواجهة االعتداءات على األطفال بزمن النزاعات
المسلحة غير الدولية ،ألنه من خالل االطالع على كل ق اررات مجلس االمن والتقارير المقدمة
بخصوص حقوق الطفل استنتجنا:
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-1ان المجلس أبرز نيته في اتخاذ تدابير ايجابية وملموسة لحماية االطفال ضحايا المنازعات المسلحة
اال ان دوره تعرقله عدة عراقيل قانونية وعملية مرتبطة بنظام التصويت على الق ار ارت وبإرادة الدول
األعضاء.
-7مجلس االمن لم يلتزم بمهامه في حفظ السالم واالمن الدوليين وحماية المدنيين وخاصة االطفال
اثناء المنازعات المسلحة ،حيث لم يتخذ اية ق اررات في العديد من الحاالت التي من شأنها ان تهدد
السلم واالمن الدوليين ،ولم يحيل الجرائم الواقعة على االطفال الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها،
وذلك بسبب ممارسة الدول الدائمة فيه لحق الفيتو ،وهو ما نتج عنه تزايد عدد االطفال المجندين في
المنازعات المسلحة.
عاش اًر :ضرورة تحديد وكذلك توضيح مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية للكيانات المسلحة غير الدولية،
وذلك من خالل تطوير التشريعات الوطنية بمجال مواجهة جريمة التجنيد واالغتصاب لألطفال في زمن
النزاعات المسلحة.
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قائمة المــراجع
أوالً :القرآن الكريم.
ثانياً :المؤلفـــــــــات:
بن زكريا ،أبو الحسين بن فارس ( ،)1929مقاييس اللغة ،الجزء الثالث ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
أبو الفضل ،محمد بن مكرم جمال الدين (ابن منظور) ( ،)7330لسان العرب ،ج.10
ابو عطية ،السيد ( ،)7314المحاكمات الجنائية الدولية لرؤساء الدول والحكومات ،الطبعة األولى ،دار
الفكر الجامعي.
االعرجي ،فاروق( ،)7311القانون واجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة األولى ،دار
الخلود ،بيروت.
بسيوني ،محمود شريف( ،)7334المحكمة الجنائية الدولية (مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني
للنظام األساسي) ،دار الشروق ،الطبعة االولى ،مصر.
بسيوني ،محمود شريف ( ،)7335مدخل لدراسة الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي ،مطبعة و ازرة حقوق
اإلنسان العراقية.
بكه ،سوسن تمر خان ( ،)7336الجرائم ضد اإلنـــســـــانـــية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة األولى.
بن زكريا ،أبو الحسين بن فارس ( ،)1929مقاييس اللغة ،الجزء الثالث ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
بوودن ،عبد العزيز( ،)7334استراتيجية التكفل باألطفال ضحايا العنف ،دار العالم الجديد.
جاد ،مصطفى ( ،)7338الحرب المشروعة في الفقه اإلسالمي مقارناً بالقانون الدولي ،دار الفكر
الجامعي ،القاهرة.
الجبوري ،ماهر صالح عالوي ( ،)7339حقوق اإلنسان والطفل الديمقراطية ،جامعة الموصل ،دار ابن
االثير للطباعة والنشر.
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جدوع ،الدوري ،يعقوب يوسف ،محمد جابر ( ،)1927الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة في
التشريع العراقي ،مطبعة النعمان ،النجف االشرف.
جويلي ،سعيد سالم ( ،)7330المدخل لدراسة الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي ،الطبعة األولى ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.
حرب ،علي جميل ( ،)7313القضاء الدولي الجنائي (المحاكم الجنائية الدولية) ،الطبعة األولى ،دار
المنهل اللبناني.
حمدي ،صالح الدين احمد ( ،)7317دراسات في الــقـــانـــون الـــدولـــي العام (في القانون الدولي
الجنائي) ،الطبعة االولى ،منشورات زين الحقوقية.
حمودة ،منتصر سعيد ( ،)7332حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام واإلسالمي ،دار الجامعة
الجديدة ،مصر.
الخزرجي ،عروبة ( ،)7339حقوق الـــطــفـــل بين النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.
الزمالي ،عامر ( ،)1992مدخل إلـــــى الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي ،منشورات في المعهد العربي
لحقوق االنسان واللجنة الدولية للصليب االحمر ،الطبعة االولى ،القاهرة ،مصر.
السعيد ،كامل ( ،)7339شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،دار الثقافة ،عمان ،الطبعة األولى.
طه ،محمود احمد ( ،)1999الحماية الجنائية للطفل المجني عليه ،أكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية،
الرياض.
الطبال ،لينا ( ،)7313االتفاقيات الدولية واالقليمية لحقوق االنسان ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،بيروت.
عابدين ،قمحاوي ،محمد احمد ،محمد حامد ( ،)1985جرائم اآلداب العامة ،دار المطبوعات الجامعية،
االسكندرية ،مصر.
عبد التواب ،معوض ( ،)1980الموسوعة الشاملة بالجرائم المخلة باآلداب العامة وجرائم هتك العرض،
االسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية.
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عبد الغني ،محمد عبد المنعم ( ،)7338دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية (القانون الدولي
الجنائي) ،دار الجامعة الجديدة ،مصر.
العبيدي ،بشرى سلمان ( ،)7313االنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الـــطــفـــل ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت.
عتلم ،شريف ( ،)7331مدلول القانون اإلنـــســـــانـــي وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه ،محاضرات في
القانون الدولي االنساني ،دار المستقبل العربي ،ط ،1بيروت.
عتلم ،شريف ( ،)7336المحكمة الجنائية الدولية ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،الطبعة الرابعة.
عساف ،نظام ( ،)1999مدخل إل ـ ــى حقوق االنسان في الوثائق الدولية واالقليمية واالردنية ،الطبعة
االولى ،عمان ،االردن.
علي ،احمد سي ( ،)7311حماية األشخاص واألموال في الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي ،الطبعة
األولى ،دار األكاديمية ،الجزائر.
غبيب ،شارل زور ( ،)1981الحرب األهلية ،ترجمة احمد برو ،الطبعة االولى ،منشورات عويدات،
بيروت.
الفتالوي ،سهيل حسين ( ،)1993مبادئ الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي في حماية المدن والمدنيين
واألهداف المدنية )دراسة مقارنة بالشريعة االسالمية وتطبيقاتها في الحرب العراقية االيرانية)،
مطبعة عصام ،بغداد.
الفتالوي ،سهيل حسين ( ،)7311موسوعة القانون الدولي الجنائي (جرائم الحرب وجرائم العدوان)،
الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.
الفتالوي ،سهيل حسين ( ،)7314حقوق الـــطــفـــل في اإلسالم :دراسة مقارنة في القانون الدولي العام،
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة االولى ،عمان.
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فرحات ،محمد نور ( ،)7333تاريخ الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
ضمن كتاب دراسات في الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي اعداد نخبة من المختصين والخبراء،
تقديم مفيد شهاب ،دار المستقبل العربي ،بيروت ،ط.1
الفلسفي ،محمد تقي ( ،)7337مختصر الـــطــفـــل بين الوراثة والتربية ،الطبعة الثانية ،مؤسسة البالغ
للطباعة والنشر ،بيروت.
فكنوس ،كهينة ( ،)7332المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة التخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء،
المدرسة العليا للقضاء.
فهمي ،خالد مصطفى ( ،)7332حقوق الـــطــفـــل ومعاملته الجنائية في ضوء االتفاقيات الدولية ،دار
الجامعة الجديدة ،االسكندرية.
القزويني ،جودت ( ،)7335الـــطــفـــل واألحكام المتعلقة به في الفقه اإلسالمي ،الطبعة األولى ،دار
الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.
كاسيزي ،انطونيو ( ،)7315القضاء الدولي الجنائي ،مترجم إل ـ ــى العربية ،الناشر مؤسسة صادرون،
بيروت.
ليلو ،مازن راضي ( ،)7311محاكمة الرؤساء في الــقـــانـــون الـــدولـــي الجنائي ،المؤسسة الحديثة
للكتاب ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبنان.
محمود ،يوسف ،ضاري خليل ،باسيل ( ،)7330المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون
الهيمنة ،بيت الحكمة ،بغداد.
المخزومي ،عمر محمود ( ،)7311الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي في ضوء المحكمة الجنائية
الدولية ،دار الثقافة.
مرزوق ،وفاء ( ،)7313حماية حقوق الـــطــفـــل في ظل االتفاقيات الدولية ،الطبعة األولى ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت.
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المغربي ،صالح محمد محمود ( ،)7311النظام القانوني لحماية األطفال المقاتلين في القانون الدولي
اإلنـــســـــانـــي ،دراسة الحالة في أفريقيا ،مطبعة الفضيل للنشر والتوزيع ،ليبيا.
المولى ،مؤيد سعد هللا حمدون ( ،)7310المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الـــطــفـــل في ظل االحتالل
الحربي ،دار الكتب القانونية ،القاهرة.
ناصري ،مريم ( ،)7311فعالية العقاب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد الــقـــانـــون الـــدولـــي
اإلنـــســـــانـــي ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية.
نايل ،ابراهيم عيد ( ،)7331الحماية الجنائية لعرض الـــطــفـــل مـــن االعتداء الجنسي (دراسة مقارنة بين
قانون العقوبات الفرنسي والمصري) ،ط ،1دار النهضة العربية ،مصر.
النبشة ،غالية رياض ( ،)7313حقوق الـــطــفـــل بين القوانين الداخلية واالتفاقيات الدولية ،الطبعة
األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.
نجم ،محمد صبحي ( ،)7317قانون العقوبات (القسم العام) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.4
النمر ،وليد سليم ( ،)7313حماية حقوق الـــطــفـــل في السياق الدولي والوطني والفقه اإلسالمي ،دار
الفكر الجامعي ،القاهرة.
نمور ،محمد سعيد ( ،)7333الجرائم الواقعة على األشخاص في قانون العقوبات األردني ،دار عمار
للنشر والتوزيع.
يونس ،محمد مصطفى ( ،)1996مالمح التطور في القانون اإلنـــســـــانـــي ،الطبعة الثانية ،دار النهضة
العربية ،مصر.
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ثالثاً :الدوريات والمقاالت والمؤتمرات:
ابو الوفا ،احمد ( ،)7313الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي وحماية المدنيين خالل الــنــــزاعــــات
المــســلــحـــة ،مقالة في كتاب ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي –آفاق وتحديات ،الجزء األول،
منشورات الحلبي الحقوقية.
جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك ( ،)7332ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي العرفي ،منشور في
مجلة اللجنة الدولية للصليب االحمر ،المجلد األول ،جنيف ،سويسرا.
داود ،صباح سامي ( ،)7311دور القضاء الجنائي الدولي في تطبيق ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي
وحماية المدنيين ،مجلة دراسات قانونية ،بيت الحكمة ،بغداد ،العدد .78
زيدان ،فاطمة شحاته احمد ( ،)7332مركز الـــطــفـــل في الــقـــانـــون الـــدولـــي العام ،دار الجامعة
الجديدة ،القاهرة ،مصر.
السبكي ،هاني ( ،)7313عمليات االتجار بالبشر ،دراسة في ضوء الشريعة اإلسالمية وبعض التشريعات
العربية واإلقليمية ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.
عمان :دار المجدالوي.
سعد هللا ،عمر ( ،)7337الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي (وثائق واراء)ّ ،
سنجر ،سند ار ( ،)7333حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح ،ضمن كتاب دراسات في ال ـق ــان ــون
ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،دار المستقبل العربي ،مصر.
سوادي ،عبد علي ( ،)7313حماية األطفال أثناء ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة ،الدولية ،بحث منشور في مجلة
رسالة الحقوق ،جامعة كربالء ،العدد األول.
الشعالن ،الحديثي ،سالفة ،صالح عبد الرحمن ( ،)7339حماية األطفال م ــن آثار ال ـن ـ ـ ازعـ ــات
الم ـس ـل ـح ــة ،دراسة تطبيقية بضوء حالة العراق ،بحث منشور في مجلة النهرين.
الصدر ،السيد محمد صادق ( ،)7310فقه المجتمع ،مؤسسة الصدرين للدراسات اإلستراتيجية.
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الصوا ،علي محمد ( ،)1999موقف اإلسالم م ــن تجنيد األطـ ـف ــال ،بحث منشور في مجلة كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،قطر ،العدد .12
الطراونة ،مخلد ( ،)7330حقوق الـ ـط ـف ــل في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي والشريعة اإلسالمية ،مجلة الحقوق ،العدد
الثاني ،السنة السابعة والعشرون ،الكويت.
طالفحة ،فضيل ( ،)7313حماية األطفال بالقانون الدولي اإلنساني ،بحث مقدم في المؤتمر الدولي
لحقوق الطفل م ــن منظور قانوني وتربوي ،عمان ،األردن.
علوان ،عباس سليمان ( ،)7316التشريعات المطبقة بالسودان ألجل مواجهة جرائم النزاعات المسلحة،
ورقة عمل مقدمة لندوة علمية حول المواجهة القانونية والتصدي الستغالل االطفال الجنسي،
جامعة الدول العربية ،مجلس وزراء العدل العربي /المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،
بيروت ،لبنان.
الفاخوري ،عامر غسان ( ،)7314النظام القانوني لألطفال الجنود في ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي ،بحث منشور
في مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،المجلد  ،17العدد االول.
محمد ،أشرف عمران ( ،)7315جريمة تجنيد األطفال أو استخدامهم في األعمال الحربية في ال ـق ــان ــون
ال ــدول ــي الجنائي ،مجلة العلوم القانونية ،العدد السادس.
مريبوط ،زيدان ( ،)1989مدخل إلـــــى الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي ،بحث ضمن كتاب حقوق
االنسان ،دراسات حول الوثائق العالمية واالقليمية ،المجلد الثاني ،دار العلم للماليين ،بيروت.
منجد ،منال مروان ( ،)7315الـ ـط ـف ــل في جريمة تجنيد األطفال بقصد إشراكه في اعمال قتالية مجرم ام
ضحية ،مجلة العلوم االقتصادية والقانونية ،جامعة دمشق ،كلية الحقوق ،العدد األول ،مجلد
.01
منجد ،منال مروان ( ،)7315حماية األطفال بالقانون الدولي اإلنساني ،مجلة جامعة دمشق للعلوم
القانونية واالقتصادية ،المجلد ( ،)01العدد (.)1
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النادي ،محمد ( ،)7315األطفال الجنود في ظل ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلنـ ـس ـ ــان ــي ،مجلة المستقبل العربي،
مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد ( ،)402بيروت.
هماش ،عبد السالم احمد ( ،)7311مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية وأثره على تكييفها القانوني،
المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية ،المجلد .0
الهيتي ،هادي نعمان ( ،)7330ال ـن ـ ـ ازعـ ــات الم ـس ـل ـح ــة م ــن تأثيرها المباشرة في األطـ ـف ــال الى تأثير
الفضائيات فيهم ،مجلة الطفولة والتنمية ،المجلس العربي للطفولة والتنمية ،مصر ،العدد .9

رابعاً :الرسائل واألطاريح الجامعية:
بو معزة ،منى ( ،)7339دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة باجي مختار ،الجزائر.
حاجم ،انسام قاسم ( ،)7317المسؤولية الجنائية للقوات األجنبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
بابل ،كلية القانون.
رضا ،بيان ( ،)7330الجرائم الجنسية الواقعة على األطـــفـــال ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
السليمانية.
زيا ،نغم اسحق ( ،)7334دراسات في الــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـــانـــي والــقـــانـــون الـــدولـــي لحقوق
االنسان ،اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة الموصل.
فريحة ،محمد هشام ( ،)7314دور القضاء الدولي الجنائي بمكافحة الجريمة الدولية ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة ،كلية الحقوق والعلوم اإلدارية ،جامعة محمد خضير ،الجزائر.
العفاسي ،اسامة ،المسؤولية الجنائية الدولية للفاعلين المسلحين من غير الدول ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،الجامعة األردنية.
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عواشرية ،رقية ( ،)7331حماية المدنيين واألعيان في الــنــــزاعــــات المــســلــحـــة غير الدولية ،أطروحة
دكتوراه غير منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،القاهرة.
محمود ،مصطفى محمد ( ،)7317المسؤولية الجنائية الفردية وفقاً ألحكام النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية (دراسة تحليلية) ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،كلية الحقوق.
المرزوق  ,خالد بن محمد سليمان ( , )7335جريمة االتجار بالنساء واألطفال وعقوباتها في الشريعة
اإلسالمية والقانون الدولي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،المملكة العربية السعودية .
المطيري ،فالح مزيد ( ،)7311المسؤولية الدولية الجنائية لألفراد في ضوء تطور الــقـــانـــون الـــدولـــي
الجنائي ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط.

خامســا :ق ار ارت مجلس األمن:
 -1القرار رقم  1761الصادر في  03اوت  1999والمتضمن اعتراف مجلس االمن بالتأثير السلبي
للنزاعات المسلحة على االطفال.
 -7القرار رقم  1029الصادر في  73نوفمبر  7331والمتضمن احترام احكام القانون الدولي
المتصلة بحقوق الطفل.
 -0القرار رقم  1509الصادر في  77ابريل  7334والمتضمن ادانة مجلس االمن لتجنيد االطفال
خالل النزاعات المسلحة.
 -4القرار رقم  1617الصادر في  76يوليو  7335والمتضمن اعادة تأكيد مجلس االمن عن
مسؤولية الرئيس في ضوء السلم واالمن الدوليين.
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سادسا :االتفاقيات الدولية:
 -1اتفاقيات جنيف االربعة المعتمدة بتاريخ  17اوت  ،1949ودخلت حيز التنفيذ في يوم 71
اكتوبر .1963
 -7البروتوكول االضافي االول والبروتوكول االضافي الثاني في  38يونيو  1922ودخال حيز
التنفيذ  32ديسمبر .1928
 -0اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بتاريخ  73نوفمبر  1989بموجب قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة رقم  75/44ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ  37ديسمبر .1993
 -4البروتوكول االختياري الثاني الملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة  1989المتعلق باشراك
االطفال في المنازعات المسلحة ،المعتمد في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 760
الدورة  54بتاريخ  75ايار  7333ودخل حيز التنفيذ في  70فبراير .7337
 -5البروتوكول االختياري الثاني الملحق باتفاقية حقوق الطفل لسنة  1989المتعلق ببيع االطفال
واستغالل االطفال في البغاء وفي المواد االباحية ،المعتمد في قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة رقم  760الدورة  54بتاريخ  75ايار  7333ودخل حيز التنفيذ في  18يناير
.7337
 -6ميثاق منظمة االمم المتحدة الملحق بالنظام االساسي لمحكمة العدل الدولية ،الموقع في 76
جوان  ،1945ودخل حيز التنفيذ في  74اكتوبر .1945
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