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 لممخصا

 باستخداـفي النزاعات المسمحةا كذلؾ  األطفاؿالبحث في مكضكع تجنيد  إلىتسعى ىذه الدراسة      
 األسمكب الكصفي التحميمي.

فصميفا يستعرض  إلىا تـ تقسيـ الدراسة األطفاؿكلتقديـ دراسة حكؿ مكضكع جريمة تجنيد     
القانكني لمحقكؽ الطفؿ  اإلطارفي القانكف الدكليا كقد تـ تكضيح  األطفاؿحقكؽ  واألكؿ منالفصؿ 

في القانكف الدكلي في المبحث األكؿ منوا كذلؾ في أكقات السمـ كالنزاعات المسمحة كفقان لمقانكف 
يا أما المبحث الثاني فقد شمؿ عمى تكضيح ماىية اإلنسانكالقانكف الدكلي  اإلنسافالدكلي لحقكؽ 
 المترتبة عمى ىذه الجريمة.ا كالنتائج اإلطار العاـ لجريمة تجنيد األطفاؿبمناقشة  طفاؿاألجريمة تجنيد 

كتحميؿ حقيقة  األطفاؿأما الفصؿ الثانيا فقد تـ تحميؿ التشريعات التي تقكـ بحظر جريمة تجنيد     
في  األطفاؿ األكؿ منو حظر جريمة يتناكؿقسميفا  إلىىذه الجريمة عمى أرض الكاقعا كقد تـ تقسيمو 

كالمكاثيؽ الدكليةا أما المبحث الثاني مف ىذا  االتفاقياتيا ككذلؾ حظرىا في اإلنسانالقانكف الدكلي 
لتجنيد  قضاياعدة  إلى باالتجاها األطفاؿلتجنيد  ةالتطبيقي قضاياالالفصؿ فقد تـ تحميؿ عدد مف 

 في فمسطيف. طفاؿاألكفقان لمتقارير الدكليةا كما تـ تحميؿ قضية تجنيد  األطفاؿ

ضعؼ الجسـ القانكني الدكلي الميناط بصالحية البت ا عدة نتائج أىميا إلىكقد تكصمت الدراسة     
لزامية التشريعات األطفاؿتجنيد  قضايافي   التي تحظر ىذه الجريمة. االتفاقياتك ا كعدـ فعالية كا 
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Child Recruitment in Armed Conflict. 

 

Prepared by: Fidaa Jaber 

Supervised by: D. Najah Dukmak 

Abstract: 

This study seeks to investigate the issue of Child Recruitment in the Armed 

Conflicts, through the use of descriptive analytical methodology. 

The study has been divided into two chapters, the first chapter reviews 

children rights in international law, and the legal framework of children rights 

in international law. It reviews the framework in times of peace and in times 

of armed conflict in accordance with international human rights law and 

international humanitarian law, the crime of child recruitment is also clarified 

further by discussing the general framework of the crime and its 

consequences. 

The second chapter reviews, legislation prohibiting the crime of children 

recruitment the reality of this crime. This chapter is divided into two parts; the 

first part, analyzes the convections that prohibited child recruitment crime in 

international humanitarian law, in addition of prohibition of this crime in 

international conventions. The second section of chapter two analyzes a 

number of practical issues relating to the recruitment of children the chapter 

also analyzes the direction of several issues of child recruitment according to 

international reports, in addition the issue of children recruitment in Palestine. 

The study has produced several results, the most important of which are; the 

weakness of the international legal body entrusted with the power to decide 

cases of children recruitment, in addition to the inability of international 

legislation to prohibit the crime in cases of conflicts and the economic and 

political disintegration of the State. 
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 .المقدمة

المجتمع الدكلي بحقكؽ الطفؿا فمـ يتكاف عف تخصيص العديد مف المكاثيؽ  اىتماـيتضح     
معينة  حمايةالدكلية لحقكقوا فضالن عف إدراج العديد مف البنكد التي تخصص  تاالتفاقياك  عالناتكاإل

 لمطفؿ في كافة التشريعات األيخرل.

كعميو ا بضمانات إلثبات القكة اإللزامية لـ تحدد لياالمخصصة  الحمايةك إال أف ىذه الحقكؽ      
العديد مف  يـت بحقارتكببحيث ا انتياؾ حقكؽ الطفؿ بشتى الكسائؿقامت الجماعات كاألفراد كالدكؿ ب

 الجرائـ الدكلية الخطيرة.

في النزاعات المسمحة مف أبشع الجرائـ المرتكبة بحقيـا بحيث تسمب  األطفاؿكتعد جريمة تجنيد      
جراء العمميات العسكرية نظران لعدـ قدرتيـ عمى  ان كتمحؽ بيـ اضرار ىذه الجريمة طفكلتيـ كحاضرىـا 

لؾ نصت التشريعات الخاصة بالنزاعات المسمحة عمى حظر ىذه الجريمة لما تخمفو كلذحماية أنفسيـا 
 ا كالمجتمع المحمي بشكؿ خاص.عاـمف آثار كخيمة عمى المجتمع الدكلي بشكؿ 

بمكجب نظاـ ا كذلؾ األطفاؿعمى جريمة تجنيد المحكمة الجنائية الدكلية سمطة العقاب كتتكلى     
األطفاؿ في النزاعات اختصاص النظر في الجرائـ المتعمقة بتجنيد كالذم منحيا  اركما األساسي
 .ياإجبار أك  طكعياكاف أ ءالمسمحة سكا

 أىمية الدراسة 

 األىمية النظرية لمدراسة:

ىاا سيما ندرة األبحاث أثر ك  األطفاؿجريمة تجنيد  بتكضيح تفاصيؿتتجمى أىمية المكضكع النظرية     
 يقكمكا بتناكؿ المتخصصيف دكليان في فمسطيف لـ إفمف التفصيؿا إذ  بشيءالتي تتناكؿ ىذا المكضكع 

 لالحتالؿىذا المكضكع مف جميع جكانبو عمى الرغـ مف أىميتو ككف أف دكلة فمسطيف تخضع 
 المحظة. هىذ ةايلغ اإلسرائيمي
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 األىمية العممية لمدراسة:

 األطفاؿ تجاه اإلسرائيمي حتالؿاالتتضح األىمية العممية لمدراسة في كشؼ الغطاء عف جرائـ     
العنصرما كالسياسة التمييزية بيف الطفؿ الفمسطيني  اإلسرائيميالفمسطينييفا كتعرية المكقؼ 

ضافة اإلسرائيميك   اتفاقياتي كخاصة اإلنسانكفؽ القانكف الدكلي  االحتالؿذلؾ تحديد مسؤكلية  إلىا كا 
 جنيؼ كبركتكككالتيا.   

المتخصصة في مجاؿ الدفاع  الفمسطينية كالدكلية دعكة المؤسسات إلى ضاأي كتسعى ىذه الدراسة     
 تجاه كقكة قائمة باالحتالؿاتيا التزاممف أجؿ احتراـ  إسرائيؿالضغط عمى  لىإ اإلنسافعف حقكؽ 

 ي.اإلنسانالفمسطينييف بمكجب القانكف الدكلي  األطفاؿ

 :أىداف الدراسة 
 

 إلىا كالتعرؼ األطفاؿلعممية الخاصة بجريمة تجنيد بكافة الجكانب النظرية كا إللماـا .1
 .كأثارىا كأشكاليا ياأسبابك أركانيا 

قدرة التشريعات التي تحظر تجنيد األطفاؿ عمى ردع ىذه الجريمة كالحد مدل تكضيح  .2
 منيا.

مدل فعالية القرارات الصادرة عف المحكمة الجنائية الدكلية في ردع جريمة تجنيد تكضيح  .3
 سكؼ يتـ النظر ليذه القضية في إطار المحكمة الجنائية الدكلية. ا إذاألطفاؿ

 :منيج الدراسة 

اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميميا مف خالؿ التركيز عمى عرض المشكمةا 
كتكضيح مكقع التشريعات الدكلية منياا ثـ تقييـ ذلؾ مف خالؿ كجية النظر الخاصة بالباحثة في ىذه 

 شكمة.الم

  :معيقات الدراسة 

 مف المعيقاتا كىي: ان قد كاجيت في ىذه الدراسة عددل
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مراجع  أمبشكؿ خاصا كعدـ تكافر  األطفاؿندرة المراجع المتخصصة بقضية تجنيد  .1
 .األطفاؿتجنيد  قضاياغير إلكتركنية تركز عمى 

 .ىذه الدراسة تثرً مقابالت  جراءإلصعكبة التنسيؽ مع المؤسسات الفمسطينية  .2
 الدكلية التي عالجت مكضكع ىذه الدراسة. اتايالجنقمة أحكاـ محكمة  .3

 
 :إشكالية الدراسة 

في تحديد مدل مالءمة التشريعات الدكلية التي تحظر جريمة تجنيد تكمف المشكمة الحقيقية     
يا ؟ كيتفرع عف ىذا التساؤؿ مجمكعة تساؤالت نجمماألطفاؿ مع حقيقية ىذه الجريمة عمى أرض الكاقع

 فيما يةتي:

 ؟األطفاؿما األساس القانكني لجريمة تجنيد  .1
 ؟لمتجنيدعرضة  األطفاؿالتي تجعؿ مف  سبابما األ .2
 ؟األطفاؿما اآلثار المترتبة عمى جريمة تجنيد  .3
 ف؟األطفاؿ الفمسطينييسياسة تجنيد قكات االحتالؿ اإلسرائيمية لما مدل اعتماد  .4
تجاه  األطفاؿجريمة تجنيد  ارتكابعند  اإلسرائيمي ؿاالحتالعمى عاتؽ  المترتبةما المسؤكلية  .5

 الفمسطينييف؟ األطفاؿ

 :إلىىذه اإلشكالية تـ تقسيـ الدراسة  عفكلإلجابة 

 الفصؿ األكؿ: حقكؽ الطفؿ في القانكف الدكلي

 المبحث األكؿ: اإلطار القانكني لحقكؽ الطفؿ في القانكف الدكلي

 طفاؿاألالمبحث الثاني: ماىية جريمة تجنيد 

  بيف التشريعات كالكاقع األطفاؿالفصؿ الثاني: جريمة تجنيد 

 الدكلية لألطفاؿ الجنكد الحمايةالمبحث األكؿ: 

 .                                                                         األطفاؿتجنيد  قضايالالمبحث الثاني: تطبيقات عممية 
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 الفصل االول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طفل في القانون الدوليحقوق ال



 تمييد كتقسيـ: 

العديد مف  ارتكابكرغبتو الدائمة في السيطرةا السبب في  اإلنسافالبشريةا ييعد حيب  ةايبدمنذ      
ا قتؿ قابيؿ أخاه ىابيؿ الجرائـا كظيرت ىذه الرغبة بةكؿ جريمة كقعت عمى كجو الكرة األرضيةا حيف

نفسيةا ك ال حصر لياا ماديةا  أضراران  ءىاكرا اعاتا التي خمفتكتتالت منذ ذلؾ الحيف الحركب كالنز 
 اقتصادية كاجتماعية.ك جسديةا ك 

 إلىنشةة النزاعات ما قبؿ ظيكر النظاـ الدكلي الحديث كاألجساـ القضائية الدكلية الجديدةا ترجع      
انتصار أحد الزعاماتا عات لينتج عف ىذه النزا 1اداخؿ الدكؿ الكالءالتزاحـ عمى تكلي العرشا كتنازع 

 ىا جثث األبرياءا كالمستضعفيف.ءكرا ةن مخمف

الدكلية التي تجـر العديد مف األفعاؿ  االتفاقياتالعديد مف النصكص ك  تخصيصكبالرغـ مف      
إال أف كاألعماؿ العدكانية التي تقع خالؿ الحركب كالنزاعاتا كالتي شممت كافة المكاضيع كالفئاتا 

كيعد األطفاؿ مف أحد الميمشيف لضعفيـ كحاجتيـا ما زالت تستيمؾ  زاعات المسمحةكب كالنالحر تمؾ 
ىذه الفئات الضعيفةا كالتي يتكجب حمايتيا بكافة الطرؽ كالكسائؿا حيث أف الحركب تسيؿ استغالؿ 

مبرمجيف عمى القتؿ كالعنؼا بمسح  كدركع بشريةا كألغاـ متحركةايـ ستخداماألطفاؿا عف طريؽ ا
شباعيـ أدمغتيـ  التحرير كالمقاكمة. إلى بالخطابات السياسية التي تدعك كا 

                                                           
ا 148ا ع. 33ا مجمة التربيةا ـ. تأثير النزاعات المسمحة عمى األطفال عبر الفضائياتمحمد مرسي محمد مرسيا  1

 302ا ص2004
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مكضكع تجنيد  إلىحديث نسبيان عمى المستكل اإلعالمي  التفاتكجكد  الجدير بالذكرمف ك      
براز معاناتيـ عف طريؽ األفالـ السينمائية التي تركم قصصاألطفاؿ  ةخاضكا تجربكاقعية ألطفاؿ  ان ا كا 

ى مستكل المؤسسات العالمية التي نشرت في السنيف السابقة العديد مف المقابالت التجنيدا كذلؾ عم
 مع أطفاؿ تـ تسريحيـ لينشركا معاناتيـ خالؿ النزاعات التي نشبت في بالدىـ.

بتعريؼ الطفؿ ثـ  ابتداءن تحميؿ اإلطار القانكني لحقكؽ الطفؿ في القانكف الدكليا كسكؼ يتـ      
 حالتيالمخصصة لو في  الحمايةتكضيح كذلؾ الطفؿ في المكاثيؽ الدكليةا  حمايةالبحث في تطكر 

ماىية جريمة تجنيد األطفاؿ كاإلطار القانكني لياا  يتناكؿأما المبحث الثاني فسكؼ ا السمـ كالحرب
 .مكاطنيـ فيإدماجيـ كتحديد سياؽ ىذه الجريمة مف أسباب تجنيدىـ إلى إعادة 

 .وني لحقوق الطفل في القانون الدوليالمبحث األول: اإلطار القان

ا ككف نتياؾاالحقكؽ الطفؿ مف  حمايةلمنظكمة قانكنية  بناءالمجتمع الدكلي في  يتضح اىتماـ    
دكلية لكضع حقكؽ  اتفاقياتك عمى إنشاء معاىدات  حيث عممتىذه الفئة ضعيفة فكريان كجسديانا 

كتنص ىذه التشريعات الدكلية عمى جميع با ي السمـ كالحر حالتفي كةكلكية سكاء  توايكحمالطفؿ 
حقو في الحفاظ عمى  إلىحياه كريمة في كقت السمـا  أف يعيش في حقواستيمت بحقكؽ الطفؿ التي 

 حياتو مف اليدر في أكقات النزاعات المسمحة.

حقكؽ الطفؿ في المطمب األكؿا  حمايةبالدكلي  ىتماـاالنشةة  إلىالمبحث يتطرؽ ىذا كسكؼ     
 في المطمب الثاني. كالنزاعات المسمحةالسمـ  حالتيفي الدكلية  المكاثيؽحقكؽ الطفؿ في  ايةحمك 

 .المطمب األول: نشأة االىتمام الدولي بحقوق الطفل


ال يرتبط فقط في تحديد سف الطفكلةا بؿ يتعداىا ليكضح الحقكؽ  لمطفؿمفيكـ كاضح  إف تحديد     
إدراج تعريؼ مكحد لمطفؿ لـ يكف مف السيؿ  إال أفسية كالجسديةا المرتبطة في سنو كاحتياجاتو النف

مرحمة الطفكلةا مرتبط  كانتياءعميوا ككف الخالؼ الناشئ في تحديد فئة عمرية البتداء  االتفاؽ
 الثقافي كالفكرم لكؿ دكلة. باالختالؼ



6 
 

أساسيةا تمثؿ  ان حقكقالدكلية  االتفاقياتك  عالناتكافة الحقكؽ المنصكص عمييا في اإل كتعتبر      
بيئة سميمة كحياة  لتكفيرلدكؿ كأفرادىا عاتؽ امى التي تقع ع اتلتزامكاالمف الكاجبات  األدنىالحد 

 كالمجتمعية ليذه الدكؿ. اكالبيئية اكريمة لألطفاؿا بغض النظر عف الخمفية الثقافية

تعريؼ الطفؿ في القانكف  لىإىذا المطمب  يتطرؽسكؼ كانطالقان مف أىمية تحديد مفيكـ الطفؿا     
 في الفرع الثاني. األطفاؿأىـ المكاثيؽ الدكلية التي نصت عمى حقكؽ سرد ثـ  االدكلي في الفرع األكؿ

 .الفرع األول: تعريف الطفل في القانون الدولي


يبدأ  ىكحتعرؼ الطفؿ في عمـ النفس االجتماعي بةنو: المخمكؽ الذم يتعمـ مف الرضاعة يي     
اب المعرفة. كيعرفو عمـ النفس الجنائي بةنو: الصغير الذم أتـ السف التي حددىا القانكف باكتس

 2لمتمييزا كلـ يتجاكز السف التي حددىا القانكف لبمكغ الرشد.

مف التشريعات أك القكانيف الداخمية  أم كتحديد مفيكـ كاضح لمطفؿ سكاء في القانكف الدكلي أك      
 مرية لمطفكلة. مرتبط بتحديد الفئة الع

حيث تبدأ بعض الدكؿ مرحمة  ابتحديد الفئة العمرية كتختمؼ كؿ مف القكانيف الداخمية لمدكؿ     
 كتختمؼ الدكؿالطفكلة منذ لحظة الميالدا بينما تبدأىا دكؿ أيخرل منذ تككف الجنيف في رحـ األـا كما 

ة الطفكلة يككف ببمكغ سف الثانية عشرة مرحم انتياءمرحمة الطفكلةا فمنيا ما يرل أف  نيايةفي تحديد 
 3كمنيا ما يحددىا بالبمكغ. أك الخامسة عشرةى 

نما ا مرحمة الطفكلة ةايبد إلىا فمـ يتطرؽ 2004( لعاـ 7أما قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ )      كا 
مسطيني رقـ قانكف العمؿ الفبالنسبة لأما ا 4عرؼ الطفؿ بةنو:" كؿ إنساف لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره"

ا كذلؾ ضمف شركط معينةا األطفاؿفقد حدد سف الخامسة عشرة كحد أدنى لتشغيؿ  2000( لسنة 7)
قبؿ بمكغيـ سف الخامسة  األطفاؿكاستثنى مف ىذه األعماؿ الخطر منياا فنص عمى: "يحظر تشغيؿ 

                                                           
 24-23ا ص2008ا دار الفكر الجامعيا الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال المستخدمينبحرما  ةد. فاطم 2
ا دار 1ا طمقارنة بين القانون الدولي العام والفقو االسالمي دراسة-حماية حقوق الطفل د. منتصر سعيد حمكدةا  3

 19ا ص2010الفكر الجامعيا 
ا أقره المجمس التشريعي في جمستو المنعقدة بتاريخ 2004 لعاـ( 7قانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ )( مف ال1المادة ) 4

 .ـ19/8/2003
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(ا 138قـ )ر  1973لسنة  الستخداـكبذلؾ تككف قد تبعت خطى اتفاقية الحد األدنى لسف ا 5"ةعشر 
( مف ىذه المادة 1لمسف المقرر عمالن بالفقرة ) األدنىكالتي نصت عمى: " ال يجكز أف يككف الحد 

 6سنة". 15حاؿ أف يقؿ عف  أمالدراسة اإللزاميةا كال يجكز في  إنياءأدنى مف سف 

عمى تعريؼ ا فقد نص في مادتو الثانية 1990أما الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو لعاـ      
ا أما الفترة العمرية لمطفكلة في 7سنة" ة: "الطفؿ ىك كؿ إنساف أقؿ مف الثامنة عشر اآلتيالطفؿ بالشكؿ 

يتمثؿ  التي نيص عمييا في مقدمتوا حيث كضح الميثاؽ أف ىدفوك ا 1983ميثاؽ حقكؽ الطفؿ لسنة 
بمكغ سف الخامسة  إلىكلده شاممة ككاممة لكؿ طفؿ عربي مف يـك م حمايةك  رعايةك في تحقيؽ التنمية 

 8عشرة.

ىذه الحقكؽا دكف ذكر  حمايةعمى الحقكؽ األساسية لمطفؿ كأىمية  االتفاقياتكنصت العديد مف      
ف كاف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 9امفيكـ كاضح لمطفؿ أك تحديد لسنو قد حدد سف  كا 

في األعماؿ العدائية كجريمة حرب دكلية تقع ضمف  األطفاؿعممية استخداـ  العتبارالخامسة عشرة 
 10مرحمة الطفكلة. نيايةك  ةايبدكبذلؾ فإف ىذا النظاـ لـ يحدد  ااختصاصات المحكمة الجنائية الدكلية

اتخذ في معظـ مكاثيقو سف الخامسة عشرة كةدنى حد يحؽ لمطفؿ دكنو  قد القانكف الدكليكما أف      
الطفؿ الذم لـ يبمغ ىذا السف في مرحمة تتطكر كنمك ذات طبيعة خاصةا لككف  حمايةبأف يتمتع 

 11تعرقؿ مرحمة نمكه. أفتدابير مف الممكف  أك اتإجراء أمخاصة كبذلؾ يتكجب عدـ اتخاذ 

                                                           
المجمس التشريعي في جمستو المنعقدة بتاريخ  أقرها 2000عاـ ( ل7( مف القانكف العمؿ الفمسطيني رقـ )93المادة ) 5

29/3/2000. 
ا اعتمدىا المؤتمر الدكلي 1973لسنة  (138اتفاقية الحد األدنى لسف االستخداـ رقـ )( مف 3فقرة )\( 2المادة ) 6

ا 1976حزيراف 19اذ: أثناء دكرتو الثامنة كالخمسيف. تاريخ البدء النف 1973حزيراف  26لمنظمة العمؿ الدكلية في 
 (.12طبقان لممادة )

 .1999نكفمبر  29بدأ العمؿ بو في ا 1990( مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو لعاـ 2المادة ) 7
 ا1العربيػة لمنشػرا ط ةا دار النيضػالنزاعـات المسـمحة أثنـاءالحماية الدولية لألطفـال محمكد سعيد محمكد سعيدا . د 8

 20صا 2007
 17ا ص2008ا 1ط ا دار النيضة العربية لمنشراالحماية الدولية لحقوق الطفلا تأبك خكاماىر جميؿ د.  9

 .18ا مرجع سابؽا صتأبك خكاد. ماىر جميؿ  10
 9ص مرجع سابؽا د. محمكد سعيد محمكد سعيدا 11


