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At the signing of the Geneva Protocols of 1977, the phenomenon of
child recruitment was widespread and in different countries of the
world, and with documented reports by the International
Committee of the Red Cross, as it was shown that children
participated in the fighting no more than twelve years old, in the
first Gulf War, Central America, Asia and Africa This was supported
by UNICEF reports issued in 1986, which recorded a clear violation
of the rights of the child in accordance with the principles of human
rights and international humanitarian law, as there are more than
twenty countries that allow the participation of children in armed
conflicts between the ages of ten and eighteen, and even less, In
military training, unofficial military activities in civil wars, and
recruitment into liberation armies.
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امللخص:

عند توقيع بروتوكويل جنيف لسنة  ،1977كانت ظاهرة جتنيد األطفال واسعة االنتشار ويف دول متفرقة
من العامل ،وبتقارير موثقة من قبل اللجنة الدولية للصليب األمحر ،إذ تبني مشاركة األطفال يف القتال ال تزيد

أعمارهم عن اثين عشرة سنة ،يف حرب اخلليج األوىل وأمريكا الوسطى وآسيا وإفريقيا ،وأيد ذلك تقارير
ملنظمة اليونيسف صادر يف سنة  ، 1986مسجلة بذلك انتهاك صريح حلقوق الطفل وفق مبادئ حقوق
اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين ،إذ هناك أكثر من عشرين دولة تسمح ابشرتاك األطفال يف النزاعات
املسلحة فيما بني سن العاشرة والثامنة عشرة ،وحىت أقل من ذلك ،يف التدريب العسكري ،واألنشطة
العسكرية غري الرمسية يف احلروب األهلية ،وجتنيدهم ضمن جيوش التحرير.
الكلمات املفتاحية :جتنيد األطفال ،النزاعات املسلحة ،اجلماعات املسلحة ،احلماية الدولية.

املقدمة:
األطفال معرضون بشكل خاص للخطر يف النزاعات املسلحة ،ورغم احلماية اليت مينحها القانون لألطفال ال يزال جتنيدهم
على يد القوات املسلحة واجلماعات املسلحة مستمراً .وغالباً ما يفصلون عن عائالهتم أو ينتزعون من بيوهتم أو يتعرضون للقتل ،أو
التشويه ،أو االعتداء اجلنسي ،أو أي شكل آخر من أشكال االستغالل.
حظر الربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين جتنيد األطفال وكذلك اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق وإنعاش
الطفل ،حضرت أسوء أشكال عمل األطفال ومبقتضى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يعد "جتنيد األطفال إلزامياُ أو
طوعياً" يف القوات أو اجلماعات املسلحة جرمية حرب يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ،كما حتظره أيضاً تشريعات الكثري
من الدول.

وقد أدانت دول ومنظمات دولية ممارسات جتنيد األطفال  ،ويدين جملس األمن التابع لألمم املتحدة بشدة جتنيد األطفال،
كونه انتهاكاً للقانون الدويل امللزم جلميع األطراف يف أي نزاع مسلح ا ختاذ كافة التدابري ،مبا يف ذلك تدابري جزائية لوقف جتنيد

األطفال يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة.

وال يزال األطفال خيضعون للتجنيد على يد القوات الوطنية املسلحة .وصار جتنيد األطفال على يد اجلامعات املسلحة ،ال
سيما يف أفريقيا ،مشكلة إنسانية خطرية خالل ا لعقود القليلة املاضية .وينتهي األطفال يف الكثري من احلاالت إىل محل السالح
واملشاركة مشاركة فعلية يف القتال ،كما ميكن استخدامهم ألداء أدوار داعمة مثل محل اإلمدادات أو مجع املعلومات االستخبارية
العسكرية ،مبا يعرضهم للمخاطر.

3الباحثة ،جامعة املثىن ،العراق،
 4الباحثة  ،جامعة املثىن  ،العراقhanan.mallah.hh@gmail.com ،
hanan.mallah.hh@gmail.com
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خوض احلروب ومحل السالح ،وعدم دقة النصوص القانونية الدولية والوطنية اليت حتظر جتنيد األطفال ومدى فاعليتها يف توفري
خطة البحث :تناولنا البحث على مبحثني :املبحث األول يتضمن مفهوم األطفال اجلنود على مطلبني املطلب األول عن
املفهوم القانوين لألطفال اجلنود يف املواثيق الدولية واملطلب الثاين يتضمن مفهوم األطفال يف القوانني املقارنة أما املبحث الثاين بعنوان
احلماية الدولية لألطفال اجلنود يتناول املطلب األول دور احملكمة اجلنائية الدولية يف جترمي جتنيد األطفال أما املطلب الثاين متابعة
احملكمة اجلنائية الدولية جزائياً مرتكيب جرمية جتنيد األطفال
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احلماية الدولية هلذه الفئة الضعيفة.

Issue: 5

مشكلة البحث :تكمن مشكلة البحث يف خطورة جتنيد األطفال والتحكم هبم لعدم جاهزية قدراهتم العقلية والبدنية يف
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املبحث األول
مفهوم األطفال اجلنود
عند تتبع املراحل اليت مرت هبا حقوق الطفل يف القانون الدويل العام ،جند أهنا مرت بعدة مراحل بينتها املواثيق الدولية
املختلفة ،ويعترب إعالن جنيف لعام  1924الصادر يف عهد عصبة األمم املتحدة ،هو أول وثيقة دولية مكتوبة اهتمت حبقوق
الطفل ،وبعدها مت أتكيد هذه احلقوق عام  1948من قبل هيئة األمم املتحدة عند إصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،ومن
ضمنها حقوق الطفل اليت ال ميكن جتزئتها عن هذه احلقوق وبعدها إصدار إعالن حقوق الطفل يف عام  ،1959والذي تضمن
حاجة األطفال إىل الرعاية واالهتمام.
اىل املرحلة اليت مت ابرام اتفاقية حقوق الطفل يف عام  1989وصوالً إىل دخوهلا حيز التنفيذ يف عام  ،1990اليت تعد من

أهم االتفاقيات يف جمال حقوق الطفل ومحايته دولياً كوهنا أوجدت آليات دولية مهمة حلماية الطفل.

سنتناول هذا املبحث على مطلبني األول يتضمن املفهوم القانوين لألطفال اجلنود يف املواثيق الدولية واملطلب الثاين يتضمن
مفهوم األطفال يف القوانني املقارنة:
املطلب األول
املفهوم القانوين لألطفال اجلنود يف املواثيق الدولية
يقصد ابلطفل من انحية قانونية أبنه " انسان كامل اخللق والتكوين ،ميتلك القدرات العقلية والروحية ،والعاطفية والبدنية،
وا حلسية ،أي القدرات اليت ال ينقصها سوى النضج والتفاعل ابلسلوك البشري ،يف اجملتمع"(.)1
وتضمنت اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1989يف املادة األوىل منها مفهوم الطفل " يعين الطفل كل انسان مل يتجاوز الثامنة
عشرة مامل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب قانون بلده"...

()2

أن م صطلح الطفل اجلندي يطلق على كل طفل أنضم إىل اجلماعات املسلحة سواء كانت هذه اجلماعات نظامية ،أو غري
نظامي ،أو التحاقه جبيش إلزامي ،أو غري الزامي ،وال يقتصر مفهوم الطفل اجلندي على كل طفل محل السالح وامنا يشمل أيضاً
على كل من عمل مع اجملموعات املسلحة أبي صفة ك انت ،حىت وان كان هذا الطفل ال حيمل السالح أو ال يقاتل بصف املقاتلني
بغض النظر عن جنسه إذا كان ذكر أو أنثى العاملني كطهاة أو مقدمني اخلدمات للمقاتلني كالسعاة واحلمالني واملستخدمني ألغراض
جنسية

(.)3

وتطابق املصطلحات للجنود األطفال اليت بينت مفهومها كل من مبادئ ابريس ومبادئ كيب اتون لعام  1997أبهنم
األطفال حتت سن الثامنة عشر ،األوالد والفتيات امللتحقني يف صفوف القوات املسلحة النظامية أو اجلماعات املسلحة مبختلف
أعماهم يف صفوف املقاتلني أو اقتصار مهامهم على اخلدمات املقدمة هلذه اجلماعات ،وكذلك يشمل املفهوم على الفتيات اجملندات
احلامالت للسالح أو اجملندات ألغراض جنسية أو املخصصات للزواج القسري من املقاتلني (.)4
وورد مفهوم الطفل املقاتل يف االئتالف العاملي لوقف استخدام اجلنود والذي تضمن مفهومه " أبنه أي شخص حتت سن
الثامنة عشر من العمر ..ابعتباره عضواً أو مرافقاً للمجموعات املسلحة أو للقوات املسلحة ،سواء وجد أو مل يوجد نزاع مسلح،
فاجلندي الطفل يؤدي مهامه بشكل مباشر مبشاركته ابلقتال ،أو مهامه العسكري بكونه جاسوس أو ابلتخريب أو التدمري.)...

()5

بينما حددت املادة ( ) 77من الربوتوكول اإلضايف األول اخلاص ابلنزاعات املسلحة الدولية عمر الطفل املقاتل من بلغ
اخلامسة عشرة " إلزام أطراف النزاع ابختاذ التدابري املمكنة اليت تكفل عم اشرتاك األطفال الذين مل يبلغوا بعد سن اخلامسة عشرة يف
األعمال العدائية "...
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دون سن اخلامسة عشرة يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة وال جيوز السماح ابشرتاكهم يف العمليات العدائية"( )7وهذا ما
وتضمنت اتفاقيات جنيف األربعة لعام  1949عدد من األحكام اليت شكلت محاية لألطفال اثناء النزاعات املسلحة،
بصفتهم سكان مدنيني دون أن تفرق بني الطفل املقاتل املشارك يف األعمال العدائية ،وبني األطفال املدنيني املساملني العزل ومن
خالل عرض ما تقدم جند أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية
مل تعاجل مسألة جتنيد األطفال يف النزاعات املسلحة ،ومل حتصر التحاق األطفال ابلقوات املسلحة النظامية أو غري النظامية
ضمن صفوف اجلماعات املسلحة ،لـ ـ ـ ــوجود تباين يف حتديد أعمار األطفال املقاتلني بني س ــن اخلامسة عشر والثامنة عشرة
االتفاقيات الدولية ،ووجود تناقض يف مواد اتفاقية حقوق الطفل بني املادة ( )1اليت حددت عمر الطفل من أكمل سن الثامنة
عشر ،بينما يف املادة ( )38نصت على أال يقل سن جتنيد األطفال عن مخسة عشر سنة ،وبعيداً عن االنتقاد للتناقض احلاصل يف
مواد االتفاقية ،قد يكون السبب يف عدم توحيد سن التجنيد لألطفال يف احلروب أن االتفاقية عاجلت حاالت واقعية ألطفال مقاتلني
شاركوا يف احلروب اليت تزامن حدوثها مع وقت تشريع نصوص االتفاقية ،وهذا ما ورد يف ( " )3\38جيب على الدول األطراف أن
تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكرب سناً) الزمت الدول حتمل مسؤولية جتنيد األطفال األقل سناً من الثامنة عشر ،واختاذ تدابريها

ملنع جتنيدهم هبذا السن ،وضرورة أن يتم توحيد عمر جتنيد األطفال إىل سن مثانية عشرة ،كما جاء الربوتوكول االختياري لسنة

 2000امللحق ابتفاقية حقوق الطفل لسنة  1989بدالً عن سن عشر سنوات ،وهذا ما اكدت عليه مواثيق القانون الدويل.

املطلب الثاين

مفهوم األطفال اجلنود يف القوانني املقارنة
يعد الطفل اجلندي مشكلة على أرض الواقع يف كثري من الدول ،واملعاانة متس األطفال ابلدرجة األوىل ،وخاصة الطفل
احملارب ،وابلتايل فهو ضحية ،اكتسب عقيدة اجلهة اليت جندهتم يف صفوف املقاتلني أو قد يكونوا جمرمني حبسب إذا ما ُجندوا من
قبل دولة أو مجاعة مسلحة ،ويف هذا املطلب سنتطرق لدولتني من أكثر الدول يف العامل العريب عاىن أطفاهلا من االستغالل بتجنيدهم

حرمتهم من طفولتهم الربيئة:
 - 1مفهوم األطفال اجلنود يف القانون العراقي :نصت املادة ( )5من مشروع قانون محاية الطفل على مفهوم يقصد ابلطفل
يف جمال احلماية والرعاية املنصوص عليها يف هذا القانون "كل شخص ولد حياً ومل يتم مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة من عمره"

بينما يف املادة ( ) 37الفقرة (أ) "يقصد ابحلدث الطفل الذي بلغ اخلامسة عشرة ومل يتم الثامنة عشرة من عمره"(.)8

وتنص املادة ( )7من قانون العمل رقم ( )37لسنة  2015أن احلد ا ألدىن لسن العمل يف العراق هو ) (15عام ،بينما
نصت املادة ( )3من قانون اخلدمة العسكرية رقم  65لسنة  1969على " أ  -يبدا سن التكليف يف اليوم االول من الشهر االول
من

السنة

اليت

يكمل

فيها

العراقي

التاسعة

عشرة

من

عمره.

جـ  -جيوز يف حالة احلرب والطوارئ بقرار من جملس الوزراء ان يبدا سن التكليف عند اكمال العراقي الثامنة عشرة من عمره".

()9

هذا يف حال التجنيد مبوجب قوانني الدولة.
لكن يف حالة جتنيد األطفال يف النزاعات العسكرية اليت تكون اجلماعات املسلحة طرفاً فيها وجيندون لصاحلها إذ يعد العراق

من الدول اليت تعرضت هلجم ات اجلماعات اإلرهابية (داعش) ومت ادراج تنظيم داعش ابعتباره طرفا قام بتجنيد األطفال واستخدامهم
وقتلهم ،وارتكب أعمال االغتصاب حبقهم ،وممارسة أشكال العنف اجلنسي ضد األطفال ،إضافة إىل اختطافهم ،وشن اهلجمات
()10

على املدراس واملستشفيات .
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جاءت به اتفاقية حقوق الطفل يف املادة ( )38منها على إلزام الدول بعدم جتنيد األطفال ممن هم مل يكملوا اخلامسة عشر.

Issue: 5

وجاءت املادة ( ) 4من الربوتوكول اإلضايف الثاين اخلاص ابلنزاعات غري الدولية مطابقة للمادة أعاله " ال جيوز جتنيد األطفال
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ارتكب تنظيم “الدولة اإلس المية” جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بني عامي  2014و 2017ضد اجملتمع اإليزيدي يف
العراق ،ارتكب انتهاكات ضد الداينة األيزيدية وصلت إىل مستوى اإلابدة اجلماعية ،إذ اختطف أكثر من ( )100طفل آيزيديني
تعرض آالف األطفال
وعرضهم النتهاكات شنيعة أخرى حلقوق اإلنسان ،و ّ
واستعبدهم ،وع ّذهبم ،وأرغمهم على القتال ،واغتصبهمّ ،
للقتل أو االختطاف جنا املئات منهم ،وعادوا إىل أسرهم يف العراق ،والبعض مازالوا يف املخيمات مل تنتهي معاانهتم ،وتعرضت الفتيات
إىل األسر واالغتصاب على يد هذه اجلماعات وصل عددهن إىل  3500من اآليزيدايت ،والبعض منهن متكن من الفرار ،أو مت
أطالق سراحهن بعد دفع الفدية من قبل ذويهن ،رغم ذلك عانت أكثر الفتيات من اآلاثر النفسية لعدم حصوهلن على دعم نفسي
ومادي مما تسبب يف انتحار عدد منهن

()11

انتشر جتنيد األطفال يف العراق قبل  2003وبعدها انتشر يف سوراي يف عام  ،2011إذ كانت مجيع األطراف املتنازعة اجتهت
حنو جتنيد األطفال ،أما طوعياً بسبب الفقر من قبل األطفال أو ذويهم لغرض احلصول على مصدر للعيش أو بسبب األوضاع
السياسية وسيطرة اجلماعات املسلحة على الوضع يف وقت النزاع املسلح سواء كان داخلي أو دويل ،واختطافها لألطفال وجتنيدهم،

وكانت سنة  2014سنة مفصلية بعد احتالل دولة التنظيم آلراضي واسعة يف العراق وكانت خططه موجهة لتجنيد األطفال هلدفني
أساسيني ابعتبارهم قوة حقيقية الستمرارية دولتهم وزرع عقيدهتم يف عقلية األطفال للسيطرة عليهم ومن خالهلم يتم السيطرة ابعتبارهم
()11

يتشكلون حسب ما يطلب منهم لصغر سنهم ،وتدريبهم على أساليب العنف والقوة إلشراكهم يف ساحات القتال

أن تزايد األعمال االرهابية منذ عام  2003دفع املشرع العراقي لتشريع قانون مكافحة االرهاب رقم  13لسنة  2005ملعاقبة
هذه اجلماعات اخلارجة عن القانون ،إذ ان هذا القانون يطبق مع القوانني االخرى مثل قانون العقوابت العراقي وان اجراءات التحقيق
تتم وفق قانون اصول احملاكمات اجلزائية و يكون ذلك من خالل تقاطع االدلة للوصول إىل احلقائق ،كما ان احملاكمة تكون امام
قضاء خمتص يتمتع املتهمون امامه بكل الضماانت اخلاصة ابحملاكمة ،التساؤل هنا هل يتحمل هؤالء األطفال مسؤولية افعاهلم رغم
جتنيدهم أبعمار صغرية ،كون هذه الفئة حتتاج للتأهيل النفسي وضبط سلوكهم وإعادة دجمهم يف اجملتمع ،فيتم معاجلة حاالهتم وفق
قانون األحداث(.)12
 - 2مفهوم األطفال اجلنود يف القانون السوري:
تعد سوراي من الدول اليت تعرضت للهجمات اإلرهابية ،اليت استغلت أطفاهلا يف القتال إىل جانب مقاتليها من اجلماعات
املسلحة اخلارجة عن القانون ،وقد عرف املشرف السوري الطفل يف املادة ( )1من تشريع مكافحة اإلجتار ابألشخاص رقم  3لسنة
 2010أبنه " كل ذكر أو أنثى مل يتم الثامنة عشرة من عمره" وجاء هذا التعريف مطابقاً ملا جاء يف التعريف للحدث " من مل يبلغ
(.)10
سن الرشد وهي مثاين عشرة سنة كاملة " من قانون األحداث رقم ( )18لسنة 1974
ومبا أن األطفال هم الفئة األكثر تضرر وقت احلرب ،اذ تعددت صور االعتداء عليهم واالستغالل انتشرت ظاهرة جتنيد
األطفال واشراكهم يف األعمال القتالية ،وتعد هذه ا لظاهرة جديدة على سوراي ولكون سوراي من الدول اليت صادقت على اتفاقية
حقوق الطفل لعام  1989وتوقيعها على الربوتوكول االختياري لعام  2000امللحق ابالتفاقية ،مما دفع املشرع السوري إىل تشريع
قانون رقم ( )11لسنة  2013الذي جرم جتنيد األطفال واشراكهم يف األعمال القتالية ،وجترمي أفعال األطفال اجلنود ويكون الطفل
()11

هبذه احلالة جمرم وضحية يف ذات الوقت ،اذ نصت الفقرتني على :

 " - 1كل من جند طفالً دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه يف عمليات قتالية أو غريها من األعمال املتصلة

هبا ...يعاقب ابألشغال الشاقة املؤقتة من عشر إىل عشرين سنة والغرامة من مليون إىل ثالثة ماليني لرية سورية"
 " - 2تشدد العقوبة املشار إليها يف الفقرة السابقة إىل األشغال الشاقة املؤبدة إذا جنم عن الفعل إحداث عاهة دائمة ابلطفل
أو االعتداء اجلنسي عليه  ...وتكون العقوبة اإلعدام إذا أدى اجلرم إىل وفاة الطفل"
أن الطفل اجملند من قبل اجلماعات املسلحة يتجه إىل طريقني أما جيند لغرض محل السالح
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والعطااي أو ابلرتهيب بتهديده واجباره ابالنضمام أو يصل األمر يف بعض األحيان إىل خطف األطفال من ذويهم ويف كال احلالتني

ينتج وجود طفل مكتسب خلربات إجرامية.
وبعد االطالع عل قواعد احلماية الواردة يف املواثيق الدولية أو يف القانون العراقي والقانون السوري الدول األكثر تعرض اً
الستغالل وجتنيد أطفاهل ا ،جند أن املشرع اعترب الطفل ضحية فحاول قد اإلمكان منع مشاركته م يف النزاعات املسلحة ،وكذلك عد
جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمال احلربية يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ،هي جرمية حرب.
أن املشرع السوري مل يعاجل حالة األطفال اجلنود بشكل جذري ،وبذات الوقت مل يعرتف بكوهنم ضحااي ،ومل يتطرق إىل
مسؤوليته عن األفعال اليت قام هبا اجملند الطفل خالل فرتة انضمامه للجماعات املسلحة ،وحسب القاعدة املتعارف عليها يف القانون
السوري " ما يسكت عنه املشرع السوري يعود به إىل القواعد العامة" (.)12
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يستغل جنسياً أما الطريق الثاين فهو مشاركته فعلياً ابلقتال يف صفوف هذه اجلماعات ،وقد يكون التجنيد برتغيب الطفل ابهلدااي
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املبحث الثاين
احلماية الدولية لألطفال اجلنود
أخذت قضية جتنيد األطفال منحى غري مسبوق مع تزايد اعدادهم املشاركني يف النزاعات املسلحة ،خاصة يف الشرق
األوسط ،فاملعايري الدولية مهمة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن مثانية عشرة سنة فهي تعطي األولوية هلؤالء األطفال وحتديد مواطن
ضعفهم ،وتؤكد على ضرورة إعادة أتهيلهم ودجمهم ابجملتمع أكثر من توجهها إىل فرض العقاب عليهم بسبب األفعال اليت ارتكبوها
يف النزاع املسلح ،وهذا ما نصت عليه اتفاقية الطفل يف املادة ( " )37جيب أن جيري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً
للقانون ،وال جيوز ممارسته إال كملجأ“ ..
لذا سنتناول هذا املبحث على مطلبني :املطلب األول يتناول دور احملكمة اجلنائية يف جترمي جتنيد األطفال أما املطلب الثاين
املطلب األول
دور احملكمة اجلنائية الدولية يف جترمي جتنيد األطفال
يهتم اجملتمع الدويل بشكل كبري حبماية األطفال أثناء النزاعات املسلحة ،نظراً لتفشي ظاهرة جتنيدهم يف احلروب اليت شهدها
العامل ،منذ احلربني العامليتني واىل وقتنا هذا ،فبعد احلرب العاملية الثانية مت تشكيل احملكمة الدولية يف نورنبريغ يف عام  ،1945وحمكمة
طوكيو العسكرية ،وحماكم يوغسالفيا يف عام  ،1993واحملكمة الدولية يف رواندا يف عام  ،1994وحمكمة سرياليون يف عام 2002
حملاكمة مرتكيب جرائم احلرب بسبب االنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان ،لكن التطور األبرز حدث يف وقت انشاء احملكمة اجلنائية
الدولية يف عام  )16(،1998أن للمحكمة اجلنائية دور يف مكافحة جتنيد األطفال وقت النزاعات املسلحة كوهنا جرمية حرب تدخل
ضمن اختصاصها يف نظامها األساسي
احلربية

وقد فرض نظامها حظر على جتنيد األطفال الذين مل يبلغوا اخلامسة عشرة من العمر ،أو مت استخدامهم فعالً يف األعمال

(.)18

ويف البند رقم ( )19()7نصت على " جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً يف القوات املسلحة ،أو
يف مجاعات مسلحة ،أو استخدامهم للمشاركة فعلياً يف األعمال احلربية"

ومبا أن حالة احلرب تبدأ مع بداية احلرب ،وتنتهي بنهايتها ،وأن جرائم احلرب تقع أثن اء قيام حالة احلرب ،فهذه اجلرائم ال

تقع قبل بدايتها أو بعد انتهائها ،وامنا هي مرتبطة بزمن احلرب مىت ما وقعت وقت نشوب احلرب ( ،)20فهنا ال يعد جتنيد األطفال
ضمن قوات الدولة املسلحة جرمية حرب ،إال يف حالة اشراكهم يف النزاع املسلح سواء كان دويل أو داخلي ،أي مبعىن مشاركتهم
الفعلية يف احلرب مهما كان دور هؤالء األطفال يف املعركة كاملشاركة يف القتال إىل جانب املقاتلني أو نسبت هلم مهمة التجسس
ونقل املعلومات أو نقل األسلحة والذخائر احلربية.
نالحظ من خالل االطالع على املادة السابقة أهنا تناولت فقط حظر جتنيد األطفال ا لذين مل يتجاوزوا سن اخلامسة عشرة
ضمن القوات املسلحة ،وهذا يعين أهنا مل متنح احلماية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني اخلامسة عشرة والثامنة عشرة ،وأن اعتماد
احملكمة على التجنيد الفعلي لألطفال انطالقاً من الركن الشرعي املتمثل يف قاعدة " ال جرمية وال عقوبة إال بنص" يف املادتني (22

و ) 23من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،معناه انه جييز جتنيد األطفال دون مشاركتهم الفعلية يف النزاعات املسلحة

()21

أن احملكمة اجلنائية الدولية حبظرها جتنيد وتسجيل األطفال الذين دون اخلامسة عشرة يف القوات املسلحة أو اجلماعات
املسلحة ،أو حىت مشاركتهم الفعلية يف العمليات احلربية ،اآل أهنا من جانب آخر تسمح ابستخدام األطفال البالغني اخلامسة عشرة،
وهنا يظهر فشل نظام روما األساسي يف محاية األطفال بني اخلامسة عشر والثامنة عشر ،وكذلك عدم قدرة نظام احملكمة من توفري
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احلماية للفتيات اليت تستخدم لالستعباد اجلنسي وخلدمة اجلماعات املسلحة ،وخاصة يف حالة تطوع الفتيات أو يف حالة اختطافهن،

Issue: 5

غري احملارابت ،أما يف حالة ارتكاب جرمية االستعباد اجلنسي حبقهن بعد انضمامهن للجماعات املسلحة ففي هذه احلالة
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فأن املسؤولية اجل ـ ـ ــنائية تثار يف حالة االسـ ــتعباد والعنف اجلن ـ ـ ــسي للفتـ ــيات غري
يفقدن احلماية ،ويتم اعتبار املمارسات اليت يتعرضن هلا جرمية من جرائم احلرب وفق البند ( )22من املادة ( )8من نظام احملكمة.
()22

أما يف حالة سقوط األطفال اجلنود يف قبضة الطرف الثاين يف النزاع املسلح ال يفقد األطفال احلماية الدولية احملددة هلم وفق
املواثيق الدولية ،حىت وأن اشرتكوا يف العمليات احلربية بشكل مباشر ،على الرغم من حظر جتنيدهم.
املطلب الثاين
متابعة احملكمة اجلنائية الدولية جزائيا مرتكيب جرمية جتنيد األطفال
ارتكب األطفال عدد من االنتهاكات املاسة حلقوق اإلنسان ،متثلت أببشع اجلرائم أثناء النزاعات املسلحة ،وأن هؤالء
األطفال مت اختطافهم من قبل اجلماعات املسلحة وتعريضهم ألعمال العنف والقسوة يف تدريبهم على العمليات القتالية ،واستخدام
املخدرات لألطفال كما حدث يف سرياليون إذ مت حقن اجلنود األطفال لغرض السيطرة عليهم وزرع الروح الوحشية النصياعهم لألوامر
ويف حالة املخالفة سيتم ايذائهم جسدايً يصل إىل قتلهم يف بعض األحيان لعدم قيامهم بتنفيذ مهمة قتل أو امتناعهم عن القتال يف

النزاع املسلح (.)23

أول حكم صدر عن احملكمة اجلنائية الدولية خبصوص احلرب املتمثلة يف جتنيد األطفال واستخدامهم يف العمليات احلربية،
يف عام  2012أصدر احملكمة حكمها يف قضية املدعي العام ضد اجملرم توماس لوابنغا دييلو مؤسس (احتاد الوطنيني الكونغوليني)
يف ال كونغو وأدانته احملكمة ابرتكابه جرمية حرب وهي جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشرة سواء كان الزامياً أو طوعياً ضمن

القوات الوطنية لتحرير الكونغو ومشاركتهم يف األعمال القتالية ،بعد اعتقال توماس لوابنغا يف عام  2006واهتامه بتجنيد األطفال

دون السن القانوين واشراكهم يف املعارك إذ بلغ عددهم  30ألف فىت وفتاة ،وقتل عدد كبري منهم ،ويف عام  2012صدر حكم
احملكمة حبقه عن اجلرائم الثالثة اليت كان مدان هبا ،عن اجلرائم اليت جرت يف السنوات من  2002إىل  2003يف إقليم إيتوري ،وهي
السجن ثالثة عشر عاماً عن اجلرمية األوىل لتجنيده األطفال دون اخلامسة عشر ضمن اجلماعات املسلحة اليت كان زعيمها ،واثنا

عشر سنة عن اجلرمية الثانية جرمية تسجيل األطفال ضمن قواته ،وأربعة عشر عاماً عن اجلرمية الثالثة الستخدامهم يف القتال الفعلي

يف احلروب ،وعلى الرغم من كل هذه العقوابت اتفق قضاة احملكمة على احلكم عليه بعقوبة أربعة عشر عاماً (.)24

كان استناد احملكمة يف إصدار العقوبة على احكام املادتني ( 77و )78من النظام األساسي نظراً خلطورة اجلرمية وااثرها على

األطفال ،وتعد سابقة قضائية دولية للمحكمة.

على الرغم من أمه ية قضية لوابنغا إال أهنا كانت فرصة للمجتمع الدويل لغرض فهم اجلرمية الدولية اخلاصة بتجنيد األطفال
وزجهم يف ساحات القتال وتدريبهم على العنف والقتل ،وخطورهتا الكربة على السلم واألمن الدوليني ،وأن احلكم الذي أصدرته
احملكمة اجلنائية الدولية ،يعزز من جمال تنفيذ القانون اجلنائي الدويل ملعاقبة مرتكيب اجلرائم حبق األطفال ومنع إفالهتم من العقاب.
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اخلامتـ ـ ـ ــة:
تناولنا يف هذه البحث واحداً من أكثر املواضيع مساساً حبياة اإلنسان كونه يتعلق حبياة األطفال وخماطر جتنيدهم ومشاركتهم

يف النزاعات املسلحة ،اال وهو األطفال اجلنود ومحايتهم دولياً وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل عدد من النتائج جنملها فيما

يلي:

 - 1األطفال يف كل العامل معرضون بشكل خاص للخطر يف النزاعات املسلحة ،ورغم احلماية اليت مينحها القانون واملواثيق
الدولية واملنظمات لألطفال ال يزال جتنيدهم على يد القوات املسلحة واجلماعات املسلحة مستمراً ،واخلطر الذي يواجههم أبهنم
يفصلون عن عائالهتم أو ينتزعون من بيوهتم أو يتعرضون للقتل ،أو التشويه ،أو االعتداء اجلنسي ،أو أي شكل آخر من أشكال
االستغالل.
 - 2مل تعاجل القوانني واالتفاقيات الدولية مسألة جتنيد األطفال يف النزاعات املسلحة ،ومل حتصر التحاق األطفال ابلقوات
املسلحة النظامية أو غري النظامية ضمن صفوف اجلماعات املسلحة ،لـ ـ ـ ــوجود تباين يف حتديد أعمار األطفال املقاتلني بني س ــن
اخلامسة عشر والثامنة عشرة االتفاقيات الدولية ،ووجود تناقض ما بني االتفاقيات الدولية والقوانني الداخلية للدول وعدم وجود التزام
فعلي يف تنفيذ هذه االتفاقيات.
 - 3مت ادراج تسجيل األطفال وجتنيدهم ومشاركتهم يف النزاعات املسلحة ،وفق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
واعتبارها ضمن جرائم احلرب اليت اختصت احملكمة يف النظر هبا ،إال أن هذه األعمال حصرت يف األطفال دون اخلامسة عشرة من
العمر ،وخاصة وأن االتفاقيات الدولية تتفق على عمر الطفل اجملند ما ب ني اخلامسة عشرة والثامنة عشرة واشراكهم يف النزاعات
املسلحة ،وتتعارض مع بروتوكول التفاقية حقوق الطفل لعام  2000وحظره لتسجيل األطفال ألطفال ما دون الثامنة عشرة.
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أهنا مازالت غري قادرة على تغطية كل اجلرائم حبق األطفال يف وقت النزاعات املسلحة مع استمرار جتنيد األطفال يف الوقت احلايل
يف األعمال احلربية مع تزايد النزاعات املسلحة الدولية والداخلية لذا نوصي بضرورة تعديل يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية حلظر جتنيد األطفال الذين تكون أعمارهم ما بني اخلامسة عشرة والثامنة عشرة ،وأن يشمل التعديل تعديل العقوابت اخلاصة
جبرائم جتنيد األطفال واألخذ ابلعقوبة األشد ،وليس دمج العقوابت كما حصل يف قضية لوابنغا.
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