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 شكر وغرفان
 

مَو من اكثي  دامحلد هلل محا  ظَبا مباراك فِو ػىل ما وفقين ا 

جناز ىذ  مؼمل بفضهل وغوهو ورمحتوا اا 

ىل ادلكتور ٌرّشفين أ ن أ   متفضهل ال رشاف ػىل  "جبابةل غامر"،ثقّدم بأ مسى غبارات امّشكر وامؼرفان ا 

ىذا امؼمل، فربمغ مشاؿهل املتؼددة ومعهل ادلؤوب ادّلامئ اكن جيود باكمل وقتو يف مناقشة أ فاكر 

ذ ،ىذه املذكرة بأ فاق امؼامل وضرب املؼمل ىس فضل دون أ ن أ و ،وحسن ثوجهيو ابمؽ غياًتو اأ ولى ا 

مو أ هين أ وثُت لك بالؿة ملا كيت و مؼلومات غيد احلوار مع س َادثو،  كرمو ػىل ما أ مّدين بو من

ّل مقرصة  .من امثياء أ وفرهو أ ؿدقوالامتيان  ومن أ جزهلكل من امشكر ، بؼد امقول ا 

ل امّشكر  ىل  ال   وأ ثوجو جبًز م يأ غضاء جلية املياقشة، وذكل متفضل ساثذة ال فالل كذكل ا 

َّب  امّسدًدة،هتم امقِّمة اياء جواىهبا مبالحظؾ قبول مناقشة ىذه املذكرة وا   ممك مجَؼا لّك امفضل وأ ظ

 املىن.

غياًة ورػاًة  كام أ ثقّدم خبامص ال متيان و امؼرفان ل ساثذة قسم احلقوق ػىل ما قّدموه من

 ظوال س يوات ثدٌريس، ممك ميّن لّك امثّياء وامتّقدٍر.

عَب يل أ ًضا أ ن أ   ف املكتب ال قلميي مليظمة امَوهُس َػرّب غن اكمل ثقدٍري ملوظفي ًو

فًرقِا ابل ردن  رت مذكريت.ػىل مؼلوماهتم املمّّية اميّت أ ث نلرشق ال وسط وشامل ا 

ىل ادلكتورة  ولك امّشكر و امتبجَل ػىل ما  "رشًقن أ سامء" وادلكتورة رًة""رشًقن ضو ا 

 اجلّد و ال جهتاد، أ سأ ل هللا س بحاهو وثؼاىل أ ن أ مداتين بو من ثوجهيات، وما حفزاتين من هطاحئ

 .ًبقهيام و حيفظيام

 مرمي رشًقن    



 اإلهداء

 

ىل روح أ يم إمطاهرة رمحها هللا  إ 

ىل إموإدل إمكرمي حفظه هللا  إ 

خويتإ    وزوجته أ ممية زين إدلين ودمحم أ مني ىل إ 

 وزوهجا إمكس ندر أ سامء و صورية وزوهجا فؤإد إيتأ خو  و

ىل إ  ساتذة إل جالء غرفاان مل ومني وتلديرإ ملآخرينل  إ 

ىل لك من ػلمين حرفا  إ 

ىل أ صدكايئ  و زمياليت زماليئ ووصديلايت.................... إ 

ىل   ومو بلكمة طيبة دريب رإفقلك من إ 

ىل لك أ طفال إمؼامل  إ 
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الطفل الؽحجة األساسية لبشاء السجتسع فتأىيمو لتحسل مدؤولياتو كخجل السدتقبل يعتبخ 
و إذا  ،يحتػ عمى السجتسع الّجولي إحاطتو بالعشاية الالزمة و حسايتو مؼ مختمف االنتياكات

 الزعيف جدجه  قؽى ياألعسال الذاقة اّلتي ال في و ندانية ىؽ استعسالأكثخ ما يؤلػ اإل كان
يا مؽاجية بشجقية وذخيخة، يحسم فينفدو  ججىؽ أن ي، ما يفؽق ىحا الجخم جخمافإّن  ،عمييا 

ال  ،يخصغ فجأة إلى محارب لّ يتحؽ ف ،شوييا ضج بشي ديشو ووطويؽجّ ، الرغيخ ظيخه عمى
 .عخف لمحخمات سبيالوال ي خا،كبي ؽقخّ وال ي خحػ صغيخا،ي

الحي تداوى  12جخائػ القخن الـأىػ واحجة مؼ بل  ظاىخة، -إذن- تجشيج األطفال أصبح
العجيج  إذ أنّ  ،حقؽق األطفال تياكفيو التقجم والخفاىية والتكشؽلؽجيا، بالعبؽدية والتأخخ وان

 في سدمحةوالجساعات الدمحة مؼ قبل القؽات شيجىػ لمقتال في الرخاعات السيتػ تجيػ مش
العخاق وسؽريا عمى غخار  ة، إضافة إلى الّجول اآلسيؽيةخيقيالبمجان اإلف الذخق األوسط و دول

 والرؽمال ونيجيخيا والكؽنغؽ الجيسؽقخاطية وغيخىا. واليسؼ وليبيا

يكتدي مؽضؽع الطفل السقاتل عمى ضؽء أحكام القانؽن الجولي اإلنداني أىسّية ججيخة 
الجراسة، كؽنو مؼ أىػ السؽاضيع الستعمقة بتشفيح قؽاعج القانؽن الجولي اإلنداني، بالبحث و 

جىػ حساية األطفال برفة عامة يعّج مؼ صسيػ السدائل اإلندانية، وأّن تجشيإضافة إلى أّن 
تدايج انتذار ظاىخة الطفل السقاتل ييجد الّدمػ واألمؼ الجولييؼ ىحا مؼ جية، ومؼ جية أخخى 

مؼ مشاطق العالػ عامًة، وفي دول الذخق األوسط والبمجان اإلفخيقية خاصًة، مسا في العجيج 
 ع أمخًا ممًحا وفي غاية األىسية.يجعل البحث في ىحا السؽضؽ 

، ؼ األسباب الحاتية وأخخى مؽضؽعيةاختياري لمسؽضؽع فتعؽد إلى جسمة ميخجع 
العسيق  ي تأثخ تتجمى في ميمي إلى ىحا الشؽع مؼ الجراسة، إضافة إلى  الذاتية األسبابف

 ات السدمحة الجولية وغيخ الجوليةبالسآسي واآلالم الكبيخة اّلتي تمحق الطفل السقاتل في الشداع
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فئة  تشبيو السجتسع الجولي إلى أنّ فتتسثل أساسا في  األسباب الطوضوعيةأما عؼ  
باعتبارىا مؽضؽع الداعة، إذ يتػ استغالل بخاءتيػ  األطفال تعاني مؼ أخطخ ظاىخة

الحساية الخاصة باألطفال السقاتميؼ، قؽاعج تحميل تجشيجىػ، إضافة إلى  ما يتػّ وطفؽلتيػ عشج
 بتدميط الزؽء عمى الجيؽد الجولية لسختمف الييئات القزائية وغيخ القزائية.

 اّلتي تمحق بالطفل السقاتل مى السعاناةالؽقؽف عأما الغخض مؼ الّجراسة فيتسثل في 
تحميل قؽاعج اتفاقيات القانؽن الجولي اإلنداني، ات السدمحة الجولية وغيخ الجولية و إبان الشداع

ج مؼ انتذار ظاىخة وتبيان ثغخاتيا والّشقائص اّلتي تعتخي اآلليات الّجولية الحائمة دون الح
قانؽنية العخبية عامًة، والجدائخية خاصًة الّخغبة في إثخاء السكتبة الالطفل السقاتل، إضافة إلى 

 بيحه الجراسة، عّميا تكؽن أساًسا لجراسات مدتقبمية.

كتاب تؽجج العجيج مؼ السؤلفات العخبية اّلتي تشاولت مؽضؽع الطفل السقاتل عمى غخار 
حيث "، "حطاية االطفال في القانون الّدولي اإلندانيالسعشؽن ب  "فضيل طالفحة"األستاذ 

عخض الكاتب قزية تجشيج األطفال واستخجاميػ في الشداعات السدمحة، مدتعخضا الجحور 
التاريخية لبجء اىتسام السجتسع الّجولي بيا، ومبخًزا طبيعتيا وأسبابيا، إلى جانب وقؽفو عمى 
مختمف االتفاقيات الجولية اّلتي كخست الحساية ليػ، أما بالشدبة لخسائل الساجدتيخ، فقج 

"حطاية األطفال تحت عشؽان  "حظان دمحم أسعد طه"سالة السقجمة مؼ قبل الباحثة وججت الخ 
، مخكدًة  عمى الجيؽد في الحروب األهلية وفًقا للطواثيق الدولية بين الظظرية والتطبيق"

الجولية لسختمف آليات القانؽن الجولي اإلنداني، ولػ تفّرل أكثخ في السؽاثيق الّجولية اّلتي 
 ىحه الحساية.تعشى بتؽفيخ 

، وكانت حقال واسعا لمجراسة كحلغ أما بالشدبة لمسخاجع األجشبية فيي كثيخة ومتشؽعة
الستخررة في مؽضؽع الطفل السقاتل، تتجمى أىسيا في الكتاب اّلحي أصجره األستاذان 

Mia Bloom  وJohn Horgan  مطمع ىحه الدشة بعشؽان Small arms children and terrorism  

أو اّلحيؼ نذأووا فييا،  مؼ قبل التشعيػ الّجاعذي تجشيج األطفال السقاتميؼ ركدا عمى والمحان
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لتذبثيسا بأّن السخكد القانؽني لألطفال السقاتميؼ يتأرجح بيؼ كؽنيػ جشاة وضحايا، أما مبخزان 
 Anahita Karimzadeh Meibody ل بالشدبة لألطخوحات فتتجمى أىسيا في أطخوحة الجكتؽراه 

 Les enfants soldats aspects de droit intrnational humanitaire et de droit ب السعشؽنة

comparè حيث تشاولت الباحثة اإلطار القانؽني لعاىخة تجشيج  الطفل السقاتل والجيؽد ،
الجولية لمسشعسات والحكؽمات لسكافحتيا، ثػ وقفت عمى السدؤولية الجشائية الفخدية الستختبة 

 في إطار الّشعام األساسي لسحكسة سيخاليؽن. عشيا

، الطفل السقاتل في ضؽء أحكام القانؽن الجولي اإلنداني أما بالشدبة لسؽضؽع دراستي
التي تحعخ  القانؽنيةالشرؽص فقج تشاولتو مؼ خالل التعخيف بالطفل السقاتل، وكحا ابخاز 

 تديػ في حسايتو.آليات القانؽن الجولي اإلنداني اّلتي ه، إضافة إلى تجشيج

الطظهج السقاتل عمى عجة مشاىج، حيث اعتسجت في دراستي لسؽضؽع الطفل استعشت 
بغخض تحميل ، و إطار تحجيج مفيؽم الطفل السقاتل والرؽر السختمفة لتجشيجه فيالوصفي 

الت الخاصة بحساية الطفل السقاتل مزاميؼ مختمف نرؽص االتفاقيات الجولية والبخوتؽكؽ 
عشج قيامي  الطظهج التاريخيإلى  -أحيانا -ال أنكخ لجؽئي إليوو  ظهج التحليليالطلجأت إلى 

مؼ قبل القؽات بدخد حقائق تاريخية، ثابتة ومؤصمة، تجدج أمثمة حّية ألطفال تّػ تجشيجىػ 
عشج السقارنة بيؼ مختمف نرؽص  فاستخجمتوالطظهج الطقارن والجساعات السدمحة، أما 

 ي اّلتي حعخت تجشيج الطفل السقاتل.الجولي االندانمؽاد اتفاقيات القانؽن 

 فإّن اإلشكالية اّلتي أراىا ججيخة بالسعالجة تتجمى في:مؼ خالل إعجادي ليحه السحكخة 

حطاية للطفل الطقاتل في الما مدى فعالية قواعد القانون الدولي اإلنداني في تكريس 
 الظزاعات الطدلحة الدولية وغير الدولية؟.

 وتشجرج تحت ىحه اإلشكالية جسمة مؼ األسئمة الفخعية تتسثل أساًسا في:

 .ماىؽ السخكد القانؽني لمطفل السقاتل؟ 
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 .فيػ تتسثل مختمف االتفاقيات الجولية التي تكفل الحساية لمطفل السقاتل؟ 
  لحساية لمطفل مؼ التجشيج؟تؽفيخ افيػ تتجمى إسيامات الييئات الجولية في 

فرميؼ رئيدييؼ؛ حيث تشاولت  إلىارتأيت لتقديػ دراستي  االشكاليةلإلجابة عمى ىحه  
قست بتقديسو  القانوني للطفل الطقاتل في القانون الدولي االنداني الطركز األولالفصل في 

في السبحث األول  مفيؽم الّطفل السقاتل في القانؽن الّجولي اإلندانيإلى مبحثيؼ تطخقت إلى 
إلى الزسانات القانؽنّية لحساية الّطفل السقاتل في القانؽن الّجولي السبحث الثاني وخررت 

 اإلنداني.

القانون الدولي حطاية الطفل الطقاتل في آليات أما الفرل الثاني فتطخقت فيو إلى 
في السبحث  تلغيخ القزائية في حساية الطفل السقادور اآلليات  مؼ خالل تبيان االنداني

 األول، أما السبحث الثاني فقج بّيشت فيو دور اآلليات القزائية في حساية الطفل السقاتل.

 
 
 



 
 

المركز  : الفصل األول
الق انوني للطّف ل المق اتل  

في الق انون الّدولي  
 اإلنساني
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 إلى أن ،الشداعات السدمحة الكثيخ مغ السخاشخ التي تمحق بالسجتسع بكافة فئاتوتدبّب 
يجج األشفال أنفديع وقػدًا لتمظ الشداعات برػرة مباشخة بدبب تجشيجىع بمغ األمخ ذروتو ل

لتمظ  األشخاف الستشازعة, لحلظ سعى السجتسع الجولي لػضع حجٍ  لاللتحاق بأحج صفػف
، وقبل الخػض في آليات القانػن الجولي العقاب االنتياكات لمحيمػلة دون إفالت مختكبييا مغ

مفيػم الّصفل  اإلنداني اّلتي تسثل تحجّيا كبيخا ليا، سشقػم مغ خالل ىحا الفرل بتحجيج
، ثّع نبّيغ الزسانات القانػنّية لحساية السبحث األوؿاني في السقاتل في القانػن الّجولي اإلند

  .السبحث الثانيالّصفل السقاتل في القانػن الّجولي اإلنداني في 
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 مفيػـ الّصفل السقاتل في القانػف الّجولي اإلنداني :السبحث األوؿ
ْمع، وأكثخ  ُتَذكِّل فئة األشفال أكثخ الفئات التي تحطى باىتسام السجتسع الجولي زمغ الدِّ

 ، والحي يعج لالستغاللمشو في زمغ الحخب، ونطًخا ِلِرَغِخ سشِِّيع فيع ُيْعتبخوَن األكثخ ُعْخَضًة 
الجولّية أو غيخ شخاكيع في الّشداعات السدّمحة أىّع وأبخز مطاىِخِه، سػاء تّع ا الّتجشيج مغ

 الجولية.
إلى  السصمب األّوؿالسبحث إلى مصمبيغ، نتصّخق في  ىحا إلى تقديعوليحا اْرَتَأْيت 

 .السصمب الثانيفي  بجراسة صػر تجشيج الّصفل  الّتعخيف بالّصفل السقاتل، ثّع نقػم
 األّوؿ: الّتعخيف بالصفل السقاتلالسصمب 

، ُيْعَتَبُخ مدألة ضخورّية ذات أىسّية بالغة ُيسمييا إّن البحث في الّتعخيف بالصفل السقاتل
 مػضػع دراستشا.

شخّررو ف، الفخع الثاني، أّما الفخع األّوؿفي ومغ ىشا نتصّخق إلى تعخيف الصفل 
 لتعخيف الّصفل السقاتل.

 خع األوؿ: تعخيف الّصفل الف
، ثّع )أّوال(ّمغػّية الّصفل مغ الشاحّية الالى تعخيف  الّتعّخضنحاول مغ خالل ىحا الفخع 

، إضافًة إلى تعخيفو في الّتذخيعات الّجاخمّية واالّتفاقّيات الجولّية )ثانّيا(نطخة الفقو اإلسالمي 
 . )ثالثا(

 أّوال: تعخيف الّصفل لغة
ْفُل: بكدخ الصاء وسكػن الفاء، ىػ الّرغيخ مغ كّل شيء َعْيًشا كان أو َحَجًثا،  الصِّ

ِغيخُ  َوابمغ أوالد  فالرَّ يعتبخ شفال، ومؤّنثو ِشْفَمٌة، وشفل ُشُفػَلٌة وَشَفاَلًة أي َنُعَع  الّشاس أو الجَّ
ْيِخ حتى ُتْمِحَقَيا أشفاليا، وَأْشَفَمِت األُنَثى أي  َل الخَّاعي اإِلِبَل، إْذ َرَفَق بيا في الدَّ ويقال َشفَّ
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َل بسعشى َتَخمَّقَ  َيْدَعى لي في أشفال  قال: ىػبأخالق األشفال، وي صارت ذا ِشْفل، وَتَصفَّ
ْفُل واحجا أو َجْسًعا ألّنُو: اسع جشذ فيسا الحاجات: أي  .(1)صُغَخ مشيا، وقج يكػن الصِّ

غ أْيًزا أّن الّصفل كحلظ ُيْجعى َصِبيِّا، حيث َيْدُقُط م يسكغ أن يقال في المغة العخبّية و
 .(2)َبْصِغ أّمو إلى أن َيْحَتِمعَ 

الػقت ُقَبْيَل غخوب الّذسذ، أو بعج  أّول الّشيار ِشْفُل، و ْفٌل، ووكحلظ أّول الّميل شِ  
ْفُل يصمق عمى الحجث و ِبيِّ و العرخ، إذا شفمت الّذسذ لمغخوب، ولفع الصِّ أو الشرء  الرَّ

  .(3)صغيخ الّدغِّ 
ثسََّة بعًزا مغ األلفاظ التي ليا  نّ أ بالتجقيق في مختمف قػاميذ المغة العخبّية، نجج و

 :(4)ذ الّجاللة لمّتعخيف الّمغػي لمصفل، نحكخ مشيا ما يأتينف
ٌخ، ففي الّمغة َقُرَخ الذيء بسعشى َحَبَدُو وَقُرَخ عغ الذيء بسعشى  القاصخ:  جسعو ُقرَّ -أ

 .عجد عشو

ْغُخ و الرغخ ِضجَّ الكبخ، مغ َصُغَخ َصَغاَرًة وصال الّرغيخ:  َغًخا، وىػ كل مغ قّل رَّ -ب
َغُخ في  ُه َصِغيًخا، وقيل الرَّ حجسو وسشُُّو فيػ َصِغيٌخ، والجسُع ِصَغاٌر، واْسَتْرَغَخُه، أي عجَّ

غيُخ خالف الكبيخ.  الجدم والّرغارة في القجر، والرَّ
ّغ، وىؤالء  الحجث:   -ج مساٌن أحجاٌث بالّدّغ.غىػ فِتيُّ الدَّ

" INFANS"مذتّق مغ الكمسة الالتيشّية  "ENFANT" فسرصمح أّما في الّمغة الفخندّية
" في الّمغة الفخندّية ENFANT" والتي َيعِشي: لع يتكّمع بعْج، وتصمق كمسة"INFANTEMوكمسة "

(5)صغارا في الدغ لع يدبق ليع التكمع عمى الّحكػر، وعمى اإلناث أيزا، باعتبارىع
. 

                                       
 .443، ص 1974، دار السذخق، لبشان، 18فؤاد أفخام البدتاني، مشجج الّصاّلب، ط (1)
 .468، ص 2010لبشان، ، السصبعة الكاثػليكّية، 01، السجّمج 19لػيذ معمػف، السشجج في الّمغة، ط (2)
 .11، ص 1993، دار صادر، لبشان، 15أبػ الفزل دمحم بغ مكخم بغ مشطػر، لدان العخب، السجّمج  (3)
 .12نفدو، ص  السخجع  (4)

(5)  Larousse de proche, Librairie Larousse, CANADA, 1998, p.145. 
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مغ  تستج في المغة الفخندية ىي السخحمة األولى مغ الحياة اإلندانية، و الصفػلة و
(1)مخحمة السيالد إلى سغ البمػغ

.  
 "children"جسعيا  "child" :نجج (2)وإذا بحثشا عغ مرصمح الّصفل في الّمغة اإلنجميدّية

التي يكػن فييا حمة فيي السخ  "childhood" والصفػلة ىي "the little child of human" وتعشي 
(3)اإلندان شفال

. 
 تعخيف الّصفل في الفقو اإلسالمي ثانّيا:

جاىيغ فقيييغ، حيث ذىب أنرار شاك اتّ إذا استقخأنا كتب الفقو اإلسالمي نجج أّن ى
تبجأ بتكػيغ الجشيغ في بصغ أّمو، وتشتيي  بأّن مخحمة الّصفػلةجاه األّول إلى القػل تاإل

أّن الّصفل ىػ السػلػد السشفرل عغ أّمو جدجيِّا أي فيعتبخ الثاني سا أّن السحىب بالبمػغ، في
(4)نفرالو عغ الّخحع إلى غاية بمػغومشح لحطة ا

. 
فبالّشدبة لسخحمة البمػغ البّج أن ندتعخض بعًزا مغ اآلراء الخاّصة أو باألحخى فتاوى 

أبػ جعفخ فاألستاذ " السذيػرة؛سحاىب الفقيّية األربعة شائفة مغ الفقياء، قبل الّتعّخض إلى ال
 التي ُيعجُّ  لعبادات الّذخعّية، واعتبخ البمػغ شخشا لػجػب ا الّشياية""في كتابة  "الصػسي

خخوج  اإلشعار عشج الّخجل، و أو اإلنبات أو االحتالمالّرْػُم مغ أىّسيا، وأّما عغ حّجِه فيػ 
 .(5)الحْيْس بالّشدبة لألنثى

                                       
 (1) Dictionnaire Quillet, de langue française, librairie Aristide Quillet, paris, France, 1975, p.641.  

 (2) Oxford Learner’s  pocket  dictionary, fourth  edition ,oxford university press, New-York, U.S.A ,2011 ,p. 70. 

يعشي الُبشَيُة أي  " Kindوال يختمف مجلػل الّصفل في الّمغة األلسانّية عغ بقّية الّمغات السحكػرة سابقا وذلظ أن مرصمح"  (3)
Das ist ein Madchen "أو الُغَمْيع Das ist ein junge "غاْر  أنطخ:   "Die Kinderوكالىسا مغ الرِّ

Gotzschregle Deutsch- arabisches,Worterbuch Otto Harrassowitz, wiesbaden, Germany, 1977,P .674. 
نقال عغ حسػ بغ ابخاىيع فّخار، الحساية الجشائّية لمّصفل في الّتذخيع الجدائخي والقانػن السقارن، أشخوحة دكتػراه،  (4)

  .20، 19ص ، ص 2015, 2014تخّرز قانػن جشائي، كمّية الحقػق والعمػم الدياسّية، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، 
نقال عغ اليادي معيفي، سمصة الػلي عمى أمػال القّرخ في الذخيعة اإلسالمّية وقانػن األسخة، رسالة ماجدتيخ،  (5)

 .46، ص 2014، 2013، الجدائخ العاصسة، 1تخّرز قانػن األسخة، كمّية الحقػق بغ عكشػن، جامعة الجدائخ
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جسمة " شخائع اإلسالـ" ضسغ كتابو  "ع جعفخ بغ الحدغأبػ القاس"أضاف األستاذ  
مغ الّذخوط ليربح الّصفل بالغا تتجّمى أساسا في أن يكػن بريخا وبمػغو خسدة أشباٍر في 

 .(1)خاّصة كالػصّية والقراص والحجود أمػر
وصف لمّصفل  "الحجائق الّشاضخة"في كتابو  -رحسو هللا– "يػسف البحخاني"وندب الفقيو 

وؽ "عغ  "الُسحكي" الّرغيخ الحي لع يرل لّدّغ الخامدة عذخة سشة مخالفا بحلظ في  "الّرجُّ
شة والّجخػل في الخابعة عذخة باب انقصاع اليتيع مغ أّنو في الّحكخ إكسال الثالثة عذخة س

  .(2)سشة
في في كتابو: " "الجديخي "أّما بالشدبة لمسحاىب الفقيّية األربعة، فقج استعخض الفقيو  
قج  السالكّية والحشفّية ، فإذا كان الّدغعمى أساس معيار  آراءىا والتي تّع تأسيديا "الفقو

قج قامػا بتخفيزيا إلى  الحشابمة الذافعّية و، فإّن بثسانّية عذخة سشةحّجدوا بمػغ الّصفل 
    .(3)خسدة عذخة سشة

اْستجّلػا إلى حجيث عبج هللا بغ عسخ السحىبيغ األخيخيغ قج ىحيغ الججيخ بالّحكخ أن  و
ُ عَلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد ، وَأَنَ ا اْبُن أَرْبََع َعْشرََة َسنًَة ، فَ لَْم يُ  ":إذ قال ِْْني ِفي  ُعرِْضُت عََلى النَِّبيِّ َصلَّى اَّللَّ ِِج

   .(4) " اْبُن خَْمَس َعْشرَةَ َسنَةً فَ أََجازَِني ِفي اْلُمق َاتِلَةِ اْلُمق َاتِلَِة ، ُثمَّ ُعرِْضُت عَلَْيِه َيْوَم اْلخَْنَدِق ، وَأَنَ ا  
يبمغ بعج سغ البمػغ،  لع إذن الستخائي مغ ىحه اآلراء الفقيّية السختمفة أّن الّصفل ىػ الحي

 (5)الصفل عشج:تّتفق في عجم بمػغو إذ أّن وإن اختمفت في الدّغ إاّل أّنيا 

                                       
مجّمة دراسات في العمػم  القخآن والّدّشة مغ وجية نطخ الفقياء"، " سغ بمػغ السحكخ فينقال عغ عمي الغزشفخي،  (1)

 .4، ص2014، كمّية العمػم اإلندانّية، جامعة تخبيت مجرس، إيخان، 23، العجد اإلندانّية
مجّمة الصفػلة بيغ الذخيعة اإلسالمّية والّتذخيع الجدائخي والسػاثيق الّجولّية"،  ةنقال عغ عبج الػىاب مداعيج، "حسايّ ( 2)

 .84، 83، ص ص2016، معيج الحقػق، السخكد الجامعي مغشّية، 10، العجد االجتياد لمّجراسات القانػنّية واالقترادّية
 .22حسػ بغ ابخاىيع فخار، مخجع سابق، ص  (3)
 .14، ص1912، دار الخالفة العمية، تخكيا، 03مدمع بغ الحجاج بغ مدمع بغ ورد القذيخي، صحيح مدمع، ج  (4)
ىذام عبج الجػاد العجمة، الػالية عمى نفذ القاصخ في الفقو اإلسالمي وتصبيقاتيا في السحاكع الّذخعّية في قصاع غّدة:  (5)

دراسة فقيّية مقارنة، رسالة ماجدتيخ، تخّرز القانػن السقارن، قدع الّجراسات اإلسالمّية، كمّية التخبّية، جامعة األزىخ، 
 .29، 28، ص ص 2014، 2013فمدصيغ، 
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 :الّربّي مشح أن يمج إلى أن يبمغ.ىػ الّرغيخ أو  الحشفّية 
 :مغ لع يبمغ الحمع عشج الّخجال والسحيس مغ الّشداء. السالكّية 
 الّرغيخ الحي لع يبمغ.الذافعّية : 
 أو شْفل وُغاَلم: مغ لع يبمغ مغ صبّي الحشابمة. 

 ثالثا: تعخيف الصفل قانػنا
خيعات السقارنة إضافة يقتزي الّتعخيف القانػني لمّصفل، تحجيج تعخيفو في مختمف الّتذ

 إلى تعخيفو في السػاثيق الّجولّية.
-أ :الّصفل في الّتذخيعات السقارنة تعخيف 

تعّخضت العجيج مغ الّتذخيعات السقارنة إلى تعخيف الّصفل عمى غخار السذّخع الكّػيتي 
 .(1)والعساني والقصخي معتسجة في ذلظ عمى معيار الّدغّ 

خة يبمغ سّغ الثامشة عذ ا الّصفل كّل مغ لعوالعساني قج اعتبخ فإذا كان السذّخع الكػيتي 
لعسخ دون بمػغو الدادسة عذخة رخه بيغ الدابعة مغ اسشة، فإّن السذّخع القصخي قج ح

(2)سشة
. 

فجعمتو يشصبق عمى  بعزا مغ الّتذخيعات التي ضّيَقْت مغ مجلػل الّصفلونجج كحلظ 
(3)اإلنجميدي واليػناني والبػلػني عالّرغيخ دون الدابعة عذخة سشة كالّتذخي

. 

                                       
، دار الجامعة الججيجة، مرخ، 1شييخة بػلحية، حقػق الّصفل بيغ السػاثيق الجولّية وقانػن العقػبات الجدائخي، ط (1)

 .13، ص 2011
، تجخيع الّتعّجي عمى حقػق الّصفل في القانػن الّجولي، أشخوحة دكتػراه، تخّرز قانػن عام، كمية ميدػم بػصّػار (2)

 .14، ص 2017، 2016الحقػق والعمػم الدياسّية، جامعة أبي بكخ بمقايج، تمسدان، 
ات دول مجمذ وتذخيع 2012لدشة  37ضّل قانػن الّصفل البحخيشي رقع  في حساية حقػق الّصفلحدشي مػسى رضػان " (3)

 الّتعاون لجول الخميج العخبية" مشذػر عمى السػقع:
https//repository.Hausse du.Sa/bitstneam/hahdl2/123456788/56612/ 

 .  19:56عمى الداعة:  ،02/02/2019اإلّشالع عميو يػم: تّع 

file:///D:/DERNIERE%20VERSION2/-Https/repository.Hausse%20du.Sa/bitstneam/hahdl2/123456788/56612/
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والبختغالي والسغخبي فسخحمة الّصفػلة أو الحجاثة كسا يدّسييا  أّما الّتذخيع اإلسباني
بل إلى سّغ الخامدة عذخة في القانػن  شةالبعس تشتيي في سّغ أقّل وىي بمػغ سّتة عذخة س

 .(1)اليسشي

ذلظ أّنو حّجد سّغ البمػغ  ؛خيعات األخخى لع يكغ السذّخع الجدائخي بسشأى عغ بقّية الّتذ و
سفيػم السخالفة فإّن الّصفػلة تذسل السخحمة ب ،(2)سشة كاممة 99ببمػغ  في القانػن السجني

   .(3)إلى غاية سّغ الّتاسعة عذخة سشة الجشيشّية عمى غخار القانػن السجني األلساني
فإّنيا عّخفت  الستعّمق بحساية الّصفل 15/12القانػف رقع  مغ 02ـ بالّخجػع إلى  و

سغ الّخشج  ":وتزيف الثامشة عذخة سشة كاممة..."ّل شخز لع يبمغ ك :"الّصفل بأّنو
الجدائي بمػغ ثساني عذخة سشة كاممة، تكػف العبخة في تحجيج سّغ الّخشج الجدائي بدّغ 

      .(4) "الّصفل الجانح يػـ ارتكاب الجخيسة
-ب :خيف الّصفل في السػاثيق الجولّيةتع 

غ الركػك واالّتفاقّيات الجولّية عمى الّخغع مغ ورود مرصمح الّصفل في الكثيخ م
 ،والعيجيغ الجّوليّيغ لمحقػق السجنّية والّدياسّية 9948اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان لعام ك

 أّنيا لع تُقْع بتحجيج إالّ  ،9966لعام  إضافة إلى الحقػق اإلقترادّية واالجتساعّية والثقافّية
   .(5)مّصفل بل اكتفت بزخورة تػفيخ الحساية لو وتمبّية حاجاتو ورعايتومفيػم ل

                                       
عبج الخحسغ مجاىج الجسخة، السعاممة الجشائّية لألحجاث السشحخفيغ في القانػن اليسشي، دراسة مقارنة، أشخوحة دكتػراه،  (1)

 .12، ص2013، 2012، الجدائخ العاصسة، 1تخّرز قانػن عام، كمّية الحقػق، جامعة الجدائخ
، الرادر في 78، الستزسغ القانػن السجني، ج ر عجد 1975سبتسبخ  26، مؤرخ في 75/58مغ األمخ رقع  40م  (2)

 ، معجل ومتسع.1975سبتسبخ  30
إبخاىيع داودي، السخكد القانػني لمجشيغ أشخوحة دكتػراه، كمّية الحقػق والعمػم الدياسّية، جامعة دمحم بغ أحسج، وىخان،  (3)

 .14، ص2011، 2010
 . 2015جػيمية  19، صادر في39، يتعّمق بحساية الّصفل، ج ر عجد 2015جػيمية  15، مؤّرخ في 15/12قانػن رقع  (4)
مجّمة نرخ الّجيغ األخزخي، "تأرجح السخكد القانػني لألشفال أثشاء الّشداعات السدّمحة بيغ دور الّزحّية ومػقع الجاني"  (5)

 . 7، 6، ص ص 2014جامعة قاصجي مخباح، ورقمة، جػان،  ،11، العجد دفاتخ الدياسة والقانػن 
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ْييا اإلضافّييغ فقج قامت بتقديع وبخوتػكػل األربعة شدبة الّتفاقّيات جشيفكحلظ األمخ بال
 (1)تجّمى ىحه الفئات فيسا يمي:فئة األشفال إلى ثالث فئات، دون تحجيج تعخيف ليحه الفئة، وت

 مغ الػالدة إلى سّغ الّدابعة. -9

 مغ الدابعة إلى سّغ الثانّية عذخة. -2

  .مغ سغ الثانّية عذخة إلى سغ الخامدة عذخة -3
الػثيقة  ، تعجّ 9989ة الجولّية الستعّمقة بحقػق الّصفل العام وتججر اإلشارة أّن الذخع

، ذلظ أّنو لمصفل الجولّية األولى، لكّغ ال نعتبخىا الػحيجة التي أرَست تعخيفا واضحا وصخيحا
   .(2)ال يشصبق إاّل عمى مغ ُيصمق عميو وصف الّصفل

كل إنداف لع " :مغ اإلّتفاقّية السحكػرة سابقا فإّن الّصفل ىػ الساّدة األولىشّز فصبقا ل
ما لع يبمغ سّغ الّخشج قبل ذلظ بسػجب القانػف السشصبق يتجاوز سّغ الثامشة عذخة، 

 .  (3)"عميو
إّن القخاءة األولّية لشّز ىحه الساّدة يّتزح جميِّا أّنو البّج مغ تػافخ شخشيغ العتبار 

 (4) إندان ما شفال:
 :ّن مغ تجاوزعذخة بسعشى أ بمغ سّغ الثامشةلع ي يتسّثل في أن يكػن اإلندان الّذخط األّوؿ 

 الّدّغ يكػن قج تعّجي مخحمة الّصفػلة. ىحا
 

                                       
(1)  Noelle QUEENIVET, "The liberal Discourse and the New Wars of/on children", Brooklyn Journal of 

international  law, volume 38, United Nations High commissioner for human right, 2013, p.1057. 
 بجاوي، " السخكد القانػني لمّصفل أثشاء الّشداعات السدّمحة"، مشذػر عمى السػقع:سارة  (2)

 https://eipss-eg.org 

 .00:30على الساعة:  11/02/2012تن االطالع عليه يوم: 
، دخمت حيد الشفاذ 1989نػفسبخ  20، مؤرخ في 44/25اّتفاقّية حقػق الّصفل، اعتسجتيا الجسعية العامة بسػجب القخار  (3)

، 1992 ديدسبخ 19مؤرخ في  ،461-92صادقت عميو الجدائخ بسػجب السخسػم الخئاسي رقع ، 1990سبتسبخ  02في 
 .1992 ديدسبخ 23، الرادرة في 91ج.ر.ج.ج، عجد 

 -الدىخاء بكارة، " حقػق الّصفل وضسانات حسايتيا في ضّل الّشداعات السدّمحة في دّول العالع الثالث: ليبيا فاشسة (4)
، العجد الثالث، السجّمج األّول، السخكد مجمة الّجراسات اإلفخيقّية وحػض الشيلإفخيقيا الػسصى نسػذجا"،  -الرػمال

 .185، ص 2018الجيسػقخاشي العخبي، بخليغ، ألسانيا، سبتسبخ 

https://eipss-eg.org
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 :لمّجولة التي يشتسي إلييا ىحا  يتبّيغ مغ خالل أاّل يكػن القانػن الػششي الذخط الثاني
 .(1)اإلندان الّرغيخ، قج قّجر سّغ الّخشج بأقّل مغ ذلظ

اختمفت آراء األساتحة في تحميل نّز ىحه الساّدة بخرػص نطخىع لتعخيف الّصفل  و
يخى أّن صّياغة ىحه الساّدة جاءت واضحة  "حدشيغ محّسجي بػادي"فاألستاذ  فييا،الػارد 

بذأن تعخيف الّصفل، مؤّسدا رأيو عمى االّتجاه الحجيث الحي رفع الحّج األقرى لسغ ُيْعَتَبُخ 
شفال إلى سّغ الثامشة عذخة مغ أجل تػفيخ الفخصة الّتاّمة لو الستكسال تعميسو، خاّصة في 

 . (2)االتفاقيةىػ ما أخحت بو  ولى ومخاحمو األ
فحىب إلى القػل بأّن ىحه الساّدة تثيخ نػعا مغ  ،"مجج سعيج الجقاؽ"أّما األستاذ 

الغسػض خاّصة إذا كان الّتذخيع الػششي لذخز ما يحّجد سّشا أقّل لسغ يعتبخه في نطخه 
الحي يعتبخ  القجيع السرخي أن يعتبخ مغ يجاوزىا راشجا، مدتجاّل في رأيو بالقانػن شفال، دون 

يل ُيعتبُخ اإلندان السرخي الحي كل مغ لع يتجاوز الدابعة عذخة سشة مغ العسخ شفال، ف
جاوز سغ الدابعة عذخة ولع يبمغ الثامشة عذخة شفال وفقا لالّتفاقّية؟ أو ال ُيْعَتَبُخ شفال وفق ت

 .(3)ألحكام القانػن السرخي 

إلى القػل بأّن إضافة الّذخط الثاني في الساّدة  كسا ذىب العجيج مغ أساتحة القانػن 
فحّبحا لػ تّع االحتكام إلى شخط واحج فقط بأّن يربح  ،السحكػرة آنفا زاد مغ األمخ حّجة

 يدّج باب ألّنو "كل شخز لع  يبمغ سّغ الّخشج وىػ ثسانّية عذخة سشة" الّتعخيف كاآلتي:
   .(4)اّتجاه الّصفػلةل مغ التداماتيا تشرالّجريعة أمام الّجول لمّ 

                                       
 .186فاشسة الدىخاء بكارة، مخجع سابق، ص  (1)
أمل سمصان دمحم الجخادي، الجػانب القانػنّية الجولّية لطاىخة الّصفل السقاتل، رسالة ماجدتيخ، كمّية الحقػق، جامعة  (2)

 . 12، ص 2012القاىخة، مرخ، 
، دار الفكخ الجامعي، 1ومدؤوليتو الجشائّية والسجنّية، ط نقال عغ خالج مرصفى فيسي، الّشطام القانػني لحساية الّصفل (3)

 .24، ص 2012اإلسكشجرّية، مرخ، 
عسار جبابمة، مجال تصبيق نطام الحساية الخاّصة في القانػن الّجولي اإلنداني، أشخوحة دكتػراه، تخّرز قانػن دّولي  (4)

 .61، ص 2017، 2016اتشة، إنداني، كمّية الحقػق والعمػم الدياسّية، جامعة الحاج لخزخ، ب
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السيثاق اإلفخيقي لحقػق الّصفل ورفاىّيتو في إلى أّن  الّخجػع إلى السػاثيق اإلقميسّيةيفيج 
   .   (1)"سشة 81كل إنداف أقّل مغ " ج وضع تعخيفا لمّصفل إذ نّرت عمىق، الثانّيةماّدتو 

القخاءة األولّية ليحه الساّدة نالحع أّنيا تّتدع بالػضػح والّجقة، حيث لع ُتَقيِّْج سّغ  إنّ 
، بسعشى أّنيا تذبو 9989الثامشة عذخة بالقانػن الػششي كسا فعمت اّتفاقّية حقػق الّصفل لعام 

 اّتفاقّية حقػق الّصفل في جدئيا األّول فقط.
البشج ذف تعخيف الّصفل مغ خالل ل فشدتلإلشار العخبي لحقػق الّصفأّما بالشدبة 

مغ األىجاف العاّمة عشجما أّكج عمى ضخورة ووجػب تكخيذ مفيػم الحقػق لمّصفل  (2)األوؿ
حّتى إتسام سّغ الثامشة عذخة دون أي تسييد بدبب العشرخ أو الّمػن أو الجشذ أو الّمغة 

ب آخخ، بسفيػم السخالفة فإّن والّجيغ أو الػضع االجتساعي أو الّثخوة أو السػلج أو ألي سب
    .(3)الّصفل ىػ كّل إندان لع يتجاوز الثامشة عذخة سشة

 خع الثاني: تعخيف الّصفل السقاتلالف
لع تكغ ضاىخة استخجام األشفال في الحخوب مقرػرة عمى الفتيان فقط، بل وحتى عمى 

 الفتيات الّمػاتي تّع الّدّج بيّغ داخل ىحه الّرخاعات.
، ثّع نتعّخض إلى تحجيج (أّوال)ق إلى السقرػد بالّصفل السقاتل ىحا السشصمق نتصخّ  مغ

 .(ثالثا)، إضافة إلى مذكمة الفتيات السجّشجات ()ثانيا الّدّغ القانػني لمّصفل السقاتل
 أّوال: السقرػد بالّصفل السقاتل

ف الصفل السقاتل، بل بالّخجػع إلى قػاعج القانػن الّجولي اإلنداني، فإّنو ال وجػد لتعخي
شخاك بسشع الّجول مغ ااالّتفاقّيات الّجولّية التي قامت و  البخوتػكػالت تػجج فقط بعزا مغ

                                       
، صادقت عميو الجدائخ 1999نػفسبخ  29، بجأ العسل بو في 1990السيثاق اإلفخيقي لحقػق الّصفل ورفاىّيتو لعام  (1)

 .07/2013/ 09، مؤرخ في 41، ج ر عجد 08/07/2003، مؤّرخ في 03/242بسػجب السخسػم الّخئاسي رقع 
العخبي لحقػق الّصفل ، مرادق عميو مغ مجمذ جامعة الّجول العخبّية عمى مدتػى القّسة أنطخ البشج األّول مغ اإلشار  (2)

 .2001مارس  28السسمكة االردنية الياشسّية، عّسان، 
ندخيغ إيشاس بغ عرسان، مرمحة الّصفل في قانػن األسخة الجدائخي، رسالة ماجدتيخ، تخّرز قانػن األسخة السقارن،  (3)

 .19، ص 2009، 2008أبي بكخ بمقايج، تمسدان،  كمّية الحقػق، جامعة
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أو  كاّفة الّتجابيخ الالزمة،وذلظ باتخاذىا وتجشيج األشفال، ووضعت لو سّشا خاّصة بو 
في  مباشخ أو غيخ شخاكا مباشخاسّغ الخامدة عذخة إدون األشفال لعجم إشخاك  السدتصاعة

 .(1)الشداعات السدمحة الجولية أو غيخ الجولية

عمى قج عّخفت الّصفل السقاتل  7331لعام  مبادئ كيب تاوف عمى ما سبق فإّن  وبشاء
أي شخز لع يتجاوز الثامشة عذخة عاما أو أي شخز تدتخجمو مجسػعة مدّمحة  "أّنو:

اتميغ أو جػاسيذ أو شياة أو سػاءا كانػا أوالد أو بشات بغّس الّشطخ عغ وضيفتيع مق
 .    (2)ُرسل"

الّصفل السختبط بقّػة " الّصفل السقاتل عمى أّنو: 2007لعام  مبادئ باريذكسا تعّخف 
ـَ حالّيا أو في  مدّمحة أو جساعة مدّمحة، دوف سّغ الثامشة عذخة سشة، ُجشٍّج أو اسُتخِج
ـّ التي اضصمع بيا بسا في ذلظ عمى سبيل  الساضي مغ قبل قّػة مدّمحة، وأّيا كانت السيا

أو حّساليغ  السثاؿ ال عمى سبيل الحرخ األوالد والبشات السدتخجمػف كسحاربيغ أو شياة أو
    .(3)سعاة أو جػاسيذ"

 وندتشتج أن الّصفل السقاتل ليذ فقط مغ يذارك باألسمحة في األعسال العجائّية، ولكش  
أيزا يؤّدي مياّما أخخى كالّتجّدذ واالستصالع وزرع الستفّجخات واأللغام والّصبخ بل وحّتى 

مذاركة مباشخة بالقتال، أو غيخ مباشخة عغ  ذنو استغالال جشدّيا، فتكػن مذاركتو إاستغالل
 . (4)شخيق القّيام باألنذصة العدكخّية ذات الّرمة بالقتال

في  الحكػمّية وغيخ الحكػمّيةونطخا لمّجور البارز الحي تقػم بو السشّطسات الّجولّية 
ل، حيث حساية الّصفل، فال يسكغ تجاىل الّتعاريف التي وضعتيا ىحه السشّطسات لمّصفل السقات

                                       
 .31، ص 2009، دار الفارابي، لبشان، 1أودي جاكػب، الػلج السقاتل، تخجسة باسل بجيع الديغ، ط (1)

(2)  Maryam KANDI-DAYENI, Navid Mollaee, "International légale frameworks on Child soldiers protection", 

Fiat Iustitia, N°1, universitati Christine Dimitrie Cantemir, Bucuresti, ROUMANIE, 2018, p.178. 
مجّمة "، عغ جخيسة تجشيج األشفال في الّشداعات السدّمحة الفخدّية الشاشئة لجشائّيةالسدؤولية اُسْخَمْج عامخ عّباس، " (3)

    .473، ص 2017القانػن، جامعة بابل العخاق، ، كمّية 04، العجدمي لمعمػم القانػنّية والدياسيةحال السحّقق
، العجد مجّمة دراسات قانػنّية وسياسّية"جخيسة تجشيج األشفال في الّشداعات السدّمحة وسبل مكافحتيا" ،  زنا رفيق سعيج، (4)

 .83، ص2017، كمّية القانػن والدّياسة، جامعة الدميسانّية، كخدستان العخاق، جػان 09
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وإيرال أصػاتيع إلى العالع بغية الحرػل عمى السداعجات مغ تداىع في حساية األشفال 
جية وإلعجاد بخامج إعادة إدماجيع في السجتسع السجني مغ جية أخخى، فيتّع لفت انتباه 

  .  (1)السجتسع الّجولي إلى ضاىخة األشفال السقاتميغ
 السفػضّيةنحكخ تعخيف  ،حه السشّطساتومغ بيغ الّتعخيفات التي أوردتيا بعس مغ ى

سشة وسبق  18األشخاص الحيغ لع تتجاوز أعسارىع " بأّن األشفال السقاتميغ ىع: األوروبّية
 .(2)"وأف شاركػا بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ في الّرخاع العدكخي السدّمح

بأّن  العالسي لػقف استخجاـ الجشػد األشفاؿ االئتالؼ مشّطسةإلى تعخيف  إضافة
مغ الفتياف والفتيات يدتخجمػف ألي غخض  18ىع األشفاؿ تحت سّغ " األشفال السقاتميغ:

أو رسل مغ األغخاض العدكخّية سػاء في القتاؿ أو األعساؿ العجائّية أو شياة أو حساليغ 
 .(3)"أو جػاسيذ، أو إلى أغخاض أخخى بسا فييا األغخاض الجشدّية

ة، لع يبمغ سغ الثامشة كّل فتى أو فتا و:"السقاتل بأنّ  الّصفللحلظ ارتأيشا إلى تعخيف 
بقرج إشخاكو في األعساؿ القتالّية أو غيخىا مغ األعساؿ قدخا أو  شػعا عذخة، جّشج
 ."السختبصة بيا
 الّدّغ القانػني لمّصفل السقاتل ثانيا: تحجيج

اإلنداني اختالفا في عكذ االختالف في تحجيج سّغ الصّفل السقاتل في القانػن الّجولي  
لّصفػلة بيغ فخيق يدعى إلى حساية حقػق الّصفل مغ خالل رفع سّغ ا ،وجيات الّشطخ

فيسغ ىع دون سّغ الثامشة عذخة نطخا الزدياد ىحه  وتحجيجىا  ،خرػصا سّغ الّصفل السقاتل
لكغ عمى خالف ذلظ فيشاك فخيق آخخ يخى أّن  ،الطاىخة في الّشداعات السدّمحة الحجيثة

تحجيج سّغ الّصفػلة يعػد لمّتذخيعات الػششّية لكل دولة، نطخا ألّن ىحا الّدّغ يختمف باختالف 
                                       

مجّمة العمػم  ، مشجج، "الصفل في جخيسة تجشيج األشفال بقرج إشخاكيع في أعسال قتالّية: مجخم أم ضحّية"مشال مخوان  (1)
 .126، ص 2015، جامعة دمذق، سػريا، 31، السجمج 01، العجد االقترادّية والقانػنّية

ماجدتيخ، تخّرز قانػن دولي إنداني، كمّية سميع عميػة، حساية األشفال أثشاء الّشداعات السدّمحة غيخ الجولّية، رسالة  (2)
 .90، ص 2010، 2009الحقػق، جامعة الحاج لخزخ، باتشة، 

 .63عسار جبابمة، مخجع سابق، ص  (3)
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ىحه الّدّغ بالخامدة عذخة،  فيسا شالب رأي آخخ بتحجيج مغ مجتسع آلخخ،ثقافات والّجيانات ال
 تػكػليغلكّغ أنراره اختمفػا في الحّجة التي اعتسجوا عمييا، فيشاك مغ اعتسج عمى البخو 

باعتبار أّن سّغ الخامدة عذخة يسّثل الحّج  ،9949ف األربعة لعام اإلضافييغ الّتفاقّيات جشي
 . (1)األدنى لتجشيج األشفال وإشخاكيع في األعسال العجائّية

األساسي لمسحكسة الجشائّية  مغ نطام روما 81الساّدة استجّل بفيسا أّن جانبا مشيع 
ة حخب سػاٌء جخيس تجشيج األشفال دون الخامدة عذخة سشةوالحي يعتبخ  9998الجولّية لعام 

تّع استخجاميع في الّشداعات السدّمحة الجولّية أو غيخ الجولّية، مع االعتجاد فقط باإلشخاك 
  .  (2)السباشخ دون اإلشخاك غيخ السباشخ

باعتباره ، الثامشة عذخة سشةسّغ  الّخأي الغالب ىػ أّن الّدّغ القانػني لمّصفل السقاتل ىػ
أعسالو في حالة ما إذا قام  سّغ البمػغ والّشزج العقمي، بأن يكػن مدؤوال عغ ترّخفاتو و

 .(3)باالنزسام إلى القػات السدّمحة أو القّػات الشطامّية

 ثالثا: مذكمة الفتيات السجّشجات
 كثيخا ما ندسع بالفتيات السجّشجات أو ما يرصمح عمييّغ بالفتيات غيخ السخئّيات و

الستحاربة  خف األشخافتعنادرا ما تلّمػاتي يتّع تجشيجىّغ إلى جانب الفتيان إاّل أّنو ا
 .(4)بػجػدىغّ 

                                       
(1)  Nairi ARZOUMANIAN , Frencesca pizzuteli , "victimes et bourreau questions de responsabilité liées à la 

problématique, des enfants- soldat",  International Review of red cross, volume 85, CAMBRIDGE university, 

united Kingdom, december 2003, p.833.   
الجبمػماسي لمسفػضيغ  ، السعتسج مغ قبل مؤتسخ األمع الستحجةالشطام األساسي لمسحكسة الجشائية الجوليةمغ  08 م أنطخ (2)

ولع ترادق  2000ديدسبخ  28، وقعت الجدائخ عميو في 1998جػيمية 17جشائية دولية بتاريخ السعشي بإنذاء محكسة 
 عمى السػقع: ةمتاح ، A/CONF  183/9 .17 JUILLET 1986INF/1999/PCN.ICCعميو، الػثيقة رقع: 

http://www.un.org/icc/ara/resources/documents/mix/6e7ec5.htm  

جانفي  17، 2000ماي  8، 1999نػفسبخ  30جػيمية،  12، 1998نػفسبخ  10، السعجلة بسػجب التقاريخ التالية: تقخيخ 
 ./http://www.un.org/french/icc ، أنطخ السػقع: 2002جػيمية  01، دخل حيد الشفاذ في 2002جانفي  16، 2001

 (3)
Juelda LAMECE, “the right of protect children under international law : the case of child soldiers”, Academic 

journal of interdissiplinary studies, volume :02, N°08, ROME, ITALY, ocober  2013, p .671.   
نريخة نياري، تجشيج األشفال في الحخوب الجاخمّية، رسالة ماجدتيخ، تخّرز حقػق اإلندان، كمّية الحقػق والعمػم  (4)

 .24، ص 2014، 2013الدياسّية، جامعة دمحم بغ أحسج، وىخان، 

http://www.un.org/icc/ara/resources/documents/mix/6e7ec5.htm
http://www.un.org/french/icc/
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أّن مذكمة الفتيات السذاركات في الّشداعات السدّمحة مذكمة حقيقّية،  ،الججيخ بالّحكخ و
بعادىا، ذلظ أّن القانػن الّجولي اإلنداني لع يتشاول أ ،يشبغي الّترّجي ليا بجون إْبَصاءٍ 

فالسترّفح لمّشرػص القانػنّية الستعّمقة بيحه الفئة يطيخ جميِّا بأّن الّركػك القانػنّية ذات 
الّرمة لع تتصّخق لحساية الفتاة السجّشجة برػرة مدتقّمة فيّغ يشتسيغ مغ الشاحّية القانػنّية إلى 

  .  (1)فئة األشفال
ع أثشاء الّرخاع أو صعػبة الّطخوف يعػد سبب ىحا الّتجشيج إلى انعجام األمغ السعسّ  و

االقترادّية واالجتساعّية، بل إّن بعزيّغ تقّخر االنزسام إلى السقاتالت ىخوبا مغ العشف 
 .(2)العائمي أو لمخخوج مغ وضعّية اإلقراء والّتبعّية التي تقترخ عمييّغ في مجتسعاتيغّ 

خاّصة في  فييا تجشيج الفتياتوتعتبخ إفخيقيا مغ أكثخ السشاشق في العالع التي يشتذخ 
9991نبيق سشة ػز الس الّشداعات السدّمحة غيخ الجولّية مثمسا حجث في أنغػال و

(3). 
كسا أحرت مشّطسة األمع السّتحجة حاالت لتجشيج الفتيات دون سّغ الثامشة عذخة في 

 .(4) "إئتالؼ سيمكا" فتاة في صفػف 6111إلى  3511إفخيقيا الػسصى إذ بمغ عجدىّغ 
 
 
 

                                       
، القانػن لمعمػم القانػنّية والدياسية مجّمة كمّية"، تجشيج الّشداء إلكتخونّيا في إشار القانػن الجولي" سمػى أحسج ميجان، (1)

  . 156، ص 2018، كمّية القانػن لمعمػم القانػنّية والدياسّية، جامعة كخكػك، العخاق، 07، السجّمج 26العجد 
 .91سميع عميػة، مخجع سابق، ص  (2)

(3)  Elin HEDKVISIT, girls and Boy at war: prohibition in international law against the use of child soldiers, 

Diva portal, Master, school of  law, psychology and social work , university of OREBRO, sweden, 2009, p.06. 
إلى مجمذ األمغ، الػثيقة رقع  تقخيخ األميغ العام عغ األشفال والّشداع السدّمح في جسيػرّية إفخيقيا الػسصى، (4)

S/2013/787  مشذػر عمى السػقع: 2013ديدسبخ  31، الرادرة بتاريخ ، 
https://undocs.org/ar/S/2013/787 

 .11:27عمى الداعة:  17/02/2019تع االشالع عميو يػم: 

https://undocs.org/ar/S/2013/787
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 "ُيػبي"، "ُبػُروُنػ"، "أَدْمَػا"إضافة إلى نيجيخيا التي يتّع فييا تجشيج الفتيات في مشصقة 
والّمػاتي  6887سشة  "ػؾشيبتمسيحة " 672عشجما تّع اختصاف  خاـ"ح " بػكػل جساعة مغ قب

 .(1)استخجمغ في تشفيح عسمّيات انتحارّية

 لثاني: صػر تجشيج الّصفل السصمب ا
السقاتل يكػن في بيئة مادّية باستعسال وسائل الّتخغيب  فيو أّن تجشيج الّصفل مّسا ال شظ

الفخع أو الّتخىيب، مغ قبل القّػات والجساعات السدّمحة، فيّتخح بحلظ صػرة الّتجشيج الّتقميجي )
يختقي إلى صػرة أخخى حجيثة يسكششا أّن ببيئة رقسّية إلكتخونّية، تجعمو  (، أو أّنو يقتخن األّوؿ

 (.الفخع الثاني)مييا تدسّية الّتجشيج اإللكتخوني نصمق ع
 الّتجشيج التقميجي لمصفل الفخع األّوؿ: 

بسحس إرادتو أو عغ شخيق القّػة  اختياريايكػن الّتجشيج التقميجي لمّصفل السقاتل  
 واإلجبار.

 ختياري لمّصفل أّوال: الّتجشيج اإل
أو  التحاق الّصفل بالقّػات السدّمحة الحكػمّيةإّن الّتجشيج االختياري لمصفل السقاتل، ىػ 

الجساعات السدّمحة األخخى برفة شػعّية، إذ يقّخر بسحس إرادتو السذاركة في الّشداع، بْيَج 
أّن مذاركة ىحا الّصفل فتى كان أو فتاة في األعسال العجائّية يخجع لعّجة حػافد كالسدايا 

  .(2)ار القائسة أو العشف السدتسخّ السالّية أو بحثا عغ األمان لسّػجية األخص

                                       
، الرادرة S/2017/304األمغ، الػثيقة رقع  إلى مجمذ تقخيخ األميغ العام عغ األشفال والّشداع السدّمح في نيجيخيا، (1)

 ، مشذػر عمى السػقع:2017أفخيل   10بتاريخ
 https://undocs.org/ar/S/2017/304 

 .13:08عمى الداعة:  19/02/2019تع االشالع عميو يػم: 
الجشائّية الجولّية لحقػق الّصفل، د ط، مشذػرات الحمبي الحقػقّية، لبشان، بذخى سميسان حديغ العبيجي، االنتياكات  (2)

 .326، ص 2010

https://undocs.org/ar/S/2017/304
https://undocs.org/ar/S/2017/304
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أّنو قج تداىع األسخة عمى حّث األشفال وتذجيعيع عمى االنزسام  ،والججيخ بالّحكخ
وغيخىا مغ السشاشق  "الخّقة" و "ديخ الدور" و "الّخيف الّذخقي"لرفػف الّتجشيج كسا حجث في 

  .(1)الدػرّية

الجير الّدػري الحّخ، شفال تّع تجشيجىع مغ قبل  859 نّ أ وقج تحّققت األمع السّتحجة مغ
ي وتشطيع الّجولة اإلسالمّية، وجبية الشُّرخة وأحخار الّذام وغيخىع مغ الجساعات السدّمحة الت

بغية تخسيخ األفكار الستصّخقة يسّية تكػيشية ،شخعّية وعدكخّية تتػّلى تمقيشيع دورات تعم
  .(2)وتجريبيع عمى حسل الّدالح

 مّصفلثانّيا: الّتجشيج اإلجباري ل
يعتبخ الّتجشيج اإلجباري أحج أساليب تجشيج األشفال في الّشداعات السدّمحة، وتذيخ 

، وعادة ما الرػرةىي الػسيمة الّخئيدّية في ىحه  االختصافالّجراسات الحجيثة إلى أّن عسمّية 
 . (3)السدّمحةتكػن عسمّية الّتجشيج متػّقفة عمى احتياجات الجساعات 

                                       
 : مغ بيغ حاالت الّتجشيج االختياري لألشفال في سػرية (1)

سشة مغ قخية الشسمّية الػاقعة في ريف ديخ الدور الذسالي، وىػ مقاتل في صفػف تجّسع كتائب الحّق  14 : عمي فياض-
 التابع لجير اإلسالم.

مغ قخية البػعسخو الػاقعة في ريف ديخ الدور الذخقي وىػ مقاتل في فريمة الفاتحيغ مغ أرض  سشة 13: معاذ الخمف-
 الذام.

 سشة مغ بمجة الذحيل، مقاتل في صفػف تشطيع جبية الّشرخة.: 12 عبج هللا يػسف حسيج اليجخ-
، ص 2014نػفسبخ  20لمسديج مغ السعمػمات راجع تقخيخ أشفال سػريا الحمع السفقػد، الذبكة الدػرّية لحقػق اإلندان،  

 : مشذػر عمى السػقع 16-13ص 
www.SN4hr.Org 

 .16:33عمى الداعة: 2019/ 09/02عميو يػم:  تّع اإلّشالع 
-A/72/361تقخيخ األميغ العام عغ األشفال والّشداع السدّمح، إلى الجسعية العامة و مجمذ األمغ، الػثيقة رقع  (2)

S/2017/821 مشذػر عمى السػقع:2017أوت   27، الرادرة بتاريخ ، 
 https://undocs.org/ar/S/2017/821  

 .15:41عمى الداعة:  22/02/2019تع االشالع عميو يػم: 
، السجّمة األكاديسّية لمبحث القانػني"، تجشيج األشفال في إفخيقيا بيغ واقع الطاىخة وحتسّية الحساية"،عبج الّدالم معديد (3)

 .146، ص 2016، جامعة عبج الخحسغ ميخة، بجاية، 14، السجّمج 02العجد 

https://undocs.org/ar/S/2017/821
https://undocs.org/ar/S/2017/821
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 االشفال قدخيا، وتعّج الرػمال واليسغ مغ أكثخ السشاشق التي تتدايج فييا ضاىخة تجشيج
في الرػمال، ونتيجة لألوضاع غيخ السدتقّخة بدبب الّرخاع بيغ الحكػمة والفرائل ف

  .(1)اإلسالمّية، تّع استغالل األشفال بتجشيجىع في الّشداعات السدّمحة

 3355ألمغ لسشّطسة األمع السّتحجة، فإّنو تّع إحراء أكثخ مغ حدب تقخيخ مجمذ او 
تّع تجشيجىع مغ قبل كّل مغ حخكة الّذباب الرػمالّية والجير الػششي  فتاة 231و فتى

  .(2)الّرػمالي، إلى جانب تشطيع أىل الدشة والجساعات وقّػات األمغ اإلقميسّية

وأدان بذّجة جسيع  لسحاسبة الجشاة،االتحادّية  دعا مجمذ األمغ حكػمة الرػمال و
االنتياكات والّتجاوزات السختكبة في حّق األشفال في الّشداع السدّمح في الّرػمال بسا في ذلظ 

  .(3)تدايج عجد حاالت تجشيج األشفال فيو
فباعتبارىا أفقخ بمجان العالع فبالّخغع مغ كػن ذلظ الدبب الخئيدي  ،أّما بالّشدبة لميسغ

ُخ عمى إمكانّية استغاللو مغ شخف األشخاف الستشازعة، ذلظ أّن  لتجشيج األشفال، إاّل أّنو يَؤشِّ
  .(4)مّخجػلة واستعخاض القّػةا لاإلنتساء لرفػف السقاتميغ في اليسغ يذّكل رمد 

واالستخجام في  ي،مغ حاالت الّتجشيج القدخ  حالة 387وتحّققت األمع السّتحجة مغ 
 و "عَجفْ "سشة في كّل مغ  99صفػف األشفال السقاتميغ، ولع يكغ يتجاوز عسخ الػاحج مشيع 

                                       
 (1) Maj CHATEAUNEUF, prévention des enfants soldats ,master, collègue des force canadiennes, Canada, 

2017, 2018, p.74. 
، الرادرة S/2016/1098إلى مجمذ األمغ، الػثيقة رقع  تقخيخ األميغ العام عغ األشفال والّشداع السدّمح في الرػمال، (2)

 ، مشذػر عمى السػقع: 2016ديدسبخ  22بتاريخ 
https://undocs.org/ar/S/2016/1098  

 .10:57عمى الداعة:  25/02/2019تع االشالع عميو يػم: 
، الػثيقة رقع 2018جػان  30(، يتعمق بالحالة في الرػمال، الرادر في 2018) 2431قخار مجمذ األمغ رقع  (3)

S/RES/2431 (2018)،عمى السػقع: مشذػر 
 https://undocs.org/ar/S/RES/2431%20(2018) 

 .18:32عمى الداعة:  24/02/2019تع االشالع عميو يػم: 
يدخ ُنَرْيخ جػاد، جخيستي الّتجشيج واالغتراب الػاقعة عمى األشفال في الّشداعات السدّمحة غيخ الّجولّية مغ قبل  (4)

 .78، ص 2018الكيانات غيخ الجولية، رسالة ماجدتيخ، تخّرز قانػن عام، جامعة الّذخق األوسط،، األردن، 

https://undocs.org/ar/S/2017/304
https://undocs.org/ar/S/2017/304
https://undocs.org/ar/S/RES/2431%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431%20(2018)
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 تشطيع القاعجة، و الذخيعة ونرار "، يشتدبػن إلى أَتَعدْ "و "صشعاء"و "عسخاف"و "َأَبْيغْ "

  .(1)الّتفتير حخاسة نقاط يدتخجمػن في عسمّيات القتال و

لػقف ومشع تجشيج  2194وعمى الّخغع مغ قّيام الحكػمة اليسشّية بتػقيع خّصة عسل في 
خاّصة بالشدبة لألشفال الحيغ يمتحقػن برفػف اّل أّن الطاىخة الزالت متدايجة األشفال إ

  .(2)الّتجشيج دون عمع أسخىع
 الّتجشيج اإللكتخوني لمّصفل  الفخع الثاني: 

 شبكة أنتخنيت و ال يتصّمب سػى جياز حاسػب ولمصفل السقاتل إّن الّتجشيج اإللكتخوني 

سػسيػلػجّية نفدّية لجى القائع بالتجشيج لتكػيغ في ضخف وجيد جيػش مغ  احتخافّية تقشّية و
أكثخ في ىحه السدألة، البّج مغ تبيان السقرػد  لمخػض األشفال مغ مختمف بقاع العالع، و

 .(ثانّيا )إلى وسائل الّتجشيج اإللكتخونيثّع الّتصّخق  ،(أّوال)اإللكتخوني  بالّتجشيج
 أّوال: السقرػد بالّتجشيج اإللكتخوني

يعتبخ الّتجشيج إلكتخونّيا عشجما يتّع االنتقال مغ البيئة السادّية الصبيعّية إلى البيئة 
مل بقاع العالع، حتى أصبح االفتخاضّية اإللكتخونّية، الذيء الحي يجعمو يشتذخ بدخعة في كا

  .(3)مغ العديخ القزاء عميو، فقج أصبحت شبكة األنتخنيت األداة الفّعالة في تجشيج األشفال

                                       
 ، مخجع سابق.821عام عغ األشفال والّشداع السدّمح رقع تقخيخ األميغ ال (1)
 : مغ بيغ حاالت الّتجشيج اإلجباري في اليسغ، األشفال السشتدبيغ إلى جساعة الحػثييغ (2)

 سشػات مغ محافطة عسخان.10عبج الخؤوف ناصخ سالع دمحم الخازحي: -
 سشة مغ مشصقة السدرعة.  14يػسف عمي محدغ األسجي: -
 سشة مغ محافطة الدػدة َزْعَبْو. 14يحي صالح سالع الغخقي: -

، 2017إلى ماي  2016لمسديج مغ السعمػمات: أنطخ التقخيخ: أشفال وقػد لمحخب، تجشيج األشفال في اليسغ مغ يشايخ 
 مشذػر عمى السػقع: ، 14، 13 ، ص ص 2017مؤّسدة وثائق لمتػّجو السجني، صشعاء، اليسغ، 

http://www.Wetchaq.org 

 . 02:10، عمى الداعة: 11/02/2019تّع اإلّشالع عميو يػم: 
"، نػر بشجاري عبج الحسيج، "دور وسائل التػاصل االجتساعي في تجشيج أعزاء التشطيسات اإلرىابّية: دراسة حالة داعر (3)

 السخكد الجيسقخاشي العخبي لمّجراسات االستخاتيجّية الدياسية واالقترادّية، مشذػر عمى السػقع: 
http://www.democratica.de/?=34268 

  .19:04عمى الداعة:  09/02/2019تّع االّشالع عميو يػم 

http://www.wetchaq.org/
http://www.democratica.de/?=34268
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أّنو نتيجة لمّخقابة األمشّية اإللكتخونّية التي فخضت مؤّخخا عمى شبكة  ،يخ بالّحكخالجج
الّذبكة الّخسسّية العادّية الستاحة باعتبارىا  "Surface Web"األنتخنيت الدصحية والتي تجعى ب 

نحػ استخجام شبكة األنتخنيت الخفّي أو  قج تػّجيت لجسيع األفخاد، فإّن الجساعات السدّمحة
 .Deep Web "(1)"السطمع 

 Dark Walletكتخونّية كتصبيق السحفطة السطمسة تقػم باالعتساد عمى تصبيقات وبخامج إل
والحي تتجّمى ميستو في إخفاء السعامالت السالّية الخاّصة والقائسة عمى استخجام وسيمة دفع 

بالّشدبة ألجيدة وىسّية  " gps"بسػاقع  "gps"افتخاضّية تجعى بعسمة البيتكػيغ فيتّع عخقمة ميسة 
  .(2)األمغ والسخابخات والتجّدذ

اليكذ " و "ليث الخػري  "احثانيجب اإلشارة أّن الّجراسة الحجيثة التي أجخاىا الب
، عمى مدتػى مخكد فالش بػنيت األمخيكي الستخّرز في رصج السحتػى "كاسيخيد

حّجدت مجسػعة مغ السشّرات الخقسّية السدتعسمة لتجشيج قج  ،الّذبكة السطمسة عمى اإللكتخوني
 :ىع ىحه السػاقعأ  األشفال ومغ

خرػصّية الّتذفيخ لمفتى بالفتاة المحان بتػفيخ والتي تداىع : يدكخادـ البخو  شبكات  -أ
 يدتخجمانيا.

-End" خجمة: تعخقل القجرة عمى السخاقبة والتتّبع مثل خجمات البخيج اإللكتخوني السحسّية  -ب
to-End". 

ان تىسا أستاذ و "حيىوفاء ي"ومػقع  "بشت نجج" مػقعومغ أىّسيا  :اإللكتخونية السػاقع  -ج
تجعّػان األسخ إلى تجشيج أشفاليّغ في  اوكانت سابقا ان في جامعة السمظ سعػدتمحاضخ 

                                       
، وحجة الّجراسات السدتقبمّية، 23ة الفزاء اإللكتخوني في ضػء القانػن الجولي اإلنداني، ط عادل عبج الرادق، أسمح (1)

 .81-79، ص ص 2016اإلسكشجرّية، 
كمية  مجمةالتجشيج اإللكتخوني نسػذجا"، : صالح حدغ العدي وآخخون، "حطخ تجشيج األشفال أثشاء الّشداعات السدّمحة (2)

 .295، ص 2018، جامعة كخكػك، العخاق، 07، العجد والدياسيةالقانػن لمعمػم القانػنّية 
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مخّررا لتجشيج الفتيات في تشطيع  الحي كان "الخشداء"مػقع  و نوأفغاندتاالعخاق 
  .(1)"داعر"
 تجشيج اإللكتخوني لمّصفل وسائل ال : ثانّيا

تدتعسل وسائل الّتجشيج اإللكتخوني في تجشيج األشفال بغية الّتخويج لسختمف األفكار 
يسكغ ترشيفيا بيغ وسائل خاّصة بالّتػاصل االجتساعي، وأخخى إعالمّية التي الجيادّية، و 

 إضافة إلى األلعاب اإللكتخونّية.
-أ :في تجشيج األشفاؿ االجتساعيمػاقع الّتػاصل استخجاـ  

مثل  ،تقّجم العجيج مغ الخجمات ،تعّج مػاقع الّتػاصل االجتساعي شبكات إلكتخونّية
وتشقدع إلى  ، ... وغيخىا ،وخجمة البخيج اإللكتخوني ،والحدابات الخقسّية ،السحادثات الفػرّية
 عّجة أنػاع أىّسيا:

 استخجاـ الفايدبػؾ في تجشيج األشفاؿ -1
رسال الّتعميسات وتبادل إل ،لغ تجج القّػات السدّمحة مػقعا مثاليا أفزل مغ الفايدبػك

سساء مدتعارة ورمػز لكمسات مذّفخة الجتحاب الفتيان والفتيات الّخسائل عغ شخيق استخجام أ
  .(2)لرفػف الّتجشيج

 استخجاـ التػيتخ في تجشيج األشفاؿ -2
يعّج التػيتخ أحج أشيخ الّذبكات االجتساعّية ووسائل الّتػاصل االجتساعي، يقّجم خجمات 

ق إرسال الخسائل التقجيع السرّغخ، والتي تدسح لسدتخجميو بإرسال الّتغخيجات عغ شخي

                                       
السخكد الجيسػقخاشي العخبي  ،1ة التجشيج اإللكتخوني لإلرىاب وفقا لقانػن العقػبات الجدائخي، طإيسان بغ سالع، جخيس(1)

  . 24، ص2018لمّجراسات االستخاتيجية و الدياسّية االقترادّية، بخليغ، ألسانيا، 
 مغ اىّع صفحات الفايدبػك السخّررة لتجشيج الفتيان والفتيات:  (2)

  2016أفخيل  18مارس إلى  18صفحة أبػ مدمع الالذقاني: ىػ أحج مجاىجي الّخقة خالل الفتخة السستّجة بيغ ،
 كان يحتخف لغة الجحب لمّتجشيج تحت ستار الجيغ اإلسالمي، مدتذيجا بأقػال الرحابة رضي هللا عشيع.

 ئذة عمي: ىي إحجى عزػات التشطيع الجاعذي، كانت تجعػ األّميات عمى تخبّية أبشائيّغ وبشاتيّغ عمى صفحة عا
 الجياد ونرخة الجيغ.

 لمسديج مغ السعمػمات أنطخ، نػر بشجاري عبج الحسيج، مخجع سابق. 
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، وقج وصل عجد "Twitbird" أو بخامج السحادثة الفػرّية، أو الّتصبيقات مثل "SMS"الشّرية 
 .(1)ألف حداب 38 إلى أكثخ مغ 6883ّوجة لتجشيج األشفال في الحدابات السخ 

:التػيتخ الخاّصة بتجشيج األشفال اآلتّية أىّع حدابات وتعتبخ الحدابات
(2)  

 @Aamaqtwitt :ػيتاعساق ت 
@Asawirtimedia.أساورتي ميجيا : 

@khilafapressخالفة بخيذ :. 
@alamawi: .األمػي 

 في تجشيج األشفاؿ األندتغخاـ والفميكخ استخجاـ -3
يعتبخ كّل مغ األندتغخام والفميكخ مغ أشيخ الّتصبيقات في تخديغ وتبادل الرػر 

ال حة ألغخاض الّجعاية لتجشيج األشفوالفيجيػىات، وتّع استعسالو مغ قبل الجساعات السدمّ 
  .(3)"أنػر العػلقي"و  "أسامة بغ الدف"أمثال 

 استخجاـ السشتجيات وغخؼ الّجردشة في تجشيج األشفاؿ -4
تعّج السشتجيات وغخف الّجردشة مداحات معخوفة في الفزاء اإللكتخوني، إذ تدسح 

ضافة إلى ذلظ فإّنو يتّع استقصابيع عغ شخيق ، المفتية والفتيات بالتحّجث مع بعزيع
عغ أسئمتيع بالمغة العخبّية تخريز الجساعات السدّمحة مدتخجمي األنتخنيت لإلجابة 

والمغات األخخى بيجف تعخيفيع عمى خبايا الّتجشيج، فقج أثبتت الجراسة التي أجخاىا األستاذ 
 2198مارس  13بخيصانييغ في  شفاالا جّ جش " عسخ حّقي"أّن السعّمع البخيصاني  "حداـ ربيع"

عشجما قام باستعخاض لقصات فيجيػ لقصع الّخؤوس وىجسات دمػّية، ،بػاسصة غخف الّجردشة 
                                       

الحكسة لمّجراسات االّترالّية جية"، آليات االستخجام وتحجّيات السػا :دمحم قيخاط، "اإلعالم الججيج واإلرىاب اإللكتخوني (1)
 .25، 24، ص ص 2017، مؤّسدة كشػز الحكسة لمّشذخ والّتػزيع، الجدائخ، 09، العجد واإلعالمّية

إليدابيت بػدييغ بارون وآخخون، دراسة الّذبكات الجاعسة والسعارضة لمجولة اإلسالمّية في العخاق وسػريا عبخ التػيتخ، د  (2)
 .26، ص2016اْنَتا مػنيكا، كاليفػرنيا، الػاليات السّتحجة األمخيكّية، ط، مؤّسدة راْنج س

تحديغ دمحم أنيذ شخادقة، "التػضيف اإلعالمي لذبكات الّتػاصل االجتساعي في مكافحة ضاىخة اإلرىاب: داعر  (3)
م، جامعة الدرقاء، األردن، ، كمية الرحافة واإلعال3، العجد مجمة جامعة الدرقاء لمبحػث والّجراسات اإلندانّيةنسػذجا"، 

 .6، ص2015
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اعتشاق التفكيخ الستصّخف مدتغاّل تعميع الّجراسات اإلسالمّية محاوال إقشاعيع ب ،شيجتيا لشجن
 .  (1)شفل بخيصاني نحػ صفػؼ الّتجشيج 888ستار لتحػيل 

-ب : في تجشيج األشفاؿ الػسائل اإلعالمّيةخجاـ است 
إّن العجيج مغ القػات السدّمحة تقػم باستخجام وسائال لمّجعاية والّتخويج بغية نذخ 
 الحساس والّتذجيع عمى االلتحاق برفػفيا، تتشّػع ىحه الػسائل بيغ قشػات تمفديػنّية مثل 

Agence France press  وReuters  االعتراـ ،أجشاد إلى جانب السالحعو الّدحابوقشاة 

  .(2)عمى رأسيا البيافالسحّصات اإلذاعّية والتي يعتبخ أثيخ إذاعة  إضافة إلى ،السجار الحياة،
ت إلى إصجار مجاّلت الستقصاب أكبخ عجد في القػات السدّمحة بحلظ بل تعجّ ال تكت و 

، ذات الشدختيغ العخبّية واإلنجميدّية والسّػجية إلى أشفال قمجّمة دابمسكغ مغ األشفال مثل 
مجسػعة مغ  بترػيخ youtubeالعخب واألجانب عمى حّج سػاء، إلى جانب استخجام ال 

الفيجيػىات بتقشّيات عالّية مغ خالل نذخ الػسائط الدسعّية والبرخّية، وبالتالي يسكغ تحسيميا 
داىع في نقل الخبخات العدكخّية مثل استخجام األسمحة مباشخة قبل أن يتّع ححفيا حيث أّنيا ت

يع عمى االنزسام إلى ىحه غ قبل األشفال مّسا يديج مغ حساسوتشفيح إعجام األجانب م
عمى غخار مقاشع الفيجيػ الخاصة بسعدكخ أشبال الدرقاوي في سػريا وكتائب  الجساعات،

 6883سشة  عمى اليػتيػبيػ فيج 143وقج تّع إحراء أكثخ مغ  شيػر الجشة في العخاق،
   . (3)سشة 95لتجشيج األشفال دون سغ 

 

 

                                       
، اتحاد إذاعات الجول 04، العجد مجّمة اإلذاعات العخبّيةدمحم قيخاط، "االرىاب اإللكتخوني: االستخجامات والتحجّيات"،  (1)

 .58،  ص 2017العخبّية، جامعة الجول العخبية، مرخ، 
، كمّية 01، السجّمج 05العجد اإللكتخوني"، مجّمة جامعة الشاصخ، "اإلشار القانػني لجخيسة اإلرىاب مايا حدغ مال خاشخ، (2)

 .137، ص 2015القانػن، جامعة الشاصخ، اليسغ، 
فالح الخويمي، "استخاتيجّيات التشطيسات الستصّخفة في الّتجشيج عبخ األنتخنيت: داعر نسػذجا"، ورقة بحثّية،  فالح فميحان (3)

 ، مشذػر عمى السػقع:2018ة، جامعة نايف العخبّية لمعمػم األمشيّ 
 http://www.respository.nauss.edu.sa 

 .16:23، عمى الداعة: 15/03/2019ع عميو يػم: تع االشال 

http://www.respository.nauss.edu.sa/
http://www.respository.nauss.edu.sa/
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-ج : في تجشيج األشفاؿ األلعاب اإللكتخونّيةاستخجاـ  
أّن األلعاب اإللكتخونّية تعّج مغ الػسائل السترّجرة لتحقيق غاية الّتجشيج  مّسا ال شظ فيو

التي تّع   Arma 3و Call of Dutyبالشدبة لألشفال سػاء كانػا ذكػرا أو إناثا، ومغ أىّسيا، لعبة 
  .(1)ا تجشيج أشفال مغ الػاليات السّتحجة األمخيكّية عبخ الّجردشات الرػتّية سفيي

عميو، يجب تػفيخ التػجيو و االستخجام األندب لمتقشيات الحجيثة مغ قبل األسخ  وبشاء
ألشفاليع، إضافة إلى تحجيج البخامج واأللعاب السشاسبة لّدشيع، مغ خالل تزسّشيا لعالمات 

 تححيخ تتعمق بالّدغ السشاسبة لخؤية السحتػى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .138مايا حدغ مال خاشخ، مخجع سابق، ص  (1)
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 اتل في القانػف الّجولي اإلندانيالثاني: الزسانات القانػنّية لحساية الّصفل السق السبحث
تػّفخ قػاعج القانػن الّجولي اإلنداني مجسػعة مغ الّشرػص القانػنّية التي تحطخ تجشيج 

القّػات والجساعات السدّمحة، وحتى يسكغ بيان ىحه الّركػك الّجولّية التي الّصفل في صفػف 
خ تجشيج حطالسبحث إلى مصمبيغ، حيث نتشاول ة تجشيج األشفال، تّع تقديع ىحا عالجت ضاىخ 

تػفيخ  ، ثّع نتصّخق إلىالسصمب األّوؿ في الّصفل بسػجب قػاعج القانػف الّجولي اإلنداني
 حساية الّصفل السقاتل في السصمب الثاني. أحكاـ

 لي اإلندانيقػاعج القانػف الّجو  خ تجشيج الّصفل بسػجبحطالسصمب األّوؿ: 
يحطخ القانػن الّجولي اإلنداني مذاركة األشفال في الّشداعات السدّمحة، ويعتبخ دفعيع 
لفعل ذلظ بسثابة انتياك لقػاعجه يػجب عمى السجتسع الّجولي السدارعة لمقزاء عمى ىحه 

 الطاىخة.
سبيل ذلظ نتعخض إلى حطخ تجشيج الّصفل السقاتل عبخ اّتفاقّية حقػق الّصفل لعام  وفي

، إضافة إلى حطخ تجشيج الّصفل السقاتل بعج اّتفاقّية حقػق الّصفل في الفخع األّوؿفي  9989
  الفخع الثاني.

 اّتفاقّية حقػؽ الّصفلؿ: حطخ تجشيج الّصفل السقاتل قبل الفخع األوّ 
ّسع الّجولي بػجػب حطخ مذاركة األشفال في الّشداعات السدّمحة مع بجاية لقج انتبو السج

سبعيشات القخن الساضي، وتحجيجا مع التفكيخ في اعتساد بخوتػكػليغ إضافييغ الّتفاقيات 
ضحايا ، لحلظ نتعّخض إلى البخوتػكػل اإلضافي األّول الستعّمق بحساية 9949جشيف لعام 

، ثّع نتصّخق إلى البختػكػل اإلضافي الثاني )أّوال( 9977لعام  ات السدّمحة الجولّيةالّشداع
  ثانيا(.) 9977الستعّمق بحساية ضحايا الّشداعات السدّمحة غيخ الّجولية لعام 

عات السدّمحة الجولّية لعاـ أّوال: البخوتػكػؿ اإلضافي األّوؿ الستعّمق بحساية ضحايا الّشدا
8377 

أغفمت الحجيث عغ حساية الّصفل  9949تججر اإلشارة إلى أّن اّتفاقّيات جشيف لعام 
السقاتل، وتحّجثت فقط عغ وضع األشفال كسجنييغ ليذ ليع أّي دور في العسمّيات القتالّية، 
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الصفل إلى  حقػق وىػ نفذ ما ذىبت إليو معطع مػاثيق حقػق اإلندان، وباألخّز إعالن 
ولّية لمرميب األحسخ ناقػس الخصخ في مؤتسخ لمخبخاء الحكػمييغ بذأن أْن دّقت المجشة الج

إعادة تأكيج وتصػيخ قػاعج القانػن الجولي اإلنداني، وتّػج ذلظ باعتساد بخوتػكػلي جشيف لعام 
9977
(1) . 

البخوتػكػل اإلضافي األّول، تّع الّشز عمى حطخ تجشيج األشفال بتحجيج الدّغ  وباعتساد
 الخامدة عذخةغ ىي سالتي ال يجػز لألشفال ما دونيا السذاركة في الّشداعات السدّمحة، و 

 .(2)سشة
يجب عمى أشخاؼ الّشداع اّتخاذ كافة "مشو عمى ما يمي:  6 الفقخة 77السادة إذ تشّز  
تصاعة التي تكفل عجـ اشتخاؾ األشفاؿ المحيغ لع يبمغػا بعج سّغ الخامدة السد الّتجابيخ

عذخ في األعساؿ العجائّية برػرة مباشخة، وعمى ىحه األشخاؼ بػجو خاص أف تستشع عغ 
تجشيج ىؤالء الّرغار في قػاتيا السدّمحة، ويجب عمى أشخاؼ الّشداع في حالة تجشيج ىؤالء 

ع يبمغػا بعج سّغ الثامشة عذخ أف تدعى إلعصاء األولػّية لسغ بمغػا سّغ الخامدة عذخ ول
   .(3)"لسغ ىع أكثخ سّشا
عّجة تعجيالت عشج قيام الّمجشة الجولية بػضع مذخوعيا إذ كان الساّدة ىحه وقج عخفت 

اّتخاذ جسيع التجابيخ الالزمة، حتى ال يتدّشى لألشفاؿ  يجب عمى أشخاؼ الّشداع" كالتالي:

                                       
مجّمة االجتياد لمّجراسات صالح جّمػد، "حساية األشفال زمغ الحخب في الذخيعة اإلسالمّية والقانػن الّجولي اإلنداني"،  (1)

، ص 2018، معيج الحقػق والعمػم الدياسّية، السخكد الجامعي، تسشخاست، 07، السجّمج 06العجد  ،القانػنّية واالقترادّية
60. 

 .67ص عّسار جبابمة، مخجع سابق،  (2)
 بحساية ، يتعمق1949 أوت 12في  السشعقجة، األربعةتفاقّيات جشيف المغ البخوتػكػل اإلضافي األّول  77م  أنطخ (3)

رقع صادقت عميو الجدائخ بسػجب السخسػم الخئاسي  ،1977جػان  08السدمحة الجولية ، مؤرخ في  ضحايا الشداعات
 . 1989 ماي 17الرادرة في ، 20ج.ر.ج.ج، عجد ، 1989ماي  16في  ، مؤرخ 968-8
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سشة مغ السذاركة في األعساؿ العجائّية، وعمى وجو الخرػص  15 ػالقانػنّية لدوف الدّغ 
 . (1)"االمتشاع عغ تجشيجىع ليع في قػاتيع السدّمحة أو قبػؿ التحاقيع الصػعي فييا

وقج القى مذخوع ىحه الساّدة معارضة مغ شخف العجيج مغ الجّول أىّسيا، الػاليات 
ل عجم االلتدام بالسقتخحات الػاردة فيو، وىػ أمخ مغ أج الدػفياتييكّية واالّتحاد السّتحجة األمخ 

كاف ليجعل مذخوع الساّدة محّل مشاقذات عمى أعمى مدتػى، ولسّجة أسبػع أمام مجسػعة 
تعجيالت لسذخوع الساّدة السقّجم مغ شخف  ةالعسل لمجشة الثالثة التي كان عمييا دراسة ثالث

وانتيت المجشة الثالثة، وبعجىا السؤتسخ وقج تّع ذلظ ّية لمرميب األحسخ، المجشة الجول
مغ  77اآلن بشّز الساّدة اعتساد التعجيل السحكػر أعاله أي ما يعخف  الجيبمػماسي إلى

 . (2)ي األّولضافالبخوتػكػل اال
ل شتخاك السباشخ لألشفاػرة أعاله، يدتخمز أّنيا حطخت االالسحك 77مغ خالل الساّدة 

األشفال  خاك غيخ السباشخ، بعبارة أخخى، يسشع حسلون االشتحة الجولية، دفي الشداعات السدم
البحث عغ السعمػمات العدكخية  حطخ سشة مغ العسخ الدالح، دون أن يتعجى ذلظ 95دون 

أو تبميغيا، ونقل األسمحة والتسػيغ، وغيخىا مغ األعسال التي تعتبخ مغ قبيل السذاركة غيخ 
ياء المجشة الثالثة التي اعتبخت أن نقل األسمحة مغ قبل األشفال است السباشخة، وىحا ما أثار

 .(3)في السشاشق السحتمة ىػ أمخ يساثل في الخصػرة اشتخاكيع مباشخة في القتال

 

 

                                       
، السقّجم مغ شخف المجشة الّجولّية لمرميب 02، الفقخة 68، ىػ مذخوع نز م 2، الفقخة 77الشّز األصمي لمسادة  (1)

 األحسخ، والّريغة اإلنجميدّية لو كالتالي:
"the parties to the conflict shall take all necessary measures in order that children aged under fifteen years shall 

not take part in hostilities and, inparticular, they shall  refrain from recruiting ten in their armed forces or 

accepting their voluntary enrolment" voir :  

-Yves SANDOZ, and others, Commentary of the additional protocols: of 08 june 1977 to the Geneva 

conventions of 12 august 1949, Mirtinus Nyhoff  publishers, Geneva, 1987, p.898. 
 .68عسار جبابمة، مخجع سابق، ص  (2)

 (3)
 Yves Sandoz, and others, Op. Cit, p.901.  
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ات السدمحة غيخ الجولية ثانيا: البخوتػكػؿ اإلضافي الثاني الستعمق بحساية ضحايا الشداع
 8377لعاـ

تشاول البخوتػكػل اإلضافي الثاني حكسا قانػنيا، واسعا وصارما فيسا يتعمق  لقج 
أشخاف  لتدام الػاقع عمىحة غيخ الجولية، سػاء بالشدبة لالباشتخاك األشفال في الشداعات السدم

 شتخاك السحطػر.الشداع، أو مغ حيث نػع اال
شفاؿ دوف سغ ال يجػز تجشيج األ": عمى "جبشج" 85الفقخة  84السادة حيث تشز 

خاكيع في العسميات الخامدة عذخ في القػات والجساعات السدمحة، وال يجػز الدساح باشت
  .(1)"جائيةلعا

غ الثامشة عذخ سشة سيتخح س الحقيقة أن مذخوع المجشة الجولية لمرميب األحسخ كان و
ذخيعات الػششية حػل ىحه و ونطخا لالختالف الكبيخ في التكحج أدنى لتجشيج األشفال، إال أنّ 

 . (2)لع يكغ مغ السسكغ التػصل إلى قخار باإلجساعالسدألة 
البخوتػكػل اإلضافي الثاني يتذابو مع  أنّ ، مغ السادة السحكػرة أعاله يدتذفّ  و

البخوتػكػل اإلضافي األول في تحجيج الدغ األدنى لحطخ اشتخاك األشفال في الشداعات 
سشة، إال أنو يختمف عشو في نقصتيغ رئيديتيغ  95ىي سغ  السدمحة غيخ الجولية أال و

 خفي أن شبيعة االلتدام الػاقع عمى عاتق أشخاف الشداع السدمح غي الشقصة األولىتتسثل 
ذلظ استعسال السادة مّخد الجولي في أنو التدام بتحقيق نتيجة وليذ التداما ببحل عشاية، و 

مغ البخوتػكػل  77السادة مقارنة بالعبارة السدتعسمة في  "ال يجػز"السحكػرة أعاله عبارة 
 . (3)شعالجاللة مغ السفي  ىقالجػاز أر بيخ بعجم فالتع "يسشع"أو  "يجب" اإلضافي األول

                                       
 ضحايا الشداعات بحساية ، يتعمق1949 أوت 12في  السشعقجة، األربعةتفاقّيات جشيف البخوتػكػل اإلضافي الثاني، ال (1)

 ، مؤرخ 8-968رقع صادقت عميو الجدائخ بسػجب السخسػم الخئاسي  ،1977جػان  08الجولية ، مؤرخ في غيخ  السدمحة 
 . 1989 ماي 17الرادرة في ، 20ج.ر.ج.ج، عجد ، 1989ماي  16في 

 (2)
Yves Sandoz, and other,Op. Cit, p.1380 . 

(3)
Chitralekha Marie MASSEY, child soliders theory and reality of their existance: the question of international 

protection available to them in contemporary, phd thesis, human rights law ,school of law, university of 

Nottingham, Malaysia, 4 august 2000, p.172. 
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األشفال البخوتػكػل اإلضافي الثاني حطخ مذاركة  فتتجمى في أنّ  ،الشقصة الثانيةأما 
جسع السعمػمات كاركة مباشخة أو غيخ مباشخة نت مذجائية سػاء كافي العسميات واألعسال الع

 في القػات والجساعات السدمحة، ونقل األوامخ وأعسال التخخيب وغيخىا، أو سػاء تع تجشيجىع
بسحس إرادتيع عغ شخيق تصػعيع، وذلظ عكذ البخوتػكػل اإلضافي األول الحي قرخ 
الحطخ عمى االشتخاك السباشخ لألشفال السقاتميغ وعمى التجشيج اإلجباري دون الصػعي أو 

 . (1)االختياري 
وعمى الخغع مغ أن البخوتػكػليغ اإلضافييغ األول والثاني يعتبخان قفدة نػعية في مجال 

قػاعج القانػن الجولي اإلنداني وبالزبط حطخ تجشيج الصفل السقاتل في الشداعات تصبيق 
ىحه المجشة الجولية لمرميب األحسخ، قج أكجت انتذار  السدمحة الجولية وغيخ الجولية، إال أنّ 
أشفال، ال تديج أعسارىع  مالحطاتيا بذأن اشتخاك 9984الطاىخة، إذ أوردت في نذختيا سشة 

أو اثشي عذخة سشة في حخب الخميج األولى وأمخيكا الػسصى وآسيا وإفخيقيا أحجى عذخة عغ 
ة سايتػفيخ الح، واّلتي أممػا مشيا  1989جاءت اتفاقية حقػق الصفل لعامونتيجة لحلظ 

ترادق  بالشدبة لمجول التي لع تػقع ولع وغيخ الّجولية ةالجولي السدمحة لألشفال في الشداعات
 . (2)عمى البخوتػكػليغ

 السقاتل بعج اتفاقية حقػؽ الصفل الفخع الثاني: حطخ تجشيج الصفل
جيػده نتيجة زيادة انتذار ضاىخة تجشيج األشفال سع الجولي إلى تكثيف تسارع السج

حساية لمصفل السقاتل وذلظ مغ خالل إبخام العجيج مغ االتفاقيات الجولية التي تعشى بتػفيخ ال
والبخوتػكػل االختياري السمحق  9989حقػق الصفل لعام  تجمى أساسا في اتفاقيةمغ التجشيج ت

اتفاقية  و ،)ثانيا( ، إضافة إلى السيثاق اإلفخيقي لحقػق ورفاىية الصفل)أوال( 2111بيا لدشة 
 .)ثالثا( أسػء أشكال عسل األشفال

                                       
 .ضاىخة تجشيج األشفال حطختلّركػك الّجولّية التي ، الستعمق با01أنطخ السمحق رقع  (1)
عبج العديد مخيسخ عبج اليادي، حقػق الّصفل بيغ الذخيعة اإلسالمّية والقانػن الّجولي: دراسة مقارنة ، د ط، مصبػعات  (2)

 .216، ص 1997الكػيت، جامعة الكػيت، 
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 لبخوتػكػؿ االختياري السمحق بياا و اّتفاقّية حقػؽ الّصفلحطخ تجشيج الصفل في أّوال: 
 ثع نتعخض الى البخوتػكػل السمحق بيا. ،نتصخق إلى اتفاقية حقػق الصفل

-أ :1989دشة لاّتفاقّية حقػؽ الّصفل  
مغ شخف الجسعّية العاّمة لسشّطسة األمع  9989سشة اعتسجت اّتفاقّية حقػق الّصفل 

صادقت السّتحجة، بعج تبّشي إعالن حقػق الّصفل بثالثيغ عاما، حيث أصبح عجد الّجول التي 
 . (1)دولة 993عمييا 

وقج ناشجت االّتفاقية السحكػرة الجّول األشخاف أن تتعّيج باحتخام قػاعج القانػن الّجولي 
اإلنداني السشصبقة عمييا في السشازعات السدّمحة ذات الّرمة بالّصفل مع ضخورة ضسان 

 . (2)احتخام ىحه القػاعج
مغ اّتفاقّية حقػق الّصفل نجج أّنيا قج أخفقت في تكخيذ  51الساّدة ستقخاء نّز وبا

بتخديج ذات األحكام الػاردة في الحساية لمّصفل السقاتل بل وتخاجعت في ذلظ، حيث أّنيا قامت 
 كسا يمي: 9977مغ البخوتػكػل اإلضافي األّول لعام  77الساّدة 

 سشة. 15ػ الّدغ األدنى لحطخ اشتخاك األشفال في الّشداعات السدّمحة ى 
  األشخاؼ  " تّتخح الجّوؿببحل عشايةشبيعة االلتدام الػاقع عمى عاتق أشخاف الّشداع ىػ التدام

 ..."جسيع الّتجابيخ السسكشة
 .حطخت االشتخاك السباشخ لألشفال وأىسمت االشتخاك غيخ السباشخ 
 .تجاىمت صػرة التجشيج الّصػعي لألشفال السقاتميغ 
 في القػات السدّمحة فقط الّشطامّية ومغ تّع فيي تدسح  اجباريً ا مشعت تجشيج األشفال

 جساعات الثػار وغيخىا.كشيجىع ضسغ القػات غيخ الشطامّية بتج

                                       
رضاء أبػ صاغ قدة، حساية السجنييغ الذخعّية والقانػنّية أثشاء الّشداعات السدّمحة: دراسة وصفّية في ليبيا، رسالة  (1)

 .52، ص 2016ماجدتيخ، كمّية الّجراسات العميا، جامعة مػالنا مالظ إبخاىيع مالشج، أنجونيديا، 
 .1989ّصفل لعام مغ اّتفاقية حقػق ال 38أنطخ م  (2)
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تشاقس يالساّدة السحكػرة أعاله وىي أّن نّز  ،ويجب اإلشارة إلى نقصة في غاية األىسّية
سشة،  98كل شخز لع يبمغ  لّصفل عمى أّنومغ ذات االّتفاقّية التي تعّخف ا الساّدة األولىمع 

تقػم بتجشيج األشفال ما  أن ّع وبسفيػم السخالفة فإّنو يدسح لمجّول األشخاف في االّتفاقّيةومغ ث
 .(1)في قػاتيا السدّمحة رغع أّنيع في مفيػم الساّدة األولى أشفال 98و 95بيغ 

ة في اّتفاقّية حقػق الػاردالقاصخة ىل تؤّثخ األحكام  اإلشكالّية التي تصخح نفديا ، ولكغّ 
 84الّصفل عمى األحكام اإليجابّية الػاردة في البخوتػكػل اإلضافي الثاني بسػجب الساّدة 

 ؟مشو 85الفقخة 
 ىحا الّتداؤل ىي بالّشفي وذلظ لالعتبارات التالّية: الحقيقة أّن اإلجابة عمى

  الجولي قػاعج القانػن بىشاك تصبيق لقػاعج القانػن الجولي اإلنداني بحكع تخّرريا مقارنة
 يج العام.لحقػق اإلندان والخاص يق

  في فقختيا األولى تحيمشا إلى قػاعج القانػن الّجولي اإلنداني ومشيا الساّدة  38أّن السادة
خ الجّول بأن تحتخم وتعسل عمى احتخام بخوتػكػل اإلضافي الثاني وتحكمغ ال 3ف  04

 . (2)الّرمة بالّصفلولي اإلنداني ذات قػاعج القانػن الجّ 
  إذ تشّز عمى أّنو ليذ مغ اتفاقّية حقػق الّصفل تعتبخ بسثابة صّسام أمان  41أّن الساّدة

في ىحه االّتفاقّية ما يسّذ أي أحكام تكػن أسخع إفزاء إلى إعسال حقػق الّصفل التي قج 
 تخد في:

 القانػن الجولي الّداري عمى تمظ الّجولة. –قانػن دولة شخف أو ب  - أ
جّول األشخاف في اّتفاقّية حقػق الّصفل، وكحا البخوتػكػل اإلضافي فاّن لموبالتالي 

زسغ حساية أقل لمّصفل، وىي بالّتأكيج في ىحا السجال الساّدة ، أن تصّبق القػاعج التي تالثاني
9977مغ البخوتػكػل اإلضافي الثاني لعام 13ف  14

(1). 
                                       

فاروق خميل، الصفل العخبي في ضّل االتفاقّيات الّجولّية الخاّصة بحقػق الّصفل، رسالة ماجدتيخ، تخّرز القانػن  (1)
، ص 2007، 2006الّجولي والعالقات الجولّية، كمية الحقػق بغ عكشػن، جامعة بغ يػسف بغ خّحة، الجدائخ العاصسة، 

11. 
 .73 ، صسابقمخجع عسار جبابمة،  (2)
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في الّشداعات السدّمحة شخاؾ األشفاؿ فل بذاف احق باّتفاقّية حقػؽ الصّ البخوتػكػؿ السم  -ب
 2000لعاـ 

قّجم اقتخاح إلى لجشة حقػق  9989نتيجة لمقرػر الحي شاب اتفاقّية حقػق الّصفل لعام  
الّصفل مغ أجل تصػيخ ىحه االّتفاقّية مغ خالل بخوتػكػل اختياري الّتفاقّية حقػق الّصفل بغية 

  .(2)الّشداعات السدّمحةيج أكثخ لسذاركة األشفال في يتق

تقّجما واضحا  يذكلوالسالحع أّن البخوتػكػل االختياري السمحق باّتفاقّية حقػق الّصفل 
كسا أّنو يعّدز إبقاء األشفال جسيعا بسشأى عغ  ،لسا يػّفخ القانػن الّجولي اإلنداني مغ حساية

 وخّممتت ، لكغأىػال الّشداع السدّمح وعغ االشتخاك في األعسال العجائّية عمى وجو الخرػص
 فيسا يمي:عّجة نقائز وىحا ما سشبيشو 

 :رفع الدّغ األدنى الشتخاؾ األشفاؿ في العسمّيات العجائّية 

مشو بخفع  الساّدة األولىة حقػق الّصفل في نّز يقزي البخوتػكػل االختياري التفاقيّ 
 . (3)سشة 81 إلىسشة  83سّغ اشتخاك األشفال في العسمّيات العجائّية مغ 

  :حطخ السذاركة السباشخة 

فل في العسمّيات العجائّية، يحطخ البخوتػكػل االختياري السذاركة السباشخة فقط لمصّ 
ل اق في حّق األشفاوىحا يعتبخ تخاجع وإخف ،عمى استخجاميع بصخيقة غيخ مباشخة ويبقي

، سػاء أثشاء حسايتيع شاممة مغ األحدغ أن تكػن  والسقاتميغ الحيغ كان مغ األججر بل 
قيام بأعسال نقل األسمحة أو الّتسػيغ أو الّتجّدذ أو الحخاسة أو  حسميع لمدالح أو عشج

 ة. غيخىا مغ األعسال التي تعتبخ مغ قبيل السذاركة غيخ السباشخ 

                                                                                                                                                                                     
 .74السخجع نفدو، ص  (1)
، مجّمة "تجشيج األشفال في الّشداعات السدّمحة دراسة تحميمّية في ضػء االّتفاقّيات الجولّيةحطخ "عبج القادر حػبة،  (2)

 .143، ص 2013، كمّية الحقػق والعمػم الدياسّية، جامعة الػادي، الػادي، 15البحػث والّجراسات، العجد 
شفال في الّشداعات السدّمحة، اعتسج ّتفاقّية حقػق الّصفل بذأن اشتخاك األال االختياري األول مغ البخوتػكػل 01م أنطخ  (3)

ماي  25، السؤرخ في 263و عخض لمتػقيع و الترجيق و االنزسام بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة، رقع 
، مؤرخ في 299-06الجدائخ بسػجب السخسػم الخئاسي رقع  صادقت عميو، 2002فيفخي  23، دخل حيد الشفاذ في 2000

 .2006 سبتسبخ 06، الرادرة في 55، ج.ر.ج.ج، عجد 2006 سبتسبخ 02
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  التداـ ببجؿ عشاية"" لتداـ الػارد عمى الجوؿ األشخاؼشبيعة اال: 

إّن نّز الساّدة األولى مغ ىحا البخوتػكػل تفخض عمى الّجوّل األشخاف التداما محّجدا 
يعتبخ ىحا تكخار  ...." و" اّتخاذ كاّفة التجابيخ السدتصاعةاستشادا إلى العبارة السدتعسمة فيو 

 51السادة ونّز  مغ البخوتػكػؿ اإلضافي األوؿ، 77نّز السادة  مغ 86الفقخة لرياغة 
عمى سبيل  إذ كان مغ األحدغ استعسال صياغة تكػن أكثخ إلداما ،اتفاقّية حقػؽ الّصفلمغ 

 .(1)"تكّفل الجّوؿ األشخاؼ التجابيخ الزخورّية" السثال
 :صػر الّتجشيج السحطػر 

ة حقػق الّصفل بيغ التجشيج اإلجباري البخوتػكػل االختياري السمحق باتفاقيّ  فّخق 
مغ ىحا البخوتػكػل قج ألدمت  12واالختياري، ففيسا يخّز الّتجشيج اإلجباري فإّن الساّدة 

 .(2)سشة 98ّتجشيج اإلجباري لألشفال دون سّغ الّجول األشخاف بعجم ال

  :(3)قج بّيشت أحكامو كاآلتي 85الساّدة أّما التجشيج الصػعي أو االختياري فإّن 

  تخفع الجّول األشخاف الحّج األدنى لدّغ تصّػع األشفال في قػاتيا السدّمحة الػششّية عغ
مغ اّتفاقّية حقػق الّصفل، بسعشى آخخ فإّن الحّج األدنى لدّغ التصّػع  38الدّغ السحكػر في م 

 .في القػات السدّمحة أصبح سّتة عذخة سشة 
 ّػع في قػاتيا السدّمحة دون الثامشة عذخة يجب عمى الجّول األشخاف التي تدسح بالتص

 أن تػدع إعالنا يتزّسغ الحّج األدنى لمدّغ التصّػعي.
  وبسعشى الزسانات  ،تقجيع الزسانات التي اعتسجتيا والسانعة لفخض التصّػع القدخي

 في: االسعّبخة عغ التصّػع الحقيقي لألشفال والستسّثمة أساس
   نييغ لألشفال.مػافقة اآلباء أو األوصياء القانػ 

                                       
 2000مغ البخوتػكػل االختياري السمحق باتفاقّية حقػق الّصفل لعام  01أنطخ م  (1)
 .76عسار جبابمة، مخجع سابق، ص (2)
 .2000مغ البخوتػكػل االختياري السمحق باتفاقّية حقػق الّصفل لعام  03أنطخ م  (3)
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  السعمػمات الكاممة عغ الػاجبات التي تشصػي عمييا عمى يحرل ىؤالء األشفال
 الخجمة العدكخّية.

 دليال مػثػقا عغ سّشيع قبل قبػليع في الخجمة الػششّية.  يقّجم األشفال 
 .أن يكػن ىحا التجشيج تصػعا حقيقيا 

إثبات أّن الّصفل قج تّع تجشيجه الساّدة أّنو مغ الّرعب عسمّيا  ما يؤخح عمى ىحه لكغ
أّن تدجيل السػاليج في كخ يرعب تصبيقيا، إذ برفة تصّػعّية، كسا أّن الزسانات الدالفة الحّ 

  .(1)الجّول التي تعاني مغ الّشداعات السدّمحة تكػن مشعجمة غالبا

خف عتدتثشي السجارس العدكخّية أو ما ي 83مغ الساّدة  85الفقخة إضافة إلى ذلظ فإّن 
خفع الحج األدنى بة القػات السدّمحة مغ االلتدام ببالسؤّسدات التعميسّية التابعة إلدارة ومخاق

رىع اعسأ  تقللدّغ الّتجشيج الّتصػعي إلى ستة عذخة سشة وتدسح بقبػل األشفال )الصمبة( الحيغ 
ال سشة وىحا يؤّدي إلى تعخيزيع لمخصخ إذ ما تّع استجعاؤىع لمسذاركة في األعس 96عغ 

  .(2)العجائّية
وىحا يعتبخ إضعافا واضحا لمحساية التي يكفميا البخوتػكػل لألشفال ألّنو يدسح 

 بالّتجشيج الّصػعي لألشفال في السجارس العدكخّية دون الدادسة عذخة سشة.

 :التفّخد بأحكاـ خاّصة وصارمة عمى الجساعات السدّمحة  
االختياري السمحق باّتفاقّية  البخوتػكػلمغ ولى فقختيا األ  في 84الساّدة يعتبخ نز 

، نقمة نػعّية ومػضػعّية عشجما أفخد لمجساعات السدّمحة أحكاما خاّصة بيا، (3)حقػق الّصفل
حيث ال يجػز لمجساعات السدّمحة أن تقػم بتجشيج األشفال دون سّغ الثامشة عذخة سػاء كان 

خكيع في األعسال العجائّية، بذكل مباشخ تجشيجا إجباريا أو اختياريا، كسا ال يدسح ليا أن تذ
 أو غيخ مباشخ.

                                       
، ص 2010، مشذػرات الحمبي الحقػقّية، لبشان، 1وفاء مخزوق، حساية حقػق الصفل في ضّل االتفاقّيات الجولّية، ط (1)

60 . 
 .2000مغ البخوتػكػل السمحق باّتفاقّية حقػق الّصفل لعام  03، ف  05أنطخ م  (2)
 .2000مغ البخوتػكػل االختياري السمحق باّتفاقّية حقػق الّصفل لعام  04أنطخ م  (3)
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ال وقج ذىب الكثيخ مغ فقياء القانػن الجولي اإلنداني إلى القػل بأّن استخجام عبارة "
عاتق الجساعات  عمى " يؤّدي إلى فخض واجب أخالقييحطخبجال مغ عبارة " يجػز"

ت قانػنيا بحّجة أّن الجساعا ، وليذ التداما98السدّمحة بعجم تجشيج األشفال دون سّغ 
 .(1) القانػني الجّولي السدّمحة ال تتسّتع بػصف الكيان

فإّنيا ليدت ذات فعالّية كبيخة، ذلظ أّن  ،أّما الفقخة الثانّية مغ نفذ الساّدة السحكػرة أعاله
التجابيخ التي مغ الػاجب عمى الجساعات السدّمحة اّتخاذىا ىي تجابيخ مسكشة وحّبحا لػ كانت 

 تجابيخ ضخورّية أو كافّية حتى تحػل دون إشخاك األشفال في العسمّيات العجائّية.
 تصبيق أيمشو ،  83سادة اللع يدتبعج البخوتػكػل االختياري بسػجب  ،ى ذلظإضافة إل

أحكام في القانػن الػششي لمّجول األشخاف أو االتفاقّيات الجولّية أو اإلقميسّية وىػ ما يفتح 
، واّتفاقّية 9991السجال واسعا لتصبيق العجيج مشيا كالسيثاق اإلفخيقي لحقػق ورفاه الّصفل لعام 

9999أسػء أشكال عسل األشفال لعام 
(2).  

 8338الصفل لعاـ  فخيقي لحقػؽ ورفاهالسيثاؽ اإليج الصفل في حطخ تجشثانّيا: 
الجول اإلفخيقّية مغ أكثخ دّول العالع التي يتّع فييا تجشيج األشفال بذكل مػّسع  ال تدال

أّدى ّية، األمخ الحي السدّمحة، أو مغ خالل إلحاقيع بالقػات الشطام الجساعاتسػاء مغ قبل 
مغ خالل اّتخاذ مجسػعة مغ الّتجابيخ القانػنّية بغية التقميل  إلى حتسّية مػاجية ىحه الطاىخة

 .انتذارىا عمى األقلمغ 
ليكػن اإلشار  ،لحلظ أصجرت الجول اإلفخيقّية السيثاق اإلفخيقي لحقػق ورفاىّية الّصفل

  .(3)االستخشادي لجيػدىا الّخامّية إلى حطخ تجشيج الّصفل السقاتل اإلفخيقي

 ندتخمز الّشقاط اآلتّية: (4)مشو 66الساّدة  نّز وباستقخاء 

                                       
فزيل شالفحة، "حساية األشفال في القانػن الجولي اإلنداني"، بحث مقّجم في السؤتسخ الجولي لحقػق الصفل مغ مشطػر  (1)

 .24، ص 2010 /24/05تخبػي وقانػني، جامعة اإلسخاء، األردن، 
 .80، 79عسار جبابمة، مخجع سابق، ص ص  (2)
 .147عبج الّدالم معديد، مخجع سابق، ص  (3)
 .1990مغ السيثاق اإلفخيقي لحقػق الصفل ورفاىّيتو لعام  22أنطخ م  (4)
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 .أّن السيثاق اإلفخيقي لع يحّجد سّشا أدنى لتجشيج الّصفل السقاتل اإلفخيقي 
  أّن شبيعة االلتدام الػاقع عمى عاتق الجّول األشخاف ىػ التدام بتحقيق نتيجة وذلظ ندتذّفو

 .الّتجابيخ الالزمة..."" تتخح الجوؿ األشخاؼ في ىحا السيثاؽ جسيع مغ خالل عبارة 
  حطخ السيثاق اإلفخيقي االشتخاك السباشخ دون االشتخاك غيخ السباشخ لمّصفل السقاتل

 اإلفخيقي.
 التجشيج الصػعي وحطخ التجشيج االجباري. أغفل السيثاق اإلفخيقي 
  ّة الجولي عمى ضخورة حساية الّصفل اإلفخيقي مغ الّتجشيج في الّشداعات السدّمحة د السيثاقرك

 .او في حاالت التػتخ واالضصخابات السجنية
 8333أشكاؿ عسل األشفاؿ لعاـ  أاتفاقّية أسػ  حطخ تجشيج الصفل في :ثالثا

اىتّست مشّطسة العسل الجولّية مشح نذأتيا بطخوف عسل األشفال وجعمتو مغ األىجاف 
اقّيات الجولية، فالخئيدّية التي تدعى إلى تحقيقيا، واسترجرت في ىحا الذأن العجيج مغ االت

زىا االتفاقّية الستعّمقة بحطخ أسػأ أشكال عسل األشفال واإلجخاءات خ والتي مغ أىّسيا وأب
9999الفػرّية لمقزاء عمييا لعام 

(1) . 
مغ ىحه االتفاقّية يسكغ استخالص  17، 16، 13، 12بالّخجػع إلى السػاد  و

 (2) السالحطات التالّية:
 سشة وفي ذلظ انترار في حال حساية  18الحّج األدنى لدّغ تجشيج األشفال وىػ  تحجيج

 الصفل مغ التجشيج في الّشداعات السدّمحة الجولّية وغيخ الجولّية.
  كانت نرػص السػاد عامة ولع تفخق بيغ االشتخاك السباشخ أو غيخ السباشخ لمصفل

 السقاتل في األعسال العجائّية.

                                       
، اعتسجت مغ شخف اءات الفػرّية لمقزاء عميياتتعمق بحطخ أسػأ أشكال عسل األشفال واإلجخ  ،182االتفاقّية رقع  (1)

، 2000/387الخئاسي رقع  دقت عمييا الجدائخ بسػجب السخسػم، صا1999جػان  17السؤتسخ العام لسشطسة العسل الجولية 
 .03/12/2000، مؤّرخ في 73، ج ر عجد 28/11/2000مؤّرخ في 

(2)  Commentaire- ilo, Observation- adoptée 2018, publiée 108
éme 

session  cit  2019,publieè sur le site : 

https://www.ilo.org/Dyn/normlex/fr 

visitè le 06/04/2019 à 14 :27. 

http://www.ilo.org/Dyn/normlex/fr
http://www.ilo.org/Dyn/normlex/fr
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 لثة مغ االتفاقّية السحكػرة أّن التجشيج القدخي مغ أىّع صّػر وأشكال الخّق اعتبخت السادة الثا
أّنو يػازي في خصػرتو الرػرة دون أن تجرج التجشيج االختياري، عمى الّخغع مغ والعبػدّية، 

 األولى مغ الّتجشيج.
  قزاء بخامج عسل لمألقت ىحه االتفاقّية عمى عاتق الّجول األشخاف االلتدام بترسيع وتشفيح

التجشيج القدخي ليع، إضافة إلى ضخورة عمى أسػأ اشكال عسل االشفال ، والتي مغ أىسيا 
 ت جدائّيةاألمثل ليحه االتفاقّية بتصبيق عقػبااّتخاذ كاّفة التجابيخ الزخورّية لزسان الّتشفيح 

 عمى السّتيسيغ بتجشيج ىؤالء األشفال. أو عقػبات أخخى 
كال عسل األشفال قج حطخت الّتجشيج اإلجباري لألشفال بحلظ تكػن اتفاقّية أسػء أش و

 .، بغية تػفيخ حساية أفزل ليعالعقابيد الّتقشيغ وقامت بشقمو مغ حّيد التقشيغ الجولي إلى حيّ 

 أحكاـ حساية الّصفل السقاتل السصمب الثاني: تقخيخ اعتساد
حة الجولّية وغيخ يحطخ القانػن الجولي اإلنداني تجشيج األشفال في الّشداعات السدمّ 

الجولّية، غيخ أّنو ما إذا تّع انتياك ىحه القػاعج وُزجَّ بيع في األعسال القتالّية فإّنو يثػر 
تحجيج لحلظ سشبّيغ مغ خالل ىحا السصمب  ،صفتيعالّتداؤل عغ وضع ىؤالء األشفال وعغ 

 .الفخع الثاني ، ثّع نتصّخق إلى التسّتع بسخكد أسيخ حخب فيالفخع األّوؿوصف السقاتل في 
 لفخع األّوؿ: تحجيج وصف السقاتلا

إضافة إلى  )أّوال(،نتعّخض إلى تحجيج وصف السقاتل في الّشداعات السدّمحة الّجولّية 
 (.)ثانياتحجيج وصف السقاتل في الّشداعات السدّمحة غيخ الجولّية 

 في الّشداعات السدّمحة الجولّية أّوال: تحجيج وصف السقاتل
وصف السقاتل في الّشداعات السدّمحة الجولّية يتصّمب تبيان وصف السقاتل في جيج إّن تح

 قانػن الىاي، ثّع الػقػف عمى وصف السقاتل في قانػن جشيف.
-أ السقاتل حدب قانػف الىاي 

، كانتا تتجاذبان حػل ( إلى التػفيق بيغ نطّخيتيغ9917-9899سعى قانػن الىاي )
تحجيج وضع السقاتل في أوروبا في الّشرف الثاني مغ القخن الّتاسع عذخ، حيث كانت الّجول 
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الكبخى تخى حرخ السقاتميغ في أفخاد القّػات السدّمحة الشطامّية، فيسا أّن الجّول الّرغخى فقج 
  . (1)مة أيزاارتقت إلى تػسيع ىحا الّشصاق القانػني، ليذّكل جسيع أفخاد السقاو 

9917وقج بّيشت السػاد الّثالث األولى مغ اّتفاقّية الىاي لعام 
ال  أّن وصف السقاتل (2)

صػعة التي تتػّفخ ذيات والػحجات الستيمد الجير بل يتعّجاىع ليذسل السيقترخ فقط عمى أفخا
 فييا الذخوط األربعة التالّية:


 قيادة مدؤولة عغ مخؤوسييا. 


 تعخف عغ بعج.شارة مسّيدة وثابتة  


 حسل الّدالح عمشا. 


 احتخام قػانيغ الحخب وأعخافيا. 

الحامميغ لمّدالح في وجو الغدو بغية الّجفاع  العام الشفيخاليبة الجساىيخّية أو  أّما أفخاد
عغ بالدىع فيسكغ اعتبارىع مقاتميغ لكغ بذخط أن يحسمػا الّدالح عمشا ويحتخمػا أعخاف 

  .(3)قػانيغ الحخبو 

-ب :السقاتل حدب قانػف جشيف 
 تبيان إضافة إلى ،9929البج مغ دراسة وصف السقاتل في اتفاقية جشيف الثانية لعام

مع ضخورة التعخض إلى  ،9949أىع التصػرات التي جاءت بيا اتفاقيات جشيف األربعة لعام 
 .9977البخوتػكػل اإلضافي األول لعام 

 

 

 

 

                                       
ماىخ سميع مغاري، الػضع القانػني لألسخى الفمدصيشييغ في الّدجػن اإلسخائيمّية، رسالة ماجدتيخ، تخرز القانػن و  (1)

 .62، ص 2017اإلدارة والّدياسّية لمّجراسات العميا، جامعة األقرى، فمدصيغ، اإلدارة، أكاديسّية 
 .البخية ، الستعّمقة باحتخام قػانيغ وأعخاف الحخب 1907 اتفاقّية الىاي لعاممغ  3-1أنطخ السػاد  (2)

(3) Violeta VASILIAUSKIENE, "the international humanitarian law the fight against ISIS", visiomenés 

saugumas ir viesojievarka, Faculty of public security, mykolas romeris university, Kaunas, Lithuania, 2017, 

p.277.   
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 :1929ة لعاـ مفيـػ السقاتل في اتفاقية جشيف الثاني-1
جاءت بو نرػص السػاد األولى مغ اتفاقية  عمى ما 9929قت اتفاقية جشيف الثانية أب

تشازعة وأضافت إلييا جسيع األشخاص مغ القػات السدمحة لألشخاف الس ،9917الىاي لعام 
 .(1)يغ يقعػن في قبزة الخرع أثشاء العسميات الحخبية البحخية أو الجػيةالح

 

 :1949السقاتل في اتفاقيات جشيف األربعة لعاـ  مفيػـ-2
لظ تػسيع وصف السقاتل وذ إلى 9949اتفاقيات جشيف األربعة عام  القج سعى واضعػ 

مغ اتفاقية  "أ" جشب 84السادة بيغ االتفاقيتيغ األولى والثانية و السذتخكة 85السادةمغ خالل 
 (2) :ثالثة وىي ست فئاتجشيف ال

  والسيميذيات أو الػحجات الستصػعة األخخى التي تذكل جدء مشياأفخاد القػات السدمحة. 


 سقاومة السشطسة السشتسػن أفخاد السميذيات والػحجات الستصػعة األخخى وكحلظ عشاصخ ال 
سػاء كانػا خارج أرضيع أم داخميا وسػاء كانت أرضيع محتمة أم  أحج أشخاف الشداع، إلى

                                       
 27مغ اتفاقّية جشيف الثانّية، تتعمق بتحديغ حال الجخحى و السخضى العدكخييغ في السيجان، مؤرخة في  01أنطخ م  (1)

 .1929جػيمية 
 12مغ اّتفاقّية جشيف األولى لتحديغ  حال الجخحى و السخضى بالقػات السدّمحة في السيجان، مؤرخة في  13أنطخ م  (2)

، مغ شخف الحكػمة السؤقتة لمجسيػرية الجدائخية، أنطخ في ذلظ 1960جػان  20، انزست إلييا الجدائخ في 1949أوت 
االندان التي صادقت عمييا الجدائخ، مشذػر صادر عغ المجشة  قائسة أىع الركػك الجولية و الجيػية الستعمقة بحقػق 

 .2008الػششية االستذارية لتخقية و حساية حقػق االندان، مارس 
لتحديغ حال الجخحى و السخضى و الغخقى بالقػات السدّمحة في  1949مغ اّتفاقّية جشيف الثانية لعام  13أنطخ م    

، مغ شخف الحكػمة السؤقتة لمجسيػرية 1960جػان  20إلييا الجدائخ في ، انزست 1949أوت  12البحار، مؤرخة في 
الجدائخية، أنطخ في ذلظ قائسة أىع الركػك الجولية و الجيػية الستعمقة بحقػق االندان التي صادقت عمييا الجدائخ، مشذػر 

 .2008صادر عغ المجشة الػششية االستذارية لتخقية و حساية حقػق االندان، مارس 
، انزست إلييا 1949أوت  12بشج "أ" مغ اّتفاقّية جشيف الثالثة، بذأن معاممة أسخى الحخب، مؤرخة في  04طخ م أن   

، مغ شخف الحكػمة السؤقتة لمجسيػرية الجدائخية، أنطخ في ذلظ قائسة أىع الركػك الجولية و 1960جػان  20الجدائخ في 
الجدائخ، مشذػر صادر عغ المجشة الػششية االستذارية لتخقية و حساية  الجيػية الستعمقة بحقػق االندان التي صادقت عمييا

 .2008حقػق االندان، مارس 
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األشخاص الّذخوط التقميجّية األربعة )قّيادة عمى أن تتػّفخ في جسيع ىؤالء  غيخ محتمة
  يا(.ح ضاىخ، ومخاعاة ألحكام الحخب وأعخافمدؤولّية، وعالمة مسّيدة، وسال

  خف الّجولة الحاجدة بيا.تال تعأفخاد القّػات السدّمحة الشطامّية لحكػمة أو سمصة 
 مشيا كالسجنييغ دء األفخاد الحيغ يّتبعػن القّػات السدّمحة، دون أن يكػنػا في الػاقع ج

ع الصيخان الحخبي، مخاسمي الحخب ومتعّيجي الّتسػيغ والسكّمفيغ السػجػديغ ضسغ أشق
 بالّتخفيو عغ العدكخّييغ شخيصة أن يكػن لجييع ترخيح مغ القّػات السدّمحة التي يّتبعػنيا.

  السالحيغ والقادة  ع البحخّية الّتجارّية، والصيخان السجني، ألشخاف الّشداع بسا فييعقأفخاد األش
 ومداعجوىع، إذا لع يكغ ليع معاممة أفزل بسػجب أحكام القانػن الّجولي األخخى.

  سّكان األراضي التي لع يتّع احتالليا بعج، والحيغ يحسمػن الّدالح مغ تمقاء أنفديع عشج
يغ اقتخاب العجّو لسقاومة القّػات الغازّية، شخيصة حسميع لمّدالح عمشا، واحتخاميع لقػان

 الحخب وأعخافيا.
إّن السالحطة التي يسكغ تدجيميا مغ خالل تعجاد ىحه الفئات التي تحكع حكع السقاتل 

حخكات القانػني، أّن قانػن جشيف قج قّجم إضافتيغ؛ تتسّثل األولى في ذكخ مرصمح 
، برخيح العبارة، بل ذىب إلى أبعج مغ ذلظ بأن اعتخف بيا حتى في حالة السقاومة

وىػ أمخ مدتحجث لع يكغ مقّخرا مغ قبل، عمى اعتبار أّن قانػن الىاي وإن االحتالل، 
اعتخف بالسقاومة لكّغ في األقاليع التي لع يتّع احتالليا بعج، أّما اإلضافة الثانّية فتتجّمى في 

الحيغ يعمشػف والءىع لحكػمة أو سمصة ال تعتخؼ بيا  أفخاد القّػات السدّمحة الشطامّية
 . (1)الجولة الحاجدة

 في مفيـػ السقاتل: 1977إضافات البخوتػكػؿ اإلضافي األّوؿ لعاـ -3
تعخيفا ججيجا لمسقاتميغ، لع يفّخق فيو بيغ  9977وضع البخوتػكػل اإلضافي األّول لعام 

والسقاتل الّتابع لمقّػات  ،السقاتل الّتابع لمقّػات السدّمحة الّشطامّية لجولة ما أي لجير تمظ الّجولة

                                       
 .36عسار جبابمة، مخجع سابق، ص  (1)
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غيخ الّشطامّية كالفرائل الستصّػعة وغيخىا مغ القّػات السذاركة في حخب السدّمحة 
  .(1)العرابات

والّشقصة األساسّية التي يسكغ إثارتيا في ىحا الّرجد ىػ أّنو تّع الّتخفيف بسػجب 
البخوتػكػل السحكػر أعاله مغ الذخوط الػاردة في اّتفاقّية الىاي الكتداب وصف السقاتل، إذ 

مدؤولة واحتخاـ لقػانيغ الحخب قجر مغ الّتشطيع وقّيادة خ فقط عمى أصبحت تقتر
  .(2)ياوأعخاف

شخشا خاّصا  43لساّدة امغ البخوتػكػل اإلضافي األّول إلى  44السادة قج أضافت  و
ال يسمظ السقاتل السدّمح أن يسّيد نفدو عغ السجنيّيغ أثشاء أي اشتباه عدكخي  آخخ عشجما

  .(3)يتجّمى في حسل الّدالح عمشا

 الّشداعات السدّمحة غيخ الجولّيةثانّيا: تحجيج وصف السقاتل في  
لقج عخف القانػن الجولي التقميجي إلى جانب الحخوب الجولّية التي نذبت بيغ الجّول، 

أخخى تكػن داخل إقميع الّجولة ذاتيا، سػاء بيغ نطام الحكع والستسّخديغ عشو، أو بيغ حخوبا 
رعايا الّجولة فيسا بيشيع، أو حتى تمظ التي تشاضل فييا الّذعػب مغ أجل نيل استقالليا، 

 . (4)واستخجاع سيادتيا مغ الّجولة القائسة باالستعسار
فيػم الّشداعات السدّمحة غيخ الّجولّية، ويختمف الػضع القانػني لمسقاتميغ باختالف م

لحلظ سػف نقػم بجراسة الػضع القانػني لمسقاتميغ في الّشداعات السدّمحة غيخ الجولّية في ضّل 
 م الّتقميجي ثّع السعاصخ، وذلظ عمى الّشحػ التالي:ػ السفي

 

 

                                       
 .1977مغ البخوتػكػل اإلضافي األول لعام  43أنطخ م  (1)

(2)  René VARK, "the status and protection of unlawful combatants", Juridical international law, volume :10, 

university of  Tartu, Estonia, 2005, p.197. 
 .1977مغ البخوتػكػل اإلضافي األول لعام  44أنطخ م  (3)
عسار جبابمة، مجال تصبيق الحساية الجولّية لزحايا الّشداعات السدّمحة غيخ الجولّية، رسالة ماجدتيخ، تخّرز قانػن  (4)

 .10، ص 2009، 2008كمّية الحقػق، جامعة الحاج لخزخ، باتشة، دولي إنداني، 
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-أ السفيػـ التقميجي لمّشداعات السدّمحة غيخ الجولّية: مسقاتل وفقلالػضع القانػني  
لّية عمى نطخّية لمّشداعات السدّمحة غيخ الجو لقج قام وصف السقاتل وفق السفيػم التقميجي 

، والتي مفادىا أّنو؛ إذا تّع عتخاؼ بالسحاربيغنطخّية االفي غاية األىسّية تتجمى أساسا في 
االعتخاف برفة السحاربيغ أو السقاتميغ لمستسّخديغ عمى الحكػمة القائسة، فحيشئح يسكغ اعتبار 

ق عمييع قانػن الحخب، ذلظ أّن الحخب وفق القانػن الجولي التقميجي ال تسّخدىع حخبا، ويصب
 .(1)تكػن إاّل بيغ أعزاء الجساعة الجولّية الستسّتعة بالديادة

وقج امتّجت السخحمة التاريخّية ليحه الّشطخّية مغ القخن التاسع عذخ حتى نياية الّشرف 
جػيمية  98األول مغ القخن العذخيغ، وبمغت أوّجيا حتى إنجالع الحخب األىمّية االسبانّية في 

9936
(2). 

ائخة إال ججر اإلشارة إليو أّنو ال يسكغ االعتخاف برفة السحاربيغ لمجساعات الثومّسا ت
مغ الئحة "حقػق وواجبات الّجّول األجشبّية في  1الساّدة إذا تػّفخت الذخوط التي وضعتيا 

حالة الحخكات التسّخدّية اّتجاه الحكػمة القائسة والسعتخف بيا التي قام التسّخد في مػاجيتيا" 
سبخ سبت 8في  نيػشاتل بدػيدخا في مغ شخف مجسع القانػن الّجولي في دورتو السشعقجة

 (3) ، وتتجّمى ىحه الّذخوط فيسا يمي:9911

                                       
جسال ونػقي، السخكد القانػني لمسجنييغ في الّشداعات السدّمحة غيخ الجولّية، أشخوحة دكتػراه، تخّرز القانػن العام،  (1)

 . 26، ص 2016، 2015بغ يػسف بغ خجة، الجدائخ العاصسة،  1كمّية الحقػق، جامعة الجدائخ 
ضيخ االعتخاف بالسحاربيغ في أوائل القخن التاسع عذخ، عشجما انفرمت بعس السدتعسخات البخيصانية واإلسبانّية، فقج  (2)

ببعس السدتعسخات الػاقعة في أمخيكا الجشػبّية عشجما ثارت ضّج إسبانيا  1817اعتخفت الػاليات الستحجة األمخيكية عام 
، ثع اعتخفت بخيصانيا بالسحاربيغ في الػاليات الجشػبّية مغ أجل 1822عام  واعتخفت بخيصانيا بالسحاربيغ اليػنانييغ

 ، لمسديج مغ السعمػمات راجع في ذلظ :1861االنفرال عغ الػاليات الستحجة األمخيكّية وذلظ عام 
، ص 2007عسان، ، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، 1سييل حديغ الفتالوي، عساد دمحم ربيع، القانػن الجولي اإلنداني، ط -

89. 
(3) Art 8 : «les tierces puissances ne peuvent reconnaitre au parti révoltè la qualité de belligérant :  

1. s’il n’a pas conquis une existence territoriale distincte par la possession d’une partie déterminée du territoire 

national. 

2. S’il n’a pas réuni les éléments d’un gouvernement régulier exerçant en fait su cette partie, du territoire les 

droits apparents de la souveraineté.  

3. si la lutte n’est pas conduite en son nom par des troupes organisés, soumises à la discipline militaire et se 

conformant aux lois et coutumes de la guerre». publié sur le site : 

   www.idi-iil.org, visité le 21/04/2019, à : 23:46 . 

http://www.idi-iil.org/
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 .أن يكػن ليا كيان إقميسي أي في حػزتيا جدء محّجد مغ اإلقميع األصمي 
  أن تتػّفخ لجييا عشاصخ الحكػمة الّشطامّية التي تسارس مطاىخ الدّيادة عمى ىحا الجدء مغ

 اإلقميع.
  يافالعدكخي وتتّبع قػانيغ الحخب وأعخا أن تخزع لمّشطام. 

شخط بتججر اإلشارة في ىحا الرجد، إلى أّنو البّج مغ اقتخان ىحه الذخوط الثالثة 
مغ شخف الحكػمة  صجور االعتخاف الجولي بيؤالء السحاربيغ أو السقاتميغيتسّثل في  شكمي
أو مغ شخف دولة أجشبّية ويختمف تبعا لحلظ آثار االعتخاف  مػاجيتيا الّشداعفي  القائسة

بالسحاربيغ فتشرخف آثاره إلى تصبيق قانػن الحخب إذا كان صادرا عغ األولى، ويصّبق 
 . (1)قانػن الحّياد إذا كان صادرا عغ الثانّية

ونحغ نخى أّن اعتخاف الحكػمة القائسة لمثّػار برفة السحاربيغ يحسل دالالت خصيخة 
بل وعجدىا عغ مػاجية التسّخد، إضافة إلى أّن الجّول األجشبّية األخخى  ،عّبخ عغ عجم قجرتيات

نادرا ما تقػم بإصجار ىحا االعتخاف خذية التأثيخ عمى عالقتيا مع تمظ الحكػمة القائسة 
 وبالتالي السداس بسرالحيا الدياسّية واالقترادّية وغيخىا.

-ب يػـ السعاصخ لمّشداعات السدّمحة غيخ الجولّية:الػضع القانػني لمسقاتل وفق السف 
لقج كانت أّول محاولة لتقشيغ الّشداعات السدّمحة غيخ الجولّية والتي بسػجبيا دخمت 

بيغ  السذتخكة 3السادة مخحمة ججيجة بعيجا عغ نطام االعتخاف بالسحاربيغ مغ خالل نّز 
  .(2)1949اتفاقّيات جشيف األربعة لعام 

 "convention en miniature"اتفاقّية مرّغخة، إّن ىحه الساّدة الثالثة التي تػصف بأّنيا 
عمى الّخغع مغ أىسّيتيا الجػىخّية إاّل أّنيا لع تزع تعخيفا محّجدا لمّشداع السدّمح غيخ الجولي، 

                                       
(1)  violeta vasiliauskienne, Op. Cit, p.278. 

(2)  
Michael SCHMITT, "the status of opposition Fighters a Non- international Armed conflict", international law 

studies, volume :88, Naval war college, Newport Rrode, Island, 2012, p122. 
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بع حالة قياـ نداع مدّمح ليذ لو شا فيبتحجيج مجال تصبيقيا، بشّريا عمى أّنو "مكتفّية 
 . (1) "دولي في أراضي أحج األشخاؼ الدامّية الستعاقجة ...

الثالثة  ةتصػيخ واستكسال السادل 9977تػكػل اإلضافي الثاني لعام لحلظ جاء البخو 
إذ قرخ تصبيقو عمى الحخب األىمّية فقط، مدتبعجا صخاحة  ،السذتخكة في ماّدتو األولى

الذغب وأعسال العشف العارضة، كسا وضع مثل الضصخابات والتػّتخات الجاخمّية حاالت ا
شخوشا يجب استيفاؤىا مغ قبل الستسّخد حتى يكػن أمام نداع مدّمح غيخ دّولي تتجمى أساسا 

مّيات عدكخّية متػاصمة في القيادة السدؤولة، الديصخة عمى جدء مغ اإلقميع، القيام بعس
 . (2)بتصبيق ىحا البختػكػل حدستومشّدقة ّ 
أّنيسا لع يشّرا عمى وضع  ،الدالفتي الّحكخ والساّدة األولى يؤخح عمى الساّدة الثالثة وما

 السقاتل في الّشداعات السدّمحة غيخ الجولّية.

 الفخع الثاني: التسّتع بسخكد أسيخ حخب
في حالة وقػع الّصفل السقاتل في قبزة الخرع، يكػن لو الحق في الّتسّتع بػصف 

وعميو يدتفيج مغ القػاعج العاّمة الػاردة في القانػن الجولي اإلنداني أسيخ الحخب قانػنا، 
إضافة إلى حطيو  )أّوال(،بذأن حساية األسخى ومعاممتيع باعتبارىا تكفل ليع الحساية العاّمة 

 )ثانيا(.بسعاممة خاّصة بسػجب قػاعج خاّصة 
 أّوال: الحساية العاّمة لألشفاؿ األسخى 

الّصفل األسيخ بسجسػعة مغ الحقػق السعتخف لو بيا، بسػجب اتفاقّية جشيف  يتسّتع
 الثالثة، مغ تاريخ القبس عميو إلى يػم انتياء أسخه، يسكششا تقديسيا إلى ثالثة أصشاف:

 

 

 

 
                                       

 .1949السذتخكة بيغ اّتفاقّيات جشيف لعام  3أنطخ م  (1)
 .1977ي لعام ، مغ البخوتػكػل اإلضافي الثان1أنطخ م  (2)
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-أ  :حقػؽ األسيخ عشج الػقػع في قبزة العجو 
معمػماتو الحخبّية عشج ع عمى لثالثة عمى حّق األسيخ في الّتكتلقج نّرت اّتفاقّية جشيف ا

أّول استجػاب لو وال يمدم باإلدالء بأّية معمػمات سػى معمػماتو الذخرّية والسيشّية بغية 
 .(1)مخاشبتو بالمغة التي يفيسيا

ّجولة اآلسخة وليذ األفخاد أو الػحجات العدكخّية إضافة إلى ذلظ، يقع عمى عاتق ال 
مغ مػقع القبس عمييع إلى معدكخاتيا اآلمشة، باألسخ إجالء أسخى الحخب لجييا  التي قامت

باستثشاء أسخى الحخب السرابيغ بجخوح خصيخة تسشعيع مغ التشّقل إلى مكان آخخ دون 
 .(2)تجىػر حالتيع الرحّية ويتّع ذلظ بصخيقة إندانية

-ب  حقػؽ األسيخ عشج الّتػاجج في معدكخ األسخ: 
األسيخ  ل غيخ مذخوع يدّبب مػتيحطخ عمى الّجولة الحاجدة اقتخاف أي فعل أو إىسا

ال يجػز تعخيس أي أسيخ لمّتذػيو البجني أو التجارب الصبّية أو في عيجتيا، وعمى األخّز 
العمسّية مغ أي نػع مغ كان، بسا ال تبّخره السعالجة لألسيخ السعشي، ويجب حسايتو مغ جسيع 

  .(3)أعسال العشف أو الّتيجيج ويحطخ االقتراص مشو

وضخورة احتفاضو بكامل أىمّيتو  ،و وشخفولظ ألسيخ الحخب احتخام شخرضافة إلى ذإ
السجنّية عشج وقػعو في األسخ، وال يجػز لمّجولة الحاجدة تقييج مسارستو ليحه الحقػق ويقع 

  .(4)عمى عاتقيا االلتدام بسعاممة الفتاة األسيخة معاممة مساثمة لمّصفل

و، دون مقابل، وبتقجيع الّخعاية الصبّية التي كسا تتكّفل الجولة الحاجدة لألسخى بإعاشت
 .(5)تتصّمبيا حالتو الّرحّية مجانا

                                       
 .1949، مغ اتفاقّية جشيف الثالثة لعام 17أنطخ م  (1)
 .1949، مغ اتفاقّية جشيف الثالثة لعام 19، 18أنطخ م  (2)
 .1949مغ اتفاقية جشيف الثالثة لعام  13أنطخ م  (3)
  .1949مغ اتفاقية جشيف الثالثة لعام  14أنطخ م  (4)
 .1949لعام مغ اتفاقية جشيف الثالثة  15أنطخ م  (5)
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يتعّيغ عمى الّجولة الحاجدة معاممة أسخى الحخب عمى قجم السداواة دون أي تسييد  
  .(1)ضاّر، عمى أساس العشرخ أو الجشدّية أو الجيغ أو اآلراء الدياسّية أو أّية معاييخ أخخى 

االّتفاقّية في مػضع آخخ عمى السخالفات الجديسة التي يسكغ ارتكابيا عمى ونّرت 
أسيخ الحخب، والتي يتخّتب عشيا مالحقة ومعاقبة كل شخز يقجم عمى ارتكابيا وتتجمى 
أساسا في القتل العسج والّتعحيب أو السعاممة الالإندانّية بسا في ذلظ الّتجارب البيػلػجّية 

وإرغام أسيخ ، ة بالدالمة البجنّية أو بالّرحةة أو األضخار الساسّ وتعّسج إحجاث آالم شجيج
الحخب عمى الخجمة في القػات السدّمحة بالّجولة السعادّية أو حخمانو مغ حّقو في أن يحاكع 

  .(2)برػرة قانػنّية وبجون تحّيد وفقا لمّتعامالت الػاردة في ىحه االّتفاقّية
يشّية مع إعجاد األماكغ السشاسبة لو، ويذّجع عمى مسارسة شعائخه الج ألسيخكسا يكفل ل

مسارسة األنذصة الحىشّية والّتعميسّية والتخفييّية والخياضّية مع تػفيخ األدوات واألماكغ 
 .(3)الالزمة

، إلى عائمتو مغ (4)يدسح ألسيخ الحخب بإرسال البصاقة الخاّصة بأسخه إضافة إلى ذلظ
الحخب مغ جية أخخى في مّجة ال تديج عغ أسبػع واحج  جية، وإلى الػكالة السخكدّية ألسخى 

  .(5)مغ تاريخ وصػلو لمسعدكخ
-ج حقػؽ األسيخ عشج انتياء األسخ: 

بتحّقق إحجى الحاالت السشرػص عمييا في اّتفاقّية جشيف تشتيي وضعّية األسخ 
اإلفخاج عشو مع ضافة الى يخوبو، إبتخحيمو إلى بمج محايج أو بالثالثة، إّما بػفاة األسيخ أو 

 إعادتو إلى وششو.
 وفاة األسيخ: -1

                                       
 .1949مغ اتفاقية جشيف الثالثة لعام  16أنطخ م  (1)
 .1949مغ اتفاقية جشيف الثالثة لعام  130أنطخ م  (2)
 .1949مغ اتفاقية جشيف الثالثة لعام  38، 34أنطخ م  (3)
 ، الستعمق ببصاقة األسخ.02 أنطخ السمحق، رقع  (4)
 .1949 مغ اتفاقّية جشيف الثالثة لعام 70أنطخ م  (5)
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شيادة وفاتو إلى بإرسال  يقع عمى عاتق الّجولة الحاجدة في حالة وفاة األسيخ وااللتدام
مكتب استعالمات أسخى الحخب مبّيشة فييا كاّفة السعمػمات والبيانات الخاّصة بو، مع 

وفاتو غامزة ثّع تقػم بجفشو في  ضخورة إجخاء فحز شّبي وتحقيقات في حالة ما إذا كانت
قبخ فخدي وتبّمغ الّجولة التي يّتبعيا األسيخ بحلظ مع ضخورة تشفيح وصّيتو السعّبخة عغ مذيئتو 

 (1) ورغبتو في الّترّخف في أمػالو.

 تخحيل األسيخ إلى بمج محايج:-2
الجخوح ة بدبب السخض أو تخحيل األسيخ إلى بمج محايج عشجما تدػء حالتو الرحيّ يتّع 

وقج مّيدت اتفاقّية جشيف الثالثة بيغ حالتيغ وىسا األسخى الحيغ يعادون مباشخة إلى  ،الخصيخة
أوشانيع واألسخى الحيغ يؤوون في بمج محايج، واألْوَلى ىػ إعادتيع مباشخة إلى أوشانيع في 

 غّما الحيحالة عجم وجػد اتفاقّيات خاّصة معقػدة بيغ أشخاف الّشداع لتحجيج ىحه الحاالت، أ
يجػز إيػاؤىع ببمج محايج فيع الجخحى والسخضى الحيغ يشتطخ شفاؤىع خالل عام مغ تاريخ 

  .(2)الجخح أو السخض

 ىخوب األسيخ:-3
يعّج ىخوب األسيخ الشاجح مغ أىع حاالت انتياء أسخه كأن يمتحق بقػاتو السدّمحة 

الحاجدة، أو أن يشزّع إلى سفيشة تخفع الػششّية، أو يغادر األراضي الػاقعة تحت سمصة الّجولة 
عمع الّجولة التي يتبعيا أو عمع دولة حميفة ليا في السياه اإلقميسّية لمّجولة الحاجدة شخط أاّل 

 يجػز معاقبتو تكػن الدفيشة السحكػرة خاضعة لدمصتيا، فإذا وقع مغ ججيج في األسخ، ال
ليخوب أو في حالة تكخاره لميخوب فال أّما في حالة إخفاق األسيخ في اعمى فخاره األّول، 

  .(3)تػقع عميو سػى تجابيخ تأديبّية

 

                                       
 .1949مغ اتفاقّية جشيف الثالثة لعام  121، 120أنطخ السادتيغ  (1)
 .1949مغ اتفاقّية جشيف الثالثة لعام  110أنطخ م  (2)
مجّمة الكػفة لمعمػم القانػنّية عسار مخاد غخكان، "السخكد القانػني ألسخى الحخب في القانػن الجولي اإلنداني"،  (3)

 .239، ص 2015، كمّية القانػن، جامعة الكػفة، العخاق، 1السجّمج، 25، العجد والدياسّية
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 : عادتو الى وششووإ اإلفخاج عغ األسيخ-4
النتياء عسمّية األسخ، وذلظ سػاء  يعّج اإلفخاج الّشيائي عغ األسيخ الّرػرة السألػفة 

انتيت الحخب بتػقيع معاىجة صمح أو عػدة العالقات الدمسّية بيغ الّجولتيغ الستحاربتيغ أو 
إجخاء إخزاع أحج الّصخفيغ عمى اآلخخ، وال يذتخط لقّيام الّجولة باإلفخاج عغ مغ تحث يجىا 

ساثل ليع، ذلظ أّن األمخ ال يتعّمق مغ األسخى أن تقػم الّجولة السعادّية باإلفخاج عغ عجد م
تق دولة معّيشة بتبادل األسخى فيسا بيغ الجّول وإّنسا يختبط أساسا بالتدام دولي يقع عمى عا

 .(1)يجب عمييا تشفيحه
 الحساية الخاّصة لألشفاؿ األسخى  ثانّيا:

ي اّتفاقية عمى الّخغع مغ وجػد قػاعج عامة لحساية الّصفل السقاتل األسيخ والتي بّيّشاىا ف
، إاّل أّنو البّج مغ تعديدىا بقػاعج حساية خاّصة، وفي ىحا 9949جشيف الثالثة لعام 

قج نّرت  8377وتػكػؿ اإلضافي األّوؿ لعاـ مغ البخ  85ؼ  77الساّدة فإّن الخرػص 
العجائية برػرة  في األعسال سّغ الخامدة عذخة عمى أّنو إذا اشتخك أشفال مسغ لع يبمغػا بعج

ن مغ حساية خاّصة سػاء كانػا أسخى أم لع فإّنيع يدتفيجو وقعػا في قبزة الخرع، ة ثع مباشخ 
  .(2)يكػنػا

البشج "د" مغ البخوتػكػؿ اإلضافي الثاني  3ؼ  04الساّدة  وعمى الّشحػ السساثل فإنّ 
الحساية الخاّصة التي تػّفخىا ىحه السادة لألشفال دون الخامدة نّرت عمى أّن  1977لعاـ 
 وذلظ في حالة بذكل مباشخ سارّية عمييع إذا اشتخكػا في األعسال العجائّية  تبقى عذخة

 .(3)، رغع أحكام الفقخة "ج" مغ ىحه السادة القبس عمييع
قسشا بتحميل الساّدتيغ الّدابقتيغ فإّنشا نجج أّن الصفل السقاتل إذا ما وقع في قبزة  إذا

 الخرع فإّنو يتسّتع بحساية خاّصة إّما بػصفو أسيخ َحْخٍب أو بػصفو معتقال مجنّيا.

                                       
 .1949مغ اتفاقّية جشيف الثالثة لعام  119، 118أنطخ السادتيغ  (1)
 .1977 مغ البخوتػكػل اإلضافي األّول لعام 03ف  77أنطخ م  (2)
 .1977البشج "د" مغ البخوتػكػل اإلضافي الثاني لعام  3ف  04أنطخ م  (3)
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-أ اعتبار الّصفل السقاتل أسيخ حخب: 
غ اّتفاقية جشيف م 84وىػ الّصفل السقاتل الحي تّع القبس عميو والسعّخف بشز السادة 

8343الثالثة لعاـ 
 اآلتّية: الخاصة ، ويتسّتع بالحقػق (1)

 :الحساية الجشائّية لمّصفل السقاتل األسيخ-1
فل ما دون الخامدة عذخة سشة، فال يجب إدانتو لسجّخد حسمو الّدالح، وال إذا أسخ ش      

مذاركتو مذاركة مباشخة يتحّسل أّية مدؤولّية عغ مذاركتو في األعسال العجائية سػاء كانت 
 .(2)أو غيخ مباشخة

إضافة إلى ذلظ ال يجػز الحكع عمى شفل دون سّغ الثامشة عذخة سشة بعقػبة اإلعجام 
بدبب اشتخاكو في الّشداعات السدّمحة وإذا تّع إصجار مثل ىحا الحكع، فإّنو ال يجب أن 

 . (3)يشّفح
 أماكغ اعتقاؿ الّصفل السقاتل األسيخ:  -2

عمى ما  1977مغ البخوتػكػل اإلضافي األّول لعام  04في فقختيا  77ة تشّز السادّ 
 بأو اعتقاليع ألسبا أو احتجازىع يجب وضع األشفاؿ في حالة القبس عمييعيمي: " 

تتعّمق بالّشداع السدّمح في أماكغ مشفرمة عغ تمظ التي تخّرز لمبالغيغ، وتدتثشى مغ 
ذلظ حاالت األسخ التي تعّج ليا أماكغ لإلقامة كػحجات عائمّية كسا جاءت في الفقخة 

 ."75الخامدة مغ الساّدة 
كع قج أشارت إلى ح 9949مغ اتفاقّية جشيف الّخابعة لعام  82والسالحع أّن الساّدة 

 مساثل بالشدبة لمّصفل السعتقل كسا سيتّع بيانو. 

                                       
 .1949مغ اتفاقّية جشيف الثالثة لعام  04أنطخ م  (1)
 .1998مغ الشطام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعام  26أنطخ م  (2)
أوت  12مؤرخة في مغ اتفاقّية جشيف الخابعة بذأن حساية األشخاص السجنييغ في وقت الحخب،  04ف  68أنطخ م  (3)

، مغ شخف الحكػمة السؤقتة لمجسيػرية الجدائخية، أنطخ في ذلظ قائسة 1960جػان  20، انزست إلييا الجدائخ في 1949
أىع الركػك الجولية و الجيػية الستعمقة بحقػق االندان التي صادقت عمييا الجدائخ، مشذػر صادر عغ المجشة الػششية 

 .2008االستذارية لتخقية و حساية حقػق االندان، مارس 
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 :حق الّصفل السقاتل األسيخ في الحرػؿ عمى الغحاء أو السمبذ -3
إلى ضخورة تدويج الّصفل األسيخ بالغحاء ومياه  9949تذيخ اتفاقّية جشيف الخابعة لعام 

 . (1)صّحتوالّذخب بحرز كافّية مع إخزاعو لشطام غحائي صّحي يكفل لو السحافطة عمى 
عمى الّجولة الحاجدة أن تقػم بتدويج الّصفل األسيخ بسالبذ يتعيغ إضافة إلى ذلظ، 

وأححّية تتشاسب وشبيعة السشاخ الّدائج في السشصقة، دون قّياميا بػضع عالمات خارجّية 
 .(2)محط سخخيةعمييا تجعميع 

 حق الصفل السقاتل األسيخ في تمقي الّتعميع: -4
لمصفل السقاتل األسيخ حقو في  8343مغ اتفاقية جشيف الخابعة لعاـ  34 كفمت السادة

التعميع، حيث رتبت عمى عاتق الجولة الحاجدة التدامات قانػنية لزسان حدغ سيخ ىحا 
 التعميع تتجمى أساسا في:

  تذجيع األنذصة الحىشية التعميسية التخفييية الخياضية لمصفل األسيخ مع تخك الحخية لو في
 اك فييا مغ عجمو.االشتخ 

  اتخاذ كافة التجابيخ السسكشة التي تكفل لو مسارسة ىحا الحق وباألخز تػفيخ األماكغ
 السشاسبة لحلظ.

 .مشح الصفل األسيخ كافة التدييالت الزخورية لسػاصمة دراستو 
 الصفل السقاتل األسيخ في األعساؿ الخصيخة: عجـ تذغيل-5

 يمي:عمى ما  1949الثالثة لعاـ  مغ اتفاقية جشيف 01ؼ  49تشّز الساّدة  

لمجولة الحاجدة تذغيل أسخى الحخب الالئقيغ لمعسل، مع مخاعاة سشيع، وجشديع  زيجػ "
ورتبيع وكحلظ قجرتيع البجنية، عمى أف يكػف القرج برػرة خاصة السحافطة عمييع في 

 .صحة جيجة بجنيا ومعشػيا

                                       
 .1949الخابعة لعام  مغ اتفاقّية جشيف 89أنطخ م  (1)
 .1949مغ اتفاقّية جشيف الخابعة لعام  90أنطخ م  (2)
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األشفال في أعسال صحية وأعسال بعبارة أخخى يسكغ لمجولة الحاجدة أن تقػم بتذغيل  
ميام في بدجيع  غيخ خصيخة، إال أنو نجج أن الكثيخ مغ الجول خالفت ىحه األحكام وقامت

عدكخية خصيخة عمى غخار إيخان التي استخجمت األشفال السقاتميغ األسخى كجروع بذخية 
  .(1)لسػاجية السجفعيات العخاقية وانتذال األلغام وذلظ في حخبيا عمى العخاق

 السقاتل األسيخ لػششو:إعادة الّصفل  -6
يجب الّتسييد بيغ إعادة الصفل األسيخ لػششو أثشاء الشداعات السدمحة، وإعادتو بعج 

 الشداعات السدمحة، وىحا ما سشتعخض إليو تباعا:
 :إعادة الصفل األسيخ أثشاء الشداعات السدمحة 

يجػز أف  ال" يمي:ما عمى  9949مغ اتفاقية جشيف الثالثة لعام  883تشز السادة 
، غيخ أن السادة "جائية أي أسيخ حخب...لػشغ ضج إرادتو أثشاء األعساؿ العيعاد إلى ا

جت عػدة الصفل وحدغ فعمت ذلظ لسا قيّ  ،مغ نفذ االتفاقية قج وضعت شخشا ضخوريا 887
أنو لغ يذارك الجولة التي يشتسي إلييا، ب ل عمى ضسانات مغاألسيخ إلى وششو بذخط الحرػ 
  .(2)مخة أخخى في الشداعات السدمحة

 :إعادة الصفل األسيخ بعج انتياء الشداعات السدمحة 
و إذا الفعمية، غيخ أنّ العجائية يفخج عغ الصفل األسيخ ويعػد لػششو بعج انتياء األعسال 

ى غاية انتياء دتسخ احتجازه إلفسغ السسكغ أن ي أصجرت في حقو أحكام عغ جخائع جشائية،
  .(3)مجة العقػبة السحكػم بيا

-ب اعتبار الصفل معتقل مجني: 
الصفل السعتقل مجنيا ىػ الصفل الحي شارك في األعسال العجائية، دون أن يعتبخ  

  .(1)مقاتال في نطخ القانػن الجولي اإلنداني، فيدتفيج مغ الحساية السقخرة لألشفال السعتقميغ
                                       

نريخة بغ تخكية، السخكد القانػني لألشفال في الشداعات السدمحة، رسالة ماجدتيخ، تخرز القانػن العام، كمية الحقػق  (1)
 .78 ، ص2017، 2016والعمػم الدياسية، جامعة عبج الحسيج بغ باديذ، مدتغانع، 

 .1949مغ اتفاقية جشيف الثالثة لعام  117أنطخ م (2)
 .1949 مغ اتفاقية جشيف الثالثة لعام 119، 118أنطخ السادتيغ  (3)
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يجسع أفخاد العائمة الػاحجة " مغ اتفاقية جشيف الخابعة عمى: 28حيث تشز السادة 
غ واألشفاؿ معا في معتقل واحج شػاؿ مّجة االعتقاؿ، إال في الحاالت التي يوبخاّصة الػالج

تقزي فييا احتياجات العسل، أو ألسباب صحّية، ولمسعتقميغ أف يصمبػا أف يعتقل معيع 
وف رعاية عائمّية، ويجسع أفخاد العائمة الػاحجة السعتقمػف كّمسا أمكغ أشفاليع الستخوكيغ د

قامة مشفرل عغ بقّية السعتقميغ، ويجب تػفيخ إفي السبشى نفدو، ويخّرز ليع مكاف 
 ."التدييالت الالزمة ليع لمسعيذة في حياة عائمّية

في نفذ مخاكد تجمى السعاممة الخاّصة لألشفال السعتقميغ في إقامتيع مع والجييع تإذ 
 االعتقال وضخورة تػفيخ ليع الّطخوف السالئسة نطخا لرغخ سّشيع.

لكغ ىشاك سؤال ميّع يصخح نفدو ىػ ما وضع الّصفل السقاتل غيخ الّذخعي الحي 
سشة  95يذارك في األعسال العجائّية برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة، حتى ولػ كان أقّل مغ 

 ؟ سػسكالسختدق والجا
اإلجابة عمى ىحا الّدؤال يقػدنا إلى أّنو ال يسكغ اعتبار الّصفل الجاسػس  الحقيقة أنّ 

مغ البخوتػكػل  3ف   46بل يخزع ألحكام السادة، ق أسيخ حخب أو معتقل مجني د والسخت
 مغ 75، ويدتفيج فقط مغ الزسانات األساسّية السشرػص عمييا في الساّدة اإلضافي األّول

9977مغ البخوتػكػل اإلضافي الثاني لعام  3ف  5 أو الساّدة ،البخوتػكػل نفذ
(2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .243ميدػم بػصػار، مخجع سابق، ص (1)
 .104عسار جبابمة، مجال تصبيق نطام  الحساية الخاّصة في القانػن الّجولي اإلنداني، مخجع سابق، ص  (2)
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 :خالصة الفرل
في ختام فرمشا ىحا، يسكغ القػل أّن معطع االتفاقيات الّجولية والبخوتػكػالت اّلتي 
عشيت بحساية الصفل السقاتل، أثشاء الشداعات السدمحة الّجولية وغيخ الّجولية حتى وإن لع تزع 

سشة في  98أو  95إشخاك األشفال دون  تتفق عمى حطختعخيفا لمصفل السقاتل، إاّل أنيا 
لعجائية، عمى الّخغع مغ االختالفات السػجػدة بيشيا في شبيعة االلتدام الػاقع عمى العسميات ا

عاتق أشخاف الّشداع أو نػع وصػر االشتخاك السحطػر، لكغ رغع ذلظ فإّن الصفل السقاتل 
 يدتفيج مغ الػضع القانػني ألسيخ الحخب إذا ما وقع في قبزة العّجو.

 



 
 

آليات  : الثانيالفصل  
حماية الطّف ل المق اتل في  
 الق انون الّدولي اإلنساني
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ضاىخة تجشيج األشفاؿ في مختمف بمجاف  نتذارلتدايج ا -نطخا-ولي  الجّ لقج سارع السجتسع 
شطيع، تعشى بحساية الصفل مغ ىحه الطاىخة زمغ التّ العالع إلى تجديج آليات دولية في إشار 

 جشيج اختياريا أو إجباريا.التّ ولية، وسػاء كاف الجّ ولية أو غيخ الجّ الشداعات السدمحة 

لسختمف السػاثيق صبيق الفعمي التّ تزسغ تحاوؿ أف  غيخ قزائيةلحلظ تع إنذاء آليات 
، إضافة إلى ضخورة معاقبة السبحث األولنبّيشيا في  ية الّخامية لحساية الصفل السقاتلولالجّ 

 .انيالث  السبحث قزائية ندتعخضيا في آليات وضع  مختكبي ىحه الجخيسة مغ خالؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 إلنسانيالّطفل المقاتل في القانون الدّولي ا آليات حماية                                   ثانيالفصل ال
 

 
61 

 ساية الصفل السقاتلحاآلليات غيخ القزائية ل :السبحث األول

جشيج، ال يعجو مغ أف يكػف التّ تكفل حساية الصفل مغ  اّلتيولية الجّ  االتفاقياتوضع  إفّ 
 خصػة أولى نحػ تجديجىا بآليات تذخؼ عمى تصبيقيا.

جشيج في التّ مغ مشطسة األمع الستحجة في حساية الصفل السقاتل  نتصخؽ إلى دور لحلظ
السصمب الييئات اإلندانية في حساية الصفل السقاتل في ، إضافة إلى جيػد األول السصمب

     .انيالث  

 الصفل السقاتلمشظسة األمم الستحجة في حساية  جههد ل:السصمب األو
 االتفاقياتاألمع الستحجة دورا ميسا في مجاؿ اإلشخاؼ و الّخقابة عمى تشفيح  تمعب

مغ ضسشيا تمظ الستعمقة بحقػؽ الصفل، و تدتخجـ ليحا الغخض العجيج  اّلتيولية و الجّ 
 األجيدة.

، و ذلظ مغ خالؿ حساية الصفل السقاتلئيدية في األجيدة الخّ  جيػد سشخكد عمىوعميو، 
في  مجمذ األمنج إلى دور ، ثع نعخّ الفخع األولتمعبو الجسعية العامة في  ؼاّلحور الجّ تبياف 
 .انيالث  الفخع 

 الجسعية العامة الفخع األول:
اسة و مشاقذة و در عمى يعتسج  اّلحؼالجسعية العامة الجياز العاـ لألمع الستحجة، تعتبخ 

عغ تشجرج في إشار ميثاؽ األمع الستحجة، باعتبارىا تعّبخ  اّلتيػصيات و القخارات التّ إصجار 
 .(1)وليةالجّ رأؼ الجساعة 

ولية، و أصجرت بعزا مغ الجّ كػؾ الّر تبشت الجسعية العامة العجيج مغ لحلظ 
إضافة إلى تعييغ  اإلعالنات و القخارات الستعمقة بحساية األشفاؿ في الشداعات السدمحة،

 السعشي باألشفاؿ و الشداع السدمح.  ميغ العاـالسسثل الخاص لأل
                                       

فخانديدكػ، السػقع مغ شخؼ مشجوبي حكػمات األمع الستحجة في مؤتسخ ساف  مغ ميثاؽ األمع الستحجة، 13أنطخ ـ   (1)
 08وانزست الجدائخ إلى ىيئة األمع الستحجة في  ،1945 أكتػبخ 24دخل حيد التشفيح في  ،1945جػاف  26بتاريخ 
في  1962أكتػبخ  08الرادر بتاريخ (، 17-)د176بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة رقع  ،1962أكتػبخ 

 . 1020 جمدتيا رقع
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 أوال: اإلعالنات و القخارات

-أ :اإلعالنات 
 ي عشيت بحساية الصفل في الشداعات السدمحة.اّلتأىع اإلعالنات تتسثل 

حساية الشداء و األشفال في حاالت الصهارئ أو الشداعات السدمحة اإلعالن الخاص ب -1
 :4974لعام 

ىحا اإلعالف عمى ضخورة حساية األشفاؿ في حاالت الشداعات السدمحة و وجػب  يؤكج
و  الػاردة في مػاثيق حقػؽ اإلنداف داـ باألحكاـ و القػاعج الستعمقة بحساية حقػؽ الصفل،لتّ اال

  .(1)ولي اإلندانيالجّ اتفاقيات القانػف 

 :4991نسائه لعام  و اإلعالن العالسي لبقاء الصفل و حسايته -2

 اّلحؼ االجتساع، عغ (2)لقج أسفخ اإلعالف العالسي لبقاء الصفل و حسايتو و نسائو
إذ تع إعصاء األولية ؛ ىاالع و رؤسائيع عغ خصة عسل لتشفيحمغ قادة دوؿ الع 37حزخه 

لسشع نذػب مشازعات مدمحة ججيجة مغ أجل تػفيخ مدتقبل سمسي و آمغ لألشفاؿ و ليذ 
 .(3)ة فحدبحسايتيع في السشازعات السدمح

 :2112إعالن عالم ججيخ باألشفال لعام  -3
ورة االستثشائية الخاصة الجّ ىحا اإلعالف عغ الجسعية العامة لألمع الستحجة في  صجر

داـ بتعديد و حساية حقػؽ الصفل لتّ أكيج عمى االالتّ ، و قج تع 2002انعقجت في  اّلتيبالصفػلة 
وؿ عمى بشاء عالع ججيخ الجّ إقخارا بأحكاـ اتفاقية حقػؽ الصفل، و دعا ىحا اإلعالف إلى حث 

                                       
، العجد مجمة الذخيعة و القانػف عبج الّمصيف دحّية، "جيػد األمع الستحجة لسكافحة تجشيج األشفاؿ في الشداعات السدمحة"، ( 1)

 .269، ص 2013، كمية القانػف، جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، أفخيل 04، السجمج 54
شفاؿ مغ ويالت الحخب...، و يجب حساية لقج تعيج األعزاء عمى ما يأتي: "سشعسل بعشاية مغ أجل حساية األ( 2)

 االحتياجات األساسية لألشفاؿ و األسخ حتى أوقات الحخوب، وفي السشاشق الّخازخة تحت وشأة العشف..." .
 .270عبج الّمصيف دحّية، مخجع سابق، ص ( 3)
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مغ أىسيا و  اّلتيو داـ بسجسػعة مغ السبادغ لتّ بأف يعير فيو األشفاؿ األبخياء مغ خالؿ اال
  .(1)خاعات السدمحةالّر أبخزىا وجػب حسايتيع مغ أىػاؿ 

-ب خارات:الق 
جشيج في التّ أصجرت الجسعية العامة العجيج مغ القخارات الستعمقة بحساية األشفاؿ مغ 

 نجج مغ بيشيا: اّلتيالشداعات السدمحة، و 
 :4997لعام  77القخار رقم   -4

ولية لحقػؽ الجّ كػؾ الّر نزساـ إلى وؿ لالالجّ الجسعية العامة في ىحا القخار  دعت
األشخاؼ في الشداع السدمح إلى  الّجوؿ حثتو ، مةالّر كػؾ اإلندانية ذات الّر اإلنداف و 

 (2)ولي اإلنداني، كسا شالبت ب:الجّ احتخاـ القانػف 

  1977و بخوتػكػلييا اإلضافييغ لعاـ  1949وؿ اتفاقيات جشيف األربعة لعاـ الجّ احتخاـ. 
  الستخجاـ األشفاؿ  جابيخ الالزمة لػضع حجالتّ الحكػمات و األشخاؼ األخخػ باتخاذ

 الجشػد و لكفالة تدخيحيع و إعادة إدماجيع في السجتسع.
  األميغ العاـ بتعييغ مسثل خاص يعشى بتأثيخ الشداع السدمح عمى األشفاؿ مغ خالؿ قيامو

 بتقجيع تقخيخ سشػؼ عغ عسمو.
 :2114لعام  457القخار رقم   -2

 71غ تقل أعسارىع، عغ اّلحيالجسعية العامة في ىحا القخار، أّف تجشيج األشفاؿ  أضيخت
ولية وفقا لشطاـ الجّ تختز بالشطخ فييا السحكسة الجشائية  اّلتيسشة تجرج ضسغ جخائع الحخب 

                                       
 .177سميع عميػة، مخجع سابق، ص  (1)
، 1997فيفخؼ  20(، الستزسغ حقػؽ الصفل، الرادر في 1997) 77/51رقع  لألمع الستحجة قخار الجسعية العامة( 2)

 منشور على الموقع  ،A/RES/51/77(1997)الػثيقة رقع 

https://www.un.org/arabic/documents/GARes/51/A_RES_51_077.pdf 

: تع االشالع   .17:09عمى الداعة:  27/02/2019عميو يـػ

https://www.un.org/arabic/documents/GARes/51/A_RES_51_077.pdf
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 74سشة إلى  71نيا لمتجشيج الصػعي مغ الجّ وؿ إلى رفع الدغ الجّ روما األساسي، و قج حثت 
 . (1)ولي االندانيالجّ انتياؾ قػاعج القانػف  سشة حتى ال يتع

 :2117لعام  446القخار رقم   -3

القخار إلى مداءلة الستيسيغ بجخيسة تجشيج األشفاؿ  ىحا دعت الجسعية العامة مغ خالؿ
تسػيل إلعادة تأىمييع و الولية مع ضخورة كفالة الجّ مغ خالؿ آلية السحكسة الجشائية 

 .(2)إدماجيع
 : 2147لعام  245القخار رقم   -4

تحسي  اّلتيبسػجب ىحا القخار عمى كل االتفاقيات و السػاثيق أكجت الجسعية العامة 
االعتجاءات ؿ، و عمى ضخورة تصبيقيا و عجـ مخالفتيا، و أدانت بذجة جسيع اشفحقػؽ األ

في تجشيجىع و شجدت عمى وجػب االىتساـ بيع مغ أجل كدخ حمقات  تختكب ضّجىع اّلتي
   .(3)العشف و الحيمػلة دوف تكخار الشداع

إّف ىحه القخارات و إف كانت تداىع في حساية الصفل مغ التجشيج في الّشداعات السدمحة 
ال تمـد  فعالية حقيقية مثالية، ألنيا مجخد تػصيات،شيا تبقى دوف لكالجولية و غيخ الجولية، 

 ةبكذف جخيسة التجشيج إلى السجتسع الّجولي حتى ال تتجخأ أيّ ػػ األشخاؼ الستشازعة، تكتفي س
 .(4)دولة عمى خخؽ القانػف الّجولي اإلنداني

                                       
مارس  09، الرادر في تعديد حقػؽ األشفاؿ وحسايتيا(، الستزسغ 2004) 157/58 قخار الجسعية العامة رقع( 1)

 ، منشور على الموقع A/RES/58/157(2004)، الػثيقة رقع 2004

https://undocs.org/ar/A/RES/85/185 

 :  .23:09عمى الداعة:  01/03/2019تع االشالع عميو يـػ
، الػثيقة رقع 2007جانفي  23، الرادر في حقػؽ األشفاؿ(، الستزسغ 2007) 146/61 قخار الجسعية العامة رقع (2)

A/RES/61/146(2007)،  منشور على الموقع 
https://undocs.org/ar/A/RES/61/146 

 :  .02:22عمى الداعة:  03/03/2019تع االشالع عميو يـػ
، الرادر في حقػؽ الصفل بياف بذأف اآلثار السالية الستختبة(، الستزسغ 2018) 245/72قخار الجسعية العامة رقع  (3)

 ، منشور على الموقع A/RES/72/245(2018)، الػثيقة رقع 2018 جانفي 23

https://undocs.org/ar/A/RES/72/245 

 :  .47:14عمى الداعة:  04/03/2019تع االشالع عميو يـػ
 . 192فاشسة الدىخاء بكارة، مخجع سابق، ص  (4)

https://undocs.org/ar/A/RES/58/157
https://undocs.org/ar/A/RES/61/146
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
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 مين العام السعشي باألشفال و الشداع السدمحلألتعيين السسثل الخاص : ثانيا
الشداعات السدمحة عمى األشفاؿ، فقج  نطخا الىتساـ الجسعية العامة لألمع الستحجة بتأثيخ

ميسة القياـ بتقييع شامل لسختمف  "غخاسا ماشيل"إلى الديجة  7551أسشج األميغ العاـ عاـ 
الّرادر  33/17شداعات السدمحة بسػجب القخار  رقع الصخؽ التي يعاني مشيا األشفاؿ في ال

باألشفاؿ و الشداع  معشيّ كسسثل خاص  هنه""أوالرا أوتاّلحؼ عيغ  7553فيفخؼ  20في 
ليمى "بعج ذلظ عّجة شخريات ميسة عمى غخار الّديجة  ىحا السشربوقج تػّلى  ،السدمح
لمسسثل الخاص في وتتسثل مبادرة الجعػة الخاصة  وغيخىسا، "فخجيشيا جامبا" و ،زروقي"

التي تيجؼ إلى إنياء قياـ القػات السدمحة الحكػمية  "جشهدال  شفالأب " الحسمة السعشػنة
 .(1) 2016بتجشيج األشفاؿ واستخجاميع في الشداع بحمػؿ عاـ 

 نحكخ ما يمي: مغ أىع التقاريخ الّرادرة عغ ىحا السسثل و
-أ :2008لعام  222التقخيخ رقم  

يق العامل بالتقجـ السمحػظ، و ذلظ نتيجة لتػصيات الفخ استيل السسثل تقخيخه بإشادتو 
تداعج عمى اتخاذ التجابيخ الالزمة لتقجيع الستيسيغ  يػرية الكػنغػ الجيسػقخاشية اّلتيفي جس

غ قػات حكػمية و إلى تشػع و تدايج العشاصخ السدمحة م وبتجشيج األشفاؿ لمسحاكسة، ثع نبّ 
كدخ دعػة لمشطاـ الجولي أف ي و ختاما لتقخيخه قّجـ السسثلو جساعات  أخخػ غيخ حكػمية

 . (2)الجسػد اّلحؼ يدسح بحجوث انتياكات ضج األشفاؿ في الشداعات السدمحة

-ب : 2002لعام  254التقخيخ رقم  
في ىحا التقخيخ مختمف األسباب السؤدية إلى تجشيج األشفاؿ،  لسسثل الخاصا استعخض

ال إ فإضافة إلى كػف أغمبيتيع يختصفػف و يكخىػف بالقػة عمى االرتباط بالجساعات السدمحة،
                                       

 .271دحية، مخجع سابق، ص عبج المصيف (1)
(2)

حقػؽ االنداف، في  مجمذ الجسعية العامة و إلىتقخيخ السسثل الخاص لألميغ العاـ السعشي باألشفاؿ و الشداع السدمح  
 ، مشذػر عمى السػقع: 2008 أوت 06، الرادرة بتاريخ A/63/227، الػثيقة رقع 63دورتيا 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/227&Lang=A&Area=UNDOC 

 :  .12:14عمى الداعة:  06/03/2019تع االشالع عميو يـػ
 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/227&Lang=A&Area=UNDOC
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 ابسحس ارادتيع، و ذلظ بجافع الفقخ و األمية، أو شمب    أّنيع في بعس األحياف يمتحقػف 
أىع الديارات السيجانية  السسثل الخاص في تقخيخه ر، ثع بّيغء و الثألمحساية و رغبة في البقا

و ، 2004بيا السذسػلة بالتقخيخ إلى كال مغ جسيػرية الشيباؿ و الفميبيغ في ماؼ  التي قاـ
، و جسيػرية 2005عمى التػالي و إلى أراضي فمدصيغ السحتمة في فيفخؼ  2005ديدسبخ 

 .2005الكػنغػ الجيسقخاشية في أفخيل 
بجعػة جسيع الجوؿ األعزاء أف تزسغ اعتبار األشفاؿ الحيغ  و اختتع السسثل تقخيخه

ذات الرمة بقزاء  ضحايا، و أف تتع معاممتيع وفقا لمسعاييخيػاجيػف تيسا الرتكابيع جخائع 
 .(1)األحجاث

-ج : 2012لعام  782التقخيخ رقم  
مغ خالؿ ىحا الّتقخيخ أبخز االنتياكات الجديسة السختكبة ضج  قّجـ السسثل الخاص

األشفاؿ في ضل الشداعات السدمحة في عجة دوؿ في العالع أبخزىا جسيػرية الكػنغػ 
الجيسقخاشية، جسيػرية أفخيقيا الػسصى، اليسغ، التذاد، الجسيػرية العخبية الدػرية، العخاؽ، 

 .(2)و غيخىا دتافالكػديفػار، أفغاندتاف، باك كػلػمبيا،
مغ التجشيج بل تبشت الصفل ىحا و لع تقترخ جيػد الجسعية العامة في حساية 

البخوتػكػؿ االختيارؼ التفاقية حقػؽ الصفل بذأف اشخاؾ األشفاؿ في الشداعات السدمحة، كسا 
خالليا أىع القزايا ، ناقذت مغ 2002عقجت دورة استثشائية خاصة بالصفل في شيخ ماؼ 

 .(3)و أعصت أىسية لسدألة تجشيجىع باألشفاؿ الستعمقة

                                       
(1)

، الػثيقة رقع 64، في دورتيا الجسعية العامة إلىسعشي باألشفاؿ و الشداع السدمح تقخيخ السسثل الخاص لألميغ العاـ ال 
A/64/254 مشذػر عمى السػقع: 2009 أوت 06، الرادرة بتاريخ ، 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/254&Lang=A&Area=UNDOC 

 :   .17:22عمى الداعة:  05/03/2019تع االشالع عميو يـػ

(2)
الجسعية العامة و مجمذ حقػؽ  إلىمسسثل الخاص لألميغ العاـ السعشي باألشفاؿ و الشداع السدمح ل الدشػؼ  التقخيخ 

 ، مشذػر عمى السػقع: 2012 جػاف 28، الرادرة بتاريخ A/HRC/21/38، الػثيقة رقع 21، في دورتيا االنداف
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/21/38&Lang=A&Area=UNDOC 

 :   .21:19عمى الداعة:  05/03/2019تع االشالع عميو يـػ

 .192فاشسة الدىخاء بكارة، مخجع سابق، ص  (3)

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/254&Lang=A&Area=UNDOC
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/21/38&Lang=A&Area=UNDOC
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/21/38&Lang=A&Area=UNDOC
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 نالفخع الثاني: مجمذ األم
األمع الستحجة، فيػ بسثابة الدمصة التشفيحية ليا، إذ  في أىع جيازيعّج مجمذ األمغ 

صاحب ه و باعتبار  ات الجسعية العامة، ويجرس الذكاوػ السقجمة إليو،يقـػ بتشفيح تػصي
رجؼ لمسدائل الستعمقة و األمغ الجولييغ، فسغ واجبو التّ  السدؤولية الخئيدية في حفع الدمع

بحلظ، أو إدماجو  متعمقةلقخارات  هبحساية األشفاؿ، و مشيا مدألة تجشيجىع، سػاء بإصجار 
 .(1)و مفاوضات الدالـء األشفاؿ في عسميات حفع الدالـ لحساية ىؤال

 القخارات اصجارأوال: 
مغ يغ مالسقات الستعمقة بحساية األشفاؿ لقج أصجر مجمذ األمغ جسمة مغ القخارات

 والتي نحكخ مشيا:  الّتجشيج
-أ :2004لعام  1532القخار رقم  

لحساية األشفاؿ مغ جخيسة التجشيج بسػجب ىحا  إف أىع خصػة قاـ بيا مجمذ األمغ
و مختمف الجيات العاممة في القخار ىػ إنذاء آلية لمّخصج و اإلبالغ، بػصفيا تػفخ السذػرة 

السجني بغية الحرػؿ عمى معمػمات دقيقة و مػثػقة بذأف تجشيج األشفاؿ اّلحؼ  السجتسع
 .(2)يؤدؼ إلى انتياؾ قػاعج القانػف الجولي االنداني

-ب :2002لعام  1882القخار رقم  
دعا مجمذ األمغ بسػجب ىحا القخار جسيع األشخاؼ السدمحة لالمتثاؿ بااللتدامات 

 اتخاؾ األشفاؿ في الشداعخوتػكػليا االختيارؼ الستعمق باشالصفل و بالػاردة في اتفاقية حقػؽ 

                                       
 .178سميع عميػة، مخجع سابق، ص (1)
، الػثيقة 2004أفخيل  22(، يتعمق باألشفاؿ و الرخاعات السدمحة، الرادر في 2004)1539قخار مجمذ األمغ رقع ( 2)

 نشور على الموقع:، مS/RES/1539(4002)رقع  

https://undocs.org/ar/S/RES/1539(2004( 

 :  .13:58عمى الداعة:  07/03/2019تع االشالع عميو يـػ

https://undocs.org/ar/S/RES/1539(2004(
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و بخوتػكػلييا االضافييغ لعاـ  7595، إضافة إلى اتفاقيات جشيف األربعة لعاـ ةالسدمح
 .(1)، و قاـ بإدانة تجشيج األشفاؿ مغ قبل أشخاؼ الشداع السدمح7533

-ج :2011لعام  1228القخار رقم  
ؿ ىحا القخار عمى الجور اّلحؼ تقـػ بو كل مغ مشطسة أكّج مجمذ األمغ مغ خال

و ع بخامج لشدع الدالح عغ األشفاؿ و تدخيحيع اليػنيديف و مشطسة العفػ الجولية في وض
داعات السدمحة عمى إعادة إدماجيع، مؤكجا عمى التدامو بالترجؼ لمتأثيخ الػاسع الشصاؽ لمشّ 

 .  (2)ولييغاألمغ الجّ األشفاؿ، باعتباره مدؤوال عغ حفع الّدمع و 

-د :2018لعام  2422القخار رقم  
مجمذ األمغ في ىحا القخار بزخورة حساية و مخاعاة حقػؽ األشفاؿ في ضل نادػ 

الشداعات السدمحة، و ضخورة امتثاؿ الجوؿ بأحكاـ القانػف الجولي االنداني، و أداف بذجة أؼ 
حّثيع عمى تدخيحيع و إعادة إدماجيع انتياؾ أو اعتجاء عمى األشفاؿ أو القياـ بتجشيجىع و 

 .(3)في السجتسع
 يات حفع الدالم و مفاوضات الدالمثانيا: إدماج حساية األشفال في عسم

-أ إدماج حساية األشفال في عسميات حفع الدالم: 
يعتبخ مغ السالمح الحجيثة في إشار نطاـ األمع الستحجة لحساية حقػؽ الصفل، استخجاـ 

ي تمعب دورا أساسيا في مشاشق الشداعات، كسا حجث في والية و التع الدالـ قػات حف
                                       

، الػثيقة رقع  2009أوت  04(، الستعمق باألشفاؿ و الشداع السدمح، الرادر في 2009) 1882قخار مجمذ األمغ رقع ( 1)
(2009)S/RES/1882 :منشور على الموقع ، 

https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009) 

 :  .18:19عمى الداعة:  08/03/2019تع االشالع عميو يـػ
، 2011جػيمية  12، الرادر في ة(، الستعمق باألشفاؿ و الرخاعات السدمح2011) 1998قخار مجمذ األمغ رقع ( 2)

 ، منشور على الموقع:S/RES/1998( 2011)الػثيقة رقع  

https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011) 

 :  .34:10عمى الداعة:  09/03/2019تع االشالع عميو يـػ
، الػثيقة 2018جػيمية  09الرادر في  (، الستعمق باألشفاؿ و الرخاع السدمح،2018) 2427قخار مجمذ األمغ رقع  (3)

 ، منشور على الموقع:S/RES/2427( 2018)رقم  
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018) 

 :  .56:13عمى الداعة:  09/03/2019تع االشالع عميو يـػ

https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
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، و جسيػرية الكػنغػ 7550لعاـ  7220رقع سيخاليػف بسػجب قخار مجمذ األمغ 
و التي أسشجت ليا مياما تزصمع لمقياـ بيا نحكخ  7555لعاـ  7235الجيسقخاشية بقخاره رقع 

 مشيا: 
 الـ.اؿ لجاف و ىيئات صشع الدّ ضساف إدراج حقػؽ الصفل و حسايتو في ججوؿ أعس 
 ذات الرمة.الػكاالت عات الدالـ و جسيع بيغ مختمف قصا العسل كشقصة اتراؿ 
 (1)إعصاء األولػية لحقػؽ الصفل و حسايتو شػاؿ عسمية حفع الدالـ.  

-ب إدماج حساية األشفال في مفاوضات الدالم: 
مفاوضات الّدالـ بزخورة استساؿ السقاتميغ ركد مجمذ األمغ عمى قزية األشفاؿ 

طخ في ندع أسمحة األشفاؿ الجشػد و تدخيحيع، و إعادة ب الشّ جبحث الّدالـ يليا، فعشج 
 .(2)إدماجيع في السجتسع

في ورشا أو اتفاؽ  ، 7554ة في إيخلشجا الذسالية عاـ و يعتبخ اتفاؽ الجسعة العطيس
الدالـ حػؿ تجشيج يا مفاوضات تمغ أىع االتفاقات التي شسم 2000سشة  البػرنجؼ
 .(3)األشفاؿ
دور وقائي أكثخ مشو عالجي في  لو جمذ األمغأّف مبشاء عمى ما تقجـ ذكخه، نالحع بو 

في مجاؿ  ، ومغ السسكغ أف يكػف لو دورا فعاال أكثخالسقاتميغ حساية األشفاؿ مجاؿ
 اجيةولكشو ال يؤدؼ دوره في ىحا السجاؿ كسا يشبغي، ألنو يسارس دوره بازدو  حسايتيع،

واضحة ووفقا لسرالح سياسية، حيث تديصخ عميو الػاليات الستحجة األمخيكية والتي تدتغل 

                                       
 .107نريخة نيارؼ، مخجع سابق، ص  (1)

سامية زاوؼ، دور مجمذ األمغ في تصبيق القانػف الجولي االنداني، رسالة ماجيدتخ، تخرز قانػف دولي عاـ، كمية  (2)
 .129، ص 2008، 2007الحقػؽ، جامعة باجي مختار، عشابة، 

لمعمـػ القانػنية و مجمة جامعة تكخيت دمحم عمي دمحم تسيع، "اتفاؽ الجسعة العطيسة و نياية الرخاع في إيخلشجا الذسالية"، ( 3)
 .145 ص ،2009، كمية الحقػؽ، جامعة تكخيت، العخاؽ، 3، العجد الدياسية
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أشفاؿ الذخؽ األوسط والعجيج  حق مشع مقاضاتيا عغ الجخائع السختكبة فيفيتع الشقس  حق
 .(1)مغ البمجاف اإلفخيقية

 إلندانية في حساية الصفل السقاتلالسصمب الثاني: جههد الهيئات ا
العجيج مغ الييئات االندانية إلى كفالة حساية الصفل السقاتل مغ التجشيج في  تدعى

 الشداعات السدمحة، بغية تخفيف العبء عغ الييئات الجولية.
ق سشحاوؿ التعخض إلى أىع الييئات اإلندانية مغ خالؿ تبياف دور مو مغ ىحا السشص

ثع التصخؽ إلى دور صشجوؽ األمع الستحجة الفخع األول المجشة الجولية لمرميب األحسخ في 
 .الفخع الثانيلمصفػلة "لميػنيدف" في 

ولية لمرميب األحسخ الفخع األول:  الم جشة الج 
لتبياف دور الّمجشة الّجولية لمرميب األحسخ في حساية الصفل السقاتل، نتعخض إلى 

 (.ثانيا( ثع نتصّخؽ إلى جيػدىا في حسايتو )أوالمفيػميا )
ولية لمرميب األحسخ مفههمأوال:   الم جشة الج 

إلى السبادغ التي تقػـ  نتعخض ، ثعالّمجشة الّجولية لمرميب األحسخ سشتصخؽ إلى تعخيف
 عمييا.

ولية لمرميب األحسخ:  -أ تعخيف الم جشة الج 
ىي مشطسة غيخ حكػمية، تعسل مشح نذأتيا عمى  الّمجشة الّجولية لمرميب األحسخ

داع السدمح و االضصخابات، ساعية بسبادرة لسحايج في حاالت الشاالضصالع بجور الػسيط ا
استشادا إلى اتفاقيات جشيف و بخوتػكػلييا اإلضافييغ إلى كفالة الحساية و العػف مشيا و 

 . (2)لزحايا الشداعات السدمحة الّجولية و غيخ الّجولية

                                       
 .95نريخة بغ تخكية، مخجع سابق، ص  ((1

في حساية األشفاؿ األسخػ أثشاء الشداعات  الّمجشة الّجولية لمرميب األحسخشيخ، نريخة نيارؼ، "دور زكخياء دمحم  (2)
، كمية الحقػؽ، جامعة عبج الحسيج بغ باديذ، مدتغانع، 01، العجد االنداف و الحخيات العامةمجمة حقػؽ السدمحة"، 

 .93، ص 2074جانفي 
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في االندانية و  و تدعى الّمجشة إلى دعع و نذخ السبادغ األساسية لمحخكة و الستسثمة
شبقا  عجـ التحيد، و الحياد و االستقالؿ، و الخجمة التصػعية و الػحجة و العالسية و ذلظ

 .(1)مغ نطاميا األساسي "أبشج " 4لمسادة الخابعة، الفقخة 
ولية لمرميب األحسخالتي  السبادئ - أ  :تقهم عميها الم جشة الج 

احتخاـ قػاعج القانػف الّجولي االنداني، دوف بفخض  الّمجشة الّجولية لمرميب األحسخ تشفخد
األولى   تي بيشتيا السادة الخابعة، في فقختيااالخالؿ بالسبادغ الجػىخية التي تحكع عسميا و ال

 :(2)كالتالي
 السبادئ األساسية: -4

يعبخاف عغ االىتساـ  شيءو تتسثل في مبجأؼ االندانية و عجـ التحيد، باعتبارىسا و قبل كل 
التي تؤدييا الّمجشة الّجولية  بالكائغ البذخؼ، و عمى أساسيسا يتحجد ىجؼ الخجمات االندانية

 .(3)لمرميب األحسخ لرالح الزحايا
 :مبجأ االندانية 

ـ عميو جسيع تشبثق عغ مبجأ االندانية كل السبادغ األخخػ، باعتباره األساس الحؼ تقػ 
التي ولجت مغ  لمرميب األحسخويقرج بيحا السبجأ أّف المجشة الجولية ، أعساؿ عشاصخ الّمجشة

و أعمى الرعيجيغ الػششي  سػاء كاف ذلظ، إغاثة الجخحى في مياديغ القتاؿ الخغبة في
ـ احساية الحياة و الرحة و كفالة احتخ  و التخفيف مشيا، و مشع السعاناة البذخية بغيةالجولي 

 . (4)التفاىع و الرجاقة، و الدالـ الجائع بيغ الذعػبتعديد إضافة إلى االنداف، 
 
  

                                       
، 7554جػيمية  20، دخل حيد الشفاذ في 7554جػاف  29، الرادر في لّمجشة الّجولية لمرميب األحسخالشطاـ األساسي  (1)

 .122-120، ص ص 7554بخ ، سبتس27، العجد الّجولية لمرميب األحسخالسجمة 
 األحسخ. جشة الّجولية لمرميبلممغ الشطاـ األساسي  04انطخ ـ ( 2)
 .50دمحم زكخياء شيخ، نريخة نيارؼ، مخجع سابق، ص  (3)
مجمة آفاؽ في حساية األشفاؿ أثشاء الشداعات السدمحة"،  الّمجشة الّجولية لمرميب األحسخ، "دور اعي، شكخؼ قمفاطالعيج الخّ ( 4)

 .243، ص 2019، جامعة زياف عاشػر، الجمفة، جانفي 04، السجمج 14العجد  ،لمعمـػ
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 :مبجأ عجم التحيد 
يع اتيع أو عخقالمجشة الجولية لمرميب األحسخ بيغ األشخاص عمى أساس جشدي ال تفخؽ 

ياسي، إذ كل ما تدعى إليو ىػ تقجيع السداعجة إلى بقي أو الدّ أو ديانتيع أو انتسائيع الصّ 
و ىحا تكخيدا  حاالت الزيق إلحاحا،ألشج إعصاء األولػية األشخاص، حدب معانتيع مع 

 .(1)" : "اعتشػا بالجخحى سػاء كانػا مغ األعجاء أو مغ األصجقاء"ونانهشخي دلسقػلة "
 السبادئ السذتقة: -2

 .في مبجأؼ الحياد و االستقالؿ السبادغ السذتقة سثلتت
 :مبجأ الحياد 

فيػ ارضة؛ حداسية و أكثخىا تعخضا لمسع" "هشخي دونانأكثخ مبادغ يعج مبجأ الحياد 
جانب مغ جػانب الشداعات السدمحة، و أال   تقف مع أؼّ يذيخ إلى واجب المجشة الجولية بأالّ 

، كسا تحجع عمى الجخػؿ في حا الجانب دوف اآلخخحقق ميدة لييتتخح أؼ تحخؾ ربسا 
 .(2)يأو الجيشي أو اإليجيػلػج ت ذات الصابع الدياسي أو العشرخؼ السجاال

كسا أف الحياد ال يعشي الرست و الدمبية، بل يجب أف تقـػ المجشة الجولية لمرميب 
 .(3)األحسخ بإبخاز حيادىا إزاء االشتخاؾ في األعساؿ العجائية بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ

 :مبجأ االستقالل 
 و اليالؿ األحسخ مبجأ الجولية لمرميب األحسخلمحخكة ترف ديباجة الشطاـ األساسي 

الحخكة مدتقمة، وعمى الجسعيات الهششية و هي هيئات "االستقالؿ في العبارة التالية : 
مداعجة لمدمصات العامة في أنذصتها اإلندانية و تخزع لمقهانين التي تشظم بمجانها، و 

بسعشى أّف  ،"أن تتسكن من االحتفاظ باستقالل يدسح لها بالعسل دائسا وفقا لسبادئ الحخكة

                                       
مجمة الحقػؽ و العمـػ في حساية األشفاؿ زمغ الشداع السدمح"،  الّمجشة الّجولية لمرميب األحسخدور  رؤوؼ بػسعجية، " (1)

 .61، ص 2017، جامعة عباس لغخور، خشذمة، جػاف 08، العجد الدياسية
 .270ـػ بػصػار، مخجع سابق، ص ميد (2)
وسيمة مخزوقي، مجػ فعالية آليات تشفيح القانػف الجولي اإلنداني، أشخوحة دكتػراه، كمية الحقػؽ و العمـػ الدياسية،  (3)

 .171ص ، 2016، 2015 جامعة الحاج لخزخ، باتشة،
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لمرميب األحسخ تتستع بالذخرية القانػنية و االستقاللية في أداء عسميا، و الّمجشة الّجولية 
ذلظ بالّخغع مغ خزػعيا لقػانيغ بمجانيا، فيي دائسا قادرة عمى العسل و الترخؼ ذاتيا وفق 

 .(1)السبادغ التي أنذأت مغ أجميا
 السبادئ التشظيسية:-3

مبجأ  إضافة إلى ،جةالتصػعية و مبجأ الػح مغ مبجأ التشطيسية كال تذسل السبادغ
 العالسية.

 :مبجأ التصهعية 
مشطسة غيخ حكػمية إغاثية، فيي تصػعية ال  الجولية لمرميب األحسخالمجشة  بسا أف

 .(2)لياتعسل مغ أجل السرمحة الخاصة، و ىحا ما أقختو ديباجة الشطاـ األساسي 
 :مبجأ الهحجة 

و السدتػػ العالسي  وحجة واحجة متكاممة عمى األحسخالجولية لمرميب تذكل المجشة 
سياـ محجدة بسػجب اتفاقيات جشيف ما يعشي وجػد لجشة واحجة تزصمع ب السحمي، و ىػ

 .(3)و نطاميا األساسي 7595األربعة 
 :مبجأ العالسية 

 :و اليالؿ األحسخ عغ مبجأ العالسية بأنو الجولية لمرميب األحسخعّبخت ديباجة الحخكة 
الحخكة الجولية لمرميب األحسخ و الهالل األحسخ حخكة عالسية تتستع فيها كل الجسعيات "

 ".بحقهق متداوية في مداعجة بعزها البعس
فأما األولى فتتسثل في  غ مبجأ العالسية فكختيغ أساسيتيغ؛بشاء عمى ما سبق، يتزس

الػصػؿ إلى جسيع األفخاد الحيغ يصمبػف مشيا السداعجة فيسا أف الثانية فتتجمى أساسا في 
 .(4)االنتذار في جسيع الجوؿ بيجؼ الػصػؿ إلى إنداف محتاج إلييا

                                       
 .62رؤوؼ بػسعجية، مخجع سابق، ص  (1)
 .244سابق، ص ، مخجع العيج الخاعي، شكخؼ قمفاط( 2)
 .63رؤوؼ بػسعجية، مخجع سابق، ص ( 3)
 .245، مخجع سابق، ص العيج الخاعي، شكخؼ قمفاط( 4)
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 ب األحسخ في حساية الصفل السقاتلثانيا: جههد المجشة الجولية لمرمي
في بمػرة العجيج مغ االتفاقيات الجولية التي  لمرميب األحسخالجولية لقج أسيست المجشة 

، وبخوتػكػليا 14في مادتيا  7545تكفل حساية الصفل السقاتل كاتفاقية حقػؽ الصفل لعاـ 
، ومعاىجة أوتاوا 2000االختيارؼ بذأف اشتخاؾ األشفاؿ في الشداعات السدمحة السعتسج عاـ 

لمسحكسة الجشائية الجولية في مادتو الثامشة لعاـ  ، إضافة إلى الشطاـ األساسي7555لعاـ 
7554. 
في حساية الصفل السقاتل ىي حساية  الجولية لمرميب األحسخعميو فإف جيػد المجشة و 

في مخاكد  ه و بعجية أؼ بعجه، خرػصا عشجما يكػف قبمية أؼ تحسي الصفل قبل تجشيج
  .(1)خاصة

-أ ات السدمحة:الحساية القبمية لمصفل من التجشيج في الشداع 
المجشة الجولية لمرميب األحسخ في العجيج مغ نذاشاتيا الجاخمية بتػفيخ  لقج قامت

 :نحكخ مشياحساية لألشفاؿ السقاتميغ، 
  :1225لعام  خصة عسل الحخكة لرالح األشفال الستزخرين من الشداعات السدمحة -4

في مشع استخجاـ  األول االلتدام يتسثل في ىحه الخصة التداميغ قانػنييغ؛ لقج ورد
الػششية والجولية و التي تحطخ  كجشػد، و ذلظ مغ خالؿ تعديد السعاييخ القانػنيةاألشفاؿ 

 (2) :وال يتأتى ذلظ إاّل ب ،ػا الثامشة عذخة مغ العسخألشفاؿ الحيغ لع يبمغشيج اتج
 التي تمدميا بزخورة حساية األشفاؿ  2007انزساـ الجوؿ إلى مبادغ باريذ لعاـ ضخورة

 مغ التجشيج.

                                       
دمحم حديغ العاز عمي، الػضع القانػني ألفخاد ىيئة الرميب األحسخ الجولية و حقػقيع في القانػف الجولي االنداني و  (1)

، 2018ة الجراسات العميا، جامعة اإلماـ السيجؼ، جسيػرية الّدػداف، القانػف الجولي لحقػؽ االنداف، رسالة ماجيدتخ، كمي
 .33ص 

 السػقع:  راجع( 2)
 http://www.icrc.org 

  :  .17:52عمى الداعة:  13/03/2019تع االشالع عميو يـػ

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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  تزصمع الجوؿ التي لع تدغ بعج تذخيعيات وششية، أو لع تتخح إجخاءات أخخػ لتشطيع الحج
 األدنى لدغ التجشيج في القػات السدمحة و الجساعات السدمحة إلى سّغ ىحه التذخيعات.

  ،تكفل الجوؿ مداءلة القائسيغ بتجشيج األشفاؿ عمى أفعاليع مغ خالؿ إحالتيع إلى محاكع
يسا السحكسة الجشائية الجولية، عمى أساس أف تجشيجىع يذكل جخيسة حخب وفقا ال س

 لمقانػف الجولي اإلنداني.
اآلثار بوعي السجتسع بزخورة  و يجب أف تقتخف السعاييخ القانػنية الػششية والجولية

 .(1)فيويعيذػف  ع قبل قياميع بإضخار السجتسع الحؼالصػيمة السجػ بالشدبة لألشفاؿ أنفدي
فيتجمى أساسا في القياـ بتجابيخ ممسػسة لحساية و مداعجة  االلتدام الثانيفيسا أّف 

 (2) :سا يأتي، تتسثل فياألشفاؿ مغ ضحايا الشداعات السدمحة
  .الّجفاع عغ األشفاؿ السقاتميغ في الشداعات السدمحة الّجولية وغيخ الّجولية 
  الشفدية والبجنية ليؤالء األشفاؿ. االحتياجاتمػاجية 
 عقج السؤتسخ الجولي لمرميب األحسخ و الهالل األحسخ: -2

يجتسع السؤتسخ الجولي لمرميب األحسخ و اليالؿ األحسخ كل أربع سشػات مغ حيث 
السبجأ، و قج اعتسج عجة قخارات بذأف حساية األشفاؿ الحيغ يػاجيػف نداعا مدمحا، ومغ 

 (3) أىسيا:
  ج)د(: 02رقم القخار 

قل أعسارىع عغ ت الحيغ شفاؿاألأشخاؼ الشداع باالمتشاع عغ تدميح  ىحا القخار يػصي
في  ؿ مسغ لع يبمغػا ىحه الّدغو اتخاذ كافة التجابيخ لتجشب اشتخاؾ األشفاالثامشة عذخة سشة 

 .األعساؿ العجائية

 

                                       
 .105ريخة بغ تخكية، مخجع سابق، ص ن( 1)
كساؿ أحدغ، آليات تشفيح القانػف الجولي االنداني في ضػء التغييخات الجولية لمقانػف الجولي السعاصخ، رسالة ماجدتيخ،  (2)

 .42، ص 03/11/2011تخرز قانػف التعاوف الجولي، كمية الحقػؽ، جامعة مػلػد معسخؼ، تيدؼ وزو، 
 .127، 126نريخة نيارؼ، مخجع سابق، ص ص ( 3)
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  ج)ز(: 02القخار رقم 
الييئات و السشطسات ذات الرمة عمى  الجوؿ و الحخكة و غيخىا مغ ىحا القخار عشج

–بمػرة تجابيخ وقائية و تقجيع البخامج القائسة و وضع البخامج الججيجة التي تكفل لألشفاؿ 
مداعجة شبية و نفدية و اجتساعية يقجميا بقجر السدتصاع  -ضحايا الشداعات السدمحة

 فيسػف لمصابع الخاص لتمظ األمػر.أشخاص مؤىمػف و مت
 :2002/2003ولية لمرميب األحسخ و الهالل األحسخ كة الج  خصة عسل الحخ  -3

كل قػة اليالؿ األحسخ تصالب باإلجساع و بال تداؿ الحخكة الجولية لمرميب األحسخ و 
ة لسذاركة األشفاؿ في األعساؿ العجائية مباشخ أف تكػف الثامشة عذخة سشة ىي الحج األدنى 

، و تتجمى ىحه الخصة في فخض تجابيخ عمى الجوؿ أو اجبارية كانت أو غيخ مباشخة، شػعية
 فييع بتدجيل األشفاؿ بعج والدتيع مباشخة بسا عغ شخيق قياميالحساية الصفل السقاتل، 

لحسايتيع مغ التجشيج  فاؿ الالجئيغ إلثبات ىػيتيع واألشفاؿ الشازحيغ داخل أوشانيع و األش
 ركتيعيغ ذات الرمة بسشع و قسع مذاإضافة إلى الترجيق عمى أحكاـ القػانسذخوع، غيخ ال

 .(1)في األعساؿ العجائية
-ب لمصفل من التجشيج في الشداعات السدمحة: البعجيةالحساية  

ى التفاعل مع المجشة الجولية لمرميب األحسخ بػصفيا جية اندانية فاعمة عمتعسل 
حخيخ الحخكة الذعبية لتت وقعّ  2145جهان  31الجساعات السدمحة برػرة مباشخة، ففي 

"، تيجؼ ىحه الػثيقة إلى نجاء جشيفمع مشطسة " وثيقة التدام بحساية األشفالعمى  الدهدان
ال تؤثخ عمى  ، و بالّخغع مغ أّنياالحج مغ آثار الشداعات السدمحة عمييع ال سيسا تجشيجىع

في تعديد الّذعػر بالسدؤولية و احتخاـ تديع الػضع القانػني لمجساعة السدمحة، إال أنيا 
 .(2)قػاعج القانػف الجولي اإلنداني

                                       
 .56شيخ، نريخة نيارؼ، مخجع سابق، ص  دمحم زكخياء (1)
 .276ميدـػ بػصػار، مخجع سابق، ص  (2)
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إضافة إلى ذلظ، تقـػ المجشة الجولية لمرميب األحسخ، ببحؿ جيػدىا االندانية قرج 
خميا أو في حالة شخاؼ الشداع عمى تجّ حساية الصفل السقاتل األسيخ و إغاثتو و ذلظ إذا اتفق أ

ية جشيف الثالثة و تتحقق عجـ وجػد دولة حامية تتػلى ىحه السيسة، فتذخؼ عمى تصبيق اتفاق
 السقاتميغ بسا فييا تمظ الستعمقة بسعاممة ىؤالء األشفاؿ، مغ تشفيح كافة األحكاـ الػاردة فييا

 .(1)األسخػ 

حيث تقـػ المجشة الجولية لمرميب األحسخ بتحكيخ األشخاؼ الستحاربة بػاجباتيا القانػنية 
يع لحكػمة الجولة التي وقعػا في إزاء األشفاؿ السقاتميغ األسخػ بزخورة و وجػب خزػع

أسخ قػاتيا و ليذ لألشخاص أو القػة التي قامت بأسخىع بغية مشعيع مغ االستسخار في 
و ذلظ سػاء كانت المجشة متػاججة في البمج الحؼ يذيج حالة الحخب أو عغ شخيق  القتاؿ،

 .(2)السشجوبيغ الخاصيغ بيا
، سػاء مغ ػ بتمقي و نقل الذكاو ا القياـ عغ السيسة التي تتػالىلمجشة فزال  كسا تكػف 

شخؼ الجسعيات الػششية العاممة في أراضي أشخاؼ الشداع بدبب عجـ أو سػء تصبيق قػاعج 
القانػف الجولي االنداني، فتقـػ في ىحه الحالة بإجخاء جيػد مكثفة بديارة معدكخات األشفاؿ 

ؿ نقل االحتجاجات األسخػ بغية ترحيح األخصاء أو عغ شخيق االجتساعات مغ خال
الستعمقة بأخح أشخاؼ الشداع السدمح إلى الصخؼ الستيع الحؼ تصمب مشو إجخاء تحقيق في 

 .(3)السدألة مع إبجاء استعجادىا لشقل اإلجابة إلى الصخؼ األخخ
عجاه إلى القياـ بل يت ،لمرميب األحسخ عشج ىحا الحجو ال يقف دور المجشة الجولية 

بإعادة تأىيل األشفاؿ السقاتميغ مغ خالؿ كفالة إدراج أحكاـ بذأف اإلفخاج عغ األشفاؿ 
السختبصيغ بالقػات و الجساعات السدمحة و تدخيحيع و إعادة إدماجيع في السجتسع، و ذلظ 

                                       
 .43كساؿ أحدغ، مخجع سابق، ص  (1)
 .1949مغ اتفاقية جشيف الثالثة لعاـ  126أنطخ ـ  (2)
مشيخ خػني، دور السشطسات غيخ الحكػمية في تصبيق القانػف الجولي االنداني، رسالة ماجدتيخ، تخرز القانػف  (3)

 .28، ص 2011، 2010، الجدائخ العاصسة، 01الجولي و العالقات الجولية، كمية الحقػؽ، جامعة الجدائخ 
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لمكذف عغ  مغ خالؿ السحاكاة و األلعاب و الشقاش اليػمي في مخاكد العبػر و التػجيو
 .(1)مخاوفيع و حساية أنفديع مسا يحػؿ دوف تجشيجىع مخة أخخػ 

في جسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشية و ذلظ  شفل مقاتل 443و قج تع تدخيح أكثخ مغ 
يسشي في  شفل مقاتل 27تدخيح إضافة إلى متصػعي الرميب األحسخ لمجسيػرية، لسداعجة 

كجدء مغ دور الػساشة التي تزصمع  " بغية لّع شسميع مع أسخىع، و يأتي ذلظشخورةمشصقة "
 .(2)بيا الّمجشة الّجولية لمرميب األحسخ

أف تقـػ المجشة الّجولية لمرميب األحسخ بتغييخ اسسيا وشارتيا،  -في رأيشا-ونمتسذ
الجيشية ليا، فيتع قبػليا في كل دوؿ العالع، خاصة   ةحتى يتّع محػ الجالالت اإليجيػلػجي

الجوؿ االسالمية اّلتي تذيج انتذارا واسعا لطاىخة تجشيج األشفاؿ، مع ضخورة مشح قيسة 
 قانػنية لتػصياتيا وقخاراتيا ضسانا لتحقيق الغاية السشذػدة أال وىي وقف تجشيج األشفاؿ.

 "اليهنيدف" ألمم الستحجة لمصفهلةالفخع الثاني: صشجوق ا
ل السقاتل مغ خالؿ في حساية الصف صشجوؽ األمع الستحجة لمصفػلةؽ إلى دور نتصخّ 

(، ثع نتعخض إلى جيػد الرشجوؽ الكفيمة بتػفيخ ىحه الحساية لمصفل أوالتبياف مفيػمو )
 .)ثانيا(السقاتل 

 أوال: مفههم صشجوق األمم الستحجة لمصفهلة "اليهنيدف"
 .االيػنيدف ثع نقف عمى مبادئي مشطسة نبيغ فيسا يأتي تعخيف

-أ تعخيف صشجوق األمم الستحجة لمصفهلة: 
ىػ وكالة تابعة لألمع الستحجة، جاءت بتاريخ  إّف صشجوؽ األمع الستحجة لمصفػلة

لمتعامل و السداعجة السقجمة لألشفاؿ الستزخريغ بػصفيا صشجوؽ لمصػارغ  77/72/7592

                                       
 .275ميدـػ بػصػار، مخجع سابق، ص  (1)

(2) 
Voir le site: 

https://www.icrc.org/fr/doc/war-and-law/protected-persons/children/overview-protected-children.htm
 
 

visité le 15/03/2019, à 21 :27. 

https://www.icrc.org/fr/doc/war-and-law/protected-persons/children/overview-protected-children.htm
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ع تصػرت لتربح مشطسة دائسة فيسا بعج بشاء عمى قخار اء الحخب العالسية الثانية، ثمغ جخّ 
7511لدشة  4/د/402الجسعية العامة لألمع الستحجة رقع 

(1) . 
-ب صشجوق األمم الستحجة لمصفهلة: مبادئ 

(2) صشجوؽ األمع الستحجة لمصفػلة فيسا يمي: غمى مبادتتج
 

  بيغ الجشديغ. بقاء الصفل و نسائو، و تسكيغ فخص التعميع لكل األشفاؿ و السداواة 
 .التحديذ بػاجب القزاء عمى كل األمخاض التي تريب األشفاؿ 
 اؿ مغ كل أشكاؿ و االستغالؿ و االنتياكاتحساية األشف. 
 .تشسية الذخاكة بيغ الجوؿ السؤيجة لتصبيق السػاثيق الجولية الخاصة بحقػؽ الصفل 

 اتلثانيا: جههد صشجوق األمم الستحجة لمصفهلة في حساية الصفل السق
يعّج بخنامج عسل اليػنيديف لسشاىزة الشداعات السدمحة أكبخ دليل عمى التدامات ىحه 
الييئة اإلندانية بحساية األشفاؿ، وباألخز األشفاؿ السقاتميغ، وتتجمى جيػدىا في تجديج 
ىحه الحساية مغ خالؿ تشفيح بخنامج تدخيحيع، إضافة إلى تصػيخ القػاعج الجولية الستعمقة 

أثشاء الشداعات السدمحة، مع ضخورة إعجاد الّجراسات واألبحاث والتقاريخ حػؿ  بحسايتيع
 أوضاعيع في تمظ الفتخة.

 
-أ :العسل عمى تشفيح بخنامج تدخيح األشفال السقاتمين وإعادة إدماجهم في مجتسعاتهم 

يسذ بخنامج اليػنيدف لتدخيح األشفاؿ السقاتميغ و إعادة إدماجيع جسيع األشفاؿ 
سشة، سػاء كانػا فتيانا أو فتيات؛ إذ تعسل  74بالقػات السدمحة دوف سغ  السختبصيغ

اليػنيدف عمى مداعجتيع عمى العػدة إلى أسخىع، و تجعيع الخجمات التي تعشى بالرحة و 

                                       
السجمج  ،37العجد  ،السجمة السرخية لمقانػف الجوليابخاىيع عمي بجوؼ الذيخ، "األمع الستحجة و انتياكات حقػؽ الصفل"،  (1)

 .151، 150، ص ص 1980القانػف، جامعة دىػؾ، العخاؽ،   ، كمية36
 .152السخجع نفدو، ص ( 2)
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الّخفاه البجني و الشفدي ليع، إضافة إلى تدويجىع بالسيارات الحياتية و مداعجتيع عمى 
 .(1)ساف مدتقبميعاالشتخاؾ في أنذصة إيجابية لز

 شفال مقاتال 833و مغ أىع مبادرات التدخيح التي قامت بيا مشطسة اليػنيدف تدخيح  
عمى إعادة  -حاليا–و تعسل  "شسال شخق نيجيخيا"في القػات السدمحة في  مجشجيغ كانػا

 .(2)إدماجيع في مجتسعاتيع السحمية
-ب السقاتمين:تصهيخ القهاعج الجولية الستعمقة بحساية األشفال  

اليػنيدف في حساية األشفاؿ عغ شخيق دفع الييئات الجولية لػضع اتفاقيات تداىع 
مذتخكة، اليجؼ مشيا حساية األشفاؿ مغ آثار الشداعات السدمحة و يتجدج ذلظ مغ خالؿ 

، كسا أجخت 7553لسشع تجشيج األشفاؿ و السعتسجة في عاـ  لسبادئ كيب تاون إشالقيا 
شػية شسمت حمقات عسل إقميسية و غيخ إقميسية، أقيست خالؿ اليػنيدف مخاجعة س

و تع االتفاؽ بعج ىحه السخاجعة عمى الحاجة إلى إحجاث وثيقتيغ؛  2002و  2001سشتي
السجشجيغ أو السدتخجميغ برػرة  لحساية األشفاؿ التدامات باريذتتسثل الػثيقة األولى في 

، فيسا أف الػثيقة الثانية فتتجمى أساسا غيخ مذخوعة مغ جانب القػات أو الجساعات مدمحة
ىي قػاعج تػجييية بذأف األشفاؿ السختبصيغ بالقػات والجساعات ، و مبادئ باريذفي 

 .(3)السدمحة
في حساية األشفال في الرخاع السدمح بالسكتب اإلقميسي  -عسمي ا-السخترةوقج بّيشت 

، مقابمة أجخيتيا معيافي  ،باألردنلسشظسة اليهنيديف في الذخق األوسط وشسال افخيقيا 
أن ه ليذ هشاك حالًيا أي ة اتفاقية دولية سيتم عقجها بخرهص حساية الصفل السقاتل من "

                                       
 راجع السػقع:  (1)

https://www.unicef.org/arabic/emerg/25419_25473.html?fbclid=IwAR1zg9A7PK2qp8RXrROPG9Dsreq7Ti3Z

w9KOWB94kXTKr---qaIDYixSZhg 

 :  .10:57عمى الداعة:  17/03/2019تع االشالع عميو يـػ

 ، مشذػر عمى السػقع:2018تقخيخ مشطسة اليػنيدف ، كيف خحؿ العالع األشفاؿ في الشداعات في عاـ  (2)
https://www.unicef.org/ar/2018-كيف-خحؿ-العالع-األشفاؿ-في-الشداعات-في-عاـ  

 :  .23:06عمى الداعة:  17/03/2019تع االشالع عميو يـػ
 .98نريخة بغ تخكية، مخجع سابق، ص  (3)

https://www.unicef.org/arabic/emerg/25419_25473.html?fbclid=IwAR1zg9A7PK2qp8RXrROPG9Dsreq7Ti3Zw9KOWB94kXTKr---qaIDYixSZhg
https://www.unicef.org/arabic/emerg/25419_25473.html?fbclid=IwAR1zg9A7PK2qp8RXrROPG9Dsreq7Ti3Zw9KOWB94kXTKr---qaIDYixSZhg
https://www.unicef.org/ar/كيف-خذل-العالم-الأطفال-في-النزاعات-في-عام-2018
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التجشيج في الشداعات السدمحة الجولية وغيخ الجولية، عمى أساس أن  هشاك العجيج من 
مبادئ كيب تاون، الجولية السعشية بحظخ هحا التجشيج، عمى غخار مبادئ باريذ و  القهاعج

إلى جانب اتفاقية حقهق الصفل والبخوتهكهل االختياري السمحق بها، دون تجاهل نظام 
، وإن كشا نأمل ذلك، لكششا نؤكج عمى أن  وغيخها روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية

مشظسة اليهنيديف تجعه الجول التي تعسل فيها إلى الترجيق والتهقيع عمى البخوتهكهل 
ختياري السمحق بالذخعة الجولية لحقهق الصفل عمى األقل، باعتبار  يذكل حساية أفزل اال

   .(1)لمصفل السقاتل بالسقارنة مع بقية السهاثيق الجولية"

-ج إعجاد الجراسات و األبحاث و التقاريخ حهل أوضاع األشفال أثشاء الشداعات السدمحة: 
السدمح بالسكتب اإلقميسي لسشطسة السخترة في حساية األشفاؿ في الرخاع  تأكجّ  

"مشظسة  أفّ  اليػنيديف في الذخؽ األوسط وشساؿ افخيقيا باألردف، مغ خالؿ السقابمة أيزا
األمم الستحجة واستشادا لقخارات مجمذ األمن، قامت بتفهيس مشظسة اليهنيديف إلصجار 

أهسها تجشيج  تقاريخ ومخاقبة االنتهاكات الجديسة ال تي تسذ حقهق الصفل، وال تي من
هشاك بالفعل والية واسعة لألمم واستخجام األشفال في الشداعات السدمحة؛ بعبارة أخخى 

وجعمت  الستحجة تدسى األشفال والرخاع السدمح والتي تدتشج إلى قخارات مجمذ األمن
  .(2)".السقاتمين امتجاًدا لمحساية ال تي تعشى بها األشفالة فاعل لحسايل سسثاليهنيديف ك

عسل اليػنيدف عمى البيانات التجخيبية و البحػث الجقيقة و التحميل  يختكدف، إذ
السعسق مغ خالؿ السدج بيغ الخبخة و األّدلة التي يتع جسعيا إلجخاء الجراسات و األبحاث و 

ىع  أشفال سهرياالتقاريخ في مجاؿ حقػؽ الصفل، ىحا و قج أقخت مشطسة اليػنيدف عمى أّف 
قج  شفل سهري  851االشالؽ مغ بيغ أشفاؿ العالع، إذ أّف أكثخ مغ األكثخ معاناة عمى 

جّشجوا لمقياـ باإلعجامات و األعساؿ االنتحارية باألحدمة الّشاسفة أو كحّخاس سجػف، كسا 
                                       

مقابمة عبخ الدكايب، مع السخترة عسمي ا في حساية األشفاؿ في الرخاع السدمح بالسكتب اإلقميسي لسشطسة اليػنيديف  (1)
 33و  دقيقة 12، مجة السقابمة 12:00، عمى الداعة2019ماؼ  23الذخؽ األوسط وشساؿ افخيقيا باألردف، بتاريخ  في

 ثانية.
(2)

 سابق.خجع ممقابمة عبخ الدكايب،  
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زخورة وضع حجٍّّ لالنتياكات الجديسة ضج ليػنيدف مغ خالؿ ىحا التقخيخ بناشجت ا
 .(1)األشفاؿ و التي مغ أبخزىا التجشيج

مشظسة اليهنيديف تقف جشبا إلى جشب مع الجهات الفاعمة " أفّ  السخترةوقج ناشجت 
ال تي  -في السجتسع الجولي، ومع السجتسع السجني، إلى جانب السشظسات غيخ الحكهمية

كفخيق واحج لمعسل ليذ فقط عمى الحج  -تزع مدألة تجشيج األشفال من األمهر األولهية
تغييخ سمهك أشخاف الشداع فتتهقف نهائيا عن تجشيج األشفال من انتذار هح  الظاهخة، بل ل

عمى الخغم من اختالف الحج األدنى لدن تجشيج األشفال في مختمف اتفاقيات وبخوتهكهالت 
 .)2("القانهن الجولي اإلنداني

شاشختشي السخترة في األخيخ الخأؼ حػؿ اقتخاح حلٍّّ لسدألة حساية األشفاؿ  قجو   
يخ بقػليا "ال يسكغ قػؿ ما يجب عمى القانػف الجولي االنداني فعمو، السقاتميغ في األخ

ليكخس قػاعج أفزل مغ ىحه القػاعج، بل أدعػ إلى االتحاد مع الجوؿ األشخاؼ والسشطسات 
 شفيحت  الهه كيفية  يتحجي الحقيقؿفا الحكػمية و غيخ الحكػمية لمتشفيح الفعمّي ليحه القػاعج،

الهاردة فيها  وتحتخم االلتدامات تشفح هح  القهاعجيف نجعل أشخاف الشداع كبسعشى آخخ 
ولية وغيخ  لتستشع أصاًل عن تجشيج األشفال واستخجامهم في الشداعات السدمحة الج 

 .(3)"الجولية
 
 
 
 

                                       
 ، مشذػر عمى السػقع:2017معاناة األشفاؿ في سػريا األسػأ عمى االشالؽ، -في الحزيس -تقخيخ مشطسة اليػنيدف، (1)

https://www.unicef.org/ar/معاناة-األشفاؿ-في-سػريا-األسػأ-عمى-اإلشالؽ  
 :  .23:06عمى الداعة:  17/03/2019تع االشالع عميو يـػ

 .لمسقابمة، الستعمق بالشدخة الكتابية 03أنطخ السمحق رقع ( 2)
 .، الستعمق بالشدخة الكتابية لمسقابمة03أنطخ السمحق رقع ( 3)

https://www.unicef.org/ar/%20معاناة-الأطفال-في-سوريا-الأسوأ-على-الإطلاق
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 السقاتلحساية الصفل اآلليات القزائية ل :السبحث الثاني
تكخيذ العجالة الجشائية مغ خالؿ يدعى السجتسع الجولي إلى انذاء ىيئات تتػلى 

محاكسة مشتيكي أحكاـ القانػف الجولي االنداني الحيغ يختكبػف ىحه الجخائع الجولية في حق 
عجة  نذاءيا وأبخزىا، وبعج جيػد كثيخة تع ااألشفاؿ، والتي يعتبخ جخيسة التجشيج مغ أىس

لشػرمبػرغ ومحكسة عمى غخار محكسة كسبػديا ولبشاف وتيسػر الذخقية ومحكسة امحاكع 
السحكسة  ى محكسة روانجا ويػغػسالفيا سابقا وغيخىا...، لكششا نتصخؽ إلى شػكيػ، إضافة إل

باعتبارىا أوؿ محكسة أصجرت حكسا بإدانة مختكيبي  الجشائية  السختمصة السّجولة بديخاليػف 
)السصمب  افة الى السحكسة الجشائية الجولية،  اض)السصمب األول( جخيسة تجشيح األشفاؿ

 . الثاني(

 محكسة سيخاليهن السختمصة  :السصمب األول

ػحجة الثػرية مشح بجاية عاـ نتيجة انجالع الحخب الجاخمية بيغ حكػمة سيخاليػف وجبية ال
مدالـ تحت اشخاؼ األمع لػمي ل تػقيع اتفاؽ، وبعج 7555ماؼ  22الى غاية 7557

لسداعجة في مقاضاة السدؤوليغ عغ شالبت حكػمة سيخاليػف مغ مجمذ األمغ االستحجة، 
، وكاف رّده بالسػافقة (1)االنتياكات التي حجثت بحق قػاعج القانػف الجولي االنداني بديخاليػف 

7171رقع  األمغ  مجمذ قخارعغ شخيق 
(2). 

وبشاء عمى ما سبق، تعتبخ محكسة سيخاليػف أوؿ محكسة يسثل أماميا أشخاصا متيسيغ 
لحلظ البج مغ التصخؽ الى  ستخجاميع في العسميات العجائية،بجخيسة تجشيج األشفاؿ وا

، ثع نبّيغ الفخع األولاختراص محكسة سيخاليػف بالشطخ في جخيسة تجشيج األشفاؿ في 
 . الفخع الثانيمختكبي جخيسة تجشيج األشفاؿ في  محاكسة

                                       
دور األمع الستحجة في مكافحة الشداعات السدمحة غيخ الجولية رسالة ماجدتيخ، تخرز قانػف دولي  ،سعيج دروير(1) 

 . 173، ص 2014/03/20دولية كمية الحقػؽ، جامعة أدمحم بػقخة بػمخداس، بػمخداس، وعالقات
، الػثيقة رقع  2000أوت  14الرادر في  ، سيخاليػف  محكسة بإنذاء(، الستعمق 2000) 1315قخار مجمذ األمغ رقع  (2)
(2000 )S/RES/1315:منشور على الموقع ، 

https://undocs.org/ar/S/RES/1315(2000) 

 :  .43:18عمى الداعة:  14/03/2019تع االشالع عميو يـػ

https://undocs.org/ar/S/RES/1315(2000)
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 اختراص محكسة سيخاليهن بالشظخ في جخيسة تجشيج األشفال : ولالفخع األ 
مجسػعة مغ القػاعج التي تحكع اختراصيا تتجمى في  محكسة سيخاليػف  تشاوؿ نطاـ 

، اضافة الى االختراصيغ االقميسي )أوال(االختراصيغ الذخري والسػضػعي 
 .)ثانيا(والدماني
 
 

 االختراص الذخري والسهضهعي لسحكسة سيخاليهن   : أوال
، عمى أف السحكسة تكػف مخترة (1)مغ نطاـ محكسة سيخاليػف  السادة األولىتشز 

عغ القدط األكبخ من السدؤولية اّلحيغ يتحسمػف  دوف غيخىع، بسحاكسة االشخاص الصبيعية
االنتياكات الجديسة لمقانػف الجولي االنداني وقانػف سيخاليػف، ولكشو لع يحجد مفيـػ القدط 

 .(2)األكبخ فيسا اذا كاف يعشي األىع اـ يشرخؼ الى األكثخ خصػرة
قج أوردت ىحه السادة استثشاء عغ قاعجة اختراصيا في محاكسة كل األشخاص و 

بغس الشطخ عغ جشديتيع، مفاده أف الجخائع السختكبة مغ شخؼ قػات حفع الدالـ، تؤوؿ 
حامال لجشديتيا إال إذا كانت ىحه الجولة  الستيعمدؤولية محاكستيا إلى الجولة التي يكػف 

 .(3)عاجدة عغ ذلظ او غيخ راغبة في ىحه السحاكسة
أما فيسا يخز سغ السالحقة، فقج نز نطاـ محكسة سيخاليػف عمى أف ىحه األخيخة 

كاممة وقت  سشة 45يكػف ليا االختراص في محاكسة السجخميغ اّلحيغ يتجاوز سشيع عغ 
 .(4)ارتكاب الجخيسة

                                       
  .16/01/2000صادر في  مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الخاصة بديخاليػف، 01ؼ  01السادة نطخ أ (1)
الجخائع ضج االندانية ضسغ اجتياد السحاكع الجشائية الجولية والػششية، أشخوحة دكتػراه، تخرز  ،صشجرة بػشساؿ (2)

 . 125ص  ،2017/ 09/11كمية الحقػؽ، جامعة اإلخػة مشتػرؼ، قدشصيشة،  ،القانػف 
 .2000بديخاليػف لعاـ مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الخاصة  ،03 ،02 ؼ 01السادة انطخ  ((3

 .2000بديخاليػف لعاـ مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الخاصة  ،07  السادةانطخ  (4)
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 سشة، 71تججر مالحطتو في ىحا السػضع، ىػ أّف تحجيج سغ السالحقة ابتجاء مغ  وما
 74جاء مخالفا لسا يشز عميو القانػف الديخاليػني اّلحؼ يقزي بتحجيج سغ السحاكسة ب 

وذلظ مّخده إلى اإللحاح عمى محاكسة مختكبي أبذع الجخائع في سيخاليػف والتي تعج  سشة،
 .)1)أبخزىا جخيسة التجشيج مغ أىسيا و

قج اعتبخ  ، فإّف الشطاـ األساسي لسحكسة سيخاليػف لالختراص السهضهعيما بالشدبة أ
إجباريا في القػات والجساعات السدمحة أو  الخامدة عذخة سندون أّف تجشيج األشفاؿ 

استخجاميع في العسميات العجائية يعّج إحجػ الجخائع اّلتي تجخل في إشار االنتياكات الجديسة 
نػف الجولي اإلنداني وأعصى لمسحكسة سمصة محاكسة األشخاص اّلحيغ ارتكبػا ىحه لمقا

 .(2)األفعاؿ ومداءلتيع جشائيا عشيا
 االختراص اإلقميسي والدماني لسحكسة سيخاليهن  : ثانيا

بالّشطخ في جخيسة تجشيج األشفاؿ االختراص اإلقميسي لسحكسة سيخاليهن يتحجد 
، كسا يسكغ (3)مغ نطاميا  السادة األولى، وذلظ تصبيقا ألحكاـ إقميم سيخاليهن  داخلالػاقعة 

وليا  إقميم سيخاليهن  خارجخيسة أؼ جليا محاكسة كل مغ دّبخ وحّخض وساىع في ارتكاب 
 .(4)عالقة بجخيسة التجشيج

ي جخيسة محكسة سيخاليػف تختز بالّشطخ ف ، فإفّ باالختراص الدمانيوفيسا يتعمق 
31/44/4996ة في سيخاليػف مشح تجشيج األشفاؿ السختكب

وذلظ عمى الّخغع مغ أّف  ،(5)
21/01/7557الّرخاع في السشصقة قج بجأ في 

(6). 

                                       
السجّمج  ،29 العجد ،مجمة الّخافجيغ لمحقػؽ السحاكع الجشائية السّجولة"، " لّلّا عمي عبػ،اح الجػمخد، عبج عامخ عبج الفت(  (1

 . 190، ص  2006العخاؽ،  ،، كمية القانػف، جامعة السػصل08
 .2000لعاـ  مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الخاصة بديخاليػف  03، ؼ04أنطخ ـ (  (2
 .2000لعاـ  لمسحكسة الخاصة بديخاليػف مغ الشطاـ األساسي  01، ؼ 01أنطخ ـ   ((3
 .2000ف لعاـ األساسي لمسحكسة الخاصة بديخاليػ مغ الشطاـ  06أنطخ ـ    ((4

 .2000لعاـ  مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الخاصة بديخاليػف  01، ؼ 01أنطخ ـ ( 5)
 

)6  (
Kofi NSIA-PEPRA,  "Vérité et justice  " , ASJP Afrique et Francophonie, N°04, school of law, International 

Islamic university,Islamabad, Paxistan , 2013, p. .24  
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 محاكسة محكسة سيخاليهن لسختكبي جخيسة تجشيج األشفال : الفخع الثاني
أوّؿ محكسة تػجو تيسة تجشيج األشفاؿ لمستيسيغ بيا، مخالفة  تعج محكسة سيخاليػف 

، لكشيا قامت مغ جية أخخػ )أوال(بحلظ مبجأ االختراص التكاممي وقػة الذيء السقزي بو 
 ثانيا(.بإدانة أوّؿ رئيذ افخيقي بيحه الجخيسة )

 لسبجأ االختراص التكاممي وقهة الذيء السقزي بهمحكسة سيخاليهن مخالفة  : أوال
مسحكسة اختراصا مذتخكا مع السحاكع ل سحكسة سيخاليػف الشطاـ األساسي لمشح 

عمى أف يكػف لألولى أسبقية عمى الثانية، وليا كحلظ أف تصمب رسسيا مغ السحكسة  الػششية،
 .(1)الػششية التشازؿ ليا عغ اختراصيا وعغ القػاعج اإلجخائية وقػاعج اإلثبات

في ىحا الّرجد، أف محكسة سيخاليػف   شا أف نثيخىاوالشقصة األساسية اّلتي يجب عمي
خالفت مبجأ التكامل السعسػؿ بو في السحكسة الجشائية الّجولية أيغ يتع مشح االولػية لمسحاكع 

 الػششية.
ال تتعجاها إلى  سحكسة سيخاليػف والججيخ بالحكخ كحلظ، أّف ىحه األولػية السسشػحة ل

ف تفخض عمى قزاء دولة أجشبية الّتشازؿ ليا عغ قزية ، إذ ال يسكغ ليا أالسحاكم األجشبية
ماعجا إف كانت ىشاؾ اتفاقية تعاوف بيغ دولة  تجشيج االشفاؿ لمتحقيق أو السحاكسة فييا،

 .(2)سيخاليػف ودولة أخخػ في السجاؿ القزائي كتدميع السجخميغ مثال
ىػ أف نز  -الرجدفي ىحا –األمخ الخصيخ اّلحؼ البج عميشا مغ أف نبّيشو  غيخ أفّ 

يذكل خخقا لقػة الذيء السقزي  الشطاـ األساسي لمسحكسة الخاصة بديخاليػف مغ  19السادة 
إذا رأت أف الجـخ  أماـ القزاء الػششي،  سسح بإعادة محاكسة مغ تست محاكستيعبو عشجما 

الستيع  قج وصف بأنو خخؽ لمقانػف العاـ، أو أّف السحكسة لع تكغ مدتقمة، أو ىجفت إلى إنقاذ
 .(3)مغ السدؤولية، أو أّف اإلدعاء لع يؤد دوره بشداىة

                                       
 . 2000لعاـ  مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الخاصة بديخاليػف  08أنطخ ـ (  (1

 .  175مخجع سابق، ص  ،سعيج دروير ((2
(3) 

 .2000لعاـ  مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الخاصة بديخاليػف  09أنطخ ـ  
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 حكم اإلدانة في جخيسة تجشيج األشفال :ثانيا
ابق "تذارلد تايمهر"أدانت محكسة سيخاليػف  ، نطخا الرتكابو جخائع الخئيذ الميبيخي الد 

شيجتيا  في الحخب األىمية اّلتي تهسة 44ضج اإلندانية وجخائع حخب، مغ خالؿ اتيامو ب 
حيث  سشة، 45جخيسة تجشيج أشفال سيخاليهن ال حين لم يبمغها سن سيخاليػف ومغ بيشيا 

ليربح أوؿ رئيذ افخيقي يجاف بارتكاب جخائع دولية ، سشة 51حكست عميه بالدجن لسجة 
 .(1)مشح محكسة الشػرمبػرغ بعج الحخب العالسية الثانية

 السحكسة الجشائية الجولية  : السصمب الثاني
لسختكبة أثشاء الجية القزائية اّلتي تحاؿ إلييا الجخائع االسحكسة الجشائية الجولية تعتبخ 

واّلتي مغ بيشيا جخيسة تجشيج األشفاؿ، ىحه األخيخة اّلتي تعّج جخيسة حخب الشداعات السدمحة 
   . (2)"7السادة الثامشة مشه، في فقختها الثانية بشج "ه،وفقا ألحكاـ نطاميا األساسي في 

وبشاء عميو تسارس السحكسة اختراصيا بالفرل في جخيسة تجشيج األشفاؿ وفقا 
، وعمى أساسيا تمتـد بستابعة مختكبي )الفخع األول(لمذخوط الػاردة في نطاميا األساسي 

 ػ)الفخع الثاني( جخيسة تجشيج األشفاؿ في الشداعات السدمحة جشائيا
 جولية بالش ظخ في جخيسة تجشيج األشفالاختراص السحكسة الجشائية ال : الفخع األول

ذا اختراصيا لمشطخ في أية قزية إاّل إال يسكغ لمسحكسة الجشائية الجولية أف تحّخؾ 
، )أوال(تست إحالتيا مغ قبل إحجػ األجيدة السحجدة عمى سبيل الحرخ في نطاميا األساسي 

 ػ)ثانيا(ي ذات الّشطاـ وبحلظ يقع عمى عاتقيا االلتداـ بسخاعاة الذخوط السشرػص عمييا ف
 
 

                                       
)1(

 Affaire le procureur c /Chalres Gankay Taylor, N :scsl-03- 01-A, Arret chambre d’Apple du TSSL, 22 

septembre 2013, disponible sur le site :   

www.An.org /preess/fr/2013/sgsm15339.doc.htm  

visité le 05/03/2019, à 23 :14. 
   .1998لعاـ  الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجوليةمغ   08أنطخ ـ  ((2

www.An.org/%20preess/fr/2013/sgsm15339.doc.htm
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اختراص السحكسة الجشائية الجولية بالش ظخ في جخيسة  الجهات السخهلة بتحخيك : أوال
 تجشيج األشفال

الجيات السخػلة بتحخيظ اختراص السحكسة الجشائية الجولية بالّشطخ في قبل تبياف 
 السادة في أحكاـ وردت  ركاف ىحه الجخيسة اّلتي، البج مغ اإلشارة إلى أجخيسة تجشيج األشفاؿ

31
األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية، حيث حجدت األفعاؿ السادية السكػنة  مغ الشطاـ (1)

ليا، كسا اشتخشت أف يكػف ىشاؾ عمع أو قرج جشائي لقياـ السدؤولية الجشائية ومتابعة 
 مختكبي ىحه الجخيسة.

 األشفاؿ في ضع األشفاؿ دوف الخامدة عذخة مغ لجخيسة تجشيج الخكن السادييتسثل 
مباشخة أو غيخ مباشخة، ويكػف  بصخيقةسػاء  العجائيةالعسخ لمسذاركة الفعمية في العسميات 

، كسا يعتبخ ركشا مادي ا أيزا مجخد تقجيع العػف أو التحخيس عات السدمحةذلظ في سياؽ الشدا 
 .(2)الجخيسة ىحه ل ارتكابأو السداعجة بأؼ شكل مغ األشكاؿ مغ أج

السحكسة ع أماػعميو  القتالية معاقب ؿفي األعساؿ األشفا ؾع في إشخاو الذخ ّف كسا أ
مػ ، فظبال ش ميومعاقب عؿ و ر في جخيسة تجشيج األشفاػ متر عو الذخ ف ،(3)الّجولّية الجشائية

ّف ب فإغ اليخ م غتسكّ ل الصفكّغ لؿ، في القتاو إشخاكيجؼ ب لشف فخصمى شخز عع أقجػ
و فإن ؿفي القتا وإشخاكل قب وقاء نفدمتغ م لالجاني سخاح الصفمق أشلػ  أماالجاني يعاقب، 

 ايالتي ارتكبؿ األفعاغ عؿ يدأو باختياره، لكشّ  ياعش ؿعجّنو جخيسة تجشيجه ألغ ع ؿال يدأ
(4)لتعحيبف واكالخصيا بحج ذات عجخائػ لتذكّ ما دامت ل الصفق بح

. 

ا يفي قالشتيجة الجخمية تتحق فّ بأ ؿى جخيسة تجشيج األشفامالسالحع ع فّ في تقجيخنا فإو 
 أو التجشيج التجشيج اإللدامي ـبسجخد قيا حققالجخيسة تتػ ؼ أفّ ث التجشيج، أو بسجخد حج

                                       
 .1998لعاـ  الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجوليةمغ  30أنطخ ـ ( 1)
 08نرخ الّجيغ األخزخؼ، مخجع سابق، ص ( 2)

  .1998لعاـ  الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجوليةمغ  ، بشج ج03، ؼ 25أنطخ ـ ( 3)

 .479 ، صمخجع سابقُسْخَمْج عامخ عّباس،  (4)
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مادية  نتائج تحققالحاجة لوف حة دمالسد و القػات ساعاتلرالح الج ؿعي لألشفاػ الص
 شجيغ.السج ؿاألشفا ؿأفعا غناجسة ع

؛ لجخيسة التجشيج، فيشرخؼ بتػافخ عشرخؼ العمع والقرج الجشائي السعشهي الخكن أما 
دون الصفل  هحاو يفتخض أف يكػف عمى عمع بأف أ يعمعالجخيسة  أف يكػف مختكب ىحهأؼ 

فعميا في العسميات  كواخ قرج إش تجشيجهقـػ بعسخ ورغع ذلظ يمغ ال عذخة سن الخامدة
 .(1)ع مدمحاد الهاقعة التي تثبت وجهد نوف بالظخ  العجائية والقتالية مع العمع

نية وذلظ  ة تجشيج األشفاؿ عغ قشاعة وسػءو يتسثل القرج الجشائي في ارتكاب جخيس
 يختكبيا محطػرة وتخالف ي يكػف عمى عمع بأف األفعاؿ التيألف الجان

ات السعاىج ، إضافة  إلىالعخؼو  قػانيغ و عادات الحخب السحجدة في القانػف الجشائي الجولي
 فرة القرج االحتسالي بأػ جخيسة صمل ػؼ السعش غيتخح الخكف ر أػ كسا يتر، الجولية والسػاثيق

 لفيقب ؿفي القتاو قع اشتخاكويتػ  ةمت مقاتػاق ياجج فيػ يرصحب الجاني شفال إلى مشصقة ت
 .(2)السخاشخل ليحه تعخيس الصف

، والحؼ لو أىسية كبيخة الخكغ الجوليىشاؾ ركغ ثالث لقياـ جخيسة تجشيج األشفاؿ وىػ 
وقػع  نداع مدمح بيغ دولتيغ أو أكثخ أو داخل الجولة بسعشى  الجولية، الجخيسةإثبات وقػع  في

العادية  وىػ العشرخ الحؼ يسيدىا عغ الجخيسة ،يغييجد الدمع و األمغ الجولي الػاحجة،
   .(3)السجخمة في القػانيغ الػششية

ّف السحكسة الجشائية الجولية ال تسارس اختراصيا في جخيسة تجشيج فإوبشاء عميو، 
مغ نطاميا  42الفقخة الثانية من السادة األشفاؿ إاّل إذا تػافخت الّذخوط السحجدة في 

مجمذ األمغ واّلتي تتسثل األساسي والستعمقة بإحالة دولة شخؼ أو السّجعي العاـ، دوف 
:فيسايمي

 (4)
 

                                       
 .176سعيج دروير، مخجع سابق، ص  (1)
(2)

 .480، ص مخجع سابق ُسْخَمْج عامخ عّباس،  
 .84مخجع سابق، ص  نا رفيق سعيج،ز  (3)

  . 1998لعاـ  الجشائية الجوليةالشطاـ األساسي لمسحكسة   مغ 12أنطخ ـ  ((4
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  تقبل بحلظ اختراص أو دولة غيخ شخؼ في الّشطاـ األساسيأف تربح الّجولة شخفا ،
السحكسة فيسا يتعمق بالشطخ في ىحه الجخيسة باعتبار أنيا جخيسة حخب تجخل ضسغ 

 اختراصيا.
  ارتكابيا مغ قبل أحج رعاياىا. وأجولة  الوقػع الجخيسة عمى إقميع 

مشو عمى سبيل  43دة السالقج حّجد الّشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية في 
الحرخ األشخاص السؤىميغ قانػنا لتحخيظ اختراص السحكسة الجشائية الجولية في حالة 

مغ الشطاـ السحكػر  15السادة أو أكثخ مغ الجخائع السشرػص عمييا في  يبجو فييا أّف جخيسة
ّجولية وغيخ أعاله  قج ارتكبت، واّلتي مغ بيشيا جخيسة تجشيج األشفاؿ في الشداعات السدمحة ال

 .(1)الّجولية، وتتسثل ىحه الجيات في الّجوؿ األشخاؼ والسّجعي العاـ، إضافة إلى مجمذ األمغ
ول األشخاف  -أ : اإلحالة من قبل الج 

، سمصة إحالة حالة دولة شخف فيهخػّؿ الّشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية إلى 
إلى السجعي العاـ، وتصمب مشو إجخاء تحقيق في القزية بغية تػجيو اإلتياـ إلى  التجشيج

 . (2)شخز معيغ ارتكب ىحه الجخيسة
ول غيخ األشخافكسا يسكغ  أف تسارس حق إحالة حالة تجشيج الصفل السقاتل  لمج 

اسي مغ الشطاـ األس 42 الفقخة الثانية من السادةلمسحكسة الجشائية الّجولية وذلظ بسػجب 
ذخط يتجمى أساسا في إيجاع اعالف لجػ مدجل بلمسحكسة الجشائية الّجولية، إاّل أّف ذلظ مقّيج 

السحكسة تقبل فيو مسارسة السحكسة الختراصيا بالّشطخ في ىحه الجخيسة إذا ارتكبت عمى 
 . (3)إقميسيا أو مغ قبل أحج رعاياىا

                                       
 .1998لعاـ  الجشائية الجولية الشطاـ األساسي لمسحكسة  مغ 05 ،13أنطخ السادتيغ  ((1

ميجؼ بغ الّصيب، اختراص السحكسة الجشائية الجولية عمى ضػء القانػف والسسارسة، رسالة ماجدتيخ، تخرز قانػف  ((2
 . 127، ص 2013، الجدائخ العاصسة، 01جشائي، كمية الحقػؽ بغ عكشػف، جامعة الجدائخ 

، 2008ر الثقافة لمشذخ والتػزيع، عساف، ، دا01، السحكسة الجشائية الّجولية الّجائسة واختراصاتيا، ط لشجة معسخ يذػؼ   ((3
 .238ص 
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الّجوؿ غيخ شائية الّجولية أو الّجوؿ األشخاؼ في الّشطاـ األساسي لمسحكسة الج تقـػ
اّلتي قبمت باختراصيا بإحالة حالة تجشيج االشفاؿ لمسّجعي العاـ خصّيا، شالبة مشو  األشخاؼ

القياـ بالتحقيق فييا، وتكػف ممدمة بإرفاقيا بسختمف الػثائق اّلتي تؤكج مداعسيا وادعاءاتيا 
 . (1)مغ أجل السباشخة في اإلجخاء

ف تعمغ عجـ قبػليا اختراص السحكسة ّجوؿ األشخاؼ أيسكغ لم ،ومغ جانب آخخ
سشػات تدخؼ مغ بجء سخياف العسل بالّشطاـ األساسي لمسحكسة،  03الجشائية الّجولية لسجة 

ي عمى رأسيا جخيسة تجشيج مشو، واّلت 04وذلظ فيسا يتعمق بجخائع الحخب الػاردة في السادة 
 . (2)االشفاؿ

بإحالة حالة تجشيج األشفاؿ فييا،  غه الجيسهقخاشيةجسههرية الكهنويعتبخ قياـ رئيذ 
ىّي القزية الػحيجة التي اخترت السحكسة الجشائية الّجولية بالّشطخ فييا، أما بالشدبة 

ببعث رسالة إلى السّجعي  "يهري مهسيفيشي" الخئيذ األوغشجيألوغشجا، فعمى الّخغع مغ قياـ 
ب""جير العاـ حػؿ الجخائع اّلتي قاـ بيا  ، واّلتي مغ بيشيا تجشيج االشفاؿ و إصجار الخ 

" و " راسكا لهكهيا"و  " جهزيف كهني"السحكسة الجشائية الّجولية أوامخ القبس ضّج كلٍّّ مغ 
أّنو تخاجع عغ مػقفو بعخض الحساية ليع  إالّ  ،"أوكهت أوديامبه"إضافة إلى  فيشيدت أوتي"

 .(3)بعج الّتػصل إلى اتفاقية سالـ معيع
وليةاعتبخت وقج  العخض السقّجـ مغ رئيذ أوغشجا لجير الّخب، انتياكا  مشظسة العفه الج 

اللتدامات أوغشجا بسػجب القانػف الّجولي، ذلظ أّنيا ىي اّلتي أحالت القزية إلى السحكسة 
الجشائية الّجولية عمى اعتبار أّف الّدمصات السحمية األوغشجية غيخ قادرة عمى القياـ بالّتحقيق 

                                       
 .1998لعاـ  الجولية الجشائيةالشطاـ األساسي لمسحكسة   مغ 53أنطخ ـ  ((1

مػلػد ولج يػسف، السحكسة الجشائية الّجولية بيغ قانػف القػة وقػة القانػف، د ط، دار األمل لمصباعة والّشذخ والّتػزيع،  (2)
 . 82، 81 ، ص ص2013الجدائخ، 

 ،رسالة ماجدتيخ ،السدؤولية الجشائية الّجولية عغ جخائع الحخب في نطاـ السحكسة الجشائية الّجولية ،فخيدة بغ الّدعجؼ  ((3
  .94، ص 22/02/2012 ،جامعة مػلػد معسخؼ تيدؼ وزو ،تخرز القانػف الّجولي العاـ
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غ قبل السحكسة خيسة تجشيج األشفاؿ في أوغشجا، ولع يتع محاكسة ىؤالء الستيسيغ مفي ج
 .(1)الجشائية الّجولية

عي العام  -ب   :اإلحالة من قبل السج 
يحق لمسّجعي العاـ مباشخة تحخيظ الّجعػػ الجشائية الّجولية أماـ السحكسة الجشائية 

ا ق انػني ا يتعمق بجخيسة تجخل ضسغ الّجولية مغ تمقاء نفدو، لكغ بذخط إيجاده أساس 
 .(2)و مجمذ األمغأاختراصيا دوف اإلحالة مغ ِقَبل الّجوؿ األشخاؼ أو غيخ االشخاؼ 

مغ أف نذيخ إلى أّف سمصة السّجعي العاـ في تحخيظ الّجعػػ  جفي ىحا الرجد، الب و
ا فيسا ة بذخوط تتجّمى الستعمقة بجخيسة تجشيج األشفاؿ ليدت سمصة مصمقة بل مقّيج أساس 

 : يأتي
  رّكد الكثيخ مغ الفقياء شخش ا ميع مخّده، أف تكػف الجخيسة قج اْرُتكبت في إقميع دولة شخؼ

، أو كاف مختكبيا أحج رعاياىا شبق ا لمسادة الجولية الجشائيةالشطاـ األساسي لمسحكسة في 
 الجشائيةحكسة لسالسحكػرة سابق ا ؛ إذ يتعّيغ عمى السّجعي التأكج مغ مجػ اختراص ا 12

 ػ (3)التحقيق إقميسيًّا وشخريًّا قبل مبادرتو باتخاذ أؼِّ إجخاء مغ اجخاءات الجولية
 كسا يجػز لو أف يصمب السعمػمات يقـػ السجعي العاـ بتحميل ججية السعمػمات الستمقاة ،

 الجولية أو غيخ الحكػمية، أو أيةمغ الّجوؿ وأجيدة األمع الستحجة والسشطسات الحكػمية 
ويجػز لو تمقي الذيادة التحخيخية أو الذفػية في  ،ا يخاىا مالئسةيب مرادر أخخػ مػثػؽ 

 ػ ( 4)السحكسة مقخ

                                       
محكخات االعتقاؿ الرادرة عغ السحكسة الجشائية الجولية في  ، حػؿ2010التقخيخ الدشػؼ لسشطسة العفػ الّجولية لعاـ  ((1

  :أوغشجا، متاح عمى السػقع
https://www.amnesty.org/download/Documents/40000/pol100012010ar.pdf 

 .15:03: الّداعةعمى  ،05/03/2019  :تّع اإلشالع عميو يـػ
  .1998لعاـ  الجولية الجشائيةالشطاـ األساسي لمسحكسة   مغ 03، ؼ 13 أنطخ ـ ((2

 .1998لعاـ  الجولية الجشائيةالشطاـ األساسي لمسحكسة   مغ 01، ؼ 15 أنطخ ـ( 3)

 .1998لعاـ  الجولية الجشائيةالشطاـ األساسي لمسحكسة   مغ 02، ؼ 15 أنطخ ـ (4)

https://www.amnesty.org/download/Documents/40000/pol100012010ar.pdf
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  وجػب الحرػؿ عمى إذف مغ قبل الّجائخة التسييجية لسباشخة التحقيق مغ قبل السّجعي
جيع ال يحػؿ دوف قياـ السجعى العاـ بتق ئو، فإّف ذلظإلذف بإجخااالعاـ، وفي حالة رفزيا 

 ػ (1)شمب الحق يدتشج إلى وقائع أو أدلة ججيجة تتعمق بالحالة ذاتيا
  إلدامية قياـ السّجعي العاـ بإشعار الّجوؿ االشخاؼ والّجوؿ اّلتي ليا والية عمى الجخائع عمى

أساس سخؼٍّّ ببجئو لمتحقيق ، كسا يسكشو الّتشازؿ عشو، وذلظ في حالة رغبة الجولة بإجخائو 
فيو بعج ستة أشيخ مغ تاريخ التشازؿ أو في أؼ  خهقابال إلعادة نطو تشازليكػف و  لػحجىا،

 ممسػس في الطخوؼ يدتجؿ مشو أف الجولة أصبحت حقا غيخ راغبة وقت يصخأ فيو تغيخ
أو غيخ قادرة عمى االضصالع في التحقيق، ولو أف يصمب مشيا تبميغو برفة دورية بالّتقّجـ 

 ػ(2)السحخز في الّتحقيق
لع يقع السّجعي العاـ بإحالة حالة تجشيج الصفل  –لحج اآلف–اإلشارة إلى أنو  وتججر

 السقاتل إلى السحكسة الجشائية الّجولية ػ

-ج اإلحالة من قبل مجمذ األمن: 
مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية، أف  71يحق لسجمذ األمغ شبقا لمسادة 

عاـ؛ وتدتشج سمصتو في ذلظ إلى أحكاـ الفرل يحيل حالة تجشيج األشفاؿ إلى السّجعي ال
 ػ(3)الّدابع مغ ميثاؽ األمع الستحجة

وتتعمق أحكاـ الفرل الدابع السحكػر أعاله بقياـ مجمذ األمغ بحفع الّدمع واالمغ  
 ػ  (4)مغ ميثاؽ األمع الستحجة 15الّجولييغ السشرػص عمييسا في السادة 

                                       
 .1998لعاـ  الجولية الجشائيةالشطاـ األساسي لمسحكسة   مغ 03، ؼ 15 أنطخ ـ( 1)

 ػ1998الجولية لعاـ مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية  18أنطخ ـ ( 2)
صميحة سي محي الجيغ، الدياسة الجشائية الّجولية في مػاجية الجخائع ضج االندانية، رسالة ماجدتيخ، تخرز قانػف  ((3

 ػ  131، ص 2012عاـ، جامعة مػلػد معسخؼ، تيدؼ وزو، 
 مغ ميثاؽ األمع الستحجة ػ 39أنطخ ـ  (4)
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لسادة، احتكار مجمذ األمغ لدمصة إحالة حالة القخاءة األولية ليحه انمتسذ مغ خالؿ 
استبعاد بعبارة أخخػ وبسفيػـ السخالفة ىشاؾ الستحجة؛ التجشيج دوف غيخه مغ أجيدة األمع 

مصةـ  صخيح لمجسعية العامة من مسارسة هح  الد 
وبشاء عميو، قاـ الكثيخ مغ الفقياء بالبحث في ىحا األمخ، و خمرػا إلى السشاداة 

الجسعية العامة لسشطسة األمع الستحجة مسارسة حق إحالة حالة تجشيج األشفاؿ، بزخورة مشح 
باعتبارىا جيازا رئيدي ا مغ جية، وبيجؼ عخقمة استخجاـ مجمذ األمغ لحق الفيتػ كػرقة 

 ػ (1)ضغط تسارسيا الػاليات الستحجة األمخيكية مغ جية أخخػ 
  (2)الجولية الجشائيةلمسحكسة الشطاـ األساسي  مغ 46السادة إضافة إلى ذلظ، فإّف 

مجمذ األمغ عشج مسارستو لدمصتو في إحالة حالة تجشيج األشفاؿ السقاتميغ،   نّرت عمى أفّ 
فإّنو ال يقـػ بػقف عسل السحكسة الجشائية فحدب، بل يتعّجاه إلى شّمو؛ إذ يتّع إرجاء التحقيق 

، بسػجب قخار صادر عشو شيخ ا، بشاء عمى شمب مغ شخؼ مجمذ األمغ 72لسجة  والسقاضاة
   ػ(3)ويجػز لو تججيج ىحا الّصمب بالذخوط ذاتيا

والحقيقة اّلتي البج مغ ذكخىا ىي أّف أغمب الفقياء قج نادوا بزخورة تفعيل دور مجمذ 
نطخ ا لسا يسكغ أف يشجّخ عغ قخاراتو مغ  الجولية الجشائيةلسحكسة األمغ في عالقتو مع ا

التحقيق والسقاضاة مغ  بإرجاءلعسميا نتيجة لسسارسة حق الفيتػ مغ جية، وقيامو  تدييذ
إذ  ادئو، لكّشو انتقائّي في قخاراتوجية أخخػ، فسجمذ األمغ ساـ في مخكده، مثالّي في مب

 ػ(4)يغمب عمييا الّصابع الدياسي

                                       
 ػ.507، ص 2010المبشاني لمجراسات، بيخوت، لبشاف، ، دار السشيل 01عمي جسيل حخب، القزاء الّجولي الجشائي، ط ( 1)
 ػ1998لعاـ  مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية 16أنطخ ـ ( 2)
فخيج تخيكي، حساية ضحايا الشداعات الجولية السدمحة في القانػف الجولي اإلنداني والفقو اإلسالمي: دراسة مقارنة،  (3)

، 15/05/2014كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، جامعة مػلػد معسخؼ، تيدؼ وزو،  أشخوحة دكتػراه، تخرز القانػف ،
 ػ 310ص 

عبج القادر يػبي، عالقة مجمذ األمغ بالسحكسة الجشائية الّجولية، أشخوحة دكتػراه، تخرز القانػف الّجولي العاـ، كمية  ((4
 ػ 78، ص 2012، 2011الحقػؽ، جامعة دمحم بغ أحسج، وىخاف، 



 إلنسانيالّطفل المقاتل في القانون الدّولي ا آليات حماية                                   ثانيالفصل ال
 

 
95 

ج الصفل لع يقع مجمذ األمغ بإحالة حالة تجشي –لحج اآلف–وتججر اإلشارة إلى أنو 
السقاتل إلى السحكسة الجشائية الّجولية، عمى الّخغع مغ أّف لو الحق في مسارسة ىحه الدمصة 

 ػ(1)سابقاوفقا ألحكاـ الفرل الّدابع مغ ميثاؽ األمع الستحجة السحكػر 
ناشج خبخاء حقػقيػف ونذصاء سعػديػف مجمذ األمغ الجولي بإحالة ممف جخائع وقج 

ة بتجشيج األشفاؿ في الحخب إلى السحكسة الجشائية الجولية، مؤكجيغ ميميذيا الحػثي الستعمق
قج تزاعفت عذخات السخات عسا كانت عميو  تأف حاالت تجشيج األشفاؿ مغ قبل السيميذيا

(2)في بجاية انجالع السعارؾ، ما تدبب في سقػط آالؼ الزحايا مغ األشفاؿ
. 

خريوبحدب  سمصة فإّنو حّبحا لػ كانت لمسحكسة الجشائية الّجولية  رأيشا الذ 
في تحخيظ دعػػ التجشيج حتى ال يفمت الستيسػف بجخيسة  التمقائي ختراص السباشخاال

 تجشيج األشفاؿ مغ العقاب.

ولية لمذخوط الهاردة في الش ظام األساسي  : ثانيا  مخاعاة السحكسة الجشائية الج 
اختراصيا بالّشطخ في جخيسة تجشيج األشفاؿ  وليةالجشائية الجّ تسارس السحكسة 

السقاتميغ، وفق شخوط محجدة في أحكاـ نطاميا األساسي؛ اذ يقع عمى عاتقيا اإللتداـ باحتخاـ 
االختراص الّذخري واإلقميسي، إلى جانب االختراص الدماني مع ضخورة تصبيق مبجإ 

 التكامل.
ولية  خري لمسحكسة الجشائية الج  -أ : االختراص الذ 

خري بايقرج  ؛ أّف )3(ليا شطاـ األساسيملوفق ا  لمسحكسة الجشائية الّجوليةالختراص الذ 
، بسعشى آخخ وبسفيـػ السخالفة؛ فإّنو تّع يقترخ عمى األشخاص الصبيعية فقط اختراصيا 

 .(1)مغ اختراصيا -كذخز اعتبارؼ –استبعاد السدؤولية الجشائية لمّجولة 

                                       
دولي، كمية الحقػؽ  ، تخرز قانػف جشائيياسيغ بغػ، تحخيظ الّجعػػ أماـ السحكسة الجشائية الّجائسة، رسالة ماجدتيخ ((1

 ػ 63، ص  2011،2010والعمـػ الدياسية، جامعة العخبي بغ مييجؼ، أـ البػاقي، 
)2( 

Mia BLOOM, Jhon HORGAN, Small Arms: Children and Terrorism, first published, Cornelle University, 

United State of America, 2019, p.167. 
3))

 . 1998لعاـ  الجوليةالشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية   مغ 25أنطخ ـ  
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السقاتميغ ال تقع عمييع السدؤولية الجدائية عغ الجخائع اّلتي وعميو، فإّف االشفاؿ 
سشة وقت ارتكابيع ليا، إذ أّف  74يختكبػنيا أثشاء تجشيجىع، مادامت أعسارىع تقّل عغ 

 . (2)السحكسة الجشائية الّجولية ال تختز بالّشطخ في الجخائع السختكبة مغ ِقَبل األحجاث
ل شخز قاـ بتجشيج األشفاؿ، دوف االعتجاد إضافة إلى ذلظ، فإّنو تتع مداءلة ك

ا لجولة أو   حكػمة أو عزػ ا في حكػمة أو بخلساف أو مسثال  برفتو الّخسسّية سػاء كاف رئيد 

 ػ(3)وغيخ ذلظ مشتخب ا أو مػضف ا حكػميًّا
كسا أّف ىشاؾ نقصة في غاية األىسية نخيج أف نذيخ إلييا في ىحا الرجد، نّرت عمييا 

و التي مفادىا أف مختكب جخيسة ، (4)الجوليةالجشائية لمسحكسة لشطاـ األساسي امغ  33 السادة
 إالّ  تجشيج األشفاؿ ال يعفى مغ السدؤولية الجشائية إذا كاف قج ارتكبيا امتثاال ألوامخ رئيدو

 بتػافخ الحاالت السحجدة عمى سبيل الحرخ كاآلتي:
  الخئيذ السعشي عمى الذخز التداـ قانػني بإشاعة أوامخ الحكػمة أو كافإذا. 
 ذخز عمى عمع بأف األمخ غيخ مذخوعإذا لع يكغ ال. 
 لع تكغ عجـ مذخوعية األمخ ضاىخة إذا. 

لع ُيجرج مدألة العفػ عغ  الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجوليةوتججر اإلشارة أّف 
مختكبي جخيسة تجشيج األشفاؿ، ألّف ذلظ يذكل إفالت ا مغ العقاب، ويؤدؼ إلى الديادة في 

 .(5)ارتكابيا مسا يذّكل مخالفة  لالتفاقيات الّجولية ولمّشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الّجولية
 
 

                                                                                                                                                                                     
، العجد الحقػؽ مجمة مخمج الّصػرانة، عبج اإللو الّشػايدة، "الّتعخيف بالسحكسة الجشائية الّجولية وبياف حقػؽ الستيع أماميا"، ( (1

   ػ 285، ص 2004، كمية الحقػؽ، جامعة البحخيغ، 01، السجمج 02
      .1998لعاـ  الجوليةالشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية  مغ 26 أنطخ ـ( (2
 . 1998لعاـ  الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية غم 01، ؼ 27أنطخ ـ  ((3
 .1998لعاـ  لمسحكسة الجشائية الجوليةالشطاـ األساسي  غم 33أنطخ ـ   ((4

)5(
 Louise MALLINDER, "Amnesties and International criminal law", The hand book of and International 

criminal law, school of law, Belfast, United Kingdom, November 2009, p.08. 
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ولية  -ب :االختراص اإلقميسي لمسحكسة الجشائية الج 
جخيسة تجشيج االشفاؿ باعتبارىا جخيسة الجولية بالشطخ في  الجشائيةكسة السحتختز 

، ابخيًّ  مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة، في إقميع إحجػ الجوؿ األشخاؼ 18 مسادةلحخب شبق ا 
 ؼ في الشطاـتابعا لجولة شخؼ أو لجولة غيخ شخ  ستيعال، أو أف يكػف اجػيًّ أو ، ابحخيًّ 

 ػ(1)األساسي
 

ولية االختراص  -ج :الدماني لمسحكسة الجشائية الج 
 أخح الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية بالسبجأ العاـ السعسػؿ بو في جسيع

 ،رجعي بعجم جهاز تصبيق القانهن الجشائي بأثخ؛ واّلحؼ يقزي األنطسة القانػنية الجشائية
 وفهري  بأثختدخؼ  ومقتزى ذلظ أف نرػص الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية

عمى الػقائع التي  ، وال يصبقدخػؿ أحكامو حّيد التشفيح قع مشحعمى الػقائع اّلتي ت مباشخ
 . (2)ذلظ حجثت قبل

وما تججر اإلشارة إليو أّف تصبيق ىحا السبجإ يؤدؼ إلى تخسيخ قاعجتيغ أساسيتيغ 
؛ تتجمى األولى في جوليةالشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية ال غم 29و 72أكجتيسا السادتيغ 

الػاردة في ىحا الّشطاـ باعتبارىا نتيجة حتسية  قاعجة عجم رجعية نرهص التجخيم والعقاب
ا في  ، في قاعجة رجعية القانهن األصمح لمستهملسبجإ الذخعية، فيسا أّف الثانية فتتجّمى أساس 

ا بوحالة حجوث فعلٍّ ال يعّج جخيسة  في ضّل القانػف القجيع ، أو كاف مخ ا قياس   ػ (3)فف 

                                       
 .1998لعاـ  لمسحكسة الجشائية الجوليةالشطاـ األساسي  غم 01، ؼ 12أنطخ ـ  (1)

لعمـػ الدياسية، وا ، كمية الحقػؽ دكتػراه  دور القزاء الجشائي الجولي في مكافحة الجخيسة، أشخوحةىذاـ دمحم فخيجة،  ((2
 . 224، 223، ص ص 2014 بدكخة، ،جامعة دمحم خيزخ

(( ، الّشصاؽ القانػني الختراص السحكسة الجشائية الجولية، رسالة ماجدتيخ، تخرز العمـػ يػسف دمحم دمحم غػمة 3
 ػ 176، ص 2012الجشائية، كمية الحقػؽ، جامعة القاىخة، مرخ، 
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إضافة إلى ذلظ، يجب عمى الجولة غيخ الصخؼ في الشطاـ األساسي أف تػدع اعالنا 
بسػجب السادة الثانية عذخة السحكػرة سابقا، تقبل فيو مسارسة السحكسة الختراصيا بالّشطخ 

 .(1)افي جخيسة تجشيج األشفاؿ الػاقعة عمى إقميسيا قبل بجء سخياف ىحا الّشطاـ بالشدبة لي
-د التدام السحكسة الجشائية الجولية بسبجإ التكامل 

بػضع تعخيفٍّ محجد لسبجإ الّتكامل،  الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجوليةلع ُيْعغ 
السحكسة كاف قج أشار إليو في ديباجتو وفي السادة األولى مشو؛ واّلتاف أّكجتا عمى أّف إف 

  .(2)الػششيةمكسمة لالختراصات القزائية الجشائية 
ىحا  وعميو، يقرج بسبجإ التكامل انعقاد االختراص لمقزاء الػششي أوال ، وإذا لع يقع

و يؤوؿ إلى السحكسة الجشائية الجولية لسحاكسة الستيسيغ في ناألخيخ بسباشخة اختراصو، فإ
محّل  جخيسة تجشيج األشفاؿ السقاتميغ، بعبارة أخخػ فإّف السحكسة الجشائية الّجولية لغ تحلّ 

، إال في حالتيغ (3)القزاء الػششّي، ولغ تكػف ليا األسبقية في الّشطخ في ىحه الجخيسة
الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية مغ  47السادة محجدتيغ عمى سبيل الحرخ في نز 

  (4) وىسا: الجولية
تكغ  لع إذا كانت تجخؼ التحقيق أو السقاضاة في الجعػػ دولة ليا اختراص عمييا ما  -أ  

 .حقا غيخ راغبة في االضصالع بالتحقيق أو السقاضاة أو غيخ قادرة عمى ذلظ

 ليا اختراص عمييا، وقخرت الجولة عجـ دولة دعػػ إذا كانت قج أجخت التحقيق في - ب 

                                       
بارعة القجسي، "السحكسة الجشائية الجولية: شبيعتيا و اختراصاتيا ومػقف الػاليات الستحجة األمخيكية وإسخائيل مشيا"،  (1)

، ص 2004، كمية الذخيعة والقانػف، جامعة دمذق، سػريا، 20، السجمج 04العجد  ،العمـػ اإلقترادية والقانػنية مجمة
142.  

لعاـ  الجوليةالشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية مغ  01، ـ الجوليةالشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية  أنطخ ديباجة( 2)
1998 . 

مجمة جامعة دمذق لمعمػـ ، "العالقة التكاممية بيغ السحكسة الجشائية الجولية والقزاء الػششي"، لؤؼ دمحم حديغ الّشايف  ((3
 .533، ص 2011، جامعة دمذق، سػريا، 27، السجمج 03العجد  ،االقترادية والقانػنية

 .1998لعاـ  الجوليةالشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية مغ   01ؼ ، 17أنطخ ـ  (4) 
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 مقاضاة الذخز السعشي ما لع يكغ القخار ناتجا عغ رغبة الجولة أو عجـ قجرتيا حقا عمى
 ة. السقاضا

في محاكسة مختكبي جخيسة تجشيج  عجم رغبة الجولةيسكغ تحجيج  ،عمى ما سبق وبشاء
 (1(األشفاؿ، وفقا الختراصيا الػششي، بتػافخ واحج أو أكثخ مغ األمػر التالية:

  جخػ أو يجخؼ اإلضصالع عمى إجخاءات اتخاذ القخار الػششي بغخض حساية الذخز
سحكسة عمى الشحػ الفي اختراص  تجخل الجشائية عغ جخائع السعشي مغ السدؤولية
 . 05 السذار إليو في السادة

  إلجخاءات بسا يتعارض في ىحه الطخوؼ مع نية تقجيعاحجث تأخيخ ال مبخر لو في 
 الذخز السعشي لمعجالة

 نديو أو بػشخت أو تجخؼ  لع تباشخ اإلجخاءات أو ال تجخؼ مباشختيا بذكل مدتقل أو
 .مع نية تقجيع الذخز السعشي لمعجالة الطخوؼعمى نحػ ال يتفق في ىحه مباشختيا 

، تشطخ السحكسة فيسا إذا كانت الجولة لعجم قجرة الجولة في دعهى معيشةأما بالشدبة 
غيخ قادرة، بدبب انييار كمي أو جػىخؼ لشطاميا القزائي الػششي أو بدبب عجـ تػافخه، 

و غيخ قادرة لدبب آخخ عمى إحزار الستيع أو الحرػؿ عمى األدلة والذيادة الزخورية أ
 .(2)اعمى االضصالع بإجخاءاتي

تعارض بعس  فّ أىي والّشقصة األساسية اّلتي تججر اإلشارة إلييا في ىحا الّرجد، 
 نرػص نطاـ روما األساسي و مبجأ االختراص التكسيمي لمسحكسة، قج يؤدؼ

يخ ذلظ عشج قخاءة ويط، إلى عخقمة تكخيذ السدؤولية الجشائية لسختكبي أشج الجخائع الجولية
 مغ نطاـ رومامشيا  "17الفقخة "ه" بشج"و  "26فقخة "ب" بشج" 18السادة الشز الػارد في 

                                       
 .1998لعاـ  الجوليةالشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية مغ  02ؼ ، 17أنطخ ـ ( (1
 .1998لعاـ  الجوليةالشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية مغ  03ؼ ، 17أنطخ ـ   ((2
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والتي تعتبخ تجشيج األشفاؿ دوف الخامدة عذخ إلداميا أو شػعا في القػات  ؛األساسي
 ػ(1)واستخجاميع لمسذاركة فعميا في األعساؿ الحخبية بسثابة جخائع حخب السدمحة الػششية،

عذخ حتى ما دون الثامشة  ةمن سن الخامدلسقاتميغ  وبالتالي فاستخجاـ دولة ما
 من الشظام األساسي 26ما دامت السادة ة، عج بسثابة جخيسة تختز بيا السحكسال ي عذخ

عاما وقت  18شخز يقل عسخه عغ  ال يكػف لمسحكسة اختراص عمى أؼّ  قزت بأنو
 ػ(2)ارتكاب الجخيسة السشدػبة إليو

تبيغ ىحه الرياغة السصمقة عجـ انعقاد االختراص لمسحكسة لسغ لع يتجاوز سغ 
ارتكابو الجخيسة التي تجخل في نصاؽ اختراصيا، ويدداد األمخ تعقيجا عشجما  سشة وقت18

لعقاب، إذ يربح ىحا محاكستو وىػ ما يؤدؼ إلى إفالتو مغ ا لغ تتسكغ دولة الصفل مغ
مغ الشطاـ تسثل  26جخيسة دولية، فالسادة  ي تعتبخوؿ عغ أفعالو التؤ الذخز غيخ مد

السدؤولية الجشائية الجولية، فيشبغي  أماـ تصبيق قاصبيق مبجأ التكامل، وبالتالي عائتا أماـ عائق
الدياسة الجشائية لمتذخيعات الػششية، وحتى و  أف يكػف ىشاؾ اندجاـ بيغ الشرػص الجولية

خاصة في حالة انييار األنطسة القزائية الػششية ال يؤدؼ ذلظ إلى اإلفالت مغ العقاب و 
 ػ(3)لجوليع

: الستابعة الجشائية لسختكبي جخيسة تجشيج األشفال أمام السحكسة الجشائية الثاني الفخع
 الجولية

السحكسة الجشائية الجولية بستابعة ومعاقبة مختكبي جخيسة تجشيج عمى الّخغع مغ اعتخاؼ 
بقزية جسههرية طخ في قزية واحجة ووحيجة مشح نذأتيا تتعمق ، إاّل أّنيا قامت بالشاألشفاؿ

                                       
 مػلػد أحسج مرمح، العالقة بيغ القانػف الّجولي اإلنداني و القانػف الّجولي لحقػؽ اإلنداف، رسالة ماجدتيخ، تخرز  ((1

 ػ  109، ص 2008قانػف عاـ، كمية القانػف والدياسة، االكاديسية العخبية السفتػحة، الّجنسارؾ، 
وداد محـد سايغي، مبجأ التكامل في ضّل الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية، رسالة ماجدتيخ، تخرز القانػف (2) 

 ػ  96، ص2007، 2006جامعة مشتػرؼ، قدشصيشة، والقزاء الجشائي الجولييغ، كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، 
أعسخ بخكاني، العجالة الجشائية السؤقتة والجائسة: دراسة مقارنة، أشخوحة دكتػراه، كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، جامعة  ((3

 ػ 71، ص 2015مػلػد معسخؼ، تيدؼ وزو، 
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يل اّلتي قامت بتقييج اختراصيا بدبب جسمة مغ العخاق وذلظ )أوال(، الكهنغه الجيسهقخاشية
  ـ )ثانيا(انيا اّلتي البج مغ تبيّ و 

 تجشيج األشفال في جسههرية الكهنغه الجيسقخاشية قزية نسهذجأوال: 
بسباشخة التحقيقات األولية حػؿ جخيسة تجشيج األشفاؿ بشاء عمى يقـػ السجعي العاـ 

 49" قزية الكػنغػ الجيسقخاشية بتاريخ Joseph Kabilaإحالة رئيذ الجسيػرية الكػنغػلي "
جهيمية  14و ذلظ بعج إجخائو تحميل دقيق لمػضع في الكػنغػ الجيسقخاشية مشح   2114أفخيل 
2112

(1). 
إلى  2116جانفي  42ق، قجـ مكتب السجعي العاـ في شيخا مغ التحقي 74و بعج 

 Thomas" تهماس لهبانغا دييمهالجائخة التسييجية شمب بإصجار أوؿ محكخة اعتقاؿ ضج 

Lubanga Dyilo  "
و شمب عمى إثخىا القبس عمى أشخاص آخخيغ ليع عالقة بتجشيج  ،(2)

 .(3)األشفاؿ في الشداعات السدمحة و إشخاكيع في العسميات العجائية بالكػنغػ الجيسقخاشية
" و ىػ الشائب الدابق لخئيذ ىيئة Bosco Natagandaالقزية األخخػ ب "و تتعمق 

، و قج أصجرت الجائخة االبتجائية األولى األمخ األركاف العامة لمقػات الػششية لتحخيخ الكػنغػ
تيسة، مغ بيشيا جخيسة تجشيج  71، حيث وجيت لو 2118أفخيل  29بالقبس عميو بتاريخ 

2001و  2002سشة خالؿ الشداع السدمح في الكػنغػ ما بيغ  71األشفاؿ دوف 
(4). 

  و ىسا "Ngudjol Chui"و  "katanga Germain"أما القزية الثانية فتخز كل مغ 
وقج صجرت محكختيغ  لقػات السقاومة الػششية في إيتػرؼ في الكػنغػ الجيسقخاشية قائجاف

                                       
مشى بػمعدة، دور القزاء الجولي الجشائي في تصبيق القانػف الجولي االنداني، رسالة ماجدتيخ، تخرز القانػف الجولي  (1)

 .90، ص 2009، 2008االنداني، كمية الحقػؽ، جامعة باجي مختار، عشابة، 
 طامي لمكػنغػ.تػماس لػبانغا دييمػ ىػ مؤسذ و زعيع إتحاد الػششييغ الكػنغػلييغ و قائج الجير الش (2)
 .91مشى بػمعدة، مخجع سابق، ص  (3)
نػر سميساف، يػسف البالػؿ، إجخاءات القبس و االتياـ أماـ السحكسة الجشائية الجولية و مقارنتيا بالقانػف الجدائي  (4)

ص  ،22/03/2011الكػيتي، رسالة ماجدتيخ، تخرز قانػف عاـ، كمية الحقػؽ، جامعة الذخؽ األوسط، عساف األردف، 
18. 
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استخجاـ أشفاؿ  تذسل ، حخب جخائعاالندانية و  العتقاليسا بدبب ارتكابيسا لجخائع ضج
 .(1)سشة لمسذاركة في األعساؿ العجائية 71دوف 

و يكػف السجعي العاـ ممدما بإخصار مقجمي الذكػػ الستعمقة بتجشيج األشفاؿ بقبػؿ 
إتساـ إجخاءات التحقيق، أو بخفزو القياـ بيا إذا كانت السعمػمات السقجمة إليو ال تذكل 

مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة، و في ىحه  53السادة أساسا معقػال لمقياـ بيا وفقا ألحكاـ 
 . (2)يخصخ الجائخة التسييجية بحلظالحالة األخيخة 

بعج التحقق مغ األدلة الكافية، تقػـ الجائخة التسييجية بإحالة الذخز الستيع بجخيسة 
تجشيج األشفاؿ إلى الجائخة االبتجائية لمسحاكسة، كسا ليا أف تقـػ بخفس التيع السػجية إليو 

 .(3)جةلعجـ تػفخ األدلة، أو تصمب التأجيل إلى غاية ضيػر أدلة ججي
كسا تؤسذ ىيئة لمسحاكسة و يجػز ليا القياـ بسسارسة أّؼ وضيفة مغ وضائف الجائخة 

مغ نطاميا األساسي، ثع تفتح  64السادة التسييجية التي تكػف مترمة بعسميا وفقا ألحكاـ 
الجمدة بتالوة التيع و مشح الستيع فخصة لمجفاع عغ نفدو أو االعتخاؼ بارتكابو جخيسة تجشيج 

 .(4)اؿاألشف
أما بالشدبة لمسجعي العاـ فإنو ىػ الحؼ يقع عميو عبء إثبات إذناب الستيع بيحه التيسة 

لو  ااألدلة و كل مقبػؿ  السشدػبة إليو و يقػـ بتقجيع الذيػد لمسحكسة التي تقخر في مدألة
 .(5)صمة بالقزية

أما في السخحمة األخيخة مغ اإلجخاءات الستخحة في الجمدات، فإّف السحكسة ممدمة 
بدؤاؿ الستيع بجخيسة تجشيج األشفاؿ عسا إذا كانت لو أقػاؿ ختامية، ثع يتع إحالة القزية 

                                       
 .50وداد محـخ سايغي، مخجع سابق، ص  (1)
 .1998مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعاـ  14، ـ 53أنطخ ـ  (2)
 .1998مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعاـ  65أنطخ ـ  (3)
 .1998الجولية لعاـ مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية  08 ، ؼ04الفقخة  64أنطخ ـ ( 4)
 .343ىذاـ دمحم فخيجة، مخجع سابق، ص  (5)
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من الشظام األساسي  74لمسجاولة إلصجار الحكع الشيائي فييا وفق ما تشز عميو السادة 
 . (1) لجوليةلمسحكسة الجشائية ا

يرجر الحكع مغ السحكسة كتابيا في جمدة عمشية و السجاوالت سخية، و في حالة 
و  77مغ نطاميا األساسي وفقا لمسادة  03االدانة تتخح إحجػ العقػبات الػاردة في الفرل 

"... يكهن لمسحكسة أن تهقع عمى الذخز السجان... إحجى العقهبات التي تشز عمى: 
 التالية:

 سشة. 30دجن لعجد محجد من الدشهات لفتخة أقراها ال -)أ(
الدجن السؤبج حيثسا تكهن هح  العقهبة مبخرة بالخصهرة البالغة لمجخيسة و بالظخوف  -)ب(

 الخاصة لمذخز السجان.
 باإلضافة إلى الدجن، لمسحكسة أن تأمخ بسا يمي: -2
خائية و قهاعج فخض غخامة بسهجب السعاييخ السشرهص عميها في القهاعج االج -)أ(

 االثبات.
مرادرة العائجات و السستمكات و األصهل الشاتجة برهرة مباشخة أو غيخ مباشخة من  -)ب(

 .(2)تمك الجخيسة، دون السداس بحقهق األشخاف الثالثة حدشة الشية"
فقج صجر حكع نيائي يجيشو بالدجغ  "تهماس لهبانغا دييمهوبالشدبة لمتيع السشدػبة ؿ "

سشة، و قج قخر القزاة حداب السجة  71، و أّنو محنب بتجشيج األشفاؿ دوف سشة 44لسجة 
 .(3)و ىي ست سشػات مغ الحكع الرادر 2002التي قزاىا لػبانغا في الدجغ مشح عاـ 

سشة سجشا، و  10" فقج تست إدانتو بعقػبة بهسكه ناثاغانجاأما فيسا يخز الستيع "
 . (1)السحكسة الجشائية الجوليةيعتبخ أوؿ مذتبو بو يدمع نفدو شػعا إلى 

                                       
 .1998مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعاـ  74أنطخ ـ  (1)
 .1998مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعاـ  77نطخ ـ أ (2)

 ، مشذػرة عمى السػقع: 2012جػيمية  10، صادر عغ السحكسة الجشائية الجولية، ICC-01/04-01/06حكع رقع  (3)
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-3022  

 .21:08، عمى الداعة: 28/02/2019 :تع االشالع عميو يـػ

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-3022%20
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" فإف السحكسة الجشائية ماثيه نهقهجمه شهوي " و "كاتشغا جيخمانو فيسا يتعمق بقزتي "
سجن ، في حيغ أصجرت حكع (2)مغ التيع السشدػبة إليو تبخئة هحا األخيخبالجولية قج حكست 

سبتسبخ  74مع احتداب الفتخة التي قزاىا في الدجغ ما بيغ  سشة 42لسجة  كاتانغا جيخمان
2079ماؼ  21و  2003

(3). 
و بالخغع مغ أّف أحكاـ السحكسة الجشائية الجولية السحكػرة سابقا لع تخؽ إلى ششاعة و 
بذاعة ما تع ارتكابو في حق األشفاؿ في الكػنغػ الجيسقخاشية، إاّل أنيا تذكل نرخا لمعجالة 

إضافة إلى ذلظ سجّخمة في كافة السػاثيق الجولية، مػاجية مثل ىاتو األعساؿ الالجولية في 
لجخيسة تجشيج األشفاؿ في كافة مشاشق الشداعات السدمحة فإف ىحه األحكاـ لع  تقع بقسع 

سػاء في الجوؿ العخبية كدػريا و العخاؽ و ليبيا، أو في بعس الجوؿ االفخيقية مثمسا ىػ 
وغشجا، مسا يدتػجب البحث في العخاقيل التي تحػؿ دوف مشع انتذار الحاؿ في الرػماؿ و أ

 ىحه الجخيسة و التي تسكغ السحكسة الجشائية الجولية مغ قسعيا و معاقبة مختكبييا.

 الجشائية الجولية لجخيسة تجشيج األشفالثانيا: العخاقيل الحائمة دون قسع السحكسة 
يا في قسع الجولية مغ مسارسة اختراص لجشائيةتتجمى العخاقيل التي تحج السحكسة ا

 جخيسة تجشيج األشفاؿ في عخاقيل داخمية و أخخػ خارجية.
-أ :الحائمة دون قسع السحكسة الجشائية الجولية لجخيسة تجشيج األشفال لعخاقيل الجاخميةا 

  سا يمي:تتسثل العخاقيل الجاخمية في
 

                                                                                                                                                                                     
 ، مشذػرة عمى السػقع: 2012جػيمية  13، صادر عغ السحكسة الجشائية الجولية، ICC-01/04-02/06حكع رقع ( 1)

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-36-Red 

 .22:47، عمى الداعة: 29/02/2019 :تع االشالع عميو يـػ
 ، مشذػرة عمى السػقع: 2012 ديدسبخ 20، صادر عغ السحكسة الجشائية الجولية، ICC-01/04-02/12حكع رقع ( 2)

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/12-4 

 .00:05، عمى الداعة: 02/03/2019 :تع االشالع عميو يـػ

 ، مشذػرة عمى السػقع: 2014 ماؼ 23، صادر عغ السحكسة الجشائية الجولية، ICC-01/04-01/07حكع رقع ( 3)
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/07-3484-tENG 

 .00:40، عمى الداعة: 02/03/2019 :تع االشالع عميو يـػ
 

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-36-Red
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/12-4
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/07-3484-tENG
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 محجودية االختراص الذخري:-1
الجشائية الجولية فإف اختراصيا يقترخ عمى حدب الشطاـ األساسي لمسحكسة 

سشة و قت ارتكاب  74األشخاص الصبيعية فقط، و ال يشعقج عمى مغ كاف عسخه يقل عغ 
 .(1)جخيسة التجشيج

و بشاء عمى ذلظ فإف ىحا األمخ سيجفع الحكػمات و السميذيات السدمحة إلى استخجاـ 
أف يكػنػا عخضة لمسحاكسة سشة كسجشجيغ و مقاتميغ دوف  74مغ تقل أعسارىع عغ 

 .(2)الجولية
 48دون إلى ما  سشة 45سن و في ىحا الرجد فإف استخجاـ و تجشيج األشفاؿ مغ 

ال يذكل جخيسة حخب، و يخخج عغ دائخة اختراص السحكسة الجشائية الجولية، و  سشة
 .(3)بالتالي عجـ إمكانية مداءلة مختكبييا

كغ دولة الصفل السقاتل مغ في أنو لّسا ال تتس و يحب أف نشػه إلى مدألة ميسة، تتجمى 
تصبيقا لسبجإ شخعية الجخائع و العقػبات، يدداد األمخ تعقيجا و يؤدؼ  محاكسة الستيع بتجشيجه

 .(4)إلى استفحاؿ انتذار ىحه الجخيسة

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .1998مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعاـ  26أنطخ ـ ( 1)
بمقاسع مخمط، محاكسة مختكبي جخائع الحخب أماـ السحكسة الجشائية الجولية، أشخوحة دكتػراه، تخرز قانػف عاـ، كمية  (2)

 .341، ص 2015، 2014تمسداف،  الحقػؽ و العمـػ الدياسية، جامعة أبي بكخ بمقايج،
 .342السخجع نفدو، ص  (3)
أنيذ العيارؼ، مبجأ التكامل في القزاء الجشائي الجولي مغ خالؿ السحكسة الجشائية الجولية، رسالة ماجدتيخ، كمية  (4)

 .61، ص 2005الحقػؽ و العمـػ الدياسية، جامعة السشار، تػنذ، 
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 الثغخة القانهنية لالختراص الدماني:-2
ىفػة ما كاف يجب أف يقع فييا، لمسحكسة الجشائية الجولية في وقع الشطاـ األساسي 

، ما عجا (1)بإقخاره باختراصيا السدتقبمي بالشطخ في الجخائع بسا فييا جخيسة تجشيج األشفاؿ
 .(2)في فقختيا الثالثة 72قياـ الجولة بسسارسة حقيا بإصجار إعالف بسػجب ـ 

 شخاؼاأل مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لمجوؿ 424و أجازت السادة 
التي تقبل االنزساـ، أف تصمب تأجيل اختراص السحكسة بالشطخ في جخيسة تجشيج األشفاؿ 

سشػات تبجأ مغ تاريخ سخياف الشطاـ األساسي عمييا، و في ىحا فخصة لتسكيغ  03لسجة 
مػاششي الجولة مغ اإلفالت مغ العقاب، مسا يؤدؼ إلى إرساء عجالة جشائية حدب الصمب 

 .(3)الجشائية الجولية الّخادعةبجال مغ العجالة 

 عجم فعالية الشظام الخاص بالعقهبات:-3
 -كسا سبق بيانيا-مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية 77السادة لقج حجدت 

العقػبات عمى سبيل الحرخ، و إف كاف ذلظ يشدجع مع مبجإ شخعية الجخائع و العقػبات، إاّل 
ع ، و كاف مغ األججر أف يتع وضعيا حتى تتدعقهبة اإلعجامأنو يالحع أنو لع يتع إدراج 

التقميل مغ جخيسة تجشيج األشفاؿ بجال مغ انتذارىا الػاسع  العقػبة بالصابع الّخدعي و يتع
 مثمسا ىػ األمخ  عميو اآلف في مختمف دوؿ العالع.

غيخ سشػات فسغ  70أّما بالشدبة لعقػبة الدجغ، فيجب وضع حج أدنى ليا عمى األقل 
السعقػؿ أف يتع معاقبة مختكبي جخيسة التجشيج باألشيخ أو باألسابيع لع يشصػؼ عميو مغ 
استيداء في تصبيق الدياسة الجشائية الجولية الّخادعة، و بالشدبة لعقػبة الغخامة السالية، فال 

                                       
، دار اليازورؼ العمسية لمشذخ و التػزيع، عساف، 1ػني لزحايا الجخائع الجولية، ط مػنية بغ بػعبجهللا، السخكد القان (1)

 .92، ص 2013األردف، 
 .1998، مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعاـ 3، الفقخة 12أنطخ ـ  (2)
"، مجمة كمية القانػف لمعمـػ ياسخ دمحم عبج هللا، "معػقات تحقيق العجالة الجشائية الجولية أماـ السحكسة الجشائية الجولية (3)

 .264، ص 2017، كمية القانػف و العمـػ الدياسية، جامعة كخكػؾ، العخاؽ، 06، السجمج 20، العجد القانػنية و الدياسية



 إلنسانيالّطفل المقاتل في القانون الدّولي ا آليات حماية                                   ثانيالفصل ال
 

 
107 

تعتبخ عقػبة قاسية تّحج مغ جخيسة التجشيج، إذ أنيا تتعمق بالجخائع العادية في مختمف 
 التذخيعات الػششية.

ذكل الحمقة األشج ح الحكع الستعمق بتجشيج األشفاؿ يباإلضافة إلى ذلظ فإف عسمية تشفي 
ضعفا و األكثخ ىذاشة في الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية، الحؼ لع يتزسغ شبقا 

سحكسة، و ، أية إشارة إلى التداـ الجوؿ األشخاؼ باالعتخاؼ بأحكاـ ال(1)مشو 416لمسادة 
تشفيحىا، فكل ما ورد في ىحا السػضػع ىػ التحجث عغ دور الجوؿ في تشفيح األحكاـ التي 

 .(2)تتزسغ الدجغ
و نتداءؿ في حالة قبػؿ الجولة تشفيح عقػبة تجشيج األشفاؿ عمى إقميسيا، فإذا شبقت 

العقػبة، كسا فعالية قػانيشيا الجاخمية، فإف ذلظ يؤدؼ إلى عجـ وحجة الدجخ، و بالتالي عجـ 
، لع اوارد اأمخ  وفي سجػنيا يبقى أف حالة عجـ تعييغ أية دولة لتشفيح العقػبة عمى إقميسيا

 .(3)يشز عميو الّشطاـ األساسي لسحكسة الجشائية الجولية

-ب : الحائمة دون قسع السحكسة الجشائية الجولية لجخيسة تجشيج األشفال العخاقيل الخارجية 
تتجّمى العخاقيل الخارجية الحائمة دوف قسع السحكسة الجشائية الجولية لجخيسة تجشيج 

 األشفاؿ فيسا يأتي:
 إنذاء السحكسة الجشائية الجولية بسعاهجة دولية:-1

الصابع اإلتفاقي  لقج أدػ انذاء السحكسة الجشائية الجولية بسعاىجة دولية إلى اضفاء
جإ ندبية السعاىجات اّلحؼ تّع ارساؤه بسػجب اتفاقية فييشا عمييا، وبشاء عمى ذلظ وتصبيق ا لسب

اّلتي أقخت بأف السعاىجة ال تشذأ التدامات  19، بسػجب السادة 7525 لقانػف السعاىجات لعاـ

                                       
 .1998اسي لمسحكسة الجشائية الجولية لعاـ ، مغ الشطاـ األس106أنطخ ـ  (1)
سييمة بػتخعة، تقييع الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية: التقاضي، أشخوحة دكتػراه، تخرز قانػف، كمية  (2)

 .296، ص 2017، 2016، الجدائخ العاصسة، 1الحقػؽ، بغ يػسف بغ خجة جامعة الجدائخ 
.277ص ، ، مخجع سابقعبج هللاياسخ دمحم (  3(  
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 تي تخذى تعخيس مػاششييا لمسحاكسةفإّف الّجوؿ الّ  ،(1) بجوف مػافقتيا الغيخ وحقػؽ لمجولة
عغ جخيسة تجشيج األشفاؿ السقاتميغ أماـ السحكسة الجشائية الّجولية ال تقـػ بالّترجيق عمييا، 

 .(2)مسا يخخجيع مغ دائخة السدؤولية الجشائية 
 هيسشة مجمذ األمن عمى السحكسة الجشائية الجولية -2

 سمصةمغ الشطاـ األساسي  "ب" فقخة 13لسادة باإلضافة إلى ما تقجـ ذكخه، مغ مشح ا
، تسشح مجمذ األمغ سمصة من ذات الشظام 16لسادة األمغ الجولي، فإف ا لسجمذ اإلحالة

وفي ىحا الرجد تقزي ىحه إرجاء التحقيق أو السقاضاة،  سمصةأخخػ أكثخ خصػرة وىي 
 ءعسل السحكسة بخرػص بج لسجمذ األمغ أف يػقف أو يعخقل أفّ  كسا سبق بيانيا؛ السادة

بسػجب قخار  لمتججيج، وذلظ ةشيخا قابم12التحقيق أو السحاكسة أو السزي فييسا لسجة 
 .يرجره مجمذ األمغ استشادا إلى الفرل الدابع مغ ميثاؽ األمع الستحجة

خصيخا عمى اختراص السحكسة الجشائية  احه الدمصة السسشػحة لمسجمذ قيجتعتبخ ى
إنذاء محكسة قػية ومدتقمة، ومسا يديج األمخ سػءا  وفذال بالشدبة لمجوؿ الخاغبة في الجولية،

مغ الشطاـ األساسي، كسا سبق أف ذكخنا،  16بإيقاؼ اإلجخاءات وفقا لمسادة  ذقخار السجم أفّ 
يعشي ترػر إعاقة عسل  مة لمتججيج إلى ما ال نياية،السجة قاب لسجة اثشي عذخ شيخا وىحه

 .(3)دائسة فةية تجشيج األشفاؿ السقاتميغ برالسحكسة في قز

في اختالؼ أراء الجوؿ أثشاء السفاوضات حػؿ 16 تكسغ الحداسية في نز السادة 
العالقة التي يجب أف تخبط السحكسة الجشائية الجولية كييئة قزائية لسجمذ األمغ  شبيعة ىحه

                                       
عتسجت مغ قبل السؤتسخ األمع الستحجة بذأف قانػف السعاىجات الحؼ عقج بسػجب قخارؼ ا  اتفاقية فييشا لقانػف السعاىجات،  ((1

سبخ ديد 6، مؤرخ في 2287، قخار رقع 1966ديدسبخ  5، مؤرخ في 2166الجسعية العامة لألمع الستحجة، قخار رقع 
جانفي  27، دخمت حيد الشفاذ في 1969ماؼ  23، عخضت لمتػقيع في 1969ماؼ  22، اعتسجت االتفاقية في 1967
1980. 

 .297سييمة بػتخعة، مخجع سابق، ص  (2)

، ردع الجخائع الجولية بيغ القزاء الجولي والقزاء الػششي، أشخوحة دكتػراه، تخرز عمـػ جشائية، كمية مارية عسخاوؼ  ((3
 .447-441، ص ص 2016، 2015الحقػؽ والعمـػ الدياسية، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، 
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إمكاف مشحو سمصة وقف التحقيقات أو السحاكسات التي تباشخىا  كييئة سياسية، ومجػ
الجوؿ أثشاء مشاقذات مؤتسخ روما إلى ىحه الثغخة  أشارت العجيج مغ وفػد السحكسة، فقج

 .)1(وشالبت بسعالجتيا
وىحا  ،البجء أو السزييا أشارت إلى تججر مالحطتو عمى صياغة ىحه السادة أنّ ما  و

األمغ يتستع بدمصة شمب التأجيل في أية مخحمة تكػف عمييا الجعػػ  مجمذ يعشي أفّ 
تػ، مباشخة اختراصيا أو حتى ىحه السحكسة قج بجأت لمسحكسة وسػاء كانت السشطػرة أماـ ال

خػؼ مغ أف الت خاءات التحقيق، وىشا تثار مذكمةجوا  لػ قصعت شػشا كبيخا في جسع األدلة
األدلة وضياع أثار الجخيسة وفقجاف  يؤدؼ تجخل مجمذ األمغ بصمب التأجيل إلى إىجار

بذيادتيع، وىي كميا أمػر تؤثخ عمى سيخ التحقيقات، الذيػد أو إحجاميع عغ اإلدالء 
(2(وتجعل الستابعة بعج ذلظ بجوف ججوػ 

. 

 رفس الجول التعاون مع السحكسة الجشائية الجولية-3
الّشطاـ األساسي  مغ 98السادة و 27السادة  يجب اإلشارة إلى التعارض السػجػد بيغ

اميا بسحاكسة مختكبي جخيسة تجشيج األشفاؿ؛ ، يذكل عائق ا أماـ قي(3)لمسحكسة الجشائية الّجولية
ا عمى إقميع دولة  ا بالحرانة، ومػجػد  فإذا كاف الذخز الستيع بارتكاب ىحه الجخيسة متستع 
أخخػ غيخ دولتو، وتقجمت السحكسة إلى الّجولة اّلتي يػجج بيا الستيع عمى إقميسيا شالبة مشيا 

 دولة جشدية الستهمف تمجأ السحكسة إلى تذتخط أ 54تدميسو بغية محاكستو، فإّف السادة 
مشيا رفع الحرانة عشو، وإذا ما رفزت ىحه الّجولة التعاوف مع السحكسة السيسا إذا  لتصمب

كانت دولة غيخ شخؼ في نطاميا األساسي، فال يسكغ لمسحكسة شمب تدميع الستيع، وىحا 

                                       
الجكتػراه  لشيل درجة عسخ محسػد سميساف مخدومي، اختراص السحكسة الجشائية الجولية بسحاكسة مجخمي الحخب، رسالة (1)

 .435 ص، 2005، القاىخة، ،السعيج العخبي لمجراسات العخبيةجراسات القانػنية، الفي الجراسات القانػنية، قدع 
 . 448مارية عسخاوؼ، مخجع سابق، ص (2)

  .1998مغ الّشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الّجولية لعاـ  98، ـ 27أنطخ ـ ( 3)
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كّل عائق ا أماـ إمكانية اّلتي تقّخ بأّف حرانة الذخز ال تذ 23يتعارض مع مزسػف السادة 
 .  (1)مداءلتو جشائي ا أماـ السحكسة الجشائية الّجولية

ول -4 وليةل االنزسامرفس الج   مش ظام األساسي لمسحكسة الجشائية الج 
لستابعة مختكبي الجخائع األشج خصػرة  عمى الّخغع مغ انذاء السحكسة الجشائية الّجولية

في مختمف دوؿ العالع، واّلتي تعتبخ جخيسة تجشيج األشفاؿ السقاتميغ مغ أىسيا وأبخزىا، إاّل 
أّنيا لع تتسكغ مغ ضع كل الّجوؿ إما بدب سياستيا التػسعية عمى غخار الػاليات الستحجة 

لذأف في اليسغ والعخاؽ وغيخىا...، مسا ػ امثمسا ىاألمخيكية، أو نطخ ا ألنطستيا الجكتاتػرية 
 .(2)انتذار ىحه الجخيسة وإفالت مختكبييا مغ العقاباستسخار  ػ إلىأد

إضافة إلى ذلظ، ىشاؾ حاجد آخخ يقف دوف انزساـ ىحه الّجوؿ، يتجمى أساسا في 
 إلدامية تغييخ الجولة السقبمة عمى االنزساـ لقػانيشيا الجاخمية قبل الترجيق عمى نطاميا

 .  (3)األساسي، مسا يجعميا غيخ ممدمة بالخزػع ألحكاميا

 
 
 
 
 
 

                                       
)1( 

Abass ADEMOLA, "The competence of the security council to terminate the jurisdiction of the international 

criminal court " , Texas international law journal, vol:40, N°02, Etats-Unis, 2005,pp. 281,282. 
االمع الستحجة ناصخ العػفي، خرػصية متابعة مختكبي الجخائع أماـ السحاكع الجولية بيغ الفرل الدابع مغ ميثاؽ  (2)

تيدؼ وزو،  كمية الحقػؽ والعمـػ الدياسية، جامعة مػلػد معسخؼ،، رسالة ماجدتيخ، تخرز قانػف عاـ، واآلليات اإلتفاقية
 181، ص25/10/2016

مجمة الصخؽ ذيب، خميل بػخارؼ، "دور السحكسة الجشائية الجولية في حساية األشفاؿ والشداء أثشاء الشداع السدمح"،  دمحم (3)
، ص 2018جػيمية  01أيمػؿ، بميكدخ، تخكيا،  17، جامعة بشجيخما 09، السجمج 05العجد  ،التخبػية والعمـػ االجتساعية

512. 
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 :خالصة الفرل
الجولية و التقاريخ ندتخمز في ختاـ ىحا الفرل، أّنو عمى الّخغع مغ إصجار القخارات 

 لتقميل مغ انتذار ضاىخةمغ ِقبل الجسعية العامة لسشطسة األمع الستحجة ومجمذ األمغ الّجولي 
الجور السسيد  جشة الّجولية لمرميب األحسخ ولم الػسيصة الجيػدتجشيج األشفاؿ، إضافة  إلى 

سشطسة اليػنيديف، واضصالع السحكسة الجشائية الّجولية بسيسة محاكسة السدؤوليغ عغ ىحه ل
الجخيسة، إاّل أّنشا نمسذ قرػرا في كل ىحه اآلليات يحتاج إلى تطافخ جيػد السجتسع الّجولي 

 قزاء عمييا.لم
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االتفاقيات الجولية  البخوتؽكؽالت و خالؿ مختمف قانؽف الجولي اإلندانيالأسيػ 
السبخمة، واألجيدة الجولية اّلتي أنذأىا السجتسع الجولي إلى تكخيذ حساية دولية لمطفل 
السقاتل، إاّل أّنو وبالّخجؽع إلى السسارسة الؽاقعية، لسدشا قرؽر ىحه اآلليات الؽقائية والخدعية 

ثيخ بعزا مؼ الشتائج مع ما تقتزيو متطمبات حساية ىحه الفئة الزعيفة، وكل ىحا بجوره ي
 يمي: واالقتخاحات اّلتي يسكؼ إبخازىا فيسا

: النتائج  أوّلا

  ال يؽجج تحجيج قاطع لسجلؽؿ الطفل السقاتل، فيشاؾ اختالؼ مّخده يخجع إلى االختالؼ في
تحجيج سؼ الطفل السقاتل، واآلخخ يخجع إلى نؽع السياـ اّلتي يحعخ عمى الّرغار 

 مباشختيا.
 " الطفل السقاتل" في حج ذاتيا، وىحا ما دفع بالكثيخ مؼ خبخاء القانؽف الجولي إشكالية عبارة

اإلنداني إلى البحث عؼ تدسية ججيجة مفادىا "األطفاؿ السذاركيؼ في القؽات والجساعات 
 .7002السدمحة" في مؤتسخ باريذ

  تي اقترار قؽاعج القانؽف الجولي اإلنداني عمى تؽفيخ الحساية لمطفل السقاتل في صؽر
 التجشيج اإلجباري والّطؽعي دوف التجشيج اإللكتخوني.

  أرسى البخوتؽكؽالف اإلضافياف األوؿ والثاني التفاقيات جشيف السبادئ الستعمقة بحساية
 ىا بؽضع الجداءات الستختبة عؼ مخالفتيا.ا جدجيا لػ سالطفل السقاتل إاّل أّني

 ة بأسؽأ أشكاؿ عسل األطفاؿ والسيثاؽ وجؽد اختالؼ بيؼ ىحه االتفاقيات واالتفاقية الستعمق
 اإلفخيقي لحقؽؽ الطفل في تحجيج سؼ أدنى لمتجشيج.

  اكتفى البخوتؽكؽؿ اإلضافي األوؿ بحزخ السذاركة السباشخة فقط لألطفاؿ السقاتميؼ في
األعساؿ العجائية، وأىسل السذاركة غيخ السباشخة، كسا قاـ بإغفاؿ مذاركتيػ في القؽات 

 جساعات الّثؽار، إضافة إلى صؽرة التجشيج االختياري.غيخ الشعامية ك
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  لػ يتطخؽ البخوتؽكؽؿ اإلضافي الثاني لمؽضع القانؽني لألطفاؿ السقاتميؼ في الّشداعات
السدمحة غيخ الّجولية، ومؼ ثّػ فإّف الؽضع القانؽني لمطفل السقاتل أسيخ حخب غيخ مؽجؽد 

 في ىحه الشداعات.
 تشطؽي عمى نرؽص متشاقزة، ذلغ  9191لحقؽؽ الطفل لعاـ  أّف إتفاقية األمػ الستحجة

في فقختيا الثانية سسحت لمّجوؿ األطخاؼ أف تقؽـ بتجشيج األطفاؿ ما بيؼ  89أّف السادة 
سشة، والحيؼ يعّجوف أطفاال وفًقا لتعخيف الطفل اّلحي وضعتو السادة األولى مؼ  99و :9

 ىحه اإلتفاقية.
  تقّجما مسيدا فيسا  7000السمحق باتفاقية حقؽؽ الطفل لعاـ أضفى البخوتؽكؽؿ اإلختياري

، إذ تّػ رفع الحج األدنى الشتخاؾ األطفاؿ في بحساية الطفل السقاتل مؼ التجشيجيتعمق 
 سشة. 99إلى  :9الشداعات السدمحة مؼ 

  أّف البخوتؽكؽؿ اإلختياري السمحق باتفاقية حقؽؽ الطفل، قج فّخؽ بيؼ التجشيج اإلجباري
تجشيج اإلختياري؛ حيث نص عمى سؼ الثامشة عذخة كحج أدنى بالشدبة لمتجشيج اإلجباري وال

لألطفاؿ في القؽات والجساعات السدمحة، لكّشو أجاز التجشيج الّطؽعي لسؼ ىػ دوف 
 الدادسة عذخة، مع اكتفائو بحعخ السذاركة السباشخة ليػ دوف السذاركة غيخ السباشخة.

  ي السمحق باتفاقية حقؽؽ الطفل نقمًة نؽعية ومؽضؽعيًة في مجاؿ يعّج البخوتؽكؽؿ اإلختيار
التي -حساية الطفل السقاتل عشج انفخاده بالشص عمى أحكاـ خاصة لمجساعات السدمحة 

يقع عمى عاتقيا واجب أخالقي أكثخ مشو التداـ قانؽني ألنيا التتستع بؽصف الكياف 
ف تجشيجا مباشًخا أو غيخ مباشخ، إجبارًيا بحعخ تجشيجىا لألطفاؿ سؽاء كا -القانؽني الجولي
 كاف أو طؽعًيا.

  اىتساًما كبيًخا  9111الخاصة بأسؽأ أشكاؿ عسل األطفاؿ لعاـ  997أعطت اتفاقية رقػ
لسدألة تجشيج األطفاؿ واعتبختو مؼ أسؽإ أشكاؿ عسميػ، لكّشيا كانت تخص التجشيج القدخي 

 دوف الّطؽعي.
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  عمى األطفاؿ السقاتميؼ  9191الستعمقة بأسخى الحخب لعاـ انطباؽ اتفاقية جشيف الثالثة
 اّلحيؼ يدتفيجوف مؼ الؽضع القانؽني ألسخى الحخب.

  ،تمعب مشعسة األمػ الستحجة دورا ميسا في حساية الطفل السقاتل مؼ خالؿ أىػ أجيدتيا
فرحيح أّف الجسعية العامة تقؽـ بإصجار تؽصيات في شكل إعالنات و قخارات تسشحيا 
القجرة عمى كذف ظاىخة تجشيج األطفاؿ و تخخيجيا سياسيا و أخالقيا أماـ الخأي العاـ 

 العالسي إاّل أّنيا تفتقخ لمطابع اإللدامي بالشدبة لمجساعة الجولية.
  يؤدي إلى السداس بالعجالة إّف مشح مجمذ األمؼ سمطة إرجاء التحقيق و السحاكسة

 .الجشائية الخادعة
 ألفخاد العامميؼ ضسؼ قؽات حفظ الدالـ الجولية مؼ أية اريؼ قياـ مجمذ األمؼ بتح

 مالحقة قزائية يعج إفالتا ليػ مؼ العقاب.
  اإلشادة بالجور السسيد الحي تقؽـ بو كل مؼ المجشة الجولية لمرميب األحسخ و مشعسة

اليؽنيدف عؼ طخيق قياميا بتكثيف حسالت تدخيح األطفاؿ السقاتميؼ و العسل عمى 
 إعادة إدماجيػ. تأىمييػ و

  نمسذ أف آلية المجشة الجولية لمرميب األحسخ آلية ناقرة الفعالية، فسبجأ الدخية الحي تقـؽ
عميو يعتبخ سببا مباشخا في استسخار انتذار ىحه العاىخة، فكاف مؼ السفخوض أف تقـؽ 

لػ تشذأ  ىحه الّمجشة بالتشجيج بيا، إضافة إلى أنيا لػ تحظ بالذخرية القانؽنية، ذلغ أنيا
أّف شارتيا ال تداؿ تحسل دالالت إيجيؽلؽجية و ديشية تجعميا بسؽجب اتفاقية دولية، كسا 

تقف حائال أماـ عالسيتيا، مسا يؤدي إلى غيابيا شبو التاـ في مععػ الّجوؿ االسالمية 
 التي تذيج نداعات مدمحة.

 ة في حق الفاعميؼ ال تسمغ الّمجشة الّجولية لمرميب األحسخ سمطة إصجار قخارات ممدم
 عمى السدتؽى الجولي، و ىحا يحؽؿ دوف وقف ىحه العاىخة.
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  يعتبخ الطفل السقاتل ضحية لجخيسة تجشيجه، و ليذ مدؤوال أو متيسا جشائيا، ألّف السحكسة
الجشائية الّجولية ليذ ليا اختراص عمى األشخاص دوف سؼ الثامشة عذخ سشة و ذلغ 

 .9119ي لعاـ بسؽجب نعاـ روما األساس
  جخيسة تجشيج األطفاؿتقخيخ السدؤولية الفخدية بحق مختكبي. 
  تكاد تكؽف مختكبييػا مالحقة جخيسة حخب إال أف  و اعتبارهرغػ تجخيػ فعل تجشيج األطفاؿ

 .باإلضافة إلى أنيا لػ تحج مؼ تدايج تجشيج األطفاؿ في الشداعات السدمحة ،ضعيفة ججاً 
  أّف الشص عمى اعتبار تجشيج الطفل في الشداعات السدمحة الّجولية و غيخ الّجولية في إطار

نعاـ روما األساسي جخيسة حخب، و كحلغ جخيسًة وفقا لشعاـ سيخاليؽف، يعتبخ تقجما كبيخا 
عمى أساس تتؽيج حسايتو مؼ خالؿ تقجيػ الستيسيؼ بيحه الجخيسة أماـ السحكسة الجشائية 

 لديخاليؽف. الخاصة سحكسةالأماـ الجولية و 
  9فذل الشعاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الّجولية عشجما قرخ اختراصيا األطفاؿ دوف: 

 سشة.
  ،اغفاؿ الشعاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الّجولية صالحية التحخيغ التمقائي لمسحكسة

 الختراصيا لمشعخ في جخيسة تجشيج األطفاؿ مؼ طخؼ السجعي العاـ.
  عتبار مبجأ التكامل نعاما ىجيشا مقيجا الختراص السحكسة الجشائية الّجولية مسا يحج مؼ ا

 فعميتيا في الحّج مؼ جخيسة تجشيج الطفل.
  التي تػ الحكػ بيا  اتبأنو غيخ رادع، نعخا لمعقؽبو رفقائو  لوبانغايتدػ الحكػ في قزية

لألطفاؿ و  ػمؼ أبخزىا تجشيجىالتي ؽىا و في مقابل خطؽرة و جدامة الجخائػ التي ارتكب
تشارلز لديخاليؽف في قزية ذلغ عشج مقارنتو بالحكػ الحي أصجرتو السحكسة الخاصة 

 .تايلور
 قتراحاتثانيا: اإل
اقتخاحات تعتبخ بسثابة تؽصيات، و التي نأمل مؼ خالليا أف يكؽف مؼ مؼ تييئة  البج

 شأنيا دعػ الحساية لمطفل السقاتل كسا يمي:
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 العجد و الفخاغ التذخيعي الّجولي االنداني الستعمق بسدألة التجشيج االلكتخوني  يجب تجارؾ
 لألطفاؿ السقاتميؼ بدؼ نرؽص قانؽنية تحعخه.

  السطالبة بعقج اتفاقية دولية خاصة متعمقة بحساية الطفل السقاتل في الشداعات السدمحة
 .، مع ضخورة تفعيميا واقعّياالجولية و غيخ الجولية

  و البخوتؽكؽؿ االختياري  9191اجعة و تعجيل اتفاقية حقؽؽ الطفل لعاـ ضخورة مخ
التفاقيات  9122، و البختؽكؽليؼ االضافييؼ األوؿ و الثاني لعاـ 7000السمحق بيا لعاـ 

، إضافة 9111لعاـ  997، و اتفاقية أسؽأ أشكاؿ عسل األطفاؿ رقػ 9191جشيف سشة 
كميا تذتخؾ في الحج األدنى لدؼ التجشيج إلى تعجيل نعاـ روما األساسي حتى تربح 

سشة سؽاء كانت مذاركة األطفاؿ مذاركة مباشخة أو غيخ مباشخة، في  99بخفعو إلى 
قؽات نعامية أو غيخ نعامية، أو تػ تجشيجىػ قدخا أو طؽعا أو الكتخونيا، حتى يتػ تجارؾ 

ت مؼ العقاب الشقائص و الثغخات السؽجؽدة في كل واحجة مشيا، وحتى ال يتػ االفال
 سشة. 99و  :9بالشدبة لمستيسيؼ الحيؼ قامؽا بتجشيج أطفاؿ ما بيؼ 

  عقج مؤتسخ دولي لتعجيل الشعاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الّجولية بسا يدسح بحعخ تجشيج
 ة و الثامشة عذخة سشة.األطفاؿ الحيؼ تتخاوح أعسارىػ ما بيؼ الخامدة عذخ 

  االفخيقية و دوؿ الذخؽ األوسط عمى الترجيق عمى نعاـ حث الجوؿ و خاصة الجوؿ
روما األساسي لزساف فعاليتو و مرجاقيتو لحساية األطفاؿ مؼ التجشيج في الشداعات 

 .الخادعة السدمحة، بسا يحقق العجالة الجشائية
 القانؽف الجولي اذ أحكاـ و قؽاعج ة باتخاذ التجابيخ التذخيعية إلنفتفعيل االلتدامات الّجولي

االنداني الستعمقة بسدألة تجشيج األطفاؿ عمى الرعيج الؽطشي، و ذلغ بتذخيع قؽانيؼ أكثخ 
-صخامة لسداءلة السدؤوليؼ عؼ ىحا التجشيج، حتى تكؽف ىحه الخطؽة ىي السشاسبة 

كؽسيمة النتياكات أحكاـ القانؽف الجولي  لمحج مؼ استخجاـ ىؤالء األطفاؿ -محمّيا
 االنداني.
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  إشاعة ثقافة حعخ تجشيج األطفاؿ و تكخيذ الطابع العخفي لو، إذ أّف نذخ ىحا السبجأ ال
 يتأتى فقط بخصج االنتياكات الستعمقة لو بل تتعجاه إلى الترجي لؽقؽعو أصال.

  تكثيف جيؽد السجتسع الّجولي و ترعيج و تفعيل الجعؽات بيؼ مختمف الييئات و
تجشيج األطفاؿ مؼ خالؿ عسمية التشديق و تبادؿ السشعسات الجولية لمترجي لعاىخة 

السعمؽمات بيشيا والعسل عمى تفعيل دورىا بغية وضع حج النتذار ىحه العاىخة عمى 
األقل، فالقانؽف الجولي االنداني ال يحتاج الى تطؽيخ إضافي في قؽاعجه في الؽقت الخاىؼ 

 يحه القؽاعج و تطبيقيا.لتفعيل بقجر ما يحتاج إلى 
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 .في الشزاعات السدلحة ظاهرة تجشيد األطفال حعرتلّركؽك الّدولّية التي ا9 10 رقػ السلحق
 .االتفاقياتبروتوكوالت و اليمثل نفس الّلون أوجه التشابه بين مختلف 

 االتفاقياتبروتوكوالت و الالخانة غير الملونة أوجه االختالف بين مختلف  تمثل
 

 اتفاقية )رقػ
( أسؽأ أشكال 071

عسل األطفال لعام 
0888 

السيثاق االفريقي 
لحقؽق و رفاهية 

 0881الطفل لعام 

البرتؽكؽل السلحق 
حقؽق  اتفاقيةب

 1111الطفل لعام 

حقؽق  اتفاقية
 0878الطفل لعام 

االضافي البرتؽكؽل 
 0866الثاني لعام 

البرتؽكؽل االضافي 
 0866األول لعام 

 
 
 

ارتقاء حعر التجشيد 
 إلى عقؽبات جزائية
 أو عقؽبات أخرى.

، م 12، م 11م 
 16، م 15

حعر إقليسي و 
 خطؽة مؽفقة

 11م 

تقدم معتبر و مسيز 
و نقلة نؽعية 
 ومؽضؽعية 

، م 11، م 10م 
، 1، ف 0ف  12

، 4، ف2ف 
  14، م13م

خفاق و ضعف و ا
  تراجع

 27قرؽر م و 

حعر صارم و 
 مطلق

 "جبشد" 2ف  13م 

حعر للتجشيد 
 تعتريه نقائص 

 11ف  66م 

 
حعر تجشيد 

 األطفال
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 سشة 07
لػ يحدد الحد 

األدنى لدؼ تجشيد 
 األطفال

رفع الحد األدنى 
لدؼ التجشيد 

 04األطفال مؼ 
 سشة 07إلى 

 سشة 04
ذلغ يذكل  لكؼ

 10تشاقزا مع م 
"الطفل كل شخص 

 سشة" 07لػ يبلغ 

 سشة 04 سشة 04
الحد األدنى لدؼ 

 التجشيد

 التزام بتحقيق نتيجة9 
  االلتزام بترسيػ و

برامج عسل تشفيذ 
للقزاء على أسؽء 

عسل أشكال 
األطفال والتي مؼ 

بيشها التجشيد 
 القدري.

 " اتخاذ التدابير
 ."الزرورية

 العقؽبات. تطبيق 

التزام بتحقيق 
 نتيجة

"تتخذ الدول  
األطراف في هذا 

 كافةالسيثاق 
 الالزمة" االجراءات

 التزام ببذل عشاية 
اتخاذ كافة "

التدابير 
 السدتطاعة"

 التزام ببذل عشاية 
"تتخذ الدول 

األطراف جسيع 
 "السسكشة التدابير

التزام بتحقيق 
 نتيجة 

"ال يجؽز تجشيد 
 األطفال..."

 التزام ببذل عشاية 
على أطراف  "يجب

الشزاع اتخاذ 
التدابير 

     السدتطاعة"

طبيعة االلتزام 
الؽاقع على عاتق 

 الدول األطراف
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لػ يتػ التفريق بيؼ 
االشتراك السباشر و 

االشتراك غير 
 السباشر

االشتراك السباشر 
 فقط

االشتراك السباشر 
 فقط

االشتراك السباشر 
 فقط

 االشتراك السباشر
+ االشتراك غير  

السباشر 
)الجؽسدة، 
التسؽيؼ، 
 الحراسة...(

 االشتراك السباشر
  فقط )حسل الدالح(

نؽع االشتراك 
 السحعؽر 

حعر التجشيد 
االجباري فقط ألنه 

سل مؼ أعسال ع
 الّرق و العبؽدية

حعر التجشيد 
االجباري + حعر 
 التجشيد االختياري 

فرق بيؼ التجشيد 
 07االجباري )

التجشيد سشة( و 
 05االختياري )
 سشة(

أحكام  9الجديد
خاصة بالجساعات 

 السدلحة 

حعر التجشيد 
االجباري فقط + 

في القؽات 
 الشعامية فقط

بسفهؽم السخالفة  
يسكؼ تجشيد 

األطفال في القؽات 
 غير الشعامية

حعر التجشيد 
االجباري + حعر 
 التجشيد االختياري 

حعر التجشيد 
 االجباري فقط

صؽر التجشيد 
 السحعؽر
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مع المخترة عملًيا في الندخة الكتابية للمقابلة : 03 رقم الملحق
حماية األطفال في الرراع المدلح بالمكتب اإلقليمي لمنظمة اليونيديف 

 .في الذرق األوسط وشمال افريقيا باألردن
 

 

 

 

 

Meriem (00:00:02): My name is Meriem cheriguene. I am a master student in Algeria. My 

Title of my graduation master is the child combatants in international humanitarian law. 

Thank you very match for accepting this interview. Thank you very much K****. 

 

Meriem (00:00:22): First, I start the article number 08 of the statute of international criminal 

court provide that the recruitment of children under 15 years old is a war crime. What's your 

analysis about this article? Because the other convention like the convention of Geneva 1949 

or their protocols of 1977, the age of recruitment is between 15 and 18. 

 

 Meriem (00:00:59): What do you think about this article? 

 

K**** (00:01:02): Am not sure if I got the question right but I think you referred to the fact 

that there are different ages and there is an inconsistency on how a child can be voluntarily 

recruited.  

 

Meriem (00:01:23): I will start by the second question K**** ?.  

 

K**** (00:01:27): yes sure sure, I think I'm not sure if I’m... Yes please do. Against being a 

little bit slowly so I can get on that.  

 

Meriem (00:01:34): Okay. What is UNICEF assessment of the shortcomings of the 

mechanisms developed by the international community to combat the phenomenon of child 

combatant? Because this phenomenon is still widespread. There are many like a Daech in 

Syria, Boko Haram in Nigeria, Houtis in Yemen etc.  

 

K**** (00:02:03): I mean clearly I cannot speak on UNICEF's positions or you know talk in 

the name of the organization but what I can say, I say a shame.  

 

K**** (00:02:15): You know child protection practitioners that then obviously there's 

inconsistency in international law on the question of age of voluntary recruitment.  
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 K**** (00:02:27): I believe in the CRC, they tried promotion the rights of the child. I believe 

it's mentioned that you know in some states, can recruit from the age of 15, no you know 

voluntary recruitment. If I remember right, but under the age of 15 it's prohibited. 

 

 

K**** (00:02:53): And then you have you know the Paris Principles that are very firm that no 

voluntary recruitment either from states or armed groups can happen under the age of 18. 

Then you have the Rome status due that says 15 and so on, so there is clear inconsistency in 

the age.  

 

K**** (00:03:14): And I believe in the old packing Optional Protocol to the CRC that you 

know states have their right to do the voluntary recruit when the child is 16 and so on. So 

there is different ages and of course that create confusions. 

And not only -you know- inconsistency in the age but it's also inconsistency to who 

applies to so -you know- the states are the only parties, of course, they can sign and ratify 

conventions and so on which means that in the old backward states -that you know- states can 

recruit voluntarily when children are 16. 

But this does not apply to armed groups which can only fall under that the Paris 

Principles which is more you know for standards and soft law and I believe that can create 

tensions when you dialogue with armed actors because groups because they will say you 

know states apparently have the right to do it why don't we have the right to do it. 

 

 

Meriem (00:04:21): OK K****, Is the UNICEF now seeking to use any other conventions or 

principles to reduce this phenomenon? 

 

 K**** (00:04:30): No, I think the one that you mentioned in the Middle East is one -you 

know- you mentioned the Cape Town principles and the Paris commitment and then, of 

course, you have these international conventions. Yeah, exactly the other regional standards 

but then you international law you have next, the Rome status you have their CRC, their 

convention the rights of the child. 

 

Meriem (00:04:52): You have fourth conversions of Geneva.  

 

K**** (00:04:56): Yeah exactly and the optional protocols which also talks about when you 

can recruit a child and when it is appropriate or not.  

 

K****(00:05:05): But as I am as far as I know I mean these are the principles or slash 

standards or the conventions that we refer to I am and I do not.  

 

K**** (00:05:17): I mean I don't. as far as I know, there is no word movement within the 

national community right now to seek any other documents or principles to push for another 

type of soft law or conventions. 

 

K**** (00:05:34): But what I do what I what I can. You know it's likely that you know if you 

work in a country where which has not ratified or even signed the Optional Protocol on the 
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child and conflicts from the Optional Protocol of the CRC, I mean, I believe that in those 

countries you probably advocate for their ratification or the signature of that of a specific 

treaty. 

 

K**** (00:06:06): But I don't I. Your question you asking if there are any other conventions 

ongoing, no in my knowledge so far as I know.  

 

Meriem(00:06:18): and what about the conferences? 

 

K****(00:06:21): I was thinking about that and I've been -you know- checking around a little 

bit down there on the NGO (Non-governmental organization): which usually you know- 

organized and deal with these kinds of things you have for example the Watchlist, I don't 

know if you're familiar with that organization, but no, I cannot see any upcoming event and 

there's nothing that I know either that UNICEF will organize or soon so, I am not aware of 

any conferences that will work well physically be on recruitment and use of children in armed 

conflict. 

 Meriem (00:06:57): And the UNICEF's work is based on international reports, this report is 

cure reports or analysis? 

 

 K****(00:07:10): Sorry can you repeat that. I'm not sure if I understood. 

 

Meriem(00:07:13): Unicef's works is based on international reports, the reports of UNICEF 

 

K****(00:07:20): if we work with this do you mean when we it.  

 

Meriem (00:07:25): Yes.  

 

K**** (00:07:26): If we all, if we report our census report.  

 

K**** (00:07:32): I mean, in relation to recruitment and use of children. There is actually a 

U.N wide mandate called Children and Armed Conflict which is based on Security Council 

resolutions. 

K**** (00:07:46): So in these resolutions, UNICEF is mentioned, I say as an actor, an 

important actor, for this mandate because of their mandate of UNICEF which is -you know- 

protecting the rights of children. And so within this mandate which is not a UNICEF mandate 

it's a U.N. wide mandate. 

 

K**** (00:08:06): UNICEF has a special role in contributing to reporting and monitoring of 

grave child rights violation. And one of these great child rights violations is Recruitment and 

use of children in armed conflict. So, UNICEF Together with other U.N. actors together with 

civil society together with the NGO, I mean we come together as a team and we report on 

these and protect the children. 

 

K**** (00:08:45): Yes so, so exactly, So I mean that the goal and the aim with this type of 

reporting that U.N. agencies together with NGOs and civil society do is to -you know- change 

the behaviors of the parties to stop the conflict, for example, recruitment and use of children. 
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Meriem (00:09:07): So what is the solution in your opinion?. My solution is about activating 

The rules of international humanitarian law by these organizations. 

 

K**** (00:09:15): that's a very good question actually. I don't know if this thing followed. I 

wish it was not. But I think I mean the law that we have now in the framework that we have I 

mean the conventions and principles and standards. I mean they're pretty clear on the fact that 

it's prohibited to recruit and use children in armed conflict. Unfortunately yes there's some 

inconsistency in age but I mean in essence I mean when I think the international community 

as a whole is if has agreed on the fact that children under 18, should not be. 

 

K****(00:10:07): So I think there's a consensus even though maybe is international law on 

some treaties and standards vary in ages. So I'm not sure how I could say in the fact what the 

international humanitarian law can do to more than what they have standing in these treaties. 

But I mean then, I think what they said they really challenge is how you will implement this. 

How we get parties to conflict to add her to international humanitarian law and respect the 

obligations that come with both parties: state parties and non-state parties.  

 

K**** (00:10:51): So yeah I'm not sure if I can answer it correctly from I pursued that, 

maybe you're studying law, so maybe you would be better to answer this question, but I mean 

I can see it more from the implementation side of you where you know in the end, it's actually 

how you follow the framework that we already have and how we can use that. 

 

Meriem (00:11:14): thank you very much for your time and thank you very much for your 

interview. I will put in my these the specialist of protection child in Unicef. 

 

K**** (00:11:32): Yeah, you can yeah, sure. I mean referred to me as a child protection 

practitioner and working on Children and Armed Conflict. That sounds very. That sounds 

accurate to me, but Meriem tell me a little bit there, are you writing a master thesis. When is it 

finished. Can I read it. It will be very interesting to see you write it in English or Arabic ? 

Meryem (00:11:54): : In Arabic 

 

K**** (00:11:56): OK. So it would be difficult to read it.  

 

Meryem (00:12:00):: thank you very much. 

 

K**** (00:12:01): No don't worry. And yes so, best of luck with that, with your, with your 

master thesis. Let me know if you have any questions, just e-mail me and I can see if I can 

find more materials for you with a lower guidance if you ask for some specific, If you have 

specific questions just let me know.  

 

Meriem (00:12:26): OK. Thank you K**** and have a nice day, bye.  

 

K**** (00:12:31): have a nice day too, Bye bye.  
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 قائسة السرادر والسراجع

I. ةغة العربيالم  ب 

 أوال: السرادر

 الدولية:السهاثيق  -أ 
السػقع مغ شخف مشجوبي حكػمات األمع الستحجة في مؤتسخ سان  ،ميثاق األمم الستحدة .1

، 1945أكتػبخ  24حید التشفیح في ، دخل 1945جػان  26فخاندیدكػ، بتاریخ 
، بسػجب قخار الجسعیة 1962أكتػبخ  08وانزست الجدائخ إلى ىیئة األمع الستحجة في 

في جمدتيا  1962أكتػبخ  08(، الرادر بتاریخ 17-)د176العامة لألمع الستحجة رقع 
 . 1020رقع 

ولية: -ب   األنظسة الد 
 تسج مغ قبل مؤتسخ األمع الستحجة، السعالشظام األساسي لمسحكسة الجشائية الدولية .1

، 1998جػیمیة 17الجبمػماسي لمسفػضیغ السعشي بإنذاء محكسة جشائیة دولیة بتاریخ 
  A/CONFولع ترادق عمیو، الػثیقة رقع:  2000دیدسبخ  28الجدائخ عمیو في  وقعت

183/9 .17 JUILLET 1986INF/1999/PCN.ICC،  عمى السػقع: ةمتاح 
http://www.un.org/icc/ara/resources/documents/mix/6e7ec5.htm  

نػفسبخ  30جػیمیة،  12، 1998نػفسبخ  10، السعجلة بسػجب التقاریخ التالیة: تقخیخ 
 01، دخل حید الشفاذ في 2002جانفي  16، 2001جانفي  17، 2000ماي  8، 1999
 .http://www.un.org/french/icc  ، أنطخ السػقع:2002جػیمیة 

 .16/01/2000صادر في  ،الشظام األساسي لمسحكسة الخاصة بديراليهن  .2
ولية: -ج   االتفاقيات الد 

 .باحتخام قػانیغ وأعخاف الحخب البخیة، الستعّمقة  1907لعام اتفاقي ة الىاي .1

http://www.un.org/icc/ara/resources/documents/mix/6e7ec5.htm
http://www.un.org/french/icc.
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، تتعمق بتحدیغ حال الجخحى و السخضى العدكخییغ في السیجان، اتفاقي ة جشيف الثاني ة .2
 .1929جػیمیة  27مؤرخة في 

 :1949اتفاقيات جشيف األربعة لعام  .3
 ،ات فاقي ة جشيف األولى لتحدين  حال الجرحى و السرضى بالقهات السدم حة في السيدان 

، مغ شخف 1960جػان  20، انزست إلیيا الجدائخ في 1949أوت  12ة في مؤرخ
الحكػمة السؤقتة لمجسيػریة الجدائخیة، أنطخ في ذلظ قائسة أىع الركػك الجولیة و 

 المجشةالجيػیة الستعمقة بحقػق االندان التي صادقت عمیيا الجدائخ، مشذػر صادر عغ 
 .2008الندان، مارس الػششیة االستذاریة لتخقیة و حسایة حقػق ا

  ات فاقي ة جشيف الثانية لتحدين حال الجرحى و السرضى و الغرقى بالقهات السدم حة في
، مغ 1960جػان  20، انزست إلیيا الجدائخ في 1949أوت  12، مؤرخة في البحار

شخف الحكػمة السؤقتة لمجسيػریة الجدائخیة، أنطخ في ذلظ قائسة أىع الركػك الجولیة و 
 المجشةالستعمقة بحقػق االندان التي صادقت عمیيا الجدائخ، مشذػر صادر عغ الجيػیة 

 .2008الػششیة االستذاریة لتخقیة و حسایة حقػق االندان، مارس 
 1949أوت  12، مؤرخة في ات فاقي ة جشيف الثالثة بذأن معاممة أسرى الحرب ،

ة لمجسيػریة ، مغ شخف الحكػمة السؤقت1960جػان  20انزست إلیيا الجدائخ في 
الجدائخیة، أنطخ في ذلظ قائسة أىع الركػك الجولیة و الجيػیة الستعمقة بحقػق االندان 

الػششیة االستذاریة لتخقیة و  المجشةالتي صادقت عمیيا الجدائخ، مشذػر صادر عغ 
 .2008حسایة حقػق االندان، مارس 

  مؤرخة في الحرباتفاقي ة جشيف الرابعة بذأن حساية األشخاص السدنيين في وقت ،
، مغ شخف الحكػمة 1960جػان  20، انزست إلیيا الجدائخ في 1949أوت  12

السؤقتة لمجسيػریة الجدائخیة، أنطخ في ذلظ قائسة أىع الركػك الجولیة و الجيػیة 
الػششیة  المجشةالستعمقة بحقػق االندان التي صادقت عمیيا الجدائخ، مشذػر صادر عغ 

 .2008سایة حقػق االندان، مارس االستذاریة لتخقیة و ح
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عتسجت مغ قبل السؤتسخ األمع الستحجة بذأن قانػن ا  ،اتفاقية فييشا لقانهن السعاىدات .4
، 2166السعاىجات الحي عقج بسػجب قخاري الجسعیة العامة لألمع الستحجة، قخار رقع 

، ، اعتسجت 1967دیدسبخ  6، مؤرخ في 2287، قخار رقع 1966دیدسبخ  5مؤرخ في 
، دخمت حید الشفاذ 1969ماي  23، عخضت لمتػقیع في 1969ماي  22االتفافیة في 

 .1980جانفي  27في 
 1977البروتهكهالن االضافيان التفاقيات جشيف األربعة، لعام  .5
  ل التفاقي ات جشيف ، 1949أوت  12، السشعقجة في األربعةالبروتهكهل اإلضافي األو 

، صادقت 1977جػان  08الشداعات السدمحة الجولیة ، مؤرخ في  يتعمق بحسایة ضحایا
، 1989ماي  16، مؤرخ في 8-968عمیو الجدائخ بسػجب السخسػم الخئاسي رقع 

 .1989ماي  17، الرادرة في 20ج.ر.ج.ج، عجد 
 1949أوت  12، السشعقجة في األربعةالتفاقي ات جشيف  البروتهكهل اإلضافي الثاني ،

، 1977جػان  08ضحایا الشداعات السدمحة  غیخ الجولیة ، مؤرخ في يتعمق بحسایة 
ماي  16، مؤرخ في 8-968صادقت عمیو الجدائخ بسػجب السخسػم الخئاسي رقع 

 .1989ماي  17، الرادرة في 20، ج.ر.ج.ج، عجد 1989

 20، مؤرخ في 44/25، اعتسجتيا الجسعیة العامة بسػجب القخار ات فاقي ة حقهق الط فل .6
صادقت عمیو الجدائخ ، 1990سبتسبخ  02، دخمت حید الشفاذ في 1989بخ نػفس

، ج.ر.ج.ج، 1992دیدسبخ  19، مؤرخ في 461-92بسػجب السخسػم الخئاسي رقع 
 .1992دیدسبخ  23، الرادرة في 91عجد 

نػفسبخ  29، بجأ العسل بو في 1990لعام  السيثاق اإلفريقي لحقهق الط فل ورفاىي تو .7
، مؤّرخ في 03/242یو الجدائخ بسػجب السخسػم الّخئاسي رقع ، صادقت عم1999

 .07/2013/ 09، مؤرخ في 41ج ر عجد  08/07/2003
، تتعمق بحطخ أسػأ أشكال عسل األشفال واإلجخاءات الفػرّیة لمقزاء 182االتفاقي ة رقم  .8

، 1999جػان  17، اعتسجت مغ شخف السؤتسخ العام لسشطسة العسل الجولیة عمیيا
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، مؤّرخ في 2000/387عمیيا الجدائخ بسػجب السخسػم الخئاسي رقع صادقت 
 .03/12/2000، مؤّرخ في 73، ج ر عجد 28/11/2000

البروتهكهل االختياري األول الت فاقي ة حقهق الط فل بذأن اشتراك األطفال في الش زاعات  .9
العامة  ، اعتسج و عخض لمتػقیع و الترجيق و االنزسام بسػجب قخار الجسعیةالسدم حة

فیفخي  23، دخل حید الشفاذ في 2000ماي  25، السؤرخ في 263لألمع الستحجة، رقع 
 02، مؤرخ في 299-06صادقت عمیو الجدائخ بسػجب السخسػم الخئاسي رقع ، 2002

 .2006سبتسبخ  06، الرادرة في 55، ج.ر.ج.ج، عجد 2006سبتسبخ 
جامعة الّجول العخبّیة عمى ، مرادق عمیو مغ مجمذ اإلطار العربي لحقهق الط فل .10

 .2001مارس  28مدتػى القّسة السسمكة االردنیة الياشسّیة، عّسان، 
 القرارات الدولية -د 

 رارات مجمس األمنق-1-د
(، الستعمق بإنذاء محكسة سیخالیػن ، الرادر 2000) 1315قرار مجمس األمن رقم  .1

 السػقع:، مشذػر عمى S/RES/1315( 2000)، الػثیقة رقع 2000أوت  14في 
https://undocs.org/ar/S/RES/1315(2000) 

 .43:18عمى الداعة:  14/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 
 

يتعمق باألشفال و الرخاعات السدمحة، (، 2004) 1539قرار مجمس األمن رقم  .2
 ذػر عمى السػقع:ش، مS/RES/1539(4002)قع ، الػثیقة ر 2004أفخیل  22الرادر في 

https://undocs.org/ar/S/RES/1539(2004( 

 .13:58عمى الداعة:  07/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 
الستعمق باألشفال و الشداع السدمح، الرادر (، 2009) 1882قرار مجمس األمن رقم  .3

 ، مشذػر عمى السػقع: S/RES/1882(2009)، الػثیقة رقع 2009أوت  04في 
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009) 

 .18:19عمى الداعة:  08/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 

https://undocs.org/ar/S/RES/1315(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1539(2004(
https://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009
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(، الستعمق باألشفال و الرخاعات السدمحة، 2011) 1998مجمس األمن رقم قرار  .4
 ، مشذػر عمى السػقع:S/RES/1998( 2011)، الػثیقة رقع 2011جػیمیة  12الرادر في 

https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011) 

 .34:10عمى الداعة:  09/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 
 الستعمق باألشفال و الرخاع السدمح، الرادر(، 2011) 2427قرار مجمس األمن رقم  .5

 ، مشذػر عمى السػقع:S/RES/2427( 2018) ، الػثیقة رقع2018جػیمیة  09في 
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018) 

 .56:13عمى الداعة:  09/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 
 30، يتعمق بالحالة في الرػمال، الرادر في (2018) 2431قرار مجمس األمن رقم  .6

 مشذػر عمى السػقع: ،S/RES/2431 (2018)، الػثیقة رقع 2018جػان 
 https://undocs.org/ar/S/RES/2431%20(2018) 

 .18:32عمى الداعة:  24/02/2019تع االشالع عمیو يػم: 
 

 قرارات الجسعية العامة-2-د

، الستزسغ حقػق الصفل، (1997) 77/51لألمم الستحدة رقم  قرار الجسعية العام .1
  :مشذػر عمى السػقع، A/RES/51/77(1997) ، الػثیقة رقع1997فیفخي  20 الرادر في

https://www.un.org/arabic/documents/GARes/51/A_RES_51_077.pdf 

 .17:09عمى الداعة:  27/02/2019: تع االشالع عمیو يػم
الستزسغ تعدید حقػق األشفال (، 2004) 157/58 الجسعية العامة رقم قرار .2

، مشذػر A/RES/58/157(2004)، الػثیقة رقع 2004مارس  09وحسايتيا، الرادر في 
 :عمى السػقع

https://undocs.org/ar/A/RES/85/185 

 .23:09عمى الداعة:  01/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 
الستزسغ حقػق األشفال، الرادر في (، 2007) 146/61 قرار الجسعية العامة رقم .3

  :، مشذػر عمى السػقعA/RES/61/146(2007)، الػثیقة رقع 2007جانفي  23
https://undocs.org/ar/A/RES/61/146 

https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431%20(2018)
https://www.un.org/arabic/documents/GARes/51/A_RES_51_077.pdf
https://www.un.org/arabic/documents/GARes/51/A_RES_51_077.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/58/157
https://undocs.org/ar/A/RES/61/146
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 .02:22عمى الداعة:  03/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 
 الستزسغ حقػق الصفل بیان بذأن(، 2018) 245/72قرار الجسعية العامة رقم  .4

 ، الػثیقة رقع2018جانفي  23اآلثار السالیة الستختبة، الرادر في 
A/RES/72/245(2018)مشذػر عمى السػقع ،:  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/245 

 .47:14عمى الداعة:  04/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 
 التقارير الدولية -ه 

إلى الجسعیة تقرير السسثل الخاص لألمين العام السعشي باألطفال و الشزاع السدمح  .1
الرادرة بتاریخ  ،A/63/227 ، الػثیقة رقع63في دورتيا العامة و مجمذ حقػق االندان، 

 ، مشذػر عمى السػقع: 2008أوت  06
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/227&Lang=A&Area=UNDOC 

 .12:14عمى الداعة:  06/03/2019االشالع عمیو يػم: تع 
إلى الجسعیة  تقرير السسثل الخاص لألمين العام السعشي باألطفال و الشزاع السدمح .2

، مشذػر 2009أوت  06الرادرة بتاریخ  ،A/64/254، الػثیقة رقع 64العامة، في دورتيا 
  عمى السػقع:

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/254&Lang=A&Area=UNDOC 

 .17:22عمى الداعة:  05/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 
ولية لع .3 ، حػل محكخات االعتقال الرادرة 2010ام التقرير الدشهي لسشظسة العفه الد 

  :عغ السحكسة الجشائیة الجولیة في أوغشجا، متاح عمى السػقع
https://www.amnesty.org/download/Documents/40000/pol100012010ar.pdf 

 .15:03، عمى الّداعة 05/03/2019  ع عمیو يػم:تّع اإلشال
إلى  التقرير الدشهي لمسسثل الخاص لألمين العام السعشي باألطفال و الشزاع السدمح .4

 ،A/HRC/21/38، الػثیقة رقع 21الجسعیة العامة و مجمذ حقػق االندان، في دورتيا 
 ، مشذػر عمى السػقع: 2012جػان  28الرادرة بتاریخ 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/21/38&Lang=A&Area=UNDO

C 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/227&Lang=A&Area=UNDOC
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/254&Lang=A&Area=UNDOC
https://www.amnesty.org/download/Documents/40000/pol100012010ar.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/21/38&Lang=A&Area=UNDOC
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/21/38&Lang=A&Area=UNDOC


 الوزاجعو  الوصادر قائوة
 

 
135 

 .21:19عمى الداعة:  05/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 
إلى  ،ش زاع السدم ح في جسيهري ة إفريقيا الهسطىتقرير األمين العام عن األطفال وال .5

، مشذػر 2013دیدسبخ  31، الرادرة بتاریخ S/2013/787مجمذ األمغ، الػثیقة رقع 
 عمى السػقع:

 https://undocs.org/ar/S/2013/787 

 .11:27 عمى الداعة 17/02/2019تع االشالع عمیو يػم: 
نػفسبخ  20، الذبكة الدػرّیة لحقػق االندان، تقرير أطفال سهريا الحمم السفقهد .6

 ، مشذػر عمى السػقع:16-13، ص ص 2014
http://SN4hr.org 

 .16:33عمى الداعة  2019/ 09/02تّع اإلّشالع عمیو يػم 
، إلى مجمس األمن األمين العام عن األطفال والش زاع السدم ح في الرهمال، تقرير .7

 ، مشذػر عمى السػقع: 2016دیدسبخ  22، الرادرة بتاریخ S/2016/1098الػثیقة رقع 

https://undocs.org/ar/S/2016/1098 

 .10:57عمى الداعة:  25/02/2019تع االشالع عمیو يػم: 
معاناة األشفال في سػریا األسػأ عمى -في الحزیس -،تقرير مشظسة اليهنيدف .8

 ، مشذػر عمى السػقع:2017االشالق، 
https://www.unicef.org/ar/هعاناة-األطفال-في-سوريا-األسوأ-على-اإلطالق  

 .23:06عمى الداعة  17/03/2019تع االشالع عمیو يػم 
إلى مجمذ األمغ، الػثیقة ، تقرير األمين العام عن األطفال والش زاع السدم ح في نيجيريا .9

 ، مشذػر عمى السػقع:2017أفخیل   10، الرادرة بتاریخS/2017/304 رقع
https://undocs.org/ar/S/2017/304 

 .13:08عمى الداعة:  19/02/2019تع االشالع عمیو يػم: 
، إلى الجسعیة العامة و مجمذ تقرير األمين العام عن األطفال والش زاع السدم ح .10

، مشذػر 2017أوت   27بتاریخ ، الرادرة A/72/361-S/2017/821األمغ، الػثیقة رقع 
  عمى السػقع:

https://undocs.org/ar/S/2013/787
https://undocs.org/ar/S/2013/787
http://sn4hr.org/
https://undocs.org/ar/S/2016/1098
https://www.unicef.org/ar/%20معاناة-الأطفال-في-سوريا-الأسوأ-على-الإطلاق
https://undocs.org/ar/S/2017/304
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https://undocs.org/ar/S/2017/821  

 .15:41عمى الداعة:  22/02/2019تع االشالع عمیو يػم: 
، 2017إلى ماي  2016تجشیج األشفال في الیسغ مغ يشايخ أطفال وقهد لمحرب،  .11

، مشذػر  14، 13 ، ص ص2017ئق لمتػّجو السجني، صشعاء، الیسغ، مؤّسدة وثا
 عمى السػقع:

www.Wetchaq.org 

 .02:10، عمى الداعة 11/02/2019تّع اإلّشالع عمیو يػم 

، 2018كیف خحل العالع األشفال في الشداعات في عام تقرير مشظسة اليهنيدف،  .12
 السػقع:مشذػر عمى 

https://www.unicef.org/ar/4005-كيف-خذل-العالن-األطفال-في-النزاعات-في-عام  

 .23:06عمى الداعة  17/03/2019تع االشالع عمیو يػم 
 أحكام السحكسة الجشائية الدولية -و 

، 2012جػیمیة  10، صادر عغ السحكسة الجشائیة الجولیة ،ICC-01/04-01/06حكم رقم  .1
  مشذػرة عمى السػقع:

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-3022  

 .21:08، عمى الداعة: 28/02/2019االشالع عمیو يػم تع 
، 2012جػیمیة  13، صادر عغ السحكسة الجشائیة الجولیة، ICC-01/04-02/06 حكم رقم .2

  مشذػرة عمى السػقع:
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-36-Red 

 .22:47، عمى الداعة: 29/02/2019تع االشالع عمیو يػم 
دیدسبخ  20، صادر عغ السحكسة الجشائیة الجولیة، ICC-01/04-02/12حكم رقم  .3

 ، مشذػرة عمى السػقع: 2012
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/12-4 

 .02:05، عمى الداعة: 02/03/2019تع االشالع عمیو يػم 

https://undocs.org/ar/S/2017/821
www.Wetchaq.org
https://www.unicef.org/ar/كيف-خذل-العالم-الأطفال-في-النزاعات-في-عام-2018
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-3022%20
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-36-Red
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/12-4
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ماي  23، صادر عغ السحكسة الجشائیة الجولیة، ICC-01/04-01/07حكم رقم  .4
 ، مشذػرة عمى السػقع: 2014

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/07-3484-tENG 

 .02:30، عمى الداعة: 02/03/2019تع االشالع عمیو يػم 
 السعاجم والقهاميس -ز 

، دار صادر، لبشان، 15، لدان العخب، السجّمج أبه الفزل دمحم بن مكرم بن مشظهر .1
1993. 

صبعة الكاثػلیكّیة، لبشان، ، الس01، السجّمج 19السشجج في الّمغة، ط ،معمهف لهيس .2
2010. 

 .1974، دار السذخق، لبشان، 18، مشجج الّصاّلب، طفؤاد أفرام البدتاني .3
 

 السراجعثانيا: 
 الكتب -أ 

دراسة الّذبكات الجاعسة والسعارضة لمجولة اإلسالمّیة ، إليزابيت بهديين بارون وآخرون  .1
ط، مؤّسدة راْنج ساْنَتا مػنیكا، كالیفػرنیا، الػالیات د في العخاق وسػریا عبخ التػیتخ، 

 .2016السّتحجة األمخیكّیة، 
، دار 1، حقػق الّصفل بیغ السػاثیق الجولّیة وقانػن العقػبات الجدائخي، طبهلحية شييرة .2

 .2011جيجة، مرخ، الجامعة الج
، دار الیازوري 1السخكد القانػني لزحایا الجخائع الجولیة، ط  ،بن بهعبدهللا مهنية .3

 .2013العمسیة لمشذخ و التػزیع، عسان، األردن، 
جخیسة التجشیج اإللكتخوني لإلرىاب وفقا لقانػن العقػبات الجدائخي،  ،بن سالم إيسان .4

والدیاسّیة االقترادّیة، بخلیغ،  راسات اإلستخاتیجّیةالسخكد الجیسػقخاشي العخبي لمجّ  ،1ط
 .2018ألسانیا، 

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/07-3484-tENG
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/07-3484-tENG
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ط،  ، دشائّیة الجولّیة لحقػق الّصفلاالنتياكات الج ،بذرى سميسان حدين العبيدي .5
 .2010مشذػرات الحمبي الحقػقّیة، لبشان، 

، دار الفارابي، لبشان، 1الػلج السقاتل، تخجسة باسل بجیع الدیغ، ط ،جاكهب أودي .6
2009. 

ط، دار  الّجولیة بیغ قانػن القػة وقػة القانػن، د السحكسة الجشائیة ،ولد يهسف مهلهد .7
 .2013األمل لمصباعة والّشذخ والّتػزیع، الجدائخ، 

، دار الثقافة 01الّجائسة واختراصاتيا، ط  الّجولیة السحكسة الجشائیة ،لشدة معسر يذهي  .8
 .2008لمشذخ والتػزیع، عسان، 

، دار الخالفة 03، صحیح مدمع، ج الحجاج بن مدمم بن ورد القذيري مدمم بن  .9
 .1912العمیة، تخكیا، 

، مشذػرات الحمبي 1حسایة حقػق الصفل في ضّل االتفاقّیات الجولّیة، ط ،مرزوق وفاء .10
 .2010الحقػقّیة، لبشان، 

فة ، دار الثقا1عساد دمحم ربیع، القانػن الجولي اإلنداني، ط ،سييل حدين الفتالوي  .11
 .2007لمشذخ والتػزیع، عسان، 

ط  أسمحة الفزاء اإللكتخوني في ضػء القانػن الجولي اإلنداني، ،عادل عبد الرادق .12
 .81-79، ص ص 2016قبمّیة، اإلسكشجرّیة، ، وحجة الّجراسات السدت23

حقػق الّصفل بیغ الذخیعة اإلسالمّیة والقانػن  ،عبد العزيز مخيسر عبد اليادي .13
 .1997مقارنة ، د ط، مصبػعات جامعة الكػیت، الكػیت، الّجولي: دراسة 

، دار السشيل المبشاني لمجراسات، 01القزاء الّجولي الجشائي، ط عمي جسيل حرب،  .14
 .2010بیخوت، لبشان، 

الّشطام القانػني لحسایة الّصفل ومدؤولیتو الجشائّیة والسجنّیة،  ،خالد مرطفى فيسي .15
 .2012ة، مرخ، ، دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجریّ 1ط
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 الجامعية و السذكرات الرسائل -ب 
 الدكتهراهأطروحات  -1-ب
السعاممة الجشائّیة لألحجاث السشحخفیغ في القانػن الیسشي،  ،الجسرة عبد الرحسن مجاىد .1

، 1دراسة مقارنة، أشخوحة دكتػراه، تخّرز قانػن عام، كمّیة الحقػق، جامعة الجدائخ
 .2013، 2012الجدائخ العاصسة، 

تجخیع الّتعّجي عمى حقػق الّصفل في القانػن الّجولي، أشخوحة دكتػراه،  ،بهصه ار ميدهم .2
تخّرز قانػن عام، كمیة الحقػق والعمػم الدیاسّیة، جامعة أبي بكخ بمقايج، تمسدان، 

2016 ،2017. 
الجخائع ضج االندانیة ضسغ اجتياد السحاكع الجشائیة الجولیة والػششیة، بهشسال صشدرة،  .3

كمیة الحقػق، جامعة اإلخػة مشتػري، قدشصیشة،  وحة دكتػراه، تخرز القانػن،أشخ 
09/11 /2017. 

تقییع الشطام األساسي لمسحكسة الجشائیة الجولیة: التقاضي، أشخوحة  ،بهترعة سييمة .4
، الجدائخ 1جامعة الجدائخ  ن، كمیة الحقػق، بغ يػسف بغ خجةدكتػراه، تخرز قانػ 

 .2017، 2016العاصسة، 
، العجالة الجشائیة السؤقتة والجائسة: دراسة مقارنة، أشخوحة دكتػراه، كمیة بركاني أعسر .5

 .2015الحقػق والعمػم الدیاسیة، جامعة مػلػد معسخي، تیدي وزو، 
مجال تصبیق نطام الحسایة الخاّصة في القانػن الّجولي اإلنداني، أشخوحة  ،جبابمة عسار .6

ي، كمّیة الحقػق والعمػم الدیاسّیة، جامعة الحاج دكتػراه، تخّرز قانػن دّولي إندان
 .2017، 2016لخزخ، باتشة، 

السخكد القانػني لمجشیغ أشخوحة دكتػراه، كمّیة الحقػق والعمػم الدیاسّیة،  ،إبراىيم داودي .7
 .2011، 2010، وىخان، دمحم بغ أحسججامعة 
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غیخ الجولّیة، أشخوحة السخكد القانػني لمسجنییغ في الّشداعات السدّمحة  ،ونهقي جسال .8
بغ يػسف بغ خجة،  1، كمّیة الحقػق، جامعة الجدائخ دكتػراه، تخّرز القانػن العام

 .2016، 2015الجدائخ العاصسة، 
، عالقة مجمذ األمغ بالسحكسة الجشائیة الّجولیة، أشخوحة دكتػراه، يهبي عبد القادر .9

، 2011، وىخان، بغ أحسجدمحم تخرز القانػن الّجولي العام، كمیة الحقػق، جامعة 
2012. 

مجى فعالیة آلیات تشفیح القانػن الجولي اإلنداني، أشخوحة دكتػراه،  ،وسيمة مرزوقي .10
 .2016، 2015كمیة الحقػق و العمػم الدیاسیة، جامعة الحاج لخزخ، باتشة، 

، محاكسة مختكبي جخائع الحخب أمام السحكسة الجشائیة الجولیة، أشخوحة مخمط بمقاسم .11
اه، تخرز قانػن عام، كمیة الحقػق و العمػم الدیاسیة، جامعة أبي بكخ بمقايج، دكتػر 

 .2015، 2014تمسدان، 
، اختراص السحكسة الجشائیة الجولیة بسحاكسة عسر محسهد سميسان مخزومي .12

الجكتػراه في الجراسات القانػنیة، قدع دراسات  مجخمي الحخب، رسالة لشیل درجة
 .2005 ،، القاىخة،لمجراسات العخبیةالسعيج العخبي القانػنیة، 

ردع الجخائع الجولیة بیغ القزاء الجولي والقزاء الػششي، أشخوحة  ،عسراوي مارية .13
جامعة دمحم خیزخ،  دكتػراه، تخرز عمػم جشائیة، كمیة الحقػق والعمػم الدیاسیة،

 .2016، 2015بدكخة، 
الجخیسة، أشخوحة دور القزاء الجشائي الجولي في مكافحة  ،فريجة ىذام دمحم .14

 .2014 دكتػراه، كمیة الحقػق والعمػم الدیاسیة، جامعة دمحم خیزخ، بدكخة،
ار حسه بن ابراىيم .15 ، الحسایة الجشائّیة لمّصفل في الّتذخیع الجدائخي والقانػن فخ 

السقارن، أشخوحة دكتػراه، تخّرز قانػن جشائي، كمّیة الحقػق والعمػم الدیاسّیة، جامعة 
 .2015, 2014دكخة، دمحم خیزخ، ب
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، حسایة ضحایا الشداعات الجولیة السدمحة في القانػن الجولي اإلنداني تريكي فريد .16
ػم ، كمیة الحقػق والعمة، أشخوحة دكتػراه، تخرز القانػن والفقو اإلسالمي: دراسة مقارن

 .15/05/2014، تیدي وزو، الدیاسیة ، جامعة مػلػد معسخي 
 رسائل الساجدتير -2-ب
، آلیات تشفیح القانػن الجولي االنداني في ضػء التغییخات الجولیة لمقانػن كسالأحدن  .1

الجولي السعاصخ، رسالة ماجدتیخ، تخرز قانػن التعاون الجولي، كمیة الحقػق، 
 .03/11/2011جامعة مػلػد معسخي، تیدي وزو، 

یقاتيا في ، الػالیة عمى نفذ القاصخ في الفقو اإلسالمي وتصبالعجمة ىذام عبد الجهاد .2
السحاكع الّذخعّیة في قصاع غّدة: دراسة فقيّیة مقارنة، رسالة ماجدتیخ، تخّرز القانػن 

 .2014، 2013السقارن، كمّیة التخبّیة، جامعة األزىخ، فمدصیغ، 
، خرػصیة متابعة مختكبي الجخائع أمام السحاكع الجولیة بیغ الفرل العهفي ناصر .3

، رسالة ماجدتیخ، تخرز قانػن تفاقیةآللیات اإلمع الستحجة وااألالدابع مغ میثاق 
 .25/10/2016عام، كمیة الحقػق والعمػم الدیاسیة، جامعة مػلػد معسخي، تیدي وزو، 

، مبجأ التكامل في القزاء الجشائي الجولي مغ خالل السحكسة الجشائیة العياري أنيس .4
جامعة السشار، تػنذ، الجولیة، رسالة ماجدتیخ، كمیة الحقػق و العمػم الدیاسیة، 

2005. 
، الجػانب القانػنّیة الجولّیة لطاىخة الّصفل السقاتل، رسالة أمل سمطان دمحم الجرادي .5

 .2012ماجدتیخ، كمّیة الحقػق، جامعة القاىخة، مرخ، 
، دور القزاء الجولي الجشائي في تصبیق القانػن الجولي االنداني، رسالة بهمعزة مشى .6

الجولي االنداني، كمیة الحقػق، جامعة باجي مختار، ماجدتیخ، تخرز القانػن 
 .2009، 2008عشابة، 
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، اختراص السحكسة الجشائیة الجولیة عمى ضػء القانػن والسسارسة، بن الط يب ميدي .7
، 01تخرز قانػن جشائي، كمیة الحقػق بغ عكشػن، جامعة الجدائخ  رسالة ماجدتیخ،

 .2013الجدائخ العاصسة، 
عدي فريزة .8 السدؤولیة الجشائیة الّجولیة عغ جخائع الحخب في نطام السحكسة ، بن الد 

الجشائیة الّجولیة، رسالة ماجدتیخ، تخرز القانػن الّجولي العام، جامعة مػلػد معسخي 
 .22/02/2012تیدي وزو، 

، السخكد القانػني لألشفال في الشداعات السدمحة، رسالة ماجدتیخ، بن تركية نريرة .9
كمیة الحقػق والعمػم الدیاسیة، جامعة عبج الحسیج بغ بادیذ،  تخرز القانػن العام،

 .2017، 2016مدتغانع، 
، تحخیظ الّجعػى أمام السحكسة الجشائیة الّجائسة، رسالة ماجدتیخ، بغه ياسين .10

تخرز قانػن جشائي دولي، كمیة الحقػق والعمػم الدیاسیة، جامعة العخبي بغ ميیجي، 
 .2011،2010أم البػاقي، 

، مجال تصبیق الحسایة الجولّیة لزحایا الّشداعات السدّمحة غیخ الجولّیة، عسار جبابمة .11
رسالة ماجدتیخ، تخّرز قانػن دولي إنداني، كمّیة الحقػق، جامعة الحاج لخزخ، 

 .2009، 2008باتشة، 
، دور األمع الستحجة في مكافحة الشداعات السدمحة غیخ الجولیة رسالة درويش سعيد .12

امعة أدمحم بػقخة دولیة كمیة الحقػق، ج قانػن دولي وعالقاتماجدتیخ، تخرز 
 .2014/03/20بػمخداس،بػمخداس، 

، دور مجمذ األمغ في تصبیق القانػن الجولي االنداني، رسالة زاوي سامية .13
عشابة،  ،ماجیدتخ، تخرز قانػن دولي عام، كمیة الحقػق جامعة باجي مختار

2007 ،2008. 
صاق القانػني الختراص السحكسة الجشائیة الجولیة، رسالة ، الشّ يهسف دمحم دمحم غهمة .14

 .2012  مرخ، ماجدتیخ، تخرز العمػم الجشائیة، كمیة الحقػق، جامعة القاىخة،
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، جخیستي الّتجشیج واالغتراب الػاقعة عمى األشفال في الّشداعات يدر ُنَرْير جهاد .15
لة ماجدتیخ، تخّرز قانػن السدّمحة غیخ الّجولّیة مغ قبل الكیانات غیخ الجولیة، رسا

 .2018عام، جامعة الّذخق األوسط، عّسان، األردن، 
، الػضع القانػني لألسخى الفمدصیشییغ في الّدجػن اإلسخائیمّیة، ماىر سميم مغاري  .16

رسالة ماجدتیخ، تخرز القانػن و اإلدارة، أكادیسّیة اإلدارة والّدیاسّیة لمّجراسات العمیا، 
 .2017جامعة األقرى، فمدصیغ، 

، العالقة بیغ القانػن الّجولي اإلنداني و القانػن الّجولي لحقػق مهلهد أحسد مرمح .17
اإلندان، رسالة ماجدتیخ، تخرز قانػن عام، كمیة القانػن والدیاسة، االكادیسیة 

 .2008العخبیة السفتػحة، الّجنسارك، 
شائیة الجولیة، ، مبجأ التكامل في ضّل الشطام األساسي لمسحكسة الجمحزم سايغي وداد .18

رسالة ماجدتیخ، تخرز القانػن والقزاء الجشائي الجولییغ، كمیة الحقػق والعمػم 
 .2007، 2006الدیاسیة، جامعة مشتػري، قدشصیشة، 

، الػضع القانػني ألفخاد ىیئة الرمیب األحسخ الجولیة و دمحم حدين العاز عمي .19
لحقػق االندان، رسالة ماجیدتخ،  حقػقيع في القانػن الجولي االنداني و القانػن الجولي

 .2018كمیة الجراسات العمیا، جامعة اإلمام السيجي، جسيػریة الّدػدان، 
، سمصة الػلي عمى أمػال القّرخ في الذخیعة اإلسالمّیة وقانػن معيفي اليادي .20

األسخة، رسالة ماجدتیخ، تخّرز قانػن األسخة، كمّیة الحقػق بغ عكشػن، جامعة 
 .2014، 2013ئخ العاصسة، ، الجدا1الجدائخ

، مرمحة الّصفل في قانػن األسخة الجدائخي، رسالة ندرين إيشاس بن عرسان .21
ماجدتیخ، تخّرز قانػن األسخة السقارن، كمّیة الحقػق، جامعة أبي بكخ بمقايج، 

 .2009، 2008تمسدان، 
، تجشیج األشفال في الحخوب الجاخمّیة، رسالة ماجدتیخ، تخّرز حقػق نياري نريرة .22

 .2014، 2013، وىخان، دمحم بغ أحسجاإلندان، كمّیة الحقػق والعمػم الدیاسّیة، جامعة 
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ائع ضج االندانیة، ، الدیاسة الجشائیة الّجولیة في مػاجية الجخ سي محي الدين صميحة .23
 .2012تیدي وزو، ، ة مػلػد معسخي جامع ػن عام،، تخرز قانرسالة ماجدتیخ

، إجخاءات القبس و االتيام أمام السحكسة الجشائیة ، البالهل يهسفسميسان نهر .24
میة كالجولیة و مقارنتيا بالقانػن الجدائي الكػیتي، رسالة ماجدتیخ، تخرز قانػن عام، 

 .22/03/2011الحقػق، جامعة الذخق األوسط، عسان األردن، 
األشفال أثشاء الّشداعات السدّمحة غیخ الجولّیة، رسالة ماجدتیخ، ، حسایة عميهة سميم .25

، 2009تخّرز قانػن دولي إنداني، كمّیة الحقػق، جامعة الحاج لخزخ، باتشة، 
2010. 

، حسایة السجنییغ الذخعّیة والقانػنّیة أثشاء الّشداعات السدّمحة: رضاء أبه صاغ قزة .26
كمّیة الّجراسات العمیا، جامعة مػالنا مالظ دراسة وصفّیة في لیبیا، رسالة ماجدتیخ، 

 .2016إبخاىیع مالشج، أنجونیدیا، 
، دور السشطسات غیخ الحكػمیة في تصبیق القانػن الجولي االنداني، خهني مشير .27

رسالة ماجدتیخ، تخرز القانػن الجولي و العالقات الجولیة، كمیة الحقػق، جامعة 
 .2011، 2010، الجدائخ العاصسة، 01الجدائخ 

، الصفل العخبي في ضّل االتفاقّیات الّجولّیة الخاّصة بحقػق الّصفل، رسالة خميل فاروق  .28
ماجدتیخ، تخّرز القانػن الّجولي والعالقات الجولّیة، كمیة الحقػق بغ عكشػن، جامعة 

 .2007، 2006بغ يػسف بغ خّحة، الجدائخ العاصسة، 
 السقاالت -ج 

السجمة السرخیة انتياكات حقػق الصفل"، تحجة و "األمع الس ،ابراىيم عمي بدوي الذيخ .1
 ،1980القانػن، جامعة دىػك، العخاق،   ، كمیة36، السجمج 37، العجد لمقانػن الجولي

 .181-142ص ص 
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ين .2 تأرجح السخكد القانػني لألشفال أثشاء الّشداعات السدّمحة بیغ دور ، "األخزري نرر الد 
قاصجي مخباح،  ،جامعة11، العجد الدیاسة والقانػن مجّمة دفاتخ الّزحّیة ومػقع الجاني" 

 .18-01، ص ص 2014ورقمة، جػان، 
، "الّتعخیف بالسحكسة الجشائیة الّجولیة وبیان حقػق الط هرانة مخمد، الش هايدة عبد اإللو .3

، كمیة الحقػق، جامعة البحخیغ، 01، السجمج 02، العجد مجمة الحقػق الستيع أماميا"، 
 .302-280ص ص ، 2004

، "السحكسة الجشائیة الجولیة: شبیعتيا و اختراصاتيا ومػقف الػالیات القدسي بارعة .4
، السجمج 04، العجد مجمة العمػم اإلقترادیة والقانػنیةالستحجة األمخیكیة وإسخائیل مشيا"، 

 .182-111، ص ص 2004لقانػن، جامعة دمذق، سػریا، ، كمیة الذخیعة وا20
"دور الّمجشة الّجولیة لمرمیب األحسخ في حسایة األشفال ، الراعي العيد، شكري قمفاط .5

زیان  ، جامعة04، السجمج 14، العجد مجمة آفاق لمعمػمأثشاء الشداعات السدمحة"، 
 .252-238، ص ص 2019عاشػر، الجمفة، جانفي 

مجّمة سغ بمػغ السحكخ في القخآن والّدّشة مغ وجية نطخ الفقياء"، "، الغزشفري عمي .6
، كمّیة العمػم اإلندانّیة، جامعة تخبیت مجرس، 23، العجد العمػم اإلندانّیةدراسات في 

 .18-01، ص ص 2014إيخان، 
 السخكد القانػني لمّصفل أثشاء الّشداعات السدّمحة"، مشذػر عمى السػقع: ، "بجاوي سارة .7

https://eipss-eg.org 

 .00:36عمى الداعة:  15/02/2019 تع االشالع عمیو يػم:
دور الّمجشة الّجولیة لمرمیب األحسخ في حسایة األشفال زمغ الشداع ، "بهسعدية رؤوف .8

، جامعة عباس لغخور، خشذمة، 08، العجد مجمة الحقػق و العمػم الدیاسیةالسدمح"، 
 .72-57، ص ص 2017جػان 

حقػق الّصفل وضسانات حسايتيا في ضّل الّشداعات السدّمحة في "فاطسة الزىراء، بكارة  .9
مجمة الّجراسات اإلفخیقّیة إفخیقیا الػسصى نسػذجا"،  -الرػمال -دّول العالع الثالث: لیبیا

https://eipss-eg.org/
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، العجد الثالث،  السجّمج األّول، السخكد الجیسػقخاشي العخبي، بخلیغ، ألسانیا، وحػض الشیل
 .202-182، ص ص 2018سبتسبخ 

، "حسایة األشفال زمغ الحخب في الذخیعة اإلسالمّیة والقانػن الّجولي م هد صالحج .10
، معيج 07، السجّمج 06، العجد مجّمة االجتياد لمّجراسات القانػنّیة واالقترادّیةاإلنداني"، 

 .79-75، ص ص 2018الحقػق والعمػم الدیاسّیة، السخكد الجامعي، تسشخاست، 
األمع الستحجة لسكافحة تجشیج األشفال في الشداعات ، "جيػد دحي ة عبد الم طيف .11

، كمیة القانػن، جامعة 04، السجمج 54، العجد مجمة الذخیعة و القانػن السدمحة"، 
 .314-265ص ص  ،2013رات العخبیة الستحجة، أفخیل اإلما

، "جخیسة تجشیج األشفال في الّشداعات السدّمحة وسبل مكافحتيا" ، زنا رفيق سعيد .12
، كمّیة القانػن والدّیاسة، جامعة الدمیسانّیة، 09، العجد دراسات قانػنّیة وسیاسّیةمجّمة 

 .117-81 ، ص ص2017كخدستان العخاق، جػان 
حطخ تجشیج األشفال في الّشداعات السدّمحة دراسة تحمیمّیة في "، حهبة عبد القادر .13

، كمّیة الحقػق والعمػم 15، مجّمة البحػث والّجراسات، العجد "ضػء االّتفاقّیات الجولّیة
 .156-135، ص ص 2013ّیة، جامعة الػادي، الػادي، الدیاس

 37"حسایة حقػق الّصفل في ضّل قانػن الّصفل البحخیشي رقع  ،حدشي مهسى رضهان .14
 وتذخیعات دول مجمذ الّتعاون لجول الخمیج العخبیة" مشذػر عمى السػقع: 2012لدشة 

http://repository.Haussedu.Sa/bitstneam/hahdl2/123456788/56612 

 .19:56، عمى الداعة 02/02/2019تّع اإلّشالع عمیو يػم 
مقّجم في ، "حسایة األشفال في القانػن الجولي اإلنداني"، بحث طالفحة فزيل .15

السؤتسخ الجولي لحقػق الصفل مغ مشطػر تخبػي وقانػني، جامعة اإلسخاء، األردن، 
 .64-01، ص ص 2010 /24/05

http://repository.haussedu.sa/bitstneam/hahdl2/123456788/56612
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، "معػقات تحقیق العجالة الجشائیة الجولیة أمام السحكسة الجشائیة ياسر دمحم عبد هللا .16
، كمیة 06لسجمج ، ا20، العجد "، مجمة كمیة القانػن لمعمػم القانػنیة و الدیاسیةالجولیة

 .298 -253، ص ص 2017اسیة، جامعة كخكػك، العخاق، القانػن و العمػم الدی
، "العالقة التكاممیة بیغ السحكسة الجشائیة الجولیة والقزاء لؤي دمحم حدين الش ايف .17

 ،27، السجمج 03، العجد مجمة جامعة دمذق لمعمػم االقترادیة والقانػنیةالػششي"، 
 .550-527، ص ص 2011جامعة دمذق، سػریا، 

"اإلشار القانػني لجخیسة اإلرىاب اإللكتخوني"، مجّمة جامعة مايا حدن مال خاطر،  .18
، ص ص 2015انػن، جامعة الشاصخ، الیسغ، ، كمّیة الق01، السجّمج 05الشاصخ، العجد

129-146. 
في إيخلشجا الذسالیة"، ، "اتفاق الجسعة العطیسة و نيایة الرخاع دمحم عمي دمحم تسيم .19

كمیة الحقػق، جامعة تكخیت،  ،3، العجد مجمة جامعة تكخیت لمعمػم القانػنیة و الدیاسیة
 .173-132، ص ص 2009العخاق، 

"الصفل في جخیسة تجشیج األشفال بقرج إشخاكيع في أعسال قتالّیة: مشال مروان مشجد،  .20
، جامعة 31، السجمج 01، العجد ػنّیةمجّمة العمػم االقترادّیة والقان ، مجخم أم ضحّیة"
 .146-121، ص ص 2015دمذق، سػریا، 

الصفػلة بیغ الذخیعة اإلسالمّیة والّتذخیع الجدائخي  "حساّیةمداعيد عبد الهىاب،  .21
، معيج 10، العجد مجّمة االجتياد لمّجراسات القانػنّیة واالقترادّیةوالسػاثیق الّجولّیة"، 

 .105-81، ص ص 2016مغشّیة، الحقػق، السخكد الجامعي 
الم،  .22 "تجشیج األشفال في إفخیقیا بیغ واقع الطاىخة وحتسّیة الحسایة"، معزيز عبد الد 

، جامعة عبج الخحسغ میخة، 14، السجّمج 02، العجد السجّمة األكادیسّیة لمبحث القانػني
 .159-139، ص ص 2016بجایة، 
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الجتساعي في تجشیج أعزاء "دور وسائل التػاصل انهر بشداري عبد الحسيد،  .23
التشطیسات اإلرىابّیة: دراسة حالة داعر"، السخكد الجیسقخاشي العخبي لمّجراسات 

 االستخاتیجّیة الدیاسیة واالقترادّیة، مشذػر عمى السػقع: 
http://www.democratica.de/?=34268 

 .19:04عمى الداعة  09/02/2019يػم  تّع االّشالع عمیو
مجّمة كمّیة "تجشیج الّشداء إلكتخونّیا في إشار القانػن الجولي"، سمهى أحسد ميدان،  .24

، كمّیة القانػن لمعمػم القانػنّیة 07، السجّمج 26، العجد القانػن لمعمػم القانػنّیة والدیاسیة
 .188-149، ص ص 2018سّیة، جامعة كخكػك، العخاق، والدیا

ة تجشیج األشفال جشائّیة، الفخدّیة الشاشئة عغ جخیسالسدؤولیة ال"، ُسْرَمْد عامر عب اس .25
، كمّیة 04، العجدمجّمة السحّقق الحمي لمعمػم القانػنّیة والدیاسیة، "في الّشداعات السدّمحة

 .515-472، ص ص 2017القانػن، جامعة بابل العخاق، 
مجمة "السحاكع الجشائیة السّجولة"،  ،ي عبهعامر عبد الفتاح الجهمرد، عبد لّلا  عم .26

 ،، العخاق، كمیة القانػن، جامعة السػصل08، السجّمج 29، العجد الّخافجيغ لمحقػق 
 .211-183، ص ص 2006

استخاتیجّیات التشطیسات الستصّخفة في الّتجشیج عبخ "فالح الرويمي،  فالح فميحان .27
، 2018نایف العخبّیة لمعمػم األمشّیة، ، ورقة بحثّیة، جامعة "األنتخنیت: داعر نسػذجا

 مشذػر عمى السػقع:
http://www.respository.nauss.edu.sa 

 .16:23، عمى الداعة: 15/03/2019تع االشالع عمیو يػم: 
التجشیج : السدّمحة، "حطخ تجشیج األشفال أثشاء الّشداعات صالح حدن العزي وآخرون  .28

، جامعة 07، العجد مجمة كمیة القانػن لمعمػم القانػنّیة والدیاسیةاإللكتخوني نسػذجا"، 
 .317-276، ص ص 2018كخكػك، العخاق، 

http://www.democratica.de/?=34268
http://www.respository.nauss.edu.sa/
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آلیات االستخجام وتحجّیات  :عالم الججيج واإلرىاب اإللكتخوني"اإلقيراط دمحم،  .29
، مؤّسدة كشػز الحكسة 09، العجد واإلعالمّیةالحكسة لمّجراسات االّترالّیة السػاجية"، 

 .36-09، ص ص 2017لمّشذخ والّتػزیع، الجدائخ، 
، مجّمة اإلذاعات العخبّیةاالستخجامات والتحجّیات"،  :ي، "االرىاب اإللكتخونقيراط دمحم .30

،  ص 2017، اتحاد إذاعات الجول العخبّیة، جامعة الجول العخبیة، مرخ، 04العجد 
55-66. 

، "دور الّمجشة الّجولیة لمرمیب األحسخ في حسایة ، نياري نريرةء زكرياشيخ دمحم .31
، العجد مجمة حقػق االندان و الحخیات العامةاألشفال األسخى أثشاء الشداعات السدمحة"، 

، ص ص 2018، كمیة الحقػق، جامعة عبج الحسیج بغ بادیذ، مدتغانع، جانفي 05
44-61. 

"التػضیف اإلعالمي لذبكات الّتػاصل االجتساعي في  ،تحدين دمحم أنيس شرادقة .32
مجمة جامعة الدرقاء لمبحػث والّجراسات مكافحة ضاىخة اإلرىاب: داعر نسػذجا"، 

، ص ص 2015م، جامعة الدرقاء، األردن، ، كمیة الرحافة واإلعال3، العجد اإلندانّیة
01-24. 
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، كمّیة القانػن، جامعة 1، السجّمج25، العجد ة الكػفة لمعمػم القانػنّیة والدیاسّیةمجمّ 
 .249-218، ص ص 2015الكػفة، العخاق، 
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 الهطشية الشرهص القانهنية -د 
، الستزسغ القانػن السجني، ج ر عجد 1975سبتسبر  26، مؤرخ في 75/58أمر رقم  .1

 ، معجل ومتسع.1975سبتسبخ  30، الرادر في 78
، يتعّمق بحسایة الّصفل، ج ر عجد 2015جػیمیة  15، مؤّرخ في 15/12قانهن رقم  .2

 .2015جػیمیة  19صادر في 39،
 السقابمة -ه 

السخترة عسمًيا في حساية األطفال في الرراع السدمح ، مع مقابمة عبر الدكايب .1
، بالسكتب اإلقميسي لسشظسة اليهنيديف في الذرق األوسط وشسال افريقيا باألردن

 ثانیة. 33و  دقیقة12، مجة السقابمة 12:00، عمى الداعة2019ماي  23بتاریخ 
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8RXrROPG9Dsreq7Ti3Zw9KOWB94kXTKr---qaIDYixSZhg 

 .10:57عمى الداعة  17/03/2019تع االشالع عمیو يػم 
 

2. http://www.icrc.org  
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 :الملخص

، لعّل تجشيج الّطفل السقاتل االستغالللقج عخفت السجتسعات البذخية أنهاعا عجيجة من 
من أبذع صهرىا سهاء كان ذكخا أو أنثى، بحسمو لمدالح أو باألعسال السختبطة بو في بيئة 

الجساعات السدّمحة، أو  مادّية باستعسال وسائل الّتخغيب أو الّتخىيب من قبل القّهات و
باقتخانو ببيئة رقسّية إلكتخونّية، تجعمو يختقي إلى صهرة أكثخ حجاثة تجعى بالّتجشيج 

ورغم جيهد السجتسع الّجولي مشح سبعيشيات القخن الساضي لمحّج من انتذار ىحه  اإللكتخوني،
، وتجديجىا بآليات الّجولية واالتفاقيات لبخوتهكهالتان طخيق تكخيذ جسمة من الظاىخة ع

قزائية وأخخى غيخ قزائية تدعى وتذخف عمى تطبيقيا إاّل أّن الحقيقة السؤلسة اّلتي ال 
في الشداعات السدمحة الّجولية تراعج الخط البياني لألطفال السقاتمين يسكن انكارىا مفادىا 

 الّجولي.ق لجى السجتسع ه الظاىخة حجيث الّداعة ومرجر قمىحبذكل جعل وغيخ الّجولية، 

 

Summary: 

Human societies have known different types of exploitation and child 

combatant phenomenon is one of their ugliest forms. This crime can include 

boys or girls by carrying a weapon or associated works in a physical 

environment using means of encouragement or intimidation by armed forces and 

groups, or by an electronic digital environment, which can make it rise to more 

new-fangled kind called electronic recruitment. Despite the efforts of the 

international community since the seventies of the last century to limit the 

spread of this phenomenon through the consecration of many international 

protocols and conventions, and its embodiment by judicial and other non-

judicial mechanisms that aim to applicate and supervise it, but the painful reality 

cannot be denied is that mounting of the line graph of child combatant in 

international and non-international armed conflicts,  in a way that has made this 

phenomenon the concern source for the international community. 


