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  مقدمة

والصالة والسالم على أشرف الخلق ، والحمد هللا رب العالمین، بسم اهللا الرحمن الرحیم      

 ،،،،وبعد.... أجمعین النبي العربي األمي األمین

، ىومصدر قوتها الحقیق، وهم مستقبل البشریة ،األطفال هم الثروة الحقیقیة لألمةإن       

، واستمرار مسیرتها نحو عمارة الكون والقیام بواجب استخالف اإلنسان هللا عّز وجّل في األرض

وذلك بحكم طبیعة خلقهم وانعدام اإلدراك ، األطفال هم الفئة األضعف بین البشرلما كان و 

تسول له نفسه ذلك إلى حد أن كان هذا  والتمییز لدیهم فكانوا عرضًة لالعتداء علیهم ممن

وتعددت صور االعتداءات واالنتهاكات التي یتعرض لها األطفال من ، االعتداء یحدث من ذویهم

جاءت الشریعة اإلسالمیة إلى أن ، لشاقة واالعتداء الجنسي والقتلبیع وتسخیر في األعمال ا

  .المسیئة للبشر وذلك بمنع وتحریم تلك الممارسات، لتعلي من شأن اإلنسان

   

  ،أبعد من ذلكه الممارسات المسیئة ، بل ذهب األمر إلى رغم ذلك لم تتوقف هذ إال أنه     

في  وتجنیدهم األطفالاستغالل  أبشع ما تكون أال وهى ظاهرة ونة االخیرةفى األظهرت  فقد

جبین  وصمة عار علىعد مر الذى یُ األ ،لخدمة أطراف هذه النزاعات النزاعات المسلحة

فإنه لم  ؛في الوقت الذي حقق فیه اإلنسان إنجازات علمیة وتكنولوجیة خارقةنجد أنه و  ،نسانیة اإل

والذي یدفع ، )الفقر والجهل والمرض(الظلم االجتماعي الذي یتجلى في ثالثي  مكافحةیستطع 

حیث ، لومن ثم تعرضهم إلى كافة أشكال االستغال، بأعداد كبیرة من األطفال إلى سوق العمل

مما یسهل السیطرة علیهم من ِقبل ، ظروف ال إنسانیة من القسوة واالستغاللإلى یخضعون 

مناطق النزاع لى أو نقلهم إ الجماعات اإلجرامیة المنظمة المستهدفة خطف األطفال وبیعهم

عد على المجتمع الوطنى والدولى التصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تُ من ثم وجب و ، ١المسلح

  . وفقًا لما نطرحه من خالل هذا البحث مكتملة األركان  وجهة نظر الباحث جریمة  من

  

  

                                                 
سبتمبر ، العدد الثالث ، بالمجلة االجتماعیة القومیة بحث منشور ، عمالة الطفل : ناهد رمزي / عادل عاذر ، ا / ا   ١

  .٢٦ص، ١٩٩٠
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  . دراسةال إشكالیة

فى ظل بجریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة تتمثل فى بیان األركان الخاصة       

  -:عن اآلتي  من خالل دراستنا تساءلن لذا، بها غیاب النص على قواعد وأحكام خاصة

أال وهي فئة األطفال ، كیفیة توفیر الحمایة الجنائیة لفئة من البشر تتسم بالضعف – ١

 وحمایتهم من االستغالل أثناء النزاعات المسلحة ؟

وما ، هل ُیعد استغالل األطفال في النزاعات المسلحة جریمة جنائیة مكتملة األركان – ٢

  هي أركان تلك الجریمة وعناصرها ؟

 ؟المادى فى جریمة إستغالل األطفال فى النزاعات المسلحةما هو طبیعه الركن  – ٣

وهل هو قصد جنائي خاص  ،القصد الجنائي المتطلب لقیام تلك الجریمةطبیعة  ما هو  ٤

 أم یكتفي بالقصد العام ؟ 

  . موضوع الدراسة اختیار ببس

إلى الكتابة  كان الدافع األخیرة بموضوع حقوق الطفل اآلونةالمجتمع الدولي في  اهتمام لعل    

لكن ذلك االهتمام كان ینقصه المزید عن استغالل األطفال في النزاعات  ، في هذا الموضوع

وعلى المستوى الوطني ،  وذلك بوضع تشریعات واضحة وصریحة تجرم هذا االستغالل، المسلحة

وذلك  ،١٩٩٦لسنة  ١٢نجد أن المشرع المصري قد أصدر تعدیًال على قانون الطفل رقم 

إال أنه كان ینقصه النص على صورة هامة من صور استغالل  ،٢٠٠٨لسنة  ١٢٦انون رقم بالق

  .وهي استغالل األطفال في النزاعات المسلحة ، األطفال بل وأبشعها

    

   .أهداف الدراسة 

تمثل هذه  و ،المجتمع ىشدیدة الخطورة عل ظاهرة ىإلقاء الضوء عل ىإل بحثهدف الی    

بعد أن باتت هذه الجریمة في تزاید وذلك  ،ل األطفال في النزاعات المسلحةاستغال جریمة الظاهرة

لذا تستهدف  ،لما تمر به الساحة الدولیة واإلقلیمیة من نزاعات وصراعات مسلحة نظراً  ،مستمر

  .واألركان المكونة لها  ة تلك الجریمةبیان ماهی الدراسة
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  . دراسةمنهج ال

سواء الوطنیة أم  ،القوانین المهتمة بالطفللقواعد  "التحلیلي صفيالمنهج الو "الباحث على  یعتمد 

النصوص التي توفر الحمایة القانونیة لألطفال من كافة  استخراجمن خالل  وذلك، الدولیة

كما اعتمد الباحث على ، النزاعات المسلحة في مضد استغاللهالوثائق الدولیة المعنیة بحمایته 

لبحث في التشریعات المقارنة والمواثیق الدولیة لبیان أوجه التشابه من خالل ا "المنهج المقارن"

كذلك یستخدم  ،واإلطالع على األسالیب المختلفة لمواجهة مرتكبي االستغالل، واالختالف بینهم

وذلك بالرجوع إلى األحكام والقواعد ، الذي یرد الفروع إلى أصولها "المنهج التأصیلي"الباحث 

بحث مدى اتفاق األحكام والقواعد ألجل ، بیان أركان الجریمة وعناصرهابالعامة فیما یتعلق 

  .الخاصة بالجریمة محل الدراسة مع تلك األحكام العامة 

  . خطة الدراسة

في  متبعاً  ،"جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحةل البنیان القانونى"یعالج البحث      

النزاعات  يطفال فاأل استغالل فهوم جریمةم یتناول تمهیدي مبحثذلك خطة مكونة من 

الركن المادي لجریمة استغالل االطفال فى النزاعات  األول لبیاننخصص  ،مبحثینثم  ،المسلحة

   - :التفصیل التالي  وذلك علىجریمة تلك الالركن المعنوي للبیان ونخصص الثانى  .المسلحة

  زاعات المسلحةالن يطفال فاأل استغالل فهوم جریمةم  : تمهیدي مبحث

  . مفهوم النزاع المسلح وأنواعه: المطلب األول 

  .  كیفیة استغالل األطفال في النزاع المسلح: المطلب الثاني 

  .الركن المادي لجریمة استغالل االطفال فى النزاعات المسلحة: المبحث األول 

  .لمسلحةطفال فى النزاعات الجریمة استغالل األالسلوك اإلجرامي : المطلب األول 

  .طفال فى النزاعات المسلحةاالجرامیة لجریمة استغالل األالنتیجة : المطلب الثاني 

  .طفال فى النزاعات المسلحةلجریمة استغالل األسببیة العالقة : المطلب الثالث 

  طفال فى النزاعات المسلحةالركن المعنوي لجریمة استغالل األ: المبحث الثاني 

  .قصد الجنائي في جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة عناصر ال: المطلب األول 

  .طبیعة القصد الجنائي في جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة: المطلب الثاني 
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  تمهیدىالالمبحث 

  مفهوم جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة

  

والذي نراه هنا أعم وأشمل ، "ات المسلحةاستغالل األطفال في النزاع"نتعرض هنا لمفهوم        

بل ، حیث ال تتمثل صوره في األعمال العسكریة فقط ،"االستغالل العسكري للطفل" عن مفهوم

مثل استغالل األطفال ، سواء أعمال قتالیة أم خدمیة للنزاع المسلح، كل ما یرتبط بالنزاع المسلح

، لهم في اختبار األراضي المزروعة باأللغامأو استغال، كدروع بشریة في حالة النزاعات المسلحة

وهو ما حظرته  ،١أو استغاللهم في تجارب األسلحة البیولوجیة لمعرفة مدى آثارها ومفعولها

في إعالنها بشأن حمایة النساء واألطفال في حاالت الطوارئ " الجمعیة العامة لألمم المتحدة"

  .١٩٧٤٢/ ١٤/١٢والمنازعات المسلحة بتاریخ 

والجریمة سلوك ، "جریمة"استغالل األطفال في النزاعات المسلحة ُیعد بناء على ذلك فإن و     

وُتعرف الجریمة أیضًا ، ٣غیر مشروع صادر عن شخص مسئول جنائیًا كي یتم العقاب علیها

الفقیه الفرنسي كما أنها وفقًا لمفهوم  }،كل فعل أو امتناع یقرر له المشرع عقوبة جنائیة{ :بأنها 

وأیًا ما ، ٤]كل فعل یتضمن عدم احترام الغیر وللجماعة التي یعیش فیها المجرم: [ هي "جرابانال"

یعاقب علیها ، كان فإن استغالل األطفال في النزاعات المسلحة یشكل جریمة داخلیة ودولیة

ترض فهو مف، باإلضافة إلى تحریم الشریعة اإلسالمیة لهذا الفعل، القانون الوطني والقانون الدولي

، وخاصًة إذا ما كانت موجهة ضد الطفل، فیه التجریم والحظر بشكل بدیهي لكونها ضد اإلنسان

  .فهي جریمة وفقًا للقانون الجنائي والقانون الدولي العام 

     

                                                 
  .٢٠٠٤، دار النهضة العربیة، ولهمالحمایة الدولیة للمشردین قسریًا داخل د: محمد صافي یوسف/ للمزید انظر؛ د  ١
دار النهضة العربیة، ، لىعادل عبد اهللا المسدي، الحمایة الدولیة لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة، الطبعة األو / د ٢

  .٦، ص ٢٠٠٧
  .١٥ص ، ٢٠٠٩، دار النهضة العربیة، وتطور التاریخي..االتجار بالبشر: أسماء أحمد محمد رشید / د  ٣

4 Dr. Saied Ewes : juvenile delinquency ,Definition , types , and ecological 

distribution -  The national review of Criminal Science ,The national centre  for 

criminal , Social research , Vol 11 , No 1 , March 1968 ,P 284. 
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  - :وبناء علیه ینقسم هذا المبحث إلى المطلبین التالیین    

  .مفهوم النزاع المسلح وأنواعه : المطلب األول 

  .كیفیة استغالل األطفال في النزاع المسلح  : الثاني المطلب 
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  المطلب األول

  مفهوم النزاع المسلح وأنواعه

  

، لقد تزایدت مشاركة األطفال في النزاعات المسلحة حتى أصبحت ظاهرة مقلقة للعالم أجمع     

و لخدمة القوات المتحاربة ولعل استغالل األطفال في النزاعات المسلحة في األعمال العدائیة أ

ألن فیه تكلیف شاق للطفل بأعمال خطیرة تتنافى مع طبیعة ، من أخطر صور االتجار باألطفال

  .  ١وتنتهك حقوقه األساسیة في الصحة والتعلیم واألمان والمعیشة الكریمة المالئمة ، الطفل

انیة منذ عهد الفقیه الحدیث عن تجریم األفعال التي ُتعد جرائم في حق اإلنس تم لذا    

الذي طالب في العدید من مؤلفاته وكتاباته بتوقیع عقوبات جنائیة ضد من یرتكب " جروسیوس"

" فاتیل"وقام الفقیه ، "الجرائم ضد اإلنسانیة.."والتي تعرف ب، "جرائم ضد السالم"أو " جرائم حرب"

إنسانیة والدفاع عن حقوق  وذهب إلى إمكانیة التدخل العسكري في أي دولة ألسباب، بتأیید ذلك

ثم بدأت العدید من المواثیق واالتفاقیات الدولیة تتبنى فكرة الجرائم ضد اإلنسانیة في ، اإلنسان

  .٢خاصًة بعد الحرب العالمیة األولى ، الحروب والنزاعات المسلحة

ا ترتبط ویبدو أنه، تمثل مشاركة األطفال في األعمال العدائیة جریمة متزایدة الشیوعحیث     

، بظهور أنماط جدیدة من النزاعات التي تواجه فیها الجیوش النظامیة حرب الجماعات المسلحة

وعلى الرغم من أن تلك الظاهرة موجودة منذ الحرب العالمیة الثانیة إال أن تلك القضیة لم یحفل 

غفلت اتفاقیة بها المجتمع الدولي إال مع بدایة السبعینیات من القرن المیالدي الماضي بعد ما 

فلقد انتشرت تلك الجریمة في العدید من ، عن معالجة تلك المسألة ١٩٤٩جنیف الرابعة لعام 

 - السودان  - الصومال  -الكونغو الدیمقراطیة  - كوت دیفوار  - بوروندي (دول أفریقیا مثل 

                                                 
دراسة في قانون العقوبات المصري واإلماراتي وقوانین مكافحة ..جریمة بیع األطفال واالتجار بهم: محمد نور الدین/ د  ١

  .١٤٢ -  ١٤١ص ، ٢٠١٢، دار النهضة العربیة، االتجار بالبشر واالتفاقیات والبروتوكوالت الدولیة
دراسة فقهیة في ضوء أحكام .. حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة: منتصر سعید حمودة / د إلیه؛ مشار  ٢

  .١٩١ – ١٩٠ص ، ٢٠٠٨، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة األولى ،القانون الدولي
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والعراق  وفي اآلونة األخیرة یشهد الواقع ما یحدث في سوریا ولیبیا والیمن، ١)أوغندا –تشاد 

وذلك نتیجة لما یحدث بتلك الدول من اضطرابات داخلیة ونزاع أدى إلى التشرد ، )تنظیم داعش(

وبذلك تم وضعهم في حالة تسهل من عملیة استغاللهم في النزاعات ، القسري للمواطنین

  . ٢المسلحة

  - :وفیما یلي ینقسم هذا المطلب إلى الفرعین التالیین     

  .النزاع المسلح  تعریف: الفرع األول 

  .أنواع النزاع المسلح : الفرع الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Guy Goodwin, and Ilene Cohn; Child Soldiers ..the Role of Children in Armed 

Conflicts, 1994,  P 12. 
  .٢٠٠٤، دار النهضة العربیة، الحمایة الدولیة للمشردین قسریًا داخل دولهم: محمد صافي یوسف/ للمزید انظر؛ د  ٢



 -٩-

  الفرع األول

  تعریف النزاع المسلح

  

فعل النزاع الذي من الممكن أن یتم ارتكابه من أي جهة : بأنه" النزاع المسلح"ُیعرف      

تشارك في  والتي یمكن أن، كالقوات المسلحة والجماعات المتمردة والجماعات المسلحة، مسلحة

  .١أي نزاع مسلح دون االقتصار على مسمى معین 

؛ نقل الطفل إلى مكان النزاع "تعریف استغالل األطفال في النزاعات المسلحة"ویتضمن     

ویلجأ الجناة ، المسلح بأي وسیلة كانت وتجنیده للقیام بأعمال قتالیة أو خدمیة للقوات المتحاربة

مجني علیهم وهم األطفال وٕاخضاعهم لألمر الواقع إلى في هذه الجریمة من أجل تطویع ال

استخدام الوسائل القسریة وغیرها من األسالیب غیر المشروعة التي تجعلهم كأداة في أیدي الجناة 

وقد أصبحت تلك الممارسات شكًال من أشكال ، یحركونها كیفما یشاءون لتحقیق االستغالل

التي تواجه العالم باعتبارها تستهدف اإلنسان وكرامته  العبودیة الحدیثة لكونها من أخطر الجرائم

وهو أكثر ، وخاصًة أننا في جریمتنا محل البحث فإن المستهدف هو الطفل، ٢وحقوقه وحریاته

وهو ما یكثر ارتكابه في قارتي ، الفئات البشریة احتیاجًا للحمایة المقررة بمقتضى القانون

  .أفریقیا وآسیا 

 ٥١وهي كما أوضحتها المادة رقم ، "الهجمات العشوائیة.."ما ُیعرف بوهناك من النزاعات    

تلك الهجمات التي ال توجه إلى : من البروتوكول اإلضافي األول من اتفاقیة جنیف الرابعة بأنها

أو تلك التي تستخدم طریقة أو وسیلة للقتال ال یمكن أن توجه إلى هدف ، هدف عسكري محدد

فهي من ، تستخدم طریقة أو وسیلة للقتال ال یمكن حصر آثارهاأو تلك التي ، عسكري محدد

لذا فهي ، الممكن أن تصیب األهداف العسكریة واألشخاص المدنیین واألعیان المدنیة دون تمییز

                                                 
1 http://www.unicef.org/arabic/protection. 2/5/2018. 

جامعة  –كلیة الحقوق ، رسالة دكتوراه، ار بالبشرالمسئولیة الجنائیة عن االتج: شریف أحمد شمس الدین / د  ٢

  . ١ص ، ٢٠١٥، المنصورة
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والتي تعني التفاف ، لذا فهي تختلف عن جماعات التنظیم المسلح، ١نزاع مسلح ذو أثر عشوائي

ویسعون إلى تحقیقه من خالل تنسیق الحقوق والواجبات ، مجموعة من األفراد حول هدف معین

كما أنها قوات مسلحة منشقة أو جماعات ، ٢عن طریق استخدام السالح، وااللتزامات فیما بینهم

نظامیة مسلحة تمارس نشاطها تحت قیادة مسئولة على جزء من إقلیم دولة معینة ما یمكنها من 

باإلضافة إلى أنه قد یطلق علیها مصطلح ، ٣ القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة

وهو ما یعني كل جماعة أو جمعیة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثالثة ، الجماعات اإلرهابیة

سواء كانت داخل البالد أم ، أیًا كان الشكل القانوني أو الواقعي، أشخاص على األقل أو غیرها

لى استخدام العنف والتخویف بالسالح فهي تهدف إ، وأیًا كانت جنسیات أعضائها، خارجها

   . ٤لتحقیق أهدافها وعقائدها

اشتراك جموع الشعب من : والتي تعرف بأنها عبارة عن " ات الشعبیةالهبّ "وهو ما یختلف عن    

وهو ما قد یشترك ، وذلك لدفع عدوان فجائي غاشم یستهدفهم، سكان األرض المحتلة دون تنظیم

وهو ما نجده في األرض الفلسطینیة ، ٥من احترام قوانین الحرب إال أنه البد، فیه األطفال

حیث تقوم كافة طوائف الشعب من أطفال ونساء ومشایخ بالدفاع عن األرض ضد ، المحتلة

  .العدو الصهیوني 

ورغم أن الحرب والجهاد ، "الجهاد"ولقد عّبر الفقهاء المسلمین عن الحرب في اإلسالم ب   

إال أن الجهاد  - أي استخدام وسائل العنف ضد أفراد العدو وأمالكه  - یتضمنان معنى القتال 

                                                 
  .راجع نصوص البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقیة جنیف الرابعة  ١
الحمایة الجنائیة لحقوق اإلنسان في إطار جرائم التنظیمات المسلحة والتحریض على : تراث محمد عبد العزیز/ د  ٢

  .٤٨ص ، ٢٠١٦، جامعة المنصورة –كلیة الحقوق ، ستیررسالة ماج، العنف
دار النهضة ، الطبعة األولى، الحمایة الدولیة لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة: عادل عبد اهللا المسدي/ د  ٣

  .١٠٦ص، ٢٠٠٧، العربیة 
 .٢٠١٥لسنة  ٩٤راجع قانون مكافحة اإلرهاب رقم  ٤
، جنیف، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، بروتوكولیها األول والثانيالقواعد األساسیة التفاقیات جنیف و  ٥

 .٢٥ص ، ١٩٩٩
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إذ هو الحرب التي تدور في سبیل إعالء كلمة ، ألنه حرب من نوٍع خاص، یختلف عن الحرب

  . ١اهللا ونصرة دینه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
دراسة مقارنة بین قواعد القانون الدولي .. حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة : عبد الكریم محمد الداحول/ د  ١

  .١٨ص ، ١٩٩٨، امعة القاهرةج –كلیة الحقوق ، رسالة دكتوراه، العام والشریعة اإلسالمیة
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  الفرع الثاني

  أنواع النزاع المسلح

  

، ث اإلقلیم قد یكون دولیًا أو غیر دولیاً هناك أنواع متعددة للنزاع المسلح؛ فهو من حی    

أما . أي یكون صراعًا خارجیاً ، هو ما یكون أطرافه دولتین أو أكثر" النزاع المسلح الدولي"و

فیكون نزاعًا داخلیًا فیما بین جماعة مسلحة مع جماعة أخرى مسلحة " النزاع المسلح غیر الدولي"

وهو ما ینتج عن ، القوات المسلحة النظامیةأو بین جماعة مسلحة و ، داخل الدولة الواحدة

  .االضطرابات والتوترات الداخلیة

كل صراع مسلح یكون أطرافه الدول أو غیرها من ": عرف النزاع الدولي المسلح بأنهوبذلك یُ    

كالصراع الذي حدث بین ، ١"بهدف تحقیق مصالح معینة، أشخاص القانون الدولي العام األخرى

إلى مسمى " الحرب"ومنذ هذا الصراع تغیر اسم ، "ویمبلدون"دا حول قضیة دولتي روسیا وبولن

كل نزاع مسلح یدور ": عرف بأنهأما النزاع المسلح غیر الدولي فیُ  .٢"النزاعات المسلحة الدولیة"

على إقلیم دولة معینة بین قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة 

وتمارس تحت قیادة مسئولة على جزء من إقلیم ، یة أم دینیة أم سیاسیةسواء كانت عرق، أخرى

وذلك كما حدث بین ، ٣ "الدولة السیطرة التي تمنع القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة

  .١٩٩١٤عام " سیاد بري"الفصائل الصومالیة بعد سقوط نظام 

لمسلحة الحكومیة لدولة مع دولة ومن حیث األطراف؛ فقد یكون النزاع المسلح بین القوات ا    

مجموعة المتمردین أو "طلق علیها وهي ما یُ ، أو فیما بین جماعات مسلحة غیر حكومیة، أخرى

                                                 
  .٧ص، المرجع السابق : عبد الكریم محمد الداحول/  د  ١
 .٧٩٠ص  ،  ١٩٨٧، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، لعامالقانون الدولي ا: حامد سلطان وآخرون/ د  ٢
  انظر ؛، وذلك وفقًا لتعریف البروتوكول اإلضافي الثاني من اتفاقیة جنیف الرابعة ٣

Leslie G. Green; The contemporary Law of armed conflict, Second Edition, Juris 

Publishing, Manchester University Press, 2000, P 65 – 67. 
رسالة ، تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي: مسعد عبد الرحمن زیدان قاسم/ د  ٤

  .٣٢ص ، ٢٠٠١، جامعة القاهرة –كلیة الحقوق ، دكتوراه
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أو یكون فیما بین القوات المسلحة الحكومیة وجماعة مسلحة غیر ، "المنظمات شبه العسكریة

  .  ١حكومیة 

استغالل األطفال في النزاعات المسلحة جریمة  فعل؛ فإنه ُیعد النزاع المسلح نوعوأیًا كان     

وذلك حتى ولو كانت تلك الحرب مشروعة ، یعاقب علیها القانون الداخلي الوطني والقانون الدولي

  .  فال مبرر أبدًا الستغالل الطفل في الحروب ، كما في حالة حروب الدفاع الشرعي، وعادلة

حمایة "تختلف طبیعته عن " ألطفال من االستغالل في النزاعات المسلحةحمایة ا"ولعل      

ألن األول نناقشه من  -  وذلك من وجهة نظر الباحث - " األطفال من آثار النزاعات المسلحة

وبالتالي یقوم بدور المستخدم في النزاع المسلح إال ، حیث اعتبار الطفل مجندًا في النزاع المسلح

ویطبق علیه قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقواعد القانون ، "ضحیة"أنه لیس متهمًا بل 

أما الثاني فهو یناقش حمایة الطفل باعتباره من المواطنین المدنیین اآلمنین ، الدولي اإلنساني

غیر المنخرطین في األعمال العسكریة لكنهم شأنهم كشأن باقي المواطنین العادیین یتأثرون من 

وقد یتحول الطفل من ، ویطبق علیه قواعد اتفاقیات جنیف األربعة وبروتوكوالتها ،ویالت الحروب

لذا فالطبیعة في ، مدني إلى عسكري عن طریق االستغالل في األعمال العدائیة بالنزاع المسلح

إال أنه ال یمكن اعتبار الطفل عسكریًا أیًا كانت ، كل من الموضوعین مختلفة عن األخرى

  .  یًا تم استغالله من قِبل مجرمي الحرب في األعمال العسكریة الظروف بل هو مدن

وعلیه فإن الباحث یرى أن حمایة األطفال من استغاللهم في النزاعات المسلحة وحمایتهم     

كذلك أثناء استغاللهم في األعمال العسكریة المسلحة یجب أن یحكمه القانون الدولي 

مجموعة القواعد القانونیة الدولیة التي {.. وهو ما یعرف ب، ویتم تطبیق قواعده علیهم ،اإلنساني

 ،٢}تهدف إلى حمایة اإلنسان في أوقات السلم وأوقات النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

السیما ، وذلك حتى ولو كان نزاعًا داخلیاً ، وكذلك القانون الجنائي الدولي ألجل مالحقة المجرمین

نظرًا لتعذر تطبیق القانون الداخلي الوطني ، ضد السلطة والحكومات إذا كان هذا النزاع صادراً 

والتي ُتعد مصدرًا رئیسیًا ألحكام ، "اتفاقیات جنیف األربعة"وكذلك تطبیق أحكام . في تلك الحالة

                                                 
ماراتي وقوانین مكافحة دراسة في قانون العقوبات المصري واإل..جریمة بیع األطفال واالتجار بهم: محمد نور الدین/ د  ١

  .١٤٢ص ، ٢٠١٢، دار النهضة العربیة، ولیةاالتجار بالبشر واالتفاقیات والبروتوكوالت الد

  .٣ص ، ١٩٩٩، دار النهضة العربیة، القانون الدولي اإلنساني : محمد عبد الواحد الفار/ د  ٢
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وتلك االتفاقیات تعتبر ساریة فقط على الدول المصدقة علیها دون ، القانون الدولي اإلنساني

  . ١اهدات الدولیة ال قیمة لها إال بالتصدیق علیها من قِبل الدوللذا فالمع، غیرها

حیث تتعلق ، ولعل قواعد القانون الدولي اإلنساني تعتبر جزءًا رئیسیًا من القانون الدولي العام    

بمبادئ وقواعد قانون الحرب والنزاعات المسلحة والقواعد والحاكمة لحقوق وواجبات ومسئولیات 

وذلك من أجل ، وكل من له صلة بالحرب أو النزاع المسلح، اف النزاع المسلحالمتحاربین أطر 

ولقد تطور هذا ، إضافة طابع  إنساني على النزاعات المسلحة بوجهیها الدولي وغیر الدولي

وعقب إصدار ، ١٩٤٩أغسطس لعام  ١٢القانون خاصًة بعد اتفاقیات جنیف األربع في 

  .١٩٧٧٢بروتوكولي جنیف لعام 

سواء كانوا  ،لقد اهتم حدیثًا هذا القانون بالقواعد الخاصة بمعاملة األطفال ضحایا الحروبو     

فظاهرة تجنید ، مدنیین یتأثرون بشرارات الحرب أم كانوا عسكریین وسط نیران النزاع المسلح

لذا ، األطفال في النزاعات المسلحة بأي صورة من الصور تشكل تهدیدًا للسلم واألمن الدولیین

والتي انتشرت في اآلونة األخیرة في أواخر عام ، هي ُتعد اختراقًا للقانون الدولي اإلنسانيف

بالعراق وانتشارها " التنظیم الداعشي"وظهور ما یسمى ب، "النزاع السوري"وذلك أثناء ، م٢٠١١

ل كان وبذلك نجد أن نطاق اهتمام القانون الدولي اإلنساني بالنسبة إلى األطفا .٣بالدول العربیة

ثم تعدى ذلك ، مقتصرًا على حمایة المدنیین من األطفال من تأثیرات النزاعات المسلحة والحروب

  .٤في العملیات العدائیةإلى حمایة هؤالء األطفال ضد استغاللهم في النزاعات المسلحة وتجنیدهم 

  

  

                                                 
  .٢٠٠٧،  منشأة المعارف، رابعةالطبعة ال، قانون حقوق اإلنسان: الشافعي بشیر / للمزید راجع ؛ د  ١

2 Lemken ;  La crime de Genocide,  NO 2 ,1964, P 45.   
.. انتهاكات حقوق اإلنسان في ظل تنامي ظاهرة التطرف الدیني للجماعات المسلحة : مرتضى عبد األمیر شاكر/ أ  ٣

، جامعة المنصورة –كلیة الحقوق ، ماجستیررسالة ، "داعش"دراسة تطبیقیة لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام 

  .٩٨ – ٩٧ص، ٢٠١٦
، دار النهضة العربیة، الطبعة األولى، الحمایة الدولیة لألطفال أثناء النزاعات المسلحة: عادل عبد اهللا المسدي / د  ٤

  .٧ص ، ٢٠٠٧
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  المطلب الثاني

  كیفیة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة

      

سهولة استغالل الطفل وكذلك أهمیة استغالله في النزاعات المسلحة؛ فأصبح وسیلة نظرًا ل    

، هامة وعنصر هام یتم استغالله من قِبل ممن تسول لهم أنفسهم ذلك في تلك النزاعات المسلحة

حیث یتم استغالل األطفال في النزاعات المسلحة في وسائل عدیدة یتضح منها طرق استغالل 

  . لجریمة األطفال في هذه ا

  

  - :وبناء على ذلك فإننا نقسم هذا المطلب إلى الفرعین التالیین     

  

  .صور استغالل األطفال في النزاعات المسلحة : الفرع األول 

  .وسائل استغالل األطفال في النزاعات المسلحة : الفرع الثاني 
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  الفرع األول

  صور استغالل األطفال في النزاعات المسلحة 

  

فقد یكون استغالل مباشر أو استغالل ، تتنوع صور استغالل األطفال في النزاعات المسلحة     

حیث یتم استغالل ، وذلك وفقًا لنوع العمل الذي یقوم به الطفل داخل النزاع المسلح، غیر مباشر

التجنید وهذا ، لهم" التجنید"األطفال في النزاعات المسلحة سواء الدولیة أم غیر الدولیة من خالل 

قد یتم عن طریق الخطف لهؤالء األطفال من دول أخرى وبیعهم للجماعات المسلحة من أجل 

أو قد یتم ذلك التجنید بطریق الحیل واإلغراء بالتأثیر على ذوي ، استغاللهم في األعمال العسكریة

كون بذلك بأن الطفل بمشاركته بالعمل العسكري ی، الطفل من أهله بالعقائد الوطنیة أو الدینیة

  .مؤدیًا خدمة للوطن أو الدین 

ومن أنواع العمل الذي قد یقوم به األطفال في خدمة النزاع المسلح؛ ما یعد اشتراكًا في     

بالنسبة إلى األعمال القتالیة فیكون استغالل الطفل في ، األعمال القتالیة وهناك أعمال غیر قتالیة

ل حمل السالح أو استخدامه كدرع بشري أو كفأر وذلك من خال، النزاع المسلح بصورة مباشرة

أما بالنسبة إلى األعمال غیر القتالیة فهناك أعماًال ، تجارب ألنواع األسلحة التي یقاتلون بها

أعمال (وهي كما یلي ، أخرى تخدم النزاع المسلح بشكل غیر مباشر ویتم استغالل األطفال فیها

الخدمات الجنسیة  –لك لعدم الشك في األطفال أعمال تجسسیة وذ –الخدمة من طبخ ونظافة 

االستغالل في أعمال الخدیعة أو  - ١كما هو شائع في اآلونة األخیرة ویعرف بجهاد النكاح 

لكن عمل الطفل في بیت أحد الضباط ) . نقل اإلمدادات إلى الخطوط األمامیة –التخریب 

أو عمل الطفل بتوصیل األغذیة ، ةالعسكریین كخادم فهو ال یعتبر له صلة باألعمال العسكری

  .٢إلى القواعد الجویة فإنه ال ُیعد استغالًال في النزاع المسلحة لعدم وجود عالقة 

                                                 
ورقة عمل ، یة واألطر البرنامجیةالتعریف والمعاییر الدول..األطفال في وضعیات االتجار :  عشاري محمود خلیل / ا   ١

، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ٢٠٠٦ابریل  ٢٢: ١٨، مقدمة في الحلقة العلمیة لمكافحة االتجار باألطفال 

  .٦ص  ،الریاض
، القاهرة، نشأتها ونظامها األساسي..المحكمة الجنائیة الدولیة: محمود شریف بسیوني / للمزید راجع في ذلك ؛ د  ٢

٢٠٠٤.  
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وبناء على ما سبق فإننا نوجز صور استغالل األطفال في النزاعات المسلحة من خالل     

  - :العناصر التالیة 

وذلك كدروع بشریة من خالل ، المسلح قد یتم استغالل األطفال كبدایة ومقدمة للنزاع - ١ - 

كي ، بتسخیرهم للسیر في تلك الطرق المزروعة باأللغام، استغاللهم في فتح طرق األلغام

، وبذلك یتم تمهید الطریق للمحاربین للسیر علیه دون انفجار، تنفجر عبوات األلغام فیهم

  .١بریاءومن ثم تفادي إصابتهم أو قتلهم على حساب قتل هؤالء األطفال األ

والذي انتشر ، "جهاد النكاح.. " كما قد یتم استغالل الفتیات الصغیرات فیما یسمى ب  - ٢ - 

وهو ما یعني استغالل الفتیات في إجبارهن للخضوع إلى نكاحهن من ، في اآلونة األخیرة

لهؤالء العسكریین في " التصبیر"وذلك كنوع من ، خالل الجنود العسكریین في النزاع المسلح

ویتم ذلك من خالل إما اإلكراه أو اإلقناع ، ل مشقة النزاع المسلح والُبعد عن زوجاتهمتحم

وأنهن بذلك ال ینقصن أهمیة ، بأن هذا النكاح یكون في خدمة الحق الذي یحاربون من أجله

، فالفتاة تحارب هي أیضًا لكن بالطریقة التي تناسب طبیعتها، عن الجنود المحاربین

عهن بأن ذلك لیس في خدمة الوطن فقط بل في خدمة الشریعة باإلضافة إلى إقنا

لما له من تأثیر ، وأن هذا النكاح نوع من أنواع الجهاد الذي یثاب علیه فاعله، اإلسالمیة

ورفع الروح المعنویة لدیهم وتحفیزهم وصبرهم على ، معنوي في المجاهدین من العسكریین

ولعل ذلك له تأثیرات بالغة على تلك ، هيطول مدة النزاع التي ال یعلم أحد متى ستنت

وهو اغتصاب ألنهن ، سواء بانتهاك عرضهن وٕافساد أخالقهن بهذا االغتصاب، الفتیات

أم بتعرض صحتهن إلى خطر اإلصابة باألمراض ، أطفال ال إرادة وال رضاء لهم یعتد به

روف وكذلك تعرض صحتهن إلى الخطر بسبب إجهاض الحمل أو الحمل في ظ، الجنسیة

حیث یؤثر بالخطورة ، "أثر مزدوج"وهو بذلك یكون لهذا النكاح ، غیر صحیة للجنین

والذي یكون ، وأیضًا على الطفل الناتج من هذا النكاح، الصحیة واألخالقیة على الطفلة األم

                                                 
العدد ، ٣٢السنة ، الكویت، مجلة الحقوق، اتفاقیة حقوق الطفل إلى األمام أم إلى الخلف:  عبد العزیز مخیمر / د  ١

  . ١٥٣ص ،  ١٩٩٣، الرابع 
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وبالتالي یكون عرضًة هو أیضًا إلى ، وبالتالي لیس له مركز قانوني یحمیه، ال نسب له

  .  ١االستغالل

وهو استخدامهم ، هذا باإلضافة إلى االستغالل الشائع لألطفال في الحروب المسلحة - ٣ - 

، ٢لهم " التجنید القسري"من خالل ، ویحاربون مثلهم مثل الجنود العسكریین، كجنود مسلحین

مما جعل من ، حیث كثرت األسلحة الخفیفة وأصبحت تعمل بطریقة أوتوماتیكیة سهلة

  . ٣للتعامل مع تلك األسلحة التي ال تحتاج إلى قوة بدنیة كبیرة  السهل استخدام األطفال

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

  

                                                 
رؤیة ، قراءة جدیدة في الفكر السني.. زواج المتعة: محمد ابن األزرق األنجیري/ للمزید راجع في مضمون ذلك؛ أ  ١

  .٢٠١٦، للنشر والتوزیع
 –كلیة الحقوق ، رسالة دكتوراه، مكافحة جرائم االتجار بالبشر: محمد محمود الشناوي / للمزید راجع في ذلك؛ د  ٢

  . ٢٠١٣، جامعة القاهرة
ص ، ٢٠٠٧، دار النهضة العربیة،  الحمایة الدولیة لألطفال أثناء النزاعات المسلحة: محمود سعید محمود سعید / د  ٣

١٢٥. 

 



 -١٩ -

  الفرع الثاني                            

  وسائل استغالل األطفال في النزاعات المسلحة

م أو یتم استغالل األطفال في النزاعات المسلحة من خالل خطف هؤالء األطفال أو بیعه 

  .استدراجهم عبر قنوات مختلفة كشبكة االنترنت مثًال 

ویرى الباحث أنه أیًا كانت الوسیلة التي یتم إیقاع الطفل بها في مصائد النزاع المسلح     

وذلك ألن ، ویتوافر فیها عنصر اإلكراه، واستغالله فیه فهي تكون ذات طابع إجباري في الغالب

ومن ثم ینتفي الرضا له كما أشار قانون ، نظرًا لعدم خبرته ووعیهالطفل ال إرادة له وال اختیار 

وبناء على ذلك فإن ، حیث ال ُیعتد برضاء الطفل، الطفل والمواثیق الدولیة الخاصة بالطفل

اشتراك األطفال في القوات المسلحة أو الملیشیات المتحاربة حتمًا ینطوي على وسائل اإلجبار 

، فإنه بالتأكید یتم تحت وطأة االحتیاج االقتصادي كالجوع والفقر، ةً حتى لو كان طواعی، واإلكراه

ففي تلك ، أو یتم تحت تأثیر خداعات واحتیاالت تؤثر معنویًا على عقل الطفل قلیل اإلدراك

وال یتوافر الرضا ، یتمثل في االحتیاج" إكراه معنوي"الحاالت ال یتوافر الرضا ألنه تم تحت تأثیر 

  .  ١ت تأثیر اإلیهامأیضًا إذا كان تح

سواء كانت القوات ، ویتم الزج باألطفال في ِشباك النزاعات المسلحة من ِقبل القوات المتحاربة   

وقد یتم ذلك من خالل إساءة استعمال السلطة أو ، المسلحة الحكومیة أم الجماعات المسلحة

وهذا یكون من أجل ، معنویاً سواء كان تهدیدًا مادیًا أم ، باستخدام القوة أو العنف أو التهدید

، "غسیل الفكر األیدیولوجي"إما بالقوة أو من خالل عملیات ، ٢التأثیر على الطفل والسیطرة علیه

العتناق الفكر الجهادي اإلرهابي المبني " الدورات الشرعیة.."والتي یتم إجرائها تحت ما یسمى ب

الل تعلیمهم والتودد إلیهم بالمعاملة ویتم استقطاب األطفال من خ، على السمع والطاعة دون عقل

، ثم غرس أسس الشریعة في أذهان األطفال الممزوجة بسموم الفتاوى المصطنعة، الحسنة والهدایا

مثل نقل الذخائر واألسلحة من مكان إلى ، ثم تكلیفهم بأعمال ثانویة خفیفة تخدم النزاع المسلح

                                                 
1 Susan W.Tiefenbrun: Child Soldiers, Slavery,and the trafficking of children.. Legal 

studies Reasearch paper, No, 1020341, Oct 2007, San diego, California, 

http://ssra.com/abstract. 
 . ٢٠٠٧ام انظر التقریر السنوي الخاص باالتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجیة األمریكیة لع ٢
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االنتهاء من اإلعداد العسكري والمعنوي یكون  وبعد، ١والقیام بالحراسة وعملیات االستطالع، آخر

الطفل قد أصبح من حیث اإلجرام كأي فرد من أفراد التنظیم المسلح جاهزًا للمشاركة الفعلیة في 

" اإلعدام الجماعي"خاصًة بعد قتل طفولتهم بإحضارهم لعملیات ، أعمال القتال بالصف األول

مما یؤثر على ، یام بأنفسهم بقطع الرءوس لهموٕاجبارهم على الق، ألفراد النزاع المضاد لهم

ویتم تغذیة روحهم بالمیل نحو ، ویولد لدیهم الرغبات الحیوانیة، أحاسیسهم ومشاعرهم باالنعدام

  .  ٢"العملیات االنتحاریة"مما یؤدي إلى استغاللهم في ، االستشهاد ألجل الجنة

طفل في النزاعات المسلحة ال نود أن وفي ختام هذا المبحث؛ فإننا بالنسبة إلى استغالل ال   

، حتى ولو تم إشراكه في النزاعات المسلحة وقام بدور فّعال فیها" طفل عسكري"نطلق علیه 

بعد أن أوضحنا فى المبحث السابق مفهوم و   ،لكن تم استغالله في نزاع مسلح" مدني"فهو 

،  تلك الجریمة ى بیان أركانفیما یلى إلنتطرق   استغالل األطفال في النزاعات المسلحة جریمة

فهما عصب ، وبدون أیًا منهما فإنه ال تتوافر الجریمة، "الركن المعنوي"و" الركن المادي"وهما 

یجب أن یقترن بالركن المادي  - محل البحث  - إال أن هنا في تلك الجریمة  ، الجریمة وقوامها

 فيا في وجود صفة معینة هن یتمثل الشرط المفترضو  ،"شرط مفترض"والركن المعنوي وجود 

جماعات التنظیم ُعرضًة لالستغالل من ِقبل والتى تجعله ، وهي صفة الطفل، لمجني علیها

دراسة البنیان  نقسمتوبالتالى ، ٣فیشترط أن یكون المجني علیه في تلك الجریمة طفالً ، المسلح 

أما  ،فى الجریمة القانونى للجریمة الى مبحثین نخصص المبحث األول لدراسة الركن المادى

  .المبحث الثانى فیكون لدراسة الركن المعنوى فى الجریمة على التفصیل التالى

    

                                                 
.. انتهاكات حقوق اإلنسان في ظل تنامي ظاهرة التطرف الدیني للجماعات المسلحة : مرتضى عبد األمیر شاكر/ أ  ١

، جامعة المنصورة –كلیة الحقوق ، رسالة ماجستیر، "داعش"دراسة تطبیقیة لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام 

  .١٠٢ – ١٠١ص ، ٢٠١٦
تجنید األطفال .. قد نموت وقد نعیش{ تقریر بعنوان  – Human Rights Watchوتش هیومان رایتس و  ٢

  .١ص ، ٢٠١٤حزیران لعام  ٢٣صادر بتاریخ } ، واستخدامهم من قِبل الجماعات المسلحة في سوریا
منیة والتدریب المركز العربي للدراسات األ، رعایة األحداث في القوانین والتشریعات العربیة :  رضا المرغني /  د    ٣

  . ١٠١ص ، م  ١٩٩٠ -ه ١٤٤٠، بالریاض 
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  األول المبحث                         

  لجریمة استغالل االطفال فى النزاعات المسلحة الركن المادي

  

یعني الفعل هو و ، لجریمةعام یلزم لقیام أي جریمة فلو انتفى تنتفي ا اً ركن ؛الركن المادي ُیعد    

فهو المظهر المادي الملموس للجریمة ، على الحق الذي یحمیه القانون االعتداءالذي یحقق 

الفعل أو السلوك اإلجرامي سواء كان (ویعتمد على ثالث عناصر ، ووجهها الخارجي الظاهر

نقوم فیما یلي و ، ١)تیجةبین الفعل والن لتي تربطالعالقة السببیة ا –النتیجة  –ًا أم إیجابی اً سلبی

، في النزاعات المسلحة األطفالمحل البحث وهي استغالل جریمة البتطبیق تلك العناصر على 

  - :وذلك من خالل الفروع التالیة 

  . لجریمة استغالل االطفال فى النزاعات المسلحة راميـوك اإلجـلـالس:   األول المطلب

  .مة استغالل االطفال فى النزاعات المسلحةفى جری اإلجرامیة النتیجة: الثاني  المطلب

  .فى جریمة استغالل االطفال فى النزاعات المسلحة  ةـببیــة السـالقــع: الثالث  المطلب

   

  

  

  

  

  

  

  

                           
                                                 

  .١٤٨ص ، ٢٠٠٥، دار النهضة العربیة، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات:  أحمد شوقي أبو خطوة / د   ١
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  األول المطلب

  لجریمة استغالل االطفال فى النزاعات المسلحة السلوك اإلجرامي

ویتمثل في ، المكون للركن المادي للجریمة االعتداءفعل " يجرامالسلوك أو النشاط اإل"یشكل 

عن عمل أو فعل معین یؤدي إلى ضرر  االمتناعالقیام بعمل ما من شأنه أن ینتج عنه نتیجة أو 

السلوك اإلجرامي أهمیة بالغة بالنسبة للجریمة ألنه هو الوجود إذ یمثل  ،١یتمثل في نتیجة إجرامیة

السلوك اإلجرامي أو الفعل اإلجرامي هو النشاط المادي الخارجي الذي تبر كذلك یع، بالنسبة لها

وبالنظر إلى هذا ، فال جریمة بدون سلوك إجرامي یتمثل في فعل محظور جنائیاً ، یقوم به الجاني

 قدمیقف على ] ال جریمة بغیر نشاط مادي[فمبدأ ، ٢السلوك فإنه یمكن تكییف الواقعة اإلجرامیة

  . ٣]ال جریمة بغیر نص[دأ المساواة مع مب

نجد أنها تنطوي على أفعال  وبالبحث في جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة   

  -:وهي كما یلي ، معینة تمثل صور الركن المادي فیها

 .التجنید والقیام بأعمال خدمیة للمتحاربین بالنزاع المسلح   -

 .الخضوع إلى تجارب األسلحة   -

  .جهاد النكاح    -

  

  .لجریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحةصور الركن المادي : أوالً 

 .التجنید والقیام بأعمال خدمیة للمتحاربین بالنزاع المسلح    - أ

إال أن المشرع السوداني ، لم یرد تعریفًا محددًا لتجنید األطفال في غالبیة التشریعات الوضعیة    

والذي یعین أو ، ي لم یتجاوز سنه الثامنة عشر من العمرهو الطفل الذ" الطفل المجند"قد عّرف 

                                                 

  .١٥٣ص ،  ١٩٩٤، دار النهضة العربیة ،  القسم العام .. شرح قانون العقوبات :  عمر السعید رمضان / د ١  
 . ١١٥ص ،  ٢٠١٠، دار النهضة العربیة، القسم العام.. شرح قانون العقوبات : ى حامد قشقوش هد/ د   ٢
 .٤٠٤ص ، ٢٠١١، دار النهضة العربیة، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات: عبد الرءوف مهدي / د   ٣
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سواء كانت منظمة أم غیر ، یقبل أو یفرض علیه االنضمام إلى قوة عسكریة أو شبه عسكریة

  .١منظمة

في الفقرة ج منها بالبروتوكول الخاص بمكافحة االتجار  ٣هذا وقد اعتبرت المادة رقم     

سواء ، ویؤید الباحث تلك النظرة، فال یعتبر اتجارًا بالبشر؛ أن تجنید األط٢٠٠٠باألشخاص لعام 

، كان یتم هذا التجنید داخل دولة جنسیة الطفل ولصالحها أم بدولة أخرى غیر دولة جنسیة الطفل

وفي ، "المرتزقة.."وهو ما ُیعرف ب، خاصًة وأن هذا التجنید األخیر یكون مقابل لقمة العیش

من أوضاع مأساویة لألطفال في النزاع " لیبریا"أن ما یحدث في بش" لجنة الصلیب األحمر"تقریر 

المسلح بها؛ تم ذكر أن الطفل الذي یحمل البندقیة هو فقط من یستطیع الحصول على قوت 

  .٢أي أن التجنید مقابل الطعام ، یومه

یاري التجنید االخت"وكذلك " التجنید اإلجباري لألطفال"ویطلق الفقه الجنائي الدولي مصطلح    

ویُقصد باألولى إجبار الطفل في االنخراط بالنزاع المسلح مما یمثل انتهاك لحقوق ، "لألطفال

أما الثاني فُیقصد به تجنید الطفل اختیاریًا في صفوف القوات أو الجماعات المسلحة ، الطفل

ث ال حی، ولكن الباحث یرى أنه ال لزوم للتفرقة بین المصطلحین، ٣لدولته التي یحمل جنسیتها

وذلك لعدم ، فاألطفال ال اختیار لهم، یوجد من وجهة نظرنا تجنید إجباري أو اختیاري لألطفال

لذا فلیس هناك من ، ومن ثم ال ُیعتد بالرضاء الصادر عن األطفال، توافر اإلدراك واإلرادة لدیهم

سبة إلى الطفل فالتجنید أیًا كانت طبیعته بالن، وجهة نظرنا ما یسمى بالتجنید االختیاري للطفل

وقد یتخذ التجنید صورة حمل السالح ، ویحمل في طیاته متاجرة بالطفل واستغالل، فهو إجباري

أو یتمثل في صورة تقدیم الطفل ألعمال ، والوقوف في صفوف المحاربین داخل النزاع المسلح

                                                 
  . ٢٠١٠والصادر عام ، انظر تعریف قانون الطفل السوداني للطفل المجند ١

شأنه شأن غالبیة تشریعات الطفولة یعرف " قانون الطفل السوداني"نا بتحلیل هذا التعریف؛ فإننا نالحظ أن وٕاذا قم   

وأیضًا نالحظ انفراد تشریع الطفولة السوداني بهذا التعریف للطفل }، كل من لم یتجاوز عمره الثامنة عشر{ :بأنه" الطفل"

وقد یكون السبب في ذلك معاناة أطفال السودان بما ، للطفل المجند وذلك لعدم تعریف غالبیة تشریعات الطفولة، المجند

  . فكان على القانون السوداني أن یحدد موقفه من هذا األمر ، یحیط بهم من حروب ونزاعات داخلیة تأثروا بها
الحلبي  منشورات، الطبعة األولى، االنتهاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل: بشرى سلیمان حسن العبیدي/ د  ٢

  .٣٢٧ص، ٢٠١٠، الحقوقیة
دار ، الطبعة األولى، النظام القانوني لحمایة األطفال المقاتلین في القانون الدولي اإلنساني: صالح محمد محمود/ د  ٣

  .٥٨ص ، ٢٠١١، الفضیل



 -٢٤ -

، مال التجسسوكذلك القیام بأع، كتقدیم الطعام واإلمداد باألسلحة والدواء، وخدمات للمتحاربین

  .وما إلى ذلك من أعمال تستهدف خدمة أحد طرفي النزاع  

 ١٩٨٠لسنة  ١٢٧وفي التشریع الداخلي نجد أنه نص قانون الخدمة العسكریة والوطنیة رقم     

كل "ومن خالل ذلك یتضح لنا أن فعل التجنید هو ، على أن یكون سن التجنید ثمانیة عشر عاماً 

م یتجاوز الثامنة عشر من عمره في نزاع مسلح من قِبل قوة عسكریة فعل من شأنه إشراك طفل ل

وسواء كان ذلك برضاء الطفل أم بغیر ، سواء كانت منظمة أم غیر منظمة، أو شبه عسكریة

وكذلك ال ، ومن ثم فال اعتبار لصفة من قام بالتجنید، رضائه لعدم االعتداد برضاء الطفل

  .اعتبار لرضاء المجني علیه

  

  .  تغالل األطفال في الخضوع إلى تجارب األسلحة اس  -ب 

وصـــمة عـــار فـــي تـــاریخ  ُیعـــد یـــتم اســـتغالله فـــي النـــزاع المســـلحممـــا ال شـــك فیـــه أن كـــل طفـــل    

تها الـدول الغنیـة ضـد الـدول الفقیـرة تحـت مسـمى الضـربات العسـكریة اإلنسانیة، فالحروب التي شنّ 

ـــة اإلرهـــاب ـــة بحجـــة محارب ـــار األســـلحة الحدیثـــة وآثارهـــا وهـــي فـــي األســـا – الوقائی س هـــدفها اختب

فت عشرات اآلالف من قد شاركت بصورة فعالة في تفاقم هذه األزمة اإلنسانیة، إذ خلّ  -التدمیریة 

 ،١البشــر المســتعبدین لبیــع أنفســهم كعبیــد لتجــار البشــر یــتم اســتغاللهم فــي أســوأ أشــكال االســتغالل

وال یجــوز إجــراء أیــة تجربــة طبیــة أو ... {:أنــه منــه علــى  ٦٠ولقــد نــص الدســتور فــي المــادة رقــم 

ووفقًا لألسس المستقرة في مجال العلوم الطبیـة علـى النحـو ، علمیة علیه بغیر رضاه الحر الموثق

الصـادرة االتفاقیـة الدولیـة الخاصـة بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیة  نصـتكمـا  ،٢}الذي ینظمه القـانون

ال یجــوز إخضــاع أي فــرد دون رضــائه  ( :علــى أنــهمنهــا  ٧رقــم المــادة ب١٩٦٦دیســمبر  ١٦فــي 

  .٣)الحر للتجارب الطبیة أو العلمیة

                                                 

لإلصدارات المركز القومي ، االتجار في البشر كجریمة منظمة عابرة للحدود، الطبعة األولى: حامد سید محمد/ د  ١ 

 .١٠، ص ٢٠١٠القانونیة، 
  .٢٠١٤راجع؛ الدستور المصري لعام  ٢
  .١٩٦٦من دیسمبر لعام  ١٦راجع نصوص االتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرة بتاریخ    ٣
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ـــة ذات اآلثـــار      ـــران الحـــرب خاصـــة فـــي ظـــل األســـلحة الحدیث ـــر اكتـــواًء بنی ـــال هـــم األكث واألطف

وســـائل التقـــدم التكنولـــوجي فـــي إحـــداث تغییـــرًا جـــذریًا فـــي أنمـــاط  تتســـببحیـــث التدمیریـــة الشـــاملة، 

نحـو یراعـي فیـه اللجـوء المـنظم السـتغالل األطفـال  ىامي المرتكـب ضـد األطفـال علـالسلوك اإلجر 

، وبــالرغم مــن الحمایــة فــي األســلحة تكنولوجیــًا وفقــًا ألحــدث وســائل التجــارب التكنولوجیــة الحدیثــة

الدولیــة المقــررة لألطفــال فــي أوقــات النزاعــات المســلحة، فتلجــأ دوًال متعــددة التخــاذ األطفــال حقــًال 

بها التكنولوجیة مما یمثل معه أبشع صور إهانـة الكرامـة اإلنسـانیة للطفـل، وخیـر مثـال علـى لتجار 

مـــن انتهاكـــات  -فـــي غـــزة وجنـــوب لبنـــان  - ذلـــك هـــو مـــا یحـــدث فـــي األراضـــي العربیـــة المحتلـــة 

ُیعد كارثة اجتماعیـة وٕانسـانیة خطیـرة  " اإلسرائیلي الصهیوني"صارخة ومریعة تصدر عن المحتل 

حقوقـــــه  ىنهـــــا، حیـــــث یعـــــیش جیـــــل الطفولـــــة فـــــي األرض المحتلـــــة محرومـــــًا مـــــن أدنـــــمســـــكوتًا ع

یتعرض له األطفال من قتل وتشویه وعجـز كلـي وتشـرد وتشـتت أسـري لیس فقط لما  ،)١(اإلنسانیة

وحرمــان مــن التعلــیم، وغیرهــا مــن اآلثــار التــي یترتــب علیهــا تــأثیرًا ســلبیًا علــي مســتقبل المجتمعــات 

مـا تـؤدي إلیـه هـذه النزاعـات مـن انتشـار لظـاهرة تجنیـد  لكـن أیضـاً لنزاعـات، التي تشهد مثـل هـذه ا

 الفعلـــي فــي العملیــات العســـكریة لالشــتراكاألطفــال فــي القــوات والجماعـــات المســلحة واســتخدامهم 

  .)٢(واالنتحاریة

  

  .استغالل الصغیرات في جهاد النكاح  -ج 

ویتحدثن باسم ، متحدثات بلباقة یتم هذا االستغالل عن طریق انتشار سیدات ناضجات    

فالمهم هو طالقة اللسان ، رغم أنهن قد ال یمتلكن من المفاهیم اإلسالمیة الصحیحة شيء، الدین

لتقوم بإقناع الفتیات الالتي تبشر ظروفهن االجتماعیة ، واإلقناع، وسرعة البدیهة والتصرف

فتجذبهن بالعطف ، لواالقتصادیة بسهولة وقوعهن في مصائد هذا النوع من االستغال

وتقنعهن بأن دورهن لیس الجهاد الجسدي بالنكاح بل ، والمساعدات اإلنسانیة والمادیة والمعنویة

                                                 

دار نشر، حقوق اإلنسان بین النظریة والتطبیق في مجال استراتیجیات حمایة الطفولة، بدون : سید محمدین/ د  ١ 

 .٢٥٢ - ٢٥١، ص ٢٠٠٥

دار النهضة ، الطبعة األولى الحمایة الدولیة لألطفال في أوقات النزاعات المسلحة،: عادل عبد اهللا المسدي/ د ٢ 

  .٨٥ - ٥، ص ٢٠٠٧العربیة، 
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لكن الحقیقة أنهن سیقعن في فخ النكاح ، سیكن قائدات المستقبل ویشاركن في الرأي وصناعته

  .لیكّن فقط وسیلة متعة للمجاهدین وأمهات مربیات لمجاهدي المستقبل 

 -نأخذ على سبیل المثال دولتي سوریا والعراق  –أما عن طریق السفر إلى مواقع الجهاد     

ومنها یتم عبر الحدود إلى ، فإن ذلك یتم من خالل السفر كسیاحة إلى دولة سیاحیة وسیطة

وخاصًة المناطق التي تسیطر علیها الجماعات ، حسب التوزیع المراد، سوریا أو العراق

أو منطقة تل العافر ، والتي یعتبرونها عاصمة الخالفة اإلسالمیة، "برقة السوریة"مثل ، اإلسالمیة

وهو  - كما یقولون  - أما العراق فلقد تغلغل ما یسمى بالجیش اإلسالمي ، ودیر الزور والحسكة

 - بعقوبة   - تل العافر   -تكریت   - الموصل  (وذلك في مدن ، المعروف إعالمیًا بداعش

أما السفر من تونس لتطویع المجاهدات ، )ة بیجي لتكریر البترولمصفا -جرف الصخر 

ومن لیبیا یتم السفر إلى دولة ، الصغیرات یكون من خالل استخراج تأشیرات عمل لهن في لیبیا

وعملهن یكون عبارة عن الترویح ، سیاحیة مثل تركیا تشترك حدودها مع العراق أو لیبیا أو سوریا

والزواج بواحد تلو األخر في ذات ، وع من المعاونة على جهادهمعن المجاهدین وٕامتاعهم كن

ودون الكشف الدوري عن األمراض ، اللیلة دون فترة عدة بین الطالق ودون إیجاب أو قبول

كما أن اتصال المرأة بعدد كثیر من الرجال عنوًة قد ، ١الجنسیة كالزهري واإلیدز وما إلى ذلك

، مما یولد لدیها نفور وضیق من الجنس اآلخر، اس الجنسيیصیبها بالبالدة وبرودة في اإلحس

  .٢"السحاق.."وهو ما یسمى ب، فتتجه إلى اإلرضاء الذاتي مع بنات جنسها

لذلك صدرت االتفاقیة الخاصة بالرضا في الزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجیل عقد و      

نوفمبر  ٧حدة على هذه االتفاقیة في ولقد وافقت الجمعیة العامة لألمم المت، ١٩٦٢الزواج سنة 

توفیر الحریة في [  :وتهدف إلى، في دور انعقادها السابع عشر ١٧٦٣بالقرار رقم  ١٩٦٢

إنشاء سجل مدني  - ِخطبة الصغیرات قبل البلوغ - القاصراتإلغاء زیجات  -  اختیار الزوج

                                                 
ا إلى روایة لعرض نماذج ألسباب لجوء المرأة إلى الهرب من مجتمعه، حبیبي داعشي: هاجر عبد الصمد / أ   راجع؛ ١

  .٢٠١٦، للنشر والتوزیع" إ"دار ، مجتمع المجهول 
دراسة مقارنة في ضوء الشرائع السماویة والقوانین .. جرائم الشذوذ الجنسي: صالح رزق عبد الغفار یونس/ د  ٢

  .١٧ – ١٦ص ، ٢٠١٠، دار الفكر والقانون، الوضعیة
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اج والحد األدنى لسن توصیة الرضا في الزو "كما صدرت ، )١(]  تسجل فیه جمیع عقود الزواج

 Recommendation on consent to marriage) "الزواج وتسجیل عقود الزواج

minimum age for marriage and registration of marriages) ، الصادرة في أول

والتي ، للجمعیة العامة لألمم المتحدة العشرینفي الدورة  ٢٠١٨بالقرار رقم  ١٩٦٥نوفمبر سنة 

، ال ینعقد الزواج قانونًا إال بتوافر رضا الطرفین التام الحر: هدأ األول منها على أننصت في المب

أما المبدأ الثاني فقد نص على قیام الدول األعضاء باتخاذ التدابیر التشریعیة الالزمة لتعیین الحد 

 وال، سنة ١٨والذي أصبح فیما بعد ، األدنى لسن الزواج على أال تقل عن خمسة عشر عاماً 

یجوز الزواج قانونًا لمن لم یبلغها ما لم تعفه السلطة المختصة من شرط السن ألسباب جدیة 

  .)٢(وتحقیقًا لمصلحة طالبي الزواج

في شأن األحوال المدنیة مادة جدیدة برقم  ١٩٩٤لسنة  ١٤٣أیضًا ُأضیف إلى القانون رقم      

من الجنسین ثماني عشر سنة میالدیة ال یجوز الزواج لمن لم یبلغ [  :نصها كاآلتيو  ،مكرر ٣١

وهي التي یتطلب وجودها في عقد الزواج  ،ویجب توافر شروط النفاذ في عقد الزواج، )٣( ] كاملة

 :ومن ضمن تلك الشروط، وال یتوقف على إجازة أحد بعد انعقاده وصحته ،لینفذ من وقت انعقاده

، إتمام عقد الزواج اة تولي كًال منهموذلك في حال، )أن یكون كال الزوجین كامًال األهلیة ( 

كان أحد الزوجین فاقدًا األهلیة بسبب  إذاف، ]الحریة -العقل  -البلوغ [ :وُیشترط في كمال األهلیة

أما ناقص األهلیة ، وال ینفذ حتى ولو أجازه من له حق اإلجازة ،الجنون أو العته فال ینعقد الزواج

كما أن هناك موانع شرعیة قد تحول  .لى إجازة ولیهكالصبي غیر الممیز فإن زواجه یتوقف ع

وُتعد ". الحاالت التي ُیحّرم فیها على الرجل الزواج ببعض النساء"وُیقصد بها  ، دون عقد الزواج

القانون قد حدد السن القانونیة للزواج ووضع عقاب على ف، حداثة السن من موانع الزواج القانونیة

                                                 

إعداد نخبة من أساتذة كلیة الحقوق جامعة  -ة العامةحقوق اإلنسان والمبادئ القانونی:  عبد العزیز مخیمر / د ١  

 - ٢٠٠٨، الجهاز المركزي لنشر وتوزیع الكتاب الجامعي ، ] آلیات حقوق اإلنسان [ بحث بعنوان ، المنصورة 

  . ٢٨ص،  ٢٠٠٩

   . ٥٦٠ -٥٨٨ص ،  ١٩٧٠، القاهرة ،  المجلد األول ،  موسوعة حقوق اإلنسان:  محمد وفیق أبو أتله / ا ٢  

       , Margaret Gallagher : Becoming aware ,human rights and the family  :انظر أیضًا  

Unisco , 1985,   P 82.  

 ١٩٩٦لسنة  ١٢المعدل لبعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦القانون رقم : انظر ٣  

  ) . ٢٠٠٨ یونیه ١٥مكرر في  ٢٤العدد  -الجریدة الرسمیة (
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، ن الشرع أباح الزواج العرفي ورّتب علیه كافة اآلثار الشرعیةأ نالحظكما ، مخالفة هذه السن

، لكن القانون لم یعترف بالزواج العرفي عند إنكاره من أحد من طرفیه ولم یرتب علیه أي آثار

 قانونالمن الالئحة الشرعیة الصادرة بالمرسوم ب ٩٩/٥ رقم حیث أنه بالنسبة للسن نجد أن المادة

تقل عن  أو الزوج  ال ُتسمع دعوى الزوجة إذا كانت سن الزوجة :هتنص على أن ٧٨/١٩٣١ رقم

والنهي عن سماع الدعوى ال یكون فقط بغرض محاربة التزویر والدعاوى ، سنة هجریة ١٨

الباطلة بل محاربة األضرار االجتماعیة الناتجة عن عقد زواج قبل بلوغ كًال من الزوجین السن 

وهو ما جّرمته ، بار جهاد النكاح فعل یمثل استغالل جنسيهذا باإلضافة إلى اعت. )١(المحددة

  .٢٠٠٨لسنة  ١٢٦عقوبات المعدلة بالقانون رقم  ٢٩١المادة رقم 

  

  . في النزاعات المسلحة األطفال  استغاللطبیعة الركن المادي في جریمة : ثانیًا 

 –وقتیة  –سلبیة  –جابیة إی( تنقسم الجرائم بحسب طبیعة الركن المادي فیها إلى جرائم    

، تتمثل في القیام بعمل أو فعل ینهي عنه القانون الجرائم اإلیجابیة بالنسبة إلىو  ،)مستمرة

والسلوك الذي یقوم به الجاني یتمثل في حركة عضویة إرادیة لتحقیق النتیجة التي یعاقب علیها 

عن إتیان فعل یوجب  اعاالمتنعن عمل أو  االمتناعفتتمثل في  الجرائم السلبیةأما  ،)٢(القانون

لیس موقفًا سلبیًا مجردًا ولكنه موقف فّعال وحاسم یأخذ ذات حكم  واالمتناع، القانون القیام به

وبتطبیق ذلك على جریمتنا المذكورة یتضح من وجهة  .)٣(الفعل االیجابي في الجرائم االیجابیة

عمل ح وتجاربه والجهاد هو فإخضاع الطفل إلى حمل السال، نظرنا أنه یتوافر فیها اإلیجابیة

  .لذا فهي جریمة إیجابیة، كاألمر واإلقناع واإلجبار، بطبیعته یتطلب القیام بأفعال إیجابیة معینة

هي جرائم تبدأ وتنتهي بتحقق ركنها المادي في وقت قصیر نسبیًا بمجرد  والجرائم الوقتیة    

، فیها الركن المادي قائمًا لفترة طویلة فهي یستمر الجرائم المستمرةأما ، إتیان السلوك اإلجرامي

                                                 
 -  ٢٧ - ١٧: ١٥ص، ١٩٩٨، منشأة المعارف، الطبعة األولى، جرائم التزویر المتعلقة بالزواج : ناهد العجوز/ د  ١

٣١. 
  . ٦٠٤ص ، ٢٠٠١مجموعة أحكام النقض لعام ، قضائیة ٦٧لسنة  ١٦٢٤١الطعن رقم ، ٢٨/٥/٢٠٠١نقض  ٢

 . ١٠٦ص ، ٢٠١٠، دار النهضة العربیة، عامالقسم ال.. شرح قانون العقوبات : هدى حامد قشقوش / د٣ 
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ویتضح من ، )١(ویتطلب تدخًال متجددًا من إرادة الجاني لإلبقاء على حالة االستمرار بعد قیامها

ذهبت بعض النظریات وقد  .)٢(هذا أن إرادة الجاني لها دور هام في تحقیق حالة االستمرار

الجریمتین یكُمن في طبیعة الحق الذي یحمیه یطالیا إلى أن معیار التمییز بین إالقانونیة في 

فُتعتبر الجریمة مستمرة إذا لم یكن من شأن النشاط اإلجرامي أن یؤدي إلى تدمیر أو ، القانون

كما أن معیار التمییز ، إنقاص هذا الحق وٕانما یقتصر على مجرد منع استعماله أو االنتفاع به

ذا انتهى النشاط اإلجرامي للجاني عند هذه اللحظة فإ، یتوقف على اللحظة التي تتم فیها الجریمة

فالعبرة بقیاس ، أما إذا استمر النشاط رغم تمام الجریمة فإنها تعتبر مستمرة، تكون الجریمة وقتیة

 ،مدى قابلیة الجریمة لالستمرار هي بما یكون علیه النشاط اإلجرامي بعد تمام الجریمة ال قبلها

في األوراق  ومثال على ذلك جریمة التزویر ،من وقت أثناء تنفیذها فال عبرة بما تستغرقه الجریمة

والحكم البات الصادر في الجرائم ، )٣(الخاصة بإثبات شخصیة الطفل لتهریبه خارج البالد

أما إذا تجددت حالة االستمرار بعد صدور ، المستمرة یشمل حالة االستمرار السابقة على صدوره

فإن ذلك یّكون  ؛الجاني في اإلبقاء على الوضع المخالف للقانون هذا الحكم نتیجة لتدخل إرادة

   .)٤(جریمة جدیدة مستقلة عن األولى وتنشأ بها دعوى جنائیة جدیدة

تنطوي على جریمة تزویر في في النزاعات المسلحة قد األطفال  استغاللوبما أن جریمة     

 متناع عن تسلیم الطفل ألهلهه االخطف للطفل یترتب علیتنطوي أیضًا على قد و  ،أوراق رسمیة

كما أن ، جریمة مستمرة باستمرار الركن المادي فیها -  الباحث راهیإذًا فهي ُتعد وفقًا لما  - 

حبس الطفل في مكان النزاع المسلح من قِبل الجماعات المسلحة واستغالله هو نشاط إجرامي 

عدة " جریمة مستمرة"اعات المسلحة ویترتب على اعتبار جریمة استغالل األطفال في النز ، مستمر

  ..نتائج وهي كما یلي 

  .تطبیق القانون الجدید ولو كان أسوأ للمتهم لوجود حالة االستمرار  – ١

                                                 

 .١٧١ص، ٢٠٠٥، دار النهضة العربیة، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات: أحمد شوقي  أبو خطوة / د١ 
  .٤٢٠ص ، ٢٠١١، دار النهضة العربیة، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات: عبد الرءوف مهدي / د   ٢
دار ، الجزء األول، النظریة العامة في العقوبة.. القسم العام .. في قانون العقوبات   الوسیط: أحمد فتحي سرور / د ٣

 . ٣٤٤ص ،  ١٩٨١، النهضة العربیة
 ٢٠٨ص ، ٢٠١١، دار النهضة العربیة، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائیة : أحمد شوقي أبو خطوة / د  ٤

 - ٢٠٩ .  



 -٣٠ -

وكذلك اختصاص ، تطبیق قانون الدولة التي یقع فیها أي فعل من أفعال الركن المادي – ٢

  .محاكمها بنظر الدعوى الجنائیة 

  .خ انتهاء حالة االستمراریبدأ التقادم من تاری – ٣

ویرى الباحث كذلك أن جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة باعتبارها جریمة ضد     

وٕاضافتها صراحًة إلى ، فإنه ینبغي عدم سقوط العقوبة بالتقادم فیها –كما أوضحنا  -اإلنسانیة  

التي ال تسقط الدعوى ضمن الجرائم  ٢٠١٤من الدستور المصري لعام  ٩٩نص المادة رقم 

كل اعتداء على الحریة { :والتي ذكرت ذلك ضمنًا بأنه ، الجنائیة وال المدنیة الناشئة عنها بالتقادم

الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرها من الحقوق والحریات العامة التي یكفلها 

بحیث ، ١}یة الناشئة عنها بالتقادم جریمة ال تسقط الدعوى الجنائیة وال المدن، الدستور والقانون

 .  إحدى الجرائم التي ال تسقط عنها الدعوى الجنائیة أو المدنیة " الجرائم ضد اإلنسانیة"تكون 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٠١٩والمعدل عام ، ٢٠١٤راجع الدستور المصري لعام  ١



 -٣١ -

  الثاني المطلب

  فى جریمة استغالل االطفال فى النزاعات المسلحة النتیجة اإلجرامیة

وهي العدوان الذي ، المترتب على السلوك اإلجراميالجنائي النتیجة اإلجرامیة هي األثر ُتعد     

والذي یشكل جریمة یعاقب علیها ، ینال المصلحة أو الحق الذي یقرر له القانون حمایة جنائیة

الحلقة األخیرة في التسلسل السببي الذي تقوم به  "النتیجة اإلجرامیة"وتمثل ، قانون العقوبات

وتوفیر ، هو تفسیر حصول النتیجة بإسناد سببها إلى الفعلودور عالقة السببیة ، )١(عالقة السببیة

كما تمثل النتیجة اإلجرامیة تطور اآلثار ، شرط لتحمیل مرتكب الفعل مسئولیة حدوث النتیجة

وٕاذا بحثنا في األهمیة  .المباشرة للفعل وتضخمها ثم استقرارها وتبلورها في صورة واقعة معینة

إذ أن ، ننا نجد أن لها أهمیة قصوى في توجیه سیاسة التجریمفإ ؛القانونیة للنتیجة اإلجرامیة

االعتداء الفعلي أو المحتمل على ما یراه المشرع جدیرًا بالحمایة الجنائیة هو علة تجریمه لألفعال 

بین مدلولین للنتیجة اإلجرامیة وقد یتردد الفقه الجنائي ، )٢(التي من شأنها إنتاج هذا االعتداء

  ) .دلول قانونيم -  مدلول مادي (

  .المفهوم المادي للنتیجة: أوالً 

ولكن ، یعبر هذا المفهوم عن التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك اإلجرامي    

والتغییر الناتج عن ، )٣(ال یؤخذ بالتغییر إال إذا كان مرتبطًا بالسلوك اإلجرامي برابطة سببیة مادیة

  .هو من وجهة نظرنا تغییر له ُبعدین نزاعات المسلحة في الاألطفال  استغاللجریمة 

 .Alteration  presuppositionالتغییر المفترض  : الُبعد األول

آخر إلى مكان ویتمثل في انتقال الطفل من مكان ، وهو تغییر بدیهي حتمي البد من وقوعه    

إلى  أهلهكنف ومن ، أي من مكان آمن إلى مكان ذو خطورة، وهو منطقة النزاع المسلح

  .من المحاربین  أشخاص آخرین

                                                 
 .١٥٩ص ،  ١٩٩٤، دار النهضة العربیة،  القسم العام.. شرح قانون العقوبات: عمر السعید رمضان / د   ١
منشورات زین ، مكتبة السنهوري، الطبعة األولى، النتیجة الجرمیة في قانون العقوبات: محروس نصار الهیتي / ا   ٢

  .وما بعدها ٢٩ص ،  ٢٠١١، الحقوقیة
  . ٢٢٦ص، ٢٠٠٥، دار النهضة العربیة، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات:  أحمد شوقي عمر أبو خطوة /  د ٣
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أما عندما یتم استغالل األطفال في تجارب األسلحة البیولوجیة فینتج عن ذلك نتیجة بدیهیة    

  .وهي تعرض حیاة الطفل أو صحته للخطر 

  

  . eventual Alterationالتغییر االحتمالي  : الُبعد الثاني 

الطفل من  أوراق إثبات شخصیةم أخرى كالتزویر في هذا التغییر في حدوث جرائیتمثل      

هي التزویر أي ة و وذلك الفعل یحوي جریم، تهریبه خارج البالد إلى بالد النزاع المسلحأجل 

استغالل هنا في االحتمالیة التي قد تحدث  النتائجأیضًا من  ،تغییر للبیانات في محرر رسمي

والنتیجة . خطر وسط الحروب والدمار واألسلحةفي النزاعات المسلحة هي تعریضهم للل اطفاأل

في مدلولها المادي عنصر الزم في جمیع الجرائم؛ بمعنى أنه توجد جرائم ال یتطلب المشرع 

، ن مجرد حدوث السلوك اإلجرامي یكفي لتوافر ركنها الماديإبل ، إلتمامها تحقق نتیجة معینة

 - :لذا قام الفقه بتقسیم الجرائم إلى نوعین 

والتي یتطلب المشرع لها  ،"الجرائم المادیة"وهي ما ُیطلق علیها  - ذات النتائج جرائم )١

  .تحقق نتیجة

 ؛فال تتوقف على حدوث نتیجة إجرامي، وهي جرائم ذات السلوك المجرد -جرائم شكلیة  )٢

فركنها المادي یتكون من عنصر واحد وهو السلوك ، بمعنى أنها تكتفي فقط بالسلوك

 .)١(اإلجرامي

 

أي انتقال  ؛نرید األخذ بالُبعد األول المتمثل في التغییر البدیهي المفترض الحتمي لعلناو      

 استغاللللعقاب على جریمة  وذلك، إلى موقع النزاع المسلح وترك بیئته الطبیعیة الطفل

؛ على لما یترتب علیه من تعریض حیاته وصحته إلى الخطر، في النزاعات المسلحة األطفال

لُبعد الثاني المتمثل في التغییر االحتمالي أي حدوث إلى اأما بالنسبة ، مة شكلیةأن تكون جری

فإنه یجب النظر لها على  هذا االستغالل من مجرد تواجده في بیئة الحرب؛جرائم تترتب على 

في بیئة النزاع  الطفل وجودفالعقاب من المفروض أنه واقع بمجرد (أنها نتائج لیست للعقاب 

                                                 
،  منشورات زین الحقوقیة،  مكتبة السنهوري، الطبعة األولى، أحكام المسئولیة الجزائیة: جمال إبراهیم الحیدري / د   ١

  .٩٠ص ،   ٢٠١٠
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أي أن العقاب یقع بمجرد انتقال الطفل دون انتظار لنتیجة  ؛تكون لتشدید العقاببل  ،)المسلح

وهذا ما نأمل أن ینص ، قوبةلعل اً شددعد ظرفًا مفإنها تُ  أما إذا وقعت هذه النتائج األخرى، أخرى

  .علیه المشرع 

  

  .المفهوم القانوني للنتیجة: ثانیًا      

سواء  ،ي هي االعتداء على المصلحة التي یحمیها القانونالنتیجة في مدلولها القانونُتعد      

النتیجة تكون و  ،)١(أدى هذا االعتداء إلى اإلضرار بالمصلحة المعتدى علیها أم تهدیدها بالخطر

الطفولة من وجهة نظرنا هي االعتداء على في استغالل األطفال في النزاعات المسلحة 

المادي  [لذا نرید األخذ بالمفهوم ، م صحتهوتعریضها للخطر سواء من حیث حیاة الطفل أ

  . للنتیجة]  والقانوني

 اواعتبارهم ،معاً  المفهوم المادي والمفهوم القانونيب إلى األخذمحكمة النقض ذهبت  هذا وقد     

في حین أن المفهوم القانوني ، ن لعملة واحدة على الرغم من أن المفهوم المادي أعم وأشملیوجه

جریمة العلى أن یكون المفهوم المادي للنتیجة في  ؛)٢(تمد على المفهوم الطبیعيأضیق مجاًال ویع

من مكانه الطبیعي اآلمن إلى مكان النزاع المسلح الذي یشكل  هو انتقال الطفل محل البحث

أما المفهوم القانوني للنتیجة في تلك الجریمة یكون االعتداء على ، خطرًا على حیاته وصحته

ل المفهوم القانوني في هذه الجریمة ولكننا نفضّ . براءة وقلة إدراك وتمییزمنه من بما تتض الطفولة

والقانون ال یعنیه من كل ، الطفولةلجسامة النتیجة ولسمو المعنى التي تتضمنه وهو الحفاظ على 

، على الحق الذي یحمیه القانون االعتداءاآلثار المادیة التي تترتب على السلوك اإلجرامي إال 

ولقد قّسم الفقه . بذلك لیست تغییر مادي بل تغییر معنوي یهدد المصلحة المحددة بالقانون وهي

فالضرر أساس ، "جرائم خطر"و "جرائم ضرر"وفقًا للمفهوم القانوني للنتیجة إلى  -الجرائم  - 

ًجرم المسئولیة المدنیة التي تتمیز به عن المسئولیة الجنائیة التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المُ 

مجرد اإلخالل بمصلحة محققة بویتحقق الضرر ، حتى ولو لم یترتب علیه ضرر بالغیر

                                                 
دار النهضة ، الطبعة األولى، دراسة تطبیقیة تحلیلیة.. القصد الجنائي الخاص : حسنین إبراهیم صالح عبید / د   ١

  .٢٦ص ،  ١٩٨١، العربیة
 . ٦٠٥ص ،   ١٩٩٩مجموعة أحكام النقض ،  قضائیة  ٦٤لسنة  ١٢٢٣٩الطعن رقم ،   ٤/١٢/١٩٩٩نقض   ٢
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ُیقصد بجرائم الضرر أن النتیجة تتمثل في تحقیق وبناء على ذلك  .)١(ومشروعة للمضرور

ُیقصد بها أن إنه أما جرائم الخطر ف، الضرر الفعلي على المصلحة التي أراد المشرع حمایتها

في مجرد تهدید للمصلحة المحمیة؛ أي أن هذه الجرائم تستهدف حمایة المصلحة  النتیجة تتمثل

قابلیة السلوك  [ :كما ُیقصد بالخطر، )٢(من احتمال التعرض للخطر دون استلزام اإلضرار الفعلي

ویتحقق الخطر سواء كان ، ]إلحداث الضرر لحق یحمیه القانون وفقًا للمجرى العادي لألمور

وُیعد الخطر موجودًا حالة تواجد السلوك المتمثل ، الفعل أم على وشك ارتكابه الفاعل قد ارتكب

والذي یتمثل ، عقوبات فرنسي ٢٢٣/١ رقم في العنصر المادي للجریمة المشار إلیها بنص المادة

 في احتمال الوفاة أو اإلصابة الجسیمة أو انتهاك الفاعل بسلوكه أحد االلتزامات الخاصة باألمان

فالخطر في الجرائم المادیة یكون ، ویمثل الخطر أهمیة كبرى في القانون الجنائي، صرأو التب 

  .)٣(سببًا لتجریم الشروع بمجرد البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جریمة

من في النزاعات المسلحة هي جریمة شكلیة األطفال  استغاللأن جریمة  الباحث رىیو     

الطفولة وهي رمز والحق الوارد بها وهو االعتداء على نظرًا لسمو المصلحة ، جرائم الخطر

ویترتب على ، نتیجة أسوأ من ذلك ألنه ال یوجد فال یجوز انتظار نتیجة أخرى، اإلنسانیة

اعتبار جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة من الجرائم الشكلیة؛ أنه ال یتصور 

یكون غیر " النتیجة"و" السلوك اإلجرامي" كما أن بحث العالقة السببیة بین، الشروع فیها

  .وذلك الفتراض العالقة بینهما ، مطروحاً 

  

  

  

  

                                                 
 .٤٥ص ، ٢٠٠٥ ،المكتبة العصریة بالمنصورة، المسئولیة المدنیة: أحمد السعید الزقرد / د   ١
ص ، بدون سنة نشر، دار النهضة العربیة ، القسم الخاص.. شرح قانون العقوبات : أحمد شوقي أبو خطوة / د   ٢

٨ .  
،   ٢٠٠٤، دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة.. تعریض الغیر للخطر في القانون الجنائي  :  أحمد حسام طه / د   ٣

  .٦٤ -  ٦٢ص 
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  الثالث المطلب

  فى جریمة استغالل االطفال فى النزاعات المسلحة عالقة السببیة

  

ال یكفي لقیام الركن حیث  ،)١(تعني عالقة السببیة في الجریمة؛ االرتباط بین الفعل ونتیجته     

بل یلزم أن توجد عالقة ، المادي في الجریمة توافر السلوك اإلجرامي والنتیجة المعاقب علیها

أي أن یكون هذا السلوك هو السبب الذي أدى إلى حدوث  ؛)٢(سببیة رابطة بین السلوك والنتیجة

ذا انتفت عالقة السببیة فال فإ، النتیجة اإلجرامیة فیرتبط السلوك بالنتیجة ارتباط السبب بالمسبب

، )٣(وٕانما تقتصر مسئولیته على الشروع إذا كانت جریمته عمدیة، ُیسأل الفاعل عن جریمة تامة

حلقة الوصل بین الفعل والنتیجة  ألنها، عالقة السببیة موضعها في الركن المادي للجریمةف

مواد الجنائیة عالقة مادیة تبدأ عالقة السببیة في ال" :إلى أن محكمة النقض ذهبتوقد ، اإلجرامیة

  .)٤("بفعل المتسبب

  

نها صلة بین ظاهرتین أل وذلك ،ذات طبیعة مادیةتكون فهي  ؛أما عن طبیعة عالقة السببیة    

، لذا فهي لیست مجرد صلة ذهنیة تربط في التفكیر بین ظاهرتین، مادیتین هما الفعل والنتیجة

وهذا ، للفحص والتجربة أیضاً  الحظة الحسیة وتخضعوٕانما هي صلة مادیة محسوسة تدركها الم

األمر یستقل قاضي الموضوع  بتقدیره مادام هذا التقدیر قائمًا على أسباب سائغة تؤدي عقًال 

  .)٥(إلیه

                                                 
دار ،  النظریة العامة للجریمة، الجزء األول ، القسم العام .. شرح قانون العقوبات :  وزیر  عبد العظیم مرسي/ د   ١

  .٢٦٥ص ،  ٢٠١١،  النهضة العربیة 
  . ١٢١ص ،   ٢٠١٠، دار النهضة العربیة ، القسم العام .. شرح قانون العقوبات :  هدى حامد قشقوش / د  ٢
  .٤٣٩ص،  ٢٠١١، دار النهضة العربیة ، عامة لقانون العقوبات شرح القواعد ال:  عبد الرءوف مهدي / د  ٣
  . ٩١ص ،   ٢٣رقم ،  ١٠س ، مجموعة أحكام النقض  ١٩٥٩ینایر سنة  ٢٧نقض   ٤

 .٢٣٥ص ،   ٤٣رقم ،  ٢٩س ، ١٩٧٨مارس سنة  ٦انظر أیضًا ؛ نقض        
دار النهضة ، الطبعة الخامسة، القسم العام.. شرح قانون العقوبات : محمود نجیب حسنى / للمزید انظر في ذلك ؛ د  ٥

 .١٩٩٢، العربیة
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األخذ بالمفهوم المادي وٕاذا كنا قد انتهینا في الجزء السابق الخاص بالنتیجة اإلجرامیة إلى      

، من أجل العقاب على تلك الجریمة وذلك، ا ذهبت إلیه محكمة النقضوالقانوني معًا وفقًا لم

في النزاعات األطفال  استغالللجریمة ) التغییر المادي(أن التغییر المفترض الحتمي حیث 

والتغییر القانوني ، من بیئته الطبیعیة على بیئة النزاع المسلح ل الطفلاقانتتمثل في المسلحة ی

وأنه البد من اعتبارها جرائم خطر ال داعي فیها ، والطفولة إلنسانیةتمثل في االعتداء على ای

ونقله من بیئته  الطفل تجنید(فإن عالقة السببیة بین السلوك اإلجرامي  ؛النتظار حدوث نتیجة

والنتیجة الحتمیة التي توصلنا إلیها ) إلى بیئة النزاع المسلح أو إخضاعه لتجارب األسلحة الحربیة

هي عالقة حتمیة ) اإلنسانیةالطفولة و االعتداء على  – في بیئة النزاع المسلح الطفل تواجد( 

لذا فال داعي للبحث  ،حیث أن النتیجة إلزامیة الحدوث، الشك فیها من ارتباط السبب بالمسبب

في النزاعات األطفال  استغاللإذ أن العالقة السببیة في جریمة ، الجنائي عن معیار السببیة

  .الباحث وذلك وفقًا لوجهة نظرقة حتمیة نظرًا لحتمیة النتیجة؛ هي عالالمسلحة 

في  األطفال استغالللتغییر االحتمالي الخاص بالجرائم الناتجة عن إلى اأما بالنسبة     

الستغالل فإننا یجب عند البحث عنها كنتیجة  -  فهي نظرًا الحتمالیتها - النزاعات المسلحة 

تجنید أو مدى ارتباطها بالسلوك اإلجرامي المتمثل في الو في النزاعات المسلحة األطفال 

؛ أن نتأكد من اإلخضاع إلى تجربة السالح النووي والكیماوي أو إخضاع القاصرات لجهاد النكاح

فال ننتظر ، على أنه في حالة حدوث جرائم أخرى فیكون ذلك سببًا لتشدید العقوبة، معیار السببیة

ه بوجوده ومشاركته في النزاع المسلح كي یتم توقیع العقاب بل حدوث إصابة للطفل أو تأثر حیات

  .یكفي مجرد اشتراكه في النزاع المسلح 

وبناء على أهمیة إبراز العالقة السببیة في الجریمة؛ فإنه یجب على المحكمة أن تثبت في    

ل ذلك فیكون وٕان لم تفع، حكمها توافر عالقة السببیة باعتبارها عنصرًا من عناصر الركن المادي

وُیعد الدفع بانتفاء عالقة السببیة دفعًا جوهریًا یجب ، حكمها قاصرًا التسبیب مما یستوجب نقضه

ویقدر قاضي الموضوع ، في حالة رفضه أن ترد علیه المحكمة بما یفنده وٕاال كان حكمها قاصراً 

حكمة النقض في وال رقابة علیه من م، من وقائع الدعوى مدى توافر عالقة السببیة من عدمها
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إال من حیث فصله في أن أمرًا معینًا یصلح قانونًا ألن یكون سببًا لنتیجة معینة أو ال ، ذلك

  .١یصلح 

  

  

  

  

  

  

                           

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

ص ، بدون سنة نشر، دار النهضة العربیة، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات: أحمد شوقي عمر أبو خطوة / د  ١

١٩٨.  
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  الثاني المبحث

  لجریمة استغالل االطفال فى النزاعات المسلحةالركن المعنوي 

  

القصد دیثة بالركن المادي فقط لقیام الجریمة بل یلزم توافر ال تكتفي التشریعات الجنائیة الح    

الركن المعنوي هو ركن شخصي یبحث في نیة و  ،الركن المعنوي للجریمة أو الخطأ لقیامالجنائي 

أي السلوك  -  هل الجاني كان قاصدًا الركن المادي للجریمة.. بمعنى أنه یتساءل عن، الجاني

فقط أم ال یقصد شيء ؟  وهذا القصد یقوم على عنصري العلم أم كان یقصد السلوك  -  والنتیجة

 - في الوقائع وبالتالي فإذا حدث غلط، أي إرادة السلوك مع العلم بالنتیجة المترتبة علیه ؛واإلرادة

سن الثامنة  بأن كان یظن أنه لیس طفًال بل بالغاً  -في سن المجني علیه القائد العسكريكغلط 

فإن القصد الجنائي ینتفي في تلك  ؛ما یدل على هذا الغلط ویبرره وأورد من األسباب، عشرة

وال عبرة ، كما في حالة تقدیم مستند یثبت بلوغ سن الثامنة عشر في حین أنه لم یبلغها، الحالة

  .بالبواعث في توافر القصد الجنائي إذ ال یؤثر على توافر القصد الجنائي من عدمه 

، اتجاهًا إرادیًا منحرفًا نحو مخالفة القانون التي تتجهثمة اآلرادة اإلفي الركن المعنوي یتمثل و     

 .]غیر العمدي الخطأ –العمد أو القصد الجنائي  [ :وقد یتخذ اإلثم الجنائي إحدى صورتین

لذا فالجریمة تتكون من عناصر ، والركن المعنوي هو ركن شخصي یبحث في نفسیة الجاني

  .)١(صیة تتعلق بالفاعلموضوعیة تتعلق بالفعل وعناصر شخ

  -:وفیما یلي ینقسم هذا المطلب إلى الفرعین التالیین    

  .عناصر القصد الجنائي في جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة : األول  المطلب

  . طبیعة القصد الجنائي في جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة: الثاني  المطلب

  

  

  
                                                 

 ٢٧٤ص،  ٢٠٠٥، دار النهضة العربیة ،  شرح األحكام العامة لقانون العقوبات:  أحمد شوقي عمر أبو خطوة / د   ١

 - ٢٧٥.  
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  األول المطلب

  عناصر القصد الجنائي في جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة

، )١(وذلك وفقًا لما اتجهت إلیه معظم الدراسات القانونیة، دون قصدعمدیة ال توجد جریمة     

 :ولكن كان مضمونها أنه - فاختلفت التعریفات - للفقه ولقد ترك المشرع تعریف القصد الجنائي

وقد ، "تهم ونیته في إتیان الفعل اإلجرامي باتجاه إرادته إلیه مع علمه بذلكالحالة النفسیة للم"

كل من (عقوبات مصري  ٢٣٠رقم كما في المادة ، صراحًة في الجریمة "العمد"یتطلب المشرع 

 رقم وقد یعبر المشرع عن تطلبه للقصد الجنائي باشتراط العلم كما في المادة، )قتل نفسًا عمداً 

وعلى ذلك ، )مع علمه بتقلیدها أو تزویرها(تعاقب على التزویر  والتي، لعقوباتمن قانون ا ٢٠٦

  ).العلم -اإلرادة (فإن القصد الجنائي یقوم على عنصري 

  

  .اإلرادة : أوًال     

، سواء اتخذت صورة العمد أم الخطأ غیر العمدي ،في الجریمة اً الزم اً اإلرادة عنصر تعتبر     

أما ، ففي العمد تنصب اإلرادة على السلوك والنتیجة، هو اإلرادة "الخطأ"و "العمد"فالذي یفرق بین 

  .)٢(المترتبة علیه لنشاط دون نتیجتهإلى افي حالة الخطأ غیر العمدي فاإلرادة تتجه 

في  األطفال استغالل"القواعد العامة بالقصد الجنائي على جریمة تلك وعندما نطبق     

حیث تنطوي على  –كما ذكرنا من قبل  - نها جریمة إیجابیة  ا أ؛ یتضح لن"النزاعات المسلحة

أفعال معینة یجب القیام بها وهي تجنید الطفل وٕاقناعه أو إجباره على حمل السالح أو 

 وهو ما ُیفهم، الخضوع إلى تجربة معینة أو التكلیف بعمل أو أداء خدمة معینة للنزاع المسلح

إلى قادة التنظیم  فالشخص البائع لطفل ما، كان األمر عمدیة أیاً تكون منه أن تلك الجریمة 

 ؛ هو بالتأكید اتجهت إرادته إلى هذا الفعلالعسكري المسلح وقیام هذا القائد بتجنید الطفل

وذلك ، "عمدیة"كما أنه األصل في الجرائم أنها تكون ، حیث ال مجال للخطأ في ذلك ،ونتیجته

                                                 
دار ، الطبعة األولى، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة .. القصد الجنائي االحتمالي  : أبو المجد علي عیسى  / د   ١

 .٣٦٣ص ،  ١٩٨٨، النهضة العربیة 
، زین الحقوقیة منشورات ،  مكتبة السنهوري، الطبعة األولى، أحكام المسئولیة الجزائیة : جمال إبراهیم الحیدري / د   ٢

  .٨٢ص ،   ٢٠١٠
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تالي فإذا ثبت عدم اتجاه القصد إلى إحداث هذه وبال، ما لم ینص القانون على خالف ذلك

   .النتیجة فال قیام للجریمة قانونًا  

 . في النزاعات المسلحة األطفال استغاللالباعث في جریمة  - 

شيء خفي في النفس وهو  ،فهو سببها ؛الغایة والمحرك النفسي للجریمة بأنهالباعث ُیعرف     

ص آلخر حسب الرغبة المبتغاة من وراء ذلك الُجرم ونسبي بمعنى أنه یختلف من شخ، البشریة

 -فإنه ال عبرة بالبواعث -ووفقًا للقواعد العامة في القانون الجنائي، كالكراهیة أو االنتقام أو الحب

حیث أنها ال تعتبر ركنًا في الجریمة أو عنصرًا من عناصرها فیعاقب على الفعل مهما كان 

ال یكفي مشروعیة النتیجة إذا كانت و ، باعث نبیًال أم دنیئاً وسواء كان ال، )١(الباعث من ورائه

لكن للباعث أثره في تقدیر العقوبة تخفیفًا أو تشدیدًا ، الوسیلة المستعملة لتحقیقه غیر مشروعة

هذا وقد نص المشرع المصري في . )٢(حسب مشروعیته فیكون للقاضي سلطة تقدیریة في ذلك

ال عبرة بالباعث أو الغایة في قیام العمد أو (  :ات على أنهمن مشروع قانون العقوب ٣١المادة 

  .)٣()الخطأ إال في األحوال التي ینص علیها القانون ویكون أثرها في تخفیف العقوبة أو تشدیدها

الجریمة البشعة ال ُیغفر لها أي  ى تلك الجریمة؛ فإننا نجد أن هذهوٕاذا طبقنا ذلك عل      

سبیل ألنها وٕان كانت تعتبر من وجهة نظر مرتكبها جهادًا في ، لهباعث مهما كانت درجة ُنب

  .اهللا ورسوله براءة من استغالل األطفال في النزاعات المسلحة ؛ فإن اهللا

  

                                                 
دار   –النظریة العامة للجریمة ، الجزء األول ، القسم العام .. شرح قانون العقوبات : عبد العظیم مرسي وزیر / د   ١

  .٣٥٦ص   – ٢٠١١  –النهضة العربیة 
مجموعة ، ١٩٧٠ر نوفمب ٢نقض ، قضت محكمة النقض بأن الباعث لیس ركنًا في الجریمة وال عنصرًا من عناصرها ٢

  .١٠٢٤ص ، ٢١س ، أحكام محكمة النقض

، الطبعة الثانیة، القسم الخاص.. شرح قانون العقوبات: أحمد فاروق زاهر/ د  –أحمد لطفي السید / مشار إلیه؛ د 

  .٥١ص ، ٢٠٠٦، جهاز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي

، دار النهضة العربیة ، الطبعة األولى، یلیة تطبیقیةدراسة تحل.. الجریمة الدولیة: حسنین إبراهیم صالح عبید / د   ٣

  . ١٩ص ،  ٢٠٠١

من  ٢٣٧وهو ما نصت علیه المادة رقم ، والباعث ُیعد عذرًا مخففًا عند قتل الزوج لزوجته في حال التلبس بالزنا    

دار النهضة ، عقوباتشرح األحكام العامة لقانون ال: أحمد شوقي عمر أبو خطوة/ انظر في ذلك؛ د ، قانون العقوبات

  .٢٤٠ص ، بدون سنة نشر، العربیة
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  .العلم  :ثانیًا      

أن یعلم الجاني بعناصر الجریمة من حیث الواقع ) العمد(یلزم لتوافر القصد الجنائي     

لعلم بالواقعة اإلجرامیة كالجهل بها أو الغلط فإن القصد الجنائي ینتفي ومن وٕاذا انتفى ا، والقانون

  )١(.وبناء علیه فال یترتب العقاب ، ثم تنتفي المسئولیة الجنائیة

  

  .العلم بالوقائع  -أ 

فإذا كان ، یجب أن ُیحاط علم الجاني بجمیع الوقائع التي یترتب على توافرها قیام الجریمة    

 ؛ائع المادیة للجریمة أو وقع في غلط في عنصر من عناصرها الواقعیة والجوهریةجاهًال بالوق

فالجهل بالوقائع الجوهریة األساسیة ، ال ُیسأل عن فعلهو فذلك یمنع من توافر القصد الجنائي لدیه 

أما الجهل أو الغلط المتعلق بالوقائع القانونیة فال ینتج عنه التأثیر في ، ینفي القصد الجنائي

  .)٢(وصف القانوني للجریمة أو القصد الجنائي أو المسئولیة الجنائیةال

  

  

  .الوقائع األساسیة الهامة - ١

ومن أمثلة تلك ، لكل جریمة وقائع جوهریة یلزم إحاطة الجاني بها وٕاال انتفى قصده الجنائي     

  .السببیة أن یكون الجاني على علم بالنشاط اإلجرامي والنتیجة وتوقع العالقة  :الوقائع

یجب أن یكون الجاني على علم بأن فعله یشكل عدوانًا على   :العلم بالنشاط اإلجرامي - 

 األطفال استغاللوٕاذا طبقنا ذلك على جریمة . )٣(الحق أو المصلحة التي یحمیها القانون

فإننا نرى أنها أولى الجرائم التي یتضح فیها النشاط بحیث ال  ؛في النزاعات المسلحة

فمثًال في جریمة  ،طفل ال یجوز تجنیده وحمله للسالحالجاني أنه یتاجر في  یخفى على

أما في  ،)محل الجریمة(القتل قد یختلط علم الجاني بأنه یوجه فعله إلى إنسان حي 
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  .وما بعدها  ٢١ص ،   ٢٠١١، الحقوقیة 
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 في النزاع المسلحطفل ال استغاللعن جریمة الجاني ُیسأل  فإنهالجریمة محل البحث 

نكرانها فهي شيء ظاهر ال خلط أحد دمیة ال یستطیع اإلنسانیة واآلألن الطفولة و ، عمداً 

طفل  یجندكمن  ؛فیكفي ذلك لتوافر القصد الجنائي حتى لو وقع غلط في الشخصیة، فیه

حیث أنه ال یهم اختالف األشخاص ، على أساس أنه طفًال آخر ظنًا منه أنه نفس الطفل

  .أیًا كان طفل فالمهم أنه اعتداء على كیان ، واألسماء

حیث وجوب إحاطة علم الجاني بأن هناك نتیجة إجرامیة سوف تقع بناء  :م بالنتیجةالعل - 

أن  - أنه من وجهة نظرنا -وٕاذا كنا قد ذكرنا . )١(اعلى سلوكه فیتعین علیه أن یتوقعه

وبالنسبة لألول فهو ، ]احتمالي - مفترض [  :المفهوم المادي للنتیجة اإلجرامیة له ُبعدین

وبالتالي فإنه من ، وقوعها وعلى ذلك فإنه یجب أن یتوقعه الجانينتیجة حتمیة البد من 

ألنه بدیهي أن یعلم بأن فعله ، الطفل بتجنیدبمجرد قیامه  المفروض أن یعاقب الجاني

أما بالنسبة ، د كیان الطفل ویعرضه حتمًا للخطر واالستغاللیهدتهذا سیترتب علیه 

وٕاذا حدث فإننا نرى أنه یجب ، یحدث للتغییر الثاني االحتمالي فهو قد یحدث أو ال

متقبًال ما  ،للخطرالطفل فإنه یتخلى عنه  بتجنیدحیث أنه بقیامه ، مساءلة الجاني عنه

لذا یجب أن تشدد العقوبة  ،یحدث للطفل من أخطار والتعرض لشتى أنواع االستغالل

  .في تلك الحالة 

سببیة الرابطة بین فعله والنتیجة على الجاني أن یتوقع العالقة ال: توقع العالقة السببیة - 

وتعرضه للخطر هو إلى بیئة النزاع المسلح وبالطبع فإن انتقال الطفل ، الواقعة جراء ذلك

إذًا فإن العالقة السببیة  وبما أنه سبب حتمي ؛ .لاطفاأل تجنیدالسبب األول الناتج عن 

فهو شيء مفترض  وعلى الجاني أن یتوقعه نظرًا لحتمیته وبدیهیته، متوافرة بال شك

 .أساسي الحدوث 
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  .الوقائع الثانویة العادیة  -٢

 :وقائع لیست ذات أهمیة أو تأثیر على القصد الجنائي مثل" الوقائع الثانویة العادیة"تعتبر     

لكن ، األهلیة الجنائیة للجاني والظروف المشددة التي تغیر من العقوبة كظرف العود عناصر

 ؛)كظرف الصفة في الجاني( تقلب وصف الجریمة من جنحة إلى جنایة الظروف المشددة التي 

 أیضًا من الوقائع الثانویة، فإنه یلزم العلم بها ألنها لیست مجرد ظرفًا للجریمة بل ركنًا من أركانها

فبالرغم من أن جریمة . تشدد عنها العقوبة والتي -  تلك النتائج المتجاوزة قصد الجاني - 

إال أننا نرى أیضاً ؛ نرى أنها من جرائم الخطري النزاعات المسلحة وتجنیدهم فاألطفال  استغالل

   .موت الطفل أو إصابته ها جرائم أخرى مثل نع نتجوجوب تشدید العقاب إذا ما 

  

  .العلم بالقانون  -ب  

من المقرر في القانون الجنائي كأصل عام؛ العلم بالقانون الجنائي : افتراض العلم بالقانون  - 

وال ُیقبل من أحد االعتذار بجهله للقانون أو ، ومن ثم فال ُیقبل إثبات العكس، وعدم الجهل به

عقوبات  ٤٢ رقم وأخذت بهذه القاعدة بعض التشریعات كالتشریع اإلماراتي في المادة، الغلط فیه

لم ورغم أن افتراض الع، )ال یعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرًا (  :التي نصت على أنه

بالقانون یخالف الواقع في كثیر من األحیان حیث ال ُیعقل أن یحیط كل شخص بكل القوانین أو 

إال أن هذا االفتراض تملیه اعتبارات المصلحة العامة التي ، أن یفهمها على نحوها الصحیح

وذلك حتى ال ، تتطلب أن یوضع على قدم المساواة؛ العلم الفعلي بالقانون والعلم المفترض به

مما ینتج عنه وقف أحكامه ، یسهل االحتجاج بالجهل بالقانون الجنائي أو الغلط في فهم نصوصه

ال ( مبدأ الشرعیة الجنائیة رغم وجود و  .)١(العقابمن حق الدولة في وتفویت األهداف األساسیة 

نت كا إذاوالذي ُیعد الركن الشرعي للجریمة إال أنه حتى ) جریمة وال عقوبة إال بناء على نص

ظلت بدون تجریم ولم ُیفرض نص لها في التعدیل الصادر عام عمومًا األطفال  استغالل ائمجر 

جریمة ضد اإلنسانیة تأباها األدیان السماویة والمواثیق بداهًة ُتعد لقانون العقوبات؛ فإنها  ٢٠٠٨

عات البدائیة ال تتفق مع مجتمعنا بل تتفق مع المجتمكذلك و  ،ال یتقبلها العقل والمنطقو  ،الدولي
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االحتجاج بالجهل بأنها ُمجّرمة ألنه بدیهي معرفة أنها سلوكًا منطقیًا لذا فال ُیقبل ، المتحجرة

ولكن على أي حال یناشد الباحث بتجریم أفعال استغالل ، )١(شنیعًا وغیر أخالقي ومرفوض

ق األطفال في النزاعات المسلحة بناء على نص خاص نظرًا لخطورتها ولمساسها بحقو

  .طفالً "خاصًة وٕان كان هذا اإلنسان ، اإلنسان

 

الغلط هو معرفة غیر كاملة للحقیقة حیث یتوافر إذا كان الفاعل : الغلط في أسباب اإلباحة  -

وهو بذلك یكون على عكس الجهل والذي ُیعد انعدام كلي للعلم ، یعلم بموضوع ما علمًا ناقصاً 

ف الحقیقة توافر الظروف التي یقوم علیها سبب فقد یعتقد الشخص على خال، )٢(بموضوع معین

قد ف األطفال تجنیدفي جریمة و . في حین أن هذا السبب غیر قائم في الواقع، من أسباب اإلباحة

ظنًا منه أن ، العقیدة الدینیة أو الوطنیة تفرض ذلك الفعل وتبیحه ألنه جهادیعتقد الجاني بأن 

في أسباب اإلباحة ُیعد غلطًا جوهریًا ینفي القصد  ولكن إذا كان الغلط، ذلك ُیعد سبب إباحة

 مخالففعل  األطفال فاستغالل، إال أنه في جریمتنا هذه؛ نعتقد أنه ال مجال للقول بذلك، الجنائي

  . لشرائع السماویة والمواثیق الدولیة والعقل والمنطقل
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  الثاني المطلب

  في النزاعات المسلحة  األطفال استغاللطبیعة القصد الجنائي في جریمة 

  

إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع العلم بتوافر عناصرها  اتجاه عنالقصد الجنائي یعبر     

مباشر أو  –محدد أو غیر محدد  –عام أو خاص ( :وقد یتخذ صورًا متعددة، )١(القانونیة

استغالل على جریمة ینطبق  هاوفیما یلي بیان لكل صورة كي نستطیع معرفة أیًا من، )احتمالي

  - :في النزاعات المسلحة  األطفال

   

   . القصد العام أو القصد الخاص : أوالً     

القصد العام هو توجیه اإلرادة نحو ارتكاب جریمة مع العلم بعناصرها القانونیة دون یعتبر      

صل قي ویكتفي المشرع بحسب األ، البحث فیما هو أبعد من ذلك؛ كما في جریمة القتل العمد

ولكن یتطلب المشرع أحیانًا لقیام بعض الجرائم أن یكون ارتكابها ، تكوین القصد الجنائي بذلك

كاشتراط ارتكاب ( وقد عّبر المشرع عن ذلك بعبارات معینة ، )٢(لغایة معینة أو غرض قریب

، خاصوهو ما یسمى إذًا بالقصد الجنائي ال، )الفعل بنیة اإلضرار أو بسوء نیة أو بقصد الغش

باإلضافة إلى الغایة أو  ،] العلم واإلرادة [ :وهو على ذلك یتضمن عنصري القصد العام وهما

فإن  ؛في النزاعات المسلحة األطفال استغاللوٕاذا قمنا بتطبیق ذلك على جریمة . )٣(الباعث

تطلب قصدًا خاص أو غایة أبعد ت الرى أنها جریمة عمدیة ذات قصد جنائي عام؛ أي الباحث ی

  .بما یعرضه للخطر واالستغاللفي بیئة النزاع المسلح وتواجه بها الطفل  تجنیدن مجرد م
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  .القصد المحدد والقصد غیر المحدد: ثانیًا 

إذا اتجهت إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة  Intention determine  یكون القصد محدداً     

فهو الذي  Intention  in determine  أما القصد غیر المحدد، اإلجرامیة في موضوع معین

كأن تتجه إرادة الجاني إلى  ،)١(رادة إلى تحقیق نتیجة إجرامیة دون تحدید موضوعهااإلتتجه فیه 

. إزهاق الروح دون تعیین لألشخاص المحتمل أن یكونوا ضحایا لذلك؛ كما في األعمال اإلرهابیة

محدد ألن عناصر القصد الجنائي المشرع یسوي بین القصد المحدد والقصد غیر ال وبما أن

 إذاً ، )٢(القانون یحمي الناس كافة إذ أنوألنه ال عبرة بشخص المجني علیه ، متوافرة في الحالتین

ال یهم فیها أیضًا القصد المحدد أو  واستغاللهم في النزاعات المسلحة األطفالتجنید فإن جریمة 

  . ضحیة دون االعتداد بشخصیة الطفلكان هو ال - فالمهم أنها وقعت على طفل - غیر المحدد

  

  . القصد المباشر والقصد االحتمالي: ثالثاً 

القصد الذي تتجه فیه اإلرادة إلى تحقیق  :بأنه Intention directالقصد المباشر ُیعرف    

وفي جریمة . )٣(لذا فهو ُیعد نتیجة حتمیة وضروریة للفعل، نتیجة إجرامیة یرید الجاني حدوثها

وحمله وتعرضه للخطر واالستغالل  إلى بیئة النزاع المسلحنرى أنه ُیعد انتقال  فالاألط تجنید

أما اتجاه إرادة ، االستغاللهو القصد المباشر لهذا للسالح أو وضعه تحت اختبار تلك األسلحة 

الجاني إلى الفعل مع توقع حدوث نتائج أخرى لفعله قد تحدث أو ال تحدث ولكنه یتغاضى عن 

، Intention eventual  ل هدفه ویرتكب جریمته؛ فهذا ما یسمى بالقصد االحتماليذلك في سبی

وسط النزاع الطفل  وجودإذ أن ، أن القصد االحتمالي متوافر دائمًا في تلك الجریمةالباحث رى وی

  .التي كنا قد ذكرناها من قبل الستغاللا ه لشتى أنواعال ُیستبعد فیه تعرضالمسلح 

في النزاع المسلح األطفال  استغاللبمعاقبة الجناة في جریمة  الباحث شدنایوعلى هذا      

وال یهم البحث فیما ، نتیجة وجود الطفل في بیئة النزاع المسلح عن جمیع ما قد یقع من جرائم
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الجاني  ولو كان ذلك فالمفترض توقعها دون إثبات عكس ،إذا كانت متوقعة لدى الجناة أم ال

 الجانيكیف یضمن إذ أنه ، فهي نتیجة متوقعة واحتمالیة، ل تجنبهاال یأمل حدوثها ویحاو

لذا فهو یتوقع دائماً ، !للطفل عندما یسمح بتواجده في مكان النزاع المسلحتوافر األمان 

 أو یجعله فأرًا لتجاربه النوویة طفالً  یجندُمكتفین بأنه تقبل أن ، تصیب الطفلقد المخاطر التي 

القصد "و "القصد المباشر"حسن المشرع العراقي عندما ساوى فیما بین هذا وقد أ. والكیماویة

   )١(.عنهما من حیث المسئولیة والعقاب وذلك، "االحتمالي

على جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة بكافة  بتطبیقهالباحث ناشد یوهو ما     

 حیث یتمب، نصوص معینةمن األفضل عدم حصر نطاق القصد االحتمالي في إذ أنه ، صورها

جریمة استغالل األطفال ویطبق على جرائم أخرى بما في ذلك  ،یكون عاماً لتوسع في نطاقه ال

في النزاعات المسلحة بما تشمله من صور عدة الشتراك الطفل في النزاع المسلح واستخدامه 

ار القاصرات إجب -إخضاع الطفل إلى إجراء تجارب األسلحة علیه  - تجنید الطفل (مثل ، فیه

  ).على جهاد النكاح وخدمة المجاهدین أو المتحاربین جنسیاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
منشورات زین  ،مكتبة السنهوري، لىالطبعة األو ، النتیجة اإلجرامیة في قانون العقوبات : محروس نصار الهیتي / ا   ١

  .٢١ص ،   ٢٠١١،  الحقوقیة 



 -٤٨ -

  لخاتمةا

    

المسلحة هى جریمة ظاهرة استغالل األطفال فى النزاعات  یتضح لنا من خالل البحث أن    

 فى ظل وذلك ،ولقد تصدت هذه الدراسة لبحث البنیان القانوني لتلك الجریمة ،مكتملة األركان

رغم االهتمام العالمي والوطني ، إفراد نصوص صریحة تواجه تلك الجریمة بصورة منفردةعدم 

  .ي اتفاقیات حقوق اإلنسان العامةبأن یتمتع الطفل بكافة أو معظم الحقوق الواردة ف

  - :ا لهذا الموضوع إلى المالحظات والنتائج والتوصیات التالیة نوقد خلصنا بعد دراست

  .النتائج : أوًال 

فى جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة یوجد نصوص خاصة ب ال – ١

  .ال على المستوى الدولى الجنائى الداخلى و  انونالق

 ،جنائیة مكتملة األركان جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة جریمة -  ٢

 .وذلك بتطبیق القواعد العامة علیها 

جریمة استغالل األطفال في النزاعات  بد من وجود الشرط المفترض لقیامال  – ٣

 .وهو كون المجنى علیه طفًال  ،المسلحة

 جریمة شكلیة ال تتوقف على جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة -  ٤

 .حدوث الضرر فهي من جرائم الخطر

ة عمدیة ال تتطلب توافر جریمجریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحة  -   ٥

 .قصد خاص

عن جمیع ما  جریمة استغالل األطفال في النزاعات المسلحةسأل الفاعل فى یُ  -  ٦

 . نتیجة وجود الطفل في بیئة النزاع المسلح قد یقع من جرائم

 . وطنیاً  اء كان دینیًا أمسو للباعث فى هذه الجریمة أو الدافع إلرتكابها  العبرة -  ٧

  

  

  



 -٤٩ -

  .التوصیات : ثانیًا 

التوصیات، والتي نأمل أن یكون من موضوع فإننا نورد بعض ال بعد دراستنا المتعمقة لهذا    

وذلك كما ، شأنها دعم حمایة األطفال في القوانین الجنائیة الوضعیة والقانون الدولي اإلنساني

  :یلي

یجب أن یكون األطفال جدیرون بالحصول على أفضل حمایة وفرص یمكن  -  ١ - 

من واألمان والسعادة یسوده السالم الذي إتاحتها لهم حتى یستطیعوا النمو في جو من األ

ولذا فإنه ینبغي مواجهة األسباب ، أصبح أمرًا ضروریًا للكبار والصغار على حد سواء

  .والوسائل التي تؤدي إلى استغالل األطفال في النزاعات المسلحة

ومجابهة هذه ، بكل صورهنزاعات المسلحة األطفال في الاستغالل ضرورة حظر  -  ٢ - 

  . بإفراد نصوص جنائیة خاصة یتم تغلیظ العقوبة فیها لتصل إلى اإلعدام الجریمة 

العمل على نشر حقوق الطفل وزیادة الوعي بها لدى جمیع أفراد المجتمع، وعدم  -  ٣ - 

وحتى یتحقق ذلك یجب أن یكون هناك ، ِقصر ذلك على الدارسین والهیئات المعنیة فقط

في المراحل الدراسیة المختلفة التي تسبق التعلیم  اهتمام بتدریس القانون الدولي اإلنساني

الجامعي، أو على األقل یتم تعلیق نسخة من االتفاقیات التي تمنح الحمایة لألطفال في 

  .القانون الدولي اإلنساني في كل مدرسة أو في مراكز وبیوت الشباب

 - دولة  مقیاسًا ال تقبل أیة ١٩٨٩ضرورة أن تصبح اتفاقیة حقوق الطفل لعام  - ٤ - 

أن تنزل إلى ما دونه من خالل ما توفره هذه الدول ألطفالها  - سواء أكانت فقیرة أم غنیة 

من رعایة وحمایة، مع األخذ في الحسبان مراعاة خصوصیة كل مجتمع وقیمه الخاصة 

 .وتقالیده، لكنها یجب أن ال تكون عذرًا إلنكار بعض الحقوق أو التنصل منها

اید أعداد مشوهي لحروب من مآسي ودمار بشري یتمثل في تز نظرًا لما تسببه ا - ٥ - 

فإن األمر  -  على أرض فلسطین والعراق وغیرهما كما یجري اآلن -  الحرب والمعوقین

یستدعي إثارة ضمیر العالم ودعوته إلى إتباع مبادئ التعایش السلمي واحترام حقوق 

خلفات الحروب، وتخفیف اإلنسان عامة والطفل خاصة، وتقدیم المساعدة للتخلص من م

وعدم استغالل األطفال في ، اآلثار المترتبة علیها بوصفها أحد األسباب الرئیسیة للتعویق

  .تجارب األسلحة 



 -٥٠ -
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  .٢٠٠٣ -  ٢٠٠٢، بدون دار نشر، األولى

مكتبة الجالء ، الطبعة الخامسة، القانون الدولي العام في السلم والحرب: الشافعي محمد بشیر/ د  - ٨ - 
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