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ػٍ االَتهبكبث أثُبء انُساػبث  انجُىد انًسؤونيت انجُبئيت انذونيت نألطفبل

 انًسهحت
 دمحم كريى ػهي

 يمذيت

أف تجنيد األطفاؿ مسألة منتشرة فػ  ثييػر مػف الناا ػام المسػمدة الدأل ػة أأ الدا م ػة 
سػػأاك ثػػاف التجنيػػد مػػف اتػػل المػػأام الدثأم ػػة أأ الجما ػػام المسػػمدة أ شػػثل  ػػ ا الف ػػل 

 نهػػػا مػػػف تنسػػػن إل ػػػن  مم ػػػة التجنيػػػد  إدػػػدو  ػػػأر جػػػرااـ الدػػػرن التػػػ  يجػػػن أف  سػػػاؿ
األطفػػػاؿ. إن انػػػن لػػػـ   ػػػد تجنيػػػد األطفػػػاؿ  مت ػػػر  مػػػص اسػػػت دامهـ لممتػػػاؿ  تػػػل أ ػػػ دأا 
أدأام نرتكان مجاار أانتهاكام جس مة لممانأف الػدأل  اننسػان  أ يػر ميػاؿ  مػص  لػؾ 

طفػػاؿ فػػ  مػػا شػػهدو الأيػػل فػػ  ال ػػراؽ أسػػأرسا أالػػ مف  اسػػت داـ التنظ مػػام انر ات ػػة األ
 ثيير مف ال مم ام الت  تراص إلص جرااـ درن.

أمػػا تجػػدر انشػػارة إل ػػن فػػ  ظػػل ي ػػان تنػػأد  ػػرسدة أأايػػدة فػػ  المػػانأف الػػدأل  
ال ػاـ  ػف مػػدو إمثان ػة مسػاكلة األطفػػاؿ  ػف اننتهاكػام التػػ  يرتكتأنهػا أينػاك مشػػارثتهـ 

السػػف المناسػػن الػػ    فػػ  الناا ػػام المسػػمدة أال ػػ أ ة التػػ  تأاجػػن  ػػ و الميػػ ة مػػا  ػػأ
 مثف مف  اللن تمرسر المسؤأل ة الجناا ة الدأل ة  ف الجرااـ الدأل ة الت  ترتكن مػف اتػل 
األطفاؿ الجنأد ريػـ أف  نالػؾ ا ػتالؼ فػ  تدديػد سػف المسػؤأل ة  مػص المسػتأو الػأطن  

 لمدأؿ إن أف تدديد سف المسؤأل ة  مص المستأو الدأل   فتمر ل لؾ.
مسػػؤأل ة األطفػػاؿ جناا ػػا  ممتيػػص المػػانأف الػػدأل  الجنػػاا   فػػ ف فػػاف الدػػدي   ػػف 

ال أض ف ن نتد مف الرجأع إلص اػانأف رأمػا  ا ت ػارو المرجػل األسػام فػ  مجػاؿ متا  ػة 
( مػف النظػاـ األساسػ  لممدثمػة 62األفراد تأجن  اـ فال تد مف الرجأع إلػص نػا المػادة  

ثػأف لممدثمػة ا ت ػاا  مػص أ  شػ ا  مػل الجناا ة الدأل ػة التػ  جػاك فيهػا انػن   ن  
سػػنة أاػػم ارتكػػان الجرسمػػة المنسػػأ ة إل ػػن  أستتػػيف مػػف  ػػ ا الػػنا انػػن ن  84 مػػرو  ػػف 

 سنة  مأجن المانأف الدأل  الجناا . 84 مثف م اا ة األطفاؿ ال يف  مل  مر ـ  ف 
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النظر إلػػص الأيػػااد الدأل ػػة ن يػػنا أ  منهػػا  مػػص أجػػأن ممايػػاة األطفػػاؿ  ألكػػف  ػػ
 اًمػػا يػػمف المػػػأام المسػػمدة أأ الجما ػػػام 81ت سػػاطة تدظػػر تجنيػػػد األطفػػاؿ ااػػل مػػػف 

المسػػمدة أاػػد نػػأو المػػانأف الجنػػاا  الػػدأل  تنفسػػن  ػػف ممايػػاة األطفػػاؿ أتػػرؾ األمػػر إلػػص 
 ػػدة م أاػػام فػػ  مسػػألة ممايػػاة األطفػػاؿ الجنػػأد  تأجػػد (1 التشػػرس ام الجناا ػػة الدا م ػػة

أمنهػػا مأانػػل المسػػؤأل ة الجناا ػػة فػػ  دالػػة تأافر ػػا ف نػػن ن  مثػػف ممايػػاة األطفػػاؿ أمنهػػا 
 مص المستأو الدأل  ميل  دـ تناأؿ اي ة ممايػاة األطفػاؿ الجنػأد  ػرادة فػ  المػانأف 

 الدأل  أسأؼ نتناأؿ ف    ا الم د  مف  الؿ مطمتيف:

 يىاَغ انًسؤونيت انجُبئيت نألطفبل انجُىدول6 األ انًطهب

المم ػأد  مأانػل المسػؤأل ة الجناا ػػة  ػ  الدػانم التػ  تكػأف فيهػا إرادة اننسػػاف  إف
أأف مأانػػػػل  (2 مجػػػػردة  ػػػػف الم مػػػػة المانأن ػػػػة فػػػػال تكػػػػأف  ام ا ت ػػػػار فػػػػ  مدػػػػل المػػػػانأف 

فمػد الشػ ا  مأجتهػا ادرتػػن المسػؤأل ة تػأير  مػص اندراؾ أانرادة أأ فػ  إدػدا ما أالتػ   
 مػػػػص التمييػػػػا أأ درسػػػػة ان ت ػػػػار فتج مػػػػن ييػػػػر أ ػػػػل لتدمػػػػل المسػػػػؤأل ة أ ػػػػ و األسػػػػ ان 
ش   ة أن يترتن  مص تأافر مأانل المسؤأل ة اأاؿ  فة الجرسمػة  ػف الف ػل فمػل تػأافر 

 .(3 المانل ي مص الف ل جرسمة أتنتف  المسؤأل ة  ف مرتكتها
مجنديف تدم تهديػد المتػل أأ الدمػف  الم ػدرام أأ انيػ اك أاد تـ است داـ األطفاؿ ال

النفسػػػػػ  فػػػػػ  ارتكػػػػػان ال ديػػػػػد اننتهاكػػػػػام الفاددػػػػػة لدمػػػػػأؽ اننسػػػػػاف أأف  ػػػػػ و األف ػػػػػاؿ 
المسػػػت دمة يػػػد األطفػػػاؿ ت ػػػد مػػػف مأانػػػل المسػػػؤأل ة الجناا ػػػة  ػػػ  األسػػػ ان التػػػ  تفمػػػد 

                                                 

(1) Marko Novaković, Child Soldiers: Victims or War Criminals?, -criminal 
responsibility and prosecution of child soldiers under international criminal 
law, University of Belgrade, 2015, p.5. 

ف  دالػة تػأافر شػرطاف: األأؿ  ػأ التميػا أاليػان : درسػة ان ت ػار فػ  ا ن  ثأف  ناؾ مانل مسؤأل ة  (2)
تجػػردم مػػف إدػػدو الشػػرطيف أأ ثال مػػا تكػػأف إرادة  ػػال ايػػر اػػانأن   فتػػ لؾ يتدمػػد مػػانل مػػف مأانػػل 

المسػػػاأل ة الجناا ػػػة نشػػػتراؾ األدػػػدا   الجرسمػػػة انر ات ػػػة  رسػػػالة المسػػػؤأل ة: أ ػػػف  أااػػػل ياتػػػم  
 .62  ا6102أؽ  جام ة المن أرة  ماجستير  ثم ة الدم

د. ف ػػر   تػػد الػػرااؽ  ػػمت  الدػػديي   شػػرو اػػانأف ال مأ ػػام المسػػـ ال ػػاـ  المثت ػػة المانأن ػػة   ػػداد   (3)
 .363  ا6101الط  ة اليان ة  



 المجلة القانىنية )مجلة متخصصة في الذراسات والبحىث القانىنية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

291 

ر أ ػػل لتدمػل المسػػؤأل ة الشػ ا ادرتػن  مػػص التمييػا أأ ان ت ػػار أأ ثميهمػا  فتج مػػن ييػ
الجااا ة أ  و المأانل اد ت ين انرادة   فة طاراػة ميػل انكػراو أالسػثر أمنهػا مػا يػرت   

  األ م ة ث  ر السف أا أر ال مل.
 صغر انس6ٍ انفرع االول

مف المتفد  م ن ف  التشرس ام الجناا ة الأطن ة ا ت ار   ر السػف مػانل مػف مأانػل 
جػػل ال مػػة فػػ   لػػؾ إلػػص أف  نا ػػر المسػػؤأل ة الجناا ػػة يتميػػل فػػ  المسػػؤأل ة الجناا ػػة أتر 

الػػأ   أاندراؾ أ  اػػدرة الشػػ ا  مػػص فهػػـ أف الػػن ف ميػػا مػػا  ػػأ م ػػاو أمػػا  ػػأ مدظػػأر 
أنشػػؾ فػػ  ارت ػػاي الػػأ   تتمػػأغ اننسػػاف سػػنا م ينػػا فاننسػػاف ن يألػػد متمت ػػا دف ػػة أادػػدة 

ت مػػػص منمأ ػػػة فػػػ  مردمػػػة الطفألػػػة  ممكػػػة الػػػأ   أأ التميػػػا تػػػل تنمػػػأ مػػػل تمػػػدـ السػػػف أ 
فاننسػػػاف الػػػ   ااتػػػرؼ ف ػػػال   ػػػد جرسمػػػة ي تمػػػح دثػػػـ مسػػػؤأليتن  نهػػػا  دسػػػن المردمػػػة 

أت تمػح ال مأ ػام التػ  تأاػل  مػص الطفػل مػا تػيف السػا  ة أدتػص  (4 ال مرسة الت   مر تها
 أسيػأر  نػا السػؤاؿ  ػل (5 ال امسة  شر سنة أث لؾ ماتيف ال امسػة  شػر أاليامنػة  شػر

األطفاؿ دأف سف ال امسة  شرة أأ تيف ال امسة  شرة أاليامنػة  شػرة مػف ال مػر   مثػف 
أف  ثػػػأف لػػػديهـ اندراؾ أالتمييػػػا الػػػ    مثػػػف مػػػف  اللػػػن المػػػأؿ أف لػػػديهـ الم ػػػد أال مػػػـ 
المتػػأفرسف أاػػم ارتكػػان جػػرااـ أينػػاك الناا ػػام المسػػمدة مػػف أجػػل تدمػػيمهـ المسػػؤأل ة  ػػف 

 تمؾ الجرااـ؟
األمر أف الجرااـ الت  يرتكتهػا األطفػاؿ المجنػديف أينػاك الناا ػام المسػمدة يػتـ ف  تدا ة 

تدميمهـ المسؤأل ة  نها أم ااتتهـ أفػد المػأانيف الأطن ػة إن أف الدػد األدنػص لسػف المسػاكلة 
الجناا ػػة المن ػػأا  ميهػػا فػػ  المػػأانيف الأطن ػػة لمػػدأؿ ت تمػػح مػػف دألػػة إلػػص أ ػػرو أ نػػد 

نيف الدا م ػػػة نتػػد أف تكػػػأف  ػػػ و المسػػاكلة متأافمػػػة مػػل المأا ػػػد الدأل ػػػة مسػػاكلتهـ ط مػػػا لممػػأا

                                                 

 .  20-21  ا0991د. فأاسة  تد الستار  الم اممة الجناا ة لألطفاؿ  دار النهية ال رب ة  الما رة  (4)
سػػ د ح دمػػدأف  المسػػاأل ة الدأل ػػة  ػػف انتهػػاؾ دمػػأؽ الطفػػل فػػ  ظػػل اندػػتالؿ الدربػػ   دار  مؤسػػد (5)

 . 639, الما رة  ا6103المانأن ة  
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المت ممػػة  دما ػػة األطفػػاؿ  ال مػػل  متػػدأ ان ت ػػاا التكميمػػ  لممدثمػػة الجناا ػػة الدأل ػػة أأ 
 .(6 يير ا مف المداكـ ال ا ة  ف  دالة  دـ ادرة المداكـ الأطن ة مف مداكمتهـ

سػػػتن  ػػػ ر السػػػف  ثػػػأف مان ػػػا مػػػف مأانػػػل ا ػػػاـ أ م ػػػن أف ان ػػػداـ اندراؾ أالتميػػػا  
المسػؤأل ة الجناا ػة فالطفػل المجنػػد  نػدما يرتكػن جرسمػة أنظػػًرا لم ػأر ممكاتػن ال  ن ػػة ن 

  ثأف مدرثا لما  مـأ  ن مف أف اؿ أالتمييا تيف األف اؿ المشرأ ة أيير المشرأ ة.
 اإلكرا6ِ انفرع انثبَي

ا  فمػػدو درسػػة ان ت ػار أبػػ لؾ   ػػد انكػػراو يتدمػد انكػػراو  نػػدما يأاجػػن الشػ ا تهديػػد
المػػاد  أالم نػػأ  مػػانل مػػف مأانػػل المسػػؤأل ة فػػ  التشػػرس ام الجناا ػػة الأطن ػػة أاػػد ا تػػد 

أاد جاك  لؾ ف  تمرسػر لجنػة المػانأف الػدأل  ثانػم اػد  (7 أ يا  انكراو ف  الجرااـ الدأل ة
شػػ ا إمثان ػة ان ت ػػار مػػف أجػػل ا ترفػم  ػػانكراو ثأدػػد مأانػػل المسػؤأل ة إ ا لػػـ تتػػأفر لم

تفػػاد   طػػر جسػػ ـ أااػػل ن  مثػػف دف ػػة دأف ارتكا ػػن أانكػػراو المػػاد   ػػأ الػػ    مػػل  مػػص 
الشػػ ا ل فيػػ   ػػن إلػػص ارتكػػان جرسمػػة مػػل ان ػػداـ درسػػة ان ت ػػار لد ػػة  أالأااػػل تدػػم 
إكػػراو نػػات   ػػف التهديػػد  ػػالمأم الأشػػ ؾ أأ دػػدأ  يػػرر تػػدن  جسػػ ـ لمرتكػػن الجرسمػػة 

 ػػ و الدالػة  ثػػأف مرتكػن الجرسمػػة أداة تيػد الفا ػػل األ ػم  أمػػف يػـ ن ينسػػن الف ػػل أفػ  
إلص مف  در  نن الف ل تل إلص الفا ل األ ػم . أأمػا انكػراو الم نػأ  أالػ     ػد أ يػا 
مان ا لممسؤأل ة فهأ يػنما مػف درسػة انرادة لػدو الجػان  أسػؤد   ػن إلػص ارتكػان جرسمػة 

 .(8  طر يمدد  ن أأ أدد األش اا  مص ندأ لـ  م دو إن لدرك
أبػػػػ لؾ يجػػػػأا اسػػػػت  اد المسػػػػؤأل ة الجناا ػػػػة فػػػػ  الدػػػػانم التػػػػ  ت ػػػػد فيهػػػػا الجرسمػػػػة 
الما أمة ناجمة  ف انكراو النات   ػف التهديػد  المتػل أأ  ػف يػرر جسػ ـ أشػ ؾ. أنظػًرا 

فػ  ثييػر لطت  ة الناا ام الت  يالً ا ما  ست دـ فيها الجنأد األطفاؿ س ثأف مف الأايح 
مػػف الدػػانم أف األطفػػاؿ ن يت ػػرفأف طأ ػػا. أ التػػال  اػػد ن  ثأنػػأا مسػػؤأليف جناا ػػا فػػ  

                                                 

د.  ػػػادؿ  تػػػد ح المسػػػد   الدما ػػػة الدأل ػػػة لألطفػػػاؿ فػػػ  أأاػػػام الناا ػػػام المسػػػمدة  دار النهيػػػة  (6)
 .001  ا6111ال رب ة  الما رة  الط  ة األألص  

د. أرسػػػدة جنػػػدل   انتفػػػاك المسػػػاأل ة الجناا ػػػة الفرد ػػػة أمػػػاـ المدثمػػػة الجناا ػػػة الدأل ػػػة  دار الجام ػػػة  (7)
 .21  ا6101الجديدة  انسثندرسة  

 .621مؤسد س د ح دمدأف  مرجل ساتد  ا (8)
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الدانم الت  يتـ فيها تهديد ـ أأ إريامهـ  مػص ارتكػان أف ػاؿ. فػ نهـ اػد  ثأنػأف اػادرسف 
 .(9  مص الدفل  انكراو لت فيح ال مأ ة

انكػػػػراو مػػػػانل مػػػػف مأانػػػػل  أاػػػػد ا تتػػػػر النظػػػػاـ األساسػػػػ  لممدثمػػػػة الجناا ػػػػة الدأل ػػػػة
( فمػػرة  د(  إ ا ثػػاف السػػمأؾ المػػد ص انػػن  شػػثل 18المسػػؤأل ة ثمػػا جػػاك فػػ  نػػا المػػادة  

جرسمة تد ل ف  ا ت اا المدثمة اػد دػد  تدػم تػأيير إكػراو نػات   ػف تهديػد  ػالمأم 
الأشػػ ؾ أأ  دػػدأ  يػػرر تػػدن  جسػػ ـ مسػػتمر أأ أشػػ ؾ يػػد  لػػؾ الشػػ ا أأ شػػ ا 

فا نامػػػا أم مػػػأن لتجنػػػن  ػػػ ا التهديػػػد  شػػػرسطة أن  م ػػػد آ ػػػر أت ػػػرؼ الشػػػ ا ت ػػػر 
 .(10 الش ا أف يتستن ف  يرر أكتر مف اليرر المراد تجن ن 

أ م ن نجد أف الدفل  انكراو مف اتل األطفػاؿ  ثػأف مناسػ ا لمنػل المسػؤأل ة الجناا ػة  ػنهـ  نػد 
 الجرااـ مف اتل المسؤأليف.ا امهـ  ارتكان جرااـ دأل ة تدم تترسر أنهـ اد اكر أا  مص ارتكان 

 انسكر وانًىاد انًخذرة6 انفرع انثبنث

اػػد يجتػػر األطفػػاؿ مػػف اتػػل المػػادة أالمسػػؤأليف  مػػص تنػػاأؿ المػػأاد الم ػػدرة أأ المسػػثرة 
ليماف شراستهـ أأناهـ ف مص ستيل المياؿ  نالؾ شهادام  أف ثل مػف المػأام الدثأم ػة 

اد اسػت دمم الم ػدرام فػ  سػتيل تدميػد  لػؾ أالمتمردة  الؿ ال راع ف  دألة سيراليأف 
 .(11 أأ ت اط  المام ثما  دد  اليـأ ف  ال مف

ممػػػا نشػػػؾ ف ػػػن أف السػػػثر سػػػأاك ثػػػاف ا ت ارسػػػا أأ ييػػػر ا ت ػػػار  يػػػؤد  إلػػػص فمػػػداف 
اندراؾ أان ت ار فال  ثأف الشػ ا الأااػل تدػم تػأيير السػثر أأ الت ػدير مػدرثا لما  ػة 

نتػػػػاا  أاػػػػم ارتكػػػػان الجرسمػػػػة أنظػػػػًرا ألف فمػػػػداف اندراؾ أف الػػػػن أمػػػػا يترتػػػػن  م ػػػػن مػػػػف 

                                                 

(9) Greenbaum (C.W),Veerman (P.E), and Bacon-Shoor (N) (eds), protection 
of Children During Armed political Conflict: A Multidisciplinary perspective. 
Intersentia nv, 2006.p.314. 

 . ( مف النظاـ األساس  لممدثمة الجناا ة الدأل ة30انظر فمرة  د( مف المادة   (10)
 .22: الطفألة المهددة  ا6112منظمة األمـ المتددة  اليأن سيح(  أيل األطفاؿ ف  ال الـ  (11)
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أان ت ار  فمد األ م ة الجناا ة أ التال  امتناع المسػؤأل ة الجناا ػة  إن أف  نالػؾ ا ػتالؼ 
 .(12 تيف السثر ان ت ار  أانج ار  مف ناد ة المسؤأل ة الجناا ة

ة التمييا أان ت ػار لػدو أسؤد  السثر أالمأاد الم درة يير ان ت ار  إلص انتفاك دال
الجان  ت د مان ا مػف مأانػل المسػؤأل ة  أ  ن  ثػأف نرادتػن دأر فػ  انتفػاك دالػة التمييػا 
أان ت ار لد ن أ ند تناأؿ الجان  لمأاد الم درة أأ المسثرة ت رادتن أارتكػن جرسمػة  نػا ن 

 .(13 سة ان ت ار لد ةتنتف  منن المسؤأل ة الجناا ة ألف تناألها ت رادتن أ دـ ان داـ در 
( فمػػرة  ن( التػػ  جػػاك 18أ ػػ ا مػػا نػػا  م ػػن النظػػاـ األساسػػ  لممدثمػػة فػػ  المػػادة  

فيها  ف  دالة سثر مما   دـ ادرتن  مص إدراؾ  دـ مشرأ  ة أأ طت  ة سمأثن أأ ادرتػن 
 مص التدثـ ف  سمأثن  مػا يتمشػص مػل ممتيػ ام المػانأف  مػا لػـ  ثػف الشػ ا اػد سػثر 

ظل ظرأؼ ثاف   مـ فيها انن يتدمػل أف   ػدر لمسػثر سػمأؾ  شػثل جرسمػة   ا ت ارو ف 
 تد ل ف  ا ت اا المدثمة أأ تجا ل فيها   ا اندتماؿ .

أنػػرو أف  ػػ ا المػػانل مهػػـ فػػ  الػػدفل  ػػف المسػػؤأل ة الجناا ػػة ديػػ  يالً ػػا مػػا  سػػت دـ 
الم ػػدرام الجنػػأد األطفػػاؿ فػػ  ارتكػػان جػػرااـ فػػ  الناا ػػام المسػػمدة  ػػف طرسػػد دمػػنهـ  

ريما  ف إرادتهـ أ  ا مػا شػهدو الأاػم الدػال  ا ػاـ التنظ مػام انر ات ػة تت ػدير األطفػاؿ 
 لج مهـ  مأمأف  ال مم ام اننتدارسة.

 االػتذاد بأير انرئيس6 انفرع انرابغ

تيمنم أيااد المانأف الدأل  اننسان  الم ا ر  الكيير مػف الن ػأا أالتأيػ دام 
ال سػػػثر  تمػػػديرا منهػػػا أل م ػػػة دأرة فػػػ  تطتيػػػد اأا ػػػد المػػػانأف  ت  ػػػأا مسػػػؤأل ام المااػػػد

                                                 

دمحم  يػػد ال رسػػن  األدثػػاـ ال امػػة فػػ  اػػانأف ال مأ ػػام المسػػـ ال ػػاـ  مط  ػػة جام ػػة المن ػػأرة   د. (12)
 261  ا6111

 تمتنل المسؤأل ة الجناا ة  ستن ال يتأ ة الناشاة  ف المأاد الم درة إ ا تأفرم الشرأي التال ة: (13)
أؿ ال مػػااير الم ػػػدرة دأف أف تكػػأف ال يتأ ػػة ايػػطرارسة أ م ػػػد تهػػا أف  ثػػأف الشػػ ا اػػػد تنػػا -0

  ممن أأ   ممن لكف ريما  ف إرادتن. 
 أف يؤد  تناأؿ الجان  لممادة الم درة إلص فمد الش أر أأ ان ت ار. -6
 أف تكأف الجرسمة اد ارتكتم أيناك ال يتأ ة الناتجة  ف السثر. -3

 .39-31انظر: د. أرسدة جندل   مرجل ساتد  ا
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الػػدأل  اننسػػان  أأف أ  اااػػد مهمػػا ثانػػم رتتتػػن يتدمػػل مسػػؤأل ة ثاممػػة ت  ػػأا ادتػػراـ 
أ مػػػـأ المااػػػد ال سػػػثر  تػػػدأر ثتيػػػر فػػػ  إدارة ال مم ػػػام  (14 اأا ػػػد المػػػانأف الػػػدأل  اننسػػػان 

أن مجػػػاؿ لمتن ػػل مػػػف المسػػػؤأل ة الجناا ػػػة ال سػػثرسة  ػػػف طرسػػػد الت طػػ   أاألمػػػر أالتنفيػػػ  
 .(15 الدأل ة لممادة ال سثرسيف أأ الت رع  مص متدأ الد انة ن فاان منها

أاد تناأؿ نظاـ رأما األساس  اي ة ان تداد  أمر الرا م أا ت ػارو مػانل مػف مأانػل 
ان أ  (  أنػػن  فػػ  دالػػة ارتكػػ8( فمػػرة  11المسػػؤأل ة الجناا ػػة ثمػػا جػػاك فػػ  نػػا المػػادة  

شػػػػ ا لجرسمػػػػة مػػػػف الجػػػػرااـ الجناا ػػػػة التػػػػ  تػػػػد ل فػػػػ  ا ت ػػػػاا المدثمػػػػة  ن   فػػػػص 
الش ا مف المسؤأل ة الجناا ة إ ا ثاف ارتكا ن لتمؾ الجرسمة اػد تػـ امتيػان ألمػر دثأمػة 
أأ را سػػا  سػػثرسا ثػػاف أـ مػػدن ا إن أف نظػػاـ رأمػػا األساسػػ  اػػد أأرد   ػػض انسػػتيناكام 

 :  (16  ا لممسؤأل ةن ت ار أمر الرا م مان
 إ ا ثاف  مص الش ا التااـ اانأن  ت طا ة أأامر الدثأمة أأ الرا م الم ن . -أ 

 إ ا لـ  ثف الش ا  مص  مـ  أف األمر يير مشرأع. -ن 

 إ ا لـ تكف  دـ مشرأ  ة األمر ظا رة. -ج 
أنػػػرو انػػػن لػػػ م مػػػف اليػػػرأر  أف  فهػػػـ المرؤأسػػػيف جم ػػػل جأانػػػن اػػػانأف الناا ػػػام 

نمػا يجػ ن أف تكػأف م ػرفتهـ متناسػػ ة ثدػد أدنػص مػل مسػؤأل اتهـ أمهػػامهـ إن المسػمدة  أان
انػػن يجػػن إ طػػػاك المرؤأسػػيف تأج ػػػن مدػػدد لممهػػاـ ميػػػل التػػدرسن أاأا ػػػد انشػػت اؾ أ لػػػؾ 

 .(17 لمتأكد مف أف تكأف انجراكام أالسمأث ام مأددة أمتأافمة مل المانأف 
اكػػام الجسػػ مة لممػػانأف الػػدأل  أأ يػػرا  مثػػف ا ت ػػار مداكمػػة األطفػػاؿ الجنػػأد  مػػص اننته

اننسػػػان  أالمػػػانأف الػػػدأل  لدمػػػأؽ اننسػػػاف جػػػاكا مػػػف متػػػدأ الم ػػػاا أالػػػردع  أنسػػػ ما فػػػ  

                                                 

   مسؤأل ة المااد ف  تطتيد المانأف الػدأل  اننسػان   ػالؿ الناا ػام د.  م  مدمأد دسنيف  يأا (14)
 . 2  ا6103المسمدة  جام ة نايح ال رب ة لم مـأ األمن ة  الرساض  

 . 62د. أرسدة جندل   مرجل ساتد  ا (15)
 .( مف النظاـ األساس  لممدثمة الجناا ة الدأل ة33انظر المادة   (16)
المأا ػػد الدأل ػػة التػػ  تدثػػـ ال مم ػػام ال سػػثرسة  المجنػػة الدأل ػػة لم ػػمين تيػػل نػػأم ثألأنيػػل  دليػػل  (17)

 .  621  6103د سمتر  /األدمر  ثانأف األأؿ
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الدانم الت  يت رؼ فيها الطفل تأ   أب رادتن الدرة  أ ػ ا   نػ  فػ  الدػانم التػ  لـػ  ثػف 
 مػػص ارتكػػان جػػرااـ فيهػػا األطفػػاؿ تدػػم تػػأيير الم ػػدرام أالكدػػأؿ أأ  طرسمػػة م تمفػػة  ػػانكراو 

 طيرة أمل  لؾ ف ف م ظـػ األطفػاؿ يرتكتػأف جػرااـ ألنهـػ أمػرأا تػ لؾ   انيػافة إلػص  ثػأنهـ 
م ػػدرسف م ظػـػ الأاػػم  لػػ لؾ ن  مثػػف تنفيػػ  متػػدأ الم ػػاا أالػػردع  الكامػػل فػػ   ػػ و الدالػػة 
 المدػػػددة  إن أف  مثػػػف أف  ثػػػأف لممايػػػاة الجنػػػأد األطفػػػاؿ أ يػػػا  ػػػدؼ إ ػػػادة تأ يػػػل أفيػػػل

 .(18 لألطفاؿ  أاد أيد   ا الرأ  التدالح مف أجل أاح است داـ األطفاؿ الجنأد
 انًطهب انثبَي

 انصؼىببث انتي تىاجّ يمبضبة األطفبل انجُىد ػهً انًستىي انذوني

سأؼ نتناأؿ ف    ا المطمػن ال ػ أ ام التػ  تأاجػن ممايػاة األطفػاؿ الجنػأد  مػص 
 مداكـ الم تمطة مف  لك مص الندأ انت :المستأو الدأل  مل انشارة إلص دأر ال

 انفرع االول

 ػذو تُبول يسبءنت يمبضبة األطفبل في انمبَىٌ انذوني

لػـػ يتطػػػرؽ المػػػانأف الػػػدأل    ػػػد  شػػػثل م اشػػرة إلػػػص مسػػػاكلة مػػػا إ ا ثػػػاف يجػػػن أف يأاجػػػن 
الجنػػػأد األطفػػػاؿ المدػػػاكـ  مػػػص الفظػػػاال التػػػ  ارتكتأ ػػػا. ألػػـػ يتيػػػمف الترأتأثػػػأؿ ان ت ػػػار  
لدمػػأؽ الطفػػل تأ ػػ ام مدػػددة دػػأؿ مػػا إ ا ثػػاف ين  ػػ  ممايػػاة الجنػػأد األطفػػاؿ   انيػػافة 
إلػػص  ػػدـ تطراػػن إلػػص السػػف المناسػػن لممسػػؤأل ة الجناا ػػة  ػػف الجػػرااـ الدأل ػػة  ألػػ م لممدثمػػة 
الجناا ػػة الدأل ػػة أن ػػة ايػػاا ة لممايػػاة األشػػ اا دأف سػػف اليامنػػة  شػػرة أأف لجنػػة دمػػأؽ 

مايػػػػاة الجنػػػػأد األطفػػػػاؿ  تػػػػل تيػػػػل م ػػػػايير لميػػػػاك األدػػػػدا  ترا ػػػػ  الطفػػػػل لػػػـػ تدظػػػػر م
اندت اجػػام ال ا ػػة لألطفػػاؿ أنظػػًرا ل ػـػ أجػػأد تأجيهػػام أايػػدة فػػ  المػػانأف الػػدأل   فػػ ف 
المدرة  ل مداس ة األطفػاؿ الجنػأد المتهمػيف فػ  ارتكػان جػرااـ تػدأر دػأؿ مسػالتيف را سػتيف: 

اؿ مػػػف المسػػػؤأل ة الجناا ػػػة  سػػػتن نمػػػا النمػػػأ مػػػا إ ا ثػػػاف يجػػػن اسػػػت  اد الجنػػػأد األطفػػػ -8
مػدو إسػناد المسػؤأل ة الجناا ػة د ػرا إلػص  -6ال مم  أأ است داـ دانم انكراو أأ الم درام 

 .(19 المادة  مأجن متدأ األأامر ال م ا  الطا ة ال م اك(

                                                 

(18) Marko Novaković, op,cit, p.8. 
(19) Greenbaum (C.W), Veerman (P.E), and Bacon-Shoor (N). op.cit.p313. 
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حيث إن هنالك ثالثة أسباا  ويةبة لمبع ان مبن اةااباف ل الباو للينبيع ي يب  أن 
 :(20)للةانين للينائي للعيلي ااحاكاة للينيع ل الاو لثالثة أساا  ال ةساح

 مص الريـ مف أف اتفاا ة دمأؽ الطفل تدتأ   مص أدثػاـ  مثػف أف تفهـػ  مػص أنهػا تدتػ   -8
ممايػاة الجنػػأد األطفػاؿ الجنػػأد إن أنهػا أ يػػا تتيػمف  مػػص الم ػالح الفيػػمص لألطفػػاؿ  

 فاؿ ستكأف ف  م مدتهـ الفيمص.أمف يير الميمأف أف مالدمة الجنأد األط

أف مداكمػػة الجنػػأد األطفػػاؿ سػػتيير ايػػا ا  مم ػػة  طيػػرة أن تسػػمح المدػػاكـ الجناا ػػة  -6
الدأل ة  استيناك المدثمة ال ا ة لسيراليأف ت جراك  ػ و المداكمػام   مػص الػريـ مػف 

 انن مف الممثف نظرسا أف تمـأ   ض المداكـ الجناا ة ت لؾ.

األطفػػػاؿ الجنػػػأد  مثػػػف مدػػػاكمتهـ نظرسػػػا مػػػف اتػػػل المدػػػاكـ فػػػ  دالػػػة اند ػػػاك  ػػػأف  -1
الجناا ة الدأل ة أست متأف  مص التدد ام المرت طة ته و المداكمام فمف ييػر المػرجح 
أف تكأف  ػ و المداكمػام ناجدػة فػ  الأااػل  ديػ   دػد لمجنػأد األطفػاؿ رفػل الػدفأع 

 تهـ.الممدمة لهـ  مأجن المانأف الجناا  الدأل  أ ست  د مسؤألي
أانػػػن  مػػػص الػػػريـ مػػػف انػػػن  ػػػدـ التطػػػرؽ إلػػػص إمثان ػػػة ممايػػػاة األطفػػػاؿ الجنػػػأد فػػػ  
المػػػانأف الػػػدأل  اننسػػػان   ػػػرادة  فػػػ ف  لػػػؾ ن   فػػػ  األطفػػػاؿ مػػػف المسػػػؤأل ة أ مثػػػف 

( 04فػػ  نػػا المػػادة   8545انسترشػػاد مػػف  لػػؾ  مػػا أرد فػػ  اتفاا ػػة دمػػأؽ الطفػػل ل ػػاـ 
أ  ن ػػأا تت مػػد  ممايػػاة األطفػػاؿ الجنػػأد إن أنهػػا أأف ثانػػم  ػػ و انتفاا ػػة  ال ػػة مػػف 

تدتأ   مص  دد مف اليمانام  ند مماياة األطفاؿ  ػف انتهاكػام اػانأف ال مأ ػام  مػا 
 .(21   ن   لؾ إمثان ة مماياة األطفاؿ الجنأد  ف الجرااـ الت  يرتكتأنها

 

                                                 

(20) Fanny Leveau, Liability of Child Soldiers Under International Criminal Law, 
York University, Volume 4.Number 1, Spring 2013, p.60. 

 أتدم ما ل لؾ مل مرا اة أدثاـ ال ثأؾ الدأل ة  ام  مة تكفل الدأؿ األطراؼ  تأجن  اا  ما يم : (21)
 ػة  سػتن أف الػة أأ  دـ اد اك انتهاؾ الطفل لمانأف ال مأ ام أأ اتهامػن تػ لؾ أأ إي ػام  لػؾ  م -0

 أأجن ا أر لـ تكف مدظأرة  مأجن المانأف الأطن  أأ الدأل .
  ثأف لكل طفل يد    أنن انتهؾ اانأف ال مأ ام أأ يتهـ ت لؾ لن  دة يمانام. -6

 .0919( مف اتفاا ة دمأؽ الطفل ل اـ 21( مف المادة  6انظر: فمرة  
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 انفرع انثبَي

 ػذو تحذيذ سٍ انًسؤونيت انجُبئيت نهجرائى انذونيت

يأجد دال ا سف مددد فػ  المػانأف الػدأل   فتػرض  مأجتهػا أف لألطفػاؿ اػدرة  مػص ن 
 . (22 ارتكان جرااـ دأل ة أس تمح سف المسؤأل ة مف دألن إلص أ رو 

أسيير   ا ان تالؼ ف  تدديد السف األدنص لممسػؤأل ة الجناا ػة ال ديػد مػف المشػاكل ف مػا 
الجسػ مة لممػانأف الػدأل  اننسػان  أتكمػف  ػ و  يت مد  مماياة األطفاؿ الجنأد  ف اننتهاكػام

المشػػثمة فػػ  أف الجػػرااـ الدأل ػػة ت تمػػح  ػػف الجػػرااـ فػػ  المػػأانيف الأطن ػػة ديػػ  إف األألػػص ت ػػد 
اشػد  طػأرة أتييػػر امػد المجتمػل الػػدأل   أسػرو أفػ  دالػػة ارتكػان الجنػأد األطفػػاؿ جػرااـ دأل ػػة 

أنن فػ  دالػة أاػأع أ  مػف  ػؤنك األطفػاؿ ف ف ا تالؼ سف المسؤأل ة مف دألة أل رو   ن   
ف  ا ية إددو   و الدأؿ ف نها سػتطتد  م ػن سػف المسػؤأل ة الجناا ػة المن ػأا  ميهػا فػ  
اأانينها الأطن ة أسؤد   لؾ إلص أف مالدمػة األطفػاؿ الممػاتميف الػ يف اػد   تتػرأف مجػرميف فػ  

هػػػا الأطن ػػػة فػػػ  دػػػيف أف الجنػػػأد دألػػػة ديػػػ   ثأنػػػأا اػػػد أ ػػػمأا إلػػػص سػػػف المسػػػاكلة أفًمػػػا لمأانين
األطفاؿ ف  نفم ال مر  فرأف إلص دألة أ ػرو  ثػأف فيهػا سػف المسػاكلة أ مػص أ التػال  ن تػتـ 

 .(23 مالدمتهـ  مص ارتكان ميل   و الجرااـ
أب لؾ يت ػايف سػف المسػؤأل ة فػ  الأاػم الػرا ف  شػثل ثتيػر مػف دألػة إلػص أ ػرو فػ  

 3لترتيػػن المسػػؤأل ة الجناا ػػة من فيػػا إلػػص دػػد    ػػض الػػدأؿ  ثػػأف مسػػتأو ال مػػر لػػالـا
 اًمػػا إن أف أكيػػر الدػػدأد الػػدن ا 82سػػنأام تينمػػا  ثػػأف مرتف ػػا فػػ  دألػػة أ ػػرو  نػػد دػػد 

 اًمػػا أتتػػيف لجنػػة اتفاا ػػة دمػػأؽ الطفػػل مأافهػػا 80لترتيػػن المسػػؤأل ة الجناا ػػة شػػيأ ا  ػػأ 

                                                 

(22) Annabelle Karen Rivet, The Criminal Liability Of Child Soldiers In 
International Criminal Law: Does Restorative Justuce Offer A Balannce 
Between The Rights Of The Victim And The Rights Of The Child 
Perpetrator?, Submitted In Partial Fulfillment Of The Degree LLm 
International Law, University Of Pretoria ,2014.p.13.  

أمػل سػػمطاف دمحم الجػراد   الجأانػػن المانأن ػة الدأل ػػة لظػا رة الطفػػل المماتػل  رسػػالة ماجسػتير  ثم ػػة  (23)
 . 012  ا6106الدمأؽ  جام ة الما رة  
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 اًمػػا مػػف ال مػػر  ػػأ 86د إلػػص يػػرأرة ات ػػا  ال مػػر م  ػػارا أديػػدا لممسػػؤأل ة أأف  ثػػأف دػػ
 .(24 الدد األدنص لم مر  مص انطالؽ  أأأ م  أف تددد الدأؿ دد أ مص لم مر

  ثػيف( فػ  تأ ػيتها  ػأف ن  ثػأف السػف مفػري  انن فػاض دتػص ن  أاد تينم اأا ػد
ت ػػ ح فثػػرة المسػػؤأل ة الجناا ػػة  ػػال م نػػص أالأااػػػل انػػن ن  مثػػف انتفػػاؽ  مػػص دػػد أدنػػػص 

ف تطت مػػػن دأل ػػػا  ألف سػػػف المسػػػؤأل ة الجناا ػػػة يػػػرت    النيػػػ  ال ممػػػ  م مػػػأؿ لمسػػػف  مثػػػ
أالفثػػػر   أ ػػػأ أمػػػر ي تمػػػح مػػػف مجتمػػػل إلػػػص آ ػػػر ت  ػػػا ن ػػػتالؼ الظػػػرأؼ انجتما  ػػػة 
أاليماف ػػة أيير ػػا تػػل انػػن ي تمػػح فػػ  المجتمػػل الأادػػد دسػػن ت ػػايف الظػػرأؼ التيا ػػة التػػ  

 .(25 ينشا فيها الطفل
( مػػف اأا ػػد  ثػػيف  فػػ  األنظمػػة المانأن ػػة التػػ  تمػػر 0ة  أ ػػ ا مػػا أشػػارم  م ػػن الما ػػد

 مفهػـأ سػػف المسػػؤأل ة الجناا ػة لألدػػدا  يجػػن أف ن تكػأف تدا ػػة السػػف متدن ػة  أ ػػ و   ػػيف 
ان ت ار الدمااد المت ممة  الني  ال مم  أال ػاطف  أالػ  ن   أبػ لؾ انػن ين  ػ  تدديػد السػف 

ف  أ ػػػػ    ػػػػيف ان ت ػػػػار ال نا ػػػػر الم نأ ػػػػة الػػػػدن ا لممسػػػػؤأل ة  أأف تدديػػػػد أ  سػػػػف يجػػػػن أ
أالنفسػػػ ة لممسػػػؤأل ة الجناا ػػػة أ  مػػػا إ ا ثػػػاف الطفػػػل يتمتػػػل  ال  ػػػيرة أالفهػػػـ المػػػ يف يؤ النػػػن 

 .(26 ن ت ار الم اـ  أف اؿ م ينة  أ التال  تدمل المسؤأل ة المانأن ة  ف تمؾ األف اؿ
دػػػػد أدنػػػص لممسػػػػؤأل ة  أ نػػػد الرجػػػػأع إلػػػص المػػػػانأف الػػػدأل  اننسػػػػان  نجػػػدة لػػػػـ  يػػػل

( مػػػػف 6( فمػػػرة  33الجناا ػػػة  ػػػف الجػػػػرااـ الدأل ػػػة إن أف  نػػػد النظػػػػر إلػػػص نػػػا المػػػػادة  
الترأتأثأؿ انياف  األأؿ نجد ا أنها تيػل دػدا أدنػص مػف ال مػر لمتجنيػد فػ  المػأام أأ 

 امػا. أ ػ ا   نػ  انػن إ ا ثػاف  نالػؾ طفػل  مػرة ااػل مػف  81الجما ام المسمدة    مر 
ا   تتر   يرا لممتاؿ أ ندا  يجن ا ت ارو   يرا جدا ن ت ػارو مسػؤأن جناا ػا  ػف  امً 81

الدأل  اننسان  أيناك ارت اطن  ػالمأام أأ الجما ػام المسػمدة  اننتهاكام ال طيرة لممانأف 

                                                 

 .06-00(  ا6111  01لجنة دمأؽ الطفل الت ميد ال اـ راـ  (24)
ددا  ف  اأا د  ثيف  المرثا ال ربػ  لمدراسػام األمن ػة د. فتأو الشا ل   األدثاـ ال امة لمياك األ (25)

 . 26  ا0991أالتدرسن  الرساض  
  IOR 50/02/00منظمػػػة ال فػػػأ الدأل ػػػة  الجنػػػأد األطفػػػاؿ مجرمػػػأف أـ يػػػدا ا  أي مػػػة  امػػػة   (26)

 .00  ا6111
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( مف الترأتأثأؿ انياف  األأؿ ن تشير م اشػرة إلػص الدػد األدنػص مػف 33إن أف المادة  
 .(27 طفاؿ الجنأد المسؤأل ة الجناا ةال مر لتدمل األ

نجػػد انػػن مػػف اليػػرأر  م الجػػة مسػػألة مسػػؤأل ة األطفػػاؿ الجنػػأد  ػػف ارتكػػان جػػرااـ 
دأل ة ف  الناا ام المسػمدة  أتػـ تجنػن  ػ و الميػ ة منػ  فتػرة طأسمػة  ألكػف مػف األ م ػة 

سػػ ة  مػػػص الم ػػأو أف يت ػػ  المػػانأف الجنػػػاا  الػػدأل  دأرا اسػػت اا ا فػػ  تشػػػثيل اأا ػػد أسا
 اًما الػ يف انتهثػأا اأا ػد المػانأف الػدأل  84أ 81األال لمالدمة األطفاؿ الجنأد تيف سف 

اننسان  أدمػأؽ اننسػاف أبػدا مػف الدػد األدنػص لسػف المسػؤأل ة الجناا ػة  الػ   نمتػرو أف 
أتدديد   ا ال مر ثدد أدنص لممسؤأل ة الجناا ػة لمجنػأد األطفػاؿ  انيػافة  81 ثأف سف 

ات ػػا  الماسػػد مػػف انجػػراكام ف مػػا يت مػػد تتنفيػػ  المػػأااح التنظ م ػػة المناسػػ ة لمداكمػػة  إلػػص 
 .(28 الجنأد األطفاؿ  لما  أ مر أف مرة أ رو تأددة المجتمل الدأل 

أنالدػػم ممػػا تمػػدـ أف الم أاػػام التػػ  تمػػح أمػػاـ ممايػػاة األطفػػاؿ الجنػػأد أمػػاـ الميػػاك 
جػػاكم دام ػػة لألطفػػاؿ ألػػ م م اا ػػة لكػػأنهـ مػػف  الػػدأل  ثييػػرة أمنهػػا أف أيمػػن انتفاا ػػام

ايػػػ ح فاػػػام المجتمػػػل أبػػػ لؾ  دتػػػاجأف دما ػػػة  ا ػػػة لهػػػـ  انيػػػافة إلػػػص  لػػػؾ انػػػن مػػػف 
ال ػػػ ن تدديػػػد سػػػف المسػػػؤأل ة الجناا ػػػة  مػػػص المسػػػتأو الػػػدأل  ألنػػػن سػػػأؼ يت ػػػارض مػػػل 

 ف الأطن ة.المأانيف الأطن ة إن انن ل م  نالؾ مانل مف مماياة األطفاؿ  مأجن المأاني
 انًبحث انثبَي

 يسؤونيت األطفبل انجُىد أيبو انًحبكى وانهيئبث انذونيت

 تًهيذ وتمسيى6

لػػـػ يتيػػػمف النظامػػػاف األساسػػػ اف المػػػ اف أيػػػ ا لممدثمػػػة الجناا ػػػة ليأيسػػػالف ا السػػػا مة 
أالمدثمػػة الجناا ػػة لرأانػػدا دػػد أدنػػص لممسػػؤأل ة الجناا ػػة  يتػػدأ أف  ػػاتيف المدثمتػػيف لػـػ تأجػػن 

 امػا   سػتن ال ػدد الكتيػر مػف األطفػاؿ المشػارثيف فػ   84هاما أل  ش ا  مل  مرو  ػف ات
األ مػػاؿ المتال ػػة  إن أف النظػػاـ األساسػػ  لممدثمػػة ال ا ػػة لسػػيراليأف  لػػن أن ػػة  مداكمػػة أ  

مػل  لػؾ ففػ  فتػرة تممػد   اًمػا أأ أكيػر أاػم ارتكػان الجػرااـ الما أمػة.81طفل يتمغ مف ال مر 
يف ف  المدثمة ال ا ة لأنيتن انن ثس اسة  امة ن   تػـا تأج ػن اتهػاـ ألشػ اا ثتير المد 

                                                 

 .32  امثتن المميل ال اا الم ن   األطفاؿ أالنااع المسمح  مرجل ساتد (27)
(28) Marko Novaković.op,cit.p19. 
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 ػػف جػػرااـ ارتكتػػم  نػػدما ثػػانأا أطفػػان  إنمػػا سػػيأجن اتهامػػا لألكيػػر مسػػؤأل ة أ ػـػ المسػػؤأليف 
   أ م ن سنمسـ   ا الم د   إلص مطمتيف ثاآلت :(29  ف التجنيد

 هب االولانًط

 حكًت سيرانيىٌيسؤونيت األطفبل انجُىد أيبو ي

مدثمػػة سػػيراليأف فهػػ  مدثمػػة  ا ػػة تػػـ تكأسنهػػا تػػد ـ مػػف مجمػػم األمػػف الػػدأل  
اسػػػتجا ة لطمػػػن تمػػػدمم  ػػػن دثأمػػػة سػػػيراليأف لمنظػػػر فػػػ  جػػػرااـ الدػػػرن التػػػ  دارم فػػػ  

  راػ م 6111أيسػطم  /آن 9أاد أجن فػ   (30 6116-0992سيراليأف ف  الفترة مف 
مػف  طمػن إل ػن  الشػرأع فػ   مم ػة تدميػل األمػـ جمهأرسة سيراليأف رسالة إلػص مجمػم األ

المتددة  مص ات ػا  اػرار  شػأف إنشػاك مدثمػة  ا ػة لسػيراليأف لمداكمػة أ يػاك الجتهػة 
المتددة اليأرسة أالمت اأنيف م هـ مػف المسػؤأليف  ػف ارتكػان جػرااـ يػد شػ ن سػيراليأف 

لتػا  يف لألمػـ المتدػدة أ ف ا   الر ااف مف تيف األفراد ال امميف فػ  مجػاؿ دفػم السػالـ ا
 .(31 أال رض مف إنشاك   و المدثمة مف أجل إدالؿ السالـ أاألمف ف  سيراليأف 

أ  د إجراك مشاأرام ف    ا الشأف  طمن مجمم األمف إلص األميف ال ػاـ أف ي اشػر 
المفاأيػػػام الالامػػػة لمتأ ػػػل إلػػػص اتفػػػاؽ مػػػل دثأمػػػة سػػػيراليأف ننشػػػاك مدثمػػػة  ا ػػػة 

مػػم  ػػأف  شػػمل ان ت ػػاا المأيػػأ   لممدثمػػة ال ا ػػة أساسػػا مسػػتممة. أأأ ػػص المج
الجػػرااـ المرتك ػػة يػػد اننسػػان ة أجػػرااـ الدػػرن أيير ػػا مػػف اننتهاكػػام الجسػػ مة لممػػانأف 
الػػدأل  اننسػػان   أثػػ لؾ مػػا يرتكػػن فػػ  أرايػػ  سػػيراليأف مػػف جػػرااـ يػػنا  ميهػػا اػػانأف 

ل ا ػػة ا ت ػػاا ش  ػػ  سػػيراليأف  أأأ ػػص المجمػػم ثػػ لؾ  ػػأف  سػػند إلػػص المدثمػػة ا
 شمل األش اا ال يف يتدممأف المس  األكتر مف المسؤأل ة  ف ارتكان الجػرااـ المشػار 
إل ػػن أ ػػالو   مػػػا فػػ   لػػػؾ الا مػػاك الػػػ يف ثػػاف فػػ  ارتكػػػاتهـ لتمػػؾ الجػػػرااـ  رامػػة لمسػػػ ص 

 .(32 إطالؽ  مم ة السالـ ف  سيراليأف أتنفي  ا
                                                 

 . 31مثتن المميل ال اا لالميف ال اـ الم ن   األطفاؿ أالنااع المسمح  مرجل ساتد  ا (29)
رنا أدمد دجاا   المانأف الدأل  اننسان  أدأرو ف  دما ة يػدا ا الناا ػام المسػمدة  دار المنهػل  (30)

 .  602  ا6119المتنان   الط  ة األألص  
(31) UN.Doc.s/2000/78.p.2.  
(32) UN.Doc.S/res/1315/2000.p.2-3. 
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الم ػػػػتم  أ ثػػػػأف الميػػػػاة مػػػػف تػػػػيف  أستميػػػػا نظػػػػاـ المدثمػػػػة  ا ت ا ػػػػها أتشػػػػثيمها
مأاطن  سيراليأف أمف األجانػن  أستػألص األمػيف ال ػاـ لألمػـ المتدػدة ت يػيف المػد   تنػاك 
 مص مشػاأرام يجرسهػا مػل الدثأمػة  تينمػا   ػيف نااػن المػد   مػف أتنػاك دألػة سػيراليأف. 

دػاكـ أ ثأف لممدثمة ال ا ة ا ت اا مسػا د لممدػاكـ المدم ػة  مػص يػرار نمػأ ج الم
 .(33 الم   ة

أمػػػػا  النسػػػػ ة ن ت ا ػػػػها المأيػػػػأ   لممدثمػػػػة ال ا ػػػػة تشػػػػمل الجػػػػرااـ المدػػػػددة 
 مأجػػػػن المػػػػانأف الػػػػدأل  اننسػػػػان  أاػػػػانأف سػػػػيراليأف  أ شػػػػمل أفظػػػػل ممارسػػػػام المتػػػػل 
الجمػػا    أ مم ػػام ان ػػداـ تػػدأف مداكمػػة  أانسػػترااؽ الجنسػػ  أا تطػػاؼ اآلنؼ مػػف 

ة أتجنيػػد ـ إج ارسػػا أيير ػػا مػػف الجػػرااـ أأأ ػػص مجمػػم األطفػػاؿ أفػػرض األ مػػاؿ الشػػاا
(  ػأف  شػمل ان ت ػاا المأيػأ   لممدثمػة ال ا ػػة 6111  0302األمػف فػ  اػرارو 

الجػػرااـ المرتك ػػة يػػد اننسػػان ة أجػػرااـ الدػػرن أيير ػػا مػػف اننتهاكػػام الجسػػ مة لممػػانأف 
 .(34 ل دـ أجأد أدلةالدأل  اننسان  ألـ يدرج مجمم األمف جرااـ ان ادة الجما  ة 

 انفرع االول

 األطفبل انجُىد في انُساػبث انذاخهيت نسيرانيىٌ

  ػفم فػػ  سػيراليأف دػػرن أ م ػة مرأ ػػة أاػد ثانػػم  ػ و الناا ػػام  8558منػ   ػػاـ 
تدأر تػيف المػأام المسػمدة أال ديػد مػف الجما ػام المسػمدة  أاشػتهرم الدػرن التػ  دارم 

نداك الػ الد أاسػت دمم الجما ػام المسػمدة أسػالين ف  سيراليأف ت يارة الر ن ف  جم ل أ
انر ان أالترأ ل أالمتل أانيت ان  ألكف أشهر ما تميا  ن النااع المسػمح فػ  سػيراليأف 
ثػػاف انتشػػار ظػػا رة األطفػػاؿ الجنػػأد  فمػػد اسػػت دمم ثػػل مػػف المػػأام أالجما ػػام المسػػمدة 

 .(35 المتداربة األطفاؿ ف   فأفها
دػػػرن األ م ػػػة فػػػ  سػػػيراليأف  ػػػأ ال نػػػح الأدشػػػ  أالمتػػػل ثػػػاف أدػػػد ا طػػػر جأانػػػن ال

المرتكن مف اتل األطفاؿ السيراليأنييف أيد ـ  أاد ارتكن   ض األطفػاؿ أسػأأ الفظػاال 
                                                 

ايمينا تيجيتش  المساكلة  ف الجػرااـ الدأل ػة: مػف الت مػيف إلػص الأااػل  م تػارام مػف المجمػة الدأل ػة  (33)
 .  019. ا6111  121لم مين األدمر  ال دد 

(34) UN.Doc.S/2000/915. 
 . 001أمل سمطاف دمحم الجراد   مرجل ساتد  ا (35)



 المجلة القانىنية )مجلة متخصصة في الذراسات والبحىث القانىنية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

121 

أيناك الدرن مما ج ل ال ديد مػف أتنػاك سػيراليأف  طػالتأف  مداكمػة األدػدا  فػ  مدثمػة 
دانػة  ا ة أتـ إنشاك المدثمة ال ا ة لسيراليأف    الت  لها  الأن ة األألص لمداكمػة أان

أألاؾ ال يف يتدممػأف  أكتػر اػدر مػف المسػؤأل ة   ػف جػرااـ الدػرن أجػرااـ يػد اننسػان ة 
أ ػػ  أأؿ مدثمػػة دأل ػػة ت مػػف  ػػرادة  ػػف أنيتهػػا الميػػاا ة  مػػص األدػػدا  الػػ يف يتػػراأو 

جػػرااـ  اًمػػا فػػ ف م ظػػـ األطفػػاؿ المدػػاربيف اػػد اجتػػرأا  مػػص ارتكػػان 84أ 81أ مػػار ـ تػػيف
جسػػ مة أبػػ لؾ أجػػدم المدثمػػة نفسػػها فػػ  مػػأاؽ أ الاػػ :  ػػل  مثػػف لمدثمػػة دأل ػػة أف 
تداكـ أطفاؿ إلص دد ما تتهمة ارتكان جرااـ درن أجرااـ يد اننسػان ة   نػدما  ثأنػأف 

 .(36  ـ اليدا ا أمرتكتأ تمؾ الجرااـ؟
 :(37)يوع وعم ل اين للعام ثالثة اةترحات لحل هذه لإلشكالةة

ف اليامنػػة  شػػرة ثدػد أدنػػص لممالدمػػة الجناا ػػة  أان فػاك ثػػل األشػػ اا الػػ يف تدديػد سػػ -8
 لـ يتم أا   ا السف مف ثل مسؤأل ة جناا ة فرد ة. 

أف  ميػل األطفػاؿ مػاتيف سػف ال امسػة  شػػرة أاليامنػة  شػرة  أانسػتماع إلػص ا ػتهـ أمػػاـ  -6
 د طأر التش يل. لجنة الدم مة أالم الدة أأ اآلل ام المشاتهة الت  لـ يد ل منها   

إدالػػة  ػػؤنك األطفػػاؿ إلػػص الجهػػام الميػػاا ة لتدديػػد مػػدو مسػػؤأليتهـ دأف فػػرض  مأ ػػة  -1
  ميهـ أستـ  لؾ أماـ مدثمة تكفل جم ل اليمانام الم ترؼ تها دأل ا لألددا .

أثػػاف اناتػػراو اليالػػ   ػػأ األاػػرن الػػ   اسػػتمر  م ػػن النظػػاـ األساسػػ  لممدثمػػة ال ا ػػة 
اتراو اد تتناو األميف ال اـ إلص انػن  ػالريـ مػف أف مجمػم األمػف اػد اسػت دـ أثاف أ يا   ا ان

ت تيػػػػر المسػػػػؤأليف الرا سػػػػيف إن أف فظا ػػػػة األف ػػػػاؿ التػػػػ  ارتكتهػػػػا األطفػػػػاؿ أينػػػػاك الناا ػػػػام 
 المسمدة ف  سيراليأف  ن  مثف أف  ست  د األطفاؿ  اليرأرة مف ا ت اا المداكمة.

 انفرع انثبَي
 ئيت نألطفبل وفك انُظبو األسبسي نًحكًت انجُبئيت انخبصت سيرانيىٌانًسبءنت انجُب

                                                 

(36) Kyra Sanin and Anna Stirnemann, Child Witnesses At The Special Court 
For Sierra Leone, War Crimes Studies Center, University of California, 
March. 2006. p.3.  

(37) UN.Doc.S/2000/915.p9. 
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( مػػف النظػػاـ األساسػػ  لممدثمػػة ت سػػناد ان ت ػػاا الش  ػػ  6لمػػد تينػػم المػػادة  
شػػػػ اا الػػػػ يف يتدممػػػػأف المسػػػػ  األكتػػػػر  ػػػػف اننتهاكػػػػام الجسػػػػ مة لمػػػػانأف سػػػػيراليأف لأل

أالمػػػانأف الػػػدأل  اننسػػػان  أستيػػػح مػػػف  ػػػالؿ  ػػػ و المػػػادة أف المسػػػؤأل ة الجناا ػػػة سػػػأؼ 
تمت ر فم   مص األش اا  أ منا ن  م ا أا اد ة ثأف األطفاؿ الجنػأد داامػا  ثأنػأف 

تدميمهـ المسؤأل ة األكتػر  ػف اننتهاكػام الجسػ مة  تدم إمرة الم ادة ال م ا أمف ال  ن
 الت   مأمأف تها ثأنهـ دااما  ثأنأا مرؤأسيف. 

أأف النظػػاـ األساسػػ  لمدثمػػة سػػيراليأف لمػػد أيػػل يػػأا    ا ػػة  مسػػاكلة األطفػػاؿ 
 اًمػػا  ػػف الجػػرااـ الدا مػػة فػػ  ا ت ػػاا المدثمػػة يػػمف المػػادة  ال ػػال يف  مسػػة  شػػر

 ص األسم أاليأا   التال ة:السا  ة الت  تيمنم  م
أف   و المدثمة س ثأف لها ا ت ػاا  مسػاكلة األطفػاؿ ال ػال يف  مػم  شػرة سػنة  -8

 أام ارتكان الف ل المشثل لمجرسمة المنسأ ة إليهـ.

انػػػن  ػػػالؿ ثػػػل مرادػػػل انجػػػراكام المت ممػػػة  المالدمػػػة أالتدميػػػد أالمداكمػػػة  يجػػػن  -6
نا ػة أادتػػراـ أا ػ  فػ  ان ت ػار سػػنن م اممػة الما ػر األاػل مػف يمان ػػة  شػر سػنن    

ال ػػ ير أيػػرأرة تسػػهيل إ ػػادة تأ يمػػن أاندماجػػن فػػ  المجتمػػل   مػػا  يػػمف أف  ثػػأف 
  يأا لن دأر فا ل أايجات  ف  المجتمل   د  لؾ.

أنػن فػػ  دالػػة مداكمػة  ػػؤنك األطفػػاؿ  ثػأف  مػػص المدثمػػة  اتػل ثػػل شػػ ك  أف تمػػـأ  -1
لػدأا   أمن ػة  –لـ  ثف  ناؾ يػرأرة لأيػ نت د  إمثان ة إطالؽ سراو الطفل  إ ا 

تدػػػػم المراا ػػػػة الدا مػػػػة  أأ فػػػػ  أ  مثػػػػاف ادتجػػػػاا  فالسػػػػجف أأ الدػػػػ م  -أدمايتػػػػن
 المؤام ن يجأا إل ن إن ثمال  أ ير.

أف  مػػػص المدثمػػػة أف تشػػػثل دااػػػرة لمم ػػػر تتكػػػأف مػػػف اايػػػ   مػػػص األاػػػل أاػػػاض  -0
 ا مداكمام األطفاؿ.مسا د  متمكأا الكفاكة الالامة أال ترة الت  تتطمته

أف  مص المدثمة أف تمدـ لهػؤنك الم ػر المسػا دة المانأن ػة أانجتما  ػة أيير ػا مػف  -1
المسػػػػػا دام الالامػػػػػة ن ػػػػػداد أتمػػػػػد ـ دفػػػػػا هـ   مػػػػػا فػػػػػ   لػػػػػؾ مشػػػػػارثة الأالػػػػػديف أأ 

 األأ  اك  ميهـ ف  إجراك المداكمة.
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اكام اآلت ػػػػة: أف  مػػػػص المدثمػػػػة أف تالاػػػػـ تػػػػيف دثمهػػػػا أأادػػػػد أأ أكيػػػػر مػػػػف انجػػػػر  -2
التأظيػػػػح  الأيػػػػل فػػػػ  ان ػػػػالد ام  ال مػػػػل فػػػػ  ال دمػػػػة ال امػػػػة  تػػػػرام  الت مػػػػ ـ 
أالتأ يػل المهنػػ   أيير ػػا مػف التػػرام  أأ انجػػراكام التػػ  تهػدؼ إلػػص دما ػػة األطفػػاؿ 

 أال مل  مص إ ادة تأ يمهـ أسر ة اندماجهـ ف  المجتمل.
ساسػػػ  لمدثمػػػة ال ا ػػػة ( مػػػف النظػػػاـ األ3أستيػػػح مػػػف  ػػػالؿ مػػػا أرد فػػػ  المػػػادة  

لسيراليأف أف ل م لها  أن ة اياا ة  مص أ  ش ا ثاف  مرة ااػل مػف ال امسػة  شػرة 
أام ارتكان الف ل المنسأن إل ػن. إيػافة إلػص  لػؾ انػن إ ا ثانػم المدثمػة تمػدـ لنػا لممػرة 

ينػػاك األألػػص  ميػػان نمثان ػػة مالدمػػة األطفػػاؿ الجنػػأد  ػػف الجػػرااـ الدأل ػػة التػػ  يرتكتأنهػػا أ
الناا ام المسمدة  إن أف المد   ال اـ له و المدثمة أ مػف أكيػر مػف مػرة انػن لػف  الدػد 
شػراكهـ  األطفاؿ أأف مهمتن سترتكا  مػص مالدمػة المسػؤأليف  ػف تجنيػد  ػؤنك األطفػاؿ أان

 .(38 ف  ال مم ام المتال ة
ارتكػاتهـ  اًمػا فػ  دالػة 84أ  81أأما  النس ة لألش اا ال يف تتراأو أ مػار ـ تػيف 

جػػرااـ ف نػػن يجػػن م ػػاممتهـ  ثرامػػة أالشػػ أر  الم مػػة مػػل األ ػػ  فػػ  ان ت ػػار  ػػ ر سػػنهـ 
أالري ػػػة فػػػ  ت اسػػػا إ ػػػادة تػػػأ يمهـ أدمجهػػػـ أتػػػأليهـ دأر لتنػػػاك المجتمػػػل   مػػػا يتفػػػد مػػػل 
الم ايير الدأل ة لدمأؽ اننساف  أنس ما دمأؽ الطفل إن أف دثأمة سيراليأف أمأاطنيهػا 

 اا ػػػة جم ػػل األطػػػراؼ الم ن ػػة  مػػػا فػػيهـ الجنػػػأد األطفػػاؿ أ مػػػص النمػػ ض مػػػف  طػػالتأف  م
دمػػاج الجنػػأد األدػػدا    لػؾ   طمػػح نظػػاـ األساسػػ  لممدثمػة ال ا ػػة إلػػص إ ػػادة تأ يػل أان
مػػرة أ ػػرو فػػ  مجتم ػػاتهـ المدم ػػة أ مأجػػن النظػػاـ األساسػػ  فػػ ف المماتػػل الػػ   يتػػراأو 

 .(39 الف يأاجن  ما ا دم م 84أ 81 مرة تيف سف 
( انػػن  لػػدو ممايػػاة األطفػػاؿ الجنػػاة مػػف 81( مػػف المػػادة  1أ ػػ ا مػػا أرد فػػ  الفمػػرة  

األدػػدا    ثفػػل لهػػـ المػػد   ال ػػاـ  ػػدـ المسػػام تترنػػام  إ ػػادة تأ يػػل الطفػػل أأف يمجػػا  
  ند اناتياك إلص اآلل ام التديمة لم رادة أالم الدة  ف  ددأد تأافر ا.

                                                 

 .063د.  ادؿ  تد ح المسد   مرجل ساتد  ا (38)
(39) Joshua A. Romero, The Special Court for Sierra Leone and the Juvenile 

Soldier Dilemma, 2 Nw. J. Int'l Hum. Rts. 1 (2004).p.9.  
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اف الدم مػػة أالم ػػالدة ثتػػديل لممالدمػػة الميػػاا ة أستػػيف الػػنا السػػاتد اسػػت داـ لجػػ
لألطفاؿ المتهميف  ارتكان جرااـ دأل ة أ مثف لمجاف الدم م ة أالم ػالدة أف تػؤد  ادأار 
مت ػػددة  مػػا فػػ   لػػؾ تػػأفير منتػػر لالسػػتماع لألطفػػاؿ الػػ يف ارتكتػػأا جػػرااـ دػػرن أالتأ ػػل 

دػدا  أا ت ػار الم مأمػام التػ  إلص دم مة ما دد  لهـ أاأليرار الت  ستتأ ا  أت ثر األ
يدل  تها الطفل سرسة  الكامل أسمػـا أف   ػرؼ األطفػاؿ أنهػـ لػف يأاجهػأا مالدمػة ايػاا ة 

 .(40  ستن األدلة الت  يدلأف تها إلص لجنة الدم مة أالم الدة
أجػػد دظػػػر ال فػػػأ  ػػػف مرتكتػػ  الجػػػرااـ الدأل ػػػة فػػػ  دػػد األطفػػػاؿ تجاأ ػػػا ثتيػػػرا مػػػف 

لػػدأل   إن انػػن فػػ  المماتػػل أجػػد ال فػػأ  ػػف األطفػػاؿ المتػػأرطيف طػػرؼ أ يػػاك المجتمػػل ا
ف  نااع مسػمح تجاأ ػا فمجنػة الدم مػة أالم ػالدة ال ا ػة تميتيرسػا  مناسػ ة نشػر ا لتمرسر ػا 

أ منػػم  ػػف إل ػػاك ثػػل الت  ػػام الميػػاا ة المأجهػػة يػػد ثػػل األطفػػاؿ  6445النهػػاا  سػػنة 
 .(41 المتأرطيف ف  النااع أا ت ار ا ثأنها لـ تكف

 انيػػافة إلػػص  لػػؾ أف أ  طفػػل مػػتهـ يجػػن أف  د ػػل  مػػص مسػػا دة أان ػػادة تأ يػػل 
إلػػص جانػػن ال مأ ػػػام الجناا ػػة أأف د ػػػأؿ األطفػػاؿ  مػػص  ػػػ ا النػػأع مػػػف المسػػا دة اتػػػل 
المداكمػػػة أأينػػػاك سػػػير المداكمػػػة الجناا ػػػة لػػػن أ م ػػػة  ا ػػػة فػػػ  ا دجتػػػم المسػػػا دة  ػػػف 

التػػراكة فػػ ف يػػررا نفسػػ ا جسػػ ما ربمػػا يمدػػد  ػػن الطفػػل إلػػص دػػيف  ػػدأر اػػرار اندانػػة أأ 
( مػػف اتفاا ػػة دمػػأؽ الطفػػل  ػػأف  تت ػػ  الػػدأؿ األطػػراؼ 15أ ػػ ا مػػا أرد فػػ  نػػا المػػادة  

                                                 

أت ػػرؼ ال دالػػة ان ػػالد ة:  أنهػػا  مم ػػة تشػػارؾ فيهػػا اليػػد ة أمرتكػػن الجرسمػػة  أدسػػن اناتيػػاك األفػػراد  (40)
لجرسمة أتشمل  ػ و ال مم ػة ا تػراؼ الطفػل المتيررسف اآل رأف ف  المجتمل ف  تسأ ة ال أاان الناجمة  ف ا

 دأف  مسؤأليتن أ  رض الجتر أأ ان ت ار  مص اليد ة أتناسن تمؾ الترام    فة  ا ة األطفاؿ الػ يف   ػ
أنهـ ارتكتأا جرااـ يد أسر ـ أأ مجتم ػاتهـ المدم ػة أثييػرا مػا تكػأف ال دالػة ان ػالد ة  ػ  الطرسمػة الأديػدة 

دا ا أالمجرميف  مص دد سأاك ف  مجتمل مااتن الدرن أبدأف تمؾ الم الدة مف لمتأ ل إلص الم الدة لمي
 . 22-22يير الممثف إ ادة دم  األطفاؿ الجنأد مثتن المميل ال اا لالميف ال اـ  مرجل ساتد  ا

 دساـ ل نان   األطفاؿ المجندأف تيف ال فأ أالمتا  ة المياا ة  مجمة ال مـأ انجتما  ة أاننسػان ة  (41)
 .  22  ا6101  الجااار  02ال دد 
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ثػػل التػػداتير المناسػػ ة لتشػػج ل التأ يػػل التػػدن  أالنفسػػ ... أسجػػر   ػػ ا التأ يػػل فػػ  تياػػة 
 .(42 ت اا  دة الطفل أادترامن ل اتن أثرامتن

 يانًطهب انثبَ

 ؤونيت األطفبل انجُىد أيبو انًحكًت انجُبئيت انذونيتيس

الدثأم ػػة الم نػػ   دمػػأؽ األطفػػاؿ فػػ  مفاأيػػام  نػػد  ييػػر د ػػا تجمػػل المنظمػػام
 ػػػ اية النظػػػاـ رأمػػػا األساسػػػ  تتدديػػػد الدػػػد األدنػػػص لم مػػػر لترتيػػػن المسػػػؤأل ة الجناا ػػػة 

ة تجػػاو طفػل ثػػاف  مػػرة أ الف ػل تػػـ إاػرار  ػػأف لػػف تكػأف لممدثمػػة الجناا ػػة الدأل ػة أ  أن ػػ
 .(43  اًما أام ارتكان الجرسمة84 مل  ف 

أأيناك منااشام إ داد نظاـ رأما  الدم  أف الأفأد المشارثة ادمم ممتردػام  ديػدة 
(  اتل ا تماد ال   ة النهاا ة  فثانػم مػف ال ػ اية التػ  ااتردػم 62 شأف نا المادة  

أادػػد أ شػػرسف  اًمػػا أاػػم ارتكػػان  اًمػػا أ   الشػػ ا الػػ   يتػػراأو  مػػرو تػػيف سػػتة  شػػرة
الجرسمػػة الما أمػػة  تدمػػد المدثمػػة مػػف رشػػدو لتدديػػد مػػا إ ا ثػػاف مسػػؤأن  ممتيػػص  ػػ ا 
النظػػاـ األساسػػ   أثػػ لؾ اػػدـ ممتػػرو آ ػػر يػػنا  مػػص أف   ثػػأف األشػػ اا الػػ يف تتػػراأو 

أاػػم ارتكػػان الف ػػل ييػػر مسػػؤأليف جناا ػػا  إن انػػن نظػػًرا ن ػػتالؼ  84أ81أ مػػار ـ تػػيف 
جهام النظر تيف الأفأد المشارثة ف  إ داد المادة السػالفة الػ ثر فمػد تػـ ا تمػاد ال ػ  ة أ 

النهاا ة لممادة أالت  ن م  مص انن  ن  ثػأف لممدثمػة ا ت ػاا  مػص أ  شػ ا  مػل 
أل ػػل  لػػؾ يرجػػل إلػػص ثػػأف  (44 سػػنة أاػػم ارتكػػان الجرسمػػة المنسػػأ ة إل ػػن  84 مػػرة  ػػف 

ثػا  مػػص ث ػار المػػادة أالمسػؤأليف الػػ يف  ػـ فػػ  ال ػادة السػػتن المدثمػة الجناا ػة الدأل ػػة تر 
 الرا س  ف  اج األطفاؿ ف  الناا ام المسمدة.

أأف جم ػػل المدػػاكـ الدأل ػػة أالم تمطػػة تمػػـأ  مػػص متػػدأ  ػػدـ مداكمػػة األطفػػاؿ  ػػف الجػػرااـ 
لػػػ   الدأل ػػػة ال طيػػػرة  أاػػػد تػػـػ تم ػػػ ا  لػػػؾ فػػػ  النظػػػاـ األساسػػػ  لممدثمػػػة الجناا ػػػة الدأل ػػػة  ا

(  أأف اسػػت  اد األطفػػاؿ مػػف 62 سػتينص  ػػرادة األطفػػاؿ مػػف أنيتهػا ثمػػا جػػاك فػػ  نػا المػػادة  
 اًمػا تػل 84ا ت اا المدثمػة الجناا ػة الدأل ػة ن   نػ  أف سػف المسػؤأل ة الجناا ػة ياتػم  نػد 

أف األطفػػاؿ  م ػػأف  ػػارج نطػػاؽ الأن ػػة الش  ػػ ة لممدثمػػة الجناا ػػة أأف  ػػ ا المأاػػح يتفػػد مػػل 
                                                 

 . 9منظمة ال فأ الدأل ة  مرجل ساتد  ا (42)
 . 31مثتن المميل ال اا لالميف ال اـ الم ن   األطفاؿ أالنااع المسمح  مرجل ساتد  ا (43)

(44) UN.Doc.A/51/22/1996.p.70-71.  
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 مػػػػة أف السػػػػمطام الميػػػػاا ة الدأل ػػػػة أأ الم تمطػػػػة التػػػػ  تػػػـػ إنشػػػػاؤ ا   ػػػػد  ػػػػ اية المدثمػػػػة دم
 .(45 الجناا ة الدأل ة تـ مندها  الد ة مداكمة األطفاؿ ثما  أ ف  مدثمة سيراليأف 

 انيػػػافة إلػػػص  لػػػؾ أف تطتيػػػد متػػػدأ التكامػػػل تػػػرؾ النظػػػاـ األساسػػػ  مداكمػػػة  ػػػؤنك 
 ػة لكػل دألػة أ الدػم انػن فػ   ػ و الدالػة اػد تيػار مشػثمة األطفاؿ لممدػاكـ الجناا ػة الأطن

 نػػد  ػػدـ تمثػػف دألػػة  ػػ ا الطفػػل مػػف مداكمتػػن  سػػتن فسػػاد أأ انه ػػار األنظمػػة الميػػاا ة 
لػػػػدألهـ  ممػػػػا   نػػػػ  أف  ػػػػ ا الطفػػػػل الػػػػ   ارتكػػػػن اننتهاكػػػػام الجسػػػػ مة لممػػػػانأف الػػػػدأل  

 .(46 اننسان  سأؼ  ثأف  منأو  ف ال مان
و تيػار أ ػ  فػ  دالػة مداكمػة األطفػاؿ الجنػأد أمػاـ الميػاك الػأطن  أ نالؾ مشثمة أ ػر 

  أ ػػا فػػ  المجتم ػػام التػػ  مااتهػػا الناا ػػام المسػػمدة  لػػف تكػػأف األنظمػػة الميػػاا ة فػػ  
  و التمداف اادرة  مػص تػأفير يػمانام مالامػة لهػؤنك األطفػاؿ  أاػد ن تمتػـا  الم ػايير الدأل ػة 

ا م اممػة األدػدا   أ التػال  فػ ف اسػت  اد ـ مػف ا ت ػاا المت ارؼ  ميها  المً ا ف ما ي ػ
 .(47 المدثمة الجناا ة الدأل ة  درمهـ مف تأفير يمانام اياا ة ثاف ة

أمف الميا ا الت  طردػم أمػاـ المدثمػة الجناا ػة الدأل ػة المت ممػة  ممايػاة األطفػاؿ 
فػ   ػاـ اي ة الطفل  دأمين ػؾ اأنجػأسف( انظػـ إلػص جػ ش الػرن ثجنػد  طفػل م طػأؼ 

فػػػ  جمهأرسػػة أفرسم ػػػا  6481ـ أاػػد سػػػمـ نفسػػن  ا ت ػػػارو اااػػد سػػػرسة فػػ  ينػػػاير  ػػاـ 8543
الأسطص. أاد أ ل   د  لؾ تأاػم ا ػير إلػص مرثػا اندتجػاا التػا ل لممدثمػة الجناا ػة 

  اامػػم الػػداارة التمهيد ػػة التا  ػػة لممدثمػػة 6481مػػارم  ػػاـ  2الدأل ػػة فػػ  ن ػػا . فػػ  
جيل تارسخ تأكيد التهـ المنسأ ة إل ن  ارتكا ن جػرااـ يػد اننسػان ة مػف الجناا ة الدأل ة  تتأ

أسػػػػػتمرر المدثمػػػػػة مػػػػػا إ ا ثػػػػػاف سي يػػػػػل  6482إلػػػػػص نها ػػػػػة ينػػػػػاير  6481أيسػػػػػطم 
أثػاف دأمين ػؾ اػػد اتهػـ  ػدو تهػػـ مػف اتػل المػػد   ال ػاـ لممدثمػة الجناا ػػة  .(48 لممداكمػة

                                                 

(45) Cecile Aptel, CHILDREN AND ACCOUNTABILITY FOR INTERNATIONAL 
CRIMES: THE CONTRIBUTION OF INTERNATIONAL CRIMINAL 
COURTS, UNICEF, Innocenti Research Centre, 2010 p.,24.  

د. مدمػػأد سػػ يد مدمػػأد  الدما ػػة الدأل ػػة لالطفػػاؿ اينػػاك الناا ػػام المسػػمدة  دار النهيػػة ال رب ػػة   (46)
 .022  ا6111

 .066أمل سمطاف دمحم الجراد  مرجل ساتد  ا (47)
 .61د. أرسدة جندل   مرجل ساتد  ا (48)
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أاػد آيػار الػدفاع  ػدة  (49 يد اننسان ة الدأل ة أمف   و التهـ ارتكا ن جرااـ درن أجرااـ
مرام دجة مفاد ا أف  ناؾ ظرأفػا تسػت  د المسػؤأل ة الجناا ػة الفرد ػة لػدأمين ؾ اأنجػأسف 
 ف الجرااـ الت  ارتكتها أأدد جأانن   و الدجػة أ ػأ أف دأمين ػؾ الػ   تػـ ا تطافػن مػف 

المانأن ػػػة الدأل ػػػة  اتػػػل جػػػ ش الػػػرن أج مػػػأا منػػػن طفػػػاًل مجنػػػدا أبػػػ لؾ  سػػػتفاد مػػػف الدما ػػػة
 .(50 ثجند  طفل دتص لدظة رديمن  ف ج ش الرن لممماأمة

أنجد انن ف  دالة تمػم مداكمتػن  ػف الجػرااـ التػ  ارتكتهػا أ ػأ طفػل فػ ف  لػؾ   ػد 
( مػف نظامهػا األساسػ  أالتػ  جػاك فيهػا أف 62م الفة  ػرسدة ارتكتتهػا المدثمػة لممػادة  
 اًمػا إن  (84األشػ اا الػ يف  مػل  مػر ـ  ػف  المدثمة ن تنظر الجػرااـ المرتك ػة مػف 

 اًمػػا أ ثػػأف  (84أف المدثمػة يجػػأا لهػا أف تنظػػر الجػرااـ التػػ  ارتكتهػػا   ػد تمأيػػن سػف  
  نا مسؤأؿ جناا ا.

 انخبتًت

إف لمميػػػاك الجنػػػاا  الػػػدأل  دأر مهػػػـ فػػػ  تف يػػػل المسػػػؤأل ة الجناا ػػػة الفرد ػػػة لتدميػػػل 
ترتكػن أينػاك الناا ػام المسػمدة  أثػاف لمميػاك الجنػاا   المسؤأليف  ػف الجػرااـ الدأل ػة التػ 

الػػدأل  المؤاػػم الػػ   أنشػػأ  مأجػػن اػػرارام مػػف اتػػل األمػػـ المتدػػدة مػػف أ ػػـ المدطػػام التػػ  
سا مم  مدر ثتيػر فػ  تطػأسر المػانأف الػدأل  الجنػاا  فػ  الناا ػام المسػمدة ييػر الدأل ػة  

ف نػػد اشػػتراؾ األطفػػاؿ  الدأل ػػة الفرد ػػة.أثػػاف لهػػا أيػػر أايػػح فػػ  تمرسػػر المسػػؤأل ة الجناا ػػة 
المجنػػػديف فػػػ  الناا ػػػام المسػػػمدة الدأل ػػػة أأاػػػأ هـ أسػػػرو دػػػرن  فانػػػن ن يجػػػأا مالدمػػػتهـ 
اياا ا  ف أ ماؿ ال نح المشرأ ة الت  ترتكن أينػاك الناا ػام المسػمدة  أ ػالريـ مػف  لػؾ 

ل اتػػل المػػدنييف أأ  مثػػف تمػػد ـ الطفػػل إلػػص المدثمػػة نرتكا ػػن جػػرااـ دػػرن ما أمػػة مػػف اتيػػ
انيت ػػػػان أأ دػػػػرؽ المػػػػرو  إن انػػػػن مػػػػف النػػػػادر أجػػػػأد أطفػػػػاؿ أسػػػػرو دػػػػرن نف م ظػػػػـ 
الناا ام المسمدة ف  يأمنا   و    دا م ة  إن انن ف  الدالة الناا ػام المسػمدة ييػر  ام 
طا ل دأل    مثف مالدمة األطفػاؿ نرتكػاتهـ أ مػان ينظػر إليهػا  ا ت ار ػا جػرااـ تمػل تدػم 

                                                 

(49) Nadia Grant, There is no need to defend For the previous child 
SOLDIERS? DOMINIC ONGWEN and International Criminal Court, ICD 
Brief 21 December 2016, p2.  

(50) International Criminal Court,In The Case Of The Prosecutor v. Dominic 
Ongwen, No:icc-20/04-01/15, Trail Chamber11,23 March 2016. p.66.  
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مطة المانأف الأطن   أف ما نالدظن أف مسؤأل ة الطفل أمػاـ المدػاكـ الجناا ػة الدأل ػة  لػـ س
تػػرد  ديػػ  إف المػػانأف الػػدأل  اننسػػان  لػػـ  يػػل دػػدا أدنػػص مػػف ال مػػر لممسػػؤأل ة الجناا ػػة 
 ػػف الجػػرااـ الدأل ػػة  أاف المدثمػػة الجناا ػػة الدأل ػػة اػػد  ثػػرم فػػ  نظامهػػا األساسػػ  إنهػػا ن 

(  ػاـ.إن أف فػ  النظػاـ األساسػ  01ااـ المرتك ػة مػف أشػ اا  مػل سػنهـ  ػف  تنظر الجػر 
(  ػاـ  إن 02لممدثمة ال ا ة لسػيراليأف  اػد اد ػل فػ  ا ت ا ػها األشػ اا ال ػال يف  

( أف ال مأ ػام التػػ  ت ػدر ا  دػػد 1أف مػف  ػػالؿ مػا أرد فػػ  النظػاـ األساسػػ  فػ  المػػادة  
دمجهػػـ  أال مأ ػػام تمت ػػر فمػػ   مػػص ال ػػال يف الػػ يف  األطفػػاؿ تكػػأف تأ يم ػػة مػػف أجػػل إ ػػادة

يرتكتػػػأف انتهاكػػػام جسػػػ مة لممػػػانأف الػػػدأل  اننسػػػان   أبػػػ لؾ نجػػػد أف  نالػػػؾ  ػػػ أ ة فػػػ  
تدميل األطفاؿ المسؤأل ة الجناا ة أماـ المداكـ الدأل ة ل ػدة أسػ ان أمنهػا السػف أالػ     ػد 

أ ػػرو   انيػػافة أف األطفػػاؿ سػػتن را سػػ   سػػتن ا ػػتالؼ سػػف المسػػؤأل ة مػػف دألػػة إلػػص 
  دأف يدا ا ن جناة  نتد مػف تدميػل المسػؤأل ة لممػااميف  مػص  مم ػام التجنيػد  أ ػ ا مػا 
اامػػػم  ػػػن المدثمػػػة الجناا ػػػة الدأل ػػػة  نػػػدما جرمػػػم تجنيػػػد األطفػػػاؿ  أا ت ػػػارو جرسمػػػة أفػػػد 

 النظاـ انساس  لممدثمة الجناا ة الدأل ة.
 اوال6 انُتبئج

 ة ف  مماياة األطفاؿ  مص المستأو الػدأل   سػتن ا ػتالؼ سػف األ م ػة أف  نالؾ   أ  -0
لمدأؿ  انيافة إلص  دـ ا تماد سف م ػيف فػ  المسػؤأل ة الجناا ػة الدأل ػة  إن أف  لػؾ ن 

  منل مف مماياة األطفاؿ  ف الجرااـ الت  يرتكتأنها  مأجن المداكـ الأطن ة.
جنػػديف ف  يػػها يرتمػػ  إلػػص جػػرااـ دأل ػػة إن أف إف الجػػرااـ التػػ  يرتكتهػػا األطفػػاؿ الم -6

 .المدثمة الجناا ة الدأل ة اد أ رجم مماياة األطفاؿ مف ا ت ا ها
( إن أنهػا لػػـ 02ريػـ ا ػاـ المدثمػة ال ا ػػة لسػيراليأف إد ػاؿ فػ  ا ت ا ػػها سػف   -3

( أ ػػػػ ا مػػػػا أكػػػػد  م ػػػػة 01-02تمػػػػـأ  م اا ػػػػة األطفػػػػاؿ الػػػػ يف يتػػػػراأو أ مػػػػار ـ تػػػػيف  
ال ػػاـ لممدثمػػة  تػػل يػػتـ إ ػػادة تػػأ يمهـ أدمجهػػـ فػػ  المجتمػػل أفمػػا لمم ػػايير  المػػد  

 الدأل ة لدمأؽ اننساف أنس ما دمأؽ الطفل.
 ثبَيب6 انتىصيبث

ند أ الص ا تمػاد سػف م ػيف لممسػؤأل ة الجناا ػة الدأل ػة دتػص يػتـ مػف  اللػن ممايػاة  -0
   .انش اا ال ال يف دأف انطفاؿ



 المجلة القانىنية )مجلة متخصصة في الذراسات والبحىث القانىنية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

121 

  إ ا اػػػررم دألػػػة أف تدتجػػػا األطفػػػاؿ  ػػػف أ مػػػاؿ جناا ػػػة أيػػػل يػػػمانام ايػػػاا ة -6
 مأجن المانأف الأطن  أأ المانأف الدأل  أالت  اد ارتكتم أيناك ارت ػاطهـ  ػالمأام أأ 
الجما ػػػام المسػػػمدة  ين  ػػػ  أف تتميػػػد ظػػػرأؼ ان تمػػػاؿ  الم ػػػايير الدأل ػػػة  أالسػػػماو 

   .ماؿلممنظمام الم ن ة  األطفاؿ إلص الأ أؿ إلص مراكا ان ت
 . ند تنفي  ال مأ ام  دد األطفاؿ  يجن أف ن تنف   دمهـ  مأ ة ان داـ -3

 انًصبدر وانًراجغ
 اوال6 انًصبدر انؼربيت

  ماجسػػتير رسػػالة  انر ات ػػة  الجرسمػػة األدػػدا  نشػػتراؾ الجناا ػػة ياتػػم  المسػػاأل ة أااػػل أ ػػف  
 .6482المن أرة   الدمأؽ  جام ة ثم ة

  مت  الدديي   شرو اانأف ال مأ ام المسـ ال اـ  المثت ة المانأن ة   ػداد  د. ف ر   تد الرااؽ 
 . 6484الط  ة اليان ة  

  8553  دار النهية ال رب ة  الما رة لألطفاؿد. فأاسة  تد الستار  الم اممة الجناا ة . 

 بػػ الدر  اندػػتالؿ ظػل فػػ  الطفػػل دمػأؽ  انتهػػاؾ  ػف الدأل ػػة دمػدأف  المسػػاأل ة ح سػػ د مؤسػد  
 .6481 المانأن ة دار

 المسػػمدة  دار النهيػػة  الناا ػػام أأاػػام فػػ  لألطفػػاؿ الدأل ػػة المسػػد   الدما ػػة ح  تػػد  ػػادؿ
 .6443األألص   الما رة  الط  ة  ال رب ة

 دار الجام ػػػة   الدأل ػػػة الجناا ػػػة المدثمػػػة أمػػػاـ الفرد ػػػة الجناا ػػػة المسػػػاأل ة جنػػػدل   انتفػػػاك أرسػػػدة
 .6483  الجديدة  انسثندرسة

   6444  مط  ة جام ة المن أرة  ال امة ف  اانأف ال مأ ام األدثاـد.دمحم  يد ال رسن . 

   ػػػالؿ  اننسػػػان د.  مػػػ  مدمػػػأد دسػػػنيف  يػػػأا   مسػػػؤأل ة المااػػػد فػػػ  تطتيػػػد المػػػانأف الػػػدأل 
 . 6481  الرساض  األمن ةالناا ام المسمدة  جام ة نايح ال رب ة لم مـأ 

 ماجسػػتير   المماتػػل  رسػػالة الطفػػل لظػػا رة الدأل ػػة المانأن ػػة اد   الجأانػػنالجػػر  دمحم سػػمطاف أمػػل
 . 6486  الما رة الدمأؽ  جام ة ثم ة

    فػػ  اأا ػػد  ثػػيف  المرثػػا ال ربػػ  لمدراسػػام  األدػػدا ال امػػة لميػػاك  األدثػػاـد. فتػػأو الشػػا ل
 . 8554أالتدرسن  الرساض   األمن ة

 دار  المسػػمدة الناا ػػام يػػدا ا دما ػػة فػػ  أدأرو ان اننسػػ الػػدأل  دجػػاا   المػػانأف  أدمػػد رنػػا 
 .6445  األألص المتنان   الط  ة المنهل

  .المسمدة  دار النهية ال رب ػة   الناا ام أيناك لألطفاؿ الدأل ة الدما ة  مدمأد س يد مدمأدد
 .6443الما رة  
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 Greenbaum (C.W),Veerman (P.E), and Bacon-Shoor (N) (eds), 
protection of Children During Armed political Conflict : A 
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 Greenbaum (C.W),Veerman (P.E), and Bacon-Shoor (N) (eds), 
protection of Children During Armed political Conflict: A 
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 Joshua A. Romero, The Special Court for Sierra Leone and the 
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Ongwen, No:icc-20/04-01/15, Trail Chamber11,23 March 2016. 

 ثبنثب6 انًجالث وانذوريبث

  الطفألة المهددة.6112ف  ال الـ منظمة األمـ المتددة  اليأن سيح(  أيل األطفاؿ : 
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  تيػػػل نػػػأم ثألأنيػػػل  دليػػػل المأا ػػػد الدأل ػػػة التػػػ  تدثػػػـ ال مم ػػػام ال سػػػثرسة  المجنػػػة الدأل ػػػة
 .6103د سمتر  /لم مين األدمر  ثانأف األأؿ

   منظمػػػػػة ال فػػػػػأ الدأل ػػػػػة  الجنػػػػػأد األطفػػػػػاؿ مجرمػػػػػأف أـ يػػػػػدا ا  أي مػػػػػة  امػػػػػةIOR 
50/02/00  6111 . 

 اا لالميف ال اـ الم ن   األطفاؿ أالنػااع المسػمح  األطفػاؿ أال دالػة أينػاك مثتن المميل ال 
 . 6100(  أيمأؿ 3النااع المسمح أف  أ ما ن  أراة  مل راـ  

  ايمينا تيجيتش  المساكلة  ف الجرااـ الدأل ة : مف الت ميف إلص الأاال  م تارام مػف المجمػة
 .6111  121الدأل ة لم مين األدمر  ال دد 

 سػػاـ ل نػػان   األطفػػاؿ المجنػػدأف تػػيف ال فػػأ أالمتا  ػػة الميػػاا ة  مجمػػة ال مػػـأ انجتما  ػػة د
 . 6101  الجااار  02ال دد  أاننسان ة 

 رابؼب6 االتفبليبث

  لممدثمة الجناا ة الدأل ة انساس النظاـ.  
 خبيسب6 لراراث االيى انًتحذة

 UN.Doc.s/2000/78. 
 UN.Doc.S/res/1315/2000. 
 UN.Doc.S/2000/915. 
 UN.Doc.A/51/22/1996. 


