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 امللحق السابع عشر
 يف النزاعات املسلحة هماستخدامأو األطفال نصوص تشريعية منوذجية بشأن جتنيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دليل التنفيذ الوطين للقانون الدويل اإلنساين
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رظر جتنيد حي ي تشريع بغرض استخدامها  لالسرتشاد  يف صياغة للدول النصوص التشريعية النموذجية التالية  ُوضَعت 
التزامات  ئإىل املصادر املتعددة للقانون الدويل اليت تنش يف النزاعات املسلحة، وتتضمن إشارة   استخدامهماألطفال أو 

 :مها كالتايل على الدول. و املعياران الواردان هنا
 " والصرف ةيلخص ما يعرف على نطاق واسع ابسم "هنج الثامنة عشر  اخليار األول الذي -
 عرف.أكثر صرامة للنصوص احلالية يف املعاهدات وال ميتثل على حنوالثاين الذي اخليار  -

 
لمعاهدات والقانون ل الدويل قانونيف ال الشروط القائمة بذاهتا اخليار األول يف " الوارد ة الصرفيتجاوز "هنج الثامنة عشر 

يف   ةشخاص دون سن الثامنة عشر ألجنيد لتالكافة أشكال ويقدم نطاق ا أوسع للحماية عن طريق حرظر   ،العريفالدويل 
يرظل اخليار الثاين أقرب إىل االلتزامات الدولية و ومشاركتهم يف األعمال العدائية. القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة، 

ون د( الواردة أدانه 2000لعام الربوتوكول االختياري ) أحكامالدول اليت ترغب يف تنفيذ وقد تستفيد الواردة أدانه. 
أو معاهدات بعينها  قانونية معينة الدول اليت ترغب يف تنفيذ قواعد أما   .النصوص التشريعية النموذجية احلالية من، غريها

إىل التشريعات النموذجية املتاحة  والرجوعيف هذه الوثيقة  ورد ذكرهامثلة من تشريعات بلدان أخر  أب فيجوز هلا االستعانة
 .(www.icrc.org)جنة الدولية للصليب األمحر على املوقع اإللكرتوين لل

 :مصادر القانون الدويل التالية صيغة هذه النصوص التشريعية النموذجية وقد راعت  
 ; (1989لعام اتفاقية حقوق الطفل ) -
( 2000) ابتفاقية حقوق الطفل الربوتوكول االختياري بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة امللحق -

 ;)"الربوتوكول االختياري"(

 ؛( )"نرظام روما األساسي"(1998نرظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ) -

 ؛(2002احملكمة اجلنائية الدولية، أركان اجلرمية ) -

قية منرظمة ( )"اتفا1999بشأن حرظر أسوأ أشكال عمل األطفال ) 182اتفاقية منرظمة العمل الدولية رقم  -
 ؛"(182العمل الدولية رقم 

 ابإلضافة إىل ؛1949اتفاقيات جنيف لعام إىل اإلضافيان  1977لعام  الربوتوكوالن األول والثاين -

على  دخلأُ الذي  التحديثمبا يف ذلك ( 2005القانون الدويل اإلنساين العريف ) حولدراسة اللجنة الدولية  -
القانون الدويل اإلنساين  حول )"دراسة 2012 /يونيوحزيرانبتاريخ  النسخة املتاحة على املوقع اإللكرتوين

 .العريف"(

 تنقسم هذه الوثيقة إىل أربعة أجزاء:
 ؛األحكام التشريعية النموذجية نصحيتوي اجلزء األول على  -
والتشريعات مبصادر القانون الدويل  مستشهد اعلى نص األحكام التشريعية النموذجية، تعقيًبا يقدم اجلزء الثاين و  -

 ؛واملمارسات على الصعيد الوطين

 ؛القانون الدويلمصادر يشري اجلزء الثالث إىل األقسام ذات الصلة يف و  -

 .على الصعيد الوطين ذات الصلة األخر التشريعات واملمارسات يعرض اجلزء الرابع و  -

http://www.icrc.org/
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 التشريعية النموذجيةاألحكام اجلزء األول: 
 

 "فالصر  ة"هنج الثامنة عشر اخليار األول 
 يف النزاعات املسلحة استخدامهمجتنيد األطفال أو  .1

 ال جيوز ألي شخص:
أو مجاعات  قوات مسلحة طوعي يف أو ت قسريبشكل إلزامي أو  ةاألطفال دون سن الثامنة عشر جتنيد  .أ

 أو ؛مسلحة
 .يف أعمال عدائية ةاستخدام شخص دون سن الثامنة عشر  .ب

 
 العقوابت  .2

 ---غرامة ال تتجاوزلسنوات أو  ---دة ال تتجاوز السجن مل لعقوبة عند إدانته ألوىلا املادةيتعرض أي شخص خيالف 
 كلتا العقوبتني.ل، أو نقدية وحدة

 
 (عرفيستند إىل املعاهدات وال أضيق نطاقاً )هنج  اخليار الثاين

 ةلألشخاص دون سن الثامنة عشر  القسريالتجنيد  .1
 بشكل قسري أو إلزامي يف القوات املسلحة. ةعشر  جتنيد شخص دون سن الثامنةمن كان ال جيوز ألي 

 
 أو استخدامهم يف األعمال العدائية  ةالتجنيد اإللزامي لألشخاص دون سن اخلامسة عشر . 2

 ال جيوز ألي شخص:
 أو ؛القوات املسلحةتطوعي يف  إجباري أو بشكل إلزامي أو ةعشر  اخلامسةجتنيد األطفال دون سن  .أ

 يف أعمال عدائية. ةعشر سة اخلاماستخدام شخص دون سن  .ب

 
 يف مجاعات مسلحة ة. جتنيد أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة عشر 3 
 :من كانال جيوز ألي  3-1

 أو ؛يف مجاعة مسلحة ةأ. جتنيد شخص دون سن الثامنة عشر 
 يف أعمال عدائية.  ةب. استخدام شخص دون سن الثامنة عشر 

 القوات املسلحة. يف ةاستخدام أشخاص دون سن الثامنة عشر على جتنيد أو  تنطبق هذه املادةج. ال 
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 . العقوابت4
غرامة ال لسنوات أو  ---دة ال تتجاوز مل لسجنلعقوبة ا عند إدانته يتعرض أي شخص خيالف املادة األوىل 4-1

 كلتا العقوبتني.ل، أو نقدية وحدة ---تتجاوز
غرامة ال لسنوات أو  ---دة ال تتجاوز لسجن مللعقوبة ا هعند إدانت يتعرض أي شخص خيالف املادة الثانية 4-2

 كلتا العقوبتني.ل، أو نقدية وحدة ---تتجاوز
غرامة ال لسنوات أو  ---دة ال تتجاوز مل لسجنلعقوبة ا عند إدانته يتعرض أي شخص خيالف املادة الثالثة 4-3

 كلتا العقوبتني.ل، أو نقدية وحدة ---تتجاوز
 
 جنيد يف القوات املسلحة. لوائح خاصة ابلت5
 يف األعمال العدائية. على حنو مباشر    ةيبلغوا سن الثامنة عشر  أفراد القوات املسلحة الذين مل  يشارك ال  5-1
احلفاظ  ةطيطوعي ا يف القوات املسلحة لدولة ما شر  ةوالسابعة عشر  ةجيوز جتنيد األشخاص بني سن اخلامسة عشر  5-2

 الضماانت التالية: على
 يف األعمال العدائية. على حنو مباشر  ةأفراد القوات املسلحة الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشر  عدم مشاركة  أ.

 ب. أن يكون هذا التجنيد تطوع ا حقيقي ا.
 أن يتم هذا التجنيد مبوافقة مستنرية من اآلابء أو األوصياء القانونيني لألشخاص.ج. 

 عن الواجبات اليت تنطوي عليها هذه اخلدمة العسكرية. كاملة  تد. أن حيصل هؤالء األشخاص على معلوما
 ه. أن يقدم هؤالء األشخاص دليال  موثوق ا به عن سنهم قبل قبوهلم يف اخلدمة العسكرية.

 
ولكن مل يبلغوا سن  ةعند جتنيد األشخاص الذين بلغوا سن اخلامسة عشر األولوية ملن هم أكرب سًنا نح تُ  5-3

 .ةالثامنة عشر 
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 عليهامع التعقيب  التشريعية النموذجيةاألحكام : الثايناجلزء 

 
 "ة الصرفاخليار األول "هنج الثامنة عشر 

 يف النزاعات املسلحة استخدامهمجتنيد األطفال أو . 1
 ال جيوز ألي شخص:

أو مجاعات  5ةقوات مسلحيف  4طوعيتإجباري أو أو  3بشكل إلزامي 2ةدون سن الثامنة عشر  1جتنيد األطفال .أ
 أو ؛6مسلحة

 .7يف أعمال عدائية ةاستخدام شخص دون سن الثامنة عشر  .ب

 
 العقوابت  .2

 ---غرامة ال تتجاوزلسنوات أو  ---دة ال تتجاوز مل السجن لعقوبة عند إدانته املادة األوىليتعرض أي شخص خيالف 
 8كلتا العقوبتني.ل، أو نقدية وحدة

 
 (عرف ستند إىل املعاهدات والي أضيق نطاقاً )هنج  اخليار الثاين

 ةلألشخاص دون سن الثامنة عشر  القسريالتجنيد . 1
 .11يف القوات املسلحة 10بشكل قسري أو إلزامي 9ةجتنيد شخص دون سن الثامنة عشر من كان ال جيوز ألي 

 
 أو استخدامهم يف األعمال العدائية  ة. التجنيد اإللزامي لألشخاص دون سن اخلامسة عشر 2

 ألي شخص:ال جيوز 
 أو؛ 12طوعي يف القوات املسلحةتإلزامي أو قسري أو بشكل  ةجتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشر  .أ

 13يف أعمال عدائية. ةاستخدام شخص دون سن اخلامسة عشر  .ب

 
 يف مجاعات مسلحة ة. جتنيد أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة عشر 3 
 :من كانال جيوز ألي  3-1

 أو ؛يف مجاعة مسلحة ةلثامنة عشر أ. جتنيد شخص دون سن ا
 14يف أعمال عدائية. ةسن الثامنة عشر ب. استخدام شخص دون 

 القوات املسلحة. يف ةعلى جتنيد أو استخدام أشخاص دون سن الثامنة عشر  تنطبق هذه الفقرةج. ال 
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 . العقوابت4
غرامة ال لسنوات أو  ---تتجاوز دة ال السجن مل لعقوبة عند إدانته املادة األوىليتعرض أي شخص خيالف  4-1

 15كلتا العقوبتني.ل، أو نقدية وحدة ---تتجاوز
غرامة ال لسنوات أو  ---دة ال تتجاوز لسجن ملا لعقوبة عند إدانته املادة الثانيةيتعرض أي شخص خيالف  4-2

 كلتا العقوبتني.ل، أو نقدية وحدة ---تتجاوز
غرامة ال لسنوات أو  ---دة ال تتجاوز لسجن ملا لعقوبة إدانته عند املادة الثالثةيتعرض أي شخص خيالف  4-3

 كلتا العقوبتني.ل، أو نقدية وحدة ---تتجاوز
 
 . لوائح خاصة ابلتجنيد يف القوات املسلحة5
 16يف األعمال العدائية. على حنو مباشر  ةأفراد القوات املسلحة الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشر يشارك ال  5-1
التمسك  ةطيطوعي ا يف القوات املسلحة لدولة ما شر  ةوالسابعة عشر  ةنيد األشخاص بني سن اخلامسة عشر جيوز جت 5-2

 ابلضماانت التالية:
 يف األعمال العدائية. على حنو مباشر  ةأفراد القوات املسلحة الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشر  عدم مشاركةأ. 

 ب. أن يكون هذا التجنيد تطوع ا حقيقي ا.
 . أن يتم هذا التجنيد مبوافقة مستنرية من اآلابء أو األوصياء القانونيني لألشخاص.ج

 عن الواجبات اليت تنطوي عليها هذه اخلدمة العسكرية. كاملة  د. أن حيصل هؤالء األشخاص على معلومات
 17ه. أن يقدم هؤالء األشخاص دليال  موثوق ا به عن سنهم قبل قبوهلم يف اخلدمة العسكرية.

 
األولوية ملن هم أكرب سًنا عند جتنيد األشخاص الذين بلغوا سن اخلامسة عشرة ولكن مل يبلغوا سن نحح تُ  5-3

 18الثامنة عشرة.
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 اجلزء الثالث: مصادر القانون الدويل

الدولية  حبماية ضحااي النزاعات املسلحةواملتعلق  1949اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف لعام  األول . الربوتوكول1
 (1977)الربوتوكول األول( )

 
 ( محاية األطفال2) 77املادة 

ب على أطراف النزاع ااخاذ كافة التدابري املستطاعة، اليت تكفل عدم اشرتاك األطفال الذين مل يبلغوا بعد سن اخلامسة جي"
جتنيد هؤالء الصغار يف قواهتا يف األعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه األطراف، بوجه خاص، أن متتنع عن  ةعشر 

املسلحة. وجيب على أطراف النزاع يف حالة جتنيد هؤالء ممن بلغوا سن اخلامسة عشرة ومل يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن 
 19".تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكرب سنا  

 
 غري  النزاعات املسلحةحبماية ضحاايواملتعلق  1949اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف لعام الثاين . الربوتوكول 2

 (1977( )الثاينالدولية )الربوتوكول 
 

 ( )ج( الضماانت األساسية 3) 4املادة 
ال جيوز جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة يف القوات أو اجلماعات املسلحة. وال جيوز السماح ابشرتاكهم يف األعمال "

 20".العدائية
 
 (1989. اتفاقية حقوق الطفل )3

 38املادة 
تتعهد الدول األطراف أبن حترتم قواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة عليها يف املنازعات املسلحة وذات الصلة  .1"

 .ابلطفل وأن تضمن احرتام هذه القواعد

ا لكي تضمن أال يشرتك األشخاص الذين مل يبلغ سنهم مخس عشرة تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عملي  . 2
 .ا يف احلربا مباشر  اشرتاك  سنة 

متتنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص مل تبلغ سنه مخس عشرة سنة يف قواهتا املسلحة. وعند التجنيد من بني . 3
األشخاص الذين بلغت سنهم مخس عشرة سنة ولكنها مل تبلغ مثاين عشرة سنة، جيب على الدول األطراف أن تسعي 

 .اسن  إلعطاء األولوية ملن هم أكرب 

تتخذ الدول األطراف، وفقا اللتزاماهتا مبقتضى القانون اإلنساين الدويل حبماية السكان املدنيني يف املنازعات املسلحة، . 4
 21".مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن محاية ورعاية األطفال املتأثرين بنزاع مسلح
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 (1998. النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )4

 (1) 5املادة 
وللمحكمة مبوجب هذا  ،يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اجملتمع الدويل أبسره  .1"

  :النرظام األساسي اختصاص النرظر يف اجلرائم التالية
 .جرمية اإلابدة اجلماعية .أ

 .اجلرائم ضد اإلنسانية. ب

 .جرائم احلرب .ج

 ".جرمية العدوان .د

 
 :رب"هذا النرظام األساسي تعين "جرائم احل غرضل"
االنتهاكات اخلطرية األخر  للقوانني واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة يف النطاق  ( )ب(2) 8ملادة ا

 ة:أي فعل من األفعال التالي ،الثابت للقانون الدويل
...  
ا يف القوات املسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا  أو طوعي   اي  نيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزام( جت26)

 .يف األعمال احلربية
...  

االنتهاكات اخلطرية األخر  للقوانني واألعراف السارية على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع ( )هـ( 2) 8املادة 
 ة:أي من األفعال التالي ،لدويليف النطاق الثابت للقانون ا ،الدويل

...  
األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزاميا  أو طوعيا  يف القوات املسلحة أو يف مجاعات مسلحة أو  جتنيد( 7)

 22".استخدامهم للمشاركة فعليا  يف األعمال احلربية

 

 (2002. احملكمة اجلنائية الدولية، أركان اجلرمية )5
 أثناء نزاع مسلح دويل

 (26)( )ب( 2) 8املادة 
أو استخدامهم للمشاركة  أو ضمهم إليها من العمر إلزامي ا يف القوات املسلحة الوطنية ةدون اخلامسة عشر نيد األطفال جت

 .العدائيةبصورة فعلية يف األعمال 
  "جرمية احلرب املتمثلة يف استخدام األطفال أو جتنيدهم أو ضمهم إىل القوات املسلحة"
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ا أو أكثر أو أكثر يف القوات املسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو يستخدم شخص  ا أن جيند مرتكب اجلرمية شخص  . 1
 .للمشاركة بصورة فعلية يف األعمال احلربية

 .أن يكون هذا الشخص أو األشخاص دون سن اخلامسة عشرة . 2

اص دون سن أن يكون مرتكب اجلرمية على علم، أو يفرتض أن يكون على علم، أبن هذا الشخص أو هؤالء األشخ. 3
 .اخلامسة عشرة

 . بهأن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتان  . 4

 .أن يكون مرتكب اجلرمية على علم ابلرظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح. 5

 
 أثناء نزاع مسلح غري دويل

 (7)هـ( )( 2) 8املادة 
استخدامهم للمشاركة  ضمهم إليها أو يف القوات املسلحة الوطنية أومن العمر إلزامي ا  ةدون اخلامسة عشر جتنيد األطفال 

 .العدائيةبصورة فعلية يف األعمال 
  "جرمية احلرب املتمثلة يف استخدام األطفال أو جتنيدهم أو ضمهم إىل القوات املسلحة"

 م إليها أو يستخدم شخصا  أو أكثر يف القوات املسلحة أو جمموعة مسلحة أو يضمه أن جيند مرتكب اجلرمية شخصا   .1
 . أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية يف األعمال احلربية

 .أن يكون ذلك الشخص أو أولئك األشخاص دون سن اخلامسة عشرة . 2

أن يكون مرتكب اجلرمية على علم، أو يفرتض أن يكون على علم، أبن ذلك الشخص أو أولئك األشخاص دون . 3
 .سن اخلامسة عشرة

 . بهالسلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل، ويكون مقرتان   أن يصدر. 4

 .23أن يكون مرتكب اجلرمية على علم ابلرظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح. 5
 
 (1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ) 182. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 6

 1املادة 
ه االتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابري فورية وفعالة تكفل مبوجبها حرظر أسوأ أشكال "تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذ

 عمل األطفال والقضاء عليها".
 

 2املادة 
 " يف مفهوم هذه االتفاقية على مجيع األشخاص دون سن الثامنة عشرة".الطفل"يطبق تعبري "

 
 3املادة 

 التفاقية ما يلي:يف مفهوم هذه اأسوأ أشكال عمل األطفال"يشمل تعبري "
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والعمل  والقنانةين كافة أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة ابلرق، كبيع األطفال واإلجتار هبم وعبودية الد   .أ
 القسري أو اإلجباري، مبا يف ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم يف صراعات مسلحة.

 7املادة 
الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ األحكام املنفذة هلذه االتفاقية بشكل فعال، مبا يف  كل دولة عضو كافة التدابري. تتخذ  1"

 24ذلك النص على عقوابت جزائية أو غريها من العقوابت، عند االقتضاء، وتطبيقها".
 
 (2000. الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة )7

 1املادة 
"تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عملي ا لضمان عدم اشرتاك أفراد قواهتا املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة 

 يف األعمال احلربية". اشرتاك ا مباشر ا رمن العم
 2املادة 

إلجباري يف قواهتا تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد ا"
 املسلحة".

 3املادة 
من  3ترفع الدول األطراف احلد األدىن لسن تطوع األشخاص يف قواهتا املسلحة الوطنية عن السن احملددة يف الفقرة . 1

من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة يف االعتبار املبادئ الواردة يف تلك املادة، ومعرتفة حبق األشخاص دون سن  38املادة 
 .امنة عشرة يف محاية خاصة مبوجب االتفاقيةالث

تودع كل دولة طرف إعالان  ملزما  بعد التصديق على هذا الربوتوكول أو االنضمام إليه يتضمن احلد األدىن للسن الذي . 2
 .سرا  تسمح عنده ابلتطوع يف قواهتا املسلحة الوطنية ووصفا  للضماانت اليت اعتمدهتا ملنع فرض هذا التطوع جربا  أو ق

تقوم الدول األطراف اليت تسمح ابلتطوع يف قواهتا املسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة ابلتمسك ابلضماانت  . 3
 :لكفالة ما يلي كحد أدىن

 أن يكون هذا التجنيد تطوعا  حقيقيا ؛أ. 

 خاص؛أن يتم هذا التجنيد الطوعي مبوافقة مستنرية من اآلابء أو األوصياء القانونيني لألشب. 

 أن حيصل هؤالء األشخاص على املعلومات الكاملة عن الواجبات اليت تنطوي عليها هذه اخلدمة العسكرية؛ .ج

 .ن يقدم هؤالء األشخاص دليال  موثوقا  به عن سنهم قبل قبوهلم يف اخلدمة العسكرية الوطنيةد. أ

إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي يقوم  لكل دولة طرف أن تعزز إعالهنا يف أي وقت إبخطار هلذا الغرض يوجه. 4
 .إببالغ مجيع الدول األطراف. ويدخل هذا اإلخطار حيز التنفيذ يف التاريخ الذي يتلقاه فيه األمني العام

من هذه املادة على املدارس اليت تديرها القوات املسلحة يف الدول  1ال ينطبق اشرتاط رفع السن املذكور يف الفقرة  . 5
 .من اتفاقية حقوق الطفل 29و 28اف أو تقع حتت سيطرهتا متشيا  مع املادتني األطر 

 
  4املادة 
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ال جيوز أن تقوم اجملموعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة ألي دولة يف أي ظرف من الرظروف بتجنيد أو . 1"
 .استخدام األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية

األطراف مجيع التدابري املمكنة عمليا  ملنع هذا التجنيد واالستخدام، مبا يف ذلك اعتماد التدابري القانونية تتخذ الدول . 2
 .الالزمة حلرظر وجترمي هذه املمارسات

 25".ال يؤثر تطبيق هذه املادة مبوجب هذا الربوتوكول على املركز القانوين ألي طرف يف أي نزاع مسلح. 3
 
 (2005ية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف ). دراسة اللجنة الدول8

ندون يف من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أن "األطفال ال جيُ  136تنص القاعدة 
لى عيها يقر أبنه "، فإن التعليق عل"ف "األطفالال تعر    136القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة". ورغم أن القاعدة 

الرغم من عدم جود ممارسة موحدة، حىت اآلن، يف ما يتعلق ابحلد األدىن للتجنيد، فهناك اتفاق على أنه ال جيب أن يقل 
 ".ةعن سن اخلامسة عشر 

كة من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أنه "ال ُيسمح لألطفال ابملشار  137تنص القاعدة 
 26يف األعمال العدائية".

"االنتهاكات اجلسيمة للقانون  من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أن 156تنص القاعدة 
 27الدويل اإلنساين تشكل جرائم حرب".

 
ويف وصكوك دولية أخر ، معاهدات خمتلفة لالئحة احلالية جلرائم احلرب، الواردة يف  استنتاجية"تبني دراسة حتليلية 

، يف حال كانت تعرض تشريعات وسوابق قضائية وطنية، أن املمارسة تصنف االنتهاكات ابجلسيمة، وابلتايل جرائم حرب
 األشخاص أو األعيان احملمية للخطر، أو يف حال كانت اخرق قيم ا هامة.

رظم جرائم احلرب القتل أو اإلصابة أو . تشمل معخاص أو األعيان املشمولة ابحلماية للخطرسلوك يعرض األش. 1
إىل إيذاء فعلي غري الشرعي على املمتلكات. مع ذلك، ليس من الضروري أن تؤدي كافة األعمال التدمري أو االستيالء 

ضع مشروع أركان اجلرائم لألشخاص أو األعيان كي ترقى إىل درجة جرائم احلرب. وقد أصبح ذلك واضح ا عندما وُ 
ة الدولية. فقد تقرر، وعلى سبيل املثال، أن جمرد شن اعتداء على مدنيني أو على أعيان مدنية، يعترب للمحكمة اجلنائي

جرمية حرب، حىت لو حال أمر غري متوقع دون التسبب ابملوت أو اإلصابة اجلسيمة. وقد تكون هذه احلالة اعتداء على 
قصود بسبب إخفاق يف جهاز األسلحة. كذلك احلال يف سكان مدنيني أو أعيان مدنية، حىت وإن مل تتم إصابة اهلدف امل

إخضاع شخص حممي لتجارب طبية، فيكفي تعريض حياة شخص أو صحته للخطر عرب القيام هبذه التجارب، حىت وإن 
 مل يصب أبذ ، كي يعترب هذا العمل جرمية حرب.

يف حال كانت اخرق قيم ا هامة، حىت إىل درجة جرائم حرب ميكن أن ترقى بعض األعمال  .هامة قيم ا سلوك خيرق. 2
، وبشكل مباشر، للخطر. وتشمل هذه األعمال، وعلى سبيل املثال، االعتداء  وإن مل تعرض األشخاص أو األعيان مادًي 
على جثث املوتى، وإخضاع أشخاص ملعاملة مهينة، وإجبارهم على القيام أبعمال تساعد، بشكل مباشر، العمليات 



 12 

تهاك احلق يف حماكمة عادلة، وجتنيد األطفال الذين مل يبلغوا اخلامسة عشرة من العمر يف القوات العسكرية للعدو، وان
 28املسلحة".

 
ضمن االنتهاكات اجلسيمة األخر  للقانون الدويل اإلنساين "التجنيد االلزامي أو  156يدرج التعليق على القاعدة 

عات مسلحة، أو استخدامهم لالشرتاك بصورة فعلية يف التطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف قوات أو مجا
  29األعمال العدائية".

 
 
 
 

                                                 
( من الربوتوكول 1الفقرة ) 4( )ج( من الربوتوكول اإلضايف الثاين، واملادة  3)الفقرة  4( من الربوتوكول اإلضايف األول، واملادة  2)الفقرة  77ُيستخدم مصطلح "جتنيد" يف املادة  1 

 االختياري.
رية املشار إليها يف هذه الوثيقة  يف دراسة اللجنة وميكن االطالع على املصطلح أيض ا يف القوانني والكتيبات  العسكرية الوطنية الواردة يف األقسام التالية. ووقد وردت  الكتيبات العسك

 ( وهي تذكر جمددا   يف حاالت معينة االلتزامات الدولية اليت تقع على عاتق الدولة دون إضافة تشريعات منف  ذة هلا ابلضرورة.2005الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف )
 ;(1999من القانون اجلنائي )لعام  116.0.5أذربيجان: املادة  .1
 ; (2003 ( من القانون اجلنائي )ُعد َلت يف عام7، النقطة 1، الفقرة مكرر) 136بلجيكا" املادة  .2

 ; (2006( )5)الفقرة  351، املادة 90، صفحة املدربنيالكامريون: دليل  .3

)لسنة  1098( من قانون الطفولة واملراهقة رقم 7)الفقرة  20واملادة  ; (2000لسنة  599( )القانون رقم 2000من قانون العقوابت ) 162كولومبيا: املادة  .4
 ; (1995ي )لعام العسكري األساسكتيب من ال 75وصفحة  ; (2006

 ; (2004)م( من القانون اجلنائي )لعام  270إثيوبيا: املادة  .5

 ; (940/2008من القانون اجلنائي )التعديالت حىت  11( من الفصل 5)الفقرة  5فنلندا: املادة  .6

 ; (2007عالقات العمل  )لسنة اإلعالن اخلاص ب)الفقرة أ( من  91فيجي: املادة  .7

 قرة أ( من قانون العقوابت؛)الف 323اليوانن: املادة  .8

 ؛ (2002) 23من القانون رقم  63إندونيسيا: املادة  .9

الدورة التدريبية العسكرية األساسية حول قانون النزاع املسلح، كلية الشرطة  ; (2001لسنة  8من القانون اخلاص ابألطفال )رقم  29( و2)الفقرة  10كينيا: املاداتن  .10
 ;8العسكرية، صفحة 

 ; (2006من القانون اجلنائي )بصيغته  املعدلة يف  124: املادة يزستانقريغمجهورية  .11

 ; (2008( من القانون اجلنائي )أحدث تعديل يف 2)الفقرة  105ليتوانيا: املادة  .12

 ; (1972من قانون القوات املسلحة )لسنة  18ماليزًي: املادة  .13

 ; (13/2004والتصويب رقم  70/2003ريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود، العدد رقم ( من القانون اجلنائي )اجل1)الفقرة  444اجلبل األسود: املادة  .14

 ; (2008من قانون العقوابت )لسنة  509نيكاراغوا: املادة  .15

 ; (2003( من قانون حقوق الطفل )لسنة 1)الفقرة  34نيجريًي: املادة  .16

(، وهو قانون ينص على  اجلرائم املرتكبة ضد القانون الدويل اإلنساين، وجرمية 2009)لسنة  9851( من القانون اجلمهوري  رقم 24)الفقرة ج( ) 4الفلبني: املادة   .17
(، وهو 2003)لسنة  9231( من القانون اجلمهوري  رقم 1)الفقرة د( ) 12واملادة   ; اإلابدة اجلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانية والعقوابت املفروضة عليها 

(، وهو قانون بشأن توفري 1992)لسنة  7610)ب( من القانون اجلمهوري  رقم  22، الفقرة 10واملادة  ;اء على أسوأ أشكال عمل األطفال قانون ينص على القض
 ; محاية خاصة لألطفال ضد سوء املعاملة واالستغالل والتمييز 

( من القانون اجلنائي )مع األخذ يف االعتبار 2)الفقرة  359واملادة  ; (2001)لسنة من الالئحة اخلاصة بتطبيق القانون الدويل اإلنساين   81د الروسي: املادة االحتا .18
 ; (2004التعديالت املعمول هبا بدءا  من  عام 

 ; (2002من  املرسوم الرائسي اخلاص بوضع  النرظام األساسي العام للجيش )لسنة  5رواندا: املادة  .19

 ; (1996من دليل قانون النزاعات املسلحة )لعام  1قم (، اجمللد ر 1)الفقرة ج( ) 1.3إسبانيا: املادة  .20
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 ; (2006)الفقرة أ( من قانون العقوابت )لسنة  358سريالنكا: املادة  .21

 ; (2012)الفقرة و( من القانون اجلنائي )لسنة  264سويسرا: املادة  .22

 ; (1992من قانون اخلدمة العسكرية )لسنة  15أوكرانيا: املادة  .23

 (؛ و2004من دليل قانون النزاعات املسلحة )لسنة  9.9.1ادة اململكة املتحدة: امل .24

 (.2008( من قانون املساءلة عن جتنيد األطفال )لسنة 1)الفقرة أ( ) 2442الوالًيت املتحدة: املادة  .25
 

اتفاقية )الفقرة أ( من  3األساسي. الحظ أيض ا أن املادة ( من نرظام روما 7( )هـ( )2)الفقرة  8( و26( )ب( )2)الفقرة  8جنيد اإللزامي" يف املادتني مصطلح "التُيستخدم  2 
 .2تشري إىل "التجنيد اإللزامي أو اإلجباري" وأن الربوتوكول االختياري يستخدم مصطلح "التجنيد اإلجباري" يف املادة  182منرظمة العمل الدولية رقم 

 العسكرية الوطنية التالية:  وميكن االطالع على مصطلح "التجنيد اإللزامي" يف القوانني والكتيبات
لسنة  80( من القانون اجلنائي )مع األخذ يف االعتبار التعديالت  املتتالية وصوال  إىل القانون رقم 2)الفقرة  268.88( و 2)الفقرة  268.68أسرتاليا: املاداتن  .1

2011) ; 
( من نرظام روما 2)الفقرة  8( إىل اجلرائم الواردة  يف املادة 2000وجرائم احلرب )لسنة ( من القانون اخلاص ابجلرائم ضد اإلنسانية 4)الفقرة  3كندا: تشري املادة  .2

 ;األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"(

التفاقية منرظمة العمل يـُع َد انتهاكا  عل استخدام وجتنيد األطفال من قبل اجلماعات املسلحة، وحيرظر أيض ا أي ف 1098كولومبيا: حيرظر قانون الطفولة واملراهقة رقم  .3
 ; (2006)"التجنيد اإلجباري اإللزامي بغرض االستخدام يف النزاع املسلح"( )لسنة  182الدولية رقم 

 ; (2007)الفقرة أ( )"التجنيد اإللزامي أو اإلجباري( من اإلعالن اخلاص بعالقات العمل   )لسنة  91فيجي: املادة  .4

من نرظام روما األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي  8من القانون اجلنائي إىل جرائم احلرب املنصوص عليها  يف املادة  11(، الفصل 2)الفقرة  5ة فنلندا: تشري املاد .5
 ; (940/2008،  شامال  التعديالت حىت 39/1889يف قوات أو مجاعات مسلحة"( )

 ; (2002( )لسنة 5( )1) 8، الفقرة 1ة، املادة قانون اخلاص ابجلرائم الدوليإلحداث الأملانيا: تشريع  .6

 ;اليوانن: قانون العقوابت )"التجنيد عن طريق القوة أو التهديد"( .7

 ; (2008( من القانون اجلنائي ) أحدث تعديل يف 2)الفقرة  105ليتوانيا: املادة  .8

 ; (2001( من قانون العقوابت )لسنة 26أوال ( )) 31مايل: املادة  .9

 ; (2003( )و( من القانون اخلاص ابجلرائم الدولية )لسنة 3)الفقرة  6( )ص( و5)الفقرة  5ن هولندا: املادات .10

( 2)الفقرة  8( إىل اجلرائم الواردة يف املادة 2000( )ب( و)د( من القانون اخلاص ابجلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة 2)الفقرة  11نيوزيالندا: تشري املادة  .11
 ; ( )هـ( من نرظام روما األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"( 2)الفقرة  8ادة )ب( وامل

(، وهو قانون ينص على  اجلرائم املرتكبة ضد القانون الدويل اإلنساين، وجرمية 2009)لسنة  9851( من القانون اجلمهوري  رقم 24)الفقرة ج( ) 4الفلبني: املادة  .12
(، وهو 2003)لسنة  9231( من القانون اجلمهوري  رقم 1)الفقرة د( ) 12واملادة ; جلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانية والعقوابت املفروضة عليها اإلابدة ا

 ;قانون ينص على القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال 

 ; (2007اجلنائية الدولية )لسنة ( من القانون اخلاص ابحملكمة 5( )3)الفقرة  19مجهورية كورًي:  املادة   .13

 ; (2007من قانون العقوابت )لسنة  378سلوفانيا: املادة  .14

 ; (2002من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة  1(، اجلزء الثالث،  امللحق رقم 7( و)هـ( )26جنوب أفريقيا: املاداتن )ب( ) .15

واملادة ; (2001من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة  8(،  امللحق رقم 7( )هـ( )2)الفقرة  8( واملادة 26( )ب( )2)الفقرة  8اململكة املتحدة: املادة  .16
 و ; (2004)لسنة  من دليل قانون النزاعات املسلحة 9.9.1

 (.2008( من قانون املساءلة عن جتنيد األطفال )لسنة 1)الفقرة أ( ) 2442الوالًيت املتحدة: املادة  .17

 

( من نرظام روما األساسي. وميكن االطالع على املصطلح أيض ا يف 7( )هـ( )2)الفقرة  8( واملادة 26( )ب( )2)الفقرة  8جنيد الطوعي" يف املادة ة مصطلح "التُيستخدم  3 
 القوانني والكتيبات  العسكرية الوطنية التالية:

لسنة  80( من القانون اجلنائي )مع األخذ يف االعتبار التعديالت املتتالية وصوال  إىل  القانون رقم 2 )الفقرة 268.88( و 2)الفقرة  268.68أسرتاليا: املاداتن  .1
  (؛2011

 ( من نرظام روما2الفقرة ) 8يف املادة  الواردة إىل اجلرائم  (2000)لسنة  جلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرباب اخلاص قانونال( من 4الفقرة ) 3كندا: تشري املادة  .2
 ; األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"( 

 ; (2002لسنة ( )5( )1) 8 الفقرة، 1جلرائم الدولية، املادة اب اخلاص قانونال إلحداثأملانيا: تشريع  .3

 ; (1972)لسنة  2، الفصل الثاين، من قانون اخلدمة العسكرية رقم 5األردن: املادة  .4

 ; (2008تعديل يف  أحدث ( من القانون اجلنائي )2الفقرة ) 105: املادة ليتوانيا .5

 ; (2001لسنة ( من قانون العقوابت )26الفقرة ( )أوال  ) 31مايل: املادة  .6

 ; (2003لسنة جلرائم الدولية )اخلاص ابقانون ال( )و( من 3الفقرة ) 6( )ص( و5الفقرة ) 5 اتنهولندا: املاد .7
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 8يف املادة  املنصوص عليها إىل اجلرائم  (2000)لسنة  جلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدوليةاخلاص ابقانون ال( )ب( و)د( من 2رة الفق) 11نيوزيالندا: تشري املادة  .8

 ; ( )هـ( من نرظام روما األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"( 2الفقرة ) 8املادة ( )ب( و 2الفقرة )

 ; (2008لسنة من قانون العقوابت ) 509املادة  ا:غوا نيكارا .9

جرمية ضد القانون الدويل اإلنساين، و املرتكبة اجلرائم  ينص على قانون وهو ، (2009)لسنة  9851رقم   قانون اجلمهوريال( من 24ج( )الفقرة ) 4 املادة الفلبني:  .10
  ;  ضة عليهاوالعقوابت املفرو  اإلابدة اجلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانية

 ; (2002لسنة حملكمة اجلنائية الدولية )اخلاص ابقانون المن  1 امللحق رقم (، اجلزء الثالث7( و)هـ( )26)ب( ) املاداتنجنوب أفريقيا:  .11

 ; (2012لسنة و( من القانون اجلنائي )الفقرة ) 264سويسرا: املادة  .12

املادة و ; (2001لسنة حملكمة اجلنائية الدولية )اخلاص ابقانون المن  8 امللحق رقم (، 7( )هـ( )2الفقرة ) 8املادة ( و 26( )ب( )2الفقرة ) 8 املادةاململكة املتحدة:  .13
 و ; (2004لسنة ) ةاملسلح اتمن دليل قانون النزاع 9.9.1

 (.2008لسنة )قانون املساءلة عن جتنيد األطفال ( من 1أ( )الفقرة ) 2442الوالًيت املتحدة: املادة  .14
 

" ُيستخدم ةومشاركتهم يف األعمال العدائية، فإن معيار "دون سن الثامنة عشر  ةجتنيد  األطفال دون سن الثامنة عشر أشكال ن اخليار األول حيرظر على حنو أعم وأمشل كافة م أرغ 4 
ول أو  استخدامهم من جانب مجاعات مسلحة، وميكن االطالع محاية هؤالء األشخاص من املشاركة املباشرة يف العمليات العدائية والتجنيد اإلجباري من جانب الد خيصيف ما 

، يف سياق حرظر التجنيد اإللزامي أو 182من اتفاقية منرظمة العمل الدولية رقم  2( على التوايل من الربوتوكول االختياري، وأيض ا يف املادة 1)الفقرة  4و 2و 1عليه يف املواد 
 .اإلجباري لألطفال الستخدامهم يف  نزاع مسلح

 تستخدم الدول التالية هذا املعيار يف تشريعاهتا وكتيباهتا  العسكرية الوطنية:
)تشريان إىل املشاركة يف األعمال العدائية والتجنيد اإللزامي والتجنيد ( من القانون اجلنائي 6-4)الفقرات  268.88( و6-4)الفقرات  268.68أسرتاليا: املاداتن  .1

من دليل  9.50واملادة  ; (2011لعام  80ت املسلحة الوطنية( )مع األخذ يف االعتبار التعديالت املتتالية وصوال  إىل  القانون رقم الطوعي ألشخاص  غري أفراد القوا
 ; (2006قانون النزاعات املسلحة )لسنة 

 ; (1997اص ابلتعاون القضائي )لسنة من القانون اخل 14-13واملاداتن ; (2000لسنة  599من قانون العقوابت )القانون رقم  162كولومبيا: املادة  .2
 ; (2005( من القانون اجلنائي العسكري )لسنة 2)الفقرة  36الدامنرك: املادة  .3
 ; (1996)لسنة  27/1996( من إعالن قوات الدفاع رقم 3)الفقرة  4املادة و ; (2004لسنة م( من القانون اجلنائي )الفقرة ) 270ادة املإثيوبيا:  .4
 ; (2007لسنة )  العملعالقات ب  اإلعالن اخلاص أ( منلفقرة ا) 91املادة فيجي:  .5
 ; (940/2008من القانون اجلنائي )بنصه املعد ل وصوال  إىل القانون  11(، الفصل 5)الفقرة  5فنلندا: املادة  .6
 ; (2008 عام تعديل يفأحدث ( من القانون اجلنائي )2الفقرة ) 105املادة ليتوانيا:  .7
 ; (1972لسنة ن قانون القوات املسلحة )م 18ماليزًي: املادة  .8
 ; (2008لسنة من قانون العقوابت ) 509وا: املادة غنيكارا .9

 ; (2003لسنة ( من قانون حقوق الطفل )1الفقرة ) 34و 277اتن نيجريًي: املاد .10
جرمية ضد القانون الدويل اإلنساين، و املرتكبة لى اجلرائم ع ينص قانون وهو (، 2009لسنة ) 9851رقم   قانون اجلمهوريال( من 24ج( )الفقرة ) 4 املادة الفلبني:  .11

يف مجاعات مسلحة أو استخدام  عشرةألطفال دون سن الثامنة اجتنيد  )"التجنيد اإللزامي أو التجنيد الطوعي أو  اإلابدة اجلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانية
رقم   قانون اجلمهوريال( من 1د( )الفقرة ) 12 واملادة  ; ( والعقوابت املفروضة عليها مال العدائية"للمشاركة الفعلية يف األع عشرةاألطفال دون سن الثامنة 

حقوق اإلنسان والقانون الدويل حول  نود اجليش الدليل اخلاص جب كو ; قانون ينص على القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال وهو (، 2003لسنة )9231
 ; (2003لسنة ) 67 فحة، صاإلنساين

 ; (2006من قانون اخلدمة العسكرية )لسنة  13قطر: املادة   .12
من  املرسوم الرائسي  إبقرار النرظام األساسي العام للجيش  5املادة و  ; (2001من القانون  اخلاص حبقوق األطفال ومحايتهم  ضد العنف )لسنة  19رواندا: املادة  .13

 ; (2003إلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب )لسنة من قانون منع جرمية ا 12-11واملاداتن  ;(2002)لسنة 
 ; (2007لسنة من قانون العقوابت ) 378سلوفانيا: املادة  .14
 ; (2006لسنة أ من قانون العقوابت )358سريالنكا: املادة  .15
 ( و2005( من القانون اخلاص بقوات الدفاع )لسنة 2)الفقرة  52أوغندا: املادة  .16
  .(1992لسنة من قانون اخلدمة العسكرية ) 15ملادة أوكرانيا: ا .17

( 2الفقرة ) 8املادتني ، و الثاين ( )ج( من الربوتوكول اإلضايف3الفقرة ) 4واملادة من الربوتوكول اإلضايف األول،  ( 2الفقرة ) 77مصطلح "القوات املسلحة" يف املادة ُيستخدم  5 
من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل  136تنص القاعدة من الربوتوكول االختياري. و  2نرظام روما األساسي، واملادة ( من 7( )هـ( )2الفقرة ) 8املادة ( و 26)ب( )

ليها يقر أبنه "على الرغم طفال، فإن التعليق عأل"ل ضع تعريفا  ال ت 136ندون يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة". ورغم أن القاعدة اإلنساين العريف على أن "األطفال ال جيُ 
من دراسة اللجنة  156". وتنص القاعدة ةمن عدم جود ممارسة موحدة، حىت اآلن، يف ما يتعلق ابحلد األدىن للتجنيد، فهناك اتفاق على أنه ال جيب أن يقل عن سن اخلامسة عشر 

وتدرج يف التعليق على تلك القاعدة "التجنيد اإللزامي أو  ،ون الدويل اإلنساين تشكل جرائم حربالدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أن االنتهاكات اجلسيمة للقان
 .بصورة فعلية يف األعمال العدائية" مشاركة أو مجاعات مسلحة، أو استخدامهم لل مسلحة التطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف قوات
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 التالية أيض ا إىل هذا املصطلح:وتشري القوانني والكتيبات  العسكرية الوطنية 

 ;(1999من القانون اجلنائي )لسنة  116.0.5أذربيجان: املادة  .1

( من القانون اجلنائي )مع األخذ يف االعتبار التعديالت املتتالية وصوال  إىل  القانون رقم 3-1)الفقرات  268.88( و 3-1)الفقرات  268.68أسرتاليا: املاداتن  .2
 ; (2011لسنة  80

 ; (2003( من القانون اجلنائي )بصيغته املعدلة يف 7، النقطة 1، الفقرة مكرر) 136كا" املادة بلجي .3

 ; (2006( )لسنة 5)الفقرة  351، املادة 90الكامريون: دليل املدربني، صفحة  .4

( من نرظام روما 2)الفقرة  8 اجلرائم الواردة  يف املادة ( إىل2000( من القانون اخلاص ابجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب )لسنة 4)الفقرة  3كندا: تشري املادة  .5
 ; األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"( 

  ; (2000لسنة  599( )القانون رقم 2000من قانون العقوابت )لسنة  162كولومبيا: املادة  .6
 ; (1998رائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية  )لسنة من القانون اخلاص ابإلابدة اجلماعية وج 4الكونغو: املادة  .7

 ; (2005لسنة ( من القانون اجلنائي العسكري )2الفقرة ) 36منرك: املادة االد .8
 ; (2004)الفقرة م( من القانون اجلنائي )وهي تستخدم مصطلح قوات الدفاع" )لسنة  270إثيوبيا: املادة  .9

 ; (940/2008القانون اجلنائي )"القوات العسكرية"( )بصيغته املعدلة وصوال  إىل  القانون من  11(، الفصل 5)الفقرة  5فنلندا: املادة  .10

 ; (2002لسنة ( )5( )1) 8 الفقرة، 1جلرائم الدولية، املادة اخلاص ابقانون ال إلحداثأملانيا: تشريع  .11

 ; (1998املعدلة يف ( من القانون اخلاص ابتفاقيات جنيف )بصيغته  4( و)1الفقراتن ) 4أيرلندا: املادة  .12

 ; (2008تعديل يف  أحدث( من القانون اجلنائي )2الفقرة ) 105: املادة ليتوانيا .13

 ; (1972لسنة من قانون القوات املسلحة ) 18ماليزًي: املادة  .14

 ; (2001لسنة ( من قانون العقوابت )26الفقرة ( )أوال  ) 31مايل: املادة  .15

 ; (2003لسنة جلرائم الدولية )اخلاص ابقانون المن ( )و( 3) 6( )ص( و5) 5 اتنهولندا: املاد .16

 ; (2008لسنة من قانون العقوابت ) 509وا: املادة غنيكارا .17

 8واملادة ( )ب( 2)الفقرة  8( )ب( و)د( من القانون اخلاص ابجلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية إىل اجلرائم الواردة يف املادة 2)الفقرة  11نيوزيالندا: تشري املادة  .18
 ; (2000( )هـ( من نرظام روما األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"( )لسنة 2)الفقرة 

 ; (1981من قانون العقوابت العسكري )بصيغته املعدلة يف عام  108النرويج: املادة  .19

على ضد القانون الدويل اإلنساين، و املرتكبة على اجلرائم  ينص قانون وهو ، (2009لسنة ) 9851رقم   قانون اجلمهوريال( من 24ج( )الفقرة ) 4 املادةالفلبني:  .20
قانون ينص على وهو ، (2003)لسنة  9231رقم   قانون اجلمهوريال( من 1د( )الفقرة ) 12 املادة ; اإلابدة اجلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانية جرمية 

قانون بشأن توفري محاية وهو ، (1992)لسنة  7610رقم   قانون اجلمهوريالب( من الفقرة ) 22 واملادة، 10املادة  ;(القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال
 ; خاصة لألطفال ضد سوء املعاملة واالستغالل والتمييز 

 ; (2007( من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة 5( )3)الفقرة  19مجهورية كورًي: املادة   .21

  ; (2001لسنة من الالئحة اخلاصة بتطبيق القانون الدويل اإلنساين ) 81د الروسي: املادة االحتا .22

 ; (2007من قانون العقوابت )لسنة  378سلوفانيا: املادة  .23

 ; (1995( من قانون العقوابت )لسنة 3)الفقرة  612إسبانيا: املادة  .24

 ; (2002من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة  1(، اجلزء الثالث،  من امللحق رقم 7قرة ( و)هـ( )الف26جنوب أفريقيا: املاداتن  )ب( )الفقرة  .25

 ; (2012)الفقرة و( من القانون اجلنائي )لسنة  264سويسرا: املادة  .26

 ; (1992من قانون اخلدمة العسكرية )لسنة  15أوكرانيا: املادة  .27

 (2001من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة  8(، من امللحق رقم  7( )هـ( )2)الفقرة  8( واملادة 26)ب( )( 2)الفقرة  8 ة املاداململكة املتحدة:  .26
 و ; (2004من دليل قانون النزاعات املسلحة )لسنة  9.9.1واملادة ;

   (.2008سنة ل)قانون املساءلة عن جتنيد األطفال ( من 1أ( )الفقرة ) 2442الوالًيت املتحدة: املادة  .27
 

( من نرظام 7( )هـ( )2الفقرة ) 8املادة ( و 26( )ب( )2الفقرة ) 8ة املاد، و الثاين( )ج( من الربوتوكول اإلضايف 3الفقرة ) 4املسلحة" يف املادة  اجلماعاتمصطلح "ُيستخدم  6 
ندون يف راسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أن "األطفال ال جيُ من د 136تنص القاعدة من الربوتوكول االختياري. و  (1)الفقرة  4روما األساسي، واملادة 

من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين  156القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة". وتنص القاعدة 
 مشاركة هم للوتدرج يف التعليق على تلك القاعدة "التجنيد اإللزامي أو التطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف قوات أو مجاعات مسلحة، أو استخدام ،ئم حربتشكل جرا

لزمة  لكافة "أطراف النزاع"، واليت تشمل ضمن يا اجلماعات ( من الربوتوكول اإلضايف األول هي أيضا  م2)الفقرة  77. ويُرجى مالحرظة أن املادة بصورة فعلية يف األعمال العدائية"
 املسلحة.
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 تشري القوانني والكتيبات العسكرية الوطنية التالية إىل مصطلح "اجلماعات املسلحة":

 

ال العدائية والتجنيد اإللزامي والتجنيد )تشريان إىل املشاركة يف األعم( من القانون اجلنائي 6-4)الفقرات  268.88( و6-4)الفقرات  268.68أسرتاليا: املاداتن  .1
  ; (2011لعام  80الطوعي ألفراد  خالف أفراد القوات املسلحة الوطنية( )مع األخذ يف االعتبار التعديالت املتتالية وصوال  إىل  القانون رقم 

 ; (2003 يف ةعدل  بصيغته امل) من القانون اجلنائي (7، النقطة 1، الفقرة مكرر) 136بلجيكا" املادة  .2
 ; (2006لسنة )"أطراف النزاع"( ) 29 فحة، صاملدربني الكامريون: دليل  .3
( من نرظام روما 2الفقرة ) 8يف املادة الواردة إىل اجلرائم  (2000)لسنة  جلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرباب اخلاص قانونال( من 4الفقرة ) 3كندا: تشري املادة  .4

 ; طوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"( األساسي )"التجنيد اإللزامي وال
  ; (2000لسنة  599( )القانون رقم 2000لسنة من قانون العقوابت ) 162كولومبيا: املادة  .5
( من 2الفقرة ) 8دة يف املا الواردة إىل اجلرائم  (1998)لسنة  ضد اإلنسانية مية  اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائمر جب اخلاص قانونالمن  4تشري املادة الكونغو:  .6

 ; نرظام روما األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"( 
 ; (2005لسنة ( من القانون اجلنائي العسكري )2الفقرة ) 36منرك: املادة االد .7
اجلرائم الواردة  يف  إىل نفسه ن القانون اجلنائي( م2)الفقرة  5املادة ،  و العسكرية"( اجلماعات)" من القانون اجلنائي إىل 11، الفصل (5الفقرة ) 5املادة تشري فنلندا:  .8

 ; ( 2008عام  940( من نرظام روما األساسي ومن مث فهي تتضمن اجلماعات املسلحة )ُعد ل هذا القانون وصوال  إىل الصيغة املعتمدة للقانون 2)الفقرة  8املادة 
 ; (2002لسنة ( )5( )1) 8 الفقرة، 1ئم الدولية، املادة جلرااخلاص ابقانون ال إلحداثأملانيا: تشريع  .9

 ; (1998 عام تفاقيات جنيف )بصيغته املعدلة يفاخلاص ابقانون المن ( 4)( و1)الفقراتن  4 ةأيرلندا: املاد .10
ات العسكرية اليت ال تنتمي إىل القوات املسلحة التابعة )واليت تذكر "اجلماع (2008يف  ة حديثا  عدلامل يف صيغته( من القانون اجلنائي )2الفقرة ) 105: املادة ليتوانيا .11

 ;للدولة"(
 ; (2001لسنة ( من قانون العقوابت )26الفقرة ( )أوال) 31مايل: املادة  .12
 ; (2003لسنة جلرائم الدولية )اخلاص ابقانون ال( )و( من 3الفقرة ) 6( )ص( و5الفقرة ) 5املاداتن هولندا:  .13
الفقرة ) 8 ( إىل اجلرائم الواردة يف املادة 2000ية )لسنة جلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولاخلاص ابقانون ال( )ب( و)د( من 2الفقرة ) 11نيوزيالندا: تشري املادة  .14

 ; ( )هـ( من نرظام روما األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"( 2الفقرة ) 8املادة ( )ب( و 2
لة يف عام  108ادة النرويج: امل .15 )تنص على "التعد ي على احلماية املمنوحة لألشخاص على النحو املنصوص عليه  (1981من قانون العقوابت العسكري )بصيغته املعد 

 ; (يف... الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف...."( 
ينص ضد القانون الدويل اإلنساين، و املرتكبة اجلرائم  حيدد قانون وهو ، (2009)لسنة  9851رقم   قانون اجلمهوريالمن  )اثنيا ( (24ج( )الفقرة ) 4 املادةالفلبني:  .16

)لسنة  7610رقم   قانون اجلمهوريال)ب( من  22 الفقرة، 10املادة و   ;  والعقوابت املفروضة عليها اإلابدة اجلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانيةعلى جرمية 
 ; فري محاية خاصة لألطفال ضد سوء املعاملة واالستغالل والتمييزقانون بشأن تو وهو ، (1992

 ; (2007لسنة حملكمة اجلنائية الدولية )اخلاص ابقانون ال( من 5( )3الفقرة ) 10: املادة مجهورية كورًي  .17
  ; (2001لسنة ( من الالئحة اخلاصة بتطبيق القانون الدويل اإلنساين )2001) 81د الروسي: املادة االحتا .18
 ; )"القوات املسلحة الوطنية أو القوات املسلحة األخر "( 2007لسنة  من قانون العقوابت 378سلوفانيا: املادة  .19
 ; (2002لسنة حملكمة اجلنائية الدولية )اخلاص ابقانون المن  1من امللحق رقم (، اجلزء الثالث، 7الفقرة ( و)هـ( )26الفقرة )ب( ) اتنجنوب أفريقيا: املاد .20
 ; (2012لسنة و( من القانون اجلنائي )الفقرة ) 264ملادة سويسرا: ا .21
 ؛و (2001لسنة حملكمة اجلنائية الدولية )اخلاص ابقانون المن  8 من امللحق رقم (، 7( )هـ( )2الفقرة ) 8املادة ( و 26( )ب( )2الفقرة ) 8اململكة املتحدة: املادة  .22

 و ; (2004لسنة ) ةاملسلح اتمن دليل قانون النزاع 9.9.1املادة 
   (.2008لسنة )القانون اخلاص ابملساءلة عن جتنيد األطفال ( من 1أ( )الفقرة ) 2442الوالًيت املتحدة: املادة  .23

 

 الشرتاك يف األعمال العدائية( من الربوتوكول اإلضايف األول "عدم ا2الفقرة ) 77ميكن االطالع على مصطلح "االستخدام يف األعمال العدائية" ابلصيغ املختلفة التالية يف: املادة  7 
( )هـ( 2الفقرة ) 8املادة ( و 26( )ب( )2الفقرة ) 8 هم يف األعمال العدائية"، واملادة ن( )ج( من الربوتوكول اإلضايف الثاين "السماح ابشرتاك3الفقرة ) 4"، واملادة بصورة مباشرة

 4املباشر يف األعمال احلربية"، وكذلك املادة شرتاك االعدم  من الربوتوكول االختياري " 1ل احلربية"، واملادة ( من نرظام روما األساسي "استخدامهم للمشاركة فعلي ا يف األعما7)
ركة يف األعمال من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أنه "ال ُيسمح لألطفال ابملشا 137وتنص القاعدة ( "االستخدام يف األعمال احلربية". 1)الفقرة 
درج يف وتُ  ،من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين تشكل جرائم حرب 156وتنص القاعدة ". العدائية

 .بصورة فعلية يف األعمال العدائية" للمشاركةرة يف قوات أو مجاعات مسلحة، أو استخدامهم التعليق على تلك القاعدة "التجنيد اإللزامي أو التطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عش
 وميكن االطالع على مصطلح "االستخدام يف األعمال العدائية" يف القوانني والكتيبات  العسكرية الوطنية التالية:

 ; (1989)"املشاركة الفعلية  يف األعمال العدائية"( ) 1989، طبعة عام PC-08-01األرجنتني: )دليل قانون احلرب( قوانني احلرب،  .1

 القانون رقم املتتالية وصوال  إىل )مع األخذ يف االعتبار التعديالت "املشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية"( )من القانون اجلنائي ( )أ( 1)الفقرة  268.68 أسرتاليا: املادة .2
 ;  )"املشاركة املباشرة يف األعمال العدائية"( 2006ة لسنة املسلح اتون النزاعمن دليل قان 9.50املادة و  ; (2011لعام  80
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 ;)"املشاركة املباشرة يف العمليات العسكرية"(  1998من قانون حقوق الطفل لسنة  37أذربيجان: املادة  .3
 1999( من القانون اجلنائي لسنة 5)الفقرة  136املادة و  ; )"املشاركة يف األعمال العدائية"(  1993من قانون حقوق الطفل لسنة  29بيالروس: املادة  .4

 ; )"املشاركة يف األعمال العدائية"( 

لة يف سنة  (7، النقطة 1، الفقرة مكرر) 136بلجيكا" املادة  .5  ; )"إشراك األطفال بشكل فعلي يف األعمال العدائية"(  (2003من القانون اجلنائي )بصيغته املعد 

( من نرظام 2الفقرة ) 8يف املادة املنصوص عليها إىل اجلرائم  (2000)لسنة  جلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرباخلاص ابقانون ال( من 4فقرة ال) 3كندا: تشري املادة  .6
  ؛للمشاركة فعلي ا يف العمليات احلربية"( ماستخدامهروما األساسي )"

 ; (2006) ملباشرة يف األعمال العدائية"()"املشاركة ا 2006لسنة   املدربني دليلمن  131املادة الكامريون:  .7

 ; )"ال جيوز نشرهم يف مسرح لألعمال العدائية"(  1985من قانون الدفاع الوطين لسنة  34كندا: املادة  .8

واملاداتن ; (2000لسنة  599 )القانون رقم )"املشاركة املباشرة أو غري املباشرة يف األعمال العدائية"(  (2000لسنة من قانون العقوابت ) 162كولومبيا: املادة  .9
)"املشاركة  (1995لسنة )من الدليل العسكري األساسي  75وصفحة  ;)"املشاركة يف أنشطة عسكرية فعلية"(  (1997لسنة )من قانون التعاون القضائي  13-14

 ;املباشرة يف األعمال العدائية"(

  ; )"ُيستخدمون يف األعمال العدائية"( (2008/ 940تعديالت  وصوال  إىل القانون من القانون اجلنائي )ال 11( الفصل 5)الفقرة  5فنلندا: املادة  .10

 ; )"املشاركة يف األعمال العدائية"(  (2001من دليل قانون النزاع املسلح )لسنة  40فرنسا: صفحة  .11

  ; هم يف عملية عسكرية"(( )"استخدام2008( من القانون اجلنائي )أحدث تعديل يف عام 2-1)الفقراتن  105ليتوانيا: املادة  .12

 ; )"ال يشاركون مشاركة مباشرة يف األعمال العدائية"(  (1992من الدليل العسكري )لسنة  306أملانيا: املادة  .13

 ;)"املشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية"(  (1999من القانون اجلنائي )لسنة  )الفقرة د( 413جورجيا: املادة  .14

 ;)"املشاركة يف األعمال العدائية"( (2001لسنة  8من قانون األطفال )رقم  29( و2)الفقرة  10كينيا: املاداتن  .15

 ; )"استخدامهم للمشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية"(  2003من القانون اخلاص ابجلرائم الدولية لسنة ( )و( 3الفقرة ) 6( )ص( و5الفقرة ) 5 اتنهولندا: املاد .16

 ;)"املشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية"( (2008لسنة من قانون العقوابت ) 509وا: املادة غنيكارا .17

 8املادة ( )ب( و 2الفقرة ) 8 ةية إىل اجلرائم الواردة يف املادجلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولاخلاص ابقانون ال( )ب( و)د( من 2الفقرة ) 11نيوزيالندا: تشري املادة  .18
 ; ( ستخدامهم للمشاركة فعلي ا يف العمليات احلربية"( )"ا2000لسنة ام روما األساسي)( )هـ( من نرظ2الفقرة )

)"املشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية"( ، وهو قانون حيدد  اجلرائم املرتكبة  2009لسنة  9851من القانون اجلمهوري رقم  ( )اثلث ا(24)الفقرة ج( ) 4الفلبني: املادة  .19
 ; إلنساين، ويُعر ف جرمية اإلابدة اجلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانية والعقوابت املفروضة عليها ضد القانون الدويل ا

الفقرة ) 359املادة و )"وال يسمح هلم ابملشاركة يف األعمال العدائية"(؛  ;(2001لسنة من الالئحة اخلاصة بتطبيق القانون الدويل اإلنساين ) 81د الروسي: املادة االحتا .20
 ;)"لالستخدام يف نزاع مسلح أو أعمال عدائية"(  (2004 املعمول هبا بدءا  منيف االعتبار التعديالت  ا  من القانون اجلنائي )أخذ (2

 ; ة( )"املشاركة يف األعمال العدائي (2003لسنة جرمية اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ) منعمن قانون  11-10املاداتن رواندا:  .21

 ; )"املشاركة يف األعمال العدائية"( 2007من قانون العقوابت لسنة  378سلوفانيا: املادة  .22

 ; )"االستخدام يف نزاع مسلح"( 2006من قانون العقوابت لسنة أ 358سريالنكا: املادة  .23

 ; ابملشاركة يف األعمال العدائية"()"ال يسمح هلم  2004( من دليل القانون الدويل اإلنساين لعام 2)الفقرة  52أوكرانيا: املادة  .24

قانون المن )"االستخدام للمشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية"(  8 امللحق رقم (، 7( )هـ( )2الفقرة ) 8املادة ( و 26( )ب( )2الفقرة ) 8 اململكة املتحدة: املادة  .25
 و ;)"املشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية"( (2004لسنة ) ةاملسلح اتنون النزاعمن دليل قا 9.9.1املادة و ; (2001لسنة حملكمة اجلنائية الدولية )اخلاص اب

للمشاركة فعلي ا يف  )"يستخدم شخص ا دون سن اخلامسة عشرة( 2008لسنة )قانون املساءلة عن  جتنيد األطفال من  (1أ( )الفقرة ) 2442الوالًيت املتحدة: املادة  .26
 .األعمال العدائية"(

ُوضع  تعريف  "االستخدام يف أعمال عدائية" يف قانون املعاهدات ويف التشريعات الوطنية، بشكل أكثر شيوع ا من مصطلح "االستخدام يف نزاع مسلح". وقد ُيستعمل مصطلح
 ملصطلح "االستخدام للمشاركة فعلي ا يف أعمال عدائية" يف حكمني قضائيني صدرا مؤخر ا.

عام ا، وقبوهلم كجنود متطوعني يف القوات الوطنية  15"، ُوجهت إىل املتهم هتمة "التجنيد اإللزامي ألطفال تقل أعمارهم عن ديلو س لوابنغا املدعي العام ضد "توماأوال ، يف قضية 
)اثلث ا( )أ( من نرظام روما  25( و26)( )ب( 2)الفقرة  8حترير الكونغو واستخدامهم  للمشاركة فعلي ا يف أعمال عدائية  تندرج حتت  إطار املعىن الوارد يف املادتني  من أجل 

". وابإلضافة إىل ذلك، ُوجهت إىل املتهم هتمة "التجنيد اإللزامي ألطفال تقل أعمارهم عن 2003حزيران/يونيو   2وحىت  2002األساسي يف الفرتة من أوائل  أيلول/سبتمرب عام 
( 2)الفقرة  8ر الكونغو واستخدامهم  للمشاركة فعلي ا يف أعمال  عدائية تندرج حتت إطار املعىن  الوارد يف املادة عام ا، وقبوهلم كجنود متطوعني، يف القوات الوطنية من أجل حتري 15

ا يف لمشاركة فعلي  ل". وعر فت غرفة احملاكمة مصطلح "االستخدام  2003آب/أغسطس   13حزيران/يونيو وحىت   2)هـ( )سابع ا( من نرظام روما األساسي، وذلك يف الفرتة من 
يف عدد ال حُيصى من األدوار لدعم املقاتلني". أعمال عدائية" ليشمل "نطاق ا واسع ا  من األنشطة قام هبا أولئك األطفال على اخلط األمامي مرور ا ابلفتيان والفتيات الذين ينخرطون 

م من  وقررت غرفة احملاكمة أن "العامل احلاسم يف حتديد ما إذا كان  ينبغي التعامل مع الدور "غري املباشر"   بصفته مشاركة فعلية يف األعمال العدائية هو ما إذا كان الدعم املقد 
تعين أنه رغم غياب  -دعم الطفل وهذا املستو  من اخلطر الذي يرتتب عليه  -الطفل إىل املقاتلني قد عرضه خلطر حقيقي كهدف حمتمل". وأضافت الدائرة أن "هذه العوامل  جمتمعة

األدوار اليت ميكن أن يؤديها األطفال  املشهد املباشر لألعمال العدائية، فإنه كان مشارك ا فعليا  يف  تلك األعمال". وأضافت الغرفة أيض ا أنه "نرظر ا لألنواع املختلفة من الشخص  عن
) غرفة      فعلية" ال ميكن ااخاذه إال على أساس كل حالة على حد ".  ما إذا كان  نشاط معني ُيشك ل  "مشاركةالبت يف املستخدمني من قبل مجاعات مسلحة، فإن قرار الغرفة 
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من النرظام األساسي  74، احلكم الصادر وفق ا للمادة توماس لوابنغا ديلوقضية املدعي العام ضد ابحملكمة اجلنائية الدولية، الوضع  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،  1احملاكمة رقم 

 (.2012آذار/مارس   ICC-01/04-01/06 ،14لية، للمحكمة اجلنائية الدو 
عام ا، وقبوهلم كجنود متطوعني، يف قوات أو  15"، ُوجهت إىل املتهم هتمة "التجنيد اإللزامي ألطفال تقل أعمارهم عن رتشارلز غانكاي اتيلو املدعي العام ضد "اثنيا ، يف قضية 

(". وعر فت غرفة احملاكمة ابحملكمة اخلاصة بسرياليون "استخدام األطفال  للمشاركة فعلي ا يف أعمال 9عدائية )التهمة  رقم  مجاعات مسلحة أو استخدامهم  للمشاركة فعلي ا يف أعمال
املقاتل أو البحث عن شحنات للفصيل  عدائية" أبنه يتضمن تعريض حياهتم للخطر على حنو مباشر يف القتال، غري أنه قد يشمل أيض ا املشاركة يف أنشطة مرتبطة ابلقتال مثل محل

أو حلمل الرسائل أو لتعقُّب األثر أو البحث عن املسارات أو حلراسة نقاط التفتيش أو  كدروع بشرية". وأضافت  استخدامهم للتمويه الطعام أو الذخائر أو املعدات و/ أو جلبها  أو 
ئية يف مثل هذه احلاالت يكون على أساس النرظر يف كل حالة على حدٍ ". وأشارت الغرفة كذلك إىل أنه "يف الغرفة أيض ا أن  "تقدير ما إذا كان الطفل يشارك فعليا  يف األعمال العدا

رفة الغ واعتربتة يف األعمال العدائية". سياق مهمات البحث عن الطعام اليت محل فيها األطفال السالح و/أو ارتكبوا جرائم ضد املدنيني، تشك ل أنشطة من هذا القبيل مشاركة فعلي
مبا ال يدع جماال  للشك  ابلنسبة الستخدام األطفال يف حراسة مناجم يقينا  و ة أيض ا أن أركان جرمية استخدام أشخاص دون سن اخلامسة عشرة للمشاركة فعلي ا يف أعمال عدائية ثبتت 

تشارلز قضية املدعي العام ضد "للمحكمة اخلاصة بسرياليون،  بتدائية الثانيةبرت  أطراف بعض األشخاص ولضرب أعناق البعض اآلخر )الغرفة االلاملاس و العمل كحراس شخصيني و 
 (.2012أًير/مايو   18، احلكم الصادر يف SCSL-03-01-Tقضية رقم "، الرغانكاي اتيلو 

 
الفقرة أ( منها "التجنيد اإللزامي أو اإلجباري لألطفال ) 3اليت حترظر املادة  182وتشري معاهدات معينة إىل "االستخدام يف النزاع املسلح" مثل اتفاقية منرظمة العمل رقم 

ى "القوات أو اجلماعات املسلحة" وتشري الستخدامهم يف نزاع مسلح". وينطبق كل من الربوتوكول اإلضايف األول والربوتوكول اإلضايف الثاين على التوايل على "أطراف النزاع" وعل
 ( )هـ( من نرظام روما األساسي إىل النزاعات  املسلحة ذات الطابع الدويل و/أو غري ذات الطابع الدويل على التوايل.2ة )الفقر  8( )ب( واملادة 2)الفقرة  8املادة  

 
 تستعمل  القوانني التالية مصطلح "االستخدام يف نزاع مسلح":

 ; )"املشاركة يف نزاع مسلح"( (2004)الفقرة م( من القانون اجلنائي )لسنة  270إثيوبيا: املادة  .1

 ;)"يتم جتنيده يف نزاعات مسلحة"( (2001لسنة  8من قانون األطفال )رقم  29( و2)الفقرة  10كينيا: املاداتن  .2

والتصويب   70/2003من القانون اجلنائي )"االستخدام يف نزاعات مسلحة"( )اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود العدد رقم  (1)الفقرة 444اجلبل األسود: املادة  .3
 ; (13/2004قم ر 

 ;)"االستخدام يف نزاع مسلح"( (2006أ من قانون العقوابت )لسنة 358سريالنكا: املادة  .4

 ;)"استخدامهم للمشاركة يف نزاع مسلح"(  (2012من القانون اجلنائي )لسنة  )الفقرة و( 264سويسرا: املادة  .5

لالستخدام يف نزاع مسلح أو أعمال عدائية"( )مع األخذ يف االعتبار التعديالت املعمول هبا بدءا  ( من القانون اجلنائي )"....2)الفقرة  359االحتاد الروسي: املادة  .6
 ; (2004من   

ن رقم من القانون اجلنائي األسرتايل )مع األخذ يف االعتبار التعديالت املتتالية وصوال  إىل  القانو  268.88و 268.68تشري املواد التالية إىل النزاع املسلح: املاداتن  .7
من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة  8(،  من امللحق رقم 7( )هـ( )2)الفقرة  8( واملادة 26( )ب( )2)الفقرة  8املادة   ( و2011لسنة  80

 (  يف اململكة املتحدة  .2001

 

من نرظام روما األساسي  على  25املادة  نص نصب أعينهميعات الوطنية،  أن يضعوا هذه النصوص النموذجية يف التشر  راج عند إديحتاج القائمون على صياغة القوانين  8 
العون أو التحريض وتقدمي  أو احلث على ارتكاب ،أو اإلغراء ابرتكاب املسؤولية اجلنائية عن ارتكاب اجلرمية ابلصفة الفردية أو ابالشرتاك مع آخرين ابإلضافة إىل املسؤولية عن األمر

من نرظام روما األساسي ابإلضافة إىل ذلك، على مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين عن ارتكاب اجلرائم.  28وتنص املادة  .على ارتكاب جرائم حرب ي شكل آخرأو املساعدة أب
من نرظام روما  28و 25تناول كل من املادتني من هذه الوثيقة. وت 36(،  صفحة 2008وانرظر على سبيل املثال قانون املساءلة عن جتنيد األطفال يف الوالًيت املتحدة )لسنة 

( وليس على سبيل املثال 7( )هـ( )2)الفقرة  8( واملادة 26( )ب( )2)الفقرة  8األساسي فقط اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية أي يف حالة انتهاك املادة 
 عشرة والثامنة عشرة. جرمية جتنيد األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني اخلامسة

 

من الربوتوكول  2، واملادة 182أ( من اتفاقية منرظمة العمل الدولية رقم الفقرة ) 3املادة  كل من  تستخدم املعاهدات التالية مصطلح "التجنيد اإللزامي أو اإلجباري": حترظر 9 
ندون يف القوات جنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أن "األطفال ال جيُ من دراسة الل 136تنص القاعدة و  االختياري "التجنيد اإلجباري يف قوات مسلحة".

 .املسلحة أو اجلماعات املسلحة"
 

يد اإلجباري أو مصطلح "التجنيد اإللزامي" الذي يتطابق مع التجن نظام روما األساسي( من 7( )هـ( )2)الفقرة  8( واملادة 26( )ب( )2)الفقرة  8مالحرظة: تستخدم املادة  
( من الربوتوكول اإلضايف الثاين مصطلح "التجنيد" الذي يشمل كال  من التجنيد 3)الفقرة  4( من الربوتوكول اإلضايف األول واملادة 2)الفقرة  77القسري، وتستخدم كل من املادة 

 ة عشرة.الطوعي واإللزامي، إال أن هذه املعاهدات  ال تنطبق إال على األطفال دون سن اخلامس
 

 4. يرجى الرجوع إىل احلاشية رقم 182من اتفاقية منرظمة العمل الدولية رقم  2من الربوتوكول االختياري واملادة  4و 2و 1" يف املواد ةُيستخدم معيار "دون سن الثامنة عشر  10 
 ة الوطنية.العسكري كتيباهتا الدول اليت تستخدم هذا املعيار يف تشريعاهتا و قائمة على  طالع لال أعاله
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بغرض استخدامهم  ةلألشخاص دون سن الثامنة عشر  القسريعقوابت جزائية على التجنيد اإللزامي أو  182( من اتفاقية منرظمة العمل الدولية رقم 1الفقرة ) 7تفرض املادة  11 

( من نرظام روما األساسي 7( )هـ( )2الفقرة ) 8املادة ( و 26( )ب( )2قرة الف) 8ن ة م املادا  التجنيد من جانب قوات مسلحة. مالحرظة: جتر  ي  ضمن تشمل يف نزاع مسلح، وهي 
من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أن االنتهاكات  156وتنص القاعدة يف القوات املسلحة.  عشرةالتجنيد اإللزامي لألطفال دون سن اخلامسة 

تشكل جرائم حرب وتدرج يف التعليق على تلك القاعدة "التجنيد اإللزامي أو التطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف قوات أو مجاعات  اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين
 . بصورة فعلية يف األعمال العدائية" للمشاركةمسلحة، أو استخدامهم 

 
 إلجباري لألطفال دون سن الثامنة عشرة:الدول التالية على عقوابت جزائية على التجنيد القسري أو اتشريعات تنص 

)"جيند يف قوات مسلحة"، وهو ما يشمل ضمني ا كال  من التجنيد  (2000لسنة  599( )القانون رقم 2000من قانون العقوابت )لسنة  162كولومبيا: املادة  .1
)"حترظر التجنيد القسري  واإلجباري لألطفال دون سن الثامنة   (2006ة )لسن 1098من قانون الطفولة واملراهقة رقم  (7)الفقرة  20واملادة  ;الطوعي واإلجباري"(

  ;عشرة"(
)"يُعاَقب أي شخص يستخدم عن عمد  وسائل أو إجراءات حربية يُعد  تطبيقها  (2005( من القانون اجلنائي العسكري )لسنة 2)الفقرة  36الدامنرك: املادة  .2

 ;"(.أي السجن ملدة تصل إىل السجن مد  احلياةلقانون الدويل العريف،  ابلعقوبة ذاهتا انتهاكا  التفاق  دويل أبرمته  الدامنرك أو ل
 ; ( )"حترظر التجنيد القسري  أو اإلجباري"(2007)الفقرة أ( من قانون عالقات التوظيف )لسنة  91فيجي: املادة  .3

 ;لتهديد"( )الفقرة أ( من قانون العقوابت )"التجنيد ابلقوة أو اب 323اليوانن: املادة  .4

 ; (2002)لسنة  23من القانون رقم  87إندونيسيا: املادة  .5

 ; (1998( )"التجنيد اإللزامي"( من القانون اخلاص ابتفاقيات جنيف )بصيغته املعدلة يف  4( و)1الفقراتن ) 4أيرلندا: املادة  .6

 ;من القانون اجلنائي )"القوة"( 124: املادة قريغيزستانمجهورية  .7

 ; (2008( من القانون اجلنائي )التجنيد اإللزامي يف القوات املسلحة"( )أحدث تعديل يف 2)الفقرة  105دة ليتوانيا: املا .8

 ; (2001( )"التجنيد اإللزامي"( من قانون العقوابت )لسنة 26أوال ( )) 31مايل: املادة  .9

، طريق القوة أو التهديد أو اخلداع"( )اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود( من القانون اجلنائي )"أي شخص جيند.....عن 1)الفقرة  444اجلبل األسود: املادة  .10
 ; (13/2004والتصويب رقم  70/2003رقم  العدد

ضد القانون (، وهو قانون حيدد  اجلرائم املرتكبة 2009)لسنة  9851( )اثلث ا( )"التجنيد اإللزامي"( من القانون اجلمهوري  رقم 24)الفقرة ج( ) 4الفلبني: املادة  .11
( )"التجنيد اإلجباري أو اإللزامي 1)الفقرة د( ) 12واملادة ; الدويل اإلنساين، وجرمية اإلابدة اجلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانية والعقوابت املفروضة عليها(

  ;ال عمل األطفال (، وهو قانون ينص على القضاء على أسوأ أشك2003)لسنة  9231لألطفال"( من القانون اجلمهوري  رقم 

  )"إجبار األطفال دون سن الثامنة عشرة....."( (2003من قانون قمع جرمية اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب )لسنة  11و10املاداتن رواندا:  .12
; 
 ; )"التجنيد اإللزامي"(  (2007لسنة من قانون العقوابت ) 378سلوفانيا: املادة  .13
 و; (1995( من قانون العقوابت )لسنة 3)الفقرة  612ادة إسبانيا: امل .14

 ;)"التجنيد بغرض االستخدام يف نزاع مسلح"، وهو ما يشمل ضمن يا التجنيد القسري  أو اإللزامي"( (2006لسنة أ من قانون العقوابت )358سريالنكا: املادة  .15
 

 لزامي أو اإلجباري لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف القوات املسلحة:تنص تشريعات الدول التالية على عقوابت جزائية على التجنيد  اإل
)مع األخذ يف االعتبار التعديالت ( من القانون اجلنائي )"التجنيد اإللزامي يف القوات املسلحة الوطنية"( 2)الفقرة  268.88( 2)الفقرة  268.68أسرتاليا: املاداتن  .1

  ; (2011 سنةل 80املتتالية وصوال  إىل  القانون رقم 
 ;جرمية حرب"( فال دون سن اخلامسة عشرة ُيشك ل )"جتنيد األط (2003ل يف عد  امل)من القانون اجلنائي (7، النقطة 1، الفقرة مكرر) 136بلجيكا" املادة  .2
( من نرظام روما 2الفقرة ) 8يف املادة  الواردة  ئمإىل اجلرا (2000)لسنة  جلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرباب اخلاص قانونال( من 4الفقرة ) 3كندا: تشري املادة  .3

 ; مسلحة"( نيد اإللزامي يف قوات األساسي )"التج
 ; (1998من القانون اخلاص ابإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية )لسنة  4الكونغو: املادة  .4

 ;مسلحة"(نيد اإللزامي يف قوات )"التجمن نرظام روما األساسي  8ي إىل اجلرائم الواردة  يف املادة من القانون اجلنائ 11(، الفصل 5)الفقرة  5فنلندا: تشري املادة  .5

. ويعترب الدليل هذا يف القوات املسلحة"( عشرة)"حُيرظَر جتنيد األشخاص دون سن اخلامسة   (2001من دليل قانون النزاعات املسلحة )لسنة  40فرنسا: صفحة  .6
 ;التجنيد "جرمية حرب"

 ; (1999)الفقرة د( من القانون اجلنائي )لسنة  413رجيا: املادة جو  .7
 ; (2002( )لسنة 5( )1) 8، الفقرة 1أملانيا: تشريع إلحداث القانون اخلاص ابجلرائم الدولية، املادة  .8

 ; (1998( من القانون اخلاص ابتفاقيات جنيف )بصيغته املعدلة يف  4( و)1الفقراتن ) 4أيرلندا: املادة  .9

 ;  )"التجنيد اإللزامي يف قوات مسلحة"( (2003لسنة جلرائم الدولية )اخلاص ابقانون المن  ( )و(3الفقرة ) 6( )ص( و5الفقرة ) 5املاداتن دا: هولن .10
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)الفقرة  8جلرائم الواردة يف املادة ن ( إىل ا2000( )ب( و)د( من القانون اخلاص ابجلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة 2)الفقرة  11نيوزيالندا: تشري املادة  .11

 ; ( )هـ( من نرظام روما األساسي )"التجنيد اإللزامي يف قوات مسلحة"( 2)الفقرة  8( )ب( واملادة 2

 ; (1981من قانون العقوابت العسكري )بصيغته املعدلة يف  108النرويج: املادة  .12

 ; (2007اص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة ( من القانون اخل5( )3)الفقرة  10مجهورية كورًي: املادة   .13

 ; (2002من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة  1(، اجلزء الثالث، من امللحق رقم 7( و)هـ( )26)ب( )املاداتن جنوب أفريقيا:  .14

 ; (2012بصيغته يف  كانون الثاين/يناير ) ()"التجنيد اإللزامي يف قوات مسلحة" من القانون اجلنائي و(الفقرة ) 263سويسرا: املادة  .15

من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية  8(، )"التجنيد اإللزامي"( من امللحق رقم 7( )هـ( )2)الفقرة  8( واملادة 26( )ب( )2)الفقرة  8اململكة املتحدة: املادة  .16
 ; (2001)لسنة 

   (.2008لسنة )قانون املساءلة عن  جتنيد األطفال من  (1أ( )الفقرة ) 2442الوالًيت املتحدة: املادة  .17

 

 يف القوات املسلحة: ةيف ما يلي أمثلة على الدول اليت حترظر جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشر  12 
 ; (1989من دليل قانون احلرب )لسنة  4.12األرجنتني: املادة  .1
 80)مع األخذ يف االعتبار التعديالت املتتالية وصوال  إىل  القانون رقم ( من القانون اجلنائي 3-1ات )الفقر  268.88( و3-1)الفقرات  268.68أسرتاليا: املاداتن  .2

  ; (2011لعام 
 ;جرمية حرب"( )"يعترب جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشرة (2003ل يف عد  امل) من القانون اجلنائي (7، النقطة 1، الفقرة مكرر) 136بلجيكا" املادة  .3
 ;(5)الفقرة  351، املادة 90صفحة   (2006ن: دليل املدربني ،)لسنة الكامريو  .4

 ; (2000( من القانون اخلاص ابجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب )لسنة 4)الفقرة  3واملادة  ; (1999من دليل قانون النزاعات املسلحة )لسنة  22كندا: املادة  .5
 ; (1995لسنة من الدليل العسكري األساسي ) 75صفحة كولومبيا:  .6
 ; (2001من دليل قانون النزاعات املسلحة )لسنة  40فرنسا: صفحة  .7

 ; (1992من الكتيب العسكري )لسنة  306أملانيا: املادة  .8

 ; (1962(من القانون اخلاص ابتفاقيات جنيف )بصيغته  املعدلة يف  4و 1)الفقراتن  4أيرلندا: املادة   .9

 ; (1997املسلحة )لسنة  من دليل قانون النزاعات 8كينيا: صفحة  .10
 ; (2001( من قانون العقوابت )لسنة 26أوال ( )) 31مايل: املادة   .11

 ;(2003( من القانون اخلاص ابجلرائم الدولية )لسنة 3)الفقرة  6( )ص( و5)الفقرة  5واملاداتن  ;(2005من الكتيب العسكري )لسنة  1061هولندا: املادة  .12

( )ب( و)د( من القانون اخلاص ابجلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية 2)الفقرة  11واملادة  ; (1992ب  العسكري )لسنة من الكتي 1813نيوزيالندا: املادة  .13
 ; (2000)لسنة 

 ; (1994من الكتيب العسكري )لسنة  38، صفحة 4نيجريًي: املادة  .14

 ; (1981من قانون العقوابت العسكري )بصيغته املعدلة يف  108النرويج: املادة  .15

ضد القانون الدويل اإلنساين، املرتكبة اجلرائم   حيدد قانون وهو ، (2009)لسنة  9851رقم   قانون اجلمهوريالمن  )أوال (  (24ج( )الفقرة ) 4 املادةالفلبني:  .16
  ;  والعقوابت املفروضة عليها اإلابدة اجلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانيةجرمية و 

 ; (2007( من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة 5( )3)الفقرة  10ادة مجهورية كورًي: امل  .17

  ; (2001لسنة من الالئحة اخلاصة بتطبيق القانون الدويل اإلنساين ) 81د الروسي: املادة االحتا .18

 ; (1995( من قانون العقوابت )لسنة 3)القانون  612واملادة ; (1996من دليل قانون النزاعات املسلحة )لسنة  1(، اجمللد 1)الفقرة ج( ) 1.3إسبانيا: املادة  .19

 ; (2012)الفقرة و( من القانون اجلنائي )لسنة  264سويسرا: املادة  .20

من امللحق رقم  (، 7( )هـ( )2)الفقرة  8( واملادة 26( )ب( )2)الفقرة  8واملادة ; (2004من دليل قانون النزاعات املسلحة )لسنة  9.9.1اململكة املتحدة: املادة  .21
 ; (2001من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة  8

 (.2008( من قانون املساءلة عن جتنيد األطفال )لسنة 1)أ( ) 2442الوالًيت املتحدة: املادة  .22
 

( )هـ( 2)الفقرة  8( واملادة 26( )ب( )2)الفقرة  8وطنية يف املادة  جير م نرظام روما األساسي التجنيد اإللزامي أو الطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف قوات مسلحة  13
 أيض ا عقوابت جنائية على التجنيد اإللزامي أو اإلجباري لألطفال دون سن الثامنة عشرة. 182(. وتفرض اتفاقية منرظمة العمل الدولية رقم 7)

 قوابت جنائية على التجنيد القسري  أو اإلجباري لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف القوات املسلحة.تفرض عالدول اليت  طالع على قائمة لالأعاله  12احلاشية رقم  انرظر
 

وتنص . . العدائيةيف األعمال  عشرة( من الربوتوكول االختياري الدول "حبرظر وجترمي" جتنيد واستخدام مجاعات مسلحة ألشخاص دون سن الثامنة 2( الفقرة )4املادة ) تلزم 14 
من دراسة اللجنة  156وتنص القاعدة . من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أنه ال ُيسمح لألطفال ابملشاركة يف األعمال العدائية 137ة القاعد

م حرب وتدرج يف التعليق على تلك القاعدة "التجنيد اإللزامي أو الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف على أن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين تشكل جرائ
. والحظ أن نرظام روما األساسي يورد ذكر  التطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف قوات أو مجاعات مسلحة، أو استخدامهم لالشرتاك بصورة فعلية يف األعمال العدائية"
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( جتر م  استخدام اجلماعات املسلحة "األطفال للمشاركة 7( )هـ( )2)الفقرة  8( واملادة 26( )ب( )2)الفقرة  8فإن املادة  األطفال دون سن اخلامسة عشرة فقط، ورغم ذلك 

 فعلي ا يف األعمال احلربية" .
 

 وجت رم تشريعات الدول التالية جتنيد اجلماعات املسلحة أو استخدامها لألطفال دون سن الثامنة عشرة يف أعمال عدائية :
لسنة  80( من القانون اجلنائي )مع األخذ يف االعتبار التعديالت امل املتتالية وصوال  إىل القانون رقم 2)الفقرة  268.88( و 2)الفقرة  268.68سرتاليا: املاداتن أ .1

2011) ; 

اشر أو غري مباشر يف األعمال العدائية. وينطبق ذلك )التجنيد اإللزامي أو القسري للمشاركة على حنو مب 2000لسنة  599من القانون اجلنائي رقم  162املادة   .2
 ;على اجلماعات املسلحة"(

يعاقب بعقوبة مماثلة أي شخص يستخدم عن عمد  وسائل احلرب أو تدابريها   ( و2")  (2005من القانون اجلنائي العسكري )لسنة  (2) 36الدامنرك: املادة  .3
 ;أو للقانون الدويل العريف "(ابملخالفة   التفاق  دويل  وقعت عليه الدامنرك 

من القانون اجلنائي )"جيند يف مجاعات مسلحة أو يستخدم يف عمليات عدائية"(، )التعديالت وصوال  إىل القانون  11( الفصل 5( )1)الفقرة  5فنلندا: املادة  .4
940/2008) ; 

تعديل  أحدث ) طوعي يف مجاعات مسلحة ال تنتمي إىل القوات املسلحة التابعة للدولة"( )"جيند بشكل إلزامي أو ( من القانون اجلنائي2الفقرة ) 105ا: املادة يليتوان .5
 ; (2008يف 

 ; (2008من قانون العقوابت )لسنة  509نيكاراغوا: املادة  .6

)لسنة  9851رقم   اجلمهوري قانونالمن  )اثني ا( (24ج( )الفقرة ) 4 واملادة  ; (2003) 55فحة ، صنود اجليش اخلاص جبكتيب من ال 4الفلبني: املادة  .7
 ; "( والعقوابت املفروضة عليها اإلابدة اجلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانيةجرمية ضد القانون الدويل اإلنساين، و املرتكبة اجلرائم  حيدد قانون وهو ، (2009

 ; (2003ية وجرائم احلرب )لسنة من قانون قمع جرمية اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسان 11-10املاداتن رواندا:  .8
 ; )"قوات مسلحة وطنية أو قوات مسلحة أخر "(  (2007لسنة من قانون العقوابت ) 378سلوفانيا: املادة  .9

 ; (1995( من قانون العقوابت )لسنة 3)الفقرة  612إسبانيا: املادة  .10

 ; (2006لسنة أ من قانون العقوابت )358سريالنكا: املادة  .11
 الدول التالية جتنيد اجلماعات املسلحة أو استخدامها لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف أعمال عدائية: جُتر م تشريعاتو 

 ; (2003( من القانون اجلنائي )املعد ل يف 7، النقطة 1، الفقرة مكرر) 136بلجيكا املادة  .1

( من نرظام روما 2)الفقرة  8( إىل اجلرائم الواردة  يف املادة 2000احلرب )لسنة  ( من القانون اخلاص ابجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم4)الفقرة  3كندا: تشري املادة  .2
 ; األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"( 

احلرب ابإلشارة إىل فئات اجلرائم  ئم( جرا1998لسنة ) ضد اإلنسانية اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم رائماخلاص جبقانون المن  4املادة  تعر  فالكونغو:  .3
 ; ( من نرظام روما األساسي2الفقرة ) 8ملادة املنصوص عليها  يف ا

 ; (2002لسنة ( )5( )1) 8 الفقرة، 1جلرائم الدولية، املادة اخلاص ابقانون ال إلحداثأملانيا: تشريع  .4
 ; (1998)بصيغته املعدلة يف  تفاقيات جنيفاخلاص ابقانون المن ( 4و 1الفقراتن ) 4ة أيرلندا: املاد .5
 ; (2001لسنة ( من قانون العقوابت )26( )أوال  ) 31مايل: املادة  .6
 ; (2003لسنة جلرائم الدولية )اخلاص ابقانون ال( )و( من 3الفقرة ) 6( )ص( و5الفقرة ) 5 هولندا: املاداتن .7
الفقرة ) 8 ة إىل اجلرائم الواردة يف املاد (2000)لسنة  رائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدوليةجلاب اخلاص قانونال( )ب( و)د( من 2الفقرة ) 11نيوزيالندا: تشري املادة  .8

 ; ( )هـ( من نرظام روما األساسي )"التجنيد اإللزامي والطوعي يف قوات أو مجاعات مسلحة"( 2الفقرة ) 8املادة ( )ب( و 2
 ; (1981املعدلة يف  )بصيغته من قانون العقوابت العسكري 108النرويج: املادة  .9

 ; (2007لسنة حملكمة اجلنائية الدولية )اب اخلاص قانونال( من 5( )3الفقرة ) 10: املادة مجهورية كورًي .10
 ; (2002من القانون اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة  1(، اجلزء الثالث، من امللحق رقم 7( و)هـ( )26جنوب أفريقيا: املاداتن )ب( ) .11

 ; (2012لسنة و( من القانون اجلنائي )الفقرة ) 264ملادة سويسرا: ا .12
 و; (2001لسنة حملكمة اجلنائية الدولية )اخلاص ابقانون المن ( 1)الفقرة  50اململكة املتحدة: املادة  .13
   (.2008لسنة )قانون املساءلة عن جتنيد األطفال ( من 1أ( )الفقرة ) 2442الوالًيت املتحدة: املادة  .14

 
دا وقريغيزستان وليتوانيا دولة من بني الدول السبع واألربعني  اليت تشملها الدراسة االستقصائية احلالية على عقوبة السجن )أسرتاليا والدامنرك وإثيوبيا وفنلن 12يعات تنص تشر  15 

إىل  السجن )كولومبيا وإندونيسيا وكينيا والفلبني )القانون اجلمهوري  رقم  دول على غرامة ابإلضافة 5وتنص تشريعات  ; وسويسرا( اونيكاراغوا ونيوزيالندا والنرويج ورواندا وسلوفاني
(، 9231دول على السجن أو الغرامة أو كليهما )فيجي وإندونيسيا وكينيا والفلبني )القانون اجلمهوري  رقم  6وتنص تشريعات   ; ( وسريالنكا )قانون العقوابت((9851

 وتنص تشريعات هولندا على الغرامة كبديل للسجن. ; باب واألطفال(، والوالًيت املتحدة(وسريالنكا )قانون توظيف النساء والش
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إال أن الدول رمبا ترغب يف مراعاة من الربوتوكول اإلضايف.  1يف العمليات العدائية يف املادة  األطفال  على حنو مباشر أو فعلي مشاركة على االطالع على احلرظر املفروض ميكن 16 

على أنه ال ُيسمح لألطفال ابملشاركة يف األعمال من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين العريف واليت تنص  137ألكثر صرامة املنصوص عليه يف القاعدة املعيار ا
ريف على أن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين تشكل من دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدويل اإلنساين الع 156تنص القاعدة . وابإلضافة إىل ذلك،  العدائية

بصورة فعلية  للمشاركةأو استخدامهم جرائم حرب وتدرج يف التعليق على تلك القاعدة "التجنيد اإللزامي أو التطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف قوات أو مجاعات مسلحة، 
التجنيد اإللزامي أو اإلجباري بغرض االستخدام يف نزاع مسلح مبا يشمل كافة األشخاص  182لفقرة أ( من اتفاقية منرظمة العمل الدولية رقم )ا 3. حترظر املادة يف األعمال العدائية"

ة لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف ( من نرظام روما األساسي املشاركة الفعلي7( )هـ( )2)الفقرة  8( واملادة 26( )ب( )2)الفقرة  8دون سن الثامنة عشرة. وحترظر أيض ا املادة  
 العمليات العدائية.

 
عدائية" )األرجنتني وأسرتاليا دولة من بني الدول الثمان  والعشرين اليت تشملها الدراسة االستقصائية احلالية مصطلح "املشاركة املباشرة أو الفعلية يف العمليات ال 17تستخدم 

تستخدم سبع  وفنلندا وفرنسا وأملانيا وجورجيا وهولندا ونيكاراغوا ونيوزيالندا والفلبني وسلوفانيا واململكة املتحدة والوالًيت املتحدة(، يف حني وأذربيجان والكامريون والكونغو وكولومبيا
 دول مصطلح "املشاركة يف األعمال العدائية" )بيالروس وكندا وليتوانيا واالحتاد الروسي ورواندا وسويسرا وأوكرانيا(.

 
 الطالع على احلرظر املفروض على مشاركة األطفال بصورة  مباشرة يف العمليات العدائية أيضا  يف القوانني واللوائح الوطنية التالية:ميكن او 

كة )"يتعني على األطراف املتحاربة  ااخاذ كافة التدابري لضمان عدم مشار  1989، نسخة عام PC-08-01األرجنتني: )دليل قانون احلرب( قوانني احلرب،  .1
 ; األطفال دون سن اخلامسة عشرة  على حنو مباشر يف األعمال العدائية"( 

 ;)"جيب أال يشارك األطفال دون سن الثامنة عشرة على حنو مباشر يف األعمال العدائية"( (2006من دليل قانون النزاعات املسلحة )لسنة  9.50أسرتاليا: املادة  .2
( )"املشاركة الفعلية يف األعمال العدائية"( من القانون اجلنائي )مع األخذ يف االعتبار التعديالت 4و 1)الفقراتن  268.88( و 4و 1)الفقراتن  268.68واملاداتن 

 ; (2011لسنة  80وصوال  إىل  القانون رقم 

 ;( )"املشاركة املباشرة يف العمليات العسكرية"(1998من قانون حقوق الطفل )لسنة  37أذربيجان: املادة  .3
من القانون اجلنائي  (5)الفقرة  136واملادة  ;)"إجبار  األطفال على املشاركة يف األعمال العدائية"( (1993من قانون حقوق الطفل )لسنة  29املادة بيالروس:  .4

 ;)"املشاركة يف األعمال العدائية"(  (1999)

 ;فال دون سن اخلامسة عشرة مباشرة  يف األعمال العدائية "()"عدم اخنراط األط 29صفحة  (2006لسنة )املدربني، دليل من  131املادة الكامريون:  .5

( يف الفصل اخلاص 2001( )ج( من دليل قانون النزاعات املسلحة )لسنة 1)الفقرة  1714وتنص املادة ; (1985من قانون الدفاع الوطين )لسنة  34كندا: املادة  .6
 ; ضمامهم طوعا  كمجندين أو مشاركتهم يف األعمال العدائية وهم مل يبلغوا  سن اخلامسة عشرة"(فرض حرظر على ان)”ابلنزاعات املسلحة غري الدولية على ما يلي: 

من نرظام  2( )"تشكل  اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 2000( من القانون اخلاص ابجلرائم ضد  اإلنسانية وجرائم احلرب )لسنة 4)الفقرة  3واملادة 
 ; رائم وفق ا للقانون الدويل العريف" أي املشاركة الفعلية لألطفال يف األعمال العدائية( روما األساسي ج

 8( )"تعر  ف جرائم احلرب ابإلشارة إىل فئات اجلرائم احملددة يف املادة 1998من قانون اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية )لسنة  4الكونغو: املادة  .7
 ; أي املشاركة الفعلية لألطفال يف العمليات العدائية( 1998ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام من النرظام األ

على حرظر "جتنيد األطفال دون سن  (1995لسنة )وينص الكتيب  العسكري األساسي  ; (1997لسنة )من قانون التعاون القضائي  14و 13كولومبيا: املاداتن  .8
 ; ى حنو مباشر يف األعمال العدائية، يف ما يتعلق ابلنزاعات املسلحة غري الدولية على وجه اخلصوص "(و مشاركتهم  عل اخلامسة عشرة

 ; (2005لسنة ( من القانون اجلنائي العسكري )2الفقرة ) 36منرك: املادة االد .9

من نرظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أي  8املادة ، من القانون اجلنائي )"يرتكب جرمية منصوصا  عليها يف 11الفصل  (،5)الفقرة  5فنلندا: املادة  .10
 ; املشاركة الفعلية لألطفال يف األعمال العدائية"(، ا

 ؛)"يُعترب إجبار األطفال دون سن اخلامسة عشرة على املشاركة  يف األعمال العدائية جرمية حرب"( : (2001من دليل قانون النزاع املسلح )لسنة  40فرنسا: صفحة  .11

 ;ال يشاركون على حنو مباشر يف األعمال العدائية"(عشرة )"األطفال الذين مل يبلغوا سن اخلامسة  (1992من الكتيب العسكري )لسنة  306أملانيا: املادة  .12

 ;)"املشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية"( (1999)الفقرة د( من القانون اجلنائي )لسنة  413جورجيا: املادة  .13

 ; (1998من القانون اخلاص ابتفاقيات جنيف )بصيغته  املعدلة يف  4و 1)الفقراتن  4دة  أيرلندا: املا .14

 ;)"استخدام األطفال يف عملية عسكرية"( (2008تعديل يف أحدث من القانون اجلنائي )( 2و) (1)الفقراتن  105: املادة ليتوانيا .15

( 5)الفقرة  5ك األطفال دون سن اخلامسة عشرة  مباشرة يف األعمال العدائية"( ؛ واملاداتن : )"ال يشار 2005من الكتيب العسكري )لسنة  0309هولندا: املادة  .16
  ;)"استخدام األطفال  للمشاركة الفعلية يف األعمال العدائية"(  (2003من القانون اخلاص ابجلرائم الدولية )لسنة  (3)الفقرة  6و

 ;)"استخدام األطفال دون سن الثامنة عشرة للمشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية"( (2008لسنة من قانون العقوابت ) 509وا: املادة غنيكارا .17

 ; (2000( )ب( و)د( من القانون اخلاص ابجلرائم الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية )لسنة 2)الفقرة  11نيوزيالندا: املادة  .18

)"أي خمالفة لألحكام اخلاصة ابحلماية املمنوحة لألشخاص على النحو املنصوص  :(1981يف  املعدلة )بصيغته من قانون العقوابت العسكري 108النرويج: املادة  .19
 ;"(1949عليه يف الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف املؤرخة يف 
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"ال جيوز للقوات احلكومية جتنيد األطفال ) :(2006لسنة ) حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين حولنود اجليش اخلاص جبكتيب من ال 55 ـص  4الفلبني: املادة  .20

أو مراسلني أو أبي بصفة أو استخدامهم ألداء  نشاط ضروري لنزاع مسلح ويرتبط به ارتباط ا مباشر ا أو املشاركة يف هذا النشاط،  إما بصفتهم جنودا  أو مرشدين 
)لسنة  9851رقم   قانون اجلمهوريالمن  منة عشرة  للمشاركة فعلي ا يف أعمال عدائية"()"استخدام األطفال دون سن الثا  (24ج( )الفقرة ) 4 واملادة  ;،مماثلة"( 
 ; "( والعقوابت املفروضة عليها اإلابدة اجلماعية، واجلرائم األخر  ضد اإلنسانيةجرمية ضد القانون الدويل اإلنساين، و املرتكبة اجلرائم حيدد    قانون وهو ، (2009

)"ال جيوز السماح لألطفال الذين مل يبلغوا سن اخلامسة عشرة ابملشاركة يف  2001من الالئحة اخلاصة بتطبيق القانون الدويل اإلنساين لسنة  81 د الروسي: املادةاالحتا .21
ا املعمول هبا التعديالت  عتبار )مع األخذ يف اال)"...لالستخدام يف نزاع مسلح أو أعمال عدائية"(  من القانون اجلنائي (2الفقرة ) 359املادة و  ;األعمال العدائية"(

 ; (2004 بدءا  من

)"إجبار األطفال دون سن الثامنة عشرة على املشاركة يف  (2003من قانون قمع جرمية اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ) 10ة ملادرواندا: ا .22
 ; أعمال عدائية"(

 ;)"االستغالل  يف املشاركة الفعلية يف أعمال عدائية"( (2007نة من قانون العقوابت )لس 378سلوفانيا: املادة  .23
 ;)"انتهاك  أحكام أي معاهدة تنص على توفري محاية خاصة لألطفال"( (1995( من قانون العقوابت )لسنة 3)الفقرة  612إسبانيا: املادة  .24
 ;للمشاركة يف نزاع مسلح"( )"استخدامهم (2012من القانون اجلنائي )لسنة  )الفقرة و( 264سويسرا: املادة  .25

 ؛)"ال ُيسَمح لألطفال الذين مل يبلغوا سن اخلامسة عشرة ابملشاركة يف األعمال العدائية"(  (2004من دليل القانون الدويل اإلنساين )لسنة  1.4.11أوكرانيا: املادة  .26

تعني ااخاذ خطوات لضمان عدم مشاركة من هم دون اخلامسة عشرة....  على )"ي (2004من دليل قانون النزاعات املسلحة )لسنة  9.9.1اململكة املتحدة: املادة  .27
"حُيرظر جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشرة إلزاميا  أو طوعيا  يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة" أو  15.7حنو مباشر يف األعمال العدائية" واملادة 

( 2الفقرة ) 8املادة ( و 26( )ب( )2الفقرة ) 8 ( واملادة1)الفقرة  50 املادةو ;(؛2004يف سياق نزاع مسلح داخلي )استخدامهم "للمشاركة فعليا  يف أعمال عدائية" 
 ; )"االستخدام للمشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية"( (2001لسنة حملكمة اجلنائية الدولية )اخلاص ابقانون المن   8 من امللحق رقم (، 7)هـ( )

: )"استخدام شخص  ا دون سن اخلامسة عشرة للمشاركة (2008لسنة )قانون املساءلة  عن  جتنيد األطفال ( من 1أ( )الفقرة ) 2442: املادة الوالًيت املتحدة .28
 .فعلي ا يف األعمال العدائية"(

 
 :2008جتنيد األطفال لسنة وتستخدم الوالًيت املتحدة التعريف التايل للمشاركة املباشرة يف األعمال العدائية يف قانون املساءلة عن  

 -( يُقَصد مبصطلح "املشاركة فعلي ا يف األعمال العدائية" ي املشاركة يف1")
 أو ;حلراسة يف نقطة تفتيش عسكريةاأو  املراسلة أو  التمويه وأمبا يف ذلك التخريب  ذات صلة ابملعارك، قتال أو أنشطة عسكرية  (أ)
 ذلك نقل اإلمدادات أو تقدمي خدمات أخر ". مهام للدعم املباشر ترتبط ابلقتال، مبا يف (ب)

 
 ربوتوكول االختياري:وتستخدم الوالًيت املتحدة أيض ا التعريف التايل للمشاركة املباشرة يف األعمال العدائية يف اإلعالن الذي قدمته عند املصادقة على ال

 )ب( يُقَصد بعبارة "املشاركة املباشرة يف األعمال العدائية"
 و ;والضرر الذي يلحق ابلعدو الذي مياَرسال  مباشرا  وفعليا  يف ميدان املعركة من املرجح أن يلحق ضرر ا ابلعدو بسبب وجود عالقة سببية مباشرة بني النشاط  أوال :   عم

 قل األسلحة أو الذخائر أو اإلمدادات األخر  أو االنتشار األمامي".اثني ا: وال يُقصد هبا  املشاركة  يف األعمال العدائية على حنو غري مباشر مثل مجع املعلومات العسكرية ونقلها، ون
 

وتطبيقها، يف مراعاة توصيات اللجنة الدولية خبصوص الدليل التفسريي ملفهوم املشاركة املباشرة يف العمليات العدائية  1وقد ترغب الدول، عند تفسري أحكام الفقرة الفرعية رقم 
ؤثر  (. وينص هذا الدليل التفسريي يف األجزاء ذات الصلة  على أن املشاركة املباشرة يف العمليات العدائية تستلزم فعال  )أ( من شأنه أن ي2009  )مبوجب القانون الدويل اإلنساين

عل والضرر الناجم عنه )العالقة السببية سلبا  ا على القدرة العسكرية لطرف من أطراف  نزاع مسلح )الوصول إىل حد  الضرر(، وينطوي على )ب( عالقة سببية مباشرة بني الف
ا لطرف يف النزاع وعلى حساب  الطرف اآلخر ا خصيص ا للتسبب مباشرة يف احلد املعني من الضرر  دعم   )االرتباط ابلعمل احلريب(.  املباشرة( وأن يكون الفعل )ج( مصمم 

 
ريفا  "للمشاركة الفعلية  يف أعمال عدائية "  يشمل "نطاق ا واسع ا  من األنشطة  ميتد من وجود األطفال على "، وضعت  احملكمة تعتوماس لوابنغا ديلوضد " املدعي العاميف قضية و  

 74فق ا للمادة ،  و توماس لوابنغا ديلوقضية املدعي العام ضد اخلط األمامي مرور ا ابلفتيان  والفتيات الذين ينخرطون يف عدد ال حصر له  من األدوار دعما   للمقاتلني". )احلكم يف 
 (.2012آذار/مارس   ICC-01/04-01/06 ،14من النرظام األساسي، 

 

 من الربوتوكول االختياري 3املادة  17 
نصوص عليه تفصيال  يف الدول  ابلنسبة لضمان التجنيد الطوعي لألشخاص دون سن الثامنة عشرة يف القوات املسلحة على النحو امل  اليت تلتزم هبا للتدابري االحرتازيةيف ما يلي أمثلة 

والتحفرظات على الربوتوكول االختياري اإلعالن املقدم لد  التصديق  على الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل. وملزيد من املعلومات، يرجى االطالع على وضع اإلعالانت 
)آخر زًيرة للموقع يف  b&chapter=4&lang=en#EndDec-11-http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IVعلى الرابط التايل: 

16-3-2012.) 
 
 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en#EndDec
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 أذربيجان

، جيوز ملواطين مجهورية 1992تشرين الثاين/نوفمرب   3وفق ا لقانون اخلدمة العسكرية يف مجهورية أذربيجان  الصادر يف  من الربوتوكول، تعلن دولة أذربيجان أنه 3"وفق ا للمادة 
 الكلية طالب يفكوالقبول فعليا     عشرة أذربيجان واألشخاص اآلخرين الذين يستوفون الشروط احملددة للخدمة العسكرية االلتحاق بشكل طوعي ابخلدمة العسكرية  يف سن السابعة 

يني هلؤالء األشخاص مجهورية أذربيجان  عدم اإلجبار أو اإلكراه على أداء هذه اخلدمة، وأن  يتحقق ذلك استنادا  إىل  موافقة  الوالدين واملمثلني القانون قوانني العسكرية. . وتضمن 
اليت تفرضها هذه اخلدمة. و يُطلب إليهم تقدمي املستندات  الدالة على   وااللتزامات الواجبات بعد التشاور يف ما بينهم، و حصول هؤالء األشخاص على املعلومات الكاملة عن 

 أعمارهم قبل  قبوهلم يف اخلدمة يف صفوف القوات املسلحة الوطنية".
 

 أملانيا
من الربوتوكول  2، الفقرة 3وعيا   يف قواهتا املسلحة مبوجب الشروط الواردة يف املادة "تعلن مجهورية أملانيا االحتادية أهنا تعترب سن السابعة عشرة احلد األدىن امللزم  لتجنيد اجلنود  ط

 التدريب العسكري.مباشرة غرض باالختياري. وال جيوز جتنيد األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف القوات املسلحة إال 
 

يف ما خيص قرارهم االنضمام للقوات املسلحة، ، فضال  عن االشرتاط   سن الثامنة عشرة احلماية املمنوحة هلم وتكفل موافقة األوصياء القانونيني للمجندين املتطوعني الذين مل يبلغوا 
 الالزم بضرورة تقدميهم بطاقة هوية أو جواز سفر كدليل موث ق على أعمارهم".

 
 اهلند

وفرتة التدريب األساسية، ال  يُرسل أفراد  القيدعام ا. وبعد  16جليش والقوات اجلوية والبحرية( هو األدىن لسن  التحاق  جمندين مرتقبني ن  ابلقوات املسلحة اهلندية )ا احلد"أوال : 
 ;؛ القوات املسلحة املعتمدين إىل منطقة العمليات إال بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة

 
 و/أو اختبارات تنافسية مفتوحة. وال يوجد جتنيد  قسري أو إجباري يف القوات املسلحة". اثني ا: التجنيد يف القوات املسلحة اهلندية تطوعي حبت وجيري من خالل نرظام  تعبئة مفتوح

 
 بولندا

. واحلد األدىن لسن 2( عاما   ابلنسبة للمواطنني البولنديني.  . 18يف القوات املسلحة الوطنية مبوجب القانون البولندي هو مثانية عشر ) . احلد األدىن لسن التجنيد اإللزامي1"
( عاما  ابلنسبة للمواطنني البولنديني. . واالنضمام إىل القوات املسلحة البولندية هو طوعي  17لتجنيد التطوعي يف القوات املسلحة الوطنية مبوجب القانون البولندي هو سبعة عشر )ا

أو الوصي القانوين القائم عليه قبل قبول  املعين احلصول على موافقة والدي الشخص اتريخ ميالده.  وعالوة على ذلك، جيب  رمسيا   املرشح بتقدمي مستند  خاص  يثبت يلتزم فعليا ، و 
 يف اخلدمة".

 
 سنغافورة

 و ;أشهر 6عام ا و 16كمجندين هي   . احلد األدىن للسن   الذي جيوز عنده جتنيد األشخاص  طوعيا  أو إحلاقهم ابلقوات املسلحة السنغافورية1"
 -لضماانت التالية يف ما يتعلق ابلتجنيد الطوعي أو  إبحلاق أشخاص دون سن الثامنة عشرة كمجندين يف القوات املسلحة السنغافورية. تكفل مجهورية سنغافورة  ا2

 ;ُيشرتَط على الشخص املعين تقدمي إثبات موثق ابملستندات على سنه ، يتضمن  شهادة ميالد أصلية وبطاقة هوية
 الوالدين أو الوصي القانون للشخص املعين؛  وُيشرتَط تقدمي موافقة مكتوبة من أحد 

واستشارات مهنية مع متخصصني ن  تتوىل القوات املسلحة السنغافورية إخطار الشخص املعين  ابلكامل ابلواجبات اليت تنطوي عليها اخلدمة العسكرية من خالل نشرات إعالمية
 لشرح  متطلبات احلياة العسكرية، ابإلضافة إىل وسائل أخر ".

 
 اململكة املتحدة

 ال يوجد جتنيد إجباري.و   ;. ال  يلتحق ابلقوات املسلحة للمملكة املتحدة سو  ا املتطوعني فقط1"
 إذا تبني لتجنيد. و درة بتقدميه  يف عملية ا. يعد  إقرار السن، مشفوع  إبثبات  رمسي موثوق به ومقبول )يكون عادة من خالل إبراز شهادة ميالد أصلية( شرط ا أساسي ا  ينبغي املبا2

، تُتخ ذ سن عام ا، إما  عن طريق إقراراه الشخصي أو بفحص األسانيد  املؤيدة لل 18أن فردا   تتطوع لاللتحاق  ابلقوات املسلحة للمملكة املتحدة وهو يبلغ من العمر أقل من 
 إجراءات خاصة حيال هذا الشخص.

 وتشمل هذه اإلجراءات ما يلي:
 ;ن )أو  كليهما( أو الوصي القانوين )أو األوصياء( القانونيني للمجندين املرتقبنيإخطار أحد الوالدي -
 و;وين أو األوصياء القانونيني لهشرح واضح ودقيق لطبيعة الواجبات اليت تنطوي عليها اخلدمة العسكرية لكل من الشخص املعين وأحد والديه )أو كليهما ( و/أو الوصي القان -

لقانوين )األوصياء متطلبات احلياة العسكرية للشخص املتطوع والتأكيد على أن يرظل متطوع ا أصيال ،  واشرتاط إخطار أحد الوالدين )أو كليهما ( أو الوصي اابإلضافة إىل شرح  -
م  أو أية مناذج أخر  صحة الت التصديق الواجب  علىالقانونيني( ابألمر نفسه،  وموافقتهم مبحض إرادهتم على  انضمام الفرد املعين إىل القوات املسلحة و  وقيع   على الطلب املقد 

 مطلوبة لعملية التجنيد".
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 الوالايت املتحدة
 تقل أشخاص مؤهلني يتسمون ابلكفاءة وقوة البنية، وال من قانون الوالًيت املتحدة على  "جواز قبول الوزير  املعين يف األصل   جتنيد 10)الفقرة أ( من الوثيقة رقم  505تنص املادة 

البحرية النرظامية أو القوات اجلوية النرظامية أو قوات املشاة البحرية النرظامية أو قوات أو القوات  عام ا، على أساس طوعي  ، يف اجليش النرظامي 40عام ا وال تتجاوز  17أعمارهم عن 
من والده أو الوصي  القانوين  كتابيةلثامنة عشرة ا طوعي ا   دون احلصول على موافقة  خفر السواحل النرظامية، حسب احلالة. . بيد أنه ال جيوز يف األصل جتنيد أي شخص دون سن ا

 القائم عليه، إذا كان  لوالده أو الوصي عليه  حق الوصاية والوالية عليه".
 

 ابإلضافة إىل ذلك، تدرج الوالًيت املتحدة الضماانت التالية يف إعالهنا:
حيدد االثنان معا  الواجبات اليت تنطوي عليها  طوعي، حيث تملسلحة األمريكية إحاطة شاملة وجيب عليه التوقيع على عقد للتجنيد ال")ج( يتلقى كل شخص جُيند يف القوات ا

 اخلدمة العسكرية؛ و
 كرية".موثوق به للسن  قبل التحاقهم  ابخلدمة العس إثبات)د( جيب  على كافة األشخاص اجملندين يف القوات املسلحة األمريكية تقدمي 

 

 من الربوتوكول االختياري. 5( من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة 3)الفقرة  38، واملادة ( من الربوتوكول اإلضايف األول2الفقرة ) 77املادة  18 
 

حاًي النزاعات املسلحة الدولية )الربوتوكول األول( واملرتبط حبماية ض 1949 املؤرخة يف اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف  1977األول لعام الربوتوكول ( من 2الفقرة ) 77املادة  19 
 (.2012-4-24)آخر زًيرة للموقع يف  http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/470?OpenDocument، وميكن االطالع عليه  على الرابط التايل: (1977)

 
، متاحة على الرابط (1977( )الثاينالدولية )الربوتوكول  غري واملرتبط حبماية ضحاًي النزاعات املسلحة 1949الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف لعام من ( 3) 4 املادة 20 

 (.2012-4-24)آخر زًيرة للموقع يف   http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/475?OpenDocumentالتايل: 

 

 .(2012-4-24)آخر زًيرة للموقع يف   http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf(، متاحة على الرابط التايل: 1989من اتفاقية حقوق الطفل ) 38املادة  21 
 

 (، متاح على الرابط التايل:1998( من النرظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )7( )هـ( )2) 8( و26( )ب( )2) 8املاداتن  22 
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm  (2012-4-24)آخر زًيرة للموقع يف. 

 

 ؛ وب( -الثاين )اجلزء ASP/1/3-U.N. Doc. ICCأركان اجلرمية، احملكمة اجلنائية الدولية، وثيقة صادرة عن األمم املتحدة   23 

 (2002) ;Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary at p. 

375 and 470 (Cambridge University Press 2003).  
 

(، وهي متاحة على الرابط التايل: 1989لسنة ل عمل األطفال )بشأن حرظر أسوأ أشكا 182اتفاقية منرظمة العمل الدولية رقم  24 
chic.htm-http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/com  (2012-4-24)آخر زًيرة للموقع يف. 

 

 متاح على الرابط التايل: وهو (، 2000لسنة لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة )ا  25 
conflict.htm -english/law/crchttp://www2.ohchr.org/  (2012-4-24)آخر زًيرة للموقع يف. 

 

http://www.icrc.org/customary- :متاحة على الرابط التايلوهي ول القانون الدويل اإلنساين العريف، من دراسة اللجنة الدولية ح 137و 136القاعداتن  26 

ihl/eng/docs/v1_rul   (2012-4-24)آخر زًيرة للموقع يف. 
 

http://www.icrc.org/customary-: على الرابط التايل ة(، وهي متاح2005ول القانون الدويل اإلنساين العريف )من دراسة اللجنة الدولية ح 156القاعدة  27 

ihl/eng/print/v1_rul_rule156   (2012-6-13)آخر زًيرة للموقع يف. 
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