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إن هذه الدراسة تتعلق بظاهرة من الظواهر الخطيرة التي تحدث أثناء النزاعات المسلحة، 

طفال واخراطهم في الجنود االطفال، حيث يتم استغالل هؤالء األوحتى في أوقات السلم، وهي ظاهرة 

و أالنزاعات المسلحة، اما بصورة الزامية، او بصورة طوعية من خالل اغرائهم بالمال والشهرة 

  .بالوسائل المعنوية

هذه االفعال المتعلقة بتجنيد االطفال، كالقانون الدولي االنساني القانون الدولي ويجرم 

بالنسبة لموقف القانون الدولي من الجرائم  من جرائم الحرب، أما هار يعتبو والدولي لحقوق االنسان، 

سنة،  ١٨قل من أنه يستقر على عدم عقاب من هم أذ نجد إالتي يرتكبها االحداث فإنه غير واضح، 

سنة في االعمال  ١٥سنة واكثر من  ١٨قل من أفي الوقت نفسه يسمح باشراك وتجنيد من هم 

لدولية كمحكمة سيراليون قد عاقبت من هم أقل ن بعض المحاكم الجنائية األى إويشار هنا . الحربية

  .سنة ١٥سنة وأكثر من  ١٨من 

الوضع القانوني لجرائم الحدث الدولية في : لذا قسمت الدراسة الى ثالثة محاور رئيسية هي

القانون الدولي الجنائي، الوضع القانوني لجرائم الحدث الدولية في القوانين الجنائية الوطنية، وجريمة 

ثم . ألحداث كجريمة حرب سواء من حيث القانون الدولي الجنائي أو القوانين الجنائية الوطنيةتجنيد ا

 .لى بعض النتائج والتوصياتإخلصت الدراسة 



Abstract 

This study relates to dangerous phenomena that occur during 

armed conflicts, even in times of peace, the children soldiers’ 

phenomenon, where they are exploited and be involved in armed 

conflict, through lured by money and fame or moral means. 

The international law position regarding this phenomenon, is the 

criminalization of the carried out, and regarded as a war crime, but 

for the position of the international law of crimes committed by 

juveniles, it is not clear, because we find that it settles on the non 

punishment of those who are less than 18 years, at a time allows 

them to involve and recruit those who are less than 18 years and 

more than 15 years in hostilities. It is noteworthy here that some of 

the international criminal court as a court of Sierra Leone may 

have punished those who are less than 18 years and more than 15 

years. 

So study was divided into three main themes: the legal status of 

international crimes that committed by child in international 

criminal law, the legal status of international crimes that 

committed by child in national criminal laws, and the crime of 

recruiting child as a war crime both in terms of criminal or national 

criminal laws of international law. Then study concluded some 

results and recommendations. 

 


