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ABSTRACT 

The recruitment of children into armed activities is a dangerous phenomenon that 

affects societies in their security, safety and maintenance of their future by raising 

children on the concepts of killing and sabotage as they are the future generation of the 

future, as the child sometimes resorted to carrying out armed actions of his choice 

because of the economic disability of the family or to provide protection from the 

oppression of armed groups for members of his family Or to be recruited by someone 

who takes care of his upbringing and care, or for him to be forcibly recruited, such as 

kidnapping or coercion practiced by armed groups against the child, as the search for 

criminal responsibility for the recruitment of children for use in armed actions is an 

important topic that has not come C. Criminal laws are a matter of child recruitment. 

Rather, this crime is stipulated in international law under the Convention on the Rights 

of the Child of 1989. Therefore, states must provide special protection for children to 

prevent their exploitation or abuse or prevent serious and inhuman violations that affect 

them, such as their recruitment into armed actions, whether by others or not. By 

whoever has legal authority over him. 
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 الملّخص

يعددددد د ايددددد ا افدددداا فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة تددددامره  طيددددره دمددددس الم  معددددا  فددددي  ما ددددا   دددد م  ا  صدددديانة 

م ددد قبل ا مدددت  ددد ا دالدددىة ا افددداا علدددت مفددداميم الق دددل  ال اريددد، كدددون م جيدددل الم ددد قبل الصددداعد  إ  يل ددد  الطفدددل   ياندددا  

ه    ل ددددوفير الحمايددددة مددددت بطدددد  ال ماعددددا  إلددددت مماا ددددة ا عمدددداا الم ددددلحة با  يددددااي ب ددددب، الع دددد  ا   صدددداد  ل  ددددر

كدددراي الددد   اإل ن يكدددون د ايددددي عادددوه كدددالاط     الم دددلحة  فدددراد   دددرده    ان ي اددددي مدددت ي دددولت دربي ددده  اعاي ددده     

دماا ددده ال ماعدددا  الم دددلحة بحدددي الطفدددل  إ  يعدددد البحدددي فدددي الم دددف لية ال  ائيدددة عدددت د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي 

ندددل علدددت مددد ي  إنمدددامدددت الموا ددديم الم مدددة ال دددي لدددم دعدددالة القدددوانيت ال  ائيدددة م ددد لة د ايدددد ا افددداا   ا عمددداا الم دددلحة

ن ددددوفر  مايدددة   بال دددالي  جددد، علدددت الدددد ا  9191 قدددوق الطفدددل  لعدددا   إدفا يدددةال ريمدددة فدددي القدددانون الدددد لي بمق  دددت 

طيدددره  ال إن دددانية ال دددي دطدددال م ك  ايددددمم فدددي  اصدددة ل افددداا لمادددم ا ددد ت ل م    ا ع دددداا علدددي م    مادددم ا ن  اكدددا  الا

 ا عماا الم لحة  واا مت  بل التير    مت  بل مت له  لطة  انونية عليه.
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 المقدمة

يعددددد د ايددددد ا افدددداا فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة تددددامره  طيددددره دمددددس الم  معددددا  فددددي  ما ددددا   دددد م  ا  صدددديانة 

ميم الق دددل  ال اريددد، كدددون م جيدددل الم ددد قبل الصددداعد  إ  يل ددد  الطفدددل   ياندددا  م ددد قبل ا مدددت  ددد ا دالدددىة ا افددداا علدددت مفدددا

إلددددت مماا ددددة ا عمدددداا الم ددددلحة با  يددددااي ب ددددب، الع دددد  ا   صدددداد  ل  ددددره    ل ددددوفير الحمايددددة مددددت بطدددد  ال ماعددددا  

كدددراي الددد   اإل ن يكدددون د ايددددي عادددوه كدددالاط     ن ي اددددي مدددت ي دددولت دربي ددده  اعاي ددده      الم دددلحة  فدددراد   دددرده    

دماا ددده ال ماعدددا  الم دددلحة بحدددي الطفدددل  إ  يعدددد البحدددي فدددي الم دددف لية ال  ائيدددة عدددت د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي 

ندددل علدددت مددد ي  إنمددداا عمددداا الم دددلحة مدددت الموا ددديم الم مدددة ال دددي لدددم دعدددالة القدددوانيت ال  ائيدددة م ددد لة د ايدددد ا افددداا  

ن ددددوفر  مايدددة   بال دددالي  جددد، علدددت الدددد ا  9191 يدددة  قدددوق الطفدددل  لعدددا  ال ريمدددة فدددي القدددانون الدددد لي بمق  دددت إدفا

 اصدددة ل افددداا لمادددم ا ددد ت ل م    ا ع دددداا علدددي م    مادددم ا ن  اكدددا  الاطيدددره  ال إن دددانية ال دددي دطدددال م ك  ايددددمم فدددي 

 ا عماا الم لحة  واا مت  بل التير    مت  بل مت له  لطة  انونية عليه.

 الدراسة أهميةأوال: 

فدددي الحيددداه  مي عر دددون لددده مدددت ان  دددا  لحقدددو    دددم مدددا شدددريحة ا افددداا    مميدددةالمو دددون مدددت   مميدددةدددد دي 

عدددداد جيدددل م ددد قيم ير دددت بر  يددده   ي دددامم إفدددي دكدددون  مصدددلحة الم  مدددمف ال ددد مة ال  ددددية  الاف دددية   ق دددم فدددي ال علددديم  

 اكدددا   طيدددره علدددت الصدددعيديت الددددا لي  الدددد لي دوجددد، دواج ددده الطفولدددة مدددت ان فمدددا صدددعده كافدددة  فدددي اادمدددااي علدددت ا 

 ا ددد داا  الددداقل المو دددوعي فدددي بعددد  ال لدددريعا  باددداا مرجعيدددة  انونيدددة شددداملة للق دددايا الااصدددة بحقدددوق ا افددداا  

الاافددد ه  ال دددي ل دددا صدددلة بالمو دددون  مدددت  جدددل دبادددي  دددانون  دددا   م ددد قل يكفدددل  قدددوق الطفدددل  يمادددم ا ددد ت له  يوجددد، 

فدددي د دددريم د ايددددمم عليددده  يطددداا  قو ددده  يدددوفر الحمايدددة ال امدددة  الم اا دددبة مدددم  مميدددة المو دددون ة مدددت يع دددد   لم ددد

  ا  ت ل م في ا عماا الم لحة. 

 ثانيا: إشكالية الدراسة 

مددت مددو الطفددل الم ادددو مددامي صددوا ال  ايدددو  مدددل كفلددت القددوانيت ال  ائيددة  القددوانيت المكملددة ل ددا  مايددة ا افددداا  -9

الدد يت ي ادددد ن فدددي ا عمدداا الم دددلحة  بال دددالي فددرو العقدددام علدددت مددت يقدددو  ب  ايددددممو  مددل الم دددف لية ا ددد وعبت 

 ااو كل   جه ا   ت ا ال ي دقم علت ا افاا العامليت في م ا الم 
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ن  جدددد  فدددي الدددد ا محدددل الداا دددة  فدددر   مايدددة إ ايدددد  ن نصدددو  القدددوانيت العقابيدددة  القدددوانيت الااصدددة بال مدددل  -2

ل افددداا بمادددم ا ددد ت ل م فدددي ا عمددداا الم دددلحةو  مدددل عا بدددت مدددت يقدددو  با ددد ت ل م مدددت ا ع ددددااا  ال دددي دقدددم 

 ل   يطاا الطفولةو علي م  دطاا  قو  مو  مل كانت العقوبة م اا بة مم  طواه الفعل ا

 ثالثاً: فرضية الدراسة

  ر  بم ف لية مت يقو  ب لتيل ا افاا ب عماا ال  وا. ن ال لريعا  ال اائية إ -1

شدددكاله    جدددود عقوبدددا  صددداامة   جدددود دلدددريم  دددا  ماا ددد،  م كامدددل لحمايدددة ا افددداا مدددت ا  ددد ت ا بكافدددة  -2

 ا ددد ت ل م  ا ن  اكدددا  ال دددي دقدددم علدددي م  دددواا  كاندددت  اادعدددة للم دددف ليت عدددت ال لدددتيل ليدددر اإلن ددداني ل افددداا 

 ا ن  اكا  بدنية    نف ية.

  رابعاً: منهجية الدراسة

 دددداض عددددرو الاصددددو  القانونيددددة الم علقددددة   ددددوت نع مددددد فددددي ك ابددددة البحددددي علددددت المددددا ة ال حليلددددي الدددد   يقددددو  علددددت 

 وانيا دددددا الم دددددف لية ال  ائيددددة عدددددت دلدددددتيل بالمو ددددون  دحليل دددددا   المددددا ة المقددددداان ل لدددددريعا  الددددد ا ال دددددي داا لددددت 

ا افددداا  القدددوانيت المكملدددة ل دددا.   دددوت يلددد مل نطددداق البحدددي فدددي بيدددان الم دددف لية ال  ائيدددة عدددت دلدددتيل ا افددداا فدددي 

الاافدددد   المعدددددا  القددددوانيت المكملددددة لدددده    دددديما  9191( ل دددداة999عمدددداا ال  ددددوا فددددي  ددددانون العقوبددددا  العرا ددددي ا ددددم   

 داا دددددة  9191( ل ددددداة 09ا دددددم    ددددددا   دددددانون اعايدددددة ا  0090( ل ددددداة 09 ددددداا بالبلدددددر ا دددددم  د دددددانون مكافحدددددة اإل

 المو ون في العديد مت القوانيت ال  ائية  القوانيت الااصة المقاانة.

 خامسا: هيكلية الدراسة

 -: ة  ماا بحثاا في المو ون إلت مبا ي ث ث 

 المبحي ا  ا: ال عري  بالطفل  ال  ايد

 اكان جريمة د ايد ا افاا.  المبحي الثاني: 

 المبحي الثالي: عقوبة جريمة د ايد ا افاا.
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 المبحث األول

 التعريف بالطفل والتجنيد        

دددد ه دم دددد  صدددول ا القديمدددة فدددي الفل دددفة  ال ربيدددة  ال دددااي   ا   صددداد  ااددددبف مف دددو  الطفدددل  ال لدددتيل بم دددا   ع 

 الاظريدددا  فدددي دعريدد  كدددل مدددت الطفدددل  ال  ايددد  فدددا  ل  الفق ددداا  القدددوانيت فددي دحديدددد بدايدددة مر لدددة  دعدددد  ا د امدددا  

ما ا  علددت إلددت  ددت الاام ددة علددره  مو ددم ل ددا فاد ددل  ددما ا المر لددة ال ايايددة  الطفولددة بدديت م دديي ل ددا فددي دقليددل  ددد  

لدددة   ا ددد  ف م  ي دددا فدددي ا  ددد  ب  دددمية  ا دددده  ادفدددي التالبيدددة علدددت بدددداي  ا بدددالو ده  ا  لفدددوا فدددي ن ايدددة مر لدددة الطفو

إ   االدددة اللدددبس  التمدددوو إللطفدددل إ    ددد  كدددل مدددا م ب  دددمية محددددده ممدددا   جددد، الحاجدددة إلدددت بيدددان كدددل د دددمية مدددت  جدددل 

   ماا المبحي كاآلدي:

 المطلب األول: التعريف بالطفل. 

 المطلب الثاني: التعريف بالتجنيد.

 المطلب األول

 التعريف بالطفل

مدددت  جدددل بيدددان دعريددد  الطفدددل فقدددد   دددماا مددد ا المطلددد، علدددت ث ثدددة فدددر ن  دادددا ا ا  ا ال عريددد  بالطفدددل لتدددة  فق دددا      

 داددددا ا الفددددرن الثالددددي دمييدددد  الطفددددل عمددددا يلدددد به بدددده مددددت مفدددداميم      انونددددا     صددددل الثدددداني ل عريدددد  الطفددددل شددددرعا  

  كاآلدي:

 ولالفرع األ

 التعريف بالطفل لغةً وفقهاً وقانونا

بعادمددددا  لدددد ا  ددددابحي فددددي مدددد ا المطلدددد،  ي طلدددد، بيددددان دعريدددد  الطفددددل دحديددددد معادددداي ل و دددديح مو ددددون الداا ددددة       

 ال عري  بالطفل لتة بفرنٍ   ا  دعريفه في الفقه بفرن ثاني   كاآلدي:

 أوال: تعريف الطفل لغةَ.

 الطفدددل:  [2] الدددو ده  البلدددو  افددداا   مدددو مدددت ددددرا   عمدددري بددديت  ال مدددم  [1]  الطفدددل مدددو الصدددتير مدددت كدددل شددديا    

دددَل  نَع دددَم   الطفدددل الحاجدددة   ي قددداا: ايدددح افدددل    دندددا   دددل    َاف دددل الليدددل: َّ   مدددو البادددان الدددر[3]    ليادددة ال بدددوم َا  
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 الحداثدددة  [5]  الطفدددل: مدددو الصدددبي  ددديت ي دددقف مدددت بطدددت  مددده إلدددت  ن يحددد لم  [4] مدددو المولدددود   ي دددا   بدددل بظ مددده   

 . [6] ن كان م ردا  ف و صتير ال تإ ٌيد اإلن ان بال ت ف و اللام   نإمت ا مر   له  ف

ن دعريدد  الطفددل فددي اللتددة   يافددا عددت كوندده الصددتير مددت كددل شدديا  ددواا  كددان اإلن ددان    الحيددوان  ي  ددح ممددا دقددد     

  بداية كل شيا يطلي علي ا د مية افل.

 ثانيا: تعريف الطفل في االصطالح الفقهي. 

ن يددد م  ا  لدد  الفق دداا فددي   دددم دعريدد  للطفددل كدددل   دد، ا  صاصدده  إ  عددرت ب نددده  مددو الصددتير ماددد  الددو ده إلددت     

نددده  ددددد بدايدددة مر لدددة الطفولدددة  ال دددي  ف ددد ا ال عريددد  الدددم  [7] الا دددة ا ج مددداعي لددده  د كامدددل لديددده عااصدددر الرشدددد( 

نددده اد دددم بدددالتموو فم ددد لة الا دددة ا ج مددداعي م ددد لة ليدددر محددددده  ن دددبية دا لددد  بددديت الم  معدددا   لدددم    إدبدددد  بدددالو ده 

 ن نع مد علي ا. يحدد كيفية دميي  اللال الاا ة مت عدمه  مامي المعايير ال ي ي ، 

عبددددره  عددددرت ب ندددده  الصددددتير مادددد    دددددده إلددددت ن ددددوجه ا ج مدددداعي  الاف ددددي  دكامددددل عااصددددر الرشددددد لديدددده إ  إن ال   

 مدددا يف ددد  علدددت مددد ا ال عريددد   نددده  ددددد بدايدددة مر لدددة الطفولدددة  [8]  بال انددد، العقلدددي  الاف دددي    عبدددره ب دددت الرشدددد(

 مدددي الدددو ده إ   نددده ددددر  ال دددت مطلدددي  لدددم يقيددددي بقيد ال دددت    الع مدددة( يحكمددده ممدددا يدددفد  إلدددت دفدددا   كبيدددر بددديت  دددد  

قيدددد بكونددده ج دددميا    عقليدددا  م دددف لية إ  ددددا  ال  ائيدددة   دحددددد  آ دددر ب دددب، ا ددد  ت الطبيعدددة البلدددرية  فدددالامو ليدددر م

دبعدددا للامدددو ال  دددمي  العقلدددي   كمدددا عدددد الا دددة ا ج مددداعي  الاف دددي كمعيددداا ل مييددد  الطفدددل عدددت اللدددال البدددال    لدددم 

 يحدد ف ره الا ة  واا ا ج ماعي    الاف ي.

 ا   يددداا لقصدددوا عقلددده عدددت إداا   قدددائي ا شدددياا   عدددرت  ي دددا  مدددو اللدددال الددد   لدددم دك مدددل عاددددي ملكدددة اإلداا     

 ا  يددداا الادددافم ما دددا  ا ب عددداد عدددت ال ددداا ما دددا    يرجدددم مددد ا القصدددوا فدددي اإلداا   ا   يددداا إلدددت علدددة  صدددابت عقلددده 

 إنمددددا مددددرد  لددددا لعددددد  اك مدددداا نمددددوي   ددددع   داددددده ال مايددددة  البدنيددددة فدددد  ي دددد طيم  ان ا شددددياا بمي ان ددددا الصددددحيح 

داا  ن اإل داا   ا   يددددداا ل حديدددددد بدايدددددة الطفولدددددة  ن اي  دددددا الدددددم   اع مدددددد علدددددت اإلإ [9]  دددددي ال قددددددير(  دقدددددديرما 

 داا . ا   ياا يصا ، كل مرا ل نمو اإلن ان مالم يع ر ه عااو لير ابيعي  ااائ يفقدي ا   ياا    اإل

القددددداا  العقليددددة  الر  يددددة  العاافيددددة  ن ددددان كامددددل الالددددي  ال كددددويت يم لدددداإ عددددرت الطفددددل فددددي الفقدددده القددددانوني ب ندددده  

 البدنيددددة  الح ددددية  مددددي  ددددداا    ياقصدددد ا  ددددو  الا ددددة  ال فاعددددل بال ددددلو  البلددددر  فددددي الم  مددددم ليالددددط ا  يدددددفع ا 

ن  فمددددت مف ددددو  الماالفددددة [10]  ااد  لددددد  الطفددددل دا ددددل الم  مددددم الدددد   يعددددي  فيدددده(للعمددددل فيامددددو ا د دددداي ال ددددلوكي اإل
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ال كددددويت    المعددداق لدددديس افددد     يحظددددت بحمايدددة القددددانون    د ددد، الم ددددف لية علدددت مددددت يا  ددددا اإلن دددان ليددددر كامدددل 

  قو ه    ي ا الا ة  ال فاعل  مران لير ما بطان  ما لفان  يع مدان علت العوامل ا ج ماعية  الثقافية.

الرشدددد  الدد   ي حددددد  فقددا  لقدددانون ممددا دقددد  يمكاادددا دعريدد  الطفدددل ب ندده  صدددتير اإلن ددان ماددد  مددي دي   ددت بلولددده  ددت      

عطددداا معيددداا إالد لدددة الاافددد (  إ  ي ميددد  مددد  ال عريددد  ب نددده  ددددد بدايدددة الطفولدددة بدددالمي د  ن اي  دددا ببلدددو   دددت الرشدددد مدددم 

ل حديددد  دددت الرشدددد  مدددو  دددانون الد لدددة الاافددد  ب دددب، ا ددد  ت الددد ا فدددي دحديدددد ال دددت ال دددي دا  دددي عاددددما مر لدددة الطفولدددة  

 دددا  علي دددا ال عريددد  فدددي ن ايدددة مر لدددة الطفولدددة ف دددي دا لددد    ددد، ثقافدددا  الدددد ا فقدددد دا  دددي بظ دددوا   دددس ال دددي مدددا ا 

 ع ما  الا وج ال  مي    بلوله  اا  معياه  ما  انونا     شرعا .

 ثالثا: تعريف الطفل في االصطالح القانوني.

ايدددددة فدددددي   دددددم دعريددددد  محددددددد للطفدددددل   لدددددا ا  لفدددددت ا دفا يدددددا   المواثيدددددي الد ليدددددة  ا  ليميدددددة  القدددددوانيت الوا      

  ددد  ت الدددد ا فدددي دحديدددد  دددت الرشدددد  يعدددود  لدددا إلدددت ا ددد  ت العوامدددل الطبيعيدددة    ا ج ماعيدددة    الثقافيدددة ال دددائده فدددي 

ممدددا ا   دددت الرجدددون إلدددت كدددل ما دددا فدددي فدددرعيت   صدددل ا  ا لل عريددد  بالطفدددل فدددي ا دفا يدددا   المواثيدددي  [11] الدددد ا

 ة  داا ا الثاني ال عري  بالطفل في القوانيت الوااية   كاآلدي:الد لية  ا  ليمي

 قليميةالتعريف بالطفل في االتفاقيات والمواثيق الدولية واأل -1

عت ا دفا يدددا   المواثيدددي الد ليدددة  ا   ليميدددة لقصدددوا القدددوانيت الواايدددة عدددت معال دددة  مدددوا دادددل الم  مدددم الدددد لي  ش دددر 

ن كدددان المو دددون   يمدددس بصدددواه مباشدددره بدددا مت  ال دددلم الدددد لييت إ ال دددلم الدددد لييت    ل دددوفير الحمايدددة ال امدددة ل مدددت 

ع ندددا   المدددواد   اد  دددت معظدددم المعامددددا   المواثيدددي الد ليدددة   ددد ادا  لفددد  الطفدددل فدددي اإلإعليددده   افإنددده يلدددكل  طدددر

لحقدددوق اإلن ددددان فددددي عددددا   عدددد ن العددددالمي دددراا اإلإالمابثقدددة عا ددددا فام مددددت بلدددكل فعدددداا بالطفددددل  بحقو ددده   مددددت  دددد ا 

 9191عدددد ن  قددددوق الطفددددل لعددددا إ  9199 اعدددد ن  9109عدددد ن جايدددد  لحقددددوق الطفددددل لعددددا  إإ  اشدددد مل  [12]  9199

 [13]  .له  لم دحدد بداية   ن اية لمر لة الطفولة امحدد ا   مف وم اعلت مبادئ عامة لحماية الطفل  لم د م دعريف

عقدددد  اإلدفا يدددة الااصدددة بحقدددوق الطفدددل الصددداداه عدددت ال معيدددة العامدددة ل مدددم الم حدددده إ  شدددكلت مددد ي  9191 فدددي عدددا  

 ال دددي اإلدفا يدددة اإلاددداا القدددانوني العدددالمي ال ددداعي إلدددت ال طدددوير  ددددوفير الحمايدددة الف دددلت ل افددداا  يدددا كاندددت الظدددر ت  

ن دددان إن الطفدددل  مدددو كدددل    نصدددت المددداده ا  لدددت ما دددا علدددت إ 9119( ل ددداة 1صدددادق علي دددا العدددراق بالقدددانون    الدددر م  

فطبقددا للمدداده ا  لددت  [14] لددم ي  ددا ا  ددت الثاماددة علددره مددالم يبلدد   ددت الرشددد  بددل  لددا بموجدد، القددانون الماطبددي عليدده( 

 [15] : مت اإلدفا ية ي ،  ن ي وافر شراان في اللال لكي ياطبي عليه  ص  افل
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 ( مت العمر.99     :  ن   ي  ا ا  اه 

  ل مت  لا. ثانيا :  ن   يكون القانون الوااي  د  دد  اا  للرشد 

 ي  دد  علددت مددد ا ال عريدد   نددده لددم يحددددد بدايددة مر لدددة الطفولددة    ي دددا يحددر  عددددد كبيددر مدددت ا افدداا مدددت الحمايددة ال دددي 

ممدددا يلدددكل داا  دددا فدددي دحقيدددي   ددداة 99 دددل مدددت  دفر ددد ا القدددوانيت    لدددا فدددي الدددد ا ال دددي دحددددد دلدددريعاد ا  ددداا للرشدددد 

 مدات اإلدفا ية. 

فقدددد دبادددت دعريفدددا  للطفدددل يمكدددت للدددد ا ا   رشددداد بددده مدددو  افدددل    شدددال صدددتير ال دددت  9199 مدددا  واعدددد بكددديت لعدددا  

 ي دددوا بموجددد، الددداظم القانونيدددة  ا  الع  دددة م ددداال ه عدددت اادكابددده ل ريمدددة بطريقدددة دا لددد  عدددت م ددداالة اللدددال البدددال (

م يو دددح مف دددو  الطفدددل  لدددم يحددددد بدايدددة مر لدددة الطفولدددة  ن اي  دددا  إنمدددا ا  صدددر دحديدددد م دددف لية الطفدددل إ  إنددده لددد [16] 

 ال انح  ال فر ة بيت م االة الطفل  م االة البال .

( بلددد ن ا دددو  990ا دددم  شددداا  بعددد  ا دفا يدددا  الد ليدددة ل عريددد  الحدددد     الطفدددل  ما دددا إدفا يدددة ا مدددم الم حدددده كمدددا  

 ال ددي عرفددت الطفددل فدددي المدداده الثانيددة ما دددا ب ندده  يطلددي دعبيددر الطفدددل فددي مف ددو  مددد ي  9191ا افدداا ل ددداة شددكاا عمددل  

 جدددداا  ا دفا يددددا  الد ليددددة بلددددكل عددددا  بحددددد   صددددت لعمددددر شدددداا  د ن  ددددت الثاماددددة علددددر(  اإلدفا يددددة علددددت جميددددم ا 

 مايدددة  لدددم د اددد  اا  ن دددا ن العدددالم  يعيب دددالطفدددل مدددو ثمددداني علدددره  ددداة  لي اا ددد، مدددم الظدددر ت ا ج ماعيدددة فدددي كافدددة بلددددا

لفلدددت فدددي بحددددي  ج دددداو   انونيددددة لدددبع  الم دددائل الم مدددة كاإل الدددم داصدددل نصوصدددت  كيدددان ال اددددي  الدددة الطفولدددة 

 [17] .مرا ل الحمل  الطفولة

الثانيدددة ماددده  فدددي المددداده 9110لحقدددوق  افددداي الطفدددل لعدددا فريقدددي الميثددداق اإل ليميدددة  إ  ندددل  مدددا فيمدددا ي علدددي بدددالمواثيي اإل    

 عدددرت الميثددداق العربدددي لحقدددوق الطفدددل علدددت دعريددد  الطفدددل ب نددده  مدددو كدددل إن دددان يقدددل عمدددري عدددت ثمددداني علدددره  ددداة(  

ن دددان مدددت يدددو  مولددددي إلدددت بلولددده الاام دددة علدددر مدددت عمدددري(   مدددا إالطفدددل فدددي مقدم ددده ب نددده  كدددل  9191العربدددي لعدددا  

ولدددة   لدددم يحددددد ال  دددمية ال دددي دطلدددي علدددت الطفدددل بعدددد  دددت  صدددت ل دددت الطفي  ددد  علدددت مددد ا ال عريددد   نددده نددد ا بالحدددد ا 

 ال دددي دعدددد   ا إدفا يدددة عربيدددة م اصصدددة فدددي م ددداا عمدددل  9119( ل ددداة 9 ( دددما مدددا اإلدفا يدددة العربيدددة الاام دددة علدددر  

ا افددداا فعرفدددت الطفدددل ب نددده  اللدددال الددد    ددددم الثالثدددة علدددره  لدددم يكمدددل الثامادددة علدددره مدددت عمدددري  دددواا كدددان  كدددرا     

لدددم دعدددرت الطفدددل بدددل اك فدددت باإلشدددااه إلدددت بيدددان مف دددو  الطفدددل با  ددد ااد إلدددت    ليميدددةللددد، المواثيدددي اإل ن  ي  ددد  (.  نثدددت

 .9191اإلدفا ية الد لية العامة لحقوق الطفل لعا  
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 تعريف الطفل في القوانين الوطنية -2

 ليميدددة فدددي   دددم مف دددو  محددددد   ا دددح اإللدددم دكدددت القدددوانيت الواايدددة ب ف دددل  ددداا مدددت ا دفا يدددا   المواثيدددي الد ليدددة      

( الم علددددي با افدددداا 9999آ اا ل دددداة 00( مددددت  ددددانون العمددددل الصددددادا فددددي  199/9للطفددددل  ففددددي فرن ددددا فدددد ن المدددداده  

(  دداة كاملددة  99 ددل مددت  العددامليت فددي المصددانم  ال ددي   دد   ب  ددميا  عددده ما ددا د ددمية  اللددام( مددو كددل شددال  دداه 

ل امدددي    المرامدددي( كدددل شدددال يبلددد  علدددت ا  دددل (  ددداة  يا دددم لل علددديم اإل99بلددد    مدددا  الطفدددل( ف دددو كدددل شدددال لدددم ي

 [18] .ل امي(  اة  لير  ا م لل عليم اإل99 

( 909المعدددددا بالقددددانون    الددددر م    9119( ل دددداة 90ر م     الدددد [19] مددددا المدددداده الثانيددددة مددددت  ددددانون الطفددددل المصددددر  

 مدددا  دددانون العمدددل  ي  دددا ا  ددداه الثامادددة علدددره  ددداه مي ديدددة كاملددده(   فقدددد عرفدددت الطفدددل ب نددده  كدددل مدددت لدددم 0009ل ددداة 

إ  نددددل علددددت دعريدددد   ددددا  بالطفددددل العامددددل   لددددا بمق  ددددت المدددداده  0001( ل دددداة 90المصددددر  المو ددددد    الددددر م  

كدددل مددت بلدد  الرابعددة علددره  دداة    د ددا ا  ددت إدمددا  ال علددديم  –فددي دطبيددي   كددا  مدد ا القددانون  –( مادده  يع بددر افدد  19 

 ا  اض  لم يبل  ثماني علره  اة كاملة(.

الحدددد  فدددال فدددي المددداده الثامادددة ماددده  ي دددمت  ددددثا  مدددت بلددد   9119( ل ددداة 9 عدددرت  دددانون العمدددل ا ادندددي    الدددر م  

فقدددد عرفدددت  9100( ل ددداة 9 مدددا  دددانون  مايدددة الطفولدددة الليبدددي    الدددر م  ال دددابعة مدددت عمدددري  لدددم يددد م الثامادددة علدددره(  

ه الطفدددل ب نددده  يقصدددد بالطفدددل مدددو الصدددتير الددد   لدددم دبلددد   ددداه ال اد دددة علدددره  يلدددمل  لدددا ال اددديت فدددي المددداده ا  لدددت ماددد

 دددواا القاصدددر الليبدددي  مدددت  الادددا  ب اظددديم  9110( ل ددداة 90بطدددت  مددده(   عرفدددت المددداده الثالثدددة مدددت القدددانون    الدددر م  

 مي (.مم في  كمه الطفل ب نه  الصتير مو مت لم يبل   ت الرشد ممي ا    لير م

إ  ندددل القدددانون المددددني  ثددد   م دددميا  ما لفدددة مدددي الطفدددل  الحدددد   القاصدددر   [20]  ا ددد ادمت القدددوانيت العرا يدددة

ن  دددت الرشدددد مدددي ثمددداني علدددره  ددداة كاملدددة   دددرا فدددي المددداده  ( ماددده 909فدددي المددداده   9199( ل ددداة 90العرا دددي ا دددم  

 9190( ل دددداة 09اعايدددة القاصددددريت العرا ددددي    الددددر م   مددددا  ددددانون ن  دددت ال مييدددد  مددددي  ددددبم  ددداوا  كاملددددة   ( 10/0 

الصددتير الدد   لددم يبلدد   ددت الرشددد ب مددا  الثاماددة علددره مددت العمددر   يعددد مددت       :/فقددد عددرت القاصددر فددي المدداده  الثالثددة

ثانيدددا( مدددت القدددانون نف ددده /10 كمدددل الاام دددة علدددره مدددت العمدددر  دددد  ج بدددإ ن المحكمدددة كامدددل ا مليدددة(   عرفدددت المددداده  

مليدددة    فا دددددما القاصدددر ب نددده  يقصددددد بددده  لددددراو مددد ا القددددانون الصدددتير  ال اددديت  مددددت دقدددرا المحكمددددة  نددده نددددا ل ا 

   إ ا دلت القرياة علت   ت  لا(.إ التائ،  المفقود 
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دددَم العمدددر ال مادددي للطفدددل فددد 9191( ل ددداة 09 ددددا  العرا دددي    الدددر م  مددا فيمدددا يادددل  دددانون ا  ي الاافددد   المعددددا  فقدددد     

المددداده الثالثدددة ماددده  فدددي فقراد دددا الدددث   علدددت الاحدددو اآلددددي:  عددددي صدددتيرا إ ا لدددم يددد م ال ا دددعة    ددددثا إن  ددددم ال ا دددعة  لدددم 

ددددم الاام ددة علدددر  دددم ال ا دددعة  لددم يددد م الاام ددة علدددر   يع بددر الحدددد  ف ددت إ ا  ن إيدد م الثامادددة علددر مدددت عمددري   صدددبيا 

  لم ي م الثاماة علر(.

الاافددد  فقدددد ا ددد اد  لفددد  الحدددد   الددد   عرفددده عاددددما عدددرت العامدددل  0099( ل ددداة10لعرا دددي    الدددر م   مدددا  دددانون العمدددل ا

نثددت بلدد  الاام ددة علددر مددت العمددر  لددم يدد م الثامادددة   دداد   علددرن: مددو كددل شددال  كددرا كددان    -9الحددد  فددي المدداده 

اثادددان -9طفدددل فدددي المددداده  شددداا  الددد يت مدددم د ن  دددت الثامادددة علدددره   عدددرت العلدددر(   بددد لا فا  ددددا  مدددم كدددل ا 

 ( مت العمر(.99  شال لم ي م    علر ن الطفل: 

ن إن  للددد، ال لدددريعا  جعلدددت ن ايدددة مر لدددة الطفولدددة مدددم بدايدددة الثامادددة علدددره   ب مام دددا   بددد لا فددد ي  دددح ممدددا دقدددد      

فددددل  الحددددد  ن ايددددة مر لددددة الطفولددددة دكددددون ببدايددددة  ددددت الثاماددددة علددددره   مددددت ال لددددريعا  مددددت  ددددا   بدددديت د ددددمية الط

دددتر    [21]  الصدددتير  القاصدددر  مادددا  مدددت ميددد  بيا دددا ن إ د مدددم ال لدددريعا  كافدددة علدددت صدددفة  ا دددده للطفدددل  مدددي الص 

ا  لفددت فددي الحددد ا دنددت    ا علددت فددي ن ايددة  ددت الطفولددة  لدد لا فالحمايددة ال  ائيددة ماددا دم ددد إلددت كددل صددتير مادد  لحظددة 

ن الطفدددل مدددو مدددت لدددم ي  دددا ا  دددت الثامادددة علدددر  ابطدددت  المدددي د إلدددت بلولددده  دددت الرشدددد  إ  ادفقدددت ال لدددريعا  علدددت 

 [22] . ا  ت الثاماة علرهامر لة الطفولة بعد  د 

صددة القدددوا  ا دد  ت الفق ددداا  القددوانيت فدددي   ددم دعريددد  مو ددد  شدددامل للطفددل    لدددا ب ددب، دبدددايت  ج ددا  الاظدددر    

ن الطفدددل مدددو الصدددتير ماددد    ددددده إلدددت إللددد، القدددوانيت  ن الدددر   الدددراجح فدددي    إفكدددل يعرفددده   ددد، دوج ادددده  ميولددده  

يدددة مر لدددة الطفولدددة بدددالو ده  ا  لفدددوا فدددي ن اي  دددا بددديت ن الفق ددداا  القدددوانيت ادفقدددوا علدددت بداإدمدددا  الثامادددة علدددر  إ  إ ددديت 

 دما   ت الثاماة علر  م يي ل ا إلت ادما   ت الاام ة علر.إمو م ل ا إلت 

 الفرع الثاني

 ً  التعريف بالطفل شرعا

لمر لدددة ن البلدددو     ع م ددده مدددي ان  ددداا     ن دددم ادفقدددوا علدددت إا  لددد  الفق ددداا الم دددلميت فدددي   دددم دعريددد  للطفدددل        

الدددي الددبع  د دددميا  ما لفدددة علدددت  د لدددوا مر لددة المرامقدددة  دددمت مر لددة اللدددبام   ن الددبع  مدددا م إالطفولددة   بددد لا فددد

ْفللللِّ  }: ( ددداا  [23]  ن يحددد لم( الطفدددل   يعدددرت الطفدددل لدددد  فق ددداا اللدددرن الحايددد  مو الصدددبي ماددد  الدددو ده إلدددت  أو الّطِّ

وا َعلَللل  َعلللْوَراتِّ  يَن لَلللْم يَْوَهلللر   دددر  مدددو الولدددد الصدددتير مدددت اإلن دددان  يبقدددت مددد ا  عرفددده الدددبع  اآل [24] .﴾ النَِّّسلللا الَّلللنِّ
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ت  ي دددا مو الددد   لدددم يبلددد   دددد  [26]     مدددو  مدددت لدددم يبلددد  الحلدددم( [25]  ا  دددم لددده   دددت يميددد    يدددل   دددت يحددد لم(  ع دددر 

يدددا  مددت مددو لصدددتري     يقصددد بدده  مددو مددت كددان د ن  ددت ال مييدد  بحيددي    [27]  اللدد وه    الدد     يطيددي الاكددا (

 يميدد  عددواا  الا دداا  الرجددداا لصددتري     يقدداا لمدددت د ددا ا  ددت ال مييددد  افددل بددل صدددبي     دد  ا    يددافم    مرامدددي(

 [29] . عرت آ ر بصواه مق  بة الطفل ب نه  مو اللال   ت يح لم(  [28] 

نوثدددة لكددد  ال ا ددديت    مظدددامر الرجولدددة  ا   ددد مية  مدددا يكدددون بالع مدددا  الطبيعيدددة  البلدددو  لدددد  فق ددداا اللدددريعة اإل     

 كددددا  اللددددرعية    يكددددون البلددددو  بال ددددت فبلددددو  الاام ددددة علددددره للصددددتير عاددددد جم ددددوا  مددددو دليددددل ال كليدددد  لمعظددددم ا 

لمعيدددداايت معددددا  ت ددددوا مددددا  ال دددديواي ا  دددد  باالفق دددداا  اللددددافعية    الثاماددددة علددددره عاددددد الحافيددددة  المالكيددددة   يددددر  اإل

   مية مي: ما مرا ل الطفولة في اللريعة اإل  [30] دما  اللال الاام ة علرإع ما  البلو   

 [31] . يبد  بو ده الصتير   ت بلوله ال ابعة مت عمري :طور قبل التمييز)الصبي غير المميز( أوالً:

 [32] . يبد  مت  ت ال ابعة مت عمر الصتير  دا  ي بالبلو  ثانياً: طور التمييز)الصبي المميز(:

بظ ددوا ع مددا  البلددو   يبددد  مددت  ددت الاام ددة علددره    الثاماددة علددره علددت ا دد  ت بدديت العلمدداا  طللور البلللو  : ثالثللاً:

لدددي  علدددت ده فدددا      لددددي م يكدددون  ددددا فاصددد  بددديت مر لدددة الطفولدددة  مر لدددة البلدددو   ال كليددد  لكوندددفدددي كددد  ال ا ددديت  

 [33] .كماا العقل  مو مااا ال كلي 

  

 الفرع الثالث

 تمييز الطفل عما يشتبه به من مفاهيم

 مم ا: لي ا لل ميي  بيا ا   إ د ي لابه مف و  الطفل مم مف و  بع  المصطلحا  مما يق  ي ال طرق    

 مدددو  صددد   [35]  ال مدددم صدددتاا دددل مدددت  ددداه   الصدددتير مدددت كدددان  ددداه   [34] الصدددتر  دددد الكبيدددر الصلللغير: -أوالً 

 فكل صتير مو افل  لكت ليس كل افل مو صتير. [36]  لإلن ان ما  الو ده إلت البلو 

 ً لللنَو  َولَلللداً (:}كدددل مولدددود  كددرا  كدددان    انثدددت صدددتيرا     كبيددرا   ددداا  الوللللد: -ثانيللا  الوليددد مدددت كدددان  دددديي  [37]  ﴾ أو نَتَّخِّ

 الولدددد يطلدددي عليددده  [39] ﴾ َوالَ تَْقت ل لللواْ أوالَدْ لللْم َخْشللليَةَ إِّْملللال    }: ( ددداا   [38]    بعيدددد ع دددٍد بدددالو ده   ال مدددم    د

 الولدددد مدددا دا  فدددي بطدددت  مددده ف دددو  [40] ن يبلددد    الولدددد: ال اددديت   دددت   ددددده ثدددم صدددبي   دددت يفطدددم صدددبي  افدددل إلدددت 
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إلدددت علدددر ثدددم يصدددير  ددد  ا إلدددت  جاددديت فدددإ ا  لددددده  دددمي صدددبيا فدددإ ا فطدددم  دددمي ل مدددا إلدددت  دددبم  دددايت ثدددم يصدددير يافعدددا

 [41] . م ة علر

 ً ً (:}: مددو الصددتير الدد   لددم يفطددم بعددد   دداا الصللبي -ثالثللا ْكللَم َصللبِّيّا ن  َو تَْينَللاو  اْلح  تَللاََّ بِّق للوَّ للنِّ اْلكِّ    مددو  [42]  ﴾يَللا يَْحيَلل  خ 

 [44] .   مت كان ابت  ا يت    ث    ايت [43]  الصتير ما  الو ده إلت الفطا   ال مم صبية

 ً مدددو     [45] الحدددد  الددد   شددد،   دددو  فيلددد،  يصدددير ف يدددا   ويدددا   مدددو اللدددام الطدددر  الحدددديي ال دددت الفتللل : -رابعلللا

يم  }:( اا   [46] ال اي الكريم ه ْم ي قَال  لَه  إِّْبَراهِّ ْعنَا فَتً  يَنْْ ر   [47] .﴾ قَال وا َسمِّ

 ً يَلللا غ اَلملللاً فَقَتَلَللله   }: (مدددو مدددت بدددد  شددداابه بدددالظ وا   ددداا  الغلللال : -خامسلللا    الصدددبي  ددديت [48] ﴾ فَانَطلَقَلللا ََّتَّللل  إِا لَقِّ

يولدددددددددد إلدددددددددت اللدددددددددبام    مدددددددددت  ددددددددداام البلدددددددددو    مدددددددددو المرامدددددددددي المقددددددددداام للحلدددددددددم    الاددددددددداد     العبدددددددددد   

ْكن ونٌ }:( اا [49] ا جير َْأنهْم ل ْؤل ٌؤ مَّ ْم  ْلَماٌن لَّه  ْم غِّ  [50] .﴾ َويَط وف  َعلَْيهِّ

  ي دددا الصدددتير  [52]   الددد لم إل  مدددا: إ ا مددداج    للب ددده اللددد وه [51] الرجددداا يطلدددي علدددت مدددت لدددم يبلددد   التددد   فدددي

 [54]  . الصبي مت الفطا  إلت د م  ايت مت عمري  [53] إلت  د ا ل حاا

 ً  [55] .مت كان ف ي ال ت   اجل  د  ال ت   ديث ا  اجاا   دا  ال ت ا  في مق بل العمرالحدث:  -سادسا

 ً   ع ددد  عاددده  لدددم يبلتددده   يقددداا امدددر ه  اصدددره الطدددرت      صدددر اللددديا:  ب ددده    صدددر عدددت اللددديا:  القاصلللر: -سلللابعا

 لفدد  القاصددر لدديس مددت م ددميا  صددتير ال ددت  إنمددا لقدد، لدده ف ددو ي  ددمت   صددات د علددي  [56]   دمدددي إلددت ليددر بعل ددا

 [57]  بالصتير

 ً فدددإ ا  ددداام الحلدددم ف دددو  [58] لتددد    الف ددداه     اابدددا البلدددو   لدددم يبلتددداالمرامقدددة مقاابدددة البلدددو   اامدددي ا المراهلللق: -ثامنلللا

للددد، بدديت  دددت العاشددره إلدددت إ  ا  لددد  الفق دداا فددي دحديدددد  ددت المرامقدددة  مددي علددت ا  [59] يددافم  مرامددي  مادددام  للحلددم

ن  لدددا مدددا ي فدددا   فيددده الاددداض ج دددا   الثالثدددة علدددره   الاددد ت فيمدددا بيدددا م يرجدددم إلدددت ا ددد  ت ابيعدددة الدددب د  ابيعدددة ا 

 [60] .ج ادمم  ابيعة ب دمم ش نه في  لا ش ن البلو  ب ب، ا   ت ابيعة 

 الفدددرق بددديت كلمدددة  مرامقدددة(  كلمدددة  بلدددو ( فدددالبلو  يق صدددر علدددت نا يدددة  ا دددده مدددت ندددوا ي الامدددو  مدددي الاا يدددة ال ا دددية 

ا نفعدددالي  دبدددد  المرامقدددة مدددت  دددت الثالثدددة علدددر   دددت  مدددا المرامقدددة ف دددي ال دددداج نحدددو الا دددة البددددني  ال ا دددي  العقلدددي  

 [62] .(91-90 مي الف ره ا ن قالية بيت البلو   الرشد  م ي الف ره لالبا بيت   [61]  ت الرشد
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 [63] داكددددا ف مددددا بالتددددان فددددالبلو  فددددي اللتددددة مددددو ا ن  دددداا    الوصددددوا    شدددداات عليدددده  بلتددددت ال اايددددة  الصددددبي إ ا 

   مدددو    دددوه دحدددد  فدددي  [64]  ن  ددداا  دددد الصدددتر فدددي اإلن دددان ليكدددون  مددد  لل كدددالي  اللدددرعية(إ يقصدددد بددده فدددي اللدددرن  

ن اللددداان الحكددديم ابدددف ال كليددد  بالواجبدددا     مدد، آ دددر إلدددت  [65]  الصددبي يادددرج ب دددا مدددت  الدددة الطفولدددة إلدددت الرجولدددة(

داا الديايددددة مليددددة اآل المكلدددد   ن دك مددددل لددددد   كددددا  فددددي جمل  ددددا بلددددرا البلددددو     ثدددداا ا آ المحرمددددا   لدددد    درديدددد، 

داا  الدددد   ياباددددي عليدددده فلدددديس البلددددو  مقصددددود ب اددددده بددددل مددددو الع مددددة الظددددامره المح و ددددة لوجددددود اإل [66] بددددالبلو 

 [67] .ال كلي   د رد، الم ف لية ال  ائية

 ن فدددي مددم مددد ا الدددر   فددي جانددد،  نا لددد   [68] ن الطفددل مدددو الصدددتير  الحددد   اللدددام  الف دددت  التدد    يددر  الدددبع  

ن مف ددو  الطفددل  ا ددم  يلددمل الصددتير  الحددد   الف ددت  التدد   باع بدداا  ندده لددم  معدده فددي جاندد، آ ددر  فوجدده ا دفدداق مددو 

 يبل     د ن  ت البلو   ما ا    ت فاللبام   يد ل  مت مر لة الطفولة  إنما يد ل مر لة البلو .

 المطلب الثاني

 لتجنيدالتعريف با

دعددددد مر لددددة الطفولددددة  ال كددددويت ال  ددددد   الاف ددددي للصددددتير مر لددددة  رجددددة إ  دح دددداج إلددددت اعايددددة  م طلبددددا  

 اصدددة دا ددد م مدددم دلدددا الف دددره العمريدددة الم مدددة ما دددا ال علددديم  ال ت يدددة  العطددد   ليرمدددا   دح ددداج شاصدددية الصدددتير فدددي 

عددددداد  ال ربيددددة كددددون ن ائ  ددددا  ددددليمة فددددي ا مدددد ي المر لددددة إلددددت  مايددددة  اصددددة ما دددد مة مددددم عددددالم الطفولددددة  البددددرااه ل 

ن دقحدددم  د ددد تل ب لدددتيل ا ب عمددداا الحدددرم  الصدددران  ا    ددداا  إ  يعدددد  لدددا جريمدددة بحدددي الطفولدددة  لللدددال م ددد قب     

ن دكدددون فدددي ميددددان ال علددديم   علدددت فكدددر ال طدددرت  ال عصددد،  الق دددل  ال واجدددد فدددي  دددا ا  الق ددداا  الحدددرم بددددا   ال دددي دالددد

بالمو دددون   دددماا المطلددد، إلدددت فدددرعيت  صدددل ا  ا ل عريددد  ال  ايدددد لتدددة   مدددا الثددداني فاصدددل   اادددة لتدددرو اإل

 ل عري  ال  ايد اصط  ا    كال الي:
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 المطلب األول

 تعريف التجنيد لغة

 جمع دم   ا   يدااييت:  ال ادود د ايدد عدت  علدت جمع ددا      ال ادود  جادد   مدو ال طويددم  َجاَّددَ  مدت ا دم التجنيلد:

 الع دكرية بالادمدة ل ل حداق جبداا اإل لل  ايدد علدي م د مد،     ندود   الدة فدي  ليكوندوا كااثدة     درم لمواج دة

 [69] .دياجا صيَّري ف ن ا َجَمعََ ا  َجاَّدَ  :ال اودَ  َجاَّدَ      َعب  َم ْم  اللَّبَاَم: َجاَّدَ  م  ا  د   ف و د ايد ا :َجاَّدَ  جبااية اإل

 المطلب الثاني

 ً  تعريف التجنيد اصطالَّا

عدددددادمم إلمكددددان ا دددد ت ل م إشدددداا   يقصددددد ب  ايددددد ا افدددداا   دددد ادام م فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة  دطويددددم ا 

 كدرا  كدان    انثدت الد   لدم  الطفدل  دم( الم دلحة اإلامابيدة الم موعدا   بدل مدت الطفدل ب  ايدد  يقصدد [70]  فيمدا بعدد(

ب دا  دكلفده ال دي الم دا  ب مرمدا   يافد  ل دا  يد دمر ددابم إلدت الم دلحة   دحويلده الم موعدة إلدت يد م الثامادة علدر مدت العمدر

 عرفددددت مبددددادئ بدددداايس الااصددددة با افدددداا المددددردبطيت  [71]   ددددواا  كانددددت ا عمدددداا   اليددددة    ا عمدددداا الم صددددلة ب ددددا(

ف بقدددوه م دددلحة    جماعدددة م دددلحة ( الطفدددل المدددردب9-0المددداده  فدددي  0000بدددالقوا  الم دددلحة    ال ماعدددا  الم دددلحة لعدددا  

ب نددده    شدددال د ن الثامادددة علدددره مدددت عمدددري جادددد    ا ددد اد    اليدددا    فدددي الما دددي  مدددت  بدددل  دددوه م دددلحة    جماعدددة 

م ددددلحة   يددددا كانددددت الم ددددا  ال ددددي ا ددددطلم ب ددددا  بمددددا فددددي  لددددا علددددت  ددددبيل الدددد كر   الحصددددر  ا افدددداا  ا   د  الباددددا  

 مدددداليت     ددددعاه    جوا دددديس     لددددراو جا ددددية     يقصددددد ب ددددا فقددددف ا افدددداا  الم دددد ادمون كمحدددداابيت    ا دددداه   

( مددددت مبددددادئ بدددداايس ال  ايددددد 9-0الملددددااكون    الدددد يت  ددددبي  ن شددددااكوا مباشددددره فددددي  عمدددداا   اليددددة(   عرفددددت المدددداده 

ال ماعدددددا  ب نه د ايدددددد ا افددددداا    دعبىددددد  م اإلل اميدددددة  ال بريدددددة  الطوعيدددددة فدددددي    ندددددون مدددددت القدددددوا  الم دددددلحة    

( مدددت مبدددادئ بددداايس ال  ايدددد    ا  ددد ادا  بصدددواه ليدددر ملدددر عة ب نددده  د ايدددد ا افددداا 9-0الم دددلحة(   عرفدددت المددداده 

   ا ددد ادام م د ن مراعددداه الحدددد ا دندددت لل دددت الماصدددو  عليددده فدددي المعامددددا  الد ليدددة الماطبقدددة علدددت القدددوه الم دددلحة    

 0090( مدددت  دددانون الطفدددل ال دددوداني ل ددداة9المددداده    مددداالقدددومي المطبدددي(  ال ماعدددة الم دددلحة المعايدددة    بموجددد، القدددانون 

إ  نصددت علددت دعريددد  الطفددل ال اددد  ب نددده مت لددم ي  ددا ا الثامادددة علددر مددت العمدددر  الدد   ي عدديت    يقبدددل    يفددرو عليددده 

 ا ن ما      وه ع كرية    شبه ع كرية  واا  كانت ماظمة    لير ماظمة(. 
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مدددت  لدددا يمكاادددا دعريددد  د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي ا عمددداا الم دددلحة ب نددده  ا  ددد ادا  ليدددر الملدددر ن لمدددت لدددم يددد م   

الثامادددة علدددر مدددت العمدددر للقيدددا  با عمددداا الق اليدددة    ليدددر الق اليدددة كافدددة  إ  ي ددد تل ال ددداني بددد لا  اجدددة الصدددتير ا   صدددادية 

ماالفدددة للقدددوانيت  دددواا  كدددان ال ددداني  دددوا  نظاميدددة    ليدددر نظاميدددة(  جراميدددة إفعددداا  دااكددده لمدددا يقدددو  بددده مدددت إ عدددد  

  عااصر م ا ال عري  مي:

 دددد ق الطفددددل   كددددا  القددددانون الددددد لي  الددددوااي  الدددد   يمثددددل  طددددر علددددت  ليددددر الملددددر ن الدددد   ياددددال   ا  دددد ادا -9

الحددددر م  الا اعددددا   صددددح ه   دددد م ه  علددددت م دددد قبله  يا  ددددا  قدددده فددددي ال علدددديم  الامدددداا   قدددده العددددي  بعيدددددا عددددت 

 الم لحة.

 يكون ا   ت ا في ال  ايد لمت لم ي م الثاماة علره مت عمري.  ن -0

لدددم يحصدددر الو دددائل ال دددي  دددد ي اددد ما ال ددداني مدددت  جدددل ا ددد ت ا الطفدددل بال  ايدددد فعبدددااه  القيدددا  با عمددداا الق اليدددة كافدددة( -1

الطبيعدددة الم تيددره ل ددا  مدددت  جددل مادددم اللددبس الددد   جدداا   ا ددعة  دواكددد، ال طددواا  ال دددي دطددر  علددت الم  معدددا  ب ددب، 

  د يثاا فيما لو دم  صر الو ائل مما يفلت ال ااه مت العقام. 

 دددبام الرئي ددددة  الم مدددة ل ن دددما  إلدددت صدددفوت القددددوا   ددددد لايدددة ال  ايدددد بالحاجدددة ا   صددددادية فدددالفقر مدددو   دددد ا -9

الطفدددل الم ددد تَل مادددافم ماديدددة  دددواا  كاندددت نقدددود    مقابدددل  مايدددة الم دددلحة  لقيدددا  الصدددتير با عمددداا الق اليدددة كافدددة  فيطلددد، 

ل نفقدددا  المعيلددددة   دددره الصددددتير    نفقدددة الم ددددكت   دددره الصدددتير مددددت الحدددر م     الا اعددددا  الم دددلحة    دفددددم الم  ددد ت 

  ره.ال   دقطت فيه ا 

عمددداا ماالفدددة للقدددوانيت  داا   ال مييددد  لدددد  الصدددتير لمدددا يقدددو  بددده مدددت ن ي ددد تل ال ددداني  الدددة صدددتر ال دددت  عدددد  اإل -9

 الد لية  الوااية علت  ٍد  واا.

 لم يفرق بيت كون ال اني الم  تل للصتير  وا  نظامية    لير نظامية.-9

دعدددد عمددداا دددد ل  ددمت  ددد د م امددده كم اددد م دد اد  فدددي ا عمدداا الم ددلحة  ن مددا يقددو  بددده الطفددل مددت  ن  دد  

ن  لددا يا  ددا  قدده فددي العددي  فددي بيىددة  ددليمة بعيددد عددت جراميددة  إن كددان مدداَظم  ددمت صددفوت  ددوا  نظاميددة   إ عمدداا 

الاددد ان  ا    ددداا   قددده فدددي ال علددديم الددد   يامدددي  داادددده ال مايدددة  الاف دددية  ي علددده فدددردا  صدددالحا يبادددي الم  مدددم   عاصدددرا  

شدددرا  الطفددددل في ددددا  د ايددددي با عمدددداا الم ددددلحة ف ددددو إ  ددد ق الحددددر م عددددد  مددددَاما  يالدددد  علددددت الق دددل  ال اريدددد،  فمددددت 

يك ْم   دددد مية دطبيقددددا  لقولدددده دعددددإلت:  عددددرات  القددددوانيت    ي ددددا ماددددال  لللددددريعة اإلماددددال  ل  دددد ق  ا  َوالَ ت ْلق للللواْ بِّأَْيللللدِّ
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فحاجددددة الطفددددل ا   صددددادية   دبددددرا دلددددتيله با عمدددداا الم ددددلحة    ا عمدددداا الماالفددددة لللددددريعة  [72]  ...﴾إللللل  التَّْهل َكللللة

 عرات  القوانيت الااف ه. ا   ق  ا 

 المبحث الثاني

 رْان جريمة تجنيد األطفال أ

اكددددان جريمددددة د ايددددد ا افدددداا   دددد ادام م فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة بددددالركت الاددددا   الم مثددددل بمحددددل  د مثددددل  

يمدددة  مدددو الطفدددل  الدددركت المددداد   المعادددو    بددد لا فقدددد   دددم المبحدددي إلدددت مطالددد، ثددد    صدددل ا  ا للدددركت ال ر

 الاا  الم مثل في الطفل   صل الثاني للركت الماد   ما الثالي ف اا ا الركت المعاو    كال الي:

 المطلب األول

 محل الجريمة

 الطفل

 ددددراا ال لددددريعا  ال  ائيددددة  القددددوانيت الااصددددة المكملددددة ل ددددا الحمايددددة الماا ددددبة  ال امددددة ف بددددد مددددت إمددددت  جددددل  

دمدددا  الثامادددة علدددر مدددت إ  مدددت لدددم يددد م ال دددت المقدددراه  انوندددا  مدددي  ددددوفر صدددفة الصدددتر فدددي الم ادددت عليددده محدددل الحمايدددة  

   ندددده إم م فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة   لددددم دددددال لالبيددددة ال لددددريعا  علددددت جريمددددة د ايددددد ا افدددداا   دددد ادا [73] العمددددر

بعددد  الاصدددو  ال اائيدددة دلدددير إلدددت اشددد راا صدددتر ال دددت مدددت  جدددل الا دددون   كدددا  مددد ي الاصدددو   إ  ندددل الملدددرن 

ن يكدددون الطفدددل د ن  دددت الثامادددة علدددر مدددت عمدددري لكدددي ي ددد فيد مدددت دطبيدددي  مكدددرا( ي ددد،  999ال دددوا  فدددي المددداده  

 المعدددددا بالقددددانون الصددددادا  9199( لعددددا  99العقوبددددا     الددددر م   الددددال عليدددده    ددددرا الملددددرن ال  ائددددر  فددددي  ددددانون

: كدددل مددت يحدددا ا  طددد   اصدددر لدددم يكمددل الثامادددة علدددر  ددداة بدددالعا     ال  ديدددد...(  9-مكدددرا011فدددي المددداده   0099عددا  

اعددددة  ددددلحة    المعدددددا     الدددد  يره    نقل ددددا    ااإ  يقددددو  الصددددتير مددددت  دددد ا إشددددراكه فددددي ا عمدددداا الق اليددددة بحمددددل ا 

الم ف دددرا     ا  ددد ادا  فدددي نقددداا ال ف دددي     المرا بدددة    ا  ددد ط ن    دلددد يت ا ن بددداي    ا ددد ادامه كددددان بلدددر     

ن صددتر ال ددت فددي مر لددة الطفولددة مددي محددل الحمايددة  فددي م دداعده ال ادداه   دددم  م فددي ا عمدداا الق اليددة. ي بدديت مددت  لددا 

 بة علت ال اني. ا  ا يفرو الملرن العقو ال  ائية ال ي علت 
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 المطلب الثاني

 الرْن المادي

ي مثددددل الددددركت المدددداد  فددددي جريمددددة د ايددددد ا افدددداا فددددي الفعددددل الدددد   يلددددكل ان  اكددددا للقددددانون الدددد   نظددددم ال ريمددددة  إ      

فال  ايدددد  دددد يكدددون بال رليددد،  [74] يف دددرو  جدددود  دددلو     فعدددل صدددادا عدددت ال ددداني فدددي  دددبيل دحقيدددي التايدددة ال رميدددة

 اددددان الطفددددل با ن ددددما  إلددددت الم موعددددة الم ددددلحة  الق دددداا فددددي صددددفوف ا     إمددددت  دددد ا الوعددددود  العطايددددا  ال لدددد يم  

بال رميددد، مدددت  ددد ا الاطددد   مماا دددة العاددد   ال  ديدددد  ال دددتف علدددت الطفدددل  در يعددده  فال  ايدددد لالبدددا مدددا يكدددون   دددرا  

مايددددة المحيطددددة بالطفددددل إ  يوجددددد الطفددددل  ددددمت ماطقددددة د دددديطر علي ددددا    صددددادية  ا    ن ي ددددة للظددددر ت ا ج ماعيددددة  ا

عمدداا الق دداا    العمددل فددي  دددم  ا بدد   صددواه مددت الصددوا    ددد د مددم بدديت  جماعددة م ددلحة  د بددري علددت ا ن ددما  إلددت 

ا  علدددت  دددٍد  دددواا  ندددالطفدددل  بددديت مدددت ي اددددي صدددلة  رابدددة في اددددي لادمدددة ال ماعدددة الم دددلحة   يلدددمل ال  ايدددد الددد كوا  اإل

ندددا  فدددي  دمدددة ال اددداه  دددواا فدددي إ  ي ادددد الددد كوا لالبدددا ل شددد را  فدددي ا عمددداا الق اليدددة    ا عمددداا الم علقدددة ب دددا  د ادددد ا 

فصدددوا ال دددلو  المكدددون للدددركت المددداد  الددد   دقدددو   [75] ا عمددداا الما ليدددة    المعاشدددره ال ا دددية    ليرمدددا مدددت ا عمددداا

 ن د ا  الصوا ال الية:   ادام م في ا عماا الم لحة يمكت به جريمة د ايد ا افاا  

 مدددو كدددل فعدددل     دددلو  مدددت   يقصدددد بددده اصدددط  ا [76] لتدددة مدددو ال اويددد   الوعيدددد  ال وعدددد بالعقوبدددة أوالَ: التهديلللد:

ن يبعدددي الادددوت    الرمبدددة فدددي نفدددس الصدددتير ب ددددت ا  دددراا بددده    بددد   شدددال آ دددر ي مددده  مدددري ممدددا يحمدددل  شددد نه 

د ددداا بالبلدددر العرا دددي إ  ندددل علدددت مددد ي علدددت مددد ي الصدددوا  دددانون مكافحدددة اإل [77]  علدددت دافيددد  البدددة ال ددداني(الصدددتير 

   : د ايددددد ا شاا ....بوا ددددطة ال  ديددددد بددددالقوه..(  إ  جدددداا الددددال عامددددا  -9فددددي المدددداده    0090( ل دددداة 09   الددددر م  

لم دددلحة بدددالقوه  لدددم يكدددت لديدددة الرلبدددة فدددي ا ن دددما  ن يددد م ا ددد ادامه فدددي ا عمددداا ا يلدددمل البدددال   الصدددتير الددد   يمكدددت 

 إلت ال ماعا  الم لحة.

ا  ددد عماا     دمكادددوا مدددت ا ددد ت ا  ددد اج ه:  [78] او ا ددد ثماامالتدددة  مدددت ا ددد تل   ا ددد ت ا ا  ثانيلللاَ: االسلللتغالل:

 دددااه مددت مدد ا ا  دد ت ا   ا ددد تل الو ددت: ان فددم بددده   ا دد تل اللددال: ان فددم ماددده بتيددر  ددي ل امددده الدد   ي دددت إلددت اإل

لرا ددددا شاصددددية   ا دددد تَل فدددد ن:      دددد  مددددت التلددددة   ا دددد تل: ا دددد فاد      نفددددو ي     ددددعفه    ل اددددي مددددت  اائ ددددا 

ام    ا  دددد فاده مددددت آلمدددد يقصددددد با  دددد ت ا اصددددط  ا  ب ندددده ا دددد ادا  شددددال   دددديلة  [79]  ا دددد تل مالدددده: ا دددد ثمري

 ل  دددد ت ا مف ددددوميت ا  ا ا دددد ادا   [80] ايبددددة شددددال    ج لدددده    ع دددد ي ل  ددددم  ددددي    جاددددي ابددددح ليددددر عددددادا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 999 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

فا  دددد ت ا مددددو ع  ددددة اج ماعيددددة  [81] شدددديا     ددددب، كددددان  الثدددداني ا دددد ادا  شدددديا مددددا بطريقددددة تالمددددة     ا ددددية

مدددت  جدددل مصدددلحة آ دددريت  إ  يعامدددل الاددداض كمدددواد مدددالي  شددداا  معياددديت بلدددكل  ددديا    تدددالم  م ددد مره يعامدددل في دددا 

 ددددريت  ق دددم فددددي شددداا  بتيددددر  جددده  ددددي    بادددس اآل شدددكاا ا  دددد ت ا   ددد  شدددديا مدددت شددددال    م موعدددة   مدددت 

 دددريت بلدددكل دمييددد   ياددد ة عاددده فائدددده جبددداا شدددال بلدددكل مباشدددر    ليدددر مباشدددر علدددت العمدددل    معاملدددة اآلإال  دددااه    

  دصددددرت مددددت شدددد نه   مددددو    دددد ت ا المقصددددود ماددددا المددددرادت ل  دددد ادا   يقصددددد بدددده ددددريت   اللددددبع   م ددددره لآ

دحويدددل اللدددال إلدددت شددديا مددداد   ا ددد ت ا ج ددددي    ج ددددي البددددني    الددد ماي    كدددل مدددا ي علدددي باللدددال  إ  يعامدددل 

 [82] .شياا المادية مت  يي  ابلي ه ل ن فان(اللال معاملة ا 

-11فدددي المددداده   0099( ل ددداة 1مددد ي الصدددواه فدددي  دددانون  قدددوق الطفدددل    الدددر م  مدددااادي علدددت إ  ندددل الملدددرن اإل     

   يدددة    العقليدددة  مدددا ي ددد دعي  قددده فدددي الحمايدددة : يعدددد بوجددده  دددا  ممدددا ي ددددد  ددد مة الطفدددل البدنيدددة    الاف دددية    ا 9

ل عصددددد،    فكدددداا ا جددددرا  المدددداظم كدددد ان دعددددرو الطفددددل ل  دددد ت ا مددددت  بددددل ال اظيمددددا  ليددددر الملددددر عة  فددددي اإل

 ددددداا با شددددداا  دفدددددي  دددددانون مادددددم اإل [83]  الكراميدددددة للقيدددددا  ب عمددددداا العاددددد   ال ر يدددددم(    دددددرا الملدددددرن ال ون دددددي

جراميدددة    نددد ان م دددلح... مدددت إنلدددطة  : يعدددد ا ددد ادا  افدددل فدددي 9-9فدددي المددداده   0099( ل ددداة 99 مكافح ددده    الدددر م  

 المعددددا   كدددا   دددانون  0091( ل ددداة 99نون    الدددر م  المماا دددا  اللدددبيه بدددالرق(   ندددل الملدددرن ال دددوا  فدددي القدددا

يعا ددد، كددل مدددت جادددد افددد  د ن  ددت الثامادددة علدددر مدددت -9مكدددرا 999فددي المددداده   9191( ل ددداة 999العقوبددا     الدددر م  

 عمري...    ا  ادامه في نقاا ال ف ي ..    ا  ادامه كدان بلر (.

دددَ  اْلَاْطفَدددةَ فَ َدْبَعَددده  الكمدددا فدددي  ولددده دعددد [84] يا ا  ددد  م     مدددو  دددرعة   ددد  اللددد ثالثلللاَ: الخطلللف لغلللة: ت:  إ  َّ َمدددْت َ ط 

ددددَ اٌم ثَا  ددددٌ، ﴾  . الاطفددددة ا  دددد  ض م دددداا ة [86]    نلددددل    ان دددد ن   ا  طدددد  شاصددددا  إ  ان  عدددده  ا  طدددد   [85] ش 

[87] 

شدددكاا القدددوه كافدددة    بطريدددي ال حايدددل    ا  ددد دااج   مدددو ا  ددد  ال دددريم با ددد ادا    يقصدددد بدددالاط  اصدددط  ا  

عدداد الم اددت عليدده مددت مكاندده    دتييددر  ددف  دديري   لددا بإدمددا  ال دديطره عليددده إبن يكددون محدد  ل دد ي ال ريمددة   لمددا يمكددت 

ب نددده  ان ددد ان الم ادددت   عدددرت  ي دددا [88]  د ن الفصددل بددديت الفعدددل  ال دددرائم ال  قدددة لدده بتددد  الاظدددر عدددت الدددد افم كافددة(

يددده الصدددتير بدددالقوه الماديدددة    المعاويدددة لحرمانددده مدددت  ري ددده  دقييددددما ممدددت ددددربط م بددده صدددلة  نقلددده بعيددددا لمكدددان آ دددر عل

 الاطددددد   دددددد يكدددددون بدددددالقوه    الاددددددان لمتددددداداه الصدددددتير مكدددددان دواجدددددد  [89]  بقصدددددد ا ددددد ادامه    لدددددرو كدددددان(

 ي اددد  الاطددد  مدددت  جدددل ا ددد ادا  الصدددتير فدددي ا عمددداا الم دددلحة بدددان  ان الم ادددت عليددده الطفدددل مدددت المكدددان  [90]   دددرده
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الددد   ي واجدددد فيددده باقلددده إلدددت مكدددان بعيدددد  م  دددوا عدددت   يددده  عمدددت لددده  دددلطة  انونيدددة عليددده  ماعددده مدددت العدددوده الدددي م 

  ال دددما  لددده بال اقدددل  دددااج  دددد د المكدددان بعددداد ال ددديطره الكاملدددة علدددت الصدددتير لف دددره اويلدددة ن دددبيا  عدددد ي ف دددرو فدددي ا 

 ددع  الم اددت عليدده عددت المقا مددة    الددة مددم   ددرعة بقددوه ا ع دددااعلت اآل ددريت يقصددد بدده    [91] ليددهإالدد   دددم نقلدده 

 [92]  عليده( لل ديطره   دري بقصدد  ديري  دف دحويدل مكانده     عدت  المفاجد ه  بإبعدادي  ا  د دااج بالحيلدة مصدحوم

 [93] . جل ا   طات مو ا ن قاا بالصتير مت مكان إلت آ ر  فية ا   دااج مت 

دعدددرو الطفدددل للاطددد ..    لدددرو  1-19إ  ندددل  دددانون الطفدددل اإلمدددااادي علدددت مددد ي الصدددواه فدددي المددداده  

( ل ددددداة 99شدددددكاا(   ندددددل علدددددت مددددد ي الصدددددواه  دددددانون العقوبدددددا  ال  ائدددددر  ا دددددم     ا ددددد ت له بددددد   شدددددكل مدددددت ا 

يعا دددد،... كددددل مددددت ياطدددد     يحددددا ا  –مكددددرا 011  لددددا فددددي المدددداده   0099بالقددددانون ل دددداة المعدددددا  المدددد مم 9199

 طدددد   اصددددر لددددم يدددد م الثاماددددة علددددر عددددت اريددددي العادددد     ال  ديددددد    ا  دددد دااج    لددددرو كددددان...(   نددددل  ددددانون 

-9اإلامابيددددة:ديددددة مددددت ا فعدددداا فعدددداا اآلدعددددد ا -0فددددي المدددداده   0009( ل دددداة 91مكافحددددة اإلامددددام العرا ددددي    الددددر م 

 مت  الو ده الوااية  ال ل يم علت اإلامام(. ط     دقييد  ريا  ا فراد    ا   اامم....مت ش نه د ديد ا 

 المطلب الثالث

 الرْن المعنوي

دعدددد جريمدددة د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي ا عمددداا الم دددلحة جريمدددة عمديدددة إ  ي ددد، ددددوافر القصدددد ال رمدددي 

ن    ددددواا  كددددان ال دددداني فددددردا    م موعددددة م ددددلحة ف بددددد لل دددداني  [94] ااده الا ي ددددةإفعددددل  ااده الإلددددد  ال دددداني  مددددي 

اددداا الادمدددة الع دددكرية    اثاددداا الحدددر م  الا عدددا  إيقدددو  ب لدددتيل ا افددداا فدددي م ددداا العمدددل الم دددلح  دددواا  كدددان فدددي 

  ا ددد ادا  الصدددتير  بدددإااده الفعدددل جراميدددة لدددد  ال ددداني  دددواا الفدددرد    ال يىدددة  ال دددي د مثدددل الم دددلحة مدددم  ددددوفر الايدددة اإل

محددددل ال ريمددددة فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة ب  ايدددددي    جعلدددده ي طددددون للقيددددا  با عمدددداا اإلامابيددددة     ا  الصددددلة ب ددددا كاقددددل 

 ابمددددا القيددددا  بددددالقال  الق ددددل    د ايددددد ا افدددداا بقصددددد   ا  ددددلحة  الدددد  ائر  جمددددم المعلومددددا   اااعددددة الم ف ددددرا 

جراميددددة للفعددددل بكوندددده ي اددددد مددددم علمدددده بالصددددفة اإل [95]  ال  ددددوا    مماا ددددة الدددددعااه   يددددام م ب عمدددداا   ددددر  كالالددددل

ال دددوا   0091( ل ددداة 99ن ددد دا علدددت  لدددا مدددت  ددد ا ندددل القدددانون ا دددم  [96] شدددال لدددم ي  دددا ا  ددداه الثامادددة علدددر

شددددراكه فددددي إكددددل مددددت جاددددد... بقصددددد  9-مكددددرا 999فددددي المدددداده   9191( ل دددداة 999المعدددددا لقددددانون العقوبددددا  ا ددددم  

 عمليا    الية    ليرما...(.
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 المبحث الثالث

 عقوبة جريمة تجنيد األطفال 

نصدددددت بعددددد  ال لدددددريعا  علدددددت عقوبدددددة جريمدددددة د ايدددددد ا افددددداا  إ   دددددرا الملدددددرن ال دددددوا  فدددددي القدددددانون 

: كددددل مددددت جاددددد 9-مكددددرا 999فددددي المدددداده   9191( ل دددداة 999المعدددددا لقددددانون العقوبددددا  ا ددددم   0091( ل دددداة 99ا ددددم 

 د ن  دددت الثامادددة علدددر مدددت عمدددري بقصدددد إشدددراكه فدددي عمليدددا    اليدددة... يعا ددد، با شدددتاا اللدددا ة المف  دددة مدددت علدددر افددد 

 دددايت إلدددت علدددريت  ددداة   الترامدددة مدددت مليدددون إلدددت ث ثدددة م يددديت ليدددره  دددواية(   نصدددت الفقدددره الثانيدددة مدددت المددداده نف ددد ا 

عطدددااي إ  عامددة دائمدددة بالطفدددل    ا ع ددداا ال ا دددي عليددده     ددددا شدددتاا اللددا ة المفبدددده إ ا ن دددم عددت الفعدددل إلددت عقوبدددة ا 

 د  ال ر  إلت  فاه الطفل. عدا  إ ا     يا مت المفثرا  العقلية  دكون العقوبة اإل همواد مادا

( بعقوبدددة 91 مكافح ددده فدددي المددداده  0099 عا ددد، الملدددرن ال ون دددي فدددي  دددانون مادددم ا د ددداا با شددداا  لعدددا  

جراميدددة    إلدددطة  نلددد  دياددداا كدددل مدددت ي ددد اد  افدددل فدددي    طيدددة(  دددداما  م دددون ة بترامعدددوا   ال ددد ت مدددده علدددر 

(مددددت القددددانون نف دددده إ  نصددددت علدددت عقوبددددا  دبعيددددة كمصدددداداه ا مددددواا 90(   مددددا المددداده 9-9نددد ان م ددددلح  فددددي المدددداده 

إلددددت  مددددة ماليددددة د ددداا بالبلددددر  لددددو ان قلدددت الم  ديدددة مددددت مدددد ي ال ريمدددة بصددددواه مباشددددره    ليدددر مباشددددره مددددت جددددرائم اإل

اصددددده الماليددددة لل دددداني    بع دددد ا  إ ا ثبددددت ا دددد عمال ا فددددي   ددددر    مصدددداداه جميددددم ا مددددواا الماقولددددة  العقاايددددة  ا 

جراميدددة    نددد ان م دددلح  فدددي  ددداا عدددد  ال وصدددل إلدددت الح ددد  الفعلدددي علدددت ا مدددواا يحكدددم إا ددد ادا  ا افددداا فدددي انلدددطة 

علقدددت ب دددا ال ريمدددة ل قدددو  مقدددا  المصددداداه مدددم الحكدددم علدددت ال ددداني بماعددده بترامة  طيدددة(   دقدددل عدددت  يمدددة ا مدددواا ال دددي د

 امدددة فدددي  مددداكت معيادددة مدددده   داايدددة    المادددم مددت اإلنلدددطة الم ايدددة  الوتدددائ  العامددة  الحكدددم بالمرا بدددة اإلمددت مباشدددره ا 

دنامدددا القدددانوني   إ ا    إ ا  دددرا  المحكمدددة الحدددف مدددت العقوبدددة إلدددت إعدددوا     هدقدددل عدددت ثددد    ددداوا     د يدددد عدددت علدددر

اا ددي ال ون ددية  يحظددر عليدده د ول ددا مددد  الحيدداه لكددون جريمددة ا ددد ادا  جابددي يحكددم عليدده بددالطرد مددت ا  كددان ال دداني 

الطفددددل فددددي ا عمدددداا الم ددددلحة جاايددددة  فددددي القددددانون ال ون ددددي   مددددا إ ا كددددان ال دددداني شددددال معاددددو  يمددددااض ا دددد ادا  

عمالددده لمدددده  مدددس  ددداوا      لددده مدددم الترامة  طيدددة(  ال دددي د دددا    اشدددره ا افددداا فدددي ا عمددداا الم دددلحة يحدددر  مدددت مب

 دددعات   ة يمدددة ا مدددواا الم حصدددل علي دددا مدددت جدددراا ا ددد ادا  الطفدددل فدددي الاددد ان الم دددلح بمدددا   يقدددل مقددددااما عدددت  م ددد

مدددة مىدددة ( علدددت عقوبدددة ال ددد ت مدددد  الحيددداه  بترا09 يمدددة الترامدددة ال دددي دقدددم علدددت ا فدددراد الطبيعيددديت   نصدددت المددداده  

لدددد  دياددداا إ ا ندددد ة عدددت ا ددد ادا  الطفددددل فدددي ا عمدددداا الم دددلحة مددددو  ال دددحية    ان حاامددددا     لددد  دياددداا إلددددت مدددائ ي  

 د  إلت ان حااما. صاب  ا بمرو إ
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ن الاطددد  صدددواه مدددت صدددوا ال دددلو  المكدددون للدددركت المددداد  ل ريمدددة د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي   بمدددا 

ي باطددد  الصدددتير ل  ايددددي    يقدددو  ببيعددده ل  دددا   ا  نلدددااا  ملدددبومة   ددد عمال م ا عمددداا الم دددلحة  إ  يقدددو  ال دددان

امابيدددة ف   ددد  مددد ي ال ريمدددة صدددواه ال ريمدددة  دددد اإلن دددانية باع باامدددا صدددواه مدددت صدددوا جريمدددة ا   فددداا إ لدددراو 

د لددت  يددد    ال دددي 0009  فددداا الم عمددد الصددداداه فددي شددداا  مددت اإلالق ددر  ال دددي نددل عي دددا بموجدد، إدفا يدددة  مايددة ا 

 المعددددددا  9199( لعددددا  99الملددددرن ال  ائددددر  فددددي  دددددانون العقوبددددا     الددددر م    دددددر    بدددد لا  [96]0090الافددددا  عددددا  

: يعا دددد، بال ددد ت المفبددددد كدددل مددددت ياطددد     يحددددا ا  طدددد  9-مكددددرا011فددددي المددداده   0099 المكمدددل  المدددد مم بقدددانون

العقوبدددة   اصدددر لدددم يكمدددل الثامادددة علدددر  ددداة بدددالعا     ال  ديدددد    ا  ددد دااج    ليرمدددا مدددت الو دددائل  دطبدددي علدددت الفاعدددل

(إ ا دعدددرو القاصدددر الماطدددوت لل عددد ي،    العاددد  ال ا دددي   إ ا 091الماصدددو  علي دددا فدددي الفقدددره ا  لدددت مدددت المددداده  

درددددد، علددددت الاطدددد   فدددداه ال ددددحية   ي دددد فيد ال دددداني مددددت تددددر ت ال افيدددد  الماصددددو  علي ددددا فددددي مدددد ا القددددانون مددددم 

علدددت الق دددل باإلعددددا  إ ا  دددبي    عاصدددر    دلدددت جاايدددة  دعا ددد، 9-091(  إ  عا بدددت المددداده  019 كدددا  المددداده   مراعددداه 

 المعددددا  المددد مم بدددا مر 9199( ل ددداة 99( مدددت  دددانون العقوبدددا  ال  ائدددر     الدددر م 019  دددر ...(   نصدددت المددداده  

( إ ا   دددم فدددواا  ددددا للح ددد     90علدددت ا ددد فاده ال ددداني مدددت ا عددد اا الماففدددة  فدددي المددداده 9109( ل ددداة 09   الدددر م 

  دافددد  العقوبددة إلدددت الحدددبس مددت  دددا يت إلدددت  مددس  ددداوا  إ ا ان  دددت الحددبس    الح ددد  بعدددد    ددل مدددت علدددره  الاطدد  

(   القدددب  عليددده     ب ددده      ددد ي   بدددل 011يدددا ( كاملدددة مدددت يدددو  ا  طدددات القاصدددر الماصدددو  علي دددا فدددي المددداده  

-019ماصدددو  علي دددا فدددي المدددواد شددد ر إلدددت  دددا يت فدددي الحدددال يت ال جدددرااا    يعا ددد، بدددالحبس مدددت  ددد ة إ   يدددة ااداددد

كثر مدددت علدددره  يدددا (   بدددل اللدددر ن فدددي عمليدددة ال  بدددم فددد اف  العقوبدددة إلدددت  (   إ ا ان  دددت الحدددبس    الح ددد  بعدددد 010

  الحبس مت  مس  اوا  إلت علر  اوا  في  اا ا  طات القاصر.

( 900 المعدددددا فددددي المدددداده الاافددد   9191( ل دددداة 999الملددددرن العرا ددددي فددددي  دددانون العقوبددددا     الددددر م    دددر      

 مايدددة ج ائيدددة عامدددة دلدددمل البدددال   الصدددتير إ ا ندددل علدددت عقوبدددة ال ددد ت المفبدددد إ ا كدددان الماطدددوت انثدددت  ال ددد ت مدددده 

ن يكدددون الم ادددت عليددده  ددددثا لدددم  كدددراي  إ  د يدددد عدددت  مدددس علدددر  ددداة إ ا كدددان الماطدددوت  كدددر   يكدددون الاطددد  بتيدددر 

راي    الحيلددة لمددت لددم يدد م الثاماددة علددر مددت عمددري دكددون العقوبددة ال دد ت المفبددد يدد م الثاماددة علددر   إ ا   ددم الاطدد  بدداإلك

ثدددت  بال ددد ت مدددده   د يدددد عدددت  مدددس علدددره  ددداة إ ا كدددان الماطدددوت  كدددرا    دعدددد تدددر ت دلدددديد  نإ ا كدددان الماطدددوت 

 ديدددد بالق دددل    صدددوا الم ادددت عليددده    ممدددت ل دددم  دددلطة  انونيدددة عليددده     صدددل الفعدددل بال  للعقوبدددة إ ا كدددان ال ددداني مدددت 

تدددامرا لكدددون مددد ي الظدددر ت د ددد ل  ا دددام   ددد    كثدددر بال عددد ي، ال  دددد     الاف دددي    إ ا   دددم الفعدددل مدددت شدددال    
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 ددددريت    ي ددددا يعددددد تددددرت  مددددة مددددت  بددددل الماطددددوت  د ن دددددد ل مفدددداج  مددددت  بددددل اآلا دع ددددل دافيدددد  الحريمددددة د ن مق

( علدددت 901ريدددة علدددت  م دددة علدددر يومدددا   نصدددت المددداده دلدددديد إ ا ااد  مدددده الح ددد     القدددبل    الحرمدددان مدددت الح

دمدددت الثانيدددة علدددر مدددت العمدددر مدددت  بدددل ال ددداني    ليدددري بددداإلكراي    بالحيلدددة بال ددد ت مدددده    نثدددت ال دددي  الدددة  طددد  ا 

    ( بدددالحبس مدددده   د يدددد عدددت  ددداة إ ا لدددم يلحدددي 9-909د يدددد علدددت  مدددس علدددره  ددداة   دافددد  العقوبدددة  فدددي المددداده  

 (  اعة 99ر  الااا  ال حية  بل انق اا  بالماطوت  د

فقدددد ندددل علدددت  مايدددة ج ائيدددة عامدددة دادددل  0009( ل ددداة 91 مدددا  دددانون مكافحدددة اإلامدددام العرا دددي    الدددر م  

صدددي     شدددريا عمدددل     : يعا ددد، باإلعددددا  كدددل مدددت اادكددد، بصدددف ه فددداع  9-9البدددال   الصدددتير  ي دددا إ  نصدددت المددداده  

(   يعا دددد، المحددددرو 9ه فددددي المدددداده الثانيددددة  ما ددددا جريمددددة ا  طددددات الادددداض  الفقددددره مددددت ا عمدددداا اإلامابيددددة الددددوااد

صدددلي مدددم امدددابييت مدددت القيدددا  بدددال رائم الدددوااده فدددي مددد ا القدددانون بعقوبدددة الفاعدددل ا  الماطدددف  الممدددوا  كدددل مدددت مكدددت اإل

ا ددددي دعددددد نددددل  ددددا  ن المدددداده الرابعددددة مددددت  ددددانون مكافحددددة اإلامددددام العر مصدددداداه كافددددة ا مددددواا الم ددددبواة   بمددددا 

-901ن مددد ا الدددال الادددا  يطبدددي بدددد  مدددت ندددل المدددواد إلددد لا فددد9191بالا دددبة إلدددت  دددانون العقوبدددا  العرا دددي ل ددداة 

 ددد ادام م فدددي ا عمددداا الم دددلحة ان جريمدددة د ايدددد ا افددداا فدددي  ( عمددد  بقاعدددده الادددا  يقيدددد العدددا . ي  دددح مدددت  لدددا 909

 جااية بالاظر لعقوب  ا.

 الخاتمة   

دوصدددلاا مدددت  ددد ا البحدددي العلمدددي  دددوا الم دددف لية ال  ائيدددة عدددت د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي ا عمددداا الم دددلحة    

 دي: إلت م موعة مت ا   ا اجا   ال وصيا   كما ي

 أوال: االستنتاجات.

 جددددود  مايددددة ال طدددوا ال ددددداي ي فددددي م دددداا العاايددددة  ا م مددددا  با افدددداا مددددت مر لددددة الابدددد   ا   قدددداا إلددددت مر لددددة  .9

ج ائيددة ب دديطة دافدد  عددت كامددل الطفولددة ان  ددا   قددو  م مددت  بددل ا فددراد كافددة إلددت ا ددراا  مايددة ج ائيددة كاملددة عددت 

 فراد الم  مم.  مل    لير  لا مت    ان  ا  لحي الصتير في مواج ة التير  واا  كانوا مت ا 

 ددد ادا  ليدددر الملدددر ن لمدددت لدددم يددد م الثامادددة علدددر ا يعدددرت د ايدددد ا افددداا   ددد ادام م فدددي ا عمددداا الم دددلحة ب نددده   .0

مدددت العمدددر للقيدددا  با عمددداا الق اليدددة    ليدددر الق اليدددة كافدددة  إ  ي ددد تل ال ددداني بددد لا  اجدددة الصدددتير ا   صدددادية  عدددد  

   جرامية ماالفة للقوانيت  واا  كان ال اني  وا  نظامية    لير نظامية(إفعاا  دااكه لما يقو  به مت إ
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 ددددوانيت الطفدددل فددددي الدددد ا إلددددت م دددف لية مدددت يقددددو  با ددد ت ا ا افدددداا   فدددا   كددددا  القدددوانيت الاافدددد ه للددد،  د  ددده  .1

 ب عري  م ل   ت ا بصواي كافة.

 القدددوانيت المكملدددة لددده كقدددانون  9191( ل ددداة 999 جدددود  مايدددة ج ائيدددة ل افددداا فدددي  دددانون العقوبدددا  العرا دددي ا دددم  .9

 .مكافحة ا د اا بالبلر  مكافحة اإلامام

يعدددد العامدددل ا   صددداد  ال دددب، الدددرئيس  الحا دددم فدددي د ايدددد ل افددداا  إ  دعدددد تدددامره ا ددد ت ا ا افددداا فدددي ا عمددداا  .9

ن فدددراد الم  مدددم ل ددددااك ا   الم دددلحة بحاجدددة ل  دددود ماظمدددة  الاطدددف مدددت  جدددل الق ددداا علي دددا  الدددوعي مدددت كدددل 

ة فدددي ميددداديت الاددد ان  الحدددر م بعيددددا  عدددت  دكمدددت  طدددواه ا مدددر مدددي ب الدددىة دلدددا الفىددد  ا افددداا مدددم جيدددل الم ددد قبل

ممددددا ي عددددل دالددددى  ا علددددت فكددددره ا نفدددد    عددددد  ا ل دددد ا  بال ددددوابف ممددددا دلددددكل ملدددداايم   مكان ددددا فددددي د ا العلددددم

 لل رائم في الم  قبل.

يدددد ل مف دددو  مماا دددة الطفدددل الم ادددد  دددمت مف دددو  دعدددري  الطفدددل للاطدددر  دددواا  دعلدددي الاطدددر بحيددداه الصدددتير     .9

 نية    ا    ية    ال ربوية.   م ه البد

فعدددداا دددددفد  إلددددت   ددددراا ال لددددريعا  القانونيددددة الااصددددة بمكافحددددة عمالددددة ا افدددداا بم ددددف لية مددددت يقددددو  بمماا ددددة إ .0

اادكدددام الصدددتير  فعددداا جرم دددا القدددانون كال  ايدددد مدددم دلدددديد العقدددام فدددي  ددداا صدددد ا ال دددلو  مدددت  بدددل    شدددال 

 له  لطة  انونية علت الصتير.

 مدددا   ا افددداا ن ي دددة مدددت ن دددائة الحدددر م ال دددي مدددر  علدددت العدددراق باإل دددافة إلدددت الحصددداا ا   صددداد  يعدددد د ايدددد .9

 الددد   ااد مدددت   دددم الظدددامره    مدددا نددد ة عاددده مدددت    دددان  مايدددة م ددددمواه 0001دددد ي مدددت ا ددد  ا العدددراق عدددا  

لمح دددل ممدددا ا ددد  فكدددره   د  إلدددت  لددد، مفددداميم الم  مدددم العرا دددي ب دددب، ان لددداا ال ماعدددا  الم دددلحة بح دددة مقا مدددة ا

 ال  اد لد  الم  مم.

 ثانيا: التوصيات.

مدددت  جدددل    ليميدددة  الد ليدددة بال ا ددديي فيمدددا بيا دددانددددعو ماظمدددا  الم  مدددم المددددني  اإلدااا  الحكوميدددة  الماظمدددا  اإل .9

ثدددااي ال دددلبية آمدددت  جدددل الق ددداا علدددت دلدددتيل ا افددداا ددددداي يا بالدددر الدددوعي مدددت ماددداار ال لدددتيل   دكثيددد  ال  دددود 
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ااا إعددددرات ا ج ماعيددددة ال ددددي د  ددددامل ممددددا يتيددددر القدددديم الثقافيددددة  ا   علددددت ا افدددداا  الم  مددددم علددددت  ددددد  ددددواا

 ا  ت ا الفىا  ال عيفة    المتلوبة علت  مرما    يما ا افاا في نوا ي الحياه كافة.

 ةعر ددد نن يكوندددو مدددت نددددعو الملدددرن العرا دددي إلدددت دفعيدددل د ا نظدددم الحمايدددة ا ج ماعيدددة مدددت  جدددل  مايدددة ا افددداا  .0

 بال دددددالي إ عدددددان م لرلبادددددده م مدددددا كاندددددت ماالفدددددة للقدددددانون ب دددددب،  اجدددددة الصدددددتير   ل  ددددد ت ا مدددددت  بدددددل التيدددددر

 ا   صادية.

ال لدددديد فدددي دطبيدددي القدددوانيت  دددد الم ددداجريت با افددداا  الددد يت يبرمدددون عقدددود إ عدددان مدددم ا افددداا فدددي م ددداا ال لدددتيل  .1

 ب ب، الفا ة  العوا. 

 كدددا  ال  ائيدددة الااصدددة بحقدددوق الطفدددل  دلدددتيله    ان  دددا      دددي مدددت  قو ددده عرا دددي إلدددت جمدددم ا نددددعو الملدددرن ال .9

 صحام الع  ة. في  انون مو د  شامل   لا لصعوبة الرجون إلت القوانيت كافة مت  بل البا ثيت    

( الم علقددددة 99مددددت المدددداده 0لتدددداا الفقددددره  إمددددم  0090نوصددددي الملددددرن العرا ددددي بددددإ راا  ددددانون  قددددوق الطفددددل لعددددا   .9

( ال ددديت د علقدددان ب  دددريم دفدددم الطفدددل إلدددت ال واجدددد فدددي 900  909ب  دددريم دفدددم الطفدددل  نحدددرات ال دددلو   المدددادديت  

اللدددداان لماددددم دعدددددد الاصددددو  ال ددددي دعا دددد، علددددت فعددددل  ا ددددد  ال ددددي دددددد ل فددددي م موع ددددا  ددددمت مف ددددو  الطفددددل 

 المعرو للاطر. 
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 قائمة المصادر والمراجع:

؛ د. صدالح 909   0009  داا صدادا  بيدر    9ابو الف ل جماا الديت ابدت ماظدوا  ل دان العدرم  الم لدد ال ا دم  ا [1]

 .100   م9909العلي الصالح   د.  مياة اللي   ليمان ا  مد  الصافي في اللتة العربية  مطابم اللرق ا   ف  جده  

 .1909   0009  عالم الك ،  القامره  9  الم لد ا  ا  اا مد ما اا عمر  مع م اللتة العربية المعاصره [2]

 .90  9109  المطبعة الكاثوليكية  بير   9لويس معلوت الي وعي  الما د في اللتة  اآلدام  العلو   ا [3]

 .991   0009  داا المعرفة  بير    9ا ما  ا ماعيل بت  ماد ال ومر   مع م الصحا   ا [4]

 .9099   9900  مك بة لباان  بير   9محيف المحيف  الم لد الثاني  ابطرض الب  اني   [5]

 .900    9190محمد بت ابي بكر الراا   ما اا الصحا   ال يىة المصرية العامة للك ام  القامره   [6]

مايددر  ؛ د. ادده ابدو الايدر   د.99    9199د.   دت ال دو  دداا  علددم ا ج مدان عادد ا افدداا  مطبعدة ايداو  دملدي   [7]

 .01-09   9199  مال ه المعاات  اإل كاداية 9العصره  انحرات ا  دا   ا

  داا م د    للالر  ال وايم  عمان  9د. ما ا عرفا  اي ون  ا  دا  م ف لي  م  اعاي  م في اللريعة اإل  مية  ا [8]

0009    99. 

  0000  داا الفكدر ال دامعي  ا  دكاداية  9فاامة جي لي بحر   الحماية ال اائيدة المو دوعية ل افداا الم د ادميت  ا [9]

 .91؛ د. ما ا عرفا  اي ون  المصدا ال ابي   01 

 .0   9110د.عبد الحميد اللواابي  جرائم ا  دا   دلريعا  الطفولة  مال ه المعاات  ا  كاداية   [10]

بلقا م  ويقا   الحماية ال  ائية للطفل في القانون ال  ائر   ا الة ماج  ير مقدمة إلت كلية الحقوق  العلدو  ال يا دية   [11]

 .90   0099جامعة  ا له  ال  ائر  

  مالدددواا  الحلبدددي الحقو يدددة  9د.لاليدددة ايددداو الابلدددة   قدددوق الطفدددل بددديت القدددوانيت الدا ليدددة  ا دفا يدددا  الد ليدددة  ا [12]

 .9   0090لقامره ا

 .99-90   0009د.مامر جميل ابو  وا   الحماية الد لية لحقوق الطفل  داا الا  ة العربية  القامره   [13]

ع  كريم ا يم  الحماية ال  ائية لحي الطفل في الحياه   م لدة القدانون للداا دا   البحدو  القانونيدة  العددد الثداني  كليدة  [14]

 .909   0090  العراق  القانون  جامعة     اا

 واعد ا مم الم حده الدنيا الامو جية إلدااه شف ن   اا ا  دا  اع مد   نلر  بموج،  راا ال معية العمومية ل مدم  [15]

 .9199( نوفمبر01( في 11/90الم حده المر م  

حددده لحقددوق الطفددل  المددفدمر القددومي  ددوا د. محمددد  ددعيد الددد اق  الحمايددة القانونيددة ل افدداا فددي  ادداا إدفا يددة ا مددم الم  [16]

 .9    9199ملر ن إدفا ية  قوق الطفل  عمان  

(  كلية الحقدوق  جامعدة 1د.عبد الع ي  مايمر  إدفا ية  قوق الطفل  طوه إلت ا ما     إلت الوااا  م لة الحقوق  العدد  [17]

 .911   9111الكويت  الكويت  

-99   9111  اكاديمية ناي  للعلو  ا مايدة  الريداو  9ال اائية للطفل الم اي عليه  اد. محمود ا مد اه   الحماية  [18]

99. 

 ال دي عرفدت الطفدل ب نده  كدل ان دان لدم ي  دا ا  0000( ل داة 99يقابل ا الماده الثانية مت  انون الطفل اليمادي    الدر م  [19]

( ماده  ب نده 0/9انون العمل اليماي فقد عرت الحد  فدي المداده  ثماني علره  اة مت عمري مالم يبل   ت الرشد  بل  لا(؛  ما  

(  اة(؛  في ال  ائر لدم ي عدرو  دانون العقوبدا  ل عريد  الطفدل 99(  اة    د يد عت  90كل  كر      نثت   يقل  اه عت  

 ا ا  اه الثاماة علر عادد ( ب نه  إن الطفل كل مت لم ي 9199( ل اة 999( مت ا مر    الر م  91لكت ي  الل مت الماده  

( 900اادكام ال ريمة( بياما نصت الماده ا  لدت مدت  دانون  مايدة ا  ددا  المادالفيت للقدانون  المعر ديت للاطدر    الدر م 

فددي المدداده ا  لددت ماه الحددد  بإندده اللددال الدد   لددم يدد م الثاماددة علددر مددت عمددري(؛ امددا  ددانون الطفددل لل م وايددة  0009ل دداة 

( فقدد جداا ب عريد  للطفدل   لدا  دمت ا  كدا  ال م يديدة  عرفه يقصدد بده كدل شدال لدم ي  دا ا  داه 0090ا   ال ودانية لعد

 الثاماة علره(.

( فقد عرت الطفل  ب نه كدل شدال  لدد  يدا   لدم يد م الثامادة علدره 0090 ما ملر ن  انون  ماية الطفل العرا ي ل اة   [20]

 ( ماه  مو الطفل ال   بل  الاام ة علدره  لدم يد م الثامادة علدره /10 عرت الحد  في الماده    اة مي دية كاملة مت عمري( 

 مت عمري(.
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مت ال لريعا  ال ي مي   بيت الطفولة  الحداثة ال لريم الكوي ي  العماني  إ  ي ع د   ددثا كدل مدت  ددم ال ا دعة  لدم ي عدد اا  [21]

(  يعدود الاد ت فدي دحديدد ال دت إلدت العوامدل 99 لدم يد م  0لحدد   كدل مدت  ددمعرفدت ا 9/(   انون العقوبا  ا ادندي  99ـ 

 ا ج ماعية  الثقافية    يما الطبيعية ال ي د مثل فدي الظدر ت الماا يدة ال دي ددفثر علدت ن دوج ال  دم لل فصديل فدي  لدا   د. 

؛ محمد نو  معابده  مصدا  دابي  09-99    0001ايا، ا مد عويت    اا ا  دا   داا الثقافة للالر  ال وايم  عمان  

 000-090. 

 .901ع  ا يم كريم  مصدا  ابي    [22]

ا ما  ابو عبد الله محمد بت ا مد بت ابي بكر بت فرج ا نصاا  الا اجي شمس الديت القرابي  ال دامم   كدا  القدران  [23]

 .90    9199ا ياا ال را  العربي  بير       داا0  ا90الكريم  دحقيي: د.ا مد البرد ني   د.ابراميم  افي   ج 

 (.19 واه الاوا  اآلية   [24]

ـددـ  م9919محمدد ابدراميم الصدائ    قدوق الطفدل الق دائية   فق ددا   نظامدا  فدي الدد ائر العدليدة(   اااه العددا  ال دعودية  [25]

 0 . 

محمد  ميت بت عمر بت عبد الع ي  بت عابديت  اد المح اا علدت الددا الما داا  دحقيدي: عدادا ا مدد عبدد الموجدود  علدي  [26]

 .199   9199  مطبعة مصطفت  لبابي الحلبي  القامره  0  ا9محمد معوو  ج

  داا ا يداا 9  ا1اق الم دد   جابو محمد الح يت بت م عود بت محمد الفراا البتو   معدالم ال ا يدل  دحقيدي: عبدد الدرا [27]

 .190ي   9900ال را  العربي  بير    

  داا ا يداا ال درا  1ابو بكر ا مد بت علي الراا  ال صا   ا كا  القرآن الكريم   دحقيي: محمد صدادق القحمدا    ج [28]

 .191ي   9909العربي  بير   

  الماير في لري، اللر  الكبير للرافعي  دحقيي: د.عبدد العظديم الع مة ا مد بت محمد بت علي المقر  الفيومي  المصبا [29]

 .90ي    9999  داا المعاات  الرياو  0  الم لد ا  ا  ا0اللاا    ج

عبددد الع يدد  بددت  ددعود بددت  ددعد الحددااثي   ددت الم ددف لية ال اائيددة للطفددل فددي الاظددا  ال ددعود   داا ددة د صدديلية مقاانددة  [30]

  0090ة ماج دد ير مقدمددة إلددت كليددة الداا ددا  العليددا  جامعددة ندداي  العربيددة للعلددو  ا مايددة  الريدداو بددالمواثيي الد ليددة(  ا ددال

 09. 

 عد الديت بت م عود بت عمر بت عبد الله ال ف اااني  شر  ال لويح علت ال و يح لم ت ال اقديح  دحقيدي: اكريدا عميدرا    [31]

 .999  داا الك ، العلمية   بير    د. ض   9 ا9ج

ابي الح ت محمد عبد الحي اللكاو   الفوائدد الب يدة فدي ددراجم الحافيدة  دحقيدي: محمدد بددا الدديت ابدو فدراض الاعداني  داا  [32]

؛ محمد بت علي بت محمد بت عبد الدر مت الحافدي الحصدكفي  الددا الما داا 991ي   9109المعرفة للطباعة  الالر  بير   

  0000  داا الك د، العلميدة  بيدر    9يي:عبد الماعم  ليل ابراميم  الم لدد ا  ا  اشر   داوير ا بصاا  جامم البحاا  دحق

 019. 

محمود م يد بت  عود الكبي دي  الصدتير بديت امليدة الوجدوم  امليدة ا داا  ا دالة ماج د ير مقدمدة إلدت كليدة الداا دا   [33]

 .99ي   9909العليا  جامعة    القر   المملكة العربية ال عودية  

ا ما  الح يت بت محمد بت المف ل ابو القا م الرال، ا صف اني  مفردا  الفات القدرآن الكدريم  دحقيدي: صدفوان عددنان  [34]

 .999   9110  داا القلم  دملي  9دا د   ا

 .900-909   0009  داا صادا  بير    9  ا1ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  ل ان العرم  ج [35]

يد  بددت ا مدد بددت محمدد عد ا الددديت الباداا   كلدد  ا  دراا علددت اصدوا ا مدا  فاددر ا  د   علددي بدت محمددد عبدد الع  [36]

 .9199   9110  داا الك ام ا   مي  بير    1  ا1الب د    دحقيي: محمد المع صم بالله  ج

 (.09 واه يو    اآلية  [37]

 .999-991، ا صف اني  المصدا ال ابي   ا ما  الح يت بت محمد بت المف ل ابو القا م الرال [38]

 (.19 واه ا  راا  اآلية   [39]

ش ام الديت ابو الف ل ا مد بت علي بت محمد ابت َ َ ر الع دق ني  فد ح البداا  شدر  صدحيح الباداا   دحقيدي: محمدد  [40]

 .009ي   9101  داا المعرفة  بير   9  ا9ففاد عبد البا ي  آ ر ن  ج

عبد الر مت بت ابي بكر ال يواي  ا شباي  الاظائر في  واعد  فر ن فقه اللافعية  دارية:  الدد عبدد الف دا   ج ا الديت [41]

 .001   9191  داا الك ، العلمية  بير    9شبل  ا
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 (. 90 واه مريم  اآلية   [42]

 .909-909ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  مصدا  ابي    [43]

لله محمد بت ا مد بت ابي بكر بت فر  ا نصاا  الا اجي شمس الديت القرابي  ال دامم   كدا  القدرآن ا ما  ابو عبد ا [44]

 .90ي   9900  مف  ة الر الة  بير    9  ا99الكريم  دحقيي: عبدالله بت عبد المح ت ال ركي  ج

  .0999   01ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  المصدا ال ابي  ج [45]

  9199  مك بددة الحيدداه  بيددر    0  ا1فددي  محمددد مرد ددت ال بيددد   ددداج العددر ض مددت جددوامر القدداموض جابددو ال [46]

 009. 

 (.90 واه ا نبياا  اآلية   [47]

 (.09 واه الك    اآلية   [48]

 .900-909ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  المصدا ال ابي    [49]

  (.09 واه الطوا  اآلية   [50]

  9190  المطددابم ا ميريددة  القددامره  1م ددد الددديت محمددد بددت يعقددوم الفيددر ا ابدداد  اللدديراا   القدداموض المحدديف  ا [51]

 9009. 

 .9919ا مد ما اا عمر  مع م اللتة العربية المعاصره  المصدا ال ابي    [52]

  داا 0  ا9ر  ال دامم االصدتير  جايت الديت محمدد عبدد الدر  ت بدت دداج العداافيت بدت علدي المادا    فدي  القددير شد [53]

 .199   9101المعرفة للطباعة  الالر  بير    

    مف  ددة الر ددالة  9 ا90عبددد الكددريم ايدددان  المفصددل فددي ا كددا  المددر ه  البيددت الم ددلم فددي اللددريعة ا  دد مية  ج [54]

 .901   9111بير    

 .010   1ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  مصدا  ابي  ج [55]

 .911محمد بت ابي بكر الراا   مصدا  ابي    [56]

ا ان ي الطي،  جاو  ا  دا   داا ة مقاانده بديت اللدريعة ا  د مية  ال لدريم ال ادائي(  ا دالة ماج د ير مقدمدة إلدت  [57]

 .99   0009كلية العلو  ا   مية  جامعة ال  ائر  ال  ائر  

؛ علدددي بددت محمددد ال رجدداني  ك ددام ال عريفدددا   110  مصدددا  ددابي   ا مددد بددت محمددد بددت علدددي الفيددومي المقددرئ [58]

 .990    9190بير   

اعي ابت  يم ال واية  دحفة المود د ب  كا  المولود  دحقيي: كمداا علدي ال مدل  ا [59]   داا 0محمد بت ابي بكر بت ايوم ال  

 .090   0000ابت      بير   

د. با ل محمود الحافي  فقه الطفولة  ا كا  الافس داا ة مقاانة(  بحي مالوا علدت اللدبكة العالميدة للمعلومدا   ددااي   [60]

 .www.dorar.net  0090\9\91ال يااه 

ة  مر  ليل محمود عبدالله   قوق الطفل في ا      ا دفا يا  الد لية داا دة مقاانة( ا دالة ماج د ير مقدمدة إلدت كليد [61]

 .19   0001العلو  ال يا ية  جامعة الا ا  الوااية  فل طيت 

فراانة ا د  ف يمي   شيريت الفقي   قائي الحياه ال ا ية  الصحة ا ن ابية لللبام فدي ماطقدة اللدرق ا   دف  شدماا  [62]

  0090\9\91  بحددددددددددي مالددددددددددوا علددددددددددت اللددددددددددبكة العالميددددددددددة للمعلومددددددددددا   دددددددددددااي  ال يددددددددددااه 91افريقيددددددددددا    

www.prb.org/Reports/2011/Fact -of-life.aspx. 

 .199  مصدا  ابي   9ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  ج [63]

 .991  مصدا  ابي  9محمد  ميت ابت عابديت  ج [64]

فكر   داا ال0  ا1ابو بكر بت   ت بت عبد الله الكلاا    ا  ل المداا  شر  ااشاد ال الا في فقه إما  ا ئمة مالا  ج [65]

 .9ي   9110العربي  بير   

 . 909   9199  داا الفكر العربي  دملي  0  ا9د.  مبة ال  يلي  الفقه ا   مي  ادل ه  ج [66]

 .090د. محمد نو  معابده  مصدا  ابي     [67]

-11    0000ة  د. ما صر  عيد  موده   د.ب ا  ميت ايت الديت  انحرات ا  دا   داا الفكدر ال دامعي  ا  دكاداي [68]

19. 
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مصدددطفت  ؛ ابراميم 119؛ محمد بت ابو بكر الراا   مصدا  ابي   090علي بت مادية  آ ر ن مصدا  ابي     [69]

 .990ا مد ال يا   آ ر ن  مصدا  ابي   

 .090   9119القامره   ٬  داا الدعوه للالر1  ا9المع م الو يف  ج ٬د. ابراميم مصطفت ا مد ال يا   ا ر ن [70]

د. مااا مر ان ما د  الطفل فدي جريمدة د ايدد ا افداا بقصدد إشدراك م فدي اعمداا   اليدة م در      دحية  م لدة جامعدة  [71]

 .901-900   0099(  دملي  9(  العدد 19دملي للعلو  ا   صادية  القانونية  الم لد 

 (.919 واه البقره  اآلية   [72]

 .101   0001  داا الا  ة العربية  القامره  9  ا0د. اااق  ر ا   انون العقوبا  الق م الاا   ج [73]

 .90-1د. مااا مر ان ما د  مصدا  ابي    [74]

؛ ا مدا  ال دومر   ما داا الصدحا   مصددا  دابي  911  مصددا  دابي    1ابو الف ل جمداا الدديت ابدت ماظدوا  ج [75]

 .991  مصدا  ابي   9ض  لعة جي  د.  امد صادق  ابي  ج؛ د. محمد ا ا999   0ج

 .199   0009  المك ، ال امعي الحديي  ا ادن  0د. عبد الومام عبد الله ا مد المعمر   جرائم ا   طات  ا [76]

 .www.Almaany.comعلت الرابف  0090\9\9مع م المعاني  مالوا في اللبكة العالمية للمعلوما   دااي  ال يااه  [77]

 .http//:ar.m.Wikipedia.orgعلت الرابف  0090\9\9مالوا علت اللبكة العالمية للمعلوما   دااي  ال يااه  [78]

 .999د. ا  ت عبيد  مصدا  ابي    [79]

 .9999د. محمد نوات الفواعره  مصدا  ابي     [80]

 .999ا مد بت محمد بت علي المقر  الفيومي  مصدا  ابي    [81]

: يحظر د ايدد    دعيديت    ا د ادا  ا افداا 9-91في الماده   0090الملرن ال وداني في  انون الطفل ل اة يقابل ا نل  [82]

رن الفل دطياي فدي  دانون في القوا  الم لحة    ال ماعا  الم لحة    ا  ادام م للملااكة في ا عماا الحربية(؛  نل الملد

 .يحظر ا  ادا  ا افاا في ا عماا الم لحة    الا اعا  الم لحة(-99في الماده   0009( ل اة 0الطفل    الر م  

  داا الك د، 99ابو الح ت علي بت ا ماعيل بت  يده المر دي  المحكدم المحديف ا عظدم  دحقيدي: عبدد الحميدد ماددا    ج [83]

 .09-09  مصدا  ابي   1؛ ابو الف ل جماا الديت ابت ماظوا  ج999   0000العلمية  بير    

 (.90 واه الصافا   اآلية   [84]

 .991    9119  مك بة لباان  بير    9بطرض الب  اني  محيف المحيف  ج [85]

 .190   0001  داا الملرق العربي  لباان  9لويس معلوت  الما د في اللتة العربية المعاصره  ا [86]

  0090  داا الحامددد  ا ادن  9د. كمدداا عبددد اللدده محمددد  جريمددة الاطدد  فددي  ددانون مكافحددة اإلامددام  العقوبددا   ا [87]

 .99؛ عبد الع ي  بت  مود بت عبد الله اللثر   مصدا  ابي   09-09 

ر مقدمدة إلدت كليدة الحقدوق  ماة  ااني  جريمة ا  طات ا افاا  اليا  مكافح  دا فدي القدانون ال  ائدر   ا دالة ماج د ي [88]

 .90  90   0099 العلو  ال يا ية  جامعة ب كره  ال  ائر  

 .00-99   0001د. عبد الله   يت العمر   جريمة ا  طات ا شاا   المك ، ال امعي الحديي  مصر   [89]

ير مقدمدة إلدت كليدة الحقدوق إ ل  با م  مداا ن ماي ديا  جريمدة ا  طدات الق َصدر فدي ال لدريم ال  ائدر   ا دالة ماج د  [90]

 .00؛ آماة  ااني  المصدا ال ابي   01-91   0090 العلو  ال يا ية  جامعة ب اية  ال  ائر  

د. عبد الله  ا م الوشلي  جريمة ا  طات لير الم لميت في ب د الم دلميت  ال كييد  الفق دي  القدانوني ل دا  م لدة جامعدة  [91]

 .999   0009(  العدد الثاني  دملي  09نية  الم لد دملي للعلو  ا   صادية  القانو

دريكي فريد   ماية  حايا الا اعا  الد لية الم لحة  اار  ة دك وااي مقدمة إلت كلية الحقوق  العلو  ال يا ية  جامعة  [92]

 .19    0099ب كره  ال  ائر  

؛ د.  دداا   ليددل محمددود  90    9101قددامره    داا الفكددر العربددي  ال9د. ا  ت عبيددد  شددر   ددانون العقوبددا   ا [93]

 .99مصدا  ابي    

 .010فاامة جي لي بحر   مصدا  ابي     [94]

 .901د. مااا مر ان ما د  مصدا  ابي    [95]

  0090(  ال  ائدر  99د. محمد الصالح ا ان  جريمة ا   طات  عقوبة ا عدا   م لة دفادر ال يا دة  القدانون  العددد  [96]

  009-009. 
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