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 قدمة. م1

 
يات يات لغايرتبط مئات اآلالف من األطفال بالقوات والجماعات المسلحة في الصراعات حول العالم. ويستخدم الفتيان والفت 0.1

و أأللغام متنوعة، إذ يضطلعون بمهام تمتد من الدعم، كالطهي وحمل األغراض مثال، إلى المشاركة النشطة في القتال أو زرع ا
دية خدم البنات ألغراض جنسية. إن تجنيد األطفال واستخدامهم خرق لحقوقهم يلحق بهم أضرارا ماالتجسس، وغالبا ما تست

 وعاطفية وعقلية وروحية ويضر بنموهم. 
ن ، غير أحظي تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة باهتمام دولي، ولقيا إدانة واسعة 1.1

عديد من مشاركة األطفال في حروب الكبار حيث يلقون حتفهم أو يصابون بعاهات. وبينما تيسر تسريح الذلك لم يمنع استمرار 
 استعمالبهؤالء األطفال وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية، عبر تدخالت وبرامج وضعت لمساعدتهم، عاد آخرون إلى منازلهم 

بنات، اع جديد لكسب قبول أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. على أن الإمكانيتهم الخاصة، عادة لمواجهة مستقبل مجهول وخوض صر 
على وجه الخصوص، غالبا ما توصم بالعار بل وتتعرض للنبذ من قبل مجتمعها عندما يكتشف استخدامهن من طرف قوة 

ائالتهم مسلحة أو جماعة مسلحة، أما نبذ أبنائهن فقد تترتب عنه آثار أكثر حدة. ويلقى أطفال آخرون تشجيعا من ع
إن ريرة، فومجتمعاتهم المحلية للمشاركة في الصراعات المسلحة، رغم المخاطر واألضرار التي تنطوي عليها. ورغم تجاربهم الم
دم حة لو قهؤالء األطفال يتمتعون بالقدرة على التكيف بسرعة ويسعهم المساهمة بصورة بناءة في جهود إعادة اإلعمار والمصال

 اعدة والدعم والتشجيع. لهم ما يناسب من المس
 

 خلفية المبادئ 
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لمسلحة أطلقت اليونيسف مراجعة عامة لـ"مبادئ كيب تاون وأفضل الممارسات المتعلقة بمنع تجنيد األطفال في القوات ا 2.1
مدت ا. اعتهوتسريح األطفال الجنود في أفريقيا وإعادة إدماجهم اجتماعيا" )"مبادئ كيب تاون"(، بعد نحو عقد من االتفاق علي

الطفل  إثر ندوة عقدتها اليونيسف وفريق المنظمات غير الحكومية العامل المعني باتفاقية حقوق  1997مبادئ كيب تاون عام 
بادئ ظيت الملتطوير إستراتيجيات لمنع تجنيد األطفال وتسريح األطفال الجنود والمساعدة في إعادة إدماجهم في المجتمع. وقد ح

سية ت السياوعة األصلية ليصبح أداة رئيسية يسترشد بها لتطوير المعايير الدولية والتغيرات في التوجهاباعتراف تجاوز المجم
 على المستويات القطرية واإلقليمية والدولية.

    
هج أكثر ن، إلى اعتماد 1997وقد أدت المعارف المتراكمة المستفادة من خبرة واسعة النطاق ومتنوعة في هذا المجال منذ  3.1

حة أو ت المسلشموال يقوم بشكل أكبر على المجتمع المحلي. وثمة وعي متزايد باألبعاد المتعددة الستخدام األطفال من قبل القوا
نيد دراج تجالجماعات المسلحة وبتعقيدات التعامل مع المشاكل ومعالجة األسباب الجذرية. وفضال عن التغييرات التي تحققت، كإ

هذا  كجريمة حرب في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتطوير اجتهادات قضائية في األطفال دون الخامسة عشرة
ي حقوق فالميدان، دفعت كل هذه العوامل إلى االعتراف بضرورة تحديث المبادئ وتوسيع إقرارها ليتجاوز الفاعلين المختصين 

 الطفل.         
 

واسعة شملت سبع مراجعات إقليمية، تضمن بعضها حلقات عمل إقليمية  أجرت اليونيسف بمعية شركاء عملية مراجعة 4.1
. وقد حصل اتفاق بعد هذه المراجعة على الحاجة إلى إحداث وثيقتين. 2006و 2005ودون إقليمية، أقيمت خالل عامي 

انب جير مشروعة من التزامات باريس لحماية األطفال المجندين أو المستخدمين بصورة غ -الوثيقة األولى مختصرة وموجزة 
توجيهية  ومبادئ قوات أو جماعات مسلحة )"التزامات باريس"(، والثانية، أي الوثيقة الحالية، وهي مكملة لألولى، وعنوانها: قواعد

جيهات بشأن األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة )"مبادئ باريس"(، توفر بالتفصيل المزيد من التو 
خال عات إلدلبرامج. وقد أنجزت الوثيقتان بتشاور مع فريق مرجعي يمثل مجموعة كبيرة من الفاعلين. وقد أجريت المراجلمنفذي ا

اف ، حضرته منظمات مكلفة بالتنفيذ وخبراء وأطر 2006توصيات قدمت خالل اجتماع عقد بنيويورك في أكتوبر/تشرين األول 
ثناء أ"التزامات باريس" و"مبادئ باريس" على تأييد سياسي واسع من الدول معنية أخرى من جميع أنحاء العالم. كما حصلت 

 .          2007اجتماع وزاري بباريس خالل فبراير/شباط 
 

 استعراض عام للمبادئ 

 
البنات و تتضمن هذه الوثيقة المعارف والدروس المستفادة وتركز بالخصوص على الطرق غير النظامية التي يرتبط األوالد  5.1

ئ كيب ى "مبادمن خاللها بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة ويغادرونها، وفق القانون الدولي والمعايير الدولية واستنادا إل
جماعات تاون" األصلية. وباعتمادها لنهج يقوم على حقوق الطفل لمواجهة مشكلة األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو ال

و ى الواجب اإلنساني للسعي دوما إلى تحرير األطفال بدون شروط من القوات المسلحة أالمسلحة، فإن المبادئ تؤكد عل
 الجماعات المسلحة، بما في ذلك وسط الصراعات وعلى طول فترتها. 
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م ى عاتقهتقر المبادئ بكون الدول والجماعات المسلحة، في حاالت الصراعات المسلحة، الفاعلين األساسيين الذين تقع عل 6.1
سانية ها اإلنلية حماية المدنيين الخاضعين لسلطتهم الفعلية، وأنه عند عجز الدول والجماعات عن الوفاء مباشرة بمسوؤلياتمسؤو 

 أو عدم رغبتها في ذلك، فعليها العمل على تمكين فاعلين محايدين من القيام بعمليات إنسانية.  
 

فال يد األطجربة العالمية في تنفيذ التدخالت البرنامجية لمنع تجنتستند المبادئ إلى الدروس التالية المستفادة من الت 7.1
 وحمايتهم ودعم تحريرهم من القوات المسلحة والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية: 

 
ل حليستتباين الطبيعة المحددة للمشكلة وحلها وفق السياق. ويجب أن يكون تحليل للحالة، بما في ذلك الت 0.7.1

 الجنساني، مصدر إثراء وتوجيه لكافة التدخالت؛
 يجب على كل حل تلبية احتياجات جميع األطفال المتأثرين بصراع مسلح كما يجب أن يشمل أنشطة لتنمية 1.7.1

 القدرات المحلية ودعمها لكي تقدم بيئة توفر الحماية لألطفال؛
عات تمييز ضد البنات، التي بات استخدامهن في الصرا يجب على البيئة الحمائية أن تتضمن تدابير لمنع ال 2.7.1

 المسلحة منتشرا مع أنه ال يعترف كثيرا بوجوده، وتعزيز تساوي وضعهن مع وضع األوالد في المجتمع؛ 
لتعزيز إن تعهد جميع الفاعلين بالتزام طويل األجل لمنع تجنيد األطفال أو استخدامهم بصورة غير مشروعة و  3.7.1

 لقوات المسلحة والجماعات المسلحة وحمايتهم ودعم إعادة إدماجهم أمر أساسي؛ تحريرهم من ا
يذ يجب إشراك األسرة بفعالية، بما في ذلك األسرة الممتدة والعشيرة والمجتمع المحلي، في تطوير وتنف 4.7.1

رامي بالطابع اإلج التدخالت واألنشطة، ويجب بالمقابل أن يساهموا في إيجاد الحلول. ويجب مواصلة زيادة الوعي
 لتجنيد األطفال )على أن يشمل ذلك الوالدين الذين "يقدمون طوعا" خدمات أبنائهم(. 

 
على  ا، يركزإليجاد حلول مستدامة يجب أن تشمل حماية األطفال برامج إنسانية وإنمائية، كما يتطلب ذلك تنسيقا إستراتيجي 8.1

وتصديا  والعمل اإلنساني/الطوارئ وحفظ السالم والتنمية وإعادة اإلعمار. الطفل، بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني
طفال أجل األ لألسباب الكامنة لتجنيد األطفال ومواجهة لطبيعة أغلب الصراعات المسلحة المتقلبة وتلبية للحاجة إلى التدخل من

يل، ط والطو ل الكافي، فورا وعلى األجلين المتوسقبل انتهاء الصراع، يجب اإلعداد بسرعة لرد إستراتيجي مناسب، يحظى بالتموي
يضا أعند التحقق من إمكانية تجنيد أو استخدام أطفال بصورة غير مشروعة من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة. وينبغي 

شروعة ر مأن تشارك الجهات الفاعلة في حقل التنمية، في اقرب مرحلة ممكنة، في إستراتيجيات لمنع تجنيد األطفال بصفة غي
 وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية. 

 

 الغرض من المبادئ

 
ر ودعم تعكس هذه المبادئ التجربة والمعارف المكتسبة عالميا، وترمي، في الوقت ذاته، إلى تعزيز ترابط برنامجي أكب 9.1

 الممارسات الجيدة وتعزيزها.
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 النطاق والجمهور المستهدف 

 
 ف، بماألطراف الفاعلة هذه المبادئ، وتسعى هذه األخيرة إلى التأثير على سلوك هذه األطراطورت مجموعة كبيرة من ا 10.1

ساني ال اإلنفيها: الدول )البلدان المتأثرة والحكومات المانحة على السواء( وناشطو حقوق اإلنسان واألطراف الفاعلة في المج
لمتحدة ااألمم  غير الحكومية( والمنظمات المنتسبة بما فيها منظماتوالجهات اإلنمائية والعناصر العسكرية واألمنية )الحكومية و 

ه وأطراف حكومية فاعلة أخرى ومنظمات قومية ودولية ومنظمات المجتمعات المحلية. وفي الوقت الذي تمارس فيه بعض هذ
مل مسؤولية واسعة األطراف والية خاصة أو تضطلع بدور محدد فيما يخص األطفال، فسيتسنى لها، جميعا، لعب دور وتح

 للدفاع عن حقوق ورفاه األطفال المرتبطين بقوات أو جماعات مسلحة.        
 

نع وضعت هذه المبادئ لتوجيه التدخالت لحماية هؤالء األطفال وضمان رفاههم والمساعدة في اتخاذ قرارات بشأن ص 11.1
 األهداف التالية: السياسة وإنشاء البرامج. وترمي المبادئ إلى توجيه التدخالت ذات 

 منع تجنيد األطفال أو استخدامهم بصورة غير مشروعة؛  1.11.1
 تيسير تحرير األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة؛ 2.11.1
 تيسير إعادة إدماج جميع األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة؛ 3.11.1
 ية لجميع ألطفال. ضمان أقصى بيئة حمائ 4.11.1

 
ر ورغم عدم وجود مجموعة واحدة من "أفضل الممارسة" لتطبيقها على جميع الحاالت، فإن هذه المبادئ وضعت لتوفي 12.1

 إطار والجمع بين األفكار والنهج التي استعملت بنجاح فيما مضى عبر العالم. 
 

ألمم دماج لايير المتكاملة لنزع السالح والتسريح وإعادة اإليجب استعمال المبادئ رفقة موارد أخرى؛ وتتيح وحدات المع 13.1
ية في عمل المتحدة والخاصة باألطفال والشباب والشؤون الجنسانية، إرشادات كاملة، السيما فيما يخص األطفال الذين يشاركون 

 رسمية من عمليات "نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج".    
 

اذ ا واتخفي ذلك شأن التزامات باريس، تهدف إلى مساعدة الدول والمانحين في الوفاء بتعهداته كما أن المبادئ، شأنها 14.1
لقة قرارات بشأن التمويل. وقد بذلت جهود لضمان توافق المبادئ مع القانون الدولي ذي الصلة، خصوصا التشريعات المتع

ية ات مختلفة بموجب القانون الدولي، ستواصل أغلببالسن األدنى للتجنيد. وإلى جانب االعتراف بأن الدول تخضع لتعهد
 ستخداماألطراف الفاعلة في ميدان حماية األطفال دعوة الدول لبذل قصارى جهودها من أجل رفع السن األدنى للتجنيد أو اال

 سنة وذلك كيفما كانت الظروف.  18إلى 
 

 . التعاريف 2

 
 بالنسبة ألغراض هذه المبادئ:
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 أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره وفقا التفاقية حقوق الطفل. لطفل" "ايقصد بعبارة  2.0
 

خدم، أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره جند أو است "الطفل المرتبط بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة"يقصد بعبارة  1.2
ل الذكر بما في ذلك، على سبيحاليا أو في الماضي، من قبل قوة مسلحة أو جماعة مسلحة، أيا كانت المهام التي اضطلع بها، 

 ية. والال الحصر، األطفال واألوالد والبنات المستخدمون كمحاربين أو طهاة أو حمالين أو سعاة أو جواسيس أو ألغراض جنس
 يقصد بها فقط األطفال المشاركون أو الذين سبق أن شاركوا مباشرة في أعمال قتالية. 

 
العسكرية الحكومية القائمة على أساس قانوني والمستفيدة من بنى تحتية مؤسسية  المؤسسة 2"قوات مسلحة"يقصد بعبارة  2.2

 داعمة )الرواتب، االستحقاقات، الخدمات األساسية، إلخ(.  
 

كول من البروتو  4الجماعات المتميزة عن القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة  "جماعات مسلحة"يقصد بعبارة  3.2
 حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة.االختياري التفاقية 

 
ت لحة أو الجماعاتجنيد األطفال أو تعبئتهم اإللزامية والجبرية والطوعية في أي نوع من القوات المس "التجنيد"يقصد بعبارة  4.2

 المسلحة. 
 

لسن ألدنى لاستخدامهم دون مراعاة الحد ا تجنيد األطفال أو "التجنيد أو االستخدام بصورة غير مشروعة"يقصد بعبارة  5.2
 القومي المنصوص عليه في المعاهدات الدولية المنطبقة على القوة المسلحة أو الجماعة المسلحة المعنية أو بموجب القانون 

 المنطبق. 
 

حة اعة مسلسلحة أو جمالعملية الرسمية والخاضعة للمراقبة لنزع السالح وتسريح األطفال من قوة م "التحرير"تشمل عبارة  6.2
 أسرى أوكوأيضا الطرق غير الرسمية التي يغادر بها األطفال القوة المسلحة أو الجماعة المسلحة عن طريق الهرب أو وقوعهم 

لحياة ة إلى ابأية وسيلة أخرى. وتعني فك االرتباط مع القوة المسلحة أو الجماعة المسلحة وبداية االنتقال من الحياة العسكري
ليس الية. و ة. ويمكن أن يحدث التحرير أثناء حاالت الصراع المسلح؛ فهو ال يتوقف على وقف مؤقت أو دائم لألعمال القتالمدني

 التحرير رهنا بحيازة األطفال ألسلحة ستصادر.
 

المحاربين وفي جمع األسلحة الصغيرة والذخيرة والمتفجرات واألسلحة الخفيفة والثقيلة من عند  3"نزع السالح"يقصد بعبارة  7.2
الغالب أيضا من عند السكان المدنيين وتوثيقها ومراقبتها والتخلص منها. يشمل نزع السالح كذلك تطوير برامج مسؤولة إلدارة 

 األسلحة.    
 

إعفاء المحاربين النشطين، الرسمي والخاضع للمراقبة، من الخدمة في القوات المسلحة أو أية  4"التسريح"يقصد بعبارة  8.2
ماعات مسلحة أخرى. وقد تمتد المرحلة األولى للتسريح من توجيه المحاربين األفراد إلى مراكز مؤقتة لتشمل تجميع القوات في ج

                                                           

 . 2006معايير األمم المتحدة المتكاملة لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ديسمبر/كانون الثاني   2
 . 2005مايو/أيار  A/C5/59/31 ،24مذكرة األمين العام لألمم المتحدة اإلدارية،   3
 .2005مايو/أيار  9/31A/C5/5 ،24مذكرة األمين العام لألمم المتحدة اإلدارية،   4
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مخيمات مخصصة لهذا الغرض )مواقع التجميع أو المخيمات أو مناطق التجمع أو الثكنات(. وتتمثل المرحلة الثانية من 
 المسرح، ويصطلح عليها بإعادة االستيعاب. التسريح في حزمة الدعم المقدمة للشخص

 
 االضطالع العملية التي تمكن األطفال من االنتقال إلى المجتمع المدني وتخول لهم"إعادة إدماج الطفل" يقصد بعبارة  9.2

عادة إ  بأدوار وهويات مجدية كمدنيين يحظون بقبول أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في سياق مصالحة محلية وقومية. وال تتحقق
الرزق  اء وكسبإدماج مستدامة إال عند توفير الشروط السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية التي يحتاجها األطفال للبق

لرسمية والحفاظ على كرامتهم. وترمي هذه العملية إلى ضمان حصول األطفال على حقوقهم، بما فيها التربية الرسمية وغير ا
 كسب عيش كريمة وضمان كونهم في مأمن من الخطر.  والوحدة األسرية وسبل

 
العملية التي تساهم في األمن واالستقرار في سياق  5"عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج الرسمية"يقصد بعبارة  10.2

ساعدتهم في االندماج اإلنعاش بعد انتهاء النزاع، عن طريق تجريد المحاربين من األسلحة وتحريرهم من البنيات العسكرية وم
 اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع عن طريق إيجاد سبيل لكسب العيش. 

 

 . مبادئ رئيسية 3

 

 مبادئ عامة 

 

 ديباجة 
 

د ية. وتعيحق لجميع األطفال الحصول على الحماية والرعاية بموجب مجموعة كبيرة من الصكوك الدولية واإلقليمية والقوم 0.3
 ، من بين صكوك حقوق اإلنسان، الصك الذي حظي بالتصديق على أوسع نطاق. وتظل الدول1989عام اتفاقية حقوق الطفل ل

ير المسؤولة بصورة رئيسية عن حماية جميع األطفال الخاضعين لواليتها. ويجب أن يشكل نهج حقوق الطفل )أي ضرورة تطو 
فال ام األطالتدخالت الرامية إلى منع تجنيد أو استخد جميع التدخالت داخل إطار حقوق اإلنسان( األساس الذي تقوم عليه جميع

ق رامج وفالمرتبطين بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة وتحريرهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم. ويجب توفير التمويل الالزم لهذه الب
الح سلرسمية لنزع حقوق األطفال واحتياجاتهم، بغض النظر عن عمليات السالم الرسمية أو غير الرسمية وتقدم العمليات ا

 الكبار وتسريحهم وإعادة إدماجهم. 
 

                                                           

 .2006معايير األمم المتحدة المتكاملة لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ديسمبر/كانون الثاني   5
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 6عدم التمييز

 
بين  قد يتخذ التمييز أشكال مختلفة: فقد يقوم على الجنس، أو قد يمارس بين مجموعات ضعيفة عند إعادة اإلدماج أو 1.3

و أالدين  ت االجتماعية كالعرق أواألطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة مختلفة كما قد يستند إلى التعريفا
 اإلعاقة أو الطائفة.

 
حرير يد والتالبنات وأبناؤهن: يجب اتخاذ تدابير استباقية لضمان إشراك البنات وإدخالهن تماما في جميع أشكال منع التجن 2.3

ى سية قصو ينبغي التحلي بحساوإعادة اإلدماج، ويجب على الدوام أن تراعي الخدمات احتياجاتهن الخاصة للحماية والمساعدة. و 
لحة عند السعي إلى التعرف على البنات ومساعدتهن، لتفادي زيادة وصمة العار المترتبة عن مشاركتهن في الصراعات المس

م لكل وتجنب تفاقم وضعيتهن. ومن األهمية بمكان، عند وضع برامج التدخالت، مراعاة الحاجة الخاصة إلى تقديم حماية ودع
 مهات واألطفال الذين أنجبتهم بنات نتيجة تجنيدهن من قبل قوة مسلحة أو جماعة مسلحة. من البنات األ

 
وا أو ذين جندإعادة اإلدماج: يجب على التدابير المتخذة إلعادة إدماج األطفال في الحياة المدنية أن ال توصم األطفال ال 3.3

أو  ن جندواأقرانهم الذين سلموا من ذلك، أو بين األطفال الذي استخدموا كما يجب أن ال تفرق سلبيا بين هؤالء األطفال وبين
 ن إهمالأاستخدموا لفترات مؤقتة أو قصيرة وبين األطفال الذين جندوا أو استخدموا بشكل دائم أو لفترات زمنية أطول. كما 

ات أو ذه القو فال الذين ارتبطوا بهاألطفال الضعفاء اآلخرين غير المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، للعناية فقط باألط
 الجماعات، يضر بجميع األطفال المتأثرين بالصراعات.        

 

7مصالح الطفل الفضلى
 

 

ة د وإعاديجب إعطاء األولوية لتحرير األطفال من القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم ومنع التجني 0.4.3
طريقة  الت في هذا الصدد على تقدم عمليات السالم أو أن تكون رهنا أو متعلقة بها بأيالتجنيد. وال يجب أن تتوقف التدخ

 ل. األطفا كانت. يجب أن تراعي جميع التدابير المتخذة لضمان تحرير األطفال وحمايتهم ومنع تجنيدهم المصالح الفضلى لهؤالء
 

ول يجاد حلير قابلة للتجزئة. يجب على الجهود المبذولة إلمنع التجنيد والتحرير والحماية وإعادة اإلدماج مرتبطة وغ 1.4.3
شمل دائمة لتجنيد األطفال أو استخدامهم من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة وللحيلولة دون حدوث ذلك مستقبال، أن ت

طبق أو الدولي المنجميع األطفال المتأثرين بصراع مسلح وأن تتصدى النتهاكات حقوق الطفل المشينة األخرى بموجب القانون 
 القانون القومي للبلدان المتأثرة بالصراع.      

 

                                                           

 . 2، المادة 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام   6
 (.  1) 3، المادة 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام   7
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 األطفال والعدالة 

 

 التعامل مع المتهمين بانتهاك حقوق األطفال 

 
 رائم ضدجيجب أن تولي آليات العدالة لما بعد الصراع أو آليات العدالة االنتقالية أهمية خاصة للمشتبه في ارتكابهم  3.5

لقانون القانون الدولي. وال يجوز منح العفو، في إطار اتفاق سالم أو لوقف النار، لمرتكبي جرائم بموجب األطفال بموجب ا
 الدولي، بما فيها الجرائم المرتكبة في حق األطفال.   

 

 التعامل مع األطفال المتهمين بجرائم بموجب القانون الدولي 

 
حة وات مسلانون الدولي والتي يدعى بأنها ارتكبت حين كانوا مرتبطين بقيجب اعتبار األطفال المتهمين بجرائم بموجب الق 6.3

انون أو جماعات مسلحة، أوال وقبل كل شيء، كضحايا خرق القانون الدولي وليس فقط كجناة. وينبغي التعامل معهم وفق الق
دة علألطفال حماية خاصة عبر الدولي في إطار عدالة إصالحية وتأهيل اجتماعي بما يتفق مع القانون الدولي الذي يضمن 

 اتفاقات ومبادئ.     
 

حيثما كان ذلك ممكنا، يجب إيجاد بدائل لإلجراءات القضائية، وفقا التفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية األخرى لقضاء  7.3
  8األحداث.

 
 ئمة، وضمان حماية حقوقهم فيالعمل على تشجيع ودعم مشاركة األطفال في آليات الحقيقة والمصالحة، إن كانت قا 8.3

ليه عنونيين جميع مراحل العملية. ويجب أن تكون مشاركة األطفال طوعية وبموافقة مستنيرة من الطفل ووالديه أو األوصياء القا
     متى كان ذلك مناسبا وممكنا. كما ينبغي اتخاذ تدابير خاصة للحد من إمكانية التعرض الكبير للمعاناة.  

 

  9ياة والبقاء والنماءالحق في الح
 

ال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية إطالق السراح على أشخاص ثبت ارتكابهم لمخالفة بموجب  9.3
 10القانون الجنائي الدولي أو القومي وهم دون سن الثامنة عشرة.

                                                           

، قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث )"قواعد بيجين"( قرار الجمعية العامة لألمم 1967لسياسية لعام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا  8
 A/45/49(1990.) ؛ مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جناح األحداث )"مبادئ الرياض التوجيهية"( وثيقة األمم المتحدة 33/40المتحدة 

 .  6، المادة 1989قية حقوق الطفل لعام اتفا  9
 .37، المادة 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام   10
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ر ين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، من منظو يجب أن تصاغ البرامج والسياسات الموضوعة لصالح األطفال المرتبط 10.3
هم يأخذ نماء الطفل بعين االعتبار. ويشمل ذلك دراسة ومعالجة كيفية تأثر عالقات األطفال مع األشخاص الغاليين علي

ما دائ بالتجارب التي عاشوها وكذا كيفية تأثير تجارب األطفال على قدرات نماء كل منهم. وعند التطرق لنماء الطفل، يجب
 التعرف على القدرات والموارد التي تخول لكل طفل على حدة البقاء والتغلب على الصعوبات. 

 

 حق األطفال في التحرر من القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة 

 
رة بصو عي يعتبر تجنيد األطفال أو استخدامهم انتهاكا لحقوقهم؛ لذلك، يجب مواصلة القيام بأنشطة وقائية. وينبغي الس 11.3

أن  دائمة إلى تحرير األطفال المجندين أو المستخدمين بصورة غير مشروعة وحمايتهم وإعادة إدماجهم، بدون شروط، ودون 
 يكون ذلك رهنا بعملية موازية لتحرير أو تسريح الكبار. 

 
ب طفال. على أن غياعند وجود عمليات نزع سالح وتسريح وإعادة إدماج رسمية، يجب وضع ترتيبات خاصة لفائدة األ 12.3

ن قوات عملية رسمية لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ال ينبغي أن يحول دون مواصلة األنشطة بهدف تحرير األطفال م
مسلحة أو جماعات مسلحة. وقد تستلزم هذه األنشطة أو تشمل مفاوضات منفردة مع قوات مسلحة أو مجموعات مسلحة ال 

جب ية المرتبطة باإلصالح األمني أو بعمليات تفاوض رسمية أخرى. وعند وجود عمليات رسمية، عالقة لها باألهداف العام
 التواصل قصد ضمان دعم منسق وشامل إلعادة إدماج األطفال ومجتمعاتهم المحلية التي سيعودون إليها.   

 
ة المبذول –مل الجهود الترويجية عند تجنيد قوات مسلحة أو جماعات مسلحة ألطفال بصورة غير مشروعة، يجب أن تع 13.3

 ات خاللعلى تجنب استغالل هذا التجنيد أو االستخدام غير المشروع للحصول على امتياز  -استنادا للتفويض الممنوح لكل جهة
 مفاوضات السالم وإصالحات القطاع األمني. 

 

 مشاركة الطفل واحترام آرائه 
 

قدير نفيذ وتبما فيها األطفال، بفعالية في جميع مراحل أنشطة تقييم وإعداد وتيجب أن تشارك الجماعات المعنية باألمر،  14.3
م إدماجه البرامج الرامية لمنع ارتباط األطفال بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة والحصول على تحريرهم وضمان حمايتهم وإعادة

 ي سيعودآراء األسر والمجتمعات المحلية الت في الحياة المدنية. يجب دائما التماس آراء األطفال، على وجه الخصوص، وكذا
 إليها األطفال. 

 

 المبادئ التشغيلية 
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 ديباجة 
 

حة أو تعتبر إعادة إدماج األطفال في الحياة المدنية الهدف النهائي لعملية الحصول على تحريرهم من القوات المسل 15.3
أقرب  تخطيط إلعادة إدماج األطفال ويجب أن يبدأ ذلك فيالجماعات المسلحة. يجب أن تسترشد جميع مراحل هذه العملية بال

 وقت ممكن. 
 

 المساءلة والشفافية 
 

على الجهات الفاعلة الساعية إلى مساعدة األطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، حاليا أو في الماضي،  16.3
بادئ اإلنسانية، وامتثالها للمعايير الدنيا المنطبقة على ومنع حدوث هذا االرتباط، ضمان قيام أعمالها على حقوق الطفل والم

  11البرامج وضمان وجود نظم للمساءلة.
 

يجب إخبار جميع الموظفين العاملين مع األطفال بضرورة اإللمام بمدونة فعالة لقواعد السلوك خاصة بمنظمتهم تنص  17.3
ينبغي على الجهات القائمة  12يكون ذلك شرطا لتوظيفهم. صراحة أو ضمنيا على حماية األطفال وضرورة احترامها، على أن

على حماية األطفال وأطراف فاعلة أخرى نشر هذه المعايير وأيضا، عند اإلمكان، توفير التدريب للمنظمات الشريكة وأي أفراد 
ع واستخدام آليات أو جماعات آخرين يعملون مع األطفال، بما فيهم المتطوعون وجماعات أهلية أو دينية محلية. ويجب وض

فضال عن ذلك، يجب في نفس الوقت إبالغ سلطات إنفاذ  13تمكن من رصد االنتهاكات واإلبالغ عنها ومساءلة الضالعين فيها.
 القانون المختصة بانتهاكات مدونة قواعد السلوك المذكورة حين يعتبرها القانون القومي بدوره كمخالفات جنائية. 

 

 دد إعداد البرامج في سياق مح
ن أا يجب يجب أن تقوم اإلستراتيجيات والبرامج على تحليل شامل للسياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي، كم 18.3

لقدرات تستفيد من التحليل الجنساني. ويجب أن يتضمن التحليل الشامل التهديدات وأوجه العجز ونقاط الضعف وكذا الفرص وا
 سلحة أومالتحليل بالوصف األسباب التي دفعت أو من شأنها الدفع باألطفال لالرتباط بقوات  والموارد. ويجب أن يتناول هذا

ل لفهم جماعات مسلحة كما ينبغي أن يعرف بالوسائل الكفيلة بالتصدي لهذه األسباب. وفي نفس الوقت، يجب إجراء تحليل شام
 دوافع الجهات التي تجند األطفال أو تستخدمهم وحوافزها. 

 

                                                           

؛ دليل "سفير"، 1994ث، يضم ذلك: مدونة قواعد السلوك لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية في مجال اإلغاثة في حاالت الكوار   11
يهم، لجنة لين عن ذو ير الدنيا لإلغاثة في حاالت الكوارث؛ المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت الخاصة باألطفال غير المصحوبين أو المنفصالميثاق اإلنساني والمعاي
 .   2004الصليب األحمر الدولية 

 .  2006"، عام eeping Children SafeK"، من إعداد التآلف "Keeping Children Safe : A toolkit for child protectionأنظر، مثال، "  12
   .http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Site=sexexيمكن الحصول على المزيد من المعلومات في الوقع التالي:   13
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ن رامج، لينبغي إنجاز تحليل تام للمخاطر للتأكد من أن األطفال واألسر والمجتمعات المحلية، التي تتلقى مساعدة الب 19.3
 تتعرض للمزيد من المخاطر الشتراكها تحديدا في أحد البرامج. 

 
أو  ع تجنيد األطفاليجب اعتماد نهج إقليمي أو دون إقليمي، خصوصا عندما تتجاوز الصراعات الحدود الدولية، لمن 20.3

ي إعادة تجنيدهم بصورة غير مشروعة من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة في البلدان أو الصراعات المجاورة و منع أ
 أشكال أخرى من انتهاكات حقوق الطفل عبر الحدود.

 

 تعزيز القدرات 
 

عية المجتملقدرات اإلقليمية والقومية والمحلية و يجب على البرامج، في جميع األحوال، استغالل ودعم وتنمية الجهود وا 21.3
إعادة لمنع تجنيد األطفال أو استخدامهم بصورة غير مشروعة من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة، ودعم تحرير األطفال و 

 إدماجهم وحمايتهم جميعا. 
 

ر إلى استمراثقلة باألعباء. يجب إذا السعي بيجب مراعاة كون المجتمعات المحلية في الغالب، السيما النساء والفتيات، م 22.3
ت من قوا إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط لوضع البرامج لضمان تلقيها لما يكفي من الدعم للعناية باألطفال المحررين

 مسلحة أو جماعات مسلحة وتجنب ارتباطهم بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة.    
 

جنيد األطفال واستخدامهم بصورة غير مشروعة ولتحريرهم وإعادة التمويل وأشكال دعم أخرى لمنع ت
 إدماجهم 

 
 يجب توفير التمويل للجهات الفاعلة في مجال حماية األطفال في أقرب وقت ممكن ودون أن يتوقف ذلك على إحراز 23.3

دة السالح والتسريح وإعا التقدم في عملية سالم ما، رسمية كانت أم غير رسمية، أو أن يكون مرهونا بمخطط رسمي لنزع
الح نزع الساإلدماج. كما ينبغي أن يكون التمويل متوفرا بصرف النظر عن نجاح أو تحقق التقدم في العمليات الرسمية للسالم و 

 والتسريح وإعادة اإلدماج.
 

 ت، كماثرين بالصراعايجب توفير التمويل لألنشطة المقامة في المجتمعات المحلية لصالح عدد كبير من األطفال المتأ 24.3
عة أو جما يجب أن تتجنب أنشطة إعادة اإلدماج، قدر المستطاع، اإلبقاء على التمييز بين األطفال الذين ارتبطوا بقوة مسلحة

 مسلحة واألطفال اآلخرين في المجتمعات المحلية التي يعاد إدماجهم فيها.
 

ت السلبية على األطفال نتيجة ارتباطهم بقوة مسلحة أو جماعة يجب، قدر المستطاع، اتخاذ تدابير لمعالجة التداعيا 25.3
مسلحة، سواء كانت هذه التداعيات مادية أو إنمائية أو عاطفية أو عقلية أو روحية. كما إن إعادة اإلدماج عملية طويلة األجل 

األطفال واألطراف المانحة. لذلك،  تتطلب التزاما على المدى الطويل من قبل الدول بدعم أو مساعدة من الجهات المكلفة بحماية
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يجب أن يكون التمويل متوفرا طيلة المدة الالزمة لضمان إعادة إدماج تامة لألطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات 
مسلحة. وينبغي أن يكون مرنا ليمكن البرامج من االستجابة بشكل أفضل لالحتياجات التي أعربت عنها البنات واألوالد 

تياجات الجهات الفاعلة الضالعة في هذه األنشطة في مجال بناء القدرات. وينبغي أن تتصل برامج إعادة اإلدماج في أقرب واح
وقت ممكن ببرامج إنمائية وجهات فاعلة أخرى لبناء القدرات المحلية والقومية الالزمة لتوفير دعم طويل األجل لهؤالء األطفال 

 ومجتمعاتهم المحلية. 
 

 غير موجودة.[ 26.3 ]الفقرة
 

 التنسيق والتعاون وتضافر الجهود 

 
 –العة اف الضمن األهمية بمكان قيام التواصل والتعاون والتنسيق واقتسام المعلومات والشفافية باستمرار بين جميع األطر  27.3

ات قوات مسلحة أو جماعفي منع ارتباط األطفال ب -التي تمتد من المجتمعات المحلية إلى المؤسسات والمنظمات الدولية
خاصة مسلحة ودعم تحريرهم وحمايتهم وإعادة إدماجهم. ويجب أن يجري ذلك في حدود ما تسمح به واليات وإجراءات العمل ال

 بهذه األطراف. 
 

تنسيق  مسلحة ينبغي للجهات الفاعلة المنفذة لبرامج لفائدة األطفال المرتبطين أو الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات 28.3
لحصر: اجهودها عن طريق إحداث فريق مشترك بين الوكاالت واإلبقاء عليه، على أنه، داخل هذا الفريق، على سبيل الذكر ال 

لعمل ليجري االتفاق على األدوار والمسؤوليات ويبلغ عنها، كما أن طرق العمل المعنية مفهومة ومحترمة، ويجري التخطيط 
 سياسة ووضع البرامج فيجري تحديدها وتطور برتوكوالت لتقاسم المعلومات. التعاوني المحتمل، أما نهج ال

 
لك ا في ذيتعين على اليونيسف وشركائها، بتنسيق مع الوزارات والهيئات األخرى التي لها صالحيات لحماية األطفال، بم 29.3

ة والقيادة الالزم قديم الخبرة التقنية والتشغيليةاألطراف الفاعلة في مجال حماية األطفال، تقديم الدعم للدول المعنية عن طريق ت
  دماجهم.إعند اتخاذ القرار وتنفيذ البرامج لمنع تجنيد األطفال بصورة غير مشروعة والحصول على تحريرهم وتسريحهم وإعادة 

 
دعم يالمتوقع أن  . من2005مارس/آذار  2تتوافق مبادئ هذه الوثيقة مع إعالن باريس بشأن فعالية المعونة، بتاريخ  30.3

  .      تحسين تنسيق المعونة وموائمتها تنظيما أفضل للبرامج المقامة لفائدة األطفال المرتبطين بقوات أو جماعات مسلحة
 

 السرية 

 

 تقاسم المعلومات 

 



 

 18 

الطفل، بما  في سبيل حماية األطفال وأسرهم، من الضروري التعامل مع المعلومات الشخصية المتعلقة بانتهاكات حقوق  31.3
فيها التجنيد أو االستخدام بصورة غير مشروعة من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة، باعتبارها معلومات سرية. ويجب 
تطوير أنظمة إدارة للمعلومات بين الوكاالت وبعد موافقة جميع الجهات الفاعلة المنفذة للبرامج والتي تجمع المعلومات، باعتبار 

ألطفال وتمكين تدخالت فعالة لصالحهم. يجب أيضا مراعاة قواعد السرية التي تطبقها بعض األطراف الحاجة إلى حماية ا
الفاعلة. كما يجب تطوير وتطبيق مبادئ بشأن حماية كافة البيانات وينبغي توفير التدريب عند االقتضاء. ينبغي أن تمتثل جميع 

وصناديقها ومكاتبها وبرامجها للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية البيانات المخزنة من قبل إدارات منظمة األمم المتحدة 
  14لألمم المتحدة.

 

 التغطية اإلعالمية 

 
يمكن أن تؤدي تغطية إعالمية غير مناسبة إلى تعريض األطفال وأسرهم لألذى وإصابتهم بأضرار نفسية. يجب على  32.3

بما في  15جماعات مسلحة تطبيق مبادئ وسائل اإلعالم والمنشورات الجهات العاملة مع األطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو
ذلك مدونة قواعد سلوك خاصة بالصحفيين، لتوفير ضمانات وتجنب تعريض األطفال للخطر وخرق معايير السرية وإلحاق 

 أضرار أخرى باألطفال أو أسرهم. 
 

و ال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة أينبغي كذلك للباحثين واألكاديميين وأي شخص آخر يستجوب األطف 33.3
 يعمل معهم، احترام المعايير األخالقية.

 

 . معالجة وضعية البنات الخاصة 4
 

ع لحة. وميوجد تقريبا في جميع األحوال عدد مهم من البنات ضمن األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المس 0.4
 ين ظروفب، نادرا ما تتلقى هذه البنات المساعدة. ورغم أن هناك العديد من أوجه التشابه بذلك، ونظرا لمجموعة من األسبا

ت و جماعاأاألوالد والبنات وتجاربهم، فإن وضعية البنات قد تختلف كثيرا فيما يتعلق بأسباب وكيفية التحاقهن بقوات مسلحة 
لعاطفي جماعات المسلحة على رفاههن المادي واالجتماعي وامسلحة واحتمال تحريرهن ووقع تجربتهن في القوات المسلحة أو ال

و سرية أوالتداعيات المحتملة لذلك على قدرتهن على النجاح في التكيف مع حياة مدنية أو في إعادة االندماج في الحياة األ
 المجتمعية بعد تحريرهن. 

 
لفرز من أجل اإلدراج في برامج التحرير وإعادة منذ مرحلة التخطيط فصاعدا، مرورا بوضع معايير األهلية وتدابير ا 1.4

اإلدماج وعمليات التحرير غير الرسمية وانتهاء بوضع البرامج إلعادة اإلدماج والرصد والمتابعة، يجب على الجهات الفاعلة 
                                                           

 . E/1994/29 1994تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة حول الدورة االستثنائية للجنة اإلحصائية عام   14
 المبادئ التوجيهية بشأن التحقيقات الصحفية المراعية للمعايير األخالقية.     –مبادئ اليونيسيف التوجيهية بشأن وسائل اإلعالم   15
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مسائل ذات الوعي بخطر كون البنات "غير مرئية" ويجب على هذه الجهات اتخاذ التدابير لضمان إدراج البنات وحل جميع ال
الصلة عبر جميع المراحل. وينبغي على جميع الجهات الفاعلة فهم االختالفات بين تجارب البنات واألوالد ومراعاتها، كما ينبغي 
أن تعكس البرامج الموجهة لألطفال المرتبطين أو الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، صراحة، الوضعية الخاصة 

 الد.          لكل من البنات واألو 
 

ئج يجب على الجهات الفاعلة أن تحدث آليات القتسام تجارب وخبرات بعضها البعض والتعلم منها، وقد يشمل ذلك نتا 2.4
 األبحاث واستنتاجات البرامج التجريبية الخاصة بالبنات المرتبطة بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة. 

 
 خصيصا أو تحديدا بالبنات. تتضمن المبادئ القضايا المتعلقة  3.4

 

 . األطفال الالجئون والمشردون داخليا5
 

و أقد يتعرض األطفال المشردون داخليا، سواء بسبب كارثة طبيعية أو بسبب صراع مسلح، بشكل أكبر، لخطر التجنيد  0.5
عرضون كيف والتمييز الذي يتاالستخدام من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة، نظرا لضعف الحماية االجتماعية وآليات الت

ة لتعليميله بسبب وضعهم كمشردين أو العتبارهم كوالة ألحد أطراف الصراع المسلح. كما أن تأثير غياب الفرص االقتصادية وا
 سلحة أووغيرها، الناجم عن التشرد، يعرض بدوره األطفال الالجئين والمشردين داخليا بصورة أكبر لخطر التجنيد في قوات م

ن سانية مت مسلحة. ينبغي على جميع الجهات الفاعلة مراعاة عوامل الخطر السالفة المتزايدة. ويعد تمكين الجهات اإلنجماعا
 رصد وضعية األطفال المشردين داخليا مهما للغاية في سبيل التصدي لهذه المخاطر. 

 
لين عن أسرهم، خطرا أكبرا في البقاء منفص يواجه األطفال الذين التحقوا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة والذين شردت 1.5

 المبادئأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. يجب أن تسترشد جهود تعقب أثر األطفال وجمع شملهم بأسرهم بعد تحريرهم أو تسريحهم ب
 التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.    

 

 ون األطفال الالجئ
 

بصرف  باعتبار حقهم في السعي إلى اللجوء والتمتع به، يجب التعامل مع األطفال الذين يبحثون عن الحماية الدولية، 2.5
النظر عن عمرهم وجنسهم، بما فيهم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وفق إجراءات اللجوء المتوفرة 

ق يما يتعلفاألخرى المتممة للحماية التي من شأنها االستجابة الحتياجاتهم الخاصة ومساعدتهم للحصول عل اللجوء أو األشكال 
 بالحماية. 

 يجب أن تمتثل البرامج للمبادئ القانونية التالية: 
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ينبغي على الدول، اعترافا منها بحق السعي إلى اللجوء والتمتع به، تمكين األطفال الساعين إلى اللجوء، بما فيهم األطفال  3.5
غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، من الحصول على إجراءات اللجوء واألشكال األخرى المتممة للحماية، بغض النظر 
عن عمرهم. وعند تقييم طلباتهم، يجب على الدول مراعاة تطور حقوق اإلنسان الدولية وقوانين الالجئين والعالقات البنيوية التي 

التي اتخذتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة وهي تمارس مهامها تربط بينهم، بما في ذلك المواقف 
. ويجب، على الخصوص، تأويل تعريف الالجئ الوارد في هذه االتفاقية من 1951اإلشرافية طبقا التفاقية الالجئين لعام 

لخاصة لالضطهاد الذي تعرض له األطفال وأشكاله منظور يأخذ العمر والجنس بعين االعتبار كما ينبغي مراعاة الدوافع ا
ومظاهره. إن تجنيد األطفال أو استخدامهم بصورة غير مشروعة واحد من أشكال ومظاهر االضطهاد الموجهة تحديدا ضد 

ب . لذلك، يج1951األطفال وقد تبرر منحهم وضع الجئ إذا كان أحد هذه األفعال مرتبطا بأحد أسس اتفاقية الالجئين لعام 
على الدول إعطاء اهتمام خاص ألشكال االضطهاد ومظاهره الموجهة تحديدا ضد األطفال في اإلجراءات القومية لتحديد وضع 

 16الجئ.

 
لى يجب عدم إعادة األطفال، بأية طريقة كانت، إلى حدود بلد حيث يوجد خطر حقيقي، على أن يجري تقييم كل حالة ع 4.5

لحة، أو إعادة التجنيد أو االستخدام بصورة غير مشروعة من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسحدة، بتعرض األطفال للتجنيد أو 
 للمشاركة في أعمال قتالية.

 
ال ، يجب أن يتمتع األطف1951عند عدم توفر الشروط الالزمة للحصول على وضع الجئ بموجب اتفاقية الالجئين لعام  5.5

ها. وال يتطلبون أشكال الحماية التكميلية الموجودة بما يتوافق مع درجة الحماية التيالمتواجدون في دولة ال يحملون جنسيتها من 
ألطفال احتاجها ييعفي تطبيق أشكال الحماية التكميلية المذكورة الدول من التزاماتها باالستجابة لمتطلبات الحماية الخاصة التي 

قصى حد مستفيدين من أشكال الحماية التكميلية التمتع إلى أغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. لذلك، يجوز لألطفال ال
عة رة مشرو بحقوقهم اإلنسانية عند تواجدهم في أراضي دولة أو خضوعهم لواليتها، ويشمل ذلك الحقوق التي تستلزم اإلقامة بصو 

 في البلد.       
 

ن عنفصلين دول تجاه األطفال غير المصحوبين والمووفقا للمبادئ السارية عموما، السيما المبادئ المتعلقة بمسؤوليات ال 6.5
الحق  لية لهمذويهم الذين يتواجدون على أراضيها، فإن األطفال الذين ال يمنحون وضع الجئ وال يتمتعون بأشكال الحماية التكمي

لدولي انساني القانون اإلرغم ذلك في االستفادة من الحماية طبقا التفاقية حقوق الطفل ومعايير حقوق اإلنسان الدولية األخرى و 
 حيثما أمكن. 

 

 األطفال المشردون داخليا 
 

عاتهم تبقى غالبية األطفال المشردين خالل صراع مسلح أو كنتيجة له داخل حدود بلدها. وقد يشرد األطفال صحبة مجتم 7.5
 المحلية أو أسرهم أو ينفصلون عنهم تماما.

                                                           

 .CRC/GC/2005/6، معاملة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدان منشئهم، 6، التعليق العام للجنة رقم لجنة حقوق الطفل  16
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ة التي الملزم تشرد الداخلي وقواعد القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسانيجب أن تكون المبادئ التوجيهية بشأن ال 8.5

ألطفال ل ذلك اتقوم عليها، مصدر إثراء لجميع البرامج وجميع خطط إعداد البرامج لفائدة األطفال وأسرهم المشردين داخليا. ويشم
لى ان سبب تواجدهم في الخارج السعي إلى الحصول عالذين عادوا من بلد آخر دون الوصول إلى منطقتهم األصلية، سواء ك
 حماية دولية أو كنتيجة لالرتباط بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة.    

 
يرها يجب تشجيع الدول واألشخاص المشردين داخليا والمجتمعات المحلية على االعتراف بمتطلبات الحماية الالزم توف 9.5

المسلحة  السيما عندما تكون هذه القوات –ارتباطهم بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة  لألطفال المشردين داخليا العائدين بعد
كثفة مبدعوة  أو الجماعات المسلحة قد ارتكبت أعماال ضد الدولة أو المجتمعات المحلية المشردة، على التوالي. كما يجب القيام

 نيابة عن هؤالء األطفال لدى الدول والمجتمعات المحلية المشردة. 
 

خليا يجب أن تذكر الدعوة لدى الحكومات والسلطات المحلية بأن األطفال وأسرهم غالبا ما يكونون عرضة للتشريد دا 10.5
ا م اتخذو بسبب التهديد الذي يمارسه تجنيد األطفال أو استخدامهم. يجب عدم النظر إلى هؤالء األطفال وأسرهم على أساس أنه

 أطراف صراع مسلح.   موقفا مؤيدا أو تعاونوا مع طرف من 
 

 

 . منع التجنيد أو االستخدام بصورة غير مشروعة6
 

ظرا يرتبط األطفال بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة ألسباب عدة. فالكثير منهم يجند قسريا، بينما "يتطوع" آخرون ن 0.6
م اء أسرهضل خيار لضمان بقائهم وبقلظروفهم. ورغم أن الحرب تظل بنفسها عامال قويا، فإن األطفال قد يعتبرون التجنيد كأف

فاقم ة ما يتومجتمعاتهم المحلية في ظل سياقات يطغى عليها الفقر المدقع أو العنف أو الالمساواة االجتماعية أو الظلم. وعاد
القائم  لعنفن اعدم المساواة بين الجنسين والتمييز والعنف خالل فترات الصراع المسلح. وقد تسعى البنات واألوالد إلى الهروب م

نجاح، على الجنس أو غيرها من أشكال التمييز. ويتعين على برامج منع التجنيد أو االستخدام بصورة غير مشروعة، بغية ال
لحة قوات مسالتصدي ألسباب التجنيد الكامنة، كما يجب أن تتضافر الجهود لتقديم بدائل للمخاطر التي ينطوي عليها االرتباط ب

 وجماعات مسلحة. 
 

يد أو وقصد إيجاد حل مستدام لمشاركة األطفال في الصراعات المسلحة، ينبغي على الدول إحداث خطة شاملة لمنع التجن 1.6
تجرم  االستخدام بصورة غير مشروعة. ويجب أن يشمل ذلك التصديق على المعاهدات الدولية وتطبيقها واعتماد قوانين قومية

الحات شروعة في الصراعات المسلحة، وإنفاذ هذه القوانين. كما يجب تعزيز اإلصتجنيد األطفال أو استخدامهم بصورة غير م
على  القانونية بحمالت إعالمية عامة حول قوانين حماية األطفال وبدعم لجهود المجتمعات المحلية لضمان حماية األطفال

 المستوى المحلي. 
 

وعة القيام بمجموعة من األعمال التعاونية، تمتد عموما إلى ويتطلب النجاح في منع التجنيد واالستخدام بصورة غير مشر  2.6
جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك قوات حفظ السالم المتعددة الجنسية حيثما وجدت، باتصال مع السياق القومي أو اإلقليمي 
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ن تشمل هذه األعمال تطبيق الذي يرتبط األطفال، أو قد يرتبطون، من خالله بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. ويجب أ
القانون اإلنساني الدولي وصكوك حقوق اإلنسان وآليتها ذات الصلة وتدابير عملية لتحسين سالمة األطفال وبرامج للتصدي 
للعوامل التي من شأنها تشجيع ارتباط األطفال بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة. كما ينبغي لألعمال أن تركز عموما على 

 ماعية لجعل استخدام األطفال في الصراعات أمرا غير مقبول ثقافيا وأخالقيا وكذا أية تدابير مالئمة محليا.التعبئة االجت
 

رس دون وتوخيا للفعالية في منع تجنيد البنات واألوالد أو استخدامهم بصورة غير مشروعة، يجب ضمان الحضور في المدا 3.6
امج تعرف مبكرا على األطفال المنفصلين عن ذويهم وحمايتهم وإعداد بر التعرض لخطر والعمل على تجنب انفصال األسر وال

ت الفتيا لجمع شملهم بأسرهم. كما ينبغي توفير بدائل عن االلتحاق بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة لصالح األطفال، بما فيهم
لى سبل كسب العيش. وينبغي والفتيان. ويجب أن يشمل ذلك برامج تعليمية ومهنية وأنشطة مدرة للدخل وفرص للحصول ع

 يؤيد الأيضا إحداث آليات لحماية األطفال، بما في ذلك زيادة الوعي بحقوق الطفل. ومع ذلك، بما أن السياق الجنساني قد 
( طب، إلخالتحاق البنات بالمدارس، وبما أن البنات يضطلعن باألشغال المنزلية )المشي لمسافات طويلة لجلب الماء وجمع الح

 ك يزيد من تعرضهن لخطر التجنيد ويتطلب جهودا إضافية لتسجيلهن وإبقائهن في المدارس. فإن ذل
 

 التصديق على المعايير القانونية الدولية وتنفيذها 
 

ضمان يجب أن تسترشد الدعوة والبرامج األخرى المقامة مع الدول بما يلي: يجب على الدول اتخاذ الخطوات الالزمة ل 4.6
 ع المعايير الدولية ذات الصلة واحترامها وإدخالها في القانون القومي، بما في ذلك: التصديق على جمي

 
 اتفاقية حقوق الطفل 0.4.6
السن  البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة الذي يرفع 1.4.6

دام سنة، ويحث الجماعات المسلحة على عدم تجنيد أو استخ 18األدنى للتجنيد اإلجباري في القوات المسلحة إلى 
 ت؛ لممارسااألطفال دون سن الثامنة عشرة ويطلب من الدول األطراف اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لتجريم هذه ا

ية ك في أشتراالميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه والذي حدد سن الثامنة عشرة كالعمر األدنى للتجنيد واال 2.4.6
 قوة مسلحة أو جماعة مسلحة؛ 

عشرة  واتفاقية حقوق الطفل، والتي تحدد سنة الخامسة 1949البروتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف لعام  3.4.6
حماية  والتي تمنح أشكال 1949كأدنى عمر للتجنيد أو االشتراك في الحرب، إضافة إلى اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

 فال المتأثرين بالصراعات المسلحة بشكل أعم؛ مهمة لألط
ر نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يصنف تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العم 4.4.6

مال تى األعشإلزاميًا أو طوعيًا في القوات المسلحة القومية أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في 
وض ية كجريمة حرب. كما يمنح للمحكمة الجنائية الدولية االختصاص فيما يتعلق بهذه الجريمة. ومن المفر الحرب

على الدول بعد التصديق على هذا النظام أن تضيف منع تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من عمرهم إلى 
 تشريعاتها القومية؛ 
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ية قة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال واتخاذ إجراءات فور المتعل 182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  5.4.6
مل عللقضاء عليها، والتي تعتبر التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال في الصراعات المسلحة كأحد أسوأ أشكال 

  األطفال وتلزم الدول األطراف بسن عقوبات مالئمة، بما فيها العقوبات الجنائية، وتطبيقها؛      
 . 1967المتعلقة بمركز الالجئين وبروتوكولها لعام  1951ية عام اتفاق 6.4.6

 
 1379( و2000) 1314( و1999) 1261يجب على الدول اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لالمتثال للقرارات  5.6

  ( الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.2005) 1612( و2004) 1539( و2003) 1460( و2001)
 

تياري يجب على الدول اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليا إلحداث وتعزيز إجراءات تجنيد تتوافق مع البروتوكول االخ 6.6
شمل تالتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة والقوانين الدولية األخرى ذات الصلة. يجب أن 

  إجراءات التجنيد وتدابير التنفيذ ما يلي:
 

سائل ضرورة تقديم دليل عن السن. وعند تعذر تقديم وثائق إثبات لسن الشخص المجند قد تدعو الحاجة إلى و  0.6.6
تحقق أخرى، مثل إعادة التدقيق مع أشخاص آخرين والفحص الطبي؛ وتقع مسؤولية تحديد سن الشخص المجند على 

 الطرف الذي يتولى التجنيد؛ 
 بية لعقاب من يخالف شروط إثبات السن؛ إجراءات قانونية وتأدي 1.6.6
بئة يجب نشر األحكام القانونية المتعلقة بشروط إثبات سن التجنيد األدنى لدى المسؤولين عن تجنيد وتع 2.6.6

 المجندين العسكريين. 
 

مل لصالح وللتأكد أكثر من احترام سن التجنيد األدنى، يجب على الدول، بمساعدة هيئات أخرى ذات صلة وأخرى تع 7.6
 األطفال أو نيابة عنهم، القيام بما يلي: 

 
ن طفال متنظيم حملة توعية قومية للتعريف بالقوانين الدولية والقومية والمعايير واإلجراءات التي تحمي األ 0.7.6

 تجنيدهم وهم قصر؛ 
 لتجنيد؛ توفير تدريب لألفراد العسكريين ذوي الصلة حول المعايير القانونية للسن األدنى ل 1.7.6
جئون إنشاء نظام قومي لتسجيل الوالدات لجميع األطفال الخاضعين لوالية الدولة، بما فيهم األطفال الال 2.7.6

 والمشردون داخليا والعائدون، ومنح وثائق هوية لجميع األطفال.
 

جب ين، كما ط أو الجنود العاديييجب توفير تدريب للقوات المسلحة على المعايير المنطبقة، سواء تعلق األمر بكبار الضبا 8.6
تقييم لتوفير نفس التدريب للجماعات المسلحة متى كان ذلك ممكنا. ويجب أن يتضمن التدريب المقدم آليات للرصد والتقدير 

 وقعه.
 

و أال ألطفيجب على الدول، وفقا اللتزاماتها بموجب القانون الدولي، اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لمنع تجنيد ا 6.9
 استخدامهم بصورة غير مشروعة من قبل جماعات مسلحة. 
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ية التقن ينبغي على المنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تقديم الدعم والمساعدة 10.6
  ب القانون الدولي؛للحكومات والجماعات المسلحة، كلما كان ذلك ممكنا، لمساعدتها على االمتثال اللتزاماتها بموج

 
نع لذي يميجب على الدول والجماعات المسلحة احترام المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي والتي تذكر بااللتزام ا 11.6

 ذلك؛ ح لهم ببموجبه منعا تاما تجنيد األطفال المشردين بصورة غير مشروعة أو دعوتهم لالشتراك في األعمال القتالية أو السما
 

، يجب عند اتخاذ إجراءات لتحرير األطفال من قوات مسلحة أو جماعات مسلحة بعد إبرام اتفاقات سالم أو لوقف النار 12.6
 وضع آليات لضمان احترام االتفاقات وتحرير األطفال فورا ومنع تجنيد أو إعادة تجنيد األطفال بصورة غير مشروعة؛

 
شروعة من الدول وسيلة رئيسية لمنع تجنيدهم أو استخدامهم بصورة غير متسجيل جميع األطفال الخاضعين لوالية دولة  13.6

ولتقليص احتمال تحول أطفال ما إلى أشخاص عديمي الجنسية، األمر الذي من شأنه تعريضهم أكثر لخطر التجنيد أو 
 االستخدام. 

 

 داخلياين والمشردمنع التجنيد واالستخدام بصورة غير مشروعة فيما يتعلق باألشخاص الالجئين 
 

ي فإن األطفال المهجرين كالجئين أو المشردين داخليا سواء في مخيمات أو لدى مجتمعات محلية أو أسر مضيفة أو  14.6
ال المدن قد يكونون بالخصوص أكثر عرضة لخطر التجنيد. يجب على الدول اتخاذ المزيد من التدابير لضمان حماية األطف

مان م بصورة غير مشروعة. وعند االقتضاء، ينبغي على الدول اتخاذ تدابير إضافية لضالمشردين من التجنيد أو االستخدا
ادئ حماية األطفال المشردين والحصول، إن دعت الضرورة إلى ذلك، على مساعدة المجتمع الدولي، بما في ذلك تطبيق المب

 التالية: 
 

اص دني واإلنساني لمخيمات الالجئين واألشخيجب على الدول أن تحترم وتضمن، بصورة دائمة، الطابع الم 0.14.6
 المشردين داخليا؛ 

تقع على عاتق الدول مسؤولية توفير الحماية المادية لألشخاص الموجودين في مخيمات الالجئين  1.14.6
 والمشردين داخليا، ويشمل ذلك منع تسلل المحاربين إلى هذه المخيمات؛  

قامة المخيمات على مسافة معقولة من الحدود، عموما على بعد يجب على الدول بذل قصارى جهدها إل 2.14.6
 حة نحوكيلومترا على األقل، كما يجب عليها بذل أقصى الجهود للحفاظ على األمن والنظام وللحد من تدفق األسل 50

 ؛الحدود عبرالمخيمات ولنزع سالح العناصر المسلحة وللتعرف على المحاربين والفصل بينهم واعتقالهم ولمنع التجنيد 
تسجيل كل طفل من األطفال المشردين وإحداث وثائقه وسيلة مهمة لحماية األطفال ضد التجنيد أو  3.14.6

 االستخدام بصورة غير مشروعة، السيما بالنسبة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. 
 

 الرصد واإلبالغ 
 



 

 25 

 غير مشروعة من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة، وكذا انتهاكاتإن رصد تجنيد األطفال أو استخدامهم بصورة  15.6
بير حقوق اإلنسان األخرى المرتكبة في حق األطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، واإلبالغ عن ذلك بصورة منهجية، تد

رام ماعات مسلحة الحتأساسي لحماية هؤالء األطفال؛ كما تقوم عليها األعمال الرامية إلى الضغط على قوات مسلحة أو ج
 قاب. من الع المعايير اإلنسانية ومعايير حقوق اإلنسان األساسية، واإلجراءات التي تهدف إلى منع إفالت منتهكي هذه المعايير

 
(، كلف األمين العام مكتب الممثل الخاص لألمين العام 2005) 1612( و2004) 1539عمال بقراري مجلس األمن  16.6

تخدامهم ال أو اسوالصراعات المسلحة بدور رائد لدعم آلية األمم المتحدة للرصد واإلبالغ المتعلقة بتجنيد األطفالمعني باألطفال 
ني ام المعواالنتهاكات الجسيمة األخرى المرتكبة في حق األطفال في حاالت الصراع المسلح. ويترأس الممثل الخاص لألمين الع

على  مقر األمم المتحدة، فرقة عمل تتألف من رؤساء تنفيذيين وإداريين وتنكبباألطفال والصراعات المسلحة، على مستوى 
لجنة تقوم المراجعة اإلجراءات المتخذة بشأن هذه القضايا، وتضم الفرقة شركاء مهمين كاليونيسف وإدارة عمليات حفظ السالم. و 

لخاص ا، وتترأس اليونيسف والممثل 1612ألمن التوجيهية بإبالغ فرقة العمل المعنية بالرصد واإلبالغ وفقا لقرار مجلس ا
لمتحدة لألمين العام المعني باألطفال والصراعات المسلحة هذه اللجنة. وهما يعمالن بتنسيق مع األفرقة القطرية لألمم ا

عنية موالمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وجهات المجتمع المدني الفاعلة وشركاء آخرون. ويمكن تشكيل فرقة عمل 
ى بالغ علبالرصد واإلبالغ في كل بلد تطرح فيه قضية األطفال والصراعات المسلحة. ويترأس فرقة العمل المعنية بالرصد واإل
 في عين مستوى البلد، بصورة مشتركة، ممثل للممثل الخاص لألمين العام وممثل لليونيسف عند وجود بعثة األمم لحفظ السالم

ة لحفظ ، عند غياب بعثكلما كان ذلك مناسبا وأعضاء آخرون في األفرقة القطرية لألمم المتحدةالمكان، أو ممثل لليونيسف 
ن مسلحة مالسالم. يجب رفع جميع التقارير المتعلقة بالرصد إلى الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والصراعات ال

ت الرصد نسخة منها لمقر اليونيسف. يجب أن يسترشد عمل آلياخالل الممثل الخاص لألمين العام أو المنسق المقيم مع تسليم 
 واإلبالغ المقامة في إطار األمم المتحدة، بالتدابير التالية: 

 
لمتحدة، التشاور مع األفرقة القطرية لألمم ا يجب على المنسق المقيم أو الممثل الخاص لألمين العام، بعد 0.16.6

 1612المعنية بالرصد واإلبالغ كما ورد ذلك في قرار مجلس األمن البت جماعيا في أمر إقامة فرق العمل 
 ؛ ناسبامكلما كان ذلك  (. ويجب على الممثل الخاص لألمين العام للبعثة أو المنسق المقيم تنفيذ االستجابات2005)

وات قمن قبل  يجب الربط بين آليات الرصد واإلبالغ لدعم جهود الدعوة لمنع تجنيد األطفال أو استخدامهم 1.16.6
 مسلحة أو جماعات مسلحة وتسهيل استراتيجيات التوعية القائمة على المجتمعات المحلية؛ 

ين يجب استعمال المعلومات حول أنماط التجنيد واالنتهاكات الجسيمة األخرى للدعوة إلى تعزيز القوان 2.16.6
 والمعايير ذات الصلة؛ 

 ما كان ذلك ممكنا عمليا، توثيق التجنيد عبر الحدود؛يجب على بنيات الرصد واإلبالغ، حيث 3.16.6
يها فيتعين على وكاالت حماية األطفال الدولية إنشاء أنظمة إدارة معلومات مشتركة بين الوكاالت، بما  4.16.6

 ؛كلما كان ذلك مناسبا قواعد البيانات، على المستويين المحلي ودون اإلقليمي،
ي أن إلنسانية والتخطيط لها، يجب مراعاة واقع تجنيد األطفال ومخاطره. ينبغعند رسم خرائط المساعدة ا 5.16.6

 يشارك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في هذه األعمال في أقرب وقت ممكن. 
 

شكيل وسيلة فعالة من شأن الرصد واإلبالغ على المستويين القومي والمحلي، وكذا على المستويين اإلقليمي والدولي، ت 17.6
لمنع تجنيد األطفال بصورة غير مشروعة والتوصل إلى تحريرهم. ويجب على المنظمات الدولية، بما فيها اليونيسف وبعثة حفظ 
السالم والحضور الميداني لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وأعضاء آخرون في األفرقة القطرية لألمم المتحدة والمنظمات 
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ة اإلنسانية الدولية واألخرى المعنية بحقوق اإلنسان وعمليات حفظ السالم والمانحين الثنائيين، كلما تأتى ذلك، دعم غير الحكومي
 مبادرات الرصد واإلبالغ على المستويين القومي والمحلي ومبادرات أخرى قائمة على المجتمع المحلي. 

 
ب على الدول اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لمنع وبصرف النظر عن اآلليات المشتركة بين الوكاالت، يج 18.6

 االنتهاكات وضمان متابعة قضائية مالئمة لمرتكبيها.
 

تجنيد ، طلبا برصد ال2003تتضمن مبادئ االتحاد األوروبي التوجيهية بشأن األطفال والصراع المسلح، المعتمدة عام  19.6
ول ما تتناكاألطفال واإلبالغ عنهم من خالل رؤساء بعثة االتحاد األوروبي  واالنتهاكات واالعتداءات األخرى التي يتعرض لها

تدخل  بالتفصيل اإلجراءات الواجب اتخاذها. ويمكن استخدام المعلومات المحصل عليها بفضل آلية الرصد واإلبالغ اللتماس
 ات مسلحة. هيئات االتحاد األوروبي التخاذ تدابير بشأن ارتباط األطفال بقوات مسلحة أو جماع

 
وكول يجب أن تدرج المعلومات حول األطفال المتأثرين بالصراع المسلح في التقارير األولية المقدمة بموجب البروت 20.6

ق جنة حقو االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة والتقارير الدورية التي ترفع إلى ل
ة طرف تقديم تقرير أولي في غضون سنتين بعد التصديق على البروتوكول وتشجع لجنة حقوق الطفل. ويجب على كل دول

 الطفل تقديم معلومات إضافية مصدرها المجتمع المدني.     
 

 الدعوة إلى منع التجنيد أو االستخدام بصورة غير مشروعة 
 

ا وجهات أخرى فاعلة في المجتمع المدني، كلميجب كذلك على الحكومات واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية  21.6
فعالة  تأتى ذلك، التنسيق بين إستراتيجيات وبرامج منع التجنيد أو االستخدام بصورة غير مشروعة كما ينبغي تطوير آليات

عات لتقاسم المعلومات. ويجب، كلما كان ذلك ممكنا عمليا، تطوير إستراتيجيات منسقة تستهدف القوات المسلحة أو الجما
ى المسلحة التي تجند األطفال أو تستخدمهم. ويجب على هذه اإلستراتيجيات السعي إلى إشراك جميع الجهات، من المستو 

  المحلي إلى المستوى الدولي، التي من شأنها التأثير على سلوك القوات المسلحة و الجماعات المسلحة المسؤولة.   
 

 مسلحة،فاعلة للدعوة إلنهاء ارتباط األطفال بالقوات المسلحة أو الجماعات اليجب االستعانة بمجموعة من الجهات ال 22.6
 وتشمل:

 
اعات المدافعين المحليين عن حقوق اإلنسان واألطفال الذين سبق لهم االرتباط بالقوات المسلحة أو الجم 0.22.6

عات المجتم الزعماء الدينيين وزعماءالمسلحة والمعلمين والمجتمع المدني المنظم واآلباء والعاملين في قطاع الصحة و 
 المحلية اآلخرين؛ 

 
عال فالمسؤولين الحكوميين واألفراد العسكريين وزعماء المعارضة، حاليا وسابقا، إذ من شأنهم لعب دور  1.22.6

ير رة غكدعاة أو مفاوضين في إطار إجراءات لتحرير األطفال أو تنفيذ إستراتيجيات منع التجنيد أو االستخدام بصو 
 الدول المجاورة؛ ل داخمشروعة، بما في ذلك 
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يمكن للهيئات اإلقليمية مثل الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالتحاد األفريقي ورابطة أمم جنوب  2.22.6

، االضطالع بدور حيوي في الدعوة، حالها في ذلك حال 17شرق آسيا ومنظمة الدول األمريكية واالتحاد األوروبي
 المؤثرين وذوي النفوذ، بما فيهم المتقلدين للسلطة على المستوى اإلقليمي؛ األفراد 

 
 يجوز للدول المجاورة ودول أخرى ممارسة ضغط سياسي على القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة التي 3.22.6

 خرى؛ تجند األطفال أو تستخدمهم، السيما عندما تكون الجماعات المسلحة متواجدة في هذه البلدان األ
 

ين يمكن للجنة الدولية للصليب األحمر االضطالع بدور خاص باعتبار مهمتها في حماية األشخاص المتأثر  4.22.6
 بالصراعات المسلحة ومساعدتهم وتعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي؛ 

 
ين ها في حماية المدنيتقع مسؤوليات خاصة على عاتق قوات حفظ السالم المتعددة الجنسيات بموجب مهمات 5.22.6

 حة؛ بما في ذلك حماية األطفال من التجنيد أو االستخدام بصورة غير مشروعة من قبل القوات أو الجماعات المسل
 

بل قغالبا ما تتوفر لدى العاملين في حقل اإلعالم معلومات قيمة حول تجنيد األطفال أو استخدامهم من  6.22.6
ول خطر وشيك بحدوث هذا التجنيد، ويسعهم تقديم هذه المعلومات إلقامة قوات مسلحة أو جماعات مسلحة أو ح

 الدعوة إلى منع تجنيد األطفال أو استخدامهم بصورة غير مشروعة.
 

راف ية وأطتشجع الدول والجهات القومية والدولية الفاعلة في المجال اإلنساني وفي مجال حقوق اإلنسان والهيئات الدين 23.6
كة في مجتمع المدني، بقوة، على استعمال جميع وسائل االتصال للتأكيد على أن استخدام األطفال للمشار فاعلة أخرى في ال

قيقة حصراع مسلح أمر غير مقبول. إن إنشاء هذا الحظر باعتباره معيارا اجتماعيا مطلقا يعد بعدا أساسيا في سبيل جعله 
 واقعة. 

 
دينية الفاعلة في المجال اإلنساني وفي مجال حقوق اإلنسان والهيئات ال يجب على الدول والجهات القومية والدولية 24.6

د لتي تجناوأطراف فاعلة أخرى في المجتمع المدني السعي إلى الحد من توريد األسلحة وأشكال الدعم األخرى المقدمة لألطراف 
خفيفة ر األسلحة الصغيرة واألسلحة الأو تستخدم األطفال بصورة غير مشروعة في الصراع المسلح. وقد يتسم التحكم في توف

 بأهمية خاصة في سبيل الحد من قدرة األطفال على المشاركة في الصراعات المسلحة. 
 

يرة ه األختزيد احتماالت التحاق األطفال بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو تعرضهم إلعادة التجنيد من قبل هذ 25.6
ا اعتداءات أو عندما تنتهك حقوقهم بأية طريقة أخرى. يجب إذا أن تشمل الدعوة أيضعندما يكونون عرضة لمضايقات أو 

 المطالبة باحترام المبادئ اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان خالل فترة الصراع المسلح وبعدها.     
 

                                                           

.  2006، وحصل اتفاق بشأن إستراتيجية تنفيذ المبادئ في يناير/كانون الثاني 2003عتمد االتحاد األوروبي المبادئ التوجيهية بشأن األطفال والصراع المسلح عام ا   17
http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf#search=%22european%20union%20guidelines%20on%20children%20and%20ar

med%20conflict%22 
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 منع التجنيد أو االستخدام بصورة غير مشروعة والتربية 
 

هم وحماية تياجاتتزود، عندما تكون فعالة، األطفال بالمهارات والكفاءات الالزمة لتلبية اح تتيح التربية فرصا للتعلم، كما 26.6
تية رات حياأنفسهم وبناء األمل في المستقبل. يجب تعزيز الحصول على التربية، بما في ذلك تربية مناسبة لكبار األطفال ومها

اخليا. دلمشردون فيهم األطفال العائدون وعديمو الجنسية والالجئون واوتدريبا مهنيا مالئما، لفائدة جميع األوالد والبنات، بما 
 يجب النظر إلى المبادئ التالية قصد تقليص احتماالت التجنيد واالستخدام: 

 
 وأن يكون جيدا؛  18يجب أن يكون التعليم مجانيا لجميع األطفال 0.26.6
 ي محيطفاخل المدارس أو بالقرب منها وحماية األطفال يجب اتخاذ تدابير لمنع الدعاية أو التجنيد النشط د 1.26.6
 المدرسة. 

 

 بناء المبادرات المحلية 
 

م على ينبغي لبرامج منع التجنيد بصورة غير مشروعة دعم جهود المجتمعات المحلية ومراعاة السياق. كما يجب أن تقو  27.6
اون مع الجماعات المسلحة، ومن األفضل أن يجري ذلك بتعتحليل للعوامل المتسببة في ارتباط األطفال بالقوات المسلحة أو 

أو  المجتمعات المحلية و األطفال أنفسهم. وينبغي إعطاء أهمية خاصة لألطفال األكثر عرضة لاللتحاق بالقوات المسلحة
اع اطق صر ون في منالجماعات المسلحة، بما فيهم الفتيان واألطفال الالجئون واألطفال المشردون داخليا واألطفال الذين يعيش

ن وأراضي محتلة والذين يعيشون في بيئة مسيسة للغاية. فضال عن ذلك، يجب االهتمام بشكل خاص باألطفال المنفصلين ع
انون فين للقذويهم )سواء كانوا مصحوبين أم ال( أو المودعين بمؤسسات أو الذين يعيشون في الشوارع أو يعملون بها، أو المخال

ة غير جنسي والجنساني. يجب االمتثال للمبادئ التالية قصد تقليص احتماالت التجنيد واالستخدام بصور أو ضحايا العنف ال
 مشروعة:            

 
ت يتيح رسم خرائط المناطق المعرضة للخطر التعرف على المناطق التي تتركز فيها الصراعات والمجموعا 0.27.6

جنيد خاطر التي يتعرضون لها وكذا أبرز الجهات القائمة على التالمعرضة للخطر وسن األطفال المجندين وفئة الم
جميع  واألساليب المتبعة في ذلك. وينبغي أن تقوم اإلستراتيجيات المستهدفة على هذه المعلومات. كما يجب تقييم

 المخاطر المرتبطة بأنشطة منع التجنيد أو االستخدام بصورة غير مشروعة؛ 
المجتمعات المحلية ودوافعها أمر حيوي؛ فقد يكون األطفال الذين يعيشون في إن فهم موقف األسر و  1.27.6

ل مجتمعات محلية مسيسة أو عسكرية للغاية أو مجتمعات ينتشر فيها العنف أو يرتكب بصورة منظمة، معرضين بشك
  لبقاء معها؛خاص للتجنيد؛ إذ أن األطفال غالبا ما يلتحقون بالجماعات المسلحة أمال في مساعدة أسرهم أو ا

                                                           

 .  29و 28، المادتان 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام   18
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حكومة عندما تعتبر المجتمعات المحلية األطفال كبالغين وهم دون الثامنة عشرة، يجب السعي إلى إشراك ال 2.27.6
والمجتمعات المحلية في النظر إلى الحاجة إلى حماية األطفال من مخاطر المشاركة في الصراعات المسلحة 

 وتداعياتها السلبية؛ 
ر ود المجتمعات المحلية واألسر لحماية األطفال من التجنيد أو التعبئة بصورة غييجب التعرف على جه 3.27.6

 ؛كلما كان ذلك مناسبا مشروعة ودعمها، وتكرار ذلك
 يجب إشراك األطفال واألسر في وضع وتنفيذ أنشطة منع التجنيد واالستخدام بصورة غير مشروعة. ويعد 4.27.6

مكن ة أو الجماعات المسلحة األنسب للحديث عن دوافع هذا االلتحاق. وياألطفال الذين التحقوا بالقوات المسلح
حلي. تمع المإحداث إستراتيجيات للتفكير حول هذه القضايا ومعالجتها، باشتراك اآلباء واألطفال والمعلمين وقادة المج

 ة؛ عة مسلحوة مسلحة أو جماوقد ثبتت أهمية تأثير اآلباء والكبار المؤثرين اآلخرين في منع األطفال من االلتحاق بق
يجب على البرامج أن تشجع تشكل واستمرار مجموعات الشباب التي تجمع بين هؤالء، السيما الشباب  5.27.6

و أالمنتمين لمجتمعات محلية متنازعة. فمن شأن الرياضة أو الموسيقى أو المسرح أو العمل إليجاد حل للنزاع 
زيز ديال إيجابيا عن المشاركة في الصراعات المسلحة ومن شأنها أيضا تعالدراسات حول السالم إعطاء األطفال ب

 المصالحة. 
يجب أن توضع المبادرات المحلية لكي تمد الروابط بين اإلستراتيجيات القومية المتعلقة بالتنمية وإصالح  6.27.6

  19قطاع األمن وعمليات بناء السالم.
 
 

 مشروعة  منع تجنيد البنات أو استخدامهم بصورة غير
 

لى بها ع تنطبق اإلستراتيجيات العامة لمنع التجنيد أو االستخدام غير المشروع على البنات بنفس الطريقة التي تنطبق 28.6
الئمة األوالد. يجب عدم اإلغفال عن البنات عند وضع البرامج وكذا عند رصد البرامج وتقييمها للتأكد من أن التدخالت م

 وفعالة. 
 

ر البنات بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة لإلفالت من العنف الجنسي والجنساني والزواج المبك قد تلتحق 29.6
عزيز تعي إلى والممارسات الضارة األخرى واالستغالل. وينبغي أن تعالج البرامج هذه القضايا قوميا ومحليا. كما يجب عليها الس

الفرص  ر للبناتوفقا لمعايير حقوق اإلنسان الدولية. ويجب تطوير البرامج لتوفالمساواة بين الجنسين وحرية البنات في االختيار 
 لتنمية مهاراتهن وكسب عيشهن دون التعرض لالستغالل.   

 
 لحة: يجب االهتمام بشكل خاص بالقضايا التالية ومعالجتها في إطار منع ارتباط البنات بقوات مسلحة أو جماعات مس 30.6

                                                           

تنمية في الميدان االقتصادي في للمزيد من المعلومات حول الروابط بين إصالح قطاع األمن والتنمية ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، أنظر عمل منظمة التعاون وال  19
"DAC Guidelines on Security System Reform and Governance" وكتيب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي "OECD Handbook on 

Security System Reform: Supporting Securtiy and Justice ( "2007 ،) 2007فبراير/شباط  14وتقرير مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بتاريخ . 
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و الحوار مع القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة على أن استعمال البنات كـ"زوجات" أيجب أن يشدد  1.30.6

ستي في اللوجي العالقات الجنسية األخرى القسرية والزواج الفعلي باإلكراه واستعمال البنات لألشغال المنزلية أو الدعم
قانون س قانون ومعايير حقوق اإلنسان والالصراعات المسلحة، هي بمثابة تجنيد أو استخدام مما قد يشكل خرقا ألس

 اإلنساني الدولي، ناهيك عن احتمال خرقها للقانون القومي أيضا؛ 
 

تتساوى حقوق البنات في التعليم بصرف النظر عن وضعهن كأمهات أو زوجات ويجب إيجاد حل لعدم  2.30.6
 انتفاع البنات بالتعليم؛

 
كل خاص للتجنيد أو االستخدام القسريين من قبل قوات مسلحة أو قد تزداد احتماالت تعرض البنات بش 3.30.6

 ن لم تقدم لهن حماية كافية، مثال، حين يضطررن لجلب الماء أو جمع الحطب لوحدهن في منطقةإجماعات مسلحة 
 صراع. يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقديم حماية فعلية في الحاالت المذكورة وفي حاالت أخرى. 

 

 ة األسرية الوحد
 

عموما، تقدم األسرة والمجتمع المحلي الحماية األكثر فعالية لألطفال. ويجب بذل أقصى الجهود إلبقاء األطفال مع  31.6
أسرهم أو إعادة لم شملهم أو إيداعهم في بيئة أسرية أو مجتمعية تضمن لهم الحصول على ما فيه الكفاية من الرعاية 

  20والحماية.
 

مستنير  لقرارهذا ا أن ألسر إرسال األطفال بعيدا لفترة مؤقتة لتجنيبهم التجنيد، يجب اتخاذ تدابير للتأكد منحين تقرر ا 32.6
 وأن األطفال استشيروا، كلما أتيح ذلك، ويجب على الخصوص أن يخدم القرار مصالح الطفل الفضلى. 

 
ل ع الحكومات التخاذ تدابير عاجلة تدعم لم شميجب أن تعمل وكاالت حماية األطفال وجهات أخرى فاعلة مالئمة م 33.6

  رعاية مؤقتة لألطفال المنفصلين عن ذويهم في ظل صراع مسلح أو كارثة طبيعية. وذلك بالخصوص، تؤمناألسرة و 
 

عن طريق تزويد األطفال بوثائق التسجيل أو على األقل ببطاقات أسماء وتعليمهم اسمهم ومناطقهم  0.33.6
 األصلية؛ 
 حين ينبغي إجالء األطفال، تشير المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت إلى ما يلي:  1.33.6

                                                           

اصرين غير المصحوبين ودليل موظفي د من المعلومات واألفكار أنظر المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والقللمزي  20
 لشؤون الالجئين الميدانيين المتعلق باإلجراءات ذات األولوية. السامية اليونسف/مفوضية األمم المتحدة
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"يجب، عند اإلمكان، إجالء األطفال من مكان إقامتهم صحبة أقارب كبار. ويجب اللجوء إلى إجالء األطفال دون 
فال على الحماية والمساعدة في أقاربهم كمالذ أخير ال يستعان به إال عند التحقق بدقة من عدم ضمان حصول األط

       21عين المكان وأن إجالء األسرة برمتها غير ممكن؛"
ير تقديم العناية والحماية وقدرتها على ذلك قبل إيداع األطفال غليجب إجراء تقييم الستعداد األسر  2.33.6

د تلزم هذه الترتيبات الرصالمصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم في أسرة موسعة أو استفادتهم من الحضانة؛ وتس
 لضمان عدم تعرض األطفال لإلهمال أو االعتداء أو االستغالل؛ 

زويد تفي الكثير من الحاالت، قد يتزايد احتمال تجنيد األطفال إذا تواجدوا في مؤسسات. من األفضل إذا  3.33.6
 في ذلك القدرة على الرصد.  األسر والمجتمعات المحلية بالدعم المناسب لضمان بيئة وقائية لألطفال، بما

 

 . التحرير وإعادة اإلدماج 7
 

 التخطيط والتحضير 
 

احل، يجب أن يرمي التخطيط والبرمجة لفائدة األطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، عبر جميع المر  0.7
ان، جين في المجتمع المحلي وعند اإلمكإلى تمكين األطفال من لعب دور نشط باعتبارهم أعضاء مدنيين في المجتمع، مندم

 متصالحين مع أسرهم/أسرهن.
 

ماعات يجب أن يبتدئ التحضير لبرامج دعم تسريح األطفال وإعادة إدماجهم فور اتضاح ارتباط أطفال بقوات مسلحة أو ج 1.7
م في لسالم الرسمية أو تقدمسلحة أو إمكانية حدوث ذلك، ويجب أن ال يكون ذلك رهنا بتحقيق تقدم في عملية من عمليات ا

ال ح األطفعملية من العمليات الرسمية لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. ينبغي على الجهات الفاعلة الساعية إلى تسري
 للطوارئ إلدارة أي تسريح غير متوقع أو سريع أو واسع لألطفال من قبل قوة مسلحة أو جماعة خطةاالتفاق بشأن وضع 

 مسلحة.      
 

عد توقف بقرب وقت ممكن ويجب أن ال ينقطع أيجب توفير التمويل لتسريح األطفال وإعادة اإلدماج في الحياة المدنية في  2.7
ا لجمع ات نداءالعمليات الرسمية لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج المتعلقة باألطفال أو الكبار. وينبغي أن تشمل التحضير 

 امج يمتد لفترة كافية. التمويل الالزم لدعم برن
 

سلحة يجب أن يشمل تحليل الحالة الالزم عند التخطيط لتحرير األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات الم 3.7
  المتأثرين بالحرب في المناطق التي سيعودون إليها. ينخر وإعادة إدماجهم اهتماما خاصا بظروف األطفال واألسر اآل
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لتي التخطيط للبرامج على التزام المجتمع المحلي كما ينبغي أن يشمل األطفال والمجتمعات المحلية ايجب أن يشدد  4.7
جب يقيمه. و  حلييعودون إليها ويستفيد من الموارد الموجودة ويراعي حقوق األطفال وتطلعاتهم مع احترام أولويات المجتمع الم

د تحدث التي ق ر والمسؤوليات والتسلسالت الهرمية والديناميات االجتماعيةأيضا أن تراعي تقييمات التخطيط للبرامج تغير األدوا
ر ذلك في مجتمع محلي جراء االختالالت التي سببها الصراع فضال عن المهارات والتجارب التي اكتسبها األطفال وكيف سيؤث

 على عملية إعادة إدماجهم.
 

ذين ال إلى األطفال ال إضافةاألطفال المشتركين في عملية تحرير يجب أن يشمل التحضير إستراتيجية لتلبية احتياجات  5.7
سعون يلية أو تشملهم أية عملية ولكنهم يغادرون القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة إما ليعودوا إلى أسرهم ومجتمعاتهم المح

 إلى االندماج في مكان آخر. 
 

 سلحة حماية األطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات م
 

م أو خلى عنهإن األطفال الذين يغادرون القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة بأي طريقة كانت، بما فيهم الفارون أو المت 6.7
ة إلنسانيالذين ألقي عليهم القبض من قبل قوة مسلحة أو جماعة مسلحة مناوئة أو قوات متعددة الجنسيات، يحتفظون بحقوقهم ا

 لقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل الذكر:كأطفال، ويجب تطبيق ا
 

أو  ال يجوز أن يتعرض األطفال للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 0.6.7
 المهينة؛
ص ثبت ارتكابهم ال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية إطالق السراح على أشخا 1.6.7

 لمخالفة وهم دون سن الثامنة عشرة؛
 يحرم أي طفل من حريته بصورة غير مشروعة أو عشوائية؛ أن يمنع  2.6.7
 ال يمكن أبدا اعتبار األطفال الفارين من التجنيد بصورة غير مشروعة كهاربين من الجندية؛  3.6.7
 ألطفال بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم اجتماعيا؛ يجب اتخاذ جميع التدابير المالئمة لتعزيز شفاء ا 4.6.7
 ؛ لم شمل األسريجب اتخاذ جميع التدابير المالئمة لضمان الوحدة األسرية و  5.6.7
يجب التحقيق سريعا وبشكل شامل ومستقل في جميع ادعاءات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي  6.6.7

ذلك  اية متابعة فعالة ومناسبة للطفل وأسرته، ما عدا إن كانوالجنساني، ومالحقة الضالعين في ذلك، وتقديم رع
 مخالفا لمصالح الطفل الفضلى.

 
تنجب العديد من البنات أبناء خالل فترة ارتباطهن بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة أو بعدها، ومن المحتمل أن يواجه  7.7

اية األطفال، يجب إذا تطوير برامج أخرى خاصة سعيا للتصدي األبناء الباقون على قيد الحياة كثيرا من المشاكل المتعلقة بحم
للطبيعة االستثنائية للتحديات التي يواجهها هؤالء األطفال كرضع ثم مع تقدمهم في السن. فقد يتعرضون لمشاكل صحية 

سترداد الطفل. ولإلهمال والرفض والعنف ناهيك عن احتمال حدوث نزاعات حول الحضانة مع األب أو أسرته عند محاولتهم ا
القانون المحلي والدولي. وتقع أساسا على عاتق الدولة التي  بموجبكما قد يكون الوضع القانوني لهؤالء األطفال غير واضح 
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يقيم فيها الطفل حاليا مسؤولية ضمان حماية مصالحه الفضلى. ويشمل ذلك تسجيل الطفل فور والدته أو في أقرب وقت ممكن 
 الحفاظ على هويته وجنسيته وصالته العائلية والحق في عدم التعرض للتمييز.     بعد ذلك وحق الطفل في

 

 الدعوة 
 

وة يجب على جميع الجهات الفاعلة السعي إلى العمل معا وفق واليات وإجراءات عمل كل منها لتطوير إستراتيجية دع 8.7
افة كص على البنات. وينبغي أن تشمل هذه الدعوة منسقة بهدف ضمان تحرير األطفال وإعادة إدماجهم، مع التركيز بشكل خا

لتجنيد مراحل الصراع المسلح، وتقوم باستمرار على الرصد وجمع المعلومات. وتجرى الدعوة لدى جميع الجهات المسؤولة عن ا
 و التين و/أواالستبقاء في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة والمجتمعات المحلية التي ينتمي إليها األطفال المجندو 

 سيعودون إليها أو سيعاد دمجهم فيها بعد تحريرهم ولدى األطفال أنفسهم.  
 

ردد رغم االتفاق عن تحرير جماعي أو واسع النطاق، فقد ال يفرج عن بعض األطفال )البنات على وجه الخصوص( وقد يت 9.7
و أالفاعلة مواصلة التفاوض مع هذه القوات  آخرون عن مغادرة القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. يجب على الجهات

ن في الجماعات لتحرير جميع األطفال المجندين أو المستخدمين بصورة غير مشروعة وتقديم معلومات صحيحة لألطفال الباقي
لذين ا تي التحرير وإعادة اإلدماج، كما ينبغي لها استشارة األطفاليصفوف القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة حول عمل

 تشجيعهمسبق تحريرهم إليجاد السبل الكفيلة للتواصل مع األطفال الباقين في صفوف القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة و 
 على مغادرتها.         

 
اشرة يجب في جميع األحول، كلما كان ذلك مناسبا ويخدم المصالح الفضلى للطفل، الحصول على القدرة إلى الوصول مب 10.7
ري إلى جميع األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، بصرف النظر عن جنسيتهم. ويجب أن يج وبحرية

دعم للبرامج ذلك دون إعاقة السلطات ذات الصلة أو األطراف الفاعلة التي تعهدت بالعمل وفق المعايير ذات الصلة والتي تنفذ ا
  تحرير األطفال وحمايتهم وإعادة إدماجهم. 

 

 الجماعات المسلحة 
 

اعتمادا على تحليلها للجماعات المسلحة، يجب على األطراف الفاعلة المنكبة على تعزيز تحرير األطفال ودعمه،  11.7
االتصال بالجماعات المسلحة التي تجند أو جندت األطفال وكذا بالهيئات التابعة لها، حين ال ينطوي ذلك على مخاطر، 

سنة كسن أدنى للتجنيد أو المشاركة في صراع مسلح وتحرير األطفال الموجودين في  18ت بجعل سن للتفاوض حول االلتزاما
  22صفوفها.

                                                           

. يمكن اإلطالع "المفاوضات اإلنسانية مع الجماعات المسلحة"تحت عنوان  التابع لألمم المتحدة اإلنسانية الشؤون  تنسيق مكتبالذي نشره دليل المزيد من المعلومات في يوجد ال  22
     .http://ochaonline.un.org/humanitariannegotiations/index.htmlعلى الدليل في الموقع التالي: 
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 خالل هذه االتصاالت: 
 ينبغي االمتثال بصرامة لمبادئ الحياد وعدم االنحياز؛ 0.11.7
به والياتهم  يجب على الجهات الفاعلة اعتماد نهج شفاف ومنسق بشكل مشترك في حدود ما تسمح 1.11.7

وإجراءات عملهم، قصد االتفاق على إستراتيجية مشتركة وضمان اتصال متسق. وقد يكون اضطالع واحدة من 
 الوكاالت بدور قيادي مجديا عند االتصال بالجماعات المسلحة؛ 

 يجب أن يقام الحوار والمفاوضات دون تغطية إعالمية؛  2.11.7
 اقات رسمية ويجب أن تتضمن آليات لرصد التنفيذ؛ يجب السعي إلى التوصل إلى اتف 3.11.7
أو  يجب تأمين التدريب وبناء القدرات حول الواجبات التي يفرضها القانون الدولي بشأن تجنيد األطفال 4.11.7

 استخدامهم؛ 
 يجب أن يشمل التدريب المقدم للجماعات المسلحة آليات للرصد والتقييم لقياس تأثيره.  5.11.7

 

 سالم واتفاقات السالم عمليات ال
 

ي يجب إدراج قضية تحرير األطفال وإعادة إدماجهم في كافة مراحل جميع عمليات السالم؛ وعند مشاركة األطفال ف 12.7
 ما خاصةصراع مسلح، يجب أن تعترف اتفاقات السالم والوثائق المتصلة بها بذلك. كما ينبغي أن تتضمن اتفاقات السالم أحكا

 سلحة أومال، السيما االحتياجات الخاصة للبنات وألبنائهن الذين ولدوا أو سيولدون نتيجة ارتباطهن بقوة باحتياجات األطف
حرير تالموارد المالية والموارد األخرى التي تتطلبها البرامج لدعم  ،صراحة ،جماعة مسلحة. ويجب أن تشمل هذه األحكام

لقسري اسريعة وآمنة وفي أقرب وقت ممكن. ويجب أن ال ينطبق التجنيد األطفال وعودتهم وإدماجهم أو إعادة إدماجهم بصورة 
 مستقبال على األشخاص الذين شاركوا في الحرب وهم أطفال. 

 

 عملية التحرير 

 
تمع ي المجفيبتدئ انتقال األطفال من البيئة العسكرية إلى الحياة المدنية وتبتدئ الخطوات األولى نحو إعادة إدماجهم  13.7

 بتحريرهم من القوات المسلحة والجماعات المسلحة. المدني 
 

ي تراك فلخدمة المصالح الفضلى لألطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة، غالبا ما يقتضي األمر االش 14.7
 ضمان قدرةشكل من أشكال عملية التحرير الرسمية حيث يسعهم تلقي الدعم والمساعدة. يجب عند إحداث عمليات التحرير 

 جميع األطفال من االستفادة من برامج رسمية حين يرغبون في ذلك.    
 يجب إذا على الوكاالت المعنية: 

ماعات جإعداد حملة إعالمية وتنظيمها لتوعية األطفال، السيما البنات، المرتبطين حاليا بقوات مسلحة أو  0.14.7
 مسلحة، بحقهم في التحرر والخيارات المتاحة لهم؛ 
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قوقهم االتصال بأسر األطفال المجندين ومجتمعاتهم المحلية حتى يعرفوا، متى كان ذلك ممكنا، األطفال بح 1.14.7
 وخياراتهم؛ 

 . دعوة القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة إلتاحة الوصول إلى األطفال قصد شرح حقوقهم وخياراتهم 2.14.7
 

ن أألطفال )البنات بشكل واسع ولكن ليس بصورة مطلقة(، يجب على البرامج وبموازاة مع ذلك، والسيما فيما يخص ا 15.7
سع ي حيث يتطور لفائدة األطفال غير الراغبين في االنضمام إلى العمليات الرسمية السالفة، آليات قائمة على المجتمع المحل

 ملية التحرير: يجب االلتزام باإلرشادات التالية خالل ع األطفال تلقي الدعم دون التعرض للوصم.
 ء؛ عند وجود بنيات حكومية أو أخرى محلية، يجب إدراج هذه القدرات في البرامج وتعزيزها حسب االقتضا 0.15.7
ص يجب على الجهات الفاعلة الداعمة لتحرير األطفال وإعادة إدماجهم ضمان تدريب وتوجيه جميع األشخا 1.15.7

 الذين سيعملون مع األطفال؛ 
 رسمية يجب تنظيم الدعم اللوجيستي والتقني بتعاون مع الوكاالت المكلفة بذلك عندما يتعلق األمر بعملية 2.15.7

 لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ 
اسم ت( وتقينبغي أن تتفق الجهات الفاعلة على الوثائق وجمع المعلومات وتخزينها )بما في ذلك قواعد البيانا 3.15.7
 ات، مع الحرص بشكل خاص على سرية المعلومات الحساسة وحمايتها، السيما فيما يتعلق بأطراف الصراعالمعلوم

 المسلح. 
 

لك ذن كان عند عدم انفصال األطفال عن أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية، ينبغي لعملية التحرير أن ال تقوم بذلك، ماعدا إ 16.7
 ضروريا بصورة مطلقة لحماية الطفل. 

 
يجب و جوز تقديم وثائق التسريح أو التحرير لألطفال إن كان من شأنها مساعدتهم التخاذ هوية مدنية بصورة أسهل. ي 7.17

فال لك لألطذعند اتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم هذه الوثائق مراعاة السياق المحلي مع التوفيق بين المساعدة التي يتيحها 
زع نية تنسق للجهات الفاعلة الساعية إلى تحرير األطفال االتفاق، بمعية أي هيئة رسموالمخاطر التي قد ينطوي عليها. وينبغي 

 السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، على أفضل الممارسات في هذا الصدد. 
 

 األهلية لالستفادة من عملية التحرير 

 
ما،  اط طفليير الواجب تطبيقها للبت في ارتبيجب أن تشكل "التعاريف" الواردة في هذه الوثيقة قاعدة تقوم عليها المعا 18.7

حاليا أو في الماضي، بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة. يجب أن تعرف المعايير بوضوح ويحاط بها جميع الضالعين في 
لقوات على ا كما يتعينأن تشمل المعايير البنات صراحة،  وينبغياختيار األشخاص الذين سيستفيدون من التدريب والتوجيه. 

لهن المسلحة والجماعات المسلحة وأطراف فاعلة أخرى، الوعي بأن البنات، أيا كان دورهن، مؤهالت للتحرير ويجب أن تشم
ى يجب أن تضمن برامج التحرير دعم أنشطة البرنامج التفاق علفضال عن ذلك، عمليات التحرير الرسمية وغير الرسمية. 

 صعيد السياسة العامة يشمل البنات. 
 

 ب السماح لكل األطفال الذين تتوفر فيهم المعايير باالنضمام إلى عملية التحرير إن رغبوا في ذلك. يج 19.7
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اء يجب اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان اعتبار البنات أنفسهن مؤهالت للتحرير. وينبغي، بوجه الخصوص، إعط 20.7

كل خاص عند رصد تحريرهن، باعتبار إحجام القادة عن معلومات تتضمن صراحة أهلية البنات، كما يجب توخي الحذر بش
 الترخيص بذلك. 

 

 التحرير 

 
ت اجتهم للسرية اعتباراحيجب أن تستغرق عملية التحرير اقصر مدة ممكنة ويجب أن يشكل أمن األطفال وكرامتهم و  21.7

لة وذات على عملية مدنية مالئمة ومستقرئيسية. يجب فصل األطفال بسرعة عن المحاربين الكبار وينبغي تسليمهم لجهة قائمة 
ار وحالة يجب االهتمام على وجه الخصوص بالحالة الخاصة لألطفال المعتمدين كليا على المحاربين الكبكما التفويض الالزم. 

ية الرسم ريرمسلحة أو جماعات مسلحة. يمكن تنظيم عمليات التح قوات ىلن إيمنتملا األطفال من أبناء الكبار أو أبناء األطفال
 ير: اتخاذ التدابير التالية طيلة عملية التحر  ينبغيأو غير الرسمية في مركز أو في بيئة تقوم على المجتمع المحلي. 

 
هم يجب إيواء األطفال بعيدا عن المحاربين السابقين الكبار وضمان أمنهم بما فيه الكفاية لمنع تعرض 0.21.7

 للتحرش أو االعتداء؛ 
التدابير لمنع العنف الجنسي والجنساني وضمان سالمة األطفال، ويشمل ذلك أماكن إقامة  يجب اتخاذ 1.21.7

افية آمنة، وإضاءة كافية ومراحيض منفصلة، كما يجب التشاور مع األوالد والبنات للتأكد من أن هذه التدابير ك
 وفعالة؛ 
ملية نفسهم في اتخاذ القرار وذلك طيلة عيجب إشراك الجهات الفاعلة في مجال حماية األطفال واألطفال أ 2.21.7

 التحرير؛  
ينبغي تخصيص ما يكفي من الوقت والموظفين، بما فيهم النساء، لمساعدة األطفال في الشعور باألمن  3.21.7

 والراحة الالزمين لتلقي المعلومات حول ما سيؤولون إليه وللتمكن من المشاركة في اتخاذ القرار؛ 
ميع ن ذلك ممكنا، أن ينتمي الموظفون لنفس بلد األطفال الذين يتعاملون معهم وأن تجري جيجب، كلما كا 4.21.7

 االتصاالت وتقدم المعلومات بلغة الطفل األم؛ 
ة لمتعلقيجب اتخاذ التدابير لضمان مراعاة التنوع الثقافي للمنطقة واالستجابة لجميع احتياجات األطفال ا 5.21.7

 بعرقهم أو دينهم؛ 
 الوثائق األصلية األطفال طيلة عملية التحرير؛ تصاحب يجب أن  6.21.7
يجب تقديم المعلومات لألطفال إلحاطتهم علما بحقهم في عدم التعرض لالعتداء من أي شخص كان )بما  7.21.7

م سعهتي يفي ذلك الموظفين اإلنسانيين واألمنيين( وإلعطائهم تفاصيل عن اإلبالغ اآلمن والفعال وآليات الشكاوى ال
 استخدامهم لو تعرضوا لالعتداء. 

 

 تحرير األطفال غير المتواجدين في الدول التي يحملون جنسيتها
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 واجدون رغم أن هذه المبادئ تنطبق بصورة متساوية على تحرير األطفال من القوات المسلحة والجماعات المسلحة حين يت 22.7
هم، من تهم تتطلب اهتماما خاصا. يجب أن يتمتع األطفال، فور تحرير خارج بلدان منشأهم أو إقامتهم االعتيادية، فإن وضعي

تعريف  وتأويل إمكانية االستفادة من إجراءات اللجوء والحماية التكميلية األخرى. كما ينبغي العمل بإجراءات تحديد وضع الالجئ
طهاد االعتبار مع مراعاة أوجه االضمن منظور يأخذ العمر والجنس بعين  1951اتفاقية الالجئين لعام الالجئ الوارد في 

البت  الطفل. أما األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، فيجب مراعاة درجة نموهم العقلي ونضجهم عندبالخاصة 
فير تو في كيفية تحديد وضع الالجئ. وينبغي أن يسترشد أي قرار الحق بشأن حل مستدام، بالمصالح الفضلى للطفل. ويعتبر 

 ب.  ق هوية لألطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم مهما بصرف النظر عن الحل المستدام الذي يعتبر األنسوثائ
 

 البنات وعملية التحرير 
 

ج في منذ مرحلة التخطيط فصاعدا، يجب، في جميع األحوال، أن تراعي معايير األهلية وتدابير الفرز من أجل اإلدرا 23.7
لقوات با في اادة اإلدماج وعمليات التحرير غير الرسمية خطر كون البنات "غير مرئية". وقد تبقى البنات غالبرامج التحرير وإع

" ـ"زوجاتكالمسلحة والجماعات المسلحة بينما يجري تحرير األطفال في العديد من الحاالت بسبب االعتقاد بأن البنات بوصفهن 
را أساسيا ا اعتبا تنتمي لفئة "الجنود األطفال" مثل األوالد. يجب أن يشكل ذلك أيضأو باعتبار األدوار المنزلية المناطة بها، ال

 في جميع مفاوضات التحرير مع أطراف صراع مسلح.    
 

احتياجات البنات الخاصة، فإنهن سيتجنبن عمليات بوضوح  إذا لم تتضمن الشروط المعمول بها طيلة عملية التحرير 24.7
غادرنهن مبكرا للتوجه مباشرة إلى مجتمعاتهن المحلية أو سيعدن إلى القوات المسلحة أو الجماعات التحرير الرسمية أو سي

المسلحة. ومن أجل الزيادة في احتمال وصول البنات المرتبطة بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، بما فيهن البنات الحوامل أو 
  23لباتهن، يجب، دائما، إعداد برامج تحرير األطفال لتشمل ما يلي:البنات األمهات، إلى برامج التحرير وضمان االستجابة لمتط

 
 وجود نساء موظفات رهن إشارة البنات دائما طيلة عملية التحرير؛  0.24.7
و جميع أأماكن إقامة آمنة ومراعية للخصوصية لفائدة البنات حين يقتضي األمر اإليواء، سواء في مواقع الت 1.24.7

عاية ر لمؤقتة أو مؤسسات الرعاية، على أن تزود هذه األماكن بمرافق صحية خاصة، بما فيها الرعاية االنتقالية/ا
 الصحة اإلنجابية ومرافق اغتسال ومراحيض منفصلة و لوازم النظافة الصحية المالئمة ولوازم والدة نظيفة؛ 

ور إلى لمحاربين السابقين الذكال دخو تدابير لضمان سالمة البنات وحمايتهم في أماكن اإلقامة مثل تنظيم  2.24.7
على كل و هذه األماكن وإضاءة كافية ومراقبة ودوريات منتظمة تجريها قوات تكون غالبتها من النساء، عند اإلمكان، 

 حال في المناطق المخصصة للبنات؛ 
ا ، كلماألمهات توفير الرعاية الغذائية والطبية للرضع وصغار األطفال حسب االقتضاء وتقديم الدعم للبنات 3.24.7

 كان ذلك ممكنا، كي يعتنين بأبنائهن؛ 
 تعليم البنات األمهات أو البنات الحوامل مهارات األمومة وتوعيتهن حول صحة األم والطفل؛ يجب أن 4.24.7

 تعرض الخيارات المتعلقة بمستقبلهن في بيئة داعمة؛ 
                                                           

 المتعلقة باألطفال المزيد من المعلومات حول البنات في عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.  اإلدماج وإعادة والتسريح السالح لنزع المتكاملة المعاييرتعطي وحدة   23
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بنات ساو الوضع البنات اإلنجابي والذي تستفيد منه بتالتربية والتدريب على المهارات الذي ال تربطه عالقة ب 5.24.7
 الحوامل أو غير الحوامل أو البنات األمهات أو غير األمهات. 

 

 استجواب األطفال 
 

مع رير وجقد يقتضي األمر استجواب األطفال لجملة من األسباب. مثال، لتحديد استيفائهم لمعايير األهلية لبرامج التح 25.7
طب لقة بالوفهم الراهنة وخططهم المستقبلية وتسهيل اقتفاء أثر األسر وألسباب عالجية بحتة أو ألغراض متعالمعلومات حول ظر 

 الشرعي. يمنع إجراء االستجوابات في سبيل جمع المعلومات ألغراض عسكرية. 
 

المة س. ويجب أن تتصدر يجب اتخاذ التدابير لضمان أمن المعلومات المحصلة كما ينبغي إحداث آلية لمراقبة الوثائق 26.7
ئة لكا لهيالطفل المستجوب قائمة أولويات آليات إدارة المعلومات، على أن المعلومات المحصل عليها من االستجوابات تعتبر م

 جمع المعلومات. 
 

لذين اص يجب، طيلة عمليتي التحرير وإعادة اإلدماج، إحاطة كافة األطفال علما بالسبب وراء جمع المعلومات واألشخا 27.7
حلة من سيصلون إليها والتدابير المتخذة لضمان السرية. كما ينبغي إخبار األطفال باستمرار بماذا سيحدث لهم خالل كل مر 

 مراحل العمليتين. 
 

 يجب على الهيئات التي سيحتاج موظفوها إلى استجواب األطفال، اتخاذ التدابير التالية:  28.7
 

ذه توخي الوضوح حول أهدافهم واالقتصار على المعلومات التي تتطلبها ه نيطقمستنلا يجب على الموظفين 0.28.7
 ؛ فقط األهداف
 يجرى االستجوابات موظفون تلقوا تدريبا في مجال استجواب األطفال؛  1.28.7
 يجب أن يستجوب األطفال من قبل بالغين من نفس جنسهم كلما كان ذلك ممكنا؛  2.28.7
 ؛ اتتجوابسالا تعدد يجب تجنب 3.28.7
 يمنع التطرق إلى القضايا الحساسة مع األطفال ماعدا إن دعت الضرورة إلى ذلك أو إن كان ذلك يخدم 4.28.7

 مصالحهم الفضلى؛ 
 يجب تقديم دعم إضافي لألطفال حسب االقتضاء خالل االستجواب وبعده؛  5.28.7
 االستجوابات وخاللها وبعدها؛ يجب، في جميع األحوال، توفير الدعم النفسي لألطفال قبل  6.28.7
ئة ، كما ينبغي للهيون يجب أن تقام االستجوابات في مكان يحترم الخصوصية ويحول دون أن يسمعها األخر  7.28.7

 التي تجمع المعلومات، في جميع األحوال، احترام السرية. 
 

 ي.الشرع لتي أدلى بها األطفال ألغراض الطبراجع الجزء الثامن لإلطالع على المبادئ المتعلقة باستعمال المعلومات ا 29.7
 



 

 39 

 نهج شمولي إلعادة اإلدماج
 

 تيازاتقد يزداد وصم األطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة إن استفادوا لوحدهم دون غيرهم من االم 30.7
ألطفال تدعم ا ا تعود البرامج الشاملة التيوالدعم المتاحين، كما قد تتعاظم االنقسامات والتوترات داخل المجتمع المحلي؛ بينم

 طفال ضعفاء آخرين بالنفع على المجتمع المحلي برمته. أل مع دعمهاالذين جندوا أو استخدموا 
كلما أتيح  رغم ضرورة إجراء عملية إعادة إدماج األطفال في المجتمعات المدنية بشكل يسهل المصالحة المحلية والقومية، 31.7

ن أما يجب كإقامة تقييم مسبق للمخاطر بما في ذلك تحليل ثقافي وجنساني يتناول القضايا المتعلقة بالتمييز  ذلك، يجب دائما
 تراعي العملية المذكورة المصالح الفضلى للطفل بصرف النظر عن االعتبارات أو األولويات القومية. 

 
ى م تقدير الذات وتعزز قدرة األطفال عليجب أن تبنى البرامج على قدرة األطفال على التكيف وأن تدع 0.31.7

 الحفاظ على سالمتهم وبناء حياة إيجابية؛
اج في يجب أن تشمل مشاركة النساء والبنات في تطوير البرامج وتنفيذها مراعاة آرائهن بشأن إعادة اإلدم 1.31.7

 العائلة والمجتمع المحلي والحياة االقتصادية والسياسية؛ 
 نشطة في جميع األحوال سن الطفل ومرحلة نموه وأية احتياجات خاصة. يجب أن تراعي األ 2.31.7

 
نها ابط بييجب على البرامج الرامية إلى دعم إعادة إدماج األطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة أن تمد رو  32.7

الرعاية  ل برامجهم سواء مباشرة، مثال من خالوبين جميع البرامج والسياسات والمبادرات التي قد يستفيد منها هؤالء األطفال وأسر 
ية ج إنمائاالجتماعية المحلية أو القومية، أو بشكل غير مباشر، من خالل إعادة بناء وإعادة تأهيل المؤسسات القومية وبرام

 أخرى. 
 

 المساعدة المادية 
 

 جماعة األطفال المغادرين لقوة مسلحة أو يجب أن ترمي المساعدة خالل مرحلتي التحرير أو إعادة اإلدماج إلى تمكين 33.7
 باعتبارمسلحة من تبوأ مكان داخل مجتمعهم المحلي والتمتع بمستوى معيشي يعادل المستوى المعيشي ألقرانهم من األطفال. و 
ساعدة متباين الظروف، من الضروري عدم االعتقاد بأن جميع األطفال الذين ارتبطوا بقوة مسلحة أو جماعة هم في حاجة إلى 

قين و عفال الممباشرة إلعادة إدماجهم. فرغم أن المساعدة المادية واالهتمام الخاص قد يكونان ضروريان فعال بالنسبة مثال لألط
افئ أنها تكأو البنات األمهات، فإن المساعدة غير المناسبة قد تكون عائقا أمام إعادة االندماج، خصوصا إن أعطت االنطباع ب

م بشكل اال مضرة بمجتمعهم المحلي. يجب أن تكون االمتيازات في مجال الخدمات منظمة، كما يجب أن تقدأطفاال ارتكبوا أفع
ات يمنع وصم األطفال أو تفضيلهم بشكل غير مالئم أو تعريضهم للخطر. ويعد تقديم المساعدة لألطفال واألسر والمجتمع

ؤالء همثال تقديم المساعدة للمدارس لتمكينها من استقبال المحلية أفضل سبيل على العموم إلى تحقيق ذلك. وهكذا، يمكن 
 األطفال اإلضافيين. 
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طفال عندما تتطلب إعادة اإلدماج مساعدة مادية واجتماعية مناسبة، سيستلزم وضع خطط مالئمة تقييم سمعة هؤالء األ 34.7
ذويهم  يم طول الفترة التي قضوها بعيدا عنلدى مجتمعاتهم المحلية وكيف تنظر هذه األخيرة إلى ما ارتكبوه، فضال عن تقي

 واحتياجاتهم إلعادة الدخول في الحياة المدنية في مرحلة من دورة الحياة تناسب أعمارهم. 
 

وع غير ارا، نإن تقديم االمتيازات لألطفال المحررين أو العائدين نقدا وبشكل مباشر، كما أثبتت التجربة ذلك مرارا وتكر  35.7
 عدة. مالئم من المسا

 

 اقتفاء أثر األسر

 
قت و يجب أن يبدأ اقتفاء أثر األسر بصورة مستعجلة كما ينبغي ربط االتصال باألسر والمجتمعات المحلية في أقرب  36.7

هم. ممكن بهدف التمكن سريعا من لم شمل األسرة أو إيداع الطفل في بيئة مساندة وواقية، ويستحسن أن يكون ذلك في أسر 
وضمان  فرق أو شبكات تنسيق حماية الطفل على إستراتيجية القتفاء أثر األسر ولم شملها ومتابعة األطفالوينبغي أن تتفق 

دولية حمر المراعاة ذلك لألطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. ويجب االستفادة من والية لجنة الصليب األ
 قومية. حمر الوطيد األواصر األسرية بتعاون مع هيئات الصليب األحمر والهالل األوتجربتها في ميدان اقتفاء اثر األسر وإعادة ت

 

 دعم األسر والمجتمعات المحلية التي يعود إليها األطفال أو يندمجون فيها 

 
م يتهحماو يجب تطوير ودعم قدرة األسر والمجتمعات المحلية على العناية بجميع األطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة  37.7

ون سيندمج وذلك في أقرب وقت ممكن. كما ينبغي الشروع في إقامة الحوار مع المجتمعات المحلية التي سيعود إليها األطفال أو
 فيها فور إتاحة الفرصة لذلك.  

 
يجب القيام بذلك، في حدود اإلمكان وحين يخدم ذلك المصالح الفضلى للطفل، قبل تحرير األطفال للتعرف على  38.7

ناول ي أن تتغاالت األسر والمجتمعات المحلية وتعزيز فهم هذه األخيرة لدورها ومسؤولياتها حيال األطفال المحررين. وينبغانش
ن ذلك، عالمناقشات جميع المخاوف واألحكام المسبقة تجاه األطفال العائدين والوصم الذي يحتمل أن يكونوا عرضة له، فضال 

دة من لوعي بأن األطفال قد تعرضوا للمعاناة وأنه، بناءا على التجربة المستفاا أجل منالمجتمعات المحلية  مساعدةيجب 
م تقع سؤوليتهصراعات أخرى، يستطيع األطفال االندماج فعال في الحياة المدنية شريطة تلقيهم لما فيه الكفاية من الدعم، وأن م

 ى تقديمات الطريق لمبادرات المجتمع المحلي الرامية إلعلى عاتق المجتمع المحلي والدولة. كما يجب أن تمهد هذه المناقش
ز هذه الدعم لألطفال المحررين وغيرهم من ضعفاء األطفال في المجتمع المحلي. وينبغي كذلك تطوير قدرات الموظفين إلنجا

 المبادرات. 
 

حول دون إعادة االندماج وقد يعد وصم األطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة من أكبر العوائق التي ت 39.7
تتعرض البنات على وجه الخصوص للنبذ. وعادة ما ينظر إلى األطفال أساسا على أنهم مثيرو مشاكل وينزعون إلى التصرف 
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بعنف أو الضلوع في أنشطة إجرامية. لذلك، ينبغي أن يتصدى تحضير المجتمعات المحلية والدعم المتواصل المقدم لها لهذه 
 د هذه المجتمعات على الوعي بأن األطفال هم ضحايا أوال وقبل كل شيء.  النظرة ويساع

 
دة يجب على األطراف الفاعلة أن تقوم بالدعوة لدى الشركاء في البرامج والمانحين إلى ضرورة الربط بين المساع 40.7

 ادة إدماج األطفال. اإلنسانية القصيرة األجل والمساعدة اإلنمائية على المدى الطويل مما من شأنه تمكين إع
 

قد يجمع شمل األطفال مع ذويهم أو قد يعاد إدماجهم في أسر أو مجتمعات محلية تعرضت للتشرد واالختالالت  41.7
ري والحرمان وفقدان التماسك االجتماعي نتيجة لصراع مسلح. وفي سبيل إنجاح عودة األطفال وإعادة إدماجهم، من الضرو 

سر ع المحلي لذلك وتقديم الوساطة والدعم بعد عودة األطفال. ويجب أن يشمل العمل مع األبمكان تحضير األسرة والمجتم
 والمجتمعات المحلية:     

 
التعرف على الطرق الكفيلة بدعم سبل كسب العيش على األجل الطويل واستغالل هذه الطرق داخل  0.41.7

 المجتمعات المحلية المتأثرة بالصراعات؛ 
ة م االقتصادي لألسر من خالل أنشطة مدرة للدخل تتاح بشكل يحول دون كون الحوافز الماليتقديم الدع 1.41.7

 المبرر األساسي للعناية باألطفال؛ 
ها من الدعوة نيابة عن األسر المشردة المعتمدة على المساعدة الخارجية، لضمان تلقيها لحصص كافية تمكن 2.41.7

 دعم األطفال الذين عادوا إليها؛ 
 عاطيزيادة الوعي بالمشاكل التي قد تحدث عند عودة األطفال، مثل السلوك العدواني أو التمردي وت 3.41.7

 المخدرات أو الكحول؛ 
 التشديد على أنه ينبغي لألسر أن تظهر لألطفال أنها تحبهم وتعتني بهم رغم الصعوبات المذكورة؛  4.41.7
لبعضها البعض عند التعامل مع المشاكل وتسهيل نشوء  تشجيع المجتمعات المحلية على تقديم الدعم 5.41.7

 عالقات اجتماعية بناءة لفائدة األطفال العائدين؛ 
 دعم الطرق السلمية إلدارة الصراعات؛  6.41.7
عات تشجيع المجتمعات المحلية من أجل الوعي بأن االستثمار في الشباب سيدعم السالم واألمن في المجتم 7.41.7

 جل الطويل، على أن هذه المجتمعات قد تتعرض لمشاكل أن لم تتحقق إعادة اإلدماج. المحلية على األ
 

ا ل مصدر يم المخاطر، بما فيها المخاطر القائمة على نوع الجنس، الحاالت التي يحتمل أن يشكل فيها األطفايسيظهر تق 42.7
ت همال. وفي هذه الحاالت، يجب إجراء حمالللتخوف أو يتعرضون العتداءات النضمامهم لجماعات معادية أو للنبذ أو اإل

مع في مجت توعية مكثفة ضمن المجتمعات المحلية قبل عودة األطفال. وبموازاة مع ذلك، قد يستلزم األطفال المضطرين لالندماج
 محلي جديد أو جماعة عرقية مختلفة تحضيرا ودعما منفردين.

 
مل لعحاجة ماسة ل هناك ارضة ومختلفة إلى نفس المجتمعات المحلية،حين يعود أطفال انضموا إلى جماعات مسلحة متع 43.7
 قصد حل الصراعات أو إدارتها بشكل سلمي. فورا 
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 كـ" عتبرون عندما يكون األطفال قد تلقوا تشجيعا من مجتمعاتهم المحلية أو أسرهم للمشاركة في أعمال قتالية، أو حين ي 44.7
 غفال عنل"، يجب على األطراف الفاعلة تشجيع األسر والجماعات المحلية على عدم اإلمناضلين في سبيل الحرية " أو كـ"أبطا

 أن األطفال هم أطفال أوال وقبل كل شيء ويستحقون الحقوق التي يتمتع بها جميع األطفال. 
 

 جمع شمل األسرة وترتيبات الرعاية العائلية 
 

ت لمحلية أو يدمجون في بيئة أسرية أو مجتمعية في أقرب وقيجب أن يسلم معظم األطفال إلى أسرهم ومجتمعاتهم ا 45.7
ة ة مساندممكن بعد تحريرهم من قوة مسلحة أو جماعة مسلحة. ولعل أبرز عامل إلعادة اإلدماج بالنسبة للطفل هو تسليمه لبيئ

ة. فقد ية بديليبات رعاية عائلومالئمة وواقية أو إيداعه فيها. وعندما يتعذر إدماج األطفال في أسرهم، ينبغي عموما إيجاد ترت
ر بعض كباتشكل مثال ترتيبات للعيش باستقالل في بيئة مجتمعية، مع تلقي الدعم والخضوع للمراقبة، بديال مقبوال بالنسبة ل

 الفتيان الذين قد ال يودون أن يودعوا في أسرة. يجب االمتثال للتوجيهات التالية: 
 

 إعادة لإلدماج بل أنه تدبير على األجل القصير لتسهيل التحرير؛ ال يشكل اإليداع في المؤسسات  0.45.7
فاه ر لرصد  يجب تطوير القدرات المحلية إليجاد ترتيبات الرعاية/التبني البديلة لفائدة األطفال ودعمها وكذا 1.45.7

م ى عدم تعرضهاألطفال المودعين في أسر موسعة أو المستفيدين من ترتيبات الرعاية/التبني البديلة والحرص عل
 لمعاملة تمييزية.       

 

 دعم األطفال إليجاد مكانهم في مجتمعهم المحلي 
 

ء قد يجد بعض األطفال جوانب إيجابية في االرتباط بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة. ومن المحتمل أن ال يرغب هؤال 46.7
اجي دور إنتما من قبل أقرانهم، واألجور واالضطالع باألطفال في التخلي عن الحريات والقوة وتزايد المكانة واالحترام، السي

م تقليديا رقب منهوالفرص لتعلم مهارات، وكلها أمور لم يعرفها هؤالء األطفال من قبل. وقد تحجم البنات واألوالد عن احترام ما يت
 عتداء.العودة إلى العنف أو اإلهمال أو اال يرفضون أو عن التقيد بالممارسات الثقافية الضارة أو قد 

 
جماعة  لحة أويجب أن تعترف البرامج بالمهارات والثقة التي يكون األوالد أو البنات قد اكتسبوها خالل ارتباطهم بقوة مس 47.7

لكسب  مسلحة ويجب عليها استغاللها. وسيؤدي ذلك إلى إنشاء خيارات وحلول لصالحهم تجنبا لتوجيههم نحو حلول تدريبية أو
 مفقدة للتأهيل. العيش غير مالئمة أو 

 
ن يجب على الخصوص التعرف على قدرات الفتيان والفتيات الخاصة وقدرتهم على التكيف وكذا نقط ضعفهم. وينبغي أ 48.7

خدمة ل في اليشمل تقييم البرامج وتصمميها وتنفيذها مشاركة تامة من قبل هؤالء الفتيان والفتيات. ومن الضروري إشراك األطفا
هم في االضطالع بأدوار اجتماعية محترمة لمسح وصمة العار وتمكين األطفال من بناء شبكات دعم المجتمعية ومساعدت

 مالئمة داخل المجتمع المحلي. 
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ت لمهاراايجب أن تعترف أنشطة إعادة اإلدماج والمصالحة بالحاجة إلى إعادة توجيه قدرات األطفال والشباب نحو تطوير  49.7

 تمعاتهمات وتحمل المسؤوليات المترتبة عن أعمالهم مما قد يتطلب المشاركة في إعادة بناء مجفي مجال الريادة وحل الصراع
يما خاصة ف المحلية وفي أنشطة بناء السالم. وفي هذا الصدد، قد تكون البرامج التي تنسق مع المنظمات النسائية مفيدة بصورة

 يئة مساندة في الوقت ذاته.يتعلق بالبنات التي تحتاج إلى نماذج إيجابية تقتدي بها وب
 

 قون واألطفال اآلخرون المحتاجون لدعم خاص و األطفال المع
 

ين التمك غالبا ما ينتج عن االرتباط بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة إصابة األطفال بإعاقة. وقد يتفاقم التهميش وعدم 50.7
ة. فقد الطفل قد ارتبط في السابق بقوة أو جماعة مسلحق عرضة له في وضعية مستقرة إن كان هذا و الذي قد يكون الطفل المع

عرضة  يتعرض للعزلة أو المواقف السلبية كما يزداد احتمال تعرضه لخطر االعتداء واإلهمال؛ فضال عن ذلك، قد يكون أكثر
يط التخط قبل ،عاقةلإلصابة بمعاناة نفسية طويلة األجل مقارنة باألطفال اآلخرين. كما أن التشاور مع األطفال المصابين بإ

تيح ضروري للغاية نظرا الحتمال تباين االحتياجات المترتبة عن اإلعاقة ووقع هذه األخيرة من طفل آلخر. وت ،ألي عمل
 المبادئ التالية ضمان تلبية احتياجات األطفال المصابين بإعاقة: 

 
 بين بإعاقة؛ وضعية األطفال المصاتبرز يجب أن يتضمن تقدير االحتياجات أسئلة  0.50.7
سب حينبغي ألنظمة إدارة البيانات )بما في ذلك آليات الرصد واإلبالغ والمتابعة( أن تصنف المعلومات  1.50.7

 اإلعاقة والسن ونوع الجنس؛ 
امج قين. وينبغي أن يدرج االهتمام باحتياجاتهم في البر و يجب أن ال تخصص معاملة منفردة لألطفال المع 2.50.7

  جب أن تكيف وفق ذلك.الجارية التي ي
االجتماعي  تنقللوا يجب إعداد األنشطة المنظمة في المجتمع المدني بشكل يضمن تعزيزها لالندماج 3.50.7

 لألطفال المتأثرين بالصراعات؛ 
قين للمشاركة في وضع الخطط واتخاذ القرار بشأن القضايا التي و يجب أن تعطى الفرص لألطفال المع 4.50.7
 تهمهم؛ 

ت يجب أن تستهدف الدعوة واألنشطة التدريبية أصحاب القرار في المجتمعات المحلية والحكومات والجها 5.50.7
 قين في عمليات اتخاذ القرار. و إدراج األطفال المع أهميةالفاعلة في الميدان اإلنساني لزيادة الوعي ب

 
أو  يعانون من مشاكل متعلقة بتعاطي المخدرات ويشمل األطفال اآلخرون الذين قد يتطلبون دعما خاصا أولئك الذين 51.7

ن الكحول والذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة والذين تعرضوا لالغتصاب أو العتداء جنسي آخر أو الذين كانوا حاضري
أو  يهمعند ارتكاب فظائع أو أرغموا على المشاركة في ذلك، فضال عن األطفال الذين توفي أفراد أسرهم أو تعذر العثور عل

 األطفال الذين رفضتهم أسرهم أو الذين يواجهون عداء أسرتهم أو مجتمعهم المحلي. 
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ية في قد يستفيد هؤالء األطفال أو غيرهم من األطفال من فترة دعم طبي أو نفسي مكثف في المجتمع المحلي أو الرعا 52.7
المجتمع المحلي وان تساهم فيها األسرة  المؤسسات أو في أي محيط آخر مالئم. ويجب أن تترسخ هذه الخطط جيدا في

  والمجتمع المحلي بما فيهم األطفال، كلما كان ذلك ممكنا، كما يجب أن ترمي دائما إلى تسهيل إعادة إدماج الطفل.
 

 تالقوا في بعض المجتمعات المحلية، يعتبر األطفال، ويعتبرون أنفسهم، مسكونين بأرواح شريرة ورثوها عن تجاربهم مع 53.7
ماجهم، المسلحة والجماعات المسلحة. وقد تكون الممارسات الثقافية المالئمة، مادامت ال تضر باألطفال، الزمة إلعادة إد

 وينبغي إذا دعمها. 
 

 الرعاية المؤقتة 

 
ة ليست الرعاية المؤقتة لصالح األطفال الذين ارتبطوا بقوات أو جماعات مسلحة ضرورية في جميع األحوال إلعاد 54.7

 طفال قدإدماجهم؛ يجب إذا أن يقوم البت في أمر إنشاء مراكز للرعاية المؤقتة على تحليل دقيق للوضعية. وبما أن بعض األ
 ال يخدم ب، عند اإلمكان، تقييم احتياجات كل طفل على حدة. وماعدا إن كان ذلكجالرعاية المؤقتة، ي منيستفيدون من فترات 

ة ا يكون مريضا أو عندما يغادر منزله بسبب التعرض للعنف أو اإلهمال، يجب مساعدالمصالح الفضلى للطفل، مثال عندم
 الطفل المغادر لقوات مسلحة أو جماعات مسلحة على العودة مباشرة إلى أسرته فور اجتيازه لعملية التحرير. 

 
رعاية المؤقتة هو تقديم العناية عند الموافقة على الرعاية المؤقتة، يجب تقديمها ألقصر فترة ممكنة. فالهدف من ال 55.7

والحماية لألطفال أثناء القيام باقتفاء أثر األسر والبحث عن حلول مستدامة أخرى. وعندما تدعو الحاجة إلى الرعاية المؤقتة، 
طفال يجب أن تكون جزءا من برنامج قائم على المجتمع المحلي لتسهيل عودة األطفال إلى مجتمعاتهم المحلية وتعزيز حماية األ

المتأثرين بالصراعات بشكل عام. وقد تشمل الرعاية المؤقتة اإليداع في أسرة حاضنة أو في مؤسسة أو ترتيبات رعاية أخرى في 
المجتمع المحلي تحضى بالدعم. وال يمكن أن تشكل الرعاية في المؤسسات بديال عن تطوير خدمات مالئمة في المجتمع 

اعد سلوك وينبغي و ورة، يجب تطوير معايير ومقاييس واالتفاق عليها، كما يجب تنفيذ مدونة قالمحلي. وفي جميع الترتيبات المذك
  24رصد كافة ترتيبات الرعاية المؤقتة بعناية.

 

 ن عن أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية ياألطفال غير المنفصل

 
هم ومجتمعاتهم المحلية أو يحافظون على يبقى بعض األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة مع أسر  56.7

أواصر وثيقة معها. وقد تستخدم قوة مسلحة أو جماعة مسلحة األطفال بمساعدة المجتمع المحلي ومشاركته. وفي هذه الحالة، 
تأثرين تستوجب إعادة اإلدماج إعادة توجيه األطفال نحو الحياة المدنية. وتتمثل الخطوات الرئيسية في العمل مع األطفال الم

                                                           

 على المعايير المتعلقة برعاية األطفال في المؤسسات.  2005" لعام  ntral AfricaRaising the Standards, Quality Childcare provision in East and Ceيحتوي "  24
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بالصراعات وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية لتغيير العقليات التي تشجع مشاركة األطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة 
 وكذا لتوفير بدائل تمكن األطفال من االنتقال إلى أسلوب عيش مدني. 

 

 منع إعادة التجنيد 
سلح محررين من القوات المسلحة والجماعات المسلحة خالل صراع تعتبر إعادة التجنيد خطرا خاصا يحدق باألطفال الم 57.7

واألطفال الذين بقوا صحبة مجتمعاتهم المحلية مع انضمامهم في نفس الوقت لقوة مسلحة أو جماعة مسلحة. يجب على 
سلحة ماعات الماألطراف الفاعلة أن تعمل مع هؤالء األطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية فضال عن القوات المسلحة أو الج

 ة. قصد إيجاد حل الحتياجاتهم في مجال الرعاية والحماية. وقد يشمل ذلك حضانة األطفال من قبل أسر أخرى لفترة قصير 
 

يجب توفير رصد متواصل والتدخل عند االقتضاء لضمان كسر التسلسل القيادي بين األطفال والقوات المسلحة أو  58.7
 د: التجني طفال في مأمن من خطر إعادة التجنيد. يجب احترام التوجيهات التالية لمنع إعادةاأل ضمان كون الجماعات المسلحة و 

 
 من؛ ينبغي أن تكون مواقع التسريح أو أماكن التجمع بعيدة بما فيه الكفاية عن مناطق الصراع لضمان األ 0.58.7
ت ة على المجتمع المحلي في أقرب وقيجب جمع شمل األطفال مع أسرهم أو إيداعهم في بيئة وقائية قائم 1.58.7
 ممكن؛ 

 ينبغي تقديم مساعدة كافية ومالئمة إلتاحة إعادة إدماج حقيقي؛  2.58.7
 األطفال بحقهم في عدم التعرض للتجنيد كيفما كان الحال.  تعريفيجب  3.58.7

 

 إعادة إدماج البنات 

 
 مسلحة أو الجماعات المسلحة. ويختلف نوع الوصم الذيتواجه البنات تداعيات خاصة نتيجة ارتباطهن بالقوات ال 59.7

لمسلحة ا، فهو يدوم لمدة أطول ويصعب كثيرا التخلص منه ويعتبر أكثر حدة. فبعد ارتباطهن بالقوات تتعرض له البنات أساسا
إذا  ج. يجبعلق بالزواأو الجماعات المسلحة، تفقد العديد من البنات "قيمتهن" وفق نظرة المجتمع المحلي، بما في ذلك فيما يت

لى عا يتحتم مإيجاد قيم إيجابية لفائدة البنات داخل مجتمعاتهن المحلية وأسرهن. فضال عن ذلك، غالبا على البرامج السعي إلى 
في نفس البنت التعامل مع العالقات واألحاسيس التي مازالت تربطها بمحتجزها، باعتبار أن هذا األخير قد يكون "زوجها" و 

تربطهن  وفي ظروف مناسبة، يجب استشارة البنات ونصحهن بشأن االعتراف بالعالقة التي كانتالد ابنها أو أبنائها. الوقت و 
            بفرد من أفراد قوة مسلحة أو جماعة مسلحة أو رفضها. 

 
بين السعي إلى  حذرتوازن  القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة إيجادبيجب على البرامج التي تساعد البنات المرتبطة  60.7

التعرف عليهن لضمان االستجابة إلى احتياجاتهن الخاصة، والحرص على عدم الزيادة في وصمهن. ويتوقف نجاح أي تدخل 
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على التشاور مع البنات المتأثرة بالصراعات المسلحة واالهتداء بآرائهن، ولإلشارة، فإن العديد من االقتراحات التالية تقدمت بها 
  25مرتبطة بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة.بنات 

 
أن  في ةلرئيسيرسالة اتمثل التيحتاج دعم إعادة إدماج البنات إلى حوار موسع من قبل المجتمع المحلي ووساطته. و  61.7

ل و قب ياتاإلستراتيج خولأن ت البدمساندة أسرهن ومجتمعهن المحلي. تلقي البنات، السيما الحوامل أو األمهات، في حاجة إلى 
سبل  البنات من خالل خطوات تشمل مثال الطقوس التقليدية وتقديم تعويضات وتأمين الرعاية الصحية والمساعدة على إيجاد

 عات النسائية.الكسب العيش وربط عالقات مع الجم
 

من الدعم قد تتطلب بعض البنات المرتبطة بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة والبنات األمهات على الخصوص، فترة  62.7
ات، فإن أو دعما لمدة أطول عند إعادة إدماجهن. وبينما ستتطلب أقلية فقط من البنات رعاية داخل مؤسسالمكثف أو اإلضافي 

مة ت األمو تدريب على مهارالاأغلبهن سيستفدن من مساندة األسرة أو المجتمع المحلي لغرض العالج والتكيف والرعاية الطبية و 
 وير شبكات دعم مجتمعية.والمهارات المهنية وتط

 
أملهن  ج. وبما أنازو البالقدرة على األمر تعلق  إنمن المحتمل أن تعتبر البنات كعبء إضافي على أسرهن وبدون قيمة  63.7

لي أو في كسب عيشهن ضئيل وبالنظر إلى قلة فرصهن في االستفادة من برامج تدريبية تعليمية أو مهنية في ظل غياب دعم ما
لحلول اأو تطوير ب وبالعزلة عن أقرانهن والمجتمع المحلي ككل. يجب إذا إيجاد تئاكائهن، قد تصاب البنات باالرعاية ألبن

عما د. كما قد يقتضي األمر يةانتحار ميول  ذاتلصالح هؤالء البنات التي صارت مكتئبة بل و  المتخصصة والمناسبة ثقافيا
 طويل األجل.  

 
الحصول على دخل، مما قد يؤدي إلى استغاللهن جنسيا. يجب حماية البنات من هذا قد تترقب األسر من البنات  64.7

 ة. ية بديلإستراتيجيات اقتصاد اقتراحاالستغالل عن طريق الدعوة داخل المجتمعات المحلية والتدريبات التعليمية والمهنية و 
 

عزز نات وتا أن األنشطة االجتماعية تقلص عزلة البعات النسائية الموجودة واإلبقاء عليها بمايجب مد الروابط مع الجم 65.7
 رفاههن. 

 
ر طموحات غيمهارات أو  طورن تحتاج المجتمعات المحلية إلى المساندة للتكيف مع البنات اللواتي  من المحتمل أن 66.7

 تقليدية. 
 

كي ضرية لات العيش في المراكز الحعندما تفضل البن ال ترغب جميع البنات في العودة إلى مجتمعاتهن المحلية السابقة. 67.7
ال تثير األنظار ولكسب المال، يجب دعمهن لضمان توافق خياراتهن مع ما يخدم مصالحهن الفضلى وضمان حصولهن أيضا 

 على التربية والتدريب على المهارات.
 

                                                           

25  "returned and neglected –Girls formerly associated with fighting forces and their children " من إنجاز سوزان ماكي وماليا روبنسون وماريا كونسالفيس ،
     .www.childsoldiers.org، 2004وميراندا وورتن، 

http://www.childsoldiers.org/
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 الصحة 
 

 ،صحةمتنوعة متعلقة بال ة احتياجاتبقوات مسلحة أو جماعات مسلح وارتبطذين امن المحتمل أن تكون لدى األطفال ال 68.7
ين، وا كحمالالتي تصيب األطراف السفلى، بالنسبة لألطفال الذين عمل األضرارأو مع مرور الوقت. وتعد اإلعاقة و  افور قد تظهر 

دمان ي وإسانوالمشاكل االستشعارية، بالنسبة لألطفال الذين استخدموا أسلحة نارية، واألمراض الناجمة عن العنف الجنسي والجن
ية ية التحتالبنبناء المخدرات والكحول، من بين المشاكل الصحية التي تستلزم عالجا عاما وخاصا في نفس الوقت. وتعتبر إعادة 

لنسبة جابيا با، كما يعتبر ذلك إيمثال ضحايا األلغامك ،ضعفاءغيرهم من األطفال الالصحية أمرا ضروريا لفائدة هؤالء األطفال و 
 ت األطفالربط بين عمليتي التحرير وإعادة اإلدماج والبرامج الموجودة لالستجابة لمتطلباالوينبغي  .برمتهي للمجتمع المحل

 الصحية. 
 

 يجب احترام المبادئ التالية عند وضع البرامج الصحية لألطفال خالل مرحلتي التحرير أو إعادة اإلدماج:   69.7
 

أن  وقت ممكن خالل مرحلة التحرير، لتقييم لصحتهم البدنية، على أن يخضع جميع األطفال، في أقرب البد 0.69.7
إرسالهم إلى أقسام متخصصة عند االقتضاء. وينبغي تطوير ، والحصول على عالج أو كشفا تغذويايشمل ذلك 

مبادئ لضمان تعرف الفحص على المشاكل الطبية الناجمة عن تجنيد األطفال أو استخدامهم ولالستجابة لجميع 
 ؛ سريريةلخطورة الات اذلبات الطبية المتط

 يجب توفير مرافق الرعاية الصحية فورا وباستمرار طيلة مرحلتي التحرير وإعادة اإلدماج؛  1.69.7
احتها إن التربية الصحية، بما فيها تلك الخاصة بالصحة اإلنجابية، شق مهم من الرعاية الصحية، ويجب إت 2.69.7

 لجميع األطفال؛
ا تقوم الحلول المتعلقة بالصحة اإلنجابية على تحليل ثقافي كامل للعالقات الجنسانية، ضمان يجب أن 3.69.7

 لتحقيق أنجع الحلول؛ 
ما األطفال، السي انتفاعلتحسين  ضروريةإن برامج التوعية عبر مرافق تشمل المراكز الصحية والمدارس  4.69.7

لعاملين الجماعات المسلحة. ويمكن تدريب الموظفين ا وأسلحة البنات، الذين جندوا أو استخدموا من قبل القوات الم
 في هذه المرافق؛ 

 يجب على الموظفين الذكور واإلناث العاملين في قطاع الصحة تلقي تدريب للتعامل مع األطفال الذين 5.69.7
 استخدموا من قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة وينبغي لهم احترام مبادئ السرية األساسية. 

 
إلى حلول ومتابعة خاصة، على أن تجرى  يدز(إل)ا فيروس نقص المناعة البشريةيحتاج األطفال الذين تحتمل إصابتهم ب 70.7

  26اختبارات المرض بشكل تطوعي وأن تكون نتائج االختبارات سرية.
 

                                                           

 نقص فيروس بشأن المتعلقة بالمداخالتو الوكاالت  بين المشتركة الدائمة للجنة التوجيهية المبادئ موجودة فيالبشرية  المناعة نقص فيروسب الخاصةالمبادئ التوجيهية   26
  :ئ الطوار  حاالت في اإليدز/البشرية المناعة

2emer.pdf#search=%22IASC%20guidance%20on%20SGBV%2-hiv-http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/249_filename_guidelines . 

http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/249_filename_guidelines-hiv-emer.pdf#search=%22IASC%20guidance%20on%20SGBV%22
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يجب  بناؤهن؛أو البنات األمهات وأيجب تطوير الحلول المناسبة لتلبية احتياجات البنات الخاصة، السيما البنات الحوامل  71.7
 تقديم الرعاية الصحية من منظور يراعي كال األم وابنها. 

 
عرضن تفي العديد من السياقات، من المحتمل جدا أن تكون البنات اللواتي ارتبطن بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة قد  72.7

لدعم اضة لهذا النوع من العنف. ويجب عند تقديم خدمات ، بما فيه العنف الجنسي. وقد يكون األوالد كذلك عر انيجنسعنف ل
ي دولية وه، االمتثال للمبادئ التوجيهية الانيجنسلعنف الا للناجين من)ومنها الدعم الصحي والنفسي االجتماعي والقانوني( 

 االحترام والكرامة وعدم التمييز والسالمة واألمن والمصالح الفضلى للناجين. السيما: 
 

ك على الناجين، ويشمل ذل انيجنسلعنف الل المادية اآلثارب أن تتضمن البرامج تدابير للتعامل مع يج 0.72.7
 المخاطر ، فضال عنباالتصال الجنسيواألمراض المنقولة  الناسورو  العقمالجرح والمشاكل الصحية اإلنجابية بما فيها 

  الوالدة في غياب رعاية طبية كافية؛ وأط أو اإلسقا اإلجهاض العمديوالنتائج المترتبة عن الحمل المبكر و 
وأن تتعامل برفق مع  27يجب أن تضمن المرافق الصحية )كلما كان ذلك ممكنا( رعاية سريرية لالغتصاب 1.72.7

محاولة اإلجهاض، إلخ(. وينبغي أن تشمل الخدمات األخرى المقدمة باالتصال الجنسي، تداعياته )األمراض المنقولة 
 وتوفير الرعاية قبل الوالدة وبعدها. المأمون ي واإلجهاض عمداإلجهاض الإدارة وإدارته بما في ذلك اختبارات الحمل 

حاصلين على تدريب كامل وعلى وعي بالتقييمات  انيجنسلعنف الاوينبغي أن يكون الموظفون المتعاملون مع 
  وبروتوكوالت االستجوابات المالئمة لألطفال؛   

عنف لا في المتخصصةالبرامج التي تتيح للبنات االستفادة من المرافق الطبية  على فضال عن ذلك، 3.72.7
لنفسي ، التواصل مع الجماعات النسائية أو جماعات البنات ضمانا لوجود دعم عاطفي بغية مواجهة الوقع اانيجنسلا

 ، بما في ذلك وصمة العار والتمييز واالكتئاب؛ جنسانيلاعنف لاالجتماعي ل
  الرعاية الصحية. في إطار حلول مثالذلك إتاحة االستفادة من خدمات قانونية لصالح الناجين، يجب ك 4.72.7

 

 الجوانب النفسية االجتماعية 
 

يجب إدراج الدعم النفسي االجتماعي في عملية التحرير في أقرب وقت ممكن وفي جميع مراحل وضع برامج إعادة  73.7
لية في هم وقدرتهم على التكيف وإشراكهم بفعاتمعات المحلية في تطوير وبناء قواتاإلدماج لمساعدة األطفال واألسر والمج

لحد من أنشطة وبرامج متجاوبة وحساسة، أساسيا في سبيل ا في تطوير فعالةتشجيع وتيسير مشاركة األطفال ال يعدتعافيهم. و 
 ضعفهم وزيادة قدرتهم على التكيف. 

 
تماعي كافة العراقيل التي تعيق القدرة على تطوير دور اج وإزالة اعي على إيجاديجب أن يركز الدعم النفسي االجتم 74.7

 توافق التوقعات الثقافية. مناسب وربط عالقات اجتماعية 
 

                                                           

27  .e.pdfhttp://www.who.int/reproductivehealth/publications/clinical_mngt_survivors_of_rape/clinical_mngt_survivors_of_rap. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/clinical_mngt_survivors_of_rape/clinical_mngt_survivors_of_rape.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/clinical_mngt_survivors_of_rape/clinical_mngt_survivors_of_rape.pdf
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أو جماعات  مسلحة ينبغي على الوكاالت والمانحين المعنيين بوضع برامج تحرير وإعادة إدماج األطفال المرتبطين بقوات 75.7
أن تسترشد النهج  والبد 28بتوجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الدعم النفسي االجتماعي. مسلحة االستعانة

 المعتمدة في الدعم النفسي االجتماعي بالمبادئ التالية: 
 

من خالل جماعات الشباب أو برامج أخرى قائمة على  األقران للتضامن بينمن شأن تطوير شبكات قوية  0.75.7
اسب مع المحلي، مثل أندية البنات، تمكين الشباب من العمل معا لحل المشاكل وتطوير كفاءات اجتماعية تنالمجت

 الحياة المدنية وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم في المجتمع المحلي؛  
ن ينبغي أيجب إيجاد وتقييم النهج المالئمة ثقافيا لمساعدة األطفال المعانين من مشاكل عاطفية وسلوكية. و  1.75.7

ح جماعية التعافي وتعويض العقلية العسكرية برو من مكين التو  لتنمية والرفاهاعزيز تتشمل البرامج أنشطة ترفيهية ل
 الزمة إلعادة بناء المجتمعات المحلية ودعم المصالحة؛ 

 ماتيعانون من صديجب عدم االفتراض بأن جل األطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة  2.75.7
نفسية، فمن شأن شواغل عملية، كالبحث عن فرص للتعلم أو لكسب العيش، تصدر قائمة أولويات العديد من 

 األطفال؛
يجب ضمان دعم مرجعي لألطفال الذين أثرت فيهم الصراعات بحدة. وينبغي على الجهات الفاعلة تجنب  3.75.7

فال بشكل وفئات االنتهاكات التي سينجم عنها تأثر األط هم بشكل أكبرأثر المحتمل تألطفال امعرفة بشأن االفتراضات 
 حاد؛

وحيث تتسنى تلبية إن ضمان بيئة آمنة ومساندة حيث يتلقى األطفال معلومات مستوفاة عن ما سيحدث  4.75.7
  ؛أخرى، أساسي لتحقيق الرفاه النفسي االجتماعي المتطلبات الصحية واحتياجات أساسية

غبوا ، إن ر ةلألطفال للحديث بانفراد أو جماعيا حول مستقبلهم أو حول تجاربهم الماضييجب إتاحة الفرصة  5.75.7
ع معظم وينتف. قبول المشورةاألطفال تلقائيا أمرا إلزاميا، كما ال يرغمون على  "انفتاح"ال يجب اعتبار في ذلك. 

 ة؛ الستفادة من محادثات مسانداتقليدية وفرص لا نهجلا بين حساس األطفال من مزيج
 لنفسيةاينبغي أن تعترف البرامج باحتمال وجود اختالف كبير بين تجارب األوالد والبنات وبأن احتياجاتهم  6.75.7

 االجتماعية ستعكس تنوع تجاربهم؛ 
يجب أن تعترف البرامج بأن تجارب األطفال ستختلف وفق أعمارهم ومستوى مسؤولياتهم داخل القوة  7.75.7

 مسلحة وبأن ذلك سيكون ذا تأثير على احتياجاتهم النفسية االجتماعية.  المسلحة أو الجماعة ال
 

 ن يكون ألتقديم المساعدة النفسية االجتماعية لألطفال ضحايا العنف الجنسي. فمن المحتمل  يجب توفير موظفين مدربين 76.7
لمجتمع اية وعلى االندماج من جديد في لمثل هذه االنتهاكات تأثير عميق وطويل األجل على قدراتهم على ربط عالقات اجتماع

 المحلي. 
 

 إعادة اإلدماج والتربية والتدريب المهني والتدريب على المهارات وسبل العيش 

 
                                                           

28  http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_mhps/default.asp?bodyID=5&publish=0. 
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بيل سإن التربية والتدريب المهني والتدريب على المهارات و/أو فرص دعم سبل عيش األطفال وأسرهم عناصر مهمة في  77.7
ن و حتاجاألطفال الم هاتشجع ذلك، بما فيأن برامج إعادة اإلدماج استفادة جميع المجموعات و  يجب أن تتيحو إعادة إدماجهم. 

مية اعدة رسوينبغي أن يكون هذا الدعم مجانيا ومتوفرا بالدوامين الجزئي والكامل، وأن يشمل مس .الخاصة بهم لمرافق الرعاية
ئية خالل مدة وجودهم في عين المكان على أن يكون وغير رسمية. كما يجب حصول األطفال المشاركين على وجبات غذا

تجاربه و الطفل  التوقيت مرنا إلتاحة القيام بالتزامات أخرى. وينبغي تكييف النهج المعتمدة لتقديم هذا النوع من الدعم وفق عمر
 وظروفه. 

 
مسلحة وات الة نموهم وتجاربهم مع القالفرص التعليمية التي فقدها األطفال وسنهم ومرحل يجب أن تراعي األنشطة التربوية 7.78

ن قو و ال المعجتماعي، بما في ذلك تقدير الذات. يجب أن يدرج األطفاالنفسي الرفاه الأو الجماعات المسلحة والقدرة على تعزيز 
 في األنشطة التربوية مع أقرانهم. 

 
عات أو جما األطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحةعلى التدريب التعليمي والتدريب على المهارات االعتراف بأن العديد من  79.7

 جدية فيممسلحة، رغم فقدانهم لسنوات تعليمية، قد تعلموا مهارات وكفاءات أخرى ال يرغبون في فقدانها ومن شأنها أن تكون 
 المجتمع المدني.

 
لتعليمي النظام ادراسية، أن تتوافق مع  يجب على برامج التعليم المكثفة الموجهة للفتيان والفتيات، الذين فقدوا عدة سنوات 80.7

 الرسمي وينبغي أن يعترف بها هذا األخير. 
 

الستفادة ارسمي أو غير الراغبين في ذلك، فرصة التعليمي النظام الغير القادرين على االلتحاق ب ألطفالأن تتاح ليجب  81.7
 . المسائية دروسال وأ صفوف محو األمية الموجهة للكبار األشكال التعليمية البديلة مثلمن 

 
 ، نظرامن المحتمل أن تالقي البنات صعوبات أكبر في الحصول على البرامج التعليمية أو التدريبية مقارنة باألوالد 82.7

جب يبناء. أو رعاية األ لمجموعة من األسباب تشمل التوقعات الثقافية والفقر وحاجة البنات إلى كسب عيشهن والعمل في المنزل
خل مع دن البرامج التدريبية، دون االقتصار على ذلك، حرفا تعتبر مالئمة للبنات لتمكينهن الحقا من الحصول على أن تتضم

 استغالل المهارات والقدرات التي طورنهن خالل فترة ارتباطهن بقوة مسلحة أو جماعة المسلحة.
 

. لمعوقون حتياجات جميع البنات واألوالد بما فيهم ايجب اتخاذ التدابير لتوفير تدريب مهني مناسب وفرص عمل تلبية ال 83.7
 احترام التوجيهات التالية:  غيبني
 

ألنظمة كسب العيش وفرص السوق واقتصادات األسر في األماكن التي  مناسب يجب استخدام تحليل تقني 0.83.7
 ؛ ة اإلدماج االقتصادييعود إليها األطفال لتطوير تدريب مالئم اقتصاديا وأشكال تعليمية بديلة وفرص إلعاد

يجب على الجهات الفاعلة الداعمة إلعادة إدماج األطفال تنسيق أنشطتها والتعلم من بعضها البعض  1.83.7
مهني وتطوير برامج مشتركة وضمان إحاالت مناسبة نحو الجهات المتمتعة بخبرة خاصة في توليد الدخل والتدريب ال

 ائد برامج كل منها؛واتخاذ تدابير لتجنب وقوع تباين في فو 
فيد التشاور مع المجتمعات المحلية تطوير برامج محلية مثل المبادرات الجماعية التي تستأن يتيح يجب  2.83.7

 ي يعودون إليه؛منها مجموعات صغيرة من األطفال والمجتمع المحلي الذ



 

 51 

 التجارية، لتحضير األطفال ستدعو الحاجة أيضا إلى تدريب للحصول على الحد األدنى من أسس األعمال 3.83.7
 والتعامل بالمال؛ الحسابات مسكل

 يجب تقديم فرص للتلمذة المهنية و/أو التدريب المهني لفائدة الشباب بدون تجربة مهنية تذكر؛  4.83.7
كسب عيشهم فور عودتهم إلى أسرتهم أو مجتمعهم المحلي لى إيجب إتاحة الفرص لألطفال المضطرين  5.83.7

خالل  بالموازاة مع تلقيهم لتدريب مهني و/أو تعليم محسن. فمثال، من شأن بيع بعض األغراض المنتجة لتحقيق ذلك
واد يحتاجها عملهم مستقبال. وفي بعض الحاالت، يمكن تقديم مسفترة التدريب تمكينهم من اقتناء األدوات التي 

 محدودة كمساعدة تأسيسية؛ 
وق والحقمة بما فيها التربية المدنية ومهارات األبوة واألمو  –ات الحياتية يجب أن يشكل التدريب على المهار  6.83.7

بين  في مكان العمل وفي المنزل والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والتربية بهدف الحد من العنف
 أيضا جزءا من جميع البرامج الموجهة للشباب؛  –األفراد 

 اجهن.إعادة إدم بعدالحياتية، يجب مراعاة التحديات الخاصة التي تواجه البنات عند وضع برامج المهارات  7.83.7
ي البنات واألوالد على حد سواء من الحصول على مزيد من الوعي بالتحديات التهذه البرامج كما يجب أن تمكن 

 رعاية عالقات جنسانية إيجابية؛ يواجهها اآلخر و 
روع في تعلم أو إعادة تعلم مهارات، مثل حل الصراعات بشكل سلمي من شأن إتاحة الفرص لألطفال للش 8.83.7

 ؛هم اليوميةتعلموا استخدام العنف واالعتداءات في حياتالذين  أولئك منهموإدارة الغضب، أن تعود بالنفع الكبير على 
، لتدريبأخرى خالل ايجب أن تراعي البرامج التدريبية الموجهة للبنات رعاية األبناء وأن تستجيب لمتطلبات  9.83.7

 ويشمل ذلك جداول زمنية مرنة خاصة بالتداريب.
أو  األطفال دعم استغاللتالتدريب المهني أو التدريب على المهارات ال برامج يجب اتخاذ التدابير الالزمة للتأكد من أن  84.7
 . ينبغي إيجاد توازن بين العمل والتعليم.أو تؤدي إلى ذلك عملهم

 

 . العدالة 8
 

لك ذيجب الرجوع إلى هذه المبادئ عند رصد معاملة األطفال واإلبالغ عنها في إطار آليات قضائية متنوعة، بما في  0.8
قومية العدالة االنتقالية ولجن تقصي الحقائق. ويجب أن تشكل األساس الذي تقوم عليه الدعوة لدى المؤسسات والهيئات ال

 رتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة. التعامل مع األطفال الذين اوالدولية بشأن 
 

 وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب 

 
 من شأن الحد من إفالت المسؤولين عن تجنيد األطفال أو استخدامهم بصورة غير مشروعة في الصراعات المسلحة من 1.8

 النتهاكات السالفة.العقاب، ووجود آليات لمساءلتهم العمل كرادع قوي للحيلولة دون اإلقدام على ارتكاب ا
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لدولية االمحاكم  ة القومية واعتماد قوانين وتنفيذها احتراما للقانون الدولي وكذاقضائيليات الاآليجب في جميع األحوال دعم  2.8
 أو المحاكم المختلطة، للتصدي النتهاكات القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان. 

 
 . ةقوميوما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية واعتماد أحكامها في قوانينها العلى نظام ر  تصديقيجب دعوة الدول لل 3.8

 
ا هادة كيفملإلدالء بش واستدعي قدحقوق األطفال الشهود والضحايا الذين يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لحماية  4.8

خدمات أو أن يتوقف تقديم ال كلياويمنع منعا  آخرين.ب جرائم في حقهم أو في حق اتكالمتهمين بار كانت طبيعتها ضد أو باسم 
 على مشاركة الطفل التامة في آليات العدالة.  دةعمساال
 

لك يجب على الدول ضمان مالحقة المتهمين بالعنف ضد األطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، بما في ذ 5.8
 القومية أو المحكمة الجنائية الدولية. العنف الجنسي ضد البنات، سواء من خالل التشريعات 

 

  29التعامل مع األطفال في إطار آليات العدالة
 

ن عورد في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة ال يكون لها اختصاص على أي شخص يقل عمره  6.8
  الحقة األطفال.   وال يجوز لمحكمة دولية معامًا وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.  18
 

اب فقط يمنع مالحقة األطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة أو عقابهم أو تهديدهم بالمالحقة أو العق 7.8
 النتمائهم لهذه القوات أو الجماعات. 

 
تبطين كبت حين كانوا مر يدعى أنها ارت جرائم بموجب القانون الدولي أو القوميفي  بالضلوعن و ألطفال المتهميعامل ا 8.8

 بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة وفق المعايير الدولية الخاصة بقضاء األحداث. 
 

ن ع؛ فضال يجب احترام كافة القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، مع إيالء االعتبار الواجب لوضع المدعى عليه كطفل 9.8
 ذلك: 

 
 اءات القضائية لفائدة األطفال على الصعيد القومي؛ يجب السعي إلى إيجاد بدائل عن اإلجر  0.9.8
ات عند العمل باإلجراءات القضائية القومية، يكون لألطفال الحق في االستفادة من أعلى معايير الضمان 1.9.8

 ؤسسات. مالمتاحة وفق القانون والمعايير الدولية ويجب بذل أقصى الجهود سعيا إليجاد بدائل عن إيداع األطفال في 
 

                                                           

 حماية بشأن متحدةال األمم واعد)"قواعد بيجين"(، وق األحداث قضاء شؤون  دارةإل النموذجية الدنيا المتحدة األمم قواعد، و 39و 40)ب( و 37اد و ، الم1989اتفاقية حقوق الطفل لعام   29
 .("هافانا قواعد") حريتهم من ردينلمجا األحداث
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ت عندما يواجه عدد كبير من األشخاص إجراءات جنائية جراء صراع مسلح، تعطى األولوية لحاالت األطفال واألمها 10.8
 ي احتجزن صحبة أطفالهن. لواتال
 

 يجب رصد األطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة الذين يعودون إلى مجتمعاتهم المحلية دون الخضوع 11.8
      إخضاعهم لعمليات أو آليات تنتهك حقوقهم.لضمان عدم جعلهم كبش فداء أو  ،ضائية أو غيرها، عن كثبألية إجراءات ق

 

 إدارة المعلومات 

 
  ت سرية.من األطفال بشكل يحترم حقوقهم ويحول دون تفاقم معاناتهم. كما ينبغي اعتبارها كمعلوما جمع المعلومات يجب 12.8

 
م محصلة من المعلومات التي جمعت من األطفال قصد مساعدة اآلليات القضائية والتي تصميجوز تشاطر المعطيات ال 13.8

ف ي التعر تم الكشف عنها كما ورد ال تتسبب ف التي المعطيات تبدورها بحيث تحترم حقوق الطفل وال تتسبب في معاناته، مادام
عت من األطفال ماعدا إن صدر أمر قضائي الكشف عن المعلومات الخاصة التي جم اعلى طفل من األطفال. يمنع عموم

مل بذلك، ويجب عدم ادخار إي جهد عند االستجابة لهذا األمر القضائي في سبيل الحصول على أمر قضائي آخر يضمن التعا
ات منظموجدير بالذكر أن بعض المنظمات، بما فيها مع المعلومات بشكل يحترم حقوق األطفال وال يسبب لهم أية معاناة. 

ما يها عمو ينبغي عل رغم أنه مثال، األوامر القضائية، م المتحدة ولجنة الصليب األحمر الدولية تتمتع بحصانات واسعة مناألم
 التعاون من أجل إقامة العدل بصورة صحيحة. 

 

 آليات البحث عن الحقيقة والمصالحة 

 
دابير األطفال وتشجيعها، يجب اتخاذ جميع التعندما تكون آليات تقصي الحقائق والمصالحة قائمة، وعند دعم مشاركة  14.8

 لدولية. اانونية الممكنة عمليا لحماية حقوق األطفال طيلة هذه العملية، وفق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ووفق المعايير الق
 

وات مسلحة أو جماعات األطفال المشاركين في هذه اآلليات، بما فيهم األطفال الذين ارتبطوا بق كافةيجب التعامل مع  15.8
   30مسلحة، بتساو باعتبارهم شهودا أو ضحايا.

 
. وال يجب أن يكون تقديم خدمات أو مساعدة مشروطا ةطوعي األطفال في هذه اآلليات ةشاركتكون ميجب أن  16.8

 بمشاركتهم في هذه اآلليات. 
 

                                                           

)قرار المجلس  عليها والشهود الجريمة ضحايا باألطفال المتعلقة األمور في العدالة بشأنلألمم المتحد  التوجيهية المبادئبالنسبة للتوجيهات المتعلقة بحماية األطفال الشهود انظر   30
 (. 20/2005 االقتصادي واالجتماعي رقم
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 اإلجراءات المدنية 

 
قد شكلت  وحقوق الملكية، يضااألر الحقوق في مرور الوقت، مثل  إن بعض القضايا الخاصة التي ال تظهر إال مع 17.8

لهيئات اعند االقتضاء، البد من تمثيل األطفال ومساعدتهم لدى عراقيل مهمة أمام إعادة إدماج األطفال في بعض السياقات. 
 المالئمة.

 

 . الرصد والمتابعة9

 
إعادة  واالمتيازات والمحافظة عليها ومنع وحماية الحقوق  مةمستدارصد األطفال ومتابعتهم لضمان إعادة إدماج  ينبغي 0.9

يا . وتوخغيبنالتجنيد وللتعرف على األطفال الذين يواجهون مشاكل عويصة في سعيهم لالندماج من جديد ومساعدتهم كما ي
رهم من ات مسلحة وغيللفعالية، البد من إشراك المجتمع المحلي، بما في ذلك األطفال الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماع

ضمان طويرها لفي التخطيط لمعايير وعملية المتابعة. كما يجب دعم القدرة المحلية أو تاألطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة، 
 تدخل على األجل الطويل عند الشعور بأن خطرا حقيقيا يحدق باألطفال.الدعم و الرصد و ال
 

ذ يركز على األفراد قد يعرض األطفال للوصم وينبغي عليها اتخا ذيرصد اليجب على الجهات الفاعلة الوعي بأن ال 1.9
 التدابير الالزمة للحيلولة دون وقوع ذلك. 

 
ندماج اإلدالء برأيه لمعرفة متى يمكن التقرير بأن طفال قد نجح في االورد ذكره كما يجب أيضا على المجتمع المحلي  9.2

 مجددا في الحياة المدنية.
 

آلليات ربط بينهم وبين االالزعماء واآلليات والبنيات المحليين و إشراك الرصد وصنع القرار السالف ذكرهما  ىعليجب  3.9
 القومية ودون اإلقليمية ذات الصلة. 

 
جهة دة لمواقد تتطلب البنات فترة متابعة أطول، مقارنة باألوالد، أو نهجا مختلفة. فستحتاج البنات األمهات إلى المساع 4.9
 ساندة. لهن الخيارات المناسبة في بيئة م مديين العاطفي والعملي الذي يفرضهما االضطالع بدور األم كما يجب أن تقدالتح
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 . رصد وتقييم تدخالت البرامج 10

 
ن مع من رصد وتقييم برامج منع تجنيد األطفال وحمايتهم وتحريرهم وإعادة إدماجهم بتعاو  ، في جميع األحوال،البد 0.10
ي رصد عات المحلية. كما ينبغي أن يشارك األطفال، خاصة البنات، الذين ارتبطوا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، فالمجتم

 المبادرات الرامية إلى مساعدتهم وتقييمها. 
 

يجب على كافة الجهات الفاعلة الساعية إلى دعم إعادة إدماج األطفال تطوير نهج مشتركة وتعريف األطفال بطبيعة  1.10
أو  31على السن أو نوع الجنس أو االنتماء السياسي أو الديني اقائمسواء كان  التمييزجميع أشكال  منعتو لمساعدة المتوفرة. ا

 العنصر أو العرق أو على طبيعة أو مستوى مشاركة الطفل في الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة. 
 

 
 

 

 شكر
 

طفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة" إلى جانب "التزامات أعدت "قواعد ومبادئ باريس التوجيهية بشأن األ
باريس لحماية األطفال المجندين أو المستخدمين بصورة غير مشروعة من جانب قوات مسلحة أو جماعات مسلحة"، والوثيقتان 

الطفل التابع لليونيسف شكر المكتب  . ويود قسم حماية2007وفبراير/شباط  2005مرتبطتان، في الفترة بين سبتمبر/أيلول 
اإلنساني للجماعة األوروبية والحكومة الفرنسية على الدعم المالي وأشكال المساعدة األخرى التي أتاحت إجراء عملية المشاورة 

ظمات لمراجعة مبادئ كيب تاون وتحديثها والتوصل إلى استنتاجات. كما ساهم عدد كبير من ممثلي الحكومات واألفراد والمن
بسخاء بوقتهم ومواردهم لتبادل اآلراء والتعليقات. وقد تضمنت العملية ثالث مراحل مختلفة: البحث واالستجوابات والمشاورات في 

، ومشاورة تقنية عالمية في نيويورك، في 2006إلى فبراير/شباط  2005سبع مناطق حول العالم، من سبتمبر/أيلول 
. وبينما أنجزت اليونيسف 2007اع وزاري دولي ختامي في باريس خالل فبراير/شباط ، ثم اجتم2006أكتوبر/تشرين األول 

المرحلة األولى، أشرفت مجموعة مرجعية عالمية ولجنة توجيهية على االجتماعات التقنية والوزارية. ومن بين أعضاء المجموعة 
لية، معهد ميلمان للصحة العامة التابع لجامعة كولومبيا، المرجعية العالمية: الصندوق المسيحي لرعاية الطفولة، لجنة اإلنقاذ الدو 

األمم  ، إدارة عملياتTerre Des Hommesتحالف إنقاذ الطفولة، االئتالف الهادف إلى وقف استخدام األطفال الجنود، 
 اص لألمين العاممكتب الممثل الخحفظ السالم نيابة عن الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالتقييم، ل المتحدة

المسلح؛ مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛ مكتب تنسيق لصراع ألطفال وال

                                                           

 .2ة ، الماد1989اتفاقية حقوق الطفل لعام وفق   31
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الشعبة المعنية بالتشرد الداخلي؛ اليونيسف، البنك الدولي، جون وليامسون، بيث فرهي، سارة أبارد، المراقب:  -نسانية الشؤون اإل
صليب األحمر الدولية. أعضاء اللجنة التوجيهية للمشاورة التقنية العالمية: سارة أبارد )كبيرة المحررين( خبيرة استشارية لجنة ال

(، جوانا ماكفي )منظمة إنقاذ لجنة اإلنقاذ الدوليةمستقلة؛ سارة ماغواير )محررة( خبيرة استشارية مستقلة، جين واربورتون )
السيدة كاميال أوسماني )منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة(؛ السيدة فيكتوريا فوربس آدم الطفولة بالمملكة المتحدة(، 

جون الصندوق المسيحي لرعاية الطفولة(؛ (، الدكتور مايك ويسلس، )االئتالف الهادف إلى وقف استخدام األطفال الجنود)
لمشردين واأليتام، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(، مانويل وليامسون )كبير المستشارين التقنيين، الصندوق الخاص باألطفال ا

فونتين )اليونيسف(، ريبيكا سيمينغتون )اليونيسف(. المراقب: كريستين بارستاد، )لجنة الصليب األحمر الدولية(، السيدة 
 كيارا جيالر )لجنة الصليب األحمر الدولية(.-إيمانويال

 
 : 2007فبراير/شباط  6و 5ي الدولي بباريس، يومي . المشاركون في االجتماع الوزار 1
 

 أيد االجتماع "التزامات باريس" واعترف بـ"مبادئ باريس". 
مهورية برص، الجأفغانستان، النمسا، بلجيكا، بنن، بلغاريا، بوروندي، كمبوديا، كندا، تشاد، الصين، كولومبيا، قالدول الممثلة: 

 إندونيسيا، نغاريا،هية، الدانمرك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، اليونان، هايتي، التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراط
و، لنرويج، بير نيجر، اأيرلندا، إيطاليا، كوت ديفوار، اليابان، ليبريا، ليتوانيا، لكسمبرغ، مالي، مالطة، موناكو، نيبال، هولندا، ال

بانيا، قيا، إسمانيا، روسيا، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، جنوب أفريبولندا، البرتغال، قطر، جمهورية الكونغو، رو 
  ليشتي، أوغندا، المملكة المتحدة. –سري النكا، السودان، السويد، سويسرا، تيمور

 
ي(؛ مكتب )السيدة راديكا كوماراسوام ةالمسلح صراعاتألطفال والل الممثل الخاص لألمين العامالمنظمات الدولية الممثلة: 
ألطفال ل )السيد أليك وارغو(، مكتب الممثل الخاص لألمين العام ةالمسلح صراعاتألطفال والل الممثل الخاص لألمين العام

)السيدة لورونس  ةالمسلح صراعاتألطفال والل )السيد توندراي شيكوا(، مكتب الممثل الخاص لألمين العام ةالمسلح صراعاتوال
حمر الدولية )السيد أالن أيشلمان(، لجنة الصليب األحمر الدولية )السيدة دانييل كوكوز(، لجنة جيرار(، لجنة الصليب األ

الصليب األحمر الدولية )السيدة إيمانويال كيارا جيالر(، لجنة الصليب األحمر الدولية )السيدة كريستين بارستاد(، المفوضية 
بية )السيدة كاتي لينونين(، مجلس االتحاد األوروبي )السيدة رينا كيونكا(، )السيدة إيزابيل كومبز(، المفوضية األورو  -األوروبية 

أوكامبو( المحكمة الجنائية -بوكيشيو(؛ المحكمة الجنائية الدولية )السيد لويس مورينو -مجلس أوروبا )السيدة مود دو بوير 
غولدمان(، الصندوق االستئماني -سيدة أوليفيا سواكالدولية )السيدة بياتريس لوفرابي دو هيلين(؛ المحكمة الجنائية الدولية )ال

لصالح الضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية )السيدة سيمون فاي(، الصليب األحمر الفرنسي )السيدة أنجليك أبيرو(؛ المراقبة 
حفظ لعمليات الهاجمان(، إدارة حفظ السالم )السيد لوتا لعمليات الإدارة الديمقراطية للقوات المسلحة )السيد ديفيد نوسورثي(، 

بعثة منظمة األمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية )الجنرال بابكار غاي(، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب  /السالم
 األحمر والهالل األحمر )السيد إيمانويل روسو(، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )السيد فرانسوا

-مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين )السيدة ماري  نوفيلينو(، مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين )السيد مبيل بنبكي(،
نويل تيرود(، مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين )السيدة فيرونيك روبير(، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

فرانسوا تروغليك(، منظمة -(، منظمة العمل الدولية )السيد كاري تابيوال(، منظمة العمل الدولية )السيد جان)السيدة ليزا وليامس
األمن والتعاون في أوروبا )السيد مارك بيران دو بريشامبو(، برنامج األغذية العالمي )السيدة سيسيل سبورتيس(، برنامج األمم 

بيدوغني(، اليونيسف )السيدة آن في فينمان(، -اليونسكو )السيد دانييل هارمول المتحدة اإلنمائي )السيد لوك الفرينيير(،
اليونيسف )السيدة ريما صالح(؛ اليونيسف )السيدة كارن الندغرن(، اليونيسف )السيدة إزابيل كراولي(، اليونيسف )السيد مانويل 
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كيل(، اليونيسف )السيدة سارة كرو(، اليونيسف )السيد  فونتين(، اليونيسف )السيدة ريبيكا سيمينغتون(، اليونيسف )السيد جوفري 
دان توماس(، اليونيسف )السيدة بييريت فو تي(، اليونيسف بلجيكا )السيد فيونا أنغ(، اليونيسف كوت ديفوار )السيد يوسف 

ا )السيد فرانسوا مارك شاتينيي(، اليونيسف فرنس-عمر(، اليونيسف فرنسا )السيد جاك هنتزي(، اليونيسف فرنسا )السيد جان
ليونيلي(، اليونيسف فرنسا )السيد برونو ريكاتو(، اليونيسف فرنسا )السيدة آن فوشار(، اليونيسف فرنسا )السيد هنري لوبالن(، 
اليونيسف فرنسا )السيدة ياسمين حمدي(، اليونيسف فرنسا )السيدة مود صاحب(، اليونيسف فرنسا )السيدة كاترين بونتي(، 

ا )السيدة جوزيت تاغر(، اليونيسف فرنسا )السيدة كارول ريمني(، اليونيسف فرنسا )السيدة فاليري مونش(، اليونيسف فرنس
اليونيسف إيطاليا )السيد جياكومو غيريرا(، اليونيسف باريس )السيدة  ريغيرال(،-اليونيسف هايتي )السيد أدريانو ل. غونزاليس
كلود لوغران(، اليونيسف سيراليون -يدة شيما إسالم( اليونيسف السنغال )السيد جانليلى بيليكي(، اليونيسف المملكة المتحدة )الس

)السيد غيرت كاباليري(، اإلتحاد األوروبي )الجنرال بيير جوانا(، البنك الدولي )السيد يان بانون(، البنك الدولي )السيدة كارين 
 ميلول(؛ 

 
الجمعية )الدكتورة ماري كريستين جوس(،  ADEلدراسة تغذية ونمو الطفل المنظمات غير الحكومية الممثلة: الجمعية األوروبية 

)الدكتور زيغمونت ل. أوستروفسكي(، منظمة العفو الدولية )السيد سالفاتور  ADEاألوروبية لدراسة تغذية ونمو الطفل 
كلود ألت(، الفرع الفرنسي -جان )السيد أندري لوكيسو(، الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية )الدكتورAIED ساغيس(، منظمة 

ديكري(، الصندوق المسيحي لرعاية الطفولة -لمنظمة العفو الدولية )السيدة روزالي أزار(، نداء جنيف )السيدة إليزابيث روس
)الدكتور مايكل ويسلز(، منظمة تنمية األطفال )الهادي الجيلي أباشر(، مؤسسة حقوق األطفال )السيد ياسر سليم على(، 

الف الهادف إلى وقف استخدام األطفال الجنود )السيدة فيكتوريا فوربس آدم(، االئتالف الهادف إلى وقف استخدام األطفال االئت
)السيدة جين واربورتون(، الحركة الدولية للدفاع عن األطفال )السيدة دوبا  الجنود )السيدة هلويز رويديل(، لجنة اإلنقاذ الدولية

ة لحقوق اإلنسان )السيدة كارين بونو(، الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان )السيدة مود موريل(، المنظمة جيرفي(، الفدرالية الدولي
 La، )السيدة أنيانا شاكيا( Himalayan Human Rights Monitors (Himrights) الدولية للمعوقين )السيدة آن هيري(، ؛ 

Maison Shalom -  لسيد جوليان فويدار، ا -السيدة مرغريت بارانكيتس، ماديكا Première Urgence–  السيد تيري
السيدة باتريسيا هويغبارت، قسم  – Reseau Impactالسيدة بولين فيغان،  – Redr European Public Officerموريسي، 

كفي، منظمة السيدة جوانا ما –السيدة فاليري الفيرني، تحالف إنقاذ الطفولة  –لباريس  Samu Social الطوارئ االجتماعية 
 Watchlist On Children Andالسيدة ليسيان أندري،  – Tdh السيدة آنلييس كالسنس،  –البحث عن أرضية مشتركة 

Armed Conflict –  ،السيدة كاثلين هانتWatchlist On Children And Armed Conflict –  ،السيدة سارة و. سبنسر
World Vision International ماري إيف كلوم، السيدة  –، باريسWorld Vision International السيدة ماري  –، باريس

 ياريد. 
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ئمة لبلجيكا لدى األمم السيد إنجيلبرت تورمان مدير حقوق اإلنسان، وزارة الشؤون الخارجية، السيدة لين دو بيكر، البعثة الدا
المتحدة؛ بلجيكا، السيد غيرت فانسنتجان، البعثة الدائمة لبلجيكا لدى األمم المتحدة؛ بلجيكا؛ السيدة إمانويل ترومبلي، كبيرة 

جيس، حقوق الطفل؛ قسم حقوق اإلنسان والمشاركة، فرع السياسات؛ الوكالة الكندية للتنمية الدولية، السيدة كاترينا بور  –المحللين
قسم سياسات األمن البشري، الشؤون الخارجية والتجارة الدولية كندا، السيد فابيان فييسكي، السكرتير األول، البعثة الدائمة لفرنسا 
لدى األمم المتحدة؛ فرنسا، السيد جاك بيلي، وزارة الشؤون الخارجية، فرنسا، السيد بيتر هارمانوفسكي، السكرتير الثالث، البعثة 

السيدة للجمهورية السلوفاكية لدى األمم المتحدة، سلوفاكيا؛ السيد كارلوس سواريز، بعثة كولومبيا لدى األمم المتحدة؛ الدائمة 
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ويسلس، كبير المستشارين حول ؛ المفوضية األوروبية؛ الدكتور مايك DG ECHO- Unit 0/1-إيزابيل كومبز، رئيسة قطاع 
لجنة وحدة حماية وتنمية األطفال والشباب،  ،مديرة ،جين واربورتون لطفولة، السيدة الصندوق المسيحي لرعاية احماية األطفال، 

لجنة اإلنقاذ الدولية؛ السيد وحدة حماية وتنمية األطفال والشباب، اإلنقاذ الدولية، السيدة ماري دو السوديير؛ مستشارة خاصة، 
السيدة جوانا ماكفي، مستشارة حول حماية األطفال في الدولية؛  لجنة اإلنقاذوحدة حماية وتنمية األطفال والشباب، ستفان هانمر، 

حاالت الطوارئ، منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة؛ السيدة كاميال أوسماني؛ مسؤولة عن مشروع إعادة اإلدماج، منظمة 
ى وقف استخدام األطفال الجنود، السيدة االئتالف الهادف إلإنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة؛ السيدة فيكتوريا فوربس آدم، مديرة، 

كريستين بارستاد، مستشارة حول حماية ، السيدة Watchlist on Children and Armed Conflictفايكا فارزانا، كير/
د كيارا جيالر، مستشارة قانونية، لجنة الصليب األحمر الدولية؛ السي-األطفال؛ لجنة الصليب األحمر الدولية، السيدة إيمانويال

ديفيد نوسورثي، زميل خاص مسؤول عن البرامج الخاصة بمنظمة المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة؛ السيدة سارة مايكل، 
مكتب البرنامج المتعدد األقطار للتسريح وإعادة اإلدماج، السيدة كارولينا أوينز، مختصة في التنمية االجتماعية، البنك الدولي، 

مكتب الممثل الخاص لألمين العام المكلف ، السيد أليك وارغو. المسلح صراعام المكلف باألطفال والالممثل الخاص لألمين الع
المسلح، السيد توندراي شيكوا، مسؤول عن البرامج؛ مكتب الممثل الخاص لألمين العام المكلف باألطفال  صراعباألطفال وال

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وحدة أفضل الممارسات، إدارة نزع المسلح، السيد سيمون يازغي، مستشار في شؤون  صراعوال
حفظ السالم، أنك ستراوس، لعمليات الحفظ السالم، المقدم جاسبير سنغ، المساعد الخاص للمستشار العسكري، إدارة لعمليات ال

السيد لوك المتحدة السامية لالجئين؛ المنظمة الدولية للهجرة، السيد ماتجيس لوروت، كبير المسؤولين القانونيين، مفوضية األمم 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، السيد جاب دويك،  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج،الفرينيير، كبير المستشارين في شؤون 

 رئيس، لجنة األمم المتحدة حول حقوق الطفل، السيدة سوداميني سيغرست؛ مسؤولة عن حماية األطفال، مركز األبحاث
Innocenti/اليونيسف، السيدة كريستين إفانس، مسؤولة معاونة حول حقوق اإلنسان، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ، 

بيث فرهي، مستشارة دولية في شؤون حماية األطفال، السيد جون وليامسون، كبير المستشارين فرع المعاهدات واللجنة، السيدة 
المشردين واأليتام، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الدكتور نيل بوثبي، أستاذ الصحة  التقنيين؛ الصندوق الخاص باألطفال

معهد ميلمان للصحة العامة، جامعة كولومبيا، السيدة لندسي ستارك، مديرة العامة. مدير برنامج حول الهجرة القسرية والصحة، 
سارة ة بأزمات، معهد ميلمان للصحة العامة، جامعة كولومبيا، السيدة أبحاث ومشروع، رعاية األطفال وحمايتهم في البلدان المتأثر 

، Fundacion Dos Mundosماغواير، خبيرة استشارية مستقلة؛ السيدة أماليا إرازو خورادو، نائبة المدير، الدعوة والتعزيز، 
وإعادة اإلدماج، السيدة لينا اليغو، مديرة، مجلس نزع السالح والتسريح السيدة روث كايزار، نائبة المدير التنفيذية؛ اللجنة القومية ل

، السيد أونغ ميو من، المدير، معهد  Ibonرعاية األطفال، السيد خوصي إنريكي أ. )سوني( أفريكا؛ مدير أبحاث، مؤسسة 
، السيد Himalayan Human Rights Monitorsالسيدة أنيانا شاكيا؛ رئيسة التنفيذية، ؛ بورما للتربية حول حقوق اإلنسان، 

، السيد جيسون سكاوير، مسوؤل عن حماية Child Workers in Nepal Concerned Centerطراق ديتال، منسق برامج، 
، صندوق األمم المتحدة للسكان، السيدة بريا مروا، محللة برامج، وحدة االستجابة اإلنسانية، Terre des Hommesاألطفال، 

مدير برنامج المنظمة الدولية للهجرة بوغوتا/بعثة كولومبيا؛ المنظمة الدولية للهجرة، السيدة السيد فرناندو إنريكي كاالدو بريس، 
ة أنا باتيل، مديرة أبحاث، المركز الدولي للعدالة االنتقالية، السيدة لورا جوهانسن، السكرتير الثالث، الشؤون اإلنسانية، بعثة المملك

فيغا، مسؤولة عن حماية األطفال، اليونيسف نيبال، السيدة فاطوما إبراهيم، مسؤولة المتحدة لدى األمم المتحدة، السيدة روزانا 
عن حماية األطفال، اليونيسف ليبريا، اليونيسف، السيد أندرو بروكس، الرئيس، حماية األطفال، كولومبو، اليونيسف. تريش 

دة دلفين لوتريي، مستشارة اتصاالت، هيدلستون، مستشار اليونيسف اإلقليمي، الشرق األوسط وشمال إفريقيا. السي
، اليونيسف، السيدة سيلفي فووي، مسؤولة برامج، اليونيسف liberate children from war" ،French Natcom"مؤتمر

، اليونيسف، السيد بو مكتب برامج الطوارئ، جنيف؛ اليونيسف، ةموظفة برامج مساعدبلجيكا، اليونيسف، السيدة يايل بليك، 
، السياسة اإلنسانية ووحدة OICالند، مسؤول عن حماية األطفال، اليونيسف السودان، اليونيسف؛ السيدة إلك ويش، فيكتور ني
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 - مكتب برامج الطوارئ ، اليونيسف، السيدة هازل دو ويت؛ مسؤولة عن برامج، مكتب برامج الطوارئ الدعوة، مقر اليونيسف، 
الرصد واإلبالغ؛ مقر  –نيسف، السيد ستيفان بيشيت، مسؤول عن مشروع ، اليو مكتب برامج الطوارئ السياسة اإلنسانية، 

السياسة  - مكتب برامج الطوارئ لوك بوريز، مسؤول عن برامج، -، اليونيسف، السيد جانمكتب برامج الطوارئ اليونيسف، 
السيدة كارن اليونيسف،  ، ريما صالح، نائبة المدير التنفيذي، اليونيسف،مكتب برامج الطوارئ اإلنسانية؛ مقر اليونيسف 

كبير المستشارين، حماية مقر اليونيسف، اليونيسف، السيد مانويل فونتين، الندغرن، رئيسة، حماية الطفل، شعبة البرامج، 
مقر ريبيكا سيمينغتون، مسؤولة عن حماية األطفال، مقر اليونيسف، اليونيسف، السيدة شعبة البرامج،  مقر اليونيسفالطفل، 

شعبة  مقر اليونيسف؛ اليونيسف، السيدة أماندا ملفيل، مسؤولة عن حماية األطفال، مقر اليونيسفعبة البرامج، ش اليونيسف
مقر شعبة البرامج،  مقر اليونيسف، اليونيسف، السيد ماسيمو زوكا، مسؤول عن حماية األطفال، مقر اليونيسفالبرامج، 

خبيرة استشارية مستقلة؛ خبيرة استشارية، اليونيسف؛ السيدة أشلي  اليونيسف، اليونيسف؛ السيدة سوزان تاشيرو )ميسرة(،
هرنريش، خبيرة استشارية، اليونيسف، السيدة سارة أبارد، خبيرة استشارية مستقلة، حماية األطفال، أنج لومبوميلوندو؛ بعثة 

حفظ لعمليات الل الممارسات، إدارة أفضجمهورية الكونغو الديمقراطية الدائمة لدى األمم المتحدة؛ جمهورية الكونغو، وحدة 
، السيدة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ، الحوكمة، السالم واألمن، معاونة لشؤون البرامجالسالم؛ السيدة ستيفاني زيبل، 
تعاش، باسيغلي، االستجابة لألزمات واالن-البحث عن أرضية مشتركة، السيد دوناتو كينيجيرسندرا ميلون، مديرة تنفيذية؛ 

، السيدة كريستين  اتفاقية حقوق الطفل،  اتفاقية حقوق الطفلالمنظمة الدولية للهجرة، السيد أويش بوالر، خبير األمم المتحدة، 
كنودسن، مستشارة في شؤون الحماية، قسم التشريد الداخلي، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، السيدة أليسون أندرسون، مركز 

الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتثقيف بشأن المعايير الدنيا،  ة بين الوكاالت للتثقيف في مجال الطوارئ لشبكة المشتركتنسيق ا
عمليات الحفظ السالم، مكتب المفتش العام، إدارة لعمليات ال، السيد جينس أندرسون، مسؤول عن تقييم إدارة في مجال الطوارئ 

الدائمة لدى األمم المتحدة، النرويج، السيدة ناوكو ياماموتو، مستشارة، بعثة  حفظ السالم، الدكتور جوناس جول، بعثة النرويجل
اليابان الدائمة لدى األمم المتحدة، اليابان، الدكتور ديان مازورانا، أستاذ باحث، مركز فريدمان لعلوم التغذية، معهد فلتشر 

نسقة قانونية برنامج المحكمة الجنائية الدولية، ال سالم للقانون والدبلوماسية، جامعة تافتس، السيدة أليسون سميث، مستشارة/م
 Coalicion بدون عدالة، السيدة ماليا روبنسون، خبيرة استشارية في إعداد برامج حماية األطفال، السيدة آنا ماريا خيمينيز،

contra la Vinculacion de ninos y jovenes al conflicto armado en Colombia. 
 
 المنظمات الذين استجوبوا في إطار المشاورات اإلقليمية. األفراد و 3
 

 األشخاص الذين استشيروا من أجل التحليل اإلقليمي في شرق إفريقيا وجنوبها: 
يس ور سولنفاريدام شابمان )باحث في اليونيسف(؛ سيرج بيزينداوي وديودوني سيريجيري، لجنة اإلنقاذ الدولية بوروندي، ماديج

تو ري غاتو لبوروندي؛ لورونس فايول، اليونيسف بوروندي؛ ديز  مج المتعدد األقطار للتسريح وإعادة اإلدماجالبرنا دينغامدجي،
ادة البرنامج المتعدد األقطار للتسريح وإعبوروندي؛ كلوديت غرافل، اليونيسف بوروندي؛ أليكس غرومو،  SNESوفريقها، 
السويد؛ منظمة إنقاذ الطفولة ببوروندي؛ فرد موغومبا،  ACORDاكا لرواندا؛ سوفي هافياريمانا وديودوني جيروكورش اإلدماج

 ؛ أندرو موسون وكورنليوس وليامس، اليونيسف أوغندا؛ أونا ماكولي، اليونيسف جنوب السودان؛ODDBUفوستان ماتيسو، 
ظمة إنقاذ منويات، وندي؛ جيوفري أ، بور للجنة الوطنية لنزع السالح والتسريح وإعادة االستيعابرومان نداغابوا، الكتابة التنفيذية 

 ليونيسف؛ غوبال شارما، االطفولة بأوغندا؛ كاترين رانسكان، خبيرة استشارية؛ إيان رو، عملية األمم المتحدة في بوروندي
ارة ؛ فيفي ستافرو؛ خبيرة استشارية؛ وهيروت تيفيري، خبيرة استشارية، سSomali Peace Lineبوروندي؛ عبد هللا شروا، 

قة عني بمنطالمؤتمر الدولي المون ستال، مكتب اليونيسف اإلقليمي، نيروبي، مادز أوين، اليونيسف نيروبي، جيرالد دودا، نورت
 .البحيرات الكبرى 
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 األشخاص المستشارون بشأن غرب إفريقيا ووسطها

 
نظمة ملمسلح ا صراعة حول األطفال والكبير الباحثين: سيلفي بودينو )خبيرة استشارية مستقلة(، أوال بلومكويست، مستشارة إقليمي

ارديغ بطفولة، بنكلي، مستشارة في تنمية الشراكة اإلقليمية، الصندوق المسيحي لرعاية ال-، سولين إدواردإنقاذ الطفولة بالسويد
 الرفاه،و ي منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة، سيزيكاي ديفيد ك.، منسق الضمان االجتماعكويغلي، مدير مشروع تعليمي، 

ة بالمملكة الطفول منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة، تيرانا حسن، مديرة برنامج حماية األطفال في غرب إفريقيا، منظمة إنقاذ
شار ينغ، مستغييوم الندري، مدير برنامج، ائتالف غرب إفريقيا الهادف إلى وقف استخدام األطفال الجنود، بوباكار ديالمتحدة، 
ة ، مرتين هايز، متخصص في األطفال، الصندوق المسيحي لرعايعملية األمم المتحدة في كوت ديفوارة األطفال، في حماي
ليونيسف، افاطوما إبراهيم، مسؤولة عن حماية األطفال، كاميال أوسماني، منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة، الطفولة، 

األمم  نيسف، إيفا أهلن، كبيرة المسؤولين عن الخدمات المجتمعية، مفوضيةكريس روبرتسون، اليونيسف، خبير استشاري، اليو 
نيا ، فيرجيكلود، مستشار إقليمي في حماية األطفال، اليونيسف، سيلفي دوسي، اليونيسف-المتحدة السامية لالجئين، لوغران جان

ماية ونيسف، ستيفان هامنر، منسق بين حبيريز، مسؤولة عن حماية األطفال، منظمة إنقاذ االطفال بالمملكة المتحدة، الي
ذوبة ران، مناألطفال والشباب والتنمية، لجنة اإلنقاذ الدولية، ستيفان بيشيت، مسؤول عن حماية األطفال، اليونيسف، دونيز دو 

رب غلجنة الصليب األحمر الدولية، إبراهيما ضيوف، مستشار خاص في حماية األطفال، الجماعة االقتصادية لدول مساعدة، 
 إلقليميا، كيت بولر، مسؤول عن الحماية، مفوضية األمم المتحدة السامية لالجئين، أندي بروكس، مسؤول عن التخطيط أفريقيا

فال، مسؤولة عن حماية األطاليونيسف، أونا ماكولي، ريبيكا سيمينغتون، مسؤولة عن حماية األطفال، للطوارئ اليونيسف، 
  ستشارية مستقلة، اليونيسف. كريس تورنتون، ميسر/خبير استشاري مستقل، اليونيسف.اليونيسف، سيلفي بودينو خبيرة ا

 
 األشخاص المستشارون بشأن التحليل اإلقليمي لشرق آسيا والمحيط الهادي: 

 
، الفلبين: روجيليا ليسوندرا، .Amaya Lay Foundation, Incكبير الباحثين: فيرا شروبوك، )خبيرة استشارية مستقلة(، 

Balay Integrative Rehabilitation Center for Total Human Development ،الفلبين: كريستينا لومولجو ،
االئتالف الهادف إلى وقف استخدام األطفال الجنود: كالوديا ريكا، نداء جنيف: ألكسندرا بوافان، معهد بورما للتربية حول حقوق 

 Network towards the Empowerment, Transformation and Sustainability: بانيا كونغ أونغ، تايلنداإلنسان، 
of Communities and Organizations (NETSCO, Inc.)،الفلبين: رناتو بوديونغان ، Non-Violence 

International Aceh ،إندونيسيا: أسنا هوسان ،Plan International ،إندونيسيا: هيرونيموس ر. سوجي ،Psychosocial 
Trauma and Human Rights Program ،مكتب كويكر لدى األمم المتحدة: ريتشيل بريت، ، الفلبين: ماركو بوزون

: ريان سلفيريو، مفوضية األمم المتحدة السامية تايلندائتالف جنوب شرق آسيا الهادف إلى وقف استخدام األطفال الجنود، 
: ريكو نيشيجيما، اليونيسف، تايلند، ليمي لشرقي آسيا والمحيط الهادئالمكتب اإلق: مناكو كاكوما، اليونيسف، تايلندلالجئين، 

 إندونيسيا: أيدا إدويا إيكي، اليونيسف، الفلبين: ليون دومينادور فاخاردو؛ 
 

 األشخاص المستشارون بشأن التحليل اإلقليمي لجنوب آسيا: 
 

 Advocacyان: منظمة إنقاذ األطفال اليونيسف؛ نيبال: كبير الباحثين: كريستين واتسون، )خبيرة استشارية مستقلة(، أفغانست
Forum Nepal ؛Child Workers In Nepal Concerned Center ؛ Himalayan Human Rights Monitors ؛
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؛ مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان؛ منظمة إنقاذ لجنة الصليب األحمر الدولية؛ مركز خدمات القطاع غير النظامي
 Underprivileged Children's Educationalلنرويج(؛ منظمة إنقاذ األطفال )الواليات المتحدة(؛ األطفال )ا

Programmes :؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ اليونيسف؛ سري النكاNon Violent Peace Force ؛ مكتب اليونيسف
 Secretariat for Coordinating theنكا؛ ؛ منظمة إنقاذ األطفال بسري الMinsitry of Social Welfareاإلقليمي؛ 

Peace Process ؛ الهيئة القومية لحماية األطفال؛ مستشار األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛ اليونيسف؛ مفوضية األمم المتحدة
 السامية لالجئين. 

 
 األشخاص المستشارون بشأن التحليل اإلقليمي ألوربا الوسطى والشرقية/رابطة الدول المستقلة: 

 
 Bonn International Centerكبير الباحثين: فيرا شروبوك، )خبيرة استشارية مستقلة(، منظمة العفو الدولية: ديفيد إدواردز، 

for Conversion الدكتور إيغور د. غريبنشيكوف، مركز األطفال القانوني، جامعة إسيكس: كارولين هاميلتون، االئتالف :
 Newدانييل شريبر، منظمة لجنة الصليب األحمر الدولية: الجنود: كالوديا ريكا، الهادف إلى وقف استخدام األطفال 

Perspectives روسيا: ناديا سرياكوفا، مكتب كويكر لدى األمم المتحدة: ريتشل بريت، شبكة جنوب شرق أوروبا للدفاع عن ،
روبرتس، -ية/رابطة الدول المستقلة: أنجيال رافنحقوق الطفل: غورانا فالكر، اليونيسف، المكتب اإلقليمي ألوربا الوسطى والشرق

سيفيرينسون، اليونيسف، المكتب -اليونيسف، المكتب اإلقليمي ألوربا الوسطى والشرقية/رابطة الدول المستقلة: آنا نوردنمارك
 Worldفان بوكيل،  هولندا: نيكوالس Warchildاإلقليمي ألوربا الوسطى والشرقية/رابطة الدول المستقلة: تامارا توتنجيفيتش، 

Vision Internationalنيسين-: جينيفر فيلبو 
 

 وأمريكا الجنوبية والوسطى والشرق األوسط وشمال إفريقيا. استشير أفراد ومنظمات أيضا بشأن مناطق البحر الكاريبي

 
 
 

 


