
التحّرك من أجل حماية

األطفال
املتأثـرين  

بالنزاعـات



يستحقون الحماية.

للماليـني 
مـن األطفال الذيـن

بنـاء مستقبل أكثـر أمنـاً 

معاً، يمكننا 

 ترتك النزاعات الدائرة اليوم 
أثراً مدمراً عىل األطفال.

ويف كل عام، تفيد األمم املتحدة يف تقاريرها بزيادة عدد االنتهاكات 

الجسيمة املرتكبة ضد األطفال يف أوقات الحرب. وتشمل تلك األرقام 

الفتيان والفتيات الذين يواجهون بعضاً من أسوأ أشكال االعتداءات. 

 تَحرَّكوا اآلن 
من أجل حماية 

األطفال املتأثرين 
بالنزاعات



التزموا برعاية األطفال وتحرَّكوا من أجلهم 

تنفيذ أو دعم خطط العمل الحالية املوقعة بني أطراف النزاعات واألمم املتحدة 	 
إلنهاء ومنع االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال؛

استدعاء املشاركة مع مزيد من أطراف النزاعات يف االلتزام بخطط عمل جديدة 	 
إلنهاء االنتهاكات الجسيمة املرتكبة ضد األطفال؛

العمل صوب تصديق وتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 	 
اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة؛

الدعوة إىل التأييد العاملي لاللتزامات الدولية بتعزيز القواعد واملعايري املتصلة 	 
ومبادئ  باريس  ومبادئ  اآلمنة  املدارس  إعالن  قبيل  من  األطفال  بحماية 

فانكوفر؛

واألطفال 	  الحرب  يتامى  وحماية  بتعزيز  الكفيلة  السبل  أفضل  بشأن  الحوار 
املتنقلني غري املصحوبني.

قوا العدالة لألطفال  حقِّ

دعم الجهود الرامية إىل تعزيز األطر القانونية الوطنية لحماية الطفل؛	 

الدعوة إىل تجريم االنتهاكات الجسيمة املرتكبة ضد الفتيان والفتيات؛	 

العمل عىل مساءلة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال يف حاالت النزاع 	 
لألطفال  التعويضات  ودفع  املزعومني  الجناة  مقاضاة  إىل  الدعوة  خالل  من 

الضحايا؛

تعزيز املعايري اإلقليمية والدولية املتعلقة بالعدالة واملساءلة فيما يتصل باألطفال 	 
املتأثرين بالنزاعات؛

ضمان معاملة األطفال ضحايا االنتهاكات الجسيمة كضحايا يف املقام األول.	 

قدِّموا الخدمات لألطفال

العمل عىل تعزيز القدرات املحلية عىل مساعدة األطفال املتأثرين بالحرب؛	 

األطفال، 	  لجميع  والصحية  التعليمية  الخدمات  عىل  الحصول  فرص   توفري 
بما يف ذلك التعليم يف حاالت الطوارئ خالل عملية اإلدماج الطويلة األجل؛

اإلنسانية، 	  املساعدة  عىل  األطفال  حصول  ضمان  إىل  الرامية  الجهود   زيادة 
حتى يف أوقات النزاع؛

املسلحة 	  الجماعات والقوى  املفرج عنهم من قبل  األطفال   كفالة وصول جميع 
إىل برامج إعادة اإلدماج املستدامة؛

الجنيس، 	  العنف  ضحايا  لألطفال  املتاحة  الجنسانية  الخدمات  توافر   زيادة 
بما يف ذلك املساعدة الصحية والنفسية االجتماعية يف األمد الطويل.



االنتهاكات امنعوا 

الوعي 	  زيادة  عىل  بالنزاعات  املتأثرة  البلدان  يف  املحلية  املجتمعات  مع  العمل 
واتخاذ إجراءات تهدف إىل حماية األطفال؛

جميع 	  يف  الطفل  حماية  مجال  يف  واملتفانية  الكافية  والقدرات  الخربات  كفالة 
سالم  حفظ  بعثات  لديها  التي  البلدان  ذلك  يف  بما  بالنزاعات،  املتأثرة   البلدان 

أو بعثات سياسية تابعة لألمم املتحدة؛

تنمية وتعزيز قدرات حماية الطفل داخل قوات األمن الوطني والجهات الفاعلة 	 
غري الرسمية بما يف ذلك املجتمع املدني واملجتمع الدويل؛

وضع خطط وطنية وإقليمية وتنفيذ ملنع االنتهاكات ضد األطفال؛	 

إدماج املسائل املتعلقة بحماية الطفل يف عمليات السالم.	 

ابنوا الرشاكات

توطيد الرشاكات القائمة بني األمم املتحدة واملجتمع املدني بما يف ذلك منظمات 	 
تعزيز  بهدف  الدويل  واملجتمع  بالنزاعات  املتأثرة  والبلدان  األديان  بني  الحوار 

حماية األطفال؛

املعارف 	  تعزيز  أجل  من  األخرى  البحثية  واملؤسسات  الجامعات  مع  العمل 
واملمارسات يف مجال حماية الطفل؛

إطالق مبادرة محلية جديدة أو االنضمام إىل أخرى قائمة بهدف تعزيز الدعوة 	 
إىل حماية األطفال ومساندتهم؛

االنتهاكات 	  جميع  ومنع  إنهاء  إىل  الرامية  جهودها  يف  النزاع  أطراف   دعم 
ضد األطفال يف النزاعات املسلحة.

 معاً، يمكننا التحّرك لحماية األطفال املتأثرين 
املسلحة! بالنزاعات 

يكربون 	  الذين  لألطفال  يحدث  ما  بشأن  األخبار  وانرشوا  اطالع  عىل   ابقوا 
يف البلدان املتأثرة بالنزاعات؛

ذكِّروا األطراف املتحاربة بأن العالم متفق منذ وقت طويل عىل رضورة حماية 	 
جميع األطفال؛

ادعموا املنظمات التي تقدم الخدمات لألطفال ضحايا االنتهاكات الجسيمة؛	 

التي تساعد عىل بناء مجتمعات محلية 	  املبادرات  عزِّزوا ثقافة السالم وادعموا 
أكثر أمناً لألطفال؛

عوا املجتمع الدويل عىل إيالء االهتمام لحماية األطفال وتوفري املوارد الالزمة 	  شجِّ
يف هذا الصدد.

#ACTtoProtect أضيفوا أصواتكم باستخدام الهاشتاغ



هنالك قواعد للحروب تلزم جميع أطراف النزاع وتعمل عىل حماية 

املدنيني، بمن فيهم األطفال. غري أن ماليني الفتيات والفتيان يستيقظون 

كل صباح يف املجتمعات املتأثرة بالحرب، وقد تضاءلت أو انعدمت 

فرصهم يف الحصول عىل املساعدة التي يحتاجونها.

ويشكل إنهاء االنتهاكات ومنعها محور عمل املمثلة الخاصة وجهود 

الدعوة التي تقوم بها يف هذا املجال. وقد حّدد املجتمع الدويل االنتهاكات 

الجسيمة الستة التالية بأنها األكثر تأثرياً عىل األطفال يف أوقات الحرب. 

كما أنها تشكل األساس الذي تستند إليه األمم املتحدة يف جمع املعلومات، 

واإلبالغ عن الكيفية التي يمكن أن يتأثر بها األطفال بالنزاعات، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لحمايتهم، وإن أمكن منع استخدامهم واستغاللهم يف 

النزاعات املسلحة.

 كيف يتأثر األطفال 
بالنزاعات املسلحة



 يشارك األطفال بشكل مبارش يف القتال، 
يف العديد من النزاعات. ويتّم ستخدامهم 

أيضاً يف مهام أخرى مثل العمل 
 كراصدين أو حّمالني أو طهاة 

أو ألغراض جنسية. وبغض النظر عن 
دورهم، يتعّرض األطفال الذين يتّم 

تجنيدهم واستخدامهم ملستويات حاّدة 
من العنف - كضحايا مبارشين وشهود 

ومشاركني قرسيني. 

تجنيد األطفال 
واستخدامهم

يتعّرض اآلالف من األطفال كل عام 
لإلصابات والقتل كنتيجة مبارشة 

للنزاع. ويقع الكثري منهم أيضاً 
ضحايا لأللغام األرضية والذخائر 

غري املنفجرة. حتى إن بعضهم 
يُستخدم لتنفيذ هجمات انتحارية. 

ويحمل الناجون ندوباً نفسية 
وبدنية لهذا العنف تظل معهم 

طوال حياتهم.

قتل األطفال 
وتشويههم



كثرياً ما يتعرض األطفال لالغتصاب 
والعنف الجنيس والزواج القرسي يف حاالت 

النزاع. وعىل الرغم من االهتمام والتعبئة 
عىل الصعيد العاملي إلنهاء العنف الجنيس 
يف حاالت النزاع، فال يزال اإلبالغ قليالً عن 
هذا االنتهاك ضد الفتيات والفتيان بسبب 

الخوف من الوصم واالفتقار إىل الخدمات. 
ويعاني األطفال الذين يتعرضون للعنف 
الجنيس من صدمات وآثار صحية طويلة 
األجل، بما يف ذلك حاالت الحمل العارض 

ويمكن أن تنبذهم مجتمعاتهم مدى 
الحياة.

يواجه مفهوم املدارس واملستشفيات 
باعتبارها مناطق آمنة تحديات يف 

العديد من النزاعات. وتُستخدم 
املدارس لألغراض العسكرية، ويتم 

استهداف الطالب واملدّرسني 
واملدارس. ويمكن أن يؤدي النزاع 

وانعدام األمن إىل إغالق املدارس 
واملستشفيات أو تعطيل عملها، مما 

يحول دون حصول الفتيان والفتيات 
عىل التعليم والرعاية الصحية.

 الهجمات 
عىل املدارس 
واملستشفيات

 العنف الجنيس 
ضد األطفال



 ما زال منع إيصال املساعدات اإلنسانية 
إىل املدنيني املحارصين بني براثن 
النزاعات أو املرشدين نتيجة لها 

يُستخدم أيضاً بشكل متزايد كتكتيك 
حربي. وثمة أمثلة كثرية ألطفال 

تقطعت بهم السبل يف مناطق محارصة، 
 أو ُحرموا من إمكانية الحصول 

عىل األغذية واملياه وامللجأ واملساعدة 
الطبية، بما يف ذلك اللقاحات.

تزايدت عمليات االختطاف الجماعي 
لألطفال يف السنوات األخرية وهي تُستخدم 
كأسلوب لتخويف أو استهداف الجماعات 

 السياسية والعرقية والدينية وغالباً 
ما يكون اختطاف األطفال بمثابة مقدمة 
النتهاكات أخرى، ويتم استغالله بشكل 

منهجي من قبل العنارص املسلحة لتجنيد 
األطفال الجنود وارتكاب العنف الجنيس.

اختطاف األطفال

منع وصول 
املساعدات اإلنسانية



من االنتهاكات الجسيمة.
النتهاك واحد أو أكثر 

ضحايا 
من الفتيان والفتيات 

يقع عرشات اآلالف 
ويف كل عام، 

وقد آن األوان من أجل التحّرك 
لحمايتهم.
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