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 (GAAAACاألطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة )[1]: 11المعيار 
 
 
 

 
 ازدادت فقد ، واسع نطاق على الممارسة هذه وإدانة النزاع في واستخدامهم األطفال بتجنيد المتزايد الدولي االهتمام من الرغم على[2]

 بالقوات وارتبطاهم تجنيدهم يتم األطفال من اآلالف عشرات أن ويُقدر ، المسلح النزاع حاالت في األطفال ضد الجسيمة االنتهاكات كثافة
 ذلك في بما ، الطرق من عدد في والبنات األوالد يستخدم[2]. العالم أنحاء جميع في( GAAAAC) المسلحة الجماعات أو المسلحة
 أو حمالين أو ، قنابل قاذفي أو بشرية وكدروع ، األلغام زرع أو السجناء حراسة أو ، تفتيش نقاط وإقامة بدوريات والقيام كمقاتلين،
 ألعمال المسلحة الجماعات أو المسلحة بالقوات المرتبطون األطفال يتعرض[3]. الجنسية لألغراض وأ ؛ أخرى دعم أو محلية لواجبات

 أو المخدرات استخدام على اإلجبار أو لإليذاء يتعرضون بينما ، ارتكابه أو العنف مشاهدة على يُجبرون ما وكثيرا ً - هائلة عنف
 جسدية وخيمة عواقب مع ذلك يكون ما وغالبا ً ، حقوقهم من يحرمهم وضعهم إن[4]ً.لذلك نتيجة قتلهم حتى أو جرحهم أو استغاللهم
(ًلمسلحةً)GAFAACتًالجماعااتًأوًابالقونًلمرتبطولًاألطفاا[5]. لتجاربهم نتيجة ، اإلعاقات ذلك في بما ، األجل طويلة وعاطفية

صفةًيًمجموعةًمسلحةًبأأوًمسلحةًةًقوأيًمهمًمنًجانبًاستخدأوًامًهتجنيديتمًلذينًةً،ًالثامنةًعشراسنًفتياتًدونًلالفتيانًوامنًهمً

 ت.لفتياالكًذبماًفيًوبصورةًواضحةً
 

 واستخدام للتجنيد حد وضع على العالم أنحاء جميع في الحكومات اتفقت ،2015 عام بحلول" المستدامة التنمية أهداف" تبني فيً[6]
 منظمة واتفاقية المسلحة النزاعات في األطفال إشراك بشأن الطفل حقوق التفاقية" االختياري البروتوكول" بأحكام والوفاء األطفال
 أشكال أسوأ وإزالة حظر تأمين" لـ وفعالة فورية تدابير اتخاذ على الدول يجبر 8.7 الهدف التحديد، وجه علىً[7]. 182 الدولية العمل
 ".أشكالها بجميع األطفال عمالة إنهاء 2025 عام وبحلول األطفال، الجنود واستخدام التجنيد ذلك في بما األطفال، عمل

 
 النزاع في الطفل لحقوق الجسيمة االنتهاكات وإنهاء منع بهدف المتحدة لألمم التابع األمن لمجلس قرارا ً 11 ذلك إلى يضافً[8]

 والكافي المناسب الوقت في واالقتصادي االجتماعي الدمج إعادة بتوفير والوعود األهداف معالجة َجدِّي بشكل المهم منً[9].المسلح
 األمن ضد جرائم بارتكاب يُتهمون، أو يُدَّعى، الذين األطفال ذلك في بما المسلحة، والجماعات المسلحة بالقوات المرتبطين لألطفال
 . للدولة التابعة غير المسلحة بالجماعات المزعوم الرتباطهم المعنية الحكومات بلق من احتجازهم ويتم القومي

 

 مالحظة للمراجعين

 (.CMPCللمعاييرًالدنياًلحمايةًالطفلًفيًالعملًاإلنسانيً)2012ًهذهًالمسودةًنسخةًمحدثةًمنًمعاييرًعامً

شروع هو هذا  ير م ير مّدعم غ ّاي لم غرض ل شاورات ل م توي .ال ح ند ي ت س م لى ال ة أخطاء ع حوي فردات ن  .وم
تم ي س صالح  ي هذه إ صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م  ًً.ال

ًلحمايةًالطفلًفيًالعملًاإلنسانيً) ًمعاييرً(ًعبارةًعنCMPCيرجىًالعلمًبأنًالمعاييرًالدنيا إعدادًتوجيهاتًحولًكيفيةًوليستً.
ً ًالبرنامج. ًاألساسية ًالمعاييرًالقواعد ًالطفلًفيًالعملًاإلنساني.ًلماتقدم ًلحماية ًأدنىًفيًمجالًمحدد يجبًعلىًًًيجبًتحقيقهًكحد

 لفاتًاإلرشاداتًالموجودةًبقسمًالمراجعًللحصولًعلىًمعلوماتًعنًكيفيةًتحقيقًالمعايير.ًالعاملينًالرجوعًإلىًم

 يُرجىًمالحظةًأنًهذاًاإلصدارًيحتاجًإلىًتعديلًكبيرًمنًخاللًاختصارًالطولًللحفاظًعلىًالمعاييرًفيًحجمهاًالكليًالحالي.ً

ًهلًهوًمف ًفيًاالعتبار: ًيُرجىًاألخذ ًالمستند ًفيًهذا ًالقراءة ًللممارسين؟عند ًهلًيمثلًأفضلًًًيد ًالفهم؟ ًوسهلة ًواضحة هلًاللغة
 الممارساتًواألدلة؟ًماًالنقاطًغيرًالضروريةًالتيًيمكنًحذفها؟ًهلًُتناقشًفيًشكلًمعاييرًأمًتبدوًأكثرًوكأنهاًإرشادات؟

 .هنااًمنًيُرجىًاستخدامًاستمارةًالرأيًالمرفقةًالتيًيمكنًالوصولًإليهًًكيفًتقدمًرأيكًفيًهذهًالمسودة:

 نشكركًعلىًمساهمتكًفيًتحسينًالمعاييرًالدنياًلحمايةًالطفل.
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 المعيار
 
 وإعادة سراحهم إطالق ويتم ، المسلحة الجماعات أو المسلحة القوات قبل من واالستخدام التجنيد من والفتيان الفتيات حماية يتمً[10]

 .فعال بشكل دمجهم

 
 األساسية التدابير

 
 الوقاية/التأهب

 
جمعًوتحليلًبانتظامًً[12]إجراءًتحليلًللوضعًيشملًحساسيةًالنزاعًوتقييمًالمخاطرًبطريقةًأخالقيةً،ًوتحديثهًدوري ا.ً[11] 11.1

معلوماتًحديثةًعنًحالةًتجنيدًاألطفال،ًومخاطرًاالستجابةًالمرتبطةًبهاًوخططًاالستجابةًللتخفيفًمنهاًخاصةًفيًحاالتً

 النزاعًالجاري؛

التأسيسًوالمساهمةًفيًبنيةًتنسيقًمشتركةًبينًالوكاالتًتضمًالجهاتًالفاعلةًالوطنيةًوالمجتمعاتًالمحليةًوممثلينًً[13] 11.2

عنًالصحةًوالتعليمًوالعدالةًاالجتماعيةًواالقتصاديةًوقضاءًاألحداث،ًحسبًاالقتضاء،ًوالوزاراتًذاتًالصلة،ًحيثماًكانً

التنسيقًمعًفرقةًً[ 15]عًالبياناتًوإجراءاتهاًومعاييرًمشتركةًلدعمًإعادةًالدمج.ًقدًيدعمًهذاًتوحيدًجم[ 14]ذلكًمناسبا .ً

العملًالقُطريةًالمعنيةًبالرصدًواإلبالغًحيثماًتوجدً،ًوكذلكًاآللياتًاألخرىًلرصدًانتهاكاتًحقوقًاإلنسانًواالستجاباتً

اًفيًالمخاطرًالمحتملةًالمرتبطةًبأيًتعاون.ًفكرًد[ 16](.1ًوالخدماتًالمقدمةًللضحاياًواإلبالغًعنهاً)انظرًالمعيارً  ائم 

ضمانًأنًيكونًلدىً[ 18]تقييمًالقدراتًالوطنيةًوتحديدًخياراتًالمساعدةًالتقنيةًوالتشغيليةًمنًالجهاتًالخارجية.ً[ 17] 11.3

الجماعاتًًموظفيًحمايةًالطفلًالقدرةًوالمهاراتًلتحديدًاألطفالًالمعرضينًللتجنيدًأوًالمرتبطينًبالقواتًالمسلحةًأو

 المسلحةً،ًوخاصةًالفتيات.ً

 الدعوةًللمواردًالماليةًالمتاحةًللجهاتًالفاعلةًفيًحمايةًالطفلًمنًالبدايةًبماًفيًذلكًعمليةًإعادةًالدمجًطويلةًاألجل.ً[19] 11.4

العملًمعًقادةًالمجتمعاتًالمحليةًواألسر،ًومنظماتًالشبابًبطريقةًتعاونيةًلمنعًتجنيدًوتغييرًالقواعدًالتيًتحبذًً[20] 11.5

 مشاركةًاألطفالًفيًالقواتًالمسلحةًأوًالجماعاتًالمسلحة؛

معًتعريفً[21] 11.6 مبادئًباريسًوضعًمعاييرًاألهليةًلألطفالًالمشاركينًفيًعملياتًالتحريرًوإعادةًالدمجًالرسميةًتمشياً 

تخطيطًواعتمادًاستراتيجياتًتنفيذيةًوتنفيذيةًمختلفةًتتعاملًمعًاالحتياجاتًالمحددةًلكلًمنًالفتيانً[22]والمبادئًالتوجيهية.ً

التأكدًمنًأنًالدراسةًاالستقصائيةًالشخصيةًقبلًالتسجيلًتركزًً[23]والفتياتًمعًالتدخالتًالمناسبةًللعمرًوالحساسةًثقافيا .ً

 علىًنماذجًشاملةًوموثوقًبهاًوتمثلًاألطفالًالمرتبطينًبالقواتًالمسلحةًوالجماعات؛

ضمانًتوفيرًبرامجًأخرىًلحمايةًاألطفالً)مثلًالدعمًالقائمًعلىًالحاالتً،ًوآلياتًالدعمًالمجتمعيةً،ًإلخ(ً،ًومناسبةًً[24] 11.7

 لًالذينًالًيخرجونًمنًالجماعاتًالمسلحةًمنًخاللًعملياتًرسميةلألطفا

إجراءًمسحًتسجيلًمسبقًبماًفيًذلكًعينةًشاملة،ًوموثوقةًوممثلةًلألطفالًالمرتبطينًبالقواتًالمسلحةًأوًالجماعاتًً[25] 11.8

 مستهدفةً؛سيعطيًهذاًصورةًإرشاديةًحولًالخصائصًوالتوقعاتًالعامةًللمجموعةًال[26]المسلحةًقدرًاإلمكان.

تعزيزًأنظمةًاإلنذارًالمبكرًالمجتمعيةًلمراقبةًحاالتًتجنيدًاألطفالًواستخدامهمً/ًحاالتًاالختفاءًواإلبالغًعنهاً،ً[27] 11.9

 وإنشاء لتحديد المحلي المجتمع ومجموعات المحليين القادة مع العمل [28]ونشاطًالقواتًالمسلحةًأوًالجماعاتًالمسلحة.ً
 تلك ذلك في بما ، والفتيات الفتيان واستخدام تجنيد منع على تساعد التي المناسبة المجتمعية اتوالمبادر الجهود ومساندة
 الجماعات أو المسلحة القوات من خرجوا الذين والفتيان الفتيات من كل وقبول الدمج إعادة تدعم التي والهياكل الجهود
 على للحصول المحلي المجتمع مراكز إلى والوصول ،اإلعالمية الحمالت تشمل قد المبادرات هذه مثلً[29]. المسلحة
 المواقف؛ تغيير أنشطة أو السالم، بناء ومبادرات الدعم،

. المجتمعي والتماسك القبول لدعم ، إليها األطفال يعود أن يحتمل التي المجتمعات وإشراك واضحة معلومات تقديم[30]  11.10
 للخطر؛ اإلنساني المجال في العاملين أو وأسرهم األطفال، تَُعرِّض ال بطريقة فقط الوعي وزيادة االتصال يتم أن ينبغيً[31]

 سلبي تأثير أي لتجنب األطفال مع المقابالت وإجراء التقارير بإعداد الخاصة للقواعد اإلعالم وسائل احترام من التأكد ً[32] 11.11
 .لألطفال االجتماعي الدمج إعادة على

 
 االستجابة

 على واستخدامهم، األطفال تجنيد بمنع المعنية القطاعات وجميع الفاعلة الجهات جميع بين والتعاون التنسيق تعزيزً[33] 11.12
 البرامج جميع تكمل أن لضمان لدمجهم، المساعدة تقديم وعلى المسلحة، الجماعات أو القوات من األطفال سراح إطالق
 ؛ الحاالت إلدارة أساسي عنصر هو الموحدة األدوات تطوير [34]. البعض بعضها

 يتم التي المعلومات أن وضمان األطفال، واستخدام تجنيد ذلك في بما الجسيمة، االنتهاكات عن واإلبالغ الرصد تعزيزً[35] 11.13
 للضحايا؛ الدعم تقديم عن فضال ً الوقائية التدخالت تدعم التي البرنامجية االستجابات تبلِّغ جمعها

 قادة أو المسلحة الجماعات وقادة المناسبة السياسية أو العسكرية السلطات مع للدعوة األخرى الوكاالت مع التعاون[36] 11.14
 ؛ صفوفهم في األطفال سراح إطالق أجل من ، الضرورة عند ، واإلقليمي والوطني المحلي المستوى على الميليشيات

 التوظيف مزودي تمكين ضمان[38]. لألطفال المتوفرة والخدمات التشغيل وحالة ، المتاحة السوق فرص تقييم[37] 11.15
 ؛ الدمج إعادة عملية دعم من األعمال تطوير وخدمات
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 أفرج الذين أولئك إلى باإلضافة ، واالستخدام للتجنيد المعرضين والفتيات الفتيان لتحديد الموظفين ودعم تدريب ضمان[39] 11.16
 ؛ المسلحة الجماعات أو المسلحة القوات تركوا أو عنهم

 وألولئك للتجنيد، المعرضين والفتيات للفتيان الفردية االحتياجات إلى تستند الحاالت إلدارة قوية خدمات إنشاء ضمانً[40] 11.17
 البدنية الصحة وخدمات ، للتعليم اإلحالة خدمات ذلك يشمل أن وينبغي[41]-المسلحة الجماعات أو القوات من خرجوا الذين

 الذين األطفال بمساندة قم[42]. الرزق كسب وفرص والتدريب ، لعدالةا دعم على والحصول ، المتخصصة والعقلية
 الشمل؛ ولم األثر تقفي خدمات طريق عن أسرهم إلى العودة في الدعم إلى يحتاجون

 والذي الحاالت على القائم الدعم إطار في( الرعاية مقدمي من غيرهم أو اآلباء مثل) العائلة ألفراد الدعم توفير من تأكد ،[43] 11.18
 للعائالت؛ الحمائية البيئة ويعزز يدعم

 الهوية تحديد عمليات وجود لضمان المناسبة السياسية أو/  و العسكرية السلطات مع االتصال إطالق في للمشاركين[44] 11.19
 لألطفال؛ حساسة نفسها اإلطالق عملية وأن ، والبنات األوالد جميع سراح إطالق لضمان المناسبة األعمار من والتحقق

 التأكد ، رسمية خروج عمليات خالل من المسلحة الجماعات أو المسلحة القوات يغادرون الذين والفتيات للفتيان بالنسبة[45] 11.20
 الفورية؛ االحتياجات لتلبية الصحية والخدمات المناسبة البديلة الرعاية توفر من

 الضعفاء لألطفال ، الحاالت دارةإ خدمات إطار في وذلك أوسع نطاق على  للسكان الدعم إتاحة كيفية في فكر[43] 11.21
  النزاع؛ من المتضررين

 من والتأكد ، المجتمع أفراد يشمل بما ، القائمة المجتمعية والقدرات الهياكل على تعتمد اإلدماج إعادة برامج أن من تأكد[47] 11.22
 ككل؛ المجتمع على بالفائدة يعود لألطفال المقدم الدعم أن

 إعادة أجل من سراحهم إطالق وقت من بدءا ، األطفال جميع لتتبع فعال ومراقبة حراسة نظام على والحفاظ بإنشاء قم[48] 11.23
 المقدمة؛ الخدمات جودة ذلك في بما ، اإلدماج

 الهياكل إلى وتستند األطفال احتياجات مع تتكيف اإلدماج وإعادة للوقاية واالقتصادية االجتماعية التدخالت أن من تأكد[47] 11.24
  المجتمع، أفراد إشراك ذلك في بما ، القائمة المجتمعية والقدرات

 تستند وأن ، ومتابعة ورعاية مناسبة طبية مساعدة على اإلعاقة ذوي أو أصيبوا الذين األطفال حصول ضمان[50] 11.25
 اإلجراءات في الضحايا مساعدة بشأن المتحدة األمم سياسة إلى المنفجرة غير والذخائر األلغام لضحايا المتخذة اإلجراءات

  باأللغام؛ لمتعلقةا

 قضاء عمليات واستخدام الدولية للمعايير وفقا ً ، األطفال احتياجات تراعي متسقة تقييم إجراءات واستخدام بتطوير قم[51] 11.26
 .القضائي النظام مع اتصال على هم الذين األطفال ونقل لتسليم ، الطفل حول المتمحورة األحداث

 
 القياسات

 

 المالحظات هدفةالمست النتائج النتائج مؤشر

 المرتبطين والفتيان للفتيات التقديري للعدد األساسية القيمة ضد تغيير[52] 11.1
 الجنس حسب المصنفة البيانات) المسلحة الجماعات أو المسلحة بالقوات حالي ا

 (.العمرية والفئات

 انخفاض

 تعريف يجب( 2)
' الفعال الدمج إعادة'

 . البلد في

 
 مصطلح يشير( 3) 
 بشكل عليه المتفق"

 إلى" عام
 التي االستراتيجيات

 نطاق على إليها يُنظر
 فعالة أنها على واسع
 في تحديدها ويمكن

 . سياق كل

 القوات إلى االنضمام من الممنوعين( والفتيات الفيتان) األطفال عدد[53] 11.2
 (العمرية والفئة الجنس نوع حسب المصنفة البيانات) المسلحة الجماعات أو المسلحة

 انخفاض

 أو المسلحة القوات عن فصلهم تم الذين والفتيات للفتيان المئوية النسبة[54] 11.3
 دمجهم أو المحلي والمجتمع أسرهم في فعال بشكل دمجهم أُعيد الذين الجماعات

 (.العمرية والفئة الجنس نوع حسب المصنفة البيانات) بديل بشكل

70% 

 العمل هدف العمل مؤشر

 إعادة و سراح إطالق أجل ومن األطفال تجنيد لمنع تنفيذي إطار وجود[55] 11.4
 المسلحة والجماعات بالقوات السابق في مرتبطين كانوا الذين والشباب األطفال دمج

 الضعفاء األطفال من وغيرهم

 متاح

 أو المسلحة القوات من عنهم المفرج( والفتيات الفتيان) األطفال عدد[53] 11.2
  السياق في الحقاً  يحدد (.العمرية والفئة الجنس نوع حسب مصنفة البيانات) المسلحة الجماعات

  80% يستطيع حيث المستهدفة، المحلية للمجتمعات المئوية النسبة[57] 11.6
 واإلبالغ لمنع عليها المتفق لالستراتيجيات عام وصف تقديم االستطالع شملهم ممن
 .األطفال تجنيد عن

 السياق في الحقا ً يحدد
 البلد أو

 عليها االتفاق يتم التي المؤقتة الرعاية إجراءات من مجموعة وجود[58] 11.7
 الصلة ذات الفاعلة الجهات جميع قبل من وتنفيذها

 نعم

 االستطالع، شملهم الذين اإلنساني المجال في للعاملين المئوية النسبة[59] 11.8
 واستخدامها األطفال تجنيد حاالت تحديد لكيفية واضحا ً فهما ً يظهرون والذين

 لها واالستجابة عنها واإلبالغ

90% 
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 التوجيهية المالحظات

 

 إلى األوقات جميع في السعي يجب [ 61]  :للمخاطر والواعية األدلة على والقائمة ، الصراع الحساسة البرامج إعداد[60] 11.1
 وتنفيذ شروط دون المستخدمين أو المجندين األطفال دمج وإعادة وحمايتهم سراحهم إطالق إلى والسعي األطفال تجنيد منع

 تستند أن ينبغي ، ذلك ومع[62].  المعنيين المصلحة أصحاب ميعج مع وبالتنسيق اجتهاد، من بتطلب بما األمر
 تكون وأن ، والثقافي واالقتصادي واالجتماعي واألمني السياسي للسياق شامل تحليل إلى البرامج وتدخالت االستراتيجيات

 والقدرات والفرص توالتحديا المخاطر الشامل التحليل يتضمن أن ويجب[63]. الجنس نوع على قائم تحليل إلى مستندة
ا لكونها أكبر لخطر البرامج تدعمها التي المحلية والمجتمعات واألسر األطفال تعرض عدم لضمان والموارد  أي من جزء 
 . برنامج

 المرتبطة والمخاطر الصراع لديناميكيات شامل فهم على االقتصادية االجتماعية المساعدة جودة تعتمد سوف[64]
 :على التحليالت هذه وستساعد[65]. بالبرنامج

 ؛ أوالخارجية الداخلية سواء المختلفة النزاع ألطراف والمخاطر للنزاع األساسية واألسباب الطبيعة توضيح[65] -

- [66 ]A؛ المواجهة وآليات االجتماعي الدعم ونظم واالقتصاد السكان على النزاع أثر تقييم  

 ؛ واستخدامهم األطفال تجنيد ذلك في بما ، زاعبالن تأثرت التي الجغرافية المناطق إظهار[67] -

 خارجية؛ مساعدة إلى األرجح على ستحتاج التي واالستجابة الوقاية برامج مجاالت تحديد[68] -

 ؛ والدوليين الوطنيين المصلحة ألصحاب المناسبة األدوار حدد[69] -

 ؛ النزاع لظروف مراعية و مجتمعية تكون بحيث دمجهم وإعادة األطفال سراح إطالق برامج تصميم[70] -

 بعد واستخدامهم األطفال تجنيد فيها يُحظر ال التي البلدان في الطفل حماية مجال في الفاعلة الجهات على [72]ً:الدعوة[71] 11.2
 أو والقوات) والمحلية الوطنية السلطات دعم ينبغي كما[73].الغرض لهذا تشريعاتها تعديل على بشدة الحكومة تشجيعً،

 الوطني المستويين على وتنفيذها الناشئة القانونية االلتزامات تطبيق من للتأكد( مناسبا ً ذلك كان حيثما المسلحة الجماعات
 االلتزامات هذه القطرية العمل لفرق واإلبالغ الرصد آليات بواسطة طورت التي العمل خطط وستدعم[74]. والمحلي
 الجماعات أعضاء أو ، المسلحة القوات أو ، العسكريين األفراد أو ، الحكومية السلطات وتوعية تدريب تشمل والتي القانونية،
 القانونية الهياكل تعزيز في الدعم أيضا الصلة ذات اإلجراءات تشمل وقد[75]. المصلحة أصحاب وجميع ، المسلحة

 إدراج الدعوة جهود تشمل أن وينبغي[76]. والمحلي الوطني المستويين على الحكومية يةاالجتماع والرعاية والقضائية
 . السالم واتفاقات مفاوضات في األطفال

 
 من وللتأكد[79]. لهم المتاح والدعم بالخدمات دراية على يكونوا أن لألطفال يحق[78]: واألسر المحلي المجتمع توعية[77] 11.3

 توفير ويجب ، الوعي لزيادة مكثفة جهود بذل ينبغي ، الصلة ذات والمشاكل بالمسائل ايةدر على والعائالت المجتمع أن
 : أن الرسائل على ينبغي[80]. والمجتمعات واألسر لألطفال إليه الوصول ويسهل فهمه يسهل شكل في بانتظام المعلومات

 بالتجنيد يسمى ما أو القسري التجنيد خالل نم سواء ، األطفال تجنيد مخاطر من تزيد التي العوامل على الضوء تسلط[81] -
 ؛' الطوعي'

 المجموعات؛ أو المسلحة القوات صفوف في وإناثا ً ذكورا ً األطفال، يواجهها التي المخاطر على الضوء تسليط[82] -

 ؛ التجنيد سن تحكم التي والدولية الوطنية بالقوانين المجتمعات إبالغ[83] -

 ؛ المهني والتدريب التعليم في تدرج أن[84] -

 التجنيد؛ لخطر عرضه هم الذين المراهقين إلى الوصول[85] -

 أو طوعا ً) واستخدامهم تجنيدهم يتم الذين( والفتيان) الفتيات تواجهها التي الجنسي لالعتداء اإلضافي الخطر على الضوء تسليط[86] -
 االنتهاكات؛ هذه مثل عن الناتجة النفسية والصدمة العار ووصمة ،(قسرا ً

 ؛ والمجتمعات لألطفال االرتباط يؤديها أن يمكن التي المخاطر إبراز[87] -

 التعافي في.( إلخ ، المعلمين ، والتقليديين الدينيين الزعماء ، الجيران ، العائالت) للمجتمع الحاسم الدور على الضوء تسليط[88] -
 .بعودتهم والترحيب قبولهم خالل من العائدين لألطفال النفسي

 أكبر قدر تعزيز مع ، والتوترات العار بوصمة الشعور من الحد إلى المحلي المجتمع على القائم اإلدماج إعادة نهج يؤدي[89]
 .حاسا ً عنصرا ً الدعم وهياكل الحالية الخدمات وتعزيز المجتمع تعبئة تعتبر[90]. المساعدة تقديم في اإلنصاف من

 
 : والتجنيد االنفصال من األسر منع[90] 11.4

 المجتمع على القائمة الطفل حماية آليات تعزيز الوقاية استراتيجيات تتضمن قد ، الحالة على القائم الدعم مثل تماما[91]
 التعليم برامج في ،واالستثمار سنهم تناسب التي الرياضات أو األطفال ونوادي ، واألمهات اآلباء دعم ومجموعات ، المحلي

 يكون أن يجب[92]. الحالية المجتمعية المبكر اإلنذار أنظمة تعزيز أو وإنشاء ، المخاطر لمناطق خرائط ورسم والمعيشة
 إعادة أو والتجنيد عائالتهم عن االنفصال خطر يواجهون الذين باألطفال وعي على والمجموعات الرئيسي المجتمع أعضاء
 ستعزز التي األنشطة من اإلستفادة يمكنهم األطفال هؤالء أن من يتأكدوا أن ويجب ،( تطوعي ا أو قسري ا أكان سواءً ) التجنيد
عندماًيكونًذلكًممكنا ،ًينبغيًتصميمًبرامجًالدعمًوالمساعدةًاالجتماعيةًللحفاظًعلىًوحدةًاألسرةًً[93]. ونموهم حمياتهم

 (.17و16ًً)انظرًالمعاييرً
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 أو المسلحة القوات قبل من استخدامهم أو تجنيدهم تم الذين والفتيات الفتيان جميع عن اإلفراج يجب[95]:سراح إطالق[94] 11.5
 نهاية على األطفال سراح إطالق يتوقف وال[96]. المسلح النزاع أثناء حتى ، ممكن وقت أقرب في المسلحة الجماعات
ً[97]. عنها للتخلي أسلحة يمتلكون الذين األطفال أو ، لرسميا السالم عن اإلعالن أو ، الدائمة أو المؤقتة القتالية األعمال
 سبيل على) المجموعات أو المسلحة القوات ترك يريدون والفتيان الفتيات أن احتمال من تقلل قد التي العوامل أهمية في النظر
 االحساس عن فضال ،والدخل واأليديولوجية باالنتماء، شعور الشخصية، والعالقات العار، وصمة من الخوف المثال،

 القوات قادة مع المناقشات تبدأ أن يجبً[98](. عنها بالدفاع وذلك المحلية للمجتمعاتهم الخاصة المساعدة يقدمون فخرألنهم
 المستوى على البشرية الموارد إدارة بسجالت المعنية العمل فرقة في المشاركين الرؤساء قبل من المسلحة والجماعات

 الجماعاتيجب هذهً[99].الظروف تلك ظل في المنظمات أنسب من أو المتحدة األمم قبل من أو( واحدة أقيمت إذا) القطري
 الطريقة استخدام من بدال ً فهمها، يمكنهم التي المناسبة اللغة واستخدام المجموعات أو المسلحة القوات نظر وجهة  مراعاة
 على مساعدتهم من بدال ً فقط السراح إلطالق المناقشات توقف أن يمكن التي اإلنسان، وحقوق الطفل  حماية عن التقليدية
 التي واألسباب المسلح، الفريق أو الصلة ذات المسلحة للقوة شامل بتحليل  الجهود تتبع أت يجبً[100]. األمام إلى التحرك

 -األطفال هؤالء تجنيد بها يتم التي والطريقة بها، األطفال تربط قد

 
 الجماعات الدولة بغير المزعوم الرتباطهم أو القومي األمن ضد جرائم الرتكابهم األطفال عن واإلفراج االحتجازً[101] 11.6

   ً:المسلحة
 هو احتجازهم يكون وأن المعاملة، سوء أو والتعذيب التعسفي االعتقال ضد محمية تكون أن يجب والفتيات الفتيان[102]ً

(. بكين قواعد) لألحداث بالنسبة للعدل الدولية المعاير مع تتماشى التي الظروف وفي زمنية، فترة ووألقصر األخير المالذ
 ومبادئ الطفل حقوق اتفاقية في عليه المنصوص وهو  الصراع، بأطراف الرتباطهم فقط معاقبتهم ابدأ يجب الً[103]

 في شاركوا لذينا األطفال أن لضمان المختصة السلطات مع الطفل حماية في الفاعلة الجهات تعمل أن يجبً[104]-باريس
ً[105]-واالقتصادي االجتماعي إدماجهم وإعادة والنفسي البدني لتعافيهم المناسبة بالمساعدة يجدون القتالية األعمال

 يجب[106].للطفل الفضلى المصالح ومبدأ لقضاء الدولية والمبادئ المعايير إلى يستند أن ينبغي باألطفال الخاصة اإلجراءات
 :يلي ما حددةالم التدخالت تشمل أن

 ؛ البالغين مع احتجازهم تم ما إذا المحتجزين لألطفال منفصلة احتجاز لمنشآت الدعوة[107] -

 ؛ مختصة سلطة إلى األطفال سراح إلطالق المعنية والسلطات الجهات مع الدعوة[108] -

 للضرر تجنبا المراحل جميع في األطفال خصوصية واحترام العام التشهير من المحتجزين األطفال حمايةً[109] -
 قولبتهم ببعملية أو المبرر غير التشهير من

 والجنس، العمر لحقوقهم، المحتجزين األطفال من المعلومات على الحصول في السلطات مع التعاونً[110] -
 الطفل؛ يفهمها أن يمكن ولغة وبطريقة ة،مناسب بطريقة-والنضج ،-والثقافة

 األغذية ذلك في بما الطبية، الخدمات إلى الفوري بالوصول األطفال لتزويد الصلة ذات السلطات مع التعاونً[111] -
   القضية؛ على يعمل الذي الفرد من بدعم  وذلك والمالبس، والفرش النظافة أدوات مجموعة و

 األطفال هؤالء مع للتعامل والدعوة واالجتماعية، النفسية أو العقلية أو البدنية ةاإلعاق ذوي األطفال تحديدً[112] -
 احتياجاتهم؛ االعتبار في يأخذ نحو وعلى واحترام، بإنسانية

 والسجون، الشرطة وموظفي المسلحة، القوات ذلك في بما العدل، إقامة مجال في يعملون الذين أولئك ضمانً[113] -
 القانون لتطبيق الالزمة والمهارات بالمعرفة وذلك  المسلحة والجماعات القانونيين موظفينوال القضاة ذلك في بما

 -المسلحة بالجماعات المرتبطين األطفال مع عملهم في وقواعد العرفي الدولي

 
 للدولة التابعة غير  مسلحة بجهات المرتبطين لألطفال اإلدماج إعادة دعم[114] 11.7

 للدولة، التابعة غير المسلحة بالجماعات المزعوم الرتباطهم حريتهم من المحرومين األطفال جميع تزويد يجب [115]
 التحويل إجراءات مثل األخرى المالئمة المساعدة ذلك في بما المناسبة اإلدماج إعادة بدعم المعنية السلطات عن والصادرة
 : يلي ما تدخالتال تشمل أن ويجب. الشمل ولم األسر أثر واقتفاء

 الصلة؛ ذات الفاعلة الجهات وضعتها التي للترتيبات وفقا لألطفال ومناسب سريع لتسليم والتنسيق الدعوةً[116] -

 اجتماعي؛ أخصائي وحضور القضائيين والخبراء الحكومية، السلطات مع بالتنسيق طفل لكل للمخاطر أولى تقييمً[117] -

 مناسب عبور لمكان االمتثال لضمان وخطوات الصلة ذات الفاعلة عناصرال جميع ذلك في بما تأهب، خطةً[118] -
 اإلدماج؛ وإعادة ناجح وتحويل

 االحتجاز؛ من عنهم المفرج لألطفال' تطبيع أنشطة' وتوفير  مؤقتة رعاية مركز إلدارة المحلي/الوطني الممثلً[119] -

 من سراحهم المطلق األطفال لتسليم الصلة ذات تالجها مع بالتعاون الموحدة التشغيل وإجراءات بروتوكوالتً[120] -
 الصراع؛ بأطراف والمرتبطين االحتجاز،

 ؛ ممكن وقت أقرب في األوصياء أو العائلة أفراد مع والسري الحر االتصال لضمان الوسائل[121] -

 مراكز" في لاألطفا إلى الموجهة المجتمعية التحويل تدابير ذلك في بما ، اإلدماج إلعادة مساعدة برامج[122] -
 . المجتمعي  السالم بناء مبادرات دعم تشمل والتي ،"االجتجاز

  ؛ بذلك الطفل وسالمة أمن سمح إذا شملها ولم األسرة وتعقب الحاالت لجميع الكامل التوثيق[123] -
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 الجماعات قبل من التجنيد إعادة تشجع ولن آمنة أخرى مواقع إلى أو األصلية مجتمعاتهم إلى األطفال لنقل ترتيبات[124] -
 ؛ المسلحة

 ؛ اإلدماج إعادة مساعدة تنفيذ قبل" البوابة حفظ" وتدابير الرعاية جودة لضمان معايير[125] -

 الرفاهيةوإعادة مساعدة لرصد المحلية المجتمعات مع العمل ذلك في بما الرعاية؛ بعد ما دعم ومساعدة تتبع ظامً[126] -
 -اإلدماج

 
 األوالد تحديد من يتأكد أن السن من والتحقق الهوية وتحديد المستمر للفحص ويمكنً[128]ً:والتحقق الهوية تحديدً[127] 11.8

 وطباخين كجنود يستخدمون الذين األطفال أيضا يشمل وهذا[129].تعيينهم تم والذين سنة 18 عن أعمارهم تقل الذين والبنات
 الرسمي اإلدماج عملية من جزء الفرز كان إذاً[130]. جنسية ألغراض تجنيدهم يتم والذين ، وجواسيس وسعاة وحمالين
 أنها كما بوجودها، مخفية تكون وقد الفتيات، سيما ال األطفال، على للتعرف الخاصة األحكام بذل يجب للبالغين، نطاقا أوسع
 ، لألطفال مالئمة تقنيات باستخدام األطفال مع مقابالت إجراء ذلك بعد يجبً[131]-الجنود من المعالين تعتبر ما غالبا ً

ا الوثيقة هذه ستتيحً[132]-.المسلحة الجماعات أو القوات من إخراجهم فور وتوثيقها  يساعد سوف ؛ الطفل لحالة أفضل فهم 
 حول إرشادات هناك تكون أن يجب[133].المناسبة الدمج إعادة مساعدة وستضمن ؛ الطفل لحماية وكالة أو ممثل إلى تسليمه
 من المثال سبيل على بذلك القيام ويمكنً[134](. .للفتيات بالنسبة خاصة) ذاتي ا تسريحهم تم الذين األطفال على التعرف كيفية
 . بالفعل تحديدهن تم الالئي الفتيات مع والتشاور العمل خالل

 
 بيئة في دمجهم أو ومجتمعهم أسرهم إلى العودة على قادرين األطفال غالبية يكون أن ينبغيً[136]ً:المؤقتة الرعايةً[135] 11.9

 الذين ألولئك الفور على المؤقتة الرعاية توفير ييجبً[137] .رسميا ً سراحهم إطالق بعد يمكن ما بأسرع ومجتمعية حاضنة
 المؤقتة الرعاية في ، األطفال جميع يحصل أن يجب[138]ةالمدني الحياة إلى االنتقال على لمساعدتهم أو ، عائالتهم تتبع يتم

 الناحية من المناسب االجتماعي النفسي والدعم المناسبة الصحية الخدمات على ، مجتمعهم إلى عادوا الذين وأولئك
 الً[140]-.الوكاالت بين عليها المتفق بالمعايير تفي دمج إعادة مجموعة إعطاؤهم يمكن ، االقتضاء وحسبً[139].الثقافية
 .النقدية المساعدة بتقديم يوصى

 
 الوساطة تكون قد[142]-األصلية مجتمعاتهم إلى العودة في راغبة غير أو قادرة غير تكون قد األطفال بعضً[141]

 ، الحياتية المهارات على التدريب مثل خدمات تكون قد ، المؤقتة الرعاية أثناء في[143]. عودتهم لتسهيل مناسبة والدعوة
 لكن ، مناسبة المحلية المجتمعات في الدمج إعادة دعم حول والمعلومات ، بالركب اللحاق ودروس ، الترفيهية واألنشطة
 المؤقتة الرعاية فترة تمديد من بدال هناك الخدمات وتوفير ممكن وقت بأسرع المجتمع إلى العودة على يكون أن يجب التركيز

 6 مثال ً) محددة زمنية فترة ضمن لطفل يمكن ال األسرة شمل لم إذاً[144]. مكاناإل قدر موجزة تكون أن ينبغي والتي ،
 العتداء تعرضن قد كان إذا سيما ال الخاصة، احتياجات لديهن تکون قد الفتياتً[145]- مناسبة الحضانة يكون قد ثم ،(أسابيع
 للتعبير والفتيان الفتيات من لكل للسماح تاحةم تكون أن ينبغي مختلطة فريقً[146]-صغار أطفال لديها أو حاملة، او جنسي،

 األسر مثل األسرة أساس على المؤقتة للرعاية األولوية إعطاء دائما ًً[147].منفصلة مشاورات في وأولوياتهم احتياجاتهم عن
همًفيًنفسًفيًحالةًإعدادًأكبرًمنًاألطفالًيتمًدمجً[148]-(العبور مراكز مثل) القائمة المؤسسية الرعاية قبل الحاضنة

 -(15و13ًًالوقت،ًالمراكزًاالنتقاليةًينبغيًأنًتصممًبطريقةًتحميًحقهمًفيًالخصوصيةً)انظرًالمعاييرً

 
 يتواصلوا ان ينبغي االجتماعيين األخصائيين األسر، شمل جمع يتم أن قبلً[150]ً:شمل وجمع األسرة أثر اقتفاءً[149] 11.10

 مخاوف أو( للفتيات بالنسبة خاصة أهمية) المجتمع حكم من خوفا ً األسرة الواجب ترفضها ال سوف الطفل أن من للتأكد معهم
 ومجتمعاتهم، أسرهم مع شملهم يجمع اللذين والفتيان الفتيات عند خاص اهتمام إيالءً[151]-(للبنين الصلة ذات عادة) امنية
-المسلحة الجماعات أو بالقوات قالساب ارتباطها بسبب بالعار الوصم من متميزة أشكال تواجه أن المرجح من أنها كما

 إلى جنبا شمل وجمع المفقودين عن البحث أنشطة تكون أن ينبغي الوثائق،ً[153]. التوحيد إعادة زيارات ضمان[152]
 إعادة الممكن غير من كان إذاً[154]-األطفال وحماية لرعاية األسرة أساس على والترتيبات الجارية المجتمع مع جنب
 األسرية الرعاية ترتيبات إلى التوصل يجب ،(الموسعة األسرة ذلك في بما) الخاصة همأسر مع طفل توحيد

علىًأساسًاستثنائيً،ًقدًيتمًدعمًترتيباتًالمعيشةًالمستقلةًلمجموعاتًصغيرةًمنًاألطفالًتحتًشكلً[155].األخرى

(.13ًنًاالجتماعيينً)انظرًالمعيارًاألسرًالتيًيرأسهاًأطفالًإذاًكانًهناكًمتابعةًمتكررةًوًمنتظمةًمنًقبلًاألخصائيي

 في للمساعدة للبلد العسكرية السلطات من موقعة شهادة لديهم يكون أن ينبغي ، عائالتهم مع األطفال شمل لم يتم عندما[156]
 أو المضايقة من أخرى ألشكال التعرض أو الخدمة من الفرار أجل من عليهم القبض أو أخرى مرة التجنيد من منعهم
فيًحالةًالتتبعًعبرًالحدودًوإعادةًً[157]. المحلية السلطات و الوطنية األمن قوات قبل من ذلك في بما ، كاتاالنتها

 -التوحيد،ًاحرصًعلىًوضعًاستراتيجيةًمشتركة

ًًًًإعادةًاإلدماج:ً[158] 11.11

يركزًعلىًحدةًوالمستندةًإلىًالمجتمعًالمحلي[159]ً ً،ًوكذلكً[160]-عمليةًإعادةًاإلدماجًينبغيًأنًيكونًنهجاًمزيجاً 

تقديمًالدعمًالفرديًلتحسينًالتعليمًوالتدريبًالمهنيًوفرصًلكسبًالرزق،ًواإلحالةًإلىًالخدماتًالطبيةًوالنفسيةً

أنهًينبغيًبناءًعلىًً[161]-غيًانًيکونًالمستندةًإلىًالمجتمعًالمحليواالجتماعيةًوالقانونية،ًاستراتيجيةًإعادةًإدماجًينب

معًاألخذًبعينًاالعتبارًً[162]مواطنًالقوةًوالمرونةًلألطفالًوأسرهم،ًوعلىًهياكلًالمجتمعًوالقدراتًالقائمة.
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ذينًتركواًالقواتًالمسلحةًأوًوينبغيًأنًيدعمًاألطفالًال[163]-االحتياجاتًالمختلفةًللبنينًوالبناتًوالبيئةًالتيًيعودونًإليه

وكذلكًدعمًاألطفالًاآلخرينًفيًنفسًالمجتمعًً-بماًفيًذلكًعنًطريقًضمانًالمتابعةًالمنتظمةًً-الجماعاتًالمسلحةً

هذاًالنهجًيقللًمخاطرًالوصمًبالعارًواألعمالًاالنتقاميةًضدًاألطفالًالذينًكانواًمرتبطينًبالقواتًً[164]المتأثرًبالنزاع.ً

أوًالجماعاتًالمسلحة،ًبينماًتستفيدًمنًالقائمةًمنًقبلًنظمًالحماية،ًوتشجيعًقدرًأكبرًمنًالمساواةًفيًتقديمًالمسلحةً

تجنبًاالستمرارًفيًالتعرفًعلىًاألطفالًالذينًكانواًً[165]المساعدة،ًوتعزيزًنظمًلحمايةًاألطفالًفيًاألجلًالطويل.ً

ذويًاالحتياجاتًالخاصةًً[166]و،ًحيثًيمكنًأنًيسببًهذاًالوصم.مرتبطينًبالقواتًالمسلحةًوالجماعاتًعلىًهذاًالنح

للدعمًالنفسيًواالجتماعيًقدًتحتاجًإلىًمعالجةًكلًمنًبينًهؤالءًاألطفالًوبينًاآلخرينًالذينًتأثرتًأيضاًبالصراعً

لسالمًواأللعابًوقدًتشملًإعادةًاإلدماجًعلىًمستوىًالمجتمعًالمحليً،ًعلىًسبيلًالمثالً،ًأنشطةًبناءًا[167]-المسلح

وبموافقةًاألطفالًواألسر،ًفإنً[168]والرياضةً،ًوجلساتًالتوعيةًبشأنًقضاياًمحددة.ً وحيثماًتكونًمالئمةًثقافياً 

 ًاالحتفاالتًالدينيةًأوًالتطهيرًالتقليديًوالشفاءًيمكنًأنًيسهلًالقبولًوالعودةًإلىًالحياةًالمدنية.

ًًإعدادًاألسرة:[169] 11.12

اً،ًيجبًأنًيتحققًالتقييمًمنًأنًجمعًشملًاألسرةًيخدمًمصالحًالطفلًالفضلى.ًعندماًيكونًالتت[170] منًً[171]بعًناجح 

االستعداداتًً[172]-األهميةًاتخاذًتدابيرًخاصةًفيًحالةًاألطفالًالذينًكانواًمرتبطينًبالقواتًأوًالجماعاتًالمسلحة

إلىًحمايتهمًضدًالتمييزًوالهجماتًالمستهدفةًوتجنيدًًإلعادةًالتوحيدًلهؤالءًاألطفالًيجبًأنًتأخذًفيًاالعتبارًالحاجة

وفيًالحاالتًحيثًتوجدًشواغلًخطيرة،ًقدًيكونًمنًالضروريًإشراكًالسلطاتًالمحليةًالمختصةًونظمًً[173]-المزيد

-تقبلالرعايةًاالجتماعيةًالقائمة،ًوالوكاالتًاألخرىًوالمجتمعاتًالمحليةًأليًإجراءاتًأخرىًأوًالدعمًالمطلوبًفيًالمس

عندماًيكونًالدعمًوالمتابعةًالمقدمةًلألسرةًللطفل،ًينبغيًالنظرًأيضاًً[175]وينبغيًمساعدةًوًتتبعًإعادةًالتوحيد.ً[174]

ترتيباتًطويلةًاألجلًالبديلةًينبغيًانًيوضعًعندًجمعًشملًاألسرةًالًيثبتًأنًً[176]الىًاحتياجاتًالمجتمعًالمحيطًبهاً.

ًأوًعندًجمعًشملًانًالًيکوناًفيًمصلحةًالطفلًالفضلى.ًًمنًالممكنًخاللًفترةًمعقولة،

 
ًًًًردًحمايةًالطفلًالخاصةًللبنات:ً[177] 11.13

الفتياتًبتجنيدهمًواستخدامهمًفيًً[179]الفتياتًوالنساءًالشاباتًقدًتستهدفًعلىًوجهًالتحديدًللعنفًالجنسي.[178]ً

ماًتكونًأكثرًصع إذاًكانتًعمليةًً[180]-وبةًفيًالتوصلًإلىًتحديدًودعمالقواتًالمسلحةًأوًالمجموعاتًالمسلحةًغالباً 

اإلفراجًوإعادةًاإلدماجًالًتراعيًاالحتياجاتًالخاصةًللفتياتً)مثلًالحاجةًللموظفاتًأثناءًتحديدًالهويةًوالتحققًأوًإعدادً

منًذلكًسوفً تذهبًمباشرةًإلىًاألسرةًوالمجتمعًلتجنبًوصمةًالعار(،ًسيفتقدًفيًالرسميًاإلفراجًعنًالعمليات،ًوبدالً 

مجتمعاتهمًالمحليةًحيثًيتعرضونًلخطرًمواجهةًالرفضًوالتيًقدًتؤديًبهمًإلىًالعودةًإلىًالقوةًالمسلحةًأوًالفريقً

ًالمسلحً.

 
ًًًًحمايةًالبياناتًوتقاسمًالمعلومات:ً[181] 11.14

المعلوماتًالشخصيةًلألطفالًواألسرًالمتضررةًمنًالصراعًاحتياجاتًالحمايةًالمسلحةًوتعاملًعلىًأنهاًسرية،ً[182]ً

-بماًفيًذلكًالبياناتًالمتعلقةًباألطفالًغيرًقانونيةًتعيينهمًأوًالمستخدمةًمنًقبلًالقواتًالمسلحةًأوًالجماعاتًالمسلحة

رةًالتيًوضعتًلدعمًمنعًتجنيدًواإلفراج،ًوالحمايةًوإعادةًاإلدماج،ًبماًينبغيًأنًتكونًجميعًالمعلوماتًنظمًاإلداً[183]

فيًذلكًالتعاونًبينًالوكاالتًفيًتقاسمًالبيانات،ًوفقاًللمعاييرًالدوليةًالمتعلقةًبحمايةًالبياناتًالشخصية،ًمعًمراعاةًمبادئً

طفلًفيماًيتعلقًبسريةًالبياناتًالشخصية،ًالوكاالتًبحاجةًإلىًاحترامًحقوقًالً[184]الغرضًالقيدًوالضرورةًوالتناسب.ً

كافةًالبياناتًالمخزنةًمنًقبلًً[185]والعملًالذيًينبغيًأنًيتمًوفقاًللقيامًالًضررًوالًضرارًومبادئًالمصالحًالفضلى

 -الجهاتًالفاعلةًفيًحمايةًالطفلًويجبًأنًتمتثلً"مبادئًاألممًالمتحدةًاألساسيةًلإلحصاءاتًالرسمية"
 

 
 

 المراجع

ًً 

 
 

 ًالتزاماتًباريسًلحمايةًاألطفالًمنًالتجنيدًغيرًالقانونيًأوًاستخدامهاًمنًقبلًالقواتًالمسلحةًأوًالجماعاتًالمسلحة

(2007ً) 
 (ً2007مبادئًباريسًوالمبادئًالتوجيهيةًبشأنًاألطفالًالمرتبطينًبالقواتًالمسلحةًأوًالجماعاتًالمسلحة) 
 ً(7)182اتفاقيةًمنظمةًالعملًالدوليةًرقم 
 ً.المتكاملةًلنزعًالسالحًوالتسريحًوإعادةًاإلدماجًالمعاييرًالفريقًالعاملًعلىًالتسريحًوإعادةًاإلدماج.ًاألممًالمتحدة

 (2012)األطفال(ً)القادمةًعام5.30ًً)الشباب(ًو5.20ًً،ًالًسيماًتنقيحًالفصولً)إيدرس(،ًودليلًعمليًإيدرس
 لىًإعادةًاإلدماجًاالقتصاديًلألطفالًالذينًكانواًمرتبطينًبالقواتً"كيف"ًلدليلًع.2010ًً■ً)-القضاءًعلىًعملًاألطفال

 والجماعاتًالمسلحة



8 
 

 ًمذكرةًفنيةًبشأنًإعادةًالدمجًاالقتصاديًلألطفالًالمرتبطينً(.2012الفريقًالتوجيهيًالمعنيًبمبادئًباريسً)القادمةًعام
 بالقواتًالمسلحةًأوًالجماعاتًالمسلحة

 (ً2018مجموعةًتوجيهًمبادئًباريس)دليلًميدانيًحولًتجنيدًاألطفالًوإطالقًسراحهمًوإعادةًإدماجهم 
 (ً1989اتفاقيةًحقوقًالطفل) 
 (ً2000البروتوكولًاالختياريًالتفاقيةًحقوقًالطفلًالمتعلقًباشتراكًاألطفالًفيًالمنازعاتًالمسلحة) 
 (ً1998نظامًروماًاألساسيًللمحكمةًالجنائيةًالدولية) 
 ً1949اتفاقياتًجنيفًلعام 
 (1977البروتوكولًاإلضافيًاألولًوالثانيًالتفاقياتًجنيف) 
 مبادئًالتوجيهيةًالمتعلقةًبإدارةًقضاءًاألحداثًألممًالمتحدة 
 (ً2016اليونيسيف؛ًوضعًحدًلتجنيدًواستخدامًاألطفالًفيًالصراعاتًالمسلحة) 
 2018ًلًمعًالجماعاتًالمسلحةًفيًالصراعًالمعاصرً)فبرايرًمهددةًبالصراع:ًمشاركةًاألطفاًجامعةًاألممًالمتحدة 
 ooo.dureawrcdcadwmradwcnerdl.hc.www 
 ooo.hcrdrn.wwwً)ًصفحةًويبًتجنيدًاألطفالًفيًالقواتًالمسلحةًأوًالجماعاتًالمسلحة( 

 

 


