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1. مقدمة ودليل املستخدم

شكر وتنويه

هذه التوجيهات العملية هي نتاج التعاون بني ووتش-ليست املعنية باألطفال والنزاع املسلح )ووتش-ليست( 

وتحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين )التحالف(، والفريق العامل املعني باألطفال املزعوم ارتباطهم بالقوات 

والجامعات املسلحة املنبثق عن التحالف )CAAFAG-TF(. أجرت بحوث التوجيهات وكتبتها االستشارية املستقلة 

جانني مورنا، مع مساعدة بحثية من أكون بومغارترن، وبدعم من مديرة ووتش-ليست أدريان البار، واملجلس 

االستشاري لـ ووتش-ليست. حررت التوجيهات العملية ليليان رسبانتس باتشيكو. 

تيرس تحضري هذه التوجيهات العملية بجهود وإسهامات ومراجعات وتعديالت مقرتحة من عدد كبري من األشخاص. 

نتقدم بالشكر ألعضاء املجموعة التوجيهية املرجعية عىل ما قدموا من دعم أثناء مختلف مراحل البحث والكتابة: 

جو بيكر )هيومن رايتس ووتش(، بريجيد كينيدي فيسرت )اليونيسف(، ساندرا ماينانت )بالن إنرتناشيونال(، كريستني 

مكورماك )هيئة إنقاذ الطفولة(، الورا برييز )معهد العالقات اإلنسانية الدولية بجامعة فوردهام(، سوالن فاس )بعثة 

األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل – مينوسام(، فضالً عن املشاركات واملشاركني 

اآلخرين الذين فّضلوا عدم ذكر أسامئهم. كام نتقدم بالشكر ألعضاء الفريق العامل املعني باألطفال املزعوم 

ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة املنبثق عن التحالف، والتحالف، ومن بينهم ماثيو ديكريستوفانو )استشاري 

لليونيسف( وهاين منصوريان )التحالف( عىل ما قدما من دعم وآراء مفيدة ملختلف مراحل إعداد التوجيهات العملية.

كام نعرب عن عميق االمتنان والشكر لعدد كبري من األشخاص، الذين قابلناهم وشاركونا يف رؤاهم وخرباتهم 

املتعلقة بتسليم الربوتوكوالت واحتجاز األطفال يف سياق النزاعات املسلحة. الدروس املستفادة منهم والخربات 

الجيدة التي شاركوها كانت مهمة كل األهمية يف سياق إعداد التوجيهات العملية. يشمل هذا أفراد متت مقابلتهم 

أثناء تحضري امللخصات السياساتية الصادرة عن ووتش-ليست بعناوين “مسار نحو إعادة اإلدماج: دور بروتوكوالت 

التسليم يف حامية حقوق األطفال املرتبطني سابقاً بالقوات أو الجامعات املسلحة” و”تجسري الفجوات: جعل 

التعامل مع األطفال املرتبطني سابقاً بداعش يف العراق متسقاً مع معايري حامية األطفال الدولية”. كام نتقدم 

بالشكر لكل من ساهموا من املنظامت التالية يف جولة املقابالت األخرية من أجل إعداد التوجيهات العملية: منظمة 

IIDA للتنمية النسائية، و”تريي ديس هوميس” لوزان، وعدة فروع وهيئات تابعة لليونيسف، وعدة بعثات حفظ سالم 

وبعثات سياسية خاصة تابعة لألمم املتحدة، وعدد من املمثلني للحكومات. 

وأخرياً نتقدم بالشكر للحكومة االتحادية األملانية التي مّكنت إسهاماتها السخية من إجراء هذا البحث وترجمته إىل 

اللغتني العربية والفرنسية.

الصيغة المقترحة لالقتباس 

ووتش-ليست املعنية باألطفال والنزاع املسلح، وتحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين )2022(. التوجيهات 

العملية: التفاوض عىل وتنفيذ بروتوكوالت التسليم الخاصة بنقل األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة. 

نيويورك، مدينة نيويورك.

ي الصفحة 1: طفلة كانت مرتبطة سابقاً بجامعة مسلحة، يف احتفالية للترسيح ونزع 
صورة الغالف وأيضاً الصورة �ف

 األسلحة وإعادة اإلدماج يف جنوب السودان.
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ين عن النا�ش
تسعى ووتش-ليست املعنية باألطفال والنزاع املسلح )ووتش-ليست( 

إىل إنهاء االنتهاكات ضد األطفال يف النزاعات املسلحة وضامن حقوقهم. 

بصفتها شبكة عاملية، تسعى ووتش-ليست إىل بناء الرشاكات فيام بني 

ومع املنظامت املحلية والُقطرية والدولية غري الحكومية، وإىل تحسني 

القدرات والقوى بشكل متبادل لهذه األطراف. من خالل التعاون، نجمع 

بشكل اسرتاتيجي وننرش املعلومات حول االنتهاكات الالحقة باألطفال يف 

النزاعات، من أجل التأثري عىل صناع القرار األساسيني، عىل مسار صوغ 

وتنفيذ برامج وسياسات تحمي األطفال بشكل فعال. ووتش-ليست املعنية 

باألطفال والنزاع املسلح تعمل كربنامج رعاية مالية من برامج “يونايتد 

شاريتابل” واألخرية منظمة غري هادفة للربح.

باعتباره شبكة من املنظامت والوكاالت، واملعاهد األكادميية، وواضعي 

السياسات واملانحني، وكذلك العاملني يف املجال اإلنساين، فإن تحالف 

حامية الطفل يف العمل اإلنساين )التحالف( يعمل بشكل أسايس عىل 

تنسيق ودعم التعاون الفني بني الوكاالت يف مجال حامية الطفل يف 

مختلف األوضاع اإلنسانية. تتمثل مهمة التحالف يف وضع املعايري 

القياسية وصياغة التوجيهات الفنية ليتم استخدامها من قبل العاملني 

واملنخرطني يف مساعي حامية الطفل عىل اختالفهم. 

ان  النا�ش
ووتش-ليست املعنية باألطفال والنزاع املسلح 

122 East 42nd Street, Suite 451 

New York, NY 10168

 تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين 

C/O UNICEF 

3 UN Plaza 

 New York, NY 10017 USA

ووتش-ليست والتحالف © 2022. 
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مقدمة ودليل المستخدم. 	

يسقط آالف األطفال يف النزاعات املسلحة ضحايا مرتني. يف املرة األوىل، عىل يد الجامعات 

أو القوات املسلحة التي تجندهم وتستخدمهم يف صفوفها، ثم أطراف النزاع التي تحتجزهم 

جراء ارتباطهم املزعوم بتلك الجامعات أو القوات. ال يحصل قّط الكثري من هؤالء األطفال 

عىل الدعم الالزم إلعادة اإلدماج وغريه من الخدمات املطلوبة ذات الصلة.

بروتوكوالت التسليم هي اتفاقات تربمها الحكومات أو 

الجامعات املسلحة من أجل النقل العاجل “لألطفال املزعوم 

ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة” )CAAFAG اختصاراً( 

يف حيازتها – أو من صادفوهم أثناء انتشار القوات – إىل 

األطراف املعنية بحامية األطفال، من أجل تقديم الخدمات 

التي يحتاجون إليها، مبا يشمل عىل سبيل املثال ال الحرص، 

املساعدة يف إعادة اإلدماج باملجتمع.

تعد بروتوكوالت التسليم اعرتافاً رصيحاً من الدول، ومن 

الجامعات املسلحة – أحياناً – بأن األطفال املزعوم ارتباطهم 

بالقوات والجامعات املسلحة هم يف األساس وقبل أي يشء 

ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدويل 

اإلنساين. تتيح الربوتوكوالت لهؤالء األطفال مساراً آمناً لرتك 

القوات والجامعات املسلحة، وللحصول عىل الرعاية والحامية 

والدعم يف إعادة اإلدماج، وهي مساعدات يحتاجون إليها 

بشدة. ومن الناحية العملية، فإن بروتوكوالت التسليم تنظم 

أيضاً وتفرض املعايري املوحدة لعملية نقل األطفال املزعوم 

ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة، فضالً عن تعزيز 

التعاون والتنسيق بني األطراف املختلفة املعنية بقطاعات 

األمن، والقطاعات املدنية، واألطراف املعنية بحامية األطفال، 

ال سيام أثناء العمليات األمنية.

وقت كتابة هذه السطور، كان قد تم توقيع وتفعيل 

بروتوكوالت تسليم يف مثاين دول عىل األقل1 وقد مهدت 

مساراً مهامً إلعادة إدماج الكثري من األطفال. هذه التوجيهات 

العملية تهدف إىل دعم توقيع وتنفيذ هذه االتفاقات، 

من خالل إمداد األطراف املعنية بحامية األطفال بخلفية 

من املامرسات الجيدة والدروس املستفادة ومعلومات 

مفيدة أخرى مستمدة من املفاوضات السابقة والجارية 

لتسليم األطفال.

1
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1. مقدمة ودليل املستخدم

خلفية عن تجنيد واستخدام واحتجاز أ. 
األطفال في النزاعات المسلحة

يف عام 2020 وثقت األمم املتحدة تجنيد واستخدام 8521 

طفالً من ِقبل الجامعات والقوات املسلحة يف 22 دولة حول 

العامل، وإن كانت هذه املامرسة متتد أيضاً إىل دول أخرى 

بخالف التي ترصدها األمم املتحدة بصفة رسمية.2 ميثل هذا 

العدد زيادة يف وقائع وحاالت التجنيد واالستخدام مام ال يقل 

عن 37194 طفالً يف 2018، ونحو 47747 طفالً يف 2019. 

يتم تجنيد بعض األطفال قرساً يف جامعات أو قوات مسلحة، 

بينام ينضم أطفال آخرون إليها بسبب دوافع ومحفزات 

مالية، أو بسبب ضغوط أرسية، أو دفاعاً عن مجتامعتهم، أو 

سعياً لالنتقام من قوات الطرف الخصم، أو ألسباب أخرى.5 

يف بعض األحيان يشارك األطفال بصورة مبارشة يف أعامل 

القتال، أو يتولوا أدواراً داعمة للقتال، منها عىل سبيل املثال 

أن تصبح الطفالت زوجات ملقاتلني، أو يعمل األطفال من 

الجنسني يف أدوار الطهاة والجواسيس والرُسل، أو أن يتعرضوا 

لالستغالل الجنيس.6 يتعرض الكثري من األطفال ملعدالت 

عالية من الصدمة النفسية أثناء ارتباطهم بهذه القوات أو 

الجامعات، مع التعرض النتهاكات حقوقية أخرى.

إن األطفال الذين يُطلق رساحهم أو يهربون أو ينفصلون بسبل 

أخرى عن الجامعات أو القوات املسلحة، ال يحصلون يف كل 

األحوال عىل الدعم الالزم إلعادة اإلدماج والخدمات األخرى 

املنشودة. يف 20 دولة حول العامل عىل األقل، تقوم القوات 

الحكومية وامليليشيات والجامعات املسلحة غري التابعة لدول 

والقوات الدولية باحتجاز األطفال جراء ارتباطهم املزعوم 

بالجامعات أو القوات املسلحة.7 تقوم هذه األطراف بتوقيف 

األطفال أثناء العمليات العسكرية أو إبان مصادفتهم بطرق 

أخرى بعد انفصال األطفال عن القوات أو الجامعات املسلحة 

التي كانوا يرتبطون بها. يف بعض األوقات، يتعرض األطفال 

للمضايقات واالحتجاز لفرتات طويلة بعد مغادرة الجامعة 

أو القوة املسلحة. أحياناً ما يتم احتجاز األطفال لشهور أو 

حتى لسنوات يف ظروف مزرية، مع االفتقار للطعام والرعاية 

الصحية الجيدين.8 كام قد يتعرضون للتعذيب وغريه من 

رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.9 يُرجح 

أن يعاين األطفال املحتجزون من الوصم وانقطاع التعليم 

واضطراب منوهم االجتامعي، والفصل عن مجتمعاتهم 
وتعرض إعادة إدماجهم بشكل فعال للخطر.10

بني عامّي 2012 و2017، أبلغ األمني العام بزيادة بواقع 

خمسة أمثال، يف عدد األطفال املحتجزين يف سياق 

النزاعات املسلحة، ليصل العدد إىل نحو 4500 طفل 

وطفلة يف 11.2017 تُظهر البيانات األحدث تراجعاً يف 

عدد األطفال املحتجزين، لكن الحاالت املوثقة يف 

2020 كثرية بشكل مقلق، إذ مل تقل عن 123243 حالة 

احتجاز ألطفال، بواقع أكرث من 700 طفل محتجز مقارنة 

بتقارير األمم املتحدة ذات الصلة من عام 13.2019 

أفاد األمني العام بوجود 85 طفلة محتجزة يف عام 14.2020 

بعد ستة أشهر عىل الجبهة وشهرين وراء 

القضبان يف اليمن، أعيد عيل إىل مركز رعاية 

انتقايل مدعوم من اليونيسف، حيث تلقى الرعاية 

النفسية-االجتامعية والدعم يف تحصيل التعليم. 

© UNICEF/UNI338456/Alzekri.
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1. مقدمة ودليل املستخدم

ميكن تفسري أعداد األطفال املحتجزين – جزئياً – من واقع 

زيادة معدالت قتال الحكومات للجامعات املوضوعة عىل 

قوائم اإلرهاب أو املوسومة بأنها جامعات “متطرفة عنيفة”.15 

مع التمكني من ترشيعات جديدة أو معدلة ملكافحة اإلرهاب، 

يرجح أن هذه الحكومات ستُقِبل بشكل أكرب عىل معاملة 

األطفال املترضرين من النزاعات املسلحة – وبينهم من ال 

يوجد تاريخ معروف لهم بصفتهم مقاتلني – مبثابة تهديد 

أمني أو جنايئ، مع احتجازهم لفرتات طويلة دون نسب 

اتهامات إليهم، ويحدث هذا عادة يف منشآت ومرافق ال تلبي 

احتياجات األطفال ومعروف عنها إساءة معاملة املحتجزين 

النزالء فيها.16 يتعرض األطفال أحياناً للمالحقة القضائية ملجرد 

انتامئهم بالعضوية إىل جامعة إرهابية )عىل قوائم اإلرهاب( 

يف خرق للمعايري الدولية.17 

إن التوجهات واملعدالت الحالية لتجنيد واستخدام واحتجاز 

األطفال يف سياقات النزاعات املسلحة، تسلط الضوء عىل 

الحاجة املُلّحة إىل بروتوكوالت التسليم وتفعيلها، وهي 

الربوتوكوالت التي تقّر بكون هؤالء األطفال ضحايا يف املقام 

األول، ثم تقدم تدابري موحدة وقياسية لتسليمهم إىل 

األطراف املعنية بحامية األطفال، من أجل منحهم خدمات 

الدعم املنشودة واملناسبة.

أهداف التوجيهات ب. 
والفئات المستهدفة

هذه التوجيهات العملية تجمع بني دفتيها معلومات عن 

املامرسات الجيدة والدروس املستفادة من املفاوضات عىل 

بروتوكوالت التنفيذ وتنفيذها يف عدد من الدول. تهدف إىل 

دعم األطراف املعنية بحامية األطفال يف تدشني وتفعيل 

مفاوضات بروتوكوالت التسليم بشكل اسرتاتيجي، وتعزيز 

قدرتها عىل تنفيذ هذه االتفاقات، وحامية األطفال يف كل 

مرحلة من مراحل التسليم.

تستهدف التوجيهات األطراف املعنية بحامية األطفال التي 

تعمل تحت مظلة األمم املتحدة، والحكومات، واملجتمع 

املدين. توضح األدوار واملسؤوليات املحتملة لهذه األطراف 

املختلفة، يف املفاوضات والتنفيذ لربوتوكوالت التسليم، 

وتقدم التوصيات حول كيفية التنسيق بفعالية لصالح حامية 

أفضل وأقوى لألطفال. 

المنهجيةج. 

هذه التوجيهات العملية تعتمد عىل التعاون بني ووتش-

ليست املعنية باألطفال يف النزاع املسلح وتحالف حامية 

الطفل يف العمل اإلنساين )التحالف( وقوة العمل املعنية 

باألطفال املزعوم ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة 

املنبثقة عن التحالف.

أجرت باحثة استشارية يف الفرتة بني يوليو/متوز وسبتمرب/

أيلول 2020 ثم بني يناير/كانون الثاين وفرباير/شباط 2021 

وخالل سبتمرب/أيلول 2021، مقابالت عرب اإلنرتنت مع 75 

ممثلة وممثالً عن منظامت غري حكومية وهيئات إنسانية 

ووكاالت وهيئات أممية وبعثات حفظ سالم وحكومات، مبا 

يشمل خرباء عسكريني وخرباء مبجال حامية األطفال، عىل 

مسار تحضري هذه التوجيهات. ولقد تحدثت مع أطراف 

يعملون بـ 13 دولة: أفغانستان، بوركينافاسو، جمهورية أفريقيا 

الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الدميقراطية، العراق، 

مايل، النيجر، نيجرييا، الفلبني، الصومال، السودان، اليمن.

كام نفذت الباحثة وزمالؤها وزميالتها مراجعة مكتبية لألدبيات 

ذات الصلة، وبروتوكوالت التسليم وإجراءات العمل القياسية/

املوّحدة من جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومايل والنيجر 

والصومال والسودان وأوغندا.

متت مشاركة التوجيهات مع مجموعة من الخرباء املواضيعيني 

للحصول عىل آرائهم ومقرتحاتهم. ثم تم تشارك املسودة 

مع أعضاء الفريق العامل املنبثق عن التحالف للحصول 

عىل تعليقاتهم، ومتت مراجعة املسودة من قبل املجلس 

االستشاري لـ ووتش-ليست من أجل الحصول عىل املوافقة 

النهائية عىل املحتوى، ثم تم الحصول عىل التصديق النهايئ 

من اللجنة التوجيهية للتحالف. 
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مقدمة حول بروتوكالت التسليم. 	

ما هي بروتوكوالت التسليم؟أ. 

 تعريف:
بروتوكوالت التسليم هي اتفاقات تربمها أطراف تابعة لدول أو جامعات مسلحة، عادة بدعم 

من أو رشاكة مع األمم املتحدة، من أجل التسليم العاجل لألطفال املرتبطني أو يُتصور 

ارتباطهم بجامعة أو قوة مسلحة، إىل السلطات املدنية، من أجل إمدادهم بخدمات 

الدعم، وتشمل عىل سبيل املثال ال الحرص، إعادة اإلدماج باملجتمع.

يف هذه التوجيهات، تُستعمل كلامت “أطفال” و”طفل” 

لإلشارة إىل األفراد الذين يُعتقد أنهم تحت سن 18 عاماً. 

الكثري من األطفال الذين متت مقابلتهم تعرضوا لالختطاف 

أو التجنيد غري القانوين من قبل جامعات أو قوات مسلحة.18 

ويف عدد محدود من الحاالت، رمبا تعرض األطفال للتجنيد 

القانوين، لكن ما زالوا يخضعون لنطاق بروتوكول التسليم 

بسبب استحقاقهم القانوين لحامية خاصة.19 األطفال املتبقون 

قد تكون هنالك صالت محدودة تربطهم بالجامعة أو القوات 

املسلحة أو قد تغيب هذه الصالت فعلياً، لكن رمبا تعرضوا 

لالحتجاز بسبب العثور عليهم يف مناطق تعمل بها القوات أو 

الجامعات املسلحة، أو بسبب روابط عائلية مزعومة تربطهم 

بالقوة أو الجامعة املسلحة، أو بسبب هوياتهم العرقية أو 

الدينية أو القبلية، أو ألسباب أخرى20 ويف بعض الحاالت 

تحتجز قوات األمن الحكومية أعداداً كبرية من األطفال جنباً 

إىل جنب مع مدنيني آخرين، عندما تعاود السيطرة عىل أراض 

سبق أن كانت تحت سيطرة جامعات مسلحة. 

عادة ما تهدف بروتوكوالت التسليم إىل تغطية جميع السبل 

التي تقوم من خاللها الجامعات أو القوات املسلحة ذات 

الصلة – فضالً عن أجهزة األمن األخرى التابعة للدولة مثل 

الرشطة والدرك – بالتعامل مع األطفال يف هذه السياقات، 

مع تدشني عملية لتحويل األطفال إىل عناية السلطات املدنية. 

يشمل هذا األطفال الذين رمبا هربوا أو تم إخالء سبيلهم 

أو انفصلوا بصور أخرى عن الجامعة أو القوات املسلحة. يف 

بعض األحيان، قد يتم القبض عىل هؤالء األطفال يف أثناء 

العمليات األمنية، أو رمبا يتعرضوا الحتجاز أو سيطرة أو قيادة 

قوات مسلحة أو أجهزة أمن أخرى تابعة للدولة أو جامعات 

مسلحة. بعض بروتوكوالت التسليم تتصدى أيضاً لتسليم 

األطفال من داخل صفوف جامعات مسلحة أو قوات مسلحة 

إىل أطراف معنية بحامية األطفال من الجهات املدنية. 

يف بعض األحيان تتخذ بروتوكوالت التسليم صورة إجراءات 

عمل موحدة SoPs صادرة عن وزارة الدفاع، تشتمل عىل 

الخطوات التي يجب أن يلجأ إليها أفراد القوات املسلحة 

لنقل األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات أو جامعات مسلحة. 

ألغراض هذه التوجيهات العملية، فإن مصطلح “بروتوكول 

التسليم” يشمل أيضاً “إجراءات العمل املوحدة” هذه. 

عادة ما تشمل بروتوكوالت التسليم بنوداً حول إجراءات 

التعرّف عىل األطفال املزعوم ارتباطهم بجامعات أو قوات 

مسلحة ونقلهم إىل السلطات املدنية ذات الصلة، ومعاملة 

هؤالء األطفال أثناء احتجازهم طرف القوات أو الجامعات 

املسلحة، وترتيبات اإلعادة عرب الحدود لألطفال غري 

املواطنني، وإجراءات تحضري تنفيذ البوتوكول.21 كام تصف 

بعض الربوتوكوالت نوعية الخدمات التي سيتم تقدميها 
لألطفال إبان تسليمهم. 
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2. مقدمة حول بروتوكالت التسليم

ورغم أن مجلس األمن واألمني العام لألمم املتحدة 

ولجنة الخرباء األفريقية لحقوق ورفاه الطفل قد دعوا 

الحكومات إىل سّن إجراءات للتسليم،22 فليست هنالك 

التزامات قانونية مرتتبة عىل الحكومات أو الجامعات 

املسلحة بتوقيع هذه االتفاقات. عىل أنها تعترب مامرسة 

جيدة وأداة فعالة لتعزيز حامية حقوق الطفل.

األمثلة األوىل عىل بروتوكوالت التسليم الرسمية كانت وقائع 

سعت خاللها األمم املتحدة لتفعيل اتفاقات تسليم مع 

حكومات قامت باحتجاز أطفال بدعوى ارتباطهم بأطراف 

معارضة يف نزاعات. كان هذا هو ما حدث عىل سبيل املثال 

يف أوغندا، عندما تم توقيع أحد أوائل بروتوكوالت التسليم 

يف 15 مايو/أيار 2011. اعتمد رئيس أركان الجيش األوغندي 

إجراءات عمل موحدة لتسليم األطفال املزعوم ارتباطهم 

سابقاً بجامعة “جيش مقاومة الرب” وكانوا رهن احتجاز القوات 

املسلحة األوغندية، إىل اليونيسف أو هيئات إنسانية أخرى. 

ويف مايل، وقعت الحكومة بروتوكول تسليم يف 1 يوليو/متوز 

2013، بعد أن بدأت قواتها الوطنية والقوات املتحالفة معها 

يف مالقاة أطفال مرتبطني بجامعات مسلحة أثناء القتال بشامل 

البالد. ويف النيجر، أدى تصاعد العمليات العسكرية ملناوئة 

جامعة “بوكو حرام” عام 2015 إىل احتجاز عدد كبري من 

األطفال مبنطقة حوض بحرية تشاد. طالب منسق اليونيسف 

يف النيجر بنقل هؤالء األطفال إىل مركز عدالة أحداث وبدأ 

مفاوضات عىل بروتوكول تسليم لتأمني إطالق رساحهم. وقد 

وقعت الحكومة بروتوكول تسليم مع األمم املتحدة يف 

17 فرباير/شباط 2017. كام أن احتجاز األطفال عىل خلفية 

ارتباطهم املزعوم بجامعات مسلحة يف نيجرييا وبوركينافاسو 

قد أدى أيضاً إىل مفاوضات عىل بروتوكول تسليم يف هاتني 

الدولتني، واملفاوضات جارية حتى وقت كتابة هذه السطور.

ويف حاالت أخرى، وقعت الحكومات بروتوكوالت تسليم 

كجزء من خطط عمل أعرض نطاقاً إلنهاء االنتهاكات 

الجسيمة23 ضد األطفال يف النزاعات املسلحة. إدراج القوات 

املسلحة التابعة للدولة أو جامعة مسلحة غري تابعة للدولة 

يف مرفقات التقرير السنوي لألمني العام املعني باألطفال 

والنزاع املسلح، يفتح الباب أمام األمم املتحدة ليك تشتبك 

رسمياً مع الطرف املدرج بالقوائم إلعداد خطة عمل مع 

الحكومة أو الجامعة املسلحة املعنية إلنهاء االنتهاكات التي 

تم إدراجها بسببها، ويف بعض الحاالت إلنهاء انتهاكات 

وإساءات أخرى ترتصد األطفال. بعد إدراج القوات املسلحة 

التشادية وقوات األمن الحكومية السودانية يف القوائم 

الخاصة بتقارير األمني العام السنوية لعامي 2007 و2006، 

دخلت الحكومتان يف خطط عمل مع األمم املتحدة للتصدي 

لالنتهاكات الجسيمة ضد األطفال التي أدرجت عىل قوائم 

املرافق بسببها. ضمن التزامات اتفاقات خطط العمل، 

وقعت حكومتا تشاد والسودان عىل بروتوكوالت تسليم يف 

10 سبتمرب/أيلول 2014 و28 أبريل/نيسان 2018 عىل التوايل. 

وخالل السنوات األخرية، دشنت األمم املتحدة أيضاً 

مفاوضات عىل بروتوكوالت تسليم مع جامعات مسلحة. قبل 

بدء املفاوضات عىل خطة عمل مع جامعة أنصار الله )الحويث 

سابقاً( يف اليمن، شجعت األمم املتحدة عىل اعتامد بروتوكول 

تسليم مع هذه الجامعة املسلحة يف أبريل/نيسان 2020 

ونجحت يف مسعاها هذا. قبل انقالب 25 أكتوبر/ترشين األول 

2021، بدأت األمم املتحدة مفاوضات عىل خارطة طريق مع 

جامعات مسلحة عديدة يف السودان، ضمن أعامل اتفاق سالم 

جوبا، لتنفيذ عدة أنشطة مختلفة تشمل توقيع بروتوكوالت 

تسليم لنقل األطفال يف صفوف الجامعات أو من الجامعات 

أو القوات املسلحة املعارضة إىل أطراف مدنية معنية بحامية 

األطفال. اتفاقات التسليم األخرية هذه مع الجامعات املسلحة 

تُظهر إمكانات ومرونة بروتوكوالت التسليم وفعاليتها يف 

تعزيز إخالء سبيل وإعادة إدماج األطفال املزعوم ارتباطهم 

بجامعات وقوات مسلحة يف سياقات متنوعة ومختلفة. 

إضافة إىل بروتوكوالت التسليم، فهناك جملة من أنواع 

االتفاقات األخرى التي قد تدعو إىل إخالء سبيل األطفال 

املزعوم ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة وإحالتهم 

إىل سلطات مدنية. تشمل مثالً خطط العمل، واتفاقات 

السالم، واتفاقات وقف إطالق النار، واتفاقات نزع األسلحة 

واتفاقات الترسيح وإعادة اإلدماج )DDR(، وقرارات العفو 

الرئاسية وتسليم الرهائن والترشيعات الوطنية.24 ويف بعض 

الحاالت تعترب صياغة تلك االتفاقات قوية بالقدر الكايف لتأمني 

نقل األطفال. عىل سبيل املثال، رغم حاالت احتجاز األطفال 

املزعوم ارتباطهم بقوات وجامعات مسلحة من قبل قوات 

األمن يف جمهورية الكونغو الدميقراطية،25 أحس بعض من 

املعنيني بحامية األطفال بأن خطة عمل األمم املتحدة مع 
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القوات املسلحة التابعة للدولة – الجيش الوطني الكونغويل 

– وإطار عمل الترسيح وإعادة اإلدماج كافيان لتحديد األدوار 

واملسؤوليات املرتتبة عىل الدولة لنقل األطفال. لكن مثة 

أطراف أخرى أحست بأنه رغم هذه النصوص التعاهدية 

والقواعد املوضوعة، فإن مطالبة الحكومة الكونغولية بتبني 

بروتوكول تسليم سيعزز ويضيف تدابري توضيحية إلخالء 

سبيل األطفال، ويساعد يف التصدي ألزمة االحتجاز القامئة. 

م�ت يجب السعي لوضع اتفاق بروتوكول تسليم

عىل املعنيني بحامية األطفال أن يقيموا الوضع: هل السعي لسن بروتوكول تسليم سيرّسع من اإلجراءات 

وميثل إطاراً فعاالً يف مقابل – مثالً – وضع صياغات فعالة لنقل األطفال املزعوم ارتباطهم بجامعات 

وقوات مسلحة يف خطة عمل أو إطار عمل ترسيح وإعادة إدماج أو وثائق من أنواع أخرى؟ 

إن بروتوكوالت التسليم مناسبة يف بعض الحاالت ألنها قد تكون سهلة أكرث يف التفاوض حولها مقارنة 

باتفاقات أخرى لها أبعاد سياسية أقوى، مثل خطط العمل أو اتفاقات السالم. إنها تركز عىل عدد محدد من 

القضايا وميكن يف العادة التفاوض حولها يف إطار زمني قصري. قد تكون مثالية يف الحاالت التالية:

عندما تقوم القوات املسلحة أو أطراف أمنية تابعة للدولة أو جامعات مسلحة باحتجاز عدد كبري من . 1

األطفال تابعني لقوات الطرف الخصم أو جامعة مسلحة مناوئة. 

عندما ال تكون الحكومة أو الجامعة املسلحة مدرجة يف قوائم التقرير السنوي لألمني العام الخاص . 2

باألطفال والنزاع املسلح وال توجد والية لألمم املتحدة بإنشاء قوة عمل للرصد واإلبالغ للتفاوض 

عىل خطة عمل.

عندما تصل مفاوضات خطة عمل األمم املتحدة إىل مرحلة معقدة أو تفشل املفاوضات أو ال تبدأ، . 3

بسبب قيود تخص الوصول إىل الدولة و/أو غياب الوسطاء أو الحوار مع األطراف املعنية. 

عندما يكون إطار عمل الترسيح وإعادة اإلدماج أو االتفاقات األخرى السارية قد أخفقت يف أن تؤدي إىل . 4

نقل األطفال.26 

عند االحتياج إىل عملية تيسري رسيع إلخالء سبيل األطفال بشكل منظم. . 5

2. مقدمة حول بروتوكالت التسليم
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2. مقدمة حول بروتوكالت التسليم

أين تم توقيع بروتوكوالت التسليم؟ب. 

 

دولة وثقت فيها األمم املتحدة احتجاز األطفال يف 

2020 جراء ارتباطهم املزعوم أو الفعيل بجامعات 

أو قوات مسلحة، أو ألسباب األمن الوطني، أو لوجود 
صالت عائلية مزعومة تربطهم بجامعة أو قوات مسلحة.1

دشنت األمم املتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى 

مفاوضات لربوتوكول جديد ألن أحد األطراف املوقعة 

عىل الربوتوكول األول – القوات الفرنسية – قد غادرت 

جمهورية أفريقيا الوسطى، ومل يتم تنفيذ الربوتوكول 
املذكور منذ خروج ذلك الطرف.2 

* 
الرمز يشري إىل الدولة التي بها حكومة أو جامعة مسلحة 

وقعت عىل بروتوكول أو إجراءات عمل موحدة حول 

نقل أطفال يُزعم ارتباطهم بقوات/جامعات مسلحة إىل 

عهدة أطراف مدنية. 
*

1  مجلس األمن باألمم املتحدة، تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح: A/75/873-S/2021/437 6 مايو/أيار 2021 

https://undocs.org/s/2021/437 )تم االطالع 18 أكتوبر/ترشين األول 2021(.

2 هذا ال يشمل الدول التي بها ترشيعات وطنية حول تسليم األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات/جامعات مسلحة إىل أطراف مدنية. 

نيجرييا

الكامريون

 جمهورية
 أفريقيا

الوسطى
 جمهورية
 الكونغو

الدميقراطية

بوركينافاسو

مايل

النيجر

تشاد

ليبيا

 السودان
)دارفور(

 إرسائيل
 ودولة

فلسطني لبنان

 الجمهورية
 العربية
السورية

العراق

أفغانستان

الهند

الفلبني

ميامنار

اليمن

الصومال

أوغندا *يُرجى الرجوع إىل الجدول يف املرفق 1، وفيه معلومات وافية أكرث 

عن تجنيد واستخدام واحتجاز األطفال يف مواقف النزاع، فضالً عن 

تفاصيل أكرث عن الترشيعات املحلية وبروتوكوالت التسليم واالتفاقات 

األخرى التي تتصدى لترسيح وإخالء سبيل و/أو نقل األطفال املزعوم 

ارتباطهم بقوات أو جامعات مسلحة. 

احتجاز األأطفال في مواقف النزاع 
وبروتوكوألت التسليم 

https://undocs.org/s/2021/437
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وقعت الحكومات بروتوكوالت تسليم يف عدد من الدول 

املترضرة من النزاعات، وتشمل جمهورية أفريقيا الوسطى 

وتشاد ومايل والنيجر والصومال والسودان وأوغندا. إضافة 

إىل املذكور، فإن مثة جامعة مسلحة غري تابعة لدولة وقعت 

توجيهاً بتسليم األطفال يف اليمن. ولقد انخرطت األمم 

املتحدة أيضاً يف مفاوضات مع حكومات بوركينافاسو 

وجمهورية أفريقيا الوسطى،27 وموزامبيق ونيجرييا، ومع 

جامعات مسلحة يف السودان. وقد متت محاولة بدء 

مفاوضات يف الكامريون. وتوجد يف دول منها العراق وسوريا 

أعداد كبرية من األطفال املحتجزين لكن مل تبدأ بعض 

املناقشات عىل بروتوكوالت التسليم. يف الفلبني28 وميامنار29 

ترشيعات وطنية تنص عىل تسليم األطفال املزعوم 

ارتباطهم بجامعات أو قوات مسلحة إىل األطراف املدنية.

ولدى قوات حفظ سالم األمم املتحدة أوامرها التشغيلية/

العملياتية الخاصة بشأن نقل األطفال املحتجزين عهدتها30 

وهي ملزمة أيضاً بالترشيعات واالتفاقات الوطنية، 

وتشمل بروتوكوالت التسليم املوقعة مع الحكومة.31 

يف بعض الدول، أعد الجيش إجراءات عمل موحدة بها توجيهات للجنود فيام يخص نقل األطفال املزعوم ارتباطهم بجامعات/قوات مسلحة، ويف هذه الحالة تكون األطراف املشاركة مبارشة يف املفاوضات أقل.  )أ( 

)ب(  أحياناً تكون الوزارة املسؤولة عن حامية األطفال هي الطرف القائد للمفاوضات مع الوزارات األخرى، فيام يخص بروتوكول التسليم، وبدعم من األمم املتحدة. يف دول أخرى، تقود األمم املتحدة املفاوضات وتكون الوزارة 
املسؤولة عن حامية األطفال من بني الوزارات التي تستهدفها األمم املتحدة بتوقيع االتفاق.

الجماعة المسلحةالحكومة

الــتــنــفــيـــــذ
آلية التنسيق 

المشرفة على تنفيذ 
البروتوكول

القوات 

المسلحة المتحالفة
الجماعة المسلحةالمفاوضات

اليونيسف/بعثة حفظ 

سالم األمم المتحدة 

الوزارة المسؤولة 

عن حماية األطفال

وزارة الداخليةوزارة العدل
الشرطة

الدرك
وزارة الدفاع )أ(

وزارة الخارجية

الوزارة المسؤولة 
عن األمن الوطني

الوزارة المسؤولة 
عن حماية األطفال الحكومة

ICRCالمجتمع 
المدني

المجتمع المحلي

المانحون

 ،UNODC ،RC
 ،OSRSG-CAAC

UNHCR وفي بعثة 
حفظ سالم األمم 
المتحدة، وحدة 

العدالة والجرائم، 
قسم حماية األطفال، 
وحدة حقوق اإلنسان 

البعثات 
الدبلوماسية

المانحون ICRC  المجتمع
المدني

اليونيسف/بعثة حفظ 

سالم األمم المتحدة

الوزارة المسؤولة عن 

حماية األطفال )ب(
CTFMR

من يشارك في المفاوضات والتنفيذ لبروتوكوالت التسليم؟ج. 

2. مقدمة حول بروتوكالت التسليم
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i .مفاوضات بروتوكول التسليم مع الحكومات

مفاوضات بروتوكوالت التسليم الناجحة مع الحكومات عادة 

ما تتطلب التنسيق مع وإرشاك أطراف متعددة. تاريخياً، كانت 

مفاوضات بروتوكول التسليم تبدأ من ِقبل وبقيادة اليونيسف 

و/أو أطراف استشارية معنية بحامية األطفال يف بعثات حفظ 

سالم األمم املتحدة. 

ويف بعض الدول، دخلت األمم املتحدة يف رشاكة مع 

الوزارات املسؤولة عن حامية األطفال، ثم تقوم برفقتها 

بقيادة املناقشات. يشجع هذا عىل إحساس الحكومة بتملك 

عملية صوغ الربوتوكول ويعزز من فرص حامية األطفال 

وحقوقهم، مع جعلها يف القلب من هذه الجهود. يف النيجر 

عىل سبيل املثال، لعبت وزارة تعزيز حامية املرأة والطفل 

دوراً محورياً يف املفاوضات. ويف الوقت الحايل، تدير الوزارة 

مراكز ترانزيت انتقالية وبرنامجاً مجتمعياً للتضامن االجتامعي، 

من أجل إعادة اإلدماج، بدعم مايل وتقني من اليونيسف.

وتشمل هيئات األمم املتحدة األخرى التي قد تشارك يف 

مفاوضات الربوتوكول مكتب أعىل ممثل لألمم املتحدة يف 

الدولة، وقد يكون املنسق املقيم أو املمثل الخاص لألمني 

العام، أو مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية 

)UNODC(، أو قسم العدالة واإلصالح يف عملية حفظ سالم 

األمم املتحدة، إن وجد، أو مفوض األمم املتحدة السامي 

لشؤون الالجئني )لدعم إعادة غري املواطنني(. يف العادة، 

تلعب هذه الهيئات أدواراً ثانوية يف املفاوضات، مع تويل 

اليونيسف واالستشاريني املعنيني بحامية األطفال يف بعثة 

حفظ السالم للقيادة. قد يقدم مكتب املمثل الخاص لألمني 

العام املعني باألطفال والنزاع املسلح )OSRSG-CAAC( دوراً 

يف إمداد األطراف األممية بالدعم السيايس. وبينام قد يؤدي 

تنوع واليات هذه الكيانات املختلفة إىل تكملة جهود بعضها 

البعض يف املفاوضات، فمن املهم أن توّحد األمم املتحدة 

موقفها ورسائلها للحكومة حول معاملة األطفال املزعوم 

ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة بصفتهم ضحايا يف 

املقام األول، وأن تنسق جهودها من هذا املنطلق. 

ويف بعض السياقات، فإن قوة عمل الدولة املعنية بالرصد 

واإلبالغ CTFMR – جهة التنسيق األساسية املعنية بآلية الرصد 

واإلبالغ األممية32 عىل مستوى الدولة – قد تقود املفاوضات. 

تتكون قوة العمل املذكورة من جميع كيانات األمم املتحدة 

ذات الصلة يف الدولة ويشارك يف رئاستها أعىل مسؤويل 

األمم املتحدة يف الدولة وممثل عن اليونيسف. قد تشمل 

أيضاً أعضاًء آخرين من مجتمع حامية األطفال وحقوق 

اإلنسان، مبا يشمل من منظامت املجتمع املدين. تُكلف قوة 

العمل بالدولة للرصد واإلبالغ بإعداد خطط العمل مع أطراف 

النزاع املدرجة يف تقرير األمني العام السنوي.33 كام وصفنا 

أعاله، فإن بروتوكول التسليم قد يُعتمد كأحد االلتزامات التي 

تتقدم بها الجامعة أو القوات املسلحة يف خطة عمل مع 

األمم املتحدة. كام ميكن إعداد الربوتوكول بصورة منفصلة مع 

قوة عمل الدولة املعنية بالرصد واإلبالغ إذا كانت هناك قضايا 
خالفية أخرى تعيق التفاوض عىل خطة العمل.34

من جانب الحكومة، يف بعض الحاالت، تكون وزارة الدفاع 

هي الطرف األسايس يف املفاوضات. يف دول منها أوغندا 

والصومال، تم إعداد إجراءات عمل موحدة داخلية بوزارات 

الدفاع تشتمل عىل إجراءات لنقل األطفال عهدة القوات 

املسلحة، دون مشاركة من وزارات أو أطراف أخرى يف 

التسليم. بينام قد يؤدي هذا إىل مفاوضات أرسع، فهو يشتمل 

أيضاً عىل خطر إقصاء أطراف معنية مهمة قد تشعر بأنها غري 

ُملزمة أو أقل التزاماً بربوتوكوالت التسليم. 

ويف دول أخرى، تشارك وزارات حكومية متعددة يف مفاوضات 

بروتوكول التسليم. إضافة إىل الوزارة املسؤولة عن حامية 

األطفال، قد يشمل هذا وزارة الدفاع والوزارة املسؤولة عن جمع 

املعلومات االستخباراتية و/أو األمن الوطني، ووزارة العدل يف 

بعض الحاالت. إذا كانت هناك أطراف أمنية أخرى تابعة للدولة 

– مثل الرشطة أو الدرك – يف عهدتها أطفال، إذن ميكن إرشاك 

قادتها أو رؤسائها يف املفاوضات أيضاً. جميع األطراف األمنية 

التابعة للدولة التي ستشارك يف تنفيذ الربوتوكول يجب أن تكون 

موجودة يف املفاوضات عليه. ويف بعض الدول، قد تقوم أيضاً 

وزارة الخارجية بالتوقيع عىل االتفاق. 

إذا كانت مثة جيوش أجنبية أخرى أو جامعات مسلحة خارجية 

تقاتل يف صفوف القوات املسلحة الحكومية، فمن الواجب 

ضمها بدورها كأطراف يف الربوتوكول، كام يف حالة قوات 

سانغاري الفرنسية يف جمهورية أفريقيا الوسطى. والبديل أن 

تسعى أطراف حامية األطفال ملذكرة تفاهم منفصلة تؤطر 

حاجة القوات والجامعات املتحالفة مع الحكومة لاللتزام 

برشوط بروتوكول التسليم الوطني.

2. مقدمة حول بروتوكالت التسليم
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ويعد دور املجتمع املدين عىل امتداد عملية التفاوض 

دوراً داعامً باألساس. يف دولة واحدة عىل األقل، قدمت 

منظمة مجتمع مدين معلومات لفتت انتباه األمم املتحدة 

إىل معاملة االطفال املزعوم ارتباطهم بقوات أو جامعات 

مسلحة، وضغطت عىل األمم املتحدة من أجل بدء مفاوضات 

بروتوكول تسليم مع الحكومة. ويف بعض الحاالت، تشاورت 

األمم املتحدة أيضاً مع منظامت مجتمع مدين لبناء 

اسرتاتيجية التفاوض مع الحكومة، وأرشكتها يف مراجعة 

الربوتوكول والوثائق املرتبطة به. املفاوضات الناجحة تتطلب 

يف العادة فهامً عميقاً لسياق الدولة، وترثيه يف العادة رؤى 

املنظامت املحلية، ال سيام تلك التي لها أنشطة يف مناطق 

نائية. إن إرشاك منظامت املجتمع املدين قد يشمل أيضاً 

إرشاكها يف سياق إعادة إدماج األطفال وتحضري املجتمعات 

لعودة األطفال بعد توقيع الربوتوكول، وهو الدعم الذي قد 

يكون مفيداً بشكل خاص.

ميكن للمجتمع املدين أيضاً – بالرشاكة مع البعثات 

الدبلوماسية وأطراف أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر 

– أن يشارك يف أنشطة املنارصة األعرض نطاقاً مع الحكومة، 

حول الحاجة إىل معاملة األطفال كضحايا يف املقام األول، 

وإحالتهم إىل أطراف مدنية. قد تساعد منظامت املجتمع 

املدين يف تعزيز الرسائل التي تبثها األمم املتحدة وتزيد من 

الضغط عىل الحكومة ليك تتحرك. 

ii . مفاوضات بروتوكول التسليم مع
الجماعات المسلحة

دخلت عدة جامعات مسلحة يف اتفاقات مع األمم املتحدة 

إلنهاء ومنع تجنيد األطفال ولنقل األطفال املتواجدين يف 

صفوفها. ولقد التزمت أيضاً األطراف التي وقّعت اتفاقات 

بروتوكول التسليم بنقل األطفال املرتبطني بجامعات أو قوات 

الطرف الخصم الذين يتم العثور عليهم أو املتواجدين 

بالفعل كأرسى للجامعة املسلحة. طبقاً لبحوث ووتش-ليست، 

هناك جامعة مسلحة واحدة – أنصار الله يف اليمن – وقعت 

بروتوكول تسليم حتى تاريخه. قبل انقالب 25 أكتوبر/ترشين 

األول 2021، بدأت األمم املتحدة أيضاً يف التفاوض عىل 

خارطة طريق مع الجامعات املسلحة يف السودان، ضمن 

تحضريات اتفاق سالم جوبا، لتنفيذ أنشطة مختلفة، تشمل 

توقيع بروتوكوالت تسليم. 

ي يجب أن تقود مفاوضات بروتوكول التسليم؟ 
من األأطراف ال�ت

تاريخياً، إما اليونيسف أو مستشاري حامية األطفال يف بعثات حفظ سالم األمم املتحدة، هم من قادوا 

مفاوضات بروتوكول التسليم. فيام ييل بعض األسئلة املهمة التي يجب التفكري فيها: 

هل للطرف القائد للمفاوضات والية قُطرية؟ أو عالقات قامئة أو سعة لالشرتاك يف التباحث مع أطراف . 1

حكومية عديدة مبا يشمل القوات املسلحة واألطراف األخرى األمنية بالدولة؟ 

هل للطرف القائد أي مزايا مقارنة محتملة؟ عىل سبيل املثال هل متكن من االطالع عىل املنشآت التي يتم . 2

احتجاز األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات أو جامعات مسلحة فيها؟

ما هي املخاطر املحتملة املرتبطة باملفاوضات؟ هل ميكن أن تؤثر املفاوضات عىل األنشطة واألعامل . 3

الخاصة بالطرف القائد للتفاوض أو متثل خطراً عىل العاملني طرفه؟ 
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ويف الحالتني، قادت اليونيسف، بصفتها مشاركة يف قيادة قوة 

عمل الدولة املعنية بالرصد واإلبالغ، بقيادة املفاوضات مع 

الجامعات املسلحة، جزئياً بناء عىل والية قوة العمل الخاصة 

بالتفاوض عىل خطط عمل إلنهاء االنتهاكات الجسيمة، مع 

الجامعات والقوات املدرجة بتقرير األمني العام السنوي حول 

األطفال والنزاع املسلح. 

تعمل بعض الجامعات املسلحة – مثل أنصار الله – كسلطة 

دولة فعلية يف بعض املناطق. ولها سيطرة عىل مؤسسات 

رسمية وغري رسمية للحكم يف مناطق تخضع لسلطتها، ومن 

ثم فاملمثلني للجامعات يف تلك املؤسسات ميكن إرشاكهم 

يف مناقشات الربوتوكول. وبالنسبة إىل الجامعات املسلحة 

األقل تنظيامً وموارد، تتم املفاوضات يف العادة مع القادة 

املعنيني بالجامعة املسلحة.

وقد يواجه املعنيون بحامية األطفال – ال سيام من املنظامت 

غري الحكومية – عقبات قانونية وإدارية وأمنية عديدة، يف 

سياق التفاوض عىل بروتوكوالت التسليم مع الجامعات 

املسلحة. يف بعض الدول، يُعد التواصل مع الجامعات 

املسلحة غري التابعة للدولة – ال سيام التي تُعترب إرهابية – أمراً 

محظوراً. تخاطر األطراف املعنية بحامية األطفال التي تشارك 

يف مفاوضات تسليم مع جامعات مسلحة بتأطريها بصفتها 

داعمة ملنظامت “إرهابية”. 

iii .تنفيذ بروتوكوألت التسليم

مبوجب بروتوكوالت التسليم االعتيادية، ينتقل األطفال 

املزعوم ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة من صفوف 

القوات املسلحة أو عهدة قوات أمنية أخرى تابعة للدولة أو 

جامعات مسلحة، إما إىل الوزارة املسؤولة عن حامية األطفال 

– وأحياناً مبشاركة من اليونيسف ومنظامت مجتمع مدين 

محلية – أو إىل منظمة مجتمع مدين تدعمها اليونيسف. هذه 

الكيانات تقدم الرعاية املؤقتة ودعم إعادة اإلدماج املؤقت، 

وأحياناً مبساعدة من اللجنة الدولية للصليب األحمر و/أو 

مفوضية شؤون الالجئني، تقوم بالبحث عن عائالتهم وتعمل 

عىل ترميم العالقات األرسية ومل الشمل عندما يكون هذا 

يف املصلحة الفضىل للطفل. عادة تقوم إما الوزارة املسؤولة 

عن حامية األطفال أو اليونيسف باإلرشاف عىل برامج إعادة 

اإلدماج، لضامن حد أدىن من جودة الرعاية. 

تلعب منظامت املجتمع املدين دوراً محورياً يف تنفيذ 

بروتوكوالت التسليم. فمنظامت املجتمع املدين الدولية ميكن 

أن تؤدي أنشطة تقنية مهمة لبناء القدرات وتحسني خربات 

إدارة الحاالت، ال سيام يف السياقات حيث نظم وخدمات 

الحامية غري متطورة بالقدر الكايف أو ال وجود لها، أو يف 

سياقات النزاعات الجديدة، حيث أقبل أطراف النزاع مؤخراً 

عىل أعامل تجنيد األطفال.

ورغم أن منظامت املجتمع املدين الُقطرية يف بعض الدول 

قد تكون أكرث عرضة للمخاطر وأعامل االنتقام والتنكيل، فهي 

تقدم خربات ومعارف محلية مثينة تساعد يف تشكيل الربامج 

ورمبا تيرس تحسني العالقات مع املجتمعات املحلية التي 

يتم تجنيد األطفال فيها. هذه العالقات مهمة، إذ ميكن للقادة 

املحليني املساعدة يف التعرّف عىل األطفال من مجتمعهم 

الذين رمبا تم تجنيدهم أو استخدامهم، فضالً عن تحضري 

املجتمعات لعودة األطفال املعرضني لخطر االنتقام لدى 

عودتهم أو املعرضني لخطر التجنيد مرة أخرى بعد العودة. 

ميكن ملنظامت املجتمع املدين أن تساعد يف التوعية 

وتعميم املعلومات عن الربوتوكول وأن تساعد يف رصد ما إذا 

كانت أعامل انتقال األطفال تحدث فعالً بالشكل املحدد يف 

الربوتوكول أم ال. 

ويف الحاالت حيث تشارك منظامت املجتمع املدين يف 

تقديم برامج إعادة اإلدماج، فإن العالقات الطيبة والثقة التي 

تبنيها مع القوات املسلحة عىل املستوى املحيل، أو األطراف 

األمنية املحلية األخرى بالدولة، أو الجامعات املسلحة، ميكن 

أحياناً أن تؤثر عىل أعداد الحاالت التي يتم استقبالها عىل 

املستوى املحيل. 

المعايير الدولية الداعمة د. 
لبروتوكوالت التسليم

إن جميع األطفال املجندين أو املستخدمني طرف القوات 

والجامعات املسلحة مستحقون إلطالق الرساح وللتعايف 

وللدعم يف إعادة اإلدماج. واملعايري الدولية – التي 

تشمل قوانني ُملزمة وأخرى غري ُملزمة – تقدم إطاراً قوياً 

ملعاملة األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات أو جامعات 

مسلحة.35 وهي تشمل:
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حظر أي تجنيد لألطفال تحت سن 15 عاماً من قبل 	 

جامعات أو قوات مسلحة، وأي تجنيد أو استخدام 

لألطفال تحت 18 عاماً من قبل جامعات مسلحة، وحظر 

أي تجنيد إلزامي أو قرسي ألي طفل تحت 18 عاماً 

يف القوات املسلحة، واملشاركة النشطة لألطفال بني 

16 و18 عاماً يف أعامل قتال. يُسمح بالتجنيد الطوعي 

لألطفال بني 16 و18 عاماً مبوجب رشوط معينة. 

معاملة األطفال املتورطني يف نزاعات مسلحة باألساس 	 

بصفتهم ضحايا النتهاكات جسيمة ممن يجب إعالء أولوية 

إعادة إدماجهم. 

أثناء إجراءات إخالء السبيل يكون تسليم األطفال 	 

املرتبطني سابقاً بجامعات وقوات مسلحة إىل عهدة 

عملية مدنية مستقلة بغيّة استعادة العالقات بني األطفال 

وعائالتهم ومجتمعاتهم كلام أمكن.

ال تتم املالحقة القضائية إال مع األطفال املتورطني يف 	 

جرائم خطرية، وليس ملجرد ارتباطهم بقوات أو جامعات 

بعينها، وهذا مع االلتزام باملعايري الدولية لعدالة 

األطفال،36 والتي تنّص عىل بدائل للمقاضاة واالحتجاز

معاملة األطفال املزعوم تورطهم يف جامعات مسلحة 	 

مدرجة عىل قوائم الجامعات اإلرهابية، مبوجب القانون 

الدويل واملعايري الدولية لعدالة األطفال، حيث يكون 

القضاء املتخصص املعني باألطفال هو جهة التقايض 

األساسية واملفضلة للتعامل مع األطفال املتهمني 
بجرائم إرهابية.37

إضافة إىل املذكور، منذ عام 1999 اعتمد مجلس األمن جملة 

من القرارات التي تطالب الدول األعضاء واألمم املتحدة 

واملانحني بضامن إعادة إدماج األطفال املجندين يف خرق 

للقانون الدويل.38 

كام دعا مجلس األمن واألمني العام الدول رصاحة إىل اعتامد 

إجراءات تسليم لنقل األطفال املرتبطني بالجامعات املسلحة 

إىل أطراف مدنية. يف القرار 2349 )2017(، شدد مجلس األمن 

عىل الحاجة إىل “رضورة إيالء اهتامم خاص ملعالجة مسألة 

من كان من النساء واألطفال مرتبطني يف السابق بجامعة بوكو 

حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية وإعادة إدماجهم، مبا يف 

ذلك عن طريق توقيـع وتنفيـذ بروتوكـوالت لإلسـراع بتسـليم 

األطفـال الـذين يشـتبه يف ارتباطهم بجامعـة بوكـو حـرام إىل 

الجهـات املعنيـة بحاميـة األطفـال، وكـذلك لكفالـة وصول 

الجهات املعنية بحامية األطفال إىل جميع املراكز التي يوجد 

بها أطفال”39 ويف العام التايل، يف قرار 2427 )2018(، شدد 

مجلس األمن باملثل عىل: “رضورة إيالء اهتامم خاص ملعاملة 

األطفال املرتبطني بجميع الجامعات املسلحة غري التابعة 

للدول أو الذين يدعى أنهم مرتبطون بها، مبا فيها الجامعات 

التي ترتكب أعامالً إرهابية، وال سيام عن طريق إنشاء إجراءات 

عمل موحدة بشأن التسليم الرسيع لهؤالء األطفال إىل 

الجهات املدنية املعنية بحامية الطفل”.40 ولدى تحديد واليات 

بعثات حفظ السالم، طالب مجلس األمن أيضاً أكرث من مرة، 
بأن تضع الحكومات إجراءات عمل موحدة لتسليم األطفال.41

ولقد دعا األمني العام إىل اعتامد بروتوكوالت تسليم يف 

عدة تقارير سنوية حول األطفال والنزاع املسلح.42 كام تقدم 

الفريق العامل مبجلس األمن املعني باألطفال والنزاع املسلح 

بتوصيات يف استنتاجاته بتقارير الدول املرفوعة لألمني العام 

حول األطفال والنزاع املسلح، يف دول مثل جمهورية أفريقيا 

الوسطى ونيجرييا، العتامد بروتوكوالت تسليم لنقل األطفال.43 

وأخرياً، يف سبتمرب/أيلول 2020 أصدرت لجنة الخرباء 

األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهه تعليقاً عاماً عىل 

املادة 22 من امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه عن 

األطفال يف حاالت النزاع، وقد طالب الدول بـ : “إعداد 

بروتوكوالت تسليم ملنع احتجاز األطفال يف عهدة القوات 

العسكرية وضامن نقلهم رسيعاً إىل سلطات حامية األطفال 

املدنية إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج باملجتمع”.44 ويف بيان 

صدر يف نوفمرب/ترشين الثاين 2019 أيضاً دعت اللجنة الدول 
إىل إنهاء االحتجاز العسكري لألطفال.45
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المزايا المحتملة التفاقات ه. 
بروتوكول التسليم

تيرّس بروتوكوالت التسليم توفري مسار مهم إلعادة إدماج 

األطفال املزعوم ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة. إنها 

تضفي الطابع املؤسيس واملمنهج عىل عملية تسليم األطفال، 

وتضمن املساواة يف وصول جميع األطفال الذين تجدهم 

القوات أو الجامعات املسلحة املوقعة عىل الربوتوكول، إىل 

خدمات الرعاية والحامية وإعادة اإلدماج. وهي أيضاً تقوي 

التعاون بني األطراف األمنية واملدنية وأطراف حامية األطفال، 

مع توفري الوضوح حول األدوار واملسؤوليات واإلجراءات 

الالزمة ملعاملة األطفال، ال سيام أثناء العمليات األمنية. 

وهي أيضاً توفر الحامية ملنظامت املجتمع املدين التي 

تقدم الخدمات لألطفال، والتي رمبا تُصّنف كأطراف داعمة 

لجامعات إرهابية أو قوات مسلحة معارضة. ما إن يتم اعتامد 

الربوتوكوالت، حتى ميكن للسلطات املدنية اتخاذ خطوات 

للتحضري الكايف لعامليها الستقبال األطفال وضامن التنسيق 

القوي وتفعيل مسارات وخدمات اإلحالة.

وبروتوكوالت التسليم رضورية أيضاً ملنع احتجاز وتقليل 

أعداد األطفال املحتجزين طرف القوات والجامعات املسلحة. 

دون توفر بروتوكوالت التسليم، قد ترتك الحكومات األطفال 

وراء القضبان لسنوات دون تهمة. وميكن إخالء سبيل بعض 

األطفال يف هذه الحالة – يف غياب الربوتوكوالت – فقط 

بناء عىل تقديرات القوات العسكرية عندما متتلئ منشآت 

االحتجاز أو إبان تدخالت من منظامت إنسانية أو أطراف داعية 

الحرتام حقوق اإلنسان. 

وبينام ال تتوفر بيانات محددة عن أعداد األطفال املخىل 

سبيلهم عرب بروتوكوالت التسليم، فاألدلة الواردة من حاالت 

بعينها توحي بأن يف بعض الحاالت يكون معدل إخالء 

السبيل عاٍل نسبياً. يف مايل عىل سبيل املثال، بني يوليو/

متوز 2017 ومارس/آذار 2020، تم نقل 79 من بني 94 طفالً 

متت مصادفتهم أو القبض عليهم جراء ارتباطهم املزعوم 

بجامعات مسلحة إىل عهدة أطراف حامية أطفال مدنية وطنية، 

مبوجب رشوط الربوتوكول.46 تحفظت الحكومة عىل الـ 15 

طفالً املتبقني بسبب خالفات حول أعامرهم الحقيقية.

حتى عندما مل تتحقق عمليات إخالء السبيل بانتظام كام هو 

ُمقرر يف بروتوكوالت التسليم يف بعض الحاالت، اعتمدت 

األطراف املعنية بحامية األطفال بقوة عىل هذه االتفاقات 

يف مطالباتها بالتنفيذ. ثبت أن بروتوكوالت التسليم مفيدة 

للغاية يف مواجهة الحكومات التي تحتجز األطفال جراء 

ارتباطهم املزعوم بالجامعات املسلحة – ومنها املوضوعة 

عىل قوائم اإلرهاب. كام استخدم املنارصون بروتوكوالت 

التسليم يف سياق املطالبة بأوامر العفو الرئايس عن األطفال 

املالحقني قضائياً عىل جرائم تم ارتكابها أثناء ارتباطهم 

بجامعات مسلحة. 

ويف حاالت عديدة، ثبت أن بروتوكوالت التسليم أسهل يف 

التفاوض حولها مقارنة باتفاقات أخرى متعددة املحاور 

واملوضوعات، مثل خطط العمل. ميكن أيضاً اعتامدها – أي 

بروتوكوالت التسليم – بشكل أرسع وميكن أن تُطبق يف 

مواقف نزاع نشب حديثاً. عىل سبيل املثال، فإن بروتوكول 

التسليم املُوقّع من قبل حكومة تشاد يف 2014 مل يؤد فقط 

إىل تيسري إخالء سبيل األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات 

سيليكا من جمهورية أفريقيا الوسطى، إمنا ثبت أيضاً كونه أداة 

مهمة لتسليم األطفال املحتجزين يف سياق العمليات ضد 

بوكو حرام يف منطقة حوض بحرية تشاد. 

وأخرياً، فإن بروتوكوالت التسليم تلعب دوراً هاماً يف تشكيل 

اإلطار القيمي للتعامل مع األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات 

أو جامعات مسلحة. يف مايل عىل سبيل املثال، دفع وجود 

بروتوكول تسليم مربم مع الحكومة بإخالء سبيل بعض 

األطفال من جامعات مسلحة وقوات دولية، حتى رغم أن هذه 

الجامعات والقوات مل تكن أطرافاً يف االتفاق. كام قال منسق 

حامية أطفال: “]بروتوكوالت التسليم[ مهمة ملواجهة عرضة 

األطفال للخطر… إنها وثيقة ذات تأثري عىل إجراءات وعمليات 

أخرى كثرية. إذا أقرّت الدولة بكون األطفال ضحايا، يسهل إذن 

حمل الدولة عىل توقيع اتفاق حامية املدارس مثال أو اتفاقات 

خطط العمل. ]إنها[ واحدة من األطر التي تساعد عىل تطبيع 

حامية األطفال”.47 وميكن لربوتوكوالت التسليم أن تساعد أيضاً 

يف أعامل املنارصة املتعلقة بجملة من األمور األخرى املرضة 

باألطفال يف النزاعات. عىل سبيل املثال، فإن توقيع اتفاق 

بروتوكول التسليم يف تشاد عام 2014 مهد الطريق ألنشطة 

املنارصة الداعية لتعزيز القضاء والعدالة لصالح األطفال. 

2. مقدمة حول بروتوكالت التسليم
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ي مفاوضات . 	
اتيجيات للتعامل �ف  اس�ت

بروتوكوالت التسليم
القسم التايل يوضح تفصيالً اسرتاتيجيات ميكن االستعانة بها للمساعدة يف نجاح التفاوض مع األطراف املعنية وتعزيز عملية 

التفاوض الرسيع والناجح عىل بروتوكوالت التسليم. 

اتيجيات لتعزيز مفاوضات بروتوكوألت التسليم اس�ت
عمل تحليل باملوقف من أجل تحسني فهم سياق مفاوضات بروتوكول التسليم، وباستخدام بعض . 1

االسرتاتيجيات أدناه، تحديد مسار فّعال للميض قدماً يف املفاوضات. 

التعرف عىل فرص لبدء مفاوضات بروتوكول التسليم مع الحكومة أو الجامعة املسلحة. قد يشمل هذا: . 2

تغريات يف النزاع تؤدي إىل تزايد عدد األطفال املجندين أو الجاري مصادفتهم ميدانياً أو املحتجزين. أ. 

فرتات من الهدوء النسبي عندما يكون من املحتمل أن متثل عملية توقيع بروتوكول تسليم مسألة أقل ب. 

حساسية سياسياً. 

مفاوضات خطة العمل بعد إدراج القوة أو الجامعة املسلحة يف مرفقات تقرير األمني العام السنوي املعني ج. 

باألطفال والنزاع املسلح أو حوار عام آخر مع أطراف يف النزاع مل تُدرج يف املرفقات بعد. 

محادثات السالم بني األطراف الخصمة، لكن مع تذكر أنه عىل النقيض من عمليات نزع السالح د. 

والترسيح األخرى، فيجب أال تكون هنالك رشوط مسبقة إلخالء سبيل األطفال من صفوف الجامعة أو 
القوات املسلحة.48

ضامن املشاركة النشطة من قبل األطراف املعنية يف الحكومة واهتاممها الحقيقي. . 3

إجراء تحليل مستفيض عن األطراف املعنية للتعرف عىل األطراف األعىل تأثرياً يف الحكومة يف وقت مبكر أ. 

من عملية التفاوض. 

كلام أمكن، التعرف عىل “األبطال” يف الحكومة، الذين قد يقدموا الدعم األسايس ملفاوضات الربوتوكول. ب. 

اتخاذ خطوات لتأمني اهتامم القوات املسلحة واألطراف األمنية األخرى بالدولة املشاركة يف تسليم األطفال. ج. 

قد يشمل هذا التعرف عىل ُمدافع عن الربوتوكول يف صفوف القوات العسكرية. ويف بعض الحاالت، قد يقدم 

منسقو حقوق اإلنسان أو مسؤولون آخرون يف القوات العسكرية دعامً قيّامً أثناء املفاوضات.

كلام أمكن، يجب اتخاذ خطوات للحفاظ عىل استمرارية املنسقني يف التفاوض، لضامن االتساق واالستمرارية د. 

والزخم يف املفاوضات. 
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3. اسرتاتيجيات للتعامل يف مفاوضات بروتوكوالت التسليم

التعرف عىل الحلفاء لدعم املنارصة لربوتوكوالت التسليم. وقد يشملون: . 4

وكاالت إنسانية أو منظامت مجتمع مدين أو هيئات حامية أطفال أخرى. أ. 

منسقو برامج مواجهة العنف الجندري/الجنساين. ب. 

أطراف محايدة ومنصفة مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر. ج. 

بعثات دبلوماسية ذات نفوذ تشمل – يف بعض األحوال – جامعات محلية/إقليمية من أصدقاء األطفال يف د. 

النزاع املسلح. 

املانحون الداعمون للقطاع األمني الذين ميكنهم ربط مساعدتهم ورشطها بتبني بروتوكوالت تسليم ه. 

وتنفيذها بشكل فعال. 

القوات املسلحة الحليفة. و. 

الدول املوقعة عىل بروتوكوالت تسليم والتي ميكنها أن تصف كيف تعمل الربوتوكوالت من حيث املامرسة. ز. 

مسؤولو األمم املتحدة من ذوي الخربة يف التفاوض عىل بروتوكوالت التسليم، مبا يشمل خرباء األمم ح. 

املتحدة باملقرات األساسية، ومسؤويل حامية األطفال الذين قادوا مفاوضات سابقة يف دول أخرى، وعنارص 

الفريق العامل املعني باألطفال والنزاع املسلح الذين ميكنهم تقديم الدعم السيايس أثناء املفاوضات. 

الجامعات املحلية التي ميكن أن تدعم إعادة إدماج األطفال والتي ميكن أن تثري أسئلة حول األطفال املزعوم ط. 

ارتباطهم بقوات وجامعات مسلحة من خالل ممثليهم املنتخبني. 

التوعية بالتزامات الحكومة املحلية والدولية إزاء وضع وموقف األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات . 5

وجامعات مسلحة.

قبل املفاوضات وخاللها، يجب ضامن إعداد ردود عن الرعاية قصرية وطويلة األجل والحامية وإعادة اإلدماج . 6

تكون قادرة عىل تقديم رعاية جيدة ودعامً جيداً لجميع األطفال الذين يتم التعرف عليهم ونقلهم، مبا يشمل 

التدخالت لصالح األطفال من ذوي االحتياج لخدمات متخصصة، مثل الفتيات، يف مواقع قريبة من األماكن التي 

تتم مالقاة األطفال فيها. 

بناء عىل املوقف، يجب تحديد العملية املثالية للتفاوض، وتشمل االعتبارات ذات الصلة: . 7

ما إذا كانت ستتم يف صورة اجتامعات ثنائية متكررة أو يف صيغة ورش عمل بني أطراف متعددة، أو يف أ. 

صيغة مختلطة بني هذا وذاك. 

كيف سيتم إرشاك األطراف الحكومية. قد يكون هذا عن طريق أعضاء يف لجان وزارية أو بوجود قائد أو ب. 

اثنني من الوزارات. 

ما إن يبدأ التفاوض، يكون من الرضوري اتخاذ خطوات للحفاظ عىل زخم املناقشات.. 8
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عمل تحليل للموقفأ. 

شدد عدد ممن متت مقابلتهم أثناء إعداد هذه التوجيهات عىل 

أهمية وجود فهم واضح للسياق املحيل قبل بدء مفاوضات 

بروتوكول التسليم. تنفيذ تحليل باملوقف قد يؤدي إىل التمهيد 

بشكل جيد للمفاوضات. قد يشمل هذا: تجميع البيانات 

واملعلومات عن تجنيد األطفال واستخدامهم يف الدولة، 

ومن أي مناطق، ومن قبل أي جامعات أو قوات، وتقييم أين 

ومتى وكيف ميكن احتجاز األطفال طرف القوات أو الجامعات 

املسلحة، وتحديد اإلطار الترشيعي/القانوين ملعاملة األطفال 

املزعوم ارتباطهم بقوات أو جامعات مسلحة، مبا يشمل 

النصوص القانونية التي قد تتضارب مع بروتوكول التسليم، 

وفهم سلوكيات وتوجهات الحكومة أو الجامعات املسلحة 

تجاه األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات أو جامعات مسلحة، 

ووضع خريطة بتوفر األطراف املعنية بحامية األطفال 

التي ستقدم خدمات الدعم وإعادة اإلدماج. بناء عىل هذه 

املعلومات، وباستخدام االسرتاتيجيات املوضحة تفصيالً يف 

هذا القسم من التوجيهات، ميكن للمنارصين تحديد املسار 

األمثل للتقدم إىل التفاوض. 

التعرف على فرص فتح المفاوضات ب. 
الخاصة ببروتوكول التسليم

ميكن لتوقيت مفاوضات بروتوكول التسليم أن يؤثر عىل تقبّل 

الحكومة أو الجامعة املسلحة ملقرتح التسليم، فضالً عن 

التأثري عىل وترية املفاوضات نفسها. والتغريات يف ديناميات 

النزاع واإلدراج مبرفقات تقرير األمني العام، ومحادثات 

السالم، تعد فرصاً مختلفة للبدء يف املفاوضات عىل التسليم.

تغري مجريات النزاع. مثة العديد من اتفاقات بروتوكول 

التسليم التي بدأت مفاوضاتها يف مراحل شهدت تغري 

ديناميات النزاع. يف كل من النيجر ومايل ونيجرييا،49 

وبوركينافاسو،50 كان التصعيد يف تجنيد واستخدام األطفال 

وزيادة معدالت احتجاز األطفال املدعى بارتباطهم بجامعات 

مسلحة، مبثابة فرصة لألمم املتحدة ملفاتحة الحكومات يف 

إعداد ردود فعل متسقة مع التزاماتها القانونية الدولية. هذه 

التغريات قد تهيئ عوامل تحفيز إضافية للسلطات الحكومية 

ليك تتحرك، ال سيام إذا كانت تفتقر إىل سبل أو خربات لدعم 

هؤالء األطفال. 

فرتات الهدوء النسبي. يف حني أن تدهور الوضع األمني 

يف الدولة قد يهيئ للحاجة إىل حامية األطفال، ففي بعض 

الحاالت بدأت األمم املتحدة مفاوضات بروتوكول التسليم 

أثناء فرتات الهدوء النسبي. يف جمهورية أفريقيا الوسطى 

عىل سبيل املثال، بدأت السلطات األممية أوالً يف مفاوضات 

التسليم عندما كان عدد األطفال املحتجزين عهدة الحكومة 

قليل نسبياً. بينام قد يقلل هذا من إلحاح االتفاق، فقد يؤدي 

أيضاً إىل جعل املفاوضات غري حساسة نسبياً. تأمل األمم 

املتحدة أنه مع اعتامد الربوتوكول فسوف ميثل إجراء وقائياً 

إضافياً لضامن أن األطفال الذين تتم مصادفتهم يف صفوف 

القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى لن يتعرضوا لالحتجاز. هذه 

اإلجراءات للتأهب والجاهزية ميكن أن يُنظر يف أمر تنفيذها 

أيضاً يف دول تواجه آثار نزاعات بدول الجوار. 

التفاوض عىل خطط العمل. عندما يتم إدراج القوات أو 

الجامعات املسلحة يف مرافق تقارير األمني العام السنوية 

املعنية باألطفال والنزاع املسلح، يفتح هذا األمر املجال أمام 

تواصل األمم املتحدة مع الطرف املدرج باملرفقات من أجل 

تطوير خطة عمل إلنهاء االنتهاكات الجسيمة التي أدرج بسببها 

يف املرفقات، فضالً عن انتهاكات حقوق الطفل األخرى. أثناء 

تلك املفاوضات، قد تناقش األمم املتحدة مسألة تسليم 

األطفال يف صفوف القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة، 

فضالً عن مناقشة مسألة تسليم األطفال من الجامعات/

القوات الخصمة الذين يف عهدة القوات/الجامعات الجاري 

التواصل معها. يف بعض الحاالت، أدى هذا بالحكومات إىل 

االلتزام بإعداد بروتوكوالت التسليم كجزء من تنفيذ خطة 

العمل. وبروتوكوالت التسليم يف كل من السودان وتشاد 

عىل سبيل املثال، تم التحضري لها كنقاط مرجعية ضمن 

اتفاقات خطة العمل. 

3. اسرتاتيجيات للتعامل يف مفاوضات بروتوكوالت التسليم
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دراسة حالة: التفاوض عىل بروتوكوالت التسليم يف تشاد 

يف 2007 تم إدراج الجيش الوطني التشادي عىل قوائم مرفقات التقرير السنوي لألمني العام حول األطفال 

والنزاعات املسلحة، جراء جرائم قتل وتشويه واغتصاب – وارتكاب أعامل عنف جنيس خطرية أخرى – بحق أطفال.51 

يف 15 يونيو/حزيران 2011 وقعت حكومة تشاد خطة عمل مع األمم املتحدة للتصدي لالنتهاكات الجسيمة. وافقت 

عىل اعتامد اتفاق بروتوكول تسليم كجزء من عملية تنفيذ خطة العمل الحالية. يف مطلع 2014 احتجزت القوات 

التشادية مجموعة من عنارص السيليكا السابقون بينهم 44 طفالً، من جمهورية أفريقيا الوسطى، وكانوا قد عربوا إىل 

تشاد.52 مل تتهم حكومة تشاد األطفال بجرائم، وواجه اليونيسف عدة معوقات سياسية وقضائية حالت دون زيارة 

املحتجزين. حشد احتجاز هؤالء األطفال الزخم لتوقيع الربوتوكول. وقعت الحكومة الربوتوكول يف 10 سبتمرب/

أيلول 2014 ووافقت مبوجبه عىل تسليم األطفال يف صفوفها ومن جامعات وقوات املعارضة واألطراف األخرى، مبا 

يشمل غري املواطنني.53 ويف العام نفسه، أخرج األمني العام الجيش التشادي من قوائم مرفقات تقريره، إبان التزام 

الطرف املذكور بخطة العمل.54 

أحياناً يكون مجرد التهديد باإلدراج عىل قوائم مرفقات التقرير 

السنوي لألمني العام دافعاً قوياً للتأثري عىل الحكومات يك 

تتفاوض عىل بروتوكوالت التسليم. عىل سبيل املثال، يف 

2020، أعلن األمني العام أنه من اآلن – حينئذ – فصاعداً، 

سوف يتم إدراج بوركينافاسو يف التقرير السنوي بصفة “كونها 

مبعث قلق”.55 رداً عىل هذا، تبني حرص الحكومة البوركينية 

عىل اتخاذ إجراءات إلظهار دعمها لحامية األطفال املترضرين 

من النزاع. وهذا بدوره أدى إىل بيئة حاضنة لتواصل اليونيسف 

وبدء التعامل فيام يخص بروتوكول التسليم.

يف بعض الحاالت، ميكن التفاوض أيضاً عىل بروتوكوالت 

التسليم أثناء الحوار العام مع أطراف النزاع التي مل يتم 

إدراجها باملرفقات.

محادثات السالم. أخرياً، مثلت محادثات السالم فرصاً 

اسرتاتيجية لالشتباك يف مناقشات عىل تسليم األطفال 

املرتبطني بالجامعات والقوات املسلحة.56 يف 2021 قبل 

انقالب وقع بتاريخ 25 أكتوبر/ترشين األول 2021، وكجزء من 

اتفاق سالم جوبا يف السودان، بدأت األمم املتحدة التفاوض 

عىل خارطة طريق مع الجامعات املسلحة، اشتملت عىل بنود 

تخص إعداد بروتوكوالت للتسليم. 

ضمان المشاركة واالهتمام من جانب ج. 
األطراف الحكومية األساسية

تحليل األطراف. مفاوضات بروتوكوالت التسليم الناجحة كثرياً 

ما ثبت اعتامدها عىل تحليل األطراف االسرتاتيجيني، لضامن 

أن األطراف األكرث تأثرياً يف الحكومة مشمولون يف عملية 

التفاوض من وقت مبكر يف العملية. بعض منظامت املجتمع 

املدين دأبت عىل املساعدة يف تقديم رؤى ومعلومات حول 

من يجب أن تستهدف األمم املتحدة إرشاكهم يف التفاوض 

بهذه الحكومة أو تلك. اإلخفاق يف إرشاك جميع الوزراء ذوي 

الصلة يف مفاوضات الربوتوكول أدى يف بعض الحاالت إىل 

إحساس بعض األطراف بالحكومات بأنهم أقل التزاماً برشوط 

الربوتوكول. متت مقابلة مسؤول معني بحامية األطفال أثناء 

إعداد هذا الدليل التوجيهي، وقد شدد عىل أهمية إرشاك 

األطراف الذين لهم دور مبارش يف التسليامت، مبا أن إرشاك 

أطراف كثرية قد يؤخر عملية التفاوض أو يخرجها عن مسارها. 

التعرف عىل أشخاص يقودون عملية الربوتوكول. يف بعض 

الدول، توصل عاملون باألمم املتحدة إىل شخصيات حكومية 

ترصفت وكأنها “أبطال” داعمة للربوتوكوالت. يف حالة واحدة 

عىل األقل قام ممثل عن الحكومة حتى بصياغة املسودة 

3. اسرتاتيجيات للتعامل يف مفاوضات بروتوكوالت التسليم
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األوىل من الربوتوكول. هؤالء األشخاص ميكن أن يكونوا 

فعالني للغاية يف تأمني دعم مختلف الوزارات. 

اهتامم القوات املسلحة باألمر وكذلك األطراف األمنية 

األخرى. رغم أنه من الصعب أحياناً الحصول عىل اهتامم 

القوات املسلحة واألطراف األمنية األخرى بالدولة، فهذه 

األطراف من بني األطراف األهم لعملية التفاوض. عندما 

يكون بروتوكول التسليم موقعاً أو مقبوالً من قبل وزارة 

الدفاع، فإن القوات التي تنفذ الربوتوكول تصبح مسؤولة 

مبارشة أمام سلسلة القيادة املبارشة الخاصة بها، ما يساعد 

يف تحسني املساءلة/املحاسبة. يف بعض الدول منسقني 

لحقوق اإلنسان يف الجيوش الوطنية، كانوا مهمون يف فتح 

املجال للتفاوض عىل الربوتوكوالت. عىل سبيل املثال، يف 

أوغندا، أجرى ضباط عسكريون متخصصون بحقوق اإلنسان 

من صفوف القوات املسلحة األوغندية، أنشطة منارصة داخلية 

بوزارتهم، للتفاوض واعتامد خطة عمل 2009 واتفاق تسليم 

2011 لألطفال املحتجزين. حتى دون هؤالء املنسقون، ميكن 

أن يساعد وجود ممثلني متعاطفني من املؤسسة العسكرية، 

قادرين عىل مساعدة العاملني باألمم املتحدة عىل قياس 

قابلية الجيش واستعداده ملناقشات بروتوكول التسليم ومدى 

إمكانية تعجيل هذه املحادثات.

الحفاظ عىل نفس املنسقني عىل امتداد عملية التفاوض. ما 

إن تم التعرف عىل األطراف الرئيسية يف العملية، فكلام أمكن، 

يجب اتخاذ خطوات للحفاظ عىل نفس املنسقني يف عملية 

التفاوض عىل امتدادها. يساعد هذا يف ضامن االستمرارية 

واالتساق والزخم يف املفاوضات.

3. اسرتاتيجيات للتعامل يف مفاوضات بروتوكوالت التسليم

عدة أطفال تم ترسيحهم من الجامعات املسلحة، 
يرتادون هذه املدرسة الثانوية يف رشق جمهورية الكونغو 

 الدميقراطية، وهي مدرسة إلعداد املعلمني واملعلامت. 
© Flickr/Julien Harneis.
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التعرف على الحلفاء لدعم مناصرة د. 
اتفاق بروتوكول التسليم

إن دعم األطراف الخارجية للعملية كثرياً ما يساعد مفاوضات 

بروتوكول التسليم. رغم أنها ال تشارك مبارشة يف املفاوضات، 

فإن أصواتها قادرة عىل تعزيز وتدعيم مكانة وأهمية معاملة 

األطفال كضحايا باألساس وقبل أية اعتبارات أخرى، واتخاذ 

خطوات لضامن قدرة األطفال املترضرين عىل االستفادة من 

خدمات الدعم وإعادة اإلدماج ذات الصلة.

هيئات املساعدات اإلنسانية وحامية األطفال. تلقى 

املتفاوضون الرئيسيون - ويف بعض األحيان نسقوا – الدعم 

من هيئات املساعدات اإلنسانية وحامية األطفال ومنظامت 

املجتمع املدين التي ساعدت بحوثها وأنشطتها الخاصة 

باملنارصة يف تسليط الضوء عىل مصاب األطفال املزعوم 

ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة، يف الحصول عىل 

الدعم املنشود وخدمات إعادة اإلدماج املطلوبة.

األطراف املعنية بالتعامل مع العنف الجندري/الجنساين. 

األطراف التي تساعد األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات/

جامعات مسلحة من الناجني من االغتصاب وغريه من أشكال 

العنف الجنيس، ميكنها تقديم املنارصة لضامن حصول هؤالء 

األطفال عىل الخدمات التي يحتاجون إليها. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر. هي منظمة إنسانية محايدة 

وغري منحازة ومستقلة، تشتبك يف حوار رسي وثنايئ بغرض 

الحامية، مع جملة من األطراف يف النزاعات املسلحة واملواقف 

العنيفة األخرى. ميكن أن يكون أمراً بناًء للمفاوضني مناقشة 

بروتوكوالت التسليم مع اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

البعثات الدبلوماسية واملانحون. وصف عاملون باألمم 

املتحدة أيضاً من بني املتعاونني يف بروتوكوالت التسليم، 

سفارات الدول ذات النفوذ التي تدعم وتنارص توقيع 

الربوتوكوالت وتعزز من الرسائل الخاصة باملعايري الدولية 

لحامية األطفال. يف بعض الحاالت، ساعدت بعثات دبلوماسية 

يف الوصول إىل أطراف حكومية كان من الصعب لوال تدخلها 

أن يصل إليها املفاوضون. إضافة إىل هذا، ميكن للامنحني 

والبعثات الدبلوماسية أيضاً لعب دور مهم يف املساعدة عىل 

تقديم الدعم املايل لربامج إعادة اإلدماج وخدمات الدعم 

األخرى. ويف تلك الدول التي بها “مجموعة أصدقاء األطفال 

يف النزاع املسلح” – التي تجمع بني حكومات للتصدي لقضايا 

ترضر األطفال يف النزاعات – ميكن للمفاوضني االشتباك مع 

املجموعة ليك تساعدهم يف إعالء أولوية الربوتوكوالت، مع 

دعم املفاوضات وعمليات التنفيذ. 

تقديم املانحني الدعم للقطاع األمني. بعض املانحني 

قد يقدمون للقطاعات األمنية بالحكومات دعامً، بينام هذه 

القطاعات تجند أو تستخدم أطفاالً و/أو تحتجز األطفال بشكل 

متكرر، من طرف الجامعات أو القوات املعارضة/املناوئة، 

وهو السلوك الذي يرجح أال تقبله األطراف املانحة من 

قواتها الخاصة بها. من املهم أن يقيّم املانحون احتاملية أن 

تؤدي عالقات الدعم هذه إىل اإلسهام يف اإلرضار باألطفال 

وعائالتهم ومجتمعاتهم.57 يجب أن يشجع املفاوضون 

املانحني عىل ربط مساعداتهم األمنية باعتامد وتنفيذ – بشكل 

فعال – بروتوكوالت التسليم التي تشمل بنوداً بإحالة جميع 

األطفال الذين تتم مصادفتهم – أو من هم رهن احتجاز 

القوات – مبا يشمل األطفال يف صفوف القوات. 

ولقد اتخذت دول مثل الواليات املتحدة خطوات هامة 

لربط مساعداتها األمنية للدول التي تجند وتستخدم جنوداً 

أطفاالً برشوط،58 لكن ذلك الترشيع ال ميتد إىل األطفال 

املزعوم ارتباطهم بقوات/جامعات مسلحة لدى الجامعات أو 

القوات املناوئة.

يف بعض الحاالت، قد تشتبك القوات املسلحة للحكومات 

املانحة يف عمليات عسكرية مشرتكة مع القوات املسلحة 

الوطنية بالدولة املترضرة التي يشارك بها أطفال يف ساحات 

املعارك. هذه الحكومات املانحة يجب أن تستثمر يف فرض 

نظام قوي لدعم األعامل التي تصب يف صالح األطفال. يف 

مايل عىل سبيل املثال، تعاونت القوات الفرنسية بشكل وثيق مع 

القوات املالية وبدأت يف مصادفة أطفال يُعتقد أنهم متصلون 

بالجامعات املسلحة يف شامل البالد. أصبح قائد القوات 

الفرنسية منارصاً مهامً وفعاالً لتوقيع بروتوكول التسليم يف مايل. 

الدول التي وقعت ونفذت بروتوكوالت التسليم. يف حالة 

واحدة عىل األقل، كان الحصول عىل دعم املنارصة من دولة 

وقعت ونفذت بروتوكول التسليم، مسألة فعالة للغاية. أثناء 

مفاوضات بروتوكول التسليم يف بوركينافاسو، تقابل وفد 

اشتمل عىل ممثلني عن الحكومة مع السلطات يف النيجر – 

التي سبق لها أن نفذت بروتوكوالً – للتعلم من خرباتهم. 

3. اسرتاتيجيات للتعامل يف مفاوضات بروتوكوالت التسليم
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هيئات األمم املتحدة األخرى. الحصول عىل الدعم من 

هيئات ومقار األمم املتحدة األخرى ثبتت فعاليته بدوره يف 

مفاوضات بروتوكوالت التسليم. يف بعض األحيان، إذا كانت 

مثة مقاومة داخلية للسعي يف مفاوضات بروتوكوالت التسليم 

يف اليونيسف أو بعثة حفظ السالم األممية يف دولة بعينها، 

فإن املنسقني العامليني باملقار الرئيسية ميكنهم املساعدة 

يف توضيح أهمية بدء هذه املحادثات. 

إضافة إىل املذكور، فإن خرباء حامية األطفال الذين قادوا 

بنجاح جهوداً مامثلة يف دول أخرى، ميكن أن يقدموا املساعدة 

العملية أثناء املفاوضات الجارية. هؤالء الخرباء دعموا 

املفاوضات يف – عىل سبيل املثال – الكامريون ونيجرييا 

وبوركينافاسو. كأطراف خارجية، ميكنهم تحمل خطر اعتبارهم 

“أشخاص غري مرغوب فيهم” بالدولة املضيفة دون تعريض 

العمليات اإلنسانية بالدولة للخطر. كام أن العاملني أصحاب 

الخربات من مكاتب دول أخرى، ميكنهم تقديم تدريبات مهمة 

ودعامً اسرتاتيجياً، ال سيام يف تحضري اعتامد بروتوكول. أخرياً، 

ميكن أن يساعد مكتب املمثل الخاص لألمني العام ملعني 

باألطفال والنزاع املسلح يف توفري الدعم السيايس رفيع 

املستوى، واملنارصة، يف تحريك املفاوضات إىل األمام. يف 

بوركينافاسو ويف النيجر، خاطب ممثل األمني العام رؤساء 

الدولتني يف أوقات مختلفة فيام يتعلق باحتجاز األطفال 

املترضرين من النزاع، من أجل تشجيعهم عىل التزامات 

حول ذلك امللف. 

مجلس األمن. القرارات والوثائق األخرى الصادرة عن مجلس 

األمن التي تطالب رصاحة باعتامد بروتوكوالت التسليم، 

ميكن أن تساعد يف توصيل رسالة حول أهمية إعالء أولوية 

هذه االتفاقات، يف أوساط القيادات العليا بالهيئات األممية 

والحكومات عىل السواء.59 

املجتمعات املحلية. ميكن للمجتمعات املحلية أيضاً أن 

تكون حليفاً مهامً يف املفاوضات. ميكن تشجيعها عىل إثارة 

أسئلة حول خطط الحكومة للتعامل مع األطفال الجاري 

تجنيدهم من صفوف تلك املجتمعات. ميكن أيضاً أن تكون 

قادرة عىل تحميل ممثليها السياسيني املسؤولية عن عدم الرد 

والتعامل بجدية. إن إرشاك املجتمعات ذات الصلة رضوري 

أيضاً للتمهيد للعودة اآلمنة وإعادة اإلدماج والتقبل لألطفال 

املزعوم ارتباطهم بالقوات والجامعات املسلحة. 

 التوعية بااللتزامات القانونية المترتبة ه. 
على الحكومة فيما يخص األطفال 

المزعوم ارتباطهم بقوات أو جماعات 
مسلحة

قبل املفاوضات، يُنصح بإجراء تحليل لإلطار القانوين املحيل 

والدويل املنطبق، حول معاملة األطفال املزعوم ارتباطهم 

بقوات/جامعات مسلحة واملعوقات املحتملة للمناقشات يف 

الدولة املعنية. 

ما إن يتم التعرف عىل األطراف ذات الصلة، تصبح التدريبات 

وفعاليات التوعية حول القانون واملعايري الدولية ملعاملة 

األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات/جامعات مسلحة، رضورية 

لبناء قاعدة من الدعم داخل الحكومة، قبل املفاوضات 

وخاللها. الحكومات ملزمة عىل سبيل املثال بقواعد اتفاقية 

حقوق الطفل والربوتوكول االختياري ملشاركة األطفال يف 

النزاعات املسلحة، وميكنها أن تختار االلتزام باملعايري 
املوىص بها يف مبادئ باريس طواعية.60

إضافة إىل هذا، وقبل املفاوضات، من املفيد التعرف عىل 

التزامات الدولة الداخلية الخاصة بحامية األطفال املزعوم 

ارتباطهم بقوات/جامعات مسلحة، ونظم وخدمات الدعم 

املتوفرة يف هذا امللف. قد تكون هنالك نصوص قانونية 

داعمة إلعادة دمج األطفال املذكورين، يف قوانني حقوق 

الطفل أو قوانني حامية األطفال و/أو قوانني عدالة األطفال، 

التي قد تشدد بقوة عىل إيجاد بدائل لالحتجاز أو فرص إلعادة 

التأهيل. يف بعض الدول، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، 

تتوفر ترشيعات بالدول تقّر باألطفال كضحايا وتجرّم التجنيد 

اإلجباري لألطفال من قبل الجيش التابع للدولة، والتجنيد 

واالستخدام من قبل الجامعات املسلحة غري التابعة للدولة.61 
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وقد تكون الحكومة قد وقعت أيضاً مع هيئة أممية أخرى أو 

أطراف إنسانية أخرى ما ينص عىل دعمها لألطفال املزعوم 

ارتباطهم بجامعات/قوات مسلحة. عىل سبيل املثال، يف تشاد 

يف عام 2007، قبل االشتباك يف خطة العمل ومفاوضات 

التسليم، وقعت الحكومة اتفاقاً مع اليونيسف ينص عىل 

إجراءات تسليم األطفال التشاديني املشاركني يف النزاع. 

اعتربت الحكومة بروتوكول التسليم املوقع يف 2014 – متديداً 

لالتفاق القائم قبل التفاوض. 

ويف بعض الحاالت قد ال يكون مثة وجود للترشيع املحيل 

حول عدالة األحداث وحامية األطفال، أو قد يكون ضعيفاً 

أو ال يتم تنفيذه بفعالية. كام أن بعض ترشيعات مكافحة 

اإلرهاب أو األمن الوطني قد تقوض من أو تتعارض مع ترشيع 

حامية األطفال أو قوانني وإجراءات حامية األطفال كضحايا. 

ويف مثل هذه املواقف، قد يُنصح بالرتكيز عىل االلتزامات 

القانونية الدولية للدولة وإعالء أولوية قوانني األطفال والنشء 

عىل قوانني مكافحة اإلرهاب واألمن الوطني.62 

اإلعداد للرعاية قصيرة وطويلة األجل و. 
والحماية وإعادة اإلدماج

قد ترتدد بعض الحكومات يف توقيع بروتوكوالت التسليم من 

دون برامج قوية لدعم رعاية وحامية وإعادة إدماج األطفال.63 

عىل وجه الدقة، ميكن للحكومات أن ترغب يف ضامن أال 

ميثل أي طفل يُخىل سبيله تهديداً أمنياً للسكان املحليني، أو 

أن يستمر خطر تجنيده من جديد من قبل جامعات أو قوات 

مسلحة، أو أن يتعرض للتنكيل واالنتقام من املجتمع. 

كثرياً ما تقيّم الحكومات توفر وسعة استيعاب وجودة الربامج 

املقدمة لها قبل التنازل عن األطفال يف حيازتها. ويف غياب 

هذه الربامج، أو حيثام تستمر بواعث القلق حول سالمة وأمان 

األطفال املعنيني واملجتمع املحيل، تصبح الحكومة أكرث 

إقباالً عىل احتجاز األطفال بغري أجل مسمى دون اتهامات 

ودون إمدادهم بخدمات.

ويف بعض الدول، تقدم الحكومات برامج إعادة اإلدماج 

وخدمات الدعم األخرى عرب الوزارة املسؤولة عن حامية 

األطفال. يف حاالت أخرى، فإن إعادة اإلدماج والخدمات 

الداعمة تقدم من املجتمع املدين. يف الصومال، لزيادة 

ثقة الحكومة يف قدرات منظامت املجتمع املدين املحلية 

عىل تنفيذ برامج الرعاية لألطفال املزعوم ارتباطهم بقوات/

جامعات مسلحة، تفحص وكالة االستخبارات واألمن الوطني 

املنظامت املشاركة يف إعادة اإلدماج وتفرض معايري دنيا 

عليها االلتزام بها. وهناك مسؤول/منسق مدين يساعد يف 

نقل األطفال من األمن إىل طرف املنظامت، كثرياً ما يزور 

برامج إعادة اإلدماج. تيسري هذا النوع من التواصل الحكومي 

واإلرشاف الحكومي، قد يساعد يف بعض الحاالت، عىل ضامن 

جودة الربامج وتقليل القلق من املخاطر األمنية املتصورة 

والتي تحد أحياناً من نقل األطفال مع اعتبار نقلهم مسألة 

تنطوي عىل مخاطر.

يعد إظهار الجاهزية والقدرة عىل الرعاية والحامية وإعادة 

اإلدماج لألطفال إجراء بناء ثقة مهم. عىل سبيل املثال، حتى 

رغم عدم توقيع نيجرييا بعد عىل بروتوكول التسليم – حتى 

كتابة هذه السطور – فإن العاملني باألمم املتحدة استمروا 

يف تشجيع الحكومة عىل نقل األطفال إىل اليونيسف لتقديم 

الخدمات إليهم، مبا يشمل الدعم يف إعادة اإلدماج. متول 

اليونيسف مركزاً إلعادة اإلدماج/ترانزيت تديره وزارة شؤون 

املرأة والتنمية االجتامعية بوالية بورنو، ما يسلط الضوء عىل 

جاهزيتها والتزامها بدعم األطفال املفرج عنهم. عىل مدار 

السنوات املاضية، أخلت حكومة نيجرييا سبيل األطفال 

املزعوم ارتباطهم بالجامعات املسلحة، لصالح هذه 

املنشأة، وإن مل تتحول هذه املامرسة إىل مامرسة ممنهجة أو 

متبعة بشكل نظامي.

الرعاية قصرية األجل، والحامية، والتعامل بشأن إعادة 

اإلدماج. يف بعض الحاالت، فإن نسق املفاوضات الرسيع 

عىل بروتوكوالت التسليم يرتك وقتاً قليالً )أقل من الالزم( لبدء 

برامج إعادة اإلدماج الناجحة. لكن – مع وجود خطط للتعامل 

األطول أجالً – يجب عىل املفاوضني ضامن الحد األدىن من 
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التأهب/الجاهزية الستقبال األطفال، مبا يشمل من لديهم 

احتياجات خاصة، مثل األطفال أصحاب اإلعاقات والفتيات 

– ويشمل هذا من هن حوامل أو لديهن أطفال – واألطفال 

املصابني بجروح وأمراض أو من ذوي االحتياج لرعاية الصحة 

العقلية. يجب أيضاً اتخاذ خطوات لضامن قدرة األشقاء/

الشقيقات عىل االستمرار عىل اتصال بعضهم ببعض، ال سيام 

إذا كانت هنالك منشآت منفصلة للفتيات والفتية. 

ميكن أن تشمل بعض الخطوات األولية رسم خارطة بنظم 

حامية األطفال القامئة بالفعل، مبا يشمل ترتيبات الرعاية 

البديلة املؤقتة، التي ميكن لألطراف البناء عليها. يويص 

الخرباء بربامج الرعاية والحامية وإعادة اإلدماج التي تُنفذ من 

خالل أو عىل صلة بنظم حامية األطفال، أو تعزيز قدرات 

النظم القامئة، كلام أمكن.64 

عند االفتقار ملثل هذه الخدمات، سعى املفاوضون وراء 

منشآت مؤقتة أخرى الستضافة األطفال املفرج عنهم. يف 

مايل، أعادت األمم املتحدة تخصيص بعض املآوى للمرشدين 

وحولتها إىل منشآت رعاية مؤقتة لألطفال املحولني إىل طرفها. 

يف أثناء املفاوضات، يجب وضع خطط لبناء قدرات املجتمع 

املدين واملوظفني الحكوميني ذوي الصلة عىل استقبال 

ودعم إخالء سبيل األطفال، مبا يشمل مراكز الدعم. يف بعض 

الحاالت، قد يكون العاملني جدد عىل سياقات النزاع املسلح أو 

تجنيد األطفال، أو يكونوا هم أنفسهم مترضرون بشكل مبارش 

من أعامل جامعة أو قوة مسلحة. يرجح أن يحتاجوا إىل تدريب 

إضايف عىل نُهج حامية األطفال األساسية، وتشمل إدارة الحاالت 

الشاملة وبرامج إعادة اإلدماج. وقد يكون لدى هيئات األمم 

املتحدة ومنظامت املجتمع املدين صاحبة الخربات يف إعادة 

اإلدماج، دوراً مهامً يف هذه التدريبات األولية. 

تعامالت إعادة اإلدماج طويلة األجل. حيثام تتواجد برامج 

إعادة اإلدماج القوية طويلة األجل، ميكن لألطفال املحالني 

ألطراف حامية األطفال أن يقضوا عدة أشهر يف مراكز انتقالية 

ومراكز رعاية مؤقتة، أو يف منشآت رعاية سكنية مامثلة 

حيث يحصل األطفال عىل الرعاية الفورية والحامية ويتلقون 

الخدمات لتحضريهم وعائالتهم إلعادة اإلدماج، يف حني يبدأ 

التواصل فيام يخص تعقب األرسة ومل الشمل ويبدأ االتصال 

بالعائالت.65 ويف بعض األماكن، طرأ تحّول نحو الرعاية 

املجتمعية. قد يشمل هذا برامج إعادة اإلدماج غري السكنية، 

حيث يحصل األطفال عىل خدمات مامثلة لتلك املقدمة عرب 

الربامج السكنية، لكن يف هذه الحالة يعيشون يف مجتمعاتهم 

يف إطار الرعاية األرسية. يتضح من األبحاث أن هذه الربامج 

مفيدة بصورة خاصة للفتيات املترضرات. 66 

ما إن تتم فرتة الدعم األّويل للربامج، وعندما يصبح من 

اآلمن فعل ذلك، قد يساعد األطراف من املدنيني يف اسرتداد 

العالقات بني األرسة والطفل، عىل أمل أن يؤدي هذا إىل مل 

شمل األرسة وإعادة دمج الطفل بالبيت واملجتمع. االختيارات 

الخاصة بالربامج يجب أن تكون متكيفة مع االحتياجات الفردية 

للطفل. قد تعتمد طبيعة الربنامج عىل الخدمات املتوفرة 

بالفعل، أو أعداد األطفال املنقولني، أو االعتبارات األمنية 

الراهنة، أو سعة الربامج، أو االحتياجات والطلبات الخاصة 

باألطفال والعائالت. 

ويف بعض الدول، فإن عدم توفر األمن )أو التصور بعدم 

توفره( حول منشآت ومرافق إعادة اإلدماج، أدى إىل إبطاء 

وأحياناً إعاقة التسليامت متاماً. ميكن لألطراف أن تتعاون عىل 

العثور عىل حلول لتخفيف بواعث القلق األمنية. عىل سبيل 

املثال، يف الصومال، تفحص الحكومة مراكز الرتانزيت التابعة 

ملنظامت املجتمع املدين وتقيّم وضعها األمني قبل إخالء 

سبيل األطفال طرف القوات/الجامعات. يف بعض الدول، مثل 

النيجر، تبقى منشآت الرتانزيت رسية، ومواقعها معلومة لقلة 

من األطراف. عندما اعتمدت مايل للمرة األوىل بروتوكوالت 

التسليم، كان عىل األطراف املعنية بحامية األطفال التفاوض 

مع السلطة اإلدارية املحلية عىل ضامن توفر التصاريح 

الالزمة والدعم من املجتمع املحيل الستضافة أطفال مزعوم 

ارتباطهم بجامعات/قوات مسلحة يف املنطقة. ويف بيني 

بجمهورية الكونغو الدميقراطية، كانت مثة صالت قوية بني 

مركز الرتانزيت والرشطة املحلية، مبا يشمل وضع املركز عىل 

مسار دورية الرشطة االعتيادية اليومي.
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أيا كان الربنامج املُختار، فمن املهم إلعادة الدمج والربامج 

الداعمة األخرى لألطفال، أن تتواجد وترتسخ محلياً. يسمح 

هذا بأن تتم التسليامت عىل املستوى املحيل، حيث من 

اآلمن عمل هذا، وتجنب عمليات النقل املطولة واملرهقة إىل 

العاصمة حيث يبتعد األطفال أكرث عن عائالتهم وعن فرصة 

املتابعة بعد أن يعود األطفال إىل بيوتهم. 

ويف بعض الدول، ميكن لقيادات املجتمع املحيل التعرف عىل 

األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات/جامعات، أو عرب الخدمات 

العامة. ويف هذه الحاالت، ميكن نقل األطفال إىل برامج إعادة 

إدماج قامئة للحصول عىل الخدمات، وإن كان هذا عادة ما 

يحدث بصورة غري رسمية وخارج إطار بروتوكول التسليم. 

يف جميع الحاالت، يجب االهتامم بعدم تحفيز األطفال 

بغري قصد عىل االنضامم إىل قوات أو جامعات مسلحة من 

خالل منحهم امتيازات جذابة ال تتوفر لغريهم من األطفال 

املعرضني للخطر يف املجتمع، ليك يعودوا. 

اعتبارات تخص عملية مفاوضات ز. 
بروتوكول التسليم

الخرباء الذين قابلتهم ووتش-ليست شددوا عىل أن إدارة 

عملية املفاوضات كانت جزءاً مهامً بقدر أهمية إدارة 

حساسيات الرشطة تجاه بروتوكوالت التسليم. يجب عىل 

املفاوضني التفكري جيداً يف متى وكيف يشارك األطراف يف 

مفاوضات الربوتوكول، وبأي ترتيب. 

االجتامعات الثنائية و/أو ورش العمل. يف بعض البلدان، 

مثل مايل عىل سبيل املثال، عقد املفاوضون سلسلة من 

االجتامعات الثنائية حاولوا خاللها تأمني اهتامم وموافقة 

األطراف املختلفة عىل العملية. يف دول أخرى، مثل بوركينا 

فاسو، وقعت املفاوضات عرب سلسلة من ورش العمل مع 

األطراف، يف البداية للتوعية بالقضايا األساسية، ثم للتفاوض 

عىل نّص الربوتوكول ووثائقه التنفيذية. 

وأحياناً ما تشتمل املفاوضات عىل مزيج من املفاوضات 

الثنائية مع األطراف األساسية – التي تبدأ باملوافقة األكرث 

أهمية، مثال من وزارة الدفاع – فضال عن ورش عمل تجتمع 

فيها جميع األطراف املعنية. 

القيادة الوزارية أو اللجنة الوزارية املسؤولة. يف بعض 

الحاالت، تقوم الحكومة بتكليف وزارة معينة بقيادة 

املفاوضات، تتعامل مع جميع األطراف األساسية ومع األمم 

املتحدة. ويف دول أخرى، مثل النيجر، شكلت الحكومة لجنة 

وزارية تتوىل التفاوض واإلرشاف عىل التنفيذ لربوتوكول 

التسليم. إذا كانت لدى الدولة هيئة متعددة القطاعات 

قامئة بالفعل تعمل مبلف األطفال والنزاعات املسلحة، 

مثلام هو الحال يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، فهذه 

املجموعة تقود املفاوضات وتتوىل اإلرشاف عىل تنفيذ 

بروتوكول التسليم.

الحفاظ عىل الزخم. أثناء املناقشات، من املهم أن يحافظ 

املفاوضون الرئيسيون عىل زخم املفاوضات، ال سيام يف 

الدول التي بها نزاعات، حيث تكون معدالت ووترية التغري 

يف العاملني )تغرّي حملة املناصب( بالحكومة رسيعة وعالية، 

وكذلك يف هيئات األمم املتحدة العاملة بها ويف هيئات 

حامية األطفال. شدد عدد من األطراف املعنية بحامية األطفال 

عىل أهمية املتابعة الوثيقة واللصيقة للمناقشات، لتحميل 

األطراف املسؤولية عن األعامل املتفق عليها، بحيث ال 

تتعطل املفاوضات.
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خالل السنوات املاضية، بدأت األمم املتحدة التواصل مع 

الجامعات املسلحة بشأن إعداد بروتوكوالت للتسليم. هذه 

االتفاقات متتد مبا يتجاوز ترسيح األطفال وإخالء سبيلهم من 

صفوف الجامعات املسلحة، ومبا يشمل نقل جميع األطفال 

الذين تتم مقابلتهم أثناء القتال رهن احتجاز الجامعة، مبن 

فيهم من ينتمون لجامعات أو قوات مناوئة. 

إن االعتامد الناجح لربوتوكوالت التسليم من قبل جامعة 

مسلحة واحدة عىل األقل يُظهر مرونة هذه االتفاقات وقدرتها 

عىل الرسيان يف سياقات ومواقف جديدة، وأن تتعامل مع 

احتجاز األطفال يف النزاعات املسلحة. 

قد تكون الُنهج التقليدية للتواصل أقل صلة يف املناقشات 

مع الجامعات املسلحة، والعديد منها قد تفتقر إىل املوارد 

والقدرات املتوفرة للحكومات. هناك بروتوكول تسليم رسمي 

واحد تم توقيعه مع جامعة مسلحة حتى اآلن، وهي أنصار الله 

)كانت تُعرف مبسمى “الحوثيني”( يف اليمن.

عداد بروتوكوألت  األعتبارات األأساسية ألإ
التسليم مع الجماعات المسلحة 

حيثام تنجح األمم املتحدة يف التواصل مع 

جامعة مسلحة بشأن حامية األطفال، عىل سبيل 

املثال من خالل الحوار العام، أو املفاوضات 

عىل خطة العمل، أو محادثات السالم، فعىل 

املفاوضني التفكري يف أمر املطالبة باعتامد 

بروتوكوالت تسليم ضمن التزامات الجامعة 

املسلحة التي تتم املطالبة بها، حسب االقتضاء.

 اعتبارات تخص التواصل مع . 	
الجماعات المسلحة فيما يخص 

إعداد بروتوكوالت التسليم

أطفال كانوا مرتبطون سابقاً 
بجامعات مسلحة يلعبون مبركز 

إلعادة التأهيل يف جمهورية 
 أفريقيا الوسطى.

© Flickr/Gregoire Pourtier.
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4. اعتبارات تخص التواصل مع الجامعات املسلحة فيام يخص إعداد بروتوكوالت التسليم

دراسة حالة: إعداد بروتوكول التسليم مع أنصار الله يف اليمن 

أنصار الله حامعة أقلية دينية مسلحة بقيادة عبد امللك الحويث. وصلت إىل السلطة بعد عدة جوالت من النزاع مع 

القوات املسلحة اليمنية. يف 2021 كانت أنصار الله تسيطر عىل شامل غرب اليمن، مبا يشمل العاصمة صنعاء، فضال 
عن منطقة مأرب.67 تترصف املجموعة بصفتها الحكومة الفعلية، ويعيش نحو 24 مليون نسمة تحت إدارتها.68

يف 2011 كانت أنصار الله مدرجة يف قوائم مرفقات تقرير األمني العام السنوي حول األطفال والنزاع املسلح 

بسبب تجنيد واستخدام األطفال.69 يف 2016 كانت أيضاً مدرجة بالقوائم عىل ذمة قتل وتشويه األطفال والهجامت 

عىل املدارس و/أو املستشفيات.70 كان تقرير األمني العام السابق هو أول تقرير أفاد باحتجاز أنصار الله ألطفال، 

يف التقرير السنوي لعام 2016 حول األطفال والنزاع املسلح.71 أفاد األمني العام الحايل يف التقارير السنوية حول 

األطفال والنزاع املسلح، بزيادة أعداد األطفال املحتجزين من قبل املجموعة يف أعوام 72،2018 73،2019 74.2020 

بعد إدراج أنصار الله باملرفقات الخاصة بتقارير األمني العام، يتوىل فريق العمل القطري للرصد واإلبالغ مسؤولية 

التواصل مع املجموعة إلعداد وتطوير خطة عمل إلنهاء والوقاية من االنتهاكات الجسيمة التي أدرجت املجموعة 

ألجلها بالتقرير. نظراً للحسياسيات السياسية املحيطة بالتواصل ألجل خطة العمل، فإن األطراف األممية عىل األرض 

قررت االقرتاب من أنصار الله والحديث معها حول توقيع بروتوكول تسليم، كخطوة أوىل نحو بناء الثقة قبل امليض 

يف املزيد من املحادثات حول خطط العمل التفصيلية. قال املسؤولون األمميون بأن توقيع بروتوكوالت التسليم 

يؤرش بخطو خطوة أوىل من قبل أنصار الله نحو تعزيز حامية األطفال. 

وقعت الوزارات ذات الصلة التي تعمل تحت سلطة أنصار الله عىل اتفاق بروتوكول التسليم يف أبريل/نيسان 2020. 

وافقت عىل نقل أي أطفال مأسورين إىل وزارة الشؤون االجتامعية والعمل. بعد توقيع االتفاق بقليل، أخلوا سبيل 

68 طفال كانوا محتجزين.75 أفاد األمني العام بأن طفلني فقط ظال رهن احتجاز أنصار الله يف العام التايل.76 

يف 2020 نقل األمني العام أنصار الله من القسم أ إىل القسم ب لتجنيد واستخدام األطفال، يف مرفقات التقرير 

السنوي املعني باألطفال والنزاع املسلح.77 القسم ب يخص األطراف التي طبقت إجراءات وتدابري لتحسني 

حامية األطفال. 

كذلك سعت األمم املتحدة إىل إبرام اتفاقات بروتوكول 

تسليم مع جامعات مسلحة أخرى. قبل االنقالب العسكري 

بالسودان يف 25 أكتوبر/ترشين األول 2021، تواصلت األمم 

املتحدة مع األطراف املوقعة عىل اتفاق سالم جوبا فيام 

يخص االلتزام بعدد من األنشطة، تشمل إعداد بروتوكوالت 

التسليم لنقل جميع األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات 

وجامعات مسلحة. كانت وضعية املفاوضات وقت كتابة هذه 

السطور ال تزال غري واضحة. 

عندما تتواصل األمم املتحدة مع جامعات مسلحة بشأن عدة 

اعتبارات تخص حامية األطفال، إما من خالل الحوار العام 

أو املفاوضات عىل خطة عمل )كام كانت الحالة يف اليمن( 

أو ضمن اتفاق سالم، فقد تشمل العملية بروتوكوالت تسليم 

ترُبم ضمن التزامات الجامعات املسلحة، حال كان ذلك ذات 

صلة. إن توقيع بروتوكول التسليم قد يكون مسألة سهلة 

نسبياً وخطوة أوىل يف املناقشات التي ميكن أن تُظهر اتخاذ 

الجامعة املسلحة لتدابري حسنة النيّة للتصدي لالنتهاكات 

الخطرية ضد األطفال.
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 بروتوكوالت التسليم كأدوات للتصدي . 	
الحتجاز االأطفال المزعوم ارتباطهم بقوات 

أو جماعات مسلحة
تزيد يف بعض الدول معاملة الحكومات لألطفال املزعوم 

ارتباطهم بقوات/جامعات مسلحة بصفة الجناة، وليس 

بصفتهم ضحايا لالنتهاكات الخطرية )ومنها تجنيد األطفال(، 

إذ تواجه عدة حكومات الضغوط من الجامهري لفرض 

العقوبات. ويف بعض الحاالت، عىل النقيض من مبادئ 

القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، 

عاملت الحكومات هؤالء األطفال مبثابة “تهديدات أمنية” يجب 
احتجازهم بناء عىل الخطر الذي قد ميثلوه عىل املجتمع.78

اعتمدت عدة دول قوانني مكافحة إرهاب موسعة الصالحيات 

نصت رصاحة أو بشكل فعيل عىل تجريم االرتباط79 بجامعات 

اعتربتها الدول إرهابية، مع عدم التمييز بناء عىل السن. 

تهدف هذه الترشيعات إىل اإلقرار بجسامة وخطورة الجرائم 

اإلرهابية بالرتكيز عىل النهج العقايب، مبا يشمل عقاب 

األطفال، وهو ما يذهب إىل النقيض من املعايري الدولية 

لعدالة األحداث، التي تقّر بأولوية إعادة اإلدماج.

إن الحكومات التي تحتجز األطفال الرتباطهم املتصور 

بجامعة أو قوة مسلحة، كثرياً ما تقول بأن بروتوكوالت التسليم 

تدعم اإلفالت من العقاب إذ تؤدي إلخالء سبيل أطفال 

ارتكبوا جرائم أثناء ارتباطهم بالجامعات، وهو ما قد يعرض 

املجتمعات املحلية للخطر. تركز املناقشات عادة عىل ما إذا 

كان الطفل الذي ُجند يف جامعة مسلحة يجب أن يُحاسب عىل 

أفعاله، وما إذا كان يجب إخالء سبيله لصالح هيئات حامية 

ألطفال ألغراض إعادة اإلدماج. كثرياً ما ترُتك ترصفات الطفل 

دون تحديد وتصنيف يف املناقشات، لكن تُفهم عادة عىل 

أنها ترتاوح من مجرد االرتباط باملجموعة، إىل ارتكاب جرائم 

حرب محتملة. هذا الغموض يجب حسمه باإلشارة إىل املعايري 

القانونية الدولية القامئة.

إن القوانني واملبادئ الدولية الخاصة بحقوق األطفال تشدد 

عىل أن األطفال املزعوم ارتباطهم بجامعات وقوات مسلحة 

يجب أن يُعاملوا باألساس كضحايا، وتقع املسؤولية الجنائية 

عن مشاركة الطفل يف النزاع املسلح باألساس عىل األفراد أو 

املجموعات التي جندتهم أو استخدمتهم، وليس عىل الطفل. 

إال أن بروتوكوالت التسليم ليست ضامنة للحصانة. إمنا هي 

تسمح مبحاكمة األطفال املتهمني بالجرائم األخطر، التي 

تتجاوز محض االرتباط بالجامعة املسلحة، عىل ضوء املعايري 

الدولية لعدالة األحداث، وبالشكل الذي يراعي كونهم أطفال 

وضحايا. يشّجع القانون الدويل البدائل للمداوالت القضائية 
والرعاية املؤسسية.80

تكون صياغة أغلب بروتوكوالت التسليم فضفاضة، إذ 

تدعو إىل نقل األطفال املنفصلني عن الجامعات أو 

القوات املسلحة، ما اشتمل يف عدة دول عىل نقل بعض 

األطفال املحتجزين.

لكن أغلب بروتوكوالت التسليم تصمت عاّم إذا كان بوسع 

الحكومة السعي وراء محاكمة األطفال الضالعني يف جرائم 

خطرية. عىل أنه يف بعض الدول، يستبقي الجيش واملؤسسات 

األمنية األخرى األطفال املشتبه بتورطهم يف جرائم جسيمة 

ملزيد من التحقيقات أو املالحقة القضائية، لكن ليس دامئاً 

بشكل متسق مع املعايري الدولية لعدالة األطفال.

يجب أن تطالب بروتوكوالت التسليم رصاحة بنقل األطفال يف 

عهدة الحكومات أو الجامعات املسلحة – مبا يشمل االحتجاز 

عىل ذمة التحقيق والحجز اإلداري81 الذين هم تحت السن 

القانونية للمسؤولية الجنائية، أو فوق سن املسؤولية الجنائية 

لكن غري متهمني بارتكاب جرائم خطرية، باألساس جرائم 

حرب أو جرائم تشمل العنف البدين أو الجنيس. قد تشمل 

بروتوكوالت التسليم أيضاً معايري ملالحقة األطفال املتهمني 

بجرائم خطرية عىل ضوء املعايري الدولية لعدالة األحداث، 

يف حاالت استثنائية. رجاء مشاورة القسم التايل لالطالع عىل 

النص املوىص به.
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5. بروتوكوالت التسليم كأدوات للتصدي الحتجاز األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات أو جامعات مسلحة 

ويف الدول التي بها ترشيعات حامية أطفال ونشء ضعيفة أو 

غائبة، قد يبادر أطراف حامية األطفال بأعامل منارصة تكميلية 

للرتويج لتعديل الترشيعات مبا يقّوي ضامنات حامية األطفال 

املحتجزين، ومنهم األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات أو 
جامعات مسلحة، أثناء املالحقات القضائية.82

يعات الخاصة بتداب�ي حماية األأطفال المزعوم ارتباطهم بقوات  أنشطة المنارصة التكميلية لتعزيز الت�ش
وجماعات مسلحة أثناء المالحقة القضائية

تعزيز قانون عدالة األحداث لضامن أن األطفال ال يتعرضوا لالحتجاز إال كحل أخري، وألقرص فرتة ممكنة، مع إتاحة التمثيل القانوين 

والخدمات املناسبة، مع توفر بدائل املداوالت القضائية واالحتجاز وإعالء أولويتها. 

حيثام ال تكون هذه النظم متطورة أو متوفرة، يجب تسليم قضايا األطفال إىل السلطات املدنية املسؤولة عن واملدربة عىل عمليات 

عدالة صديقة للطفل، بدالً من التعامل فيها من قبل املؤسسات العدلية للجيش أو االستخبارات أو األمن الوطني أو املحاكم 

املتخصصة املامثلة، مع التعامل فيها من ِقبل نظم رعاية األطفال وكفالتهم. ويجب أن يستند أي تحقيق أو تحديد للمسؤولية الجنائية 

إىل عملية متسقة مع املعايري الدولية لحقوق الطفل، مبا يشمل اتفاقية حقوق الطفل ومعايري ومبادئ عدالة األحداث املعرتف بها 

دولياً، وضامنات التقايض السليمة ومعايري املحاكمة العادلة، مع إعالء أولوية تعايف الطفل وإعادة إدماجه ومراعاة مصالحه الفضىل 

يف جميع القرارات.

تعزيز تدابري حامية األطفال والنشء يف قوانني مكافحة اإلرهاب. عىل الحكومة املعنية أن تعزز تدابري حامية األطفال املزعوم 

ارتباطهم بقوات أو جامعات مسلحة من خالل حظر تجريم محض االرتباط بالجامعات املسلحة، مبا يشمل الجامعات املعلنة إرهابية، 

أو عىل أنشطة ال تعد مجرمة، مثل توفري الدعم لجامعة مسلحة )مثال: الطهي، التنظيف، القيادة، إلخ( بالنسبة لألطفال تحت 18 عاماً. 

يجب أيضاً إنهاء احتجاز األطفال عىل خلفية الصالت العائلية. املصالح الفضىل للطفل هي التي يجب أن تحظى باألولوية لدى تطبيق 

قوانني وسياسات مكافحة اإلرهاب عىل األطفال.

رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، مطلوب من الدول وضع سن دنيا للمسؤولية الجنائية. يجب 

أن ترفع السلطات السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إىل 14 عاماً عىل األقل، اتساقاً مع املعايري الدولية.83 لكن ياُلحظ أن لجنة األمم 

املتحدة لحقوق الطفل أقرّت بأن “عقول اليافعني تستمر يف التطور والنضج حتى بعد سنوات املراهقة، ما يؤثر عىل أنواع بعينها من 

صناعة القرار” ومن ثم تويص الدول بسن أكرب للمسؤولية الجنائية، تصل إىل 15 أو 16 عاماً.84 تنص تعليقات اللجنة عىل أن األطفال 

تحت 14 عاماً يجب أال يُنظر إليهم بصفتهم جناة، ويجب أن يحصلوا بدال من هذا عىل مساعدة السلطات املختصة.85 طبقاً لألمم 

املتحدة فإنه “يجب أال يتم التحقيق مع أي طفل تحت ]سن املسؤولية الجنائية[ أو يُقاىض أو يحرم من حريته ألي مخالفة، مبا يشمل 

الجرائم األمنية وتلك املتصلة باإلرهاب، عىل ضوء نصوص وبنود اتفاقية حقوق الطفل”.86 إذا مل يتوفر إثبات بسن الطفل، يجب أن 
يستفيد الطفل من هذا الشك وأال يُحاسب جنائياً أو يُقبض عليه أو يحتجز أو ياُلحق قضائياً.87

تجريم تجنيد واستخدام األطفال، مبا يشمل اعتباره جرمية حرب. األطفال الذين يقعون ضحايا للتجنيد واالستخدام يصبحون 

عادة ضحايا النتهاكات أخرى جسيمة مثل االختطاف والعنف الجندري/الجنساين، مبا يشمل االغتصاب و/أو الزواج القرسي والتعذيب 

واإلتجار وأسوأ أشكال عمل األطفال. عندما يرتكب الطفل جرمية أثناء ارتباطه هذا، فهي عادة ما تكون بسبب تهديد أو إكراه أو محاولة 

منه للبقاء حياً. تجريم التجنيد لألطفال يساعد يف مكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق تحويل املسؤولية عن األعامل املرتكبة أثناء 

فرتة االرتباط بالقوات/الجامعة املسلحة من الطفل إىل البالغني الذين جندوه باملقام األول. 

اعتامد قانون لحقوق الطفل. يجب عىل الحكومة إعداد قانون شامل لحقوق الطفل، يشمل نصوص باالعرتاف بأن األطفال املزعوم 

ارتباطهم بقوات/جامعات مسلحة هم ضحايا، مع تجريم تجنيد األطفال واستخدامهم. 
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توجيهات بروتوكول التسليم. 	

بينام يعترب كل بروتوكول تسليم فريد من نوعه ويرتبط بالدولة 

وسياقها، فيام ييل نقدم ملخصاً ببعض التوجيهات التي تكرر 

ظهورها يف بروتوكوالت التسليم املختلفة، فضالً عن نصوص 

اقرتحها املفاوضون الذين تفاوضوا عىل تلك االتفاقات. 

شدد عدة أشخاص قابلتهم ووتش-ليست عىل رضورة أن تكون 

صياغة االتفاق بسيطة، كضامن لنجاح املفاوضات. التفاصيل 

حول كيفية تنفيذ بروتوكوالت التسليم قد يُفضل تناولها بشكل 

تفصييل يف خطة تنفيذ شاملة. 

قد يقرر خرباء حامية األطفال أنه من أجل ترسيع 

العملية، يُفضل مناقشة بعض النصوص املوىص بها 

يف وثائق التنفيذ، وليس يف الربوتوكول نفسه. 

التقييم األّولي لألعمار والتعرف أ. 
على األطفال

عىل ]القوات املسلحة، أو األطراف األمنية بالدولة أو 

عنارص الجامعة املسلحة[ تنفيذ تقييم أويل باألعامر 

للتعرف عىل جميع األطفال الذين متت مصادفتهم 

يف أثناء العمليات األمنية و/أو الذين هم رهن احتجاز 

األطراف أو تحت قيادتها أو سيطرتها، بغض النظر عن 

الجامعة/القوة التي ينتمي إليها هؤالء،88 أو جنسيتهم أو 

موقعهم الحايل. إذا كان مثة شك يف سن الفرد، يُفرتض 

كونه طفالً، مع تنفيذ تقييم أكرث تفصيالً باألعامر من 

قبل ]سلطة مدنية معنية بحامية األطفال[ بعد التسليم.

تقوم ]القوات املسلحة أو األطراف األمنية بالدولة 

أو عنارص الجامعة املسلحة[ فوراً بفصل األطفال عن 

البالغني والفتية عن الفتيات، ما مل يكن األطفال مع 

ذويهم وفصلهم ليس يف مصلحتهم الفضىل. يجب 

بذل الجهود لحفظ وحدة األرسة، إذا كان هذا متسقاً مع 

املصالح الفضىل للطفل. 

الهدف من الفحص األويل هو ضامن أن جميع األطفال 

املتامسني مع القوات املسلحة أو األطراف األمنية األخرى 

بالدولة أو الجامعات املسلحة، بأي صفة، يتم التعرف عليهم 

بأرسع وقت ممكن. 

إخطار األطراف المسؤولة عن التنسيقب. 

عىل ]القوات املسلحة أو األطراف األمنية بالدولة 

أو عنارص الجامعة املسلحة[ أن ينبهوا املنسقني 

املكلفني عىل املستوى املحيل – وعىل مستوى 

الدولة عند االقتضاء – فور تبني وجود األطفال، 

يف ظرف 24 ساعة من أول اتصال بالطفل. 

ال تشمل بعض بروتوكوالت التسليم توجيهات للقوات 

املسلحة ذات الصلة أو أطراف األمن األخرى بالدولة أو 

الجامعة املسلحة، فيام يخص تنبيه األطراف املعنية بحامية 

األطفال مبصادفة/مالقاة أطفال. هذه خطوة مهمة إذ تسمح 

لألطراف املعنية بحامية األطفال بتعقب املدة التي قضاها 

الطفل طرف القوات املسلحة أو األطراف األمنية األخرى 

بالدولة أو الجامعة املسلحة، قبل تسليمه. كام تسمح لهم 

باتخاذ خطوات لتحضري التسليم. 

التوصيات األأساسية

برجاء الرجوع إىل املرفق 3 لالطالع عىل 

منوذج/صياغة بروتوكول التسليم. 
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6. توجيهات بروتوكول التسليم

تسليم األطفالج. 

i . تسليم األأطفال الذين تتم مصادفتهم أثناء
العمليات األأمنية

عىل ]القوات املسلحة، أو األطراف األمنية بالدولة، 

أو عنارص الجامعة املسلحة[ أن تسلّم األطفال الذين 

تتم مصادفتهم وهم تحت سن املسؤولية الجنائية، 

أو من هم فوق السن وغري مشتبه بارتكابهم جرمية 

حرب أو جرمية تشمل العنف البدين أو الجنيس، 

يف أقرص مدة ممكنة ومبا ال يتجاوز 72 ساعة من 

االتصال األول مع ]القوات املسلحة أو األطراف األمنية 

بالدولة أو عنارص الجامعة املسلحة[، ويكون التسليم 

لصالح ]األطراف املدنية املعنية بحامية األطفال[. 

ومن حيث املامرسة، رغم أن القوانني الدولية تطالب 

باحتجاز األطفال فقط “ألقرص مدة ممكنة”89 فقد ذكرت 

األطراف األمنية األخرى بالدول جملة من األسباب لحاجتها 

إىل أكرث من 72 ساعة لنقل األطفال بشكل آمن. يشمل 

هذا أنهم قد يكونوا مقاتلني وقت احتجازهم ألول مرة، 

أو قد يكونوا عىل مسافات بعيدة عن النقطة التي ميكن 

نقلهم عربها بشكل آمن إىل أطراف حامية أطفال مدنية. 

يحاجج املسؤولون عن حامية األطفال بأنه كلام طالت فرتة 

احتجاز الطفل رهن القوات املسلحة أو األطراف األمنية 

أو الجامعات املسلحة، قلّت احتامالت سالمة وأمن وتحقق 

رفاه األطفال، ال سيام ذوي االحتياجات الخاصة بينهم، 

مثل الفتيات، مبا يشمل الفتيات الحوامل و/أو الاليت معهن 

أطفال، أو األطفال املصابني بجروح أو أمراض. أثناء فرتة 

النقل، يواجه الطفل خطراً أكرب باالستجواب تحت اإلكراه 

والتعذيب وغري ذلك من صنوف االستغالل. أعرب مجلس 

األمن باألمم املتحدة عن قلقه البالغ يف قراره رقم 2427 

إزاء استخدام املحتجزين األطفال يف جمع املعلومات.90 

نتيجة لهذه املناقشات، مثة تنوع كبري فيام بني الربوتوكوالت 

القامئة، فيام يخص الوقت املطلوب للقوات املسلحة أو 

األطراف األمنية األخرى بالدولة أو الجامعات املسلحة، 

الذي تخطر خالله وتنقل األطفال إىل عهدة األطراف املدنية 

املعنية بحامية األطفال. يف مايل، يطالب بروتوكول التسليم 

بالنقل الفوري لألطفال يف نطاق باماكو، وخارج العاصمة، 

يطالب الربوتوكول بإخطار أطراف حامية األطفال يف ظرف 24 

ساعة ونقلهم يف ظرف 48 ساعة.91 ويف الصومال، مطلوب 

تعريف األمم املتحدة باألطفال يف عهدة القوات األمنية 

الوطنية الصومالية يف ظرف 72 ساعة ونقلهم إىل اليونيسف 

يف إطار نفس الفرتة الزمنية.92 ويف السودان، تسمح إجراءات 

العمليات القياسية بخمسة أيام للتنبيه وما يناهز األسبوعني 

للتسليم، من طرف/عهدة قوات األمن الحكومية السودانية93 

ويف عدة دول أخفقت القوات املسلحة و/أو األطراف 

األمنية األخرى بالدولة يف الوفاء بأطر زمنية أقرص وردت يف 

بروتوكوالت التسليم أو إجراءات العمل القياسية فيام يخص 

تنبيه السلطات املدنية ونقل األطفال إليها. مثة اسرتاتيجية 

لتقليل الوقت املطلوب للتسليم، تتمثل يف أن تكون عمليات 

التسليم إقليمية أو محلية، وليست للعاصمة حرصاً. 

ii . تسليم األأطفال المتحفظ عليهم/رهن األحتجاز
غير المشتبه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم 

أخرى تشمل العنف البدني أو الجنسي

األطفال الذين يف عهدة أو تحت قيادة أو سيطرة ]قوات 

مسلحة أو أطراف أمنية بالدولة أو جامعات مسلحة[ مبا 

يشمل املحتجزين عىل ذمة التحقيق أو يف االحتجاز 

اإلداري، تحت سن املسؤولية الجنائية أو فوق سن 

املسؤولية الجنائية مع عدم االشتباه يف ارتكاب جرائم 

حرب أو جرائم تشمل العنف البدين أو الجنيس، 

يجب أن يُنقلوا إىل ]أطراف حامية األطفال املدنية[ 

لرعايتهم بشكل انتقايل/مؤقت وإعادة إدماجهم ومل 

شمل األرسة يف ظرف ]فرتة زمنية محددة مسبقاً[. 
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كام أوضحنا يف القسم السابق، ال ينّص أّي بروتوكول تسليم 

اطلعت عليه ووتش-ليست، بشكل رصيح، عىل نقل األطفال 

املحتجزين وقت توقيع بروتوكول التسليم، وإن كان ميكن 

استنباط هذا عادة من نّص الربوتوكول. 

عىل أن الدعوة رصاحة إىل نقل بعض األطفال املحتجزين 

ميثل ضامنة واضحة ومساراً مبارشاً إلخالء سبيلهم وإعادة 

إدماجهم، مبا يستقيم مع املعايري الدولية لعدالة األحداث. 

يشمل هذا األطفال املحتجزين بسبب ارتباطهم الحقيقي أو 

املتصور بجامعات أو قوات مسلحة، فضالً عن األطفال الذين 

ال تربطهم روابط بجامعات أو قوات مسلحة، لكن احتجزوا 

بسبب العثور عليهم يف مناطق تنشط بها القوات أو الجامعات 

املسلحة، أو بسبب روابط أرسية تربطهم بأفراد من القوات أو 

الجامعات، أو بسبب انتامءاتهم العرقية أو الدينية أو القبلية، 

أو ألسباب أخرى.94 

اإلجراءات املحددة الخاصة بنقل األطفال من االحتجاز 

ميكن توضيحها يف خطة مرفقة للتنفيذ، وقد تتصدى 

ألسئلة من قبيل التعرف عىل األطفال والتحضري إلخالء 

سبيلهم، والتعرف عىل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 

والتفاصيل الخاصة بعملية النقل، والخطوات التالية يف 

مسار الرعاية االنتقالية وإعادة اإلدماج ومل شمل األرسة. 

ويف بعض السياقات، قد يحتاج أطراف حامية األطفال أيضاً 

إىل سياسات وإجراءات تفصيلية للحاالت التي يُحتجز فيها 

الطفل برفقة أب/أم.

 المعايير واإلجراءات الخاصة بمقاضاة د. 
األطفال المشتبه بارتكابهم جرائم 

حرب أو جرائم تشمل العنف 
البدني أو الجنسي

عندما يُشتبه بارتكاب طفل جرمية خطرية، باألساس 

جرمية حرب أو جرمية تشتمل عىل العنف البدين أو 

الجنيس، تقوم سلطة مختصة من صفوف ]القوات 

املسلحة أو القوات األمنية األخرى بالدولة أو الجامعة 

املسلحة[ باإلبالغ ]للسلطة املسؤولة عن عدالة 

األحداث[ يف ظرف 24 ساعة من مالقاة الطفل املذكور، 

للرتتيب لرشوط نقل الطفل أو إخالء سبيله. 

مبوجب املعايري الدولية، فاألطفال املتهمون بجرائم 

وقعت أثناء ارتباطهم بجامعات/قوات مسلحة يجب 

أن يُعاملوا باألساس كضحايا النتهاكات القانون الدويل، 

وليس فقط كجناة. 

يجب أال تكون املالحقة القضائية لألطفال إال يف 

حاالت وقضايا استثنائية. يجب أال يُقاىض األطفال 

ملجرد انتامئهم إىل جامعات أو قوات عسكرية معينة، 

مبا يشمل الجامعات التي اُعلنت جامعات إرهابية، أو 

عىل أنشطة ال تُعد مجرّمة بخالف ذلك، مثل الطهي 

والتنظيف وقيادة املركبات. مبا أن املسؤولية الجنائية 

فردية، فيجب أال يتعرض األطفال لالحتجاز أو املالحقة 

القضائية أو التصنيف كجناة بناء عىل ارتباطات 

آبائهم أو أقاربهم.

يجب أن يكون ]نظام متخصص بعدالة األطفال والنشء 

أو محكمة مدنية بها عنارص مدنية مدربة عىل عمليات 

عدالة صديقة للطفل وعىل اتصال بنظم رعاية/رفاه 

األطفال، هم األطراف األساسية ذات الصالحيات 

للتعامل مع األطفال الجاري التحقيق معهم و/أو 

اتهامهم بجرائم أثناء فرتة ارتباطهم، وليس املؤسسات 

العدلية للجيش أو االستخبارات أو األمن الوطني أو 

املحاكم املتخصصة املامثلة. ويف جميع الحاالت، 

6. توجيهات بروتوكول التسليم

جنود سابقون من األطفال يستقلون 
مروحية لألمم املتحدة يف طريقهم 

 إىل مجتمعاتهم. 
© UN Photo/Marie Frechon.



31التوجيهات العملية: التفاوض عىل وتنفيذ بروتوكوالت التسليم الخاصة بنقل األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة

فاألطفال املحرومون من حرياتهم لهم الحق يف 

املساعدة القانونية الفورية واملناسبة، وال يتم التحفظ 

عليهم إال يف منشآت ومرافق تدعم وتحمي وتحرض 

األطفال إلعادة إدماجهم. 

ال يكون االحتجاز إال حل أخري، وألقرص فرتة ممكنة، 

ومبا يستقيم مع معايري عدالة األحداث الدولية، التي 

تهدف إىل تعزيز تعايف األطفال وإعادة إدماجهم. 

وبأقىص قدر ممكن ويف أقرب وقت ممكن، يتعني 

عىل الحكومة أو الجامعة املسلحة تيسري إخالء السبيل 

املرشوط لألطفال ودعم إخراجهم من املداوالت 

القضائية واالستفادة من البدائل املجتمعية وغري 

الحبسية لالحتجاز، مبا يشمل من خالل آليات العدالة 

التصالحية ومبادئ التصالح. 

إذا تم فرض تدابري محاسبة جنائية، يجب أن تبحث 

املحكمة يف تفاصيل املوقف وتقّدر احتياجات 

الطفل،95 فضاًل عن جسامة الجرمية الجاري العقاب 

عليها، مع إتاحة خيارات عقابية تدعم إعادة تأهيل 

وإعادة إدماج الطفل. يجب أن تحصل الفتيات األمهات 

عىل عناية خاصة، مثل النظر يف أمر الظروف املخففة 

لألحكام، وحقوق أطفالهن التي يجب أن تُدخل ضمن 

االعتبار أثناء إصدار القرارات القضائية.

يجب أن تتوفر برامج إعادة اإلدماج لكافة األطفال، 

سواء من أخرجوا من مسارات القضاء أو من أمتّوا 
عقوباتهم الحبسية.96

بالنسبة لألطفال الذين ُحكم عليهم بالفعل الرتكاب 

أية جرائم وقت إبرام بروتوكول التسليم، فيجب قدر 

اإلمكان النظر يف أمر ضمهم إىل برامج توفر بدائل 

لالحتجاز، وأن يحصلوا عىل الدعم عىل مسار إعادة 

اإلدماج لدى إخالء سبيلهم. 

كام وصفنا يف القسم السابق، فإن أغلب الربوتوكوالت 

تصمت عن مسألة ما إذا كان بإمكان الحكومة محاكمة األطفال 

الضالعني يف جرائم خطرية.97 ويف بعض السياقات، يشمل 

هذا أن يكون املوقف االعتيادي للحكومة هو تسليم جميع 

األطفال الذين تتم مالقاتهم. من حيث املامرسة، فإن 

القوات املسلحة واألطراف األمنية األخرى كثرياً ما تتحفظ 

عىل األطفال الذين يُزعم ارتكابهم لجرائم خطرية ملزيد من 

التحقيق أو املحاكمة، وإن كان نادراً ما يتم هذا عرب عملية 

عدلية متخصصة تُعنى باألطفال. 

إن بروتوكول التسليم، واألدلة التنفيذية املصاحبة له، قد 

توضح وتؤطر عملية نقل األطفال املشتبه بارتكابهم جرائم 

خطرية إىل السلطات القضائية املدنية املعنية، وتعزز فكرة 

مالحقتهم قضائياً يف حاالت استثنائية فقط، عىل ضوء 

املعايري الدولية لعدالة األحداث التي تعيل أولوية بدائل 

االحتجاز، وتشمل بدائل تتوالها مؤسسات الرعاية. 

يجب أن تفكر الدول يف أمر تصميم آليات بديلة لألطفال 

املتهمني بجرائم أثناء فرتات االرتباط بقوات/جامعات مسلحة، 

مبا يسمح بتسوية قضايا األطفال عرب هيئات غري قضائية.98 

آليات العدالة اإلصالحية والربامج املحلية املجتمعية التي 

تساعد األطفال عىل تقدير العواقب األخالقية ألفعالهم 

وتعزز من التصالح، هي آليات بديلة لالحتجاز. وتتمثل العدالة 

اإلصالحية يف أية عملية يحاول الضحايا والجناة وأي أفراد 

مترضرين من السلوك اإلجرامي مبوجبها أن يعرثوا عىل حّل 

لتسوية األمور املتعلقة بالجرمية. يف بعض الدول، اشتمل 

هذا عىل لجان املصالحة واملصارحة، التي مثلت منصات 

ومنابر لالستامع إىل األطفال الذين ارتكبوا جرائم حرب، مع 

توفري ضامنات وتدابري حامية للمستعدين للشهادة.99 ميكن أن 

تشمل نظم عدلية تقليدية ونظم تقليدية للجرب والتعويض. 

ويجب أن تكون مشاركة األطفال يف عمليات العدالة 

اإلصالحية طوعية وتسبقها موافقة مستنرية )يقدمها الطفل 

ووالده أو الويص عليه(. ويجب تطبيق تدابري لوقاية األطفال 

من اإلحساس بالتوتر والقلق والضغوط.
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 معاملة األطفال أثناء االحتجاز طرف ه. 
القوات المسلحة أو األطراف األمنية 

األخرى بالدولة أو الجماعات المسلحة

يجب أن يُعامل األطفال املحتجزون أو من هم يف 

عهدة أو تحت قيادة ]القوات املسلحة، األطراف األمنية 

بالدولة، الجامعة املسلحة[ بشكل إنساين ومبا يستقيم 

مع الوضع الخاص واالحتياجات الخاصة لألطفال 

وحقوق الطفل. عىل ]القوات املسلحة، األطراف األمنية 

بالدولة، الجامعة املسلحة[ إمداد األطفال برعاية 

أساسية حساسة جندرياً وعمرياً، مبا يشمل الغذاء 

واملالبس واملأوى املناسب والرعاية الطبية العاجلة، 

وحاميتهم من أي شكل من أشكال العنف أو األذى أو 

اإلهامل أو االستغالل أثناء وجودهم طرف القوات/

الجامعة. يجب تقديم رعاية خاصة للفتيات الحوامل 

والفتيات الاليت معهن أطفال.

أثناء هذه الفرتة، يجب أن تستمر السلطات يف 

الفصل بني األطفال والبالغني، والفتية والفتيات. 

عند اإلمكان، يجب بذل الجهود للحفاظ عىل وحدة 

األرسة وكفالة املصلحة الفضىل للطفل. يف بعض 

الحاالت، قد يشمل هذا إخطار العائلة مبكان الطفل 

أو اسرتداد التواصل بني الطفل وأقاربه. يجب أن 

يُخطر األطفال بحقوقهم بلغة وشكل يفهمونه. 

يجب أن يحصل جميع األطراف األمنيني واملدنيني 

املشاركني يف تنفيذ الربوتوكول عىل التدريب حول حامية 

األطفال. ويجب اعتبار عدم االلتزام مبعايري حامية 

األطفال مخالفة جسيمة تؤدي إىل تدابري تأديبية مناسبة. 

يجب عىل ]القوات املسلحة، األطراف األمنية 

بالدولة، الجامعة املسلحة[ السؤال فقط عن اسم 

وعمر ومكان اإلقامة ومكان العائلة واالحتياجات 

الطبية للطفل. يجب أال يتم جمع معلومات أخرى 

ألغراض جمع املعلومات االستخباراتية أو للتحقيق 

الجنايئ. يجب أن تتم جميع االتصاالت مع األطفال 

بشكل حساس لألطفال ويراعيهم، دون استخدام 

التهديد أو القوة أو الرتهيب – الحقيقي أو املتصور 

– نحو الطفل أو أي من أقاربه أو األطفال اآلخرين.

يجب احرتام خصوصية األطفال يف جميع املراحل 

لتجنب الوصم أو اإلرضار باألطفال بسبب تعميم 

بيانات حولهم بال رضورة أو من خالل عملية الوصم 

أو التعريف الشخيص. يجب أال تصبح أي معلومات 

تخص تعريف الطفل معلومات ُمعلنة، سواء عرب مواقع 

التواصل االجتامعي أو غري ذلك، وأال تُلتقط الصور 

إال ألغراض مل شمل األرسة. يجب أن يلتزم جميع 

املشمولني بعملية التسليم بإدارة البيانات بشكل مرتب 

له مسبقاً، مع ضامن حامية املعلومات وعدم كشفها 

وتنفيذ بروتوكوالت معينة لتشارك املعلومات منذ لحظة 

مقابلة الطفل ألول مرة وحتى عملية إعادة إدماجه. 

مثة مبادئ وتدابري أساسية تؤطر كيف يُعامل األطفال أثناء 

االحتجاز طرف القوات املسلحة أو األطراف األمنية األخرى 

بالدولة أو الجامعة املسلحة، والبد أن تكون هذه املبادئ 

والتدابري ضمن محتوى بروتوكول التسليم، فيام ميكن 

ضم تفاصيل أخرى إىل خطة التنفيذ التي تصدر بعد إبرام 

الربوتوكول. ميكن أن يفكر األطراف املعنيون بحامية األطفال 

يف أمر اعتامد قامئة أكرث شموالً بسياسات حامية األطفال، 

لضامن حامية األطفال يف كل مرحلة من مراحل عملية التسليم. 

من بني أكرب بواعث القلق الخاصة باألطراف املعنية بحامية 

الطفل خالل هذه املرحلة، هي عملية استجواب األطفال 

الذين تتم مالقاتهم يف امليدان لجمع معلومات استخباراتية 

عن الطرف املناوئ أو الخصم. تنص مبادئ باريس عىل أنه 

ميكن مقابلة األطفال للتأكد من استحقاقهم لالستفادة من 

برامج إخالء السبيل ولتيسري تعقب عائالتهم ومل شملهم، 

لكن هذه املقابالت يجب أال تُنفذ أبداً لجمع معلومات 

ألغراض عسكرية.100 كام أعرب مجلس األمن عن عميق قلقه 

إزاء استخدام األطفال املحتجزين يف جمع املعلومات، عرب 

قراره 101.2427 إضافة إىل املذكور، فإن استجواب األطفال 

ألغراض جمع معلومات عسكرية أو عملياتية يجب أن يُعترب 

يف حد ذاته استخدام عسكري لألطفال من قبل الحكومة.
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تزعم الحكومات أحياناً أنها تحتاج إىل جمع املعلومات إلنقاذ 

أرواح املدنيني، ويف بعض الحاالت طلبت معلومات من 

األطفال بعد إخالء سبيلهم إىل مراكز ترانزيت/انتقالية. ميكن 

لجمع املعلومات العسكرية أن يعرّض أرواح األطفال للخطر. 

ويف كل بروتوكول اطلعت عليه ووتش-ليست تبني التصدي 

لطبيعة املقابالت التي قد تجريها الحكومة مع األطفال. يف 

بعض الربوتوكوالت يُسمح بهذه املقابالت ويتم التساهل 
فيها، ويف بعضها اآلخر تكون مقيدة للغاية.102

يف الظروف املُثىل، يجب أن تشتمل بروتوكوالت التسليم 

عىل مجموعة قوية من الضامنات، مبا يتسق مع مبادئ 

باريس، وميكن تطبيق هذه الضامنات إذا قامت القوات 

املسلحة أو أطراف أمنية أخرى أو جامعات مسلحة مبحاولة 

عمل استجوابات تعرض الطفل للخطر. دون وجود ضامنات 

واضحة ومحددة، قد يتعرض األطفال لدرجة أعىل من خطر 

االستجواب باإلكراه دون تعويض.

مبوجب املعايري املتكاملة لنزع السالح والترسيح وإعادة 

اإلدماج الصادرة عن األمم املتحدة، تويص األمم املتحدة 

بأنه إذا رغبت حكومة يف الحصول عىل أدلة من طفل هو 

ضحية أو شاهد يف قضية، “يجب إخطار الطفل الضحية 

أو الشاهد وأبويه أو األوصياء عليه أو املمثلني القانونيني 

له أو شخص مخصص لدعمه، بشكل فوري وكامل عن 

حقوقهم والخدمات املتوفرة لهم وتدابري الحامية 

املوجودة، واإلجراءت األخرى عىل صلة بأية عمليات 

عدلية للبالغني و/أو األحداث، منذ االتصال األول لهم 

باملنظومة العدلية وعىل امتداد العملية، للدرجة املجدية 

واملتسقة مع مصالح الطفل الفضىل. أي إجراء تحقيقي – مبا 

يشمل املقابالت أو الفحص لألطفال – يجب أن يتم من 

قبل أفراد مهنيني مختصني ولديهم تدريب عىل التعامل 

مع األطفال باالستعانة بُنُهج حساسة لألطفال.”103 

يف بعض الدول، ميكن للحكومات تنفيذ إجراءات فحص 

لتقييم األطفال قبل إخالء سبيلهم. يف تلك الحاالت، 

يجب أن يتم الفحص من قبل أطراف مدنية لديها خربة يف 

حامية األطفال، ومبوجب اتفاقية حقوق الطفل. الرتكيز عىل 

الفحص لألطفال يجب أن يقيّم عمر الطفل واحتياجات 

الحامية الالزمة له مبا يضمن اإلحالة العاجلة واآلمنة وتسليم 

األطفال إىل مؤسسات حامية الطفل والرفاه االجتامعي 

أو السلطات املعنية بذلك )مبا يشمل السلطات املعنية 

بعدالة األطفال والنشء، عند االقتضاء( لتقديم الحامية 

الحساسة عمرياً وجندرياً واملساعدة القانونية والرعاية الطبية 

والخدمات االجتامعية الداعمة للتعايف وإعادة اإلدماج. ال 

توجد أدلة عىل أن تقييم املخاطر عملية مناسبة لألطفال. 

تقييم الُعمرو. 

حيث يوجد شك يف عمر الشخص ومن ثم كونه طفل 

أم ال، يجب بعد النقل ]إىل أطراف مدنية معنية بحامية 

األطفال[، أن يقوم ]ممثلون مخصصون لذلك[ بتنفيذ 

عملية تقييم ُعمر غري طبية، بناء عىل األدلة اإلرشادية 

املحددة مسبقاً، للوقوف عىل عمر الشخص، كونه طفل 

أم ال. وعىل ضوء اتفاقية حقوق الطفل، فإن أي شخص 

تحت 18 عاماً يعترب طفالً. إذا كان مثة شك يف عمر 

الطفل، يجب اعتباره قارصاً.

يعد تقييم أعامر األطفال املرتبطني بالجامعات والقوات 

املسلحة يف سياقات حيث يُعترب فيها اليافعني بالغني، وحيث 

سجالت املواليد نادرة، أمر صعب للغاية فيام يتعلق بتنفيذ 

بروتوكوالت التسليم. قال بعض ممن أجرينا معهم مقابالت 

إن الحكومات استعانت بالخالف حول أعامر األطفال كمربر 

لالحتفاظ بهم رهن احتجازها. بعد تصنيف الطفل بصفته بالغ، 

يصبح من الصعب املطالبة بافرتاض كونه قارصاً أو إخالء سبيله. 

االعتامد عىل أدلة وثائقية والطبية لتحديد أعامر األطفال له 

عدة مثالب يف تلك الظروف. ال يقترص األمر عىل عدم حيازة 

الكثري من األطفال لشهادات ميالد وغريها من الوثائق املدنية، 

إمنا ويف بعض السياقات ميكن تزوير هذه الوثائق للكذب فيام 

يخص عمر الشخص. إضافة إىل هذا، بسبب معدالت سوء 

التغذية العالية يف بعض املناطق واقتصار أدوات التشخيص 

العلمي والخربات العلمية، ميكن أال تكون األدلة الطبية كافية 

لتحديد عمر الطفل. 
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لكن كام تبني يف بعض الدول األخرى، فإنه ميكن تكوين 

فرق مختلطة من ممثيل األمم املتحدة والحكومة – بعد 

حصولهم عىل تدريب من اليونيسف حول األدلة اإلرشادية 

لتحديد األعامر باالعتامد بشكل أسايس عىل املقابالت التي 

تركز عىل تاريخ الطفل لتحديد عمره.104 يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية عىل سبيل املثال، منحت الحكومة شهادات 

وتصاريح لبعض الخرباء إلجراء عملية التحقق من أعامر 

األطفال. هؤالء الناس، بالتعاون مع ممثلني أمميني – ومعهم 

رمبا ممثلني عن القوات الوطنية – نفذوا مقابالت مع أشخاص 

يُشتبه يف كونهم أطفال. ويف جميع الحاالت، عندما كان 

الفريق يف شك حول عمر الفرد، تم اعتباره قارصاً.

يجب عىل األطراف التي تنفذ اتفاق بروتوكول التسليم أن 

تحدد متى وكيف تتم عملية التحقق من العمر ومن سينفذها. 

ويُعد تدريب األطراف املعنية عىل أدلة تحديد األعامر خطوة 

مهمة لضامن فعالية تنفيذ بروتوكوالت التسليم. 

اعتبارات خاصة لتحديد وتسليم ز. 
الفتيات والفتيات الالتي معهن أطفال

إن الضابطات املُدربات105 ]من القوات املسلحة 

واألطراف األمنية األخرى والجامعات املسلحة[ 

واملنسقات املدنيات املدربات الاليت يعملن يف مراكز 

االحتجاز أو خارج نطاق العمليات العسكرية، يجب أن 

يعملن عىل التعرف عىل الفتيات املرتبطات بالجامعات 

والقوات املسلحة، مع اإلقرار بأنهن رمبا يلعنب عدة 

أدوار غري قتالية، وتقديم معلومات لهن حول إخالء 

السبيل والرعاية والحامية وإعادة اإلدماج. تتوىل هؤالء 

الضابطات واملنسقات املسؤولية املبارشة أمام الهيئة 

التنسيقية التي ترشف عىل تنفيذ بروتوكول التسليم، 

مبا يضمن جعل الحساسية الكافية لالعتبارات الجندرية 

جزءاً ال يتجزأ من عملية/خطة العمل املعنية باألطفال. 

ويف الحاالت حيث الفتيات يف سن 15 عاماً وأكرب قد 

أصبحن متزوجات بصفة قانونية من مقاتلني مبوجب 

القانون الوطني، يجب عىل املامرسات أن يرشحن 

للفتيات حقهن يف ترك الجامعة أو القوة املسلحة 

والحصول عىل خدمات إعادة اإلدماج والدعم. يجب 

أن تكون املامرسات واضحات فيام يخص محتوى 

الدعم، ال سيام ما يتعلق بضامن السالمة، ويجب أن 

يُتاح للفتيات املتزوجات الوقت والقدرة عىل اتخاذ 

قرارات مستنرية )عن علم وبينة( حول مستقبلهن.

يجب أن تراعي برامج إخالء السبيل وإعادة اإلدماج 

التحديات الفريدة من نوعها التي قد تواجه الفتيات 

أثناء تركهن لجامعات مسلحة، وأن تكون مخططة 

بشكل يشّجع عىل مشاركتهن يف عمليات التسليم. 

يحدث يف سياقات عديدة، أال يُنظر إىل الفتيات بصفتهن 

عنارص يف الجامعات أو القوات املسلحة إما لكونهن 

عضوات تابعات يف املجموعة )كزوجات للمقاتلني مثال( 

أو كمساهامت يف الرتتيبات اللوجستية أو عمليات الدعم 

للجامعة املسلحة )أدوار مثل الطهاة والخدم(.106 

يجب أن تركز بروتوكوالت التسليم أو األدلة التنفيذية 

الداعمة لها عىل التدابري الخاصة املستخدمة لضامن 

إخطار الفتيات الاليت تتم مقابلتهن ميدانياً لدى القوات 

املسلحة أو األطراف األمنية األخرى بالدولة أو الجامعات 

املسلحة، باملعلومات الكافية حول حقوقهن يف إخالء 

السبيل وإعادة اإلدماج والخدمات املتوفرة لهن عىل هذا 

املضامر. هذه املناقشة يجب أن تتم يف بيئة آمنة لتسهيل 

القرار عىل الفتاة بأن يتم تسليمها لألطراف املدنية. 

تواجه الفتيات خطراً أكرب بالوصم جراء ارتباطهن بالقوات أو 

الجامعات املسلحة، بسبب افرتاض أنهن تعرضن لعالقات 

جنسية مع أفراد املجموعة أو القوة، ومن ثم يصبحن بعد 

الوصم “أقل قابلية للزواج”.107 وإذا ولدت الفتاة طفاًل أثناء 

ارتباطها بالقوات/الجامعات، فإن والد الطفل قد يُعترب عدواً، 

6. توجيهات بروتوكول التسليم
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مبا يزيد من احتاملية التمييز ضد الفتاة ورفضها من األرسة 

واملجتمع.108 نتيجة لهذا، قد تختار الفتاة عملية إخالء سبيل 

أقل رسمية، مبوجبها ميكن أن ترجع بشكل أرسع للمجتمع. 

تكون الفتيات املرتبطات بجامعات وقوات مسلحة يف العادة 

عرضة لخطر عنف جندري أكرب وقد يحتجن إىل جملة من 

الخدمات والربامج الخاصة بالنساء لدعم تعافيهن.109 يظهر 

من البحوث أن الفتيات الاليت يحتجن إىل رعاية بديلة، تكون 

نتائج إعادة إدمادجهن أفضل وأقوى عندما يوضعن يف عهدة 

عائالت ترعاهن بشكل انتقايل، وحني يحصلن عىل رعاية من 

العائالت املمتدة، أو يُرتب لهن ترتيبات معيشية مستقلة.110 

اإلعادة عبر الحدودح. 

بالنسبة إىل األطفال من غري مواطني الدولة التي ُوقعت 

فيها بروتوكوالت التسليم، فإن عملية التسليم نفسها 

ونفس املبادئ هي التي يجب أن تكون لها األولوية. ما 

إن يتم التسليم من ِقبل ]القوات املسلحة، األطراف 

األمنية األخرى بالدولة، الجامعة املسلحة[ إىل ]أطراف 

حامية األطفال املدنيني[ يف الدولة، يجب أن تعمل 

األطراف ذات الصلة مع النظراء بالدول األخرى املعنية 

عىل ضامن الرتتيب الرسيع واملنظم لإلعادة عرب 

الحدود، والرتتيب للرعاية املؤقتة ومل شمل األرسة 

والحلول الدامئة األخرى. عىل ضوء مبادئ “عدم 

اإلعادة ألماكن خطرة” واملصالح الفضىل لألطفال، 

يجب طلب ضامنات من الحكومة املعنية ]املعاد إليها 

الطفل[ فيام يخص الوصاية عىل الطفل ومسؤوليات 

الرعاية والضامنات القانونية واإلجرائية وعدم عرقلة 

وصول األطراف املدنية لحامية األطفال إىل الطفل 

يف مراحل ما بعد التسليم. إذا كانت هناك أسانيد 

معقولة لالعتقاد بأن الطفل سيتعرض لخطر انتهاك 

بعض الحقوق األساسية يف الدولة املرسل إليها، 

يجب أال يُعاد الطفل، مع البحث عن ترتيبات بديلة. 

يحدث حالياً وبشكل متزايد أن تعرب النزاعات حدود عدة دول، 

ما يؤدي إىل تزايد أعداد األطفال األجانب يف مناطق النزاعات، 

ممن يتم احتجازهم/ممن يعلقون خارج بالدهم بسبب صالت 

متصورة أو فعلية تربطهم بجامعات مسلحة )أو عالقات أرسية 

بها(، مبا يشمل الجامعات التي تعترب إرهابية. يشمل هذا: 

األطفال املرافقني ألقارب عربوا الحدود لالنضامم إىل 	 

جامعات إرهابية. 

 األطفال الذين نُقلوا من قبل هذه املجموعات 	 

عرب الحدود. 

األطفال املشاركون يف أعامل عدائية إما بشكل مبارش أو 	 

يف أدوار داعمة للقتال. 

األطفال الذين ولدوا يف مناطق نزاع أو مناطق خاضعة 	 

لسيطرة كيانات غري تابعة لدول. 

األطفال الذين تبينت السلطات أنهم عىل صلة بجامعات 	 

بسبب عالقات عائلية، حتى وإن مل ينتقلوا عرب الحدود 

إىل حيث تنشط الجامعات املذكورة. 

األطفال الذين سافروا بأنفسهم إىل مناطق نزاع لالنضامم 	 

إىل مثل هذه الجامعات. 

يجب أن تضمن بروتوكوالت التسليم إعادة األطفال غري 

املواطنني إىل بالدهم األصلية ومعاملتهم مبا يستقيم مع 

مبادئ بروتوكول التسليم. ميكن ألطراف حامية األطفال 

أن يتواصلوا مع حكومات الدول التي سيُعاد إليها األطفال 

لتحضريها لعودتهم املحتملة. يف بعض السياقات، نظر 

األطراف املذكورون يف أمر إبرام بروتوكوالت تسليم إقليمية، 

ترسي عىل جميع الدول املترضرة من النزاع. 

يجب عىل أطراف حامية األطفال أو سلطات حامية األطفال 

تنفيذ تقييم للمصالح الفضىل لكل طفل من أصل أجنبي، 

لتحديد إن كانت إعادته تحقق مصلحته الفضىل أم ال. 

6. توجيهات بروتوكول التسليم



36التوجيهات العملية: التفاوض عىل وتنفيذ بروتوكوالت التسليم الخاصة بنقل األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة

عندما يكون ذلك يف صالح الطفل، يجب أن يدعم أطراف 

حامية األطفال املدنيون الحكومات يف تيسري إعادة األطفال 

لدولهم األصلية/دول املواطنة، مع مراعاة مبدأ عدم اإلعادة 

القرسية، الذي يحظر تسليم األطفال )أو أي شخص( من 

سلطة دولة إىل أخرى يتعرض فيها األطفال لخطر انتهاك 

الحقوق األساسية لدى النقل.111 يف هذه الحاالت، يحتاج 

أطراف حامية األطفال إىل العثور عىل حلول مؤقتة أو دامئة 

يف الدولة التي ترك فيها الطفل الجامعة أو القوة املسلحة. 

يجب أن يقوم أطراف حامية األطفال بالعمل عىل 

مل شمل األرسة وتشجيع الدول عىل تقديم خدمات 

استشارية معاونة لألطفال من رعاياها أو رعايا دول 

أخرى، مع نقل العائالت عرب الحدود لضامن مل شمل 

األرسة، والتعرف عىل ورعاية األطفال غري املصحوبني 

ببالغني أو املنفصلني عن بالغني، ودعم جهود تعقب 

أفراد العائلة ومل شملها والتواصل مع أرسة الطفل. 

نفاذ األطراف المدنية إلى المرافق/ط. 
المنشآت المحتجز بها األطفال

عىل الضباط القادة من ]القوات املسلحة، األطراف 

األمنية بالدولة، الجامعة املسلحة[ أن يسمحوا ]لألطراف 

املسؤولة عن حامية األطفال[ بالنفاذ الكامل ودون إعاقة 

إىل األطفال أثناء فرتة التسليم. ]األطراف املدنية املعنية 

بحامية األطفال[ يُتاح لها أيضاً دخول مرافق االحتجاز 

واملنشآت األخرى التي قد يتواجد بها األطفال، من أجل 

الرصد املستمر لتنفيذ بروتوكول التسليم. 

6. توجيهات بروتوكول التسليم

مخيم للمرشدين داخلياً 
 يف العراق.

© Flickr/Josh Zakary.
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يف سياقات عديدة حيث يتم اعتامد بروتوكوالت التسليم، 

يفتقر األطراف املعنيون بحامية األطفال للنفاذ إىل املنشآت 

التي يُحتجز بها األطفال طرف القوات املسلحة واألطراف 

األمنية األخرى التابعة للدولة أو الجامعات املسلحة، وال 

يتوفر لهم تصور حقيقي قائم عىل معلومات عام إذا كان 

األطفال جميعاً قد تم تسليمهم. نتيجة لهذا، فمن الصعب 

يف العادة تحديد املدة التي قضاها األطفال رهن االحتجاز، 

ويف ظل أي ظروف، أو معرفة مدى فعالية تنفيذ الربوتوكول 

من حيث املامرسة. 

وبينام قد يكون تحقيق هذا صعباً يف عدة سياقات، فإن عىل 

األطراف املعنية بحامية األطفال املطالبة بنفاذ املدنيني إىل 

املرافق التي يتم احتجاز األطفال فيها، من أجل ضامن الرصد 

املستمر. يجب أيضاً أن يُتاح للمدنيني املذكورين الوصول 

إىل األطفال عندما تُخطر القوات املسلحة أو أطراف أمنية 

أخرى الدولة أو جامعات مسلحة للمنسقني الرئيسيني بوجود 

أطفال يف حيازتها. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر مكلفة بزيارة املحتجزين ورصد 

أحوال وظروف االحتجاز ومعاملة املحتجزين. ميكن لألطراف 

املعنية بحامية األطفال أن تنبه اللجنة إىل وجود أطفال رهن 

االحتجاز، إذا مل يتح لهم هم أنفسهم الوصول لألطفال.

التزامات التنفيذي. 

لدعم التنفيذ الرسيع لربوتوكول التسليم، يتعني عىل 

األطراف املعنية أن تعد خطة تنفيذية ]يف ظرف فرتة 

زمنية معينة[ تشمل الترصفات التالية: 

)1( تحديد هيئة تنسيقية لتنفيذ الربوتوكول. 

)2(  إعداد توجيهات عملياتية تحدد األدوار واملسؤوليات 

الخاصة مبختلف الفاعلني، فيام يخص فصل 

ونقل ورعاية وإعادة إدماج األطفال الذين تتم 

مقابلتهم واألطفال املحتجزين والذين يف عهدة 

أو تحت قيادة أو سيطرة ]قوات مسلحة أو أطراف 

أمنية أخرى بالدولة أو جامعة مسلحة[. ويف 

نطاق هذه التوجيهات، يجب تحديد املنسقني 

الوطنيني واملحليني ووصف هيكل رفع التقارير 

واملسؤولية بني األطراف املختلفة يف إطار 

هيئة التنسيق، فيام يخص تنفيذ الربوتوكول، 

ومبا يشمل األطراف املعنية األخرى. 

)3( التحضري ألعامل النقل األوىل. 

)4( التعميم الدوري لربوتوكول التسليم وبنوده. 

)5(  إصدار توجيهات آمرة/ُملزمة تفصيلية عن بنود 

التنفيذ وأعامل التنفيذ التفصيلية لربوتوكول 

التسليم، فيام يتعلق بالوزارات املعنية وتسلسل 

القيادة يف ]القوة املسلحة، الطرف األمني، 

الجامعة املسلحة[. 

)6(  إجراء تدريبات دورية للمنفذين للربوتوكوالت، مبا 

يشمل تدريبات حول تقييم األعامر والتواصل مع 

األطفال يف النزاع املسلح، وضامنات حامية األطفال. 

)7(  توجيه الهيئة التنسيقية فيام يتعلق بتنفيذ الربوتوكول، 

فيام يتعلق بإعانتها عىل تحضري تقييامت نصف سنوية 

لتنفيذ الربوتوكول، فضالً عن تقارير بعثات الرصد 

التي تُنفذ يف الثكنات العسكرية وأماكن االحتجاز 

املتواجد بها األطفال، وتقارير اللجان املحلية املعنية 

بتقييم أعامل إعادة إدماج األطفال. 

يُرجى االطالع عىل القسم التايل ملزيد من املعلومات حول 

تعزيز التنفيذ الفعال لربوتوكوالت التسليم. 

6. توجيهات بروتوكول التسليم
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اتيجيات من أجل تعزيز التنفيذ الفعال . 	  اس�ت
وتوكوالت التسليم ل�ب

يف بعض الدول التي نُفذت فيها بروتوكوالت تسليم، كانت 

الحكومات بطيئة يف البدء بنقل األطفال إىل عهدة األطراف 

املعنية بحامية األطفال، أو كان نقل األطفال عملية ارتجالية 

غري ثابتة األركان. 

تاريخياً، فإن بروتوكوالت التسليم مل تستدع رسمياً توجيهات 

تنفيذية، األمر الذي مل يصب يف صالح فعالية تنفيذ 

االتفاقات. طالبت بعض اتفاقات التسليم بعقد اجتامع بني 

األطراف املعنية لتوضيح ترتيبات التنفيذ. عىل سبيل املثال، 

فإن االتفاق القائم يف الصومال ويف السودان وأوغندا، طالب 

باجتامع بني األطراف املعنية يف ظرف أربعة أسابيع من اعتامد 

الربوتوكول، لالتفاق عىل الرتتيبات املحددة لنقل األطفال.112 

وهناك عدة بروتوكوالت تسليم تشري إىل بعض أنشطة التنفيذ 

يف أعقاب التوقيع، وإن مل تكن هذه األنشطة املذكورة 

تفصيلية بالقدر الكايف. يشمل هذا الخطوات الالزمة للتعرف 

عىل املنسقني األساسيني وآليات تعميم ونرش الربوتوكول. 

كام يظهر من قالب/منوذج بروتوكول التسليم املعتمد 

من األمم املتحدة رضورة اتخاذ خطوات لتوعية جميع 

األطراف املعنية بالربوتوكول عىل إجراءات حامية األطفال 

والتحضري لتقارير االلتزام الدورية عن تسليم األطفال 

وحاميتهم، عند االقتضاء، مبا يتصل بتنفيذ الربوتوكول.113 

ولقد تم التعرف عىل الدعوة لوضع خطة تنفيذ من قبل 

العديد ممن أجرينا معهم مقابالت بصفتها مامرسة جيدة. 

فيام ييل ملخص ببعض التحركات التي متت التوصية بها فيام 

يتعلق بربوتوكوالت التسليم، وبناء عىل مقابالت الخرباء التي 

أجرتها ووتش-ليست، والتي ميكن إدماجها باالسرتاتيجية. 

إعداد خطة للتنفيذأ. 

يويص املعنيون بحامية األطفال بأن يعد األطراف 

املعنيون خطة تنفيذ مصحوبة مبيزانية أثناء املفاوضات. 

من األمثلة القوية عىل هذا ما حدث يف بوركينافاسو، 

حيث وقت كتابة هذه السطور، كان األطراف يعكفون 

عىل إعداد خارطة طريق تنفيذية لربوتوكول التسليم. 

أوىص بعض الخرباء الذين متت مقابلتهم من ِقبل ووتش-

ليست بأنه يف الدول التي أخفقت سلطاتها الحكومية يف تنفيذ 

الربوتوكوالت بشكل متسق، أن يطالب أطراف حامية األطفال 

هناك بأن تصيغ الحكومة أو تحّدث خطة تنفيذية للربوتوكول. 

ي يجب أن تتخذها أطراف حماية األأطفال إذا رفضت الحكومة أو الجماعة 
ما التحركات ال�ت

وتوكول؟  ام ببنود ال�ب ف المسلحة األل�ت

إذا رفضت الحكومة أو الجامعة املسلحة االلتزام ببنود الربوتوكول، فإن عىل أطراف حامية األطفال املطالبة بأن 

يذكر تقرير األمني العام السنوي املعني باألطفال والنزاع املسلح تفاصيل هذا اإلخفاق يف التنفيذ لربوتوكول 

التسليم. ميكنهم أيضاً الدعوة إىل املزيد من أعامل املنارصة من الحلفاء الذين تشكلوا أثناء املفاوضات، مبا 

يشمل املجتمع املدين واملانحني والرشكاء األمنيني والبعثات الدبلوماسية واألطراف األخرى، لتأمني إخالء 

سبيل األطفال. 
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7. اسرتاتيجيات من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لربوتوكوالت التسليم

وضع آلية تنسيقية لتنفيذ البروتوكولب. 

تعترب الهيئة التنسيقية املسؤولة عن اإلرشاف عىل تنفيذ 

بروتوكول التسليم جهة مفيدة وقت إبرام االتفاق، لكنها 

مفيدة أيضاً فيام يتعلق بتنفيذ الربوتوكول. ميكن لهذه 

الهيئة التصدي للتحديات كلام ظهرت، وأن تدعم استمرار 

التوعية باالتفاق. 

يف النيجر وتشاد، ساعدت لجنة وزارية يف اإلرشاف عىل 

تنفيذ الربوتوكوالت. يف النيجر، وصف اليونيسف والرشكاء 

كيف تم تقديم تدريبات للجنة وجلسات منتظمة ألعضاء 

اللجنة حول ما يحدث يف مركز الرتانزيت الذي يتم استقبال 

األطفال فيه وحصولهم عىل الدعم يف إعادة اإلدماج. عىل 

أنه ميكن لهيئة التنسيق أن تضم أطراف معنية أخرى، مبا 

يشمل بعض األطراف التنسيقية املكلفة بتنفيذ الربوتوكول. 

إعداد دليل عملي وتعيين منسقين ج. 
رئيسيين بخطوط مسؤولية واضحة

ضمن تصميم اسرتاتيجية التنفيذ، عىل األطراف املعنية أن 

تعد توجيهات عملياتية توضح أدوار ومسؤوليات مختلف 

الفاعلني املنفذين التفاق التسليم. ضمن هذه التوجيهات، 

شدد الخرباء الذين قابلتهم ووتش-ليست عىل أهمية 

التعرف عىل وتسمية املنسقني الرئيسيني من كافة األطراف، 

لتعزيز املحاسبة ووضح خطوط واضحة للمسؤولية 

فيام يخص األفراد املرشفني عىل تنفيذ الربوتوكول. 

تُطالب بعض بروتوكوالت التسليم بأن تخصص القوات 

املسلحة أو األطراف األمنية بالدولة منسقاً رئيسياً لإلرشاف 

عىل تسليم األطفال للسلطات املدنية.114 تُطالب اتفاقات 

أخرى بوجود منسقني رئيسيني من األمم املتحدة عىل 

املستوى املحيل، فضالً عن تعيني مسؤولني للتواصل 

داخل اليونيسف والقوات املسلحة، لتنبيه األمم املتحدة 

حينام يكون األطفال يف حيازة القوات املسلحة.115 يف 

السودان، تنص إجراءات العمل املوحدة عىل تواجد 

منسقني اتصال محليني ومركزيني ضمن مؤسسات الحكومة 

واليونيسف لتنبيه وزارة الضامن االجتامعي والتنمية واملجلس 

الوطني لرفاه األطفال وهيئات األمم املتحدة، حال 

وجود أطفال مرتبطني سابقاً بجامعات مسلحة يف حيازة 

الجيش.116 يف الظروف املثىل، يجب أن تذكر الربوتوكوالت 

أيضاً السلطة املدنية املعنية باستقبال األطفال.

سوف يعتمد ترتيب أمر مسؤويل وأطراف التنسيق الرئيسيني/

الرئيسية عىل السياق، لكن الخرباء أوصوا بتعيني منسقني 

رفيعي املستوى عىل املستوى الُقطري فضالً عن منسقني عىل 

املستوى املحيل، ميكنهم معاً تقديم تنبيهات فورية حال 

مالقاة أطفال. ويجب أن تشمل الخطة التنفيذية التفاصيل 

حول كيف يتواصل مختلف األطراف وكيف يتم تشارك 

معلوماتهم. يجب تحديث املستند حال طرأت تغريات يف 

ترتيبات عمل املنسقني أو يف ترتيب األدوار واملسؤوليات. 

التحضير للنقل األّوليد. 

بناء عىل تجارب األطراف املعنية بحامية األطفال يف الدول 

التي اعتمدت بروتوكوالت التسليم، فمن املهم اتخاذ بعض 

تدابري الجاهزية األولية للمراحل األوىل من نقل األطفال. 

تحضرياً الستقبال أول مجموعة أطفال، أوىص الخرباء الذين 

قابلتهم ووتش-ليست مبا ييل: 

تأمني موارد كافية لدعم أعامل االستقبال األوىل. 	 
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تقديم التدريب والتوعية الفوريني للمنفذين للربوتوكول. 	 

يشمل هذا تدريب األخصائيني االجتامعيني ومسؤويل 

حامية األطفال والعاملني مبنشآت إعادة اإلدماج الذين 

رمبا كانوا جدد عىل سياق النزاع وبرامج إعادة اإلدماج. 

التعرف عىل منشآت الرعاية االنتقالية أو العائالت 	 

الراعية لألطفال، وعمل ترتيبات خاصة للفتيات والفتيات 

املصحوبات بأطفال117 

تنظيم تقييامت طبية ونفسية والرعاية الطبية الفورية، 	 

مبا يشمل تلك الخاصة بالفتيات الحوامل واألطفال، وهي 

التجهيزات والرعاية والتقييامت التي قد ال تتوفر بشكل 

جاهز يف املستشفيات العامة. 

التعميم الدوري المتكرر ه. 
لبروتوكوالت التسليم

يعد التعميم املتكرر والدوري لربوتوكوالت التسليم مهامً 

بدوره لنجاح تنفيذ الربوتوكوالت. عادة ما تشمل بروتوكوالت 

التسليم بنوداً تخص تعميمها ومشاركتها مع األطراف 

املختلفة. تعهد بعض الربوتوكوالت بهذه املهمة إىل األمم 

املتحدة و/أو الوزارة املسؤولة عن حامية األطفال.118 وتطالب 

بعضها األطراف املعنية بالربوتوكول بأن تتحمل جميعاً هذه 

املسؤولية.119 أما بروتوكول السودان )إجراءات العمل املوحدة 

املعمول بها( فهو متفوق يف هذه النقطة تحديداً، إذ يطالب 

كل وزارة )باالسم( لها أي دور يف الربوتوكول، بأن تعمم 

الربوتوكول يف إداراتها وعىل العاملني بها، ويطالب قوات 

األمن ووزارة الداخلية باتخاذ نفس اإلجراءات يف ظرف أربعة 

أسابيع من توقيع االتفاق.120 

يعد التعميم املتكرر والدوري للربوتوكول وبنوده مسألة 

هامة بصورة خاصة بسبب الطبيعة املتصدعة للعديد من 

الدول املتأثرة بالنزاعات وارتفاع معدالت تقلب العاملني 

عىل اإلدارات الحكومية املختلفة. يجب عىل األطراف 

املعنية االشتباك يف أنشطة توعية متكررة عىل املستوى 

املحيل، مع املسؤولني بشكل مبارش عن نقل األطفال، 

مبا يضمن التنفيذ الفعال للربوتوكوالت. قد يتطلب هذا 

ترجمة االتفاق والخطة التنفيذية إىل بعض اللغات املحلية. 

ويجب أن يعمل أطراف حامية األطفال عىل تعزيز إحساس 

األطراف بامللكية لربوتوكول التسليم عىل املستوى 

املحيل. ويعد استمرار اهتامم األطراف املعنية أيضاً فرصة 

للتصدي للتحديات التي تظهر أثناء تنفيذ الربوتوكول. 

التوجيهات اآلمرةو. 

من سبل تعزيز املحاسبة واإلحساس بتملك الربوتوكول، أن 

تصدر جميع األطراف املعنية توجيهات بإداراتها تخص محتوى 

الربوتوكول والترصفات املطلوبة من العاملني لضامن التنفيذ 

الفعال. أوىص العديد ممن أجرينا معهم املقابالت بأن يصدر 

الجيش والقوات األمنية األخرى أوامر قيادية آمرة فيام يخص 

نقل األطفال، لضامن أن يكون األطراف األمنيني مسؤولني 

بصورة مبارشة أمام سلسلة القيادة. أوىص أحد خرباء حامية 

األطفال بدمج نقل األطفال يف كتيبات التوجيهات التدريبية 

العسكرية، لتوعية الجنود قبل انتشارهم امليداين. 

إذا انضمت جامعة مسلحة طرفاً يف بروتوكول، فمن املهم 

أيضاً أن تصدر الجامعة املعنية توجيهات آمرة ملقاتليها. 

التدريبات الدورية للمنفذين ز. 
األساسيين لبروتوكوالت التسليم

لدى توقيع بروتوكوالت التسليم ألول مرة، وعىل امتداد فرتات 

مختلفة بعد ذلك، يتعني عىل جميع األطراف – مبا يشمل 

القوات املسلحة واألطراف األمنية األخرى ومنها املسؤولة 

7. اسرتاتيجيات من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لربوتوكوالت التسليم
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عن مكافحة اإلرهاب وعدالة األطفال والنشء واألخصائيني 

االجتامعيني والعاملني املعنيني بحامية األطفال – تقديم 

التدريب حول بنود الربوتوكول. واملشاركون يف نقل األطفال 

يجب أن يحصلوا عىل تدريبات تخص حامية األطفال. 

تحضير التقييمات نصف السنوية ح. 
حول تنفيذ البروتوكول

ضمن أعامل التخطيط للتنفيذ، نويص بأن تنفذ أطراف حامية 

األطفال تقييامت دورية لتنفيذ الربوتوكول، مبا يشمل مثالً من 

خالل الهيئة التنسيقية.

رصد الثكنات العسكرية وأماكن ط. 
االحتجاز وأعمال إعادة اإلدماج 

في المجتمعات

يجب عىل هيئة التنسيق املتصلة بربوتوكول التسليم أن 

تخطط لبعثات رصد نشطة عىل مدار فرتة زمنية ممتدة، مبا 

يضمن النقل املنتظم والدوري لألطفال من الثكنات العسكرية 

وأماكن االحتجاز، ولتقييم مدى إعادة إدماج األطفال يف 

مجتمعاتهم ومقدار النجاح يف هذه األنشطة. إن األدلة التي 

يتم رصدها عىل نجاح الربنامج قد تدعم االستمرار يف تنفيذ 

بروتوكول التسليم يف املستقبل. 

7. اسرتاتيجيات من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لربوتوكوالت التسليم

أحذية أطفال مبعرثة يف ردهة مركز 
 احتجاز للُقرص يف نيجرييا.

© 2014 Watchlist/Ruth McDowall.
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المرفقات. 	
المرفق 1: تجنيد واستخدام واحتجاز األطفال بحسب بيانات 2020أ. 

يستعرض الجدول التايل بيانات تجنيد واستخدام واحتجاز األطفال كام وثقها تقرير األمني العام لعام 2020 

حول األطفال والنزاع املسلح. كذلك يستعرض الجدول الدول التي تم توقيع بروتوكوالت التسليم فيها والدول 

حيث بدأت املفاوضات حوله، فضالً عن الدول التي بها ترشيعات أو اتفاقات أخرى لضامن ترسيح وإخالء سبيل 

و/أو نقل األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات أو جامعات مسلحة من صفوف الجامعات والقوات.121 

عدد األطفال الذين تم التحقق من الدولة 

احتجازهم يف 2020

عدد الحاالت املوثقة ألطفال تم 
تجنيدهم واستخدامهم يف 1222020 

املوقف من الربوتوكول 

)تم توقيعه أو 

بدأ التفاوض عليه( 

الترشيعات أو االتفاقات األخرى 

لترسيح وإخالء سبيل و/أو نقل األطفال 

إىل عهدة أطراف حامية أطفال مدنية 

األطفال محتجزون يف مراكز أفغانستان

إعادة تأهيل لألحداث

172من قبل طالبان165

األطفال باألساس من جنسيات 

غري أفغانية، محتجزون مع 

أمهاتهم الاليت احتُجزن بزعم 

ارتباطهن بطالبان أو الدولة 

اإلسالمية يف العراق والشام، 

والية خراسان 

من قبل الرشطة 318

الوطنية األفغانية

5

من قبل قوات الجيش األفغاين 

الوطنية، القوات الربية

4

من قبل امليليشيا 

املوالية للحكومة

7

بصورة مشرتكة: الرشطة 

املحلية األفغانية وامليليشيات 

املوالية للحكومة 

8

196اإلجاميل483اإلجاميل

من قبل جناة مجهولني يف 10أطفال محتجزونبوركينافاسو

منطقة الساحل 

بداية مفاوضات 4

بروتوكول التسليم 

4اإلجاميل10اإلجاميل

أطفال محتجزون من قبل الكامريون

قوات األمن بناء عىل اتهامات 

متصلة باألمن الوطني 

من قبل جامعة أهل السنة 16

للدعوة والجهاد 

متت محاولة التفاوض عىل 3

بروتوكول للتسليم 

من قبل جامعات تابعة لبوكو 

حرام أو منشقة عنها 

12

15اإلجاميل16اإلجاميل 
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عدد األطفال الذين تم التحقق من الدولة 

احتجازهم يف 2020

عدد الحاالت املوثقة ألطفال تم 

تجنيدهم واستخدامهم يف 2020

املوقف من الربوتوكول 

)تم توقيعه أو 

بدأ التفاوض عليه( 

الترشيعات أو االتفاقات األخرى 

لترسيح وإخالء سبيل و/أو نقل األطفال 

إىل عهدة أطراف حامية أطفال مدنية 

جمهورية 

أفريقيا الوسطى

أطفال محتجزون من قبل 

قوات األمن الداخيل

من قبل فصائل السيليكا 4

السابقة، مبا يشمل “الجبهة 

الشعبية لنهضة أفريقيا 

الوسطى” )374( والحركة 

الوطنية ألفريقيا الوسطى )19( 

واتحاد سالم أفريقيا الوسطى 

 )2( UPC/MPC وقوة )15(

والتجمع الوطني لتجديد أفريقيا 

الوسطى )2(.

تم توقيع بروتوكول تسليم 412

يف 2014. بدأت املفاوضات 

عىل بروتوكول جديد. 

وقعت األمم املتحدة خطط عمل 

مع املجموعات التالية إلنهاء والوقاية 

من جملة من االنتهاكات، وتشمل 

تجنيد واستخدام األطفال: الحركة 

الوطنية ألفريقيا الوسطى )14 يونيو/

حزيران 2018(. الجبهة الشعبية 

لنهضة أفريقيا الوسطى )5 يوليو/متوز 

2019( واتحاد سالم أفريقيا الوسطى 

)31 أغسطس/آب 2019(. 

من قبل حركة أحرار أفريقيا 

الوسطى للعدالة

46

من قبل حركة العودة واإلصالح 

 )3R( وإعادة التأهيل

45

42من قبل حركة املعادين للباالكا

31من قبل جيش مقاومة الرب

4من قبل قوات األمن الداخيل

من قبل القوات املسلحة 

املشرتكة لجمهورية أفريقيا 

الوسطى/قوات األمن الداخيل 

3

1من قبل جناة مجهولون

584اإلجاميل4اإلجاميل 

أطفال محتجزون من قبل تشاد

الحكومة التشادية 

من قبل بوكو حرام، مبا 11

يشمل مجموعات مجهولة 

تابعة أو منشقة

تم توقيع اتفاق يشمل 40

إجراءات للتسليم يف 

مايو/أيار 2007. تم توقيع 

بروتوكول التسليم يف 10 

سبتمرب/أيلول 2014، كجزء 

من تنفيذ خطة العمل مع 

الجيش الوطني التشادي 

املوقعة يف 15 يونيو/

حزيران 2011. رُفع الجيش 

الوطني التشادي من القوائم 

الخاصة بتقرير األمني 

العام يف 2014 بعد تنفيذ 

خطة العمل. 

40اإلجاميل11اإلجاميل

8. املرفق 1
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عدد األطفال الذين تم التحقق من الدولة 

احتجازهم يف 2020

عدد الحاالت املوثقة ألطفال تم 

تجنيدهم واستخدامهم يف 2020

املوقف من الربوتوكول 

)تم توقيعه أو 

بدأ التفاوض عليه( 

الترشيعات أو االتفاقات األخرى 

لترسيح وإخالء سبيل و/أو نقل األطفال 

إىل عهدة أطراف حامية أطفال مدنية 

من قبل الجامعات كولومبيا

املعارضة/املنشقة بقوات 

كولومبيا املسلحة الثورية 

– الجيش الشعبي )فارك – 

الجيش الشعبي(. 

البيان املشرتك رقم 70 املوقع يف 15 66

مايو/أيار 2016 يف هافانا بكوبا، بني فارك 

– الجيش الشعبي وحكومة كولومبيا، 

يطالب بالفصل الفوري لألطفال تحت 

سن 15 عاماً وإعادة إدماج جميع األطفال 

تحت سن 123.18 االتفاق النهايئ عىل إنهاء 

النزاع املسلح وبناء سالم دائم ومستقر، 
بالبناء عىل البيان املشرتك رقم 124.70

من قبل جيش التحرير 

 .)ELN( الوطني

22

12من قبل جناة مجهولون

من قبل مجموعة غيتانستا 

 )AGC( للدفاع الشعبي

9

من قبل جامعة “لوس 

كابارابوس”

7

116اإلجاميلاإلجاميل

جمهورية 

الكونغو 

الدميقراطية

أطفال محتجزون طرف 

القوات املسلحة 

قوات جيوش جمهورية الكونغو 209من قبل “ماي ماي مازميبي” 80

الدميقراطية وقعت خطط عمل إلنهاء 

والوقاية من تجنيد واستخدام األطفال 

والعنف الجنيس ضدهم يف 4 أكتوبر/

ترشين األول 2012. خطة العمل املعنية 

بالتجنيد واالستخدام لألطفال تشمل 

بنوداً حول تسليم األطراف، وكذلك 

حول إطار عمل الترسيح وإخالء السبيل 

لألطفال. تم رفع القوات املذكورة يف 

2017 من قوائم تقرير األمني العام، فيام 

يخص تجنيد واستخدام األطفال. جاري 

تنفيذ خطة العمل الخاصة بإنهاء والوقاية 

من العنف الجنيس ضد األطفال. 

أطفال محتجزون طرف الرشطة 

الوطنية الكونغولية 

109من قبل جامعة “نياتورا” 5

من قبل تحالف قوات املقاومة 

الكونغولية 

101

من قبل جامعة دفاع ندوما – 

كونغو رينويف 

66

62من قبل جامعة “ما ما أبا نا بايل” 

من قبل جامعة “تعاونية تطوير 

الكونغو )كوديكو(” 

34

34من قبل جامعة رايا موتومبويك 
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عدد األطفال الذين تم التحقق من الدولة 

احتجازهم يف 2020

عدد الحاالت املوثقة ألطفال تم 

تجنيدهم واستخدامهم يف 2020

املوقف من الربوتوكول 

)تم توقيعه أو 

بدأ التفاوض عليه( 

الترشيعات أو االتفاقات األخرى 

لترسيح وإخالء سبيل و/أو نقل األطفال 

إىل عهدة أطراف حامية أطفال مدنية 

)تابع( 

جمهورية 

الكونغو 

الدميقراطية

من قبل القوات الدميقراطية 

لتحرير رواندا – قوات مقاتيل 

أباكونغوزي

29

143جامعات مسلحة أخرى

FARDC 1من قبل

ما قوامه 36 جامعة مسلحة 

جندت األطفال يف األعوام 

السابقة واستخدمتهم 

يف صفوفها حتى 

االنفصال يف 2020. 

1313

2101اإلجاميل85اإلجاميل

أطفال محتجزون طرف قوات الهند

األمن الهندية 

2من قبل جناة مجهولون4

2اإلجاميل4اإلجاميل

أطفال محتجزون عىل ذمة العراق

اتهامات بقضايا أمن وطني 

1من قبل قوات الحشد الشعبي 1114

1اإلجاميل1114اإلجاميل

إرسائيل 

ودولة فلسطني

أطفال تحتجزهم قوات 

إرسائيلية 

2من قبل كتائب القسام – حامس 361

2اإلجاميل361اإلجاميل

3من قبل جند أنصار الله 5أطفال محتجزونلبنان

 2من قبل جناة مجهولون 

  2من قبل فتح اإلسالم  

من قبل الدولة اإلسالمية يف   

العراق والشام )داعش( 

2  

  9اإلجاميل5اإلجاميل

ليبيا

 

أطفال محتجزون طرف الجيش 

الوطني الليبي وقوات تابعة له 

من قبل الجيش الوطني الليبي 1

وقوات تابعة له 

3  

أطفال يف عهدة الرشطة 

القضائية ومعهم أمهاتهم 

جراء ارتباط األمهات 

املزعوم بداعش 

من قبل قوات تنتمي لحكومة 67

الوفاق الوطني السابقة 

3  

من قبل جامعات معارضة   

سورية مسلحة ُعرفت سابقا 

مبسمى الجيش السوري الحر 

)رسايا املعتصم وسمرقند(

3  

  9اإلجاميل68اإلجاميل
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عدد األطفال الذين تم التحقق من الدولة 

احتجازهم يف 2020

عدد الحاالت املوثقة ألطفال تم 

تجنيدهم واستخدامهم يف 2020

املوقف من الربوتوكول 

)تم توقيعه أو 

بدأ التفاوض عليه( 

الترشيعات أو االتفاقات األخرى 

لترسيح وإخالء سبيل و/أو نقل األطفال 

إىل عهدة أطراف حامية أطفال مدنية 

أطفال محتجزون طرف قوات مايل

الدفاع املالية وقوات األمن 

من قبل تنسيقية حركات األزواد، 10

مبا يشمل “الحركة الوطنية 

لتحرير األزواد” )70( واملجلس 

األعىل لوحدة األزواد )45( 

والحركة العربية لألزواد )26(. 

تم توقيع بروتوكول التسليم 141

يف 1 يوليو/متوز 2013

تم توقيع خطة عمل مع تنسيقية حركات 

األزواد وتشمل “الحركة الوطنية لتحرير 

األزواد” إلنهاء والوقاية من التجنيد 

واالستخدام لألطفال والعنف الجنيس 

ضد األطفال )5 مارس/آذار 2017(. هذه 

الجامعة التنسيقية التي تضم جامعات 

مسلحة تابعة لها، وقعت عىل خطة 

عمل إلنهاء تجنيد واستخدام األطفال 

واالنتهاكات الجسيمة األخرى )26 

أغسطس/آب 2021(. 

أطفال محتجزون من قبل 

عنارص عملية بارخان 

من قبل جهة تنسيقية تشمل 1

غاندا السال إيزو )31( وجامعة 

الدفاع عن الطوارق وحلفاؤهم 

)15( وغاندا كوي )15( وحركة 

 .)MSA( )9( التضامن األزوادية

70  

أطفال احتجزوا يف 2019 وما 

زالوا يف عهدة الحكومة 

  19من قبل دان نان أمباساغو 15

  17من قبل حركة تحرير ماكينا   

  13من قبل جناة مجهولون   

من قبل حركة التوحيد والجهاد   

يف غرب أفريقيا )موجاو( 

1  

  23من قبل القوات املسلحة املالية   

  284اإلجاميل26اإلجاميل

غري مشمولني يف تقرير األمني موزامبيق

العام السنوي لعام 2021 

حول األطفال والنزاع املسلح 

غري مشمولني يف تقرير األمني  

العام السنوي لعام 2021 حول 

األطفال والنزاع املسلح 

بدأت مفاوضات  

بروتوكول التسليم 
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عدد األطفال الذين تم التحقق من الدولة 

احتجازهم يف 2020

عدد الحاالت املوثقة ألطفال تم 

تجنيدهم واستخدامهم يف 2020

املوقف من الربوتوكول 

)تم توقيعه أو 

بدأ التفاوض عليه( 

الترشيعات أو االتفاقات األخرى 

لترسيح وإخالء سبيل و/أو نقل األطفال 

إىل عهدة أطراف حامية أطفال مدنية 

ميامنار

 

األطفال املحتجزون طرف 

“تامتاوداو يك”

من قبل “تامتاوداو يك”. 8

)ملحوظة من األطفال املجندين 

22 تم تجنيدهم بني 2010 

و2019، وما زالوا يعملون مع 

الجامعة املسلحة حتى 2020(. 

قانون حقوق الطفل رقم 22/2019، 23  726

يوليو/متوز 2019، فقرات 60 )هـ( و60 

)ز( حددت تفاصيل وإجراءات التسليم. 

إضافة إىل هذا تم توقيع خطة عمل 

من قبل تامتاوداو يك يف 27 يونيو/

حزيران 2012، وتشمل أيضاً بنداً مبعاملة 

األطفال املجندين واملستخدمني من قبل 

الجامعات “خارج نطاق القانون” مبوجب 

القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق 

الطفل الوطني لعام 1993 )مادة 3.12(. 

كام وقعت األمم املتحدة خطة عمل 

مع الجيش الدميقراطي لكارين يف 20 

نوفمرب/ترشين الثاين 2020، يغطي تجنيد 

واستخدام األطفال. 

  62من قبل جيش استقالل كاشني  

  2من قبل جيش أراكان  

  790اإلجاميل8اإلجاميل

أطفال محتجزون طرف النيجر

حكومة النيجر 

من قبل بوكو حرام، مبا 10

يشمل جامعات منشقة وتابعة 

غري معروفة 

تم توقيع اتفاق التسليم يف 33

17 فرباير/شباط 2017. 

 

  33اإلجاميل10اإلجاميل

أفادت األمم املتحدة بأنه نيجرييا

يف 2020 أخلت حكومة 

نيجرييا سبيل 230 طفال كانوا 

محتجزين، حتى ديسمرب/

كانون األول 2020 استبقت 

9 أطفال رهن االحتجاز. عىل 

أن األمم املتحدة مل تتمكن 

من التحقق من إجاميل عدد 

األطفال املحتجزين يف 2020، 

حيث رفضت الحكومة نفاذ 

املسؤولني األممني إىل مراكز 

االحتجاز وزيارتها. 

من قبل جامعات منشقة عن  

وتابعة إىل بوكوحرام، وتشمل 

JAS)4( والدولة اإلسالمية يف 

غرب أفريقيا )1(. 

بدأت مفاوضات 5

بروتوكول التسليم 

تم توقيع خطة العمل من قبل قوة 

العمل املدنية املشرتكة يف نيجرييا 

)15 سبتمرب/أيلول 2017( بشأن تجنيد 

واستخدام األطفال 

من قبل قوة العمل   

املدنية املشرتكة 

2  

  7اإلجاميل اإلجاميل

أطفال محتجزون طرف القوات الفلبني

املسلحة الفلبينية 

الترشيع، قانون حول الحامية الخاصة  12من قبل الجيش الشعبي الجديد 5

لألطفال يف حاالت النزاع املسلح 

والعقوبات عىل انتهاكاته، جمهورية 

الفلبني، قانون رقم 11188، 23 يوليو/

متوز 2018، بند 24 )هـ( بتحديد خطوات 

تسليم األطفال املزعوم ارتباطهم 

بجامعات وقوات مسلحة. 

  12اإلجاميل5
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عدد األطفال الذين تم التحقق من الدولة 

احتجازهم يف 2020

عدد الحاالت املوثقة ألطفال تم 

تجنيدهم واستخدامهم يف 2020

املوقف من الربوتوكول 

)تم توقيعه أو 

بدأ التفاوض عليه( 

الترشيعات أو االتفاقات األخرى 

لترسيح وإخالء سبيل و/أو نقل األطفال 

إىل عهدة أطراف حامية أطفال مدنية 

الصومال

 

أطفال محتجزون طرف قوات 

الرشطة الصومالية 

تم توقيع إجراءات 1407من قبل جامعة الشباب127

العمل املوحدة يف 13 

فرباير/شباط 2014

وقع الجيش الوطني الصومايل خطة عمل 

إلنهاء تجنيد واستخدام األطفال يف 3 

يوليو/متوز 2012

أطفال محتجزون طرف الجيش 

الوطني الصومايل

من قبل قوات األمن الحكومية 40

وتشمل قوات الرشطة 

الصومالية 

101  

أطفال محتجزون طرف 

قوات جوباالند 

من قبل الجيش 27

الوطني الصومايل

62  

أطفال محتجزون طرف 

قوات بونتالند 

من قبل هيئة االستخبارات 8

واألمن الوطنية 

5  

أطفال محتجزون طرف 

قوات غاملودوج

  36من قبل قوات جوباالند1

أطفال محتجزون طرف 

رشطة جوباالند

  31من قبل قوات غاملودوج4

أطفال محتجزون طرف 

رشطة غاملودوج 

  21من قبل قوات بونتالند 3

أطفال محتجزون طرف 

رشطة بونتالند 

  3من قبل رشطة جوباالند 2

  2من قبل رشطة بونتالند  

  1من قبل رشطة غاملودوج   

  47من قبل ميليشيات قبائل/عشائر   

  1716اإلجاميل212 

الحركة/الجيش الشعبي لتحرير   جنوب السودان

السودان – موايل ملشار

الجيش الشعبي لتحرير السودان  55

والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان 

يف املعارضة وقعا خطط عمل متكاملة 

تغطي جميع االنتهاكات الجسيمة، وقد 

استبدلت خطط عمل سابقة وقعها 

الطرفان، وهذا حتى فرباير/شباط 2020. 

قوات دفاع جنوب السودان   

الشعبية، مبا يشمل قوات 

دفاع جنوب السودان الشعبية 

املتحالفة – تابان دينج

6  

هيئة الرشطة الوطنية   

الجنوب سودانية 

1  

  62اإلجاميل اإلجاميل
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عدد األطفال الذين تم التحقق من الدولة 

احتجازهم يف 2020

عدد الحاالت املوثقة ألطفال تم 

تجنيدهم واستخدامهم يف 2020

املوقف من الربوتوكول 

)تم توقيعه أو 

بدأ التفاوض عليه( 

الترشيعات أو االتفاقات األخرى 

لترسيح وإخالء سبيل و/أو نقل األطفال 

إىل عهدة أطراف حامية أطفال مدنية 

 السودان 

)دارفور(

أطفال محتجزون طرف القوات 

املسلحة السودانية 

حركة تحرير السودان – املجلس 7

االنتقايل 

وقعت حكومة السودان 12

بروتوكول للتسليم يف 28 

أبريل/نيسان 2018، كجزء 

من تنفيذ خطة العمل 

املوقعة بني األمم املتحدة 

وقوات األمن الحكومية، 

مبا يشمل القوات املسلحة 

السودانية وقوات الدفاع 

الشعبي والرشطة السودانية، 

يف 27 مارس/آذار 2016. تم 

رفع قوات األمن الحكومية 

السودانية من قوائم األمني 

العام يف 2018 بعد 

االلتزام بخطة العمل. بدأت 

مفاوضات بروتوكول التسليم 

مع جامعات مسلحة 

وقعت الجامعات التالية خطط عمل 

حول تجنيد واستخدام األطفال: جيش 

تحرير السودان – ميني ميناوي )11 يونيو/

حزيران 2007(، حركة العدالة واملساواة 

)25 سبتمرب/أيلول 2012( الجيش/الحركة 

الشعبي لتحرير السودان – الشامل، )23 

نوفمرب/ترشين الثاين 2016(. 

  1حركة العدالة واملساواة   

  13اإلجاميل7اإلجاميل

الجمهورية 

العربية السورية

 

الحرمان من الحرية من قبل 

القوات السورية الدميقراطية 

وقعت قوات السورية الدميقراطية خطة  390من قبل هيئة تحرير الشام 777

عمل حول تجنيد واستخدام األطفال )29 

يونيو/حزيران 2019(. إضافة إىل قوات 

األمن الداخيل بإدارة الحكم الذايت يف 

شامل ورشق سوريا، قامت ضمن إطار 

العمل الخاص بخطة العمل، باعتامد أدلة 

إرشادية حول إخراج واستبعاد األطفال 

تحت 18 سنة من صفوف القوات. 

كام وقعت قوات سورية الدميقراطية 

إجراءات موحدة تنص عىل أن يكون 

احتجاز األطفال املزعوم ارتباطهم 

بجامعات/قوات مسلحة متسقاً مع مبادئ 

القانون الدويل ومعايريه ذات الصلة 

الحرمان من الحرية من قبل 

قوات األمن الداخيل 

من قبل جامعات معارضة 91

سورية مسلحة، كانت معروفة 

سابقا مبسمى "الجيش 

السوري الحر" 

170  

الحرمان من الحرية من قبل 

القوات املسلحة الحكومية 

من قبل وحدات حامية الشعب 2

الكردية ووحدات حامية النساء 

الكردية، تحت مظلة القوات 

السورية الدميقراطية 

119  

من قبل امليليشيات   

املوالية للحكومة 

42  

8. املرفق 1
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عدد األطفال الذين تم التحقق من الدولة 

احتجازهم يف 2020

عدد الحاالت املوثقة ألطفال تم 

تجنيدهم واستخدامهم يف 2020

املوقف من الربوتوكول 

)تم توقيعه أو 

بدأ التفاوض عليه( 

الترشيعات أو االتفاقات األخرى 

لترسيح وإخالء سبيل و/أو نقل األطفال 

إىل عهدة أطراف حامية أطفال مدنية 

)تابع( 

الجمهورية 

العربية السورية

من قبل أحرار الشام )31( ونور   

الدين زنيك )3( وجيش اإلسالم 

)3( وهم جميعاً يعملون تحت 

مظلة الجيش الوطني السوري 

املعارض منذ أكتوبر/ترشين 

األول 2019. 

37  

  30حركة الشباب الثوري الوطني   

  13من قبل قوات األمن الداخيل   

  6من قبل جامعة حراس الدين   

 4من قبل داعش   

من قبل القوات   

السورية الحكومية 

2  

  813اإلجاميل870اإلجاميل

غري مشمولة يف تقرير األمني أوغندا

العام السنوي لعام 2021 

حول األطفال والنزاع املسلح 

غري مشمولة يف تقرير األمني  

العام السنوي لعام 2021 حول 

األطفال والنزاع املسلح 

 SoPs signed May 2011 

اليمن

 

محرومون من الحرية من قبل 

القوات املسلحة اليمنية 

من قبل الحوثيني )يسمون 11

أنفسهم أنصار الله( 

يف أبريل/نيسان 2020 وقع 115

أنصار الله )عرفوا سابقاً 

بقوات الحويث( توجيهات 

بتسليم األطفال يف عهدتهم 

إىل األمم املتحدة والرشكاء. 

وقعت القوات الحكومية اليمنية خطة 

عمل بإنهاء ومنع تجنيد واستخدام 

األطفال، يف 14 مايو/أيار 2014. 

من قبل القوات 2من قبل الحوثيني

الحكومية اليمنية

34  

  10من قبل قوات الحزام األمني1من قبل قوات الحزام األمني 

  4من قبل جناة مجهولني   

  163اإلجاميل14اإلجاميل

8. املرفق 1
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  المرفق 2: ب. 
االلتزامات والمبادئ القانونية الدولية الخاصة بمعاملة األطفال المزعوم ارتباطهم 

بقوات أو جماعات مسلحة

فيام ييل ملخص بااللتزامات األساسية املرتتبة عىل الدول بشأن تجنيد واستخدام األطفال ومعاملة األطفال املزعوم ارتباطهم 

بقوات أو جامعات مسلحة، انطالقاً من القانون الدويل، فضالً عن املبادئ التوجيهية ذات الصلة: 

البنود األساسيةالقانون الدويل

اتفاقية حقوق الطفل تُعرّف الطفل بأنه أي شخص تحت 18 عاماً وتطالب الدول بأن “تتخذ جميع اتفاقية حقوق الطفل 
التدابري املمكنة عمليا ليك تضمن حامية ورعاية األطفال املتأثرين بنزاع مسلح”125 وتسمح االتفاقية 

باالحتجاز كحل أخري ال بديل عنه، وألقرص فرتة ممكنة، وعندما يكون الطفل املعني قد اُدعى 
بارتكابه جرمية، مع املطالبة مبعاملته عىل هدي معايري عدالة األطفال املعمول بها.126 ولقد 

أوضحت لجنة حقوق الطفل تفاصيل أكرث: “كل طفل محروم من حريته له الحق يف الحصول فوراً 
عىل مساعدة قانونية وغريها من أشكال املساعدة املناسبة، فضالً عن الحق يف الطعن عىل قانونية 
حرمانه من الحرية”127 وعند االقتضاء وكلام كان هذا مرغوباً، تدعو اتفاقية حقوق الطفل إىل اعتامد 

“تدابري للتعامل مع هؤالء األطفال دون اللجوء إىل مداوالت قضائية” وأن توفر الدول بدائل للرعاية 
يف مؤسسات.128 وتطالب االتفاقية الدول األطراف باتخاذ التدابري املناسبة لتعزيز التعايف البدين 

والنفيس وإعادة اإلدماج االجتامعي لألطفال ضحايا النزاعات املسلحة.129

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 
الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف 

املنازعات املسلحة 

الربوتوكول االختياري يطالب الدول بتقديم املساعدة الالزمة من أجل التعايف البدين والنفيس 
وإعادة اإلدماج االجتامعي لألطفال الذين تم تجنيدهم أو استخدامهم يف أعامل حربية.130 ولقد 

حدد سن 15 عاماً سناً دنيا للتجنيد االختياري.131 ويحظر الربوتوكول االختياري التجنيد اإلجباري 
أو اإللزامي لألطفال تحت سن 18 عاماً من قبل القوات الحكومية،132 ويطالب الدول باتخاذ كافة 

التدابري املمكنة لضامن أن األطفال فوق سن 15 عاماً الذين تم تجنيدهم طوعاً، لن يشاركوا يف 
األعامل الحربية.133 ويحظر الربوتوكول تجنيد واستخدام األطفال تحت 18 عاماً يف أعامل حربية، 

من قبل أية جامعات مسلحة،134 ويوجه الدول األطراف إىل اتخاذ خطوات ملنع هذا التجنيد 
واالستخدام، مبا شمل من خالل تجريم هذه املامرسة.135 

نظام روما املنشئ للمحكمة 
الجنائية الدولية 

ينص نظام روما عىل أن تجنيد أو إرشاك األطفال تحت سن 15 عاماً أو استخدامهم للمشاركة يف 
أعامل قتالية/حربية يف نزاعات مسلحة دولية أو غري دولية، يعد جرمية حرب.136

الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف 
بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949 واملتصل 

بحامية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية 
)الربوتوكول األول( 

ينص الربوتوكول اإلضايف األول عىل أن أطراف النزاع يجب أن تتخذ جميع التدابري املمكنة لضامن 
أن األطفال تحت 15 عاماً ال يشاركون بشكل مبارش يف األعامل القتالية/الحربية وال يجندون يف 

صفوف القوات املسلحة. عندما يتم تجنيد أطفال فوق 15 عاماً وتحت 18 عاماً، يجب عىل الدول 
األطراف أن تسعى ملنح األولوية يف التجنيد لألكرب سناً.137 

الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف 
بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949 واملتعلق 

بحامية ضحايا النزاعات املسلحة غري 
الدولية )الربوتوكول الثاين( 

ينص الربوتوكول الثاين عىل أن األطفال تحت 15 سنة يجب أال يتم تجنيدهم أو يُسمح مبشاركتهم 
يف أية أعامل قتالية.138

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 

واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

تطالب االتفاقية الدول باتخاذ التدابري لضامن حظر والقضاء عىل أسوأ أشكال عمل األطفال، ويشمل 
هذا التجنيد اإلجباري أو اإللزامي لألطفال ]تحت 18 سنة[ يف النزاعات املسلحة.139

االتفاقية األيبريية األمريكية 
لحقوق النشء 

تطالب االتفاقية الدول األطراف بضامن أن النشء تحت 18 عاماً لن يستدعوا إىل أو يتورطوا يف 
األعامل الحربية.140 
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البنود األساسيةالقانون الدويل

ينص امليثاق األفريقي عىل أن ميتنع األطراف عن تجنيد أي أطفال.141امليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 

مبادئ باريس حول حامية األطفال من 
التجنيد غري القانوين واستخدام األطفال 

من قبل القوات أو الجامعات املسلحة 

تدعو مبادئ باريس الدول إىل اعتبار األطفال املتهمني بجرائم أثناء ارتباطهم بقوات/
جامعات مسلحة، باألساس ضحايا النتهاكات للقانون الدويل، وليس جناة.142 تنص املبادئ 
عىل أن األطفال الذين كانوا مرتبطني بجامعات مسلحة يجب أال ياُلحقوا قضائيا أو يُعاقبوا 

ملجرد عضويتهم يف تلك الجامعات.143 وتدعو الدول إىل تنفيذ أعامل إخالء السبيل أو إعادة 
اإلدماج دون قيد أو رشط.144 وأثناء إخالء السبيل، يجب تسليم األطفال إىل عملية مدنية 

مستقلة وأن يُعاد أغلب األطفال إىل األهل واملجتمع املحيل، أو إىل بيئة أرسية ومجتمعية 
بديلة، بأرسع وقت بعد إخالء السبيل.145 واألطفال املتهمون بجرائم خطرية يجب أن 

يُعاملوا مبقتىض القانون الدويل “يف إطار العدالة التأهيلية وإعادة التأهيل االجتامعي”.146 
كام تشجع املبادئ عىل بدائل املداوالت القضائية كلام أمكن.147 

مبادئ فانكوفر لحفظ السالم ومنع 
تجنيد واستخدام الجنود األطفال 

تطالب مبادئ فانكوفر بالنسبة لألطفال “تسليمهم بشكل رسيع إىل األطراف املعنية بحامية 
األطفال والسلطات املدنية ذات الصلة”، مع اعتبار االحتجاز حل أخري.148 

مذكرة نيوشاتيل 2016 حول املامرسات 
الجيدة لعدالة األحداث يف سياق 

مكافحة اإلرهاب

تقدم مذكرة نيوشاتيل توجيهات حول كيف ميكن للدول الوفاء بحقوق األطفال يف سياق قضايا 
مكافحة اإلرهاب. تطالب الدول بـ “التصدي ملسألة األطفال املتهمني بالتورط يف أنشطة إرهابية 
مبوجب القانون الدويل وعىل ضوء املعايري الدولية لعدالة األحداث”.149 يشمل هذا تطبيق مبدأ 
العقاب الفردي واملتناسب، مع النظر يف طبيعة كل موقف/قضية عىل حدة وبناء عىل احتياجات 

الطفل ودرجة خطورة الجرم املرتكب.150 تشدد املذكرة عىل رضورة أن يكون لنظم عدالة األطفال 
أو النشء االختصاص األسايس واألول مع األطفال املتهمني بجرائم متصلة باإلرهاب.151 كام تدعو 

إىل االهتامم ببدائل املقاضاة وأن يهدف أي تحرك قضايئ إىل إعادة إدماج الطفل باملجتمع.152 

كام تحث املذكرة عىل إعداد برامج إعادة إدماج لألطفال املرتبطني سابقاً بجامعات مسلحة تعترب 
إرهابية، بعد إبعادهم عن املالحقة القضائية أو إبان قضائهم لعقوباتهم الحبسية املقررة، وهذا 
باالستعانة بنهج متعدد القطاعات والسعي الستعادة الروابط بني األطفال وعائالتهم ومجتمعاتهم 

كلام كان ذلك ممكناً.153 

قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا 
إلدارة شؤون األحداث )“قواعد بكني”(

القواعد النموذجية الدنيا التي اعتمدت مبوجب قرار للجمعية العامة رقم 40/33 لعام 1985، تنص 
عىل توجيهات فيام يخص اعتقال أو احتجاز األطفال. األطفال يحتفظون يف األوقات كافة بجميع 

الحقوق املكفولة للبالغني رهن االحتجاز. وتطالب القواعد بأال يكون احتجاز األطفال إال كحل أخري 
وألقرص فرتة ممكنة.154 وإذا تم توقيف واحتجاز األطفال، فيجب أن تحظى قضاياهم باألولوية وأن 
يتم الفصل فيها بشكل رسيع وعاجل. وعند اإلمكان، يجب عىل الدولة استبدال االحتجاز عىل ذمة 

املحاكمة بتدابري بديلة.155

يجب عىل الدول ضامن توفر آليات املحاسبة واملساءلة املستقيمة بشكل كامل مع قانون األحداث 
الدويل والقانون الدويل لحقوق الطفل ومعايري األحداث الدولية، مبا يشمل – كلام أمكن – توفري 

بدائل لإلجراءات القضائية يف املحاكم الجنائية،156 وإعامل االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان 
والضامنات القانونية السارية. 

8. املرفق 2
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 المرفق 3:ج. 
نموذج بروتوكول التسليم

منوذج بروتوكول التسليم أدناه يستند إىل بروتوكوالت فعلية، وإىل منوذج لربوتوكول التسليم صاغته األمم املتحدة، وبناء 

عىل توصيات من خرباء حامية األطفال. 

يتيح هذا النموذج للربوتوكول قامئة تفصيلية بالبنود والضامنات، التي ميكن تكييفها وتغيري صياغاتها واختذالها بالقدر 

املطلوب وحسب السياق يف كل حالة عىل حدة. ميكن للمفاوضني أيضاً أن يختاروا الرتكيز عىل مجموعة معينة من 

البنود األساسية أدناه ليضعوها يف بروتوكول التسليم، مع التصدي للبنود واإلجراءات األخرى الخاصة بالربوتوكول عرب 

خطة تنفيذية الحقة.

بروتوكول تسليم األطفال يف عهدة ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعة مسلحة[ إىل 

]أطراف حامية األطفال املعنيني[

إقراراً بانضامم ]الحكومة[ إىل املواثيق الدولية القانونية املتصلة بحقوق األطفال وحاميتهم، مبا يشمل ]اتفاقية حقوق 

الطفل )1989( وبروتوكولها االختياري بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة )2000(؛ اتفاقيات جنيف )1949( 

وبروتوكوالتها االختيارية )1977(؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال وتوصيتها 

رقم 190 )1999(؛ نظام روما املنشئ للمحكمة الجنائية الدولية )1998(؛ امليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية األطفال )1990(؛ 

االتفاقية األيبريية األمريكية لحقوق النشء )2005([ وتصديقها عىل ]مبادئ باريس لحامية األطفال من التجنيد غري القانوين 

واستخدام األطفال من قبل القوات والجامعات املسلحة )2007(، ومبادئ فانكوفر لحفظ السالم والوقاية األطفال من التجنيد 
واالستخدام يف أعامل عسكرية )2017(ٍ[ فضالً عن التزاماتها مبوجب القوانني املحلية وتشمل ]××××[”.157

وإقراراً بأنه منذ بداية النزاع ]يف ××××[ وقعت انتهاكات عديدة لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وتعرّض األطفال 

النتهاكات جسيمة تشمل تجنيدهم واستخدامهم من قبل ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[. 

واقتناعاً بأن املسؤولية األساسية ]للحكومة[ تشمل حامية األطفال تحت 18 سنة املرتبطني بـ ]قوات مسلحة، أطراف أمنية 

أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ ومن هربوا أو أخيل سبيلهم من قبل ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات 

مسلحة[ ومن تم القبض عليهم أثناء عمليات أمنية أو عسكرية ووجدوا أنفسهم يف عهدة أو تحت قيادة وسيطرة ]قوات 

مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[. 

ومع العلم بالتزام ]الحكومة[ بإعامل وحامية وتعزيز حقوق األطفال املترضرين من النزاع، مبا يشمل األطفال املختطفني و/

أو املجندين واملستخدمني من قبل جامعات مسلحة، وجهود ]الحكومة[ نحو إعادة إدماج األطفال مبجتمعاتهم ودعمهم يف 

شغل أدوار إيجابية يف املجتمع. ;

ومع العلم أيضاً بأن رفاه ومصالح األطفال الفضىل – ممن تتم مقابلتهم/مصادفتهم أثناء العمليات لها األولوية يف كافة 

األوقات ويجب إيالء العناية واملوارد الالزمة للرعاية الفورية وألعامل إعادة اإلدماج الرسيعة واملنظمة، مبا يشمل االحتياجات 

األساسية الطبية والغذائية والنفسية-االجتامعية.
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يُعتمد ألجل تحقيق صالح األطفال ]جنسيتهم[ وأي أطفال من جنسيات أخرى تصادفهم ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى 

بالدولة، جامعات مسلحة[ أثناء العمليات األمنية داخل أو خارج أرايض ]اسم الدولة[ اتفاق التسليم التايل نّصه: 

نطاق سريان بروتوكول التسليم 

يُستخدم مصطلح “أطفال” و”طفل” لإلشارة إىل األفراد الذين يُعتقد بأنهم تحت سن 18 عاماً. بعض األطفال الذين تتم 

مصادفتهم رمبا تم اختطافهم أو تجنيدهم بصورة غري قانونية من قبل جامعات أو قوات مسلحة. ويف عدد صغري من 

الحاالت، رمبا كان قد تم تجنيد األطفال بصورة قانونية، لكن يخضعون عىل ذلك لنطاق رسيان بروتوكول التسليم ألنهم 

مستحقون قانوناً لحامية خاصة. األطفال اآلخرون بخالف املذكوين - الذين يشملهم هذا الربوتوكول – رمبا مل تربطهم صالت 

فعلية بجامعة أو قوات مسلحة لكن تم احتجازهم بسبب العثور عليهم يف أماكن يُعرف بعمل الجامعات/القوات املسلحة 

فيها، أو بسبب صالت عائلية مزعومة تربطهم بقوات أو جامعات مسلحة، أو بسبب هوياتهم اإلثنية أو الدينية أو القبلية، 

أو ألسباب أخرى. 

التوجيه 1 – التقييم األّويل للسن والتعرف عىل األطفال 

تقوم ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ بإجراء تقييم أّويل للسن للتعرف عىل جميع األطفال من 

بني األفراد الذين تتم مصادفتهم أثناء العمليات األمنية و/أو من هم يف حيازتها أو تحت قيادتها وسيطرتها، بغض النظر عن 

الجامعة أو القوة املرتبط بها الفرد/الطفل،158 أو جنسياتهم أو موقعهم الفعيل. إذا كان مثة شك يف ُعمر الفرد، يُفرتض أنه 

طفل، ويتم إجراء تقييم عمري تفصييل أكرث له من قبل ]طرف مدين معني بحامية األطفال[ بعد التسليم.

تقوم ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ فوراً بفصل األطفال عن البالغني، والفتية عن الفتيات، ما 

مل يكن األطفال مع أقارب لهم وال يصب فصلهم يف صالحهم. يجب بذل الجهود للحفاظ عىل وحدة األرسة، إذا كان هذا 

يحقق املصلحة الفضىل للطفل. 

التوجيه 2 – إخطار املنسقني املكلفني 

يقوم ]عنارص قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ بإخطار املنسقني املكلفني عىل املستوى املحيل، 

و – بحسب السياق – عىل مستوى الدولة فوراً لتعريفهم بوجود األطفال، وبحد أقىص 24 ساعة من بعد أول اتصال باألطفال.

التوجيه 3 – تسليم األطفال 

تسليم األطفال الذين تتم مصادفتهم أثناء عمليات أمنيةأ. 

يقوم ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ بتسليم األطفال الذين تتم مصادفتهم ويكونوا تحت 

سن املسؤولية الجنائية أو فوق سن املسؤولية الجنائية ومل يُشتبه بارتكابهم جرمية حرب أو جرمية تشتمل عىل العنف 

البدين أو الجنيس، وهذا يف أقرص فرتة ممكنة، ال تزيد عن 72 ساعة من بعد االتصال األول بـ ]قوات مسلحة، أطراف 

أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[. 
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تسليم األطفال الذين في عهدة الطرف المعني/رهن احتجازه غير المشتبهين بجرائم حرب أو جرائم ب. 

أخرى تشمل العنف البدني أو الجنسي

األطفال الذين هم يف عهدة أو رهن احتجاز أو تحت قيادة وترصف ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات 

مسلحة[ مبا يشمل من هم يف الحبس االحتياطي عىل ذمة املحاكمة أو االحتجاز اإلداري وكانوا تحت سن املسؤولية 

الجنائية أو فوق السن وال يشتبه بارتكابهم جرمية حرب أو جرمية تشتمل عىل العنف البدين أو الجنيس، يجب نقلهم إىل 

]أطراف مدنية معنية بحامية األطفال[ ألغراض الرعاية االنتقالية/املؤقتة وإعادة اإلدماج ومل الشمل باألرسة يف ظرف 

]فرتة زمنية يتم تحديدها مسبقاً[. 

التوجيه 4 – معايري وإجراءات املالحقة القضائية لألطفال املشتبهني بجرائم حرب أو جرائم أخرى 
تشمل العنف البدين أو الجنيس 

عند االشتباه بارتكاب طفل لجرمية خطرية، هي جرمية حرب أو جرمية أخرى تشمل العنف البدين أو الجنيس، فإن السلطة 

املختصة يف ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ يجب أن تبلغ ]السلطة املسؤولة عن عدالة 

األحداث[ يف ظرف 24 ساعة من االتصال بالطفل، وأن ترتب رشوط النقل أو إخالء سبيل الطفل. 

مبوجب املعايري الدولية، فإن األطفال املتهمون بجرائم أثناء ارتباطهم بقوات/جامعات مسلحة، يجب أن يُعاملوا باألساس 

بصفتهم ضحايا انتهاكات للقانون الدويل، وليس فقط كجناة. 

ال تكون املالحقة القضائية إال يف حاالت استثنائية. يجب أال ياُلحق األطفال قضائياً ملجرد عضويتهم يف جامعات أو قوات 

مسلحة بعينها، مبا يشمل الجامعات املوصوفة بكونها إرهابية، أو عىل أنشطة ال تعترب يف ظروف أخرى جنائية، مثل الطهي أو 

التنظيف أو القيادة. مبا أن املسؤولية الجنائية فردية، فيجب أال يتم احتجاز األطفال أو مالحقتهم قضائياً أو تصنيفهم جنائياً 

بناء عىل ارتباط األبوين أو األقارب بجامعات/قوات مسلحة.

يقوم ]نظام مختص بعدالة األطفال والنشء أو محكمة مدنية بها عاملني مدربني عىل اإلجراءات الصديقة لألطفال وعىل 

اتصال بنظم رعاية األطفال بالدولة[ بتويل االختصاص القضايئ األسايس عىل األطفال الجاري التحقيق معهم و/أو اتهامهم 

بجرائم أثناء فرتة ارتباطهم، وليس املحاكم العسكرية أو االستخباراتية أو محاكم األمن الوطني أو غريها من املحاكم 

االستثنائية واملتخصصة. ويف األحوال كافة، يُتاح لألطفال املحرومني من الحرية الحق يف املساعدة القانونية املناسبة – 

وغريها من أوجه املساعدة – بشكل فوري، وال يُحتجزون إال يف منشآت تدعم وتحمي وتحرض األطفال إلعادة اإلدماج. 

ال يكون االحتجاز إال حل أخري، وألقرص فرتة ممكنة، ومبا يتسق مع املعايري الدولية لعدالة األحداث، التي تهدف إىل تعزيز 

تعايف الطفل وإعادة إدماجه.

وبأقىص درجة ممكنة ويف أقرب فرصة، يجب أن تيرّس الحكومة أو الجامعة املسلحة إخالء سبيل األطفال املرشوط 

وأن تدعم إخراجهم من املداوالت القضائية إىل البدائل املجتمعية غري الحبسية لالحتجاز، مبا يشمل آليات العدالة 

التصالحية والتصالح. 

إذا تم فرض تدابري مسؤولية جنائية، يجب أن تفكر املحكمة يف وضع واحتياجات الطفل،159 ودرجة جسامة الجرمية الجاري 

العقاب عليها، مع توفري خيارات عقابية تدعم إعادة تأهيل الطفل وإعادة إدماجه. ويجب أن تحصل الفتيات األمهات ألطفال 

عىل عناية خاصة – مثل مراعاة العوامل املخففة للعقوبة – ومراعاة حقوق أطفالهن أثناء تدبّر القرارات القضائية الخاصة بهن. 

يجب توفر برامج إعادة اإلدماج لكافة األطفال ممن أخرجوا من العمليات القضائية أو من أمتّوا عقوباتهم الحبسية. 
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األطفال الذين أمضوا بالفعل عقوباتهم الحبسية جراء ارتكاب أية جرائم وقت اعتامد بروتوكول التسليم، يجب قدر اإلمكان 

النظر يف أمر إحالتهم إىل برامج توفر بدائل للحبس، وأن يحصلوا عىل دعم إعادة اإلدماج لدى إخالء سبيلهم. 

التوجيه 5 – معاملة االطفال رهن احتجاز القوات املسلحة أو األطراف األمنية األخرى بالدولة أو 
الجامعة املسلحة 

األطفال يف حيازة أو تحت قيادة أو ترصف ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ يجب أن يُعاملوا 

بشكل إنساين وبطريقة متسقة مع الوضع الخاص واالحتياجات الخاصة لألطفال وحقوق األطفال. عىل ]قوات مسلحة، 

أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ أن تقدم لألطفال رعاية أساسية حساسة ومراعية لفئتهم العمرية ونوعهم 

االجتامعي، مبا يشمل الغذاء والثياب واملأوى املناسب والرعاية الطبية العاجلة، مع حاميتهم من أي شكل من أشكال العنف 

أو األذى أو اإلهامل أو االستغالل أثناء تواجدهم يف عهدتها. يجب تقديم مساعدات خاصة للفتيات الحوامل والفتيات 

الاليت معهن أطفال.

خالل هذه الفرتة، يجب أن تستمر السلطات يف الفصل بني األطفال والبالغني، والفتية والفتيات. وكلام أمكن، يجب بذل 

الجهود للحفاظ عىل وحدة األرسة، رشيطة أن تكون محققة للمصلحة الفضىل للطفل. ويف بعض الحاالت، قد يشمل هذا 

إخطار أرسة الطفل مبكانه أو استعادة التواصل بني الطفل وأقاربه. يجب أن يتم إطالع األطفال عىل حقوقهم بلغة وطريقة 

مناسبة ومفهومة.

يجب أن يحصل جميع األطراف األمنيني واملدنيني يف عملية تنفيذ الربوتوكول عىل تدريبات تخص حامية األطفال. عدم 

االلتزام مبعايري حامية األطفال يجب أن يُعترب مخالفة خطرية، تؤدي إىل ترصفات تأديبية متناسبة مع حجم املخالفة.

يجب عىل ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ أن يستعلموا فقط عن اسم وعمر ومكان سكن الطفل 

ومكان أرسته واحتياجاته الطبية. يجب أال يتم جمع معلومات من الطفل ألغراض جمع املعلومات االستخباراتية أو ألغراض 

التحريات الجنائية. يجب أن تتم جميع االتصاالت مع األطفال بشكل حساس لألطفال، دون استخدام التهديد أو القوة أو 

الرتهيب – الحقيقي أو الضمني – تجاه الطفل وال أي من أقاربه أو أي من األطفال اآلخرين.

يجب احرتام خصوصية الطفل يف جميع املراحل لتجنب إلحاق الوصم أو الرضر بالطفل من خالل وصمه بأي صورة غري 

مناسبة. ال يجب الكشف علناً عن أية معلومات قد تؤدي إىل التعرّف عىل الطفل، مبا يشمل عىل مواقع التواصل االجتامعي. 

وال تُلتقط الصور الفوتوغرافية إال ألغراض مل شمل األرسة. ويجب أن يلتزم جميع األطراف املشاركني يف عملية التسليم 

مبجموعة محددة مسبقاً من البيانات التي تتم إدارتها، ومبادئ لحامية وعدم إفشاء املعلومات، وبروتوكوالت لتشارك 

املعلومات من لحظة مقابلة الطفل وحتى إعادة إدماجه، وهذا تحقيقاً ملقتضيات حامية معلومات الطفل. 

التوجيه 6 – تقييم الُعمر 

حال وجود شك يف ُعمر الشخص ومن ثم فيام إذا كان طفالً أم ال، فإن بعد نقل الطفل ]إىل أطراف حامية األطفال املدنيني[، 

]املمثلني املخصصني للغرض[ يقومون بتنفيذ عملية تقييم للُعمر غري طبية. وعىل ضوء توجيهات اتفاقية حقوق الطفل، فإن 

أي شخص تحت سن 18 عاماً يُعترب طفالً. إذا كان مثة شك يف عمر الطفل، يُعامل الشخص بصفته قارصاً. 
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التوجيه 7 – االعتبارات الخاصة املتعلقة بالتعرّف عىل الفتيات والفتيات املصاحبات 
ألطفال وتسليمهن 

تقوم ضابطات مدربات160 من ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ وكذلك منسقات مدنيات يعملن 

مبراكز االحتجاز أو خارج نطاق العمليات العسكرية، بالعمل عىل تحديد الفتيات املرتبطات بالقوات والجامعات املسلحة، مع 

اإلقرار بأنهن رمبا لعنب دوراً يف أدوار غري قتالية، ومن ثم إمدادهن مبعلومات حول خدمات إخالء السبيل والرعاية والحامية 

وإعادة اإلدماج. تكون هؤالء الضابطات مسؤوالت مبارشة أمام هيئة تنسيقية تنشأ لإلرشاف عىل تنفيذ بروتوكول التسليم، 

لضامن أن تكون مراعاة الجندر/النوع االجتامعي جزءاً ال يتجزأ ومعروف ومحدد من خطة العمليات. 

يف الحاالت حيث تكون الفتيات يف سن 15 عاماً فأكرب متزوجات بصورة قانونية إىل مقاتلني، مبوجب القوانني الوطنية، 

عىل املامرسات أن يرشحن للفتيات حقهن يف الخروج من الجامعة أو القوات املسلحة من أجل الحصول عىل خدمات 

إعادة اإلدماج والدعم. يجب أن تكون املامرسات واضحات يف الحديث عن طبيعة الدعم، ال سيام ما يتعلق باألمان، 

وأن يُتاح للفتيات املتزوجات الوقت واالحرتام الكافيني إلرادتهن الحرة فيام يتعلق باتخاذ قرارات مستنرية )عن علم 

وبينة( حول مستقبلهن.

يجب أن تراعي برامج إخالء السبيل وإعادة اإلدماج التحديات الفريدة من نوعها التي تواجه الفتيات املغادرات للجامعة 

املسلحة وأن يتم التخطيط بشكل يشجع عىل مشاركتهن يف عملية التسليم. 

التوجيه 8 – اإلعادة عرب الحدود 

بالنسبة إىل األطفال من غري مواطني الدولة التي تم توقيع بروتوكول التسليم فيها، فإن نفس عملية التسليم ومجموعة 

املبادئ هي التي يجب أن يُستعان بها. ما إن يتم التسليم من ]قوات مسلحة، أطراف أمنية أخرى بالدولة، جامعات مسلحة[ 

إىل ]أطراف مدنية لحامية األطفال[ بالدولة، فإن األطراف املعنية عليها التعاون مع النظراء من الدول األخرى املعنية لضامن 

اإلعادة الرسيعة واملنظمة عرب الحدود، وكذلك الرعاية املؤقتة ومل شمل األرسة أو غريها من الحلول املستدامة. وعىل ضوء 

مبدأ “عدم اإلعادة القرسية” ومراعاة املصالح الفضىل للطفل، فإنه يجب طلب ضامنات من الحكومة حول البالغني الذين 

سيتولون مسؤولية الطفل، ومسؤوليات الرعاية، وضامنات قانونية وإجرائية، والتعامل بدون عرقلة مبرحلة ما بعد التسليم 

بالنسبة إىل األطراف املعنية بحامية األطفال. إذا كانت مثة أسباب حقيقية لالعتقاد بأن الطفل سيكون يف خطر التعرض 

النتهاكات لبعض الحقوق األساسية يف الدولة التي سيتم نقله إليها، فالبد من عدم إعادة الطفل، والبحث عن ترتيبات بديلة.

التوجيه 9 – نفاذ املدنيني إىل املنشآت املحتجز بها األطفال 

عىل الضباط القادة من ]القوات املسلحة، األطراف األمنية بالدولة، الجامعة املسلحة[ أن يسمحوا ]لألطراف املسؤولة عن 

حامية األطفال[ بالنفاذ الكامل ودون إعاقة إىل األطفال أثناء فرتة التسليم. ]األطراف املدنية املعنية بحامية األطفال[ يُتاح لها 

أيضاً دخول مرافق االحتجاز واملنشآت األخرى التي قد يتواجد بها األطفال، من أجل الرصد املستمر لتنفيذ بروتوكول التسليم. 

التوجيه 10 – التزامات التنفيذ

لدعم التنفيذ الرسيع لربوتوكول التسليم، يتعني عىل األطراف املعنية أن تعد خطة تنفيذية ]يف ظرف فرتة زمنية معينة[ 

تشمل الترصفات التالية: 

تحديد هيئة تنسيقية لتنفيذ الربوتوكول. ( 1)

8. املرفق 3
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إعداد توجيهات عملياتية تحدد األدوار واملسؤوليات الخاصة مبختلف الفاعلني، فيام يخص فصل ونقل ورعاية وإعادة ( 2)

إدماج األطفال الذين تتم مقابلتهم واألطفال املحتجزين والذين يف عهدة أو تحت قيادة أو سيطرة ]قوات مسلحة أو 

أطراف أمنية أخرى بالدولة أو جامعة مسلحة[. ويف نطاق هذه التوجيهات، يجب تحديد املنسقني الوطنيني واملحليني 

ووصف هيكل رفع التقارير واملسؤولية بني األطراف املختلفة يف إطار هيئة التنسيق، فيام يخص تنفيذ الربوتوكول، ومبا 

يشمل األطراف املعنية األخرى. 

التحضري ألعامل النقل األوىل. ( 3)

التعميم الدوري لربوتوكول التسليم وبنوده. ( 4)

إصدار توجيهات آمرة/ُملزمة تفصيلية عن بنود التنفيذ وأعامل التنفيذ التفصيلية لربوتوكول التسليم، فيام يتعلق ( 5)

بالوزارات املعنية وتسلسل القيادة يف ]القوة املسلحة، الطرف األمني، الجامعة املسلحة[.

إجراء تدريبات دورية للمنفذين للربوتوكوالت، مبا يشمل تدريبات حول تقييم األعامر والتواصل مع األطفال يف النزاع ( 6)

املسلح، وضامنات حامية األطفال.

توجيه الهيئة التنسيقية فيام يتعلق بتنفيذ الربوتوكول، فيام يتعلق بإعانتها عىل تحضري تقييامت نصف سنوية لتنفيذ ( 7)

الربوتوكول، فضالً عن تقارير بعثات الرصد التي تُنفذ يف الثكنات العسكرية وأماكن االحتجاز املتواجد بها األطفال، 

وتقارير اللجان املحلية املعنية بتقييم أعامل إعادة إدماج األطفال. 

يجب أن يكون تنفيذ بروتوكول التسليم موجهاً ومدفوعاً بتحقيق املصالح الفضىل لألطفال، وعدم التمييز، ومشاركة األطفال 

– مبا يشمل املشاورات مع األطفال املزعوم ارتباطهم بجامعات أو قوات مسلحة – وحق األطفال يف البقاء والنمو. 

الشروط واألحكام 

توافق ]الحكومة/الجامعة املسلحة[ عىل رشوط وأحكام هذا الربوتوكول املرُبم مع ]األطراف املدنية املعنية بحامية األطفال[ 

يف توجيه التسليم املنظّم لألطفال الذين تتم مالقاتهم أثناء العمليات األمنية أو يف سياقات أخرى، من طرف ]القوات 

املسلحة، األطراف األمنية األخرى بالدولة، الجامعة املسلحة[ إىل طرف ]األطراف املدنية املعنية بحامية األطفال[.

يبدأ نفاذ الربوتوكول من تاريخ توقيعه أدناه، ودون موعد ينتهي فيه نفاذه. ميكن مراجعة بنود الربوتوكول وتعديلها بناء 

عىل اتفاق كتايب من توقيع جميع األطراف املوقعة أدناه. تتم تسوية جميع الخالفات حول تفسري البنود املشمولة يف هذا 

الربوتوكول بشكل وّدي وباالتفاق، وإذا نشأت الحاجة إىل ذلك، ميكن تسوية الخالفات املذكورة بالطرق الدبلوماسية. 

]xxxxxx[ يف ]xx.xx.xxxx[ تم توقيعه بتاريخ

طرف ُموقّع  طرف ُموقّع      

]xxx[ نيابة عن       ]xxx[ نيابة عن

8. املرفق 3
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الهوامش
تم توقيع بروتوكوالت التسليم يف كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومايل، والنيجر، والصومال، والسودان، وأوغندا،   1

واليمن. ملزيد من املعلومات انظر الفصل 1.ب: أين تم توقيع بروتوكوالت التسليم؟.

مجلس األمن، تقرير األمني العام حول األطفال والنزاعات املسلحة، A/75/873-S/2021/437 6 مايو/أيار 2021   2
https://undocs.org/S/2021/437 )تم االطالع يف 18 أكتوبر/ترشين األول 2021(.

مجلس األمن، تقرير األمني العام حول األطفال والنزاعات املسلحة، A/73/907–S/2019/509 20 يونيو/حزيران 2019،   3
https://undocs.org/S/2019/509 )تم االطالع يف 20 أكتوبر/ترشين األول 2021(.

مجلس األمن، تقرير األمني العام حول األطفال والنزاعات املسلحة، A/74/845-S/2020/525 9 يونيو/حزيران 2020   4
https://undocs.org/S/2020/525 )تم االطالع يف 20 أكتوبر/ترشين األول 2021(، فقرة 6.

مكتب املمثل الخاص لألمني العام املعني باألطفال والنزاع املسلح، صفحة “تجنيد األطفال واستخدامهم”   5
/https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers )تم االطالع يف 22 ديسمرب/كانون األول 2021(.

السابق.  6

مجلس األمن، تقرير األمني العام عن األطفال والنزاعات املسلحة، A/75/873-S/2021/437 6 مايو/أيار 2021.  7

 Human Rights Watch, ”Extreme Measures: Abuses against Children :هيومن رايتس ووتش، باإلنكليزية  8
Detained as National Security Threats,“ July 2016, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/

crd_detained0716web_1.pdf )تم االطالع يف 18 أكتوبر/ترشين األول 2021(. مانفريد نوفاك ]باإلنكليزية[: 
 Nowak, Manfred, ”The United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty,“ November 2019,

https://omnibook.com/view/e0623280-5656-42f8-9edf-5872f8f08562 )تم االطالع يف 4 أكتوبر/ترشين األول 2021، ص ص 
.596-598

هيومن رايتس ووتش، املرجع السابق، ونوفاك، املرجع السابق ص ص 599-601.  9

 Global Counterterrorism Forum, ”Initiative :]انظر: منتدى مكافحة اإلرهاب العاملي ]باإلنكليزية  10
 to Address the Life Cycle of Radicalization to Violence: Neuchâtel Memorandum on Good
 Practices for Juvenile Justice in a Counterterrorism Context“ )”Neuchâtel Memorandum“(,

 https://toolkit.thegctf.org/Portals/1/Documents/En/Neuchatel_Memorandum_on_Juvenile_Justice.pdf 
)تم االطالع 9 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(، املامرسة الجيدة 8.

التقارير السنوية لألمني العام حول األطفال والنزاعات املسلحة، 2019-2013، متوفرة عىل:   11
 https://childrenandarmedconflict.un.org/virtual-library/

مجلس األمن، تقرير األمني العام عن األطفال والنزاعات املسلحة، A/75/873-S/2021/437 6 مايو/أيار 2021 فقرة 4.  12

مجلس األمن، تقرير األمني العام عن األطفال والنزاعات املسلحة، A/74/845-S/2020/525 9 يونيو/حزيران 2020، فقرة 13   13
)ورد فيها احتجاز أكرث من 2500 طفل(.

مجلس األمن، تقرير األمني العام عن األطفال والنزاعات املسلحة، A/75/873-S/2021/437 6 مايو/أيار 2021.  14

نوفاك، مرجع سابق، ص ص 567-568.  15

هيومن رايتس ووتش، مرجع سابق، نوفاك، مرجع سابق ص ص 596-602.   16

مبادئ باريس وتوجيهاتها اإلرشادية حول األطفال املرتبطني بالجامعات والقوات املسلحة، فرباير/شباط 2007 )“مبادئ باريس”(،   17
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf )تم االطالع 4 أكتوبر/ترشين األول 2021(، فقرة 8.7. ولجنة 

حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 )2019( باستبدال التعليق العام رقم 10 )2007(، حقوق الطفل يف نظام قضاء األطفال 
)CRC/C/GC/24(، 18 سبتمرب/أيلول 2019 )تم االطالع 4 أكتوبر/ترشين األول 2021(.

هؤالء األطفال مستحقون ملساعدات إعادة اإلدماج مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، بشأن   18
اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة، اعتمد يف 25 مايو/أيار 2000 قرار جمعية عامة 54/263 مرفق 1، 54 رقم: 
U.N. GAOR Supp. )No. 49( at 7, U.N. Doc. A/54/49, Vol. III )2000( دخل حيز النفاذ يف 12 فرباير/شباط 2002، 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx )تم االطالع 12 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(، مادة 6.3، 
انظر املرفق 2 ملزيد من املعلومات.

https://undocs.org/S/2021/437
https://undocs.org/S/2019/509
https://undocs.org/S/2020/525
https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers/
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/crd_detained0716web_1.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/crd_detained0716web_1.pdf
https://omnibook.com/view/e0623280-5656-42f8-9edf-5872f8f08562
https://toolkit.thegctf.org/Portals/1/Documents/En/Neuchatel_Memorandum_on_Juvenile_Justice.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/virtual-library/
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
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الهوامش

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، اعتُمدت يف 20 نوفمرب/ترشين الثاين 1989، قرار جمعية عامة:   19 
)G.A. res 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. )No. 49( at 167, U.N. Doc. A/44/49 )1989 دخلت حيز النفاذ 2 سبتمرب/أيلول 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx :1990 )تم االطالع 12 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(، مواد 38.4 
و39. اللجنة الدولية للصليب األحمر، قاعدة بيانات القانوين الدويل اإلنساين، القانون الدويل اإلنساين العريف، قاعدة 135 األطفال: 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_rule135 )تم االطالع 16 يناير/كانون الثاين 2022(. 

ملزيد من املعلومات عن أسباب احتجاز األطفال يف مواقف النزاع املسلحة انظر: نوفاك، مانفريد ]باإلنكليزية[:   20 
Nowak, Manfred, ”The United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty,“ November 2019, pp. 584-591, 613.

انظر املرفق 3 لالطالع عىل استامرة بروتوكول التسليم.  21

انظر القسم: “2د. املعايري الدولية الداعمة لربوتوكوالت التسليم”.  22

حدد مجلس األمن وأدان ستة انتهاكات جسيمة ضد األطفال أثناء النزاعات املسلحة: القتل والتشويه، التجنيد واالستخدام من قبل   23
القوات والجامعات املسلحة، الهجامت عىل املدارس واملستشفيات، االغتصاب وأشكال العنف الجنيس األخرى، االختطاف، حرمان 

األطفال من املساعدات اإلنسانية. هي أيضاً انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الجنايئ 
الدويل. يف كل عام، يصدر األمني العام تقريراً سنوياً عن األطفال والنزاع املسلح يحدد فيه ضمن مرفقاته األطراف يف النزاعات 

املسؤولة عن انتهاكات جسيمة بعينها. هذا اإلدراج يف املرفقات يدفع بتكوين آلية رصد وإبالغ تخص الدولة لرصد واإلبالغ عن 
االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال أثناء النزاع املسلح. تتفاوض قوة عمل الدولة املعنية بالرصد واإلبالغ CTFMR مع األطراف املدرجة 
باملرفقات من أجل إعداد خطط عمل ملموسة ومحددة بأطر زمنية إلنهاء والوقاية من االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال. للمزيد انظر: 

www.mrmtools.org

يف الفلبني عىل سبيل املثال، يف 10 يناير/كانون الثاين 2019، وقعت الحكومة قانون “تقديم الحامية الخاصة لألطفال يف حاالت   24
النزاع املسلح وإنزال العقوبات عىل انتهاكات القانون” وهو القانون الذي طالب السلطات بنقل األطفال املحتجزين يف سياق النزاع 

 املسلح إىل سلطات الضامن االجتامعي املحلية ومسؤويل التنمية املحلية يف خالل فرتة ال تزيد عن 72 ساعة. انظر: 
 An Act Providing for the Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict

 and Providing Penalties for Violations Thereof, Republic Act 11188, July 23, 2018,
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2019/01jan/20190110-RA-11188-RRD.pdf 

)تم االطالع 13 أكتوبر/ترشين األول 2021( القسم 24.هـ.

مجلس األمن، تقرير األمني العام بشأن األطفال والنزاع املسلح، A/75/873-S/2021/437 6 مايو/أيار 2021 فقرة 50.  25

ملحوظة: عىل النقيض من اتفاقات الترسيح وإعادة اإلدماج الخاصة بالبالغني، فال توجد رشوط مسبقة تخص إخالء سبيل األطفال   26
من أي قوات مسلحة أو جامعات مسلحة. انظر مركز األمم املتحدة ملوارد نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج، ]باإلنكليزية[: 

 ”Integrated Disarmament Demobilization and Reintegration Standards )IDDRS(, Module 5.20 Children and DDR“ on
file at Watchlist. Publicly available soon on the following website: https://www.unddr.org/the-iddrs/level-5

ملحوظة: بدأت األمم املتحدة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى يف مفاوضات عىل بروتوكول جديد ألن أحد األطراف املوقعة عىل   27
الربوتوكول األول )قوات سانغاريس الفرنسية( غادرت الجمهورية، ومل يتم تنفيذ الربوتوكول منذئذ.

قانون الحامية الخاصة لألطفال يف مواقف النزاع املسلح، رقم 11188 23 يوليو/متوز 2018 فقرة 24 )هـ(.  28

قانون حقوق الطفل، رقم 22/2019 23 يوليو/متوز 2019 توجد نسخة لدى ووتش-ليست، فقرات 60)هـ( و60 )ح(.  29

انظر: عمليات حفظ السالم باألمم املتحدة ]باإلنكليزية[:   30 
 UN Department of Peace Operations, Department of Political and Peacebuilding Affairs, and Department of Safety

 and Security, ”Standard Operating Procedure: The Handling of Detention in United Nations Peacekeeping Operations
 and Special Political Missions,“ January 1, 2021, 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo-2021-00276_revised_sop_on_detention_jan_2021_for_attachment.
pdf )تم االطالع 17 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(، املرفق ب. مبوجب إجراءات التشغيل املوحدة، فالطفل ال يحتجز طرف قوات 
حفظ سالم األمم املتحدة إال كإجراء مالذ أخري، وألقرص فرتة ممكنة، وعند اإلمكان، يجب إعالء أولوية توفري بدائل لالحتجاز. أي 

طفل محتجز يجب أن يُسلم إىل سلطات حامية األطفال املدنية بالدولة املضيفة أو األطراف املعنية بحامية األطفال من املنظامت 
اإلنسانية يف ظرف 48 ساعة، أو حتى يتم نقله إىل أرسته أو الوصول إىل حلول دامئة أخرى. يجب عىل األمم املتحدة أن توفر التأمني 

الخاص من الدولة املضيفة بأن الطفل لن يتعرض لتدابري قضائية، أو إذا أكدت الدولة مالحقة الطفل عىل ارتكاب جرمية، يجب أن 
يتم رشط التسليم بضامن توفري املعايري الدولية الخاصة باملحاكمة العادلة ورشوط االحتجاز املنصفة لألطفال. 

يف مايل عىل سبيل املثال تشري إجراءات التشغيل املوحدة الخاصة باالحتجاز الصادرة عن بعثة مينوسام إىل بروتوكول التسليم لعام 2013.  31

آلية الرصد واإلبالغ هي آلية وضعها مجلس األمن لجمع املعلومات عن االنتهاكات الجسيمة املرتكبة ضد األطفال يف حاالت النزاع. يتم   32
تفعيل آلية الرصد واإلبالغ إذا أدرج األمني العام طرفاً يف نزاع مسلح ضمن قوائم ومرفقات التقرير السنوي بشأن األطفال والنزاع املسلح. 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v1_rul_rule135
http://www.mrmtools.org
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2019/01jan/20190110-RA-11188-RRD.pdf
https://www.unddr.org/the-iddrs/level-5
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo-2021-00276_revised_sop_on_detention_jan_2021_for_attachment.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo-2021-00276_revised_sop_on_detention_jan_2021_for_attachment.pdf
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 S/RES/1539 )2004(, http://unscr.com/files/2004/01539.pdf رقم )انظر، مجلس األمن قرار 1539 )2004  33 
)تم االطالع 16 يناير/كانون الثاين 2022(، فقرات 5 )أ( إىل 5)ب(. وقرار مجلس األمن 1612 )S/RES/1612 )2005 )2005( عىل: 

http://unscr.com/files/2005/01612.pdf )تم االطالع 16 يناير/كانون الثاين 2022( فقرات 7 و8 و20)ج(. قرار مجلس األمن 1882 
)2009( رقم: S/RES/1882 )2009( عىل: http://unscr.com/en/resolutions/doc/1882 )تم االطالع 16 يناير/كانون الثاين 2022( 

 http://unscr.com/files/2011/01998.pdf :عىل )S/RES/1998 )2011 :فقرات 5 )أ( و5)ب( و6. وقرار مجلس األمن 1998 )2011( رقم
)تم االطالع 16 يناير/كانون الثاين 2022( فقرات 6 )أ( إىل 6)ج(. وقرار مجلس األمن 2143 )2014( رقم: S/RES/2143 )2014( عىل: 

http://unscr.com/files/2014/02143.pdf )تم االطالع 16 يناير/كانون الثاين 2022( فقرات 2 إىل 4 و7.

انظر عىل سبيل املثال: “دراسة حالة: إعداد بروتوكول تسليم مع أنصار الله يف اليمن”.  34

انظر املرفق 2 لالطالع عىل قامئة تفصيلية باملعاهدات واملبادئ الدولية ذات الصلة.   35

يف التعليق العام رقم 24، تحث لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل عىل “استخدام صياغات لغوية غري واصمة ملعاملة األطفال   36
املدعى عليهم أو املتهمني أو املعروف مخالفتهم للقانون الجنايئ” مبا يشمل استخدام مصطلح “عدالة األطفال” )أو “عدالة 

النشء”( وليس املفهوم التقليدي “عدالة األحداث”. لجنة حقوق الطفل، التعليم العام رقم 24 )2019(، باستبدال التعليق العام 
رقم 10 )2007(، حقوق الطفل يف عدالة األحداث )CRC/C/GC/24( فقرات 7 و8.

للمزيد عن معاملة األطفال املزعوم ارتباطهم بجامعات وقوات مسلحة يف سياق مكافحة اإلرهاب:   37
 Global Counterterrorism Forum, Neuchâtel Memorandum

مجلس األمن قرار 1999( S/RES/1261 )1999( 1261(, https://undocs.org/en/S/RES/1261 )1999( )تم االطالع 27 فرباير/شباط   38
2021(، فقرة 15. مجلس األمن، قرار 1314 )2000( S/RES/1314 )2000(, https://undocs.org/S/RES/1314 )2000( )تم االطالع 

https://undocs.org/en/S/ ,)2001( S/RES/1379 ،)2001( 1379 فقرات 11 و13. قرار مجلس األمن ،)27 فرباير/شباط 2021
RES/1379 )2001( )تم االطالع 27 فرباير/شباط 2021(، فقرات 8)هـ(، 11)ج(، 11)و(، 12)أ(. قرار مجلس األمن 1460 )2003(، 

2003( S/RES/1460(, https://undocs.org/en/S/RES/1460 )2003( )تم االطالع 27 فرباير/شباط 2021( فقرة 31. قرار مجلس 
األمن 2004( 1539(، S/RES/1539 )2004(, فقرة 8. قرار مجلس األمن S/RES/1612 1612 )2005(, )2005( فقرة 71، قرار مجلس 
األمن 2009( 1882( S/RES/1882 )2009(, فقرة 13. قرار مجلس األمن 1998 )2011( SER/S/1998 )2011(, فقرة 81. قرار مجلس 

األمن 2015( S/RES/2225 )2015( 2225(, https://undocs.org/en/S/RES/2225 )2015( )تم االطالع 27 فرباير/شباط 2021( 
فقرات 5 و6 و9. قرار مجلس األمن 2018( S/RES/2427 )2018( 2427(, https://undocs.org/S/RES/2427 )2018( )تم االطالع 27 

فرباير/شباط 2021(، فقرات 21، 24، 26، 28، 37. 

قرار مجلس األمن S/RES/2349 )2017(, https://undocs.org/S/RES/2349 )2017( 2349( )تم االطالع 15 نوفمرب/ترشين الثاين   39
2021( فقرة 30. 

قرار مجلس األمن 2427 )2018( فقرة 19.   40

انظر عىل سبيل املثال قرار مجلس األمن 2019( 2499(، https://undocs.org/en/S/RES/2499 ,S/RES/2499 )2019( )تم االطالع   41
29 سبتمرب/أيلول 2020(، فقرة 24.

انظر عىل سبيل املثال تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح، A/75/873–S/2021/437 6 مايو/أيار 2021 فقرات 32 و176   42
و203 و231 و259 و278. تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح A/74/845-S/2020/525، 9 يونيو/حزيران 2020 فقرات 39 

و194 و215. تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح، A/73/907-S/2019/509 20 يونيو/حزيران 2019، فقرات 42 و215. 
 https://undocs.org/en/A/72/865 2018 16 مايو/أيار A/72/865–S/2018/465 تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح

)تم االطالع 16 يناير/كانون الثاين 2022( فقرة 232. 

فريق مجلس األمن العامل املعني باألطفال والنزاع املسلح، استنتاجات حول األطفال والنزاع املسلح يف جمهورية أفريقيا   43
الوسطى، S/AC.51/2020/3 17 يونيو/حزيران https://undocs.org/en/S/AC.51/2020/3 2020 )تم االطالع 29 سبتمرب/

 S/AC.51/2017/5 2017 أيلول 2020( فقرات 5 )ن( و7)ب(. التقرير حول النزاع يف نيجرييا 13 ديسمرب/كانون األول
https://undocs.org/en/S/AC.51/2017/5 )تم االطالع 29 سبتمرب/أيلول 2020( فقرات 5 )ق( و7 )ك( و9 )د(.

لجنة الخرباء األفريقية املعنية بحقوق الطفل ورفاهه، تعليق عام عىل املادة 22 من امليثاق األفريقي: األطفال يف حاالت النزاع،   44
 سبتمرب/أيلول 2020: 

https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2020/10/
 General-Comment-on-Article-22-of-the-ACRWC_English_Web_version_final-1.pdf 

)تم االطالع 26 أكتوبر/ترشين األول 2020( فقرة 58.

لجنة الخرباء، بيان حول يوم مناقشة عن األطفال املترضرين من النزاعات املسلحة، 26 نوفمرب/ترشين الثاين 2019   45 
https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2019/12Outcome-Statement_-ACERWC-Day-of-

 General-Discussion_-final.pdf 
)تم االطالع 4 أكتوبر/ترشين األول 2020( فقرة أ)7(.

مجلس األمن تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح يف مايل، S/2020/1105 11 نوفمرب/ترشين الثاين 2020:   46
https://undocs.org/S/2020/1105 )تم االطالع 23 أكتوبر/ترشين األول 2021( فقرة 19.

الهوامش

http://unscr.com/files/2004/01539.pdf
http://unscr.com/files/2005/01612.pdf
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1882
http://unscr.com/files/2011/01998.pdf
http://unscr.com/files/2014/02143.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/1261
https://undocs.org/S/RES/1314
https://undocs.org/en/S/RES/1379
https://undocs.org/en/S/RES/1379
https://undocs.org/en/S/RES/1460
https://undocs.org/en/S/RES/2225
https://undocs.org/S/RES/2427
https://undocs.org/S/RES/2349
https://undocs.org/en/S/RES/2499
https://undocs.org/en/A/72/865
https://undocs.org/en/S/AC.51/2020/3
https://undocs.org/en/S/AC.51/2017/5
https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2020/10/General-Comment-on-Article-22-of-the-ACRWC_English_Web_version_final-1.pdf
https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2020/10/General-Comment-on-Article-22-of-the-ACRWC_English_Web_version_final-1.pdf
https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2019/12Outcome-Statement_-ACERWC-Day-of-General-Discussion_-final.pdf
https://www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2019/12Outcome-Statement_-ACERWC-Day-of-General-Discussion_-final.pdf
https://undocs.org/S/2020/1105


62التوجيهات العملية: التفاوض عىل وتنفيذ بروتوكوالت التسليم الخاصة بنقل األطفال املرتبطني بالقوات والجامعات املسلحة

مقابلة ووتش-ليست )تم حجب االسم واملكان(، 15 سبتمرب/أيلول 2021.  47

N DDR Resource Centre, ”IDDRS, Module 5.20 Children and DDR“ :انظر  48

ملحوظة: ال تزال مفاوضات الربوتوكول جارية يف نيجرييا، حتى وقت كتابة هذه السطور.  49

ملحوظة: ال تزال مفاوضات الربوتوكول جارية يف بوركينا فاسو، حتى وقت كتابة هذه السطور.  50

مجلس األمن، تقرير األمني العام حول األطفال والنزاعات املسلحة، A/62/609-S/2007/757 21 ديسمرب/كانون األول 2007:   51 
)تم االطالع يف 20 أكتوبر/ترشين األول 2021( مرفق 1. 

 A/69/926-S/2015/409 https://undocs.org/A/69/926 2015 مجلس األمن، تقرير األمني العام، 5 يونيو/حزيران  52 
)تم االطالع 7 يناير/كانون الثاين 2022( فقرة 53.

السابق.  53

 OSRSG-CAAC, ”Action Plans,“ https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/action-plans/ :انظر  54 
)تم االطالع 7 يناير/كانون الثاين 2022(.

تقرير األمني العام املعني باألطفال والنزاعات املسلحة، A/74/845-S/2020/525 9 يونيو/حزيران 2020، فقرة 243.  55

لالطالع عىل توصيات للوسطاء وفرقهم فيام يخص إضافة صياغات وبنود تخص حامية األطفال إىل محادثات السالم )مبا يشمل ما   56
 يخص إخالء سبيل وإعادة إدماج األطفال(، انظر: 

 Watchlist on Children and Armed Conflict, ”Checklist for drafting children and armed conflict provisions in
ceasefire and peace agreements,“ October 31, 2016, https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/

 Watchlist_ProvisionsChildrenArmedConflict-PeaceAgreements_2016.pdf 
)تم االطالع 9 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(. 

 ar Child, ”Being a ‘Force for Good’: How the UK’s Military Partnerships can Better Protect :للمزيد عن هذا امللف، انظر  57
 ,Children in Conflict,“ October 2021 

https://www.warchild.org.uk/sites/default/files/link-files/ 
 War%20Child%20UK_Being%20A%20Force%20for%20Good%202021%20Report.pdf 

)تم االطالع 7 يناير/كانون الثاين 2022(.

 Congressional Research Service, ”Child Soldiers Prevention Act: Security Assistance Restrictions,“ November 6 :انظر  58
https://sgp.fas.org/crs/misc/IF10901.pdf ,2020 )تم االطالع 22 ديسمرب/كانون األول 2021(.

انظر عىل سبيل املثال قرار مجلس األمن 2427 فقرة 19، وقرار جلس األمن 2499 فقرة 24.  59

انظر: املرفق 1 الذي يقدم تفاصيل إضافية حول اإلطار القانوين الدويل ملعاملة األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات/جامعات مسلحة.   60

 OSRSG-CAAC, ”CAR: UN official welcomes new legislation criminalizing child recruitment,“ March 17, 2020, :انظر  61
 https://childrenandarmedconflict.un.org/2020/03/car-un-official-welcomes-new-legislation-criminalizing-child-recruitment/

 US Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs :ًتم االطالع 16 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(، وانظر أيضا(
 ,)ILAB(, ”2020 Findings on the Worst Forms of Child Labor,“ September 2021 

 https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2020/2020_TDA_BigBook_Online_optimized.pdf 
)تم االطالع 18 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(، ص 361 )ينص التقرير أيضا عىل معلومات إضافية عن الترشيعات 
 ICRC, ”National Implementation of IHL,“ :الوطنية املجرمة للتجنيد واالستخدام عىل مستوى العامل(. وانظر

 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/vwLawsByCountry.xsp?xp_topicSelected=GVAL-992BUD 
)تم االطالع 11 نوفمرب/ترشين الثاين 2021( )وينص عىل ترشعيات وطنية حول تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ويشمل تجنيد 

واستخدام األطفال(.

للمزيد عن هذه املسألة، انظر: “5. بروتوكوالت التسليم كأدوات للتصدي الحتجاز األطفال”.  62

مبادئ باريس تعرف إعادة اإلدماج بصفته “العملية التي ينتقل األطفال من خاللها إىل املجتمع املدين ويتخذون   63
أدواراً وهويات ملموسة كمدنيني مقبولني من عائالتهم ومجتمعاتهم يف سياق التصالح املحيل والوطني”، 

مبادئ باريس الفقرة 2.8. العمل اليومي يوجه مبوجب املبادئ اآلتية: املصالح الفضىل للطفل، فكرة أن 
األطفال املرتبطون بجامعات/قوات مسلحة يجب النظر إليهم بشكل أصيل بصفتهم ضحايا، واإلميان بحق 

 OSRSG-CAAC, ”Reintegration of former child soldiers,“ :األطفال يف الحياة والبقاء والتطور/النمو. انظر
 https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2018/09/Reintergration-brochure-layout.pdf 

)تم االطالع 29 أكتوبر/ترشين األول 2020(.

الهوامش

https://undocs.org/A/69/926
https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/action-plans/
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Watchlist_ProvisionsChildrenArmedConflict-PeaceAgreements_2016.pdf
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https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2020/2020_TDA_BigBook_Online_optimized.pdf
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 Global Coalition for Reintegration of Child Soldiers )GCRCS(, ”Gaps and Needs for the Successful :انظر  64
 Reintegration of Children Associated with Armed Groups or Armed Forces“ )”Gaps and Needs“(, October 2020,

 https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/12/GCR-Gaps-and-Needs-10.2020.pdf 
)تم االطالع 23 أكتوبر/ترشين األول 2021( ص 8.

 The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action )ACPHA(, :للمزيد عن إعادة اإلدماج انظر  65 
 ”CAAFAG Programme Development Toolkit Guidelines,“ February 2022, 

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/
 caafag_toolkit_-_guidelines_en.pdf?file=1&type=node&id=47503 

 UN DDR Resource Centre, ”IDDRS Module 5.20 Children and DDR,“ pp. 26-43 :تم االطالع 14 فرباير/شباط 2022(، وانظر(

 ACPHA, et al., ”Girls Associated with Armed Forces and Armed Groups: Lessons learnt and :انظر  66
 good practices on prevention of recruitment and use, release and reintegration,“ December 2020,

.https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/tn_gaafag_eng.pdf?file=1&type=node&id=41543, p. 29

مجلس األمن، تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح يف اليمن، S/2021/761 27 أغسطس/آب 2021:   67
https://undocs.org/S/2021/761 )تم االطالع 19 أكتوبر/ترشين األول 2021( فقرة 4.

 Lara Jakes and Ben Hubbard, ”U.S. Rush to Declare Houthis Terrorists Threatens to Halt Aid to Yemen“ :انظر  68 
 The New York Times, January 11, 2021,

 https://www.nytimes.com/2021/01/11/us/politics/trump-pompeo-houthis-yemen.html )accessed January 17, 2022(;
 Lara Jakes and Eric Schmitt, ”Biden Reverses Trump Terrorist Designation for Houthis in Yemen,“ The New York Times,
 February 5, 2021, https://www.nytimes.com/2021/02/05/us/politics/biden-houthi-yemen-terrorist-designation.html

)تم االطالع يف 19 أكتوبر/ترشين األول 2021(.

 https://undocs.org/A/65/820 2011 23 أبريل/نيسان A/65/820-S/2011/250 ،تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح  69
)تم االطالع 9 نوفمرب/ترشين الثاين 2021( املرفق 2. 

 https://undocs.org/A/70/836 2016 20 أبريل/نيسان A/70/836-S/2016/360 ،تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح  70
)تم االطالع 9 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(، مرفق 1. 

السابق، فقرة 166.  71

تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح، A/72/865-S/2018/465 16 مايو/أيار 2018، فقرة 203 )13 طفال احتجزتهم أنصار الله(.   72

تقرير األمني العام، 20 يونيو/حزيران 2019، فقرة 190 )53 طفال تحتجزهم أنصار الله وقامت بإخالء سبيلهم(.  73

تقرير األمني العام 9 يونيو/حزيران 2020، فقرة 187 )68 طفال احتجزوا وأخيل سبيلهم من قبل أنصار الله يف مطلع 2020(.  74

السابق، فقرة 196.  75

تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح، A/75/873-S/2021/437 6 مايو/أيار 2021 فقرة 196.  76

تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح، A/74/845-S/2020/525 9 يونيو/حزيران 2020، مرفق 1.  77

 Countering Terrorism and Violent“ ووتش ليست املعنية باألطفال والنزاع املسلح  78
 Extremism: The Erosion of Children’s Rights in Armed Conflict,“ January 2020,

https://watchlist.org/wp-content/uploads/watchlist-policy-note_jan2020_lr.pdf )تم االطالع 17 يناير/كانون الثاين 2022( 
ص ص 17 – 18.

ملحوظة: مبادئ باريس تنص عىل: “األطفال املرتبطون بجامعات مسلحة أو قوات مسلحة يجب أال تتم مالحقتهم قضائياً أو   79
عقابهم، أو التهديد مبعاقبتهم أو مقاضاتهم، ملجرد عضويتهم يف هذه القوات أو الجامعات”. مبادئ باريس، فقرة 8.7، لجنة األمم 

املتحدة لحقوق الطفل تشري لرضورة امتناع الحكومات عن اتهام ومالحقة األطفال ملجرد ارتباطهم بجامعات مسلحة غري تابعة 
للدولة، مبا يشمل تلك التي أعلنت جامعات إرهابية. لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 )2019( باستبدال التعليق العام 

رقم 10 )2007(، حق األطفال يف عدالة األحداث )CRC/C/GC/24( فقرة 101.

اتفاقية حقوق الطفل، مادة 40)3()ب( و40)4(، مبادئ باريس، مادة 3.7.  80

االحتجاز اإلداري، يُعرف بصفته حرمان الشخص من الحرية من قبل الفرع التنفيذي بالحكومة دون اتهامات جنائية ضده. انظر:   81
 Pejic, J., ”Procedural principles and safeguards for internment/administrative detention in armed conflict and other

situations of violence,“ International Review of the Red Cross, Volume 87, Number 858 )June 2005(, p. 375. يحدث 
االحتجاز اإلداري يف حاالت النزاع املسلح وميكن أن يكون قانونياً مبوجب القانون الدويل اإلنساين إذا تم مع توفر أسانيد وإجراءات 

وظروف مادية معينة لالحتجاز. 

الهوامش

https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2020/12/GCR-Gaps-and-Needs-10.2020.pdf
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/caafag_toolkit_-_guidelines_en.pdf?file=1&type=node&id=47503
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/caafag_toolkit_-_guidelines_en.pdf?file=1&type=node&id=47503
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/tn_gaafag_eng.pdf?file=1&type=node&id=41543
https://undocs.org/S/2021/761
https://www.nytimes.com/2021/01/11/us/politics/trump-pompeo-houthis-yemen.html
https://www.nytimes.com/2021/02/05/us/politics/biden-houthi-yemen-terrorist-designation.html
https://undocs.org/A/65/820
https://undocs.org/A/70/836
https://watchlist.org/wp-content/uploads/watchlist-policy-note_jan2020_lr.pdf
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ملزيد من املعلومات عن تعزيز إطار العمل الترشيعي املحيل لحامية األطفال املزعوم ارتباطهم بقوات/جامعات مسلحة:   82 
 ICRC, ”Guiding Principles for the Domestic Implementation of a Comprehensive System of Protection for Children

 ,Associated with Armed Forces or Armed Groups,“ September 15, 2021 
https://www.icrc.org/en/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-

 associated-armed-forces-or 
)تم االطالع 17 يناير/كانون الثاين 2022(.

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 )2019( باستبدال التعليق العام رقم 10 )2007(، حقوق األطفال يف عدالة األحداث،   83
)CRC/C/GC/24( فقرة 22.

السابق فقرة 22.  84

السابق فقرة 23.   85

.UN DDR Resource Centre, ”IDDRS, Module 5.20 Children and DDR,“ p. 1  86

لجنة حقوق الطفل، تعليق 24 )2019( باستبدال التعليق العام 10 )2007( حقوق األطفال يف عدالة االحداث، فقرة 24.  87

ملحوظة: يشمل هذا األطفال بالقوات املسلحة أو يف صفوف الجامعات املسلحة.  88

اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 )ب(.  89

قرار مجلس األمن 2427، فقرة 20.   90

 91 بروتوكول التسليم يف مايل: 
 Protocole D’Accord entre Le Système des Nations Unies au Mali et Le Gouvernement de la République du Mali Relatif

 au Transfert des Enfants Associés aux Forces ou Groupes Armés 
توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرة آي)2( آي )4(.

جمهورية الصومال االتحادية والقوات األمنية الوطنية الصومالية، إجراءات العمليات القياسية الستقبال وتسليم األطفال املنفصلني   92
عن الجامعات املسلحة يف الصومال، توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرات 1 و2. 

جمهورية السودان، اللجنة العليا لتنفيذ خطة عمل حامية األطفال يف النزاع املسلح، دليل إجراءات العمليات القياسية الستقبال   93
وتسليم األطفال املنفصلني عن الجامعات املسلحة يف السودان، توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرات 1 و5. 

ملزيد من املعلومات عن أسباب حرمان األطفال من حريتهم يف النزاعات املسلحة:   94 
Nowak, Manfred, ”The United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty,“ pp. 584-591, 613.

قد يشمل هذا عىل سبيل املثال “مصالح الطفل الفضىل، سنه وقت ارتكاب أية جرمية مزعومة، الطبيعة اإلكراهية التي كان يعيش   95
.UN DDR Resource Centre, ”IDDRS, Module 5.20 Children and DDR,“ p. 44 :مبوجبها الطفل وأية عوامل مخففة أخرى”، انظر

طبقاً لألمم املتحدة “لجميع األطفال، يجب أن تركز عمليات إعادة اإلدماج عىل التصدي لألسباب   96
الجذرية الرتباط األطفال بجامعات/قوات والتعايف، بدالً من عقابهم عىل أية أعامل”، انظر: 

 .UN DDR Resource Centre, ”IDDRS, Module 5.20 Children and DDR,“ p. 44

فيام يخص الربوتوكوالت التي تم استعراضها، يف بروتوكوالت النيجر والسودان، مثة تشجيع لتسليم األطفال إىل السلطات القضائية   97
قبل نقلهم إىل األطراف املعنية بحامية األطفال من املدنيني. يف النيجر، حيث يتم اعتقال الطفل من قبل القوات املسلحة جراء 

ارتباطه املشتبه به بجامعة مسلحة إرهابية، ينقل الطفل إىل “وحدة مكافحة اإلرهاب” يف نيامي وميثل أمام قضاة متخصصني 
يتعاملون مع قضايا األطفال. القايض املتخصص يقرر ما إذا كان سيتم نقل الطفل إىل وحدات حامية األطفال املدنية إلعادة دمجه 
– يف منشأة مخصصة لألطفال املنتمني لجامعات مسلحة. يف حال ارتكب الطفل جرمية “بينة” ميكن أن يتم التحفظ عليه للمحاكمة. 

 Protocole D’Accord entre Le Gouvernement de la République du Niger et Le Système des Nations :انظر الربوتوكول
 Unies au Niger Relatif aux Enfants Présumés Associes aux Groupes Armes et Groups Terroristes 

)توجد نسخة منه لدى ووتش ليست، فقرة آي)2(. دليل إجراءات العمل املوحدة لتسليم واستقبال األطفال املنفصلني عن الجامعات 
املسلحة يف السودان يطالب قوات األمن الحكومية السودانية بتسليم األطفال املدعى بارتباطهم بجامعات مسلحة إىل نيابة األطفال 

يف إدارة حامية الطفل، والتي وبناء عىل تحقيق يتم يف ظرف سبعة أيام، قد تخيل سبيل األطفال لصالح أرسهم مبا يستقيم مع 
مصالحهم الفضىل. جمهورية السودان، اللجنة العليا لتنفيذ خطة عمل حامية األطفال يف النزاعات املسلحة، دليل اإلجراءات الخاصة 

باستقبال وتسليم األطفال املنفصلني عن الجامعات املسلحة يف السودان، تتوفر نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 5.

انظر، اتفاقية حقوق الطفل مادة 40)3()ب(. وانظر:   98
Global Counterterrorism Forum, Neuchâtel Memorandum, Good Practice 7

انظر عىل سبيل املثال مشاركة األطفال يف العدالة االنتقالية يف كولومبيا:   99 
 ACPHA, ”CAAFAG Programme Development Toolkit Guidelines,“ February 2022, p. 101. Also examples of transitional

 justice for girls: ACPHA, et al., ”Girls Associated with Armed Forces and Armed Groups: Lessons learnt and good
practices on prevention of recruitment and use, release and reintegration,“ p. 48. 

الهوامش

https://www.icrc.org/en/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
https://www.icrc.org/en/document/domestic-implementation-comprehensive-system-protection-children-associated-armed-forces-or
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مبادئ باريس، فقرة 7.25.  100

قرار مجلس األمن 2427، فقرة 20.   101

بروتوكوالت التسليم املوقعة من السلطات يف مايل وتشاد والنيجر تنص عىل أن املعلومات الوحيدة التي ميكن للقطاع األمني أو   102
 املدين جمعها من الطفل رهن احتجاز الحكومة )قوات مسلحة( هو هوية الطفل وأصله وحالته الصحية. انظر: 

 Protocole D’Accord entre Le Système des Nations Unies au Mali et Le Gouvernement de la République du Mali Relatif
 au Transfert des Enfants Associés aux Forces ou Groupes Armés, on file at Watchlist, para. I)6(; Protocole D’Accord
 entre Le Gouvernement de la République du Tchad et Le Système des Nations Unies au Tchad Relatif au Transfert

 des Enfants Associés aux Forces ou Groupes Armés, on file at Watchlist, para. I)4(; Protocole D’Accord entre Le
 Gouvernement de la République du Niger et Le Système des Nations Unies au Niger Relatif aux Enfants Présumés

 Associes aux Groupes Armes et Groupes Terroristes, on file at Watchlist, para. I)4(.

أما الربوتوكوالت املوقعة يف أوغندا والصومال فهي ال تحظر رصاحة جمع املعلومات العسكرية، إمنا تشمل بنوداً تسمح ملن   
يجرون املقابالت بجمع معلومات عن كيفية تجنيد الطفل و/أو اختطافه لصفوف الجامعة املسلحة، فضالً عن معلومات عن الجرائم 

العسكرية األخرى التي ارتكبها الطفل. إجراءات العمل املوحدة الستقبال وتسليم األطفال املنقذين من جيش مقاومة الرب، تتوفر 
نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 4. جمهورية الصومال والقوات األمنية الصومالية، اإلجراءات املوحدة الستقبال وتسليم األطفال 

املنفصلني عن الجامعات املسلحة يف الصومال، توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 4. 

وقت اعتامد اإلجراءات يف أوغندا، اتفقت األمم املتحدة والحكومة عىل أن يتحدث األطفال إىل االستخبارات العسكرية لفرتة   
قصرية، يف حضور ممثل عن اليونيسف وشخص بالغ آخر خارج الحجرة، ليك يقدم الطفل معلومات عن مواقع وأماكن انتشار 

الجامعة املسلحة. األطفال الذين نقلوا تم إخطارهم مسبقاً باملقابلة التي ستتم ومبا ميكن أن يجيبوا. تم تحذير األطفال من عدم 
قول أي يشء قد يعرضهم للخطر أو يجرم أي شخص غريهم. ينص الربوتوكول عىل أن املعلومات ال ميكن أن تُنتزع بالقوة، سواء 

الفعلية أو املتصورة. تتوفر نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 5.

السودان فريد من نوعه من حيث ينص عىل أن املستشارين القانونيني لقوات األمن السودانية يقومون بإخطار األطفال بحقوقهم.   
يحظر الربوتوكول جمع املعلومات االستخباراتية من األطفال لكن يقدم استثناء، فيام يخص املعلومات التي قد تساعد يف إنقاذ 
مجموعة أطفال أخرى. لجنة الحكومة السودانية رفيعة املستوى املعنية بتنفيذ خطة عمل حامية األطفال يف النزاعات املسلحة، 

بروتوكول استقبال وتسليم األطفال املنفصلني عن الجامعات املسلحة يف السودان، توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 3. 

 UN DDR Resource Centre, ”IDDRS, Module 5.20 Children and DDR,“ p. 44 :انظر  103

لالطالع عىل مثال متوفر علنا لدليل إرشادي لتقييم األعامر، تم إعداده بالتعاون بني حكومة واليونيسف، انظر:.  104 
 Afghan National Security Forces )ANSF(, Age Assessment Guidelines to Prevent and

 Respond to Child Recruitment in the Afghanistan National Security Forces )ANSF(, 2015,
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afghanistan_age_assessment_guidelines_eng_0.pdf 

يُرجى مالحظة أن أدلة تقييم األعامر متت بني السلطات األفغانية واليونيسف قبل استيالء طالبان عىل السلطة يف أفغانستان يف 
أغسطس/آب 2021. 

يشمل هذا التدريب عىل العمل مع األطفال والناجيات/الناجني من العنف الجندري/الجنساين.  105

انظر:   106 
 ACPHA, et al., ”Girls Associated with Armed Forces and Armed Groups: Lessons learnt and good practices on

prevention of recruitment and use, release and reintegration,“ p. 20.

السابق، ص 26.   107

السابق.  108

.UN DDR Resource Centre, ”IDDRS, Module 5.20 Children and DDR,“ p. 20 :انظر  109

انظر:   110 
 ACPHA, et al., ”Girls Associated with Armed Forces and Armed Groups: Lessons learnt and good practices on

prevention of recruitment and use, release and reintegration,“ p. 29.

يشمل هذا التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والحرمان التعسفي من الحياة )مبا يشمل بسبب الحكم   111
باإلعدام دون توفر ضامنات املحاكمة العادلة األساسية(، أو االضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية يف مجموعة 

اجتامعية بعينها أو للرأي السيايس. 

جمهورية الصومال االتحادية والقوات األمنية الوطنية الصومالية، إجراءات استقبال وتسليم األطفال املنفصلني عن الجامعات   112
املسلحة يف الصومال، توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 7 )أ(. جهورية السودان، اللجنة رفيعة املستوى لتنفيذ خطة عمل 

حامية األطفال يف النزاعات املسلحة، دليل إجراءات العمل املوحدة الستقبال وتسليم األطفال املنفصلني عن الجامعات املسلحة 
يف السودان، توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 18 )أ(. إجراءات استقبال وتسليم األطفال املنقذين من جيش مقاومة الرب، 

توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 10 )أ(. 

الهوامش

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afghanistan_age_assessment_guidelines_eng_0.pdf
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مسودة بروتوكول تسليم األطفال الذين تتم مقابلتهم أثناء العمليات األمنية، من السلطات العسكرية إىل األطراف املدنية املعنية   113
بحامية األطفال، اليونيسف وعمليات حفظ السالم األممية، توجد نسخة لدى ووتش ليست، التوجيهات 5 و6.

114 بروتوكول اتفاق األمم املتحدة ومايل، توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرة آي)ذ(، بروتوكول جمهورية أفريقيا الوسطى، توجد 
نسخة لدى ووتش ليست، فقرة آي )1(.

اتفاق استقبال وتسليم األطفال املنقذين من جيش مقاومة الرب، توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 1. الصومال، اتفاق تسليم   115
واستقبال األطفال املنفصلني عن الجامعات املسلحة يف الصومال، توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 1.

اتفاق تسليم السودان، توجد نسخة لدى ووتش ليست، فقرة 1.  116

ملزيد من التفاصيل عن الرتتيبات االنتقالية إلعادة اإلدماج، انظر: “3ف. إعداد أعامل الرعاية قصرية وطويلة األجل والحامية والتعامل   117
مبجال إعادة اإلدماج”. 

بروتوكول جيش مقاومة الرب )جمهورية أفريقيا الوسطى(، فقرة 10 )ب(. بروتوكول مايل، فقرة آي )11(. بروتوكول الصومال، فقرة 7 )ب(.   118

بروتوكول تشاد، فقرة آي )8(، بروتوكول النيجر، فقرة آي )9(.  119

اتفاق السودان، فقرات 18 )ب( – )و(.   120

يستند الجدول باألساس إىل معلومات وردت يف: مجلس األمن، تقرير األمني العام حول األطفال والنزاع املسلح،   121
”.OSRSG-CAAC, ”Action Plans :6 مايو/أيار 2021، وكذلك A/75/873-S/2021/437

ملحوظة: يشمل هذا األطفال املجندين يف السنوات السابقة لكن وثقتهم األمم املتحدة يف صفوف الجامعات أو القوات املسلحة   122
يف إطار عام 2020. 

 https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/1655 2016 البيان املشرتك رقم 70 اعتمد يف 15 مايو/أيار  123 
)تم االطالع 10 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(.

“االتفاق النهايئ إلنهاء النزاع املسلح وبناء سالم دائم ومستقر”، 24 نوفمرب/ترشين الثاين 2016   124
https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/1845 )تم االطالع 10 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(.

اتفاقية حقوق الطفل، مادة 1 ومادة 38 )4(.   125

السابق، مواد 37 )ب( و40.   126

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 )2019(، باستبدال التعليق العام 10 )2007(، بشأن حقوق األطفال يف عدالة األحداث، فقرة 100.  127

اتفاقية حقوق الطفل، مواد 40 )3( )ب( و40 )4(.  128

السابق، مادة 39.   129

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل، مادة 6.3.   130

السابق، مادة 3 )1(.  131

السابق، مادة 2.  132

السابق، مادة 1 و3 )1(.  133

السابق، مادة 4)1(.   134

السابق، مادة 4 )2(.  135

A/ نظام روما املنشئ للمحكمة الجنائية الدولية )نظام روما( وثيقة أمم متحدة رقم  136
CONF.183/9 ، 17 يوليو/متوز 1998 دخل حيز النفاذ 1 يوليو/متوز 2002: 

 https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf 
 .)vii()( و8 )2()هـxxvi()تم االطالع 12 نوفمرب/ترشين الثاين 2021( مواد 8 )2()ب(

الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949 واملتعلق بحامية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية   137
)الربوتوكول األول( اعتمد يف 8 يونيو/حزيران U.N.T.S. 3 1125 ،1977 دخل حيز النفاذ 7 ديسمرب/كانون األول 1978، 

 https://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079 
)تم االطالع 12 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(، مادة 77 )2(.

الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949 واملتعلق بحامية ضحايا   138
النزاعات املسلحة غري الدولية )الربوتوكول الثاين(، دخل حيز النفاذ 7 ديسمرب/كانون األول 1978، 

 https://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/d67c3971bcff1c10c125641e0052b545 
)تم االطالع 12 نوفمرب/ترشين الثاين 2021( مادة 4)3()ج(. 
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اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية   139
للقضاء عليها، اعتمدت يف 17 يونيو/حزيران 1999، دخلت حيز النفاذ 19 نوفمرب/ترشين الثاين 2000: 

 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182 
)تم االطالع 23 أكتوبر/ترشين األول 2021( مادة 1، 3 )أ(. 

االتفاقية األيبريية األمريكية لحقوق النشء، اعتمدت يف 11 أكتوبر/ترشين األول 2005، دخلت حيز النفاذ 1 مارس/آذار 2008:   140
https://www.refworld.org/docid/4b28eefe2.html )تم االطالع 12 نوفمرب/ترشين الثاين 2021(، مادة 12 )3(.

امليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وثيقة منظمة الوحدة األفريقية رقم:   141
CAB/LEG/24-9/49 )1990( دخل حيز النفاذ 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1999 

 https://au.int/sites/default/files/treaties/36804-treaty-african_charter_on_rights_welfare_of_the_child.pdf 
)تم االطالع 23 أكتوبر/ترشين األول 2021( مادة 22 )2(. توضح اللجنة األفريقية لحقوق ورفاهية الطفل يف تعليقها العام عىل املادة 

22 من امليثاق: األطفال يف النزاعات املسلحة، فقرة 30، أن “الدول األطراف عليها يف كافة الظروف أال تجند األطفال تحت سن 18 
عاماً. عىل الدول األطراف أن تطبق جميع التدابري الالزمة مثل الترشيعات واألوامر اإلدارية والسياسات، من أجل منع هذا التجنيد من 

قبل الجامعات املسلحة غري التابعة لدول”. 

مبادئ باريس، فقرة 3.6.   142

السابق، فقرة 8.7.  143

السابق فقرة 3.11.   144

السابق، فقرات 7.21 و7.45  145
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حكومة كندا، “مبادئ فانكوفر لحفظ السالم ومنع تجنيد واستخدام الجنود األطفال” 15 نوفمرب/ترشين الثاين 2017:   148 
https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/issues_development-enjeux_developpement/ 

 human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-english.pdf 
)تم االطالع 12 نوفمرب/ترشين الثاين 2021( مبدأ 9 االحتجاز. 

منتدى مكافحة اإلرهاب العاملي، مذكرة نيوشاتيل، مامرسة جيدة رقم 1.  149

السابق، مامرسة جيدة 9.  150

السابق، مامرسة جيدة 1.  151

السابق.  152
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انظر: انظر: قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث )“قواعد بكني”(، نوفمرب/ترشين الثاين 1985:   154
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/beijingrules.pdf قاعدة 13.1

السابق، قاعدة 13.2.   155
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لالطالع عىل الترشيعات الونية بتنفيذ القوانني الدولية اإلنسانية، مبا يشمل املسائل املتعلقة   157
 ICRC, ”National Implementation of IHL,“ باألطفال، انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر

 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/vwLawsByCountry.xsp?xp_topicSelected=GVAL-992BUD 
]تم االطالع 11 نوفمرب/ترشين الثاين 2021[. 

ملحوظة: يشمل هذا األطفال داخل صفوف القوات املسلحة أو الجامعة املسلحة ذاتها )أي القوات/الجامعة التي تنفذ التقييم السني(.  158

قد يشمل هذا عىل سبيل املثال مصالح الطفل الفضىل وسنه ووقت ارتكاب أي جرمية مزعومة، والطبيعة اإلكراهية التي كان يعيش   159
الطفل يف سياقها، وأية عوامل تخفيفية أخرى. 

يشمل هذا التدريب عىل العمل مع األطفال ومع ضحايا العنف الجنساين/القائم عىل النوع االجتامعي.   160
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