
بالغ 1612 - مجموعة موارد للمنظمات غ�ي الحكومية آلية الرصد والإ

ي تحمي
ن الوطنية ال�ت وضع خارطة القوان�ي

ي دولة العمل
اعات �ن ن ي ال�ن

الأداة 24 الأطفال �ن

أسئلة توجيهية
 ملحوظة: ربما قام المكتب الُقطري لليونيسف بالفعل بوضع  «

ز الوطنية ذات الصلة المعنية بحقوق الطفل/ خارطة القوان�ي
ي دولتك. تحقق من موقع المكتب أو اتصل بهم

حماية الطفل �ز
لتعرف إن كانت هذه المعلومات متوفرة بالفعل.

 : ي
طار القانو�ن الإ

ز الوطنية؟	  ي القوان�ي
كيف يُعرف “الطفل” �ز

ز الوطنية؟	  ي القوان�ي
هل أي من النتهاكات الستة الجسيمة مجرمة �ز

هل القانون ينص عىل السن الدنيا لاللتحاق بالقوات المسلحة 	 
الوطنية؟ )إلزامية و/أو طوعية(

ي الشكاوى الخاصة بإساءة	 
ما هي السلطة المسؤولة عن النظر �ز

الجنود السلوك أو مزاعم الأعمال الجنائية المرتكبة عىل صلة 
بانتهاك جسيم؟

ي )عسكري أو عادي( يمكن أن ياُلحق أعضاء	 
قبالة أي اختصاص قضا�أ

القوات المسلحة عندما يُشتبه بهم عىل صلة بجريمة تنطوي عىل 
انتهاك جسيم؟

ما هي السن الدنيا للمسؤولية الجناية؟	 

هل توجد سوابق لمالحقة أطفال جراء ارتباطهم بجماعة مسلحة؟	 

ز 	  ما هي تداب�ي الحماية الإجرائية المكفولة لالأطفال المخالف�ي
للقانون؟

هل هناك برنامج لحماية الشهود؟ إن ُوجد، فما الذي يقدمه؟ ومن 	 
المستحق لالستفادة منه وما العملية القائمة للحصول عىل تلك 

الحماية؟

: ي
داري/السياسا�ت إطار العمل الإ

دارية والسياساتية ذات الصلة بحماية الأطفال 	  ما هي التوجيهات الإ
اع المسلح؟ ز رين من ال�ز المترصز

ثبات عىل العمر 	  ما هي سياسة تسجيل المواليد المطبقة وما الإ
ه للتحقق من السن؟ المطلوب عادة توف�ي

ي	 
ما هي الإجراءات الخاصة بالتجنيد ومن المسؤول عن تنفيذها �ز

صفوف القوات المسلحة؟ ما هي عملية التحقق من السن؟

هل لدى القوات المسلحة إجراءات عمل موحدة تُتبع لدى أ� 	 
أطفال عىل صلة بجماعات مسلحة اثناء القتال أو أثناء أي عمل 

عسكري آخر؟ )تحديداً ما يخص الحتجاز والستجواب وتسليم 
الأطفال(.

ي الدولة )مثال: قوات حفظ سالم،	 
لو كانت هناك قوات أجنبية �ز

قوات تدخل أجنبية(، فهل تتبع نفس معاي�ي العمل المذكورة أعاله؟

ي صفوف القوات 	 
هل هناك سياسة حول منع العنف الجنسي �ز

ي الدولة؟ )مثال:
المسلحة الوطنية و/أو القوات الأجنبية المتواجدة �ز

سياسة عدم تسامح تام(؟

هل هناك سياسة تخص حماية المدارس والمستشفيات تتبعها 	 
ي الدولة؟

القوات المسلحة و/أو القوات الأجنبية الموجودة �ز

هل هناك عملية ت�يح أو إعادة إدماج رسمية متبعة لالأطفال 	 
ز بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؟ إن ُوجدت،  المرتبط�ي

فما المؤسسات المسؤولة عنها وما الخطوات واجبة التباع؟ إن 

ي
لم تكن موجودة، فكيف تم ت�يح الأطفال وإعادة إدماجهم �ز

؟ ي
الما�ز

؟ إن ُوجدت، فكيف 	  ي
هل هناك عملية قائمة لإصالح القطاع الأم�ز

تتصدى للقضايا ذات الصلة بحماية الأطفال؟

ي عملية سالم أو آلية للعدالة	 
ز �ز اع منخرط�ي ز هل أطراف ال�ز

ي أسفرت عنها 
امات أو السياسات ال�ت ز النتقالية؟ ما التفاق والل�ت

هذه العملية؟

الأدوات ذات الصلة
الأداة 23 – قائمة معلومات “وضع خارطة 

تبة عىل دولة  امات الدولية ذات الصلة الم�ت ز الل�ت
العمل”

الأداة 22 – أسئلة توجيهية “تحليل أصحاب 
المصلحة”

الأداة 55 – أسئلة توجيهية “تخطيط المنارصة 
فيما يخص النتهاكات الجسيمة”




