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

الأداة 58 

دراسة حالة
ي تهدف إل تعزيز

ن مبادرة تُدعى “مدرسة الوقاية” ال�ت ي كولومبيا بتدش�ي
بالغ �ن ي آلية الرصد والإ

ي تشارك بنشاط �ن
قامت شبكة مجتمع مد�ن

ي 
ن لخطر التجنيد من قبل أطراف مسلحة وحمايتهم. تنب�ن ن والمجتمعات المحلية عىل التوصل إل الأطفال المعرض�ي ن المحلي�ي قدرة الفاعل�ي
ن للخطر. لمدرسة الوقاية  المبادرة عىل آليات التكيف المجتمعية القائمة بالفعل، وعىل ب�ن مؤسسية وضعت لحماية الأطفال المعرض�ي

عمودين: 1( التدريب؛ 2( الحماية. 

1( مكون التدريب: 
ز والآباء وأعضاء المجتمع، وكذا مسؤولي  رعاة الأطفال، مثل المعلم�ي

، تم التعرف عليهم بصفتهم جماعات مستهدفة  ز الرفاه المحلي�ي
أساسية لأنشطة الوقاية، بما أنهم الأقدر عىل التعرف عىل الأطفال 

ز للخطر والتدخل لمنع تجنيد الأطفال ولحمايتهم. طورت  المعرض�ي
ي خاص برعاة الأطفال، يلقي الضوء عىل  منظمة غ�ي حكومية دليل تدري�ب

ي والمفاهيمي والمؤسسي لحماية الطفل )ولمنع تجنيد
طار القانو�ز الإ

ز للخطر  الأطفال تحديداً(، وكذا سبل التعرف عىل الأطفال المعرض�ي
وتوصيات بأنشطة وتحركات. 

2( مكون الحماية: 
ي دائرة خطر 

يمكن حماية الأطفال الذين تم التعرف عىل وقوعهم �ز
ي 

ي الحالت ال�ت
التجنيد المحدق من خالل نقلهم لأماكن أخرى مؤقتاً. �ز

ي 
ل يوجد فيها بدائل، يمكن نقل الأطفال إل مؤسسة ترعاها الحكومة �ز

ي نطاق الأ�ة نفسها أو المجتمع 
العاصمة بوغوتا، لكن يُفضل نقلهم �ز

ي يكون مفهوم الحماية الجماعية
ي الواقع، ففي المجتمعات ال�ت

نفسه. �ز
فيها قوياً بصفة خاصة، يمكن نقل الأطفال لأي مكان داخل المجتمع، 

بدلً من داخل نطاق عائلتهم الممتدة فحسب. عىل سبيل المثال، ففي 
ي من كولومبيا، فإن جمعية قادة  ي الغر�ب ي الجزء الجنو�ب

إدارة كاوكا، �ز
ي تيس�ي نقل الأطفال 

ز )“كابليدوس”( تلعب دوراً مهماً �ز السكان الأصلي�ي
دارة إل ي زمام الإ

اف عىل نقلهم، من نقطة �ز �ش ز والإ من السكان الأصلي�ي
ز القائمة. نقطة أخرى، ويوضعون تحت مسؤولية سلطة السكان الأصلي�ي

الأدوات ذات الصلة
ز رصد  الأداة 51 – قائمة معلومات “الربط ب�ي
النتهاكات الجسيمة والوقاية منها والستجابة 

لها”

ي منع تجنيد الأطفال وحماية
اك المجتمع �ن إ�ش

ي كولومبيا
ن للخطر �ن الأطفال المعرض�ي




