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تجنيد الأطفال واستخدامهمالقتل والتشويه

 . اع المسلح يسفر عن مقتل طفل أو أك�ش ز ي سياق ال�ز
القتل: أي عمل �ز

التشويه: أي عمل يؤدي إل إعاقة أو إصابة أو ندوب أو تشوهات جسيمة أو 
عاقة تلحق بالطفل. دائمة أو تؤدي لإ

قتل وتشويه الأطفال نتيجة لالستهداف المبا�ش وأيضاً جراء الأعمال غ�ي 
ي خط النار، الألغام، الذخائر العنقودية، أجهزة

ة، وتشمل: الوقوع �ز المبا�ش
ها من الأجهزة المنفجرة العشوائية. يمكن أن يحدث  التفج�ي المرتجلة، وغ�ي

ي سياق العمليات العسكرية، وأثناء هدم المنازل، وحمالت
صابة �ز القتل أو الإ

ي الهجمات النتحارية. يمكن أيضاً التبليغ بالتعذيب
التفتيش والتوقيف، و�ز

ضمن هذه الفئة. 

ي أي نوع من أنواع 
لزامي أو الإجباري أو الطوعي لالأطفال �ز التجنيد: إشارة إل التجنيد الإ

ي المواثيق الدولية
القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، تحت السن المنصوص عليها �ز

المنطبقة عىل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة المعنية.

استخدام الأطفال: إشارة إل قيام القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة باستخدام 
ي ذلك عىل سبيل المثال ل الحرص الأطفال – صبية وفتيات

الأطفال بأي شكل، بما �ز
. ل يش�ي  ز ز أو طهاة أو حراس أو رُسل أو جواسيس أو متعاون�ي ز كمقاتل�ي – المستخدم�ي
ي الأعمال العدائية.

المصطلح فحسب إل الطفل الذي يشارك أو شارك بشكل مبا�ش �ز

الغتصاب والعنف الجنسيالهجمات ضد المدارس والمستشفيات

ي تؤدي إل التدم�ي 
الهجمات تشمل استهداف المدارس أو المرافق الطبية ال�ت

ض الس�ي الطبيعي ي تع�ت
ي لتلك المنشآت. التدخالت الأخرى ال�ت

الكىلي أو الجز�أ
للعمل بالمنشأة يمكن التبليغ بها بدورها، مثل احتالل المدارس أو المنشآت 
ر آخر يلحق بها ي أي رصز

الطبية أو قصفها أو استهدافها بالدعاية أو التسبب �ز
ز بها. أو بالعامل�ي

 ملحوظة: “المدرسة” تش�ي إل منشأة تعليمية أو موقع تعلم متعارف «
عليه. لبد من أن تكون المنشآت التعليمية وأماكن التعلم متعارف 
عليها بصفتها تلك من قبل المجتمع وأن تكون معروفة له بصفتها 

مساحات للتعلم وأن تكون لها حدود ظاهرة.

ي يتم تجميع المر�ز الجرحى فيها و/أو يتم 
“المرافق الطبية” هي الأماكن ال�ت

إمدادهم بخدمات الرعاية الصحية بها. 

هو عمل عنيف ذات طبيعة جنسية يلحق بالطفل. يشتمل هذا عىل الغتصاب وأشكال 
، والدعارة الق�ية، والإجبار عىل الزواج/ قاق الجنسي العنف الجنسي الأخرى، والس�ت

اً. ي الُعقم ج�ب
الحمل أو التسبب �ز

ز عليها.  الغتصاب/محاولة الغتصاب: هو عملية لقاء جنسي تتم بدون اتفاق الطرف�ي
ء أو ي

ي أي جزء من الجسد و/أو إيالج أي سش
يمكن أن يشتمل هذا عىل إيالج عضو جنسي �ز

جية. أي إيالج يعت�ب اغتصاباً. والجهود المبذولة  عضو من الجسد داخل فتحة تناسلية أو �ش
يالج، تعت�ب محاولة اغتصاب. ي ل تؤدي إل الإ

لغتصاب شخص ما، ال�ت

ي
تجار �ز ، أو أعمال لالإ ، أو محاولة لتحقيق عمل جنسي : أي عمل جنسي العنف الجنسي

قاق الجنسي  جنسانية الطفل. يتخذ العنف الجنسي عدة أشكال، تشمل الغتصاب والس�ت
، والستغالل الجنسي و/أو الأذى  ي، والتحرش الجنسي ، والحمل الج�ب تجار الجنسي و/أو الإ

ي. الجنسي والإجهاض الج�ب

نسانيةالختطاف الحرمان من وصول المساعدات الإ

بعاد أو القبض أو أ� أو التوقيف أو الإخفاء الق�ي للطفل سواء بشكل  الإ
مؤقت أو دائم بغرض تحقيق أي شكل من أشكال الستغالل للطفل. يشتمل 

ي القوات أو الجماعات 
هذا عىل سبيل المثال ل الحرص من أجل التجنيد �ز

، ي الأعمال العدائية، أو الستغالل أو الأذى الجنسي
المسلحة، والمشاركة �ز

ي، أو اتخاذ الرهائن والتوجيه العقائدي. إذا تم تجنيد طفل  أو العمل الج�ب
 : ز ز منفصل�ي بالقوة من ِقبل قوات مسلحة أو جماعة مسلحة، ففي هذا انتهاك�ي

الختطاف والتجنيد.

نسانية الالزمة لحياة الطفل أو إعاقة مرور تلك  الحرمان المتعمد من مرور المساعدات الإ
ي ذلك من خالل العرقلة المتعمدة لمواد

اع، بما �ز ز ي ال�ز
المساعدات، من قبل أطراف �ز

ز  نساني�ي ز الإ ة لقدرة الفاعل�ي ي تُقدم بموجب اتفاقيات جنيف، والعرقلة الكب�ي
غاثة ال�ت الإ

اع ز ي مواقف ال�ز
رين ومساعدتهم �ز ز الآخرين عىل الوصول لالأطفال المترصز ز المعني�ي والفاعل�ي

المسلح.

لبد من تقدير الحرمان من منطلق قدرة الأطفال عىل الحصول عىل المساعدات وكذلك 
ز للخطر، ومنهم  نسانية عىل الوصول للسكان المعرض�ي من منطلق قدرة المنظمات الإ

الأطفال.

ي
ز العام الخاص المع�ز اع المسلح”. ممثل الأم�ي ز ي مواقف ال�ز

بالغ الخاصة بالنتهاكات الجسيمة ضد الأطفال �ز ي – آلية الرصد والإ
التعريفات مقتبسة من “الدليل الميدا�ز

اع المسلح/اليونيسف/إدارة عمليات حفظ السالم بالأمم المتحدة. أبريل/نيسان 2010، ص ص 10 – 11. ز بالأطفال وال�ز

قائمة معلومات




