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  :2026-2022اإلطار االستراتيجي للحركة العالمية للدفاع عن األطفال 

 رؤية وخارطة طريق

 

للفروع الوطنية مذكرة منهجية   

 

( في دورتها األخيرة لعام  DCI( للحركة الدولية للدفاع عن األطفال )IGAاعتمدت الجمعية العامة الدولية )

 لعمل الحركة الدولية للدفاع    2017
ً
 جديدا

ً
 استراتيجيا

ً
أول إطار استراتيجي من هذا النوع، والذي اقترح نهجا

 . 2021و  2017عن األطفال للفترة ما بين 

 

، في الذكرى األربعين لتأسيسها خالل  قاعدية كحركة   وفي الواقع، أقّرت الحركة الدولية للدفاع عن األطفال 

ه  
ّ
أن الفترة،  أي  و تلك  استراتيجي  بما    تنازل دون  نهج  اعتماد  الضروري  من  كان  وهويتها،  بأصلها  يتعلق 

 وكفاءة وفعالية. وخالل هذه الفت
ً
رة، بما في ذلك خالل العامين املاضيين  للمساعدة في جعل عملنا أكثر تأثيرا

إلى تفاقم أوجه عدم املساواة والعنف ضد األطفال،   ،والسياسات ذات الصلة  " كورونا"عندما أّدت جائحة  

بحاجة   نا 
ّ
أن الواضح  على  أصبح من  األول ومواصلة  البناء  االستراتيجي  اإلطار  أطلقها  التي  الطريق  خارطة 

ن
ّ
والتركيز والتعاون ملواجهة    االنسجاما نسعى جاهدين لتحقيق قدٍر أكبر من  تنفيذها. وبقيامنا بذلك، فإن

التحديات الحالية والناشئة التي تواجه حقوق الطفل، بما في ذلك من خالل التنسيق اإلقليمي وأمانة دولية  

 قوية ومسؤولة. 

 

  ، وقبل كل ش يء،  ر أوالنأخذ في االعتبا   ، علينا أن 2026  –  2022من أجل وضع اإلطار االستراتيجي للفترة  

الفروع  ملختلف  الخاصة  األولويات  ذلك  في  بما  األطفال،  عن  للدفاع  الدولية  للحركة  الداخلية  الجوانب 

وبين الفروع الوطنية واألمانة الدولية    ،الوطنية، وأوجه التآزر واالنسجام بين الفروع الوطنية هذه من جهة

والهيكل أخرى،  جهٍة  القا  ةالعام  ية من  مؤسسة  للحركة  تعزيز  ذلك  في  بما   DCI World Serviceعدية، 

Foundation  التطورات الخارجية للحركة بينما تشمل  في   ،وتوحيد املكاتب اإلقليمية،  والتي يجب أخذها 

حيث  تنفيذ الدراسة العاملية حول األطفال املحرومين من الحرية،    ،االعتبار خالل السنوات األربع القادمة

ب ت منظمة من منظمات املجتمع    170أكملها املرتبطة بلجنة املنظمات غير الحكومية )وفر فرصة للحركة 

 املدني دعمت الدراسة(.

تجلت في حركة عاملية لضمان أن يكون احترام    ،وقد ظهرت فرصة خارجية أخرى خالل السنوات املاضية

بشكٍل   لألطفال  العدالة  ربط  بالفعل  بدأنا  املستدامة، وقد  التنمية  ملداوالت  أساس ي  أمر  األطفال  حقوق 

عام   في  املستدامة  التنمية  بأهداف  مبادرة    2019ملموس  للجميع"بإطالق  العدالة  لألطفال،  ،  "العدالة 

https://defenceforchildren.org/justice-for-children-call-to-action/
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+ من أهداف التنمية، وربط حقوق األطفال بشكل ملموس في إيجاد  16 والتحدي املتمثل في تحقيق الهدف

لتعزيز  على تعبئة الرأي العاملي    2021و   2020مجتمعاٍت سلمية وعادلة وشاملة. عملت الحركة في عامي  

، إلى جانب قيام األطفال والشباب  حقوق األطفال في املنتدى السياس ي السامي ألهداف التنمية املستدامة

للمطالبة بحقوقهم العاملي  احة لديهم، مثل مالحقة من خالل استخدام جميع األدوات املت   ،بحشد الرأي 

الحكومات من خالل البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات  

لجنة حقوق الطفل  ضد خمس دول. وعلى الرغم من صعوبة الحصول على القبول بشأن الشكوى، أقرت  

أنه   –دة دولية  وهو أول حكم من هذا القبيل صادر عن هيئة معاه – التابعة لألمم املتحدة في حكم تاريخي

"تم إثبات وجود صلة سببية كافية بين الضرر املزعوم من قبل األطفال الستة عشر وأفعال أو إهمال الدول  

الضرر الذي لحق بهم   الية القضائية، وأن األطفال قد برروا بما فيه الكفاية أّن الخمس ألغراض إقامة الو 

 
ً
 كان جسيما

ً
مبادرة تجريبية حشدت من    2021حركة في عام  مانة العامة الدولية لل". وقد أطلقت األ شخصيا

التجريبي تحت عنوان  خالل الشباب الذين شاركوا في مشاريع وأنشطة الحركة في طفولتهم. وهذا النشاط  

  ، "سفراء الشباب للحركة الدولية للدفاع عن األطفال" يمكن أن يرتبط بأنشطة مماثلة من الفروع الوطنية

 ويصبح وسيلة لدعم وتواصل أفضل مع الحركات والتحركات العاملية لألطفال والشباب. 

 

غير املسبوقة،    19-تظهر االستراتيجية الجديدة بينما يتعافى العالم ببطء من جائحة كوفيد  ،وفي الوقت ذاته

تعرّ  لت حيث  األطفال  حقوق  املساواة  جّمة  حديات وصعوباتضت  عدم  أوجه  تفاقم  إلى  الجائحة  وأّدت   ،

للعديد من في سياقات   القائمة  يعيشون  الذين  بم  األطفال  للعنف،  أو معرضين  األ   نهشة  ذلك  طفال  في 

املحرومون من الحرية، وأطفال السكان األصليين، واألطفال املتنقلون، والفتيات املتضررات بالعنف القائم  

، واملمارسات الضارة مثل تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(. وفي حين االجتماعيعلى النوع  

"إعادة البناء بصورٍة أفضل" تقترح قيام    ائحة، فإّن أن اآلالف من األطفال قد تأثروا بشكٍل غير متناسب بالج

األعضاء بتفهم التحديات الجديدة وإبداء استعدادها لالستثمار في املستقبل، ومضاعفة جهودها،  بلدان  ال

الهادفة إلى    1وتعزيز أنظمة الحماية الشاملة لحقوق األطفال وتعميمها في جميع سياسات الدولة وممارساتها 

 ستدامة عمادها الطفل.  تعزيز تنمية م 

 

د في الدورات السابقة  على رؤية ومبدأ الحركة على النحو املحّد   2026-2022للفترة  يعتمد اإلطار االستراتيجي  

في إطار عام   العامة. وكما هو الحال  للتطبيق على    ، فإّن 2017للجمعية  اإلطار االستراتيجي الجديد قابل 

الحركة بأكملها، مع تحديد أهداف وغايات وطرق عمل وأولويات رفيعة املستوى، وسيتم دعمه من خالل  

ستكشاف  خطط عمل إقليمية تضع أولويات محددة بناًء على سياقاتها الوطنية أو اإلقليمية، من أجل ا

إجراءات مشتركة تنفيذ  األ فرص  أجل ، مع  بالعمل من  ملتزمون  الحركة  أعضاء  أن جميع  االعتبار  في  خذ 

 
قوق الطفل عبر باسم أعضائها إلى األمين العام لألمم املتحدة، كان الرد إيجابي وواضح للغاية: "... نتفق مع تحليلكم على ضرورة تعزيز منظور شامل لح Child Rights Connectفي رسالة حديثة أرسلتها شبكة  1

بين الوكاالت ..." رسالة فولكر تورك، مساعد األمين  حدة على املستويات العاملية واإلقليمية واملحلية ... وإننا إذ نعتزم وضع مذكرة إرشادية حول تعميم حقوق الطفل من خالل عملية مشتركةمنظومة األمم املت 

 . 2021أكتوبر  19العام للتنسيق االستراتيجي، 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/07/EN-Observer-Summer-15.07.2021.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/07/EN-Observer-Summer-15.07.2021.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27644&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27644&LangID=E
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تحقيق العدالة لألطفال كأولوية عليا في خططهم االستراتيجية. يشار إلى أن العدالة لألطفال ال تقتصر على  

ك  عدالة األطفال )أي األطفال في أنظمة عدالة وقضاء األطفال( ولكنها تشير إلى مفهوم أوسع بكثير، بما في ذل 

 العدالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملناخية. 

 

إلى جنب   عملها اإلقليمية واعتمادها جنبا ، ستقوم املناطق بتطوير خطط2022خالل الربع األول من عام 

 . 2022تشرين ثاني/ نوفمبر مع اإلطار االستراتيجي خالل الجمعية العامة في 

 

مستمدة من األولويات واألهداف الرئيسية املدرجة في اإلطار  يجب أن تكون خطط العمل اإلقليمية هذه  

عملية   تحسين  يضمن  الذي  النحو  على  محددة،  ومؤشرات  ومخرجات  ونتائج  أنشطة  تقترح  أن  ويمكنها 

 والتنسيق والتآزر بين الخطط اإلقليمية املختلفة واإلطار االستراتيجي الشامل.  املراقبة 
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 مقدمة

؟ من نحن  

)الحركة   األطفال  عن  للدفاع  حركة  DCIالدولية  هي  على    قاعدية(  وقائمة  الطفل  بحقوق  عنى 
ُ
ت رائدة 

هي السنة الدولية األولى للطفل، وتعمل على تعزيز حقوق الطفل  و ،  1979العضوية، وقد تأسست سنة  

لتي أسهمت في  والدفاع عنها على املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، وكانت إحدى املنظمات ا

تنسيق جهود وإسهامات املنظمات  على  ( التي عملت  UNCRC)  اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفلوضع  

بمركزٍ  الحركة  وتتمتع  الحكومية.  املتحدة    غير  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  لدى  استشاري 

(ECOSOCو و   "اليونسكو"و  "اليونيسف"(  الدولية  العمل  أفريقيا    يوروب األ جلس  املومنظمة  خبراء  ولجنة 

كية لحقوق اإلنسان وجامعة الدول العربية، ولديها  ر يالخاصة بحقوق ورفاه الطفل، ومحكمة البلدان األم

في األمم املتحدة.  الخاصة  اإلجراءات  املعنيين بوثيقة مع لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل ومختلف    صالٍت 

،  Child Rights Connectتعمل الحركة بالشراكة مع أبرز شبكات حقوق اإلنسان وحقوق الطفل مثل  كما  

العاملية، ومجموعة املراقبة    املواثيقوالشراكة العاملية إلنهاء العنف ضد األطفال، ومبادرة حقوق الطفل في  

 ملناصرة عدالة األطفال بشأن األطفال والنزاع املسلح والحفاظ على سالمة األطفال.  

 

يزيد عن   ما  الحركة  )إفريقيا، واألم  35لدى  إقليمية  وأربعة مكاتب   
ً
 وطنيا

ً
والشرق  ر يفرعا كيتين، وأوروبا، 

الجمعية العامة   خدمة عاملية في بروكسل، وتعّد األوسط وشمال إفريقيا( وأمانة دولية في جنيف ومؤسسة 

( أربع  IGAالدولية  كل  وتنعقد  الحركة،  في  األعلى  اإلدارية  الهيئة  كل فرع وطني،  املكونة من ممثلين عن   ،)

 سنوات وتصادق على اإلطار االستراتيجي لفترة التخطيط وتنتخب رئيس وأعضاء املجلس التنفيذي الدولي.

ا رؤيتن  

تغيير، ولجميع األطفال الحق في معرفة حقوقهم والتمتع بها في مجتمٍع  حداث  القوة الدافعة إل األطفال هم  

 ال م
ً
 عادٍل ومسؤول يدعمه الكبار دعما

ً
وإشراكهم في جميع القرارات التي    ى األطفالاالستماع إل. يتم  تناهيا

ن األطفال وتمكينهم للمطالبة  تؤثر عليهم. وعندما تكون هناك مخاطر النتهاكات حقوق الطفل، يتم الدفاع ع

بحقوقهم والدعوة إلحداث تغيير، وعلى القوانين والسياسات واملمارسات الجديدة أن تشمل تقييمات األثر  

 ومساواة.
ً
 على حقوق الطفل، وأن ُيترجم احترام حقوق األطفال إلى مجتمع أكثر شموال

نا التي تواجه  تحدياتال  

ختأخذ   االستراتيجي  اإلطار  السنو أولويات  األربع  الل  في  ات  والثغرات  القادمة  التحديات  بعض  االعتبار 

 السياقية والنظامية الحالية، بما في ذلك:

https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%E2%80%93%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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 ال بعض  تزال  وسياسات  بلدان  ال  قوانين  وضع  عند  الطفل  لحقوق  األثر  تقييم  إجراء  في  تخفق 

عندما  "  "كوروناوممارسات جديدة، وقد أصبحت هذه اإلخفاقات جلية بشكٍل صارخ خالل جائحة  

 فشلت القرارات التي تؤثر على األطفال في مراعاة حقوقهم واحتياجاتهم. 

 بما في  متكامل لحماية الطفل في القانون وأنظمة عدالة األطفال،    نظاٍم نشاء  عدم إعطاء األولوية إل

الحالية  ّن نظم عدالة األطفال  إ، حيث  ذلك استمرار ندرة وضعف أنظمة العدالة الصديقة للطفل

في محاكمٍة   أو تركز عليها، وال تحترم الحق  للعمر وال تتكيف مع احتياجات الطفل  ليست مناسبة 

 عادلة. 

   من قبل املؤسسات واألنشطة التي تتضمن مشاركة أطفال  والحفاظ على السالمة  عدم دمج الحماية

 مع بالغين.

 على الرغم  في الصفوف الخلفية الماليين األطف  تترك  عدم املساواة والتهميش واإلقصاء االجتماعي ،

 . 2030من أهداف التنمية املستدامة لعام 

   واالمتيازات والفرص،  الثروة،  )توزيع  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  الجهود  تضافر  عدم 

وإهمال   األجيال،  بين  والتهميش  املساواة  عدم  أوجه  تفاقم  إلى  يؤدي  ما  املجتمع(،  داخل 

 ماليين األطفال. 

   مستدامة  تعميم تنمية  وتعزيز  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  األطفال  حقوق 

 . تتمحور حول الطفل، وعدم إهمال أي طفل

   تأثير التغير املناخي، ال سيما على األطفال واألجيال القادمة، إلى جانب االعتراف بالحق في بيئٍة صحية

 والوصول إلى العدالة البيئية.

  القتصادية واالجتماعية على نطاٍق واسع مع تداعيات مباشرة على حقوق  تتجلى املشاكل السياسية وا

البيئات، والفقر، وضعف املؤسسات االجتماعية   في جميع  العنف املستمر ضد األطفال  األطفال: 

 . والحكومية، والهجرة، والحرمان من الحرية

 العد وتسود  العالم،  من  كثيرة  أجزاء  في  قائمة  الثقافية  التحديات  تزال  مقابل  ال  الرسمية  غير  الة 

األنظمة القانونية الرسمية املعمول بها )كممارسات تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث املمنوعة  

 ولكنها تمارس على نطاق واسع(، وال يزال دمج معايير وقواعد حقوق الطفل في النظم التقليدية  
ً
رسميا

 في أجزاء حول العالم.  
ً
 كبيرا

ً
 يمثل تحديا

  من قبل الكبار، وال سيما من قبل املسؤولين    مانتشار العنف ضد األطفال املمارس عليه  لم ينحسر

املالحقات   معدل  يزال  وال  كاٍف،  بشكٍل  عنها  غ 
ّ
يبل وال  مخفية  العنف  حاالت  تزال  وال  رعايتهم،  عن 

 للغاية.  
ً
في تتزايد حاالت إساءة معاملة األطفال والعنف ضدهم  كما و القضائية واإلدانات منخفضا

 خالل جائحة 
ً
 .  "كورونا"أوقات األزمات، كما شهدنا مؤخرا

   سنة على إنشاء الوالية الخاصة باألطفال والنزاع املسلح، وتقرير    25بعد مرورGraça Machel  ال ،

وفي   سائدة  الجسيمة  االنتهاكات  مرتكبي  بحق  املساءلة  وانعدام  العقاب  من  اإلفالت  سياسة  تزال 
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ازدياد، بما في ذلك في العديد من البلدان التي تتواجد فيها الحركة الدولية للدفاع عن األطفال، حيث  

 عن إد
ً
 انتهم واحتجازهم.   تتزايد حاالت تجنيد األطفال واستخدامهم في النزاعات املسلحة، فضال

 

 تقلص المساحة المدنية للمدافعين عن حقوق اإلنسان: 
إن الشرط األساس ي ملواجهة هذه التحديات والفرص هو وجود مجتمع مدني نابض بالحياة ومساحة مدنية  

ن املدافعين عن حقوق اإلنسان من أن يكونوا فاعلين شرعيين من أجل تحقيق العدالة وإحداث  
ّ
كافية تمك

أو اتخاذ عقوبات بحقهم. تدرك الحركة الدولية للدفاع عن األطفال أنها    سلبية  دون أي تداعيات  ،تغيير

تعمل في بيئٍة معادية بشكٍل متزايد للمدافعين عن حقوق اإلنسان، وأنه ثمة ردود أفعال تجاه حقوق املرأة  

 وضع نقاش متزايد. وحقوق اإلنسان ونظام األمم املتحدة، وأن عاملية مبادئ حقوق اإلنسان هي م

 

 
ّ
م منها، لكن األولوية هي الحفاظ على  ثمة هناك فرص للشراكة مع حركات حقوق اإلنسان األخرى والتعل

سالمة املدافعين عن حقوق الطفل كجزء من الحركة والدعوة مع الجهات الفاعلة األخرى من أجل إيجاد  

وسع لألطفال كمدافعين عن حقوق اإلنسان في مساحٍة مدنية مفتوحة وآمنة. وفي الواقع، فإن املشاركة األ 

ت الحركة سياسة حماية محددة من  
ّ
السنوات املاضية قد عّرضتهم لتحدياٍت وتهديدات إضافية، لذا تبن

الخصوص   وجه  على  االعتبار  في  السياسة  تنفيذ  وسيأخذ  ضدهم،  العنف  ومنع  األطفال  حماية  أجل 

 اإلنسان في جميع أنشطتهم بشكٍل وجاهي أو عبر اإلنترنت.   احتياجات الحماية لألطفال املدافعين عن حقوق 

 واليتنا 

تتمثل والية الحركة الدولية للدفاع عن األطفال في ضمان التنفيذ الفّعال التفاقية األمم املتحدة لحقوق  

حقوق   إعمال  في   
ً
قدما املض ي  إلى  الحركة  تسعى  وأن  والدولية،  والوطنية  املحلية  املستويات  على  الطفل 

الطفل في املجاالت التي تعتقد فيها أن االحتياجات ال يتم تغطيتها بشكل كاٍف من قبل الجهات الفاعلة وذات  

 وحيث تتمتع الحركة بقيمٍة مضافة وخبرة كبيرة تجعلها جهة فاعلة من أجل إحداث تغيير. ،الشأن األخرى 
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 ستراتيجية للحركة ما يلي:تشمل األولويات اال 

  الشموليةاألولوية: 

o  العدالة لألطفال 

  التقاطعيةاألولويات : 

o  ألطفال كمدافعين عن حقوق اإلنسان امشاركة مجدية للطفل و 

o املساواة بين الجنسين 

  :األولويات االستراتيجية 

o األطفال املحرومون من حريتهم 

o  العنف ضد األطفال 

o   األطفال املتنقلون 

o األطفال والنزاع املسلح 
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: العدالة لألطفال الشموليةاألولوية   

 
 العدالة لألطفال

 دون سيادة القانون ال توجد حقوق دون عدالة، وال عدالة 

 لوصول وقابلة لوأنظمة عدالة صديقة للطفل 

 
ّ
أنظمة العدالة الجنائية واملدنية واإلدارية وتطويعها    2ي نهج الحركة في مجال تحقيق العدالة لألطفال يغط

العدالة  يشمل   
ً
واسعا  

ً
تعريفا نفّضل  فإننا  العدالة،  عن  نتحدث  عندما  األطفال.  احتياجات  لتالئم 

ى الحركة االقتصادية واملناخية واالجتماعية والثقافية والوصول إلى سبل االنتصاف لجميع االنتهاكات. تتبنّ 

وإعادة   الوقاية  ومشاريع  الطفل،  حماية  أنظمة  تطوير  خالل  من  لألطفال  العدالة  لتحقيق   
ً
شامال  

ً
نهجا

 عن  
ً
املدانين، فضال أو  فيهم  واملشتبه  الجرائم،  على  والشهود  العنف،  لألطفال ضحايا  والتمكين  التأهيل 

 عن حقوقهم.  فاعلين ومدافعين كمكافحة التمييز بين الجنسين، وتمكين األطفال 

 

 ويتمثل الهدف العام طويل األمد في:  ،للحركة شموليةالعدالة لألطفال هي أولوية 

تعزيز العدالة بشتى أشكالها )الجنائية واملدنية واإلدارية، وكذلك العدالة االقتصادية والبيئية   •

 . واالجتماعية والثقافية( التي تحترم حقوق األطفال وتلبي احتياجاتهم

ن الدفاع عن وص •
ّ
تحترم حقوقهم وتكفلها، وتمك التي  العدالة  العدالة وأنظمة  إلى  ول األطفال 

 . حقوقهم وتتكيف مع احتياجاتهم بكافةاألطفال وتدعمهم للمطالبة 

 

 ، ستقوم الحركة )مع األطفال(:2026-2022في سياق اإلطار االستراتيجي 

احتياجاته وتكون صديقة له، من خالل الدفاع عن حقوق الطفل في أنظمة العدالة التي تتالءم مع   •

 املناصرة واملساهمة في إنشائها و/أو مواصلة تعزيزها بما يتماش ى مع املعايير الدولية. 

 
من صياغة قواعد األمم املتحدة الدنيا إلدارة شؤون األحداث   –من خالل عملها في مجال العدالة لألطفال على مدى العقود الثالثة املاضية    2

للجنة حقوق الطفل بشأن قضاء األحداث، وقيادة وتنسيق حملة األمم املتحدة إلجراء الدراسة    10(، إلى متابعة التعليق العام رقم  1985)

للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في أنظمة قضاء   24(، والتعليق العام  رقم  2019ملية املتعلقة باألطفال املحرومين من الحرية )العا

( الهدف رقم  2019األطفال  للجميع ضمن  العدالة  العدالة لألطفال،  الدولية    16(، ومبادرة  الحركة  تتمتع  املستدامة،   التنمية  أهداف  من 

التركيز  للدفاع عن األ  في مجال العدالة لألطفال. وعلى الرغم من زيادة  التقنية  طفال بسجٍل حافل كمنظمة غير حكومية رائدة لديها الخبرة 

ترام حقوق  الوطني والدولي على هذه القضية، إال أن االمتثال للمعايير الدولية ال يزال أقل من املطلوب، وال يزال التعميم االستباقي لحماية واح

 اليوم وأولوية للحركة الدولية للدفاع عن األطفال.اإلنسا
ً
 كبيرا

ً
 ن لألطفال وللوصول إلى العدالة عند انتهاك حقوقهم يمثل تحديا
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من أجل تحقيق العدالة    نشاطاتهمتمكين ودعم األطفال والحركات التي يقودها األطفال والشباب في   •

 واملناصرة من أجل إحداث تغيير.

ل األطفال •
ّ
 ذا أولوية في األجندة الدولية واإلقليمية والوطنية،    ضمان أن يشك

ً
ومكونات العدالة عنصرا

 وإشراك األطفال وإفساح املجال لهم للمشاركة في هذه املناقشات. 

املساهمة في مراقبة تنفيذ وصول األطفال إلى العدالة على املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية   •

 والعاملية.

الطفل في االستماع إليه في جميع مراحل نظام العدالة، بما في ذلك تنفيذ القرارات  تعزيز إعمال حق   •

 القضائية. 

الدفاع عن األطفال من خالل املناصرة، وعند الضرورة، تقديم الدعم القانوني واالجتماعي الفردي   •

 ملنهجية 
ً
عند االقتضاء،    للحركة، واللجوء إلى التقاض ي االستراتيجي واالجتماعي القانونيالدفاع وفقا

 .تعميم هذا النهجالقائمة و  واالجتماعي القانونيالدفاع ومواصلة تعزيز فعالية مراكز 

مها في ملخصات السياسات  احول مبادرة املعلومات والتواصل واستخدومفصلة    جمع بياناٍت مبوبة •

 واملناصرة والتقاض ي االستراتيجي، وتعزيز اإلصالحات الهيكلية حسب الحاجة. 

إلى التصديق على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل بشأن    الدعوة •

إجراء اإلبالغ وتنفيذه لدعم الحاالت الرمزية لالنتهاكات الجسيمة أو املنهجية التي يتعين معالجتها من  

 خالل التقاض ي الدولي.

األطفال • حول  العاملية  املتحدة  األمم  دراسة  توصيات  إطالق    تعميم  ودعم  الحرية،  من  املحرومين 

عمليات التنفيذ الوطنية التي تشمل سائر أصحاب املصلحة وذوي الشأن، بدعٍم من لجنة املنظمات  

 غير الحكومية املعنية باألطفال املحرومين من الحرية. 

تحقيق  م • أجل  الحّد ن  في  املتمثل  العام  مع    الهدف  يتماش ى  بما  األطفال  احتجاز  من  جذري  بشكل 

الطفل،   حقوق  على  اتفاقية  غير  العمل  التدابير  وكذلك  والوساطة  التحويل  إجراءات  تشجيع 

 االحتجازية، واملساهمة في مراقبة األماكن التي ُيحرم فيها الطفل من حريته. 

سبل االنتصاف من انتهاكات  الدعوة لجمع البيانات ونشر املعلومات حول مدى وصول األطفال إلى   •

 الحقوق كأداة لتطوير املناصرة ذات الصلة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

رفع مستوى الوعي وتنفيذ برامج بناء القدرات في مجال العدالة الصديقة للطفل لألطفال واملهنيين   •

إنفا وموظفي  العدالة،  مجال  في  والعاملين  األطفال،  مع  الطفل  العاملين  وحماية  القانون،  ذ 

 واألخصائيين االجتماعيين وأصحاب املصلحة اآلخرين. 
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املمارسات الجيدة في الوصول إلى العدالة    تمّيز لتشجيع  واالجتماعي كمراكز   القانونيالدفاع  تعزيز مراكز  

 واملساعدة القانونية واإلحاالت الصديقة للطفل وخدمات إعادة التأهيل: 

، حيث يوجد  القانوني واالجتماعي  مراكز الدفاع  قامت الفروع الوطنية للحركة في العقدين املاضيين بتأسيس  

مت أنحاء  في  الفروع  تلك  تديرها  مركزا  اثنا عشر   
ً
القانوني حاليا الدعم  توفر خدمات  وهي  العالم،  فرقة حول 

ل في  
ّ
والنفس ي االجتماعي املباشر لألطفال وتعزز قدرة آليات اإلحالة املجتمعية الخاصة بحماية الطفل، وتشك

  
ً
 الوقت ذاته برنامجا

ً
ل الوصول إلى العدالة وطني، فهي تسهّ   مع كل سياٍق طويع  وكذلك وسيلة عمل قابلة للت  ثابتا

 ما تصل إلى الجماعات  وما ي
ً
قابلها من دعٍم اجتماعٍي وقانوني عالي الجودة، بما في ذلك تبادل املعلومات، وغالبا

تحديد   القاعدية  الشعبية  طبيعتها  لها  أتاحت  وقد  لألطفال،  القانونية  املشورة  تقديم  بغية  النائية  واملناطق 

األطف عمالة  مثل  لها،  واالستجابة  النطاق  واسعة  الحريةااالنتهاكات  من  املحرومين  واألطفال  واألطفال ل،   ،

 .  االجتماعياملشتبه في ارتكابهم أو املتهمين بارتكاب جرائم، واالستغالل، واالتجار والعنف القائم على النوع 

مع القانون، واألطفال غير املصحوبين بذويهم، واألطفال الناجين من العنف    وهكذا، يمكن لألطفال في خالٍف 

العدالة   إلى  املباشر  الوصول  الطفل،  حقوق  انتهاكات  يواجهون  الذين  البالغين  وكذلك  والدعم  والشهود، 

املشورة  النوعي، والذي يتضمن توفير املعلومات واإلحاالت إلى مقدمي الخدمات اآلخرين و   واالجتماعي  القانوني

القانوني   بما في ذلك داخل أروقة املحاكم. تقوم مراكز الدعم    –ماعية والتمثيل القانوني املجانيالنفسية واالجت

برصد انتهاكات حقوق األطفال إلبالغ الحركة وتنفيذ استراتيجية املناصرة القائمة على األدلة، بما   واالجتماعي

يب ممثلي الحكومات على حقوق األطفال، كما تسهم في أنظمة في ذلك من خالل إثراء السياسة العامة وتدر 

اإلبالغ في إطار آليات حقوق اإلنسان الدولية املختلفة التي ترصد إعمال حقوق الطفل، مثل لجنة األمم املتحدة  

اإلنسان،   لحقوق  املتحدة  األمم  ومجلس  املتحدة،  األمم  معاهدات  هيئات  من  وغيرها  الطفل  لحقوق 

دوري الشامل، واإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان األخرى على املستوى  واالستعراض ال

لوضع  اتحسين  ، إلى  قراراٍت رئيسية اتخاذو ، من خالل تولي قضايا  القاعديةاإلقليمي. وتهدف هذه التدخالت  

لألطفال   بشكل    العام 
ً
فرصا الحركة  تستكشف  وفعاليتها،  نجاحها  على  وبناًء  جديدة   تدريجي.  مراكز  إلنشاء 

واالجتماعي  للدعم   املستويين    القانوني  على  خبراتها  وتقديم  الحالية  املراكز  من  بمساعدة  مختارة  بلداٍن  في 

بصورةٍ  املناصرة  عملية  وإثراء  والدولي،  والتقاض ي   اإلقليمي  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على  مباشرة 

 االستراتيجي. 
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عدد   زيادة  أجل  من  املتحدة حملة  األمم  التفاقية  الثالث  االختياري  البروتوكول  على  للتصديق  البلدان 

 لحقوق الطفل املتعلق بإجراء اإلبالغ 

العدالة  إن مكافحة الظلم واإلفالت من العقاب، ومن ثم تمكين األطفال ليصبحوا فاعلين من أجل تحقيق 

على   التصديق  على   
ً
أيضا يعتمد  حقوقهم،  عن  إحدى    املعاهداتومدافعين  بنودها.  وتنفيذ  األخرى  القائمة 

البروتوكول االختياري الثالث التفاقية األمم معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الهامة على املستوى الدولي هي  

وال يزال األدنى من حيث   2014، الذي دخل حيز التنفيذ في عام  املتحدة لحقوق الطفل املتعلق بإجراء اإلبالغ

من األطفال مباشرة أو من    نة حقوق الطفل بتلقي شكاوى فرديةت عليه، حيث يتيح للجعدد الدول التي صادق

ممثلين عنهم، بخصوص انتهاكات حقوق الطفل، إلى جانب اللجوء إلى إجراء التحقيق في االنتهاكات الجسيمة أو  

 حتى اآلن.13املنظمة )املادة  
ً
 قليال

ّ
حملة بغية التصديق   طالقإبلذا ستقوم الحركة    (، وهو إجراء لم يستخدم إال

عليه على نطاٍق أوسع في سائر البلدان التي تتواجد فيها الحركة. عالوة على ذلك، في العديد من البلدان التي 

، ومن هنا ستعمل الحركة ه األداةملجتمع املدني كيفية استخدام هذصادقت عليه بالفعل، ال يعرف األطفال وا

ة من أجل التصديق على هذا البروتوكول أو استخدامه من قبل األطفال،  على زيادة أنشطة التوعية واملناصر 

 لها على املستوى الوطني، وتحديد الحاالت  
ً
وتشجيع عملية التقاض ي االستراتيجي لالنتهاكات التي ال تجد معالجة

واملجتمع األطفال  قدرات  وبناء  معالجة،  إلى  تحتاج  التي  املنظمة  أو  الجسيمة  لالنتهاكات  املدني حول   الرمزية 

البروتوكول، والتعاون مع الشبكات واملحامين وغيرهم من أصحاب املصلحة لرفع مستوى الجاهزية في مجال 

 تقديم الشكاوى ونظام أصدقاء املحكمة إلى لجنة حقوق الطفل.
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: مشاركة الطفل 1 التقاطعيةالقضية   

 
 مشاركة الطفل 

 للتغيير األطفال كمدافعين عن حقوقهم ووكالء 

مشاركة األطفال في جميع املجاالت واإلجراءات التي تؤثر عليهم أحد  بعلى الحقوق و   املبنييعّد اتخاذ القرار  

الحركة أّن   ،ركائز  الحركة  تعتبر  للتغيير.  حيث  ووكالء  حقوقهم  عن  مدافعون  مشاركة    3األطفال  وتتمثل 

هم  ئالجمهور املناسب والتأكد من إعطاء آرا  الطفل في منحه مساحة، والسماح له بالتعبير عن آرائه أمام

 وتقديم مالحظات وتغذية راجعة حول مدى تأثيرهم.   والوزن املناسباالعتبار 

 

، كرست  2018هناك اعتراف متزايد باملدافعين عن حقوق األطفال على مستوى األمم املتحدة. ففي عام  

لأل  العامة  املناقشة  يوم  الطفل  لحقوق  املتحدة  األمم  اإلنسان لجنة  حقوق  عن  كمدافعين  وفي 4طفال   .

، أقر مجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة ألول مرة باألطفال كمدافعين عن حقوق  2019مارس/آذار  

في  ذلك  وتبع  حقوقهم.  الدفاع عن  عند  لألطفال  آمنة  بيئٍة  الدول ضمان  على  يجب  أنه  وأوضح  اإلنسان 

 اإلنسان ألول مرة الفتيات كمدافعات عن حقوق اإلنسان.  قرار ذكر فيه مجلس حقوق  2019يوليو/تموز 

 

تدعو   )الهدف  )كما  املستدامة  التنمية  وتشاركية    ( 16.7أهداف  ودامجة  مستجيبة  قراراٍت  اتخاذ  إلى 

لألمين العام املعني بالعنف ضد األطفال، الدكتورة  وتمثيلية على جميع املستويات. وكما ذكر املقّرر الخاص  

تنمية املستدامة لعام  نجاة معال مجيد، فإن الشراكات مع األطفال ستكون جوهرية وهامة لتنفيذ خطة ال

 ّن هذه التحديات ستالزمهم في مرحلة البلوغ. إ، حيث 2030

 

إلى تفاقم أوجه عدم املساواة    "كورونا "وفي سياق جائحة   ينبغي بذل التي أدت  الرقمية،  الحالية والفجوة 

 
ً
تهميشا أكثر  ومجموعاٍت  خلفياٍت  من  األطفال  إلدماج  خاصة  وجه  5جهوٍد  على  الحركة،  وتدرك  هذا   .

 
)حق   13)احترام آراء الطفل( واملادة    12املادة  ال سيما  اتفاقية حقوق الطفل،  تتماش ى مع  مشاركة الطفل  ب  دولية املرتبطةإن أولوية الحركة ال  3

لذي يسمح لألطفال ا(  2014)لالتفاقية    البروتوكول االختياري وكذلك    ،ي التعبير عن آرائه، وكذلك في اإلجراءات القضائية واإلدارية ( كل طفل ف

أكبر   تم تحديد النهج القائم على الحقوق بشكٍل كما  األفراد تقديم شكاوى بشأن انتهاكات محددة لحقوقهم بموجب االتفاقية والبروتوكوالت.  

( للجنة حقوق الطفل بشأن حق الطفل في  2009)  12التعليق العام رقم  تطلبات األساسية التسعة ملشاركة الطفل على النحو املبين في  في امل

 ( بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية. 2021) 25رقم جديد التعليق العام الو  ،االستماع إليه
4   alliance/-advocacy-girls-the-with-defenders-rights-human-as-girls-https://defenceforchildren.org/empowering 
  مزدوجي امليل الجنس ي و  املثليين و  تياملثلابما في ذلك الفتيات، و  5

ً
قين،  و ، والسكان األصليين واألقليات، واألطفال املعواملتحولين جنسيا

 واألطفال املهاجرين والالجئين، إلخ. 

https://sdgs.un.org/ar/goals/goal16
https://sdgs.un.org/ar/goals/goal16
https://sdgs.un.org/ar/goals/goal16
https://defenceforchildren.org/empowering-girls-as-human-rights-defenders-with-the-girls-advocacy-alliance/
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التي تواجه مشاركة الفتيات. ومن خالل "قوة الفتيات"    االجتماعيالخصوص، العوائق القائمة على النوع  

، اتخذت الحركة خطوات فعالة لتعزيز قيادة الفتيات  6تقود"   و"تحالف الفتيات للمناصرة"، و"برنامج هي

 ومشاركتهن في صنع القرار. 

 

 الهدف العام ملشاركة الطفل:

   بالدفاع عن حق األطفال 
ّ
ى أنشطة الحركة وبرامجها ومشاريعها منذ البدء  املشاركة الهادفة في شت

 بتنفيذها، والدعوة إلى احترام حقوق مشاركتهم خارج نطاق الحركة.  

 

 ، ستقوم الحركة بما يلي:2026-2022في سياق اإلطار االستراتيجي 

حقوق   • اتفاقية  للجنة  برفعها  ويقومون  سيعدونها  التي  البديلة  تقاريرهم  صياغة  في  األطفال  دعم 

السياس ي الط واملنتدى  الشامل،  الدوري  واالستعراض  اإلنسان،  مع مجلس حقوق  واملشاركة  فل، 

 واآلليات اإلقليمية. 

عن   • للدفاع  والشركاء  األطفال  ضد  بالعنف  املعني  العام  لألمين  الخاص  املقّرر  مع  الجهود  توحيد 

نحوٍ  على  وإشراكهم  األطفال  مشاركة  في  واالستثمار  للتغيير،  كوكالء  تحديد    األطفال  في  هادف 

 التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

ينبغي   • وهنا  األطفال،  مشاركة  وسائل ضمان  بشأن  وتوجيهها  األخرى  والسلطات  الحكومات  إحاطة 

 اإلشارة إلى أمثلة على مبادرات وأعمال الحركة في هذا املجال والتي سيتم تعزيزها في الفترة املقبلة. 

 الدول للتصديق على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل. دعوة  •

املستويين   • على  الشكاوى  لتقديم  جماعي  بشكٍل  والعمل  الفردية  للحاالت  القانونية  املشورة  تقديم 

 الدولي واإلقليمي.

ذات مغزى  • تكون مشاركة األطفال  التدريب  7لكي  إلى  الوصول  ينبغي دعم األطفال، وال سيما  على  ، 

حزمة األدوات الخاصة باألطفال املدافعين عن حقوق اإلنسان، وآليات املساءلة الدولية واإلقليمية،  

 الطفل، ونسخ صديقة للطفل من مختلف الوثائق.   والحفاظ على سالمةودعم األقران، 

 

 السفراء الشباب في الحركة 

عام   الحركة  2021في  أنشأت  الشباب  م ،  مشاركة  لتعزيز  قيادية  فرصة  وهي  الشباب،  السفراء  جموعة 

السفراء   الحركة  تدعم  املحلية، حيث  مجتمعاتهم  في  األطفال  بحقوق  الوعي  زيادة  عن   
ً
وإشراكهم، فضال

لهم  يكون  أن  في  األطفال  ومساعدة  املحلية،  في مجتمعاتهم   
ً
روادا ليصبحوا  املناطق  من مختلف  الشباب 

 
الفرع  مؤسسة "بالن إنترناشونال" الهولندية، ومؤسسة أرض اإلنسان، و  ( يتم تنفيذه باالشتراك مع2025-2021سنوات ) 5برنامج مدته  6

 ستراتيجية مع وزارة الخارجية الهولندية. اشراكة الهولندي للحركة الدولية للدفاع عن األطفال، وضمن 
هذا ال ينطبق فقط على و التي تؤثر على حقوقهم ورفاههم. سائل املشتى هادف في  بشكٍل  همفي املمارسة العملية، تعني مشاركة األطفال إشراك 7

 ولكن  ،أنشطة الحركة
ً
 مور التي تقوم بها السلطات واملؤسسات املحلية والوطنية والدولية. سائل واأل جميع امل فيأيضا
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الساحة الحركة على    صوت على  االستراتيجية. وستعمل  األولويات  الحركة حول  وتمثيل موقف  العاملية، 

تعزيز التفاهم املتبادل، وزيادة املهارات القيادية، وإعداد الشباب إلحداث فرق في مجتمعاتهم. ومن خالل  

التجريبي لبناء  برامج التبادل الوجاهية أو االفتراضية، ستشرك الحركة السفراء الشباب في أنشطة التعلم  

التوجيه واإلرشاد من قبل قادة املنظمات غير  لهم. كما ستوفر لهم    قدراتهم، وتوفير فرص القيادة واملناصرة 

 .8الحكومية، إلى جانب استشارتهم واألخذ برأيهم بشأن مسائل الحوكمة والحماية 

  

 
لحماية في مجال اوسيطبق مبدأ عام  ي أقرتها الحركة،  ستخضع أي مشاركة لألطفال في البرنامج لاللتزام الصارم بسياسة حماية الطفل الت  8

 سنة.  18واملوافقة على الشباب فوق 
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: المساواة بين الجنسين 2 التقاطعيةالقضية   

 
 املساواة بين الجنسين 

 ، أهمية الفتيات القائدات "الطاولة"كرس ي حول 

من خالل تنظيم الحمالت    –محوري في تشكيل الحياة العامة   للفتيات املدافعات عن حقوق اإلنسان دور  

  – في جميع أنحاء العالم واالحتجاجات والتدخالت السياسية، حيث تكون الفتيات في طليعة جهود التعبئة  

،  من أجل املساواة، واإلجراءات ا
ً
لديمقراطية الهادفة، وحريتهن في التعبير عن أنفسهن، ومساحاٍت أكثر أمانا

بين  باملساواة  للنهوض  وقٍت مض ى  أي  أقوى من   
ً
التزاما أن هناك  وفي حين  أمور.  وبيئٍة محمية، من جملة 

يات  الجنسين، فإنه لكي يفي املجتمع العاملي بهذه االلتزامات، يجب عليه دعم املدافعات عن حقوق الفت 

    .وحركاتهن ومنظماتهن
 

األساسية، حقوقهن  إعمال  في  هائلة  عقباٍت  يواجهن  البلدان  من  العديد  في  الفتيات  تزال  نهن  إحيث    ال 

 من قبل الوالدة وحتى مرحلة الطفولة  
ً
يتعرضن ألشكاٍل متعددة من التمييز والعنف طوال حياتهن، بدءا

 إلى مرحلة البلوغ. 
ً
 واملراهقة وصوال

 

، كانت وما زالت الحركة في  9جعل املساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات في صلب عملنا األساس يمن خالل 

طليعة الجهود املبذولة للنهوض باملساواة بين الجنسين،حيث تقوم الفروع الوطنية واملدافعات عن حقوق  

 السلطات على أخذ حقوق الفتيات على محمل الجد، وتتصدى للم
ّ
واقف السلبية  اإلنسان للفتيات بحث

 أّن 
ً
  التي تغض الطرف عن أوجه عدم املساواة والعنف بين الجنسين وتديمهما. وتظهر البيانات واألدلة أيضا

 في مساءلة الحكومات واألطراف عن تنفيذ املعاهدات الدولية واإلقليمية 
ً
 هاما

ً
، وتدعو  10الحركة لعبت دورا

الفروع  أعدت  الغاية،  لهذه   
ً
وتحقيقا ودعمها.  الفتيات  حقوق  إعمال  إلى  املستويات  جميع  على  الحركة 

لتعميم   ومشاريع  برامج  االجتماعينظور  مالوطنية  الوطنية  النوع  الفروع  قامت  الخصوص،  وجه  وعلى   .

 
، حيث  مجها في كل من األولويات املوضوعيةقوم بد، ويومتقاطعة  شاملة  النوع االجتماعي كقضيٍة دولية  ستراتيجي للحركة اليحدد اإلطار اال   9

في   النوع االجتماعي  تعميم منظور   شتى  يتطلب اإلطار 
ً
الحركة ووفقا الطفل  سياسات  اتفاقية حقوق  في  عليها  املنصوص  واتفاقية   ،للمبادئ 

التأكيد على الحركة  أعادت  ،  2015في عام  و  .من أهداف التنمية املستدامةالخامس  والهدف    ،القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

مان  التزامنا باملساواة بين الجنسين في مدونة األخالقيات وسياسة النوع االجتماعي من خالل وضع معايير دنيا توجه الحركة كحركة من أجل ض

تعزيز الوعي والحساسية  من أجل  و ؤسسة،  إلى املناصب واملوارد للنساء والرجال على جميع مستويات املعلى قدم املساواة    املشاركة والوصول 

 تجاه النوع االجتماعي. 
10  coronavirus/-post-for-girls-pregnant-on-ban-school-lifts-leone-https://defenceforchildren.org/sierra 

https://defenceforchildren.org/sierra-leone-lifts-school-ban-on-pregnant-girls-for-post-coronavirus/
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النوع   على  القائم  العنف  ملكافحة  برامج  الفتيا  االجتماعي،بتطوير  عن  وتمكين  مدافعات  ليصبحن  ت 

  
ً
 ...(.11"برنامج هي تقود" حقوقهن اإلنسانية )مثل "قوة الفتيات"، و"تحالف الفتيات للمناصرة"، وحاليا

ية املتنوعة داخلها. ومن خالل التركيز  انجميع امليول الجنسية والهويات الجنس   ،أيضا  ،كما تحترم الحركة

 الشامل على املساواة بين الجنسين في جميع أعم
ّ
نا نقر ونلتزم بحماية وتعزيز حقوق جميع األطفال،  النا، فإن

 ية. انخاص على الفتيات واألطفال من مختلف الهويات الجنس مع التركيز بشكل
 

 الهدف العام فيما يتعلق باملساواة بين الجنسين: 

األعراف  تحقيق  ضمان   • تغيير  خالل  من  والشابات  للفتيات  والفرص  الحقوق  في  املساواة 

 والسياسات واملمارسات االجتماعية.

 إشراك الفتيان والرجال في تحقيق املساواة بين الجنسين. •
 

 : 2026-2022في سياق اإلطار االستراتيجي الخطوات التالية  ستقوم الحركة ب

تمكين األطفال ليصبحوا وكالء تغيير، وتعميم املساواة بين الجنسين في جميع أنشطتهم ومساعيهم،   •

 جيٍل جديد من القيادات.وبناء 

 املدافعات عن حقوق اإلنسان.  الطفالت  عقد ورش عمل لبناء قدرات •

العمل من أجل حماية وتعزيز حقوق جميع األطفال، مع التركيز بشكٍل خاص على الفتيات واألطفال   •

 ية.انمن مختلف الهويات الجنس 

في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تقديم توصيات إلى الهيئات والحكومات متعددة األطراف للمساعدة   •

من أهداف  والسادس عشر  الخامس    ينواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والهدف

 التنمية املستدامة، بشكٍل يعكس الواقع الذي تعيشه الفتيات ويستند إليه.

 لدولي. دعم حقوق الفتيات من خالل التقاض ي االستراتيجي على الصعيد اإلقليمي و/أو ا •

 التي تواجه الفتيات والشابات من خالل إدخال مجانية املساعدة   •
ً
االستجابة للتحديات األكثر إلحاحا

واالجتماعي النفس ي  والدعم  مراكز    ،القانونية  خالل  من  املصنفة  البيانات    القانوني الدفاع  وجمع 

 .واالجتماعي

جهو  • جميع  ودعم  معها،  والتضامن  النسوية  والحركات  الفتيات  للنهوض دعم  الزخم  لبناء  دهن 

 باملساواة بين الجنسين.

 في املجتمع املدني. الفاعالتتجديد الدعوات للمشاركة الهادفة وتوفير املوارد وإبراز الفتيات  •

في أنشطة الحركة ومشاريعها وفعالياتها إلسماع أصواتهن،   • للفتيات  الهادفة  دمج وتعميم املشاركة 

 عنهن. 
ً
 من التحدث نيابة

ً
 بدال

 
الفرع الوطني الهولندي للحركة الدولية للدفاع و   أطلقتها مؤسسة "بالن إنترناشونال" الهولندية، وأرض اإلنسان،هو مبادرة  "هي تقود"    برنامج  11

باملساواة ، ويلتزم البرنامج ستراتيجية مع وزارة الخارجية الهولنديةامن خالل شراكة  2025 – 2021في الفترة تنفيذ البرنامج عن األطفال، ويتم 

 تيات وقيادتهن ومشاركتهن على جميع املستويات.يركز على نشاط الف، و في الحقوق والفرص للفتيات والشابات في أفريقيا والشرق األوسط
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: األطفال المحرومون من 1ستراتيجية  ولوية االاأل

 الحرية 

 
 األطفال املحرومون من الحرية

 حرمان األطفال من حريتهم  

 هو حرمانهم من طفولتهم 

  الدراسة العاملية حول األطفال املحرومين من الحرية بعد خمس سنوات من املناصرة والعمل الجاد، ُرِفعت  

أهدافها الرئيسية سد فجوة  كان أحد  و .  201912إلى الجمعية العامة لألمم املتحدة في أكتوبر/تشرين أول  

هذه املجموعة غير املرئية    –البيانات حول العدد غير املعروف لألطفال املحرومين من الحرية حول العالم  

 للدر 
ً
   7اسة أكثر من  إلى حد كبير من األطفال والتي تمثل وفقا

ً
األطفال  حول    وزيادة الوعي  –ماليين طفل سنويا

 ي إحداث تغييٍر إيجابي.املحرومين من الحرية، واملساهمة ف

 

  العاملية للدفاع عن األطفال،   وقد تشكلت لجنة املنظمات غير الحكومية الخاصة بالدراسة من قبل الحركة

منظمة من منظمات    170لجنة )التي تضم  الوتواصل اليوم  أرض اإلنسان.  منظمة  مع  شترك في رئاستها  لتي توا

جهودها لنشر الدراسة وتنفيذ توصياتها، إلى جانب مواصلة جمع البيانات  املجتمع املدني والحركة الدولية(  

 املتعلقة باألطفال املحرومين من حريتهم.

 

 
ّ
توصياٍت تمك الدراسة من صياغة  لدعم    نت  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  املستويات  للعمل على  محددة 

ايير الدولية بشكٍل أكثر فعالية وضمان  لتنفيذ املع  ،عمل الدول ووكاالت األمم املتحدة وأصحاب املصلحة

تمتع األطفال املحرومين من حريتهم بحقوقهم اإلنسانية، وللحد من أعدادهم واتخاذ تدابير غير احتجازية  

 فّعالة.

 

للحركة قيادة أنشطة لجنة املنظمات غير الحكومية للتركيز على اعتماد الجمعية  عامة  ستواصل األمانة الو 

دة آللية متابعة دولية، ومواصلة الجهود بشأن تنفيذ ورصد توصيات الدراسة األممية  العامة لألمم املتح

ذلك،   مع  وبالتوازي  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية  املستويات  على  الحرية  من  املحرومين  األطفال  حول 

سهم  يُ سوف  الذي    حقوق الطفل،لجنة  ل  24ستشارك الحركة عن كثب في عملية تنفيذ التعليق العام رقم  

 في رفع املعايير الدولية لألطفال في نظام العدالة. 

 
12  Version.pdf-dStudy_Revise-Global-content/uploads/2020/09/Full-https://childrendeprivedofliberty.info/wp 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2019/08/Arabic_Global-Study-on-Children-Deprived-of-Liberty.pdf
https://childrendeprivedofliberty.info/wp-content/uploads/2020/09/Full-Global-Study_Revised-Version.pdf
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ل الجهود الهامة لتنفيذ توصيات الدر 
ّ
بالغ األهمية في السنوات القادمة، ولهذا فمن    اسة أمرا سوف تشك

  األهمية بمكان أن تلعب الفروع  
ً
 قياديا

ً
تعزيز خطوات تنفيذ الدراسة في البالد التي بالوطنية للحركة دورا

 إلى جنب مع منظمات املجتمع املدني وأصحاب املصلحة اآلخرين. تت
ً
 واجد فيها، جنبا

 

 طويل األمد املتعلق باألطفال املحرومين من الحرية:و الهدف الشامل  

   األطفال من عدد  بشكل جذري  للحد  والسعي  الشخصية،  الحرية  في  األطفال  الدفاع عن حق 

حريتهم من  استخدا   ،املحرومين  تشجيع  خالل  واالستخدام  من  والوساطة  اإلحالة  إجراءات  م 

 االحتجازية لألطفال.  غير للتدابير املنهجي 

 

 : 2026-2022 سوف تركز الحركة بشكٍل خاص على ما يلي في سياق اإلطار االستراتيجي

 املساهمة في مراقبة أماكن االحتجاز.  •

 الحرمان من الحرية. ضمان األخذ بمشورة األطفال والشباب الذين عايشوا تجربة  •

اعتماد آلية متابعة دولية: الدعوة التخاذ قراٍر واضح من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة حول   •

إنشاء قيادة داخل منظومة األمم املتحدة ملتابعة الدراسة الدولية )من خالل تضمينها في والية املمثل 

بالعنف ضد األطفال، ولجنة   العام املعني  عمل األمم املتحدة ولجنة املنظمات غير  الخاص لألمين 

 الحكومية(.

ذلك   • في  بما  املصلحة،  أصحاب  إلشراك  والدولية:  واإلقليمية  الوطنية  املستويات  على  التنفيذ 

القضائية والسلطة  البرملان  وأعضاء  والوطنية  املحلية  في    ،الحكومات  الدراسة  توصيات  لتطبيق 

 سياقها املحدد ودمجها في خطط العمل والقوانين والسياسات الوطنية. 

الدراسة،   • وتوصيات  نتائج  استدامة  تعزيز  البيانات:  وجمع  الدولية/الوطنية  املراقبة  آليات  تعزيز 

ل املحرومين  وتجميع األدلة من خالل املساهمة في إنشاء آليات لرصد وجمع بيانات جديدة عن األطفا

من الحرية، بما في ذلك من خالل التعاون مع لجنة عمل األمم املتحدة املعنية باألطفال املحرومين من  

 برئاسة املمثل الخاص لألمين العام املعني بالعنف ضد األطفال.  ،حريتهم

لتنفيذ توصيات الدراسة من خالل العمل مع السلطات الوطنية  • للعمليات الوطنية    إعطاء الزخم 

 وأصحاب املصلحة والجهات املعنية.
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: العنف ضد األطفال2األولوية االستراتيجية    

 
 العنف ضد األطفال

 من أشكال العنف الجسدي  
ً
 يواجه مليار طفل وطفلة كل عام شكال

 )منظمة الصحة العاملية( اإلهمالأو  العاطفيأو  الجنس يأو 

ض األطفال من جميع األعمار واألجناس  حيث يتعرّ   ماليين األطفال،يعيشه  إّن العنف وباء  عاملي وواقع  يومي  

والجنس ي  والعقلي  الجسدي  كالعنف  العنف،  أشكال  من  للعديد  والجنسيات  االجتماعية  والسياقات 

وأ  منازلهم  في  العنف  حاالت  وتحدث  اإلنترنت،  عبر  والعنف  واالستغالل  ومدارسهم  والتعذيب  سرهم 

 ما يكون الجناة هم مّمن تقع عليهم مسؤولية حماية هؤالء  
ً
ومؤسساتهم وأماكن عملهم ومجتمعاتهم، وغالبا

أو املعلم أو رب العمل أو أفراد الشرطة وقوات األمن. هذا وقد    ،أو الوص ي القانوني  ،كالوالدين  –األطفال 

، لكن بعض أسوأ أشكال العنف ال تزال قانونية في  تم إحراز بعض التقدم في اعتماد نصوص ومواد قانونية

أماكن مختلفة من هذا العالم، وتشير بعض التقديرات إلى أن ما ال يقل عن مليار طفل وطفلة يتعرضون  

 ألحد أنواع العنف كل عام.
 

 في الجهود املبذولة للقضاء على العنف ضد  
ً
  لقد نشطت الحركة ألكثر من أربعين عاما

ً
األطفال، وكانت شريكا

 في جهود التعاون التي قادتها املنظمات غير الحكومية إلعداد دراسة األمم املتحدة حول العنف ضد  
ً
رئيسيا

عام   في  تنفيذها   2006األطفال  عملية  ملجلس  13ومتابعة   
ً
مشاركا  

ً
ورئيسا  

ً
مؤسسا  

ً
عضوا الحركة  وكانت   .

 بعنوان:   2016ضد األطفال والذي نشر في املنظمات غير الحكومية الدولي املعني بالعنف 
ً
"بعد مرور  تقريرا

 إلنهاء العنف ضد األطفال والتأخر في هذا املجال   10
ً
 بين الخطاب والواقع."  –أعوام: التقدم املحرز دوليا

 

ستواصل الحركة إعطاء األولوية ملنع جميع أشكال العنف ضد األطفال والتصدي لها في جميع البيئات، ال  و 

ستواصل تعاونها  ، كما  االجتماعيمع التركيز على العنف القائم على النوع    ،سيما في مجال عدالة األطفال

  الوثيق مع جهود املمثل الخاص لألمين العام 
 
املعني بالعنف ضد األطفال. وباملثل، فإن الحركة عضو  نشط

التي تهدف إلى  ،  حول األطفال والعنف   Child Rights Connectالخاصة بشبكة  العملمجموعة  وفّعال في  

الرامية   الجهود  األطفاللتوحيد  ضد  العنف  على  حقوق    ،لقضاء  وهيئات  آليات  مع  التعاون  خالل  من 

  16.2اإلنسان التابعة لألمم املتحدة في جنيف، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، وال سيما الهدف  

  15.3لعنف والتعذيب ضد األطفال، والهدف  املتعلق بإنهاء االعتداء واالستغالل واالتجار وجميع أشكال ا

 
 من االنتهاء من الدراسة والجهود املتضافرة والعمل الجاد عبر مجلس املمثل الخاص لألمين العام لألمم املتحدة، وو  13

ً
كاالت األمم املتحدة واملنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وكذلك بعد خمسة عشر عاما

 وعلى نطاٍق واسع في جميع السياقات، بما في ذلك البيئات التي يتوقع األطفال أن تكون آمنة، مثل املنزل أو املدرسة. في عام بعض الدول األعضاء، ال يزال العنف ضد األطفال متوا 
ً
، أصدرت لجنة حقوق 2011صال

 ن بالخطر. من اتفاقية حقوق الطفل، حيث إن نطاق وشدة العنف املمارس على األطفال ينذرا 19بشأن املادة  13الطفل التعليق العام رقم 

https://defenceforchildren.org/fr/10-years-global-progress-delay-ending-violence-children-rhetoric-reality/
https://defenceforchildren.org/fr/10-years-global-progress-delay-ending-violence-children-rhetoric-reality/
https://childrightsconnect.org/working_groups/children-and-violence/
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األطفال زواج  مثل  الضارة،  املمارسات  جميع  على  القضاء  والقسري   ،بشأن  املبكر  وتشويه/بتر    ،والزواج 

إلنهاء العنف ضد  الشراكة العاملية  . كما أن الحركة عضو  في  2030األعضاء التناسلية لإلناث بحلول عام  

 األطفال. 

 

 الهدف الشامل طويل األجل بشأن العنف ضد األطفال:

   في الطفل  حق  عن  ضد    من التحرر  الدفاع  العنف  أشكال  سائر  ومنع  العنف،  أشكال  جميع 

 األطفال والقضاء عليها، وضمان وصول الناجين إلى العدالة وسبل االنتصاف والتعافي. 

 

 : 2026-2022في سياق اإلطار االستراتيجي   ،ما يليعلى ستركز الحركة بشكٍل خاص 

ال • على  القائم  والعنف  بحقوقهم،  وعيهم  مستوى  لرفع  األطفال  إلى  االجتماعينوع  تمكين  والدعوة   ،

 إحداث تغيير.

القدرات ومهارات املناصرة للسلطات والرموز املحلية والوطنية واإلقليمية • بناء  في  بغية    ،املساهمة 

 تنفيذ التوصيات العملية للدراسة املتعلقة بالعنف ضد األطفال.

إلى تمكين األطفال الذين    العمل على التنفيذ الفّعال لتدابير حماية الطفل وصون سالمته، والسعي •

 هم على تواصل مع الفروع الوطنية للحركة في مجال الحماية والسالمة. 

أوسع   • مجتمٍع  بناء  إلى  والسعي  واملشاريع،  والبرامج  األنشطة  جميع  في  الطفل  حماية  تدابير  تنفيذ 

  .لحماية الطفل

املثال   • سبيل  )على  الكتمان  طي  واملسائل  بالقضايا  الوعي  بالعنف ضد  زيادة  املتعلقة  اإلبالغ(  عدم 

 األطفال. 

تعزيز التدابير التشريعية والسياساتية التي تضمن لألطفال حماية فّعالة من العنف، وكذلك تدابير   •

 الوقاية املالئمة.

تعزيز الوصول إلى العدالة )بما في ذلك سبل االنتصاف والوصول إلى العالج( وآليات اإلبالغ الصديقة   •

 تعرضوا للعنف. لألطفال الذين 
 

 الطفل   الحفاظ على سالمة

األطفال الذين تعمل معهم، بشكٍل مباشر أو غير مباشر، وستقوم  الحفاظ على سالمة  تهدف الحركة إلى  

ومبادئ  بتنفيذ   سالمةسياسة  على  والبرامج    ،14الطفل   الحفاظ  املشاريع  جميع  في  دمجها  سيتم  والتي 

  
ً
أيضا ولكن  البرنامج،  في  املشاركين  واألطفال  الحركة  في  الفاعلة  الجهات  قبل  من  فقط  ليس  واألنشطة، 

لجميع أصحاب املصلحة ذي الصلة على املستويات الوطنية واإلقليمية. وقد أطلقت الحركة هذه السياسة  

عام   االلت2020في  توضح  وهي  املسؤوليات  ،  وتحدد  ككل،  للحركة  الدولي،  املستوى  على  واملبادئ  زامات 

، لضمان أن موظفي الحركة وعملياتها وبرامجها ال تضر باألطفال، عامةالواضحة للفروع الوطنية واألمانة ال
 

 سياسات الحفاظ على سالمة الطفل الفردية للفروع الوطنية واألمانة الدولية، ويتم إجراء عمليات تقي 14
ً
 يم للمخاطر قبل كل نشاط، وبالتالي يبني قدرات الفروع الوطنية. إلى جانب هذه الوثيقة، هناك أيضا

https://www.end-violence.org/
https://www.end-violence.org/
https://www.end-violence.org/
https://www.end-violence.org/
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-DCI-Safeguarding-Policy-Appendices_EN.pdf
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ة  وأنها ال تعرضهم لخطر األذى وسوء املعاملة، وأن يتم إبالغ السلطات بأي مخاوف لدى الحركة بشأن سالم

 األطفال داخل املجتمعات التي تتواجد فيها. 

 

   الطفل داخل الحركة، وتعميمها في    الحفاظ على سالمةتطوير الثقافة وبناء الخبرات في مجال

 جميع أعمالنا وأنشطتنا باإلضافة إلى أعمال الشركاء والنظراء. 
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: األطفال المتنقلون3ستراتيجية  األولوية اال  

 
 15املتنقلون األطفال 

نشر اتفاقية حقوق الطفل، وزيادة مستوى الوعي بحقوق  إلى  لدولي واملحلي  تدعو الحركة على املستويين ا

املتنقلين يسافرون  األطفال  الذين  أولئك  سيما  وال  االعتراف  ،  إلى  والدعوة  رسمية،  وثائق  أو  مرافق  دون 

 في جميع أنحاء    50بحقوقهم واحترامها، حيث ُيجبر اليوم ما يصل إلى  
ً
مليون طفل وطفلة على النزوح قسرا

 . العالم، ومع ذلك ال يتمتعون بالحماية الكافية

 

الكثيرين   دفع  إلى  األطفال  على  والجائحة  للنزاعات  واالقتصادي  االجتماعي  التأثير  ظّل لسيؤدي  في  لعيش 

املتنقلون   األطفال  يواجه  بالهجرة، حيث  قرارهم  تحّدد  أو  تفرض  قد  باملخاطر  معيشية محفوفة  ظروٍف 

لفصل عن أسرهم واالتجار  العديد من املخاطر املحتملة، كالعنف وسوء املعاملة واالستغالل والتمييز وا

والتهريب والتجنيد العسكري. وعلى الرغم من أن هؤالء األطفال يواجهون تحدياٍت متغيرة خاصة بظروفهم  

الفردية وحالتهم )املتصورة(، تهدف الحركة إلى ضمان استفادة جميع األطفال املتنقلين من تدابير الحماية  

 املالئمة وتمكينهم من املطالبة بحقوقهم. 

 

يجب  و أنه  مبدأ  الحركة  تتبنى   ،
ً
كبيرا  

ً
اختالفا تختلف  األطفال  تنقل  إلى  تؤدي  التي  السياقات  أن  حين  في 

ترتكز   حقوقهم.  بكامل  التمتع  لهم  يحق  وأفراد  حقوق  وكأصحاب  كأطفال،  ش يء  كل  وقبل   
ً
أوال معاملتهم 

إلى إزالة الحواجز والعوائق  طريقة عملنا على حقوق األطفال، بما في ذلك الحق في عدم التمييز الذي يهدف  

الهيكلية التي تستثني األطفال املتنقلين من اإلعمال الكامل لحقوقهم، ال سيما الحق في الوصول إلى خدمات 

مثل املساعدة القانونية وتحقيق العدالة، والوصول إلى التعليم، وإجراءات جمع شمل األسرة والحماية من  

ة تتفهم وستواصل تعزيز نهج متعدد األطراف والجهات عند التعامل  الحرك  . إّن 16أي شكل من أشكال العنف 

يات القوية لنزع  آليات حماية الطفل العابرة للحدود الوطنية والتحّد مع األطفال املتنقلين، والذي يشمل  

 . اإلنسانية عن األطفال املتنقلين وتجريمهم
 

بشكٍل خاصوممّ  القلق  يثير  املت  ،ا  املمارسة  وانتشار  بسبب  استمرار  من حريتهم  األطفال  في حرمان  مثلة 

وضعهم أو وضع آبائهم كمهاجرين، سواء في أماكن االحتجاز بحكم القانون أو بحكم الواقع، وقد ثبت أن  

 
 عديمي الجنسيةو الناجين من االتجار نازحين و طالبي اللجوء والو ألطفال املهاجرين والالجئين ااألطفال املتنقلون شمل ي 15
16  -mru-the-in-childtrafficking-border-cross-end-to-cooperate-leone-sierra-and-liberia-guinea-ttps://defenceforchildren.org/dcih

 africa/-west-in-countries 

https://defenceforchildren.org/dci-guinea-liberia-and-sierra-leone-cooperate-to-end-cross-border-childtrafficking-in-the-mru-countries-in-west-africa/
https://defenceforchildren.org/dci-guinea-liberia-and-sierra-leone-cooperate-to-end-cross-border-childtrafficking-in-the-mru-countries-in-west-africa/
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والنفسية   الجسدية  الصحة  على  املدى  طويلة  سلبية  عواقب  له  سيكون  الحرية  من  الحرمان  هذا  مثل 

من اتفاقية حقوق    37وال يقع ضمن التزامات املادة    17الطفل   للطفل، وبالتالي ال يمكن أن يكون في مصلحة

 الطفل.

 

 الهدف الشامل طويل املدى ملسألة األطفال املتنقلين:

الدفاع عن األطفال املتنقلين، الذين يواجهون تحدياٍت متغيرة خاصة بظروفهم الفردية وحالتهم    ➢

)املتصورة(، للمساعدة في ضمان استفادتهم من تدابير الحماية املالئمة وتمكينهم من املطالبة بجميع  

 حقوقهم. 

 

 : 2026-2022ستقوم الحركة بما يلي في سياق اإلطار االستراتيجي 

ملشاركة الفعالة والهادفة لألطفال املتنقلين في جميع القرارات التي تؤثر عليهم وتعزز تمكينهم  تعزيز ا •

 حتى يصبحوا وكالء تغيير. 

مع   • يتماش ى  بما  لوالديه،  أو  للطفل  مهاجر  وضع  بسبب  االحتجاز  أشكال  جميع  حظر  إلى  الدعوة 

 من حريتهم في بلداٍن مختارة.  توصيات الدراسة، وكذلك مراقبة األماكن التي ُيحرم فيها األطفال

استخدام التقاض ي االستراتيجي لتوفير تمثيٍل قانوني مباشر ومتخصص لألطفال املتنقلين في مسائل   •

 اللجوء والهجرة. 

املباشر لألطفال املتنقلين، وتسهيل إجراءات جمع شمل األسرة    واالجتماعي   القانونيالدعم  تقديم   •

 واللجوء والوصول إلى العدالة بشكل عام. 

الذين   • املتنقلين  اهتمام خاص لألطفال  يكونون إيالء  للتمييز و/أو    قد  التعرض  في خطٍر متزايد من 

ين، واألطفال عديمي العنف بسبب التقاطعية )كالفتيات، واألطفال غير املصحوبين، واألطفال املعوق

 الجنسية، ...(.

وموظفي   • األطفال،  مع  العاملين  واملهنيين  لألطفال  القدرات  وبناء  الوعي  مستوى  رفع  برامج  إطالق 

 الهجرة وإنفاذ القانون واألخصائيين االجتماعيين وغيرهم من أصحاب املصلحة في بلداٍن مختارة. 

 . بالهجرة، مثل الوصاية، والتكامل املجتمعياملساهمة في تطوير وتنفيذ آليات الحماية الخاصة  •

الدعوة إلى اعتماد النهج القائم على حقوق الطفل في هيئات األمم املتحدة عند تناولها للقضايا التي   •

 عن املشاركة املستمرة في الشبكات الدولية املتعلقة بالهجرة. 
ً
 تؤثر على األطفال املتنقلين، فضال

 
 التعليق العام املشترك رقم  2019دراسة األمم املتحدة العاملية بشأن األطفال املحرومين من حريتهم عام    17

ً
( للجنة حماية  2017)3. انظر أيضا

( بشأن حقوق الطفل واملبادئ العامة املتعلقة بحقوق اإلنسان 2017)22حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والتعلق العام رقم  

 طفال في سياق الهجرة الدولية.لأل 
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طفال والنزاع المسلح : األ 4األولوية االستراتيجية    

 
 األطفال والنزاع املسلح 

 على تقديم    25بعد مرور  
ً
 من بدء    20، وبعد  18دراسة األمم املتحدة حول األطفال والنزاع املسلح عاما

ً
عاما

، ال  كول االختياري الثاني التفاقية حقوق الطفل بشأن مشاركة األطفال في النزاعات املسلحةالبروتو نفاذ  

بسبب االنتهاكات الجسيمة    ،يزال هذا املجال من املجاالت الرئيسية ذات األولوية للحركة العاملية للدولية

ووف  العالم.  هذا  من  مختلفة  أماكن  في  تحدث  تزال  ال  التي  األطفال  ضد  الدراسة  والخطيرة  لتقديرات   
ً
قا

ألف طفل وطفلة يحرمون من حريتهم    35العاملية حول األطفال املحرومين من حريتهم، هناك ما ال يقل عن  

 كل عام في سياق النزاعات املسلحة. 

 

تترأس الحركة الدولية مجموعة العمل املعنية باألطفال والنزاع املسلح، التي ترتبط مباشرة باملمثل الخاص  

ا الحركة  لألمين  وتطلق  ونيويورك،  جنيف  في  األصدقاء  ومجموعة  املسلح،  والنزاع  باألطفال  املعني  لعام 

حمالت مناصرة منتظمة لدى األمين العام لألمم املتحدة لنشر قائمة كاملة بمرتكبي االنتهاكات الجسيمة في  

إلى  ان  2019عام    تقريره السنوي إلى مجلس األمن بشأن األطفال والنزاع املسلح. وفي قائمة  ضمت الحركة 

املسلح والنزاع  باألطفال  الخاصة  وعملية    املراقبة  األمن  مجلس  في  العمل  بفريق  صالتها  تعزيز  أجل  من 

 .19( 2005لعام  1612التقرير السنوي )قرار  

 

إلى جانب ذلك، كانت الحركة نشطة وفاعلة في املناقشات املتعلقة بالطرق والوسائل الهادفة لتعزيز والية  

املمثل الخاص لألمين العام لألمم املتحدة املعني باألطفال والنزاع املسلح. وفي هذا السياق، شاركت الحركة  

والعش  الخامسة  السنوية  بالذكرى  الخاص  التقرير  إعداد  في   
ً
املمثل  أيضا بالتعاون مع مكتب  للوالية  رين 

الخاص لألمين العام، وال سيما توفير الفرص لألطفال أنفسهم للمساهمة بتجاربهم الحية وتوصياتهم في  

املسلح   والنزاع  باألطفال  املتعلقة  الوالية  بتطور  املتعلقة  الحركة   20. 2021-1996الدراسة  تولي   ،
ً
وأخيرا

 
18  children-conflict-armed-impact-report-machel-graca-https://childrenandarmedconflict.un.org/1996/08/1996 

19   
ً
 األطفال والنزاع املسلح  ين في مجال  دوليالأصدرت مجموعة من الخبراء  ،  2021على التقرير السنوي لألمين العام لعام    ردا

ً
أعربوا فيه   بيانا

لقائمة   القوات الحكوميةمرتكبي االنتهاكات،  عن خيبة أملهم الشديدة إزاء اإلغفال املستمر  في وقٍت سابق أجر ، وقد  وال سيما  ت املجموعة 

الوفاء  :  2021آذار  /تقرير مارس  فيتها  نتائج تحليالت  ونشر ،  2020و   2010مراجعة مستقلة لقرارات اإلدراج والشطب من القائمة بين عامي  

    2020 – 2010 بالوعد: مراجعة مستقلة لقائمة األمم املتحدة السنوية ملرتكبي االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال
الوطنية  فروع  "أصوات األطفال" بما في ذلك التوصيات املقدمة من األطفال من فلسطين واليمن وإفريقيا الوسطى )ورش عمل تنظمها ال  20

، اليونان(الفرع الوطني في    باإلضافة إلى األطفال والشباب اآلخرين املتنقلين الذين عانوا من نزاع مسلح في بلدانهم األصلية )بدعم من  ،املعنية(

 تنشر الحركة التقرير الكامل ألصوات األطفال من هذه البلدان.حيث 

https://defenceforchildren.org/new-report-children-in-war-2022-defence-for-children-international/
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/
https://watchlist.org/
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2022/01/Study-on-the-evolution-of-the-Children-and-Armed-Conflict-mandate-1996-2021.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2022/01/Study-on-the-evolution-of-the-Children-and-Armed-Conflict-mandate-1996-2021.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/1996/08/1996-graca-machel-report-impact-armed-conflict-children
https://reliefweb.int/report/world/keeping-promise-independent-review-uns-annual-list-perpetrators-grave-violations
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يتم   عندما  املسلح،  النزاع  حاالت  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  الطفل  النتهاكات حقوق   
ً
خاصا  

ً
اهتماما

 كسالح حرب.  االجتماعياستخدام العنف الجنس ي و/أو العنف القائم على النوع  

 

 الهدف العام املتعلق باألطفال والنزاع املسلح: 

   إعادة وتأمين  القتال،  أعمال  في  استخدامهم  أو  تجنيدهم  عدم  في  األطفال  حقوق  عن  الدفاع 

السالم أثناء النزاع    وبناءللتغيير  تأهيلهم وإعادة دمجهم في املجتمع، ال سيما بهدف أن يكونوا وكالء  

 وبعده.

 

 ، ستقوم الحركة بما يلي:2026-2022في سياق اإلطار االستراتيجي 

مراكز • النزاعات    واالجتماعي  القانونيالدفاع    تعزيز  في  لألطفال  الفورية  لالحتياجات  لالستجابة 

املسلحة في بلداٍن مختارة، وتعزيز حقوق األطفال ضحايا التجنيد، وكذلك العمل على الوقاية من  

جميع االنتهاكات الجسيمة في سياق النزاع املسلح، وإنهاء تجريمها والترويج لها، وتعزيز عمليات إعادة  

 وإنهاء ظاهرة احتجاز األطفال.  التأهيل/االندماج، ومنع

 الدعوة إلعادة التأهيل واإلدماج في مجتمعات األطفال املرتبطين بالقوات املسلحة في بلداٍن مختارة.  •

 املجتمعات التي مزقتها الحروب.بالسالم بناء في تمكين األطفال كأطراف فاعلين  العمل على •

السالم   • عمليات  مفاوضات  سياق  في  األطفال  دور  سيراليون  تعزيز  في  الحال  هو  )كما  وتنفيذها 

 وكولومبيا( وكذلك في سياق التوصيات الدولية. 

التصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب في حالة االنتهاكات الجسيمة، وضمان معاملة جميع الجناة وفق   •

 القانون الدولي.

على األطفال، والعمل على   تعزيز عملية اإلبالغ القائمة على األدلة بشأن حاالت النزاع املسلح التي تؤثر •

واإلبالغ   للرصد  املتحدة  األمم  آلية  ذلك  في  بما  الدولية،  واملساءلة  واإلبالغ  الرصد  آليات  تحسين 

(MRM  التحقيق التابعة لألمم املتحدة )مجلس حقوق اإلنسان، ولجان  (، وآليات حقوق اإلنسان 

 الدولية، واإلجراءات الخاصة وغيرها(. 

نزاعات مسلحة،  تعزيز   • تشهد  بلداٍن  من  األطفال  آراء  إلى  االستماع  إلى  الرامية  والحمالت  املبادرات 

 وأخذها في االعتبار على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 


