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یؤكد العدد المخیف للنزاعات وما یرتبط بھا من خسائر في صفوف المدنیین في جمیع أنحاء العالم على الحاجة إلى إیجاد حل 
حل النزاعات أو تھدئتھا مع  نجاحھا في) UCP(لحمایة المدنیین غیر المسلحین غالبًا ما تثبت الطرق العدیدة . بالوسائل السلمیة

الفوائد طویلة األمد المتمثلة في تعزیز المجتمعات والبنیة التحتیة والحوار المستمر الالزم للحفاظ على السالم الذي تم تحقیقھ 
لم ھي وكالة حمایة مدنیة عالمیة ، تعمل في بعض أكثر المناطق اضطرابًا في العا) NP(قوة السالم الالعنفیة . بشق األنفس

لتعزیز السالم من خالل حمایة المدنیین ، والحد من العنف المجتمعي ، والحمایة الذاتیة ، ومنع النزاعات ، وتنمیة قدرات إدارة 
ضابط حمایة منتشرین في برامجنا في العراق ومیانمار والفلبین وجنوب السودان  300ما یقرب من  NPحالیًا ، لدى . الصراع

لوقف دورات العنف وتسھیل السالم المستدام ، نعمل من . دولة 24منظمة مجتمعیة منفذة في  50ن ، ونحن نتعاون مع أكثر م
 .خالل خمسة طرق ، أحدھا ھو حمایة األطفال

* * *

التي تحتوي على أمثلة " حمایة األطفال" NPیستند ھذا الملخص إلى النسخة الكاملة لوثیقة برنامج الكفاءات األساسیة 
 .والشركاء والھیئات المتعاونة األخرى NPت واألسالیب والتوجیھ كأساس للعمل في ھذا المجال من قبل إضافیة للتدخال
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أعلى مستویات قتل أو تشویھ األطفال في النزاعات المسلحة منذ أن بدأت األمم المتحدة في رصد ھذا  2018شھد عام 
األطفال واستخدامھم بال ھوادة مع كما استمر العنف الجنسي ضد الفتیات والفتیان وتجنید . االنتھاك الجسیم واإلبالغ عنھ

 .طفل إلى القتال في الخطوط األمامیة ودعم المقاتلین على مستوى العالم 7000جذب أكثر من 
وھي تشمل ستة أنواع من االنتھاكات الجسیمة . یواجھ األطفال الذین یعیشون في خضم نزاع مسلح تھدیدات غیر مسبوقة

 :1612ألمن رقم لحقوق الطفل المذكورة في قرار مجلس ا
 

 قتل وتشویھ األطفال •

 تجنید األطفال واستخدامھم في القوات أو الجماعات المسلحة •

 الھجمات على المدارس والمستشفیات •

 االغتصاب والعنف الجنسي الممیت •

 االختطاف •

 منع وصول المساعدات اإلنسانیة •

 

 :تشمل قضایا حمایة الطفل أیضا

 األنثویةتشویھ أو بتر األعضاء التناسلیة  •

 االتجار باألطفال واالستغالل الجنسي •

 تشغیل األطفال •

 الزواج المبكر •

 ھجرة األطفال وانفصالھم •

 األلغام والمتفجرات األخرى •

 

 

 حمایة األطفال
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 كیف یتم توفیر الحمایة لألطفال بشكل عام

الرئیسیة األربعة الموضحة في قامت العدید من المنظمات التي تعمل من أجل حمایة األطفال بمواءمة عملھا مع الموضوعات 
 :البقاء والتعلیم والحمایة والمشاركة وتطبق بشكل أساسي ھذه األسالیب الثالثة): CRC(اتفاقیة حقوق الطفل 

 
 استخدام القانون من خالل المناصرة القانونیة ، والتقویة ، وقضاء األحداث ، والتقاضي ، وجھود المساءلة ؛ .1

النطاق لصحة الطفل ، والتعلیم األساسي ، ورعایة الطفل ، والحمایة االجتماعیة ، ودعم برامج تقدیم الخدمات واسعة  .2
 األسرة ، وما إلى ذلك ؛ و

منع االستغالل وسوء المعاملة والعنف ضد األطفال من خالل تعزیز التغییر االجتماعي والسلوكي ، والصحة العامة ،  .3
 .وبرامج الحمایة والوقایة من العمل االجتماعي

 

 تدریب إدارة الغضب

 NPSS 2020للشباب في جنوب السودان ، 

 

 

 في حمایة األطفال NPمكانة 

ومیزتھا الفریدة المتمثلة ) UCP(تكمن مكانة قوة السالم الالعنفیة في حمایة األطفال في تطبیقھا للحمایة المدنیة غیر المسلحة 
ھذا مع جھود حمایة الطفل المعروفة بشكل أكثر شیوًعا مثل تتبع األسرة ولم شملھا  NPتجمع . في الحمایة الجسدیة المباشرة

 .، والرصد ، وتسھیل الوصول إلى المساعدة القانونیة

نحن نستخدم تواجدنا المادي بشكل استراتیجي من خالل وضع أنفسھم في مواقع غیر آمنة لفترات : الحمایة الجسدیة المباشرة
تركز معظم منظمات حمایة الطفل . یة األطفال وعائالتھم وكذلك الجھات الفاعلة المحلیة لحمایة الطفلطویلة من الوقت لحما

 الخارجیة بشكل أساسي على
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تعتبر . احتیاجات األطفال ، ونادًرا ما تتعلق بأمن المجموعات المحلیة التي تعمل كأول المستجیبین النتھاكات حقوق الطفل
ة المباشرة ذات صلة بشكل خاص في األماكن التي تكون فیھا أنظمة حمایة الطفل التقلیدیة غیر موجودة أو أعمال الحمای

 .معطلة أو حیث تكون السلطات جزًءا من المشكلة
 

 

 

 

 
اإلنساني وبناء السالم تعمل في حاالت األزمات وما بعد النزاع ، بصفتنا جھة فاعلة في المجال : النھج الوقائي متعدد األبعاد

تركیزنا على منع العنف یكمل جھود الجھات الفاعلة . فإننا ندمج جھودنا لحمایة الطفل في استراتیجیة أوسع لحمایة المجتمعات
 .في مجال حمایة الطفل اإلنسانیة أو اإلنمائیة التي تركز على الصحة أو التعلیم

اعترافًا بأن تعبئة الشباب قد . نحن ندعم األطفال ومجتمعاتھم للتفكیر في أدوار الحمایة الخاصة بھم: ملكیة األطفال زیادة
 ).CHRDs(شھدت نمًوا مھًما على مدار العقد الماضي ، فإننا نولي اھتماًما لحمایة األطفال المدافعین عن حقوق اإلنسان 

إننا نتصدى لھذا . الجھات المسلّحة غیر الحكومیة تحدیًا خاًصا في مجال حمایة الطفل شّكلت مشاركة: إشراك الجھات المسلّحة
 .التحدي من خالل المشاركة االستباقیة والمستدامة مع الجھات المسلحة

 
تمت االستفادة من العالقات التي . من دعم لم شمل سبعة أطفال انفصلوا عن والدیھم NPفي غرب الموصل ، تمكنت "

في حالتین ، تمكن الجنود عند نقاط . زب الوطني مع قوات األمن المحلیة لدعم البحث الفوري عن األقاربطورھا الح
من الحصول على  NPفي مناسبة أخرى ، تمكنت . التفتیش من تنبیھ األقارب إلى المكان الذي تم العثور فیھ على أطفالھم

ة من قبل الجھات األمنیة ، ثم عملوا بعد ذلك جنبًا إلى معلومات من الجیش بشأن طفلین كانا محتجزین في ظروف مسیئ
 .جنب مع التنسیق المدني العسكري لألمم المتحدة والمجموعة الفرعیة لحمایة الطفل للتفاوض على إطالق سراحھما
تم الحصول على ھذه المعلومات ، التي أبلغ عنھا صغار الضباط المعنیین بسلوك رؤسائھم ، من خالل بناء عالقة 

لقد كان دلیًال على حریة التصرف وحساسیة جمیع المعنیین . مستدامة وعرضت ھؤالء الجنود لخطر التوبیخ أو االنتقام
 ".أنھ تم إنقاذ األطفال دون تداعیات على مصادر المعلومات 

 )في العراق NPتقریر داخلي (
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 NPIQ 2018یتفاعلون مع األطفال أثناء دوریة في مخیم للنازحین داخلیًا في العراق ،  NPموظفو 

 

 

 قوى السالم الالعنفیة في مجال تعمل

 :قد تشمل أنشطة فرقنا في المیدان ما یلي

") الحمایة المباشرة("تعد االستجابة للتھدیدات الوشیكة ضد األطفال من خالل التدخل الجسدي للمدنیین بطریقة األذى  •
 .أحد أولى اإلجراءات المستجیبة في النزاع

للھجوم في الفلبین ، وفي األماكن الودیة لألطفال في مواقع النزوح في جنوب التواجد الوقائي في المدارس التي تعرضت  •
 .السودان ، ولألطفال الذین تعرضوا للتھدید بسبب دورھم المزعوم في الجماعات المتطرفة أو الجرائم في العراق

لذین جندتھم جھات مسلحة المرافقة الوقائیة لألمھات في سریالنكا للنساء أثناء تفاوضھن على إطالق سراح أطفالھن ا •
 .والمدافعین عن حقوق اإلنسان الذین یحققون في انتھاكات حقوق الطفل

مرافقة األطفال الجنود السابقین إلى قراھم ، والمساعدة في إعادة دمج المجتمع واألسرة في سریالنكا وجنوب السودان  •
 .إعادة اإلدماج، وتحدید الفرص التعلیمیة والمھنیة والعقبات المحتملة في عملیة 

من خالل الحفاظ على وجود مرئي في  .في البیئات العسكریة في الفلبین" مناطق سالم"مراقبة المدارس باعتبارھا  •
المجتمعات المعرضة للخطر ، استجبنا لمخاوف احتالل الجھات العسكریة للمباني المدرسیة ، أو قرب المتفجرات المجھولة 

كات المسلحة التي تعطل الدورة األكادیمیة ، أو أي قیود على حریة التنقل من الطالب الھویة من المدارس ، أو االشتبا
 .والمعلمین

لقرار األمم ) MRM(من خالل آلیة الرصد واإلبالغ )6( لحقوق الطفل الستة المراقبة واإلبالغ عن االنتھاكات الجسیمة •
 في الفلبین وجنوب السودان 1612المتحدة رقم 
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یھدف الحد من المخاطر إلى تقدیم المساعدة اآلمنة في الوقت المناسب للناجین ومساعدة األفراد الضعفاء على البقاء 
 .سالمین أو التعافي من األذى

 ").أطفال ال جنود"لدعم حملة (حمایة الطفل في الفلبین  الحكومیة على تدابیر المسلحة غیرتدریب الجماعات  •

في مجتمعاتھن في جنوب  الدعوة لزیادة تدابیر حمایة الطفل دعم المجموعات النسائیة لمعالجة قضایا حمایة الطفل أو •
 السودان والفلبین ومیانمار

 دعم األطفال السجناء إلعادة االندماج في مجتمعاتھم في جنوب السودان •

 السودان عن ذویھم والمختطفین ولم شملھم في جنوباألطفال المنفصلین  عن أسرالبحث  •

أو مجموعات العمل وتعزیز تحولھا إلى منظمات مجتمعیة ) CPCs(إنشاء وتدریب وتوجیھ لجان حمایة الطفل المحلیة  •
 .في جنوب السودان

 
وعلى . عاًما في جنوب السودان بارتكاب جریمة قتل ، ألقت الشرطة القبض علیھ 16عندما اتُھم صبي یبلغ من العمر 

 .الرغم من اعتقالھ ، جاء أقارب المتوفى وأطلقوا النار على الصبي انتقاًما لموتھ
عة في المستشفى ، حیث كانت أسرة سا 24تواجًدا وقائیًا على مدار  NPقدمت . ونجا الطفل ونقل إلى مستشفى في جوبا

جلسنا في المستشفى ألسابیع متتالیة وقمنا برعایة الصبي أیًضا ، ألنھ لم . الصبي تخشى أن یأتي ناس ویقتلوه أثناء اللیل
 . "وعندما شفي الصبي ، اصطحبناه إلى مركز للشرطة في انتظار محاكمتھ. یتلق الرعایة المناسبة من قبل الطاقم الطبي

 )في جنوب السودان NPأفراد طاقم  أحد(
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