أوقفوا
الحرب

على األطفال
أزمة تجنيد األطفال

الملخص

الملخص التنفيذي
لم تؤد جائحة كورونا إلى تهدئة الحرب على األطفال ،بل
في العام  2020ارتفع عدد األطفال الذين يعيشون في
مناطق النزاع.
ورغم التحسن في بعض المجاالت – أبرزها حوادث قتل
األطفال وتشويههم التي انخفضت عام  2020للسنة
سوءا في مجاالت
الثانية على التوالي ،إال أن الوضع ازداد
ً
أخرى .ومن بين االنتهاكات الجسيمة الستة ضد األطفال
حددتها األمم المتحدة ،ارتفع عدد
في النزاعات التي ّ
الحوادث المؤكدة عام  2020في أربعة منها ،وهي :تجنيد
األطفال ،وخطف األطفال ،والعنف الجنسي ضد األطفال،
والهجمات ضد المدارس والمستشفيات.
ويبحث هذا التقرير األخير من سلسلة ”أوقفوا الحرب
على األطفال” بالتفصيل في واحدة من هذه االنتهاكات
الجسيمة ،وهي :األطفال المعرضون لخطر التجنيد
واالستخدام من قبل الجماعات أو القوات المسلحة؛ إذ
ارتفع عدد الحوادث المؤكدة لتجنيد األطفال واستخدامهم
في القوات المسلحة ،وعدد الجماعات التي تجندهم
جل األطفال المعرضين لخطر التجنيد في
كذلك .ويعيش ّ
ثالث دول ،هي :أفغانستان وسورية واليمن.
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ويوضح هذا التقرير ونتائجه الرئيسية تبعات الحرب على
األطفال:
• •تضاعفت نسبة األطفال الذين يعيشون في مناطق
النزاع والمعرضين لخطر التجنيد واالستخدام من قبل
القوات المسلحة ثالث مرات من أقل من  %5عام
 99( 1990مليون طفل) إلى أكثر من  %14عام 2020
( 337مليون طفل).
• •ارتفع عدد األطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع
والمعرضين لخطر التجنيد أكثر من نقطتين مئويتين من
 2019إلى .2020
• •واحد من كل ثمانية أطفال ( 337مليون طفل) يعيش
في منطقة نزاع وقعت فيها حادثة وفاة واحدة على
األقل بسبب المعارك ،وتنشط فيها جهة واحدة على
األقل تمارس جريمة تجنيد األطفال واستخدامهم.
• •ارتفع عدد األطراف غير الحكومية التي مارست تجنيد
األطفال من  85في  2019إلى  100في .2020
• •نحو  1.265مليار طفل ( %54من جميع أطفال العالم)
كانوا يعيشون في واحدة من  39دولة تم فيها اإلبالغ
عن طرف نزاع واحد أو أكثر لديه أطفال مجندون.
• •في ُ ،2020ع ّد معظم األطفال معرضين لخطر التجنيد من
قبل الجماعات المسلحة في ثالث دول نزاع تعيش فيها
أعلى نسبة من األطفال – والتي وردت تقارير عن حاالت
تجنيد لهم فيها – وهي :أفغانستان وسورية واليمن؛
حيث بلغت النسبة في أفغانستان نحو  %98وفي
سورية نحو  %97وفي اليمن نحو  %89من األطفال.
• •في  ،2020يشكل الفتيان نحو  %85من حاالت التجنيد
الموثقة ،وتصل النسبة بين الفتيات إلى .%15
• •في  ،2020ارتفع عدد األطفال الذين يعيشون في
مناطق نزاع شديدة الحدة بنحو  %19ليصل إلى 193
مليونً ا ،مقارنة بنحو  162مليونً ا في .2019
• •واحد من ستة أطفال (نحو  452مليون طفل) يعيشون
في منطقة نزاع في  ،2020بزيادة تبلغ نحو  %5من
 429مليون طفل في .2019
• •في  ،2020ارتفع عدد األطفال الذين يعيشون في
منطقة نزاع أكثر من أي وقت مضى في السنوات
العشرين الماضية.

عاما ،تم تجنيده من
نزيتوندا*ً 14 ،
قبل مجموعة مسلحة في شرق
جمهورية الكونغو الديمقراطية،
ً
الحقا.
لكنه تمكن من الهرب
الصورة :هيو كينسيال كَنِ نْ غهامSAVE THE CHILDREN/

ويتعين علينا في المجتمع الدولي العمل على إنهاء
ّ
الحرب على األطفال ،وال بد للدول من السعي إلى حماية
ً
وضعفا من خطر التجنيد واالستخدام
ً
تهميشا
أكثرهم
في القوات المسلحة ،ويجب على الدول األعضاء في
مجلس األمن استخدام صالحياتها لمحاسبة مرتكبي هذه
االنتهاكات الجسيمة.
وتدعو  Save the Childrenالحكومات إلى:
• •المصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية األمم
المتحدة لحقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في
النزاعات المسلحة ،والذي يدعو إلى العمل بمبدأ عدم
عاما في القوات المسلحة،
تجنيد األطفال دون ً 18
وتنفيذها كاملة.
• •المصادقة على مبادئ باريس والتزامات باريس
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وتنفيذها ،ودعم الدول األخرى لتحذو حذوها.
كامال وتشجيع الدول
• •إنفاذ إعالن المدارس اآلمنة
ً
األخرى ودعمها لتحذو حذوها.
• •مراجعة مناهج مكافحة اإلرهاب ومنع التطرف المتسم
بالعنف لضمان حماية حقوق األطفال ،وبغض النظر عن
أي ارتباط فعلي أو متصور بالجماعات المسلحة ،ويتم
أوال وقبل كل شيء باعتبارهم
التعامل مع األطفال ً
أطفاال وضحايا النتهاكات حقوق األطفال.
ً

• •التصدي للعوامل الهيكلية واالجتماعية والفردية التي
تسهم في التعرض لخطر التجنيد ،وتحول دون إعادة
اإلدماج اآلمن طويل األجل ،باالعتراف بأن عدم التصدي
لتجنيد األطفال واستخدامهم من قبل الجماعات
تأثيرا
المسلحة ودعم األطفال المتضررين منه سيؤثر
ً
مباشرا وطويل األجل على االستقرار واألمن.
ً
• •االلتزام بإنهاء حالة إفالت المسؤولين عن التجنيد غير
الشرعي لألطفال واالنتهاكات الجسيمة األخرى من العقاب،
وتقديم الدعم المالي والدبلوماسي للعمليات المنهجية
التي تقوم عليها األمم المتحدة لرصد حاالت انتهاك حقوق
األطفال في النزاعات ،بما يشمل تتبع البيانات المصنفة
حسب العمر والجنس الخاصة بشأن االنتهاكات الجسيمة،
تحيز.
وتسمية الجناة بصورة كاملة ودقيقة ودون ّ
• •تيسير الحوار بين الدول ،واألمم المتحدة ،والمنظمات
غير الحكومية ،والجماعات المسلحة غير الحكومية
لحماية األطفال .ودعم الجهود المبذولة للتواصل مع
هذه األخيرة لوضع خطط عمل وسياسات ومدونات
لقواعد السلوك وإنفاذها بهدف إنهاء تجنيد األطفال
فضال عن االنتهاكات الجسيمة األخرى،
واستخدامهم،
ً
وضمان إزالة القيود المفروضة على تفاعل المنظمات
مع الجماعات المسلحة لتمكين العمل اإلنساني
الساعي للوفاء بحقوق اإلنسان.

 1اعتُ ِمدت مبادئ باريس المعنية باألطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة ،والتزامات باريس بحماية
األطفال من التجنيد أو االستخدام غير الشرعيين من قبل القوات والجماعات المسلحة عام .2017
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•تعزيز المبادئ والتدريب والتدابير األخرى ذات الصلة
للتأكد من أن الجماعات المسلحة والحلفاء على معرفة
بتبعات األعمال العسكرية عند تقييمهم لآلثار الجانبية
ألخذها باالعتبار؛ واتخاذ التدابير الالزمة للحد منها،
دوليا.
وفقا للمعايير المتفق عليها
ً
وتسجيل الخسائر
ً
•تنظيم وتحسين الشفافية بشأن العمليات الدولية لنقل
األسلحة وتسليمها ،وتوفير الخدمات العسكرية األخرى،
لجعلها مشروطة صراحة باحترام المعايير القانونية
وتبعا للسياسة العامة ،ال ينبغي
والمعيارية الدولية.
ً
ألي دولة أن تأذن ببيع األسلحة أو المعدات أو الخدمات
العسكرية للجهات المدرجة على قائمة األمين العام
لألمم المتحدة الرتكاب االنتهاكات الجسيمة الست،
أو في حال وجود أدلة موثوقة على احتمالية استخدام
األسلحة الرتكاب انتهاكات حقوق األطفال .عالوة على
ذلك ،يتعين على جميع الدول توقيع معاهدة تجارة
األسلحة والمصادقة عليها ،مع قيام أطراف المعاهدة
على التزاماتها كاملة.
•دعم اآلليات الدولية في مقاضاة حاالت انتهاك حقوق
األطفال في النزاعات ،بما في ذلك من خالل توفير
الموارد المتخصصة المراعية لالعتبارات الجنسانية
والخبرات المتخصصة باألطفال في التحقيقات الدولية،
ومن خالل دعم المحكمة الجنائية الدولية واآلليات
القضائية المخصصة.
• ّ
حث الجمعية العامة لألمم المتحدة على استحداث
آلية دولية دائمة ومحايدة ومستقلة يمكن تفعيلها
لجمع األدلة على انتهاكات القانون اإلنساني الدولي
وانتهاكات حقوق اإلنسان والتجاوزات ذات الصلة ،سيما
حقوق األطفال ،وحفظ هذه األدلة وتحليلها.
•تقديم الدعم المالي والدبلوماسي للعمليات المنهجية
التي تقوم عليها األمم المتحدة لرصد حاالت انتهاك
حقوق األطفال في النزاعات ،بما يشمل تتبع البيانات
المصنفة حسب العمر والجنس الخاصة بالضحايا
واالنتهاكات األخرى ،وتسمية الجناة بصورة كاملة
تحيز.
ودقيقة ودون ّ
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•يجب على جميع الدول االستعانة بخبراء حماية الطفل
في قوات األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي واالتحاد
األوروبي وحلف الناتو والمنظمات اإلقليمية األخرى.
•تطوير األنظمة الوطنية واستخدامها (مثل الحجر على
الممتلكات ،وتجميد الحسابات المصرفية ،وفرض
حظر السفر) ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل في
النزاعات ،وتوفير الموارد للوكاالت الوطنية المعنية
بمكافحة الجريمة لتمكينها من التحقيق في االنتهاكات
الجسيمة لحقوق الطفل في البلدان الثالثة ،ومقاضاة
مرتكبيها من خالل المحاكم الوطنية.
•زيادة التمويل المتاح بشكل عاجل لبرامج حماية الطفل
الساعية إلى تغيير المواقف تجاه النوع االجتماعي،
ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي ،والحد منه
واالستجابة له في خطط االستجابة اإلنسانية وخطط
االستجابة لحاالت اللجوء.
•توفير التمويل الكافي لبرامج التعليم في حاالت
الطوارئ لتعزيز أنظمة التعليم في المناطق المتضررة
من النزاعات ،والحد من الهجمات على التعليم
واالستجابة لها.
•وضع مدونات لقواعد السلوك والتفاوض على إنفاذها
سعيا
بين أطراف النزاع والمجتمعات المحلية واألطفال
ً
إلى توفير بيئة آمنة إلعادة فتح المدارس.
•استحداث آلية شاملة لالستجابة تلبي احتياجات
األطفال ،بما يشمل اإلبالغ عن حاالت حماية الطفل
وإحالتها ،وإيجاد أنظمة للرصد والمراقبة لتحديد
األطفال المعرضين لخطر التسرب من المدرسة ،وخاصة
الفتيات.
•إعداد وتنفيذ تقييمات المخاطر التي تراعي الفوارق بين
الجنسين ،ووضع خطط السالمة المدرسية لمنع تأثير
الهجمات على التعليم والتخفيف من حدتها قبل إعادة
فتح المدارس وأثناءه وبعده.

أسست  Save the Childrenلمساعدة كل طفل في
ِّ
تحقيق إمكاناته .وفي أكثر من  100دولة ،تمد يدها
لمساعدة األطفال لينعموا باألمن والصحة ويواصلوا
مسيرة التعليم ،وتقود المسيرة في حل مشكالت كبرى،
كااللتهاب الرئوي والجوع وحماية األطفال في الحروب ،دون
أن تغفل عن االحتياجات الخاصة لكل طفل .وإدراكًا لعدم
قدرتها على القيام بذلك وحدها ،تحرص على أن تضع يدها
بيد األطفال والشركاء والداعمين ،لتساعد كل طفل في
تحقيق ما يصبو إليه.

وننوه إلى تغيير بعض األسماء (تحمل إشارة *) في التقرير
لحماية هويات أصحابها.
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