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ي حاالت
االأطفال كجنود �ف تجنيد  السالم وحظر  فانكوفر لحفظ   مبادئ 

اع ف ال�ف

السالم فانكوفر لحفظ  المصدقة عىل مبادئ  االأعضاء  الدول   نعرب نحن، 

االأطفال، عن واستغالل  تجنيد  وحظر 

المسلحة اعات  ف ال�ف ي 
�ف االأطفال  واستغالل  تجنيد  ي 

تف�ش تجاه  الشديد   قلقنا 

أو ف  أو حّمال�ي ف أو طهاة  إما كمقاتل�ي المسلحة،  القوات والجماعات   من قبل 

ها من صور ضافة إىل غ�ي  ُرسل أو جواسيس أو ح�ت الأغراض جنسية، باالإ

الُمسلحة اعات  ف ال�ف ي ظروف 
�ف االأطفال  الجسيمة ضد  االنتهاكات 

اعات ف ال�ف رين من  المت�ف االأطفال  تجاه حماية  الراسخ  امنا  ف ال�ت  تأكيدنا عىل 

الجسيمة ضد االنتهاكات  ارتكاب  ومنع  إنهاء  والعمل عىل   المسلحة، 

االأطفال

تشهد ي 
ال�ت المناطق  ي 

�ف االأطفال  تجنيد واستغالل  وانتشار  ي 
بتف�ش  إقرارنا 

حفظ عمليات  مساهمة  إمكانية  عىل  والتأكيد  السالم،  لحفظ   عمليات 

ي خضم
ارتكاب تلك االنتهاكات الجسيمة ضد االأطفال �ف ي منع 

 السالم �ف

المسلحة اعات  ف ال�ف

المدنية والمجتمع  االأعضاء  والدول  المتحدة  االأمم  اتخاذ  الأهمية   إدراكنا 

واستغالل تجنيد  لمواجهة  الالزمة  للخطوات  المعنية  الجهات  من  هم   وغ�ي

كجنود االأطفال 

العا�ش والعمل ي عيدها 
باريس من نجاح �ف  االعتماد عىل ما حققته مبادئ 

السالم أنشطة حفظ  أعم عىل  توجيهاتها وتطبيقها بصورة  إدراج  عىل 

ي
ورة وضع مكافحة تجنيد واستغالل االأطفال كجنود �ف ف عىل �ف ك�ي  ال�ت

والتأكيد أولوياتنا،  قمة  السالم، عىل  عمليات حفظ  تشهد  ي 
ال�ت  المناطق 

االآثار االأمن والسالم، ومراعاة  ي تحقيق 
المكافحة �ف لتلك  الحيوي  الدور   عىل 

ناث واالإ الذكور  اعات عىل  ف ال�ف لتلك  المختلفة 

يىلي بما  ونتعهد 

ن �ي وان ق :ال

ي
المناسبة لحماية االأطفال، بما �ف وط واالأحكام   الحث عىل إدراج ال�ش
ف لوائح وقوان�ي ي جميع 

االأطفال كجنود، �ف  ذلك حظر تجنيد واستغالل 

ي ذلك عمليات حفظ السالم
بما �ف المتحدة لحفظ السالم،   االأمم 

قليمية الأ ا

ط ي ط خ ت ل :ا

 وضع حظر تجنيد واستخدام االأطفال كجنود عىل رأس أولويات

السالم حفظ  عمليات  لجميع  والتنفيذي  اتيجي  االس�ت التخطيط 

ر ّك ب ُم ال ذار  ن الإ

بالغ نذار المبكر واالإ ي رصد عالمات االإ
 دعم جهود االأمم المتحدة �ف

كجنود، االأطفال  واستغالل  تجنيد  ومعالجة حاالت  وتحديد   عنها 

الممارسات هي من قبيل جرائم الحرب تخضع  والتأكيد أن أن تلك 

مهاجمة ذلك  ي 
�ف بما  ارتكاب جرائم حرب،  بتهمة  للمحاكمة   مرتكبها 

بادة واالإ نسانية  االإ ضد  والجرائم  المدنية،  والممتلكات  ف   المدني�ي

الجماعية

اي م ح ة  ط ش أن ق  ي س ن ت ز  راك لWم ف ط ال ة 

هياكل مختلف  ي 
�ف الطفل  الأنشطة حماية  تنسيق  نقاط  وتشكيل   إنشاء 

تطوير بدعم  معنية  تكون  طية،  وال�ش الع�كية  المهام،   قيادة 

المتحدة، واالأمم  المشاركة  االأمم  أقرتها  ي 
ال�ت العامة  الدولية   المعاي�ي 

ف والحث عىل تمك�ي تلك، و  التنسيق  نقاط  تدريب واعتماد   بخصوص 

التنسيق مراكز  ف  ب�ي والتعاون  والتنسيق  االتصال  قنوات   فتح 

المعنية االأخرى  الجهات  إىل  ضافة  باالإ الطفل   ومستشاري حماية 

االأطفال بحماية 
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أرقام المتحدة  لالأمم  التابع  االأمن  لقرارات مجلس  االمتثال  تأكيدنا عىل 
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ي حددها مجلس االأمن باالأمم المتحدة، وهي عىل وجه التحديد: قتل وتشويه االأطفال؛ تجنيد أو استغالل  
 تُعرف االنتهاكات الجسيمة باالنتهاكات الستة ال�ت

نسانية إىل االأطفال عانات االإ ي ضد االأطفال؛ اختطاف االأطفال؛ الهجمات ضد المدارس والمستشفيات؛ منع وصول االإ
االأطفال كجنود؛ العنف الجس�ف
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ر ظ ح ال أو  ة  اي وق ال

والعمل عىل موثوقة،  معلومات  من  يتأكد  لما  بفعالية   االستجابة 

أو االستغالل كجنود  أو  التجنيد  لخطر  ف  المعرض�ي االأطفال   حماية 
ف ي حدود ما تسمح به الئحة أو قوان�ي

ها من االنتهاكات الجسيمة، �ف  غ�ي

السارية االشتباك  وقواعد  المهمة 

از ج ت  الح

طبًقا مؤقًتا  المحتجزين  و/أو  ف  المعتقل�ي االأطفال  جميع  احتجاز   ضمان 

باالمتثال ومعاملتهم  بالمهمة،  الخاصة  العسكرية  االشتباك   لقواعد 

والحقوق والحتياجات  للحالة  وطبًقا  الدولية،  واالأعراف   للمعاي�ي 

، والأق� اللجوء إىل االحتجاز كمالذ أخ�ي  الخاصة لالأطفال، وضمان 

ي االأساس، وأن يتم
ة زمنية ممكنة، وبما ضمن مصلحة االأطفال �ف  ف�ت

لما طبًقا  المدنية  والسلطات  الطفال  إىل جهات حماية  عاجالً   تسليمهم 

السارية والتوجيهات  السياسات  عليه  نصت 

اط ب ض والن وك  ل س ال

وتنفيذ السلوك،  معاي�ي  الأعىل  باالمتثال  الخاصة  قواتنا   إلزام 

الوطنية ف  للقوان�ي طبًقا  متناهية،  وشفافية  بدقة  والمحاكمة   التحقيقات 

بأي يتعلق  فيما  المختصة،  السلطات  التام مع  التعاون  أو   السارية، 

ي ذلك التحرش
 حادث مزعوم بأي انتهاك ضد االأطفال – بما �ف

لنا ف  التابع�ي أفراد قوات حفظ السالم  يرتكبه  الجن�ي – قد  واالنتهاك 

رأة م ال ة  ارك ش م

السالم، عمليات حفظ  فعالية  للمرأة لضمان  الرئي�ي  بالدور  اف   االع�ت

ي حماية
الرجال والنساء �ف الهامة والحيوية لدور   وإدراك االختالفات 

كجنود؛ االأطفال  واستغالل  تجنيد  ومكافحة  االأطفال 

ب دري ت ال

بحماية الخاص  التدريب  السالم  تلقي جميع قوات حفظ   ضمان 

وإدراج السالم،  لعمليات حفظ  إىل مقراتهم  توزيعهم  قبل   الطفل 

إرشادات إىل  ضافة  باالإ االأطفال كجنود،   مبادئ حظر تجنيد واستغالل 

أو القوات  ي 
�ف المنخطرين  االأطفال  بالتفاعل مع  متعلقة   واضحة 

قوات حفظ وتعليم  وتوعية  تدريب  برامج  المسلحة، ضمن   الجماعات 

العامة الدولية  للمعاي�ي  مطابقة  ف  وقوان�ي لوائح  وصياغة   السالم، 

المتحدة، وإجراء مراجعات دورية االأمم  تقرها  ي 
وال�ت عليها   المتفق 

فعاليتها لضمان  واللوائح  امج  ال�ب لتلك  منتظمة 

الغ ب والإ د  رص ال

ف قوات حفظ تمك�ي الالزمة لضمان  التداب�ي والخطوات  كافة   اتخاذ 

ي
بالغ عن أي انتهاكات جسيمة تُرتكب ضد االأطفال �ف  السالم من االإ

التجنيد واالستغالل كجنود، ي ذلك 
�ف بما  المسلحة،  اعات  ف ال�ف  ظروف 

الطفل لحماية  االستشارية  المتحدة  االأمم  لجان  إىل  عنها  تقارير   ورفع 

السالم، وتطبيق وإدراج الخاصة بعمليات حفظ  القنوات   أو ع�ب 

الوطنية وقوانينا  لوائحنا  تلك ضمن  المسئولية  وتحديد  الرصد   تداب�ي 

فعاليتها لضمان  واللوائح  امج  السالم،ال�ب حفظ  وتدريب  للمهام 

م ه ت اي ورع ال  ف الأط ة  اي م ح

ي
�ف بما  االأطفال،  استباقية تضمن معاملة جميع  إجراءات وتداب�ي   اتخاذ 

أو المسلحة، ممن تصادفهم  الجماعات  أو  القوات  ي 
�ف ف  المنخرط�ي  ذلك 

يتوافق مع بما  عملياتها،  أثناء  السالم  قوات حفظ   تتعامل معهم 

نسان، االإ لحقوق  الدولية  ف  القوان�ي من  ها  العامة وغ�ي نسانية  االإ  المبادئ 

كأطفال، وضمان حمايتهم ضد جميع بظروفهم  عناية خاصة  إيالء   مع 

متطلبات ومناقشة جميع   ، ي
نسا�ف االإ الدوىلي  القانون  انتهاكات   صور 

المهام الالئق وإبالغ قادة  بالشكل  االأطفال   رعاية ومساعدة هؤالء 

بأ�ع صورة العسكرية  للقوات  القيادي  التسلسل   وتداولها ضمن 

؛ ممكنة
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ات وب ق ع ال

المتحدة لفرض االأمم  االأطفال ضمن معاي�ي  تجنيد واستغالل   إدراج 

اعات موضوع ف لل�ف السياسية  التسوية  دعم  إىل  الهادفة   العقوبات 

السالم عمليات 

ات ارس م م ال ل  ض أف

الممارسات المتحدة الأفضل  االأعضاء واالأمم  الدول   تبادل تشارك 

االأطفال واستغالل  تجنيد  مكافحة  بخصوص  المستفادة   والدروس 

ي إطار جهود حفظ السالم
،كجنود �ف

ة ي اف إض ات  ه ي وج ت

الخاصة التوجيهات  يحدد  دليل عمىلي  إعداد وتطوير  إىل   التطلع 

المتحدة، واالأمم  االأعضاء  الدول  بالتعاون مع  المبادئ،  تلك   بتطبيق 

الطفل بحماية  المعنية  والجهات 

اج دم ادة الإ ح وإع رسي ت الح وال س زع ال (DDR) ن

التخطيط أنشطة  ي 
�ف رئيسية  كأولوية  المجندين  االأطفال  إدراج   ضمان 

ي
ال�ت االأدماج  وإعادة  والت�يح  السالح  نزع  لجميع عمليات   والتنفيذ 

يلزم عندما  إىل مواطنهم  إعادتهم  المتحدة، وجهود  االأمم   تدعمها 

ي ذلك ما يعتمد عىل
 ذلك، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة، بما �ف

ة لهم، بهدف ضمان ف المم�ي العوامل  ها من   الجنس والعمر وغ�ي

التعرض من  لوقايتهم  أو  الطبيعي،  لنمط حياتهم  إعادتهم  ي 
�ف  النجاح 

أخرى مرة  للتجنيد 

ة ي ن ذه ال ة  الم س ال  / ة  ح ص ال

ي قد
ال�ت النفسية  الصدمات  بدارسة  المعنية  االأبحاث  وتعزيز   دعم 

التعامل أو  المجندين،  االأطفال  مع  ف  المتعامل�ي االأشخاص  لها   يتعرض 

التأهيل وتوف�ي  المسلحة،  اعات  ف ال�ف من  رين  المت�ف االأطفال   مع 

ضافة إىل دعم الصحة والسالمة باالإ القوات،   المناسب قبل ن�ش 

التكليف وبعد  أثناء  الذهنية 

الم س ال ات  ي ل م ع

وط عمليات واتفاقيات الطفل ضمن �ش بنود حماية  إدراج   دعم 

اعات، مع مراعاة ف ال�ف التأهيل بعد  عمار وإعادة  االإ  السالم، وجهود 

االأطفال، حماية  واحتياجات  والفريدة  الخاصة  الهشاشة   مواطن 

مجتمعاتهم، ي 
�ف أخرى  مرة  وإندماجهم  تأهيلهم  إعادة   وأهمية 

كجنود، االأطفال  واستغالل  تجنيد  وإنهاء  لحظر  الملحة   والحاجة 

للسالم دائمة ومستدامة  قواعد  إرساء  لضمان 
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