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الرابطة الوطنية لمناطق محمية الفالحين  ANZORC

اللجنة الدولية للصليب األحمر  اللجنة الدولية للصليب األحمر

 التحالف ضد انخراط األطفال والشباب في الصراع المسلح في
كولومبياكولومبيا

كاليكو

المجتمعات التي تبني السالم في المناطق كونباز

القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي اإلنساني

جيش التحرير الوطني ELN

جيش التحرير الشعبي EPL

القوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي  فارك – الجيش الشعبي

قوات سوريا الديمقراطية قسد

المعهد الكولومبي لرعاية األسرة ICBF

معهد دراسات التنمية والسالم إنديباز

السلطة القضائية الخاصة من أجل السالم SJP

مثليات، مثليون جنسيا، ثنائيو الجنس، متحولون جنسيا، مثلي الجنس LGBTQ

حركة 19 أبريل إم -19

ألغام مضادة لألفراد  األلغام المضادة لألفراد

الذخائر غير المنفجرة  الذخائر غير المنفجرة

المنظمة الدولية للهجرة  المنظمة الدولية للهجرة

منظمة األمم المتحدة للطفولة UNICEF

وحدات حماية الشعب  YPG

وحدات حماية المرأة YPJ

قائمة المصطلحات
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7 التعلم المشترك: تسريح األطفال من صفوف القوات المسلحة الثورية الكولومبية واعادة اندماجهم

موجز تنفيذي1

تعرض هذه الوثيقة الدروس المستفادة من
األطفال1 من صفوف القوات عملية تسريح

المسلحة الثورية الكولومبية – الجيش الشعبي
واعادة اندماجهم في المجتمع وتقدم توصيات

 واإلدارة الذاتية لـشمال شرق سوريا اللتان
تعهدا األمم المتحدة بتسريح القاصرين عن

صفوفهم

 على الرغم من الفوائد اإلنسانية واالجتماعية ،
 فإن فك ارتباط األطفال بالجهة المسلحة يطرح

 تحديات كبيرة. ربما انقطعت الروابط مع عوائلهم
 ومجتمعهم وتوقفت دراستهم وتأثرت صحتهم

 الجسدية والنفسية، مما يعيق في النهاية
عودتهم إلى المجتمع واستعادة حقوقهم

 أيًضا، قد ال يرغب جزء كبير منهم في ترك صفوف 
الجهات المنتمية االيها

 إن إعادة إندماج القاصرين الذين قضوا احيانا
 سنوات في صفوف الجهات المسلحة ال يتحقق

 بدون التعاون وباخالص من جميع الجهات
 المسلحة المعنية

 يحلل هذا التقرير التجربة الكولومبية من خالل
 األدبيات الموجودة والتجربة الحية لبعض

األشخاص الذين شاركوا في عملية تسريح
 وإعادة اندماج االطفال. استناًدا إلى المقابالت 

 واالجتماعات التشاركية مع االطراف الرئيسية في
 نفس العملية، تصوغ هذه الورقة أيًضا الدروس

 المستفادة والتوصيات ألطراف النزاع أو األطراف
 في التفاوض من ناحية ، وللوكاالت المنفذة من

ناحية أخرى

.

.

.

،

.

.

.

.

 تسلط هذه الدروس المستفادة والتوصيات الضوء
 على أهمية أن تنظر أطراف النزاع في مسألة

  حماية الطفل كأولوية في المفاوضات، بما
 في ذلك تسريح االطفال والبحث عن الحلول

المناسبة لهم

  يمكن القيام بذلك من خالل االتفاقات المسبقة
 أو خطط العمل أو األفعال األحادية التي يمكن أن
 تكون خطوة أولى ازاء تسريح االطفال. كما يشدد

 على أهمية أن يكون للجهات الفاعلة المعنية
 منظور شامل لألطفال وأن تراهم جهات فاعلة

 في حد ذاتها: يجب أن يكون الشباب في قلب هذه
 العملية ويجب أقتراح طرق مبتكرة إلعادة بناء

الروابط مع أسرهم ومجتمعاتهم

 كما يسلط الضوء على الحاجة إلى أن تعمل
  الوكاالت المنفذة من أجل توسيع المشاركة و

 رفع الوعي بين الجهات الفاعلة األخرى )المجتمع
 المدني، والمجتمعات، ووسائل اإلعالم ، التي

 يمكنها المساهمة في نجاح عملية تسريح
االطفال وإعادة اندماجهم

 من المأمول أن تكون التجربة الكولومبية مصدر
 هام ولها انعكاس على الجهات المسلحة

 واالطراف السياسية في سوريا وغيرها من
 السياقات للمضي قدًما ومن اجل تنفيذ اتفاقاتهم

 أو خطط العمل أو األعالنات األحادية التي التزموا
 من خاللها )أو التي سيلتزمون بها مستقبال(

لتسريح األطفال من صفوفهم

.

.

 استخدمت االتفاقية الرسمية بين الطرفين مصطلح »خروج« )»ساليدا« باللغة اإلسبانية( ، بداًل من المفهوم األكثر شيوًعا »التسريح«. هنا سيتم استخدام
 مفهومي »الخروج« و »االنفصال« بشكل أساسي لعملية محددة للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي ، ولكن سيتم استخدامهما

كرديف ل »التسريح« عند اإلشارة إلى سياقات أخرى أو بشكل عام

1

.

– SDF –عملية لقوات سوريا الديمقراطية



2  المقدمة



8 التعلم المشترك: تسريح األطفال من صفوف القوات المسلحة الثورية الكولومبية واعادة اندماجهم

  المقدمة2

  تهدف هذه الوثيقة إلى تلخيص التجارب
 والدروس المستفادة من عملية تسريح مجموعة

 من األطفال2 من صفوف القوات المسلحة الثورية
 لكولومبيا – الجيش الشعبي واعادة اندماجهم.

 تم استخدام هذه التجربة والدروس المستفادة
 لتبادل التجربة وتدريب قوات سوريا الديمقراطية

 واإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا التي
 وقعت على خطة عمل مع األمم المتحدة لمنع

تجنيد القاصرين

 وصلت القوات المسلحة الثورية الكولومبية –
 الجيش الشعبي إلى اتفاق نهائي إلنهاء النزاع

 المسلح في عام 2016 بعد 4 سنوات من
 المفاوضات مع الدولة الكولومبية. تضمنت

 االتفاقية التي تم التوصل اليها تسريح مجموعة
 من األطفال الذين كانوا ال يزالون في صفوفهم

في ذلك الوقت

 هذه التجربة غير المسبوقة والتي دعمتها
  ورافقتها، باإلضافة إلى األطراف، منظمات

 دولية مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة –
 اليونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة

 الدولية للصليب األحمر والمؤسسات الوطنية،
  والمنظمات المختصة بحقوق االطفال

  والمنظمات المجتمعية ، فإنه يوفر دروًسا
  مثيرة لالهتمام تستحق المشاركة والتفكير

  فيها، للمفاوضات المستقبلية في كولومبيا
 مع الجهات المسلحة األخرى وللنزاعات في

البلدان األخرى

.

.

.

 وقعت قوات سوريا الديمقراطية خطة عمل في
 29 يونيو 2019 مع األمم المتحدة – إلنهاء ومنع

 تجنيد واستخدام األطفال دون سن 18 عاًما. من
 خالل خطة العمل هذه، تلتزم قوات سوريا

 الديمقراطية )بدعم من اإلدارة الذاتية لشمال
 وشرق سوريا( بما يلي: إنهاء ومنع تجنيد األطفال

 واستخدامهم، لتحديد وتسريح  األطفال
 الموجودين حالًيا في صفوفهم وتنفيذ إجراءات

 وقائية والتأديبية المتعلقة بتجنيد األطفال
واستخدامهم

 تقوم هذه الوثيقة بجرد األدبيات الموجودة
 ومبنية على تجربة بعض األشخاص الذين شاركوا

 في عملية تسريح  األطفال وإعادة دمجهم
 )األجزاء 8.1(. الجزء األخير )9( يعكس ويبني

 الدروس المستفادة والتوصيات بناًء على
 المقابالت واالجتماعات التشاركية مع الجهات

الفاعلة الرئيسية في هذه العملية نفسها

3.

.

2

3

 من المعتاد في كولومبيا الحديث عن »نينيوس ، نينياس ومراهقون« )الفتيان والفتيات والمراهقون(. بينما ندرك أهمية استخدام هذا
 المفهوم األوسع وخاصة في المحادثات مع الشباب أنفسهم ، فقد اخترنا هنا للتبسيط استخدام »األطفال« كما هو مفهوم في اتفاقية

حقوق الطفل
https://childrenandarmedconflict.un.org/07/2019/syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and-prevent-

the-recruitment-and-use-of-children

.

https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and
https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and
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 لقد خلفت عقود من النزاع المسلح آالف الضحايا
 الذين ينتظرون أن ُيسمع صوتهم ومساعدتهم

 وإصالحها من أجل بدء عملية حقيقية لعدم تكرار
هكذا نزاعات

 
 مرت كولومبيا بالعديد من عمليات التفاوض امع

 مقاتلي منظمات العصابات إلى منظمات مثل
 حركة إم –19، وكوينتين المي، وجيش التحرير

الشعبي –EPL ،وكذلك مع المنظمات شبه
العسكرية )تسمى قوات الدفاع عن النفس

المتحدة في كولومبيا من 2003 إلى 2006( و
أحدث المفاوضات مع الجيش الشعبي الذي يعتبر

اقوى واقدم حركة مسلحة

ومع ذلك، ال تزال مجموعات مسلحة مختلفة
 – ELN نشطة، وحركة جيش التحرير الوطني

 المنشقة عن القوات المسلحة الثورية –
 الجيش الشعبي، والجماعة شبه EPL الكولومبية
 والجهات المسلحة األخرى Gulf Clan العسكرية

 ذات الصلة باألنشطة اإلجرامية التي تؤثر بشدة
 على السكان المدنيين، وخاصة األطفال والشباب

بطرق سيتم شرحها الحًقا في هذه الوثيقة

 كل عمليات التفاوض هذه ، على الرغم من أن
 أسبابها الهيكلية التي وّلدتها لم تتغير، إال أنها

 ساهمت بشكل كبير في تكوين كولومبيا اليوم،
 وخاصة دستور عام 1991 الذي يحكم كولومبيا

 اليوم، وفتح مسارات سياسية واجتماعية وثقافية
لالعتراف بالتنوع السكاني والمشاركة االجتماعية

 بعد احراز التقدم من خالل الحوار واالتفاق على
 جدول أعمال للتفاوض مع جيش التحرير الوطني،

  علقت الحكومة العملية في يناير 2019. اال ان
 اليزال هناك امل حتى اثناء كتابة هذه الوثيقة ان

  لقد عانت كولومبيا من نزاع مسلح داخلي معترف
 به منذ عام 1958. اندلعت ثورة الفالحين نتيجة

 عدم رضاهم ازاء عدم وجود المساواة ومحدودية
 وصولهم إلى حقوقهم في امتالك األراضي. هذا

 االدعاء قائم حتى يومنا هذا، ولكن وجود عناصر
 مختلفة اخرى زاد من حدة المواجهة والصراع

 وتالقى السبب الرئيسي تهميشا ضخما. انضم
  تجار المخدرات وغيرهم من مكتسبي االموال

  غير المشروعة إلى الكفاح من أجل السيطرة
 على اإلرض واألنشطة االجتماعية والثقافية

والسياسية

 تشمل المناطق األكثر تضررًا من النزاع المسلح
 السكان األصليين والمنحدرين من أصل أفريقي
  وسكان الريف ، الذين كانوا تاريخيًا على هامش

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والتعليمية. إنها
 مناطق غنية بالموارد الطبيعية ، وهذا هو سبب

 وجودها في وسط الصراع المسلح من اجل
 السيطرة على المنتجات والسكان في هذه

 المناطق. إنها مناطق يصعب الوصول إليها
  بسبب جغرافيتها مما يجعلها أكثر جاذبية

لجهات المسلحة التي تستخدمها كحدود برية/
 بحرية ، وهي ضرورية لتحركات القوات واألسلحة

 ومدخالت الحرب. إن تمويل الحرب من خالل االموال
 غير المشروعة )االتجار بالمخدرات ، والتعدين غير

 القانوني، والتهريب، من بين أمور أخرى(، له
 وظيفة مزدوجة: الحصول على الموارد والسيطرة

 على المناطق والديناميات االجتماعية. يتم دعم
 هذه الوظيفة المزدوجة أيًضا من خالل الفساد

المتفشي )وفًقا لمنظمة الشفافية الدولية
 تحتل كولومبيا المرتبة الخامسة في الفساد من 

  بين 180 دولة تم تقييمها(4 الموجود، وهي
  أكثر وضوًحا في المناطق األكثر تضرًرا، مما

 يسمح أيًضا باستخدام الموارد العامة من أجل
مصلحتهم الخاصة

.

,

.

,

.

.

.

.

سياق النزاع المسلح في كولومبيا3

4https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/colombia-es-el-quinto-pais-mas-corrupto-en-la-latinoamerica-de-
acuerdo-con-informe2955845-

 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/colombia-es-el-quinto-pais-mas-corrupto-en-la-latinoam
 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/colombia-es-el-quinto-pais-mas-corrupto-en-la-latinoam
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سياق النزاع المسلح في كولومبيا3

 القسري الداخلي وتقييد الحركة مروعة، مما يترك
 السكان المدنيين أمام خيارات قليلة التخاذ قرارات

 متعلقة بحياتهم. وفًقا لمكتب األمم المتحدة
 لتنسيق الشؤون اإلنسانية – أوتشا ، في األشهر

 الثالثة األولى من عام 2020، نزح أكثر من
10,000 شخص

 على الرغم من أن التأثير قد تم الشعور به بقوة
 على السكان المدنيين ، إال أنه لم يكن عقبة أمام

 تقديم مطالبهم إلى الدولة و مطالباتهم الجهات
 الفاعلة المسلحة فيما يتعلق باحترام حقوق

 اإلنسان واالمتثال للقانون االنساني الدولي. هناك
 العديد من الصياغات واألشكال التنظيمية من

 المناطق التي تشجع على إمكانيات جديدة إلعادة
 بناء النسيج االجتماعي والمجتمعي من أجل

الوصول إلى سالم مستقر ودائم
 

 ومن األمثلة على ذلك مشاركة المنظمات
 االجتماعية في عملية إخراج األطفال من صفوف

 القوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش
 الشعبي في ضوء االتفاق السالم مع الدولة

 الكولومبية )في النقطة 3.2.2.5 التي تشير إلى
 »إعادة اندماج القاصرين الذين غادروا معسكرات

 القوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش
 الشعبي »وفقا للبيان المشترك رقم 70 الصادر

في 15 مايو/أيار 2016

 كان دور المنظمات االجتماعية أساسًيا في بناء
 االقتراح هذا  ومرافقتهم المباشرة لعملية خروج

 االطفال من صفوف الجيش الشعبي بضفتهم
 مراقبين للعملية ، وضمان التوازن والشفافية في

 اإلجراءات وأيًضا لتقديم الدعم النفسي لألطفال.
 ساهمت  تجربتهم في المناطق الريفية التي
 ينتمي إليها غالبية القاصرين في جلب منظور

 ثقافي وعرقي لعودتهم اآلمنة والترحيب الكريم
بالحياة الجديدة

 الشروط المطلوبة من قبل األطراف الستئناف
 العمل سيتم تلبيتها من أجل االستمرار في

 الحديث والمضي قدما في القضايا اإلنسانية
للتخفيف من تأثيرها على السكان المدنيين

 وصلت عملية السالم بين الدولة الكولومبية
 والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش

 الشعبي )المفاوضات التي بدأت سرا في عام
 2012 وبلغت ذروتها في ديسمبر 2016 بدعم من

 حكومات كوبا والنرويج وفنزويال وتشيلي( إلى
 بعض النقاط األساسية التي تجاوزت عملية

 التسريح ونزع السالح واعادة االندماج مثل وقف
 إطالق النار الثنائي، وخروج االطفال من صفوف

 القوات المسلحة الثورية الكولومبية، وإنشاء
 نظام شامل للحقيقة والعدالة والتعويض وعدم

 التكرار، وإنشاء حزب سياسي للقوة الثورية البديلة
 المشتركة ودخول بعض الموقعين على السالم

 في السياسة من قبل القوات المسلحة
الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي

 ومع ذلك، فقد واجه تنفيذ االتفاقات عقبات كبيرة
 أدت، إلى جانب أسباب أخرى ، إلى قيام مجموعة
 من القادة السابقين بمواصلة القتال واستعادة

 األراضي التي فقدت السيطرة عليها سابقا. وكان
 هذا يدل على نزاًع من اجل السيطرة على االرض
 مع عناصر مسلحة أخرى موجودة في المناطق
 ومواجهة مسلحة مع القوات العسكرية مخلفا

عواقب وخيمة على السكان المدنيين

 وبحسب معهد دراسات التنمية والسالم–إندباز،5
 فقد تم اغتيال 971 من القادة والمدافعين عن
 حقوق اإلنسان منذ توقيع اتفاقية السالم عام
  2016 حتى 15 يوليو 2020. خالل عام 2020

 ابتداء من يناير الى منتصف أغسطس 2020 ، تم
 اغتيال 185 من القيادات االجتماعية و 36 موقًعا
 على اتفاقية السالم. إن األرقام المتعلقة بالنزوح
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5http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social
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 إشارة إلى حظر التجنيد واالستخدام من قبل
 القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. في

 اتفاقيات جنيف والبروتوكوالت اإلضافية التفاقيات
 جنيف لعام 1977، تم وألول مرة بشكل صريح حظر

 تجنيد األطفال دون سن 15 عاًما في النزاعات
 المسلحة. للمضي قدًما في حماية األطفال في

 سياق النزاعات المسلحة وتعزيز تنفيذ الحكومات
 لالتفاقية، تمت الموافقة والمصادقة على

 البروتوكول االختياري لالتفاقية في عام 2000 و
 دخل حيز التنفيذ في 2002 بشأن حقوق األطفال

 المتعلقة بمشاركة األطفال في النزاعات
 المسلحة والذي يهدف بشكل أساسي إلى

 حمايتهم من التجنيد واستخدامهم في األعمال
 العدائية. إنها ليست دعوة للدول وقواتها

  المسلحة فحسب، بل هي أيًضا واجبها في
 حماية ومنع قيام جهات مسلحة أخرى بتجنيد

 االطفال أو استخدامهم في األعمال العدائية؛
وبعض األحكام هي

 لن تجند الدول األطفال الذين تقل أعمارهم عن
18 عاًما إلرسالهم إلى ساحة المعركة

  لن تجند الدول الجنود الذين تقل أعمارهم
عن 18 عاًما

  يجب على الدول أن تتخذ جميع التدابير
 الممكنة لمنع هذا التجنيد – بما في ذلك

 تشريع قوانين لحظر وتجريم تجنيد األطفال دون
سن 18 وإشراكهم في األعمال العدائية

 ستعمل الدول على تسريح أي شخص دون سن
 18 مجنًدا أو مستخدًما في األعمال العدائية

 وستوفر خدمات التعافي الجسدي والنفسي
وتساعد على إعادة اندماجهم االجتماعي

 ال يجوز للجماعات المسلحة التي تختلف عن
 القوات المسلحة لدولة ما ، تحت أي ظرف من

 الظروف ، تجنيد أو استخدام أي شخص دون سن
18 في األعمال العدائية

 إن مشاركة االطفال في النزاعات المسلحة ليست
 ظاهرة جديدة في تاريخ البشرية ، ولكن الطريقة

 التي يراقبها المجتمع بشكل عام وينظمها
 ويحكم عليها ويعاقب عليها هي  ظاهرة جديدة.

 تتنوع أسباب مشاركة القاصرين في النزاعات
 المسلحة وتعتمد على كل سياق، لكن جميعها
 ألسباب اقتصادية، وقلة الفرص، وعنف هيكلي،

 والرغبة، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، تدرك
 اإلنسانية أن األطفال معرضون للخطر بشكل خاص

 في حاالت النزاع المسلح وأن مشاركتهم أو
 استخدامهم يعد انتهاًكا خطيًرا لحقوقهم

 األساسية ويمكن أن يكون له تأثير كبير على
نموهم

 كإجماع عالمي الذي يسبقه سابقتان: إعالن جنيف
 لعام 1924 واإلعالن العالمي لحقوق الطفل عام
 1959، من خالل االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

 الصادرة في عام 1989، اتفقت الدول على ضرورة
  وأولوية االعتراف بهما كاشخاص ذوي حقوق

 قانونية ، وهذا يعني االعتراف بقدراتهم
 كأشخاص في مرحلة التنمية ، وهم جزء من عائلة

 ومجتمع، ويمكنهم اتخاذ القرارات بشأن األشياء
 التي تؤثر عليهم وفًقا لمرحلة التطور التي يمرون
 فيها. هذا التغيير في النموذج في الطريقة التي

 تغير بها المجتمع والدول فيما يتعلق باألطفال
 نحو عقيدة الحماية المتكاملة التي سمحت لنا

 بالتغلب على منظور الرفاهية والتقدم نحو فكرة
المواطنين

 هذه الخطوة، على الرغم من أهميتها ، تكملها
 لوائح دولية أخرى تسعى كل يوم إلى أن تكون
 أكثر ضماًنا وحماية لألطفال، خاصة و المناصرة

 للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وما
 ورائهم وا المناصرة من اجل  ضمان نسب جميع

 المساعدات والرعاية التي يحتاجون إليها، في
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اإلطار السياسي والقانوني – األطفال والنزاع المسلح4

 في عام 2005 ومن خالل قرار األمين العام رقم
1612 ،طلب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

إنشاء مجموعة عمل حول األطفال والنزاع

األنتهاكات وتوثيقها واإلبالغ عنها

 تقدم هذه اآللية التقرير السنوي لألمين العام إلى
 مجلس األمن مرفقة بقائمة المخالفين وأطراف
  النزاع – الجهات الفاعلة المسلحة التابعة للدول
 والجهات المسلحة غير حكومية، الذين يرتكبون

 واحًدا على األقل من االنتهاكات الجسيمة الستة
ضد األطفال

قتل األطفال أو تشويههم
تجنيد األطفال أو استخدامهم جنودا
مهاجمة المدارس أو المستشفيات

 االغتصاب وغيره من االنتهاكات الجنسية
الخطيرة التي يتعرض لها األطفال

اختطاف االطفال
قطع سبيل المساعدات اإلنسانية عن األطفال

 لوضع حد لهذه االنتهاكات الجسيمة ، يدين
 مجلس األمن في قراره رقم 1612 6 بشدة تجنيد

 واستخدام األطفال كجنود من قبل األطراف
 المشاركة في النزاعات المسلحة في انتهاك

 لاللتزامات الدولية المنطبقة عليها ، باإلضافة إلى
 جميع االنتهاكات والتجاوزات األخرى. المرتكبة ضد

.

:
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 األطفال في حاالت النزاع المسلح. كما يدعو
 األطراف المتورطة في النزاع إلى تطبيق ووضع

 خطط عمل مع تحديد موعد نهائي ، مصحوبة
 باليونيسف وحلفاء آخرون، مع التركيز بشكل خاص
 على مسؤولية الدول بشأن حماية ورفاه األطفال
 المتأثرين بالنزاع المسلح. كما يدعو مجلس االمن
 األطراف المشاركة في النزاع إلى تطبيق ووضع
 خطط عمل مع تحديد موعد نهائي بالتعاون مع

 اليونيسف وحلفاء آخرون، مع التركيز بشكل خاص
 على مسؤولية الدول بشأن حماية ورفاه األطفال

 المتأثرين بالنزاع المسلح. باإلضافة إلى هذه
 القاعدة الدولية، يدعو القانون الدولي اإلنساني ،

 باإلضافة إلى مجموعة القانون العرفي –
 كمعايير قانونية ملزمة لجميع أطراف النزاع
 الدولي أو غير الدولي – األطراف إلى حماية
 كرامة اإلنسان، والحد من اآلثار السلبية التي
  تسببها النزاعات المسلحة، مع االعتراف بأن
  هناك مجموعات سكانية هي األكثر عرضة

للتأثر، االطفال على سبيل المثال

 قبلت الدولة الكولومبية هذه اللوائح الدولية
 المتعلقة بحماية األطفال. تم االعتراف بهذه

 اللوائح )االتفاقيات والمعاهدات( وتضمينها في
  الدستور الوطني ولديها تشريعات وطنية

.تلزمها باالمتثال

.

6https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/3635/2005.pdf

 – MRM –  المسلح، وآلية للمراقبة واإلبالغلرصد

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3635.pdf 
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  في الوقت نفسه، تبنت حرب العصابات بين
 القوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش

 الشعبي، في عام 1982، في مؤتمرها السابع
 قراًرا بتجنيد الرجال والنساء من سن 15 إلى 30

 عاًما.7 وعلى الرغم من النص على ذلك، فقد دعا
 حزب العدالة والتنمية 14 قائًدا سابًقا لالعتراف

 طواعية بتجنيد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن
 18 عاًما. وبالمثل، أعرب جيش التحرير الوطني في
 قانون الحرب الخاص به عن حظر انضمام القاصرين
 الذين تقل أعمارهم 15 عاًما في القوة العسكرية

 الدائمة، ولكن يمكن دمجهم في أنشطة ثورية
أخرى غير المشاركة في األعمال العدائية

15 التعلم المشترك: تسريح األطفال من صفوف القوات المسلحة الثورية الكولومبية واعادة اندماجهم
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تاثير النزاع المسلح الكولومبي على األطفال5

    ومع ذلك ، من بين الضحايا المدنيين )حوالي ٪40(
 20٪ هم من الذكور و 6٪ من الفتيات.11 من عام

 1990 إلى مارس 2015، بلغ العدد اإلجمالي 1125
 ضحية من القاصرين، منهم 248 فتاة و 869 من
 الذكور.12 لقد شاركوا أيًضا من خالل حمالت مدنية

 عسكرية حيث تعرضهم مشاركتهم لخطر أكبر
أمام الجهة المسلحة المعارضة

  يعيش معظم األطفال الذين وقعوا ضحية
 النزاعات المسلحة في المناطق الريفية ، حيث

 تكون الظروف والخدمات األساسية غير مستقرة.
 في هذه المناطق ، غابت الدولة عن مسؤوليتها

 التي سمحت للجهات المسلحة ببسط سلطتها،
 وبقي السكان المدنيون في وسط المواجهة

  والقتال من مسك األرض. بالنسبة لهم، كان
 التأثير أكبر. كانت المطالب المستمرة للسكان

 الضحايا تتمثل في استحالة إنفاذ حماية حقوقهم
والوصول إلى العدالة والتعويض

 االثار على السكان المدنيين معقدة ومتفاوتة
 الحجم والطبيعة. تم تغيير مشاريع الحياة

 الشخصية والمألوفة والمجتمعية، األمر الذي لم
 يساهم في البناء الجماعي للمجتمع. وقد

 اعتمدت التأثيرات على اللحظة التاريخية والموقع
 الجغرافي والفاعل المسلح وأغراضه من بين أمور
 أخرى. لكنهم أثروا بشكل أساسي على األشخاص

األكثر ضعفًا: النساء واألطفال

 ووفًقا لوحدة الضحايا ، فإن 25.2٪ من إجمالي
 الضحايا هم دون سن 18 عاًما.13 على الرغم من

 حقيقة أن الدستور الكولومبي يقر ويعترف
  بحقوق األطفال باعتبارها حقوًقا لإلنسان

  ومبدأ المصالح الفضلى للطفل باعتباره أداة
توجه اتخاذ القرار

.

.

 في نزاع مسلح استمر ألكثر من 50 عاًما ، تكون
 اآلثار على السكان المدنيين هائلة وغير متناسبة

  وغير ملموسة في معظم الحاالت. لقد كانت
 هذه تأثيرات موروثة، ونتيجة لذلك، انتقلت فكرة

 خاطئة عن تطبيع العنف من جيل إلى جيل. تكاد
 تكون غير مرئية تماًما، وقد تم تثبيت اآلثار واألضرار

 الناتجة بطريقة تعد جزًءا من الحياة اليومية للضحايا
واألسر والمنظمات

 بالرغم من تحقيق اتفاق السالم بين  الثوار التابعين
 للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش

 الشعبي والدولة الكولومبية ، فإن الجهات
  المسلحة األخرى ما زالت تسعى الى9 مسك  االرض

 مما يجعل من الصعب ايجاد حلول للمواجهة
 المسلحة وانهاء تاثيره على المدنيين

 
 ال تزال حقوق اإلنسان تتأثر وما زالت انتهاكات

 القانون الدولي اإلنساني مستمرة. وفًقا لوحدة
UARIV، – المساعدة والتعويض الشامل للضحايا

 منذ 1 يناير 1985، بلغ عدد الضحايا 9,014,766
شخًصا، منهم 2,266,917 من األطفال

 خالل هذا الوقت ، كان هؤالء األطفال ضحايا ألحداث
 مختلفة مثل النزوح القسري ، والتهديدات ، والقتل،

 والتجنيد القسري، والعنف الجنسي، وتعرضت
 أراضيهم للهجوم، واحتلت مدارسهم ، وفي العديد

 من المناسبات لم يسمح  للمساعدة اإلنسانية
 بالوصول اليهم؛ أصيبوا بجروح أو تشوهت أو قتلوا

 نتيجة األلغام المضادة لألفراد  والذخائر غير
 المنفجرة. من إجمالي عدد الضحايا المسجلين بفعل
 األسلحة المضادة لألفراد والذخائر غير المنفجرة من

 قبل الحكومة الكولومبية بين عامي 1990 و
سبتمبر 2020 )11,935(، 90٪ منهم بالغون
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 وفًقا للجنة الدولية للصليب األحمر، تواجه الدولة ما ال يقل عن 5 نزاعات مسلحة، وال تزال هناك نزاعات أخرى بين الجماعات المسلحة: جيش  
 في كولومبيا ، والهياكل السابقة للكتلة الشرقية للقوات المسلحة الثورية Gaitanista وقوات الدفاع الذاتي، EPL التحرير الوطني، و

 لكولومبيا - الجيش الشعبي والجماعات المنظمة المسلحة
https://www.icrc.org/es/document/cinco-conflictos-armados-en-colombia-que-esta-pasando

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/Paginas/Estadisticas-de-Victimas.aspx

http://www.scielo.org.co/pdf/just/n-7441-0124/33just00224-33-.pdf

..

https://www.icrc.org/es/document/cinco-conflictos-armados-en-colombia-que-esta-pasando 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 
http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/Paginas/Estadisticas-de-Victimas.aspx 
http://www.scielo.org.co/pdf/just/n33/0124-7441-just-33-00224.pdf 
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  يمكن لمن بقوا في أراضيهم أن يختاروا
 مقاومة النزاع المسلح من خالل االرتباط بمنظمات

 اجتماعية أو شبابية أو ثقافية حيث يقترحون
 البدائل من منظور التعون و بناء المجتمع ، وهذا

 ال يعني أن المخاطر تقل، على العكس من ذلك،
 أصبحت مقاومة الجهات االمسلحة من المدنيين

نشاًطا شديد الخطورة

 لكن اآلخرين الذين بقوا في مناطقم تم
  استخدامهم كجواسيس أو رسائل بريد بشرية
  أو استسلموا بسبب تدهور الوضع االقتصادي

 و/أو اجتماعي و/أو عائلي  لمقاومة القوات
 المسلحة للضغط الذي تمارسه على الذين

 يجعلون قضيتهم جذابة  أو األسلحة أو الفوائد
  التي يعتقدون أنهم سيحصلون عليها وبالتالي

وينتهي بهم األمر مرتبًطين بالجماعة المسلحة

 في كولومبيا ، ُيحظر تجنيد األشخاص الذين تقل
 أعمارهم عن 18 عاًما في أي جهة مسلحة، ولكن
 وضع الضحية سيكون فقط لـ »الفتيات والفتيان

  الذين تم تجنيدهم قسرًا طالما تم تسريحهم
  عن الجماعة المسلحة خارج القانون قبل بلوغ

  سن الرشد

 وفقا ألرقام وحدة الضحايا  تم اإلبالغ عن 8,624
 طفاًل كضحايا لالرتباط بجماعات مسلحة، منهم

 54.6٪ كانوا بين سن 13 و 16 في وقت األحداث و
 67.5٪ رجال.15 وبالمثل ، ُيظهر السجل أن الجهات

 المسلحة التي تعتبر غير حكومية او عصابات هي
اكثر الجماعات التي جندت االطفال

 

 األطفال من الفئات السكانية المستضعفة للغاية
 ويقعون ضحايا في الصراع الكولومبي، وكانوا
 ضحايا مباشرة وغير مباشرة لحرب بين األشقاء

  التي  تدهورت بسبب الفترة الزمنية الطويلة
 التي استغرقت ا وبسبب األساليب المختلفة

  المستخدمة في الحرب هذه. حرب لم يكن لها
 أي اعتبار لالستفادة من أجسادهم وشجاعتهم

 وبراءتهم بل استغلت الظروف االقتصادية
واالجتماعية غير المستقرة التي يعيشون فيها

 كضحايا غير مباشرين ، شهد األطفال أعمااًل
 شديدة القسوة ضد والديهم وأسرهم

 ومجتمعهم. لقد شهدوا مقتل آبائهم ومذابح
 وقتل الزعماء. تفتقر أراضيهم التي تأثرت بالنزاع

 إلى البنية التحتية والظروف التي توفر لهم
 الرعاية الصحية والتعليم ومياه الشرب والطرق
 بشكل مناسب.إلى جانب عوائلهم ُأجبروا على

 مغادرة أراضيهم في ظل نزوح ال نهاية له قادهم
 إلى أماكن جديدة حيث تعرضوا لإلذالل وفقدان

 الهوية واالقتالع والصعوبات االقتصادية كطريقة
جديدة اليقاعهم ضحية

 بصفتهم ضحايا مباشرة ، فقد تعرضوا للوصم
 واالضطهاد لكونهم شباًبا يعيشون في سياق
 ريفي وفي مناطق النزاع، كما ُيتهمون بأنهم

 ينتمون الى منظمات مسلحة، مما يعرضهم
 وعائالتهم لخطر دائم وفي كثير من االحيان
 اضطروا إلى الفرار لحماية حياتهم، وفقدوا
 تعليمهم وعالقاتهم األسرية والمجتمعية

 ومشاريع الحياة التي كانوا يبنونها. وكان آخرون
 ضحايا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بتهمة
 ارتكاب حرب العصابات، وهي جريمة تورط فيها

اطراف تابعة للدولة
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https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/-8090ninos-ninas-y-adolescentes-han-sido-victimas-
de-reclutamiento-ilegal

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/en-colombia-se-encuentran-registradas-8624-
victimas-por-la-vinculacion-de

Ibid 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/8090-ninos-ninas-y-adolescentes-han-sido
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/8090-ninos-ninas-y-adolescentes-han-sido
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/en-colombia-se-encuentran-registradas-86
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/en-colombia-se-encuentran-registradas-86
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 واالجتماعي للمدرسة مع ضمانات الحماية
 واحترام البنية التحتية والمعلمين والموظفين

 اإلداريين من أجل تجنب ترك من المدرسة وبالتالي
 ضمان حياتهم كبالغين في ظروف من المساواة

في مشاركتهم السياسية والمدنية والعمالية

  يتعرض األطفال في  صفوف الجهات المسلحة
 أيًضا لعواقب وخيمة على صحتهم الجسدية؛
 الجروح والتشويه والعقاب والتعذيب. عاطفيًا،

 يعانون من نوبات من الخوف وانعدام الثقة. غالًبا
 ما يتجاوز سياق الحرب قدرتهم على فهم وتقييم

 عواطفهم وبالتالي يتمسكون بمشاعر االنتقام
 واإلحباط واليأس. كل هذا يمنعهم من تطوير

صحتهم الجسدية والعاطفية بشكل كامل

 لقد كان تجنيد األطفال واستخدامهم وإشراكهم
 في النزاع المسلح الكولومبي ممارسة مستمرة
 وتاريخية. على الرغم من اللوائح الوطنية والدولية

 المتعلقة بسن المشاركة في األعمال العدائية،
 فإن الجهات الفاعلة المسلحة القانونية وغير
 القانونية ال تعترف بها في كثير من األحيان ،
 بحجة طوعية األطفال واألوضاع الخطرة التي
 يعيشون فيها. وهذه األسباب ليست خاطئة ،

 لكنها غير كافية بالنظر إلى التأثير الخطير على
النمو الجسدي واالجتماعي والعاطفي لألطفال

  إن الفرق بين التجنيد الطوعي أو غير الطوعي
 ال يلغي اآلثار السلبية لمشاركة األطفال في

  المواجهة المسلحة وحتى العواقب السلبية
 التي ال يمكن إصالحها في المستقبل على
 نموهم. ال ينبغي النظر إلى الطوعية فقط

 في وقت القبول، ولكن لجميع القرارات التي
تتعلق بحياتهم وتطورهم

 على الرغم من أن النزاع المسلح يؤثر على جميع
 المشاركين فيه ، سواء بشكل مباشر أو غير
 مباشر، إال أن تأثيره على األطفال يكون أكثر

 تدميرًا من أي مجموعة سكانية أخرى. من الشائع
 ان يعيش الفتيات والفتيان االحداث التي تجعلهم

 ضحايا وبهذه الطريقة المتراكمة يفتقرون الى
 القدرة الجسدية والعاطفية للتغلب على هذه

الحالة كما يفعله البالغين

 تؤثر األضرار الناجمة عن النزاع المسلح على
 ثقتهم ببيئتهم االجتماعية والسلطات والبالغين
 الذين من المفترض أن يحميهم والذين يشكلون

 أساس نموهم البدني والعاطفي واألساس لبناء
عالقاتهم المستقبلية كأشخاص ومواطنين

 تجعل المشاركة في النزاعات المسلحة من
 المستحيل عليهم القيام بأنشطة مناسبة

 ألعمارهم والتي تعتبر أساسية من حيث التنشئة
  االجتماعية مع أقرانهم، والتعلم والمشاركة

 في الممارسات االجتماعية والثقافية التي يتم
 اكتسابها وتعزيزها وإعادة بنائها من خالل حياة

 المجتمع

  وبالمثل، عندما يترك األطفال نواة األسرة
 فإنهم يفقدون الرابطة األبوية األساسية ، تلك

 الرابطة التي تمنحهم عشيرة، وإرث التنشئة
  االجتماعية والحماية التي يقدمها لهم كبار

السن التي يمنحهم إحساًسا بالهوية والجذور

 كما أنه يجعل من المستحيل عليهم الحصول،
 كحق أساسي ، على التعليم الذي يحتاجونه وفًقا

 ألعمارهم، للمشاركة في السياق التعليمي
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  تأثير تجنيد األطفال
على المجتمعات
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تأثير تجنيد األطفال على المجتمعات6

  في هذا اإلطار، ُوِصم العديد من المجتمعات
  بأنها مجتمعات ثانوية أو متعاونة مع هذه او

  تلك الجهة المسلحة ، مما جعلهم يقعون
 ضحايا للمذابح وهدم المدن والتهجير الجماعي

 واغتياالت قادتهم االجتماعيين والسياسيين و/أو
الدينيين

 ويتعلق هذا الوضع أيًضا بحاالت تجنيد األطفال،
 التي تكون بمثابة نقطة تغير تاريخيهم، وتكسر

  النسيج االجتماعي، وتولد عدم الثقة والخوف
 في مواجهة هذا الظرف وبغض النظر عن

 المخاطر التي ينطوي على ذلك، لم تقف
 المجتمعات مكتوفة األيدي وخلقت آليات

مختلفة لمقاومة تجنيد األطفال

 ومن األمثلة على ذلك, إالجراءات التي تقوم بها
 سلطات الشعوب األصلية »إلنقاذ« األطفال أو

 اإلجراءات الرامية إلى تعزيز مشاركتهم في
 الهياكل المجتمعية للشباب الكولومبي المنحدر

 من أصل أفريقي والفالحات أو إنقاذ الممارسات
الثقافية الخاصة باسالفهم وحمايتها

  كانت المجتمعات المدنية باالضافة الى
 االطفال، وال سيما مجتمعات السكان األصليين

 الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، هي
 األكثر تضرًرا من النزاع المسلح و انتهى بهم األمر

 إلى االنضمام إلى صفوف الجهات المسلحة مما
يكبر حجم تلك الجهات

  ،باإلضافة إلى تأثير التجنيد على حياة األطفال
 تتأثرب بها المجتمعات التي ينتمون إليها أيًضا.
 لجأت العديد من العوائل إلى النزوح لمنع ارتباط

 أطفالها بجماعة مسلحة. هذا الوضع ال يمنعهم
 من االرتباط بجهات فاعلة مسلحة أخرى في

 األماكن التي يتعين عليهم الذهاب إليها، والتي
 تكون في معظم الحاالت األحياء الطرفية من
 مناطق حضرية كبيرة، حيث يجدون ديناميكية

 أخرى للفقر واإلقصاء وغياب الدولة والمجتمع
 والحياة االجتماعية والعنف الذي يمارس في

 البيئة الجديدة الذي ال يمكن أن يكونوا غير مبالين
 به والذي يقعون فيه بسهولة أكبر بسبب حالتهم

المستضعفة

 إن تهجير العائالت يضعف النسيج االجتماعي
  والمجتمعي، ويكسر الروابط التي تم

 بناؤها على مدى أجيال والتي تعتبر أساسية
 الستمرارية الثقافة، وخاصة بالنسبة

 للمجتمعات العرقية. في معظم األحيان،
 المسنون )األجداد( هم من يقيمون في المناطق

 وال يمكنهم نقل معارفهم إلى األجيال الجديدة
بسبب انهيار األسرة

 المجتمعات التي تتعايش مع الجهات المسلحة
 تفقد فرصة اتخاذ القرار بسبب وجود سالح الذي
 يفرض معاير المجتمع. ُأجبرت المجتمعات على

 قبول األعراف االجتماعية المفروضة ، على سبيل
 المثال، جداول النوم، و ارتداء المالبس، وتلقي

 محادثات من قبل الجهات المسلحة، والمشاركة
 في األعمال المدنية العسكرية، من بين أمور

أخرى

.
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 وبنفس الطريقة، فإن الكولومبيون المنحدرون
 من اصل افريقي الذين يشكلون 6.17٪ من

 السكان الكولومبيين البالغ عددهم 2,982.224
 شخًصا،18 قد تأثروا بشكل خاص بالنزاع المسلح.

 أصبح تجنيد األطفال ممارسة متكررة من جانب
جميع العناصر المسلحة

 المناطق التي تسكنها هذه المجتمعات اصبحت
 مسرًحا تاريخًيا للمواجهات المسلحة ، ولكنها

 كانت أيًضا مسرًحا للفقر واإلقصاء وغياب الدولة.
 بالنسبة لألطفال، فإن االفتقار إلى حقوق

ملموسة جعلهم عاماًل آخر في الحرب

 في التعداد السكاني األخير الذي تم إجراؤه في
 كولومبيا )2018(، كان هناك 1،905،617 شخًصا

 يعترفون بأنفسهم كافراد ينتمون الى الشعوب
 االصلية، يمثلون 3.9٪ من إجمالي سكان

 كولومبيا منهم 33.8٪ أطفال تتراوح أعمارهم
بين صفر الى 14 عاًما

 كان لتجنيد األطفال تأثير أكبر على السكان
 األصليين ، حيث إن حقوقهم األساسية – كما

 ذكرت المحكمة الدستورية17 – قد انتهكت
 بطريقة »حاسمة ومثيرة للقلق » نتيجة للنزاع

 المسلح، الذي يعرضهم الى  خطر اإلبادة الجسدية
والثقافية

.

.

.

.

17

18Ibid نفس المصدر اعاله 
004 T-02/004 في عام اصدرت المحكمة الدستورية االمر رقم  استجابة لحكم2009

تأثير تجنيد األطفال على المجتمعات6



23 23التعلم المشترك: تسريح األطفال من صفوف القوات المسلحة الثورية الكولومبية واعادة اندماجهم التعلم المشترك: تسريح األطفال من صفوف القوات المسلحة الثورية الكولومبية واعادة اندماجهم

  تجارب التسريح وإعادة
اندماج االطفال

7



24

 خالل »تنفيذ استراتيجيات لمنع تجنيد األطفال
 وإعادة تجنيد البالغين واألطفال في المناطق
 المتضررة من النزاع، بما في ذلك ربط خدمات

 (ICBF) رعاية األسرة الكولومبية المعهد
 والوكالة الكولومبية إلعادة اإلندماج في مبادرات

 القطاع الخاص في المناطق الريفية والحضرية
 »وبنفس الطريقة ، تدعم المنظمة الدولية

 للهجرة« االنتقال إلى الحياة المدنية ، بالشراكة
 مع القطاعين العام والخاص، ودعم جهود

 الحكومة الكولومبية الهادفة الى مقاضاة
 وتقديم الخدمات للمقاتلين السابقين واألطفال

 الذين تم فك ارتباطهم بجهات مسلحة في
 مناطق النزاع الريفية والحضرية بطريقة تشاركية

 وتفاضلية ومتمحورة حول المجتمع

هناك مبادرة اخرى لمنع التجنيد يقودها مدنيين
من خالل التحالف ضد إشراك األطفال والشباب في

تضم سبع منظمات غير حكومية وطنية تعمل
 في مجال حقوق الطفل، وتهدف إلى،

 »المساهمة من نهج قائم على الحقوق للحد من
 استخدام األطفال والشباب وتجنيدهم وإشراكهم

 في النزاع المسلح، من خالل عمليات المراقبة
 والوقاية والحماية والمناصرة السياسية في

 المجتمع والدولة والمجتمع الدولي

 مراقبة ورصد المواقف التي تنتهك حقوق
  األطفال نتيجة للنزاع المسلح، ويهدف إلى

  توصيف اإلجراءات السياسية للمدنيين فيما
 يتعلق مسؤولية الدولة واالستجابة لها. تقوم

والتوصيات المنصوص عليها في قرار مجلس

 ضحية التجنيد اإلجباري هو الشخص الذي تم تجنيده
 كطفل ويتم اإلفراج عنه قبل سن 18 عاًما. هذه

 المعلومات الموجودة في القانون 1448 لعام 2012
 مهمة ، كما هو مذكور في تقرير المركز الوطني
 للذاكرة التاريخية )صفحة 504( »إن كل من لحظة
 الخروج والطريقة التي يحدث بها ، أمران حاسمان
 في كيفية عيش التجربة وهي تشير إلى عالمة

 فارقة لكل من األطفال والمراهقين« ، »إنها
 حاسمة في الوضع الجديد لألطفال والمراهقين ،

 األسر، وبدرجة أقل، مجتمعاتهم

1.7  المنع/الوقاية  

 بسبب بانوراما اإليذاء القاسية لألطفال في
 كولومبيا، كانت هناك تجارب مختلفة تتعلق بمنع

 التجنيد من القطاع العام كمسؤول عن السياسة
 العامة ومن القطاع الخاص الوطني والدولي.

 واحدة من هذه التجارب، من القطاع العام، هي
 اللجنة المشتركة لمنع التجنيد واالستخدام

 والعنف الجنسي ضد األطفال من قبل الجماعات
 المسلحة غير الشرعية والجماعات اإلجرامية

 المنظمة ، وتهدف إلى توجيه وتنسيق ورصد
 وتوضيح المؤسسات الوطنية والدولية في مجال

منع تجنيد واستخدام األطفال

 إجراء وقائي آخر هو الدعم الدولي ومرافقة
 المنظمة الدولية للهجرة )المنظمة الدولية

 للهجرة( من خالل مبادرتها لدعم الحكومة من
 أجل »تعزيز االنتقال إلى حياة مدنية مستدامة

 وشاملة للمقاتلين السابقين واألطفال المنتسريح
ين لمنع المزيد من التجنيد

 يشير أحد خطوط عمل المنظمة الدولية للهجرة
 إلى الوقاية التي تدعم الحكومة الكولومبية من

  .»
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النزاع المسلح في كولومبياوهي. (COALICO)

 هو مرصد أحد مجاالت عمل شبكة االطفال 
المسلح (COALICO)  والذي يهدف إلى والنزاع

 بالمراقبة والرصد بموجب الوالية

األمن رقم

(COALICO)

23.1612
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2.7  التسريح والدعم

الطرق التي يخرج بها األطفال عموًما من الصراع هي

 طواعية، إما بسبب فرارهم أو بسبب ظروف
 تسهل خروجهم. إنهم محبطون بشكل عام ألن

 الوعود التي ُقطعت لهم لم يتم الوفاء بها أو
 ألن تواجهدهم هناك يفوق قدرتهم على

 التكيف. يمكن اعتبار هذا الشكل من أشكال
 الخروج من قبل الفصيل المسلح خيانة ويعرض

حياتهم وأسرهم لخطر كبير

 عن طريق األسر غير الطوعي، مما يعني أنه
 في مناسبات عديدة ، قد يتعرضون لإلصابة ثم

 يتم الضغط عليهم الحًقا لإلدالء بمعلومات و/ أو
 إخضاعهم لمعاملة الكبار مثل الحرمان من

الحرية أو مكان االحتجاز

 في إطار عمليات التفاوض الجماعي بين
 الحكومة والجماعة المسلحة، بطريقة تقلل

 من خطر أن تكون محاًطا بالشرعية ولكن يمكن
 أن تؤدي إلى عواقب مثل التهديدات وإعادة

التجنيد والقتل والتشريد ، إلخ

 أيا كان شكل فك االرتباط ، ال شيء يضمن األمن
 بنسبة 100٪ لألطفال ، خاصة في بلد مثل كولومبيا

 حيث لم تتوقف تهديدات وقتل الموقعين على
 السالم وعائالتهم بعد عملية تسريح وإعادة دمج

 القوات المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش
 الشعبي. بشكل عام، يجب أن يعود األطفال إلى

 األماكن التي تم فيها التجنيد، واألماكن التي لم
 تتغير فيها الظروف التي دفعتهم لالنضمام إلى

 الرتب: سياقات تتميز بالفقر، وتخلى الدولة عنهم،
 وانعدام األمن، حيث قد تتواجد أكثر من جماعة

 مسلحة واحدة ، مما يقودهم للعيش في وضع أكثر
 هشاشة ويشكل خطرا على حياتهم

 األصغرحجما التي يتم تنفيذها في مناطق مختلفة
 متأثرة بالنزاع المسلح بقيادة المنظمات االجتماعية

 الشعبية ، والشعوب األصلية ، والكولومبيين من
 اصل افريقي والفالحون والمنظمات وأحياًنا الكنائس

)الكاثوليكية واللوثرية

 كانت هذه المبادرات هي بمثابة دعما لمقاومة
 العديد من األطفال وأسرهم لعدم االلتحاق

 بصفوف الجهات المسلحة والبحث عن طريق
 مختلف. يمكن أن يكون برنامج »إعادة بناء طريق

 العودة إلى البيت« مثااًل على ذلك ، حيث تقوده
 رابطة مجالس السكان األصليين في شمال كاوكا،

  وقد كلفوا أنفسهم بمهمة حماية أطفالهم
 من التجنيد والعنف الجنسي الذي تسببه العناصر

 المسلحة في أراضيهم. إنهم يدركون أن هذه
 األفعال ال تؤثر فقط على حياة األطفال، بل تضعف
 أيًضا المجتمع ومعتقداتهم والعملية التنظيمية

والمقاومة اإلقليمية التي يعيشونها

  يتم تنفيذ هذه العملية التاريخية والفريدة
 من نوعها في كولومبيا من قبل مجتمع ناسا

 األصلية في شمال مقاطعة كاوكا، وهي منطقة
 تأثرت تاريخًيا بالنزاع المسلح و تواجدت فيها جميع

 الجهات المسلحة، مما تسبب في قدر كبير من
 الضرر. وفي حالة عدم وجود استجابة من الدولة، تم

 اختيار قادة الشعوب األصلية للقيام بأنشطة الوقاية
 والرعاية لألطفال والبالغين الذين يتركون صفوف

الجهات المسلحة ويعودون إلى مجتمعاتهم

 يتواصل تجنيد األطفال والشباب واستخدامهم
  وتجنيدهم رغم هذه الجهود الكبيرة التي

 تبذلها جهات مختلفة. وال يزال السكان األصليون
 والكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي

  والمهاجرون هم األكثر تضررا. يبدو أن البرامج
 غير كافية. ال يوجد تغيير هيكلي في العوامل

 االقتصادية والسياسية والثقافية والعائلية التي
 تولده. يجب أن تكون الجهات المسلحة أيًضا أكثر

وعًيا بمسؤوليتها تجاه األطفال
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 المتخصصة الستعادة الحقوق للفتيان والفتيات
  ضحايا التجنيد غير المشروع، والهدف منه هو

 توفير الحماية الشاملة، واستعادة الحقوق،
  والمساهمة في التعويض الشامل

  من حيث عرض الدولة رعاية األطفال الذين لم
 يعودوا جزًءا من التربية العسكرية، كضحايا، مع

 مراعاة النطاق الواسع للتشريعات الوطنية والدولية،
 في سياق المسؤولية المشتركة لألسرة والمجتمع

. والدولة، صممت ونفذت برنامج المساعدة

24.
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:25  فإن برنامج المساعدة المتخصصة يتكون أربع طرق، ICBF – وفًقا للمعهد الكولومبي لرعاية األسرة

 الطريقة الوصف المجموعة المستهدفة

 األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 
 18 عاًما، الذين يتمتعون بحقوق ال

 ُتحترم أو ُتهدد أو ُتنتهك، ضحايا
النزاعات المسلحة

 عمليات دعم وتقوية األسرة، من خالل جلسات
 رعاية نفسية مع األطفال والمراهقين الذين

انتهكت حقوقهم و حقوق عوائلهم

المساعدة
األسرية 

 األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18
 سنة والمراهقين فوق سن 15 و دون

 سن 18 الذين يبقون أقل من شهر
 ضمن صفوف الجماعة المسلحة.

 األطفال الذين ينتمون إلى الشعوب
 األصلية الذين قد يوضعون في منزل
ينتمي إلى نفس المجموعة العرقية

 تدبير الحماية المؤقتة. وهي تتمثل في
 إلحاق الطفل بأسرة تتعهد بتقديم الرعاية

 والمساعدة الالزمتين بداًل من األسرة األصلية.
 تتكون من أسر من المجتمع، تقوم على

 أساس طوعي باستقبال شخص قاصر غير
 محمي بشكل مؤقت، لتزويدهم بالمودة
واألمان وكل الرعاية الالزمة لتنميتهم. و

 العائلة
البديلة

 المراهقون الذين تزيد أعمارهم عن 15
 عاًما ويقيمون أكثر من شهر في

الجماعة المسلحة

  نوع من الرعاية المؤسساتية ، الذي ينفذ
 المرحلة األولى من عملية رعاية »تحديد

 الهوية والتشخيص واالستقبال« مع
 المراهقين تزيد أعمارهم عن 15 عاًما وتحت
 سن 18 عاًما، وضحايا التجنيد غير المشروع ،

والذين تسرحوا »الجماعات المسلحة
المنظمة الخارجة عن القانون 

المأوى

 يجب وضع المراهقين الذين تزيد
 أعمارهم عن 15 عاًما )والذين طوروا
 المرحلة األولى من الرعاية بطريقة

 أخرى من البرنامج ، وفًقا للتقييم
 والتشخيص اللذين تم إجراؤهما في

المرحلة األولى( في هذه الخدمة

 شكل من أشكال الرعاية التي تستمر في
 استعادة الحقوق وتقدم تعويضات شاملة

 للمراهقين الذين يأتون من المرحلة األولى
 من البرنامج المتخصص، والذين ليس لديهم

 عائلة و/ أو شبكة لتقديم الدعم، أو الذين
 ليسوا ضامنين للحقوق، و/أو اإلبالغ عن

عوامل الخطر لحماية المراهقين

دار الحماية

.
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في تقرير تم تقديمه في، COALICO وفًقا لـ 
 النشرة اإلخبارية كولومبيا – 2020، أدى وباء 

  كورونا 19 الحجر المنزلي إلى زيادة كبيرة
  بنسبة 113 ٪ في مستوى ضعف األطفال

 في المناطق الريفية ووجود جهات مسلحة
مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. تم تجنيد

 128 طفاًل. يناير الى ايار 2020

 تجدر اإلشارة إلى أن البرنامج يمثل تحدًيا
 مؤسساتيا في خضم حاالت غياب الدولة في

 المناطق األكثر تضرًرا من النزاع المسلح لالستجابة
 للمطالب التي وّلدت الوقاية والمساعدة

واستعادة الحقوق والتعويض الكامل لألطفال

 بمجرد أن يبلغ األطفال سن القانوني ، يصبحون
 جزًءا من البرامج التي أنشأتها الوكالة الكولومبية

 إلعادة التوحيد والتطبيع والتي تقدم لمدة 6
 سنوات مجموعة متنوعة من البدائل لعودتهم

 إلى الحياة المدنية واستعادة حقوقهم، من خالل
 دعم المشاريع اإلنتاجية، والتعليم، والتدريب على
 العمل، والدعم النفسي مقابل عدم العودة إلى

 السالح، والمشاركة في 90٪ على األقل من
 األنشطة المبرمجة وتنفيذ 80 ساعة من »أعمال

الخدمة االجتماعية

 في ضوء عملية اتفاق السالم ، تم التعامل مع
 قضية تسريح  األطفال بشكل مختلف. كل من

 عمليات التفاوض في التسعينيات مع متمردي
M-19 Quintín Lame و EPL و Corriente de 

Renovación Socialista كما تم إجراؤها مع 
 قوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا بين

 عامي 2003 و 2006 مع حكومة ألفارو أوريبي،
 لم تأخذ األطفال وال احتياجاتهم الخاصة و ال

 استرجاع حقوقهم في نظر االعتبار ، مما أدى إلى
 اختفاء األطفال تماًما. على الرغم من الدعوات

 المختلفة للمساعدة من المنظمات الدولية
 والوطنية والهيئات الرقابية مثل مكتب أمين

 يعطي هذا البرنامج األولوية لعودة األطفال إلى
 ديارهم، لكن هذا ليس ممكًنا دائًما. قد تستمر

 الظروف العائلية والبيئية في تعريض حياتهم
 وسالمتهم للخطر. في معظم األوقات، لم تتغير

 الظروف التي أجبرتهم على المشاركة في النزاع
 المسلح، فهم ال يريدون العودة إلى عائالتهم أو
أن عائالتهم ال تريدهم أو ال تستطيع استيعابهم

 باإلضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى االستجابة
 لألضرار والتأثيرات الخاصة التي تحدثها الحياة

 ضمن الفصائل المسلحة عليهم، مع أخذ وجهات
 نظر مختلفة واالعتراف بالسياق الخاص )التاريخي
 والثقافي والعائلي(. في حين أنه من الصحيح بان

 ليس كل األطفال الذين يتركون صفوف أي من
 العناصر المسلحة يمرون بالنظام المؤسساتي،
 مما يعني أن نقص التسجيل قد يكون مرتفًعا،
 فإن األرقام التي يقدمه البرنامج عن االشخاص

 الذين يتم عنايتهم كبيرة ويمكن أن تعطي
 مؤشرات على ما هو يحدث في الواقع. تشير هذه

 المؤسسة إلى أنه في الفترة بين 1999 ويوليو
 2019، تم رعاية 6,715 طفاًل ، باإلضافة إلى ٪70

كانو من الرجال و30٪ من النساء

 بمجرد التوقيع على اتفاقية السالم بين الدولة
 الكولومبية ومقاتلي القوات المسلحة الثورية

 لكولومبيا – الجيش الشعبي، كان من المأمول أن
 تنخفض »ظاهرة« التجنيد بشكل كبير. وبسبب

 نفس الديناميكية التي اتخذها عنف ما بعد
 التسريح )بعبارة أخرى(، فإن إعادة تشكيل الجهات

 المسلحة والنضال من أجل السيطرة على األراضي
 يعني زيادة تجنيد األطفال واستخدامهم

 وترابطهم. وبحسب ديوان امين المظالم ، فقد
 صدرت بين عامي 2017 و 2019 108 إنذارات

 مبكرة بخطر التجنيد في 182 بلدية. وأفاد
 المعهد الدولي لرعاية األسرة أنه تم خالل هذا

 العام رعاية 35 طفاًل متسرحين عن الجماعات
المسلحة
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 تم دعم هذا االتفاق بمبادئ توجيهية من شأنها
 أن تخدم جميع العملية مع األطفال والمراهقين

 المصالح الفضلى لألطفال
االعتراف بالحقوق

 االعتراف بالحقوق المدنية للقاصرين وحقهم
االعتراف به كضحية للنزاع المسلح
احترام كرامة وخصوصية القاصرين

 ضمانات الحماية الشاملة القاصرين بما في
ذلك الضمانات األمنية

 مشاركة القاصرين في تنفيذ البرنامج
المصمم لرعايتهم واحترامهم

 إعطاء األولوية إلعادة دمج األسرة والمجتمع
 في مجتمعاتهم أو في مجتمعات متشابهة

 ثقافًيا قدر اإلمكان وفي أقصر وقت ممكن،
مع االهتمام دائًما بالمبادئ رقم أ و ت

 اختالف التركيز على الجنس والعرق والعمر
مع مساعدة خاصة لحقوق الفتيات

الطابع اإلنساني لتدابير بناء الثقة

 باالضافة إلى هذه المبادئ التوجيهية، حدد
 الطرفان المعاملة القانونية التي سيعطونها

 لألطفال كضحايا للنزاع المسلح وإيالء االعتبار
  القانوني الخاص مع أولئك الذين كانوا بالفعل

  في طور عقوبة قانونية لمشاركتهم في
 الجرائم أو التي ارتكبوها في إطار الصراع المسلح.

 سيتم تنفيذ أي إجراء أمام السلطات من خالل
 تمثيل محام

 المظالم ومكتب النائب العام، لم يتم إنشاء طريق
 خاص لهم ولم يأخذوا في االعتبار مسألة الفوائد

 التي اخذت بعين االعتبار للبالغين الذين تم
 تسريحهم. على سبيل المثال، على الرغم من

 قبول زعيم الجماعات شبه العسكرية سالفاتور
 مانكوسو بتجنيد األطفال، إلى جانب 150 قضية
 موثقة من قبل محكمة العدل والسالم، ال توجد

 إدانة واحدة لهذه الجريمة. غالبية األطفال الذين
 كانوا في صفوف العناصر المسلحة لم يكن

 لديهم بطاقات تعريفية والعديد منهم عادوا
 ببساطة إلى منازلهم وعاشا حياتهم

3.7  اتفاقية السالم وتسريح األطفال 

استناًدا إلى الدروس المستفادة من عمليات
 السالم السابقة ، ولكن قبل كل شيء، باالستناد 

 على الحاجة الحتمية إلى االعتراف بآثار النزاع
 المسلح على حياة األطفال، وعواقبها الوخيمة

 عليهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية مصحوبة
 بضغط قوي من مختلف قطاعات المجتمع

 المدني والمنظمات الدولية والوطنية للدفاع عن
 حقوق األطفال، قررت الدولة والقوات المسلحة

 الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي التقدم في
 قضية الطفولة قبل التوقيع على االتفاقية

 النهائية. لذلك اتفق الطرفان، في إطار
 المفاوضات وكإجراء لبناء الثقة، على »إخراج

 األطفال دون سن 15 عاًما من معسكرات القوات
 المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي

 وااللتزام بوضع خارطة طريق لخروج جميع
 القاصرين اآلخرين. وبرنامج شامل خاص لرعايتهم

 »في عملية تضمن الحقوق االقتصادية
 واالجتماعية والثقافية والمدنية وحقوق

المواطنين لألطفال
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    –  والرابطة الوطنية لمناطق محمية الفالحين
ANZORC – ومنظمة المجتمعات المحلية لبناء 

 كان لكل منهم. CONPAZ    – السالم مع األقاليم
 دور مختلف، ولكن بشكل أساسي ، طلب الطرفان

 منهم تقديم المساهمات الفنية لبناء خارطة
 الطريق والبرنامج المتخصص، باإلضافة إلى العمل

 كرفاق ومراقبين لاليفاء بااللتزامات وتطوير
 اإلجراءات القائمة على ضمان حقوق األطفال

الذين يتركون صفوف الجهات المسلحة

 اخيًرا، باالستفادة من جميع البروتوكوالت التي تم
 وضعها مع مراعاة األمن والحماية الخاصو بهم،
 ترك 124 طفاًل صفوف القوات المسلحة الثورية

 لكولومبيا – الجيش الشعبي، منهم 50 من
الفتيان و 74 فتاة

 لم تكن هذه العملية خالية من الصعوبات
 والمالحظات. على سبيل المثال ، عدم التاكد من

 العدد النهائي لألطفال الذين قبلت القوات
 المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي أن
 يكونوا في صفوفهم والذين غادروا في النهاية.
 على نحو مشابه، كانت هناك صعوبات في ضمان
 الظروف األمنية ألولئك الذين يريدون العودة إلى
 أسرهم. ومع ذلك، فإن الصورة النهائية مشجعة،

 فقد تمكنوا من االستمرار في مشاريع حياتهم،
 وعاد بعضهم إلى عائالتهم، وظل آخرون في
 برامج المعهد الكولومبي المختلفة لرعاية

 األسرة حتى بلغوا سن القانوني ثم بدأوا
 مشروعهم الخاص. وتوفرت فرص الدراسة

 والتدريب الوظيفي، وكذلك الدعم المقدم من
 المنظمات االجتماعية من خالل المراقبة، لضمان

االمتثال لما تم االتفاق عليه بين األطراف

 ومن أهم االلتزامات التي حصل عليها الطرفان 
 في البيان رقم 70 ما يلي

 من قبل القوات المسلحة الثورية لكولومبيا –
الجيش الشعبي

 لالستمرار بتنفيذ قرارهم بإنهاء تجنيد
 األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما

 )القرار الذي اتخذته قيادة القوات المسلحة
  الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي في

شباط /فبراير 2016
  تزويد المعلومات عن القاصرين دون سن

 15 والخروج من المخيمات وضمان الخروج
التدريجي لجميع القاصرين

  تم إبالغ جميع وحدات الثو رية بالقرارات
المتخذة واإلجراءات الواجب اتباعها

:من قبل الحكومة
 انشاء الهيئة الفنية لبناء كل من بروتوكول

 الخروج من المخيمات وخطة االستقبال
 االنتقالي بنفس طريقة بناء البرنامج الشامل

 الخاص لجميع القاصرين والذي سمي أخيًرا
»برنامج المسار التفاضلي للحياة

 ورافقت هذه العملية ، وبقرار من الطرفين ،
 منظمة اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة

 ومكتب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
  المعني بقضية األطفال والنزاع المسلح ومركز

 واللجنة الدولية لمنظمة Geneva Call كارتر جنيفا
 الهجرة واللجنة الدولية لمنظمة الهجرة الصليب

 األحمر - اللجنة الدولية للصليب األحمر ، وكاليكو،29
 ومنظمتان اجتماعيتان على مستوى القاعدة،
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 بالتفصيل الجرائم األكثر خطورة وتمثياًل التي حدثت
 في هذه المرحلة من النزاع المسلح التي ارتكبها

 ليس فقط من قبل مقاتل سابق في القوات
 المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي،

 ولكن أيًضا من قبل أفراد قوات األمن، وغيرهم من
 عمالء الدولة والمدنيين. وبهذه الطريقة تسعى

  إلى المساهمة في سالم مستقر ودائم

 في حالة كولومبيا وعلى وجه الخصوص عند البحث
 عن المسؤولين، من أجل معرفة الحقيقة وتطبيق

 العدالة المقابلة على تجنيد األطفال واستخدامهم
 في النزاع المسلح الكولومبي، افتتحت السلطة

 القضائية الخاصة من أجل السالم في 6 مارس
 2019 القضية الكلية 007. بالنسبة لهذا التحقيق،

 تبنت السلطة القضائية الخاصة من أجل السالم
 الفكرة الكبيرة للتجنيد التي تظهر في إعالن

 مبادئ كيب تاون في 30 أبريل 1997، والذي يعتبر
األطفال المجندين تحت اسم الجنود األطفال

  أي شخص يقل عمره عن 18 عاًما وينتمي  
 إلى أي نوع من القوات أو الجماعات المسلحة

 النظامية أو غير النظامية في أي دور بخالف
 كونه فرًدا من أفراد األسرة. ويشمل ذلك

 الطهاة والناقلين والمرسلين ومن يرافقون
 الفئات المذكورة وكذلك الفتيات المجندات

 ألغراض جنسية. لذلك ، فهو ال يشير فقط إلى
 الطفل الذي يحمل او حمل السالح

 تم اتخاذ هذا القرار من خالل وجود تقارير مختلفة
 مثل المراجع ، مثل »حرب بال عمر، التقرير الوطني

 عن تجنيد األطفال واستخدامهم في النزاع المسلح
  الكولومبي« من المركز الوطني للذاكرة التاريخية

 دخلت كولومبيا في عملية غير مسبوقة نتيجة
 للتفاوض وتوقيع السالم مع القوات المسلحة

  الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي في
نوفمبر 2016. من أجل التعرف على ضحايا النزاع

ومعاناتهم وحقوقهم،  تم تأسيس نظام الحقيقة
المتكامل والعدالة والتعويض وعدم

التكرار، والذي يتضمن ثالث حاالت أساسية

لجنة تقصي الحقيقة والتعايش وعدم التكرار
 وحدة البحث عن األشخاص المعتبرين في عداد

المفقودين في سياق النزاع المسلح و
السلطة القضائية الخاصة من أجل السالم

 السلطة القضائية الخاصة من أجل السالم هي
 عنصر من عناصر العدالة االنتقالية الذي ُيفهم

 على أنه »مجموعة من اإلجراءات التي
 استخدمتها دول مختلفة لحل االنتهاكات

 الجسيمة لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب والجرائم
 ضد اإلنسانية المرتكبة في نزاع مسلح. في مثل

 هكذا سياقات ، هناك حاجة إلى آلية مؤقتة
 لضمان محاسبة المسؤولين بشكل فعال عن

 أفعالهم وضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة
 والعدالة والتعويض وعدم التكرار. يضع برنامج

 العدالة االجتماعية الضحايا في مركز االهتمام،
 ويستمع إلى قصصهم حول األذى الذي لحق بهم

 ويعترف بحقوقهم32 لديه وظيفة إقامة العدل
 والتعامل مع الجرائم المرتكبة في سياق النزاع
 المسلح الذي ارُتكب قبل األول من كانون األول

  )ديسمبر( 2016
  

 الهدف من إنشائها و عملها هو ضمان حق
 الضحايا في العدالة ، وتقديم الحقيقة لهم

 والمساهمة في تعويضهم.34 ستقوم بمراقبة

 33.
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 تم اتخاذ هذا القرار من خالل وجود تقارير مختلفة
 مثل المراجع ، مثل »حرب بال عمر، التقرير الوطني

 عن تجنيد األطفال واستخدامهم في النزاع المسلح
 الكولومبي« من المركز الوطني للذاكرة التاريخية

 وتقرير »االعتداء على الطفولة: األطفال في

 وبالمثل، فإن 4,219 تحقيًقا أجراها مكتب المدعي
 العام بشأن هذه األحداث التي ُيزعم أن أشخاًصا

 ينتمون إلى القوات المسلحة الثورية لكولومبيا
 – الجيش الشعبي قد ارتكبوها ، حيث تم العثور

 على عشر إدانات فقط في نظام القضاء العادي.37
 أخيًرا، فإن المعرفة نفسها التي قدمتها القوات

 المسلحة الثورية لكولومبيا – الجيش الشعبي
 عند إعالنها أن سن 15 هو الحد األدنى لسن

 التجنيد، على الرغم من أنها تستجيب للقانون
 الدولي اإلنساني، ليست كافية في مواجهة

 القوانين الدولية األخرى التي تحث الجهات
المسلحة على تحديد الحد األدنى للسن. 18

 ستغطي القضية الكلية 007 األحداث التي وقعت
 بين 1 يناير 1971 واألول من ديسمبر 2016، ومع

 ذلك ، ستكون السلطة القضائية الخاصة من أجل
 السالم قادرة على شمول الحاالت األخرى التي
 حدثت في التواريخ السابقة إذا وجد دلياًل على
 ذلك. باإلضافة إلى ذلك، ستحقق في أشكال

 السلوك األخرى التي تمارسها الجهات المسلحة
 التي تنتهك حقوق األطفال في سياق النزاع
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، الحرب

  قواعد بيانات مرصد الذاكرة والصراع التابع للمركز
 التاريخية ، ونظام المعلومات الوطني للذاكرة

 المتعلق بالتأثيرات على الشعوب األصلية في
 كولومبيا ، والمنظمة الوطنية للسكان األصليين

 في كولومبيا ، وقاعدة البيانات التي يوفرها مركز
تعاون السكان األصليين في نظر االعتبا

(COALICO) و كذلك تم اخذالمعد من قبل  .

PalenquerosRaizalesRromوشعب وو

 المسلح، مثل العنف والعبودية الجنسية
 والتخطيط لوسائل منع الحمل واإلجهاض القسري
 وفرض عمل يتعارض مع حقوقهم. وضع األطفال،

 وتقييد حريتهم في ترك الفصائل السلحة وفرض
 عقوبات صارمة أو اجاءات جزائية ال إنسانية أو

 مهينة ، تتراوح من العمل القسري إلى إطالق
   النار

 وبالمثل ، ستعترف بشكل خاص بحاالت تجنيد
 األطفال المنتمين إلى الشعوب األصلية،

 والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي

 بسبب ضعفهم، وفقدانهم هويتهم الثقافية
وأهميتهم في المحافظة على بقاء شعوبهم

 عالوة على ذلك ، فإن مثال لجنة توضيح الحقيقة
يتضمن ضمن نقاط واليتها واالعتراف بما يلي

 األثر اإلنساني واالجتماعي للنزاع على
المجتمع، بما في ذلك التأثير على الحقوق

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، 
 والطرق المختلفة التي أثر بها النزاع على

  النساء واألطفال والمراهقين والشباب
 وكبار السن والناس بسبب دينهم، الرأي أو

 المعتقدات، األشخاص ذوو اإلعاقة، الشعوب
 األصلية ، مجتمعات الفالحين، الكولومبيين

 األفارقة، السود، سكان

 األشخاص النازحين والمنفيين أو ضحايا النزاع
 الموجودين في الخارج، المدافعين عن حقوق

 اإلنسان، النقابيين والصحفيين والمزارعين
 ومربي الماشية ورجال األعمال وسيدات

».39    األعمال، من بين آخرين

«

و Palenquera
,Raizale,Rrom,LGBTQ  مجتمعشعب
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https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-abre-caso-007-sobre-reclutamiento-y-utilizacion-de
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-abre-caso-007-sobre-reclutamiento-y-utilizacion-de
https://comisiondelaverdad.co/la-comision/mandato-y-funciones    
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 دمج أصوات األطفال في أنظمة العدالة االنتقالية
 المختلفة سيكون من التحديات الكبرى. ال أحد

 يستطيع أن ينكر أهمية شهاداتهم وسرد الوقائع
 وبناء حقيقتها وإدراجها في تلك الوثيقة

 التاريخية العظيمة ووجهات نظرهم للمستقبل
 الذي يفتح كل االحتماالت والضمانات للمشاركة

 االجتماعية والسياسية والثقافية. ، من أجل البناء
 الحقيقي لسالم مستقر ودائم

 هذا االعتراف ، الذي يقصد األطفال بشكل خاص،
 يفتح تسريحًا مهًما للغاية للتعرف على الحقائق

 من خالل الكبار اليوم، الذين تأثروا هم أنفسهم
 وأسرهم كأطفال، ومن خالل مئات القصص التي

 تم جمعها عبر الزمن في األفالم الوثائقية
 والوثائق األكاديمية مثل تقرير »حرب بال عمر«

 للمركز الوطني للذاكرة التاريخية، مؤسسة
  وطنية عامة، الذي تتمثل مهمته في

 المساهمة في التعويض الشامل والحق في
 معرفة الحقيقة، من خالل استعادة الذكريات

 المتعددة للضحايا وحفظها ونشرها. فضال عن
 واجب التذكير من قبل الدولة وجميع الجناة في
 المناسبة مع االنتهاكات التي حدثت في سياق

  النزاع المسلح الكولومبي، دون نية االنتقام وفي
 جو من العدالة والتعويض و عدم التكرار

.

40.
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1.9  توصيات الى أطراف النزاع أو التفاوض

 االعتراف بالطابع اإلنساني: ينبغي اعتبار إبعاد
 األطفال عن صفوف الجهات المسلحة اجراءا

 إنسانيا ، واجراء لبناء الثقة ، حتى قبل بدء
 المفاوضات، وينبغي إصدار إعالن عام بشأن

 اإلرادة إلدراج القضية في المفاوضات واإلرادة
 السياسية لجعل خروجها ممكنًا

 إعطاء األولوية لألطفال: يجب أن يكون خروج
 األطفال وضمان حقوقهم من الفصائل

 المسلحة قضية أساسية ويجب معالجتها من
 بداية المفاوضات. ال ينبغي أن يكون قراًرا في

 اللحظة األخيرة: المفاوضات تستغرق وقًتا
 طوياًل، لكن كل يوم في الحرب بالنسبة

  للطفل هو يوم ضائع

 اعطاء أالولوية للحلول األسرية والمجتمعية:
 في إطار المفاوضات، االعتراف بأهمية

 العودة إلى عائالتهم ومجتمعاتهم المحلية
 والتأكيد عليها في أقرب وقت ممكن، متى

سمحت بذلك ظروف العائلة

 االعتراف بإشراك ومشاركة األطفال في
 النزاع المسلح: هذا أمر أساسي بالنسبة لهم

 كضحايا: االعتراف بحقيقة أن لديهم الحق
في الخروج وبدء عملية التعويض لهم

 قبول وتعزيز عدم تسييس قضية الطفولة:
 التفريق بين المفاوضات السياسية وبين

 المناقشة الفنية والمنهجية لعملية خروج
 االطفال. كما يجب العمل حتى ال يتم استغالل

قضية األطفال سياسيًا

 يلخص هذا الجزء األفكار التي تم جمعها من
 أولئك الذين شاركوا أو كان لهم دور في العملية
 إما كمفاوضين مباشرين، في هذه الحالة الدولة

 الكولومبية والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا
 – الجيش الشعبي أو المنظمات التي رافقت هذه

 العملية في مرحلتيها ، المرحلة اإلنسانية )خروج
 األطفال من المخيمات ووصولهم إلى أماكن

 االستقبال( ومرحلة استعادة حقوقهم. تم إجراء
 هذه المجموعة من االجراءات من خالل المقابالت

 المباشرة واالجتماعات االفتراضية. مكنت هذه
 االجراءات من تحديد الدروس المستفادة الهامة

 واإلنجازات وكذلك الصعوبات والعقبات وكيفية
التغلب عليها

 قد تكون بعض هذه الدروس والتوصيات خاصة
 بالواقع الكولومبي، لكن يمكن تطبيق البعض

 اآلخر طالما كان هناك طفل في وسط النزاع
 المسلح، باإلضافة إلى اإلرادة وفهم الحاجة إلى

 حمايته. األمل هو أن يتمكنوا من المساهمة في
 عمليات أخرى في كولومبيا وسوريا وفي بلدان

أخرى تشهد نزاعات مسلحة

 يتم صياغة هذه التوصيات الطراف النزاع أو
 التفاوض من جهة ، وللجهات المنفذة من جهة
 أخرى . تتقسم التوصيات المقدمة إلى الوكاالت

 المنفذة إلى قسمين ، تلك التي تركز على كيفية
 ضمان دمج األطفال وتلك التي تركز على مشاركة

 الجهات الفاعلة األخرى )المجتمع المدني،
والمجتمعات، ووسائل اإلعالم

.
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 االعتراف بأن األطفال المرتبطين بنزاع مسلح
 هم ضحايا من الناحية القانونية: باإلضافة إلى

 ذلك، إذا أمكن، من الضروري إدراج األطفال
 في سن 18 عاًما الذين انضموا إلى التنظيم
 المسلح وهم قاصرون وبلغوا سن 18 ، لذلك

عدم استبعادهم من الدعم الالزم

 تعزيز الحوار والتفكير في القضية: يجب إجراء
 حوار أخالقي فيما يتعلق بوضع األطفال،

 نقاش حول سبب انتهاء الحرب، دون التقليل
 من مسؤولية الفصيل المسلح الذي يجندهم:

 ما الذي يحدث ألسرهم – وفي سياق
 خاص– او في المجتمع  لينتهي بهم

 المطاف االنخراط في الحرب؟ ال يعتبر انخراط
االطفال في الحرب اول انتهاك يعانونه

 االعتراف بالمبادئ األساسية الواردة في
 ضمن القانون الدولي: يجب إدراج مبادئ مثل

 مصالح الطفل الفضلى ومبدأ عدم التمييز
 في الوثائق التي تشكل إطار الخروج وإعادة

 اإلدماج. رغم كونه واضًحا، لكن من المهم أال
 تنسى وقت التفاوض والتصميم والبدء في

 التقدم في عمليات فك االرتباط وإعادة
االندماج االجتماعي الالحقة

 قبول الوعي من قبل الفاعلين المتخصصين
 في هذا الموضوع: من المهم للغاية تقريب
 التنظيم المسلح من المنظمات التي تعمل

  في الدفاع عن حقوق األطفال والنزاع
 المسلح، وبالتالي فتح قنوات اتصال على

 األشكال المختلفة لفهم مشكلة

.8

.9 .
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 قبول أن بناء الثقة مع األطفال هي عملية
 مستمرة: يجب تعزيز السيناريوهات حتى

 يشعروا أن لديهم مكاًنا وأنهم آمنون
 للتقدم في إعادة التوحيد. من المهم أخذ

 ذلك في االعتبار عند تحديد طرق العمل
 والمواعيد النهائية: يكمن النجاح في تنمية

 ثقة األطفال مع الكبار المسؤولين، وبدون
ذلك لن تنجح العملية

 تعتبر عملية بناء خطة تفاضلية حول كيفية
 تعزيز االتصال مع العائالت: إعادة إنشاء أو

 تحسين االتصاالت والعالقات مع األسرة، حسب
 الحاالت، أمر بالغ األهمية. يجب وضع خطة

 اتصال مع العائالت إلبالغهم بحالة أطفالهم.
 من الضروري أن تحدد مع األطفال ما إذا كانوا
 يريدون االتصال بأسرهم أم ال أو عندما يرغبون

 في ذلك. في بعض المواقف، من الضروري
 إعطاء هذه العملية وقًتا ، حيث قد يكون من

 الصعب عليهم التحدث عن حاالت اإلساءة أو
 العنف دون إنشاء عالقة ثقة مع الشخص

 المسؤول. في حاالت معينة )إذا كانت العالقة
 صعبة للغاية أو تعرض للخطر رفاهية الطفل
 ونموه(، يمكن البحث عن أسر ممتدة ، دائًما

مع مصلحة الطفل الفضلى كدليل

 اعرضهم خيار العودة إلى الروتين واألنشطة
 الطبيعية، ولكن مع المرونة: قد تكون

 العودة إلى الحياة اليومية صعبة. لقد لوحظ
 أن التعليم وممارسة الرياضة على أساس

 يومي يعمالن بشكل جيد للغاية. نتذكر كثيًرا
 أن األطفال يأتون بعادات وطرق أخرى

 مختلفة عن األطفال اآلخرين في سنهم،
فمن الضروري إدراك ذلك والتحلي بالمرونة

 امنحهم االستمرارية: يجب أن ترافقهم
 نفس المنظمة أثناء العملية قدر اإلمكان.
 إذا قمت بتغيير المؤسسات أو المنظمات،
 فهذا مضيعة للوقت وفقدان الثقة الذي
 يمكن أن يسبب المزيد من الضرر والضغط

للشباب

2.9  التوصيات للوكاالت المنفذة

توصيات بشأن دمج األطفال

 النظر إلى الطفولة كموضوع للحقوق: اعتبار
 الطفولة والمراهقة عنصرا سياسًيا رئيسًيا

 في عملية بناء السالم الالحقة، واقترح عملية
 تسريح وإعادة دمج اجتماعي شامل الحًقا:
 هؤالء الشباب هم محرك المصالحة للبالد

 تعزيز مشاركة الشباب: يجب مراعاة مشاركة
 الشباب وصوتهم وكلمتهم في هذه

 العمليات. خبرات المنظمات والمؤسسات
 وقرارات المفاوضين وسيناريوهات المجالس

 الفنية ال تحل محلها. من المهم إعطاء
 األطفال دوًرا في االتفاقات والتفاوض

 والتنفيذ، حتى يتمكنوا من قول ما يريدون،
وكيف يتخيلون العمليات

 التخطيط لمرحلة تحضيرية مع األطفال في
 العملية تسمح بالحوار معهم:  مرحلة اعداد

 األطفال قبل مغادرة الفصائل المسلحة
ضرورية

 توفير جميع المعلومات الالزمة لألطفال:
 يجب أن تصل معلومات العملية برمتها إلى

 الشباب قبل مغادرتهم الفصائل المسلحة. و
 من بين امور أخرى يجب أن يعرفوا إلى أين

 يتجهون، ومن أجل ماذا ، ومع من، وما هي
 المنظمات التي تشارك في العملية ، وكم

 ستستمر.  يمكن أن تؤدي مشاركة هذه
 المعلومات الواضحة وفي الوقت المناسب

 مع لغة مشتركة حول األساسيات، إلى تجنب
 حاالت الهجر المحتملة أو عدم استمرارية

األطفال في هذه العملية

 التعرف على رغبات األطفال واحترامها: يجب
 أن يقبل األطفال الطريقة التي يتم بها

 الخروج. إذا كانوا ال يريدون المغادرة ، فمن
 الضروري معرفة األسباب وإنشاء آلية خروج

أخرى
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  توصيات بشأن منهج تشاركي للتسريح
وإعادة اإلندماج

 إعطاء األولوية للحلول األسرية والمجتمعية:
 في إطار التنفيذ، تسهيل العودة إلى األسر

 والمجتمعات بأسرع ما يمكن وكلما سمحت
األوضاع األسرية بذلك

 ا شراك المجتمعات: من المهم العمل مع    
 المجتمعات المحلية لتجنب وصم األطفال،

 وعلى العكس من ذلك، لديهم فرص وأماكن
ترفيهية في نفس المجتمع

 تعزيز مشاركة المجتمع المدني أو
 المنظمات الشعبية: مشاركة المجتمع

 المدني، من خالل المنظمات االجتماعية
 والمنظمات المتخصصة في الموضوع في

 جميع األوقات. وهو مهم للغاية ويسهم
 في فهم التنوع الثقافي والتنوع اإلقليمي

 لكولومبيا. ومع ذلك، يجب أن يقوم على
 الثقة وأن ُيفهم من منطق المجتمع الذي

 يحاول مساعدة ودعم عودة األطفال إلى
 الحياة المدنية، وليس كدعم لطرف في

النزاع

 إعداد العمل وتقسيمه: يجب على كل
 مشارك – من المؤسسة ، دولي، مجتمعي،
 فصيل مسلح – في العملية أن يعرف دوره

  ويقوم به. ال أحد يستطيع استبدال أو ان
 يحل محل آخر. وقت التجنيد والتحضير

 والمعلومات الواضحة والدقيقة عن األدوار،
ووقت البدء واالنتهاء، ضرورية

 العمل بشفافية: يجب على جميع األشخاص
 والمنظمات والمجتمع الدولي والمؤسسات

  اإلدارية المعنية العمل بشفافية. خالف
 ذلك، يمكن أن تؤثر الرسائل المضللة على

العملية وسالمة األطفال

 التعرف على نقاط القوة والضعف: األطفال،
 حتى بعد أن كانوا محاربين، فهم ضعفاء. قد
 يكون لبعضهم مواقف أيديولوجية، والبعض

 اآلخر ال يملك، مع ذلك، يحتاجون إلى الكثير
 من الدعم ليس فقط وقت الخروج، ولكن

 طوال العملية ، خاصة بعد التسريح
سيحتاجون الى دعم مستمر

 االعتراف باالحتياجات المتباينة لكل طفل من.
 الضروري مراعاة االحتياجات الخاصة لألطفال

 وطوال العملية. من الضروري أيًضا فهم
 األصل – العرقي واإلقليمي – لألطفال الذين

 سيغادرون الفصائل المسلحة، والخصائص
 الثقافية، لتكييف البرنامج واألنشطة. يجب
 أيًضا مراعاة اإلعاقات المحتملة – الجسدية

والنفسية

 التعرف على العالقات العاطفية مع
 المنظمة: من الضروري فهم واستيعاب
 العالقة العاطفية التي قد تربط األطفال

 بالمنظمة المسلحة وأعضائها. لذلك، يجب
  إعطاؤهم الوقت والمساحة لعملية تسريح
 ذهني عن التنظيم المسلح وعن األشخاص

 الذين كانوا في كثير من الحاالت أسرتهم
الوحيدة

 جمع وتقييم التجربة المعيشية لألطفال:
 تجربة األطفال، سواء في عملية إعادة

 االندماج أو داخل التنظيم المسلح، تزودهم
 بالتعلم. يمكن أن تكون هذه الدروس مفيدة

 في بناء مسارهم الجديد وفي تكييف
البرنامج

 االعتراف بالدور الذي يمكن أن يلعبه األطفال
 في المستقبل في العمليات األخرى: من

 المهم تحديد إمكانيات تعزيز قيادتهم في
 سيناريوهات التحول، ومنع الترابط أو إعادة
 دمج األطفال اآلخرين مع الجهات المسلحة

األخرى أو حاالت العنف األخرى
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 العمل مع اطراف عاملة مختلفة لدعم
 العملية: يجب أن نعمل مع وسائل اإلعالم

 والقطاعات األخرى حتى يفهموا أهمية
 العملية وال ينبغي استخدام قضية األطفال

سياسيًا

  وضع بروتوكوالت اتصال: االتفاق مع
 جميع األطراف، بما في ذلك األطفال، على

  بروتوكوالت سالمة اإلعالم )صور، صور
  أطفال في وسائل اإلعالم أو شبكات

 التواصل االجتماعي( لتجنب تعرض األطفال
 لوسائل اإلعالم
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  تتيح مشاركة هذه األفكار فهم مدى أهمية
 عدم تجنيد األطفال، وإيجاد أشكال أخرى وطرق
 تشاركية لخروجهم، وإعادة دمجهم في الحياة

 المدنية والعائلية واالجتماعية والمجتمعية،
 واحترام وتقييم مشاركتهم ومساهماتهم

وقراراتهم بشأن القضايا التي تؤثر على حياتهم

 في أحد االجتماعات خالل عملية البحث والتبادل،
 أوضح أحد المشاركين »بالنسبة للسكان األصليين

  في كولومبيا، األطفال مثل البذور«. يتحمل
 الكبار مسؤولية ترك أرض خصبة لهم من أجل

 تطوير إمكاناتهم الكاملة. من الواضح أن الحرب
ليست مناسبة لذلك

 على الرغم من االختالفات الثقافية والجغرافية،
 باإلضافة إلى األسباب الهيكلية التي أدت إلى

 النزاع المسلح، ُيظهر هذا التمرين أنه يجب على
 البالغين )وفي هذه الحالة بالذات، الجهات

 المسلحة( إظهار االحترام المسؤول والمتسق
 واألخالقي بشكل يحقق االلتزام بحقوق االنسان
 الخاصة باالطفال في أي ثقافة كانت. ولما كان
 األمر كذلك، فال يوجد جهد ضئيل عندما يتعلق

 األمر بضمان رفاه األطفال في خضم الصراع
 المسلح. يجب أن تكون رفاهية األطفال انعكاًسا

 للمجتمع الذي يريده الجهات المسلحة والذي
يقاتلون من أجله

  من المهم إذن االعتراف وقبول المساهمات
 التي يمكن أن يقدمها األشخاص من الكيانات

المختلفة المشاركة والمسؤولة في هذا العمل

.

.

.

.
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