الملخــص
التنـفيـذي
"عندما فرضت داعش سيطرتها على بلدتنا ،زاد الوضع
سوءا .أشعر بأنني أكبر سنً ا بسبب الحرب ،أشعر أنني
ً
عاما فقط".
عجوز رغم أن عمري ً 16
صفاء 16 ،سنة ،سورية

أوقفوا الحرب على األطفال
يكشف تقريرنا الثالث من سلسلة "أوقفوا الحرب على
األطفال" عن اتجاهات مروعة تهدد سالمة وعافية األطفال
الذين يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات ،وذلك بعد أن
وصلت االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال ،التي تم التحقق
منها ،إلى مستويات قياسية عام  ،2018حيث:
يعيش  415مليون طفل حول العالم في مناطق نزاع،
منهم  149مليون طفل في مناطق نزاع شديد الوطأة
حيث تشهد هذه المناطق أكثر من  1000معركة في السنة
الواحدة.
ُس ّجل العدد اإلجمالي األعلى لألطفال الذين يعيشون
في مناطق النزاع في إفريقيا ،حيث بلغ نحو  170مليون
وسجلت النسبة األعلى لألطفال الذين يعيشون
طفلُ ،
في مناطق النزاع في الشرق األوسط ،حيث بلغت  1من
كل  3أطفال.
يزداد خطر النزاعات على األطفال؛ فمنذ  2010ارتفع
إجمالي عدد األطفال في مناطق النزاع بنسبة ،%34
ولكن هناك زيادة أخرى نسبتها  %170في عدد االنتهاكات
الجسيمة التي تم التحقق منها.
ما تزال أصوات األطفال غير مسموعة بما يكفي
وإمكاناتهم غير معترف بها وتعاني من نقص التمويل،
رغم عدم وجود شكوك في أن األطفال يشاركون في
مجموعة من األنشطة لتصميم آلية االستجابة اإلنسانية،
فضال عن جهودهم في تحقيق السالم والحفاظ عليه.
ً

1

الملخص التنفيذي  -أوقفوا الحرب على األطفال  :2020أهمية مراعاة النوع االجتماعي

Eglantyne Jebb said
‘The only international language
’in the world is a child’s cry.
We have heard that cry
and it will not go unanswered.

The war on children must stop.

2020:

Gender
matters

أوق ف وا ال ح رب ع ل ى األط ف ال
 :2020أه م ي ة م راع اة ال ن وع
االج ت م اع ي ه و ال ت ق ري ر
ال ث ال ث ف ي ال س ل س ل ة م ن
أن ق ذوا األط ف ال.
stopwaronchildren.org

الفتيان والفتيات والنزاعات
إلى جانب تلك األرقام اإلجمالية ،يبحث هذا التقرير األخير
في االختالفات بين تجارب الفتيان والفتيات في النزاعات
من خالل تحليل جنساني لالنتهاكات الجسيمة المثبتة،
ويلقي الضوء على ما يلي:
الفتيات أكثر عرضة بكثير للمخاطر الجنسية والجنسانية،
والتي تشمل زواج األطفال والزواج القسري ،بينما الفتيان
أكثر عرضة للقتل والتشويه واالختطاف والتجنيد.
تساهم المفاهيم المرتبطة بالنوع االجتماعي وذات
الصلة بالنزاعات ،إلى جانب األدوار الجنسانية المستمرة،
في التركيز على االنتهاكات التي تحصل في المجال العام
غالبا ،والتي يسهل تحديدها
والتي يتعرض لها الفتيان ً
والتحقق منها أكثر من االنتهاكات التي تحصل في المجال
الخاص .وعلى النقيض من ذلك ،ستجد أن االنتهاكات
غالبا غير مرئية أو ال
في المجاالت التي تكثر فيها الفتيات ً
قصورا في
تحظى باهتمام اآلخرين ،ما يعني أن هناك
ً
اإلبالغ عن حاالت العنف الجنسي واالنتهاكات المرتكبة ضد
عموما من كال الجنسين.
الفتيات واألطفال
ً
تشير الصعوبات في رصد االنتهاكات واإلبالغ عنها
والتحقق منها – بسبب محدودية الوصول إلى المناطق
ونظرا للهواجس األمنية والحساسيات المرتبطة
المتضررة،
ً
باالنتهاكات  -إلى أن الحجم الحقيقي لالنتهاكات التي
تمس األطفال غير مبلغ عنه .ويمكن أن يؤدي تأثير النوع
االجتماعي على بعض االنتهاكات ،مثل العنف الجنسي
ضد الفتيان أو تجنيد الفتيات واستغاللهن ،إلى انخفاض
معدالت اإلبالغ.
هناك تحديات خاصة ذات صلة بفهم حاالت انتهاك
حقوق األطفال من كال الجنسين والتصدي لها ،حيث تعتمد
آليات اإلبالغ ،عند تصنيفها ،على تمثيل البيانات الثنائية،
وعليه ،ما تزال التجارب التي يتعرض لها األطفال من كال
الجنسين ،وأثرها الكامل عليهم ،مجهولة.

" الزل ت أذك ر ك ل ال ت ف اص ي ل ال ت ي ت ج ع ل ال ح زن ال ي ف ارق ن ي".
دي ان ا 8 ،س ن وات .ع ن دم ا ت ع رض م ن زل أس رت ه ا ل ل ق ص ف ،ب اع
وال داه ا م ا ت ب ق ى ل دي ه م والذوا ب ال ف رار .ك ان ت رح ل ة ط وي ل ة
وخ ط ي رة ،ت ش ت ت األس رة خ الل ه ا وأج ب رت ع ل ى ال م ب ي ت ف ي
ال ط رق ات ،إل ى أن وص ل ت إل ى ال م خ ي م ال ذي ت ع ي ش ف ي ه ال ي وم
ف ي ده وك ف ي ال ع راق.
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تحركوا اآلن
بناء على ما سبق ،فإننا نحث المجتمع الدولي ودول العالم
والجماعات المسلحة وكافة الجهات المعنية الرئيسية على
تكثيف جهودهم لتمكين حماية األطفال في النزاعات .وكما
أوردنا في تقاريرنا السابقة من سلسلة "أوقفوا الحرب
على األطفال" ،فإننا على قناعة بأنه يتعين على الدول
اتخاذ إجراءات تغطي ثالثة مجاالت:
• التمسك بالمبادئ والمعايير الدولية
•محاسبة مرتكبي االنتهاكات ضد األطفال
•تمكين األطفال من التعافي من أثر النزاع ،واتخاذ
إجراءات عملية لحمايتهم من األذى
وسعيا لالعتراف باحتياجات الفتيان
إلى جانب ذلك،
ً
والفتيات من كافة الفئات العمرية ،يجب أن تحرص دول
العالم والجهات اإلنسانية الفاعلة على أن تراعي في
جهودها المبذولة لحماية األطفال في النزاعات الفوارق
بين األجناس واألعمار .ومن هنا ،فإننا ندعو الدول والجهات
اإلنسانية الفاعلة إلى:
•دعم مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني
ودبلوماسيا لجمع البيانات
ماليا
باألطفال والنزاع المسلح
ً
ً
حسب النوع االجتماعي عبر آلية الرصد واإلبالغ أينما
أمكن ذلك ،ودعم أعمال المكتب مع أطراف النزاع لوضع
خطط عمل تستهدف على وجه التحديد الطرق التي
تؤثر بها االنتهاكات الجسيمة بأنواعها الستة على كال
الجنسين .عالوة على ذلك ،يتعين على دول العالم
والجهات اإلنسانية الفاعلة وضع استراتيجيات وتمكينها
وتنفيذها لتحديد نطاق األثر الذي يخلفه النزاع على
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الفتيان والفتيات من كال الجنسين ،والسعي لمعالجة
هذا األثر .وال بد أال يقتصر ذلك على االنتهاكات
الجسيمة الستة ،وأن يشتمل على أنواع االنتهاكات
األخرى التي تمس حقوق األطفال في النزاعات ،كتلك
التي تضر بالفتيات في النطاقات الخاصة على وجه
التحديد.
•تنمية االستثمارات طويلة األجل في مجال حماية
األطفال بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي التمويل
اإلنساني من  %0.5إلى  ،%4وبما يشمل الزيادة الكبيرة
في تمويل التدخالت المستهدفة والموجهة نحو
فضال عن
المساواة بين الجنسين ،وتمكين الفتيات،
ً
التصدي للعنف الجنسي والجنساني في السياقات
اإلنسانية.
•ضمان مشاركة األطفال مشاركة هادفة في االستجابات
والبرامج ،وتصنيف المستفيدين المستهدفين عند
اإلمكان حسب العمر ونوع الجنس واإلعاقة ،وتعديل
وفقا لذلك.
ً
أنماط االستجابة
للحصول على التقرير الكامل stopwaronchildren.org

