
اإلسهام في تعزيز وحماية حقوق األطفال في العالم 

المكتب الدولي لحقوق الطفل



الدكتورة أروى الدرام, المدير التنفيذي لمنظمة سول للتنمية, اليمن.

بفضل تجاربنا االيجابية مع المكتب الدولي لحقوق الطفل, منهجية عمل منظمة سول

تغيرت بشكل فعال: اليوم, أصبح الدفاع عن حقوق الطفل يشكل          من

مشاريعنا.
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عام  بـ”المكتب”(  إليه  )ُيشار  الّطفل  لحقوق  الّدولي  المكتب  تأسيس  تّم 
ولها  مونتلاير،  مدينة  مقّرها  حكومّية  غير  دولّية  منّظمة  وهو   ،1994
لألمم  واالجتماعّي  االقتصادّي  المجلس  لدى  خاّص  استشاري  مركز 
الفنّية ألولئك الذين يعملون مباشرًة  ُيعدُّ المكتب مركزا للخبرة  المتحدة. 
وقّوات  االجتماعيين،  العاملين  قدرات  تعزيز  ويعمل على  األطفال،  مع 
المدنّي،  المجتمع  ومنّظمات  القضائي،  النظام  وموظفي  والّدفاع،  األمن 
القرار  وصّناع  الرسمّية،  وغير  الرسمّية  الخاص  القطاع  ومنظمات 

الموجودين محليا ودوليا.
 

أو  الحالّية  الهيكلّي  اإلصالح  جهود  المكتب  يدعم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مهنّية  ممارسة  نحو  تسير  التي  الجهود  هذه  ُشركائه؛  ِقَبل  من  المطلوبة 

أكثر احتراًما لحقوق الّطفل.
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بعض األرقام:
العشرة  األع���وام  م��دار  على  المكتب  عمل 
جميع  عبر  دولة   45 من  أكثر  في  الماضية 

القاّرات. 

من  يقرب  ما  المكتب  دّرب   2012 عام  منذ 
المهنّية  الهيئات  مختلف  من  ب  ُمدرِّ  1000
)كالُشرطة،  ال��ّط��ف��ل  ح��ق��وق  حماية  ح��ول 
والقُضاء،  االجتماعّيين،  والعاملين  والجيش، 

والمختّصين في السياحة(.

شارك ما يزيد عن 1350 طفالً في المقابالت 
والمشاريع التشاركّية التي تّم تنسيقها من قَِبل 

المكتب.

منشوًرا         110 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  إص���دار  ت��م 
واإلسبانّية  والفرنسّية  اإلنجليزية،  باللغات 

والعربّية. 

من  نسخة   27000 عن  يزيد  ما  تحميل  تم 
والصراعات  “األط��ف��ال  اإلرش����ادّي  الّدليل 
اإلنسانّي  ال��ّدول��ّي  القانون  حول  المسّلحة، 
تّم  الذي  اإلنسان”  لحقوق  الّدولّي  والقانون 

وضعه من قَِبل المكتب.

أجرى ما يزيد عن 300 من الّشباب
، تدريَبهم المهنّي في المكتب 

الّدولّي لحقوق الّطفل.



 األطفال والمواقف الطارئ
في حاالت األزمات الناتجة عن اإلنسان، أو عند الكوارث الطبيعّية، يعمل المكتب على  إعطاء الّدورات للموّظفين

بهدف حفظ الّسالم، ونشر وتوزيع المعايير المطبَّقة، ودعم أنظمة المراقبة ونقل المعلومات، إضافًة إلى دعم التطبيق
األولّي للحّد األدنى من معايير حماية الّطفل. 

 االستغالل الجنسّي لألطفال
يعمل المكتب الّدولّي لحقوق الّطفل مع شركائه للوقاية من جميع أنواع   العنف  واالستغالل، بما في ذلك االستغالل

الجنسّي واستغالل األطفال في المواّد اإلباحّية، واإلتجار بهم، وبغاء األطفال، والسياحة الجنسّية،  إضافة إلى الزواج
المبّكر والقسرّي.

 تعزيز وضعية الفتيات
يعمل المكتب الّدولّي لحقوق الّطفل على حماية الفتيات من التهديدات الموّجهة لهّن.ولكن  من جهة أخرى- يعمل أيًضا

على تعزيز أهمّية تقّدمهّن الشخصّي، وإسهامهّن في رقّي المجتمع.

 األطفال والعالم االقتصادّي
يلعب المكتب دوًرا بّناًء في مساعدة القطاع الخاص للنظر في حقوق األطفال عند تطويراستراتيجياتهم حول المسؤولّية

االجتماعّية. كما يلعب الّدور نفسه في مساعدة الحكومة الجراء التغييرات الالزمة في ميزانّياتها في ضوء التزامها بحقوق
الّطفل. 

 األ طفال والعدالة
يعتمد المكتب الّدولي لحقوق الّطفل في اطار برنامجه للّدفاع عن حقوق الّطفل في تماس مع القانون على التحليل الّدقيق
والمتعدد التخّصصات لعمل أنظمة عدالة األطفال، وتعزيز القدرات والهياكل وفًقا للمعايير التي تشجع على ارساء نظام

قضائي صديق مع الّطفل.

خبراتنا التقنية:

  تقوية القدرات المتمركزة حول اإلدماج الُمستدام لمهارات العاملين في نظام حماية الّطفل.

  البحوث التطبيقّية التي تكون على شكل تقييمات لألوضاع، أو تحليل لألوضاع، أو تحليل مقاَرن بغرض المراقبة والعمل.

  التأييد والّدعم المؤّسسّي من خالل الّدعم التقنّي لعملّيات اإلصالح، ومن خالل الحوار البّناء والمستمّر مع العاملين المسؤولين عن تعزيز
    وحماية حقوق الّطفل.  

  أدوات وأدلّة مرجعّية تعزيز االطار المعياري بواسطة أدوات الرصد والمراقبة.

بين بهدف الحصول على شهاداتهم عن طريق دورات ودروس معمقة.   تنسيق التدريب للمدرِّ

مجاالت تدخل المكتب



أفغانستان   
الجزائر  

البنين 
بوركينا فاسو 

بوروندي 
كمبوديا 

الكاميرون   
كولومبيا   

كوستاريكا  
ساحل العاح 

جيبوتي 
مصر 

جورجيا 
غواتيماال  

غانا 
غينيا 

هايتي 
أندونيسيا 

العراق 
األردن 

كينيا 
لبنان 
ليبيا 
مالي 

المغرب 
النيجر 

نيجيريا 
اوغندا 

فلسطين 
البيرو 
الفلبين 

كباك- كندا 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
جمهورية الكونغو  

رواندا  
السينيغال 
سريالنكا 

التشاد  
تيمور الشرقية 

الطوغو  
تونس 

فنيزويال 
فيتنام 
اليمن 

المشاريع الجهوية للشرق األوسط و
إفريقيا الشمالية 

المشاريع الجهوية إلفريقيا الغربية,
الوسطى والشرقية 

حضورنا في العالم في العشر سنوات األخيرة

  حضورنا
  حضورنا مع تقوية القدرات



تعزيز قدرات القّوات في الحفاظ على السالم في مجال حماية الطفل في شرق 
وغرب ووسط افريقيا 

تعاَوَن المكتب مع “منّظمة أنقذوا األطفال” بهدف
على  الحفاظ  حول  للموظفين  تدريٍب  تنسيق 

الّسالم،حتى يتمّكنوا من حماية حقوق
حاالت  وفــي  الطارئة  المواقف  في  األطفال 

الّصراع.. 

االنجازات األخرى للمكتب الدولي لحقوق الطفل

- صياغة دليل “األطفال والصراعات المسلّحة، حول القانون 
  اإلنسانّي الّدولّي والقانون الّدولّي لحقوق اإلنسان” المتوّفر

 باللغتين اإلنجليزّية والفرنسّية.
-  تنسيق منتدى وورشة عمل حول وضع األطفال في هايتي،

 بهدف التأثير على استراتيجّيات إعادة اإلعمار في هايتي حيث
 تكون حماية األطفال هي الغاية األولى.

إقامة الّدورات مع إدارة حفظ الّسالم التابعة لألمم المّتحدة

بالتعاون مع إدارة حفظ الّسالم، قام المكتب بتحليل ما يزيد عن 300 أداة للتدريب 
حول حماية الّطفل لموّظفي حفظ الّسالم، إضافة إلى إدراج برامج التدريب حول 

حقوق الّطفل في أكثر من 75 مركًزا في العالم للتدريب لحفظ الّسالم.

الدول األعضاء في األمم  الّدولّية مع  المشاورات   اثنين من  المكتب   استضاف 
المتحدة والوكاالت الدولية األخرى بهدف التحّقق من المعايير التدريبّية الجديدة. 
األمم  وُشرطة  الّسالم  حفظ  إدارة  مع  بالتعاون  المكتب  استمّر  الوقت،  ذلك  منذ 
المّتحدة إليجاد حزمة التدريب حول حماية الّطفل، وذلك لقّوات الشُّرطة والجيوش 

المستدعاة للمشاركة في مهّمات حفظ الّسالم.

يعمل المكتب بالتعاون مع المنّظمة
الكوستاريكّية “بانيامور” ومع منّظمة

“ورلد فيجن” بهدف خفض حوادث
االستغالل الجنسي لألطفال في السياحة

في كوستاريكا التي تشمل األطفال،
ومتصفحي اإلنترنت ورّواد األعمال في
القطاع غير الرسمّي في هذه العملّية.

في كندا، تّم تنظيم ثالثة منتديات حول 
“حماية األطفال والمراهقين المسافرين 
تنظيم  إلى  إضافة  السياحة”،  اطار  في 
الوطنّي  الصعيد  على  إعالمّية  حملة 
واإلذاعــة  االجتماعّية،  الشبكات  في 

عن  يزيد  ما  توزيع  تّم  المجموع،  في  المطارات.  وفي  والتلفاز، 
مسافًرا.  ماليين   3 توعية  وتّم  منشوٍر،   9000

إنجازاٌت أخرى للمكتب الّدولي لحقوق الّطفل:

-       -وضع استراتيجيات عمل وبرامج تدريبية حول
حماية حقوق األطفال ضحايا االتجار في كيبيك.

-تقييم االستغالل الجنسّي التجارّي للفتيات والفتيان                                                                                                                                         
                           في بوروندي، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة

                           للطفولة )اليونيسف( والحكومة البوروندّية.

- تدريب قّوات الّشرطة والعاملين االجتماعيين في  جمهورّية الكونغو 
حول اإلتجار بالبشر.

- تبني مدّونة سلوٍك لمكافحة العنف الجنسّي لقّوات األمن في غينيا.
- تفويٌض من منظمة ذو كود- المدّونة للمكتب ينّص على نشر وتمثيل هذه

األداة لمنع اإلتجار الجنسّي لألطفال في كندا وفي العالم أجمع.
 

مجاالت التدخل الخمس للمكتب الّدولّي لحقوق الّطفل 

 األطفال والمواقف الطارئة

 االستغالل الجنسّي لألطفال  



العنف ضّد األطفال في المدارس: دراسة مقارنة بين لبنان والمغرب 
واليمن

حول  المدني  للمجتمع  منارة  شبكة  انشاء  الى  الهادف  المشروع  اطار  في 
الّدولي لحقوق  المكتب  قام  أفريقيا،  الّطفل في الشرق األوسط وشمال  حقوق 
الّطفل ومنّظمة أنقذوا األطفال مع شركائهم المحليين بتوثيق الخطوات المّتخذة 
لمكافحة مشكلة العنف ضّد األطفال في المدارس في لبنان والمغرب واليمن. تّم 
إجراء بحٍث ميدانّي يتضّمن سلسلًة من المقابالت مع المعنيين باألمر، بالتركيز 
على إشراك الفتيات في اإلجراءات الموّثقة. ثّم قام الشُّركاء بتبني استراتيجّية 
بصورٍة  للعمل  البلدان  بين  المحاكاة  وتشجيع  الواعدة  األعمال  لدعم  وطنّية 

أفضل على هذه المسألة.  

انجازاٌت أخرى للمكتب الّدولي لحقوق الّطفل:

- تنظيم مائدة مستديرة بالتعاون مع                                       
وزارة الشؤون الخارجّية والتجارة 

مناقشة                                                        أجل  من  كندا،  في  والتنمية 
قضية الزواج المبكر والقسري

لألطفال.                       

             
                                    

- تنظيم ورشات عمل للنقاش مع الفتيات في ساحل العاج والنيجر وغينيا حول 
األوضاع الراهنة لمنظومة حقوق الطفل.

والجماعات  بالقّوات  المرتبطين  األطفال  إدماج  إعادة  حول  عمل  ورشة   -
المسلّحة، وعلى األخص مصير الفتيات في إسبانيا 

 تعزيز وضعية الفتيات

 األطفال والعدالة

تحليل نظام قضاء األحداث في جيبوتي

من أجل موائمة  نظام عدالة األطفال في جيبوتي مع
المعايير الدولية، قام المكتب بالتعاون مع وزارة العدالة

دقيق  بتحليٍل  للقيام  اليونيسف  ومنظمة  جيبوتي  في 
للنظام،   الّسليم  األداء  على  سلبا  تؤّثر  التي  للمشاكل 
ولطرح التوصيات . كما تم إجراء هذا النوع من البحث 

في أماكن أخرى أيًضا، بما في ذلك المغرب وكند

إنجازاٌت أخرى للمكتب الّدولي لحقوق الّطفل:

تقييم برامج التدّخل وإعادة التأهيل في المؤسسات السكنّية وبرامج   -
التحويل لألطفال الموجودين في نزاع مع القانون في الفليبين. 

بدًءا من عام 2015، قام المكتب بالتعاون مع منّظمة محامون بال   -
يقرب من خمسة  ما  للّضغط على  متطّوع  مئة  أكثر من  بتوجيه  حدود 
عدالة  أنظمة  تعزيز  حول  وأفريقيا  الالتينّية  أمريكا  في  شريًكا  عشر 

األطفال. 

مساهمة المكتب الدولي في اصدار تقرير حول التعذيب والمعامالت   -
السيئة التي يتعرض لها األطفال المسلوبة حريتهم, والذي تم تسليمه من 

المقرر الخاص )خوان أ. منداز(. 

تدريب قّوات الّشرطة والدرك، والقضاء في الكاميرون

 

قام المكتب الّدولي لحقوق الّطفل بالتعاون مع حكومة الكاميرون واليونيسف، 
بتطوير األدوات الالزمة والّدورات الّدائمة التي تعّد اآلن جزًءا من تدريب 
هذا  في  خاصة  جدا  نشًطا  المكتب  يعّد  الكاميرونية.  والقضاة  األمن  قوات 

المجال في أكثر من 20 دولةمنذ 2012



دراسة تشخيصية لنظام حماية األطفال في التشاد:
 

المكتب  قام  التشاد,  في  االجتماعية  الشؤون  ووزارة  اليونسيف  منظمة  مع  بالتعاون 
الدولي لحقوق الطفل ببعث مشروع يهدف الى انشاء سياسة وطنية لحماية األطفال 

في التشاد.

من أجل هذا الغرض، تّم رسم الخرائط وتقييم نظام حماية األطفال من خالل تحليل ما 
يزيد عن 200 مستنًدا، وإنشاء لجنة توجيهّية، وإجراء المقابالت التي شارك فيها 60 
طفالً وموّظًفا. ويستمر هذا المشروع بفضل تطوير التدريب المستمّر والمتكامل في 
مدارسالشرطة، وقّوات الّدرك والجيش، والعمل االجتماعي والقضاء. إلى يومنا هذا، 

يتم تطبيق مجال الخبرة هذا في اثني عشر بلًدا في الشرق األوسط وأفريقيا.
 

دعم وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني وإنشاء شبكة المنارة

منذ أكثر من ثالث سنوات، قام المكتب بتدريب ما يزيد عن 10 شركاء من  المجتمع 
المدني من تسعة بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

وذلك لتعزيز قدراتهم البحثية وفهمهم لحقوق األطفال. وقد أدت هذه الشراكات  إلى 
البلدان، وإلى  الواعدة في مختلف  الممارسات  للتحاليل والبحوث حول  نشر مشترك 

ورش العمل اإلقليمية، مما ساعد على جعل حقوق الطفل حقيقة ملموسة

انجازات أخرى للمكتب الدولي لحقوق الطفل:
عن  المسؤولين  المدافعين  مساندة   -
المساعدة القانونية الممنوحة لضحايا 

االتجار في البيرو.

- تكوين وتعزيز قدرات 
قوات األمن في أفغانستان,

العراق, األردن, ليبيا ,
                                                      تونس واليمن..

 تعزيز القدرات 

المجاالت الخمسة للخبرة التقنّية للمكتب الّدولّي لحقوق الّطفل 

 المسؤولّية االجتماعّية للّشركات تجاه األطفال

بالتعاون مع مختلف الّشركاء من المؤسسات واألفراد في
 مقاطعة كيبيك،قام المكتب بتطبيق دراسة مبتكرة لتحديد كيفية
 نظر المنّظمات إلى األثر الذي تتركه أنشطتها على األطفال
 وحقوقهم. كما قام المكتب بتقديم التوصيات بصورٍة عملّية

 وإيجابّية للّشركات بهدف تحسين إدماج مسؤولياتها نحو
 األطفال في أعمالها االقتصادية ، وذلك في ضوء المعايير

 الدولية بشأن هذه القضايا

تقرير حول الوضع الراهن لبرنامج عملية ادماج حقوق األطفال في ميزانّية 
بوركينا فاسو

الميزانّية  حول  دراســٍة  بإجراء  المكتب  قام  األلمانّية،  الجمعّية  مع  بالتعاون 
االستراتيجّية  التدابير  تحديد  بهدف  وذلك  فاسو،  بوركينا  في  لألطفال  المخّصصة 

الّدولة. لتعكس االلتزامات السياسّية لألطفال بشكٍل أفضل في دورة ميزانّية 
نتائج  ساعدت  المقابالت،  طريق  عن  عام  مسٍح  وأجــراء  ــّي،  األّول التقرير  بعد 
تقّدمّي الستراتيجّية عمٍل  إطاٍر  تأسيس  الميدانّي على  والعمل  التحضيرّية  الدراسة 
االقتصاد  وزارة  عمل  نظام  في  والشباب  األطفال  حقوق  إدماج  تحسين  أجل  من 

فاسو.  بوركينا  والمالّية في 
  

  األطفال والعالم االقتصادي



نيا لحماية األطفال في حاالت الطوارئ االنسانية، رقم 14: عدالة  المعايير الدُّ
األطفال

 
تم تكليف المكتب من قبل فريق العمل العالمي لحماية الطفل 

بالتوثيق والتوضيح الّدقيق للمعايير الّدنيا لحماية الّطفولة في 

حاالت الّطوارئ اإلنسانّية، خاّصة حول  نظام عدالة األطفال      .

 وقد أجرى المكتب عدة مشاورات، بما في ذلك جلسة مخصصة

 في مؤتمر عقد في جنيف، من أجل فهم أفضل وتنفيذ فعال لهذه

 المعايير الدنيا

إنجازاٌت أخرى للمكتب الّدولي لحقوق الّطفل:

- التطوير المستمر لكتاب توضيحي لحقوق أطفال السكان األصليين في مقاطعة كيبيك.

- تقييم نظام عدالة األطفال في المغرب.

- إجراء دراسة حول المسار القضائي لألطفال الضحايا والّشهود على الجريمة في مقاطعة كيبيك.

- دراسة حول حقوق الطفل في منطقة البحيرات العظمى في افريقيا : نشر الموجزات الوطنّية حول تجربة 

بوروندي، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا لتطبيق حقوق الّطفل.

وللمعلّمين،  االجتماعيين،  وللعاملين  األمور،  ألولياء  المخّصص  الّطفل”  حقوق  “معرفة  كتاب  نشر   -

وللمحامين، ولجميع األشخاص اآلخرين المسؤولين عن حماية وتعزيز حقوق الّطفل في مقاطعة كيبيك.

مشروع التوسع اإلقليمي لخدمات المكتب المركزي لحماية القاصرين واألسرة 
ومعاقبة االتجار بالبشر في بنين

بعد أن قام المكتب بمرافقة عملّية وضع تدريٍب لقّوات األمن في مدارس 
الشُّرطة حول حقوق وحماية األطفال، عمَل -بالتعاون مع اليونيسف- على 

مشروٍع لتوسعة خدماته لما يزيد عن موقع مدينة كوتونو والمناطق المحيطة 
بها، وتوحيد إجراءاتها.

مبادرة إقليمية لدعم نظام عدالة األطفال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

في اطار مبادرة المكتب الّدولّي لحقوق الّطفل بالتعاون مع المكتب اإلقليمّي 
لليونيسف للّشرق األوسط وشمال أفريقيا، شارك تسعة وفوٍد من هذه المنطقة 
في ورشة عمٍل إقليمّية حول عدالة األطفال من أجل تحقيق مراجعة استراتيجّية 

للدور والعمل الذي تقوم به الوحدات المتخّصصة التي تعمل مع األطفال. 

لالتجاهات  شامل  تحليليٍّ  تقريٍر  عن  أجريت  التي  المناقشات  نتائج  أسفرت 
الرئيسية في نظام عدالة األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

pour mineurs dans la région MENA.

 البحوث التطبيقية

 التأييد والدعم المؤسسي

انجازات أخرى للمكتب الدولي لحقوق الطفل :

التشاور مع وزارة العدل بجمهورية جيورجيا من أجل دعم وتطوير   -
خطة وطنية تهدف الى تعزيز القدرات الهادفة الى اصدار مدونة خاصة 

بالطفل وحقوقه.

المتعلقة  األنشطة  حول  األطراف  المتعددة  الحوارات  في  المشاركة   -
بمدونة قواعد سلوك خاصة بحماية األطفال من االستغالل الجنسي في 

اطار السياحة في كندا وعلى الصعيد الدولي. 



تقرير حول الوضع الراهن واإلجراءات التشغيلّية القياسّية، والّدورات التدريبّية في غانا

بالتعاون مع اليونيسف، عّزز المكتب قدرات الشُّرطة في غانا. يهدف المشروع إلى 
إنتاج دراسات تشخيصية عن حالة حقوق الطفل وممارسات الشرطة، وتقديم الدعم 
الفني ألكاديميات ومدارس الشرطة من خالل برنامج تدريبي، وإيجاد أدوات تدريٍب 
المعلومات  إدارة  تسهيل  بهدف  وذلك  القياسّية،  التشغيل  إجراءات  تطوير  على  بناًء 
الذين في نزاع  الّشهود أو  المتعلّقة بمستندات األطفال الضحايا، أو  البيانات  وقواعد 

مع القانون.

قة في األمور المتعلقة باألطفال  تطوير المبادئ التوجيهية بشأن العدالة الُمطبَّ
ضحايا الجريمة والشهود عليها

عام 2003، قّدم المكتب نسخته الخاّصة من المبادئ التوجيهّية بشأن العدالة المطّبقة 
المجلس  بشّدة  وأّيده  عليها،  والشهود  الجريمة  باألطفال ضحايا  المتعلّقة  األمور  في 

االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة عام 2005

عام 2007، قام المكتب، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة، واليونيسف بنشر نسخة مالئمة لألطفال من المبادئ التوجيهية،

 والمتاحة بسّت لغات.
 

إنجازاٌت أخرى للمكتب الّدولي لحقوق الّطفل

حماية                            ألنظمة  الراهنة  األوضــاع   حول  تقريًرا   14-
والعاملين                                    ـــن  األم قــــّوات  ودور  الــّطــفــل  حــقــوق 

تليها تنظيم ما يزيد عن 25  االجتماعيين والقضاة، 
أولّية ومختّصة. تدريبّية  زمة 

تدريب                              حــول  الخبراء  عمل  ورشــة  تقرير  نشر   -
دول                             في  الّطفل  حقوق  حول  األمــن  ــّوات  ق موظفي 

بالفرنسّية. الناطقة  أفريقيا 
 

دورة تدريبّية حول حقوق الّطفل في وزارة الشؤون الخارجّية والتجارة والتنمية

يقّدم المكتب العديد من الدورات العملّية حول حقوق الطفل في الوزارة. المسؤولون 
الذين يشاركون في هذه الّدورات يصبحون مخّولين بدورهم لمعرفية كيفّية دمج حقوق 

األطفال وحمايتهم في سياسات وبرامج التنمية الّدولّية.

النزاعات  في  المشاركين  األطفال  حماية  حول  مالي  في  العسكرية  القوات  تدريب 
المسلحة

تدريبّية  حزمًة   ، الّطفل  لحقوق  الّدولّي  المكتب  أصدر  مالي,  يونسيف  مع  بالتعاون 
للجيش المالّي، حول حماية الّطفل الموجود في نزاعاٍت مسلّحة. ثّم قام المكتب بتدريب 
الّدورة  نفس  إعطاء  قادرين على  بدورهم  ليكونوا هم  لليونيسف  الوطنّيين  الموّظفين 

التدريبية للقّوات العسكرّية في مالي. 

إنجازاٌت أخرى للمكتب الّدولي لحقوق الّطفل:

 

بالبشر اإلتجار  لمكافحة  األمــر  يهّمهم  من  مع  كندا  في  المدّربين  تدريب   •

الّدولّية الحكومّية  غير  للمنّظمات  موّظًفا   200 عــن  يزيد  مــا  تــدريــب   •
ــي ذلك  ــّطــفــل، بما ف ــات مــراقــبــة انــتــهــاك حــقــوق ال ــّي ــة حــول آل ــّي ــّدول ــرال وغــي
الــــعــــاج.  ـــــل  ـــــاح وس والــــــــعــــــــراق،  واألردن،  كــــولــــومــــبــــيــــا، 

التدريبّية  الــحــزمــة  حــول  للمدّربين  ــا  ــًب تــدري  20 عــن  يــزيــد  ــا  م تنظيم   •
ــن. ــي ــي ــاع ــم ــت ـــاة والــعــامــلــيــن االج ـــض ـــقُ ــــــن وال ــــاع واألم ــــّدف ــــقــــّوات ال ل

 أدوات وأدّلة مرجعّية وتعزيز االطار المعياري

 تنشيط الدورات التدريبية  



البيانات المالية 

شركاؤنا التقنّيون والمالّيون األساسيون على مدى الخمس سنوات الماضية

إدارة مالّية ترّكز على النتائج وحريصة على تقليل التكاليف اإلدارّية بهدف اإلسهام في تطبيق حقوق الّطفل

89% 70%

11%

14%

14%

10%

 الحوكمة واالدارة
 تنفيذ البرامج والتنمية

المعلومات المالية المقّدمة تخّص السنة المالية 2013-2014 - وكانت ميزانية المكتب الدولي لحقوق الطفل لهذه الفترة 2732342 $ دوالًرا كندّيًا )ما يزيد 
عن 101% مقارنة بالعام الّسابق(.

 القطاع الخاص
 اسهامات الخدمات

 االسهامات الحكومية
 اسهامات المنظمات الدولية

البنك الّدولّي- إدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم- الحكومة الكندّية )منّظمة وضع المرأة كندا  
وزارة الشؤون الخارجّية واالقتصاد والتنمية- وزارة العدل(- حكومة كيبيك )وزارة العدل(- حكومة 
السويد )وزارة الشؤون الخارجّية(- المنظمة الدولية للفرنكفونية- منّظمة أنقذوا األطفال- منّظمة أرض 
أربعين  وحوالي  فيجن-  ورلد  األمريكّية-  الخارجّية  وزارة  يونيفرساليا-  منّظمة  اليونيسف-  البشر- 

منّظمة مدنّية كندّية.

بعض إصدارات المكتب الّدولّي لحقوق الّطفل

متوّفر على الموقع اإللكتروني للمكتب الّدولّي لحقوق الّطفل
www.ibcr.org

األمن •  قوات  حول  األطفال  حماية  لنظام  العام  الوضع  حول  تقرير 
والعدالة في بوروندي وتشاد

تقييم التغييرات المتعلقة بمعارف، وسلوك قّوات الّدفاع واألمن- الخبرات • 
والدروس المستفادة من شرق وغرب ووسط أفريقيا.

المبادرة اإلقليمية لدعم نظام عدالة األطفال في الشرق األوسط وشمال • 
أفريقيا، وخاّصة لوحدات الّشرطة المختّصة في حماية األسرة والطفل.

األساسية •  المهارات  إدماج  األفكار حول  لتبادل  الخامسة  العمل  ورشة 
التي تّم تكييفها مع حقوق الطفل، في تدريب وممارسة الشرطة وقّوات 

الّدرك في أفريقيا

تقرير حول الوضع الراهن حول تدريب قّوات األمن عن حقوق الّطفل • 
في ساحل العاج

الّدليل اإلرشادّي للمدافع العام العامل في النظام القضائي في بيرو• 
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الّدليل اإلرشادّي للمدافع العام العامل في النظام القضائي في بيرو• 
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“كفاءة مهنية”
سيرجيو باسان

موضف مسؤول بالعلوم السلوكية  والعمليات الدولية في الدرك الملكي في كند

“ثقة”
نيافاس ألفاراس

مسؤول عن المشروع القطاعي , ألمانيا 

“منظور حديث ومعاصر بخصوص الطفل”
روضة بيوض

رئيس دائرة حماية األحداث, مديرية الشرطة القضائية, تونس

“مرونة”
دارين الحاج

المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب, لبنان

“مقاربة منهجية”
نزيجاماسابو ليا-باسكاسي

عضو في المجلس األعلى للقضاء
بوروندي 

“صوت”
كاثلين ديفور

مديرة كافاك أوتاويه, كند

“مدافع عن حقوق الطفل”
جون ليابي

مدير قسم الدفاع عن حقوق الطفل
منظمة اليونسيف, أفغانستان

“مصلحة الطفل الفضلى”
ماثورين زاب

ظابط شرطة, الكامرون 

“دعم”
باكاري صوغوبا

مسؤول عن حماية الطفولة, منظمة اليونسيف, التشاد

“استراتيحي”
ميالنا جريلل

مؤسسة ومديرة تنفيذية لمؤسسة بانيامور, كوستا ريكا

“نجاعة”
ايمانويل باياني

مركز حقوق االنسان والتنمية
الكونغو  

“تعاون”
أن ماكومي

قسم عمليات حفظ السالم, األمم المتحدة

المكتب في بضع كلمات...شركاؤنا 


