التنسيق مع الجهات الفاعلة
المعنية بحماية الطفل
الوحدة 4
إدارة عمليات حفظ السالم

1
2
3
4
Module 4 1

إدراك أن حماية األطفال هي مسؤولية مشتركة بين
الجهات الفاعلة في البعثات ،واألمم المتحدة،
والحكومات ،والمنظمات غير الحكومية
فهم التنسيق بشأن حماية الطفل في بعثات حفظ السالم التابعة
لألمم المتحدة بما في ذلك الدور الذي تؤديه شرطة األمم
المتحدة
فهم الدور الذي يقوم به المستشارون لشؤون حماية الطفل
ومراكز التنسيق المعنية بحماية الطفل التابعة لشرطة األمم
المتحدة

اإللمام بكيفية التعرف على الحاالت المتعلقة باألطفال وإحالتها
إلى الجهات الفاعلة ذات الصلة داخل األوساط المعنية بحماية
الطفل

نتائج التعلم

Module 4 2

التنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى في مجال حماية الطفل
1

داخل بعثة األمم المتحدة

2

األمم المتحدة والجهات الفاعلة
غير الحكومية

3

Module 4 3

الجهات الفاعلة الحكومية الوطنية والمحلية

ينبغي أن تتعاون شرطة األمم المتحدة مع مختلف
:الجهات المعنية بحماية الطفل:

الجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل
داخل بعثة األمم املتحدة

األمم املتحدة واجلهات الفاعلة غري احلكومية

األمم املتحدة
املمثل اخلاص لألمني العام/رئيس البعثة
 اليونيسف
العنصر املدين
 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 املستشار لشؤون محاية الطفل
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ حقوق  منظمة الصحة العاملية
اإلنسان؛ العدالة واإلصالحيات ،وما إىل ذلك  هيئة األمم املتحدة للمرأة
 منظمة العمل الدولية
العنصر العسكري
الفريق العامل املعين حبماية الطفل
عنصر الشرطة
 مركز التنسيق املعين حبماية الطفل التابع لشرطة اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعيات الصليب
األمحر واهلالل األمحر
األمم املتحدة
املنظمات غري احلكومية
 املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة
 املنظمة الدولية للرؤية العاملية
 منظمة أوكسفام الدولية
 اجمللس النروجيي لالجئني
Module 4 4

اجلهات الفاعلة احلكومية الوطنية واحمللية
أمثلة تبعاً للسياق
 العدل
 الشؤون االجتماعية
 الداخلية
 وحدات الضحايا اخلاصة يف الشرطة /وحدات
محاية الطفل
 اجملتمعات احمللية

المستشار لشؤون حماية الطفل
•
•
•

•
•
•
Module 4 5

يعمل مستشاراً وخبرياً لشؤون محاية الطفل يف بعثة األمم املتحدة
يكون مبثابة جهة تنسيق البعثة ألغراض رصد االنتهاكات اجلسيمة الستة واإلبالغ عنها
يقوم باالتصال مع اجلهات الفاعلة األخرى يف جمال محاية األطفال وآليات التنسيق من قبيل
الفريق العامل املعين حبماية الطفل
يضطلع بالدور الرئيسي على نطاق البعثة بشأن احلوار مع أطراف النزاع فيما يتعلق باإلفراج
عن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة واجلماعات املسلحة وغري ذلك من االنتهاكات
يعمل على تعميم مراعاة محاية الطفل داخل عناصر البعثة وبناء القدرات املتعلقة حبماية
الطفل لدى املؤسسات الوطنية والعسكريني وأالشرطة ،وما إىل ذلك
يقوم بالدعوة من أجل محاية األطفال واحرتام حقوق الطفل داخل البعثة

مركز التنسيق المعني بحماية الطفل التابع لشرطة األمم المتحدة
• يمثل جهة االتصال المعنية بحماية الطفل بالنسبة لجميع أفراد شرطة األمم المتحدة داخل البعثة

• يكفل إدماج حماية الطفل في أعمال شرطة األمم المتحدة.
• يدعم اعتماد التوجيهات الخاصة بالبعثات واإلجراءات التشغيلية الموحدة ليستنير بها ضباط شرطة
األمم المتحدة في أعمالهم
• يقدم إرشادات بشأن أساليب االستجواب المراعية للطفل والخفارة المجتمعية

• يقوم بالدعوة إلى االمتثال للقواعد والمعايير الدولية ،بما في ذلك المتعلقة منها باعتقال األطفال
واحتجازهم
• يقدم الدعم ألغراض منع انتهاكات حقوق الطفل واالعتداءات على األطفال ،بما في ذلك االستغالل
واالعتداء الجنسيين ،والتصدي لها.
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خاتمة

) هذه سميرة (متاح بعدة لغات:فيديو
https://www.youtube.com/watch?v=pEaNwDtQRwI

Module 4 7

هل لديكم
أي
أسئلة؟
Module 4 8

ما هي الرسائل الرئيسية لهذه الوحدة؟

Module 4 9

الرسائل الرئيسية
الوعي بدور ومسؤوليات شرطة األمم المتحدة في مجال حماية الطفل
of other actors.وكيفية ارتباطه بالعمل
فهم آليات التنسيق داخل منظومة األمم المتحدة وعلى الصعيد الوطني.
التعرف على الجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل عند الوصول إلى
منطقة البعثة ومعرفة ما يفعله كل منها.
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الرسائل الرئيسية
يعمل مستشارو شؤون حماية الطفل بمثابة واجهة الوصل الرئيسية
بشأن مسائل حماية الطفل بين البعثة والجهات الفاعلة الخارجية
المعنية بحماية الطفل.

يقوم مركز التنسيق المعني بحماية الطفل التابع لشرطة األمم
المتحدة بتيسير التنسيق وتبادل المعلومات مع المستشارين
لشؤون حماية الطفل والموظفين المعنيين بحماية الطفل.
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