ما يجب عمله وما ال يجوز
في مجال حماية الطفل

الوحدة
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إدارة عمليات حفظ السالم

الوحدة 3

ما يجب عمله وما ال يجوز في حماية األطفال
افعل [أشياء يجب عملها]
•
•
•
•
•

ال تفعل [أشياء ال يجوز عملها]

تنظيم أنشطة للتوعية بشأن حقوق الطفل ،على •
سبيل المثال مع المجتمعات المحلية.
أخذ رأي الطفل دائما ً في االعتبار.
•
اإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل من جانب
حفظة السالم التابعين لألمم المتحدة وشرطة
الدولة المضيفة.
•
مراع للطفل واحترام
التصرف دائما ً على نحو
ُّ
ٍ
كرامة األطفال وحقوقهم في جميع التفاعالت.
التفكير في المصالح الفضلى للطفل والمبادئ
المتعلقة بعدم اإلضرار في جميع التفاعالت التي
تجري مع األطفال.
•
•
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استخدام عمالة األطفال ،وتوظيف األطفال في
المهام الصغيرة (تلميع األحذية ،غسل السيارات،
تنظيف المنزل)
التقاط صور لألطفال دون موافقة والديهم أو
األوصياء عليهم.
االستسالم لإلحباط في حال عدم التمكن من
مساعدة الطفل على الفور .في حالة اإلبالغ عن
الحاالت إلى المستشار لشؤون حماية األطفال
ومراكز تنسيق الشرطة المعنية بحماية الطفل
فإن الوكاالت المسؤولة ستتولى المتابعة على
النحو المناسب.
قضاء وقت فراغك في غير تكلُّف مع األطفال
المحليين.
االضطالع ،على أساس من حسن النوايا ،بالمهام
التي لست مدرَّ با ً عليها أو مأذونا ً لك في القيام
بها.

الوحدة 4

ما يجب عمله وما ال يجوز في التنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى
افعل [أشياء يجب عملها]
•

إشراك المجتمعات المحلية عند التعامل مع
المسائل المتعلقة بحماية الطفل.

•

إجراء مناقشات مباشرة مع المجتمعات
المحلية دون إشراك شرطة الدولة المضيفة.

•

إقامة عالقات عمل مع سائر عناصر البعثة
والجهات الفاعلة الخارجية التي تضطلع
بأدوار ومسؤوليات متعلقة بحماية الطفل.

•
•

تقديم المساعدة المباشرة لألطفال
تجاهل مؤسسات الدولة المضيفة في إجراءاتك
المتخذة لحماية الطفل.

•

إبالغ المستشار لشؤون حماية الطفل بجميع
انتهاكات حقوق الطفل في الوقت المناسب
البحث عن فرص للقيام بأنشطة مشتركة مع
الشرطة المحلية ،من قبيل بناء القدرات،
والتوعية والدوريات.

•

التفاوض مع الجماعات المسلحة أو القوات
المسلحة لإلفراج عن األطفال الجنود.

•
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ال تفعل [أشياء ال يجوز عملها]

الوحدة 5
ما يجب عمله وما ال يجوز في عمليات الرصد واإلبالغ
افعل [أشياء يجب عملها]

ال تفعل [أشياء ال يجوز عملها]

• المساهمة في رصد االنتهاكات • تجاهل انتهاكات حقوق األطفال
التي ال ترتبط ارتباطا ً مباشراً
الجسيمة ضد األطفال واإلبالغ
بالنزاع المسلح.
عنها.
• لدى شهود انتهاكات لحقوق
• إيالء األولوية دائما ً للسرية
الطفل ،القيام على سبيل األولوية
وسالمة الطفل عند اإلبالغ عن
انتهاكات حقوق الطفل.
بجمع المعلومات واالهتمام
باحتياجات الطفل فيما بعد.
• اإلسراع بإبالغ جميع الحوادث
• استجواب الطفل الذي كان
التي تنطوي على انتهاكات
ضحية انتهاك جسيم بغرض
لحقوق الطفل إلى المستشارين
لشؤون حماية األطفال.
تقديم التقارير إلى آلية الرصد
واإلبالغ.
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الوحدة 8 7 6

ما يجوز عمله وما ال يجوز في االضطالع بأدواركم ومسؤولياتكم
افعل [أشياء يجب عملها]
•
•
•
•

ال تفعل [أشياء ال يجوز عملها]
•

دعم اإلجراءات التي تتخذها شرطة الدولة
المضيفة لمنع الجريمة.
•
الدعوة لدى شرطة الدول المضيفة إلى
استخدام االحتجاز بوصفه مالذاً أخيراً.
الترويج لألساليب المالئمة لألطفال ولمصالح
•
الطفل الفضلى عند استجواب األطفال
بواسطة شرطة الدول المضيفة.
تعزيز المعايير الدولية عند مخالفة القانون •
الوطني للقانون الدولي.
•
•
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تعريف شرطة الدولة المضيفة ما تفعله ،ألنك
تعرفه بشكل أفضل منهم.
تجاهل المعايير الدولية لمبادئ قضاء
األحداث في أثناء القيام بتوجيه شرطة الدولة
المضيفة.
تجاهل المعايير الدولية عندما تقوم شرطة
الدولة المضيفة باحتجاز األطفال مع البالغين.
تجاهل المعايير الدولية حين ال تضع شرطة
الدولة المضيفة في اعتبارها حضور أحد
الوالدين أو أخصائي اجتماعي في أثناء
االستجواب.
التقاط صورة ألحد األطفال.
تجاهل عالمات الكرب النفسي البادية على
الطفل.

