______________________________________________________________

الوحدة :1
األطفال في سياقات حفظ السالم
______________________________________________________________

لمحة عامة
هتدف هذه الوحدة إىل تعريف الدارسني مبفهوم الطفل وزيادة وعيهم بأثر النزاع املسلح على األطفال .وتعرض الوحدة أيضاً
أنواع االنتهاكات ضد األطفال اليت سيواجهها ضباط شرطة األمم املتحدة يف مناطق بعثاهتم.
نتائج التعلم
•

القدرة على توضيح من هو الطفل ولماذا يكون األطفال أكثر عرضة للخطر في أثناء النزاعات المسلحة وفي حاالت ما
بعد النزاع.

•

القدرة على وصف أثر النزاع على األطفال ،مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة الستة واألشكال األخرى
للعنف/االعتداءات املرتكبة ضد األطفال.
إدراك الشواغل اجلنسانية وجوانب الضعف لدى الفتيان والفتيات خالل النزاعات املسلحة.

•

األنشطة
•
•
•
•

عرض بربنامج باوربوينت
العمل يف جمموعات بشأن دراسات احلالة اإلفرادية
استخالص املعلومات
اختبار سريع

مواد تعليمية للتوزيع
•
•
•
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دراسة احلالة اإلفرادية 1
دراسة احلالة اإلفرادية 2
دراسة احلالة اإلفرادية 3

الفترة المخصصة لتيسير التعلُّم
 ٩٠دقيقة
مالحظات المدرب
الشريحة :١نتائج التعلم
سرتكز هذه الوحدة على احلاالت اليت يواجهها األطفال يف سياقات النزاع وما بعد النزاع .واهلدف من الوحدة هو أن
تتعرفوا على مواقف شائعة سوف تصادفوهنا يف عملكم بوصفكم ضباط شرطة تابعني لألمم املتحدة يف منطقة بعثتكم .فستحدد
الوحدة من هو الطفل ،وتتناول مواطن الضعف اخلاصة لألطفال وتوضح خمتلف أنواع انتهاكات حقوق الطفل يف سياقات
النزاع وما بعد النزاع .وسيجري يف الوحدات التالية استكشاف األدوار واملسؤوليات املنوطة بضباط شرطة األمم املتحدة فيما
يتصل هبذه االنتهاكات.
فتحدد الشرائح من  ٢إىل  ١٤من هو الطفل ،وضعف األطفال يف أثناء النزاعات املسلحة ،ومفهوم محاية الطفل.
الشريحة  :٢من هو الطفل؟
يوجه السؤال التايل إىل جمموع الدارسني .ويشجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تستكمل املناقشة باإلجابات
املقرتحة املقدمة يف الشرائح التالية.
من هو الطفل؟
الشريحة  :3من هو الطفل؟
الطفل ،وفقا التفاقية حقوق الطفل ،هو كل إنسان دون الثامنة عشرة من العمر.
وفي حين أن كل شخص دون سن  ١٨عاماً هو طفل ،بالنسبة ألفراد األمم المتحدة ،فإن التعريف الوارد يف
االتفاقية يأخذ بعني االعتبار االختالفات الثقافية والقانونية ،مثالً ،يف بعض البلدان اليت يبلغ فيها األطفال الرشد قبل سن
الثامنة عشرة ،إما عن طريق بدء العمل الفعلي أو بالقدرة على القيادة .وتتفاوت كذلك السن القانونية للعمل والتصويت تبعاً
للتشريعات احمللية .بيد أنه جيب على أفراد األمم املتحدة االلتزام باملعايري الدولية ،واعتبار مجيع األشخاص دون  ١٨عاماً من
العمر أطفاالً ،يف مجيع الظروف.
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الشريحة  :4من هو الطفل؟
إذا وجب عليك التعامل مع أحد األطفال ،فمن املهم أن تويل االهتمام ملستوى مناء كل طفل ونضجه ،وهو شيء فريد
خيصه ،وقد يؤثر هذا على طريقة توجيه األسئلة يف أثناء االستجوابات ،أو كيفية تقدمي التوضيحات ملا حدث ،وما إىل ذلك.
الشريحة  :٥جوانب نماء الطفل
يوجه السؤال التايل إىل جمموع الدارسني .ويشجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تستكمل املناقشة باإلجابات
املقرتحة املقدمة يف الشرائح التالية.
ما هي اجلوانب املختلفة لنماء الطفل؟
الشريحة  :6جوانب نماء الطفل
ينمو األطفال مبعدالت خمتلفة ويف أوقات خمتلفة فيما يتعلق باجلوانب البدنية والعقلية والعاطفية واالجتماعية .فالفتاة اليت
عمرها  14عاماً قد تبدو ناضجة من الناحية اجلسمانية؛ غري أن منوها العقلي والعاطفي واالجتماعي ال يزال يف مرحلة التكوين
وليس مكتمالً .وإذا مل يتلق الطفل املستوى املناسب من املدخالت وإذا نشأ يف بيئة تفتقر إىل االحرتام أو إىل تلبية احتياجاته،
فإن هذا من شأنه أن يؤثر سلباً على منائه.
الشريحة  :7جوانب نماء الطفل
يوجه السؤال التايل إىل جمموع الدارسني .ويشجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تستكمل املناقشة باإلجابات
املقرتحة أدناه.
ماذا يلزم لكي يبلغ الطفل حظه الكامل من النماء؟
❖
❖

❖
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التغذية السليمة (الصحة).
احلماية من العنف واإلساءة واالستغالل واإلمهال (على املستويات األربعة مجيعاً ،أي البدين والعقلي والعاطفي
واالجتماعي)
التحفيز (النماء العاطفي والعقلي ،واملشاركة االجتماعية ،والتعليم ،واهلوية ،ومهارات العناية بالذات)

❖
❖

❖
❖

❖
❖

اللعب (املشاركة االجتماعية  ،والصحة  ،والنماء العاطفي ،واهلوية)
األسرة الداعمة (النماء العاطفي ،واملشاركة االجتماعية ،والتعليم ،واهلوية ،ومهارات العناية بالذات ،واألسرة،
واألقارب)
احلُب (مهارات العناية بالذات ،والنماء العاطفي ،واملشاركة االجتماعية ،واألسرة ،واألقارب)
احلماية من االعتداء واإلمهال العاطفي (مهارات العناية بالذات ،والنماء العاطفي ،واملشاركة االجتماعية ،واألسرة،
واألقارب)
النماذج اإلجيابية لالقتداء هبا (األسرة ،واألقارب ،واهلوية ،والعناية بالذات)
االنضباط التعليمي يف سياق يسوده احلب (مهارات العناية بالذات ،والنماء العاطفي ،واملشاركة االجتماعية ،واألسرة،
واألقارب)

الشريحة  :8جوانب نماء الطفل
يعتمد األطفال على البالغني وعلى البيئة اخلارجية يف عملية منائهم .والطريقة اليت يعاملهم هبا البالغون وجمتمعهم تؤدي دوراً
كبرياً يف التأثري على سلوكهم .وجيب أن يفهم ضباط الشرطة هذه املسألة عند التعامل مع األطفال يف سياق عملهم .ذلك أن
املسؤولية عن محاية الطفل من مجيع أشكال العنف واإلساءة واإلمهال واالستغالل تقع على عاتق الشرطة .ومن واجب الشرطة
أن يكون هلا تأثري إجيايب على حياة األطفال.
الشريحة  :٩ما السبب في أن األطفال أكثر عرضة للخطر من البالغين؟
يوجه السؤال التايل إىل جمموع الدارسني .ويشجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تستكمل املناقشة باإلجابات
املقرتحة املقدمة يف الشرحية التالية.
ما هو السبب يف أن األطفال أكثر عرضة للخطر من البالغني؟
الشريحة  :10ما هو السبب في أن األطفال أكثر عرضة للخطر من البالغين؟
األطفال ال يزالون يف طور النمو .وهذا يعين أن مناءهم البدين واملعنوي والفكري مل يكتمل بعد .والعوامل اليت تؤثر سلباً
على مناء الطفل ،مثل االفتقار إىل التغذية املناسبة والرعاية الصحية  ،واالنقطاع عن التعليم ،والصدمات النفسية بسبب التعرض
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للعنف ،ميكن أن يكون هلا آثار طويلة األمد على حياة ذلك الطفل .وميكن أن يشكل العنف الناجم عن النزاع املسلح خطراً
على مناء األطفال.
وميكن التأثري يف األطفال بسهولة أكرب وقد ال يدركون متاماً عواقب أفعاهلم .وبالتايل يسهل التالعب هبم ودفعهم إىل
ارتكاب أفعال قد ترتتب علها عواقب وخيمة ،مثل القتال إىل جانب مجاعة مسلحة يف مقابل مكافآت نقدية موعودة .فعلى
سبيل املثال ،قد يتم إغراؤهم باالنضمام إىل قوة أو مجاعة مسلحة ظناً منهم أهنم سيحصلون على عمل أو على احلماية من
العنف.
ويعتمد األطفال على هياكلهم األسرية واجملتمعية واحلكومية من أجل احلماية والرعاية .وكثرياً ما تتضرر هذه اهلياكل أو
تدمر خالل النزاع املسلح .وهذا يرتك األطفال دون دعم .وال ميتلك األطفال نفس الوسائل اليت لدى البالغني للتعامل مع
املواقف الصعبة.
الشريحة  :١١فئات األطفال الذين لهم صلة بأجهزة القانون
يوجه السؤال التايل إىل جمموع الدارسني .ويشجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تستكمل املناقشة باإلجابات
املقرتحة املقدمة يف الشرحية التالية.
ما هي الفئات املختلفة من األطفال الذين ميكن أن يكون هلم صلة بأجهزة القانون ؟
الشريحة  :12فئات األطفال الذين لهم صلة بأجهزة القانون
يف أوقات النزاع املسلح  ،وكذلك يف أوقات السلم ،قد يكون لألطفال صلة بأجهزة القانون .ويكون ذلك يف أربع فئات
من احلاالت:
 -1عندما يكون األطفال ضحايا العتداء أو عمل إجرامي
 -2عندما يكون األطفال شهوداً على اعتداء أو عمل إجرامي
 -3عندما يُتهمون أو يدانون بارتكاب فعل إجرامي
 -4وميكن أن ينتمي الطفل للفئات الثالث مجيعاً يف آن واحد.
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ومن املهم أن يشار حتديداً إىل أن األطفال املرتبطني جبماعات مسلحة أو قوات مسلحة ينبغي اعتبارهم يف املقام األول
ضحايا عمل إجرامي ،على الرغم من أهنم رمبا يكونون قد ارتكبوا جرائم عنيفة يف أثناء ارتباطهم هبا ،ألن جتنيد األطفال ،وفقاً
للقانون الدويل  ،يعترب من جرائم احلرب.
وتعين عبارة ’’األطفال املخالفون للقانون‘‘ األطفال املشتبه فيهم أو املتهمني أو املدانني بارتكاب خمالفة أو جرمية .أما
عبارة’’األطفال الذين هلم صلة بأجهزة القانون‘‘ األوسع نطاقاً فتعين مجيع األطفال الذين هلم احتكاك بوكاالت إنفاذ القانون
والنظام القضائي ،سواء كمجرمني أو شهود أو ضحايا.
األطفال مخالفون للقانون

األطفال لهم صلة بأجهزة
القانون

عندما يُتهمون أو
يدانون بارتكاب فعل
إجرامي

عندما يكونون ضحايا
العتداء أو عمل إجرامي
عندما يكونون شهوداً على
اعتداء أو عمل إجرامي

وقد يكون من الصعب يف أي سياق ،ولكن بصفة خاصة يف أوقات النزاعات املسلحة ،التمييز بني هذه الفئات ،وقد
يكون األطفال الذين هلم احتكاك بالقانون ،على سبيل املثال ضحايا وجناة يف آن واحد .وسوف نستخدم الحقا يف هذه
الوحدة دراسة حالة للمزيد من مناقشة هذه املسألة.
الشريحة  :١٣حماية الطفل
وجه السؤال التايل إىل جمموع الدارسني .ويشجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تستكمل املناقشة باإلجابات
ي ّ
املقرتحة املقدمة يف الشرحية التالية.
ما هي محاية الطفل؟
الشريحة  :14حماية الطفل
تعرف حماية الطفل بأهنا منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال والتصدي هلا.
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وتتعلق محاية الطفل جبميع األطفال دون متييز .وهذا يعين أن كل طفل يستحق احلماية ،بغض النظر عن عمره ،أو أصله ،أو
مجاعته العرقية ،أو وضعه اجلغرايف  ،أو نوع جنسه ،أو دينه ،أو أي اعتبار آخر.
وجه السؤاالن التاليان إىل جمموع الدارسني .ويشجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تستكمل املناقشة باإلجابات
ي ّ
املقرتحة أدناه.
 - ١ما نوع النزاعات اليت نشهدها يف العامل اليوم؟
 -٢ما الذي جيعل هذه النزاعات خمتلفة عن النزاعات بني الدول اليت ختوضها اجليوش الوطنية النظامية؟

إجابات مقرتحة:
 -١ما نوع النزاعات اليت نشهدها يف العامل اليوم؟
❖
❖
❖
❖

نزاعات يف داخل البلدان
نزاعات إقليمية
عنف عرقي أو ديين يف داخل البلدان
إرهاب حملي ودويل

 -٢ما الذي جيعل هذه النزاعات خمتلفة عن النزاعات بني الدول اليت ختوضها اجليوش الوطنية النظامية؟
❖
❖
❖
❖
❖

العنف الذي يستهدف السكان املدنيني ،مبن فيهم األطفال ،من جانب اجلماعات املسلحة واحلكومات
انتشار األسلحة (ال سيما األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة)
جتنيد األطفال واستخدامهم من قِبل القوات واجلماعات املسلحة
استخدام العنف اجلنسي من قِبل اجلماعات املسلحة كسالح من أسلحة احلرب
العنف العرقي املوجه ضد جمموعة من السكان ،على سبيل املثال من قِبل إحدى احلكومات ،واإلبادة اجلماعية.

وتقدم الشرحية  ١٥كذلك توضيحات لالنتهاكات اجلسيمة الستة .وميكنك شرح االنتهاكات املختلفة وتعريفها بإجياز
مث تشجيع املناقشات بشأن كل منها من أجل اختبار الفهم األساسي هلا حيث أنه سيجري وصفها بالتفصيل يف الوحدة .٥
وتقدم الشرحية  ١٦أمثلة على أنواع أخرى من انتهاكات حقوق األطفال يف سياقات النزاع املسلح وما بعد انتهاء النزاع كما
تتضمن الشرحية  ١٧أمثلة على االنتهاكات األخرى .وتقدم الشرحية  ١٧بعض االعتبارات اجلنسانية.
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الشريحة  :١٥االنتهاكات الجسيمة الستَّة
اختريت االنتهاكات اجلسيمة الستة املرتكبة ضد األطفال يف أثناء النزاعات املسلحة بسبب العواقب الوخيمة اليت ختلفها
على حياة األطفال  ،وإلمكانية قياسها وحتديدها كمياً .ففي عام  ،٢٠٠٥أنشأ جملس األمن آلية للرصد واإلبالغ لرصد
االنتهاكات اجلسيمة الستة اليت تشكل خرقاً خطرياً للقانون الدويل وتوثيقها واإلبالغ عنها بصورة منهجية .وسيجري توضيح
األساس القانوين للعمل يف الوحدة  .٢وبوصفكم ضباطاً يف شرطة األمم املتحدة ،يُتوقع منكم أن تسامهوا يف اإلبالغ عن هذه
االنتهاكات اجلسيمة الستة يف منطقة بعثتكم .وسيجري شرح آلية الرصد واإلبالغ مبزيد من التفصيل يف الوحدة .٥
وقد حدد جملس األمن ،يف عام  ،٢٠٠٥ستة انتهاكات جسيمة ضد األطفال يف أوقات النزاع املسلح( .)1وهذه
االنتهاكات هي:
 -1قتل األطفال وتشويههم :ويشري إىل أي عمل يؤدي إىل قتل طفل أو أكثر أو يلحق به إصابة (تشويهاً) دائمة.
وميكن أن يكون ذلك عن طريق أعمال متعمدة تقوم هبا اجلماعات املسلحة ،أو يف تبادل إلطالق النار ،أو من
خالل حوادث نامجة عن الذخائر غري املنفجرة أو األلغام األرضية أو التفجريات االنتحارية.
 -2تجنيد األطفال أو استخدامهم :ويشري إىل أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره ،يكون قد مت جتنيده أو استخدامه
قسراً أو طوعاً من جانب قوة أو مجاعة مسلحة بأي صفة .ويشمل ذلك مشاركته يف القتال الفعلي ،أو استخدامه يف
بعثات االستطالع  ،أو للطهي ،أو العمل كحمال ،أو ألغراض جنسية ،أو لدعم القوة أو اجلماعة من خالل أداء
مهام أخرى ،وما إىل ذلك.
 -3العنف الجنسي ضد األطفال :ويشمل أي عمل قسري ذي طابع جنسي يُفرض على الطفل ،مبا يف ذلك
االغتصاب ،واالسرتقاق اجلنسي ،واإلكراه على البغاء ،واحلمل القسري ،واإلجهاض القسري  ،وما إىل ذلك .ويُرتكب
هذا االنتهاك ضد الفتيان والفتيات ،غري أن الفتيات أكثر عرضة خلطره يف أوقات النزاع املسلح.
 -4االعتداءات على المدارس أو المستشفيات:
o
o
o
o

أي هجوم مادي أو هتديد باهلجوم على املباين ،سواء كان هادفاً أو عشوائياً
اهلجوم أو التهديد باهلجوم على تالميذ املدارس
اهلجوم أو التهديد باهلجوم على العاملني يف اجملال الطيب والتعليمي
النهب والتدمري املتعمد للمباين

( )1قرار جملس األمن  1539املؤرخ  22نيسان/أبريل ،2004
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/CAC%20SRES%201539.php
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o

االستخدام العسكري ملباين املدارس واملستشفيات

 -5اختطاف األطفال :ويشري إىل أي نقل للطفل ،أو احتجازه ،أو اعتقاله ،أو القبض عليه ،أو االستحواذ عليه ،أو
اختفائه قسراً ،سواء بصفة مؤقتة أو دائمة .ويف كثري من احلاالت ،يكون اختطاف األطفال مبثابة مقدمة الرتكاب
انتهاكات جسيمة أخرى .فيمكن أن ُخيتطف األطفال ليتم قتلهم أو تشويههم ،أو ليصبحوا ضحايا للعنف اجلنسي،
أو لتجنيدهم يف صفوف قوة أو مجاعة مسلحة

 -6منع وصول المساعدات اإلنسانية لألطفال :ويشمل منع املرور احلر للمساعدات اإلنسانية أو إيصاهلا يف الوقت
املناسب إىل احملتاجني ،مبن فيهم األطفال .وتشمل هذه األفعال اهلجمات املرتكبة ضد العاملني يف اجملال اإلنساين،
وهنب املعونات اإلنسانية ،واحلرمان من إمكانية إيصال اخلدمات .فاجلماعات املسلحة واحلكومات متنع أحياناً وصول
الوكاالت اإلنسانية ،مبا يف ذلك األمم املتحدة ،إىل أجزاء من اإلقليم .وكثرياً ما يُستخدم ذلك حلرمان أجزاء معينة
من السكان ،مثل مجاعة عرقية بعينها أو منطقة يعتقد أهنا تدعم أحد اجلانبني يف الصراع ،من املعونة اإلنسانية.

وكانت معظم النزاعات يف املاضي حروباً بني البلدان ختوضها اجليوش الوطنية النظامية .أما اليوم ،فالغالبية العظمى
من النزاعات املسلحة ليست بني دولتني؛ بل هي تدور داخل الدول وليس بينها.
الشريحة  :١٦انتهاكات أخرى لحقوق الطفل في أثناء النزاعات المسلحة وفي سياقات ما بعد النزاع
وباإلضافة إىل االنتهاكات اجلسيمة الستة ،يتعرض األطفال يف مناطق النزاع ألنواع أخرى من االنتهاكات اجلسيمة .ومن
تلك االنتهاكات ما يلي:
•
•
•
•
•

االستغالل والعمل القسري واالجتار
االحتجاز التعسفي واملطول
التعذيب وسوء املعاملة
التشريد والفصل عن مقدمي الرعاية
احلرمان من التعليم وفرص احلياة األخرى

ويف أوقات النزاع  ،ينهار القانون والنظام ويوجد جمال يتاح فيه للمنظمات اإلجرامية زيادة أنشطتها.
ومن املهم أن يدرك الدارسون أن هذه االنتهاكات كثرياً ما تُرتكب معاً .ومن مث يكون الطفل يف كثري من األحيان
ضحية الثنني أو أكثر من هذه االنتهاكات .فعلى سبيل املثال  ،رمبا يكون قد مت جتنيده قسرا على يد مجاعة مسلحة وتعذيبه
أو اغتصابه من جانب تلك اجلماعة.
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الشريحة  :١٧االنتهاكات األخرى ضد األطفال المحتجزين
ستواجه شرطة األمم املتحدة انتهاكات أخرى حلقوق الطفل يف مناطق البعثات ال تتعلق بالنزاع املسلح ،مثل:
•
•
•
•
•
•
•

إساءة معاملة األطفال من جانب قوات األمن الوطنية (الشرطة واجليش واجلماعات شبه العسكرية)  ،مبا يف ذلك
الضرب واالعتداء اجلنسي
احتجاز األطفال بصورة تعسفية ومطولة
حرمان األطفال اجلناة من احملامني واإلجراءات القانونية الواجبة
حرمان الضحايا األطفال من اللجوء للقضاء
التمييز القائم على أساس نوع اجلنس ،أو األصل العرقي ،أو الدين ،أو اجلنسية
عدم وجود مرافق احتجاز منفصلة لألطفال ،ولألوالد والبنات ،وغري ذلك من اإلجراءات اخلاصة األخرى لألطفال
على أساس املعايري الدولية
وما شابه ذلك.

ويف كثري من األحيان ،ميكن أن تتفاقم هذه االنتهاكات يف سياقات ما بعد النزاع ،كأن يكون نظام العدالة الوطين قد ُد ّمر
جزئياً بفعل النزاع.
الشريحة  :١٨االعتبارات الجنسانية
من املهم أن نفهم أن انتهاكات حقوق الطفل سوف تؤثر بطريقة خمتلفة على الفتيان والفتيات .ولبعض أشكال العنف
مظاهر خمتلفة وخيتلف تأثريها حسب جنس الطفل .ويف حاالت النزاع املسلح ،تكون الفتيات معرضات للخطر بشكل خاص
ألهنن يُستهدفن بالعنف اجلنسي أكثر من الفتيان .وباإلضافة إىل ذلك  ،تواجه الفتيات أو الفتيان الذين يتعرضون لالغتصاب
يف العديد من اجملتمعات الوصم والتمييز يف أسرهم وجمتمعاهتم احمللية؛ وهلذا تأثري سليب قوي على إعادة إدماج الفتيات املرتبطات
بالقوات أو اجلماعات املسلحة يف جمتمعاهتن احمللية ،ألهنن كثرياً ما يقعن ضحايا لالغتصاب ويف معظم احلاالت لالعتداء
اجلنسي.
والفتيان معرضون أيضاً للخطر ألهنم يُستهدفون الستخدامهم كمقاتلني أكثر من الفتيات ،اعتقاداً بتفوق قوهتم البدنية،
مما يزيد خطر تعرضهم للتشويه أو القتل .وعالوة على ذلك  ،فإن هلذا األمر أثراً سلبياً قوياً على إعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم
احمللية ألهنم كثرياً ما ُجيربون على القتل وارتكاب اجلرائم العنيفة األخرى ضد املدنيني.
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وبالرغم من أننا ميكن من الوجهة اإلحصائية أن نرى منطاً يف االنتهاكات اليت تؤثر بشكل خمتلف على الفتيان والفتيات،
من املهم أن نفهم أن الفتيات يُستخدمن أيضاً كمقاتالت وأن الفتيان يكونون كذلك من ضحايا االستغالل اجلنسي.
الشريحتان  ١٩و  :٢٠شرطة األمم المتحدة وحماية الطفل
جلميع عناصر بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم دور تؤديه يف محاية الطفل .وتضطلع شرطة األمم املتحدة بدور حاسم،
ألهنا:
•
•
•
•

تُنشر يف مناطق النزاع وما بعد انتهاء النزاع حيث تتفشى االنتهاكات حلقوق الطفل؛
تضطلع بتوجيه وتدريب الشرطة يف الدولة املضيفة؛ وتسهم يف إرساء سيادة القانون وإصالحات القطاع األمين؛
تتفاعل مع السكان املدنيني ،مبن فيهم األطفال ،وتناط هبا والية احلماية؛
تضطلع بواجب اإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل.
’’إن حماية األطفال من ويالت الحرب حتمية أخالقية ،ومسؤولية
قانونية ،ومن بين مسائل السلم واألمن الدوليين‘‘)2(.

العمل في مجموعات بشأن دراسات الحالة اإلفرادية
الوقت الالزم ٤٥ :دقيقة
 5دقائق

لتقدمي النشاط والتعليمات

 20دقيقة

للعمل يف جمموعات

 20دقيقة

لعروض اجملموعات واملناقشة

سننظر اآلن يف ثالث دراسات حالة إفرادية توضح بعض احلاالت اليت جيري تناوهلا يف هذه الوحدة.
يقسم الدارسون إىل ثالث جمموعاتُ .متنح كل جمموعة  ٢٠دقيقة لقراءة دراسة احلالة املكلفة هبا واإلجابة عن األسئلة.
وليس اهلدف من دراسات احلالة اإلفرادية حتديد إجراءات الشرطة املطلوبة؛ فسيجري استكشاف ذلك يف وحدات
تالية .وإمنا هتدف دراسات احلالة ،بدالً من ذلك ،إىل زيادة وعي الدارسني حبالة األطفال يف مناطق النزاع.
() 2
11

“The Six Grave Violations Against Children During Armed Conflict: The Legal Foundation”, Office of the Special
Representative of the Secretary General on Children in Armed Conflict, November 2013 .

وقد يشعر بعض املشاركني حبساسية إزاء القصة اليت جيري سردها يف دراسات احلالة .وعليك أن تكون ملاحاً وأن ترصد
ردود فعل املشاركني.
توزع دراسة حالة إفرادية واحدة على كل جمموعة.

دراسة الحالة اإلفرادية 1
عثمان مراهق عمره  ١٥عاماً من والية غرب دارفور .حىت وقت قريب كان ينتظم يف مدرسة ثانوية ،وكان يرجو أن يتخرج
منها يف العام املقبل .وكان يريد أن يصبح طبيباً .وكان والده قد بدأ يف مجع املال الالزم إلحلاقه باجلامعة.
مث أغارت إحدى امليليشيات ،قبل شهرين ،على بلدته وتعرضت املدرسة للهجوم .فاضطُر مجيع الطالب واملدرسني إىل
الفرار ،وقُتل معلم عثمان بينما كان حياول محاية طالبه .ورأى عثمان معلمه وهو يُقتل.
واستخدمت امليليشيا املدرسة قاعدة هلا بضعة أيام مث رحلت إىل بلدة أخرى .أصيبت أجزاء من املدرسة بأضرار ومل يعد هبا
سوى معلم واحد فقط ،وهو ال يكفي جلميع الطالب.
ومنذ وقوع اهلجوم  ،انطوى عثمان على نفسه وفقد الشهية .وهو يقول إنه ال يريد العودة إىل املدرسة ألن من املمكن أن
يقع هجوم آخر .ويضيف أن معلمه الذي كان موضع إعجابه قد تويف .ويقول عثمان اآلن إنه مل يعد يريد أن يصبح طبيباً
ويفضل البقاء يف املنزل ومساعدة والده يف رعي املاشية‘‘.
أسئلة:
 -1ما هي العواقب اليت ترتبت على اهلجوم على املدرسة بالنسبة لعثمان؟
 -2ما هو األثر الذي حيتمل أن ُخيلفه اهلجوم على املدرسة على جمتمع البلدة؟
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دراسة الحالة اإلفرادية 2
جندت مجاعة ماي-ماي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية جاك عندما كان عمره  ١٠سنوات .وهذه شهادته فيما يلي:
’’أتذكر اليوم الذي قررت فيه االنضمام إىل مجاعة املاي-ماي .كان ذلك بعد هجوم وقع على قرييت .قُتل أبواي ،كما قُتل
جدي ،وكنت أجري .شعرت خبوف شديد .فقدت اجلميع .ومل يكن أمامي مكان أذهب إليه وال عندي طعام آكله .وظننت
أين سأجد احلماية يف ماي-ماي ،ولكن األمر كان صعباً .فكنت أستطيع أن أرى اآلخرين ميوتون أمامي .وكنت أشعر
باجلوع يف كثري جداً من األحيان وكنت أشعر باخلوف .وكانوا أحياناً جيلدونين ،وبقسوة شديدة أحياناً .وكانوا يقولون إن
ذلك سيجعل مين مقاتالً أفضل .ويف أحد األيام ،جلدوا صديقي الذي كان يبلغ من العمر  ١١عاماً حىت املوت ألنه مل
يقتل العدو .كذلك ،مل أكن أحب أن أمسع الفتيات ،صديقاتنا ،تبكني ألن اجلنود قد يغتصبوهن‘‘.
شهادة مقتبسة من ’’مجهورية الكونغو الدميقراطية :األطفال يف احلرب ،إجياد أمل يف املستقبل‘‘ ،منظمة العفو الدولية.٢٠٠٦ ،

أسئلة:
 -1هل جاك ضحية أم شاهد أم ٍ
وضح إجابتك.
جان؟ ّ
 -2هل انضم جاك إىل مجاعة مايي-مايي طوعاً أم أ ِ
وضح إجابتك.
ُجرب على ذلك؟ ّ

دراسة الحالة اإلفرادية 3
خالل دورية يف خميم املشردين داخلياً بالقرب من باتانغافو يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،تصادف أنت وزميلك من الشرطة
الوطنية جمموعة من املدنيني الذين يأتون إليكما ويشكون من من أن بعض األنشطة الالأخالقية جيري ارتكاهبا يف املخيم
ليالً .فتوجهان إليهم بضع أسئلة تفهمان منها أهنم يتحدثون عن فتيات صغريات ميارسن البغاء .ويف أثناء املناقشة مع
اجملموعة تدركان أن بعض الفتيات رمبا يكن أطفاالً فتقرران أن تتخذا بعض اإلجراءات.
تعود أنت وزميلك إىل املخيم يف املساء فتالحظان جمموعة من الفتيات واقفات معاً عند ناصية مظلمة .تقرتبان من الفتيات
وتدخالن معهن يف حمادثة .وتقبل إحداهن أن تتناقش معكما .فتخربكما بأهنا تبلغ  ١٣عاماً من العمر ومسلمة .وتضيف
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أن قريتها تعرضت هلجوم من جانب ميليشيات أنيت-باالكا يف العام املاضي مما اضطرها إىل اهلروب مع أسرهتا .وتقول إن
اهلجوم حدث ليالً وبينما كانوا مجيعاً يلوذون بالفرار اختلط احلابل بالنابل ،وفقدت والديها.

وتضيف أهنا واصلت املشي مع بعض أشخاص ال تعرفهم من قريتها .ووصلوا إىل املخيم بعد  ٣أيام ُِ
ومسح هلم بالدخول.
وتقول إهنا ال تعرف أي شخص يف املخيم وال أحد يساعدها .وهي تريد العودة إىل قريتها للبحث عن أبويها ولكنها ال
متلك أي نقود.
فعرفنها بالبغاء كوسيلة
وتستطرد قائلة إهنا ،قبل بضعة أشهر ،التقت هبذه اجملموعة من الفتيات وكلهن أكرب سناً منهاّ .
لكسب مبالغ صغرية من املال واحلصول على طعام من الرجال الذين يقيمون يف القرى اجملاورة للمخيم .وتقول إهنا تفعل
ذلك منذ شهرين اآلن ولكنها ختربكما بأنه ال يروق هلا .وهي تأمل يف مغادرة املخيم مبجرد أن جتمع بعض املال.
أسئلة:
 -1كيف يؤثّر النزاع على هذه الفتاة؟
 -2هل ميكنك بيان السبب يف أن األطفال يكونون أكثر عرضة للخطر من البالغني يف أثناء النزاع املسلح مع ذكر
بعض األمثلة املستخلصة من دراسة احلالة هذه؟
تعني كل جمموعة شخصاً واحداً يقوم بالعرض فيتلو
بعد  ٢٠دقيقة ،يُطلب إىل الدارسني العودة إىل ُّ
التجمع من جديدّ .
دراسة احلالة بصوت ٍ
ويلخص إجابات اجملموعة على كل سؤال .وبعد كل عرض ،يُطلب من دارسني آخرين التعليق على
عال ّ
إجابات اجملموعة القائمة بالعرض.
تُستخدم اإلجابات املمكنة الواردة أدناه الستكمال املناقشة بعد كل عرض.

إجابات ممكنة:
دراسة الحالة اإلفرادية :1
 -1ما هي العواقب اليت ترتبت على اهلجوم على املدرسة بالنسبة لعثمان؟
•

•
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مدرسه .عثمان أكثر انطواء وحزناً ،وفقد
يشعر عثمان بالضيق من جراء اهلجوم ،وال سيما ملشاهدته قتل ّ
شهيته.
ضاع بعض الوقت الالزم للتعليم بالنسبة لعثمان ،وقد ال يتخرج أبداً.

•

لقد فقد عثمان حلمه بأن يصبح طبيباً.

 -2ما هو األثر الذي حيتمل أن ُخيلفه اهلجوم على املدرسة على جمتمع البلدة؟
•

•

سيتوقف أطفال آخرون عن االنتظام باملدرسة ويتوقفون عن التعليم .وسيعاين اجملتمع من نقص التعليم لدى
هذا اجليل.
رمبا يعاين األطفال اآلخرون الكرب النفسي مثل عثمان.

دراسة الحالة اإلفرادية :2
 -1هل جاك ضحية أم شاهد أم ٍ
وضح إجابتك.
جان؟ ّ
•
•
•

•

جاك ضحية وشاهد ٍ
وجان يف آن واحد.
هو أوالً وقبل كل شيء ضحية ،ألنه فقد أسرته  ،وأ ِ
ُجرب على الفرار وتُ ِرك لريعى نفسه.
وهو شاهد ألنه شهد العديد من االنتهاكات اليت ترتكب يف أثناء فرتة وجوده مع املايي مايي ،مثل اغتصاب
الفتيات وقتل صديقه.
وهو أيضاً ٍ
جان ألنه حارب مع مايي-مايي ورمبا يكون قد قتل مدنيني.

 -2هل انضم جاك إىل مجاعة مايي-مايي طوعاً أم كان جمرباً على ذلك؟
•

•

جاك أجربته الظروف على االنضمام إىل مجاعة ماي ماي :فقد أصبح جاك اآلن يتيماً ألن أسرته قُتلت؛
قد تكون قريته تعرضت للتدمري ،ولذلك فليس أمامه أي مكان يعود إليه.
انضم إىل اجلماعة املسلحة غري مدفوع إال بغريزة البقاء ،وليس باختياره .وتعرض لسوء املعاملة على يد
ميليشيا املاي ماي وأجرب على القتال.

دراسة الحالة اإلفرادية 3
 -1كيف يؤثر النزاع على هذه الفتاة؟
•
•
•
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وشّردت.
لقد فقدت أسرهتا ُ
وقد ضاع منها بالفعل أكثر من سنة من التعليم.
وهي متارس البغاء حبكم الضرورة.

•

ومن املرجح أهنا مصابة بصدمة من جراء اهلجوم الذي وقع على قريتها وفقدان أفراد أسرهتا.

 -2هل ميكنك بيان السبب يف أن األطفال يكونون أكثر عرضة للخطر من البالغني يف أثناء النزاع املسلح مع ذكر بعض
األمثلة املستخلصة من دراسة احلالة هذه؟
•

•

•

إهنا اآلن وقد بلغت  ١٣عاماً من العمر ما زالت يف طور النمو .ومناؤها البدين واملعنوي والفكري معرض
للخطر من جراء نقص الطعام والتعليم والدعم املناسب ،وكذلك من جراء االستغالل اجلنسي والعنف البدين.
يتأثر األطفال بسهولة أكرب ،وهي قد ال تدرك بوضوح عواقب أفعاهلا ،مثل خطر احلمل أو العنف البدين أو
الوصم من أفراد اجملتمع اآلخرين.
لقد أثر النزاع ،كما هو مبني يف دراسة احلالة اإلفرادية هذه ،على نظام محاية هذه الفتاة ،فقد فقدت أسرهتا،
وأفراد جمتمعها احمللي ،ويبدو أنه ال يوجد نظام لدعم األطفال يف هذا املخيم.

الشريحة  :٢١هل لديكم أي أسئلة؟
يُسأل الدارسون عما إذا كان لديهم أسئلة بشأن حمتوى هذه الوحدة .ومن املهم إتاحة الوقت الكايف للرد على مجيع
األسئلة.
يوزع اختبار هناية الوحدة على الدارسني وُمينحون  ١٠دقائق لإلجابة على األسئلة .مث توزع األجوبة ليقوموا بتصحيحها
يصحح كل منهما إجابات اآلخر.
ألنفسهم .يُطلب إىل الدارسني أن يعملوا كل اثنني معاً وأن ّ
الشريحة  :٢٣/٢٢الرسائل الرئيسية
تلخص شرائح الرسائل الرئيسية النتائج املستخلصة اهلامة اليت ترتبط بأهداف الوحدة على النحو املبني يف بداية الفرتة
الدراسية .يُسأل الدارسون عن الرسائل الرئيسية قبل عرض الشرحية اليت تتضمن اإلجابات املمكنة .وسيساعدهم ذلك على
جتميع وإدماج املفاهيم الرئيسية اليت تدرس هلم طوال الوحدة وسيساعدك يف تقييم التعلم والرتكيز على الثغرات أو املعلومات
غري الدقيقة.
وجه السؤال التايل إىل جمموع الدارسني .ويشجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تستكمل املناقشة باإلجابات
ي ّ
املقرتحة الواردة يف الشرائح التالية.
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ما هي الرسائل الرئيسية هلذه الوحدة؟
الرسائل الرئيسية هي:
 -1تعريف الطفل :أي شخص دون سن  ١٨عاماً.
 -2مناء الطفل هو أحد االعتبارات الرئيسية عندما يتعلق األمر حبماية األطفال – وكل طفل خيتلف عن غريه.
 -3يشمل األطفال الذين هلم صلة بأجهزة القانون الضحايا والشهود واجلناة .وكثرياً ما ينتمي األطفال إىل أكثر من فئة
واحدة يف الوقت نفسه.
ويربران اختاذ تدابري إضافية حلماية األطفال.
 -4يزيد النزاع املسلح وحاالت الطوارئ من مواطن الضعف ّ
 -5يوجد العديد من أشكال االنتهاكات حلقوق األطفال يف أثناء النزاع املسلح ،ومنها االنتهاكات اجلسيمة الستة.
 -6يعاين الفتيان والفتيات النزاع بطريقة خمتلفة ،وبعض االنتهاكات حلقوق األطفال يكون هلا تأثري خمتلف وفقاً لنوع
الطفل.
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