______________________________________________________________

الوحدة :2
اإلطار المعياري لحماية الطفل
___________________________________________________________

لمحة عامة
حيق لألطفال التمتع حبماية خاصة مبوجب املعايري الدولية والقانون الدويل ،وقرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة وغريها
من السياسات واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة .وتنطبق هذه الرعاية اخلاصة يف أوقات السلم كما يف أوقات النزاع املسلح.
ومن واجب حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة أن يفهموا القوانني واملعايري الدولية املتعلقة حبماية الطفل وأن يطبقوا هذه
القوانني واملعايري.
نتائج التعلم
•
•

فهم الكيفية اليت ينبغي أن يهتدي هبا شرطة األمم املتحدة يف عملهم بااللتزامات القانونية والوالية املنوطة هبم
التمكن من فهم الكيفية اليت خيدم هبا اإلطار املعياري املتعلق حبماية الطفل ضباط شرطة األمم املتحدة يف الوفاء
بوالياهتم:
 اإلطار القانوين الدويل قرارات جملس األمن السياسات العامة إلدارة عمليات حفظ السالم ،وإدارة الشؤون السياسية ،وإدارة الدعم امليداين -التشريعات الوطنية

األنشطة
•
•
•

عرض بربنامج باور بوينت
عمل يف جمموعات بشأن دراسات احلالة اإلفرادية
اختبار سريع

مواد تعليمية للتوزيع
•
•
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ملخص التفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية
اتفاقية حقوق الطفل

•
•
•

•
•
•
•

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة
قواعد و مبادئ توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة
والية البعثة (يتم توفري مجيع واليات البعثات اليت تنتشر فيها شرطة األمم املتحدة ولكن املادة املوزعة تتعلق بالبعثة اليت
سيجري فيها نشر الضباط على وجه التحديد)
دراسة احلالة اإلفرادية 1
دراسة احلالة اإلفرادية 2
دراسة احلالة اإلفرادية 3
دراسة احلالة اإلفرادية 4

الفترة المخصصة لتيسير التعلم
 ٢،٥ساعة
مالحظات المدرب
يف هذه الوحدة ،نقرتح ختصيص ما ال يقل عن  ٥٠إىل  ٦٠دقيقة لدراسات احلالة األربع لتحقيق تكامل أفضل بني
أهداف التعلم من خالل املمارسات التنفيذية للسيناريوهات املختلفة.
الشريحة  :١نتائج التعلم
يف هذه الوحدة ،سنستكشف إطار محاية الطفل الذي ينطبق على مجيع عناصر عمليات حفظ السالم التابعة لألمم
املتحدة .وحيق لألطفال التمتع محاية ورعاية خاصتني مبوجب القانون الدويل .وباإلضافة إىل ذلك  ،فإن قرارات جملس األمن
التابع لألمم املتحدة والسياسات العامة إلدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين حتدد االلتزامات القانونية حبماية
األطفال الواقعة على أفراد األمم املتحدة يف مجيع عمليات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك شرطة األمم املتحدة.
وجمموعة القوانني واملبادئ التوجيهية الدولية اليت حتمي األطفال واسعة النطاق ومعقدة .ولن يسمح لكم الوقت املتاح
هلذا التدريب باخلوض يف تفاصيل مجيع الصكوك .ولذلك ،فليس اهلدف هو حتويل الدارسني إىل خرباء ،بل جعلهم يدركون أن
محاية الطفل هي التزام وأهنا تقع يف صميم مسؤوليتهم ،وإعطاؤهم حملة عامة عن نطاق القوانني واملعايري الدولية اليت جتعل محاية
الطفل التزاماً عليهم ،واخلوض مبزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالصكوك الرئيسية اليت تتناول حقوق الطفل ومحاية الطفل على
وجه التحديد .وينبغي تشجيع الدارسني على البحث يف بعض هذه الصكوك وقراءهتا لتعميق الفهم .وستساعدهم هذه املعرفة
يف تفاعالهتم مع اجلهات الفاعلة احمللية ،مثل شرطة الدولة املضيفة.
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سرتون أن جمموعة القوانني واملبادئ التوجيهية الدولية اليت حتمي األطفال واسعة النطاق ومعقدة .ويف هذه الوحدة،
سنتمكن من إلقاء نظرة عامة على الصكوك املختلفة ،ولكننا لن خنوض يف مزيد من التفاصيل إال فيما يتعلق بالصكوك الرئيسية
اليت تتصل مباشرة بعمل شرطة األمم املتحدة.
وبوصفكم من ضباط شرطة األمم املتحدة ،سوف تواجهون حاالت كثرية ختص األطفال خالل فرتة نشركم .ومن
األمهية مبكان أن تفهموا كيف توجه القوانني واملعايري واملبادئ التوجيهية الدولية ،فضالً عن السياسات العامة لألمم املتحدة،
مباشرة األدوار واملسؤوليات اليت تضطلعون هبا وترشد أعمالكم.
وبوصفكم من ضباط شرطة األمم املتحدة ،ستعملون بالتعاون مع دوائر شرطة الدولة املضيفة .ويف هذا السياق ،سوف
حتتاجون أيضاً إىل فهم اإلطار القانوين الوطين ملنطقة بعثتكم ألن شرطة الدول املضيفة تعمل وفقاً للقوانني الوطنية .ويف هذه
الوحدة ،سنقوم باستكشاف خمتلف أنواع األطر القانونية الوطنية وكيفية ارتباطها بالقوانني واملعايري الدولية يف جمال حقوق الطفل.
الشريحة  -2اإلطار المعياري
يتألف اإلطار املعياري حلماية الطفل من جمموعة من الصكوك القانونية واملعايري واملبادئ التوجيهية والسياسات الدولية.
وهذه ميكن تصنيفها بشكل عام يف ثالثة أطر:
❖

❖

❖

يتضمن اإلطار القانوين واملعياري الدويل القانون الدويل اإلنساين ،والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،والقانون الدويل
لالجئني .وهو يشمل عدة اتفاقيات ملزمة قانوناً للدول اليت صدقت عليها ،وجمموعة من املعايري واملبادئ التوجيهية
الدولية غري امللزمة.
ويشمل إطار جملس األمن التابع لألمم املتحدة جمموعة من القرارات املتعلقة مبسائل محاية الطفل وواليات خمتلف
بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة اليت تتضمن أحكاما بشأن محاية الطفل.
ويشمل اإلطار اخلاص بإدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين السياسة العامة اجلديدة املتعلقة حبماية الطفل
يف عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة ،وغريها من السياسات ومعايري السلوك اخلاصة جبميع أفراد حفظ السالم.

الشريحة  -3اإلطار المعياري
بصفتك املعلم ،تأكد من أنك تشرح بشكل سليم املستويات الثالثة لتوفري القانون والقواعد واإلرشادات يف اإلطار
الدويل حلماية الطفل ،وهي:
 -1اإلطار القانوين الدويل
 -2مستوى جملس األمن
 -3مستوى السياسات العامة إلدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين/إدارة الشؤون السياسية
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وباستخدام الشرحية  4ميكنك تقدمي املستوى األول .وستوفر الشرحية التالية املعلومات املتعلقة باملستوى األول.
الشريحة  :4اإلطار القانوني الدولي
ينظم القانون الدويل اإلنساين أساليب احلرب ووسائلها ومعاملة األشخاص يف أوقات احلرب ،مبن فيهم األطفال املتضررون
من النزاعات املسلحة أو األطفال املقاتلون .وهو ينطبق يف أوقات النـزاع املسلح.
وينظم القانون الدويل حلقوق اإلنسان الطرق اليت تعامل هبا الدول األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية ،ويتضمن عدة
معايري متعلقة باألطفال .وتنطبق أحكامه يف أوقات السلم ويف أوقات النزاع املسلح.
وينطبق كل من القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان على الدول واجلماعات املسلحة املنظمة .وهناك
فرع من فروع القانون الدويل ينطبق على األفراد ،كما سنرى الحقاً يف هذه الوحدة.
وينظم قانون الالجئني الدويل التعريف القانوين ملن يتعني اعتباره الجئاً ،واحلقوق املنبثقة عن هذا املركز ،وااللتزام القانوين
الواقع على البلدان املستقبِلة .وحقوق األطفال الالجئني منصوص عليها بوضوح يف القانون الدويل .وعلى العكس من ذلك،
فإن األطفال املشردين داخلياً مشمولون يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
الشريحة  :5القانون الدولي اإلنساني
تشكل اتفاقيات جنيف األربع لعام  ١٩٤٩وجمموعة االتفاقيات الدولية اليت تنظم استخدام األسلحة ما يشار إليه عادة
ب ـ’’قوانني احلرب‘‘ .وهي معاً تنظم الكيفية اليت ينبغي أن تتصرف هبا الدول واجلماعات املسلحة يف أوقات النزاع املسلح.
وتنظم اتفاقية جنيف الرابعة( )1معاملة املدنيني يف أوقات احلرب ،ومعناها النزاع املسلح بني الدول .والتفاقيات جنيف
أيضاً بروتوكوالن إضافيان؛ فالربوتوكول اإلضايف األول لعام  ١٩٧٧يوفر محاية خاصة لألطفال يف أوقات احلرب وينص على أن
احلد األدىن لسن التجنيد يف القوات املسلحة هو  ١٥عاماً .أما الربوتوكول اإلضايف الثاين ،لعام  ١٩٧٧أيضاً ،فيتناول حقوق
املدنيني (مبن فيهم األطفال) يف أوقات النزاع املسلح غري الدويل ،كاحلروب األهلية وحاالت التمرد واألشكال األخرى من النزاع
املسلح الداخلي.
وكما رأينا يف الوحدة  ،١تندرج النزاعات املسلحة اليوم يف معظمها ضمن فئة النزاعات الداخلية (داخل الدول) .ولذلك،
فإن الربوتوكول اإلضايف الثاين يتسم بأمهية خاصة.

( )1اتفاقية جنيف الرابعة:
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وإىل جانب اتفاقيات جنيف ،تتناول جمموعة من االتفاقيات الدولية قوانني احلرب (اتفاقيات الهاي) ،واستخدام
األسلحة واالجتار هبا ،وحتظر بعض أنواع األسلحة ،من قبيل األلغام املضادة لألفراد والقنابل والذخائر العنقودية.
ومن مث فإن األطفال حيظون حبماية خاصة مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،ومن واجب أفراد الشرطة التابعني لألمم
املتحدة محايتهم.
توزَّع املادة ’’موجز اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني‘‘ على مجيع الدارسني.
الشريحة  :٦القانون الدولي لحقوق اإلنسان
باإلضافة إىل االتفاقيات اليت حتمي حقوق اإلنسان بوجه عام ،هناك اتفاقيات حمددة تستهدف على وجه اخلصوص
حقوق الطفل.
شجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تُستكمل املناقشة
وجه السؤال التايل يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني .وي َّ
ي َّ
باإلجابات املقرتحة يف الشرائح التالية.
هل ميكنكم تسمية الصكوك الرئيسية املتعلقة باألطفال والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؟
الشريحة  :7القانون الدولي لحقوق اإلنسان
ويشمل الصكوك التالية:
❖

اتفاقية حقوق الطفل:)2(1989 ،
حتدد االتفاقية احلقوق األساسية لألطفال ،مبا يف ذلك ما يلي:
• احلق يف التسجيل عند الوالدة واحلصول على هوية قانونية؛
• حرية التعبري؛
• احلق يف التعليم والرعاية الصحية؛
• حرية الفكر والدين؛
• احلماية من مجيع أشكال العنف؛

( )2اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل،
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•

•
•
•

محاية األطفال املعرضني للخطر بصفة خاصة مثل األطفال الالجئني واألطفال املشردين واألطفال ذوي
اإلعاقة ،وهكذا؛
احلماية من االستغالل االقتصادي واجلنسي؛
احلماية من التعذيب ،واالحتجاز غري القانوين والتعسفي؛
حقوق األطفال املخالفني للقانون.

واتفاقية حقوق الطفل هي أوفر اتفاقيات حقوق اإلنسان حظاً من التصديقات .ومن إجنازاهتا الرئيسية إدراج حقوق
الطفل يف اإلعراب عن رأيه أو وجهة نظرها واالستماع إليه يف عمليات صنع القرار اليت تؤثر على حياته .وتنص
االتفاقية أيضاً على وجوب االعرتاف باألطفال – جنباً إىل جنب مع البالغني -واحرتامهم ومحايتهم بوصفهم أصحاب
حقوق بدالً من جمرد متلقني سلبيني للحماية والرعاية.
وتستند اتفاقية حقوق الطفل إىل املبدأ التوجيهي املتمثل يف مصالح الطفل الفضلى ،مما يعين أن أي قرار يؤثر على
الطفل ينبغي دائماً أن يراعي مصاحله الفضلى .ويشمل هذا املبدأ األساسي ثالثة مبادئ أخرى ،هي :البقاء والنماء،

وعدم التمييز ،والمشاركة .وسوف نرى هذه املبادئ بالتفصيل يف الوحدة .٣
❖

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة.)3(٢٠٠٢ ،
ينص الربوتوكول االختياري على أن احلد األدىن لسن املشاركة يف أعمال قتالية بالنسبة لألطفال هو  ١٨عاماً ،وحيظر
التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال دون  ١٨عاماً يف القوات املسلحة الوطنية .بيد أن األطفال الذين ترتاوح
أعمارهم بني  ١٥و  ١٨عاماً يُسمح هلم بااللتحاق طوعا بالقوات املسلحة الوطنية يف ظروف معينة ،مبا يشمل حظر
مشاركتهم يف القتال الفعلي.
وينص الربوتوكول على أنه ُحيظر على اجلماعات املسلحة (اجلهات الفاعلة من غري الدول) جتنيد األطفال دون سن
 ١٨عاماً واستخدامهم .ويقع على الدول واجب جترمي هذا التجنيد.

❖

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية،
:)4(٢٠٠٢

( )3الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة،2002 ،
.http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx

( )4دخل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية،
 ،A/RES/54/263املؤرخ  ٢٥أيار/مايو  ،٢٠٠٠حيز النفاذ يف كانون الثاين/يناير ،٢٠٠٢
.http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
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حيظر هذا الربوتوكول مجيع أشكال العنف اجلنسي واالستغالل واالعتداء واإلمهال ،مبا يف ذلك بيع األطفال واالجتار
هبم ألي غرض من األغراض ،وكذلك استغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية يف الدول األطراف يف االتفاقية.
❖

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات:)5(٢٠١١ ،
يتيح هذا الربوتوكول لألطفال التماس العدالة مباشرة يف جلنة حقوق الطفل إذا مل يتمكن النظام القانوين الوطين من
توفري سبيل لالنتصاف من انتهاك حقوق الطفل.

❖

امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل.)6(1990 ،
تكرر معظم أحكام اتفاقية حقوق الطفل ،مبا يف ذلك األحكام اليت توفر
امليثاق وثيقة من وثائق االحتاد األفريقي ّ
احلماية لألطفال يف النزاعات املسلحة .وهي ملزمة قانوناً للدول األفريقية اليت صدقت عليها.

❖

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها،
:)7(1999
تصف االتفاقية جتنيد أي شخص دون سن  ١٨عاماً يف التزاعات املسلحة بأنه أحد أسوأ أشكال عمل األطفال،
وتدعو الدول إىل جعله جرمية جنائية.

ويشجعون
توزَّع املادتان ’’اتفاقية حقوق الطفل‘‘ و ’’الربوتوكوالت االختيارية التفاقية حقوق الطفل‘‘ على مجيع الدارسني َّ
على قراءة هذه الوثائق يف أوقات فراغهم.
الشريحة  :8القانون الدولي لحقوق اإلنسان
باإلضافة إىل الصكوك القانونية اليت تتناول األطفال حتديدا ،يعاجل العديد من الصكوك الدولية حقوق اإلنسان بصفة
عامة.

( )5دخل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات حيز النفاذ يف نيسان/أبريل ،٢٠١٤
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx.

( )6امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل،
( )7اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ،١٨٢منظمة العمل الدولية،

.http://www.unicef.org/esaro/children_youth_5930.html ،١٩٩٠

.http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

7

شجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تُستكمل املناقشة باإلجابات املقرتحة يف
وجه السؤال التايل جملموع الدارسني .وي َّ
ي َّ
الشرائح التالية.
هل ميكنكم تسمية صكوك إضافية تتناول حقوق اإلنسان بشكل عام؟
الشريحة  :9القانون الدولي لحقوق اإلنسان
ميثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية جزءاً من الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان ،وهو معاهدة متعددة
األطراف( )8تُلزم الدول األعضاء باحرتام احلقوق املدنية والسياسية لألفراد ،مبا يف ذلك احلق يف احلياة ،وحرية الدين والكالم أو
التجمع ،واحلقوق االنتخابية واحلقوق يف اإلجراءات القانونية الواجبة واحملاكمة العادلة .واألطفال ،شأهنم شأن غريهم من
البشر ،حتميهم هذه الصكوك.
وتتناول االتفاقيات األخرى حقوق إنسان حمددة ،على سبيل املثال:
•
•
•
•

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 1984؛
االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام  1951وبروتوكوهلا االختياري لعام1967؛
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام ١٩٧٩والربوتوكول االختياري لعام ١٩٩٩؛
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام ,2006

ويف حني أن تلك الصكوك ال متيز حقوق األطفال على وجه التحديد ،فهي تتعلق جبميع حقوق اإلنسان وبالتايل تنطبق
أيضاً على األطفال ،مثل األطفال الالجئني واألطفال ذوي اإلعاقة.
الشريحة  :١٠المبادئ التوجيهية الدولية
باإلضافة إىل الصكوك الدولية امللزمة قانوناً ،وضع اجملتمع الدويل جمموعة من املبادئ التوجيهية الدولية لتنظيم طريقة
معاملة الدول لألطفال .وتنطبق تلك املبادئ التوجيهية يف أوقات السلم كما يف أوقات النزاع املسلح وتعاجل مجيع جوانب تفاعل
األطفال مع النظام القضائي للدولة .ونظراً ألهنا مبادئ توجيهية ،فهي ليست ملزمة قانوناً ،بل هتدف إىل وضع معايري دنيا
ملعاملة األطفال.
( )8دخل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،قرار اجلمعية العامة  2200ألف (د– )21املؤرخ  ١٦كانون األول/ديسمرب ،١٩٦٦

حيز النفاذ يف  ٢٣آذار/مارس .http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf ،١٩٧٦
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شجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تُستكمل املناقشة باإلجابات املقرتحة يف
وجه السؤال التايل جملموع الدارسني .وي َّ
ي َّ
الشرائح التالية.
هل ميكنكم تسمية بعض املبادئ التوجيهية الدولية اليت تنظم طريقة معاملة الدول لألطفال؟
الشريحة  :11المبادئ التوجيهية الدولية
املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة وقواعدها هي:
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث (بيجني) لعام 1985
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث (الرياض) لعام 1990
قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم (هافانا) لعام 1990
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (طوكيو) لعام 1990
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية (قواعد فيينا) لعام 1997
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها لعام 2005
التعليق العام رقم  10بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث لعام 2007
املذكرة اإلرشادية لألمني العام بشأن هنج األمم املتحدة لتوفري العدالة لألطفال لعام ٢٠٠٨

•
•
•
•
•
•
•
•

وسنرى هذه املبادئ التوجيهية والقواعد مبزيد من التفصيل فيما يتعلق بعمل شرطة األمم املتحدة يف الوحدة .٧
الشريحة  :١٢مبادئ باريس

هتدف ’’القواعد واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو اجلماعات
املسلحة‘‘ (باريس )٢ ٠٠٧ ،إىل منع استخدام األطفال واستغالهلم يف النزاعات املسلحة وإىل محاية األطفال يشكل أفضل
يف سياقات النزاع املسلح .وتتمثل األهداف من هذه املبادئ فيما يلي(:)9
❖
❖
❖
❖

منع جتنيد األطفال واستخدامهم بصورة غري مشروعة من جانب القوات املسلحة واجلماعات املسلحة
تيسري إطالق سراح األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة واجلماعات املسلحة
تيسري إعادة إدماجهم يف اجملتمع
كفالة توفري البيئة األكثر محاية جلميع األطفال

( )9قواعد باريس ومبادئها التوجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة:
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjy_KP6p_LJAhVNpYMKHdLDDgEQF
gggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Femerg%2Ffiles%2FParisPrinciples310107English.pdf&usg=AFQjCNFxei
.o4fHDwMKcLFcBgFRoYTs211A&bvm=bv.110151844,d.amc
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وتفيد هذه املبادئ التوجيهية يف تصميم برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وتنفيذها ،وضمان مراعاة حقوق
الطفل على النحو الواجب يف مجيع املراحل .وكذلك تتناول املبادئ أفضل املمارسات عند إدارة احلاالت املتعلقة باألطفال
الالجئني أو املشردين  ،وحالة الفتيات املرتبطات بالقوات أو اجلماعات املسلحة واحتياجاهتن على وجه التحديد.
الشريحة  :١٣القانون الجنائي الدولي
يف حني ينطبق القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان على كل من الدول واجلماعات املنظمة ،مثة
جمموعة من القوانني الدولية اليت تنطبق على األفراد .فالقانون اجلنائي الدويل يتناول املسؤولية اجلنائية الفردية على الصعيد الدويل
إىل حد كبري بنفس الطريقة اليت تعاجل هبا نظم العدالة اجلنائية الوطنية اجلرمية على الصعيد الوطين.
وقد أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية بوصفها هيئة دائمة للتحقيق مع فرادى مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد
اإلنسانية وجرائم احلرب وحماكمتهم .وللمحكمة والية قضائية على اجلرائم املرتكبة يف أراضي الدول األطراف أو من جانب
رعايا تلك الدول بعد عام  ،٢٠٠٢حني بدأ عمل النظام األساسي للمحكمة .ويبلغ عدد الدول األطراف يف نظام روما
األساسي ،حىت اليوم 123 ،دولة(.)10
ويعرف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام )11(١٩٩٨حتديداً اجلرائم املرتكبة ضد األطفال:
ّ
• يف إطار جرمية اإلبادة اجلماعية بأهنا نقل األطفال قسراً من مجاعة إىل أخرى
• ويف إطار اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية بأهنا االجتار بالبشر واسرتقاق األطفال
• ويف إطار جرائم احلرب بأهنا اهلجمات املتعمدة على املدارس وجتنيد األطفال دون  ١٥عاماً من قبل القوات املسلحة
واجلماعات املسلحة أو إحلاقهم طوعاً هبا.
الشريحة  :١٤قضية لوبانغا
حاكمت احملكمة اجلنائية الدولية ،يف اآلونة األخرية ،توماس لوبانغا دييلو وأدانته بتهمة التجنيد القسري والطوعي
وحكم عليه بالسجن ملدة  ١٤عاماً.
لألطفال دون اخلامسة عشرة من العمر .وأدين السيد لوبانغا يف  ١٠متوز/يوليه ُ ٢٠١٢

( )10لالطالع على قائمة الدول األطراف ،انظر املوقع الشبكي للمحكمة اجلنائية

الدوليةhttps://www.icc- :

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx

( )11نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية

الدوليةhttps://www.icc- :

cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/Pages/3.aspx
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وميكن أن يُستخدم إنشاء آلية الرصد واإلبالغ املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة الستة املرتكبة ضد األطفال يف أثناء
النزاعات املسلحة ،اليت استحدثها قرار األمم املتحدة  ،١٦١٢مبثابة أساس ملساءلة اجلناة يف هذا النوع من احلاالت .وسوف
يُعرض ذلك  ٥مبزيد من التفصيل يف الوحدة .5
وقد تعرضت احملكمة اجلنائية الدولية مؤخراً لالنتقاد الشديد بسبب ما يراه البعض استهدافاً متعمداً لألفريقيني باملالحقة
القضائية .وتتجاوز هذه املناقشة حمور الرتكيز يف هذه الدورة التدريبية .وتتمثل إحدى طرق احلد من املناقشة يف حال تل ّقيك
أسئلة وتعليقات من الدارسني يف الرتكيز على اجلرائم املرتكبة ضد األطفال وأمهية أحكام نظام روما األساسي يف مكافحة
اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة ضدهم.
الشريحة  :١٥قضية تايلور
عملت احملكمة اخلاصة لسرياليون يف الفرتة بني عامي  ٢٠٠٢و ٢٠١٣حملاكمة أولئك الذين يتحملون املسؤولية الكربى
عن اجلرائم املرتكبة يف أثناء الصراع الداخلي بسرياليون (من عام  ١٩٩١إىل عام  .)12()٢٠٠٢وحاكمت احملكمة وأدانت سبعة
أشخاص متهمني بالتجنيد اإللزامي أو الطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف القوات أو اجلماعات املسلحة الناشطة أو
إحلاقهم هبا طوعاً واالستخدام الفعلي لألطفال يف أعمال القتال .وكانت أول حمكمة دولية ملالحقة مرتكيب هذه اجلرمية ،ومن
مث فقد أرست فقهاً قانونياً دولياً هاماً يف هذا الصدد.
وكان أبرز املتهمني هو تشارلز غانكاي تايلور ،رئيس ليربيا األسبق .وقد أدانته احملكمة يف  ٢٦نيسان/أبريل
وحكم عليه بالسجن ملدة  ٥٠عاماً َّ
وتأكد
٢٠١٢بالتجنيد اإللزامي والطوعي لألطفال دون  ١٥عاماً ،يف مجلة جرائم أخرىُ .

كل من اإلدانة والعقوبة يف االستئناف يف عام  .٢٠١٣وكانت تلك هي املرة األوىل حملاكمة رئيس دولة وإدانته بارتكاب جرمية
ضد األطفال على الصعيد الدويل ،وهي تنشئ سابقة ملكافحة اإلفالت من العقاب على هذا النوع من اجلرائم.
الشريحة  :١٦إطار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة – قرارات المجلس المتعلقة باألطفال والنزاع المسلح

إن الطابع املتغري للنزاع يف القرن العشرين وتزايد استهداف املدنيني من جانب القوات واجلماعات املسلحة يعين أن
للنزاعات املسلحة تأثرياً متزايداً على األطفال .واعرتافاً من األمني العام لألمم املتحدة هبذا االجتاه ،قام يف عام  ١٩٩٦بتعيني
()13
السيدة غراسا ماشيل ،وهي خبرية مستقلةَّ ،
املروعة
لتعد تقريراً عن أثر النزاع املسلح على األطفال .وأظهر تقريرها اآلثار ّ
للنزاعات املسلحة على األطفال ،ودعا إىل اختاذ إجراءات من جانب اجملتمع الدويل .وعقب نشر تقريرها ،أنشئ مكتب املمثل
اخلاص املعين باألطفال والنزاع املسلح يف عام  ،١٩٩٧ليكون النصري العاملي لألطفال يف النزاعات املسلحة.
()12
(’’ )13أثر النزاع املسلح على األطفال‘‘ تقرير غراسا ماشيل.http://www.unicef.org/graca/ ،١٩٩٦ ،
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وأبرز تقرير ماشيل أيضاً الفجوة اخلطرية يف التصدي حملنة األطفال املتضررين من احلرب يف عمليات حفظ السالم ،ودعا
إىل الرتكيز على دور قوات حفظ السالم يف تعزيز حقوق الطفل واحرتامها .ويف عام  ،١٩٩٩اختذ جملس األمن أول قرار له
بشأن األطفال والنزاع املسلح (قرار جملس األمن  ،)١٢٦١الذي أدرج محاية األطفال يف جدول أعمال السالم واألمن ،ونص
على اضطالع إدارة عمليات حفظ السالم بدور حمدد .وكان موضوع األطفال والنزاع املسلح هو أول قرار مواضيعي على
اإلطالق يعتمده جملس األمن التابع لألمم املتحدة .فقد كان جلميع القرارات السابقة تركيز جغرايف .ومنذ عام  ،١٩٩٩تظهر
حالة األطفال يف النزاعات املسلحة بانتظام على جدول أعمال جملس األمن ،الذي يعترب مصريهم هتديداً للسالم واألمن .ومنذ
ذلك الوقت ،تُدرج األحكام املتعلقة حبماية األطفال تدرجيياً يف واليات حفظ السالم من خالل القرارات املواضيعية واخلاصة
ببلدان معينة.
الشريحة  :١٧إطار عمل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  -عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم المنوط بها
واليات لحماية الطفل
منذ عام  ،١٩٩٩يدرج جملس األمن محاية األطفال يف واليات عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية
اخلاصة .ويف الوقت الراهن ،للبعثات يف أفغانستان والعراق والصومال والسودان وجنوب السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية
ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل وهاييت مجيعاً واليات حلماية الطفل.
الشريحة  :١٨إطار عمل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
رغم حني أن والية كل بعثة فريدة من نوعها وموضوعة لتالئم احلالة اخلاصة للدولة املضيفة ،توجد أوجه تشابه يف
األحكام املتعلقة حبماية الطفل .وتضطلع مجيع البعثات اآلن بوالية حلماية املدنيني ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيزها ،ومجيعها
تشتمل على واحد أو أكثر من األحكام التالية املتصلة حتديداً باألطفال(:)14
• محاية املدنيني ،وال سيما النساء واألطفال املتضررين من النزاع املسلح أو اإلجرام ،مبا يف ذلك األطفال املشردون داخلياً
واألطفال الالجئون
• محاية األطفال باعتبارها مسألة شاملة على نطاق الوالية الكاملة للبعثة
• محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها ،وال سيما حقوق الفئات الضعيفة مثل األطفال
لخصة من واليات بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم التالية اليت تُنشر هبا حالياً شرطة األمم املتحدة :بعثة األمم املتحدة
( )14هذه األحكام م َّ
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى (مجهورية أفريقيا الوسطى) ،وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار يف مايل (مايل)  ،وبعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة يف هاييت (هاييت)  ،وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية (مجهورية الكونغو الدميقراطية) ،والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور (دارفور/السودان) ،وبعثة
األمم املتحدة يف ليربيا (ليربيا)  ،وبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان (جنوب السودان).
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•
•
•
•

رصد االنتهاكات واالعتداءات املرتكبة ضد األطفال ،مبا يف ذلك مجيع أشكال العنف اجلنسي ،والتحقيق فيها
واإلبالغ عنها ،وحتديد اجلناة وحماكمتهم
منع جتنيد األطفال واستخدامهم من جانب القوات املسلحة واجلماعات املسلحة
إيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال يف برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
معاجلة املسائل املتعلقة بقضاء األحداث مثل االحتجاز التعسفي أو االحتجاز املطول قبل احملاكمة وأحوال السجون

وتعطي والية البعثة لعناصرها ،ومنها شرطة األمم املتحدة ،والياهتا احملددة واملباشرة للتصرف بشأن قضايا محاية الطفل.
وبصفتكم من شرطة األمم املتحدة ،فأنتم يف وضع فريد يتيح لكم الوفاء بأجزاء هذه الوالية ،يف أثناء عملكم املباشر مع شرطة
الدولة املضيفة ونظامها القضائي .ومن خالل قيامكم بالتوجيه والدعوة ميكنكم أن تساعدوا الدول املضيفة على الوصول مبعاملة
األطفال إىل مستوى املعايري الدولية.
وفيما يتعلق بالبعثات غري املنوط هبا والية حمددة حلماية الطفل ،تندرج محاية األطفال بشكل أساسي ضمن الوالية
العامة حلماية املدنيني.
تمرين بشأن واليات البعثات
الوقت الالزم ٣٥ :دقيقة
 5دقائق

لتقدمي النشاط والتعليمات

 15دقيقة

للعمل يف جمموعات

 15دقيقة

للفرتة املخصصة جملموع الدارسني

إذا كان مجيع الدارسني سيُنشرون يف نفس بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم ،يُطلب منهم العمل كل اثنني معاً ويُسمح
لكل منهم باختيار شريك العمل .أما إذا كانوا سيُننشرون يف بعثات خمتلفة ،فيُطلب إليهم أن يعملوا كل اثنني سيُنشران يف
نفس البعثة معاً.
وزع والية/واليات البعثة/البعثات ذات الصلة على مجيع الدارسني.
ت َّ
يُطلب إىل اجملموعات أن حت ّدد مجيع األحكام اليت تتعلق باألطفال يف والية بعثاهتا .تعطي اجملموعات  ١٥دقيقة إلكمال
هذا التمرين.
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بعد  ١٥دقيقة ،يُطلب إىل كل جمموعة أن تتلو حكماً واحداً من واليتها وتشرحه بكلمات من عندها.
وبعد ذلك ،تُستخدم الشرحية  ١٩والتفسريات الواردة أدناه لشرح القواسم املشرتكة يف واليات بعثات حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة فيما يتعلق حبماية األطفال.
الشريحة  :١٩سياسات ومعايير إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الشؤون السياسية/إدارة الدعم الميداني
تحدد السياسة العامة إلدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الشؤون السياسية وإدارة الدعم الميداني بشأن حماية
الطفل المسؤوليات المنوطة ببعثات حفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة ودورها في حماية األطفال المتضررين من
النزاعات المسلحة في عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية التابعة لألمم المتحدة.

عرض بعض المالمح الرئيسية للسياسات على النحو المبين أدناه
تَ
•

توضح السياسة دور المستشارين لشؤون حماية األطفال يف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية؛

•

وتشدد على أن محاية الطفل ليست عمالً يقتصر على المستشارين وحدهم بل هي مسؤولية جماعية مشرتكة
جلميع العناصر على نطاق البعثة؛

•

وتشري إىل الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات اجلسيمة اليت تُرتكب ضد األطفال باعتبارمها تكليفاً هاماً يف والية
محاية الطفل؛

•

وتدعو إىل أن يتلقى جميع أفراد حفظ السالم تدريباً على محاية الطفل؛

•

وتشدد على أمهية احترام حقوق الطفل وتعزيزها .وهي لذلك تؤكد على وجوب أن يقوم أفراد حفظ السالم بتعزيز
أرفع املعايري القياسية املتعلقة حبماية الطفل والتقيد بتلك املعايري.

•

وهي أخرياً تحظر ارتكاب أفراد حفظ السالم انتهاكات لحقوق األطفال ،مبا يشمل استخدام عمل األطفال،
واستغالهلم واالعتداء عليهم جنسيياً ،واالستخدام العسكري للمدارس.
وسنرى بعض هذه املعايري مبزيد من التفصيل يف الوحدات  ٣و  ٤و .٥

الشريحة  :٢٠االلتزامات المتعلقة بعنصر شرطة األمم المتحدة موضحة أيضاً في السياسة العامة
جيب على شرطة األمم املتحدة أن تكفل إدماج محاية الطفل يف أعماهلا ،مبا يف ذلك يف أنشطة التوجيه واملشورة،
ويف جهودها الرامية إىل بناء القدرات دعماً لشرطة الدول املضيفة
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وفيما يلي المسائل ذات الصلة التي ينبغي لعنصر الشرطة التابع لألمم المتحدة أن يأخذها بعين االعتبار:
•
•
•
•

أساليب االستجواب املراعية لألطفال
رصد الشواغل املتعلقة حبماية الطفل من خالل أعمال الشرطة ذات التوجه املتسم خبدمة اجملتمع
االمتثال للقواعد واملعايري الدولية ،مبا يف ذلك املتعلقة منها باعتقال األطفال واحتجازهم
منع االنتهاكات واالعتداءات اليت تُرتكب ضد األطفال ،مبا يف ذلك االستغالل واالنتهاك اجلنسيان،
والتصدي هلا.

الشرائح من ٢١إلى  :٢٣أهمية القوانين الوطنية

()15

يلزم أن يطَّلع أفراد الشرطة التابعة لألمم املتحدة على القوانني الوطنية ،مبا يف ذلك القوانني املتعلقة حبماية الطفل،
من أجل الوفاء بواليتهم املتمثلة يف بناء قدرات شرطة الدولة املضيفة ،أو إنفاذ القوانني يف الدولة املضيفة يف البعثات
التنفيذية.
وباعتباركم من شرطة األمم املتحدة ،جيب عليكم أن تفهموا طبيعة النظام القانوين الوطين ،وأن تعملوا على تنفيذ
تتعرفوا على املسائل املتعلقة حبماية الطفل يف سياق
القواعد واملعايري الدولية وفقاً ملبدأ املصاحل الفضلى للطفل ،وأن َّ
النظام القانوين الوطين .وميكنكم القيام بذلك عن طريق التباحث مع زمالئكم من نظام محاية الطفل .وسيساعدكم
ذلك على حتديد الفرص املتاحة لتشجيع نظام أكثر مالءمة حلقوق الطفل.
فشرطة الدولة املضيفة وأفراد شرطة األمم املتحدة يعملون ضمن إطار النظام القانوين للدولة املضيفة .وال ميكن ألفراد
شرطة األمم املتحدة أن يغريوا النظام القانوين للدولة املضيفة ،ولكن جيب عليهم إذكاء الوعي باملعايري الدولية باالشرتاك
مع نظرائهم الوطنيني .
وستحدد التشريعات الوطنية ما يشكل خمالفة أو جرمية يف الدولة املضيفة ،ومدى الصالحيات اليت للشرطة ،وغري
ذلك من األحكام القانونية املتعلقة حتديداً باألطفال .وتشمل هذه األحكام على سبيل املثال ما يلي:
•
•
•

سن املسؤولية اجلنائية يف الدولة املضيفة
احلد األدىن لسن الرضا
احلد األدىن للسن القانونية للزواج

( )15املصدر.“UN Police and Different Legal Systems”, STM for Police :
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•

•

جترمي بعض املمارسات الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،والعقوبة البدنية يف املدارس ومراكز االحتجاز،
وما إىل ذلك.
اإلطار التنفيذي للتحويل عن املسار القضائي

ويف حال نشوء أي أسئلة عن احلد األدىن لسن الرضا ميكنك أن توضح أن سن الرضا يشري إىل احلد األدىن للسن الذي
بغض النظر عن
ميكن فيه قانوناً للشاب القبول بالنشاط اجلنسي .بيد أن مجيع النشاط اجلنسي دون رضا يشكل جرمية جنائيةّ ،
السن.
ومن املهم أن تفهم شرطة األمم املتحدة أنه برغم أن بعض األحكام القانونية الوطنية يف الدولة املضيفة قد ال تكون
متماشية مع املعايري الدولية ،فإن شرطة الدولة املضيفة ال تزال مع ذلك ملزمة هبا .ومن الوثائق اليت يتعني عليكم التماسها مبجرد
نشركم دستور الدولة املضيفة وقانونها الجنائي وقانون اإلجراءات الجنائية ،وقانون الشرطةـ وأي قوانني حمددة تتعلق
باألطفال مثل قانون الطفل أو قانون األحداث.

خمولني صالحية تغيري النظام القانوين للدولة املضيفة ،إال أنه ميكنهم الدعوة إىل
وليس فرادى ضباط شرطة األمم املتحدة َّ
إحداث تغيري يف القوانني واملمارسات الوطنية وجعلها أكثر اتساقاً مع املعايري الدولية .وميكنهم القيام بذلك عن طريق التوعية
باالشرتاك مع نظرائهم الوطنيني بشأن تلك املعايري.
وتلتزم شرطة األمم املتحدة يف ممارسة مهامها بالقواعد واملعايري الدولية ،وجيب عليها لذلك أن تتمسك يف مجيع جوانب
عملها بأعلى املعايري الدولية للحماية ،مبا يف ذلك معايري محاية الطفل ،من خالل تقدمي املساعدة والتوجيه وإسداء املشورة
ولقيام باإلبالغ ،وتعزيز التدريب ،وما إىل ذلك.
وجيب عليها أيضاً أن حترتم القوانني الوطنية فضالً عن مدونة قواعد السلوك اخلاصة باألمم املتحدة.
الشريحة  :٢٤استخدام األطر التشريعية المختلفة
سيختلف النظام القانوين للدولة املضيفة حسب البعثة اليت تُنشرون فيها .فبعض الدول املضيفة ستأخذ بنظام القانون
العام ،والبعض اآلخر بنظام القانوين املدين ،وكذلك لدى غريها نظام قانوين يستند إىل القانون اإلسالمي .وستؤثر طبيعة النظام
القانوين على اإلجراءات اجلنائية وعمل الشرطة.
وباإلضافة إىل هذه النظم القانونية األساسية الثالثة ،سيكون لدى بعض البلدان نظام قانوين تقليدي يعمل بالتوازي مع
النظام القانوين الرمسي .وكثرياً ما يشار إىل هذه النظم القانونية التقليدية بـ ـ’’القانون العريف‘‘ وقد يشكل أو ال يشكل جزءاً من
النظام القانوين الرمسي.
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ويف بعض البلدان ،ينطبق القانون العريف على اجلرائم البسيطة اليت ميكن التعامل معها من خالل النظم احمللية التقليدية
لتسوية النزاعات ،ويعرتف به النظام القانوين الرمسي .أما يف بلدان أخرى ،فيجري تطبيق القانون العريف من قبل اجملتمعات احمللية
مبا يتعارض مع القوانني الرمسية .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن تكون بعض أشكال العقاب على اجلرائم مبوجب القانون العريف
حمظورة حبكم النظام القانوين الرمسي .وسنرى مثاالً على ذلك يف إحدى دراسات احلاالت اإلفرادية.
وباعتباركم من شرطة األمم املتحدة ،جيب عليكم أن تفهموا طبيعة النظام القانوين الوطين ،وأن تعملوا على تنفيذ القواعد
تتعرفوا على املسائل املتعلقة حبماية الطفل يف سياق النظام القانوين
واملعايري الدولية وفقاً ملبدأ املصاحل الفضلى للطفل ،وأن َّ
الوطين .وميكنكم القيام بذلك عن طريق املناقشة مع زمالئكم من نظام محاية الطفل .وسيساعدكم ذلك على حتديد الفرص
املتاحة لتشجيع األخذ بنظام أكثر مالءمة حلقوق الطفل.
من املهم التأكيد على أن اهلدف من هذه الشرحية هو أن حيدد الدارسون نوع النظام الذي ينتمون إليه ،ويدركوا أهنم قد
يضطرون إىل العمل داخل نظام خمتلف بوصفهم من ضباط شرطة األمم املتحدة ،وأال يقللوا من مدى التغيري الذي ميكن أن
حيدثه هذا يف العالقة بالعدالة ،مبا يف ذلك توفري العدالة لألطفال.
ويرد يف هذا اجلدول موجز ملختلف مستويات األطر التشريعية واملعيارية حلماية الطفل بالنسبة لضباط الشرطة التابعني
لألمم املتحدة .أل ِق نظرة سريعة على اجلدول بكامله يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني واطلب إليهم أن يقدموا أمثلة إضافية
للتأكد من فهم اجلميع .ويُقرتح يف الشرحية التالية منوذج مرئي للمعلومات املبينة يف هذا اجلدول.
الوظيفة

القوانين الوطنية

القوانين الدولية

سلوكيات ضباط

احرتام القوانني الوطنية
ُ -حيظر سرقة الدراجات

اتباع معيار السلوك اخلاص باألمم املتحدة:
ُحيظر االتصال اجلنسي مع أي طفل دون سن
الثامنة عشرة.

الرصد واإلبالغ

اإلبالغ عن انتهاكات القوانني الدولية مبا يتماشى مع اإلبالغ عن انتهاكات القوانني الدولية مبا
يتماشى مع التعريف الدويل:
التعريف الدويل:
حىت إذا كان سن البلوغ يف البلد املعين هو  ١٥عاماً- ،إذا كان يف البلد أطفال جنود يف اخلامسة عشرةفسنبلغ مع ذلك عن االنتهاكات ضد أطفال دون سن  ١٨من العمر فسنظل نرصد أي جندي طفل دون
سن  ١٨عاماً ونبلغ عنه
عاماً
ُّ
للتمكن من تعزيز القانون ضرورة العلم بالقوانني الدولية لإلبالغ عن
ضرورة العلم بالقوانني الوطنية

شرطة األمم
المتحدة

تقديم المشورة
والتوجيه
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الدويل:

املخالفات:

إذا كان البلد يستخدم االحتجاز التعسفي ،ميكن استخدام قد تكون عقوبة اإلعدام مفروضة مبوجبالرتويج للمعايري الدولية بشأن األساليب البديلة لالحتجاز القوانني الوطنية ،ولكنها ليست كذلك يف
القوانني الدولية .البد من اإلبالغ للقيام
بالدعوة على املستويات العليا
العمل في مجموعات بشأن دراسات الحالة اإلفرادية
الوقت الالزم 50 :دقيقة
 5دقائق

لتقدمي النشاط والتعليمات

 15دقيقة

للعمل يف جمموعات

 30دقيقة

للعرض واملناقشة من جانب اجملموعات

قسم الدارسون إىل أربع جمموعات.
ي َّ
وزع دراسة حالة إفرادية واحدة على كل جمموعة.
وت َّ
ويُطلب إىل اجملموعات أن تقرأ دراسة احلالة اخلاصة هبا وجتيب عن األسئلة.
تعطي اجملموعات  ١٥دقيقة إلعداد إجاباهتا.
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دراسة الحالة اإلفرادية 1
تقوم بتقدمي املساعدة لزمالئكم من الشرطة الوطنية اهلايتية على التحقيق يف أمر مجاعة إجرامية يُدَّعى اخنراطها يف االجتار
بالبشر والبغاء القسري .ويف أثناء مدامهة أحد مقار العصابة ،جيد زمالؤك من الشرطة الوطنية اهلايتية  ١٥امرأة وفتاة رهينة
تقل أعمارهن عن  ١٨عاماً.
احلبس يف جمموعة من الغرف .ومن بني هؤالء الـ ـ ١٥أربع فتيات ّ
وتكشف اثنتان من الفتيات ،يف أقواهلما عن أهنما انتزعتا قسراً من مدرستيهما بواسطة رجال مسلحني .أما األخريان
فتذكران أهنما انضمتا إىل اجلماعة طوعاً ،ألهنما أُبلغتا بأهنما ستبيعان السلع وتكسبان بعض املال .وتضيفان أهنما بعدئذ
أُك ِرهتا على البغاء رغم إرادهتما ملدة عدة أشهر إىل أن قامت الشرطة بإنقاذمها.
أسئلة:
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تراها يف هذه احلالة؟
تعني عليك تقدمي معلومات لإلبالغ عن حقوق هؤالء الفتيات ومحايتها ،فما احلجج الرئيسية اليت تسوقها؟
 -2إذا َّ
يرجى اإلشارة حتديداً إىل الصكوك ذات الصلة لتعزيز وجهة نظرك.

دراسة الحالة اإلفرادية 2
يأيت مدير مرفق الرعاية الصحية يف منطقة انتشار البعثة يف بور جبنوب السودان لزيارتكم لإلبالغ عن حادث وقع مع قائد
إحدى امليليشيات .ويبلغكم املدير بأن قائد إحدى امليليشيات احمللية يف األسبوع املاضي حضر إىل العيادة برفقة حوايل ٥٠
رجالً مسلحاً .وأوضح القائد أن جمموعته حتتاج إىل مكان لإليواء ومكان لعالج اجلرحى من اجلنود على مدى بضعة أسابيع،
وأنه يريد أن يستخدم العيادة .وعندما رفض املدير ،استوىل الرجال املسلحون عنوة على مبىن مرفق الرعاية الصحية.
وأضاف أن اجلماعة املسلحة ما زالت يف العيادة منذ اليوم األسبق .وقد قاموا ،وفقا ملا ذكره املدير ،بإرسال معظم املرضى
القادرين على املشى اإىل منازهلم ولكنهم احتفظوا بعشرة من الفتيان األكرب سناً .وأبلغ القائد املدير بأن أولئك الصبية العشرة
تؤهلهم أعمارهم للقتال من أجل بلدهم وأنه سيقوم بتدريبهم وإدماجهم يف امليليشيا التابعة له.
أسئلة:
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 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تراها يف هذه احلالة؟
تعني عليك تقدمي املعلومات لإلبالغ عن حقوق هؤالء الفتيان ومحايتها ،فما احلجج الرئيسية اليت تسوقها؟
 -2إذا َّ
يرجى اإلشارة حتديداً إىل الصكوك ذات الصلة لتعزيز وجهة نظرك.

دراسة الحالة اإلفرادية 3
وعرضت
تعرضت فتاة صغرية لالغتصاب يف قرية يف مشال مايل .ويقال إن اجلاين هو أحد جريان الفتاة وإنه اعرتف باجلرميةُ .
القضية على قادة اجملتمع احمللي ،الذين قرروا أن يدفع الرجل مبلغ ١٠٠ ٠٠٠من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية لوالدي
الطفلة على سبيل التعويض عن اجلرمية .والوالدان راضيان هبذا القرار ويوافقان على عدم اختاذ أي إجراءات أخرى ضد
اجلاين.
أسئلة:
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تراها يف هذه احلالة؟
تعني عليك تقدمي املعلومات لإلبالغ عن حقوق هذه الفتاة ومحايتها ،فما احلجج الرئيسية اليت تسوقها؟ يرجى
 -2إذا َّ
اإلشارة حتديداً إىل الصكوك ذات الصلة لتعزيز وجهة نظرك.

دراسة الحالة اإلفرادية 4
أُلقي القبض على فتاة تبلغ من العمر  13عاماً لالشتباه يف ارتباطها جبماعة مسلحة يف إحدى القرى الواقعة يف اجلزء الشرقي
من مجهورية الكونغو الدميقراطية .واقتادها أحد زمالئكم من الشرطة الوطنية الكونغولية إىل مركز الشرطة وأودعها زنزانة مع
نزالء آخرين .وأبلغك ضابط الشرطة الوطنية الكونغولية بأنه سوف يرتكها هناك ساعة أو ساعتني ليلقنها درساً وليجمع أكرب
قدر ممكن من املعلومات عن طريقة عمل اجلماعة املسلحة اليت تسيطر على املنطقة .وقالت الفتاة إهنا مل ترتبط أبداً بأي
مجاعة مسلحة وإهنا كانت فقط تبيع اخلبز على قارعة الطريق عندما توقف رجالن يرتديان الزي العسكري عند موقفها وسرقا
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منها اخلبز .وبعد ذلك بقليل ،مسعت ضابط الشرطة الوطنية الكونغولية خياطب الفتاة ويعرض عليها أن يطلق سراحها يف
مقابل تقدميها خدمات جنسية.
أسئلة:
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تراها يف هذه احلالة؟
تعني عليك تقدمي املعلومات لإلبالغ عن حقوق هذه الفتاة ومحايتها ،فما احلجج الرئيسية اليت تسوقها؟يرجى
 -2إذا َّ
اإلشارة حتديداً إىل الصكوك ذات الصلة لتعزيز وجهة نظرك.
التجمع من جديد .ي ُوطلب إىل كل جمموعة أن تقرأ دراسة احلالة املسندة إليها
بعد  ١٥دقيقة يُطلب إىل الدارسني ُّ
وتعرض إجاباهتا.
وبعد كل عرض ،يُطلب إىل الدارسني اآلخرين التعليق على تقدمي إجابات اجملموعة مقدمة العرض.
تُستخدم اإلجابات املمكنة الواردة أدناه إلمتام املناقشة بعد كل عرض:

إجابات ممكنة:
دراسة الحالة اإلفرادية :1
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تراها يف هذه احلالة؟
االختطاف ،واالستغالل اجلنسي ،واالعتداء اجلنسي ،واحلرمان من احلق يف التعليم ،واإليذاء البدين.
تعني عليك تقدمي املعلومات لإلبالغ عن حقوق هؤالء الفتيات ومحايتها ،فما احلجج الرئيسية اليت تسوقها؟يرجى
 -3إذا َّ
اإلشارة حتديداً إىل الصكوك ذات الصلة لتعزيز وجهة نظرك.
•
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يشكل بغاء األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال جرميتني مبوجب القانون الدويل ،على النحو الوارد يف الربوتوكول
االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية،
واتفاقية حقوق الطفل .وباإلضافة إىل ذلك  ،يعترب البغاء القسري معاملة مهينة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .

•

وينبغي اعتبار مجيع الفتيات ضحايا وشهوداً خالل أي إجراءات قضائية تالية ،وأن يعاملن وفقاً ملبادئ األمم
املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها .وينبغي أن تُعامل مجيع
الفتيات وفقاً ملصاحلهن الفضلى ،وينبغي أن حيظني بالعناية الطبية واحلماية واملساعدة االجتماعية من أجل إعادة
اإلدماج مع أسرهن.
وتدعو والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت بوضوح احلكومة اهلايتية لتحسني محاية النساء
والفتيات من العنف اجلنسي:
’’تدين بشدة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال املتضررين بوجه خاص من
أعمال العنف اليت ترتكبها العصابات اإلجرامية ،وكذلك تفشي اغتصاب النساء
والفتيات وغري ذلك من أشكال االعتداء اجلنسي عليهن ،وهتيب حبكومة هاييت أن
تواصل ،بدعم من البعثة وفريق األمم املتحدة القطري ،تعزيز ومحاية حقوق النساء
وتشجع مجيع اجلهات الفاعلة يف حكومة هاييت واجملتمع الدويل واجملتمع املدين على
جتديد جهودها الرامية إىل القضاء على العنف اجلنسي واجلنساين يف هاييت؛ فضالً
عن حتسني معاجلة الشكاوى املتعلقة باالغتصاب وتيسري وصول ضحايا االغتصاب
وغريه من اجلرائم اجلنسية إىل العدالة‘‘.

•

وميكنك استخدام التشريعات اهلايتية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي ،حيث أهنما معدودان
من اجلرائم.

•

دراسة الحالة اإلفرادية :2
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تراها يف هذه احلالة؟
احتالل مستشفى من قِبل مجاعة مسلحة ،واحلرمان من الرعاية الصحية ،واالختطاف ،والتجنيد القسري لألطفال يف
مجاعة مسلحة.
-2
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تعني عليك تقدمي املعلومات لإلبالغ عن حقوق هؤالء الفتيان ومحايتها ،فما احلجج الرئيسية اليت تسوقها؟ يرجى
إذا َّ
اإلشارة حتديداً إىل الصكوك ذات الصلة لتعزيز وجهة نظرك.
• يعترب اختطاف األطفال وجتنيدهم يف القوات واجلماعات املسلحة جرمية حرب مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة
والربوتوكول اإلضايف الثاين ،والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات
املسلحة .وهو حمظور أيضاً مبوجب عدة قرارات جمللس األمن التابع لألمم املتحدة ،كما أن استخدم األطفال يف
القوات واجلماعات املسلحة هو من أسوأ أشكال عمل األطفال ،على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية منظمة

•

•

•

العمل الدولية رقم  ١٨٢بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها .وميكن
حتميل القائد املسؤولية اجلنائية كفرد مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وينبغي اإلبالغ عن
سلوكه والتحقيق معه.
لألطفال احلق يف توفري املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتني مبوجب اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل ،وهو أمر ُحيرمون منه اآلن باختطافهم واحتالل مرفق الرعاية الصحية
اجملتمعية من قِبل اجلماعة املسلحة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن احتالل املستشفيات واستخدامها بواسطة القوات
املسلحة واجلماعات املسلحة يعتربان جرمية حرب مبوجب الصكوك السالفة الذكر.
عندما يتم إنقاذ األطفال ينبغي معاملتهم وفقاً لقواعد األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية بشأن األطفال املرتبطني
بالقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة ،واعتبارهم ضحايا وليس جناة.
تفرض والية بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان واجباً على أفراد حفظ السالم يتمثل يف محاية األطفال ورصد
أي من االنتهاكات اجلسيمة حلقوقهم واإلبالغ عنها.

دراسة الحالة اإلفرادية 3
سوف تتطلب دراسة احلالة هذه عملية تيسري متأنية ألن املناقشة ميكن أن تدور حول مسائل أخرى مثل العدالة التقليدية
واالجتاهات والسلوكيات الثقافية.
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تراها يف هذه احلالة؟
• االغتصاب واحلرمان من العدالة  ،واحلرمان من احلق يف املشاركة
تعني عليك تقدمي املعلومات لإلبالغ عن حقوق هذه الفتاة ومحايتها ،فما احلجج الرئيسية اليت تسوقها؟ يرجى
 -2إذا َّ
اإلشارة حتديداً إىل الصكوك ذات الصلة لتعزيز وجهة نظرك.
• االغتصاب جرمية خطرية للغاية وانتهاك جسيم معرتف به دولياً حلقوق الطفل .وليس من املالئم احملاكمة على
هذه اجلرمية يف إطار القانون العريف .وميكنك االستعانة مبا تقوله التشريعات الوطنية يف مايل ملكافحة االغتصاب
بوصفه جرمية للدعوة إىل املقاضاة عليه يف احملاكم الرمسية.
أي الفتاة واختذ والداها قراراً
• يضاف إىل ذلك أن عملية القانون العريف مل حترتم مبدأ مشاركة الطفل .فلم يُطلب ر ُ
بالنيابة عنها ال يقوم على أساس مصاحلها الفضلى.
• يكفل كل من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل احلماية لألطفال من
العنف اجلنسي .وكذلك يتصدي جملس األمن يف قرارات خمتلفة للعنف اجلنسي ضد الفتيات .وترسي والية بعثة
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•

األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل مسؤولية البعثة عن ’’تلبية احتياجات ضحايا
العنف اجلنسي واجلنساين يف النزاع املسلح‘‘.
ينبغي أن تعامل الفتاة وفقاً ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا
اجلرمية والشهود عليها.

دراسة الحالة اإلفرادية :4
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تراها يف هذه احلالة؟
•

العنف اجلنسي ،وإساءة املعاملة واالحتجاز التعسفي وغري القانوين ،واحلرمان من املشورة القانونية واإلجراءات
القانونية الواجبة ،واحلرمان من االحتجاز املنفصل لألطفال وللبنني والبنات.

تعني عليك تقدمي املعلومات لإلبالغ عن حقوق هذه الفتاة ومحايتها ،فما احلجج الرئيسية اليت تسوقها؟ يرجى
 -3إذا َّ
اإلشارة حتديداً إىل الصكوك ذات الصلة لتعزيز وجهة نظرك.
•

•

•

•

جيب على التشريعات الكونغولية الوطنية بشأن محاية الطفل أن حتمي األطفال من االحتجاز التعسفي ،وإساءة
استعمال السلطة ،واحلرمان من املشورة القانونية واإلجراءات القانونية الواجبة .ومن املهم اإلملام بالصك الوطين
امللزم هلم قانوناً واإلشارة إليه حيثما أمكن.
ترد احلماية من االحتجاز التعسفي ،وسوء املعاملة ،واإلجراءات القانونية الواجبة فيما يتصل باحتجاز األحداث
أيضاً يف اتفاقية حقوق الطفل ،وقواعد بكني ،وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم،
وسياسة األمم املتحدة املتعلقة حبماية الطفل يف عمليات األمم املتحدة للسالم’’ .ال ُحيرم أي طفل من حريته
بصورة غري قانونية أو تعسفية .وجيب أن جيرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون وال جيوز ممارسته
إال كملجأ أخري وألقصر فرتة زمنية مناسبة‘‘.
االغتصاب جرمية خطرية للغاية وانتهاك جسيم حلقوق الطفل معرتف به دولياً .وميكنك استخدام ما تقوله
التشريعات الكونغولية الوطنية ضد االغتصاب بوصفه جرمية للدعوة إىل املقاضاة عليه يف احملاكم الرمسية.
يكفل كل من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل احلماية لألطفال من
العنف اجلنسي .وكذلك يتصدي جملس األمن يف قرارات خمتلفة للعنف اجلنسي ضد الفتيات .وترسي والية بعثة
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مسؤولية البعثة عن ’’تلبية احتياجات
ضحايا العنف اجلنسي واجلنساين يف النزاع املسلح‘‘.

الشريحة  :٢٥هل لديكم أي أسئلة؟
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يُسأل الدارسون عما إذا كان لديهم أسئلة بشأن حمتوى هذه الوحدة .ومن املهم إتاحة الوقت الكايف للرد على مجيع
األسئلة.
الشريحة  :٢٦الرسائل الرئيسية
تلخص شرائح الرسائل الرئيسية النقاط اهلامة املستخلصة املرتبطة بأهداف الوحدة اليت جرى وصفها يف بداية الدورة.
ّ
يُسأل الدارسون ماذا تكون الرسائل الرئيسية قبل عرض الشرحية اليت تتضمن اإلجابات املمكنة .وسيساعدهم ذلك على جتميع
وإدماج املفاهيم الرئيسية اليت تدرس طوال الوحدة وسيساعدك يف تقييم التعلم والرتكيز على الثغرات أو املعلومات غري الدقيقة.
شجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تُستكمل املناقشة
وجه السؤال التايل يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني .وي َّ
ي َّ
بعرض اإلجابات املقرتحة يف الشرائح التالية.
ما هي الرسائل الرئيسية هلذه الوحدة؟
الشريحتان 27و  :28الرسائل الرئيسية
الرسائل الرئيسية هي كما يلي:
 -1تسرتشد شرطة األمم املتحدة يف أعماهلا بالقواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبماية الطفل.
 -2من املهم أن تكون شرطة األمم املتحدة على دراية بسياسات األمم املتحدة وتوجيهاهتا وإجراءاهتا التشغيلية املوحدة
تفعل هذه االلتزامات القانونية على أرض الواقع.
اليت ّ
 -3من األمهية مبكان أن تقوم شرطة األمم املتحدة بتعزيز القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبماية الطفل والتقيُّد هبا لدى
تقدمي التوجيه واملشورة لشرطة الدولة املضيفة ،سواء يف اتصاالهتا الشخصية أو يف أنشطة الرصد اليت تقوم هبا.
توزع اإلجابات ليقوم كل منهم
يوزَّع اختبار هناية الوحدة على الدارسني وُمينحون  ١٠دقائق لإلجابة عن األسئلة .مث َّ
يصحح كل منهما إجابات اآلخر.
بتصحيح إجابته بنفسه .يُطلب إىل الدارسني أن يعملوا كل اثنني معاً وأن ّ
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