______________________________________________________________

الوحدة :4
التنسيق مع الجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل
______________________________________________________________

لمحة عامة
منذ عام  ، ٢٠٠١ومحاية األطفال يف حاالت النزاع تُدرج بشكل متزايد يف واليات حفظ السالم مما جيعل لزاماً على كل عنصر
من عناصر البعثة مراعاة األطفال يف أنشطته الرئيسية .وتعرض هذه الوحدة خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية حبماية الطفل داخل
منظومة األمم املتحدة وخارجها ،فضالً عن املسائل املتعلقة بالتنسيق فيما بينها.
نتائج التعلم
•

•

•

•

إدراك أن محاية األطفال مسؤولية مشرتكة بني اجلهات الفاعلة يف البعثات ،واألمم املتحدة ،واحلكومات ،واملنظمات
غري احلكومية
فهم التنسيق بشأن محاية الطفل يف بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة مبا يف ذلك الدور الذي تؤديه شرطة
األمم املتحدة
فهم الدور الذي يقوم به املستشارون لشؤون محاية الطفل ومراكز التنسيق املعنية حبماية الطفل التابعة لشرطة األمم
املتحدة
اإلملام بكيفية التعرف على احلاالت املتعلقة باألطفال وإحالتها إىل اجلهات الفاعلة ذات الصلة داخل األوساط املعنية
حبماية الطفل

األنشطة
•
•
•
•

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

مواد تعليمية للتوزيع
•

1

دراسة احلالة اإلفرادية 1

•
•
•

دراسة احلالة اإلفرادية 2
دراسة احلالة اإلفرادية 3
دراسة احلالة اإلفرادية 4

الفترة المخصصة لتيسير التعلُّم
ساعتان
مالحظات المدرب
الشريحة  :١نتائج التعلم
كما رأينا يف الوحدات السابقة ،تشمل واليات حفظ السالم بشكل متزايد الشواغل املتعلقة حبماية الطفل .ويضطلع كل
عنصر من عناصر البعثة مبسؤوليات يف جمال محاية الطفل وجيب أن يويل االعتبار لقضايا حقوق الطفل يف أنشطته األساسية.
وجيب أن يدرك مجيع حفظة السالم – من أفراد الشرطة والعسكريني واملدنيني – مسؤولياهتم وأن يتلقوا التدريب يف جمال محاية
الطفل الذي ميكنهم من الوفاء بدورهم يف البعثة.
ولكي تقوم البعثة بشكل فعال ويف الوقت املناسب بتنفيذ واليتها املتعلقة حبماية الطفل ،جيب أن يكون كل عنصر من
عناصرها أيضاً على بينة من األدوار واملسؤوليات املنوطة بالعناصر األخرى وأن يفهم آليات التنسيق .وسنعرض يف هذه الوحدة
خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية حبماية الطفل داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها ،فضالً عن آليات التنسيق فيما بينها.

الشريحة  – ٢فيلم فيديو على يوتيوب – قوة العمل الجماعي – عنوان الموقع.https://youtu.be/4duPBWzf46E :
ميكنك اختيار الفيديو الذي تفضله هلذه العملية .ويتيح لك الرابط أعاله مثاالً ،غري أنك قد تريد تقدمي شيء حمدد يف
هذا السياق.
يتم تشغيل مقطع الفيديو القصري و َيوضح السبب يف اختيار هذا الفيديو .ومع أنه مضحك فهو يربز بوضوح ضرورة
التعاون والتنسيق عندما يتعلق األمر مبواقف معقدة .وال ميكن أن تتم محاية الطفل يف عمليات حفظ السالم من جانب جهة
فاعلة وحيدة مبفردها .فالتعاون الوثيق ضروري لتحقيق أكرب األثر ،وال سيما يف ظل الظروف الصعبة يف بيئات ما بعد النزاع.
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الشريحة  :٣التنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى في مجال حماية األطفال
تمرين قصير بشأن الجهات الفاعلة الدولية
يوجه السؤال التايل للمشاركني يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني:
ما هي بعض وكاالت األمم املتحدة واجلهات الفاعلة الدولية األخرى اليت تضطلع بأدوار يف جمال محاية الطفل؟
تُكتب الفئات التالية على لوحة قالبة أو على سبورة .وتستخدم صحيفة واحدة أو منطقة واحدة من السبورة لكل فئة،
مع ترك حيز ٍ
كاف للكتابة يف إطار كل فئة:
داخل البعثة

األمم المتحدة والجهات الفاعلة
غير الحكومية

الجهات الفاعلة الحكومية الوطنية
والمحلية

يُطلب إىل الدارسني اجمليء إىل اللوحة القالبة أو السبورة وكتابة أكرب عدد ممكن من املنظمات.
ُمينح املشاركون  ١٠دقائق لكتابة إجاباهتم .وبعد ذلك ،تستخدم اإلجابات املمكنة التالية الستكمال القوائم .ويرجى
مالحظة أن القائمة ليست حصرية وأهنا لألغراض املرجعية فقط .وال يتعني االستشهاد هبا يف الفرتات املخصصة جلميع الدارسني.

إجابات ممكنة:
في البلدان واألمم المتحدة والجهات الفاعلة الجهات الفاعلة الحكومية
داخل بعثة األمم المتحدة
الوطنية والمحلية
غير الحكومية
االحتاد األفريقي؛
مركز التنسيق املعين حبماية الطفل التابع اليونيسف؛
لشرطة األمم املتحدة؛
االحتاد األورويب؛
األمانة العامة لألمم املتحدة؛
املستشار لشؤون محاية الطفل؛
اهليئة احلكومية الدولية املعنية
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛
قسم حقوق اإلنسان؛
بالتنمية؛
3

احملكمة اجلنائية الدولية
قسم التسريح ونزع السالح وإعادة هيئة األمم املتحدة للمرأة؛
اإلدماج؛
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم واحملاكم اخلاصة؛
قسم الشؤون املدنية؛
املتحدة؛
منظمة العمل الدولية
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛
قسم العدالة وشؤون السجون؛
رابطة أمم جنوب شرق آسيا
منظمة الصحة العاملية؛
العنصر العسكري؛
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛
قسم إصالح قطاع األمن؛
قسم العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات؛ املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛
جلنة الصليب األمحر الدولية  ،ومجعيات الصليب
وحدة السلوك واالنضباط؛
األمحر واهلالل األمحر؛
قسم سيادة القانون؛
املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة؛
قسم الشؤون اجلنسانية؛
املنظمة الدولية للرؤية العاملية؛
قسم شؤون اإلعالم؛
منظمة أوكسفام الدولية؛
العنصر العسكري.
اجمللس النروجيي لالجئني؛
مؤسسة أطفال احلروب؛
املنظمات غري احلكومية احمللية؛
مكتب العمل الدويل؛
وجلميع هذه املنظمات دور تؤديه يف محاية الطفل.
وفيما يلي بعض األمثلة على أنشطة محاية الطفل اليت تضطلع هبا خمتلف عناصر بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم:
❖

❖

❖

❖
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املمثل اخلاص لألمني العام/رئيس البعثة :يوفر الدور القيادي فيما يتعلق بالسياسة العامة والدعوة يف جمال محاية الطفل.
وهو مسؤول عن إدراج احتياجات األطفال يف جدول األعمال السياسي واملتعلق بالسالم يف البلد املضيف.
رؤساء العناصر ،مبن فيهم مفوض الشرطة :يضطلعون أيضاً بدور يف جمال الدعوة على الصعيد االسرتاتيجي ودور
لكفالة إيالء عنصر كل منهم االهتمام الكايف لسياسات محاية الطفل.
قسم الشؤون السياسية :مسؤول عن كفالة إيالء االعتبار لقضايا الطفل يف أي من مفاوضات/اتفاقات السالم
والعمليات السياسية األخرى.
قسم حقوق اإلنسان :مسؤول عن كفالة تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها يف البعثة ،مبا يف ذلك حقوق الطفل.

❖
❖

❖

❖

❖

❖
❖

❖

❖
❖
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قوات األمم املتحدة :مسؤولة عن احلماية املادية للمدنيني ،مبن فيهم األطفال.
شرطة األمم املتحدة :مسؤولة عن توفري بناء القدرات والتدريب والتوجيه لشرطة الدول املضيفة ،مبا يف ذلك يف جمال
محاية الطفل ،وميكن أن تؤدي دوراً يف إصالح قطاع األمن.
شؤون السجون :مسؤولة عن مساعدة الدولة املضيفة يف جمال إصالح قطاع اإلصالحيات والسجون هبا .وكمثال
على ذلك ،من خالل كفالة توافق مرافق االحتجاز مع املعايري الدولية واحرتام حقوق األطفال احملتجزين .وهذا يشمل
اهلياكل املادية املالئمة لالحتجاز ،ولكنه يشمل أيضاً حقوق األطفال يف الرعاية الطبية والتعليم والرتفيه.
قسم نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج :مسؤول عن كفالة مراعاة احتياجات الفتيان والفتيات املرتبطني باجلماعات
املسلحة يف أي برنامج لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.
قسم العدالة والسجون :مسؤول عن مساعدة الدولة املضيفة يف إصالح نظمها القانونية والقضائية ،مبا يف ذلك جعل
القوانني والسلطة القضائية أكثر مراعاة حلقوق األطفال واحتياجاهتم.
قسم الشؤون املدنية :تنفيذ مشاريع جمتمعية لألطفال من أجل دعم جهود بناء السالم.
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) :وكالة األمم املتحدة الرئيسية اليت تعمل بشأن مجيع قضايا األطفال
(.)www.unicef.org
األمانة العامة لألمم املتحدة :تشمل خرباء محاية األطفال يف املقر ومكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين
باألطفال والنزاع املسلح (.)www.childrenandarmedconflict.un.org
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :يف بعض البلدان ،يعمل على إصالح جهاز الشرطة (.)www.undp.org
هيئة األمم املتحدة للمرأة :تعمل على منع العنف اجلنسي واجلنساين ،والتمكني االقتصادي ،وتعزيز القيادات
النسائية الشابة (.)www.unwomen.org

❖

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية :تنسيق املساعدات اإلنسانية ()www.unocha.org

❖

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني :وكالة األمم املتحدة الرئيسية املعنية بالالجئني (.)www.unhcr.org

❖

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية :ويتعلق عمله باجلرمية املنظمة واالجتار بالبشر (.)www.unodc.org

❖

املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية :وتعكف على األمور املتعلقة باالجتار بالبشر (.)www.interpol.int

❖
❖

❖

ُسر ومل مشلها (.)www.icrc.org
اللجنة الدولية للصليب األمحر :وتعمل على اقتفاء أثر األ َ
املنظمات غري احلكومية الدولية :مقدمو اخلدمات لوكاالت األمم املتحدة واحلكومات واجلهات األخرى املعنية حبماية
الطفل ،وصحته ،وتعليمه ،وما إىل ذلك.
االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية :هيئات حكومية دولية توجد هبا عناصر
حلماية الطفل (http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm, ,http://acerwc.org/
.)http://igad.int/

ومن املهم اإلشارة إىل أن مجيع هذه اجلهات الفاعلة هلا أنشطة مرتابطة .والبد من مراعاة قضايا األطفال فيها مجيعاً.
الشريحة  :٤التنسيق مع الجهات الفاعلة في نظام حماية الطفل
جيب على شرطة األمم املتحدة ،يف إطار واليتها ،أن تتعاون مع اجلهات الفاعلة على خمتلف املستويات .أوال ،داخل
البعثة؛ وثانياً ،داخل وكاالت األمم املتحدة واجلهات الفاعلة غري احلكومية؛ وثالثاً ،مع اجلهات الفاعلة احلكومية الوطنية واحمللية.
وستتفاعل مجيع هذه اجلهات الفاعلة مع بعضها البعض ومع بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم والوكاالت التابعة هلا.
وسوف يكون هذا التنسيق منظماً أحياناً ،وفقاً لربوتوكوالت قائمة ،ويف أحيان أخرى يكون خمصصاً.
وبوصفكم من ضباط شرطة األمم املتحدة ،سيتعني عليكم التفاعل مع بعض تلك اجلهات الفاعلة يف مهامكم ،إما
بشكل مباشر أو خالل إسداء املشورة إىل شرطة الدول املضيفة ،ألسباب خمتلفة من قبيل ما يلي:
•
•
•
•
•
•

إحالة احلاالت؛
متابعة احلاالت؛
تنسيق األنشطة املختلفة أو تيسريها؛
تكوين الشبكات؛
مجع املعلومات؛
وما إىل ذلك.

ومن املهم حتديد نظام التنسيق يف منطقة انتشاركم وفهمه ،والوقوف على ما إذا كان هناك إجراء تشغيل موحد أو اتفاق
متعدد القطاعات قائم بالفعل.
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وسيكون من املهم التحلي باملرونة يف أثناء التنسيق مع خمتلف اجلهات الفاعلة ألن التنسيق ميكن أن يكون صعباً يف بعض
احلاالت.
مناقشة عامة
يوجه السؤال التايل جملموع الدارسني.
يف رأيك ،ما الذي ميكن أن جيعل التنسيق صعباً؟
يُستمع إىل بضعة إجابات من الدارسني .مث يُستكمل النقاش باستخدام اإلجابات املمكنة الواردة أدناه.
إجابات ممكنة:
•
•
•
•
•
•
•
•

اختالف الشخصية؛
اختالف اآلراء ووجهات النظر واخللفية الثقافية؛
سوء الفهم؛
حساسية املوضوع؛
احلواجز اللغوية؛
االفتقار إىل الوقت ،والشعور باإلحلاح؛
التصور اخلاطئ؛
ُّ
املنافسة.

وستؤثر مجيع هذه العوامل حتماً على التنسيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة .وبوصفكم من ضباط شرطة األمم املتحدة،
ستواجهون هذه املؤثرات السلبية .وللتغلب على الصعوبات يف التنسيق ،سيكون من املهم أن تركزوا على بناء عالقات جيدة،
ونبذ التحيز ،والتحلي باملرونة ،واختاذ دور املوفق ،وفهم االختالف يف اآلراء ،والقدرة على اقرتاح حلول بديلة آخذين يف احلسبان
إحدى القيم األساسية لألمم املتحدة وهي :احرتام التنوع.
مناقشة عامة
يوجه السؤال التايل جملموع الدارسني:
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بالتفكري يف أي بلد فد تعرفه من بلدان ما بعد انتهاء النزاع ،يرجى بيان اجلهات اليت ينبغي إشراكها يف احلالة التالية:
’’يسرق صيب يف الثالثة عشرة من العمر بعض الثمار يف السوق ويلقي التاجر القبض عليه ويأيت به إىل مركز الشرطة‘‘.
يُستمع إىل بضعة إجابات من الدارسني .مث تُستكمل املناقشة باستخدام الشرحية  ٨لتزويدك بأمثلة جلهات فاعلة ميكن
أن تشارك يف احلاالت املتعلقة باألطفال يف أي بلد على املستويات املختلفة.
الشرح:
الجهات الفاعلة الرئيسية
رجع إىل املناقشة العامة يف بداية الوحدة بشأن اجلهات الفاعلة الرئيسية يف البعثة،
فيما يتعلق بنتائج هذه املناقشة ،يُ َ
وداخل البلد ،وتضاف إليها اجلهات الفاعلة يف شرطة الدول املضيفة.
التنسيق داخل البعثة
سيتم التنسيق داخل البعثة أساساً من خالل مركز تنسيق شرطة األمم المتحدة المعني بحماية الطفل والمستشارين

لشؤون حماية الطفل الذين يقومون بالتنسيق مع األقسام األخرى حسب احلالة.
•
•
•
•
•
•
•

املمثل اخلاص لألمني العام؛
مفوض الشرطة؛
قسم نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛
قسم حقوق اإلنسان؛
قسم الشؤون املدنية؛
قسم العنف اجلنسي املتصل بالنزاع؛
قسم العدالة وشؤون السجون؛

ويشكل التنسيق داخل وكاالت األمم املتحدة أساساً بين البعثة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،وهي
وكالة األمم املتحدة الرئيسية العاملة بشأن مجيع قضايا الطفل .وباملثل ،جيري التخطيط أيضاً على أساس منتظم للتنسيق فيما
بني أعضاء الفريق العامل املعين حبماية الطفل ،الذي يشمل اجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
الدولية العاملة مع األطفال.
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ومن الجهات الفاعلة األخرى داخل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اليونيسيف؛
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛
منظمة الصحة العاملية؛
هيئة األمم املتحدة للمرأة؛
منظمة العمل الدولية؛
املنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة؛
املنظمة الدولية للرؤية العاملية؛
منظمة أوكسفام الدولية؛
اجمللس النروجيي لالجئني.

التنسيق مع الجهات الفاعلة الحكومية الوطنية والمحلية
تبعاً للبعثة اليت سيتم نشركم فيها ،سيكون لدى شرطة الدولة المضيفة ،يف معظم األحوال ،بروتوكوالت داخلية ملعاجلة

احلاالت املتعلقة بالطفل .ومن املهم التعرف على هذه الربوتوكوالت ،وأي وحدات شرطة متخصصة للتمكن من تقدمي املشورة

ودعم إحالة احلاالت املتعلقة باألطفال .وتشمل هذه الوحدات املتخصصة ضباط شرطة خرباء يف جمال محاية الطفل ،ويعرفون
النظام الوطين حلماية الطفل معرفة جيدة ،ومن مث فهي أفضل جتهيزاً للتعامل مع القضايا املتعلقة باألطفال.
وحبسب دائرة الشرطة احملددة ،ستقوم وحدة أو أكثر من الوحدات املتخصصة مبعاجلة حاالت العنف ضد األطفال،
وحاالت األحداث اجلاحنني ،وحاالت العنف اجلنسي والعنف اجلنساين.
وفيما يلي بعض األمثلة على الوحدات املتخصصة يف الشرطة الوطنية للبلدان املتأثرة بالنزاع والبلدان اخلارجة من النزاع:
❖

❖
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وحدة شرطة األحداث ،أفغانستان:
هذه الوحدة من وحدات الشرطة الوطنية األفغانية هي املسؤولة عن التحقيق يف مجيع اجلرائم املرتكبة ضد األطفال
وبواسطة األطفال ،وتتبع إدارة التحقيقات اجلنائية .وقد أنشئت الوحدة حتت تأثري اجملتمع الدويل.
وحدت الدعم األسري ،ليبريا وسيراليون:
أنشأت كل من قوة الشرطة الليربية وشرطة سرياليون وحدات لدعم األسرة تتعامل مع حاالت العنف العائلي واجلرائم
األخرى املتعلقة باملرأة والطفل بعد إنشاء بعثيت األمم املتحدة حلفظ السالم يف هذين البلدين.

❖

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ،السودان:
أنشأت قوة الشرطة السودانية هذه الوحدة يف عام  .٢٠٠٧وهي مسؤولة عن إجراء التحقيقات وتقدمي الدعم النفسي
االجتماعي لألطفال وأسرهم.

❖

وحدة الحماية الخاصة ،جنوب السودان:
أنشأ جهاز الشرطة الوطنية جلنوب السودان هذه الوحدة يف عام  ٢٠١٥لتحسني التحقيقات يف قضايا العنف اجلنسي
واجلنساين.

❖

القصر ،كوت ديفوار:
لواء حماية َّ
توجد لدى الشرطة الوطنية لكوت ديفوار وحدة حلماية ال ُقصر تتعامل مع القضايا املتعلقة باألطفال.

ورغم أن أمساء هذه الوحدات وتكوينها ومسؤولياهتا سوف ختتلف من بلد إىل آخر ،من احملتمل أن جتدوا وحدة من هذا
القبيل يف شرطة الدولة املضيفة يف منطقة البعثة اليت سيجري نشركم فيها .ومن املهم العلم هبذه الوحدات يف وقت مبكر من
نشركم لكي تعرفوا إىل أين حتال القضايا املتعلقة باألطفال.
وأحياناً ما تكون قد أنشئت وحدات متخصصة حبكم القانون أو بتوجيه من إدارة الشرطة يف الدولة املضيفة ،ولكن مل
يتم تفعيلها بعد أو ال تعمل بشكل سليم .وبوصفكم من أفراد شرطة األمم املتحدة ،قد يُطلب إليكم دعم تشغيل هذه
الوحدات أو بناء قدراهتا.
ويف حال عدم وجود وحدة متخصصة ،من املمكن خالل فرتة نشركم أن تدعو اليونيسيف أو مستشار الربامج القطرية
إىل إنشاء وحدة متخصصة حلماية الطفل .وكثري من هذه الوحدات قد أنشئت بعد إيفاد بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم
وإسداء املشورة إىل احلكومات املضيفة بشأن املبادئ التوجيهية الدولية حلماية الطفل .وتعمل وحدة اإلصالح وإعادة اهليكلة
التابعة لشرطة األمم املتحدة أيضاً على التطوير التنظيمي لشرطة الدول املضيفة.
ويف بعض احلاالت ،ستشرتك اجلهات غري الرمسية املعنية حبماية الطفل يف اجملتمع احمللي أيضاً (أي األسرة ،وشبكة األقرباء،
واألخصائي االجتماعي للمجتمع احمللي ،والزعيم التقليدي ،وغريهم)
الجهات الفاعلة األخرى في النظام الوطني لحماية الطفل
تشمل اجلهات الفاعلة األخرى يف النظم الوطنية حلماية الطفل اجلهات الفاعلة احلكومية ،واملؤسسات القضائية ،والسلطات
احمللية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،وما إىل ذلك.
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يتم تبادل األفكار مع املشاركني بشأن ماهية اجلهات الفاعلة الوطنية اليت تنتمي إىل الـ ـ’’فئات‘‘ األربع.
•

من األمثلة على الجهات الحكومية الفاعلة ما يلي:
o
o
o
o
o
o
o

•

ومن أمثلة الجهات الفاعلة في مجال العدالة ما يلي:
o
o
o
o

•

حماكم األحداث
قضاة األحداث
املدعون العامون بقضاء األحداث
آليات التحويل وهياكل الدعم اجملتمعي

وتشمل األمثلة على السلطات المحلية ما يلي:
o
o
o

•

وزارة شؤون الطفل /شؤون املرأة /الشؤون االجتماعية
الشرطة الوطنية
الدوائر اإلصالحية :مراكز احتجاز األحداث وإعادة تأهيلهم
وزارة التعليم :املدارس واملدرسون ،ومن إليهم.
وزارة الصحة :املمرضات ،واألطباء ،ومن إليهم
األخصائيون االجتماعيون
الشبكة الوطنية حلماية الطفل

الزعماء احملليني
اللجان احمللية حلماية الطفل (على مستوى القرى أو املقاطعات على سبيل املثال)
الزعماء التقليديني والدينيني

ومن أمثلة منظمات المجتمع المدني ما يلي:
o
o

املنظمات غري احلكومية احمللية العاملة يف جمال قضايا الطفل ،فرادى أو يف إطار شبكة حلماية الطفل
دور األيتام واملالجئ

الشريحة  :٥المستشارون لشؤون حماية الطفل
توجد يف بعثات حفظ السالم اليت لديها أحكام حمددة بشأن محاية الطفل يف إطار واليتها مستشارون لشؤون محاية
الطفل يُنشرون يف البعثة .ويعمل هؤالء املستشارون مبثابة واجهات اتصال بني بعثات حفظ السالم واجلهات املعنية حبماية
11

الطفل على أرض الواقع .وهم يؤدون بدور بالغ األمهية يتعلق بإسداء املشورة للبعثة وللممثل اخلاص لألمني العام/رئيس البعثة
وخباصة يف كفالة أن تعا َل املسائل ذات الصلة حبماية األطفال يف مجيع مراحل عملية السالم ،وأن تعتمد مجيع اجلهات الفاعلة
واآلليات الرئيسية داخل البعثة هنجاً مراعياً لألطفال يف والية كل منها .وجيري نشرهم بصفتهم خرباء يف جمال محاية الطفل
ويسدون املشورة للبعثة بشأن احتياجات األطفال وحقوقهم .وهم يعملون مبثابة مراكز تنسيق بشأن مجيع املسائل املتصلة حبماية
الطفل.
وتقتضي سياسة إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين/إدارة الشؤون السياسية يف جمال محاية الطفل لعام ٢٠١٧
على وجه التحديد أن يقوم املستشارون لشؤون محاية الطفل برصد االنتهاكات اجلسيمة الستة ضد األطفال واإلبالغ عنها.
ويتوىل هؤالء املستشارون أيضاً التفاوض على اتفاقات لإلفراج عن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة،
وتدريب أفراد حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة فيما يتعلق حبماية األطفال ،والدفاع عن حقوق األطفال يف البلد املضيف.
ويعمل مستشارو شؤون محاية الطفل بشكل وثيق مع اليونيسيف ،وغريها من وكاالت األمم املتحدة ،واحلكومة املضيفة،
واملنظمات غري احلكومية ،واجلهات الفاعلة األخرى.

المستشار لشؤون حماية الطفل:
•
•

•

•

•

•
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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 من أجل
إطالق سراح 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 وأفراد الشرطة الوطنيني
يقوم بالدعوة من أجل محاية األطفال واحرتام حقوق الطفل داخل البعثة

وال توجد يف بعض بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة والية خاصة حبماية الطفل ،وبالتايل ال يوجد لديها
مستشارون لشؤون محاية الطفل .ويف غياب عنصر معين حبماية الطفل ،تناط بالعنصر املعين حبقوق اإلنسان والية عامة بشأن
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ،ويكون بالتايل مسؤوالً عن محاية الطفل وحقوق الطفل.
الشريحة  :٦مركز التنسيق المعني بحماية الطفل التابع لشرطة األمم المتحدة

()1

تشكل محاية األطفال يف حاالت النزاع املسلح أولوية متأصلة يف إطار التزامات األمم املتحدة األوسع نطاقاً حبماية املدنيني
ووضع حقوق اإلنسان يف صميم جهود السالم واألمن .ومتثل محاية األطفال املتضررين من النزاعات املسلحة مسؤولية مجاعية
تتطلب استجابة مجاعية :فينبغي أن تكون محاية الطفل أولوية على نطاق اإلدارات ويف مجيع البعثات.
وعالوة على ذلك ،استحدثت السياسة اجلديدة املتعلقة حبماية الطفل يف عمليات األمم املتحدة للسالم حكماً يكفل
أن يتلقى مجيع ضباط شرطة األمم املتحدة التدريب على القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق الطفل ،وأن يطبقوها ويدجموها
يف عملهم .وباإلضافة إىل ذلك ،تصر هذه السياسة العامة على إنشاء مركز تنسيق للشرطة مكرس حلماية الطفل يف مقر البعثة
ومراكز تنسيق حلماية الطفل خاصة بالشرطة يف املكاتب امليدانية من أجل تيسري التنسيق وتبادل املعلومات مع مستشاري شؤون
محاية الطفل واملوظفني العاملني يف جمال محاية الطفل.

( )1املصدر:
)DPKO/DFS/DPA Policy in Child Protection in United Nations Peace Operations (2017
Briefing Draft DPKO-DFS and DPA Policy on Child Protection in United Nations Peace Operations, Policy and Best Practices
Service (PBPS), Division for Policy, Evaluation and Training (DPET) (2016).
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مركز التنسيق المعني بحماية الطفل التابع لشرطة األمم المتحدة:
•
•
•
•
•
•

ميثل جهة االتصال املعنية حبماية الطفل بالنسبة جلميع أفراد شرطة األمم املتحدة
داخل البعثة.
يكفل إدماج محاية الطفل يف أعمال شرطة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك يف أنشطة
التوجيه واملشورة ،ويف جهودها الرامية إىل بناء القدرات دعماً لشرطة الدول املضيفة .
يدعم اعتماد التوجيهات اخلاصة بالبعثات واإلجراءات التشغيلية املوحدة ليستنري هبا
ضباط شرطة األمم املتحدة يف أعماهلم.
يقدم إرشادات بشأن أساليب االستجواب املراعية للطفل واخلفارة اجملتمعية.
يقوم بالدعوة إىل االمتثال للقواعد واملعايري الدولية ،مبا يف ذلك املتعلقة منها باعتقال
األطفال واحتجازهم.
يقدم الدعم ألغراض منع انتهاكات حقوق الطفل واالعتداءات على األطفال ،مبا
يف ذلك االستغالل واالعتداء اجلنسيني ،والتصدي لتلك االنتهاكات واالعتداءات.

العمل في مجموعات بشأن دراسات الحالة اإلفرادية
الوقت الالزم 4٥ :دقيقة
 5دقائق

لتقدمي النشاط والتعليمات

 15دقيقة

للعمل يف جمموعات

 25دقيقة

للعرض واملناقشة يف اجملموعات

سوف نلقي اآلن نظرة على أربع دراسات حالة إفرادية توضح بعض حاالت التنسيق اليت قد تواجهوهنا يف أثناء نشركم.
يُقسم الدارسون إىل أربع جمموعات .وُمتنح كل جمموعة  ١٥دقيقة لقراءة دراسة احلالة اليت أسندت إليها واإلجابة عن
األسئلة.
توزع دراسة حالة إفرادية واحدة على كل جمموعة.
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دراسة الحالة اإلفرادية 1
يف منطقة مسؤوليتك يف ليربيا ،ينمي إىل علمك أن اغتصاب العذارى من ’’التقاليد‘‘ املرتبطة بالسحر .فالبعض يعتقدون
أن اغتصاب عذراء يقي مرتكبه من أي مرض .وتفيد التقارير بأن هذه الظاهرة قد ازدادت منذ تفشي فريوس إيبوال .وقد
أصبح هذا األمر مشكلة متزايدة وجرى اغتصاب عدة فتيات صغريات مؤخراً يف هذا السياق.
وتعتزم الشرطة الوطنية الليربية القيام بزيارة إىل جمتمع حملي تعرضت فيه ثالث فتيات لالغتصاب ،من أجل معاجلة هذه
املسألة .وهم يريدون تنظيم اجتماع مع اجملتمع احمللي بغية استكشاف خيارات الوقاية .ويطلبون إليك مرافقتهم ويلتمسون
مشورتك بشأن اجلهات الفاعلة اليت يدعوهنا حلضور االجتماع.
أسئلة:
 -1ما هي اجلهات الفاعلة اليت توصي بدعوهتا إىل االجتماع؟
 -2كيف تبلغ داخلياً يف إطار بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم عن هذه املسألة املتعلقة حبماية الطفل ،وما اجلهود
اليت تبذهلا للتنسيق؟

دراسة الحالة اإلفرادية 2
تقوم بأعمال الدورية يف إحدى القرى مبنطقة مسؤوليتكم يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية مع زمالئك من الشرطة
الكونغولية .تلتقون بكبري القرية وتقضون بعض الوقت ملناقشة املسائل األمنية معه .فيبلغكم بوجود شائعة مؤداها أن بعض
األطفال يف القرى اجملاورة تعرضوا لالختطاف من قِبل إحدى امليليشيات مؤخراً .ويستطرد قائالً إن األطفال يف هذه القرية
كثرياً ما يبقون مبفردهم يف اخلارج حىت وقت متأخر من الليل ،ويذهبون جللب املياه من بئر قريب خارج القرية ،ويقطعون
مسافات كبرية يف الذهاب إىل املدرسة غري مصحوبني كل يوم.
وقد أبلغ كبري القرية القائد احمللي للقوات املسلحة الكونغولية ،ولكن القائد حنى خماوفه جانباً باعتبارها شائعات ال أساس هلا
من الصحة .وال يزال كبري القرية يساوره القلق وهو يطلب إليكم املساعدة.
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أسئلة:
 -1ماذا تقول لكبري القرية؟
 -2كيف تعال هذه احلالة ومبن تتصل يف بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم؟

دراسة الحالة اإلفرادية 3
يزور أحد ضباط شرطة األمم املتحدة مركزاً للشرطة يف أبيدجان لتوفري التدريب على أساليب التحقيق ألفراد الشرطة الوطنية
اإليفوارية .وخالل اسرتاحة الغداء ،يتجاذب ضابط شرطة األمم املتحدة أطراف احلديث مع قائد املركز ،الذي يبلغه بأن
فتاة تبلغ من العمر  ١٢عاماً تعرضت لالغتصاب يف اليوم السابق .وقد أبلغت أم الفتاة عن االغتصاب واهتمت جارهم
بارتكاب تلك اجلرمية .ويضيف أن املشتبه فيه موجود يف مركز الشرطة الستجوابه وأن املركز سيُبلغ وحدة محاية الطفل التابعة
للشرطة يف أقرب وقت ممكن.
وخالل املناقشة ،يتكون لدى ضابط شرطة األمم املتحدة اهتمام قوي هبذه احلالة؛ فالفتاة املغتصبة يف نفس عمر ابنته وقد
مت االغتصاب بصورة عنيفة للغاية .ويف اليوم التايل ،يزور ضابط شرطة األمم املتحدة املدعية العامة لشؤون األحداث املسؤولة
عن تلك املنطقة إلبالغها باحلالة وحثها على اختاذ إجراء فوري.
وبعد ذلك بيومني ،يعلم شرطي وحدة محاية الطفل الذي أسندت إليه املدعية العامة هذه احلالة أنه سبق إعالمها باألدلة
وأصدرت أمراً بالقبض على املشتبه فيه .فيخربها الشرطي التابع لوحدة محاية الطفل بأهنم ما زالوا حيققون يف األمر وأن
االعتقال سابق ألوانه .ويضيف أنه غري سعيد ألن شخصاً ما قد ختطاه إلبالغ املدعية العامة بالقضية.
أسئلة:
 -1ما هي اآلثار املرتتبة على اإلجراء الذي اختذه ضابط شرطة األمم املتحدة؟
 -2ما الذي كان ميكن لضابط شرطة األمم املتحدة أن يفعله بشكل خمتلف؟
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دراسة الحالة اإلفرادية 4
أنت تعمل ضمن شرطة األمم املتحدة ومركز عملكم يف كاب-هايسيان .وخالل فرتة نشركم ،تضطلع الشرطة الوطنية اهلايتية
بعملية إلزالة الباعة املتجولني غري املأذون هلم من مواقع يف املدينة.
زميلكم من الشرطة الوطنية اهلايتية يريد مشورتك بشأن االسرتاتيجية اليت يقرتحها قائده ،ألنه يرى أن املسائل املتعلقة بالطفل
مل تؤخذ يف االعتبار .ويوضح لك أن هناك العديد من األطفال الذين يعيشون يف الشوارع يف املدينة ،وينخرطون يف التسول
أو يعملون يف تلميع األحذية أو كباعة للفواكه على قارعة الطريق ،وما إىل ذلك .ويضيف أنه خيشى أن هذه العملية ستواجه
مقاومة من الباعة املتجولني وأن أطفال الشوارع قد يُعت َقلون دون سبب ويتضررون من جراء أي عنف قد ينتج عن عملية
الشرطة.
أسئلة:
 -1ما هي اجلهات الفاعلة اليت ميكنك أن تشري على زمالئك الوطنيني بإشراكها يف املناقشات قبل عملية الشرطة؟
 -2ما هي النصيحة اليت تسديها للشرطة الوطنية اهلايتية فيما يتعلق مبعاملة أطفال الشوارع يف هذه العملية؟

التجمع من جديد .وتعني كل جمموعة واحداً يقوم بالعرض فيتلو دراسة احلالة بصوت
بعد  ١٥دقيقة يُطلب إىل الدارسني ُّ
ٍ
عال ويلخص إجابات اجملموعة على كل سؤال .وبعد كل عرض ،يُطلب إىل الدارسني اآلخرين التعليق على إجابات اجملموعة
مقدمة العرض.
تُستخدم اإلجابات املمكنة الواردة أدناه إلمتام املناقشة بعد كل عرض :الردود املذكورة إرشادية وقد تكون اجملموعات قد
صاغت إجاباهتا اخلاصة بطريقة خمتلفة .اجلانب اهلام هو أن تسري اإلجابات الصحيحة يف نفس اجتاه اإلجابات املقدمة.
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إجابات ممكنة:
دراسة الحالة اإلفرادية :1
 -1ما هي اجلهات الفاعلة اليت توصي بدعوهتا إىل االجتماع؟
من املهم يف هذه احلالة أن تكون الدعوة شاملة قدر اإلمكان .فتدعو الرئيس احمللي وغريه من السلطات احمللية والزعماء
التقليديني والدينيني واملعلمني من مدرسة اجملتمع احمللي واآلباء والعاملني يف اجملال الطيب احملليني ،وأي جهة فاعلة
أخرى ذات صلة.
وينبغي أن تدعو أيضاً مستشار شؤون محاية الطفل املسؤول عن هذه املنطقة ،فضالً عن املكتب احمللي لليونيسيف
واملنظمات غري احلكومية املعنية حبماية الطفل العاملة يف املنطقة.
 -2كيف تبلغ داخلياً يف إطار بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم عن هذه املسألة املتعلقة حبماية الطفل ،وما اجلهود اليت
تبذهلا للتنسيق؟
•

سيتعني عليك إبالغ مستشار شؤون محاية الطفل املكلف بتلك املنطقة عن هذه املسألة .فهذه مسألة
خطرية تعرض الفتيات الصغريات خلطر كبري .ولعلك أيضاً تبلغ املستشار بأن معدالت اجلرمية يف تزايد بسبب
تفشي فريوس إيبوال.

•

ستتباحث مع مستشار شؤون محاية الطفل وتقوم بتنظيم اجتماع له مع فريق من الشرطة الوطنية الليربية
ملناقشة أفضل اسرتاتيجية ملعاجلة هذه املسألة قبل االجتماع الذي يعقده اجملتمع احمللي.

دراسة الحالة اإلفرادية :2
 -1ماذا تقول لكبري القرية؟
ميكنك أن خترب كبري القرية بأنك تنظر إىل شواغله جبدية كبرية وأنك سوف تبلغ األمر إىل البعثة وتتخذ اإلجراءات
الالزمة .غري أنك ال ينبغي أن تعطي وعوداً ال ميكنك الوفاء هبا ،كأن تعده على سبيل املثال بأن يتوىل حفظة السالم
التابعون لألمم املتحدة حراسة القرية كل ليلة .وميكنك أيضاً أن خترب كبري القرية بأنك ستزور القرية مرة أخرى يف األيام
القليلة املقبلة ملتابعة األمر معه.
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 -2كيف تعال هذه احلالة ومبن تتصل يف بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم؟
تقدم تقريراً إىل مشرفك يف شرطة األمم املتحدة كما تبلغ أيضاً مستشار شؤون محاية الطفل املسؤول عن املنطقة ،نظراً
ألن هذا األمر من الشواغل اخلطرية ،ويشكل أحد االنتهاكات اجلسيمة الستة .وميكنك أن تبلغ اجلهات الفاعلة
األخرى املسؤولة عن التنسيق مع اجليش الكونغويل ،وعلى سبيل املثال ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم
املتحدة .وتقوم كذلك باملتابعة يف األيام املقبلة للتأكد من أن اجلهات الفاعلة اليت أبلغتها قد اختذت بعض اإلجراءات.
دراسة الحالة اإلفرادية 3
 -1ما هي اآلثار املرتتبة على اإلجراء الذي اختذه ضابط شرطة األمم املتحدة؟
•

لقد أدت إجراءاته إىل إصدار املدعية مذكرة توقيف متعجلة ،قبل أن تتمكن الشرطة الوطنية اإليفوارية من
التحقيق يف القضية على النحو الواجب .وقد يؤدي هذا إىل مشاكل يف التحقيق.

•

وقد أضر الضابط بالثقة املوضوعة فيه وبعالقته مع وحدة محاية الطفل التابعة للشرطة الوطنية اإليفوارية.

 -2ما الذي كان ميكن لضابط شرطة األمم املتحدة أن يفعله بشكل خمتلف؟
كان ينبغي للضابط أن يرتيث حىت يقوم مركز الشرطة بإبالغ وحدة محاية الطفل باحلالة ،مث يناقش القضية مع ضابط
شرطة محاية الطفل .وعندئذ كان ميكنهما معاً فحص األدلة واالشرتاك سوياً يف إبالغ املدعية العامة بالقضية.
دراسة الحالة اإلفرادية :4
 -1ما هي اجلهات الفاعلة اليت ميكنك أن تشري على زمالئك الوطنيني بإشراكها يف املناقشات قبل عملية الشرطة؟
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•

ينبغي أن تتصل الشرطة الوطنية اهلايتية باجلهات الفاعلة احمللية من نظام محاية الطفل قبل العملية ملناقشة املسائل
املتصلة حبماية الطفل معها .ومن شأن هذه اجلهات أن تشمل املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية
العاملة مع أطفال الشوارع ،واألخصائيني االجتماعيني من املنظمات احلكومية أو غري احلكومية ،واملؤسسات
األخرى ذات الصلة.

•

وينبغي أن تنظم الشرطة الوطنية اهلايتية مشاورات مع األطفال الذين يعيشون يف الشوارع ،من خالل التنسيق مع
املؤسسات املعنية العاملة معهم ،من أجل فهم وجهة نظر أولئك األطفال والتحديات اليت يواجهوهنا.

 -2ما هي النصيحة اليت تسديها للشرطة الوطنية اهلايتية فيما يتعلق مبعاملة أطفال الشوارع يف هذه العملية؟
•

ينبغي أن تدرج الشرطة الوطنية اهلايتية جانباً متعلقاً حبماية الطفل يف االسرتاتيجية اليت ستحدد ما يُتخذ من
إجراءات خاصة للتعامل مع األطفال يف أثناء العملية ،متشياً مع املعايري الدولية يف معاملة األطفال من جانب
أجهزة إنفاذ القانون ،مبا يف ذلك اتباع اسرتاتيجية حمددة لكفالة محاية الشرطة لألطفال الذين يعيشون يف الشوارع
من أي عنف ينجم عن العملية.

•

وينبغي أن تكون لدى ضباط الشرطة الوطنية اهلايتية الذين سيشاركون يف العملية مبادئ توجيهية واضحة بشأن
أهداف العملية وأن يفهموا أن األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع ال يرتكبون أي جرمية جملرد أهنم
يعيشون فيها .ومن مث ينبغي أال يكون اهلدف من العملية إلقاء القبض على األطفال دون مسوغ.

الشريحة  :٧خاتمة
يُدار شريط الفيديو :هذه مسرية (متاح بعدة لغات) وبعد الفيديو ،ميكنك أن تغتنم الفرصة لعرض الشرحية النهائية وسؤال
الدارسني عما إذا كانت لديهم أسئلة على حمتوى هذه الوحدة.
https://www.youtube.com/watch?v=pEaNwDtQRwI.

الشريحة  :8هل لديكم أي أسئلة؟
يُسأل الدارسون عما إذا كانت لديهم أسئلة بشأن حمتوى هذه الوحدة .ومن املهم إتاحة الوقت الكايف للرد على مجيع
األسئلة.
الشريحة  :9الرسائل الرئيسية
تلخص شرائح الرسائل الرئيسية النقاط اهلامة املستخلصة اليت ترتبط 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 درست طوال الوحدة وسيساعدك يف تقييم التعلم والرتكيز على الثغرات أو املعلومات غري الدقيقة.
توجه األسئلة التالية يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني .ويشجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،يُستكمل املناقشة
بعرض اإلجابات املقرتحة يف الشرائح التالية.
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ما هي الرسائل الرئيسية هلذه الوحدة؟
الشريحتان ١٠و  :11الرسائل الرئيسية
الرسائل الرئيسية هي كما يلي:
 -1جيب أن تكون شرطة األمم املتحدة على بينة من األدوار واملسؤوليات املناطة هبا فبما بتعلق حبماية الطفل وكيف
تتعلق بعملها.
 -2فهم آليات التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة وعلى الصعيد الوطين.
التعرف على اجلهات الفاعلة املعنية حبماية الطفل عند الوصول إىل منطقة البعثة ومعرفة ما يفعله كل منها3- .
 -4يعمل مستشارو شؤون محاية الطفل مبثابة واجهة الوصل الرئيسية بشأن مسائل محاية الطفل بني البعثة واجلهات الفاعلة
اخلارجية املعنية حبماية الطفل.
 -5يقوم مركز التنسيق املعين حبماية الطفل التابع لشرطة األمم املتحدة بتيسري التنسيق وتبادل املعلومات مع املستشارين
لشؤون محاية الطفل واملوظفني املعنيني حبماية الطفل.
يوزع اختبار هناية الوحدة على الدارسني وُمينحون  ١٠دقائق لإلجابة عن األسئلة .مث توزع اإلجابات ليقوم كل منهم
بتصحيح إجابته لنفسه أو يطلب إىل الدارسني أن يعملوا كل اثنني معاً ويصحح كل منهما إجابات اآلخر.
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