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الوحدة :5
الرصد واإلبالغ
______________________________________________________________

لمحة عامة
يهتدى يف الرد على انتهاكات حقوق الطفل برصد هذه االنتهاكات واإلبالغ عنها .وقد أنشأت األمم املتحدة آلية للرصد
َ
واإلبالغ مبوجب قرار جملس األمن  ١٦١٢تقدم التقارير إىل اجمللة عن االنتهاكات اجلسيمة اليت تُرتكب ضد األطفال من قِبل
أطراف النزاع املسلح.
نتائج التعلم
•
•

معرفة ما هي االنتهاكات اجلسيمة الستة ،وكيفية املسامهة يف آلية الرصد واإلبالغ بشأن األطفال والنزاعات املسلحة
معرفة كيفية اإلبالغ عن االنتهاكات األخرى حلقوق الطفل والشواغل املتعلقة حبماية الطفل ألغراض املتابعة

األنشطة
• عرض بربنامج باور بوينت

• عمل يف جمموعات بشأن دراسات احلالة اإلفرادية
• استخالص املعلومات
• اختبار سريع
مواد تعليمية للتوزيع
•

•
•
•
•
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آلية الرصد واإلبالغ بشأن االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال يف حاالت النزاع املسلح – املبادئ التوجيهية
والدليل امليداين
التقرير السنوي لعام  ٢٠١٦لألمني العام عن األطفال والنزاع املسلح
دراسة احلالة اإلفرادية 1
دراسة احلالة اإلفرادية 2
دراسة احلالة اإلفرادية 3

الفترة المخصصة لتيسير التعلُّم
 90دقيقة
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مالحظات المدرب
الشريحة  :١نتائج التعلم
كما شهدنا يف الوحدة  ،١تُرتكب انتهاكات عديدة ضد األطفال يف أوقات النزاع املسلح .ومن أجل التصدي هلذه
االنتهاكات ،حتتاج األمم املتحدة واجلهات الفاعلة األخرى إىل معلومات دقيقة ويف التوقيت املناسب .ويف هذه الوحدة،
سنستكشف أنشطة الرصد واإلبالغ وصالهتا حبماية الطفل.
وستعرض الشرائح من  ٢إىل  ٤حمتوى هذه الوحدة عن طريق دراسة حالة إفرادية تقدَّم يف شريط فيديو قصري .وتقدم
الشرحية  ٥آلية الرصد واإلبالغ التابعة لألمم املتحدة وتعرض الشرائح من  ٦إىل  ٨أنواع االنتهاكات اليت ينبغي رصدها .وتعرض
الشرحية  ٩أهداف اإلبالغ ،أما الشرحيتان ١٠و  ١١فتشرحان اخلطوات واملبادئ الرئيسية اليت يتعني مراعاهتا يف الرصد واإلبالغ.
الشريحة  :٢دراسة حالة :انتهاك حقوق الطفل
تتم إدارة مقطع الفيديو
الشريحة  :3دراسة حالة :انتهاك حقوق الطفل
يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني يطلب إىل اجملموعة أن جتيب عن األسئلة التالية:
ما هي االنتهاكات اليت شاهدهتا يف هذا الفيديو؟
ما الذي ينبغي لك أن تفعله بوصفك من شرطة األمم املتحدة يف هذه احلالة؟
ستخدم اللوحات الورقية
تناقَش مع املشاركني اإلجراءات أو التدابري اليت ميكن/ينبغي أن تتخذها شرطة األمم املتحدة .تُ َ
القالبة لتغطية نتائج املناقشة.
الشريحة  :4دراسة حالة :انتهاك حقوق الطفل
ستخدم اإلجابات املمكنة أدناه الستكمال املناقشة املتعلقة باإلجراءات املالئمة اليت يتعني على شرطة األمم املتحدة
تُ َ
اختاذها .يتمثل اجلانب اهلام يف أن تسري اإلجابات الصحيحة يف نفس اجتاه اإلجابات الواردة أدناه.
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إجابات ممكنة:
(أ) توفري التوجيه واملشورة لشرطة الدول املضيفة بشأن القانون واملعايري الوطنية أو الدولية فيما يتعلق باحلوادث.
(ب) توثيق احلالة وما يُتخذ من إجراءات.
(ج) تقدمي تقرير عن احلالة وما يُتخذ من إجراءات إىل:
• مركز التنسيق املعين حبماية الطفل التابع لشرطة األمم املتحدة (يف حال وجود هذه الوظيفة يف البعثة) أو بدالً
من ذلك إبالغ الفريق املعين بالشؤون اجلنسانية التابع لشرطة األمم املتحدة؛
• مستشار شؤون محاية الطفل؛
• الرئيس املباشر.
(د) متابعة احلالة مع مستشار شؤون محاية الطفل.
الشريحة  :٥آلية األمم المتحدة للرصد واإلبالغ
آلية الرصد واإلبالغ بشأن األطفال والنزاعات املسلحة اليت أنشأها جملس األمن يف عام  ٢٠٠٥مبوجب القرار ١٦١٢
هي عملية تقودها األمم املتحدة وتشمل دائرة واسعة من اجلهات الفاعلة ،مثل جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،وإدارات
األمم املتحدة ووكاالهتا ،واملنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية ،واجملتمعات احمللية .ولشرطة األمم املتحدة دور مهم تؤديه يف
آلية الرصد واإلبالغ ،شأهنا كشأن العناصر األخرى يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم.
ويتمثل الغرض من آلية الرصد واإلبالغ فيما يلي:
’’أن تتيح االضطالع بصورة منتظمة جبمع معلومات دقيقة وموضوعية وموثوق هبا يف الوقت املناسب عن االنتهاكات
اجلسيمة اليت ترتكب ضد األطفال يف حاالت النزاع املسلح ،ويف احلاالت األخرى املثرية للقلق اليت حيددها األمني
العام.
وينبغي استخدام هذه املعلومات كأساس لتعزيز مساءلة أطراف النزاع وامتثاهلا للمعايري والقواعد الدولية حلماية الطفل،
ومن شأهنا أن تؤدي إىل القيام بالدعوة وباالستجابات على حنو مستنري ومنسق وفعال من أجل محاية األطفال
()1
ورعايتهم‘‘.
1

( ) “Guidelines: Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against Children in Situations of Armed Conflict”,
DPKO, UNSRSGCAC, UNICEF, June 2014
 http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjc_4rt1 _DJAhVPpYMKHS61AGQQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mrmtools.org%2Fmrm%2Ffiles%2FMRM_Guidelines._5_June_2014(1).pdf&usg=AFQjCNFvY_QEOOiilGOOaidxWgWrYq4rDA
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وميكن أن يكون النزاع املسلح داخلياً ،داخل حدود بلد ما ،أو خارجياً ،بني دولتني أو أكثر .ويقصد بـ ـ’’احلاالت
األخرى املثرية للقلق‘‘ أشكال العنف األخرى اليت كثرياً ما تالحظ يف حاالت النزاع أو ما بعد النزاع مثل العنف يف املناطق
احلضرية ،واجلرمية املنظمة ،واإلرهاب ،وما إىل ذلك.
الشريحة  :٦ما الذي نقوم برصده واإلبالغ عنه؟
لقد اعتمدت األمم املتحدة منذ عام  ١٩٩٩عدة قرارات جمللس األمن بشأن األطفال والنزاع املسلح .ويف عام ،٢٠٠٥
يف القرار  ،١٦١٢طلب جملس األمن إىل األمني العام لألمم املتحدة إنشاء آلية للرصد واإلبالغ لتقدمي معلومات موثوقة ويف
حينها عن االنتهاكات اجلسيمة الستة ضد األطفال إىل جملس األمن.
وتقود آلية الرصد واإلبالغ على الصعيد القطري فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ ،اليت يشرتك يف رئاستها املمثل
القطري لليونيسيف وأعلى ممثلي األمم املتحدة يف البلد املعين (املمثل اخلاص لألمني العام أو املنسق املقيم) .وتضطلع آلية
الرصد واإلبالغ وفرق العمل اليت تتبعها برصد االنتهاكات اجلسيمة الستة اليت تُرتكب ضد األطفال واإلبالغ عن تلك
االنتهاكات وهي ،كما رأينا يف الوحدة :١
•
•
•
•
•
•

جتنيد األطفال واستخدامهم
قتل األطفال وتشويههم
العنف اجلنسي ضد األطفال
اهلجمات على املدارس واملستشفيات.
اختطاف األطفال
منع وصول املساعدات اإلنسانية

فالبد من رصد مجيع هذه االنتهاكات واإلبالغ عنها ،وينبغي رصد مجيع أطراف النزاع (القوات الدولية والقوات املسلحة
الوطنية واجلماعات املسلحة غري التابعة لدول ،فضالً عن العناصر السياسية والعسكرية لألمم املتحدة).
وهناك كتيبات ميدانية مفصلة عن آلية الرصد واإلبالغ ،فضالً عن إرشادات متاحة للحصول على معلومات إضافية،
تتحول إىل وثائق حافلة بالتجارب بعد أن تستخدموها كل يف بعثته.
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الشريحة  :7ما الذي نقوم برصده واإلبالغ عنه؟
متثل االنتهاكات اجلسيمة الستة حمور الرتكيز الرئيسي آللية الرصد واإلبالغ .بيد أن رصد محاية الطفل يتجاوز حدود
اآللية ليشمل رصد االنتهاكات األخرى حلقوق الطفل ،مثل:
•
•
•
•
•

االجتار باألطفال؛
احتجاز األطفال
استخدام املدارس يف األغراض العسكرية
عمل األطفال
االنتهاك اجلنسي واالعتداء اجلنسي

الشريحة  :٨مسائل أخرى تتعلق بحماية األطفال
وباإلضافة إىل االنتهاكات اجلسيمة املدرجة يف قرارات جملس األمن ذات الصلة ،مثة مسائل أخرى تتعلق حبماية األطفال
جديرة بالرصد واإلبالغ يف سياقات النزاع وما بعد انتهاء النزاع .ومن هذه املسائل ما يلي:
•
•
•
•
•
•

اإلجراءات القضائية يف احلاالت اليت تتعلق باألطفال (سواء كانوا ضحايا أو شهودا أو جمرمني)
أوضاع مرافق احتجاز األحداث
حالة األطفال الذين يعيشون يف الشوارع
احلاالت اخلاصة الناشئة عن قوانني وثقافة الدولة املضيفة ،كاملمارسات التقليدية الضارة ،من قبيل زواج األطفال
احلرمان من احلقوق االجتماعية والثقافية مثل التعليم والرعاية الصحية ،وما إىل ذلك
العنف املرتكب ضد األطفال يف نطاق األسرة واملدرسة وما إىل ذلك

ورغم أن هذه املسائل موجودة أيضاً يف أوقات السلم ،فإهنا كثرياً ما تتفاقم شدة يف سياقات النزاع وما بعد النزاع ،مع
تفكك اهلياكل اجملتمعية العادية واهنيار القانون والنظام.
مناقشة عامة
وجه السؤال التايل إىل جمموع الدارسني:
ي َّ
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ملاذا نقوم باإلبالغ؟
يُستمع إىل بضعة إجابات من الدارسني وتُكتب على لوحة ورقية قالبة أو على سبورة إذا كانت متاحة.
وبعد ذلك ،تُستخدم اإلجابات املمكنة الواردة أدناه والشرحية  ٩الستكمال املناقشة.
الشريحة  :٩لماذا ينبغي أن تقوم شرطة األمم المتحدة باإلبالغ؟

إجابات ممكنة:
رغم أن رصد االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال واإلبالغ عنها يشكالن اليوم جزءاً من معظم واليات بعثات
األمم املتحدة حلفظ السالم ،فإن مهام الرصد واإلبالغ ال ينبغي أن يُنظر إليها كمجرد ضرورات للوفاء بالوالية .وسيكون جلودة
وحسن توقيته أثر إجيايب ملموس على حالة األطفال يف الدولة
ما تقومون به من الرصد واإلبالغ خالل فرتة نشركم وفعاليته ُ
املضيفة وعلى الصعيد العاملي.
ويف حني أن آلية الرصد واإلبالغ جتمع املعلومات لضمان امتثال أطراف النزاع للمعايري القانونية ذات الصلة إلهناء
االنتهاكات اجلسيمة ومنع ارتكاهبا ،ميكن أن خيدم الرصد واإلبالغ أغراضاً إضافية ،مثل:
❖

توثيق املعلومات عن االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال والتثبُّت منها بغية القضاء على االنتهاكات املتصلة بالنزاع
ضد األطفال ومنع ارتكاهبا:
وعندما تبلغ عدة جهات فاعلة مبا تشهده على أرض الواقع ،تظهر بعض االجتاهات وميكن حتديد اجلناة ومقاضاهتم.

❖

دعم تنفيذ والية بعثة األمم املتحدة حلماية الطفل:
يتيح الرصد واإلبالغ املتابعة السليمة مع السلطات الوطنية ويثريان دعم البعثة أو تدخلها بشكل مالئم بشأن طائفة
من املسائل املدرجة يف والية البعثة املتعلقة حبماية الطفل.

❖
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إتاحة حتليل لتطور االستجابات يف جمال محاية الطفل:

استناداً إىل والية البعثة ،ميكن أن تقدم عمليات حفظ السالم املشورة بشأن حتسني اهلياكل االجتماعية ملساعدة
األطفال يف الدولة املضيفة ،وقدرات الشرطة والنظام القضائي يف متابعة االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال ومكافحة
اإلفالت من العقاب.
❖

❖

❖

إثراء التخطيط لألنشطة والتدخالت اخلاصة حبماية الطفل:
تفيد املعلومات اجملمعة يف إثراء وتوعية العناصر األخرى لبعثة حفظ السالم ،ووكاالت األمم املتحدة ،وحكومة الدولة
وحتسن التخطيط
املضيفة ومنظمات اجملتمع املدين فيها ،حىت تدمج محاية الطفل بشكل أفضل يف براجمها اخلاصة ّ
للتدخالت يف جمال محاية الطفل وتنفيذها .فاملعلومات الدقيقة وجيدة التوقيت تؤدي إىل تدخالت مناسبة.
هتيئة األسس الالزمة للمالحقة القضائية وتوفري سجل تارخيي لالنتهاكات وحلالة األطفال:
ال بد من التماس العدالة على مجيع املستويات ،من املستوى العاملي يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة وصوالً إىل
املستوى احمللي من أجل إثراء اسرتاتيجيات الوقاية واحلماية .وستشكل املعلومات اليت يتم مجعها على مر الزمن سجالً
تارخيياً ميكن على أساسه قياس التقدم الذي حترزه الدولة املضيفة .وميكن استخدام السجالت التارخيية أيضاً ملقارنة
األوضاع فيما بني البلدان واملناطق وعلى الصعيد العاملي .وميكن أن توفر السجالت التارخيية معلومات أساسية لقضايا
العدالة اجلنائية ،سواء يف إطار نظم العدالة اجلنائية احمللية أو الدولية ،على سبيل املثال يف القضايا املرفوعة أمام احملكمة
اجلنائية الدولية.
دعم جهود البعثة للدعوة على الصعيدين الوطين والدويل:
ميكن أن خيدم الرصد واإلبالغ القيام بدور يف جمال الدعوة داخل البعثة ومع حكومة الدولة املضيفة .وهبذه الطريقة،
يسهم الرصد واإلبالغ يف حتسني احلالة العامة لألطفال يف الدولة املضيفة ،وكذلك على الصعيد الدويل.

وميكن أن تسهم شرطة األمم املتحدة إسهاماً قيّماً يف مراقبة ورصد االنتهاكات املرتكبة ضد حقوق األطفال واإلبالغ
عنها .وباعتباركم من شرطة األمم املتحدة ،فإنكم ستكونون باستمرار متأهبني جلمع املعلومات وستصادفكم على األرجح بعض
االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال .ولذلك ،عليكم التزام باإلبالغ عن هذه االنتهاكات .وأنتم تسهمون يف نظام الرصد
واإلبالغ ،سواء قمتم بالرصد واإلبالغ بأنفسكم أو دعمتم شرطة الدول املضيفة يف القيام بذلك.
الشريحة  :١٠عناصر اإلبالغ
املدربة يف جمال محاية الطفل هم وحدهم الذين
رغم أن املستشارين لشؤون محاية الطفل وغريهم من اجلهات الفاعلة َّ
يشرعون يف التحقق من احلاالت اليت يتعني اإلبالغ عنها يف إطار آلية الرصد واإلبالغ ،جيب أن يفهم أفراد شرطة األمم املتحدة
كيف تسري عملية التحقق ألهنا ستفيد أيضاً يف إطار والياهتم اخلاصة مع شرطة الدولة املضيفة .ويف إطار دوركم كضباط شرطة
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تابعني لألمم املتحدة ،ستعملون عن كثب مع شرطة الدول املضيفة ،ويُتوقع منكم تقدمي التوجيه واإلرشاد ،مبا يتماشى مع
املعايري الدولية لإلبالغ ،عندما تواجهكم حاالت تنطوي على انتهاكات جسيمة حلقوق األطفال .وعالوة على ذلك ،فإن
املعلومات اليت جتمعها شرطة الدول املضيفة يف أثناء هذه العملية ستكون أيضاً يف غاية األمهية عند إبالغ مستشاري شؤون
محاية الطفل باحلالة متهيداً إلجراء مزيد من التحقق.
ومن مث ،فإن اخلطوات الثالث اليت تتبع لإلبالغ هي كما يلي:
 -1االهتمام بالطفل:
فإذا كانت احلالة تنطوي على خطر فوري لطفل أو عدة أطفال ،ينبغي إيالء األولوية لتلبية احتياجات األطفال .وعلى
سبيل املثال ،يف حالة إصابة طفل يف هجوم ،ينبغي أن تكون األولوية األوىل لتوفري الرعاية الطبية للطفل .وال يعين
هذا أن تُعىن شرطة األمم املتحدة باحتياجات الطفل على حنو مباشر؛ بل يعين أن شرطة األمم املتحدة جيب أن تدعو
إىل اختاذ إجراء عاجل من جانب املسؤولني املناسبني ،مثل العاملني يف اجملال الطيب ،أو توفر النقل املأمون للمتخصصني
يف محاية الطفل يف منطقة البعثة .والبد من إبالغ مستشاري شؤون محاية الطفل على الفور.
 -2مجع املعلومات:
ينبغي القيام جبمع املعلومات املتعلقة باالنتهاكات احملتملة يف أقرب وقت ممكن من أجل احلصول على شهادات دقيقة
من الشهود والضحايا .وألغراض آلية الرصد واإلبالغ ينبغي أن يطلع عليها أو يقوم هبا مستشارون مدربون على محاية
الطفل أو غريهم من اجلهات الفاعلة املعنية حبماية الطفل على أرض الواقع ،حسب االقتضاء .بيد أنه جيب أن
تتماشى التدخالت اليت تقوم هبا شرطة الدول املضيفة مع نفس معايري اإلبالغ .وجيب أن يتم اإلدالء بشهادات
الشهود والضحايا األطفال يف إطار من السرية ولكن بطريقة مراعية للطفل ،وفقا ملبدأ ’’عدم اإلضرار‘‘ وحتقيق مصاحل
الطفل الفضلى .ويُشرتط موافقة الطفل بشكل واضح قبل الشروع يف أي استجواب له لكي تكون املعلومات اليت يتم
مجعها صاحلة أو لكي تُستخدم ألغراض إعداد التقارير .وبصفتكم من ضباط شرطة األمم املتحدة ،من املهم أن
تنبهوا مركز تنسيق شرطة األمم املتحدة املعين حبماية الطفل يف بعثتكم أو مستشار شؤون محاية الطفل يف أقرب وقت
ممكن وت ّزودوه بنظرة عامة عن احلالة حىت يتسىن له اختاذ اإلجراءات املناسبة بالتوازي ويف الوقت املناسب.
ومع أنه جيري التحقق من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل عن طريق آلية الرصد واإلبالغ على أيدي مستشاري
محاية الطفل أو اجلهات الفاعلة يف جمال محاية الطفل العاملة مع األمم املتحدة على الصعيد احمللي ،فإن املعلومات
اليت جتمعها شرطة الدول املضيفة ينبغي أيضاً أن تستويف ،قدر اإلمكان ،وعند االقتضاء ،املعايري التالية :أن تأيت
مباشرة من أفراد أو مجاعات أو منظمات ينظر إليهم على نطاق واسع باعتبارهم ذوي مصداقية؛ وأن يؤّكدها أو
9

يؤيدها مصدر خارجي إضايف واحد على األقل من مصادر األدلة ،الفردية أو املادية ،وجيب أن يكون هذا املصدر
مستقالً وغري منحاز إىل طرف يف النزاع أو يتبعه؛ وأن تدعمه عناصر داخلية أخرى تابعة للبعثة من نفس املنطقة.
 -3اإلبالغ باملعلومات:
وبعد أن يقتنع مستشارو شؤون محاية الطفل ،أو شرطة الدولة املضيفة يف حالة كل منكم ،بأن املعلومات دقيقة ،يع ّد
تقرير خطي ينبغي أن يكون كامالً قدر اإلمكان ويتم تبادله يف توقيت حسن إلتاحة اختاذ إجراءات فورية .وبوصفكم
من ضباط شرطة األمم املتحدة ،يلزم أيضاً أن تكتبوا تقريراً مفصالً وترسلوه يف الوقت املناسب من خالل التسلسل
القيادي اخلاص بكم ومركز التنسيق املعين حبماية الطفل التابع لشرطة األمم املتحدة بغية إطالق مزيد من آليات
التحقق من مستشاري شؤون محاية الطفل يف منطقة بعثتكم .وجيب توثيق املعلومات بطريقة تراعي ظروف الطفل،
وإدراج معلومات عن سن الطفل ونوعه ،وموقع احلادث ،وعدد األطفال الذين يتعلق هبم ونوع االنتهاك أو االنتهاكات
وأنواعها .وينبغي عدم التقاط صور فوتوغرافية للطفل إال للضرورة القصوى من أجل مجع األدلة الالزمة للقضية .وإذا
اقتضى األمر التقاط الصور ،ينبغي أن تُتخذ مجيع الوسائل الالزمة لضمان إخفاء هوية الطفل ،وأال تستخدم سوى
كامريا رمسية وأن يُطلب إذن الطفل ،وأن يُكفل فهم الطفل للغرض الذي ستستخدم الصورة ألجله.
ويستند الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات املرتكبة ضد حقوق الطفل إىل عدة مبادئ عامة ،هي:
❖

❖

❖
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مصاحل الطفل الفضلى:
تشكل املصاحل الفضلى للطفل ،وفقاً ملا هو منصوص عليه مبوجب اتفاقية حقوق الطفل ،االعتبار الرئيسي يف تنفيذ
مجيع جوانب الرصد واإلبالغ .وهذا يعين أن قوات األمن جيب أن تتوقف برهة لتحليل ما هي مصلحة الطفل الفضلى
يف أية إجراءات تتخذها ومتس الطفل ،مث أن تأخذ ذلك يف االعتبار من أجل اختاذ قرارات مستنرية.
احلياد واملوضوعية:
ينبغي أن يكون القائمون جبمع املعلومات مستقلني عن أطراف النزاع وأن يوفروا ،دون حتيز ،معلومات عن االنتهاكات
اليت ترتكبها مجيع األطراف يف النزاع املسلح.
عدم اإلضرار:
يرمي هذا املبدأ إىل فهم السبل اليت تؤثر هبا املعونة اإلنسانية الدولية على النزاع وكفالة أال تؤدي املعونة إىل تأجيجه.
ويشري املبدأ أيضاً إىل األفراد املتضررين يف إطار االستجابة اإلنسانية ،األمر الذي يعين ضرورة اختاذ احتياطات إضافية
عرضهم ملزيد من العنف أو
للتأكد من أن أفعال القائمني هبا ال تضر بأمن األشخاص الذين حياولون مساعدهتم أو تُ ّ
النتهاكات حقوق أخرى.

❖

❖

❖

دقة املعلومات وموثوقيتها:
لكي تكون املعلومات مفيدة وتثري االستجابات املناسبة ،جيب أن تكون دقيقة وموثوقة قدر اإلمكان .ولذلك ،جيب
التحقق من املعلومات ودعمها قبل اإلبالغ هبا .ويف إطار آلية الرصد واإلبالغ ،جيب اإلبالغ عن االدعاءات من
خالل التسلسل القيادي اخلاص بكم أو عن طريق مراكز التنسيق املعنية حبماية الطفل التابعة لشرطة األمم املتحدة
اليت ستكون على اتصال مع جهات التنسيق املناسبة إلجراء مزيد من التحقيقات.
السرية واألمن:
جيب إيالء العناية الواجبة ألمن األطفال الذين عانوا من انتهاكات ،وأسرهم ،والشهود اآلخرين ،ومقدمي املعلومات،
وموظفي الرصد .فينبغي محاية الضحايا واألفراد الذين يقدمون معلومات عن االنتهاكات بإخفاء هويتهم يف التقارير
العلنية وبالسرية يف عملية إجراء املقابالت .وينبغي وضع بروتوكوالت لتأمني املعلومات .فال يـُتَّخذ أي إجراء قد يعرض
الطفل أو أسرته أو أقرانه للخطر حىت عند تغيري اهلويات أو حجبها أو عدم استخدامها.
حسن توقيت تبادل املعلومات مع قسم محاية الطفل التابع للبعثة:
تتوقف فائدة املعلومات اليت يبلَّغ هبا على حسن التوقيت .ففي سياقات النزاع وما بعد النزاع ،تتطور األوضاع بسرعة
وميكن أن تفقد املعلومات جدَّهتا سريعاً .وباإلضافة إىل ذلك ،كثرياً ما تتطلب االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال القيام
باستجابات على حنو طارئ ،تعتمد كفاءهتا على حسن التوقيت.

الشريحة  :١١عناصر التقرير .ما الذي يتعين اإلبالغ عنه؟
يُطلب إىل اجملموعة يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني أن جتيب عن السؤال التايل:

بوصفكم من ضباط شرطة األمم املتحدة ،ماذا ينبغي أن يتضمنه تقريركم؟

جيب أال يستجوب ضباط شرطة األمم املتحدة األطفال بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل عندما يوجد مستشارون
لشؤون محاية الطفل أو غريهم من اجلهات املعنية حبماية الطفل على أرض الواقع .ويكون التقرير الذي يُطلب منكم ملؤه
عاماً ومقصوراً على املعلومات املتاحة لكم يف وقت احلدث دون مزيد من االستجواب للضحية ،ما مل تقم شرطة الدولة املضيفة
باستجواب الضحية يف إطار بروتوكول تدخل الشرطة .وينبغي أن تشمل املعلومات اهلامة اليت تُدرج يف تقريركم ،حيثما أمكن،
األسئلة اخلمس األساسية املتعلقة مبن وماذا ومىت وأين وكيف؟ وللحفاظ على سرية الضحية ،ال ينبغي أن تظهر أمساء يف
تقريركم العاجل وال ميكن التقاط الصور.
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األسئلة اخلمس األساسية
 -١من الضحية/الضحايا ومن اجلاين/اجلناة (مثالً ،السن ونوع اجلنس واألوصاف البدنية ،وما إىل ذلك)؟
 -٢أين وقع احلادث؟
 -٣مىت وقع احلادث وكم استغرق من الوقت (أي حالة التجنيد ،واالختطاف ،والعنف اجلنسي ،وما إىل ذلك)؟
 -٤ماذا حدث بالضبط؟
 -٥كيف وقع احلادث؟ (على سبيل املثال ،اختطفوا األطفال ليساعدوا يف محل السلع املسروقة بعد هنب القرية)
وتعرض الشرائح من  ١٢إىل  ١٤آلية الرصد واإلبالغ التابعة لألمم املتحدة ،والغرض منها ،ومستويات عملها ،واألثر
الذي ميكن أن حتدثه على انتهاكات حقوق األطفال يف أثناء النزاع املسلح.
الشريحة  :12آلية األمم المتحدة للرصد واإلبالغ
األطراف اليت ينبغي رصد سلوكها هي األطراف اليت ترتكب واحداً أو أكثر من االنتهاكات اجلسيمة الستة .وترد
أطراف النزاع اليت ترتكب ما يسمى بـ ـ’’االنتهاكات املوجبة للقيد يف القائمة‘‘ يف مرفق التقرير السنوي لألمني العام إىل جملس
األمن بشأن حالة األطفال والنزاع املسلح .واألطراف اليت ميكن إدراجها هي اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية .وحىت
اآلن ،كان مخسة من االنتهاكات اجلسيمة الستة قد أصبحت ِ
موجباً لإلدراج يف التقرير السنوي لألمني العام عن األطفال والنزاع
املسلح:
•
•
•
•
•

جتنيد األطفال واستخدامهم
قتل األطفال وتشويههم
العنف اجلنسي ضد األطفال
اهلجمات على املدارس واملستشفيات.
اختطاف األطفال

ويف حني أنه يصدر تقرير كل عام ،كثرياً ما تظل األطراف مدرجة يف املرفقات لعدة سنوات .فلن يرفع جملس األمن التابع لألمم
املتحدة اسم الطرف إال بعد أن يضع حداً النتهاكات حقوق الطفل أو مينعها أو يتخذ خطوات هامة من أجل وقف االنتهاكات.

12

وباإلضافة إىل ذلك ،إذا ما استدعت حالة بلد من البلدان تفعيل آلية الرصد واإلبالغ بسبب إدراج أحد األطراف يف
رصد األطراف بالنسبة جلميع االنتهاكات
القائمة ،فإن مجيع أطراف النزاع يف ذلك البلد ينبغي رصدها .وباملثل ،ينبغي أن تُ َ
اجلسيمة الستة ،وليس فقط االنتهاك الذي أدرج الطرف ألجله يف البداية.
وكمثال على ذلك ،كانت احلاالت املدرجة يف تقرير األمني العام لعام  ٢٠١٤هي أفغانستان ،ومجهورية أفريقيا الوسطى،
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجنوب السودان ،والسودان ،وسوريا ،والصومال ،والعراق ،ومايل ،وميامنار ،واليمن.
الشريحة  :١٣ثالثة مستويات
تعمل آلية الرصد واإلبالغ على ثالثة مستويات رئيسية .والتنسيق الفعال وتدفق املعلومات فيما بينها أمر حاسم يف
أمهيته:
•

فيشمل تنسيق فرقة العمل على املستوى القطري مجع املعلومات من امليدان وحتليلها والتحقق منها ،وإعداد التقارير،
واستخدام املعلومات يف الدعوة وبرجمة االستجابات.

•

ويشمل التنسيق على مستوى مقر األمم املتحدة وضع السياسات والتوجيه وتكامل املعلومات يف اجلهود املبذولة
إلعداد التقارير وللدعوة على الصعيد العاملي.

•

ستعرض املعلومات وبُتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال
وعلى مستوى جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،تُ َ
للمعايري الدولية .وقد حييل جملس األمن أيضاً املعلومات إىل الكيانات األخرى الختاذ إجراء وفقاً لوالية كل منها
واختصاصاهتا.

الشريحة  :١٤آلية األمم المتحدة للرصد واإلبالغ بشأن األطفال والنزاعات المسلحة :المستوى القطري:
الرسم البياين املعروض هو إلعطاء معلومات عامة فقط .فهو لبيان املشهد العام وفهم موقع شرطة األمم املتحدة يف إطار
آلية الرصد واإلبالغ .وعالوة على ذلك ،يرد أدناه مزيد من املعلومات عن مستويات التدخل يف إطار اآللية لكي تفهموا النظام
للرد الفاعل على األسئلة اليت قد تطرأ .وال يلزم إطالع املشاركني على هذه املعلومات اإلضافية.
بشكل أوسع و ّ
يف املمارسة العملية ،تعمل آلية الرصد واإلبالغ على النحو التايل:
يف البلدان اليت تُنشر فيها بعثة حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة أو بعثة سياسية خاصة ذات والية خاصة حبماية الطفل،
تُع ّد عناصر البعثة واجلهات الفاعلة األخرى مسامهات البعثة يف التقارير ذات الصلة باألطفال والنزاع املسلح ويقوم مستشارو
شؤون محاية الطفل بتوجيهها إىل املمثل اخلاص لألمني العام من خالل فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ.
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وتقع شرطة األمم املتحدة ،إىل جانب شرطة الدولة املضيفة ،يف املستوى األوىل جلمع املعلومات من خالل أنشطة الدعم
والتوجيه اليت تضطلعان هبا .وبعدئذ جيري تبادل املعلومات اليت مت مجعها مع مركز التنسيق املعين حبماية الطفل التابع لشرطة
األمم املتحدة و/أو مستشاري شؤون محاية الطفل داخل البعثة لتحليلها والتحقق منها .ومن مث يتم تبادل املعلومات مع فرقة
العمل القطرية للرصد واإلبالغ واملستويات األعلى للتثبّت منها واملوافقة عليها واإلذن باالطالع عليها .مث يُرسل التقرير القطري
إىل مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والنزاع املسلح.
جيمع املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والنزاع املسلح كافة املعلومات الواردة من امليدان يف تقرير يوجه إىل
و ّ
األمني العام وتستعرض فرقة العمل العاملية املعنية باألطفال والنزاع املسلح التابعة له هذا التقرير.
مثال :ميكنكم استخدام املثالني التاليني لتوضيح تدفق املعلومات يف املخطط التنظيمي.
•

•

جاء ناظر مدرسة جماورة إىل مركز الشرطة لإلبالغ عن هجوم وقع يف املدرسة يف الليلة السابقة .واجلناة هم أعضاء
يف مجاعة مسلحة معروفة.
يبلغ رئيس مركز شرطة الدولة املضيفة يف منطقتكم ضباط الشرطة عن شبكة لالجتار باملخدرات يف املنطقة تستخدم
األطفال لتمرير املخدرات.
الهجوم على المدرسة:

شرطة الدولة المضيفة

شرطة األمم المتحدة

االتجار:

شرطة الدولة المضيفة

شرطة األمم المتحدة

مركز التنسيق المعني بحماية الطفل مستشار
التابع لشرطة األمم المتحدة

فرقة العمل القطرية

شؤون حماية للرصد واإلبالغ
الطفل

مركز التنسيق المعني بحماية الطفل مستشار
التابع لشرطة األمم المتحدة

شؤون حماية

الطفل

ويربز هذا التمرين أن آلية الرصد واإلبالغ تركز على االنتهاكات اجلسيمة الستة .وجيب أيضاً إبالغ مستشار شؤون محاية
الطفل باالنتهاكات األخرى؛ غري أن املعلومات سوف تتدفق من خالل قناة خمتلفة ،ولن يتم اإلبالغ عنها يف آلية الرصد
واإلبالغ.

معلومات إضافية
تقع املسؤولية األساسية عن الرصد والتنسيق واملتابعة على عاتق فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ اليت ينشئها ويشرتك
يف رئاستها املمثل اخلاص لألمني العام واملمثل القطري لليونيسيف .وميكن أن يشمل أعضاء فرقة العمل القطرية وكاالت وبرامج
أخرى تابعة لألمم املتحدة (عندما تكون موجودة يف البلد):
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم
اليونيسف
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان
هيئة األمم املتحدة للمرأة
منظمة العمل الدولية

وميكن للرئيسني املشاركني أيضاً دعوة جهات فاعلة األخرى من قبيل املنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة يف
اجملتمع املدين واللجان الوطنية حلقوق اإلنسان ،وما إىل ذلك.
وتكلَّف فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ مبا يلي:

()2

•

•
•
•

•

•

(

مجع معلومات موضوعية ودقيقة وموثوق هبا وتقدميها يف الوقت املناسب فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة
ضد األطفال يف النزاعات املسلحة.
إعداد تقارير منتظمة ويف الوقت املناسب عن حالة األطفال املتضررين من النزاعات املسلحة.
إشراك أطراف النزاع يف احلوار ،ألغراض منها إعداد وتنفيذ خطط عمل ملكافحة االنتهاكات اجلسيمة الستة.
رصد تنفيذ خطط العمل ،فضال عن غريها من االلتزامات ،من جانب األطراف املسلحة من أجل وضع حد
لالنتهاكات املرتكبة ضد األطفال يف النزاعات املسلحة.
العمل مبثابة منتدى لتحليل املعلومات ،ومناقشة االستجابات املناسبة لفريق األمم املتحدة القطري واجلهات األخرى
ومتابعتها والعمل على صدور تلك االستجابات.
تقدمي التعليقات إىل مجيع اجلهات املشاركة يف آلية الرصد واإلبالغ ،مبا يف ذلك املراقبون ،واجملتمعات احمللية ،ومنظمات
اجملتمع املدين ،حسب االقتضاء ،من أجل املساعدة على زيادة ملكية مجيع األطراف املعنية هلذه اآللية.

2

) “Guidelines: Monitoring and Reporting Mechanism on Grave Violations against Children in Situations of Armed Conflict”,

DPKO, UNSRSGCAC, UNICEF, June 2014,
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjc_4rt1_DJAhVPpYMKHS61AGQQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mrmtools.org%2Fmrm%2Ffiles%2FMRM_Guidelines_5_June_2014(1).pdf&usg=AFQjCNFvY_QEOOiilGOOaidxWgWrYq4rDA
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الشريجة  :١٥التقارير
تنتج آلية الرصد واإلبالغ املعلومات الالزمة لثالث فئات رئيسية من التقارير:
❖
❖
❖

التقرير السنوي العاملي لألمني العام إىل جملس األمن عن األطفال والنزاع املسلح
تقارير األمني العام املتعلقة ببلدان معينة املقدمة إىل جملس األمن عن األطفال والنزاع املسلح
املذكرة األفقية الشاملة اليت تصدر أربع مرات يف العام:
وتدمج املعلومات املقدمة من فرق العمل القطرية للرصد واإلبالغ يف وثيقة موجزة جمللس األمن التابع لألمم املتحدة
بشأن البلدان املدرجة يف جدول أعمال اجمللس

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

لتقدمي النشاط والتعليمات

 25دقيقة

للعمل يف جمموعات

 15دقيقة

للعروض واملناقشة يف جمموعات

قسم الدارسون إىل ثالث جمموعات.
ي َّ
وزع دراسة حالة إفرادية واحدة على كل جمموعة.
ت َّ
يُطلب إىل اجملموعات أن تقرأ دراسة احلالة اخلاصة هبا وجتيب عن األسئلة .وميكنها كتابة إجاباهتا على لوحة ورقية قالبة
إن وجدت.
ُمتنح اجملموعات  2٥دقيقة إلعداد إجاباهتا.
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دراسة الحالة اإلفرادية 1

تقوم بأعمال الدورية مع زميلك يف الشرطة الوطنية بالقرب من ملكال يف جنوب السودان .ويف إحدى القرى ،يقرتب منكما
مروا من خالل قريتهم يف العام
متمردو اجليش األبيض عندما ّ
بعض السكان ويبلغونكما عن بعض االنتهاكات اليت ارتكبها ّ
املاضي .ويدَّعون أن املتمردين اختطفوا عدة أطفال من القرية وأن األطفال مل يُسمع منهم أبداً بعد ذلك .ويقولون إن
ودفنوا
السكان قد مسعوا شائعات عن وجود مقربة مجاعية تبعد حنو ٦٠كيلومرتاً ويعتقدون أن أطفاهلم رمبا يكونون قد قُتلوا ُ
هناك.
ويطلب سكان القرية مساعدتكم يف حتديد مكان املقربة اجلماعية والتحقيق فيما إذا كان أطفاهلم هناك .ويقولون كذلك
إهنم يريدون إقامة العدل بالنسبة إىل هذه اجلرمية.

أسئلة:
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تالحظها يف هذه احلالة؟
 -2ما هي اإلجراءات اليت ستتخذها يف هذه احلالة؟
 -3ما هي املعلومات اليت ستدرجها يف تقريرك؟

دراسة الحالة اإلفرادية 2

أنتم متمركزون يف غرب دارفور ،يف السودان .ويف صباح أحد األيام ،يأيت كبري قرية تعرفه من هذه املنطقة إىل مكتب األمم
املتحدة ويطلب االجتماع بك .فتدعوه للدخول وتناول الشاي معك وخيربك عن حادث وقع يف قريته يف اليوم السابق.
ويضيف أن جمموعة من القوات املسلحة السودانية جاءت إىل القرية وأخذت  ١٥صبياً ترتاوح أعمارهم بني  ١١و ١٧عاماً.
وقالوا إن ثكناهتم العسكرية حباجة إىل إصالحات وإهنم سيحتفظون بالفتيان لبضعة أيام ليجعلوهم يؤدون ذلك العمل ،مث
يعيدوهنم إىل القرية .وعندما احتج اآلباء ،أوسعوا أحد اآلباء ضرباً بعصا ،ومضت القوات املسلحة بالفتيان.
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وخيربك كبري القرية بأنه يعلم مكان الثكنات ولكنه لفرط خوفه ال جيرؤ على الذهاب إليها للمطالبة بإعادة الفتيان .ويضيف
أنه خيشى أيضاً من األعمال االنتقامية ضد قريته يف حال تقدميه شكوى .وهو يطلب إليك تقدمي املشورة واملساعدة.

أسئلة:
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تالحظها يف هذه احلالة؟
 -2ما هي اإلجراءات اليت ستتخذها يف هذه احلالة؟
 -3ما هي املعلومات اليت ستدرجها يف تقريرك؟

دراسة الحالة اإلفرادية 3
تقوم بأعمال الدورية ضمن قافلة من ثالث مركبات مع زمالئك يف شرطة األمم املتحدة والشرطة الكونغولية يف شرق ّي مجهورية
الكونغو الدميقراطية .ويف حوايل منتصف دوريتكم تتوقف مركبة القيادة عندما تشاهد فتاة تتعثر يف وسط الطريق .وهي تنزف
ومالبسها ممزقة .فتغادرون مجيعاً مركباتكم وتتحدث زميلتكم إىل الفتاة وتنجح يف هتدئتها.
وبعد أن هتدأ الفتاة ،اليت تبدو يف حنو الرابعة عشرة من العمر ،تبلغكم طوعاً مبعلومات تفيد بأهنا قبل حوايل ساعة اعتدى
عليها رجالن يرتديان الزي العسكري وقاما باغتصاهبا .وتقول إن جمموعة من الرجال املسلحني قد دخلت قريتها فجأة،
وبدأت تصرخ يف اجلميع ،وتطالب بأغذية .وأعربت عن قلقها الشديد بشأن أختها الصغرى ،ألهنا غري متأكدة مما إذا كانت
قد متكنت من اهلرب .وتقول إن القرية تبعد حنو كيلومرت واحد.
تتشاور أنت وزمالؤك لتقرروا ما ينبغي عمله.
أسئلة:
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تالحظها يف هذه احلالة؟
 -2ما هي اإلجراءات اليت ستتخذها يف هذه احلالة؟
 -3ما هي املعلومات اليت ستدرجها يف تقريرك؟
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التجمع من جديد.
بعد  2٥دقيقة يُطلب إىل الدارسني العودة إىل ُّ
تُتلى كل دراسة حالة ويُطلب إىل اجملموعات أن تعرض إجاباهتا باختصار.

تُستخدم اإلجابات املمكنة الواردة أدناه الستكمال املناقشة بعد كل عرض .والردود املذكورة إرشادية وقد تكون
اجملموعات قد صاغت إجاباهتا اخلاصة بطريقة خمتلفة .اجلانب اهلام هو أن تسري اإلجابات الصحيحة يف نفس اجتاه اإلجابات
املقدمة.

إجابات ممكنة:
دراسة الحالة اإلفرادية :1
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تالحظها يف هذه احلالة؟
عمليات اختطاف األطفال وقتلهم ،وهي انتهاكات جسيمة (ورمبا أيضاً جتنيد األطفال واستخدامهم ،والعنف اجلنسي
ضد األطفال)
 -2ما هي اإلجراءات اليت ستتخذها يف هذه احلالة؟

بناء قدرات شرطة الدولة املضيفة:

ينبغي لكم أن تقدموا الدعم لزمالئكم يف شرطة الدولة املضيفة ألخذ أقوال القرويني .وينبغي أن تزور أنت وزمالؤك
الوطنيون موقع املقربة اجلماعية املزعومة ،بصحبة خرباء الطب الشرعي الالزمني (إما من بعثة حفظ السالم أو غريها)،
ومرافقني عسكريني تابعني لألمم املتحدة ،إذا اقتضى الوضع ذلك.

الرصد وإعداد التقارير:

ألغراض آلية الرصد واإلبالغ ،ينبغي أن تضعوا تقريراً عاجالً باملعلومات املتوافرة وأن تُطلعوا عليه يف أقرب وقت ممكن
مركز التنسيق املعين حبماية األطفال ومستشاري شؤون محاية الطفل التابعني لشرطة األمم املتحدة لكي يتولوا مسؤولية
التحقق من احلالة واإلبالغ عنها بشكل منفصل .ويف الوقت نفسه ،ينبغي أن تبلغ اهليكل القيادي الذي تتبعه وعناصر
البعثة األخرى حسب االقتضاء.
 -3ما هي املعلومات اليت ستدرجها يف تقريرك؟
•
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شهادات الشهود على الوقائع اليت حدثت أثناء اهلجوم ،مبا يف ذلك:

•

•

 oأمساء الشهود ونوعهم وأعمارهم إلدراجها يف التقرير ولكن مع إبقائها طي السرية لضمان أمنهم.
 oتاريخ اهلجوم ومدته
 oاسم القرية وموقعها على وجه التحديد
 oالعدد التقرييب للمهامجني
تعرف هبا القرويون على اجليش األبيض (على
 oمعلومات لتحديد اجملموعة اليت ارتكبت اهلجوم  -الكيفية اليت َّ
سبيل املثال ،البزات العسكرية ،واللغات اليت يتكلموهنا ،والسمات البدنية ،وما إىل ذلك)
 oعدد األطفال الذين يُ َّدعى اختطافهم ،وأعمارهم ،وجنسهم
 oوما إىل ذلك.
معلومات عن زيارتك للموقع :من كان برفقتك ،وماذا اكتشفت (مثالً ،مقربة مجاعية؟ جثثاً؟) ،وموقع املقربة
اجلماعية حتديداً (إن وجدت) ،واخلطوات األخرى اليت اختذهتا بعد زيارتك.
معلومات عن مالمح األطفال املختطفني (واملقتولني يف حال العثور على جثث) وعوامل اخلطر بالنسبة للهجمات
يف املستقبل.

دراسة الحالة اإلفرادية :2
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تالحظها يف هذه احلالة؟
عمليات اختطاف األطفال وجتنيدهم واستخدامهم من جانب قوة مسلحة
 -2ما هي اإلجراءات اليت ستتخذها يف هذه احلالة؟

بناء قدرات شرطة الدولة املضيفة:

ينبغي أن تدعموا زمالءكم من شرطة الدولة املضيفة عن طريق بناء قدراهتم على مجع املعلومات بطريقة مراعية للطفل،
فضال عن قدرة األوساط املعنية حبماية الطفل على الصعيد احمللي فيما يتعلق بكل من املنع وبرامج محاية الطفل.

الرصد وإعداد التقارير:

من الضروري أن تقدم تقريراً عن هذا احلادث إىل قيادة شرطة األمم املتحدة اليت تتبعها ،ومركز تنسيق الشرطة املعين
حبماية الطفل وإىل مستشار شؤون محاية الطفل .ولتجنب تعريض القرويني واألطفال وكبري القرية للخطر ،عليك أن
تلتمس املشورة بسرعة من سلسلة القيادة اخلاصة بك قبل اختاذ أي إجراءات أخرى .وينبغي لك أن تقدم التقرير
وحتصل على املشورة بسرعة ،ألن الفتيان جيب إنقاذهم إذا ما تأكد اخلطف املفرتض .ويف الوقت ذاته ،ألغراض آلية
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الرصد واإلبالغ ،سيتمكن املستشارون لشؤون محاية الطفل ،باستخدام املعلومات الواردة يف تقريركم ،من تويل مسؤولية
التحقق من احلالة واإلبالغ هبا بشكل منفصل.
 -3ما هي املعلومات اليت ستدرجها يف تقريرك؟
•

•
•
•

املعلومات املقدمة من كبري القرية عن تاريخ احلادث وطبيعته ،مبا يف ذلك ثكنات اجليش اليت تنتمي إليها اجملموعة
العسكرية؛
عدد األطفال املنتَزعني وأعمارهم؛
موقع الثكنات العسكرية؛
نبذة عن األطفال املختطفني (يف حال تأكيد االختطاف) وعن أي إجراءات اختذها اجملتمع احمللي ملنع وقوع مزيد
من حوادث االختطاف يف املستقبل.

دراسة الحالة اإلفرادية 3
 -1ما هي االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اليت ميكن أن تالحظها يف هذه احلالة؟
االغتصاب والعنف اجلنسي ،ومن احملتمل عمليات القتل واالختطاف ،ومجيعها انتهاكات جسيمة.
 -2ما هي اإلجراءات اليت ستتخذها يف هذه احلالة؟

بناء قدرات شرطة الدولة املضيفة:

اإلجراء األول هو العناية بالفتاة ،ألهنا حباجة إىل الرعاية الطبية .وميكن أن تصطحبها زميلتكم إىل أقرب مركز طيب
وميكنك أن تُبلغ الدوائر املتخصصة يف محاية الطفل اللتماس خدمات اإلحالة واملتابعة .وبعد ذلك ،سيتعني عليك
دعم التحقيق يف القضية بواسطة زمالئك يف شرطة الدولة املضيفة وتزويدهم بإرشادات بشأن املعايري الدولية لإلبالغ
(عدم التصوير ،واختاذ احتياطات حمددة يف أثناء املقابالت مع األطفال ،وعدم إحضار ضحايا االغتصاب إىل القرية
مطلقاً بغرض التثبُّت من هويتهم ،وما إىل ذلك) .ومن املرجح أن حتتاج إىل مرافقة عسكرية ،ألنه ال يوجد ما يضمن
أن املسلحني قد غادروا القرية .وميكنك التحقق من أن زمالءكم الوطنيني لديهم خطة لتنسيق مجع األقوال واملتابعة
مع اجلهات الفعالة األخرى املعنية حبماية الطفل .وينبغي أيضاً أن تشجع زمالءك الوطنيني على أخذ أقوال القرويني
اآلخرين ،بعد أن تتمكوا من الوصول إىل القرية.
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الرصد وإعداد التقارير:

جيب اإلبالغ فوراً عن احلادث إىل قيادة شرطة األمم املتحدة اليت تتبعها ،والعنصر العسكري لألمم املتحدة ،ومركز
التنسيق املعين حبماية الطفل التابع للشرطة وإىل مستشار شؤون محاية الطفل .والعامل الزمين يف هذه احلاالت بالغ
األمهية ُّ
للتمكن من توفري الدعم املناسب لقوات األمن املضيفة وتأمني سالمة املدنيني ،مبن فيهم األطفال ،يف املنطقة
املعنية .ويف الوقت ذاته ،ألغراض آلية الرصد واإلبالغ ،سيتمكن املستشارون لشؤون محاية الطفل ،باستخدام املعلومات
الواردة يف تقريركم ،من تويل مسؤولية التحقق من احلالة واإلبالغ هبا بشكل منفصل.
 -3ما هي املعلومات اليت ستدرجها يف تقريرك؟
•
•
•
•
•

•

تاريخ ووقت اهلجوم؛
اسم القرية وموقعها على وجه التحديد؛
االنتهاكات املرتكبة ضد الفتاة ،واالنتهاكات املرتكبة ضد األطفال اآلخرين يف القرية ،إن وجدت؛
مالمح هؤالء الضحايا؛
التعرف على اجملموعة
التفاصيل عن اجلناة املزعومني :من األقوال َّ
اجملمعة ،وأي معلومات ميكن أن تؤدي إىل ُّ
البزة العسكرية ،والسمات البدنية ،واللغة/اللهجة املتكلَّمة ،وما إىل ذلك)؛
املسلحة اليت ينتمون إليها (مثل ّ
األدلة املستمدة من اغتصاب الفتاة يف حالة إلقاء القبض على فرادى اجلناة وحماكمتهم.

الشريحة  :16هل لديكم أي أسئلة؟
يُسأل الدارسون عما إذا كانت لديهم أسئلة بشأن حمتوى هذه الوحدة .ومن املهم إتاحة الوقت الكايف للرد على مجيع
األسئلة.
الشريحة  :17الرسائل 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 تدرس طوال الوحدة وسيساعدك يف تقييم التعلم والرتكيز على الثغرات أو املعلومات غري الدقيقة.
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شجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تُستكمل املناقشة
وجه األسئلة التالية يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني .وي َّ
ت َّ
بعرض اإلجابات املقرتحة يف الشرائح التالية.
ما هي الرسائل الرئيسية هلذه الوحدة؟
الشريحة  :18الرسائل الرئيسية
الرسائل الرئيسية هي كما يلي:
 -1ينبغي أن تعرف شرطة األمم املتحدة ما هي االنتهاكات اجلسيمة الستة حلقوق الطفل خالل النزاعات املسلحة.
 -2ينبغي أن تكون شرطة األمم املتحدة على دراية باالنتهاكات األخرى حلقوق الطفل ومكان اإلبالغ عنها.
 -3اخلطوات الثالث لإلبالغ من جانب شرطة األمم املتحدة هي :العناية بالطفل ،ومجع املعلومات ،واإلبالغ باملعلومات.
 -4املبادئ العامة واجبة التطبيق هي :املصاحل الفضلى ،والسرية والسالمة ،والنزاهة واملوضوعية ،ودقة املعلومات وموثوقيتها،
وحسن التوقيت.
ُ
وزع اإلجابات ليقوم كل منهم
يوزَّع اختبار هناية الوحدة على الدارسني وُمينحون  ١٠دقائق لإلجابة عن األسئلة .مثَّ ت َّ
ويصحح كل منهما إجابات اآلخر.
بتصحيح إجابته لنفسه أو يُطلب إىل الدارسني أن يعملوا كل اثنني معاً
ّ
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