______________________________________________________________

خاتمة:
ما يجب لشرطة األمم المتحدة عمله وما ال يجوز
______________________________________________________________

لمحة عامة
يهدف هذا الفرع من التدريب إىل تلخيص أهداف املواد التدريبية بالرتكيز على أفضل املمارسات لضباط شرطة األمم املتحدة
الذين يعملون مع األطفال.
نتائج التعلم
•
•

القدرة على حتديد الرسائل الرئيسية لكل من الوحدات وتطبيق تلك الرسائل.
القدرة على العمل بشكل خيدم مصاحل الطفل الفضلى.

األنشطة
•
•

عرض بربنامج باور بوينت.
العمل يف جمموعات.

مواد تعليمية للتوزيع
عبارات للقص واالستخدام املنفصل بشأن ما جيب عمله وما ال جيوز
الوقت المخصص لتيسير التعلُّم
 60دقيقة
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مالحظات المدرب
سيكون هذا الفرع من التدريب مبثابة تذكرة بالسلوكيات اإلجيابية املتوقعة من ضباط شرطة األمم املتحدة فيما يتعلق
حبماية الطفل .وهو يتخذ شكل جمموعة من عبارات بشأن’’ما جيب عمله وما ال جيوز‘‘ متشيا مع احملتوى الوارد يف الوحدات
من  ٣إىل .٦
بالنسبة لكل وحدة ،ترسم أربعة جداول من هذا النوع على لوحة ورقية قالبة:
افعل (أشياء يجب عملها)

ال تفعل (أشياء ال يجوز عملها)

يقسم الدارسون إىل أربع جمموعات.
توزع العبارات املقتطعة على كل اجملموعات ،وتزود كل جمموعة بـ ـ ٤لوحات ورقية قالبة (واحدة لكل وحدة)
يطلب إىل اجملموعات أن تضع العبارات يف العمود ’’افعل (أشياء جيب عملها)‘‘ أو ’’ال تفعل (أشياء ال جيوز
عملها)‘‘ من الوحدة املناظرة للعبارات .ومتنح اجملموعات  ١٥دقيقة لالنتهاء من هذا التمرين.
وبعد ذلك ،يطلب إىل كل جمموعة عرض إجاباهتا وتربير خياراهتا .وتفاديا للتكرار ،يطلب إىل اجملموعة األوىل أن تعرض
الوحدة  ،٣واجملموعة الثانية الوحدة  ،٤واجملموعة الثالثة الوحدة  ،٥واجملموعة الرابعة الوحدة  .٦ويشجع مجيع الدارسني على
مقارنة اإلجابات املعروضة باليت توصلوا إليها .وليس اجلانب املهم هو أين وضع الفريق العبارات بل مربرات وضعها.
املتدربني اآلخرين إبداء تعليقاهتم.
وبعد كل عرض ،يطلب إىل ّ
يستخدم عرض برنامج باور بوينت املتضمن اإلجابات الصحيحة والتفسريات التالية الستكمال املناقشة:

اإلجابات الصحيحة:
الشريحة  :١الوحدة  :٣ما يجب عمله وما ال يجوز في حماية األطفال
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افعل [أشياء يجب عملها]

ال تفعل [أشياء ال يجوز عملها]

تنظيم أنشطة للتوعية بشأن حقوق الطفل ،على سبيل
املثال مع اجملتمعات احمللية.

استخدام عمالة األطفال ،وتوظيف األطفال يف أداء املهام
الصغرية (تلميع األحذية ،وغسل السيارات ،وتنظيف املنزل)

أخذ رأي الطفل دائما يف االعتبار.

التقاط صور لألطفال دون موافقة ذويهم أو األوصياء
عليهم.

اإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل من جانب حفظة
السالم التابعني لألمم املتحدة وشرطة الدولة املضيفة.
التصرف دائما على حنو مر ٍاع للطفل واحرتام كرامة األطفال
ُّ
وحقوقهم يف مجيع التفاعالت.
التفكري يف املصاحل الفضلى للطفل واملبادئ املتعلقة بعدم
اإلضرار يف مجيع التفاعالت اليت جتري مع األطفال.

االستسالم لإلحباط يف حال عدم التمكن من مساعدة
الطفل على الفور .يف حالة اإلبالغ عن احلاالت إىل
املستشار لشؤون محاية الطفل ومراكز تنسيق الشرطة املعنية
حبماية الطفل فإن الوكاالت املسؤولة ستتوىل املتابعة على
النحو املناسب.
قضاء وقت فراغك يف غري تكلُّف مع األطفال احملليني.
االضطالع ،على أساس من حسن النوايا ،باملهام اليت
لست مدربا عليها أو مأذونا لك يف القيام هبا.

وكما رأينا يف الوحدة  ،٣ميكن لضباط شرطة األمم املتحدة أن يتفاعلوا بشكل إجيايب مع األطفال يف السياقات املنظمة
واملقررة ،باملشاركة مثال يف أنشطة منع اجلرمية يف املدارس أو عن طريق عقد دورات للتوعية بشأن حقوق الطفل مع اجملتمعات
احمللية .غري أن ضباط شرطة األمم املتحدة ينبغي أن ميتنعوا عن قضاء وقت فراغهم يف التعامل مع األطفال احملليني على حنو
غري منظم وغري خاضع لإلشراف ،على سبيل املثال باجللوس يف أماكن عامة والدردشة مع األطفال .فعلى الرغم من أن هذه
التفاعالت قد ال تكون غري مناسبة يف ح ّد ذاهتا ،فإن التصور العام يف كثري من سياقات حفظ السالم ميكن أن يكون خمتلفا.
الشريحة  :٢الوحدة  :٤ما يجب عمله وما ال يجوز في التنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى
افعل [أشياء يجب عملها]
إشراك اجملتمعات احمللية عند التعامل مع املسائل املتعلقة
حبماية الطفل.
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ال تفعل [أشياء ال يجوز عملها]
إجراء مناقشات مباشرة مع اجملتمعات احمللية دون إشراك
شرطة الدولة املضيفة.

إقامة عالقات عمل مع سائر عناصر البعثة واجلهات
الفاعلة اخلارجية اليت تضطلع بأدوار ومسؤوليات متعلقة
حبماية الطفل.
إبالغ املستشار لشؤون محاية الطفل جبميع انتهاكات
حقوق الطفل يف الوقت املناسب
البحث عن فرص للقيام بأنشطة مشرتكة مع الشرطة احمللية،
من قبيل بناء القدرات ،والتوعية والدوريات.

تقدمي املساعدة املباشرة لألطفال
جتاهل مؤسسات الدولة املضيفة يف إجراءاتك املتخذة
حلماية الطفل.
➢ التفاوض مع اجلماعات املسلحة أو القوات املسلحة
لإلفراج عن األطفال اجلنود.

تتمثل الرسالة اهلامة للوحدة  ٤يف أنه جيب على ضباط شرطة األمم املتحدة أن يعملوا بالتعاون مع اجلهات الفاعلة
األخرى ،داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها .ويشمل هذا إقامة عالقات عمل جيدة وفعالة مع شرطة الدولة املضيفة
واملؤسسات احلكومية األخرى للدولة املضيفة ،على أساس من االحرتام املتبادل .وجيب أن يفهم أفراد شرطة األمم املتحدة
ويتبعوا أيضا آليات اإلبالغ املعينة يف بعثات حفظ السالم للتأكد من عدم مساسهم بعمل اإلدارة العليا والعناصر األخرى
داخل البعثة.
الشريحة  :٣الوحدة  :٥ما يجب عمله وما ال يجوز في عمليات الرصد واإلبالغ
افعل [أشياء يجب عملها]
املسامهة يف رصد االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال
واإلبالغ عنها.

ال تفعل [أشياء ال يجوز عملها]
جتاهل انتهاكات حقوق الطفل اليت ال ترتبط ارتباطا مباشرا
بالنزاع املسلح.

إيالء األولوية دائما للسرية وسالمة الطفل عند اإلبالغ عن لدى شهود انتهاكات حلقوق الطفل ،القيام على سبيل
األولوية جبمع املعلومات واالهتمام باحتياجات الطفل فيما
انتهاكات حقوق الطفل.
اإلسراع بإبالغ مجيع احلوادث اليت تنطوي على انتهاكات بعد.
حلقوق الطفل إىل املستشارين لشؤون محاية الطفل.
استجواب الطفل الذي كان ضحية انتهاك جسيم بغرض
تقدمي التقارير إىل آلية الرصد واإلبالغ.
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تتمثل الرسالة األساسية للوحدة  ٥يف أن مجيع االنتهاكات ضد األطفال مهمة وجيب اإلبالغ عنها .غري أنه ينبغي
لضباط الشرطة التابعني لألمم املتحدة أن يولوا األولوية دائما لسالمة الطفل.
الشريحة  :٤الوحدة  :٨ -٧ -٦ما يجب عمله وما ال يجوز في االضطالع بأدواركم ومسؤولياتكم
افعل [أشياء يجب عملها]

ال تفعل [أشياء ال يجوز عملها]

دعم اإلجراءات اليت تتخذها شرطة الدولة املضيفة ملنع
اجلرمية.

إخبار شرطة الدولة املضيفة مبا جيب أن تفعله ،ألنك تعرفه
بشكل أفضل منهم.

الدعوة لدى شرطة الدول املضيفة إىل استخدام االحتجاز
بوصفه مالذا أخريا.

جتاهل املعايري الدولية ملبادئ قضاء األحداث يف أثناء القيام
بتوجيه شرطة الدول املضيفة.

الرتويج لألساليب املالئمة لألطفال وملصاحل الطفل الفضلى جتاهل املعايري الدولية عندما تقوم شرطة الدولة املضيفة
باحتجاز األطفال مع البالغني.
عند استجواب األطفال بواسطة شرطة الدول املضيفة.
تعزيز املعايري الدولية عند خمالفة القانون الوطين للقانون
الدويل.

جتاهل املعايري الدولية حني ال تضع شرطة الدولة املضيفة يف
اعتبارها حضور أحد الوالدين أو أخصائي اجتماعي يف
أثناء االستجواب.
التقاط صورة ألحد األطفال.
جتاهل عالمات الكرب النفسي البادية على الطفل.

ينشر ضباط شرطة األمم املتحدة من أجل تقدمي التوجيه والتدريب لشرطة الدول املضيفة والعمل بالتعاون معها .وعلى
هذا النحو ،فإن دورهم دور استشاري ،وينبغي أن يهدفوا إىل إقامة عالقات عمل قوية مع شرطة الدول املضيفة على أساس
من االحرتام املتبادل.
سوف تطبق شرطة الدولة املضيفة القوانني الوطنية .وجيب على ضباط الشرطة التابعني لألمم املتحدة أن يقدموا هلم
املشورة بشأن املعايري الدولية للخفارة املالئمة للطفل وبشأن كيفية تغيري إجراءاهتم جلعلها أكثر انسجاما مع املعايري الدولية
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حلماية الطفل .ويتعلق هذا جبميع خطوات تفاعل األطفال مع الشرطة ،من وقت إلقاء القبض عليهم وخالل االستجوابات
واإلجراءات القضائية التالية اليت حيتمل اختاذها.
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