______________________________________________________________

الوحدة :6
أدوار شرطة األمم المتحدة ومسؤولياتها:
تدابير المنع والتحويل
______________________________________________________________

لمحة عامة
يف الوحدة  6سوف نلقي نظرة على األدوار واملسؤوليات اليت تضطلع هبا شرطة األمم املتحدة واملعايري الدولية فيما يتعلق مبنع
اجلرمية والتحويل إىل خارج املسار القضائي اجلنائي الرمسي [من اآلن فصاعداً ،التحويل].
املدربني ،جيب أن يتلقوا تدريباً مسبقاً على اخلفارة
ويرجى مالحظة أن ضباط الشرطة الذين يقع عليهم االختيار لتدريب ّ
اجملتمعية (العمل العام لشرطة األمم املتحدة) كشرط ضروري مسبق لدراسة هذه الوحدة.
نتائج التعلم
•
•

القدرة على توضيح مسؤوليات شرطة األمم املتحدة فيما يتعلق باملنع والتحويل يف جمال محاية الطفل.
القدرة على التخطيط لتدابري املنع والتحويل ودعمها.

األنشطة
•
•
•
•

عرض بربنامج باور بوينت.
العمل يف جمموعات بشأن دراسات احلالة اإلفرادية
استخالص املعلومات.
اختبار سريع

نشرات تعليمية للتوزيع
•
•
•
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ورقة التدريبات ’’إجراءات املنع‘‘
مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث (’’مبادئ الرياض التوجيهية‘‘)
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث (’’قواعد بيجني‘‘)

•
•
•

دراسة احلالة اإلفرادية 1
دراسة احلالة اإلفرادية 2
دراسة احلالة اإلفرادية .3

الفترة المخصصة لتيسير التعلُّم
ساعتان
مالحظات المدرب
عوامل الكفاءة اليت تدرس يف هذه الوحدة ذات أمهية بصرف النظر عن الوالية املعيّنة اليت تكلّف هبا البعثات املختلفة،
رغم أنه ال بد من تناوهلا وفقاً للوالية احملددة:
• والية الدعم التشغيلي :الدوريات (يف مواقع محاية املدنيني ،وخميمات املشردين داخلياً ،والعمليات املشرتكة مع
قوات األمم املتحدة العسكرية ،وما إىل ذلك) ،والتحقيق يف احلاالت ،ومنع اجلرمية ،وتقدمي املشورة التقنية والتكتيكية
لشرطة الدولة املضيفة ،والعمليات املشرتكة ،والعمل بشأن االجتار واملراقبة احلدودية ،والعمل بشأن اجلرمية املنظمة،
وما إىل ذلك.
• الوالية املتعلقة ببناء املؤسسات :املساعدة يف إصالح الشرطة وإعادة هيكلتها ،وتقدمي املشورة والتدريب لشرطة
الدول املضيفة بشأن اخلفارة اجملتمعية والتوعية واألساليب األخرى ،والرصد ،ومشاريع التوعية ،وما إىل ذلك.
• الوالية التنفيذية( :مثالً ،كوسوفو ،وتيمور الشرقية) صون القانون والنظام ،وتيسري البدء يف خدمات جديدة للشرطة
احمللية ،وما إىل ذلك
ومن مث ،فعلى الرغم من اختالف الواليات ،يظل العامل املتعلق حبماية الطفل واجب التطبيق يف مجيع السياقات .وينبغي
تكييفه حبسب الوالية احملددة للبعثة ،ولكنه ذو صلة بكافة األدوار اليت تؤديها شرطة األمم املتحدة يف جمال التوجيه وبناء
القدرات .
الشريحة  :١نتائج التعلم
يف هذه الوحدة ،سنلقي نظرة على املعايري الدولية املتعلقة مبعاملة األطفال الذين هلم اتصال مباشر بأجهزة القانون.
فبوصفكم من شرطة األمم املتحدة ،سيُطلب منكم بناء قدرات شرطة الدولة املضيفة .وهبذه الصفة ،جيب أن تكونوا على بيّنة
من املعايري الدولية املتعلقة مبعاملة األطفال الذين هلم اتصال مباشر بأجهزة القانون لكي تتمكنوا من تقدمي املشورة املناسبة.
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ويف الوحدة  ،6سوف نلقي نظرة على األدوار واملسؤوليات اليت تضطلع هبا شرطة األمم املتحدة وعلى املعايري الدولية
فيما يتعلق مبنع اجلرمية والتحويل من املسار القضائي اجلنائي إىل مسار بديل (فيما يلي :التحويل).
وستعرض دراسات احلالة اإلفرادية اليت تتضمنها هذه الوحدة يف بعض األحيان حاالت متعلقة بالنزاعات املسلحة وأحياناً
حاالت ستواجهوهنا يف أثناء أداء الواجبات العادية للشرطة .ذلك أن النشاط اإلجرامي العادي ال يتوقف يف سياقات النزاع وما
بعد النزاع ،العادية وتظل شرطة الدولة املضيفة حباجة إىل التصدي لإلجرام .وسيتمثل دوركم بوصفكم من شرطة األمم املتحدة
يف دعم شرطة الدولة املضيفة على أساس والية البعثة اليت تُنشرون فيها .ومعظم بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة،
كما رأينا يف الوحدة  ،٢تكلف حالياً بواجبات متعلقة حبماية الطفل يف واليتها.
الشريحة  :2األطفال الذين لهم اتصال مباشر بأجهزة القانون:
كما رأينا يف الوحدة  ،١ميكن لألطفال أن يكون هلم اتصال مباشر بأجهزة القانون يف ثالثة أنواع من احلاالت:
 -1عندما يكون الطفل ضحية العتداء أو لعمل إجرامي.
 -2عندما يكون الطفل شاهداً على اعتداء أو عمل إجرامي.
 -3عندما يكون الطفل متهماً أو مداناً بارتكاب عمل إجرامي.
ومن املهم اإلشارة إىل أن هذه الفئات ال يستبعد بعضها بعضاً ،إذ ميكن للشهود أن يكونوا أيضاً ضحايا ،وميكن للمتهمني أن
يكونوا أيضاً شهوداً ،وهكذا.
وميكن أن تنشأ هذه احلاالت الثالث يف أوقات النزاع ويف أوقات السالم .وقد وضع اجملتمع الدويل الدويل قواعد ومبادئ
توجيهية ملعاجلة مجيع هذه احلاالت .وتستند املعايري واملبادئ التوجيهية إىل مبادئ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ،والصكوك
القانونية الدولية األخرى اليت ناقشناها يف الوحدة .٢
الشريحة  :٣أدوار شرطة األمم المتحدة ومسؤولياتها :وظيفتان أساسيتان:
وفقاً لـ ـ’’ سياسة إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين بشأن شرطة األمم املتحدة يف عمليات حفظ السالم
والبعثات السياسية اخلاصة‘‘ تضطلع شرطة األمم املتحدة بوظيفتني أساسيتني ،مها:
•
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تقدمي الدعم التشغيلي للوقاية الفعالة من اجلرمية والكشف عنها والتحقيق فيها ،ومحاية األرواح واملمتلكات ،واحلفاظ
على النظام العام ،وأداء هذه األعمال يف حال تكليفها بذلك.

•

تقدمي الدعم من أجل إصالح شرطة الدولة املضيفة وإعادة هيكلتها وإعادة بنائها ،مبا يف ذلك الدعم لتطوير قدرات
شرطة الدولة املضيفة على توفري خدمة شرطة متثيلية وسريعة االستجابة وخاضعة للمساءلة على أرفع املعايري املهنية
املمكنة.

وجيب أن جيري االضطالع بكلتا الوظيفتني وفقاً للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،ومعايري األمم املتحدة
وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية .ومها تستندان إىل املبدأ القائل بأن شرطة الدول املضيفة ،يف املقام األول ،تتحمل
املسؤولية الرئيسية عن السالمة العامة ومنع اجلرمية ،إال يف البعثات التنفيذية لألمم املتحدة ،اليت تكون فيها لشرطة األمم املتحدة
مسؤولية مباشرة عن إنفاذ القانون.
وباإلضافة إىل ذلك ،قد يُطلب إىل عناصر الشرطة دعم واليات البعثة املرتبطة هبذه األمور ،ومنه على سبيل املثال ال
احلصر ،األحكام املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ،وال سيما حقوق الفئات الضعيفة ،وتعزيز سيادة القانون ،وتعزيز
احلكم الرشيد والشفافية واملساءلة؛ ومحاية املدنيني (وخاصة النساء واألطفال)(.)1
ورغم أنه يتعني على شرطة الدول املضيفة أن تتبع قوانينها الوطنية ،فبوصفكم من شرطة األمم املتحدة ستضطلعون
باملسؤولية عن تقدمي املعايري الدولية والدعوة إىل تنفيذها.
وتعرض الشرائح من  ٤إىل  ١٠ما يُقصد مبنع اجلرمية واملعايري الدولية ملنع اجلرائم اليت تشمل األطفال .أما الشرائح من
فتعرف الدارسني مبفهوم التحويل ،واملعايري الدولية املتعلقة بقضاء األحداث ،والتحديات املتصلة بتنفيذ تدابري
 ١١إىل ّ ١٥
التحويل [إىل بدائل احملاكمة اجلنائية] يف سياقات النزاع وما بعد النزاع.
الشريحة  :٤ما هو منع الجريمة؟
يعرف منع اجلرمية بأنه:
”االستراتيجيات والتدابير التي تسعى إلى التقليل من احتماالت حدوث الجرائم والحد من آثارها
الضارة التي قد تلحق باألفراد والمجتمع ،بما في ذلك الخوف من الجريمة ،وذلك بالتدخل للتأثير

في أسبابها المتعددة‘‘.

()2

1

( ) ”، “DPKO/DFS Policy on United Nations Police in Peacekeeping Operations and Special Political Missions
.www.un.org/en/peacekeeping/sites/police/documents/Policy.pdf

()2

UNODC Guidelines for the Prevention of Crime, paragraph 3 , www.erich-

.marks.de/Biografie/Media/HandbookCrimePrevention.pdf
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وفيما يتعلق حبماية الطفل ،تنطبق أنشطة منع اجلرمية على مجيع األطفال ،وال سيما على:
•
•
•

األطفال ضحايا االنتهاكات أو العمل اإلجرامي.
الشهود األطفال على االنتهاكات أو العمل اإلجرامي.
األطفال املتهمني أو املدانني بارتكاب عمل إجرامي.

الشريحة  :5مستويات منع الجريمة
هناك ثالثة مستويات للمنع:
•

األويل األطفال الذين مل يكن هلم قط اتصال مباشر بالنظام القضائي .وهو يتعلق بالرتكيز على محاية
تعاجل تدابري املنع ّ
الطفل من خالل التثقيف الذي يتخذ شكل نقل القواعد والقيم واملمارسات االجتماعية احمليطة باألطفال سواء كانوا
ضحايا أو ينخرطون يف خمالفة القانون.
ومن األمثلة على أنشطة املنع على هذا املستوى محالت التوعية الوطنية بشأن العنف ضد األطفال ،والقيام بزيارات
إىل املدارس للتوعية مبسائل املخدرات ،وإدخال إصالحات على القوانني اليت متس األطفال ،وتدريب شرطة الدول
املضيفة يف جمال محاية الطفل ،وما إىل ذلك .وتوجه التدابري الوقائية يف إطار هذا املستوى عادةً إىل عامة اجلمهور.

•

أما تدابري املنع الثانوي فتستهدف األطفال املعرضني خلطر أن يرتكبوا جرمية أو يقعوا ضحايا ألعمال العنف واجلرائم
أو يصبحوا شهوداً عليها .ويُضطلع بأنشطة املنع يف إطار هذا املستوى يف اجملتمعات احمللية أو املناطق اليت تعترب معرضة
للخطر ،أو مع جمموعات األطفال الذين يُعتربون عرضة للخطر.
وتشمل أمثلة املنع الثانوي (كما يف حالة املنع األويل كذلك) زيادة التثقيف والتوعية بشأن طبيعة االنتهاكات وأسباهبا
ونتائجها .وينبغي أن ترتبط هذه اجلهود أيضاً إىل حد كبري بالعوامل املختلفة اليت تسهم يف انتهاكات األطفال ،فضالً
عن األسباب اجلذرية هلذه االنتهاكات ،من خالل التثقيف والتوعية .فتتاح للمجتمعات احمللية فرصة االستنارة ،وتنمية
التعاطف مع املشكلة واالهتمام هبا والعمل معا بشكل تعاوين على التصدي هلا .فبدون الوعي ،قد ال يدرك اجملتمع
عمق وتأثري انتهاك الطفل أو العوامل ذات الصلة املسببة له واملسامهة فيه اليت ميكن معاجلتها ملنع حوادث االعتداء
على األطفال أو تقليلها.
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•

ويهدف املستوى الثالث من تدابري املنع إىل احلد من خطر تكرار حدوث اجلرائم .وتتعلق هذه التدابري باألطفال
املخالفني للقانون بالفعل الرتكاهبم جرائم أو األطفال الذين وقعوا بالفعل ضحايا للعنف أو اجلرائم أو كانوا شهوداً
هلا.
واملستوى الثالث للمنع أو التصدي هو أكثر أشكال املنع شيوعاً يف اجملتمع ألنه أبرزها وأقرهبا .غري أنه ال ميكن
التقليل من انتهاكات األطفال أو القضاء عليها يف سياق معني إال إذا اقرتن التصدي باحلد من املخاطر ،والتثقيف،
والتوعية ،وجهود املنع األولية .فجهود التصدي وحدها ال ميكنها معاجلة األسباب اجلذرية أو العوامل املسامهة يف
انتهاكات الطفل.

ومن أمثلة تدابري املستوى الثالث ما يلي:
• على صعيد الشرطة  -التصدي ،والتحقيق ،واملعلومات ،واإلحالة؛
• على الصعيد الطيب – تدابري قصرية األجل وطويلة األجل؛
• على الصعيد العاطفي  -التدخل يف األزمات ،وإسداء املشورة ،وجمموعات الدعم؛
• على صعيد العدالة اجلنائية — املالحقة القضائية ،واإلدانة/إصدار األحكام ،العقوبات والتعويضات.
ويلخص اجلدول يف العرض عن طريق برنامج باور بوينت هذه املستويات الثالثة:

مستويات منع الجريمة
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األطفال المخالفون للقانون

األطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها

المنع األولي

التدابري اليت تستهدف األطفال الذين مل
يكن هلم قط اتصال مباشر بالنظام
القضائي.

التدابري اليت تستهدف األطفال الذين يسبق
هلم أن كانوا ضحايا لألفعال اإلجرامية أو
شهوداً عليها.

المنع الثانوي

التدابري الرامية إىل منع األطفال املعرضني
التدابري الرامية إىل منع األطفال املعرضني
للخطر من الوقوع ضحايا للعنف أو
للخطر من ارتكاب فعل إجرامي.
األعمال اإلجرامية.

المنع على المستوى الثالث

التدابري الرامية إىل منع تعريض األطفال اليت
التدابري الرامية إىل منع األطفال احملتجزين
سبق أن وقعوا ضحايا ألعمال عنف أو
وغريهم من األطفال املخالفني للقانون
أعمال إجرامية ملزيد من االنتهاكات يف
بالفعل من ارتكاب جرائم جديدة.
املستقبل.

مناقشة عامة قصيرة وتمرين متعلق بالمنع

()3

الوقت الالزم 2٥ :دقيقة
 10دقائق

للمناقشة

 15دقيقة

للتمرين

يوجه السؤال التايل جملموع الدارسني.
ما هي فئات األطفال اليت ميكن اعتبارها ’’معرضة للخطر‘‘؟
يُستمع إىل اإلجابات شفوياً ،مث تُستكمل املناقشة باإلجابات املمكنة التالية.

إجابات ممكنة:
❖
❖

❖
❖
❖

األطفال املرتبطون بالقوات أو اجلماعات املسلحة.
األطفال املعرضون خلطر التجنيد من قِبل القوات أو اجلماعات املسلحة (مثالً ،األطفال الذين يعيشون يف املناطق
اخلاضعة لسيطرة مجاعة مسلحة).
األطفال الذين يعيشون يف الشوارع.
األطفال الالجئون واملشردون داخلياً/األطفال الذين يعيشون يف املخيمات.
األطفال الذين يعيشون يف مناطق النزاع.

( )3التمرين مقتبس بتصرف من مشروع وحدات التدريب للشرطة الوطنية األفغانية الذي أعده املكتب الدويل حلقوق الطفل.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

األطفال الذين تيتموا بسبب النزاع أو انفصلوا عن أسرهم.
األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي/البغاء القسري/االعتداء اجلنسي.
األطفال الذين ينتمون إىل فئات عرقية معينة يف حاالت النزاعات العرقية.
األطفال الذين يعملون.
األطفال املدمنون على املخدرات.
األطفال يف حاالت الزواج املبكر أو الزواج باإلكراه.
األطفال الذين بدون شهادات ميالد.
األطفال ضحايا اإليذاء البدين والعقاب البدين.
األطفال ضحايا العنف العائلي.
األطفال املتجر هبم.
األطفال يف عصابات الشوارع.
األطفال الذين لديهم إمكانية حمدودة للحصول على املعونة اإلنسانية (ااألغذية/املاء).
األطفال املخالفون للقانون
إىل آخره.

يُطلب إىل الدارسني أن يعملوا كل اثنني معاً.
توزع ورقة التمرينات’’إجراءات املنع‘‘ على الدارسني.

ورقة التمرينات:
إجراءات المنع:
 -1حتديد املناطق اليت تشهد مستويات عالية أو متزايدة من النشاط اإلجرامي أو التوترات االجتماعية أو العرقية ،وما
إىل ذلك ،وتكثيف تدخالت الشرطة يف تلك املناطق ،على سبيل املثال ،الدوريات ،وأنشطة اخلفارة اجملتمعية،
وما إليها.
 -2التحقيق يف شبكة لالجتار.
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يتعرض هلا األطفال املتجر هبم إىل بلدان أخرى ،والظروف اليت
 -3تثقيف اجملتمعات احمللية بشأن االنتهاكات اليت ّ
ميكن أن حيدث فيها االجتار.
 -4اعتقال طفل يبيع املخدرات.
 -5االضطالع بأنشطة التوعية بشأن حقوق الطفل مع عموم السكان أو مع جمموعات معينة ،مثل املعلمني والسلطات
الدينية ،وما إىل ذلك.
 -6تنظيم مناقشات مع اجملتمعات احمللية بشأن حقوق الطفل.
 -7استجواب طفل ميكن أن يكون ضحية سفاح احملارم للحصول على املعلومات اليت يطلبها املدعي العام.
 -8العمل مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع احمللي يف سياق اخلفارة اجملتمعية.
 -9التعاون مع وسائط اإلعالم يف مكافحة زواج األطفال.
 -10العمل مع املدعي العام للحصول على اإلدانة يف إحدى قضايا االغتصاب.
التعرف على عوامل اخلطر.
 -11متكني األطفال من ُّ
 -12الرتويج لرقم هاتف يستخدم يف حاالت الطوارئ لإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل.
 -13استخدام اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي لألغراض التالية:
أ  -توعية اجلمهور بشأن حقوق الطفل.
ب  -تشجيع اجلمهور على اإلبالغ عن اجلرائم واحلاالت اخلطرية والسلوكيات املشبوهة.
تنظيم جلسات إعالمية مع اجملتمعات احمللية للمساعدة على إعادة إدماج األطفال املخالفني للقانون.
-14

يُطلب إىل املشاركني حتديد العبارات اليت تشري إىل إجراءات منع اجلرمية واليت ال تشري إليهاُ .مينح الدارسون  ٥دقائق
لتحديد تلك العبارات.
يُطلب من بعض اجملموعات أن تعرض إجاباهتا وتشرحها يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني .ومن يُستكمل التمرين
باستخدام اإلجابات الصحيحة التالية.
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اإلجابات الصحيحة:
إجراءات المنع:
 -1حتديد املناطق اليت تشهد مستويات عالية أو متزايدة من النشاط اإلجرامي أو التوترات االجتماعية أو العرقية ،وما
إىل ذلك ،وتكثيف تدخالت الشرطة يف تلك املناطق ،على سبيل املثال ،الدوريات ،وأنشطة اخلفارة اجملتمعية ،وما
إليها.
يتعرض هلا األطفال املتجر هبم إىل بلدان أخرى ،والظروف اليت
 -2تثقيف اجملتمعات احمللية بشأن االنتهاكات اليت ّ
ميكن أن حيدث فيها االجتار.
 -3االضطالع بأنشطة التوعية بشأن حقوق الطفل مع عموم السكان أو مع جمموعات معينة ،مثل املعلمني والسلطات
الدينية ،وما إىل ذلك.
 -4تنظيم مناقشات مع اجملتمعات احمللية بشأن حقوق الطفل.
 -5العمل مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع احمللي يف سياق اخلفارة اجملتمعية.
 -6التعاون مع وسائط اإلعالم يف مكافحة زواج األطفال.
التعرف على عوامل اخلطر.
 -7متكني األطفال من ُّ
 -8الرتويج لرقم هاتف يستخدم يف حاالت الطوارئ لإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل.
 -9استخدام اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي لألغراض التالية:
أ  -توعية اجلمهور بشأن حقوق الطفل.
ب  -تشجيع اجلمهور على اإلبالغ عن اجلرائم واحلاالت اخلطرية والسلوكيات املشبوهة.
تنظيم جلسات إعالمية مع اجملتمعات احمللية للمساعدة على إعادة إدماج األطفال املخالفني للقانون.
-10
ولن تكون اإلجراءات املذكورة يف هذا التمرين كلها جزءاً من والية شرطة األمم املتحدة يف مجيع البعثات .وسيتعني
عليكم أن ترجعوا إىل والية بعثتكم على وجه التحديد ملعرفة أي من هذه اإلجراءات ميكن تنفيذه.
للميسرين أن يتذكروا أن بعض املسؤولني عن إنفاذ القانون قد يعتربون االعتقال واحملاكمة واالحتجاز من إجراءات املنع،
وينبغي ّ
ألهنا تبعث برسالة إىل السكان باالمتناع عن ارتكاب اجلرائم .ورغم أن هذا النقاش يتجاوز حدود هذا التمرين ،يُشجع الطالب
على الرتكيز على إجراءات املنع املباشر اليت تستهدف األطفال املعرضني للخطر وعوامل الدفع واجلذب ،بدالً من املنع غري
املباشر يف إطار نظام العدالة بوجه عام.
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الشريحة  :٦التحرك في اتجاه المنبع :استعارة مجازية لتصوير المنع
توضح جوهر املنع.
تُعرض الشرحية احملتوية على صورة النهر ،ويقال للمشاركني إنه ستتلى عليهم قصة رمزية ّ

التحرك في اتجاه المنبع :قصة مجازية عن المنع
ذات مرة ،كانت جمموعة من األصدقاء تصطاد السمك على ضفة هنر عندما رأوا فتاة تنجرف مع التيار ،وتناضل من
أجل إبقاء رأسها فوق سطح املاء .فقفز األصدقاء يف املاء ،وأمسكوا بالفتاة ،وساعدوها على الوصول إىل الشاطئ .وشكرت
الناجية األصدقاء ومضت حلال سبيلها .وقام هؤالء األبطال بتجفيف أنفسهم واستمروا يف الصيد .وبعد قليل مسع األصدقاء
صرخة استغاثة أخرى ورأوا شخصاً آخر ينجرف مع التيار أسفل النهر .فقفزوا مرة أخرى يف النهر على الفور وأنقذوا ذلك
الشخص كذلك .واستمر هذا السيناريو طيلة فرتة بعد الظهر .فبمجرد أن يعود األصدقاء إىل صيدهم يسمعون صرخة أخرى،
مث يقفزون إىل املاء ليخرجوا شخصاً آخر مبلالً وعلى وشك الغرق .وأخرياً قال أحد األصدقاء’’ ،ال ميكننا االستمرار على هذا
النحو .واألفضل لنا أن منضي صعوداً يف اجتاه املنبع ملعرفة ما حيدث ‘‘.وبعد أن ساروا يف اجتاه املنبع رأوا جسرا عليه جمموعة
من األشخاص ترمي جمموعة أخرى من الناس يف املاء .ورأوا أيضاً جمموعة أخرى من الناس ،متفرجني ،يراقبون يف هلع بينما
جيري إلقاء الناس من فوق اجلسر .اقرتب األصدقاء من املتفرجني وقالوا هلم إهنم إذا عملوا معاً يف شراكة ،فسيتمكنون من
وقف ’’الرامني‘‘ عن مواصلة رمي الناس من فوق اجلسر إىل املاء .فوافق املتفرجون على املساعدة ،وهكذا بالتعاون متكنوا من
وقف ’’الرامني‘‘ومنع املزيد من حوادث رمي الناس يف النهر وغرقهم.
وتوضح هذه القصة الفرق بني املنع األويل واملنع من املستوى الثالث .فاملنع من املستوى الثالث هو التصدي ،أو يف هذه
احلالة ،إنقاذ األشخاص من الغرق كلما طفوا على مقربة .أما املنع األويل ،فتعلق بالسري يف عكس التيار من أجل حتديد
األسباب اجلذرية للمشكلة – أو السبب يف أن األشخاص ظل ينتهي هبم املطاف يف النهر .ومشل املنع األويل أيضاً العمل مع
الشركاء ،أو األشخاص اآلخرين الذين يدركون املشكلة ،أو يشهدوهنا ،أو يهتمون مبعاجلة هذه املشكلة ،من أجل وضع حل
لوقف ’’الرامني‘‘ عن املضي يف القيام بذلك .ومن خالل بذل اجلهد أوالً لتحديد األسباب اجلذرية للمشكلة ،مث حماولة بناء
شراكات مع أفراد اجملتمع احمللي الذين تعرفوا أيضاً على املشكلة ،مت إيقاف ’’الرامني‘‘.
ورغم أن املنع الثانوي ،أو احلد من املخاطر والتوعية ،ليس موضحاً يف هذه القصة على وجه التحديد ،فإنه ميكن أن
ي شمل وضع عالمات اخلطر على اجلسر ،وإبالغ العامة بأن يتجنبوا اجلسر إذا أمكن /أو تسييج اجلسر ملنع الناس من السري
فوقه .بيد أن املهم مالحظته فيما يتعلق باحلد من املخاطر والتوعية هو كيف أن ذلك خيتلف عن املنع األويل .أي أن وضع
عالمات اخلطر قد يثين بعض األشخاص عن السري فوق اجلسر ،ولكنه لن يثين اجلميع .ومن مث ،فهو سيحد من املخاطر عن
طريق التوعية باخلطر ولكنه لن مينع وقوع حوادث أخرى ألن منع وقوع املزيد من احلوادث ال يكون إال من خالل منع األفراد
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الذين يُلقون بالناس من فوق اجلسر .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن يكتفي’’الرامون‘‘بإلقاء الناس يف النهر من على الضفة إذا مل
فهم تلك االسرتاتيجية على أهنا من قبيل احل ّد من املخاطر وليس املنع األويل.
يعد اجلسر متاحاً ولذلك فمن األفضل أن تُ َ
ويٌقصد بأنشطة املنع املقرتحة يف سياق هذه الدورة أن تكون أنشطة ملنع وقوع اجلرائم ،بصفة رئيسية من خالل التوعية
وبناء القدرات بدال من أنشطة غري مباشرة ترتبط بردع اجلاين أو عامة السكان من خالل أساليب التعجيز مثل االعتقال أو
السجن .وميكنكم أن تشريوا إىل هذه األساليب األخرية خالل املناقشات على أن يعاد تركيز اهتمام الدارسني على أنشطة املنع
املباشرة.
وخيتَتم هذا املوضوع بالتوضيحات اإلضافية التالية:
ُ
إجراءات املنع هي اإلجراءات اليت هتدف إىل منع ارتكاب اجلرائم واالنتهاكات أو إعادة ارتكاهبا .أما تدخالت الشرطة
األخرى اليت تتسم بطابع رد الفعل – التحقيق يف اجلرائم اليت ارتكبت بالفعل ،أو إلقاء القبض على املشتبه فيهم ،وما إىل ذلك
– فال تش ّكل جزءاً من اسرتاتيجية للمنع هبذا املعىن ،رغم أن من الواضح أن اعتقال املشتبه فيه سيمنعه من ارتكاب جرمية
جديدة يف أثناء احتجازه .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن شرطة األمم املتحدة يف معظم بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
لن يناط هبا تكليف مباشر بإنفاذ القانون ،ولذلك فلن تقوم بالقبض على املشتبه فيهم .وبدالً من ذلك ،ستدعم شرطة األمم
املتحدة شرطة الدولة املضيفة وترافقها يف هذه الواجبات .وسيتمثل االستثناء من ذلك يف متتع شرطة األمم املتحدة بوالية اإلنفاذ
املباشر للقانون يف البعثات التنفيذية.
ويساعد وضع اسرتاتيجيات املنع وتنفيذها قبل أن تُرتكب اجلرائم يف احلد من تلك اجلرائم أو حىت منعها .وعلى املدى
األطول ،يؤدي املنع إىل القضاء على أنواع معينة من اجلرائم والسلوكيات اإلجرامية أو التقليل منها .وفيما يتعلق بأمور محاية
الطفل ،تساعد إجراءات املنع على التنبؤ باالنتهاكات والعنف ضد األطفال ،فضالً عن احلاالت اليت تتعلق باألطفال املخالفني
للقانون ،وجتنبها.

الشريحة  :٧المعايير الدولية لمنع الجريمة
يف عام  ،١٩٩٠وضع اجملتمع الدويل بقيادة األمم املتحدة مبادئ توجيهية دولية بشأن منع جرائم األحداث .ويُطلق
على النص الناتج ’’مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث‘‘ أو مبادئ الرياض التوجيهية ،على اسم املدينة اليت
ُوضعت فيها .وقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة املبادئ التوجيهية يف  14كانون األول/ديسمرب .2015
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وتستند املبادئ التوجيهية إىل املبادئ الرئيسية التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل وغريها من الصكوك القانونية الدولية.
يُتلى املوجز التايل للمبادئ الرئيسية الواردة يف املبادئ التوجيهية على الدارسني:
المبادئ الرئيسية الواردة في مبادئ الرياض التوجيهية بشأن منع جنوح األحداث
 -١يشكل منع جنوح األحداث جزءاً جوهرياً من منع اجلرمية يف اجملتمع .ومن خالل ممارسة أنشطة مشروعة ،مفيدة
اجتماعياً ،واألخذ بنهج إنساين إزاء اجملتمع والنظر إىل احلياة نظرة إنسانية ،ميكن لألحداث أن يكتسبوا اجتاهات سلوكية
بعيدة عن اإلجرام.
 -٢إن النجاح يف منع جنوح األحداث يقتضي من اجملتمع بأسره بذل جهود تكفل للمراهقني مناءً متسقاً ،مع احرتام
شخصياهتم وتعزيزها منذ نعومة أظفارهم.
 -٣ينبغي األخذ بنهج يركز على الطفل .وينبغي أن يُعهد إىل الشباب بدور نشط وباملشاركة داخل اجملتمع ،وينبغي أال ينظر
إليهم على أهنم جمرد متلقني للتنشئة االجتماعية أو للسيطرة.
 -٤ينبغي أن ميثل رفاه الشباب منذ نعومة أظفارهم حمور الرتكيز يف أي برنامج للمنع.
التدرجية ملنع اجلنوح ووضع التدابري الكفيلة بذلك جترمي الطفل ومعاقبته على السلوك الذي
 -٥جيب أن تتفادى السياسات ُّ
ال يسبب ضرراً جسيماً لنموه أو أذى لآلخرين.
(و) الوعي بأن وصم الشاب بأنه ’’منحرف‘‘ أو ’’جانح‘‘ أو ’’يف مرحلة ما قبل اجلنوح‘‘ كثرياً ما يساهم ،يف رأي
أكثرية اخلرباء ،يف نشوء منط ثابت من السلوك املستهجن عند الشباب.
 -٦ينبغي إنشاء خدمات وبرامج تستهدف منع جنوح األحداث وترعاها اجملتمعات احمللية.
املصدر :مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة،A/RES/45/112 ،
 ١٤كانون األول/ديسمرب .http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm ،١٩٩٠
يُذكر للدارسني أن هذه املبادئ التوجيهية تستند إىل مبدأ أنه عندما جيري تشجيع األطفال على أن يصبحوا أعضاء
فاعلني يف جمتمعاهتم احمللية والكبرية ،يقل خطر ارتكاهبم اجلرائم .ومن املهم أن يُتجنب وصم الشباب بوصفهم بأهنم جمرمون.
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ومن املهم مجع البيانات للتحقق من فعالية برامج املنع .والبيانات ضرورية أيضاً لوضع مؤشرات سليمة لتدابري املنع الفعالة،
واإلثناء عن حتديد الفئات املستهدفة على أساس جمرد تصورات مسبقة وقوالب منطية.
شجعون على قراءة النص الكامل
توزع النشرة ’’مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث‘‘ على الدارسني ويُ ّ
يف وقت فراغهم.
الشريحة  :٨عناصر استراتيجية المنع:
بوصفكم من شرطة األمم املتحدة ،قد يُطلب منكم إسداء املشورة لشرطة الدولة املضيفة بشأن إجراءات املنع فيما يتعلق
حبماية الطفل .ولكي يكون إلجراءات املنع تأثري ،البد من إدراجها يف اسرتاتيجية .ومن املهم أن نتذكر أن اسرتاتيجية املنع
جيب أن تكون واقعية ،وأن تدخل يف االعتبار املوارد املتاحة والوقت املتاح.
وميكن أن تُستخدم إحدى دراسات احلاالت اإلفرادية املفصلة يف هناية هذه الوحدة لتناول عناصر اسرتاتيجية املنع بشكل
ملموس أكثر باستخدام سيناريو من واقع احلياة .ويف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني ،تُتلى دراسة احلالة ويُتبع هنج السؤال
واجلواب بالنسبة لكل عنصر جيري وصفه جلعل املشاركني ينخرطون يف عملية التعلم من خالل هذا التمرين.
وفيما يلي العناصر الرئيسية السرتاتيجية املنع:
•

تحليل المشكلة :ما هي املشكلة اليت يتعني معاجلتها؟ ما هو اهلدف الذي تسعى االسرتاتيجية إىل حتقيقه؟
 oفعلى سبيل املثال ،يف حالة تتعلق باالجتار باألطفال ،ميكن النظر يف أوجه التفاوت بني اجلنسني اليت تشجع
على إرسال الفتيات إىل املدن الكربى للعمل كخادمات يف املنازل ،واالجتاه العام حنو التحضر ،وعدم وجود
وثائق رمسية لألطفال لتسهيل حركتهم دون مراقبة أو إشعار ،أو االفتقار إىل معلومات عن عواقب االجتار
يف اجملتمعات احمللية الضعيفة.

•

األويل)،
الفئات المستهدفة :ما هي الفئات اليت ستستهدفها اسرتاتيجية املنع؟ أمثلة :عامة اجلمهور (املستوى ّ

•

الجهات الفاعلة المعنية :ما هي اجلهات الفاعلة اليت يلزم إشراكها؟ كيف سيجري التنسيق بينها؟ ومن األمثلة على

واألطفال الالجئون (املستوى الثانوي) ،واألطفال يف مراكز احتجاز األحداث (املستوى الثالث).
 oفعلى سبيل املثال ،يف حالة االجتار باألطفال ،ميكن التفكري يف فتيات من أسر حمرومة ترتاوح أعمارهن بني
 ١٠و  ١٨عاماً أو يف صبيان ترتاوح أعمارهم بني ١٤و ١٨عاماً من جمتمعات متارس الزراعة التقليدية.

ذلك ،اآلباء ،واملعلمون ،وقادة القوات واجلماعات املسلحة ،إىل آخره.
14

o

•

األنشطة :ما هي األنشطة الرئيسية اليت سيجري تنفيذها؟
o

•

•

اإلطار الزمني :كم من الزمن سيستغرق تنفيذ االسرتاتيجية؟
فعلى سبيل املثال ،يف حالة االجتار باألطفال ،قد تفكرون يف أنه مل يتبق أمامكم سوى ستة أشهر على
انتهاء انتدابكم ،وبالتايل تولون أولوية للتنسيق مع شبكات محاية الطفل .وتقومون بتحديد األولويات أيضاً
تيسروا تقدمي الدعم لشرطة
مع هيئات التنسيق األخرى عن طريق مستشاري محاية الطفل ،وتعرضون أن ّ
الدولة املضيفة واملسامهة يف أي أنشطة للتوعية والتدريب من وجهة نظر املسؤولني عن إنفاذ القوانني.

التقييم :كيف سيجري رصد االسرتاتيجية وتقييمها؟
o

•

فعلى سبيل املثال ،يف حالة االجتار باألطفال ،ميكن التفكري يف تدريب اجملتمع احمللي ،والزعماء التقليديني،
مع توفري معلومات كافية عن املخاطر واالسرتاتيجيات الالزمة ملعاجلتها .وقد ترغبون يف إلقاء نظرة على
مراقبة احلدود ،أو رصد وتدريب العاملني يف صناعة النقل على متييز على احلاالت املشبوهة واإلبالغ عنها
بشكل أفضل.

الموارد :ما هي املوارد املتاحة (األموال ،املوظفون)؟
 oفعلى سبيل املثال ،يف حالة االجتار باألطفال ،قد يُرى أن املوارد املالية حمدودة ،ولكن أن املوارد البشرية قد
تكون أفضل احللول ،ألهنا جتمع بني اجلهات الفاعلة األكثر تأثرياً وبني اخلرباء ملناقشة احللول.

o

•

فعلى سبيل املثال ،يف حالة االجتار باألطفال ،ميكن التفكري يف اآلباء والزعماء الدينيني والتقليديني ،بوصفهم
يضطلعون بدور حاسم إما لتيسري االجتار أو منعه .ومن احملتمل أيضاً أن يتسم ضغط األقران والتصور السائد
لدى الشباب بأمهية بالغة.

فعلى سبيل املثال ،يف حالة االجتار باألطفال ،قد ترون أن شبكة محاية الطفل ،رغم وجود مستشار شؤون
محاية الطفل ،ستكون األنسب للمتابعة بشأن هذه اإلجراءات.

المخاطر :ما هي املخاطر املوجودة وكيف ميكنكم معاجلتها؟

الشريحة  :٩عناصر استراتيجية المنع – المستويات األربعة لتقييم المخاطر
يف أثناء تقدمي الدعم لتخطيط اسرتاتيجية للمنع ،من املهم تقييم مستوى املخاطر اليت ميكن أن يتسبب فيها النشاط
املعين ،والقيام بالتخطيط تبعاً لذلك .وينبغي أن حيدد تقييم املخاطر مدى القابلية للتعرض هلا واآلثار السلبية احملتملة على
املستويات املختلفة من املستفيدين.
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 -1الطفل؛ هل حيقق النشاط مصاحل الطفل الفضلى؟

 -2األطفال اآلخرون (األقران)؛ هل ستكون له عواقب سلبية على األطفال اآلخرين يف هذا احمليط؟ هل سيحقق
النشاط مصاحلهم الفضلى؟
 -3األسرة والمجتمع المحلي؛ ماذا يكون األثر الواقع على األسرة واجملتمع احمللي؟

 -4الشرطة/الهيئات الحكومية ذات الصلة؛ ماذا ستكون التداعيات الواقعة على جهاز الشرطة ،واملؤسسات الوطنية
األخرى؟

الشريحة  :١٠عناصر استراتيجية المنع – العمل في مجموعات بشأن دراسة الحالة
جيب أن تشمل اسرتاتيجية املنع التنسيق بني اجلهات الفاعلة املتع ّددة يف نظام محاية الطفل وال ميكن االضطالع هبا على
انفراد .وبصفتكم من ضباط شرطة األمم املتحدة ،جيب أن تفهموا هذا النهج النظمي لكي ينجح وأن تتواصلوا بصورة منهجية
مع اجلهات الفاعلة املناسبة (أي األخصائيون النفسيون واألخصائيون االجتماعيون واملدرسون ،ورابطات الشباب ،واجلهات
الفاعلة يف اجملتمع احمللي ،وما إىل ذلك) .وال ميكن ألفراد الشرطة أن يكونوا كل هؤالء املهنيني املتخصصني ،وليسوا ملزمني
ويكونوا عالقات قوية هتيء له النجاح.
بذلك .ومع ذلك ،فمن اإللزامي أن يقوموا بالتنسيق الفعال ّ
العمل في مجموعات بشأن دراسات الحالة اإلفرادية
الوقت الالزم 4٥ :دقيقة
 5دقائق

لتقدمي النشاط والتعليمات

 20دقيقة

للعمل يف جمموعات

 20دقيقة

لعروض اجملموعات واملناقشة

ميسر واحد ،نقرتح هنجاً خمتلفا هلذه العملية على النحو التايل:
اقرتاح :يف حال وجود أكثر من ّ
قسم الدارسون إىل جمموعات يف كل منها من  ٤إىل  ٦دارسني.
ُ يُ ّ
توزع ورقة التمرين ’’عناصر اسرتاتيجية املنع‘‘ على كل اجملموعات:
امليسر كمراقب خالل
ميسر واحد لكل دراسة حالة .ويتواجد ّ
توزع نفس دراسة احلالة اإلفرادية على جمموعتني .يعني ّ
هذه العملية.
يُطلب إىل كل جمموعة أن تضع اسرتاتيجية للمنع بناءً على دراسة احلالة اإلفرادية اخلاصة هبا.
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امليسران بني اجملموعتني اللتني تعاجلان نفس الدراسة
ُمينح الدارسون  ١٥دقيقة للعمل يف اجملموعات .وميكن أن يتنقل ّ
ملراقبة املناقشات وتدوين املالحظات.
تنضما معاً وتناقشا إجاباهتما .ويوجد امليسران ملراقبة
مث يُطلب إىل اجملموعتني اللتني تعاجلان نفس دراسة احلالة أن ّ
املناقشات وتدوين املالحظات.
ُمينح الدارسون  ١٥دقيقة ملقارنة إجاباهتم.
ميسر بعض
بعد  ١٥دقيقة ،يُطلب إىل الدارسني أن يعود كل منهم إىل مكانه يف غرفة الدراسة .وبعد ذلك ،يقدم كل ّ
التعليقات على نقاط املناقشة الرئيسية لدراسة احلالة اإلفرادية اليت أسنِدت إليهم ويطرح إجابات ،على جمموع الدارسني ،مبا
يتماشى مع األسئلة الواردة أدناه.

أسئلة للمناقشة:
هل االستراتيجية المقترحة واقعية؟
ما هي التحديات التي يُحتمل مواجهتها عند تنفيذ هذه االستراتيجية؟
كيف ستحدد ما إذا كانت أهداف االستراتيجية قد تم التوصل إليها؟
ميسر عرضه ،يشجع الدارسون على طرح األسئلة والتعليقات.
وبعد تقدمي كل ّ
ويشدد على أمهية التنسيق مع فريق األمم املتحدة القطري ،واملنظمات غري احلكومية ،واملؤسسات احلكومية املختصة يف
حتديد تدابري املنع وتنفيذها.

عناصر استراتيجية المنع:
 -1حتليل املشكلة:
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 -2الفئات املستهدفة:
 -3اجلهات الفاعلة املعنية:
 -4أنشطة املنع:
 -5املوارد:
 -6اإلطار الزمين:
 -7التقييم:

دراسة الحالة اإلفرادية  :١تدابير المنع
حتضر أنت وزميلك من الشرطة الوطنية الليربية اجتماعاً بشأن اخلفارة اجملتمعية يف قرية صغرية .وعقب االجتماع ،يطلب كبري
القرية التحدُّث معك وزميلك بصفة شخصية .ويعرب لكما عن قلقه بعد أن قدم رجل أعمال معروف إىل القرية ،وعرض
على الفتيات الصغريات اللوايت ترتاوح أعمارهن بني  ١٥و  ١٨عاماً العمل يف وظائف عامالت نظافة ونادالت يف املطاعم
اململوكة له يف مونروفيا ،واعداً إياهن مبرتبات جيدة .وخيربكما بأن القرية فقرية للغاية وأن العرض كان جذاباً .ويضيف أن
مخس فتيات قررن الذهاب ،أمالص يف كسب بعض املال إلعالة إلعالة أنفسهن ومساعدة أسرهن يف القرية.
ط إىل القرية .وعالوة على ذلك ،فإن أسرهن مل يصلها خرب منهن .ويستطرد
وقد رحلت الفتيات قبل ثالثة أشهر ،ومل يعدن ق ّ
كبري القرية قائالً إن القرويني مسعوا يف اآلونة األخرية شائعات مفادها أن الفتيات قد أ ِ
ُرسلن للعمل بالبغاء يف اخلارج .ويضيف
أن اآلباء يرتددون يف إبالغ الشرطة ألهنم خيشون أن يُتهموا بإمهال بناهتم؛ كما أهنم ال يريدون أن توصف بناهتم بالبغايا.
أسئلة:
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 -1ما هي اسرتاتيجية املنع اليت ميكن أن توصي هبا؟ أجب يف ورقة التمرينات اليت معك.

دراسة الحالة اإلفرادية  :2تدابير المنع
تقوم أنت وزمالؤك يف شرطة األمم املتحدة بزيارة خميم السالمة للمشردين داخلياً يف دارفور .ويف أثناء زيارتكم ،يتكلم معكم
بعض قادة اجملموعات النسائية وخيربنكم بأن فتاتني عمرمها  ١٤و  ١٧عاماً تعرضتا مؤخراً لالغتصاب بينما كانتا جتمعان
احلطب خارج املخيم .فقد هاجم الفتاتني رجالن مسلحان جمهوال اهلوية ،هربا بعد ذلك حبماري الضحيتني .وتشرح لكم
النساء أنه ال يوجد حطب يف املخيم ،وال بد لألسر من مجع احلطب خارج املخيم ألغراض الطهي.
وتضفن أن األسر أبلغت سلطات إدارة املخيمات باجلرميتني ولكن مل يُتخذ أي إجراء .وقد تلقت الفتاتان العناية الطبية
ولكنهما تعانيان صدمة نفسية ألسباب مفهومة.
أسئلة:
 -1ما هي اسرتاتيجية املنع اليت ميكن أن توصي هبا؟ أجب يف ورقة التمرينات اليت معك.

دراسة الحالة اإلفرادية  :3تدابير التحويل
أنت يف فرتة عملك يف كاب هايسيان .زميلك من الشرطة الوطنية اهلايتية خيربك عن حالة صادفها باألمس ويريد نصيحتك
بشأهنا.
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فيقول إن بيري صيب عمره  ١٤عاماً يعيش مع أسرته .وعصر أمس ،بينما كان بيري يف طريق عودته من املدرسة ،مر من خالل
السوق وقرر أن يسرق بعض الثمار من أحد األكشاك .فرآه التاجر ،وطارده وأوقفه .مث نادى زميلك الذي كان يقوم بأعمال
الدورية قُرب السوق.
وأوضح التاجر أن هذه ليست املرة األوىل اليت يسرق منه فيها أطفال القرى اجملاورة .ومضى يقول إن األطفال يف املرات
القليلة املاضية كانوا يكتفون بأخذ تفاحة أو برتقالة ،فكان التاجر يرتكهم وشأهنم ،ولكن بيري يف هذه املرة أخذ مخس
برتقاالت وبعض املوز .وقال التاجر إنه يعرف أسرة بيري وأبلغ زميلك بأهنم فقراء للغاية ،ولذلك فهو يعتقد أن بيري واألطفال
اآلخرين يسرقون ألهنم جياع .وأضاف التاجر أنه ال يريد أن يقدم بيري للمحاكمة ،ولكنه يريد أن يتوقف األطفال عن
السرقة.
أسئلة:
 -1ما هي اسرتاتيجية املنع اليت ميكنك أن توصي هبا؟ أجب يف ورقة التمرينات اليت معك.
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إجابات ممكنة:
دراسة الحالة اإلفرادية :1
عناصر استراتيجية المنع:
 -1حتليل املشكلة:
ستهدف إجراءاتك إىل احلد من خطر االجتار بالفتيات واستغالهلن جنسياً يف املستقبل .وميكنك أن تستهدف
هذه القرية ولكن أيضاً القرى األخرى يف املنطقة .ومن املهم فهم عوامل الدفع واجلذب ،وكذلك ما تقوله القوانني
الوطنية عن هذه األنواع من اجلرائم.
 -2الفئات املستهدفة:
الفتيات يف هذه القرية وغريها من القرى احمليطة هبا.
 -3اجلهات الفاعلة املعنية:
اآلباء وقادة اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيون ،واملعلمون ،ومجاعات األطفال ،واجلماعات النسائية ،واملنظمات
غري احلكومية املوجودة يف املنطقة ،واملستشار لشؤون محاية الطفل ،ومن إليهم .وسيتطلب التحليل خربات من
اجلهات الفاعلة االجتماعية ،لتضمني أي إجراءات تُتخذ للمنع يف حتليل جيد لألسباب اجلذرية.
 -4أنشطة املنع:
وتشمل إجراءات املنع املمكنة عقد اللقاءات اجملتمعية ملناقشة املسألة ،والقيام بزيارات إىل املدارس لتوعية الطلبة
بشأن هذه املسألة وغريها من املسائل املماثلة ،وعقد االجتماعات مع الزعماء وقادة اجملتمع احمللي اآلخرين لتوعيتهم
بشأن املسألة وكفالة توخيهم اليقظة يف املستقبل .وسيكون التعاون مع منظمات اجملتمع املدين والقوى العاملة
االجتماعية عامالً أساسياً الستدامة اجلهد والتأكد من أن الشرطة ميكنها أن تؤدي دورها املتخصص.
 -5املوارد:
سيتمثل معظمهايف املوارد البشرية إلبقاء التكاليف عند احلد األدىن .وميكن أن تشمل املستشارين لشؤون محاية
الطفل ،وشرطة األمم املتحدة ،ومركز التنسيق املعين حبماية الطفل ،ومستشار املوظفني ،واألعضاء احملليني يف نظام
محاية الطفل ،والزعيم احمللي ،ومنظمات اجملتمع املدين ،وما إىل ذلك.
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 -6اإلطار الزمين:
ميكن تنظيم اجتماعات أسبوعية مع خمتلف فئات اجملتمع احمللي وإعداد دورة توعية للطالب ،والتخطيط للقيام
بزيارات إىل املدارس يف املنطقة وفقاً لذلك .وينبغي أن يشكل بناء قدرات خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية يف اجملتمع
جزءاً من الربامج ،لكي ميلك اجملتمع احمللي زمام األنشطة ويباشرها طوال السنة على أساس منتظم حىت يتأكد القضاء
على هذه الظاهرة.
 -7التقييم:
ميكن القيام بالتقييم من خالل رصد أعداد الفتيات اللوايت تسجلن لدى رجل األعمال .وإذا استمر اخنفاض هذه
األعداد طوال فرتة تنفيذ احلملة فذلك يعين أن التوعية تؤيت مثارها.

دراسة الحالة اإلفرادية :2
عناصر استراتيجية المنع:
 -1حتليل املشكلة:
هتدف اإلجراءات اليت تتخذها إىل منع األطفال اآلخرين يف هذه املنطقة من الوقوع ضحايا للجرائم املماثلة ،ومن
مث يُعترب األطفال معرضني للخطر .وهذا هو املستوى الثانوي للمنع.
 -2الفئات املستهدفة:
النساء والفتيات يف خميم السالمة للمشردين داخلياً
 -3اجلهات الفاعلة املعنية:
اآلباء واألمهات ،وجمموعات األطفال ،واجلماعات النسائية ،وإدارة املخيمات ،وشرطة الدولة املضيفة ،واجملتمع
املدين يف املنطقة ،ووكاالت األمم املتحدة ،وما إىل ذلك.
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 -4أنشطة املنع:
ميكن أن توصي بتنظيم دوريات لشرطة الدولة املضيفة أو شرطة/قوات األمم املتحدة حول املخيم على أساس أكثر
تواتراً من أجل تأمني املنطقة.
وميكن أن تنصح سلطات إدارة املخيمات بإجياد طريقة لتوفري احلطب أو األنواع األخرى من الوقود لسكان املخيم
ألغراض الطهي حبيث ال يضطرون إىل مجعه خارج املخيّم.
وميكن أن توصي بتنفيذ أنشطة توعية يف املخيم ملساعدة سكانه على فهم املخاطر بصورة أفضل .ورمبا ينبغي منع
اآلباء من إرسال بناهتم جلمع احلطب مبفردهن ،وينبغي أن يرافقهن أقارب من الذكور البالغني للردع عن هذه
االعتداءات .وميكن أن يقوم سكان املخيم بتنظيم أنفسهم.
وينبغي التشديد على أن املعايري الدنيا حلماية الطفل يف جمال العمل اإلنساين تقتضي من كافة جمموعات املساعدة
اإلنسانية القيام بدورها الكامل يف محاية الطفل .وميثل املستشار لشؤون محاية الطفل أفضل من يقوم بالتواصل مع
أصحاب املصلحة املعنيني من أجل الدعوة إىل محاية الطفل يف إدارة املخيمات .وميكن أن يؤدي اإلبالغ باملعلومات
املطلوبة إىل هؤالء املستشارين إىل إطالق هذا النوع من املتابعة.
 -5املوارد:
ستكون يف معظمها موارد بشرية إلبقاء التكاليف عند احلد األدىن ،وتشمل مستشاري شؤون محاية الطفل ،وشرطة
األمم املتحدة ،ومركز التنسيق املعين حبماية الطفل ،ومستشار املوظفني ،واألعضاء احملليني يف نظام محاية األطفال
العاملني مع املشردين داخلياً ،وشرطة الدولة املضيفة ،وحراس األمن يف خميم املشردين داخلياً ،ومن إليهم .بيد أهنا
ميكن أن تشمل توفري احلطب أو األنواع األخرى من الوقود لسكان املخيمات يف شراكة مع سلطة إدارة املخيمات
واجملتمع املدين.
 -6اإلطار الزمين:
ينبغي تنظيم اجتماعات يومية مع خمتلف فئات اجملتمع احمللي ،واالضطالع بأنشطة للتوعية يف املخيم ملساعدة
سكانه على فهم املخاطر بصورة أفضل .عقد اجتماع للتنسيق بني سكان املخيم من أجل حتديد جمموعات للجمع
خارج املخيم .عقد اجتماع تنسيقي مع شرطة الدولة املضيفة وحراس أمن املخيم للقيام بدوريات يف املنطقة لفرتة
حمددة من الزمن.
 -7التقييم:
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وميكن االضطالع بالتقييم من خالل رصد عدد جرائم االغتصاب يف املنطقة .وإذا استمر اخنفاض األرقام طوال
فرتة تنفيذ محلة التوعية ،وبعد تطبيق تدابري بديلة ،فإن ذلك سيعين أن التوعية تؤيت مثارها.

دراسة الحالة اإلفرادية 3
عناصر استراتيجية المنع:
 -1حتليل املشكلة:
•

•

لقد ارتكب بيري جرائم بسيطة ،وينبغي استخدام تدبري للتحويل ،شريطة وجود أسس قانونية للقيام بذلك .فالتاجر
ال يريد املالحقة القضائية وهكذا فإن مصاحل الضحية تراعى أيضاً يف إطار التحويل .واألمر كذلك يتعلق بضمان
أن يتعلم بيري من هذا اخلطأ ،وأال يتكرر ارتكابه ،وأال ُجيرب بيري على اخلضوع إلحراءات قانونية وقضائية معقدة
وطويلة ومكلفة بسبب ارتكابه خمالفة بسيطة.
وليست هذه هي املرة األوىل اليت سرق فيها األطفال من هذا التاجر ،ولعلهم قد سرقوا من اآلخرين أيضاً .بيد
أهنم على ما يبدو يسرقون الغذاء عندما يكونون جوعى .ويتعني معاجلة جرائمهم على حنو يفهم منه األطفال أن
السرقة جرمية ويتوقفوا عنها.

 -2الفئات املستهدفة:
األطفال الذين يعيشون يف القرى اجملاورة.
 -3اجلهات الفاعلة املعنية:
اآلباء واألمهات ،وجمموعات األطفال ،والتجار ،وشرطة الدولة املضيفة ،واألخصائيون االجتماعيون ،واجملتمع
املدين يف املنطقة ،ووكاالت األمم املتحدة ،وما إىل ذلك.
 -4أنشطة املنع:
•
•
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جيب أن يوافق بيري ووالداه على تدبري للتحويل (مرة أخرى ،شريطة أن توجد أسس قانونية لتنفيذ هذا التدبري).
وينبغي أن يلتقي زميلك مع بيري يف وجود األخصائي االجتماعي ووالده أو الوصي عليه ،وأن يتناقش معه لكي
يفهم سبب سرقته الفاكهة وحالته األسرية .ومن املهم أن يفهم بيري أن السرقة خطأ ،وأن يتعلم من هذا اخلطأ.

•
•

•

وينبغي أن يُشرك زميلك أخصائياً اجتماعياً يتوىل حتليل حالة األسر يف القرى اجملاورة.
وميكن بعد ذلك أن جيتمع زميلك واألخصائي االجتماعي مع الوالدين معاً ويناقشوا هذه املشكلة .وخالل
االجتماع ،ينبغي االتفاق على تدبري للتحويل (شريطة أن توجد أسس قانونية للقيام بذلك) بالنسبة لألطفال الذين
يتم حتديدهم .وميكن أن يكون هذا ،على سبيل املثال ،بأن يعتذر األطفال للتاجر ويعدوا بأال يسرقوا مرة أخرى.
ّ
وينبغي أن يتخذ األخصائي االجتماعي إجراءات مناسبة أخرى لضمان حصول األطفال من القرى احمليطة على
ما يكفي من الطعام ليأكلوه.

 -5املوارد:
األخصائيون االجتماعيون من املنطقة ،واجملتمع املدين ،واملنظمات الدولية من أجل القيام بربنامج مستدام يف جمال
الزراعة أو موضوع آخر ذي صلة .شرطة الدولة املضيفة ،وأوساط التجار.
 -6اإلطار الزمين:
يتم ترتيب اجتماعات مع التاجر وشرطة الدولة املضيفة واألخصائي االجتماعي وبيري يف أقرب وقت ممكن.
ويُضطلع كذلك بأنشطة للتوعية مع األطفال يف املنطقة .وجترى حبوث من أجل تنفيذ برامج مستدامة يف جمال
الزراعة يف هذه املنطقة .وقد يستغرق هذا مدة أطول ،ولكنه سيكون حالً دائماً.
 -7التقييم:
وميكن إجراء التقييم من خالل رصد أعداد األطفال الذين يسرقون يف السوق .وميكننا رصد ما إذا كانت تدابري
التحويل املطبقة على حالة بيري ناجعة من خالل مراقبته.

الشريحتان  :١٢-١١ما هو التحويل؟
يعرف التحويل بأنه:
العملية التي يتم بها توجيه األطفال المخالفين للقانون إلى خارج اإلجراءات القضائية الرسمية وإلى
آليات الحلّ األخرى التي تتيح معالجة كثير من الحاالت بواسطة كيانات غير قضائية ،على نحو يكفل

تجنب هؤالء األطفال العواقب السلبية لإلجراءات القضائية الرسمية ،بما في ذلك وجود سجل جنائي(.)4

(. UNICEF, “Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention”, 2010, http://www.unicef.org/tdad/index_56040.html )4
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وعلى الرغم من االجتاه إىل اعتبار أن التحويل يكون بالنسبة للجرائم البسيطة فقط ،فإن اإلطار القانوين الدويل ال ُّ
حيد
من تطبيقه على أساس خطورة اجلرمية .ومثة معيار أكثر داللة لتطبيق التحويل هو مدى مالءمته للتعامل مع االحتياجات الفردية
للطفل ،وال سيما تعزيز إعادة إدماجه ،وما إذا كان يليب احتياجات اجملتمع بوجه عام.
ويفضل تطبيق التحويل يف وقت مبكر قدر اإلمكان من العملية ،على سبيل املثال قبل إلقاء القبض على الطفل أو
اهتامه بارتكاب جرمية .غري أنه ميكن الشروع يف التحويل ،وينبغي أن يكون متاحاً ،يف أي مرحلة من مراحل العملية القضائية،
من حلظة القبض على الطفل إىل حني يتم احلكم عليه.
ووفقاً للمعايري الدولية ،ال ميكن تطبيق التحويل إال عندما تكون ظروف القضية واضحة ومبوافقة الطفل احلرة .وتبعاً
لظروف القضية ،سيكون كذلك من املستصوب أو الضروري أحياناً احلصول على تعاون والدي الطفل أو ويل أمره .بيد أنكم،
بصفتكم ضباط شرطة تابعني لألمم املتحدة تدعمون نظام الشرطة يف الدولة املضيفة ستلتزمون بالنظام القانوين واملبادئ املتعلقة
بالتحويل املتاحة يف بلد الدولة املضيفة.
ومن مزايا التحويل ما يلي:
•
•

•

•

•

يتجنب األطفال أن يكون هلم سجل جنائي ،يتبعهم طوال مرحلة البلوغ ،وقد يصمهم باإلجرام.
حتمل املسؤولية عن األخطاء اليت ارتكبوها من خالل جعل الرتكيز على
ميكن أن تساعد تدابري التحويل األطفال على ُّ
اإلجراءات اإلصالحية بدال من العقاب ،وال سيما عندما يطبق التحويل إىل جانب الوساطة بني الضحية واجلاين،
عند االقتضاء.
يتجنب األطفال السجن .وقد بينت الدراسات أن إيداع األطفال يف مرافق االحتجاز يعرضهم للعناصر اإلجرامية
ويزيد من خماطر ارتكاهبم جرائم أخرى بعد اإلفراج عنهم وانضمامهم إىل املنظمات اإلجرامية.
تقلل تدابري التحويل من حجم القضايا اليت متر من خالل نظام العدالة اجلنائية .فكثرياً ما تعاين نظم العدالة اجلنائية
من حاالت التأخري بسبب ارتفاع عدد القضايا؛ ويصدق هذا على وجه اخلصوص يف سياقات النزاع وما بعد النزاع،
حيث أن نظام العدالة كثرياً ما ينهار.
ميكن لتدابري التحويل أن تعزز اهلياكل اجملتمعية جبعلها تتحمل املسؤولية عن تقدمي الدعم ألطفاهلا.

الشريحة  :١٣أمثلة على تدابير التحويل
تشمل تدابري التحويل األمور التالية:
 -1التحذير الشفوي أو الكتابي :يشرح ضابط الشرطة للطفل أن ما فعله خطأ ،وحيذر الطفل ،يف وجود والده
يكرر اجلرمية مرة أخرى.
أو ويل أمره ،لئال ّ
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 -2االعتذار :يقود ضابط الشرطة الطفل إىل االعتذار للشخص الذي أساء إليه.
 -3ر ّد الحق :يُلزم الطفل أو والداه بدفع تكاليف الضرر الذي أحدثه الطفل.

 -4العمل المجتمعي :يكلف الطفل بتقدمي عدد معني من ساعات اخلدمة للمجتمع.

 -5أساليب أخرى :الوساطة بني الطفل والضحية؛ وبرامج اإلرشاد على يد أخصائي اجتماعي لتقدمي الدعم
النفسي واالجتماعي؛ وبرامج املراقبة لرصد الطفل ودعمه من خالل إعادة االستيعاب وتغيري السلوكيات.

وبصفتكم من ضباط شرطة األمم املتحدة يتعني أن تكونوا على علم بالقانون والتدابري القائمة داخل النظام الوطين بشأن
اجلهة اليت ميكن أن تطبق تدابري التحويل وكيفية تطبيقها ،وخاصة ما إذا كان ميكن لشرطة الدولة املضيفة أو املدعي العام أن
يفعل ذلك.
وعليكم أن تؤكدوا على أمهية أن تدعم شرطة األمم املتحدة الشرطة الوطنية يف القيام بذلك ،وتعزيزه ،ووضعه يف االعتبار،
لضمان أن يكون لدى الذين ميكنهم القيام بذلك ما حيتاجون إليه على أساس القانون احمللي.
الشريحة  :١٤المعايير الدولية للتحويل
يف  ٢٩تشرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٨٥اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قواعد دنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث.
ويُطلق على النص الناتج ’’قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث‘‘ ،أو قواعد بيجني حسب
اسم املدينة اليت ُو ِضعت فيها القواعد.
وتستند القواعد إىل املبادئ الرئيسية التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل وغريها من الصكوك القانونية الدولية .وتتناول
املادة  ١١التحويل ،كما يلي:
قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث ،القاعدة  11التحويل
 ١-١١حيثما كان ذلك مناسباً ،يُنظر يف إمكانية معاجلة قضايا اجملرمني األحداث دون اللجوء إىل حماكمة رمسية من قبل
السلطة املختصة.
 ٢-١١ختول الشرطة أو النيابة العامة ،أو اهليئات األخرى اليت تعاجل قضايا األحداث ،سلطة الفصل يف هذه القضايا،
حسب تقديرها ،دون عقد جلسات حماكمة رمسية ،وفقاً للمعايري املوضوعة هلذا الغرض يف خمتلف األنظمة القانونية ،وكذلك
وفقاً للمبادئ الواردة يف هذه القواعد.
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 ٣-١١أي حتويل ينطوي على اإلحالة إىل هيئة جمتمعية أو مؤسسة أخرى مناسبة يتطلب قبول احلدث ،أو قبول والديه أو
الوصي عليه ،شريطة أن خيضع قرار حتويل القضية ملراجعة سلطة خمتصة ،بناء على تقدمي طلب.
 ٤-١١بغية تيسري الفصل تقديرياً يف قضايا األحداث ،تبذل جهود لتنظيم برامج جمتمعية ،مثل اإلشراف واإلرشاد املؤقتني
ورد حقوق الضحايا وتعويضهم.
املصدر :قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بيجني) ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
 ٢٩،A/RES/45/33تشرين الثاين/نوفمرب .http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm ،١٩٨٥

شجعون
توزع املادة التعليمية ’’قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث‘‘ على الدارسني وي ّ
على قراءة النص الكامل يف وقت فراغهم .وسنستخدم القواعد مرة أخرى لدى مناقشة احتجاز األحداث اجلاحنني.
توزع املادة التعليمية ’’التعليق العام رقم  )٢٠٠٧( ١٠حقوق الطفل يف قضاء األحداث‘‘ و ’’هنج األمم املتحدة املوحد
شجعون على قراءهتما يف وقت فراغهم.
إلقامة العدل لصاحل األطفال ( ‘‘)٢ ٠٠٨على الدارسني وي ّ
وميثل هذان املوردان مرجعني آخرين من شأهنما توفري معلومات إضافية من أجل حتسني فهم املعايري الدولية املتعلقة
توجهوا املشاركني وفقاً لذلك.
بالتحويل وبدائل احتجاز األطفال .وميكنكم أن ّ
وفيما يلي مورد إضايف يعينكم أنتم على فهم هذه الوحدة :جمموعة أدوات اليونيسيف بشأن التحويل وبدائل االحتجاز
( )٢٠١٠موارد للرجوع إليها عرب اإلنرتنت:
https://www.unicef.org/tdad/

الشريحة  :١٥التحديات التي تواجه التحويل في سياقات النزاع وما بعد انتهاء النزاع
يزداد تنفيذ تدابري التحويل صعوبة يف حاالت النزاع وما بعد النزاع .ويعزى ذلك إىل أن النزاعات تعطّل احلياة األسرية
واجملتمعية ،اليت تشكل أول نظام لدعم الطفل .ففي أثناء النزاع وبعده مباشرة ميكن أن تؤثر التحديات التالية على تنفيذ تدابري
التحويل:
•
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عدم وجود آليات للتحويل الرمسي يف النظام القضائي:
ففي كثري من البلدان اليت يُنشر فيها ضباط الشرطة التابعون لألمم املتحدة ،ال توجد آليات حتويل يف النظام القضائي
الرمسي وقد ال تكون شرطة الدولة املضيفة وسلطتها القضائية على دراية مبفهوم التحويل ومعايريه الدولية.

•

إضعاف اهلياكل األسرية واجملتمعية بفعل النزاع:
كثرياً ما تتأثر األسرة املباشرة – أي الوالدان واألشقاء – واألسر املمتدة – أي أبناء العمومة واألعمام ،واألجداد –
بالنزاع املسلح ،على سبيل املثال عندما يُقتل أفراد األسرة ،أو يُشردون أو يُفصلون عن بعضهم البعض .وكذلك تعطل
السلطة األبوية وال ميكن للوالدين دائماً اإلشراف على أطفاهلما كما يفعالن يف األوقات العادية.
عادة ما تكون للمجتمعات احمللية ،يف أوقات السلم ،هياكل للتعامل مع النزاعات وتقدمي الدعم لألطفال املعرضني
للخطر واجملرمني األحداث .أما يف أوقات النزاع املسلح فتضعف هذه اهلياكل وكثرياً ما تتعرض للتدمري ،على سبيل
املثال من خالل التوترات اجملتمعية النامجة عن العنف العرقي ،والتشريد القسري ،وقتل رموز السلطة احمللية كاملعلمني
والزعماء والقادة الدينيني ،وهكذا.

•

املوارد احملدودة ،مبا يف ذلك املوارد البشرية:
اجلهات الفاعلة املسؤولة عاد ًة عن املتابعة بشأن تدابري التحويل ،مثل املعلمني واألخصائيني االجتماعيني وأفراد
الشرطة ،وغريهم ،قد ال تكون موجودة بأعداد كافية يف سياقات النزاع وما بعد النزاع .وميكن أن يعزى ذلك إىل
أعمال القتل والتشريد القسري ،وتدمري املدارس ومراكز الشرطة ،أو إىل إصالح مؤسسات الدولة يف سياقات ما بعد
انتهاء النزاع اليت تعطل مؤقتاً أعمال هذه اجلهات الفاعلة.

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 وسيساعدكم يف تقييم التعلم والرتكيز على الثغرات أو املعلومات غري الدقيقة.
وجه السؤال التايل يف الفرتة املخصصة جملموع الدارسني .ويشجع الدارسون على املناقشة .ومن مث ،تُستكمل املناقشة
ت ّ
بعرض اإلجابات املقرتحة يف الشرائح التالية.
ما هي الرسائل الرئيسية هلذه الوحدة؟
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الشريحتان 18و :19الرسائل الرئيسية
الرسائل الرئيسية هي كما يلي:
األويل (األعراف والقيم واملمارسات االجتماعية جلميع األطفال) ،والثانوي (التوعية
 -1يشمل املنع ثالثة مستويات:
ّ
لفئات األطفال املعرضني خلطر الوقوع يف خمالفة القانون) ،والثالث (منع األطفال املخالفني للقانون من معاودة اإلجرام).
 -2وتشمل اسرتاتيجية املنع حتليل املشكلة ،والفئات املستهدفة ،واألنشطة ،واملوارد ،واإلطار الزمين ،واجلهات الفاعلة
املعنية ،واملخاطر ،والتقييم.
 -3والتحويل من العمليات الرئيسية اليت ينبغي تعزيزها يف ظروف حمددة لتجنب العواقب السلبية اليت ترتتب على اختاذ
اإلجراءات القضائية الرمسية.
 -4وينبغي أن يتوىل التحويل مهنيون/ممارسون يف جمال محاية الطفل لديهم إملام سليم هبذا املفهوم.
 -5وينبغي لشرطة األمم املتحدة أن تلتمس الدعم من املتخصصني عند إسداء املشورة بشأن تدابري التحويل أو تنفيذها.
يوزع اختبار هناية الوحدة على الدارسني وُمينحون  ١٠دقائق لإلجابة عن األسئلة .مث توزع اإلجابات ليقوم كل منهم
يصحح كل منهما إجابات اآلخر.
بتصحيح إجابته لنفسه .يُطلب إىل الدارسني أن يعملوا كل اثنني معاً وأن ّ
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