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الأداة 11 أسئلة وأجوبة خطط العمل
أسئلة وأجوبة

ما هي خطة العمل؟

، عىل مسار وقف ومنع النتهاكات واتخاذ  ي
ز طرف نزاع ُمدرج والأمم المتحدة بغرض إتمام سلسلة من الأنشطة الملموسة المحددة بإطار زم�ز خطة العمل هي اتفاق ب�ي

اع المسلح. إتمام ز ز العام الخاص بالأطفال وال�ز ي مرفق التقرير السنوي لالأم�ي
ي أُدرج بسببها الطرف المسلح �ز

تداب�ي تعويضية.8 تغطي خطط العمل النتهاكات الجسيمة ال�ت
خطة العمل بنجاح يؤدي للشطب من المرفقات.

ي خطط العمل؟
ما هي بعض الأمثلة عىل الأنشطة المنصوص عليها عادة �ن

دراج. اع. خطط العمل توضع عىل أساس من قالب جاهز لكل من النتهاكات المؤدية لالإ ز ي ال�ز
دراج الطرف �ز يمكن أن تغطي خطط العمل أي من النتهاكات الأربع المؤدية لإ

ز أن الأنشطة إلزامية، فإن طريقة تنفيذها يمكن أن تكون مرنة بحسب الطرف المسلح وبحسب السياق القائم. فيما يىلي بعض الأنشطة المنصوص عليها عادة، عىل ي ح�ي
�ز

سبيل المثال ل الحرص: 

 	 . ز ي صفوف المسلح�ي
فراج عن الأطفال �ز الوقاية: زيارة مراكز التجنيد، ومعسكرات التدريب ومنشآت الحتجاز للتعرف بشكل دوري عىل الأنشطة والتثبت منها والإ

وط خطة العمل مع النص عىل عقوبات لعدم المتثال. مراجعة وتعديل قواعد الشتباك لمنع قتل وتشويه  إصدار وتعميم أوامر وتوجيهات عسكرية بشأن �ش
الأطفال. حمالت لتعريف الجمهور بالتداب�ي المتخذة لمنع النتهاكات لتحقيق النتصاف.

ي بالنتهاكات والعتذار عليها. التدريب عىل المتثال بالأوامر والتوجيهات العسكرية ذات الصلة بحماية الأطفال. 	 
قرار العل�ز التوعية وبناء القدرات: الإ

ي والتعليم. تطه�ي المناطق من الألغام والتوعية بمخاطر	 
ن وعائالتهم ومجتمعاتهم: إتاحة المساعدات الطبية والنفسية الجتماعية، وكذا التدريب المه�ز دعم الناج�ي

ز من جديد دفناً كريماً. ية وإعادتها وتيس�ي معاودة دفن الأطفال المتوف�ي ي حالة خطط العمل الخاصة بالقتل والتشويه(. التعرف عىل الرفات الب�ش
الألغام )�ز

المساءلة: إنشاء أو تعزيز آليات لتقديم الشكاوى، وإجراءات تأديبية، والتحقيق والمالحقة عىل حالت العنف المزعومة.	 

ي تلك العملية؟
سهام �ن ي التفاوض عىل خطة العمل؟ هل يمكن للمنظمات غ�ي الحكومية الإ

من الذين يشاركون عادة �ن

ي التفاوض عىل خطة العمل هم: عالمياً،
ز �ز ز المشارك�ي ز الأمم المتحدة والطرف المسلح المدرج. عىل جانب الأمم المتحدة فالفاعل�ي تحدث خطط العمل بالتفاق فيما ب�ي

ي بها 
ي حالة الدول ال�ت

ز العام )�ز اع المسلح، وعىل مستوى الدولة: المنسقون المقيمون أو الممثلون الخاصون لالأم�ي ز ي بالأطفال وال�ز
ز العام المع�ز الممثل الخاص لالأم�ي

بالغ. وعىل جانب الطرف المسلح: كبار القادة، ي بآلية الرصد والإ
ي الفريق العامل الُقطري المع�ز

ها من هيئات الأمم المتحدة المشاركة �ز بعثات حفظ سالم(، اليونيسف وغ�ي
(. ولأن التفاوض عىل خطة العمل عملية سياسية، فإن المنظمات غ�ي الحكومية ل تشارك ز ز حكومي�ي ي بها فاعل�ي

ي حالة خطط العمل ال�ت
والهيئات الحكومية ذات الصلة )�ز

ي تلك المرحلة عادة. لكن يخضع الأمر للمناقشة والتفاق من قبل الأطراف المتفاوضة الرئيسية.
بشكل مبا�ش �ز

ي التفاوض عىل خطة العمل وتنفيذها مع طرف مسلح غ�ي تابع لدولة له نشاط عىل أراضيها؟
ما هو دور الحكومات �ن

المفاوضات عىل خطة العمل مع الأطراف المسلحة غ�ي التابعة لدول تبدأ من قبل الأمم المتحدة مع صدور الموافقة الرصيحة أو الضمنية من الحكومة. ل تقوم الأمم 

ي
ي الحالت ال�ت

ي الالزم لتحقيق هذه المناقشات. لكن �ز
ي التواصل مع طرف مسلح غ�ي تابع لدولة إذا رفضت الحكومة رسمياً تحقق التواصل الميدا�ز

ي قدماً �ز
المتحدة بالمصز

ي أية خطة عمل يتم توقيعها مع الطرف المسلح غ�ي التابعة للدولة.
ي تلك المفاوضات أو �ز

يتس�ز فيها الحوار، ل تكون الحكومات طرفاً �ز

ما الممكن عمله عندما تُحرم الأمم المتحدة من الوصول للطرف المسلح غ�ي التابع للدولة بغرض توقيع خطة العمل؟

بالغ الخاصة بالنتهاكات الجسيمة بحق  ي – آلية الرصد والإ
بالغ الميدا�ز دليل آلية الرصد والإ  8

اع  ز ي بالأطفال وال�ز
ز العام الخاص المع�ز اع المسلح، ممثل الأم�ي ز ي حالت ال�ز

الأطفال �ز
المسلح/اليونيسف/إدارة عمليات حفظ السالم، أبريل/نيسان 2010، ص 39.
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ي صفوف قواتها أو أن
ي بعض المواقف، فإن بإمكان الجماعات المسلحة غ�ي التابعة للدولة أن تُعلن من طرفها إطالقها �اح الأطفال �ز

ز ل يتس�ز توقيع خطة العمل �ز ي ح�ي
�ز

، فإن الأفضل للمنظمات غ�ي الحكومية التواصل مع الأطراف المسلحة غ�ي التابعة للدولة  ي
نهاء النتهاكات الجسيمة ومنعها. إذا سمح الموقف الأم�ز تتب�ز تداب�ي ذات صلة لإ

ز للدولة يُندد به علناً ز غ�ي التابع�ي ز المسلح�ي ي إنهاء النتهاكات الجسيمة خارج إطار خطة العمل، وتعريف فريق العمل الُقطري بذلك. الحرمان من الوصول للفاعل�ي
ودعمها �ز

قرار به نهاء ومنع النتهاكات الجسيمة يتم الإ ز لإ اع المسلح. وبالمثل فإن أي جهود من هؤلء الفاعل�ي ز ي التقارير السنوية والتقارير الخاصة بالدول، المتعلقة بالأطفال وال�ز
�ز

ي تلك التقارير.
علناً �ز

ي حالة الأطراف المسلحة غ�ي التابعة لدول؟
هل متطلبات خطة العمل بالنسبة لالأطراف من الدول تختلف عنها �ن

خطط العمل ل تُلزم الأطراف غ�ي التابعة لدول بمسؤوليات منوط بالدولة تحقيقها. من ثم فهناك بعض المتطلبات ل تنطبق عىل الجماعات المسلحة غ�ي التابعة لدول، 
عىل سبيل المثال: إنفاذ القانون، التصديق عىل معاهدات، تنفيذ حمالت عىل نطاق الدولة بأكملها.

ي هذه العملية؟
كيف يتم رصد ومتابعة خطط العمل؟ هل يمكن للمنظمات غ�ي الحكومية أن تلعب دوراً �ن

ي فريق العمل الُقطري، عىل أساس من خطة رصد يتم صوغها بعد توقيع خطة
ز �ز خطط العمل تخضع للرصد والمتابعة بالأساس من قبل أعضاء الأمم المتحدة المندرج�ي

هم من أصحاب المصلحة، إلخ. تتطلب خطط العمل أن  ز أو غ�ي العمل. قد يشمل هذا عىل سبيل المثال زيارات للمنشآت والمواقع، واستعراض وثائق، ومقابالت مع الناج�ي
ز ذوي الصلة )يُحددون وقت التوقيع( وصولً بال إعاقة إل جميع المناطق المعنية، والمنشآت والمواقع المعنية لأغراض الرصد. قد يشمل هذا  تُمنح الأمم المتحدة والفاعل�ي

ي رصد
سهام �ز ي فريق العمل الُقطري فبإمكانها الإ

وجود أعضاء من المنظمات غ�ي الحكومية ضمن أعضاء فريق العمل الُقطري. أما المنظمات غ�ي الحكومية غ�ي الأعضاء �ز
خطة العمل من خالل:

ي خطة العمل، أن يتم تبليغ نقاط تنسيق آلية	 
ي حالت النتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل طرف مسلح هو طرف �ز

بالغ: من الأهمية بمكان �ز تنبيه آلية الرصد والإ
بالغ بها، أو يُبلغ بتلك النتهاكات فريق العمل الُقطري، بحيث يتس�ز تعزيز ودعم الأنشطة الوقائية. الرصد والإ

، فإن بإمكان تلك المنظمات أن تمد أفرقة العمل الُقطرية بالسياقات	  رة وعلمها بالسياق المحىلي المشورة: بسبب ُقرب المنظمات غ�ي الحكومية من المجتمعات المترصز
اتيجيات تنفيذ ورصد فعالة لخطط العمل. ي تهيئة اس�ت

وتحليل الأطراف أصحاب المصلحة، بما يساعد �ز

رة للتشاور ون�ش المعلومات حول خطة العمل.	  رين والمجتمعات المترصز التواصل مع المجتمع: يمكن للمنظمات غ�ي الحكومية تيس�ي الوصول إل الأطفال المترصز
رة، فيما يخص تنفيذ خطة العمل. رين والمجتمعات المترصز ي مركز يسمح لها بتوصيل أصوات الأطفال المترصز

يمكن أيضاً أن تكون المنظمات غ�ي الحكومية �ز

امج.	  ات لتهيئة تلك ال�ب ز وعائالتهم ومجتمعاتهم، أو أن تكون لديها خ�ب توف�ي الخدمات: يمكن أن يكون لدى المنظمات غ�ي الحكومية برامج استجابة لدعم الناج�ي

إعادة الدمج المستدام: من خالل العمل اليومي مع المجتمعات، فإن المنظمات غ�ي الحكومية تتمتع بمركز يسمح لها برصد إعادة دمج الأطفال بمجتمعاتهم 	 
ي يجب التصدي لها إما من خالل خطة العمل أو عىل المدى البعيد.

، أو رصد تحديات إعادة الدمج ال�ت ز والتعرف عىل مخاطر معاودة التجنيد/اللتحاق بالمسلح�ي

هل تتوفر خطط العمل الموقعة للجمهور؟

يتم ن�ش أخبار توقيع خطط العمل عىل نطاق واسع، لكن خطط العمل نفسها ل تُعلن عىل المالأ ما لم يختار الموقعون ذلك. لهذا عالقة بحقيقة أن بعض الأنشطة – 
امات خطة العمل وبعملية التنفيذ العامة، ضمن جهود  ز ي – يمكن اعتبارها حساسة. لكن المنظمات غ�ي الحكومية والجمهور يعرفون بال�ت

المتصلة بالجيش والأمن الوط�ز
ي تنفيذ خطة العمل.

امات خطة العمل هي نشاط مهم �ز ز ي تن�ش معلومات عن ال�ت
التواصل وحمالت التوعية العامة. حمالت التوعية ال�ت

ي تم تنفيذها ح�ت الآن؟
ما عدد خطط العمل ال�ت

ي موقعها وعىل تطبيقها عىل هواتف الآي فون.
تحتفظ ووتش ليست بجدول ُمحّدث يستعرض معلومات عامة عن خطط العمل �ز

ي معرض دعم تنفيذ خطة العمل؟
امج الستجابة �ن كيف يتم تمويل تنفيذ خطة العمل؟ هل يمكن للمنظمات غ�ي الحكومية الستفادة من التمويل المقدم ل�ب

ل يوجد تمويل محدد لتنفيذ خطة العمل. حشد التمويل لتنفيذ خطة العمل مسألة تنطوي عىل تحدي، بما أن المفاوضات مع الأطراف المسلحة قد تستغرق سنوات، ما 
ي أنه من المستحيل جمع التمويل إل أن يتم توقيع الوثيقة. ثم يقوم أعضاء فريق العمل الُقطري معاً بالتصدي لمسألة جمع التمويل وإدارة تخصيص هذه الأموال 

يع�ز
كائهم. عىل أنشطة التنفيذ دعماً لخطط العمل، من قبل منظمات الأعضاء أو �ش

)تكملة(
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ي تنفيذ خطة العمل؟
ي أمر النجاح �ن

من الذي يفصل �ن

اع المسلح، بناء عىل توصية من فريق العمل الُقطري وبعد التحقق من تنفيذ كل من الأنشطة المدرجة  ز ي بالأطفال وال�ز
ز العام المع�ز يحدد هذا الأمر الممثل الخاص لالأم�ي

عىل جدول خطة العمل.

ما الذي يحدث إذا طرأت تقارير جديدة بانتهاكات بعد إتمام خطة العمل وإخراج الطرف المسلح من المرفقات؟

اع المسلح. لم ز ز العام الخاص بالأطفال وال�ز ي مرفق التقرير السنوي لالأم�ي
دراج تؤدي إل معاودة إدراج الطرف المسلح �ز ي عتبة الإ

ي تستو�ز
تقارير النتهاكات المحققة ال�ت

يحدث هذا من قبل قط.

ما عالقة خطط العمل بعمليات السالم واتفاقات السالم؟

اع. لكن ز ، ومن ثم فالبد أن تكف ولو ح�ت استمر ال�ز ي
نسا�ز ل تعتمد خطط العمل عىل وجود عملية سالم، بما أن النتهاكات الجسيمة ضد الأطفال تناقض القانون الدولي الإ

ي
مكان �ز ي وقت مبكر قدر الإ

أ بيئة جيدة وفرصة معقولة للحوار، ولتوقيع وتنفيذ خطط العمل. كما أن ضّم تداب�ي حماية الأطفال الملموسة �ز عمليات السالم يمكن أن ته�ي
اتفاقات وقف إطالق النار والتفاقات السياسية مسألة تي� إخالء سبيل الأطفال – عىل صلة بالقوات والجماعات المسلحة – وإعادة دمجهم مبكراً.

الأدوات ذات الصلة
الأداة 16 – قائمة معلومات “مشاركة المنظمات
بالغ: التحديات ي آلية الرصد والإ

غ�ي الحكومية �ز
وأوجه القصور المحتملة”

الأداة 7 – قائمة معلومات “الفاعلون الأساسيون 
بالغ” ي آلية الرصد والإ

�ز
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