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آلية الرصد وا إلبالغ  - 1612مجموعة موارد للمنظمات يغ� الحكومية

لماذا تختار المنظمات يغ� الحكومية المشاركة ف ي�
آلية الرصد وا إلبالغ؟

قائمة معلومات

المنظمات يغ� الحكومية مصادر ال نغ� عنها للمعلومات الالزمة آللية الرصد وا إلبالغ وهي أيضاً تلعب دوراً مهماً ف ي� االستجابة لمتطلبات
أ
الطفال ضحايا االنتهاكات الجسيمة .يمكن إذن للمنظمات يغ� الحكومية أن تقدم ث
الك� آللية الرصد وا إلبالغ ،لكن يمكن أيضاً أن تستفيد
من آ
اللية.
والبالغ يكون عادة متصال ً بهدف عام هو
التواصل مع آلية الرصد أ إ
الطفال ف� مناطق ن ز
ال�اعات .وتحديداً فإن رصد
ضمان حماية وسالمة
ي
والبالغ عن االنتهاكات الجسيمة يسهم ف ي� هذا الهدف إذ يوفر أو ييرس:
إ

•

المعرفة والتوعية :دون معلومات حول االنتهاكات فلن تحدث
ين
للفاعل�
استجابة أو مساءلة .تسمح عملية رصد االنتهاكات الجسيمة
أ
عىل أ
الرض فالفهم الواضح آلثار ن ز
البالغ بهذه
ال�اع
عىل الطفال .إ
آ
ف
والبالغ يساعد ي� التوعية بأ�ض ار الموقف
الثار من
خالل آلية الرصد إ
أ
القائم عىل الطفال.

•

تعزيز ودعم االستجابة والتخطيط والتنسيق :جمع المعلومات
والبالغ (سواء من قبل منظمة واحدة أو بشكل
من خالل آلية الرصد إ
جماعي) قد يوفر عىل نطاق ي ّ ن
مع� معلومات مهمة حول مدى انتشار
وأنساق وتوجهات االنتهاكات الجسيمة .يمكن لهذا بدوره أن يساعد
ف
ال�امج ذات الصلة
المنظمات يغ� الحكومية ي� تخطيط أو تعديل ب
وأيضاً يوفر أرضية مفيدة لمزيد من ش
م�وعات الرصد والتقييم.
ال� ن
فضال ً عن ذلك فإن المنظمة يغ� الحكومية ت
تب� الصالت يب�ن
ي ي
الرصد واالستجابة قادرة عىل أن تموضع نفسها داخل مجتمع
المساعدات النسانية/حماية أ
ن
تب� ش�اكات
الطفال
إ
ي
المحل وأن ي
الجمالية للتعامل مع مسألة
مع
حلفاء من أجل تعزيز االستجابة إ
أ
الطفال ف� ن ز
ال�اع المسلح.
ي

•

وتداب� حماية أقوى :يمكن
أعمال المنارصة للمطالبة بالمساءلة
ي
والبالغ أن تعضد جهود المنظمات يغ� الحكومية
آللية الرصد
عىل الصعيد ال إقُطري أو المحل ،للمطالبة بحماية أ
الطفال �ف
ي
ي
نز
توف� مساحة
ال�اعات المسلحة ومحاسبة الجناة ،ال سيما من خالل ي
ت
للمنظمات يغ� الحكومية لبناء التحالفات االس�اتيجية وللتعاون
الخرين ،ولتضع قضايا حماية أ
الفاعل� آ
ين
الطفال المحلية عىل
مع
أ
والبالغ لكونها آلية تقودها المم
الرصد
آلية
أن
كما
.
الدول
الصعيد
إ
ي
المتحدة وتستند إىل مبدأ الرسية ،فهي ف ي� بعض الحاالت يمكن
أن توفر للمنظمات يغ� الحكومية سبال ً ألنشطة المنارصة ،ف� ي ن
ح�
ي
تحميها من االنكشاف عىل أ
المل وهو ما قد يؤدي لتعرضها للخطر.
أعمال المنارصة ألغراض التمويل :تحليل بيانات آلية الرصد
والبالغ (االنتهاكات والمتابعة) يمكن أن يلقي الضوء عىل احتياجات
إ
التمويل المهمة والماسة وأن يكون سنداً لمطالبة الجهات المانحة
بمزيد من التمويل لحماية أ
الطفال ف� ن ز
ال�اع المسلح .هذا أمر مهم
ي
تحديداً ف� الحاالت حيث ال وجود لخدمات االستجابة أو ي ن
ح� تكون
ي
مالئمة والبد أن يتم إعدادها أو تعزيزها أو منحها أ
الولوية.
يغ�

•

أ
الدوات ذات الصلة

أ
الداة  – 13قائمة معلومات “لماذا تُستدعى
المنظمات يغ� الحكومية للمشاركة ف ي� آلية الرصد
والبالغ؟”
إ
أ
الداة  – 15مصفوفة “خيارات مشاركة المنظمات
ف
والبالغ”
يغ� الحكومية ي� آلية الرصد إ

