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بالغ ي آلية الرصد والإ
الأداة 15 خيارات مشاركة المنظمات غ�ي الحكومية �ن

ما هي؟
احتمال زيادة 

من أين أبدأ؟ما الذي أحتاجه؟الظهور/الخطر؟

التوعية )الوقاية 
والستجابة(

تعريف المجتمعات والسلطات و/أو الأطراف المسلحة 
اعات، وكذا التعريف بالآليات ز ي ال�ز

بأهمية حمالة الأطفال �ز
المتوفرة للحماية والستجابة. 

ي إطار أنشطة التوعية الأعرض الخاصة
هذا يحدث عادة �ز

بالغ  اناً بالإ نسان، أو قد يتم اق�ت بحقوق الطفل وحقوق الإ
بالغ لصالح آلية الرصد والإ

ي حال	 منخفض
ي وآليات الستجابة �ز

المعرفة العامة بالسند القانو�ز
وقوع انتهاكات جسيمة.

أنشطة التوعية الحقوقية ذات الصلة القائمة. 	 

ي الأمم المتحدة
ز بمجال حماية الأطفال �ز التصال بالفاعل�ي

)مثل بعثة حفظ السالم أو اليونيسف( أو منسق آلية الرصد 
ي منطقتك لمناقشة كيف يمكن لأنشطتك أن تعزز

بالغ �ز والإ
بالغ. ي إطار آلية الرصد والإ

ي تتم �ز
جهود التوعية ال�ت

الستجابة 
لالنتهاكات 

الجسيمة

توف�ي الخدمات لضحايا النتهاكات الجسيمة دون النخراط 
بالغ. ي أعمال الرصد والإ

�ز

أنواع الخدمات: مساعدات طبية، مشاورات نفسية، مساعدة 
ي والتعليم، أنشطة ترفيهية.

قانونية، التدريب المه�ز

ز والتمويل.	 منخفض برنامج استجابة مجهز بالقدر المناسب بالعامل�ي

بالغ.	  الدمج بمسارات الإحالة المتصلة بآلية الرصد والإ

ي الأمم المتحدة
ز بمجال حماية الأطفال �ز التصال بالفاعل�ي

)مثل بعثة حفظ السالم أو اليونيسف( أو بمنسق آلية الرصد 
ي أية مرحلة، لمناقشة كيف يمكن دمج

ي منطقتك، �ز
بالغ �ز والإ

خدماتك بمسارات الإحالة المرتبطة بانتهاكات آلية الرصد 
بالغ. والإ

بالغ بشأن وقائع النتهاكات المالحظة والتنبيه إخطار منسقي آلية الرصد والإ
ي قد تؤدي لنتهاكات جسيمة.

الجسيمة أو التهديدات ال�ت

معلومات أولية حول أنواع النتهاكات وأماكنها وعدد 
ي التنبيه. ل يتطلب الأمر تفاصيل

الضحايا ربما تكون كافية �ز
رة. حول الحالة، ول مقابلة الضحايا أو المجتمعات المترصز

رة من	 منخفض اع والتصال بالمجتمعات المترصز ز ي مناطق ال�ز
الوجود �ز

اع. ز ال�ز

معرفة عامة بالنتهاكات الجسيمة.	 

ز بمجال الحماية )مثل بعثة حفظ السالم  التواصل مع الفاعل�ي
ي أي وقت، للتواصل مع منسق آلية الرصد

أو اليونيسف( �ز
ي المستقبل.

رسال التنبيهات إليه �ز ي منطقتك لإ
بالغ �ز والإ

التصالت غ�ي 
الرسمية

ي يتم 
التبليغ بالمعلومات الخاصة بالنتهاكات الجسيمة ال�ت

ي
امج والأنشطة القائمة للمنظمة �ز ي إطار ال�ب

التعرف إليها �ز
اع. ز منطقة ال�ز

يتم تجميع المعلومات حول انتهاك أو أك�ش من النتهاكات 
الجسيمة، بحسب نوع النشاط القائم. يمكن أن تجري 

المنظمة أيضاً أنشطة توعية، أو أل تكون لديها مثل هذه 
الأنشطة.

امج القائمة الخاصة بالتصال بالمجتمعات 	 منخفض/متوسط الأنشطة أو ال�ب
اع ومن خاللها تظهر معلومات عن النتهاكات  ز رة من ال�ز المترصز

الجسيمة.

ز 	  ي أوساط العامل�ي
بعض المعرفة بالنتهاكات الجسيمة �ز

. ز المعني�ي

بروتوكولت حفظ ال�ية )جديدة أو قائمة(. 	 

ي أي وقت
ي منطقتك �ز

بالغ �ز التصال بمنسق آلية الرصد والإ
لمناقشة والتفاق عىل: 

قواعد ال�ية.	 

ي أي	 
، كيف، �ز عملية التبليغ بالمعلومات )من، م�ت

قالب(.

ي ذلك تداب�ي تخفيف	 
عملية التحقق من الحالة )بما �ز

ار(. الأرصز

مصفوفة
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وع أو المبادرةالتوثيق ي لالنتهاكات كجزء من الم�ش
التوثيق الستبا�ت

ي محدد أو بحوث
وع ميدا�ز المبنية لذلك الغرض )م�ش

ميدانية مدققة(. يمكن للمنظمة أيضاً إجراء أنشطة توعية.

متوسط/مرتفع 
)لبد من تطبيق تداب�ي 

لتخفيف الخطر(

رة من	  اع والتصال بالمجتمعات المترصز ز ي مناطق ال�ز
الوجود �ز

اع. ز ال�ز
عاملون يخصصون وقتهم بالكامل لالأمر وموارد مالية 	 

)لالتصالت والتنقالت المحلية(.
معرفة عميقة بالنتهاكات الجسيمة.	 
ز عىل تقصي الحقائق.	  تدريب العامل�ي
بروتوكولت أمنية و�ية وبروتوكولت إدارة معلومات حازمة 	 

التنفيذ.
القدرة عىل تيس�ي الإحالة و/أو الستجابة.	 
/المنظمة عىل 	  ز القدرة عىل التعامل مع ظهور العامل�ي

. المستوى المحىلي

ي
ي منطقتك قبيل البدء �ز

بالغ �ز التصال بمنسق آلية الرصد والإ
وع من أجل:  الم�ش

ي	 
وع لتال�ز ي سيغطيها الم�ش

التنسيق حول المناطق ال�ت
ي 

التداخل مع أنشطة جمع المعلومات الأخرى ال�ت
بالغ. تنفذها آلية الرصد والإ

المناقشة والتفاق عىل قواعد ال�ية.	 
بالغ بالمعلومات )من، 	  المناقشة والتفاق عىل عملية الإ

، كيف، بأي قالب(. م�ت
مناقشة والتفاق عىل عملية الأمم المتحدة الخاصة 	 

ي ذلك تداب�ي تخفيف المخاطر(.
بالتحقق )بما �ز

مناقشة أعمال بناء القدرات التقنية المحتمل تقديمها 	 
بالغ. من قبل منسق آلية الرصد والإ

ي فريق 
العضوية �ن

العمل الُقطري 
ي بالرصد 

المع�ن
بالغ والإ

مرتفع التوثيق + جميع جوانب ولية فريق العمل الُقطري. 
)لبد من تطبيق تداب�ي 

لتخفيف الخطر(

رة من	  اع والتصال بالمجتمعات المترصز ز ي مناطق ال�ز
الوجود �ز

اع. ز ال�ز
معرفة عميقة بالنتهاكات الجسيمة.	 
ز عىل تقصي الحقائق.	  تدريب العامل�ي
بروتوكولت أمنية و�ية.	 
نظام إحالة.	 
ي وموارد مالية.	 

عاملون يكرسون جهودهم للجانب التق�ز
ز وإجراء أنشطة 	  القدرة عىل التعامل مع ظهور العامل�ي

ي ذلك عىل
ي الدولة، بما �ز

منارصة مستدامة أو أنشطة حوار �ز

ي
ي حوار مع المدير المع�ز

أعىل المستويات )بمع�ز النخراط �ز
بالدولة( 

التصال بمنسقي حماية الأطفال )مثل بعثة حفظ السالم أو اليونيسف( ما 

ي فريق 
ي دولتك، لمناقشة احتمالت المشاركة �ز

إن يتم إدراج طرف مسلح �ز

ي المستقبل.
العمل الُقطري لدى تشكله �ز

)تكملة(

الأدوات ذات الصلة
ي آلية

الأداة 7 – قائمة معلومات “الفاعلون الأساسيون �ز
بالغ” الرصد والإ

بالغ الأداة 1 – م�د بالمصطلحات الخاصة بآلية الرصد والإ

الأداة 16 – قائمة معلومات “مشاركة المنظمات غ�ي
بالغ: التحديات وأوجه القصور ي آلية الرصد والإ

الحكومية �ز
المحتملة”

ي آلية الرصد
ية “قبل انخراطك �ز الأداة 26 – قائمة تحض�ي

بالغ” والإ

الأداة 17 – أسئلة توجيهية “استيضاح الأهداف
بالغ” ي آلية الرصد والإ

والتوقعات قبل النخراط �ز

ي فريق العمل
الأداة 19 – أسئلة توجيهية “المشاركة �ز

بالغ؟” ي بآلية الرصد والإ
القطري المع�ز

الأداة 21 – قائمة معلومات “البناء عىل الأنشطة الحالية
ي مواجهة النتهاكات الجسيمة”

بالغ والستجابة �ز ي الرصد والإ
�ز

ما هي؟
احتمال زيادة 

من أين أبدأ؟ما الذي أحتاجه؟الظهور/الخطر؟




