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قائمة معلومات
ي آلية

إن التحديات وأوجه القصور الموصوفة أدناه تتباين من سياق إل آخر، وتعتمد عىل كيف تختار المنظمة غ�ي الحكومية المشاركة �ن
بالغ. الرصد والإ

المخاطر الأمنية: 
بالغ، ي آلية الرصد والإ

فيما يخص المخاطر الأمنية المرتبطة بالمشاركة �ز
ز من السيناريوهات:  ز اثن�ي ز ب�ي فمن المفيد التمي�ي

السيناريو 1: التنبيهات والتصالت غ�ي الرسمية
بالغ من ي آلية الرصد والإ

الكث�ي من المنظمات غ�ي الحكومية تشارك �ز
امجها وأنشطتها  ي تصادفها أثناء نشاطها ب�ب

بالغ بالمعلومات ال�ت خالل الإ
ي هذه الحالت، فإن إبالغ

اعات. �ز ز رة من ال�ز ي المناطق المترصز
القائمة �ز

ورة مخاطر أمنية  بالغ بالمستجدات ل يجلب بالرصز آلية الرصد والإ
إضافية عىل من يديرون بالفعل المنظمات غ�ي الحكومية. مبعث القلق 

الأساسي إذن هو احتمال انكشاف هوية المنظمة غ�ي الحكومية أو 
بالغ بالمعلومات، سواء بعد خروج  الشخص الذي يمد آلية الرصد والإ

تلك المعلومات من عهدة المنظمة غ�ي الحكومية، أو أثناء أنشطة 
ي تجريها الأمم المتحدة.

التحقق ال�ت

ر: خيارات تخفيف ال�ن
بالغ عىل بروتوكولت 	  المناقشة والتفاق مع منسق آلية الرصد والإ

ي توفرها منظمتك. 
ال�ية الخاصة بالتصالت وإدارة المعلومات ال�ت

 	Discuss and agree with the MRM focal point on a clear
process and conditions for coordination and organiza-

 tion of verification activities in relation to cases reported
 by your organization, in particular when they include site

.visits and interviews

ي أمر إحالة المعلومات بشكل غ�ي مبا�ش إل آلية الرصد	 
البحث �ز

بالغ عن طريق شبكة موثوقة أو عن طريق محفل أعرض نطاقاً،  والإ
ي تخفيف المخاطر الأمنية.

بما قد يساعد �ز

بالغ/فريق العمل الُقطري 	  المناقشة مع منسق آلية الرصد والإ
والتفاق معه عىل احتياطات يتم اتخاذها فيما يخص استخدام 

ي أغراض المنارصة عىل
المعلومات المبلغة بها منظمتك، �ز

الصعيدين الُقطري أو العالمي )كلما زاد ظهور المعلومات 
ي تعمل 

وانكشافها، زاد الخطر، ل سيما بالنسبة للمنظمات ال�ت
ي مناطق بعينها(.

وحدها �ز

ي فريق العمل
السيناريو 2: التوثيق والعضوية �ن

الُقطري
ي لالنتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف المسلحة

بالغ الستبا�ت الرصد والإ
ز  قد يفرض مخاطر شخصية إضافية عىل الضحايا وعىل العامل�ي

بالمنظمات غ�ي الحكومية الذين يجمعون المعلومات الخاصة 
ي 

( وعىل المجتمعات. زيادة الظهور ال�ت ز بالنتهاكات )الراصدين/المراقب�ي
أ أيضاً لخطر  بالغ قد ته�ي يؤدي إليها وجود صلة مسبقة بآلية الرصد والإ

يتهدد المنظمة ككل. 

بالغ: التحديات ي آلية الرصد والإ
مشاركة المنظمات غ�ي الحكومية �ن

الأداة 16 وأوجه القصور المحتملة

الخطر الذي يؤدي إليه 

الرتباط بالنشاط

ش
ر المبا�

الضحايا/الشهودالخط

الراصد/المراقب

المجتمع

المنظمة غ�ي الحكومية
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الأداة 16

ر:  خيارات تخفيف ال�ن
بالغ،	  ي آلية الرصد والإ

ي أمر ما إذا كانت سيتم النخراط �ز
قبل البت �ز

وكيف، يجب تقييم مستوى الخطر الذي ينطوي عليه سياقك 
الخاص.

تحديد حجم المخاطر )إن ُوجدت( المستعدة منظمتك لتقبلها 	 
بالغ. ي آلية الرصد والإ

واختيار النموذج المالئم للمشاركة �ز

بالغ، من أجل 	  ار” عىل أعمال الرصد والإ تطبيق مقاربة “عدم الإرصز
حماية الضحايا والمجتمعات من النتقام.

ضمان ال�ية التامة لدى جمع المعلومات الخاصة بالنتهاكات 	 
والتبليغ بها.

بالغ، والتفاق معه عىل تعريف 	  المناقشة مع منسق آلية الرصد والإ
ي ذلك سلسلة اتصالت واضحة

دارة المعلومات، بما �ز سياسة لإ
، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات  ز ز الأساسي�ي التعريف بالمنسق�ي

بوضوح.

وط 	  بالغ، عىل عملية و�ش المناقشة والتفاق مع منسق آلية الرصد والإ
ي تجريها الأمم المتحدة 

واضحة لتنسيق وتنظيم أنشطة التحقق ال�ت
ي تبلغ بها منظمتك، ل سيما عندما تشتمل 

عىل صلة بالحالت ال�ت
أعمال التحقق تلك عىل زيارات للمواقع ومقابالت.

بالغ بالمعلومات بشكل غ�ي مبا�ش	  ي أمر تبليغ آلية الرصد والإ
النظر �ز

من خالل شبكة موثوقة أو من خالل منتدى أعرض نطاقاً، وإن كان
ي تخفيف المخاطر الأمنية.

هذا يساعد �ز

بالغ/فريق العمل 	  المناقشة والتفاق مع منسق آلية الرصد والإ
ي تبلغ 

الُقطري، عىل الحتياطات الخاصة باستخدام المعلومات ال�ت
ي أغراض المنارصة عىل الصعيدين الُقطري أو العالمي

بها منظمتك �ز
ي تعمل 

)كلما زاد الظهور، زادت المخاطر، ل سيما عىل المنظمات ال�ت
ي مناطق معينة(.

وحدها �ز

ي تقدمها هيئات أخرى، إن 	 
التعرف عىل آليات الحماية المادية ال�ت

وجدت )منظمات غ�ي حكومية، الأمم المتحدة، هيئات حكومية/
تابعة للدولة(.

“ثغرة الستجابة”: 
بالغ عىل تبليغ مجلس الأمن بالمعلومات،  ز آلية الرصد والإ مع ترك�ي

ة لحتياجات  فهي تُرى أحياناً بصفتها منبتة الصلة عن الستجابة المبا�ش
الضحايا عىل الأرض. كان هذا مبعث إحباط للمنظمات غ�ي الحكومية. 

بالغ بمكون  لكن من المهم مالحظة أنه فيما ل تتمتع آلية الرصد والإ
استجابة برامجية، فإن الربط بآليات الستجابة هو من المبادئ 

بالغ:  التوجيهية لآلية الرصد والإ

بالغ بها وثيقة  وري أن تكون أعمال رصد النتهاكات والإ من الرصز
الصلة بالستجابات المناسبة إزاء النتهاكات المرصودة، سواء كان 

الأمر إحالة طفل إل موفر خدمة، أو أعمال منارصة واستجابات 
بالغ عملية للرصد  بأشكال أخرى. كان المقدر أل تكون آلية الرصد والإ

بالغ فحسب، إنما أن تؤدي أيضاً إل استجابة حماية مناسبة.11 والإ

بالغ فحسب، بما أنه يستند  ليس هذا النهج مقترصاً عىل آلية الرصد والإ
إل المبادئ الأخالقية السارية عىل أي نشاط لرصد الحقوق. من ثم فإنها 

ليست مسؤولية أفرقة العمل الُقطرية فحسب، إنما أيضاً مسؤولية أي 
شخص يرصد ويبلغ بالنتهاكات الجسيمة، سواء داخل أروقة الأمم 

ي صفوف المنظمات غ�ي الحكومية. إن فهم دور آلية
المتحدة أو �ز

ز من الستجابة عىل  بالغ بصفته عامل محفز وعامل للتمك�ي الرصد والإ
ي حد ذاتها( وتوضيح كيف يمكن أن 

الأرض )وليس كآلية لالستجابة �ز
ي التخفيف من الإحباط

ي هذه العملية، قد يساعد �ز
تسهم هذه الأمور �ز

بالغ والستجابة. استكشاف إمكانات  ز آلية الرصد والإ المحيط بالصلة ب�ي
ز من الستجابة )مثال: من خالل توف�ي أدلة  ي التمك�ي

بالغ �ز آلية الرصد والإ
امج( يمكن أيضاً  ي المنارصة وال�ب

تؤدي إل تقديم التمويل، والمساعدة �ز
ي ليست لها خدمات إحالة مطبقة، وهي

ي التصدي لالأمور ال�ت
أن يساعد �ز

ي توثق النتهاكات 
صعبة للغاية تحديداً عىل المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

الجسيمة. 

 : ن ّ المصداقية والتح�ي
قد تكون بعض المنظمات غ�ي الحكومية مقربة بشكل طبيعي من 
مجتمع بعينه، أو من جماعة عرقية أو لغوية بعينها بسبب تركيبة 

أعضائها أو من واقع رسالتها الأساسية. وبعض المنظمات الأخرى قد ل 
تكون ناشطة عىل مستوى الدولة بالكامل، إنما تركز عىل منطقة بعينها 
ي الدولة حيث ينشط واحد أو أك�ش من الأطراف المسلحة. وقد تكون 

�ز
ي 

بعضها ناقدة للحكومة، وبعضها الأخرى داعمة للحكومة أو حذرة �ز
ز أو غياب للحياد، ي تح�ي

انتقاد السلطات. هذه كلها عوامل قد تسهم �ز
حقيقي أو ُمتصّور، يمكن أن يؤثر عىل مصداقية أية منظمة غ�ي حكومية 

بالغ. ي إطار آلية الرصد والإ
�ز

ر:  خيارات تخفيف ال�ن
بالغ	  ي الرصد والإ

ي قد تسهم �ز
محاولة التعرف عىل العوامل ال�ت

ي أو المنحاز، من قبل منظمتك، لالنتهاكات الجسيمة. 
النتقا�أ

اعتماد معاي�ي صارمة ومنهجية مستفيضة لجمع المعلومات 	 
والحقائق حول وقائع النتهاكات الجسيمة. هذا أمر مهم وجوهري 
بالغ  لضمان أعىل مستوى ممكن من الموضوعية، ح�ت عند رصد والإ

اع. ز ي ال�ز
بشأن مجموعة مختارة من الضحايا أو طرف مسلح بعينه �ز

بالغ الخاصة بالنتهاكات الجسيمة بحق  ي – آلية الرصد والإ
بالغ الميدا�ز دليل آلية الرصد والإ  11

اع المسلح، اليونيسف، أبريل/نيسان 2010، ص 13 ز ي حالت ال�ز
الأطفال �ز
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اع  ن ي بالأطفال وال�ن
منذ عام 2007 راح فريق عمل مع�ن

ي
ي الأرا�ن

اع عىل الأطفال �ز ز المسلح يبلغ بشأن آثار ال�ز
الفلسطينية المحتلة وإ�ائيل، ولقد تم استعراض هذا 

ز العام منذ ي التقارير السنوية الصادرة عن الأم�ي
الأمر �ز

ز النتهاكات  عام 2003 )لكن لم يتم إدراج أطراف(. من ب�ي
المرصودة من قبل فريق العمل ذاك هي العتقالت 

وأعمال الحتجاز والمعاملة السيئة لالأطفال من قبل القوات 
ي إطار أعرض هو حقوق

الإ�ائيلية. تم تأط�ي هذه الأمور �ز
الأطفال، وتحديداً المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، 
لكنه يصف أيضاً تبعات تجنيد الأطفال واستخدامهم، 

ي الأغلب عىل الأطفال 
بما أن حالت الحتجاز هذه تؤثر �ز

ي صالتهم بالجماعات الفلسطينية المسلحة. رصد
المشتبه �ز

احتجاز الأطفال، الذي قام به فريق العمل، قدم أدلة 
مهمة نفعت أعمال المنارصة عىل المستوى الُقطري.

الأداة 16

النتهاكات الجسيمة الستة – عدسة 
اعات الالحقة  ن ار ال�ن ضيقة تطل عىل أرصن

بالأطفال؟
ي إطار

ي تقرير ماشيل لعام 1996، وهي وثيقة مؤسسة �ز
كما ظهر �ز

اع  ز اع المسلح” الخاصة بالأمم المتحدة، كان أثر ال�ز ز “أجندة الأطفال وال�ز
ي تغطيها النتهاكات الجسيمة الستة. 

عىل الأطفال أك�ب من المواقف ال�ت
اع المسلح” إل اختصاصات مجلس  ز ومع دخول “أجندة الأطفال وال�ز
ز عىل استيضاح صالتها بمسألة السلم ك�ي ي عام 2001، تم ال�ت

الأمن �ز
، ومن ثم صياغة النتهاكات الجسيمة الستة بناء عىل  ز والأمن الدولي�ي
ي وضع إطار أوضح لآلية 

. هذا بدوره ساعد �ز ي
نسا�ز القانون الدولي الإ

ي آلية الرصد
ي تشارك �ز

بالغ. إن المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت الرصد والإ
ي تستثمر موارد ومجهود ووقت كث�ي فيها – قد 

بالغ – ل سيما تلك ال�ت والإ
ز حرصاً عىل النتهاكات الجسيمة الستة،  ك�ي ي استيعاب ال�ت

تجد صعوبة �ز
ز ي ح�ي

ز أنها ترصد جملة أعرض بكث�ي من المشكالت عىل الأرض. �ز ي ح�ي
�ز

بالغ تركز ي تبلغ مجلس الأمن من خالل آلية الرصد والإ
أن المعلومات ال�ت

ي مختلف الدول أظهرت أن
عىل النتهاكات الستة، فإن التجارب القائمة �ز

ز رصد انتهاكات حقوق الأطفال  بالغ قادرة عىل تحس�ي عملية الرصد والإ
ي الأمور المتعلقة بالحماية اللصيقة بكل سياق من 

عىل اتساعها، و�ز
بالغ، ي أغراض الإ

ز أن هذه المعلومات ل تُستخدم �ز ي ح�ي
السياقات. �ز

فمن الممكن أن توفر قاعدة مهمة من الأدلة تستند إليها: 

بالغ.	  ي إطار آلية الرصد والإ
أنشطة تحليل السياق �ز

اع 	  ز رين من ال�ز أعمال المنارصة والستجابة لحتياجات الأطفال المترصز
عىل مستوى الدولة.

أعمال التحقق الخاصة بالأمم المتحدة: 
بالغ أنشئت بقرار من مجلس الأمن، والأمم المتحدة  إن آلية الرصد والإ

ُمكلفة بتنفيذ الآلية. كما أن الأمم المتحدة مسؤولة عن دقة وصدقية 
بالغ، وعن إمكانية  ي يتم جمعها من خالل آلية الرصد والإ

المعلومات ال�ت
ي يُبلغ بها 

إخضاع تلك العملية للمحاسبة. لهذا السبب فإن الحالت ال�ت
مجلس الأمن رسمياً يجب أن يسبق تبليغه بها قيام شخص)أشخاص( 

ي بالأمم المتحدة بالتحقق منها. عملية التحقق تعتمد عىل السياق 
مع�ز

القائم، لكن عىل سبيل المثال فقد تشتمل عىل إجراء مقابالت للمتابعة 
ز بالأمم المتحدة ل  . عىل أن الفاعل�ي مع مصدر المعلومات الرئيسي
يتمكنون دائماً من إجراء أعمال التحقق من الحالت المبلغ بها، إما 

 . ز بسبب قيود عىل الوصول أو قيود أمنية، أو بسبب عدم كفاية العامل�ي
ي تقدمها المنظمات غ�ي الحكومية قد تمر إذن دون 

المعلومات ال�ت
، أو “قيد التحقق منها”،  تحقق، وقد تُسجل بصفتها “مزاعم” ل أك�ش

ي أن تبقى ذات ِثقل أقل من المعلومات “المحققة من قبل 
وهو ما يع�ز

ي أوساط
الأمم المتحدة”. هذا قد يؤدي إل إحساس بالإحباط واليأس �ز

المنظمات غ�ي الحكومية والمجتمعات، الذين يتوقعون قدراً أك�ب من 
ي تم التبليغ بها وكشفها، وأحياناً ما تم 

المتابعة بشأن المعلومات ال�ت
ة من طرفهم.  ذلك بعد مخاطرة كب�ي

ر بالنسبة إل المنظمات غ�ي  خيارات تخفيف ال�ن
الحكومية:

بالغ بشأن سعة التحقق 	  المناقشة مع منسق آلية الرصد والإ
ي تغطيها

ي المناطق الجغرافية ال�ت
والتواصل مع الأمم المتحدة �ز

منظمتك.

بالغ – الخيارات المرتبطة 	  استكشاف – مع منسق آلية الرصد والإ
بالسياق القائم، من أجل تجاوز مشكالت الوصول أو السعة، 

المؤثرة سلباً عىل أعمال تحقق الأمم المتحدة.

بالغ حول الخيارات المتاحة 	  المناقشة مع منسق آلية الرصد والإ
ي ما زالت متوفرة عىل الصعيدين المحىلي 

لالستجابة والمتابعة، وال�ت

ي بالرصد 
ي كولومبيا بحث فريق العمل الُقطري المع�ز

�ز
ي السياق 

ي كيف تتجسد النتهاكات الستة عادة �ز
بالغ �ز والإ

بالغ. ي أعمال الرصد والإ
المحىلي لضمان الوضوح والتماسك �ز

يد الق�ي  أثناء ذلك النشاط، تم إلقاء الضوء عىل الت�ش
ي كولومبيا، مع 

اع المسلح �ز ز ى من سمات ال�ز بصفته سمة ك�ب
ز أن  ي ح�ي

وجود صالت قوية تربطه بالنتهاكات الجسيمة. �ز
ي إطار

ي حد ذاته لمجلس الأمن �ز
يد الق�ي لم يُبلغ �ز الت�ش

ي التقارير 
بالغ، فلقد تم ذكر الموضوع �ز آلية الرصد والإ

لقاء الضوء عىل تبعاته وآثاره عىل  السنوية وتقارير الدولة، لإ
النتهاكات الجسيمة، ل سيما التجنيد الق�ي لالأطفال،

ي
نسانية، والعنف الجنسي �ز والحرمان من المساعدات الإ

سياق كولومبيا تحديداً.
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الأداة 16

ي ل يمكن “أن تتحقق الأمم المتحدة 
أو الُقطري بالنسبة للحالت ال�ت

منها”.

ي العتبار لدى التفك�ي 	 
أخذ احتمالت تحقق الأمم المتحدة �ز

بالغ بشأن ي المخاطر والمزايا الممكنة جراء أعمال الرصد والإ
�ز

ي منطقة معينة.
النتهاكات الجسيمة �ز

ي المناطق حيث احتمالت تحقق الأمم المتحدة متدنية والمخاطر	 
�ز

ي التواصل من خالل خدمات الستجابة
ة، يمكن التفك�ي �ز الأمنية كب�ي

فحسب، أو من خالل التنبيهات أو التبليغ غ�ي الرسمي.

بالغ حول عملية 	  المناقشة – والتفاق – مع منسق آلية الرصد والإ
ي 

واضحة للتنسيق والتنظيم لأنشطة التحقق عىل صلة بالحالت ال�ت
تبلغ بها منظمتك، ل سيما ما يخص زيارة المواقع وإجراء المقابالت. 

خطط العمل: 
ي دعم تنفيذ خطط العمل،

عادة ما تنخرط المنظمات غ�ي الحكومية �ز
امج الداعمة للضحايا وإعادة دمج الأطفال  ل سيما من خالل ال�ب

ز عن الجماعات والقوات المسلحة. لكن خطط العمل هي  المنفصل�ي
ز الحكومة أو الجماعة المسلحة من جهة، والأمم  اتفاقات موقعة ب�ي
المتحدة من جهة أخرى. لكن لأن مرحلة التفاوض والرصد )بالأساس 
زيارة المواقع( الخاصة بخطة العمل يمكن أن تكون ذات حساسيات 
سياسية، فهي تبقى كما درجت العادة مسألة تتولها الأمم المتحدة 

وحدها. من ثم، يمكن أن تحد مرحلة التفاوض والرصد الخاصة بخطة 
العمل من مشاركة المنظمة غ�ي الحكومية، ل سيما المنظمات غ�ي 

ي
ي تنخرط بنشاط �ز

ي أفرقة العمل الُقطرية، أو ال�ت
الحكومية الأعضاء �ز

بالغ. جميع جوانب تنفيذ آلية الرصد والإ

ي فريق العمل
كانت منظمات غ�ي حكومية ُقطرية أعضاء �ز

بالغ بالنتهاكات  ي الإ
الُقطري الخاص بنيبال وأسهمت �ز

ي نصف مناطق الدولة تقريباً. عندما حّل وقت 
الجسيمة �ز

الحوار مع الحزب الشيوعي الوحدوي النيبالي )الماوي( حول 
نهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم  خطة العمل المحتملة لإ

/كانون الأول 2009(،  ي ديسم�ب
)وتم توقيع هذا التفاق �ز

ي 
عارض الماويون مشاركة المنظمات غ�ي الحكومية �ز

ي تنفيذ خطة العمل. ارتأت المجموعة أن 
المفاوضات و�ز

ز ي ح�ي
ة، �ز ز ة متح�ي المنظمات غ�ي الحكومية تعد أطرافاً نظ�ي

تها الأمم المتحدة أك�ش حياداً. لم تشارك المنظمات  اعت�ب
ي المناقشات الخاصة بخطة العمل سواء

غ�ي الحكومية �ز
قبل التوقيع أو بعده، ولم توفر أي مدخالت بشكل غ�ي 
، إذ أن المناقشات تطورت فعلياً خارج إطار فريق  مبا�ش

 العمل الُقطري. 

ي حالة ميانمار كانت منظمات غ�ي حكومية دولية أعضاًء 
لكن �ز

ي رصد
ي فريق العمل الُقطري، وقد عاونت الأمم المتحدة �ز

�ز
ي يونيو/

وتنفيذ خطة العمل الموقعة مع القوات المسلحة �ز
حزيران 2012.
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