
بالغ 1612 - مجموعة موارد للمنظمات غ�ي الحكومية آلية الرصد والإ

استيضاح الأهداف والتوقعات قبل الأداة 17 
بالغ ي آلية الرصد والإ

النخراط �ن

إنهاء النتهاكات والمساءلة للجناة
الستجابة لحتياجات الأطفال ضحايا النتهاكات 

الجسيمة

إنهاء النتهاكات 
والمساءلة للجناة 

الستجابة لحتياجات 
الأطفال ضحايا 

النتهاكات الجسيمة

إدراج الأطراف المسلحة، توثيق النتهاكات الجسيمة وإبالغ 	 
مجلس الأمن بها.

ي وعىل الحكومة.	 
ضغط مجلس الأمن عىل الجا�ز

ز الأمم المتحدة والحكومة عىل 	  منصة للحوار رفيع المستوى ب�ي
مستوى الدولة.

نهاء النتهاكات ومنعها.	  خطط عمل لإ

بالغ )انتشارها/أنماطها( يمكن أن تساعد	  بيانات آلية الرصد والإ
ي تسليط الأضواء عىل النتهاكات الجسيمة وتسليط الأضواء

�ز
عىل ثغرات التمويل واحتياجات أعمال الستجابة.

بالغ )انتشارها/أنماطها( يمكن أن	  بيانات آلية الرصد والإ
ي تخطيط برامج الستجابة.

تُستخدم �ز

ن 	  بالغ تيس�ي التنسيق من أجل تحس�ي يمكن لآلية الرصد والإ
حالة لضحايا النتهاكات الجسيمة. إتاحة خدمات الإ

ي
طار الزم�ن بالغ: أي وقت	 الإ دراج، التوثيق، الإ الإ

ضغط مجلس الأمن: كل 2 إل 3 سنوات عندما يقوم فريق 	 
اع المسلح باستعراض ملف الدولة. ز ي بالأطفال وال�ز

العمل المع�ز

الحوار عىل مستوى الدولة: ربما بشكل مستمر ما إن يتم إنشاء 	 
بالغ.  آلية الرصد والإ

خطط العمل: تتفاوت مدد التفاوض عليها من شهور قليلة إل 	 
عدة سنوات.

أي وقت ما إن يتم تجميع كتلة حرجة من المعلومات.

ات/العقبات بالغ: قد ل تتمكن الأمم المتحدة من 	 المتغ�ي دراج، التوثيق، الإ الإ
ي أنه لن تكون

ي مناطق معينة، وهو ما يع�ز
التحقق من الحالت �ز

دراج أو إبالغ مجلس الأمن. جميع المعلومات سنداً لالإ

مجلس الأمن: ل يمكن لالأمم المتحدة ضمان نتائج مداولت 	 
مجلس الأمن.

الحوار عىل مستوى الدولة: يجب أن تكون أفرقة العمل القطرية 	 
مستعدة وقادرة عىل إجراء أنشطة منارصة عىل أعىل مستوى مع 

الحكومة.

خطط العمل: لبد أن يكون الطرف المسلح مستعداً للدخول 	 
ي حوار. لبد أن يكون لالأمم المتحدة قدرة وصول إل الطرف

�ز
المسلح.

القيود الأمنية/عىل الوصول قد تؤثر عىل مصداقية البيانات 	 
ظهار مدى النتشار أو  ي يتم جمعها وقد ل تكون كافية لإ

ال�ت
الأنماط.

ي تتجمع عندها كل 	 
بصفة فريق العمل الُقطري هو الجهة ال�ت

بالغ، فإن عليه التعاون مع الأطراف  بيانات آلية الرصد والإ
والمحافل ذات الصلة من أجل تيس�ي إنشاء نظام ممنهج 

لالإحالت.

أسئلة توجيهية
ي مواجهة سعة منظمتك، هي خطوة مهمة ل

ي مواجهة المخاطر و�ن
بالغ وتقييمها �ن استيضاح الأهداف والتوقعات عىل صلة بآلية الرصد والإ

ي آلية الرصد
شارة إل مصفوفة “خيارات مشاركة المنظمات غ�ي الحكومية �ن ي الآلية. وبالإ

غ�ن عنها من أجل تحديد أفضل السبل لالنخراط �ن
بالغ؟” فيما يىلي بعض الأمور واجبة التقييم: ي آلية الرصد والإ

بالغ” وقائمة معلومات “لماذا تختار المنظمات غ�ي الحكومية المشاركة �ن والإ
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الأداة 17

ما الذي يمكن 
لمنظمتك عمله؟

توف�ي معلومات موثوقة )تنبيهات، اتصالت، توثيق( حول 	 
مكان. النتهاكات الجسيمة، وتيس�ي تحقق الأمم المتحدة قدر الإ

ي 	 
امات ال�ت ز التوعية بأسباب وتبعات النتهاكات الجسيمة وكذا بالل�ت

تقدم بها حملة المسؤوليات من أجل إنهاء النتهاكات ومنعها.

ي موضع	 
امات وجعل الأطراف المعنية �ز ز ام بالل�ت ز رصد الل�ت

بالغ والمنارصة. المساءلة من خالل أنشطة الإ

ي أنشطة المنارصة	 
سهام �ز النضمام إل فريق العمل الُقطري والإ

عىل مستوى الدولة.

ة، بناء 	  إجراء أنشطة منارصة مع الحكومة أو مجلس الأمن مبا�ش
ي جمعتها منظمتك.

عىل المعلومات ال�ت

استخدام المحافل الدولية البديلة للمنارصة، بناء عىل المعلومات 	 
ي جمعتها منظمتك.

ال�ت

رصد وتحليل توجهات النتهاكات الجسيمة من أجل الإضافة 	 
اً  ز امج من أجل استجابة أك�ش ترك�ي لجهود تصميم وتمويل ال�ب

عىل الأهداف.

إذا لم تكن منظمتك توفر خدمات للضحايا، فيجب التواصل 	 
ي منطقة عملك لضمان الإحالت إذا

مع موفري الخدمة �ز
ظهرت الحاجة إليها.

إذا كانت منظمتك توفر خدمات للضحايا، فالبد من التواصل 	 
بالغ لتيس�ي الإحالت ي آلية الرصد والإ

ز �ز ز المشارك�ي مع الفاعل�ي
امج. ز تخطيط ال�ب وتحس�ي

ي جمعتها	 
ي تحليل البيانات ال�ت

اك الغ�ي �ز إذا أمكن، يُفضل إ�ش
ي منطقة عملياتك،

ي محافل التنسيق �ز
منظمتك، ممن هم �ز

كة. من أجل الإضافة لجهود التخطيط المش�ت

ي بناء روابط أقوى	 
النضمام إل فريق عمل ُقطري والمساعدة �ز

ز الرصد والستجابة )بغض النظر عن كون البيانات محققة  ب�ي
من الأمم المتحدة أم ل(.

القيمة المضافة 
والمردود المحتمل 

بحسب نوع المشاركة 
بالغ ي آلية الرصد والإ

�ن

عضو فريق العمل الُقطري: القدرة عىل التأث�ي عىل دور 	 
ي الدولة.

الفريق �ز

التوثيق: القدرة عىل جمع قاعدة أدلة لأعمال المنارصة 	 
الخاصة بالمنظمة إذا اقتضت الحاجة.

التصالت: العتماد عىل قدرة الأمم المتحدة/فريق 	 
العمل الُقطري عىل التحقق من المعلومات وإجراء أعمال 

منارصة.

التنبيه: العتماد عىل قدرة الأمم المتحدة/فريق العمل 	 
الُقطري عىل التحقق من المعلومات وإجراء أعمال 

منارصة.

عضو فريق العمل الُقطري: القدرة عىل التأث�ي عىل 	 
ز الرصد والستجابة عىل مستوى  إنشاء روابط أقوى ب�ي

الدولة.

الستجابة/التنبيه/التصالت: القدرة عىل جمع 	 
امج  المعلومات ذات الصلة لصالح تخطيط ال�ب
ي الإحالت عىل الأقل عىل المستوى

سهام �ز والإ
. المحىلي

التوثيق: ل توجد قيمة مضافة مقارنة بالستجابة أو 	 
التنبيه أو التصالت أعاله.

الأدوات ذات الصلة
الأداة 15 – مصفوفة “خيارات مشاركة المنظمات 

بالغ” ي آلية الرصد والإ
غ�ي الحكومية �ز

الأداة 14 – قائمة معلومات “لماذا تختار 
ي آلية الرصد

المنظمات غ�ي الحكومية المشاركة �ز
بالغ”؟ والإ

ي “تقييم
الأداة 18 – أسئلة توجيهية للتقييم الذا�ت

ي آلية الرصد 
المخاطر الأمنية قبل النخراط �ز

بالغ” والإ

)تكملة(

إنهاء النتهاكات والمساءلة للجناة
الستجابة لحتياجات الأطفال ضحايا النتهاكات 

الجسيمة
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