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المبادئ التوجيهية آللية الرصد وا إلبالغ

قائمة معلومات

ن
الميدا� وهي تلقي الضوء عىل المبادئ ا إلنسانية ومعناها فيما يخص
المبادئ التالية مأخوذة من الملحق  7لدليل آلية الرصد وا إلبالغ
ي
الرصد وا إلبالغ واالستجابة.
المبدأ

تعريفه

مصالح الطفل
الفضىل

ف� كل القرارات المؤثرة عىل أ
الطفال ،تكون مصالح الطفل
ي
أ
ساس.
الفضىل هي ذات االعتبار ال ي
النسانية حيثما ُوجدت .كرامة وحقوق
البد من معالجة المعاناة إ
جميع الناس البد أن تُ ت
ح�م وأن تجد الحماية.

الحياد

البد من تنفيذ العمل إ ن
نسا� دون أي اشتباك ف ي� أعمال عدائية
ال ف ي
أو ي ّ ز
المختلف حولها ،سواء
التح� لطرف عىل طرف ي� المواقف ُ
كانت ذات طبيعة سياسية أو دينية أو أيديولوجية.

عدم االنحياز

البد من تنفيذ العمل إ ن
ن
نسا� دون ي ز
إث� أو
ال ي
تمي� من واقع أصل ي
آ
جندري أو من حيث الجنسية أو الراء السياسية أو العرق أو
الدين .البد أن تحرك أ
النشطة االحتياجات وحدها ،وأن تُمنح
أ
ت
ال� تتطلب تعامال ً عاجالً.
الولوية للحاالت ي

االستقالل
ت
العمليا�
ي

النسانيون عليهم االحتفاظ بالسيطرة الكاملة عىل مسار
الفاعلون إ
عملياتهم .البد أن تضمن الهيئات والوكاالت ت
اح�ام استقاللها
العمليا� ف� كل أ
الوقات .البد من غجراء النشاط إ ن
ت
نسا� بشكل
ال ي
ي ي
ت
ز
ال� تحركها أطراف
منفصل
وبتمي� واضح عن عمليات إ
ي
الغاثة ي
عسكرية.

النسانية
إ

أ
الدوات ذات الصلة

أ
الرسية
الداة  – 29قائمة
ي
تحض�ية حول ّ
أ
الداة  – 28نموذج عىل صياغة مدونة السلوك
أ
الداة  – 46قائمة معلومات “إدارة المعلومات”’

والبالغ
آثاره فيما يخص آلية الرصد إ
ف
والبالغ ،البد أن تكون مصالح الطفل الفضىل
• ي� جميع جوانب آلية الرصد إ
أ
ساس .
هي ذات االعتبار ال ي

والبالغ واالستجابة عىل خلفية مبدأ وغرض وحيد
•البد من إجراء أعمال الرصد إ
النسانية ،حيثما ُوجدت ،وليس ألية أغراض سياسية.
هو تخفيف المعاناة إ
والبالغ واالستجابة بشكل يحمي ت
ويح�م كرامة
•البد من إجراء أعمال الرصد إ
وحقوق الضحايا .عىل سبيل المثال ،من خالل ت
اح�ام كرامة الضحايا أثناء
المقابالت وتسجيل االنتهاكات والتبليغ بها.
والبالغ واالستجابة بشكل يغ� منحاز ،وموضوعي،
•البد من إجراء أعمال الرصد إ
دون ي ّ ز
التح� لطرف عىل طرف ف ي� خالفات سياسية أو أيديولوجية .البد من أن
أ
ف
ت
تبذل تلك النشطة كل الجهود الممكنة للإبالغ
ال� تقع ي� سياق
باالنتهاكات ي
وال�اع المسلح من قبل أي طرف من أ
مسألة أ
الطفال ن ز
الطراف ف� ن ز
ال�اع.
ي
والبالغ لدعم أو تحقيق أهداف سياسية ألي طرف
•يجب أال تتم أعمال الرصد إ
ف ي� نزاع.
والبالغ واالستجابة دونما ي ز
تمي� بناء عىل أصل
•البد من إجراء أعمال الرصد إ
إث� أو جندري أو من حيث الجنسية أو آ
ن
الراء السياسية أو العرق أو الدين أو
ي
الممارس�ن
عوامل أخرى .عىل سبيل المثال يجب أال تقترص أعمال رصد وإبالغ
ي
ت
ال� تؤثر عىل ضحايا من جماعة واحدة بعينها.
عىل االنتهاكات ي
•البد أن يحتفظ ممارس آلية الرصد والبالغ ف� كل أ
الوقات بالسيطرة عىل
إ
ي
ي
والبالغ واالستجابة .يجب أال يقوم ممارسو آلية
عملياتهم وبتوجيه الرصد إ
والبالغ ،عىل سبيل المثال ،باالتفاق عىل قيود تفرضها أطراف ف� ن ز
ال�اع
الرصد إ
ي
حول نوع أو معدل ونطاق أعمال رصد االنتهاكات بحق أ
الطفال.

