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فرص وتحديات االنخراط مع المجتمعات ف ي� رصد
االنتهاكات الجسيمة واالستجابة عليها

قائمة معلومات

عادة ما تنفذ المنظمات غ� الحكومية الدولية والقُطرية أنشطة بالتعاون الوثيق مع القيادات المجتمعية ،وعادة ما تنتظم تلك أ
النشطة
ي
عىل هيئة مهيكلة أو نصف مهيكلة (المنظمات المجتمعية ،اللجان ،إلخ) .التواصل مع المجتمعات يخلق عدة فرص ي ن
لتحس� أعمال رصد
االنتهاكات الجسيمة وا إلبالغ بها:

•
وتوف� المساعدة للضحايا.
تيس� إ
الحاالت ي
•يمكنها ي
أ
العضاء المؤثرون بالمجتمعات يمكن أن يكونوا ذات أدوار بالغة
• أ
الهمية ف ي� جهود المنارصة المحلية.
• ف ي� بعض المناطق ،فإن عالقات الثقة مع القيادات المجتمعية
ين
العامل� بالمنظمات يغ� الحكومية.
�ض ورية ألمن وحماية
هم فاعلون أساسيون ف� أي مجهود لبناء بيئة حامية أ
للطفال
•
ي
ألغراض الوقاية والدمج.
المجتمعات المحلية مصادر معلومات ال ن
غ� عنها.

أنشطة رصد واالستجابة عىل االنتهاكات الجسيمة ،ال سيما ف ي� المناطق
ف
ت
ال�
و� المجتمعات المغلقة .بناء الثقة عملية ال
يصعب الوصول إليها ي
ني
ف
غ� عنها ي� تلك الحاالت.
ف
والبالغ سبق لها العمل
المنظمات يغ� الحكومية المشاركة ي� آلية الرصد إ
مع المجتمعات بطرق عدة ،بناء عىل السياق وعىل نموذج انخراطها
ف� آ
اللية .يمكن للتعاون أن تي�اوح ي ن
ب� االعتماد عىل المجتمعات ف ي�
يالتنبيهات الخاصة بوقائع االنتهاكات الجسيمة ،إىل ي ن
تمك� المجتمعات
من توثيق الوقائع والمشاركة ف ي� أعمال المتابعة والمنارصة عىل المستوى
المحل .ف� ي ن
التال يوضح بعض
ي ي
ح� أن كل تسياق مختلف ،فإن �ضالجدول ي
التحديات المتكررة واس�اتيجيات تخفيف ال ر الممكنة:

كما أن عدم التواصل مع المجتمعات قد يجعل من المستحيل عمل

التحديات

ت
اس�اتيجيات تخفيف ال�ض ر الممكنة

دراسات حالة توضيحية

يز
التح� المحتمل :المجتمعات قد تكون مستقطبة ومنقسمة حول
ف
خطوط تقسيم إثنية أو قومية أو ثقافية أو دينية أو سياسية .ي� بعض
السياقات قد تكون المجتمعات أيضاً داعمة لطرف ما من أطراف ن ز
ال�اع.
يؤثر هذا عىل موضوعيتها وحيادها فيما يخص إصدار التنبيهات أو
المساعدة ف ي� توثيق االنتهاكات.

ين
ين
ين
المدرب� والقادرين
الخارجي�
الفاعل�
• شإ�اك
ز
التح�ات المحتملة والتحقق
عىل التعرف عىل ي
من صحة المعلومات بالحصول عليها من ث
أك�
من مصدر.
ف
ن
القائم� بأعمال الرصد ي� المجتمع ،عىل
•تدريب
ي
منهجية توثيق صارمة.
•تنويع أنشطة التواصل مع المجتمعات من
أجل الوصول لتوازن عىل مستوى الدولة وعىل
القليمي.
المستوى إ

دراسة حالة “رصد االنتهاكات
الجسيمة من خالل شبكات
حماية أ
الطفال ف ي� قطاع غزة”.
دراسة حالة “الرصد بقيادة
المجتمع ف ي� جنوب ش�ق
ميانمار”.

مقاومة “الغرباء” والممارسات/المواقف المجتمعية المحددة
والمعاي� المتفق عليها دولياً ليست مقبولة
الدول
للمسار :التواجد
ي
ي
معاي� وأعراف ثقافية
بسبب
المحلية،
المجتمعات
دائماً من قبل
ي
واجتماعية قائمة (مثال :حق الفتاة ف
ت
وال�
التعليم،
تعت� طفلة).
�
ي ب
ي
يمكن للمجتمعات أيضاً أ ،ن
تتب� آليات للتكيف ي ئ
ته� لمخاطر تلحق
أ
بالطفال (مثال :تشجيع الشباب عىل االنضمام للجماعات المسلحة،
أ
ف
شإ�اك الطفال ي� جماعات الدفاع عن النفس).

ن
الميدا� الدائم أو المتكرر من أجل بناء
•التواجد
ي
الثقة بشكل تراكمي.
تمك� المجتمعات عىل حماية أ
• ين
الطفال.

دراسة حالة ش
“إ�اك المجتمع
ف� منع تجنيد أ
الطفال وحماية
يأ
ين
المعرض� للخطر ف ي�
الطفال
كولومبيا”

•استخدام مناهج تشاركية لتعريف المجتمعات
وتوعيتها.
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التحديات

ت
اس�اتيجيات تخفيف ال�ض ر الممكنة

دراسات حالة توضيحية

عدم الموثوقية المحتملة بسبب االتفاق الطوعي :أ
الشخاص الذين
ينشطون ف� ن
الب� المجتمعية عادة ما يفعلون هذا بشكل تطوعي .ف ي�
ي
�ض
نهاية المطاف فقد يتضاءل نشاطهم بسبب انحسار إحساسهم ب ورة
المشاركة أو بسبب مسؤوليات عائلية أو مجتمعية ،أو بسبب المخاطر
أ
المنية

•تخطيط التدريب/التوعية بشكل منتظم لصالح
ين
ين
المجتمعي�.
المتطوع�
•إعداد ت
اس�اتيجيات يغ� مالية للإقرار بالجهود
المجتمعية وتشجيعها.
•تنويع ت
اس�اتيجيات الحماية الطارئة.
•إدارة التوقعات المجتمعية.

دراسة حالة “لجان حماية
أ
الطفال القروية ف ي� ش�ق
جمهورية الكونغو الديمقراطية”
دراسة حالة “التمويل الطارئ
للإحاالت ف ي� ش�ق جمهورية
الكونغو الديمقراطية”.
دراسة حالة “رصد االنتهاكات
الجسيمة من خالل شبكات
حماية أ
الطفال ف ي� قطاع غزة”.

المحل بأرسه :يمكن أن تتصور المجتمعات
الحباط ف ي� المجتمع
إ
ي
ف
أن االستجابة القائمة يغ� كافية أو بطيئة أو يغ� مالءمة .ي� بعض
صغ�اً من
السياقات ،فإن االنتهاكات الجسيمة الستة قد تغطي جزءاً ي
أ
نز ت
ال� تتعرف عليها المجتمعات.
قضايا حماية الطفال المرتبطة فبال�اع ي
إذا كانت أعمال الرصد مقترصة ي� مجالها ،فقد تفقد صلتها باهتمامات
المجتمعات وتؤدي إىل حالة إحباط.

تمك� المجتمعات من الربط ي ن
• ين
ب� أنشطة المراقبة
الحالة أو برامج االستجابة.
ومسارات إ
•ربط رصد االنتهاكات الجسيمة بأعمال رصد
أ
عم خارج إطار آلية الرصد
حقوق الطفل ال ّ
والبالغ .يمكن لهذا توسيع نطاق القضايا
إ
الخاضعة للرصد والتصدي لها من خالل ن
الب�
ت
ال� بدورها تضمن أن تبقى الجهود
المجتمعية ،ي
المبذولة ذات صلة بالمجتمعات.

دراسة حالة “رصد االنتهاكات
الجسيمة من خالل شبكات
حماية أ
الطفال ف ي� قطاع غزة”.

أ
الدوات ذات الصلة

أ
الداة  – 37دراسة حالة “رصد االنتهاكات
الجسيمة من خالل شبكات حماية أ
الطفال ف ي�
قطاع غزة”
أ
الداة  – 38دراسة حالة “الرصد بقيادة المجتمع
ف ي� جنوب ش�ق ميانمار”
الداة  – 39دراسة حالة “لجان حماية أ
أ
الطفال
القروية ف ي� ش�ق جمهورية الكونغو الديمقراطية”
أ
الداة  – 54دراسة حالة “التمويل الطارئ
للحاالت ف ي� ش�ق جمهورية الكونغو
إ
الديمقراطية”

أ
الداة  – 16قائمة معلومات “مشاركة المنظمات
ف
والبالغ :التحديات
يغ� الحكومية ي� آلية الرصد إ
وأوجه القصور المحتملة”
أ
“توف� التغذية
الداة  – 36أفعل وال تفعل ي
المرتجعة وإدارة توقعات الضحايا/المجتمع عىل
والبالغ”
صلة بآلية الرصد إ
أ
الداة  – 58دراسة حالة ش
“إ�اك المجتمع ف ي�
الطفال وحماية أ
منع تجنيد أ
ين
المعرض�
الطفال
للخطر ف ي� كولومبيا”

