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

تيس�ي أعمال تحقق الأمم المتحدة 
الأداة 43 من وقائع النتهاكات الجسيمة

ية قائمة تحض�ي
المعلومات المقدمة رسمياً إل مجلس الأمن لبد أن تتحقق منها الأمم المتحدة. لهذا السبب، قد تحتاج الأمم المتحدة إل مراجعة 

ي ذلك من خالل المقابالت مع الضحايا والشهود. هناك جوانب
ي تقدمها المنظمات غ�ي الحكومية، بما �ن

التوثيق والتحقق من المعلومات ال�ت
ي العتبار قبيل إجراء أعمال تحقق الأمم المتحدة. المنظمات غ�ي الحكومية

أمنية وأخالقية وجوانب تتصل بحفظ الرسية يجب أخذها �ن
بالغ قبل أنشطة التحقق: ي ضمان مناقشة النقاط التالية والتفاق عليها مع منسق آلية الرصد والإ

ي البداية قد ترغب �ن
ي تبلغ بالحالت �ن

ال�ت

إفشاء المعلومات: 
   أي إفشاء للوثائق أو المعلومات لغرض تحقق الأمم المتحدة يتم 
من خالل قواعد لل�ية يُتفق عليها مع المصدر الموفر للتوثيق أو 

المعلومات.

المقابلة الثانية: 
   كلما أمكن، يمكن التوصل لسبل تحقق أخرى لتفادي إجراء مقابلة 

ثانية مع الضحية أو الشاهد. بموجب المعاي�ي الأساسية فإن مقابلة 
ضحايا العنف مرة أخرى أمر يجب تالفيه لتفادي معاودة الضحية 

معايشة الصدمة. هذا الأمر وثيق الصلة تحديداً بالناجيات من 
. العنف الجنسي

ي حال كانت مقابلة الأمم المتحدة للضحية أو الشاهد مرة أخرى
  �ز

مطلوبة ول تمثل خطراً عالياً بمعايشة الصدمة من جديد، فالبد من 
. الموافقة الممنوحة  ي

التأكد من موافقة الشاهد أو الضحية المع�ز
ورة إل إجراء الأمم  لمنظمتك لإجراء المقابلة الأول ل تمتد بالرصز

المتحدة مقابلة ثانية.

إذا تم تخطيط زيارة إل المجتمع 
رة: ر أو المنطقة المت�ن المت�ن

   ناقش الزيارة قبل بدايتها مع المجتمع لتوضح غرضها ولتقّيم 

التوقعات وأية مخاطر أمنية قد تمثلها زيارة الأمم المتحدة عىل 
المجتمع.

   انصح الأمم المتحدة بالتداب�ي المناسبة لتخفيف إمكانية وقوع 
ي الزيارة،

ز �ز ز بالأمم المتحدة المشارك�ي مخاطر أمنية عىل العامل�ي
وعىل المجتمع، وعىل منظمتك )ل سيما إذا لم تكن هناك منظمات 

ي المنطقة(. قد يشمل هذا تداب�ي لتخفيف درجة
أخرى ناشطة �ز

ي تتبعها(، وأماكن مقابلة 
الظهور )مثال: عربات ل يظهر الجهة ال�ت

بديلة، ومراسالت عن بُعد، إلخ(.   

دارة توقعات     انصح الأمم المتحدة بشأن المقاربات المطلوبة لإ
المجتمع أثناء الزيارة وبعدها، وانصحهم بشأن خطة التغذية 

المرتجعة التالية للزيارة.

الأدوات ذات الصلة
الأداة 16 – قائمة معلومات “مشاركة المنظمات 
بالغ: التحديات ي آلية الرصد والإ

غ�ي الحكومية �ز
وأوجه القصور المحتملة”

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

بالغ” آلية الرصد والإ




