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تيس� أعمال تحقق أ
المم المتحدة
ي
من وقائع االنتهاكات الجسيمة

تحض�ية
قائمة ي

المم المتحدة .لهذا السبب ،قد تحتاج أ
المن البد أن تتحقق منها أ
المعلومات المقدمة رسمياً إىل مجلس أ
المم المتحدة إىل مراجعة
التوثيق والتحقق من المعلومات ت
ال� تقدمها المنظمات يغ� الحكومية ،بما ف ي� ذلك من خالل المقابالت مع الضحايا والشهود .هناك جوانب
ي
أمنية وأخالقية وجوانب تتصل بحفظ الرسية يجب أخذها ف� االعتبار قبيل إجراء أعمال تحقق أ
المم المتحدة .المنظمات يغ� الحكومية
ي
ت
ال� تبلغ بالحاالت ف ي� البداية قد ترغب ف ي� ضمان مناقشة النقاط التالية واالتفاق عليها مع منسق آلية الرصد وا إلبالغ قبل أنشطة التحقق:
ي

إفشاء المعلومات:

أي إفشاء للوثائق أو المعلومات لغرض تحقق أ
المم المتحدة يتم
من خالل قواعد للرسية 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� أ
الساسية فإن مقابلة
ي
ضحايا العنف مرة أخرى أمر يجب تالفيه لتفادي معاودة الضحية
معايشة الصدمة .هذا أ
المر وثيق الصلة تحديداً بالناجيات من
الجنس.
العنف
ي
 ف� حال كانت مقابلة أ
المم المتحدة للضحية أو الشاهد مرة أخرى
ي
مطلوبة وال تمثل خطراً عالياً بمعايشة الصدمة من جديد ،فالبد من
ن
المع�  .الموافقة الممنوحة
التأكد من موافقة الشاهد أأو الضحية �ض ي
أ
لمنظمتك إلجراء المقابلة الوىل ال تمتد بال ورة إىل إجراء المم
المتحدة مقابلة ثانية.

إذا تم تخطيط زيارة إىل المجتمع
المت�ر أو المنطقة ض
ض
المت�رة:

ولتقيم
ناقش الزيارة قبل بدايتها مع المجتمع لتوضح أ غرضها ّ
المم المتحدة عىل
التوقعات وأية مخاطر أمنية قد تمثلها زيارة
المجتمع.
انصح أ
بالتداب� المناسبة لتخفيف إمكانية وقوع
المم المتحدة
ي
العامل� أ
ين
ين
المشارك� ف ي� الزيارة،
مخاطر أمنية عىل
بالمم المتحدة
وعىل المجتمع ،وعىل منظمتك (ال سيما إذا لم تكن هناك منظمات
ف
تداب� لتخفيف درجة
أخرى ناشطة ي� المنطقة) .قد يشمل هذا ي
ت
ال� تتبعها) ،وأماكن مقابلة
الظهور (مثال :عربات ال يظهر الجهة ي
بديلة ،ومراسالت عن بُعد ،إلخ).
انصح أ
المم المتحدة بشأن المقاربات المطلوبة إلدارة توقعات
المجتمع أثناء الزيارة وبعدها ،وانصحهم بشأن خطة التغذية
المرتجعة التالية للزيارة.

أ
الدوات ذات الصلة

أ
الداة  – 16قائمة معلومات “مشاركة المنظمات
ف
والبالغ :التحديات
يغ� الحكومية ي� آلية الرصد إ
وأوجه القصور المحتملة”
أ
تحض�ية “قبل انخراطك ف ي�
الداة  – 26قائمة
ي
والبالغ”
آلية الرصد إ

