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آلية الرصد وا إلبالغ  - 1612مجموعة موارد للمنظمات يغ� الحكومية

التمويل الطارئ ل إلحاالت ف ي� ش�ق
جمهورية الكونغو الديمقراطية

دراسة حالة

تدخل ووتش ليست المعنية أ
بالطفال ن ز
وال�اع المسلح ف ي� ش�اكات مع منظمات يغ� حكومية ُقطرية ف ي� ش�ق جمهورية الكونغو الديمقراطية،
ين
ين
المجتمعي�
المتطوع�
وهي منظمات معنية برصد وا إلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ف ي� إطار آلية الرصد وا إلبالغ ،من خالل شبكة من
ين
المدرب� .كجزء من شم�وعات ش
ال�اكة هذه ،تضع المنظمات يغ� الحكومية خارطة بموفري الخدمات ف ي� أماكن نشاطها ،وتؤسس لعالقات
ومعارف وتضع مسارات إحالة للمساعدة الطبية والنفسية االجتماعية والقانونية لصالح الضحايا .هناك تحديان أساسيان تم التعرف
عليهما ف� بداية هذه ش
الم�وعات:
ي
ت
الحاالت :ف� ي ن
ال� تحيل الضحايا
ح� كانت
 )1إ
ي
المنظمات تعرف الجهات ي
أ
ف
إليها ،فكان صعباً ي� بعض الحيان عىل الضحايا الوصول إىل موفري
الخدمات بأنفسهم ،إذ كانوا يعيشون ف ي� مناطق نائية .وبالمثل ،لم
يتمكن العديد من موفري الخدمات من بلوغ تلك المناطق.

)2الحماية :عىل مدار الوقت ،اكتسب المتطوعون المجتمعيون
الذين تم تدريبهم لتنبيه المنظمات إىل حاالت االنتهاكات الجسيمة
مع� من الظهور داخل المجتمع .ف� ي ن
مستوى ي ن
ح� مكن ذلك الظهور
ني
للمتطوع� بسهولة من أجل التبليغ
الضحايا والعائالت من الوصول
ي
ين
المتطوع� أيضاً لخطر التهديدات و االنتقام
بالوقائع ،فقد عرض
من قبل أ
الطراف المسلحة .ف
و�
تغي� أماكن
كان
متطرفة،
حاالت
ي
ي
سكن أ
الفراد �ض ورياً ،وهو ما أضاف تكاليف إضافية عىل المنظمة.
للتصدي لهذا التحدي تم إنشاء “صندوق للطوارئ” ف� جميع ي ز
م�انيات
ي
ش
الم�وع لتغطية النفقات المرتبطة ش
بالحاالت والحماية المادية
مبا�ة إ
أ
للفراد .تم عمل تعليمات وإجراءات الستخدام وتوزيع “صندوق
أ
الطوارئ” وتم دمجها باتفاقات تمويل ش
الم�وع .هي تحدد الهداف
العامة للصندوق وكذا عمليات الموافقة واجبة االتباع فيما يخص
تكاليف بعينها .من أجل السماح للمنظمات بالمرونة الكافية لتقرير كيف
تستخدم أموال الصندوق بعد أن تبحث كل حالة عىل حدة ،فال توجد
قائمة بالتكاليف المستحقة أو يغ� المستحقة ،إنما مبادئ عامة توجه
صناعة القرار:
يز
التمي�“ :صندوق الطوارئ” محدود .يجب أن
المساواة وعدم
ف
ن
الزم� والنطاق
طار
ال
اعتبارها
�
تأخذ
وهي
تديره المنظمات
إ
ي
ي
الجغر ف يا� ش
للم�وع وأن تضمن أن توزيعه يحدث بالتساوي وبشكل
يغ� ي ز
تمي�ي.

•

•

إدارة التوقعات :البد أن تتفادى المنظمة تهيئة توقعات ف ي� أوساط
الضحايا وعائالتهم ال يمكنها أن تفي بها .البد أن يفهم الطفل
أ
المحل أن المساعدات محدودة وذات طابع
والرسة والمجتمع
ي
ئ
استثنا� .
ي
االستخدام المنضبط :بسبب القدرة المقترصة ،فإن “صندوق
الطوارئ” يجب أال يغطي التكاليف المتكررة أو المستمرة.
ئ
االستثنا� :يجب أال يُستخدم “صندوق الطوارئ” إال
االستخدام
ي
إذا كان ال ن
غ� عن إنفاق تلك التكاليف وال توجد منظمة أو شخص
قادرين عىل تغطيتها (جزئياً أو كلياً).
بعض أ
المثلة عىل النفقات ت
ال� يغطيها “صندوق الطوارئ” :نقل طفل
ي
ين
المشتغل� بالقانون إىل منطقة
محل لتلقي العالج ،نقل
إىل مستشفى ي
ن
الشهادات من المجتمعات المت�ض رة من ز
ال�اع المسلح،
نائية لجمع
سداد تكاليف معيشة مسؤول رصد مجتمعي يتم نقله إىل العاصمة
القليمية ،بمساعدة لوجستية من قوات حفظ السالم بسبب خطر
إ
محدق بتعرض الشخص لالنتقام من عنارص جماعة مسلحة محلية.

•
•

أ
الدوات ذات الصلة
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الخدمات والتعرف عىل مسارات إ

