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بالغالأداة 63  ات وسبل التحقق الخاصة بأنشطة آلية الرصد والإ مؤ�ش

مصفوفة
ي آلية الرصد 

بالغ عىل السياق )الأمن، توفر خدمات الستجابة(، وعىل نوع المشاركة الذي اختارت المنظمة غ�ي الحكومية انتهاجه لالنخراط �ز ات المناسبة لصالح مبادرات آلية الرصد والإ يعتمد التعرف عىل المؤ�ش
ات ذات صلة بأغراض التخطيط ي مواضع أخرى من مجموعة الموارد هذه. بعض هذه المؤ�ش

حة للتحقق من مختلف أنواع النخراط والأهداف المستعرضة �ز ات وسبل استجابة مق�ت بالغ وأهدافها. فيما يىلي مؤ�ش والإ
 .)logframes ات للعمل أو للنتائج )أطر عمل النتائج، الأطر المنطقية حات المشاريع كمؤ�ش ز أن بعضها الآخر مفيد لصالح مق�ت ي ح�ي

الداخىلي )مثال: خطط العمل( �ز

ات المحتملةنوع الأنشطةالهدف سبل التحققالمؤ�ش

حصول صناع القرار ووسط المنظمات 
نسانية عىل معلومات موثوقة حول  الإ

ي ارتكبتها الأطراف المسلحة 
النتهاكات ال�ت

ي الدولة/المنطقة ××
ضد الأطفال �ن

الرصد

بالغ الإ

ي ذلك العتبارات الأخالقية(.
ز عىل أساليب جمع البيانات )بما �ز عدد الأفراد المدرب�ي

ة قبيل إجراء المقابالت.    %100 من الأطفال/آباء قدموا الموافقة المستن�ي

   %×× من الحالت الموثقة من قبل منظمتنا تشتمل عىل معلومات من مصادر متعددة.

قليم ××× وترصد النتهاكات بشكل ي المنطقة/الإ
منظمتنا قادرة عىل الحتفاظ بالوصول/التواجد �ز

متصل.

بالغ بالأمم المتحدة. ي ترصدها منظمتنا تُبلغ إل منسق آلية الرصد والإ
   %×× من الحالت ال�ت

بالغ فريق العمل الُقطري. ي ترصدها منظمتنا يبلغ بها منسق آلية الرصد والإ
   ××% من الحالت ال�ت

بالغ خاصتنا يعكس بواعث القلق الأساسية المتعرف عليها من خالل الرصد الخاص بآلية الرصد والإ
ز العام. ي التقرير السنوي لالأم�ي

ي التقارير الُقطرية أو �ز
بدقة �ز

ي أدوات التصال/
ي توصلت إليها منظمتنا مذكور �ز

تحليل البيانات الخاصة بالنتهاكات الجسيمة ال�ت
نسانية العامة. المراسالت الإ

   تقارير نشاط.

   تقرير الواقعة/مالحظات المقابلة المدونة/استمارات 
ة. الموافقة المستن�ي

   تقارير الوقائع.

   قاعدة بيانات الحالت.

   التقييمات الأمنية.

   قاعدة بيانات الحالت.

   التغذية المرتجعة أو مقابلة مع منسق آلية الرصد 
بالغ و/أو أعضاء فريق العمل الُقطري.  والإ

   التقارير السنوية أو الُقطرية.

   تقارير ونداءات المواقف.
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الأداة 63

)تكملة(

ضمان الستجابة لحتياجات الضحايا 
اع من الأطفال ن لنتهاكات ال�ن

الإحالت

المنارصة )التمويل(

التنسيق

التخطيط

   مسارات الإحالة مطبقة لصالح المساعدات الطبية ورعاية الصحة العقلية والرعاية النفسية الجتماعية 
والمساعدة القانونية.

   يتم التصدي لثغرات الإحالة من خالل وضع برامج استجابة جديدة لضحايا النتهاكات الجسيمة.

   %×× من ضحايا النتهاكات الجسيمة الذين يتم التعرف عليهم من خالل أعمال رصد آلية الرصد 
بالغ الخاصة بنا ومن يحتاجون للمساعدات، يُحالون لموفري الخدمات. والإ

ز من أعمال العنف الجنسي الذين يتم التوصل إليهم من خالل رصد آلية الرصد و   %×× من الناج�ي
ي ظرف 72 ساعة من الواقعة.

بالغ يتلقون المساعدة الطبية �ز الإ

   تشتمل تقييمات الحتياجات عىل معلومات عن مدى انتشار النتهاكات الجسيمة )بحسب الظروف 
الأمنية( ومخاطرها.

كة أو الأحادية ي وثائق التخطيط المش�ت
بالغ كمعلومات قاعدية �ز تستخدم بيانات آلية الرصد والإ

الجانب.

ي تم إدخال تعديالت عليها بناء عىل المعلومات المتوفرة حول النتهاكات 
   عدد برامج حماية الأطفال ال�ت

ي جمعتها منظمتنا.
الجسيمة ال�ت

   وضع خارطة بموفري الخدمات

   قاعدة بيانات الحالت أو تقارير الوقائع.

   قاعدة بيانات الحالت، محارصز مؤتمرات الحالت.

   قاعدة بيانات الحالت.

   استبيانات تقييم الحتياجات وتقاريرها.

حات والنداءات وخطط عمل المنظمة أو     المق�ت
التجمع. 

وع، خطط العمل. حات الم�ش    مق�ت

حماية الأطفال ومحاسبة الجناة عىل 
النتهاكات.

التوعية )الوقاية(

الرصد

بالغ الإ

المنارصة المحلية

المنارصة الدولية

ي مجتمع ما القادرين عىل التعرف عىل المخاطر وبواعث القلق المتصلة
ز �ز   %×× من الأطفال والبالغ�ي

بالنتهاكات الجسيمة.

ي مبادرات التوعية.
ز الذين شاركوا �ز ز المسلح�ي عدد الفاعل�ي

ي مبادرات التوعية.
ز الذين شاركوا �ز عدد الأطفال والبالغ�ي

ي مجتمع ما يعرفون من يبلغون بالمخاطر أو بحالت النتهاكات الجسيمة.
ز �ز   %×× من الأطفال والبالغ�ي

ي مجتمع ما بلغوا فعالً بالمخاطر أو حالت النتهاكات الجسيمة.
ز �ز   %×× من الأطفال والبالغ�ي

ز الواقعة والتبليغ بها.    %×× من التقارير تُظهر فجوة زمنية تقل عن ×× يوماً ب�ي

ز لخطر انتهاكات محدق من جانب الأطراف المسلحة نُقلوا بأمان     %×× من الأطفال المعرض�ي
لحمايتهم.

ي السلوكيات والممارسات المرتبطة بحماية
ي مجتمع ما لحظوا تحسناً �ز

ز �ز ××% من الأطفال والبالغ�ي
الأطفال ومنع النتهاكات الجسيمة، ل سيما العنف الجنسي وتجنيد الأطفال.

وع.    مقابلة/استبيان رصد الم�ش

   المالحظات المدونة من الجتماعات، تقارير الأنشطة، 
قوائم الحضور.

   تقارير الأنشطة، قوائم الحضور.

وع.    مقابلة/استبيان رصد الم�ش

وع.    قاعدة بيانات الحالت، مقابلة/استبيان رصد الم�ش

   قاعدة بيانات الحالت.

   قاعدة بيانات الحالت.

وع.    مقابلة/استبيان رصد الم�ش

ات المحتملةنوع الأنشطةالهدف سبل التحققالمؤ�ش
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الأداة 63

حماية الأطفال ومحاسبة الجناة عىل 
النتهاكات )تابع(

التوعية )الوقاية(

الرصد

بالغ الإ

المنارصة المحلية

المنارصة الدولية

  %×× من الأطفال المتعرف عليهم من خالل رصدنا ُفصلوا عن القوات أو الجماعات المسلحة ودمجوا
ي أماكن بديلة.

بعائالتهم ومجتمعاتهم أو �ز

   %×× من الأطفال المتعرف عليهم من خالل رصدنا والذين ُفصلوا عن القوات أو الجماعات المسلحة 
ي أماكن بديلة عاودوا النضمام للقوات أو الجماعات

وأعيد دمجهم بعائالتهم أو مجتمعاتهم أو �ز
المسلحة.

   %×× من أعمال المنارصة الخاصة بالمتابعة تؤدي إل نتيجة محسوسة )مثال: إخالء جماعة مسلحة 
نسانية، بدء أعمال تطه�ي حقل ألغام، إنهاء تهديد/مضايقات  لمدرسة، وقف منع وصول المساعدات الإ

بعينها(.

طة أو المحاكم تم التعامل     ××% من الأطفال ضحايا النتهاكات الجسيمة الذين كانوا عىل اتصال بال�ش
معهم باستخدام آليات مخصصة لالأطفال بما يتوافق مع المعاي�ي الخاصة بعدالة الأحداث.

ي تمت إحالتها لموفري خدمات
ي ××% من حالت النتهاكات الجسيمة ال�ت

بدء التحقيقات الجنائية �ز
المساعدة القانونية من قبل منظمتنا.

ي
بالغ انعكست بدقة �ز ي تم التعرف عليها من خالل رصد آلية الرصد والإ

بواعث القلق الأساسية ال�ت
ز العام. التقارير السنوي أو التقارير الُقطرية الخاصة بالأم�ي

   قاعدة بيانات الحالت، تقارير متابعة الحالت، 
وع.  مقابالت/استبيانات رصد الم�ش

   قاعدة بيانات الحالت.

   قاعدة بيانات الحالت، تقارير متابعة الحالت.

   قاعدة بيانات الحالت، تقارير متابعة الحالت.

ز العام.    التقارير السنوية أو الُقطرية الخاصة بالأم�ي

الأدوات ذات الصلة
الأداة 17 – أسئلة توجيهية “استيضاح الأهداف والتوقعات قبل النخراط 

بالغ” ي آلية الرصد والإ
�ز

الأداة 14 – قائمة معلومات “لماذا تختار المنظمات غ�ي الحكومية 
بالغ؟” ي آلية الرصد والإ

المشاركة �ز

ز رصد النتهاكات الجسيمة والوقاية  الأداة 51 – قائمة معلومات “الربط ب�ي
منها والستجابة لها”

بالغ ونظام التجمعات” الأداة 52 – قائمة معلومات “آلية الرصد والإ

الأداة 53 – أسئلة توجيهية “وضع خارطة موفري الخدمات والتعرف عىل 
مسارات الإحالة”
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)تكملة(

ات المحتملةنوع الأنشطةالهدف سبل التحققالمؤ�ش




