
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6معيار رقم 

 األطفالرصد حماية 

 
رصد حماية الطفل هو جمع وتحليل واستخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بحماية الطفل بشكل مستمر ومنتظم. يشير رصد حماية الطفل 
إلى الجهود المستمرة لرصد قدرات ومخاطر ومصادر قلق ومخالفات حماية الطفل في سياق إنساني معين بهدف تقديم أدلة على مخاطر 

 ل والقدرات الموجودة إلثراء التحليل واالستراتيجية واالستجابات. حماية الطف
 

يتطلب رصد حماية الطفل نهًجا تعاونًيا ومنسًقا يجمع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة التي لديها بيانات ومعلومات تعكس تنوع 
ة التي يواجهونها.  تتمثل نقطة البداية في تطوير نظام األطفال والمراهقين )بما في ذلك العمر والجنس والتنوع الفكري( ومخاطر الحماي

مراقبة حماية الطفل في تحديد هدفه ووضع المؤشرات )أو احتياجات المعلومات( التي سيتم رصدها. وتختلف هذه االحتياجات من 
الحتجاز واالتجار باألطفال المعلومات حسب السياق ، ويمكن أن تشمل مجموعة متنوعة من القضايا واالحتياجات ، مثل االختطاف وا

، لتوظيف وأسوأ أشكال عمل األطفال والصحة العقلية والضغوط النفسية واالجتماعية والعنف الجسدي ، بما في ذلك القتل والتشويه ، ا
 (.لجنساني )VBGSوالجنسي العنف ، والعائلي الفصل وا
 

ارات األخالقية. "ال ضرر" ، و "أفضل مصلحة للطفل" ، و "السرية في تصميم وتنفيذ نظام مراقبة حماية الطفل ، يجب مراعاة االعتب
والموافقة المستنيرة" هي المبادئ األساسية التي يجب مراعاتها لنظام مراقبة حماية الطفل. عالوة على ذلك ، يجب أن تقوم مبادئ إدارة 

 راقبة حماية الطفل. ( بتوجيه التصميم والتنفيذ وقياس تأثير وتقييم نظام مMIPمعلومات الحماية )

 
 المعيار

يتم جمع البيانات والمعلومات الموضوعية وفي الوقت المناسب حول اهتمامات حماية الطفل وإدارتها وتحليلها واستخدامها بطريقة مبدئية 

 وآمنة وتعاونية لتمكين إجراءات الوقاية والرد على المعلومات.

 

 اإلجراءات الرئيسية

 الجاهزية

 مالحظة للمراجعين

 (SPPMSللمعايير الدنيا لحماية الطفل في األعمال اإلنسانية ) 2012هذا المشروع هو نسخة محدثة من وثيقة عام 

 

شروع هو هذا ير م ير مّدعم غ ّاي لم غرض ل شاورات ل م توي .ال ح ند ي ت س م لى ال ة أخطاء ع حوي فردات ن تم .وم ي س  

صالح ي هذه إ صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م  .ال

  

الطفل هي معايير. فهي ليست إرشادات حول كيفية إعداد البرامج. حيث تقدم هام: يرجى األخذ بعين اإلعتبار بأن المعايير الدنيا لحماية 
يجب على العاملين الرجوع إلى   المعايير األساس الالزم لما يجب تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد من أعمال اإلنسانية لحماية الطفل.

 تحقيق المعايير.ملف اإلرشادات الموجودة في قسم المراجع للحصول على معلومات عن كيفية 

 

 يرجى مالحظة أن هذا اإلصدار يحتاج إلى تعديل كبير من خالل اختصار الطول للحفاظ على المعايير في حجمها اإلجمال الحالي. 
 

هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟ هل هناك أي نقاط رئيسية   عند مراجعة هذا الملف يرجى التفكير فيما يلى: هل هو مفيد لالخصائيين؟
 ة؟ ما هي النقاط غير الضرورية والتي يمكن إزالتها؟ناقص

 

 (.droWالرجاء استخدام نموذج المالحظات المرافقة )عبر اإلنترنت أو م  كيفية تقديم التعليقات على هذا المسودة: 

 شكًرا على مساهمتك في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل!



 

 

االحتياجات والمخاطر المتعلقة بحماية الطفل اإلنسانية التي تتطلب الرصد )لرصد الحالة( أو مناطق البرنامج التي يجب تحديد  .1.6

 مراقبتها )لرصد االستجابة(.

تحديد مجموعة مشتركة من المؤشرات )االحتياجات من المعلومات( المالئمة لسياقها من الناحية السياقية والثقافية الستخدامها  .1.6

 المؤشرات المصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة كحد أدنى.  -ل منهجي عند تفعيل آلية مراقبة حماية الطفل بشك

تخطيط أنظمة المراقبة وجمع البيانات الموجودة مسبًقا عبر جميع القطاعات التي تحتوي على بيانات أو معلومات خاصة بحماية  .1.6

( إلنشاء خط أساسي للبيانات والمعلومات عبر أصحاب المصلحة الرئيسيين SDS)الطفل ، وقم بإجراء مراجعة البيانات الثانوية 

ت لتدخالة ، والمحفزامل العول ، والوصورات ، ومدى القد، والعامة المخاطر بما في ذلك: الجنس والعمر وتصنيف اإلعاقة ، وا

 لطفل.احماية ل لموصى بها في مجاالوية / وألذات ا

نفيذ رصد حماية الطفل وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في نظام مراقبة تحديد المنهجيات المناسبة لت .1.6

 حماية الطفل، بالتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى المعنية بحماية الطفل.

 ضمان أن تكون قدرة التحليل وخطة التحليل لرصد حماية الطفل مناسبة للغرض. .1.6

 دل المعلومات لتبادل المعلومات بطريقة آمنة ومسؤولة وهادفة بين أصحاب المصلحة المعنيين.إنشاء ومواءمة بروتوكوالت تبا .1.1

عند تصميم نظام مراقبة حماية الطفل ، يجب مراعاة متطلبات اإلبالغ الحالية ضمن االستجابة اإلنسانية ؛ فضال عن المتطلبات  .1.6

أن اإلبالغ واإلحالة سيجريان بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب واألساليب المالية واللوجستية الخاصة ببلد معين للتأكد من 

 دون ازدواجية وتزايد أعباء اإلبالغ.

عند إجراء مراقبة لحماية الطفل من خالل جمع البيانات والمعلومات األولية ، تأكد من أن موظفي حماية الطفل وأعضاء المجتمع  .1.6

خاصاً ألدوارهم في المراقبة ، بما في ذلك االعتبارات األخالقية واعتبارات  المشاركين في مراقبة حماية الطفل يتلقون تدريباً 

 الحماية والسالمة للمراقبين أنفسهم.

ضمان أن جامعي البيانات لديهم المهارات والقدرات ذات الصلة للقيام بجمع البيانات بطريقة آمنة وسهلة المنال ومسؤولة ويتم  .1.6

راط بطريقة محترمة وآمنة وكريمة ، واستخدام أدوات الرصد ذات الصلة بشكل مناسب ، تدريبهم على مهارات االتصال لالنخ

 وااللتزام ببروتوكوالت المراقبة.

( ، من الضروري تحديد الشركاء الذين PSPفي حاالت النزاع المسلح ، حيث تم إنشاء آلية األمم المتحدة للرصد واإلبالغ ) .1.66

ن االنتهاكات الجسيمة لحقوق األطفال الذين يكونون مدربين بشكل كاف ، وأن االعتبارات لديهم القدرة على المراقبة واإلبالغ ع

 المتعلقة باألمان واألخالقيات و الضمانات موجودة.

 تطوير نظام إحالة يغطي األنظمة الموجودة مسبًقا والفجوات المحددة. .1.66

لتبادل النتائج وكيفية استخدام البيانات / المعلومات. وينبغي ضمان آليات ردود فعل المجتمع فيما يتعلق بجمع البيانات األولية  .1.66

 القيام بذلك في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة مع األخذ في االعتبار مبدأ عدم الضرر.

 تقييم وضمان توافر القدرات التقنية لحماية الطفل وإدارة المعلومات لتنفيذ نظام مراقبة حماية الطفل. .1.66

 الرد

 الح الفضلى للطفل كاعتبار رئيسي عند جمع المعلومات وكذلك الموافقة المستنيرة.الحفاظ على المص .1.66

النظر في وتقدير ، إن أمكن ، نقص اإلبالغ )نسبة الحاالت غير المبلغ عنها( أو اإلفراط في اإلبالغ )الحاالت المبلغ عنها عدة  .1.66

 مرات( ، وتحليل أسباب كليهما.

آلية الرصد واإلبالغ وتشكل فرقة رصد وإبالغ قطرية ، فإن ينبغي على المنظمات المشاركة عندما تكون األمم المتحدة قد أنشأت  .1.61

أن تشارك ، وترصد وتبلّغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في كل بروتوكوالت البلدان ، وأن تكون على دراية بآليات 

 استجابة. اإلحالة والمتابعة ، وأن تستخدم هذه اآلليات ، وتتأكد إذا تم تقديم

ضمان أن يكون بين موظفي المؤسسات / الهيئات الحكومية أو المجتمعية من هم على علم بمسؤوليتهم عن إحالة الحاالت الفردية  .1.66

 ، والحفاظ على حسن القيادة في آليات اإلحالة ، وتدريبهم على كيفية إحالة القضايا.

التنسيق يناقشون كيفية جمع المعلومات من خالل أنشطة المراقبة ،  التأكد من أن المنظمات القائمة أو األشخاص المسؤولين عن .1.66

 واستخدامها بأمان.

التأكد من أن االحتياجات المميزة المحددة من بيانات مفصلة تعكس التحليل المستخدم لبرمجة حماية الطفل والدعوة وإدماجها في  .1.66

ى التنسيق بين الوكاالت ، حدد االستجابات المناسبة للحاالت الخطط االستراتيجية واالستراتيجيات ونداءات التمويل. على مستو

 (.15و  4و  3واالنتهاكات )انظر المعايير 

 (.5ضمان اتباع الممارسات الجيدة في إدارة المعلومات )انظر المعيار  .1.66



 

 

حماية الناتجة عن نظام ( تأثيرات ال3( نظام مراقبة حماية الطفل ، و 2( مشاركة المعلومات ، 1يجب بذل الجهود لتقييم تأثير  .1.66

 مراقبة حماية الطفل.

 

 القياس

 مالحظات النتائج المستهدفة مؤشر النتائج

جعة رامل و / أو فطلالمتعلقة بحماية اجع راللمراض ستعراء اجم إيت 1.6

ب صحار أعبه عليق متفس ساط أضع خومها لداستخواية ولثانت البياناا
 نئيسييرلالمصلحة ا

  نعم

مجموعة مشتركة من المؤشرات واستخدامها من قبل جميع  يتم اعتماد 2.6

 الوكاالت وأصحاب المصلحة المشتركين في نظام مراقبة حماية الطفل.

  نعم

يتم االتفاق على إطار مشترك لرصد حماية الطفل من أجل منهجية جمع  3.6

 البيانات وتحليلها وإدارة البيانات.

  نعم

حماية الطفل لتمكين اإلجراءات الذكية للوقاية . تستخدم النتائج من مراقبة 4.6

 والرد.

  نعم 

البيانات والمعلومات الواردة في نظام مراقبة حماية الطفل هي ، على  5.6

األقل ، مصنفة حسب الجنس والسن واإلعاقة في أعقاب قطع معايير 
 تصنيف مقاييس أسفير .

  نعم

في المائة من الموظفين المدربين والذين يتمتعون بالكفاءات والقدرات   6.6

 ذات الصلة لالضطالع بمهامهم في إطار نظام رصد حماية الطفل. 

100 %  

  %50 متوسط النسبة المئوية لعضوية اإلناث في فرق الرصد. 7.6 

حيث توجد آلية الرصد واإلبالغ، يتم رصد االنتهاكات الجسيمة ضد  8.6

األطفال واإلبالغ عنها حسب إجراءات كل بلد وفقا لـ "الدليل الميداني 
آللية الرصد واإلبالغ"، ويتم رصد العنف الجنسي وفقا للتوجيهات ذات 

 الصلة.

  نعم

يتم التشاور مع الفاعلين المحليين وقادة المجتمع في تصميم نظام مراقبة  9.6
 حماية الطفل.

100 %  

يتم إنشاء واستخدام بروتوكول )بروتوكوالت( مشاركة البيانات   10.6
 والمعلومات من قبل أصحاب المصلحة المعنيين

  نعم

وضعت بروتوكوالت وإجراءات لرصد حماية الطفل فيما يتعلق  11.6
بجمع وإدارة واستخدام البيانات والمعلومات الحساسة المتعلقة بنظام 

 مراقبة حماية الطفل.

  نعم

  

 المذكرات التوجيهية



 

 

 . استعراض البيانات الثانوية ورسم خرائط لمصادر معلومات حماية الطفل القائمة:1

تتمثل الخطوة األولى في إنشاء نظام لرصد حماية الطفل في تحديد هدف النظام. تتضمن هذه الخطوة تحديد احتياجاتك من المعلومات فيما 

لها األطفال ، باإلضافة إلى كيفية استخدام هذه المعلومات ومن يستخدمها. بعد تحديد الغرض يتعلق بمخاطر حماية األطفال التي يتعرض 

من األنظمة واحتياجات المعلومات، يجب تخطيط أنظمة المراقبة والرصد الحالية من أجل فهم الوضع والفجوات المحتملة في البيانات أو 

ديد البيانات والمعلومات الموجودة بالفعل وكذلك تحديد الفجوات المحتملة في البيانات المعلومات. تساعد المراجعة الثانوية للبيانات في تح

 والمعلومات.  

 

أثناء إجراء مراجعة البيانات الثانوية ، ينبغي إجراء مسح لألنظمة القائمة وأصحاب المصلحة الذين يجمعون المعلومات ذات الصلة 

ئط لمصادر معلومات حماية الطفل هو "أداة مراجعة البيانات الثانوية لحماية الطفل في بحماية الطفل. نقطة مرجعية جيدة في رسم خرا

حاالت الطوارئ" وأداة "االستعراض المكتبي لحماية الطفل في حاالت الطوارئ".  إذا كان استعراض البيانات الثانوية، يسلط الضوء 

كثر مالءمة لجمع تلك المعلومات يجب إنشائه باإلضافة لعمل بروتوكول على الفجوات في االحتياجات من المعلومات، إذن فإن النظام األ

مشاركة. واعتماًدا على فجوات المعلومات، سيتم اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت أفضل طريقة لمعالجة الفجوة تتمثل في إجراء تقييم 

هما يتطلب جمع البيانات األولية.  انظر "مخطط تدفق التقييم )وما نوعه( أو إنشاء نظام مراقبة )لالستجابة و / أو مراقبة الحاالت(. كال

( للمساعدة في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تقييم، واألداة المناسبة لذلك. إذا كان 4لحماية الطفل في حاالت الطوارئ" )المعيار 

لطوارئ لمخططات تسلسل القرارات لكل من هناك حاجة إلى نظام مراقبة، انظر ملحقات مجموعة أدوات حماية الطفل في حاالت ا

 مراقبة الحالة والرد.  يمكن أن تشمل بيانات حماية الطفل الحالية ومصادر المعلومات

 األساليب الوطنية لرصد حقوق الطفل أو حماية الطفل 

 أنظمة مراقبة الحوادث أو اإلصابات الوطنية أو المحلية 

 النظم الصحية، والشرطة، ونظم التعليم( روتين إدارة البيانات )على سبيل المثال من 

 عمليات التصنيف 

 عمليات التقييم، بما في ذلك الحماية وتقييمات حماية الطفل 

 نظم رصد الحماية أو حماية الطفل 

 أنظمة إدارة القضايا، بما في ذلك نظام الرصد الدولي لحماية األطفال ونظام الرصد الدولي للعنف القائم على نوع الجنس 

 الحماية المجتمعية آليات 

  لجان الحماية، أو لجان اإلدارة –مخيم الالجئين والمشردين داخليا 

 )النظم القطاعية اآلخرى )الصحة، التعليم، المياه والصرف الصحي، تنسيق وإدارة المخيمات 

 ( آلية الرصد واإلبالغPSP بشأن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في حاالت النزاع المسلح ، التي ) أنشئت من خالل

 مجلس األمن

 ( ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغPPSPعلى العنف الجنسي، وإعدادها من خالل مجلس األمن ) 

يجب مراجعة المصادر األخرى لبيانات ومعلومات حماية الطفل بشكل منهجي، بما في ذلك مراجعة مصادر البيانات والمعلومات 

لومات باإلضافة إلى أي متطلبات لـآلية الرصد واإلبالغ أو لترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ األخرى ذات الصلة، ويجب وضع هذه المع

 ، ويجب تبادل المعلومات مع هاتين اآلليتين.

 . التنسيق والتعاون:2

مع الجهات المعنية  التنسيق والتعاون جانب هام عند تنفيذ نظام رصد حماية الطفل، لضمان استخدام الموارد بكفاءة. وهذا يشمل التنسيق
بحماية الطفل، فضالً عن الحماية والجهات الفاعلة األخرى في القطاعات التي تشارك في األنشطة أو الردود المتعلقة بالطفل. من المهم 

شرات وجود نظام متفق عليه إلدارة المعلومات وجمع المعلومات على الورق وكذلك إلكترونًيا، بما في ذلك النماذج المشتركة والمؤ
ومجموعات البيانات الدنيا وإرشادات األمان وما إلى ذلك. وحيثما يكون ذلك مناسًبا ، يجب أن تكون هذه الجهود جزًءا من مجموعات 

 (.5و  1العمل أو نظام المجموعات العنقودية األوسع نطاقاً )انظر المعيارين 

 

الحماية، سيكون من المهم الربط مع شركاء التنفيذ المعنيين لدعم  على وجه الخصوص، في السياقات التي يتم فيها إنشاء نظم مراقبة
( وضع بروتوكوالت 2( احتياجات معلومات حماية الطفل في جهود مراقبة الحماية عند االقتضاء، و 1الجهود التي يتم بموجبها دمج 

 تبادل المعلومات. لتقاسم النتائج.  
 



 

 

 . القدرات والمهارات:3

تأهب، ينبغي تدريب جميع موظفي حماية الطفل على "حقوق اإلنسان الدولية" بما في ذلك حقوق الطفل، وقانون كتدبير من تدابير ال

الالجئين والقانون اإلنساني، باإلضافة للتشريعات الوطنية بشأن المسائل المتعلقة بحماية الطفل. أثناء االستجابة، يجب أن يكون جميع 

راية بكيفية إحالة الحاالت بأمان إلى أنظمة المراقبة. ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين، بما في ذلك العاملين في المجال اإلنساني على د

الوكاالت الشريكة وأعضاء المجتمع المدني ، وكذلك السلطات الوطنية / المحلية المشتركة في رصد حماية الطفل )باستثناء آلية الرصد 

غ حيث ال تشارك السلطات الوطنية( تدريباً متخصصاً في إجراء المقابالت الودية وتقييم واإلبالغ و ترتيبات الرصد والتحليل واإلبال

المخاطر عند األطفال والعجز. والسالمة والتقارير الحساسة للنزاعات وعمليات اإلبالغ والمنهجيات وجمع المعلومات. وينبغي أن يشمل 

ة الهوية والسرية؛ حقوق األطفال في االستماع إلى آرائهم والمشاركة في التدريب ما يلي: حق الفتيات والفتيان في الخصوصية وحماي

القرارات التي تؤثر عليهم؛ وحق األطفال في الحماية من األذى والعقاب. رصد حماية األطفال ينبغي أن تخطط أيضا للدعم المناسب الذي 

على خصوصيتهم. وبالنسبة للمبادرات الموكلة لمجلس األمن  قد يكون الزما باألطفال ذوي اإلعاقة للتواصل وإعطاء الموافقة والحفاظ

مثل آلية الرصد واإلبالغ وترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ، ينبغي تدريب موظفي الرصد بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية المحددة 

 ذات الصلة.

 . التحليل4

المخاطر الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل، بما في ذلك السياق الذي تنشأ من تحليل البيانات والمعلومات الحالية من أجل تحديد االتجاهات و

خالله هذه القضايا، وكيفية االستجابة لها. ينبغي إجراء تحليل للسياق والنظر في مسائل مثل الوصول واألمن والمخاطر والتهديدات 

امنة وعوامل الخطر لألطفال وأسرهم والمجتمعات؛ وتضمين المحتملة للحماية عند القيام برصد؛ االحتياجات المحددة واألسباب الك

اعتبارات محددة للعمر والجنس واإلعاقة وتصنيفات أخرى ذات صلة قد تؤثر على هذه القضايا وتكون ذات صلة بتحقيق مبادئ عدم 

وجودة والمتاحة التي يمكن أن التمييز ومصلحة الطفل الفضلى. وينبغي أن يأخذ في االعتبار تخصيص الموارد ومصادر المعلومات الم

 تغذي آلية الرصد. 

 

عند جمع البيانات وتنقيتها وتحليلها، استخدم التحليل القائم على األدلة لتحديد األشخاص األكثر عرضة لخطر العنف أو االستغالل أو 

ذات الصلة التي تم جمعها. فكر في ذلك اإلهمال أو سوء االستخدام، باإلضافة لتحليل للعمر والجنس واإلعاقة وغير ذلك من المعلومات 

وإجراء اإلحاالت الالزمة. النظر في احتياجات خطط البرمجة  -كل من الجغرافيا والخدمات المتاحة  -بمعلومات عن تغطية االستجابة 

ليلها من أجل االستجابة بشكل المختلفة / الجديدة ، والتصاميم ، والدعوة ، أو جهود جمع األموال المشتركة على أساس البيانات التي تم تح

أفضل لالحتياجات المحددة من خالل الرصد. مع مرور الوقت، حدد أي اتجاهات وتصرف حسب الضرورة. التحليل يسمح بوضع 

التشكيالت الجانبية لمختلف احتياجات وواقع مجموعة من الفئات السكانية المعرضة للخطر، ويحدد كيف وما إذا كان يجري تلبية 

تهم القائمة من قبل نظم حماية الطفل وقطاع االستجابة اإلنسانية لحماية الطفل. من المهم أن تشمل تحليالً لالتجاهات واألنماط في احتياجا

 إطار العملية.

 

 . االستجابة البرمجية:5

جة وتقديم الخدمات ، بما ينبغي تنفيذ رصد حماية الطفل بهدف رئيسي هو اإلبالغ عن مخاطر حماية الطفل من أجل إعالم وتحسين البرم

في ذلك أنشطة الوقاية واالستجابة ؛ والقيام بالدفاع ودعم المساءلة. عندما تكون هناك مجموعة لتنسيق حماية الطفل ، يجب على 

 األعضاء تزويد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالمعلومات حول:

ة وغير المتخصصة اإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل وإحالة حاالت حيث يمكن للجهات الفاعلة المتخصص –اإلبالغ عن اإلحالة •  

 محددة إلى آليات الرصد المناسبة.

 حيث يمكن للمراقبين أن يحيلوا بأمان وشفافية حاالت محددة من األطفال للمتابعة المناسبة وفي الوقت المناسب. –إحالة الحالة • 

 . المشاركة المجتمعية:6



 

 

األطفال والمجتمع المحلي ومجموعات المجتمع المدني ، بهدف تعزيز أدوارهم الحالية في حماية األطفال ، بما في وينبغي التشاور مع 

ذلك الحاالت التي يكون لدى األطفال وغيرهم من أصحاب المصلحة خبرة في االضطالع بأنشطة الرصد.  يجب إعالم الفتيات والفتيان 

عات الممثلة تمثيالً ناقصاً حول أنشطة الرصد والنتائج المحتملة للرصد ، بحيث تكون توقعاتهم ومقدمي الرعاية وقادة المجتمع والمجمو

بشأن االستجابة والمساءلة واقعية. ينبغي للوكاالت تعزيز المشاركة على نطاق أوسع في أنشطة رصد حماية الطفل لألطفال واآلباء 

مما كاء ، لشرالرصد بين ل امن خالدة لمحدالطفل امخاطر حماية ن بشأ تالتصاالاينبغي توحيد ء ، القتضااعند وأفراد المجتمع. و

 يةدفردر لصعب تحديد مصاامما يجعل من ، يجعلها عامة 

 . رصد االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في النزاعات المسلحة:7

تقديم معلومات موثوقة وفي الوقت ( لPSPالذي أنشأ آلية محددة للرصد واإلبالغ ) 1612، أصدر مجلس األمن القرار  2005في عام 

المناسب عن "االنتهاكات الجسيمة" لحقوق األطفال التي ترتكب في حاالت النزاع المسلح )أو حاالت القلق(. تم تعزيز آلية الرصد 

 2225( و 2014) 2143( و 2012) 2068( و 2011) 1998( و 2009) 1882واإلبالغ بعدد من القرارات الالحقة ، بما في ذلك 

 (. االنتهاكات الجسيمة الستة التي ترصدها هذه اآللية:2015)

 قتل األطفال وتشويههم;•  

 تجنيد واستخدام األطفال في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة؛• 

 شن الهجمات على المدارس والمستشفيات;• 

 االغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد األطفال;• 

 اختطاف األطفال; و• 

 منع وصول المساعدة اإلنسانية إلى األطفال.•  

 هذه القائمة ليست شاملة لجميع االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال أثناء النزاع ، ولكن هذه األمور قد تم تحديدها على أنها انتهاكات

حقق منها في البلد ، ثم يتم إرسالها إلى مقر تستحق االهتمام على سبيل األولوية. يتم رصد حوادث االنتهاكات الجسيمة واإلبالغ عنها والت

لصراع األمم المتحدة ومجلس األمن للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها. يقدم األمين العام لألمم المتحدة كل عام تقريراً سنوياً عن األطفال وا

باستثناء منع وصول المساعدات اإلنسانية  المسلح ، يحدد هوية مرتكبي هذه االنتهاكات من الحكومات وغيرها. تعتبر جميع االنتهاكات

والتي يمكن أن تؤدي إلى إدراج األطراف في التقرير السنوي ، وتحفز إنشاء آلية الرصد والتبليغ.  -من االنتهاكات "المحرضة" 

خاصة بكل بلد ويمكنه أن يستعرض الفريق العامل التابع لمجلس األمن والمعني باألطفال والصراع المسلح تقارير آلية الرصد والتبليغ ال

يوصي بإجراءات وردود محددة من مجلس األمن. ويمكن أن يشمل ذلك إجراءات موجهة ضد أفراد معينين يواصلون ارتكاب انتهاكات 

ت جسيمة ضد األطفال. تتيح عملية آلية الرصد والتبليغ أيضاً إمكانية إشراك أطراف النزاع في وضع وتنفيذ خطط عمل للتصدي لالنتهاكا

 التي أدرجت في قوائمها ، ووضع استجابات منسقة ومالئمة الحتياجات األطفال من جانب أصحاب المصلحة المعنيين.

وتجدر اإلشارة إلى أن عملية التحقق من االنتهاكات يمكن أن تكون طويلة وصعبة ، وأن الحد األدنى يمكن أن يكون عاليا ، وبالتالي فإن 

ر آلية حساسة اللتقاط جميع االنتهاكات المرتكبة ضد األطفال ؛ وبدالً من ذلك ، فإن األرقام التي يتم اإلبالغ آلية الرصد والتبليغ ال يعتب

 عنها من خالله تعكس األحداث التي تم اإلبالغ عنها والتحقق منها خالل فترة التقرير ويمكن اعتبارها أقل من إجمالي الحوادث.
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