
 

تبادل بيانات حوادث العنف القائم على النوع  :7الفصل 
االجتماعي وتطوير بروتوكوالت تبادل المعلومات بين 

 الوكاالت 

 

 القائم على النوع االجتماعي فنظام إدارة معلومات العن

 

 

 

 دليل المستخدم



7.1  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 بين المعلومات تبادل بروتوكوالت وتطوير االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث بيانات تبادل	:7الفصل 

	 الوكاالت
 

 

 الرئيسية األفكار

	  معه بحيطة.نظراً للطبيعة الحساسة لبيانات العنف القائم على النوع االجتماعي، فإن تبادل المعلومات بين الوكاالت والمؤسسات البد من التعامل 

 يتمثل الھدف من بروتوكول تبادل المعلومات في مساعدة الوكاالت في التغلب على التحديات ذات الصلة بتبادل المعلومات، ووضع مبادئ
توجيھية واضحة ألي تبادل لمعلومات عن حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي ولحماية الناجين مع تعزيز شكل أفضل من التنسيق في 

   مجال العنف القائم على النوع االجتماعي.

 ينبغي على المؤسسات الراغبة في تبادل المعلومات مع أي مؤسسة أخرى خارجية تطوير بروتوكول لتبادل المعلومات بين الوكاالت للمساعدة
  على تبادل المعلومات تبادالً فعاالً وأخالقياً.

نف القائم على النوع االجتماعي في المرفق و والتعليمات المفصلة في نھاية ھذا الفصل لمساعدة يمكن استخدام قالب بروتوكول تبادل معلومات الع
 المؤسسات على تطوير بروتوكولھا الخاصة.



7.2  ل ادل :7 الفص ات تب ف حوادث بيان ائم العن ى الق وع عل اعي الن ر االجتم روتوكوالت وتطوي ادل ب  تب
ات ن المعلوم االت بي الوك

 

 

 

 األساسية المصطلحات

	
عة:  ھي البيانات التي تم جمعھا أو دمجھا معاً. بيانات مجمَّ

 .ةھويال مخفيةبيانات يمكن اإلشارة إليھا أيضاً بعبارة  التي يمكن استخدامھا لتحديد ھوية األفراد. بيانات خالية من المعلومات بيانات مجھولة المصدر:

آلخرين ھو حق والتزام ضمنيان بين القائمين على توفير الخدمات يتعلقان بامتناعھم عن الكشف عن أي معلومات أفصح عنھا أحد الناجين أو إطالع ا السرية:
ً على كيفية  شخص المعني موافقة صريحة ومستنيرة للقيام بذلك. عليھا، إال إذا منح ال وال تنطوي السرية فقط على كيفية جمع المعلومات، ولكن أيضا

 .مع اآلخرين اوتبادلھحفظھا 

 المنفِّذة.ھي الوكالة التي تم االتفاق عليھا لتجميع التقارير المشتركة ودمجھا وإعادة إرسالھا إلى الوكاالت  وكالة تجميع البيانات:

، (ب) االجتماعي ھم مختلف وكاالت ومنظمات العنف القائم على النوع والتي (أ) تقدم الخدمات للناجين من العنف القائم على النوع الشركاء المنفذون:
  تجمع البيانات.و

 ل عملية تبادل المعلومات.ھي وثيقة تحدد مجموعة من المبادئ التوجيھية التي تتبعھا المنظمات خال بروتوكول تبادل المعلومات:

، لتبادل القائم على النوع االجتماعيھي موافقة أحد الناجين، الذي يدرك اآلثار المترتبة على تبادل البيانات الخاصة بحادثة العنف  الموافقة المستنيرة:
 في ظل ظروف معينة الخاصة بهالمعلومات 

المدخلة في صحيفة بيانات الحادثة بسجالت األحداث (بحيث يمثل كل صف إحدى الحوادث المبلغ ھي صفوف أو "سطور" من البيانات  البيانات السطرية:
  عنھا).



7.3  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

	مقدمة
 تسھيل تبادل المعلومات بين الوكاالت.في إنشاء نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي،  يتمثل أحد أسباب

القائم على النوع االجتماعي، فإن تبادل المعلومات إلعداد إحصاءات إقليمية أو بين نظراً للطبيعة الحساسة لبيانات العنف 
ال بوعلى مقدمي الخدمات حماية حق عمالئھم في السرية وعدم المجازفة بلفت االنتباه   الوكاالت البد من التعامل معه بحيطة.

   أنفسھم أو عمالئھم أو مجتمعاتھم المحلية.إلى مبرر 

ً من عناصر التنسيق والتعاون بين الوكاالت.ُيعد تبادل  البد من دراسة موازنة المخاطر والفوائد   المعلومات عنصراً أساسيا
المحتملة لتبادل بيانات الحوادث دراسة متأنية، ألنه غالباً ما يكون ھناك عدم توافق في اآلراء بين الوكاالت حول المعلومات 

في بعض األحيان يكون عدم توافق اآلراء في البداية غير واضح   حت أي الظروف.التي ينبغي تبادلھا ومع أي الجھات وت
ألن المؤسسات المختلفة قد تفترض أنھا متفقة على الجھات التي ستتلقى البيانات وكيفية استخدامھا، ولكن ھذه االفتراضات قد 

مؤسسات بشأن تبادل البيانات من شأنه تجنب ھذه فالتوثيق الصريح لالتفاق بين ال  تسبب مشاكل مع التقدم في دورة المشروع.
 المشاكل ويرسم دورات تقارير يمكن التنبؤ بھا.

يناقش أھمية تبادل البيانات بالطريقة الالئقة فيما يتعلق ببيانات العنف القائم على النوع االجتماعي ويقدم بعض  7الفصل 
ن واألخالقي للبيانات التي أنتجھا نظام إدارة معلومات العنف القائم المبادئ التوجيھية األساسية حول كيفية ضمان التبادل اآلم

مع تعزيز التنسيق الفعال في مجال والغرض الرئيسي من ھذه المبادئ التوجيھية ھو حماية الناجين  على النوع االجتماعي.
   .العنف القائم على النوع االجتماعي

ً كبيراً، ال يقصد بھذه المبادئ التوجيھية أن تكون قواعد ثابتة حول كيفية نظراً الختالف السياقات المحددة  ظة:وملح اختالفا
تبادل معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي، بل يقصد منھا أن تساعدك على التفكير في القضايا ذات الصلة بتبادل 

 حتياجاتك.المعلومات لمعاونتك على تكييف بروتوكوالت تبادل المعلومات مع سياقك وا

يبرز القسم األول الخطوط العريضة لتحديات وفوائد تبادل المعلومات، ويشرح لماذا قد ال   ينقسم ھذا الفصل إلى قسمين:
ويشرح الجزء الثاني ماھية  التبادل مناسباً، ويصف معايير أخالقية ھامة يجب مراعاتھا قبل تبادل البيانات. ھذا يكون

ً لوضع بروتوكول تبادل المعلومات ويعرض دليل مفصل للمساعدة في عملية تطوير بروتوكول تبادل المعلومات، و يقدم قالبا
 بروتوكول تبادل المعلومات بين الوكاالت.
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 اعتبارات لتبادل المعلومات
 التحديات وكيف يتعامل معھا نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

 والممارسات السيئة في مجال تبادل المعلومات بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي:ھناك عدد من القضايا 

ً ما يغيب عن الجھات  اتخاذ القرارات بشأن بيانات الناجين دون موافقتھم أو معرفتھم: رغم االجتھاد لتقديم المساعدة، غالبا
فنحن  كما نتعامل مع سجالتنا الطبية أو المتعلقة بصحتنا العقلية. تماًماالفاعلة اإلنسانية أن ملفات العمالء ينبغي التعامل معھا 

 ال نقبل أبداً أن يتم تبادل ملفاتنا الخاصة، والتي تحتوي على معلومات حساسة وخاصة، خارج نطاق اإلحالة الذي وافقنا عليه.
حدث فظيع قد وقع لنا، سنود احترام رغبتنا إذا ذھبنا إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية أو االجتماعية نلتمس الرعاية من جراء 

 فھذه مسألة أخالقية. في الحفاظ على سرية تلك التجربة وسرية ھويتنا أيضاً.

ال داعي له من  ىكثيراً ما ُيطلب من مقدمي الخدمات اإلفصاح عن مستوً   عدم فھم مستوى البيانات الذي يمكن تبادله:
كثيرا ما يطلب من مقدمي الخدمات الكشف عن نموذج استقاء الملومات األولي على سبيل المثال،  التفاصيل عن عمالئھم.

واستمارة التقييم (الذي ُيشار إليه أحيانا بنموذج تقرير الحوادث) للوكالة المسؤولة عن تنسيق العنف القائم على النوع 
نطاق اإلحالة (وذلك لتجنب تكرار  ال ينبغي أبداً الكشف عن ملفات العمالء خارج ألغراض جمع البيانات. –االجتماعي 

عدا ذلك، ال ينبغي اإلفصاح إال عن البيانات محددة الكمية  الناجي قصته وتاريخه)، ودون موافقة العميل المستنيرة الخطية.
ط فھذه أوالً وقبل كل شيء مسألة أخالقيات، وھناك أيضاً تداعيات محتملة من حيث األمن والسالمة ترتب و"مجھولة الھوية".

   بتبادل مستوى غير الئق من البيانات.

المؤسسات التي تقدم خدمات للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي تدرك الطبيعة الحساسة  – السالمة واألمن
والعاملين في ھو واقع عالمي للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي،  باالنتقامفالتھديد المستمر   للبيانات التي تجمعھا.

مجال العنف القائم على النوع االجتماعي والمنظمات التي تطبق برامج العنف القائم على النوع االجتماعي في جميع مراحل 
 االستجابة اإلنسانية.

ن كان ھناك ميل ألن يتم تبادل المعلومات في اتجاه واحد، عادًة مع مقدمي الخدمات الذي – تبادل المعلومات في اتجاه واحد
ً ما يكشف مقدمو الخدمات عن بياناتھم دون تلقي أية معلومات   يتبادلون البيانات مع الوكاالت المكلفة بتجميع البيانات. غالبا

فالمؤسسات المشاركة قد ال ترى البيانات المجمعة أبداً، مما يعني  عن كيفية استخدام البيانات أو األطراف التي اطلعت عليھا.
إن تبادل المعلومات في اتجاه واحد يمكن أن  .بالمزيد من المعلوماتالمزيد أو إثراء برامجھا  تعلم في تھافرص ضياعأنھا 

 يكون عامالً مثبطاً يثني المؤسسات عن تبادل المعلومات.

المؤسسات القائمة على تبادل المعلومات كثيراً ما تفشل في  – عدم وجود أي عملية أو إجراءات لتوجيه تبادل المعلومات
أحد أھداف   تحديد أي البيانات مطلوب بالفعل على أي المستويات، وألي غرض، وكيف سيتم استخدامه قبل بدء الكشف عنه.

ً ھو مساعدة المؤسسات في التغلب على ھذه الم وبالمثل، فإن   شكلة.جعل نموذج استقاء البيانات والتقييم األولي قياسيا
 المؤسسات التي تطلب تبادل المعلومات معھا كثيراً ما تفشل في توضيح البيانات المحددة التي تحتاج إليھا وألي الغايات تحتاج

إن بروتوكول تبادل المعلومات ھو مجموعة من المبادئ التوجيھية التي تتبعھا  أن تطلب ذلك. قبلھا وكيف سيتم استخدامھا إلي
وھو يساعد على تحديد أي معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ينبغي   مات خالل عملية تبادل المعلومات.المنظ

على الرغم من أن المجتمع اإلنساني قد قبل بعض المبادئ التوجيھية العامة، إال أن بروتوكوالت تبادل   تبادلھا وكيفية تبادلھا. 
 تبادلھا. بعدم اليقين بشأن أي المعلومات ينبغي تبادلھا واالستخدامات المناسبة للمعلومات المعلومات نادرة، وال يزال ھناك عد

 تحول السياقات ومستويات تبادل المعلومات



7.5  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

اإلجابات على ھذه  نظًرا ألنسؤال: "أي المعلومات ينبغي تبادلھا" و"كيف يجب استخدام المعلومات المتبادلة؟" تزداد تعقيداً 
  وتختلف باختالف السياق المحدد، حيث يتم تطبيق نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي.األسئلة تتغير 

جميع المناطق التي تستخدم نظام إدارة معلومات العنف بين  وبالتالي، فإن مستوى تبادل المعلومات ال يمكن أن يكون موحداً 
 د على أساس السياق.القائم على النوع االجتماعي، ولكن يجب أن يتحد

 على سبيل المثال، قد تجد مؤسسة ما نفسھا تتبادل المعلومات مع:

 مجموعة عمل في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي 

 موظفين آخرين داخل المؤسسة 

  تقوم بتجميع البيانات في المنطقة مختارةمؤسسة للعنف القائم على النوع االجتماعي 

 جھة مانحة في تقرير  

 مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي لإلحاالت 

 حكومة مضيفة 

 وكاالت أخرى أو أفراد يبحثون في العنف القائم على النوع االجتماعي بالمنطقة 

ن تبادل في حين أن مستوى واحداً م  لكل حالة، وبحسب الوكالة في كل حالة، فإن نوع ومستوى ونطاق تبادل المعلومات سيختلف على األرجح.
تشمل األسئلة الصعبة التي   لممارسة السيئة.على االمعلومات قد يكون مناسباً في حالة ما، فإن المستوى نفسه في موقف مختلف قد يكون مثاالً واضحاً 

 تنشأ عن ھذه المعضلة ما يلي:

 ما ھي المستويات أو الدرجات المختلفة لتبادل المعلومات؟ 

  أو موقف بعينه؟ما ھو المستوى المناسب لسياق 

  االعتبار المستويات المختلفة والسياقات المختلفة لتبادل جيًدا في ھل يمكن للمبادئ التوجيھية أو البروتوكوالت الموحدة أن تأخذ في
 المعلومات؟

لسياقات المختلفة والمستويات التي يمكن افي أحيان كثيرة جداً تسعى الناقشات حول تبادل المعلومات إلى توحيد عملية التبادل دون أخذ بعين االعتبار 
والنتيجة تكون فوضى وسوء ممارسة غير متعمد، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة فيما بين الوكاالت في مجال   لمؤسسة ما أن تتبادل المعلومات فيھا.

  تبادل معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ككل.

 

أساسية نقطة

 إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي للتصدي للتحديات المذكورة أعاله عن طريق:يسعى نظام 

ت وضع المبادئ التوجيھية ومعايير الممارسة الالزمة التي تكفل شفافية التبادل على نحو مأمون وفعال وأخالقي لبيانات نظام إدارة معلوما
 العنف القائم على النوع االجتماعي

ناقشات حول التعاون المشترك بين الوكاالت فيما يتعلق بجمع وتبادل بيانات الحوادثتسھيل الم 

تحفيز تبادل المعلومات السليم داخل مجتمع العنف القائم على النوع االجتماعي 
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 لماذا نتبادل المعلومات؟
القائم على النوع االجتماعي في  على الرغم من التحديات، يمكن لتبادل المعلومات أن يساعد في توسيع فھم تقارير العنف

ً على تحديد سياقات  سياق محدد. فعن طريق تجميع بيانات مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي والعمل معا
ويمكن لتبادل وشرح البيانات على نحو سليم، وتقديم التقارير   لما يجري. كملاألالمعلومات المبلغ عنھا، تظھر الصورة 

 أن يعمل على تحسين وضع برامج العنف القائم على النوع االجتماعي وتنسيقھا من خالل:الفعالة 

عن طريق تحليل بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي المجمعة والتي قدمتھا  – على الثغرات في البرامج تسليط الضوء
وبمجرد تحديد ھذه الثغرات، يمكن  في برنامج ما.جميع الجھات الفاعلة في سياق محدد، ستكون قادراً على تحديد الثغرات 

لجمع البيانات المحددة التي تساعد على فھم أفضل لھذه الثغرات (على سبيل المثال،  تعاونيةللجھات الفاعلة وضع إستراتيجية 
قة للمساعدة في التعرف على مشاكل محددة تحتاج إلى معالجتھا). باستخدام مجموعة  يمكن استخدام البيانات النوعية المعمَّ

أكبر من بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي، مقدمة من عدة وكاالت، تستفيد البرامج من وجود قاعدة معلومات 
ن للبرامج إلفادة عدد أكبر من السكان.  ملموسة يمكن أن ترشد عملية االستھداف المحسَّ

وقد يثمر  ة منسقة، يتم تعزيز الجھود المشتركة بين الوكاالت.عند معالجة الثغرات بطريق –تعزيز التنسيق بين الوكاالت 
عة (البيانات التراكمية التي تم  تبادل البيانات أيضاً عن تحسين آليات اإلحالة وتيسيرھا. فالعمل معاً على مناقشة البيانات المجمَّ

ً تحسين التواصل وتعزيز حلقة مردود اآلراء. التنسيق بين الجھات الفاعلة في مجال  ويمكن لتحسين  تبادلھا) يمكنه أيضا
العنف القائم على النوع االجتماعي أن يؤدي إلى تحسين االتصال بين مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي 
ه ووكاالت األمم المتحدة وھيئات تنسيق العنف القائم على النوع االجتماعي والمانحين الذين يمكنھم االستفادة من نواتج ھذ

 العملية لتحديد أولويات تخصيص األموال.

رة والمقدمة من خالل جمع  –الدعوة لتحسين وضع برامج العنف القائم على النوع االجتماعي  ة والمفسٍّ إن البيانات المجمعَّ
وتصبح مفيدة بيانات نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي من عدة وكاالت يمكنھا أن تثري جھود الدعوة 

ويمكن أيضاً أن ُتستخدم ھذه المعلومات لدفع عجلة جھود الدعوة الرامية إلى   في جمع التبرعات للبرامج الوطنية أو اإلقليمية.
تغيير أو سن سياسات جديدة وزيادة الوعي والتماس العمل المتزايد من قطاعات محددة، أو إرشاد وسائل اإلعالم بصورة 

  في البيانات التي تستخدمھا وتحديد سياق لھا. أفضل من خالل التحكم

يأخذ نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي في اعتباره وقت الموظفين من خالل  – توفير وقت الموظفين
وُتقدم إن تبادل البيانات التي تستخدم نفس المصطلحات   إمكانية تحليل البيانات على نحو سريع وفعال ويسھل تفسيره.

ن من وضع البرامج على أرض الواقع.  بالطريقة نفسھا يوفر الوقت ويمكِّن من االتصال الفعال ويحسِّ

عندما يتم تبادل اإلحصاءات الصادرة عن بيانات حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي وتجميعھا،  –تحليل االتجاھات 
حليل االتجاھات وھو ما ال يستطيعون القيام به على مجموعات البيانات يستطيع منسقو العنف القائم على النوع االجتماعي ت

فتحليل االتجاھات يتيح لمنسقي العنف القائم على النوع االجتماعي رؤية أنماط العنف المبلغ عنه، ومسارات   الصغيرة.
بتوجيه عمليات وضع البرامج اإلحالة وغيرھا من العوامل في حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي، مما يسمح لھم 

كما أن تبادل البيانات يجعل من الممكن تحليل االتجاھات عبر المواقع   .يقومون بھاوجمع األموال ودعم جھود الدعوة التي 
 الجغرافية، والفترات الزمنية، ومختلف السكان، والمؤسسات المختلفة.
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 ً  متى ال يكون تبادل المعلومات الئقا
المذكورة أعاله مھمة جداً، إال أن الكشف عن البيانات الحساسة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي رغم أن الفوائد 

(عمداً أو عن غير قصد) بطريقة ال تأخذ بعين االعتبار جميع اآلثار المحتملة يمكن أن يمثل انتھاكاً لألخالق ويعرِّض الناجين 
ً إلى سوء   للخطر. والمجتمعات المحلية والعاملين بالبرنامج كما أن تبادل البيانات بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي أيضا

الفھم من قبل األطراف الفاعلة (على سبيل المثال في وسائل اإلعالم) ممن قد ال يكونون على دراية جيدة بالسياق الذي تم فيه 
المھم أن نفھم أن الظروف قد ال تكون مناسبة عندما لھذه األسباب، من  جمع البيانات أو بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

 تبادل المعلومات أو جوانب معينة من المعلومات.

توصيات السالمة واألخالق ألغراض بحث وتوثيق ورصد العنف الجنسي في حاالت الطوارئ، والتي أعدتھا منظمة الصحة 
 العالمية، تفيد:

 بد من القيام بذلك بطريقة تضمن تجنب وقوع المزيد من "عند جمع واستخدام معلومات عن العنف الجنسي، ال
وال يشمل ذلك الضحايا والناجين وعائالتھم ومؤيديھم فحسب، ولكن أيضا  ھم جزء من العملية. منالضرر على 

 1المجتمعات المحلية، والمؤسسات التي تعمل مع الناجين، والقائمين على جمع المعلومات في حد ذاتھا".

الوثيقة ذاتھا على ثمان توصيات للسالمة واألخالق ألغراض بحث وتوثيق ورصد العنف الجنسي في حاالت تحتوي ھذه 
 الطوارئ:

                                                       
 WHO Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual ).2007منظمة الصحة العالمية ( 1

Violence in Emergencies.  
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	اعتبارات أخالقية ھامة قبل تبادل البيانات
لتبادل البيانات تبادالً أخالقياً ھناك بعض النقاط   ملكاً للناجي.تذكر، جميع البيانات التي تقوم بجمعھا ھي أوالً وقبل كل شيء 

 لمعلومات:لأي تبادل  قبلالتي يجب أخذھا في االعتبار 

 السرية:
وقد يؤدي تبادل معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي إلى لفت االنتباه غير المرغوب فيه إلى الناجين أو الوكاالت أو 

ومن ثم عليك التأكد من أن جميع المعلومات المتبادلة تحمي ھوية جميع المعنيين وتضمن سرية   عات.البرامج أو المجتم



7.9  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

مرتكب الحادثة يعني ذلك أال يتم تبادل أي معلومات يمكن استخدامھا لتحديد ھوية الناجي أو غيره من المعنيين (مثل   العميل.
   ومزود الخدمة، الخ). ومجتمعه وأسرة الناجي المدعى عليه

إذا كان عدد السكان الذي يخدمه مزود خدمات معين   إن حجم السكان الذي يغطيه مزود خدمة سيؤثر على مستوى السرية.
صغيراً، فبعض حقول البيانات بنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ُيحتمل (وبدون قصد) أن يؤدي إلى 

باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت مناطق مقدمي الخدمات ال تتداخل، سيمكن الربط بين معلومات   راد الناجين.الكشف عن ھوية أف
ً على مستوى  ةمعينة خاصة بالمنطقة أو الحي حيث تم اإلبالغ عن الحادث وھوية من يقدمون الخدمات، وربما أثر ذلك أيضا

 السرية للناجين المبلغين عن الحوادث.
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 :2حقول البيانات التي ُيحتمل أن تؤدي إلى التعرف على الناجين والمشاركين تشمل ما يلي

 الجنس 

 تاريخ الميالد 

 محل اإلقامة 

 العرق 

 الديانة 

 بلد المنشأ/الجنسية 

 ةتاريخ وقوع الحادث 

 ةموقع الحادث 

  ةللحادثالمنطقة/المنطقة الفرعية  

 ةمخيم/بلدة/موقع الحادث  

 األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين 
 شخص معاق 

أن تؤدي إلى تحديد ھوية الناجين والمعنيين  يمكنيعني بالضرورة أن ھذه حقول من غير المالئم تبادلھا، بل ھي حقول  الھذا 
را للمسؤولية األخالقية للحفاظ على السرية، من نظ  بحسب الظروف السياقية ومستوى تبادل المعلومات التي يتم تبادلھا.

                                                       
 مات. كما ھو واضح، فإن أسماء األفراد ستؤدي أيضاً إلى الكشف عن الھوية، إال أنھا لم ُتدرج ھنا ألنھا ليست حقالً في نموذج استقاء المعلو 2
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قبل تبادل المعلومات في كل مرة لضمان  –األفضل استعراض بياناتك، مع إيالء اھتمام خاص للحقول المذكورة أعاله 
 المحافظة على سرية الناجين والمعنيين.

يمكن أن يتسبب في مشاكل مماثلة  عليه مرتكب الحادثة المدعىإن تحديد ھوية  – مرتكب الحادثة المدعى عليهمجھولية 
" وال ُيشترط أن ُيحكم مدعى عليهأوالً، فھو ال يعدو أن يكون "  وينبغي اتخاذ خطوات لتجنب الكشف عن ھوياته عند اإلبالغ.

نما إلى علمه  على محاولة االنتقام من الناجي أو المؤسسة صاحبة البالغ إذا ما المدعى عليهثانياً، قد ُيقِدم   عليه بالضرورة.
 .ةأنه تم اإلبالغ عن الحادث

 

 المستنيرةالموافقة 
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للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي الحق في التحكم فيما إذا كان يتم تبادل المعلومات حول حالتھم مع وكاالت 
رغم أن ھناك أساليب عديدة ومختلفة للحصول   أخرى أو أفراد آخرين، وذلك عن طريق منح أو حجب موافقتھم المستنيرة.

 أحد الناجين، إال أن جميع األساليب ينبغي أن:على الموافقة المستنيرة من 

 العميل على فھم اآلثار المترتبة على تبادل معلوماتھمساعد ت

 تبادل أي معلومات. قبل على الموافقة المستنيرةل تحص

خالل االجتماع األولي مع الناجي، ينبغي على مقدم الخدمات  جعن المعلومات" في المرفق  صاحاإلفيرد قالب "الموافقة على 
أن يبلغ الناجي أن مؤسستك تود الحصول على إذنه كي تكون قادرة على تبادل بعض العناصر من بياناته على نحو مجھَّل 

رح له بوضوح أنه وعلى الفرد الذي يجري المقابلة أن يقرأ نموذج الموافقة على الناجي، وأن يش ألغراض تحسين الخدمات.
لمزيد من المعلومات حول نموذج الموافقة، راجع قسم "نموذج   يمكنه اختيار أي من الخيارات المتوفرة أو ال شيء منھا.

   .4عن المعلومات" الفصل  صاحاإلفالموافقة على 

الغرض منه أن يحل محل  نموذج الموافقة المدرج كجزء من نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ليس
إنما الغرض من الموافقة على اإلفراج عن المعلومات ھو   كافة نماذج الموافقة األخرى التي تملكھا مؤسستك وتستخدمھا.

. تبادل 2. تبادل معلوماتھم مع الوكاالت التي تحيل العميل إليھا، 1 .1 الحصول على موافقة وإذن من العميل لمؤسستك على:
قد تقرر   . إعداد التقاريراء ھويتھا مع المؤسسات األخرى للعنف القائم على النوع االجتماعي ألغراض فد إخمعلوماتھم بع

 مؤسستك و/أو الفريق المشترك بين الوكاالت استخدام نماذج موافقة إضافية ألغراض أخرى غير الغرضين المذكورين ھنا.
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 ليس المقصود من ھذه االحتياطات واالعتبارات المتعلقة بالسالمة واألخالق إثناءك عن تبادل بياناتك عن الرجاء مالحظة:
وفي الواقع،  على النحو الوارد أعاله، ھناك فوائد ھامة للغاية تتأتى من تبادل البيانات. العنف القائم على النوع االجتماعي.

فقط بالطرق التي تضمن سالمة وسرية ينبغي على مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي تبادل المعلومات، ولكن 
ً (كما سيرد وبالت .جميع األطراف المعنية ً صارما الي، من المستحسن تھيئة بروتوكول لتبادل المعلومات وااللتزام به التزاما

  بالتفصيل أدناه) فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين المؤسسات والوكاالت لضمان سالمة المعنيين.

 

 االجتماعيمستويات تبادل المعلومات من خالل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع 
لھدف امع األخذ في االعتبار   .3يقدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ثالثة خيارات لتبادل البيانات

وھو تحسين وضع البرامج المتعلقة   –الرئيسي للبيانات التي يوفرھا نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي 
من المھم أن نتأمل أي من التالي يمكن أن يساعد على بلوغ  –واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي بتقديم الخدمات 

 ھذا الھدف في سياقك:

ملخص بيانات الحوادث المقدمة من خالل الجداول المحورية التي ھي جزء من   تبادل المخرجات اإلحصائية: .1
 مسجل الحوادث.

المحررة من مسجل الحوادث مع بعض حقول البيانات الحساسة (األعمدة)  تبادل صفوف البيانات السطرية .2
   المحذوفة.

 تبادل صفوف كاملة من البيانات السطرية غير المحررة من مسجل الحوادث. .3

ً من المعلومات عموًما ، يمكن للبيانات الواردة في المستوى األول أعاله، وھو تبادل المخرجات اإلحصائية، أن توفر خضما
ً بھذا   لتحسين وضع البرامج المتعلقة بتقديم الخدمات ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي. من المستحسن أن تبدأ دائما

بمجرد مد جسور الثقة وتطبيق الممارسات الجيدة لدعم تبادل المعلومات بين   المستوى من تبادل البيانات في إطار عملية ما.
ة تقييم مدى فائدة ھذا المستوى من تبادل المعلومات والنظر في توسيع مستوى المعلومات التي الوكاالت، يمكن للشركاء إعاد

 يتم تبادلھا.

 

 تدفق البيانات
بمجرد االتفاق على تبادل البيانات بين الوكاالت، ينبغي أن يكون تدفق المعلومات بين الشركاء أشبه بالنموذج أ أو النموذج ب 

كما   وھذا يعني أن شريك أولي واحد ينتج بيانات سيتبادل بياناته مرة واحدة فقط.  صفحة التالية).(انظر الرسم البياني في ال
ھو مبين في النموذج أ، فإن جھة جمع البيانات األولية يمكنھا تسليم بياناتھا إلى مكتب إقليمي مكلف بتجميع كافة البيانات من 

يمكن للمكتب اإلقليمي حينئِذ تسليم البيانات التي تم تجميعھا عند مستواه إلى وكالة   الشركاء العاملين في منطقة المستجمع.
أو، كما ھو مبين في نموذج ب، يمكن لجھة جمع البيانات األولية تقديم بياناتھا مباشرًة إلى   التجميع على المستوى الوطني. 

 وكالة التجميع على المستوى الوطني.

ير، ُيحظر على الوكاالت األولية لجمع البيانات تبادل البيانات نفسھا مع كل من وكالة التجميع كما ھو مبين في المربع األخ
على المستوى الوطني ووكالة إقليمية في الوقت ذاته حيث أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ازدواج البالغات، األمر الذي من شأنه 

 تضخيم اإلحصاءات وتقليل دقتھا و فعاليتھا.

 

                                                       
 .ز المرفق إلى الرجوع ُيرجى تبادلھا، عند الحوادث بيانات إرسال كيفية حول والتعليمات الشرح من لمزيد 3
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 بروتوكول تبادل المعلومات:
ً لتشجيع وتسھيل التبادل األخالقي واآلمن للمعلومات بين المنظمات اإلنسانية، يتضمن نظام إدارة معلومات العنف القائم  سعيا

تذكر، بروتوكول تبادل   النوع االجتماعي "قالب بروتوكول تبادل معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي." على
والغرض من إنشاء واتباع   المعلومات ھو مجموعة من المبادئ التوجيھية لتبادل بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي.

 بروتوكول تبادل المعلومات ھو:

 بادل المعلومات بين الوكاالت من أجل جمع التبرعات والدعوة وتعبئة الموارد، وزيادة الوعي حول تة تحسين وزياد
 العنف القائم على النوع االجتماعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين 

 التأكد من تبادل جميع المعلومات بطريقة آمنة وأخالقية 

  يتم تبادل  لماذاالمعلومات التي ينبغي تبادلھا، و يةلماھتمكين الشركاء المنفذين من الوصول إلى فھم أوضح
(على  كيف، وعلى يد منسيتم تبادلھا (على سبيل المثال، كل شھر، ربع سنة)، ومتى المعلومات (ألي غرض)، و

 سبيل المثال، أي مستوى من البيانات)

  تبادل المعلوماتالتحديد الواضح ألدوار وقواعد ومسؤوليات جميع األطراف المشاركة في عملية 

 تحديد أبعاد استخدام البيانات المتبادلة  

 .آليات ذلك   تحديد إلى أي مدى ينبغي االعتراف بإسھام المنظمات الشريكة المنفذة أو حمايتھا عند نشر اإلحصاءات
إخفاء في بعض السياقات، قد يرغب شريك منفذ في   في عمليات قطر معين يمكن أن تتأثر بحيز العمل اإلنساني:

ھويته المؤسسية لتجنب االنتقام من جراء اإلبالغ عن العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي، بينما في سياق 
آخر، قد يود شريك منفذ في إبراز إسھامه عندما ُتستخدم اإلحصاءات 

  من أجل تسليط المزيد من الضوء على المؤسسة.

رفق و من ھذا الدليل؛ يمكنك االطالع على قالب البروتوكول في الم
بالنقر على زر "قالب بروتوكول تبادل المعلومات" بقسم أدوات 
وموارد في األسطوانة المدمجة لدليل المستخدم، أو عن طريق تنزيله 
من موقع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي 

 http://gbvims.org/learn-على العنوان التالي:
.  tools/-more/gbvims يھدف قالب البروتوكول إلى مساعدتك

على وضع بروتوكول خاص بك، وينبغي تعديله وتكييفه بحسب 
وُيفترض أن تكون عملية وضع بروتوكول لتبادل المعلومات  سياقك.

ً وليس مجھوداً من جانب واحد. ً تعاونيا وينبغي أن تتضمن   مشروعا
وجھات نظر أو مواقف جميع األطراف المعنية وأال تكون عملية يتم 

 من خاللھا فرض أفكار وكالة واحدة على كل الوكاالت األخرى.

يلخص الغرض من ھذه الوثيقة، ويفسر أي المعلومات  – الغرض
سيتم تبادلھا وألي غرض؛ ويقترح النتائج المتوقعة من تبادل 

 المعلومات.
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يحدد ھذا القسم مسؤوليات الوكاالت  تحدد القواعد األساسية الواجب اتباعھا عند تبادل المعلومات. – القواعد األساسية
المطبقة لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ومسؤوليات الوكالة الوطنية للتجميع وأية وكالة أو وكاالت 

 المستوى اإلقليمي/دون الوطني.مسؤولة عن تجميع المعلومات على 

تحدد وتصف أي المعلومات ينبغي أن ُتدرج في التقارير المقدمة من قبل  – وإجراءات تبادل المعلومات 4التقارير الشھرية
ويمكن تضمين أمثلة من التقارير والجداول/المحتوى كمرفق للبروتوكول  الشركاء المنفذين إلى الوكالة الوطنية للتجميع. 

ھذه التقارير المشتركة بين الوكاالت ھي تجميع للعديد من الجداول المحورية من أوراق عمل مسجل الحوادث   بك.الخاص 
يبين ھذا القسم األطر الزمنية لتقديم التقارير من قبل الوكاالت   ) والتي تم لصقھا في مستند ورد.6(التي نوقشت في الفصل 

 للتجميع وإعادة التقرير المجمَّع لشركاء تبادل المعلومات.التي تقوم بجمع البيانات واألطر الزمنية 

يحدد االحتياطات واالعتبارات الالزمة التي ينبغي اتخاذھا لضمان أمن جميع البيانات والجھات الفاعلة التي  – أمن البيانات
 تجمع البيانات.

االجتماعي والتي تعمل كوكالة وطنية للتجميع  تحدد المؤسسة الرئيسية للعنف القائم على النوع – الوكالة الوطنية للتجميع
 ُتقدم لھا التقارير الشھرية.

يصف اإلجراءات لتبادل المعلومات مع الوكاالت  – عندما يطلب آخرون معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
 الخارجية والجھات الفاعلة األخرى، مثل الحكومة أو وسائل اإلعالم.

  دد مدة بروتوكول تبادل المعلومات ويضع موعداً لمراجعته وتجديده.يح – المھلة الزمنية

 لبروتوكول.ليبين اإلجراءات التي ُتتخذ عندما يكون ھناك خرق  – االنتھاكات

بمجرد انتھاء المجموعة المشتركة بين الوكاالت من وضع اللمسات األخيرة للبروتوكول، ينبغي إضافة مرفق  – المرفق
يتضمن أمثلة (استناداً إلى بيانات وھمية) للجداول المنسقة بشكل صحيح والتي ينبغي إدراجھا في التقارير الشھرية أو 

   الدورية.

                                                       
 ومعدل الزمنية الفترة تحديد في الحق للتجميع الوطنية والوكالة المنفذة للوكاالت أنه إال شھرية، لفظة استخدمنا أننا رغم 4

 . التكرار
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	:وضع بروتوكول تبادل المعلومات
ه ُيؤمل أن يساعدك نموذج بروتوكول تبادل المعلومات في عملية تطوير البروتوكول الخاص بك المعقدة، إال أن الھدف رغم أن

ھذه مبادئ واقتراحات عامة قد  ملحوظة:  من ھذا القسم ھو إعطائك المزيد من المساعدة المفصلة حول كيفية القيام بذلك.
 قبل تطبيقھا في سياقك الخاص.يكون من الضروري تعديلھا تعديالً طفيفاً 

 

 في سياقك مفيًداقرر ما إذا كان بروتوكول تبادل المعلومات  .1

لتحدد ما إذا كان بروتوكول تبادل   ليست كل مؤسسة أو وكالة أو سياق يتطلب بروتوكول لتبادل المعلومات.
 مفيداً في سياقك، أجب على األسئلة التالية:المعلومات سيكون 

 ھل طبقت نظام   ما ھي؟  ھل ھناك وكاالت أخرى للعنف القائم على النوع االجتماعي تعمل في المنطقة نفسھا؟
ھل ھناك رغبة من جانب الوكاالت للتعاون وتبادل معلومات   إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي؟

 ھل ھي على استعداد للتعاون في وضع وتنفيذ بروتوكول لتبادل المعلومات؟  على النوع االجتماعي؟العنف القائم 

  كيف يمكن لتبادل البيانات   واسع؟ على نطاقما ھي اإليجابيات (النتائج اإليجابية المحتملة) لتبادل المعلومات
 تحسين وضع برامج أو تنسيق العنف القائم على النوع االجتماعي؟

 ي السلبيات (النتائج السلبية المحتملة) لتبادل المعلومات في ھذا السياق؟ما ھ 

 ھل الفوائد تفوق المخاطر؟ 

حدد أي جھات تقديم الخدمات في سياقك قد ترغب في تبادل بيانات حوادث العنف القائم على النوع  .2
  عقد اجتماع أولي لبدء المناقشة.ااالجتماعي و

  تبادلأي الوكاالت في منطقتك طبقت نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي وترغب في 
   البيانات؟

  ھل ھناك وكاالت لم تطبق نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي لكنھا تقوم بتقديم خدمات العنف
 ك؟القائم على النوع االجتماعي وتود أيضاً أن تشار

 حدد المستويات المختلفة لتبادل المعلومات التي ستكون ھناك حاجة ألن تتم في سياقك. .3

	أساسية نقطة

ويمكن لعملية تعاونية  العملية التي يتم من خاللھا تطوير بروتوكول تبادل المعلومات بين المؤسسات المشاركة ال تقل أھمية عن بروتوكول الناتج نفسه. تذكر:
ير تبادل المعلومات واستجابة قوية أكثر إنسانية للعنف القائم على النوع شاملة ومحترمة أن تساعد على تطوير الثقة بين المؤسسات المشاركة، وتيس

  االجتماعي.
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كما ُذكر أعاله، يركز نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي على ثالثة مستويات من تبادل 
 البيانات:

لجداول المحورية التي ھي ملخص بيانات الحوادث المقدمة من خالل ا  تبادل المخرجات اإلحصائية: )1
 جزء من مسجل الحوادث.

تبادل صفوف البيانات السطرية المحررة من مسجل الحوادث مع بعض حقول البيانات الحساسة  )2
   (األعمدة) المحذوفة.

 تبادل صفوف كاملة من البيانات السطرية غير المحررة من مسجل الحوادث. )3

سيتم تبادله، يمكنك التأكد من تحديد المستوى وأسباب ذلك، والمھلة بمجرد االتفاق على أي مستوى من البيانات 
 الزمنية إلعادة النظر في ھذا المستوى من تبادل البيانات.

)؛ 3حدد الغرض المنشود والنتائج المتوقعة استناداً إلى المستوى المتفق عليه من تبادل المعلومات (انظر #  .4
 وقرر أي المعلومات يجب تبادلھا.

  لماذا ينبغي تبادل ھذه المعلومات وكيف   األنواع أو الحقول المعينة من البيانات التي تريد تبادلھا؟ما ھي
 سيتم استخدامھا؟

  عند تبادلھا بين مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي ً لتحسين ما ھي البيانات األكثر نفعا
 والتنسيق في سياقك؟ وضع البرامج

 كيف سيضمن   جميع المشاركين في مساعدتھم تحظى بالقدر الكافي من الحماية؟ھل ھويات الناجين و
ً من خالل تبادل البيانات حتى مجھولة المصدر؟   بروتوكولك ذلك؟  ھل يمكن أن يتأثر أي ناجين سلبا

 كيف؟

حدد  اكتب قسم الغرض من بروتوكول تبادل المعلومات بما في ذلك النتائج المتوقعة من تبادل المعلومات.  .5
 الوكالة التي سُيعھد إليھا بتوحيد البيانات وتحليلھا.

  ًقابل مقدمي الخدمات اآلخرين، وباستخدام قسم "الغرض" من قالب بروتوكول تبادل المعلومات، حاولوا معا
 صياغة مسودة للغرض المقصود من البروتوكول والنتائج المتوقعة لتبادل المعلومات.

  ما ھي النتائج التي تنتظرھا من تبادل   ما الھدف منه؟  لماذا تريد وضع بروتوكول لتبادل المعلومات؟
 المعلومات مع ھذه الوكاالت؟

 وعلى أي مستوى سيتم تبادل المعلومات (مثالً   ما ھي المنطقة الجغرافية المحددة التي يشملھا ھذا البروتوكول؟
 المستوى الوطني، الخ.) بحسب المخيم، الحي، المنطقة، على

  ؟المخفية الھويةأي الوكاالت العاملة في منطقتك ستعھد إليھا بمھمة تجميع بياناتك   

إذا لم تكن تشارك بالفعل في عملية وضع بروتوكول تبادل المعلومات، وجه لھا الدعوة   )أ (
النتائج المتوقعة، واسمح لھا بصياغة  في من البروتوكول وشاركھا التكون جزءً 

احتياجاتھا من البيانات وإطالعك عليھا، فضالً عما ترغب في استفادته من تبادل البيانات 
 ضع ھذه التوصيات في اعتبارك وانتِه من صياغة قسم الغرض.  وعملية التجميع.

 

 ينبغي تبادل البيانات. كيفتدفق المعلومات وكيفية حدد  .6
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  البيانات بين الوكاالت؟كيف ستتدفق   

 ما ھي مسؤوليات الوكالة التي وقع عليھا االختيار لتلقي وتجميع البيانات؟   

 ما ھي المھلة الزمنية المتاحة لوكالة التجميع كي تقوم بتقديم التقرير المجمَّع للوكاالت التي قدمت البيانات؟  

  الثغرات واالحتياجات وتقرير اإلجراءات الالزمة ھل سيجتمع الجميع لمناقشة التقرير المجمَّع وتحديد
 ما ھو معدل تجميع البيانات، كل ثالثة أشھر؟  من سيرأس ھذه االجتماعات؟  لمعالجتھا؟

ح أدوار ومسؤوليات جميع الوكاالت المعنية .7  .5وضِّ

 عنية.باستخدام قسم "القواعد األساسية" من القالب، حدد األدوار والمسؤوليات لجميع الوكاالت الم 

 :عة المجولة؟ والتحليل؟ ؟أيھا سيقوم بالتجميع  أي الوكاالت ستتبادل البيانات؟ حدد   وتلقي التقارير المجمَّ

  اطلب من جميع الوكاالت الموافقة على اتباع بروتوكول حماية البيانات لتحديد أي الخطوات ستوافق كل
الوكاالت تلتزم بمعايير عالية من السرية وأمن مؤسسة على اتخاذھا لحماية المعلومات وتأكد من أن جميع 

 البيانات.

 

 تنسيق التقارير وضع جدوالً زمنياً لتقديم التقارير.عيِّن  .8

 وإذا    سيكون ذلك موحداً بين جميع الوكاالت؟وھل   وكيف سيكون شكلھا؟  كيف سيبدو تنسيق التقارير؟
كنت قد قررت استخدام مستويات متعددة من تبادل المعلومات، ھل سيكون ھناك شكل مختلف لكل 

 وكيف سيبدو ذلك؟ مستوى؟

                                                       
5

وذلك  ي الجنسية.ستكون مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ھي دائماً وكالة تجميع بيانات العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي لالجئين وعديم الرجاء مالحظة:
ً التفاقية عام  ةبسبب الوالية الفريد وينبغي أال يتأثر أي جانب آخر من جوانب عملية وضع بروتوكول لتبادل  واتفاقية انعدام الجنسية.  1951للمفوضية مع الالجئين وفقا

 المعلومات بھذه المسألة.

 

ستكون ھذه الوكالة   خالل ھذه المرحلة، من المھم تحديد وكالة تنسيق العنف القائم على النوع االجتماعي وتقرير مسؤولياتھا.
 أساسية في تجميع البيانات وإدارة عملية تبادل المعلومات كاملًة.
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 ما ھو معدل إرسال الوكاالت لتقاريرھا إلى الوكالة القائمة   ون الجدول الزمني لتقديم التقارير؟كيف سيك
ھل سيكون ھناك موعد نھائي يتم بعده استبعاد الوكاالت التي تفشل في تقديم تقاريرھا   على  التجميع؟

 بحلوله (وذلك لتجنب تعطيل وكالة واحدة للعملية برمتھا)؟

 ما معدل حدوث ذلك   القائمة على التجميع بإرسال تقريرھا إلى الوكاالت المشاركة؟ كيف ستقوم الوكالة
 وبحلول أي ميعاد؟

عة والمقدمة وتحليلھا واستخدامھا  .9 لن واألغراض التي  –توصل إلى اتفاق حول كيفية تخزين البيانات المجمَّ
 ُتستغل فيھا.

 أي تدابير أمنية/وقائية يجب   إلى متى؟و من؟مع   تقديم البيانات وتجميعھا، كيف ينبغي حفظھا؟  عدب
 استخدامھا لحماية البيانات؟

 ما ھي القيود التي تحكم األغراض التي ُتستغل أو ال ُتستغل فيھا البيانات؟  

  وكيف لن   وكيف سيتم استخدام ھذا التحليل؟ من سيقوم بتحليلھا؟ تجميعھا؟ بعدكيف سيتم تحليل البيانات
 التحليل؟يتم استخدام ھذا 

 كيف سيتم إطالع المؤسسات المشاركة على البيانات التي تم تجميعھا وتحليلھا؟  

 ھل   ھل الوكاالت األخرى التي لم تساھم بالبيانات في التقرير المجمعة لھا حق الوصول إلى البيانات؟
ھناك إجراءات للحصول على إذن من الوكاالت التي قدمت البيانات إذا كانت البيانات سُيسمح بتبادلھا 

ھل يمكن أن يتضمن بروتوكول تبادل المعلومات قائمة   خارج حدود الجھات التي وفرت ھذه البيانات؟ 
 بالوكاالت واألشخاص المصرح لھم بتلقي التقارير؟

 .السرية تكفل التي التدابير اتخاذ من تأكد .10

 ما ھي تدابير السرية التي يجب أن تتخذھا للحفاظ على سرية الناجين واألطراف المعنية؟   

 إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف تم  ھل لديك موافقة الناجي المستنيرة التي تجيز تبادل المعلومات؟
 ؟6الحصول على ھذه الموافقة

  ينبغي أن يتضمنھا البروتوكول لضمان سالمة المشاركين؟ما ھي االعتبارات األخالقية األخرى التي 

   قرر ما سيترتب على خرق بروتوكول تبادل المعلومات. .11

 ما ھي بعض أنواع العواقب التي  ما ھي بعض الطرق التي يمكن بھا لوكالة أن تخرق البروتوكول؟
 ستترتب على ھذه االنتھاكات؟

 بروتوكول تبادل المعلومات. صغاستناداً إلى المعلومات الواردة أعاله،  .12

                                                       
ً  األولي والتقييم المعلومات استقاء نموذج يشمل 6  تكشف ال التي الحالة معلومات تبادل على الموافقة طلب البيان يتضمن البالغ، صاحب الناجي قبل من عليه والتوقيع قراءته من البد بيانا
ً  البيان ھذا يكون أن الظروف من ظرف أي تحت ُيحظر :ملحوظة .واالستجابة برنامج خدمات تقديم تحسين ألغراض وذلك الھوية عن  أو ملؤه تم الذي المعلومات استقاء بنموذج مرفقا

 ).مجھوالً  المعلومات استقاء نموذج يصبح فلن وإال معه، حفظه



7.22  ل ادل :7 الفص ات تب ف حوادث بيان ائم العن ى الق وع عل اعي الن ر االجتم روتوكوالت وتطوي ادل ب  تب
ات ن المعلوم االت بي الوك

 

  استخدم قالب بروتوكول تبادل معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي (انظر الملحق و) لمساعدتك
 في كتابة مسودة للبروتوكول.

  البروتوكول، وفي حالة اتفاق الجميع، على  علىوزع المسودة للتأكد من أن جميع الوكاالت توافق
 البروتوكول.الوكاالت التوقيع على 

حدد تاريخ انقضاء للبروتوكول وموعداً لالجتماع مع الوكاالت المنفذة لبروتوكول إلعادة تقييمه ومناقشته  .13
 وإدخال التغييرات عليه.

  السياقات اإلنسانية متقلبة، وربما تكون ھناك حاجة إلى إدخال التغييرات على بروتوكول المعلومات للتكيف
مھم االجتماع مرة كل ستة أشھر على األقل للتحقق من جدوى البروتوكول من ال  مع الظروف الجديدة.

 الحالي وإمكانية تطبيقه، وتعديله حسب الحاجة.

  إن وضع بروتوكول لتبادل المعلومات سيستلزم عدة اجتماعات مع مختلف الجھات الفاعلة تتم فيھا دراسة
يمكن أن تكون ھذه العملية طويلة لكنھا أفضل   شروط تبادل المعلومات دراسة متعمقة والتفاوض بشأنھا.

  طريقة لضمان استيفاء معايير السالمة واألخالق.

 

	إعداد التقارير
وبطبيعة الحال، سيختلف شكل ھذه التقارير بحسب   في معظم األحيان، سيتم تبادل البيانات على األرجح في شكل تقرير.

أدناه يوضح  1#  جرب بنفسك!  المحتوى الذي يحدده بروتوكول تبادل المعلومات الخاصة بك ومستوى تبادل المعلومات. 
 لك كيف يمكنك تبادل المخرجات اإلحصائية (البيانات التي تم تحليلھا وربطھا عن طريق جداول إكسل المحورية التي ھي

لمزيد من اإلرشادات حول كيفية إرسال صفوف من البيانات من مسجل الحوادث بدالً من   جزء من مسجل الحوادث). 
الجداول المحورية، ُيرجى الرجوع إلى المرفق ز "كيفية إرسال بيانات الحوادث في نظام إدارة معلومات العنف القائم على 

  النوع االجتماعي".

 



7.23  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 

 

 

 



7.24  ل ادل :7 الفص ات تب ف حوادث بيان ائم العن ى الق وع عل اعي الن ر االجتم روتوكوالت وتطوي ادل ب  تب
ات ن المعلوم االت بي الوك

 

   



7.25  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

	الخالصة
 

 

 

   

 

 


