نظام إدارة معلومات
العنف القائم على النوع االجتماعي

صنـ ﱠف
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دليل المستخدم

مصنّف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
يحتوي المصنف التالي على األنشطة والتدريبات المتعلقة بالفصول  2إلى  7من دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع
االجتماعي .أقسام ھذا المصنف مقسمة وفقا ً لفصول دليل المستخدم ،وكل تدريب مصمم لمساعدتك في تطبيق المبادئ المدرّسة في ذلك
الفصل .يحتوي المصنّف على جميع أنشطة ’حاول أنت!‘ المستقاة من الفصول والمنظمة وفق ترتيب زمني )فمثالً نشاط ’حاول أنت‘ رقم 2
من الفصل الرابع سيكون ھو النشاط رقم  4.2في المصنّف؛ في حين أن نشاط ’حاول أنت‘ رقم  4من الفصل السادس سيكون النشاط  6.4في
المصنّف وھكذا( .ولكن المصنف يحتوي أيضا ً على أنشطة إضافية غير متضمنة في الفصول ،ومن المفيد االنتھاء من جميع أنشطة المصنف.
يجب أن تبدأ بطباعة ھذا المصنف ،وقد تُركت مساحة خالية لكتابة اإلجابات في المصنف مباشرة .يخضع العديد من التدريبات واألسئلة للرؤية
الشخصية وال توجد لھا إجابة صحيحة أو خاطئة .ولكن البعض اآلخر يتطلب إجابة صحيحة ،ويمكنك بالنسبة لھذه التدريبات مراجعة مفتاح
اإلجابات الموجود في نھاية المصنف بعد االنتھاء من تلك التدريبات حتى تتحقق من إجاباتك.
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الفصل  :2إدارة المعلومات والعنف القائم على النوع االجتماعي
 (2.1أجب عن األسئلة التالية لتساعد في تقييم نظام إدارة المعلومات ) (IMSالحالي في منظمتك.
 .1ما ھو شعورك حيال األسلوب الذي تدار به المعلومات حاليًا في منظمتك و/أو برنامجك؟ ھل أنت قان ٌع به؟

 .2ما ھي نقاط القوة في نظام إدارة المعلومات الحالي الخاص بك؟ أذكر بعض األمثلة لألمور التي يقوم بھا النظام على نح ٍو جيد.

 .3ما ھي نقاط الضعف في نظام إدارة المعلومات الحالي؟ أذكر بعض األمثلة أو المجاالت التي ال يكون فيھا النظام كفئًا أو مفيدًا أو قياسيًا بالدرجة التي
تتمناھا.

 .4ھل تعتقد أن إعادة تقييم نظام إدارة المعلومات القائم في منظمتك أو تعديله يعد أم ًرا مستحسنًا؟ ل َم أو ل َم ال؟

مصنّف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

2

 (2.2اقرأ القائمة التالية للمشكالت المتعلقة بإدارة البيانات التي عادة ما تواجھھا المنظمات .اختر جميع العناصر التي تعتقد أنھا تنطبق على منظمتك.
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"لسنا متأكدين ما ھي المعلومات الواجب علينا جمعھا ولماذا يجب علينا ذلك".



"ينتابنا القلق بسبب حساسية البيانات التي نجمعھا من عمالئنا في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي" من الصعب أن نقرر ما
إذا كانت طرقنا في جميع وتخزين البيانات توفر الحماية لعمالئنا وكل المتعلقين باألمر".



"طرقنا الحالية لتجميع البيانات وإصدار التقارير ليست فعالة .يُطلب من الموظفين إعادة نسخ المعلومات عدة مرات وإجراء كافة
الحسابات يدويًا".



"نظراً لتعدد المصطلحات المختلفة المستخدمة في وصف العنف القائم على النوع االجتماعي ،لسنا متأكدين أي منھا يجب
استخدامھا".



"يسأل الجميع عن المزيد من البيانات عن الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي".



"يصنﱢف المتعاملون مع الحاالت في منظمتنا العنف القائم على النوع االجتماعي بطرق مختلفة .ليس لدينا نظام تصنيف قياسي".



"نرتكب العديد من األخطاء عند حساب بياناتنا في نھاية الشھر".



"بمجرد تجميعنا لبياناتنا ،ال نعلم فيم نستخدمھا بخالف تقديمھا كتقارير للجھات المانحة".



"لسنا متأكدين أي المعلومات يمكن تبادلھا وأيھا يجب عدم تبادلھا مع مقدمي الخدمات اآلخرين أو الفريق العامل في مجال العنف
القائم على النوع االجتماعي".



"أحيانًا نشعر بالضغوط لكي نفصح عن قدر من المعلومات يفوق ما نحن مستعدون لإلفصاح عنه".



"نود أن تتبادل المعلومات مع مقدمي الخدمات الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي اآلخرين ،ولكن المصطلحات المستخدمة
ونوعية البيانات التي يجمعونھا وإجراءات تصنيفھم للعنف القائم على النوع االجتماعي تختلف بشدة عما نفعله لدرجة أن تبادل
البيانات يصبح بال معنى!"



"نتعرض لتغيير واسع النطاق في موظفينا ،والمدربون منھم على نظام إدارة المعلومات لدينا يتركون المنظمة؛ ولذلك تتقلص قدرتنا
على إدارة بياناتنا".
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 (2.3المقصود من ھذا النشاط ھو مساعدتك على تقييم مدى توفر المعلومات من خالل نظام إدارة المعلومات الحالي .اكتب ردك على كل سؤال والوقت
الذي أمضيته لتجد اإلجابة.
 .1كم حادثة اغتصاب أبلغت لمنظمتك على مدى األشھر األربعة الماضية؟
الوقت الذي أمضيته لتجد اإلجابة:

عدد الحوادث:

 .2كم من بين ضحايا ھذه الحوادث أحيل إلى الخدمات الطبية؟
الوقت الذي أمضيته لتجد اإلجابة:

عدد المحالين للخدمات الطبية:

 .3كم تبلغ عدد نقاط البيانات )أي عدد حقول البيانات( التي تجمعھا منظمتك شھريًا؟
عدد نقاط البيانات:
الوقت الذي أمضيته لتجد اإلجابة:

 .4كم من الناجين الذين أبلغوا عن حوادث خالل األشھر الثالثة الماضية كانوا دون الـ 18؟
عدد األطفال:
الوقت الذي أمضيته لتجد اإلجابة:

 .5كم من بين ھؤالء الناجين المشار إليھم في السؤال رقم  ،4كانوا من البنات وكم كانوا من البنين؟
عدد البنات:
الوقت الذي أمضيته لتجد اإلجابة:
عدد البنين:

 .6كم من الحوادث المبلغ عنھا في األشھر الستة الماضية وقع صباحً ا؟
الوقت الذي أمضيته لتجد اإلجابة:

عدد الحوادث الصباحية:

 .7كم من الحوادث المبلغ عنھا خالل األشھر الستة الماضية ارتكبھا الشريك الحميم؟
عدد الحوادث:
الوقت الذي أمضيته لتجد اإلجابة:

المدة الزمنية الكلية للنشاط:
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 (2.4تقييم القدرة على الوصول للبيانات في نظام إدارة البيانات الحالي.
بعد اإلجابة على جميع األسئلة في التدريب  ،2.3قيﱢم مدى سھولة أو صعوبة الوصول لإلجابات من خالل نظام إدارة المعلومات الحالي .كم من الوقت
استغرق النشاط؟ ھل عجزت عن العثور على إجابة بعض األسئلة؟
واآلن ،اطلب من  2إلى  4من زمالئك الذين يعرفون نظام إدارة المعلومات بمنظمتكم جيدًا أن ينفذوا نفس النشاط .اطلب منھم ك ٌل على حدة وعلى ورقة
منفصلة ،تسجيل إجاباتھم والوقت الذي أمضوه في محاولة العثور على اإلجابة  .بمجرد انتھائھم من ذلك ،قارن جميع اإلجابات )بما فيھا إجابتك( ثم أجب
عن األسئلة التالية.
 .1ھل اإلجابات متطابقة وجميعھا دقيقة؟ أي اإلجابات تختلف ولماذا؟

 .2قارن الوقت الذي أمضاه كل منكم إليجاد اإلجابة .ھل تشعر أن المعلومات جيدة التنظيم ويسھل الوصول إليھا؟ ما الذي يمكن عمله لزيادة فعالية نظام
إدارة المعلومات لديكم؟
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 (2.5راجع إجاباتك على التدريبات رقم  2.1إلى  2.4وأجب مرة ثانية على السؤال التالي:
 .1ھل تعتقد أن إعادة تقييم نظام إدارة المعلومات القائم في منظمتك أو تعديله يعد أم ًرا مستحسنًا؟ ل َم أو ل َم ال؟

ھل تغيرت إجابتك بعد أداء تلك التدريبات؟ ھل ساعدتك تلك التدريبات على التعرف على جانب ما من نظام إدارة المعلومات يمكن تحسينه؟
يعد التعرف على احتياجاتك من نظام إدارة المعلومات والحدود التي يفرضھا عليك النظام الحالي عند محاولتك تلبية تلك االحتياجات الخطوة األولى نحو
تحسينه .يجب أن تتذكر ھذا أثناء تعرفك على أدوات نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي وأن تقرر ما إذا كانت تلك األدوات تلبي أي
من احتياجات النظام القائم.

مصنّف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
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الفصل :3أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي
 (3.1يستخدم مقدمو الخدمات العديد من المصطلحات لتصنيف حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي؛ وتسعى أداة التصنيف لوضع معايير لتلك
المصطلحات .إلتمام ھذا التدريب ،طابق المصطلحات في العمود األيسر مع ما يناظرھا من األنواع الرئيسية من العنف القائم على النوع
االجتماعي بوضع عالمة ’ ‘Xفي الخانة المناسبة .قد تنطبق بعض المصطلحات على أكثر من نوع أساسي من أنواع العنف القائم على النوع
االجتماعي )فمثالً العنف المنزلي قد يكون اعتدا ًء جنس ًيا أو جسد ًيا وفقا ً للنوع المحدد للعنف الذي ارتكبه الشريك المنزلي( .راجع إجاباتك على
الصفحة  55من مفتاح اإلجابات.

األنواع الرئيسية من العنف القائم على النوع االجتماعي وفقاً ألداة التصنيف
ليست
عنفًا قائ ًما
على
النوع
االجتماعي
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إساءة المعاملة
النفسية  /العاطفية

حرمان من الموارد
والفرص والخدمات

زواج
قسري

اعتداء
جسدي

اعتداء
جنسي

X

X

اغتصاب

نوع العنف القائم على النوع
االجتماعي:
عنف منزلي
محاولة اغتصاب
استغالل جنسي
اعتداء
إجبار على ممارسة الجنس بدون
واقي
إغواء
محاولة إغواء
اغتصاب قاصر
زنا محارم
لواط
اغتصاب زوجي
تحرش جنسي
إجبار على الدعارة
زواج مبكر
اختطاف
بتر األعضاء التناسلية لألنثى
حرمان
أكل الميراث
اتجار باألشخاص
اغتصاب جماعي
شعائر تطھير ديني
حرمان من التعليم
تصرف ذو صبغة جنسية
ممارسة جنسية رضائية بين
المراھقين
اعتداء غير الئق
حرمان من الخدمات الصحية
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 (3.2أكتب في الجدول أدناه فئات العنف القائم على النوع االجتماعي التي تستخدمھا منظمتك حاليًا لتصنيف الحوادث المبلغ عنھا .نظام إدارة معلومات
العنف القائم على النوع االجتماعي سوف يساعدك ھذا النشاط على معرفة كيف يمكنك أنت ومنظمتك تغيير المصطلحات الحالية لتطابق أداة
التصنيف.

األنواع الرئيسية من العنف القائم على النوع االجتماعي وفقا ً ألداة التصنيف
ليست
عنفًا قائ ًما
على النوع
االجتماعي

إساءة المعاملة النفسية
 /العاطفية

حرمان من الموارد
والفرص والخدمات

زواج قسري

اعتداء
جسدي

اعتداء
جنسي

اغتصاب
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نوع العنف القائم على النوع
االجتماعي
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 (3.3استخدم أداة التصنيف )الموجودة في الملحق ب( لتصنيف الحوادث التالية لتطابق نوعًا من أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي الرئيسية
الستة )من الفصل الثالث ’حاول أنت!‘ رقم  3صفحة  .(3.11راجع إجاباتك على الصفحة  56من مفتاح اإلجابات.
 .1تبلغ امرأة عن تعرضھا للضرب من قِبل زوجھا لعدم تنظيف المنزل جيدًا.

 .2تبلغ فتاة عن عدم السماح لھا بالذھاب إلى المدرسة ما لم تمارس الجنس مع معل ّمھا.

 .3يبلغ صبي أن عمه يلمس أعضائه التناسلية.

 .4تبلغ امرأة أن رئيسھا يھدد بفصلھا من العمل ما لم تمارس الجنس معه.

 .5تبلغ امرأة أنھا تعرضت لالغتصاب من قِبل مجموعة من الرجال أثناء عودتھا سيراً على األقدام من منزل شقيقتھا.
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 (3.4وفقا ً للتعريفات الموضحة في الفصل الثالث ،اشرح الفرق ،إن وجد ،بين المصطلحات التالية .راجع إجاباتك على الصفحة  57من مفتاح اإلجابات.
 .1االعتداء جنسي و االعتداء الجسدي؟

 .2محاولة االغتصاب واالعتداء الجنسي؟

 .3االغتصاب واالغتصاب الجماعي ؟

 .4اغتصاب الزوج واغتصاب شخص غريب؟

 .5اغتصاب شخص بالغ واغتصاب قاصر؟

 .6االغتصاب واإلجبار على ممارسة الجنس بدون واقي؟

مصنّف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
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 .7االستغالل الجنسي لألطفال واالعتداء الجنسي؟

 .8الزواج القسري والزواج المبكر؟

 .9عنف الشريك الحميم واالستغالل الجنسي؟

 .10عنف الشريك الحميم واالعتداء الجسدي؟
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مصنّف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

 (3.5المزيد من التدريب على التصنيف :استخدم أداة التصنيف )الموجودة في الملحق ب( لتصنيف الحوادث التالية لتطابق واحدًا من أنواع العنف القائم
على النوع االجتماعي الرئيسية الستة .راجع إجاباتك على الصفحة  58من مفتاح اإلجابات.

 .1فتاة صغيرة تبلغ أن جارھا لمس ثدييھا على نحو غير الئق.

 .2تبلغ امرأة مسنة عن ضرب زوجھا لھا في منزلھا.

 .3تبلغ فتاة أنھا ھربت في الليلة السابقة لموعد زواجھا بدون رضاھا.

 .4تبلغ فتاة أن معلمھا وعدھا أن يمنحھا درجة النجاح إذا مارست الجنس معه.
 .5تبلغ فتاة أن معلمھا لم يمنحھا درجة النجاح لرفضھا ممارسة الجنس معه.

 .6تبلغ امرأة أنھا عادت إلى منزلھا من العمل لتجد أن صديقھا استولى على المال الذي اكتسبته.

 .7فتاة تجبرھا أمھا على ممارسة الجنس مع أفراد قوات حفظ السالم لتكسب المال ألسرتھا.
 .8يحضر إليك رجل ابنته البالغة من العمر  16عا ًما ويجبرھا على اإلبالغ عن ممارستھا الجنس برضاھا مع صديقھا البالغ من العمر
 17عا ًما.
 .9يحضر إليك رجل ابنته البالغة من العمر  16عا ًما ويجبرھا على اإلبالغ عن ممارستھا الجنس برضاھا مع صديقھا البالغ من العمر
 40عا ًما.

 .10يبلغ مجموعة من الشباب أن أحد العاملين في منظمة غير حكومية مجتمعية لمس أعضاءھم التناسلية على نحو غير الئق عندما
طلبوا مساعدته.

 .11تبلغ امرأة أن زوجھا أجبرھا على معاشرته جنسيًا في مقابل تزويدھا بالمال الالزم إلطعام أطفال األسرة.

 .12تبلغ امرأة عمرھا  19عا ًما أنھا أثناء معيشتھا مع والديھا وإنفاقھما عليھا حملت من صديقھا البالغ من العمر  20عا ًما .وھو ينكر
اآلن أبوة الطفل الذي لم يولد بعد.
مصنّف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
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 .13تبلغ امرأة عمرھا  19عا ًما أنھا أثناء معيشتھا مع صديقھا البالغ من العمر  20عا ًما حملت منه .وھو ينكر اآلن أبوة الطفل الذي لم
يولد بعد .وقد طردھا من المنزل وتوقف عن اإلنفاق عليھا.
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 (3.6باستخدام الحوادث المذكورة في النشاط رقم  3.5أعاله ،اطلب من 2إلى  4من الزمالء كل على حدة أن يصنﱢفوھا باستخدام نظام التصنيف
والمصطلحات الحالي المستخدم لديكم .و بمجرد انتھائھم ،قارن إجاباتھم وأجب عن السؤال التالي:
 .1ھل جميع اإلجابات متطابقة؟ أي اإلجابات تختلف عن بعضھا البعض ولماذا؟

ضح لھم األنواع الستة الرئيسية من العنف القائم على النوع االجتماعي واألسئلة السبعة الواجب
واآلن ع ﱢرف نفس الزمالء بأداة التصنيف باختصار .و ﱢ
سؤالھا عند تصنيف حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي .اطلب منھم ك ُل على حدة ،تصنيف األمثلة مرة أخرى) ،ھذه المرة باستخدام أداة التصنيف(
) بمجرد انتھائھم ،قارن إجاباتھم واسأل نفس السؤال الموجود أعاله:

 .2ھل جميع اإلجابات متطابقة؟ أي اإلجابات تختلف عن بعضھا البعض ولماذا؟

أداة التصنيف مصممة للحد من عدم الموضوعية في تصنيف األفراد للحادثة حتى تصنّف جميع الحوادث المبلغ عنھا بنفس الطريقة بغض النظر ع ّمن
صنّفھا.

مصنّف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
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الفصل  :4نماذج استقاء المعلومات والموافقة
 (4.1ف ّكر في نموذج استقاء البيانات المستخدم في منظمتك حاليًا وأجب عن األسئلة التالية:
 .1عند تجميع البيانات من الناجين ،ھل تكتب أسماء األفراد أم تستخدم رموزاً؟

 .2إذا كنت تستخدم رموزاً فما النقاط البيانية التي تستخدم فيھا تلك الرموز؟

.3

ھل تستخدمون أرقا ًما تعريفية للحوادث؟ ھل يخصص لكل حادثة مبلغ عنه رقماً تعريفيًا ممي ًزا لم يستخدم أبدًا من قبل؟

 .4ھل تستخدمون رموزاً للناجين؟ ھل يخصص للناجين رموز معينة يمكنھم إعادة استخدامھا في حال عودتھم؟

 .5ھل تستخدمون رموزاً ألخصائ ّي الحالة؟ ھل ھناك رم ٌز مخصصٌ لكل أخصائي حالة الستخدامه عند ملء نماذج استقاء البيانات؟

 .6ھل جميع أرقام التعريف والرموز ال يمكن التعرف من خاللھا على الھوية؟ ھل يمكن لشخص يعمل خارج منظمتك التعرف على الناجي ،أو منظمتك
أو أخصائي الحالة بالنظر إلى نظام الرموز لديكم؟

 .7كيف تبلغ منظمتك حاليًا عن الحاالت؟ ھل تبلغون وفقاً للحوادث أم للناجين؟ في الحالة الثانية ،ستحتاجون في الغالب الستخدام رموز للناجين
باإلضافة إلى أرقام تعريف الحوادث.
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قبل القيام بباقي األنشطة في ھذا الفصل ،يجب طباعة أربع نسخ من ’نموذج استقاء المعلومات التطبيقي‘ والذي ستجده في الملحق )د( من دليل
المستخدم؛ أو بالنقر على زر ’أدوات التدريب الخاصة بدليل المستخدم‘ الموجود تحت قسم األدوات والموارد في اسطوانة دليل المستخدم المدمجة؛ أو
بتحميله من موقع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي على الرابطhttp://gbvims.org/learn‐more/gbvims‐tools/user‐ :
guide/
األنشطة  4.7-4.2تناظر تدريبات ’حاول أنت!‘ من الفصل  .4من رقم  7 - 2على التوالي .اقرأ السيناريو المفصل أدناه ثم استخدمه إلتمام ھذه
األنشطة .تذكر أن تراجع إجاباتك على الصفحات من  66-60من مفتاح اإلجابات.
السيناريو:
أنت أخصائي حالة في منظمة ’ساعد غيرك الدولية‘ ،وھي منظمة غير حكومية تقدم الخدمات النفسية للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في
أوغندة .في يوم  17مارس/آذار  ،2010تأتي إليك امرأة من جمھورية الكونغو الديمقراطية تسكن في الحي رقم  1من معسكر الالجئين في منطقة بوندا
والمنطقة الفرعية موكاتا* وتبلغ عن عودة زوجھا مخمورً ا في إحدى الليالي مؤخراً ،وإجبارھا على ممارسة الجنس معه رغم عدم رغبتھا في ذلك.
وتقول أن الحادثة وقعت منذ شھر تقريبًا ،ولكنھا ال تتذكر التاريخ بالتحديد ،وأن ھذه ھي المرة األولى التي يحدث فيھا شيء من ھذا القبيل .وقد أبلغت
عن الحادثة أوالً في عيادة صحية مجتمعية اسمھا ’النساء المتحدات‘ تولت إحالتھا إليك )ال تستخدم ’النساء المتحدات‘ حاليًا نظام إدارة معلومات العنف
القائم على النوع االجتماعي(.
كما تبلغ أنھا ولدت في  24يونيو/حزيران  ،1980وأنھا كاثوليكية ال تعمل حتى تعتني بابنتھا البالغة من العمر خمس سنوات ،وابنھا البالغ من العمر
ثالث سنوات .ولم تبلغ عن معاناتھا من أية إعاقة .زوجھا من جمھورية الكونغو الديمقراطية أيضًا ،وعمره في مثل عمرھا تقريبًا ،ويدير متجرً ا للمواد
الغذائية في المعسكر .بعد أن تمدھا بالدعم النفسي ،تعرض عليھا إحالتھا إلى المزيد من الخدمات .ولكنھا ليست متأكدة من أنھا تود اتخاذ اإلجراءات
القانونية وترفض اإلحالة إلى الخدمات القانونية وخدمات سبل العيش .ولكنھا ،تسمح لك بإحالتھا إلى ملجأ آمن يسمى ’ملجأ الرعاية‘ في موع ٍد في
السادسة من مساء نفس اليوم ،وبمقابلة الشرطة في نقطة شرطة بوندا في اليوم التالي في الساعة العاشرة صباحً ا .كما توافق على العودة إلى منظمة
’ساعد غيرك الدولية‘ الستكمال االستشارة والدعم العاطفي.
وتشرح لھا أنت توابع االغتصاب المحتملة التي قد تتعرض لھا .كانت ھادئة قبل وبعد المقابلة وتكلمت بصوت ھادئ طوال الوقت.
*باستثناء الدول ،جميع األسماء واألماكن األخرى المستخدمة في ھذا السيناريو مختلقة.

 (4.2ارجع إلى نسختك المطبوعة من ’نموذج استقاء المعلومات التطبيقي‘ واقرأ التعليمات بعناية .بمجرد انتھائك من القراءة ،استخدم السيناريو
السابق لملء القسم األول من النموذج وتحت عنوان ’معلومات إدارية‘
ملحوظة :بالنسبة لھذه التدريبات فقط سيكون رمزاً ألخصائي الحالة الخاص بك ھو  ،T1والرقم التعريفي للحادثة ھو  ،T1‐0ورمز الناجي ھو -W1
 .000ھذه الرموز جزافية واختيرت بطريقة عشوائية ألغراض ھذه التدريبات فقط .يجب أن تدربك منظمتك على ملء حقول الرقم التعريفي للحادثة
والرقم الرمزي للناجي ورمز ألخصائي الحالة.
 (4.3امأل قسم ’معلومات عن الناجي‘ في نموذج استقاء المعلومات التطبيقي.
 (4.4امأل قسم ’تفاصيل الحادثة‘ في نموذج استقاء المعلومات التطبيقي.
 (4.5امأل قسم ’معلومات عن مرتكب الحادثة المدعى عليه‘ في نموذج استقاء المعلومات التطبيقي.
 (4.6امأل قسم ’اإلجراء المخطط له  /اإلجراء المتخذ‘ في نموذج استقاء المعلومات التطبيقي.
 (4.7امأل قسم ’نقطة التقييم‘ في نموذج استقاء المعلومات التطبيقي.
 (4.8وضح في المساحة المخصصة ،حالة التشرد لھذه الحاالت( انظر الفصل الرابع صفحة  4.14للمساعدة) .راجع إجاباتك على صفحة  67من
مفتاح اإلجابات.
 .1أنت مق ّدم خدمة مقرّك في سيراليون ،وتأتيك امرأة من ليبيريا لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي وقعت أثناء فرارھا من منزلھا في
ليبيريا منذ عامين .وقد أجبرت على الفرار من ليبيريا بسبب انتمائھا العرقي ولم تتمكن من العودة منذ ذلك الحين .وھي تطلب اآلن الحماية الدولية من
حكومة سيراليون ،ولكن طلبھا لم يبت فيه بعد.
مصنّف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
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 .2تعود إليك المرأة من الحالة رقم  1بعد شھر لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي وقع صباح اليوم الذي أبلغت فيه .وتخبرك بأن حكومة
سيراليون قبلت طلبھا الحماية بعد بالغھا السابق.

 .3أجبر صبي على الفرار من منزله واالنتقال إلى منزل أخته في العاصمة فرا ًرا من قتال المتمردين في قريته وحولھا .وأثناء إقامته لدى أخته ،يأتيك
ليبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي ارتكبه في حقه عدد من الجنود المتمردين قبل مغادرته لقريته بثالثة أسابيع ليلحق بأخته.

 .4الصبي من الحالة رقم  3يعود إلى منزله .أثناء وجوده في منزله ،يذھب إلى مقدم خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي لإلبالغ عن حادثة أخرى
من حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي.

 .5تسقط دولة المنشأ الجنسية عن امرأة ما أثناء وجودھا في دولة مجاورة .ثم تأتي إليك ھذه المرأة لتبلغ عن حادثة من حوادث العنف القائم على النوع
االجتماعي.

 .6تنتقل فتاة إلى دولة مجاورة ولكنھا ال تملك حق العيش فيھا بصورة دائمة .للھروب من الصراع الدائر في بالدھم ،أرسلھا والداھا إلى أصدقاء األسرة
في دولة مجاورة للعمل في منزلھم مقابل المصروفات المدرسية واإلقامة .أثناء وجودھا ھناك تبلغك أنھا اغتصبت من قِبل رب ھذا المنزل منذ
يومين.

 .7تعيش امرأة ،لم تتعرض قط للتشرد ،في بلد المنشأ لھا حين تأتي لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي ارتكبھا ضدھا المشرف عليھا في
وقت سابق من ھذا األسبوع.
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 (4.9وضح في المساحة المخصصة ،مرحلة التشرد في وقت الحادثة لھذه الحاالت )انظر الفصل الرابع الصفحات  4.19‐4.17للمساعدة( .راجع
إجاباتك على صفحة  68من مفتاح اإلجابات.
 .1أنت مق ّدم خدمة ومقرّك في سيراليون تأتيك امرأة من ليبيريا لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي وقعت أثناء فرارھا من منزلھا في
ليبيريا منذ عامين .وقد أجبرت على الفرار من ليبيريا بسبب انتمائھا العرقي ولم تتمكن من العودة منذ ذلك الحين .وھي تطلب اآلن الحماية الدولية من
حكومة سيراليون ،ولكن طلبھا لم يبت فيه بعد.

 .2تعود إليك المرأة من الحالة رقم  1بعد شھر لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي وقعت صباح اليوم الذي أبلغت فيه .وتخبرك بأن حكومة
سيراليون قبلت طلبھا الحماية بعد بالغھا السابق.

 .3أجبر صبي على الفرار من منزله واالنتقال إلى منزل أخته في العاصمة فرا ًرا من قتال المتمردين في قريته وحولھا .أثناء بقائه لدى أخته ،يأتيك ليبلغ
عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي ارتكبه في حقه عدد من الجنود المتمردين قبل مغادرته لقريته بثالثة أسابيع ليلحق بأخته.

 .4تنتقل فتاة إلى دولة مجاورة ولكنھا ال تملك حق العيش فيھا بصورة دائمة .للھروب من الصراع الدائر في بالدھم ،أرسلھا والداھا إلى أصدقاء األسرة
في دولة مجاورة للعمل في منزلھم مقابل المصروفات المدرسية واإلقامة .أثناء وجودھا ھناك تبلغك أنھا اغتصبت من قِبل رب ھذا المنزل منذ
يومين.

 .5تعيش امرأة ،لم تتعرض قط للتشرد ،في بلد المنشأ لھا حين تأتي لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي ارتكبھا ضدھا المشرف عليھا في
وقت سابق من ھذا األسبوع.
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 (4.10بالنسبة لھذا النشاط ،اقرأ السيناريو التالي ثم أجب عن األسئلة .راجع إجاباتك على الصفحة  69من مفتاح اإلجابات:
تبلغ امرأة كانت تعيش مع صديقھا الشرطة بأنه اعتدى عليھا اعتدا ًء جسديا ً .وھذه المرأة لديھا وظيفة وتتقاضى مرتبًا جيدًا ،ولكن ليس لديھا مكان آمن تأوي
إليه في ذلك المساء .تحيلھا الشرطة إلى المنظمة غير الحكومية التي تعمل أنت بھا )والتي تقدم خدمات نفسية للناجين من العنف القائم على النوع
االجتماعي( .وتريد ھذه الناجية الحصول على خدمات قانونية ،ولكن لألسف ال توجد خدمات قانونية في منطقتك .تعرض على الناجية إحالتھا إلى عيادة
طبية ،فترفض ،ولكنھا تقبل إحالتھا إلى ملجأ آمن/مركز إيواء .أجب عن األسئلة بنفسك ثم اطلع على اإلجابات الصحيحة.
 .1ھل أُحيل العميل إلى ملجأ آمن /مركز إيواء؟

 .2ھل أُحيل العميل إلى الخدمات الصحية/الطبية؟

 .3ھل أُحيل العميل إلى الخدمات النفسية؟

 .4ھل أُحيل العميل إلى الخدمات المساعدة القانونية؟

 .5ھل أُحيل العميل إلى الشرطة؟

 .6ھل أُحيل العميل إلى برنامج سبل العيش؟
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األنشطة من 4.13-4.11

بالنسبة لألنشطة الثالثة التالية ،ستعرض عليك ثالثة سيناريوھات خيالية .في كل نشاط سيطلب منك ملء نموذج استقاء المعلومات التطبيقي
للسيناريو المناظر .اطبع ثالث نسخ من نموذج استقاء المعلومات التطبيقي ،إن لم تكن قد فعلت ھذا من قبل .في نھاية كل نشاط يمكنك مراجعة
إجاباتك بمقارنتھا بنماذج استقاء البيانات التطبيقية المملوءة والموجودة في مفتاح اإلجابات على الصفحات 70و 76و 82على التوالي .اقرأ السيناريوھات
لكل منھا .سوف تستخدم ھذه السيناريوھات مرة أخرى في الفصلين  5و 6لذا يجدر بك أن تحتفظ
أدناه بعناية ،ثم امأل ’نموذج استقاء المعلومات التطبيقي‘ ٍ
بھا!
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السيناريوھات أدناه تفترض أنك أخصائي حالة تعمل في منظمة ’ساعد غيرك الدولية‘ ،وھي منظمة غير حكومية تقدم الخدمات النفسية للناجين من العنف
القائم على النوع االجتماعي في أوغندة )وھي المكان الذي تقع فيه جميع الحوادث في تلك السيناريوھات( .بالنسبة لھذه التدريبات فقط سيكون رمز
أخصائي الحالة الخاص بك ھو  ،T1واألرقام التعريفية للحوادث ھي  T1‐1و  T1‐2و T1‐3على الترتيب ،ورموز الناجين ھي  W1‐001وW1‐002
و W1‐003على الترتيب .ھذه الرموز اختيارية مختارة عشوائيًا ألغراض ھذه التدريبات فقط .يجب أن تدربك منظمتك على ملء حقول الرقم التعريفي
للحادثة والرقم الرمزي للناجي ورمز أخصائي الحالة.
 (4.11الجئة صومالية ضربھا زوجھا في منزلھا .وقعت الحادثة في مقاطعة باناو ،في المقاطعة الفرعية أوراتي ،الحي رقم  ،2في مساء يوم 5
مارس/آذار  ،2009ولكن المرأة ال تبلغك بالحادثة إال بعد زيارتھا لعيادة باناو الصحية )والتي تستخدم أيضًا نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع
االجتماعي( للعالج ،وذلك في يوم  9مارس/آذار  .2009ال تعرف المرأة عمرھا بالضبط ،ولكنھا تعتقد أنھا وزوجھا يبلغان حوالي  60عا ًما من العمر.
ولھما ابنة يبلغ عمرھا  17عا ًما الزالت تعيش معھما في المنزل ،وتبقى ھذه المرأة في المنزل أثناء النھار في حين أن زوجھا زعيم ديني في معسكر
الالجئين .كما أنھا لم تبلغ عن تعرضھا ألي حوادث عنف قائم على النوع االجتماعي في الماضي .وقد جاءت لمنظمتك تطلب الدعم النفسي )وقدمته أنت
لھا( ،وال تريد أن تتخذ إجراءات قانونية وترفض جميع الخدمات األخرى .وكانت عند وصولھا لإلبالغ عن الحادثة مستاءة للغاية وتبكي وحين انصرفت
كانت أكثر ھدو ًءا ولكنھا كانت ال تزال مستاءةً .وھي تقيم حاليًا في منزل أختھا وتؤكد لك أنھا في أمان.
 (4.12في يوم  11مارس/آذار  ،2009تبلغك فتاة من بوروندي ،ولدت في  7فبراير/شباط  1995بأنھا أثناء زيارتھا لعمھا في منزله لمس ثدييھا على نحو
غير الئق في منزله بمنطقة كاسيتو ،في المقاطعة الفرعية كاكوتو ،ببلدة جينجا .وقد حدث ھذا في مايو/أيار ) 2008اليوم غير معروف( ،في الصباح .الفتاة
معوقة جسديًا ،وكانت قد تركت في منزل عمھا أثناء ذھاب أبيھا وأمھا للسوق .وتشير في بالغھا إلى أن ھذه ليست المرة األولى التي يحدث فيھا ذلك،
ولكنك أول شخص تخبره بھذا الموضوع .يعمل والدھا مزارع ويعمل عمھا ،البالغ من العمر  35عا ًما ،تاج ًرا في السوق المحلي .وتخبرك كذلك بأنھا
مسلمة .وكانت الفتاة ھادئة للغاية وساكنة طوال المقابلة .وھي ترغب في اتخاذ إجراء قانوني وتسألك عن كيفية الحصول على المساعدة واالستشارة
القانونية؛ وتمدھا أنت بالدعم النفسي وتحيلھا إلى خدمات المساعدة القانونية .الموعد محدد لليوم التالي في الساعة  11:00صباحًا مع منظمة ’المساعدة
القانونية‘ وھي منظمة غير حكومية في جينغا تقدم خدمات المساعدة القانونية للناجين من حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي .وھي ال ترغب في
أية خدمات أخرى مما تقدمه ،على الرغم من موافقتھا على العودة مرة ثانية الستكمال الدعم المعنوي والنفسي.
 (4.13فتى عمره  17عا ًما من أوغندة أجبر على الفرار من منزله بسبب الصراعات ويلجأ إلى معسكر يقع على بعد منطقتين شمالي منطقة مبومي،
بالمقاطعة الفرعية اوتيرو ،في الحي أ .ويقول أنه ولد في  19مايو/أيار  .1992ويبلغك بأنه مساء يوم فراره من منزله ، ،وجد منظمة غير حكومية توزع
الطعام ،والدواء ومواد أخرى .أثناء تواجده في المنظمة غير الحكومية في  18مارس/آذار  ،2009وقد أرغمه أحد العاملين في المساعدات اإلنسانية واثنين
من زمالئه على ممارسة اللواط في مقابل حصوله على اإلمدادات .ويبلغ الرجال حوالي  30عا ًما من العمر ،وجميعھم من أوغندة .ويبلغك الفتى ،وھو
قاصر غير مصحوب ،بالحادثة في اليوم التالي لحدوثه .ويقول أنه ذھب إلى شرطة مبومي ،ولكنھم رغبوا عن مساعدته .ويحتاج الفتى إلى رعاية طبية
عاجلة ،ولذا تحيله أنت إلى المستشفى ،حيث لديه موعد بعد الظھيرة من ذلك اليوم في الساعة  4:00مسا ًء في عيادة أوتيرو الطبية .وكنت تود إحالته إلى
ملجأ آمن أو مركز إيواء ،ولكن ال يوجد أي منھا في منطقتك .وبدالً من ذلك ،تحيله إلى ؟؟؟ ،وھو غير متأكد ما إذا كان يريد اتخاذ إجرا ٍء قانوني .ويرفض
جميع الخدمات األخرى .وكان الفتى مستا ًء للغاية في بداية ونھاية المقابلة ،وكان يشعر ببعض األلم.
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الفصل  :5مسجل الحوادث وإدخال البيانات
األنشطة  5.15-5.1تناظر تدريبات ’حاول أنت!‘ من الفصل  .5األنشطة من رقم  15-1على التوالي ،واألنشطة من  5.19-5.16لمزيد من التدريب على
مسجل الحوادث التدريبي اإلصدار األول  ‘Practice Incident Recorder_v1وتساعدك على
مسجل الحوادث .تستخدم جميع األنشطة من 5.6-5.1
ﱢ
ﱢ
مسجل الحوادث التدريبي اإلصدار الثاني Practice
5.9
5.7
من
األنشطة
جميع
تستخدم
البيانات.
إدخال
قبل
على
التدرب
الحوادث
ل
مسج
إعداد
ﱢ
ﱢ
مسجل الحوادث .ويمكن الوصول إلى جميع إصدارات
 Incident Recorder_v2وتساعدك على التدرب على إدخال وحفظ وتصفية البيانات في
ﱢ
مسجل الحوادث التدريبي بالنقر على زر ’أدوات تدريب دليل المستخدم ،الموجود في قسم األدوات والموارد من اسطوانة دليل المستخدم المدمجة؛ أو
ﱢ
بتحميلھا من موقع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي على الرابطhttp://gbvims.org/learn‐more/gbvims‐ :
./tools/user‐guide

مصنّف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

22

 (5.1التدريب على تمكين الماكروز )ملحوظة :يوضح ھذا النشاط التعليمات لبرنامج إكسل  2007أوالً ثم إلكسل  .2003إذا كنت تستخدم إكسل ،2003
انظر من فضلك صفحة  25للتعليمات المناسبة.

 .1افتح مستند إكسل المسمى Practice
) Incident Recorder_v1يمكنك
الوصول إليه بالنقر على زر ’أدوات
تدريب دليل المستخدم‘ الموجود في قسم
األدوات والموارد من اسطوانة دليل
المستخدم المدمجة( وابحث عن عنوان
تحذير األمان الموجود أعلى ورقة
العمل .انقر على خيارات.

 .2سترى مربع حوار تحذير األمان .انقر
على تمكين ھذا المحتوى ثم انقر على
موافق .لقد قمت اآلن بتمكين الماكروز.

إذا لم يظھر تحذير األمان تلقائيا ً أعلى ورقة العمل:
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 .3انقر على زر مايكروسوفت أوفيس
ثم انقر على خيارات إكسل أسفل
الجانب األيمن.

 .4انقر على مركز التوثيق في الجانب
األيسر من مربع الحوار ،ثم انقر على
إعدادات مركز التوثيق

 .5انقر على إعدادات الماكرو في الجانب
األيسر ثم انقر على تعطيل جميع
الماكروز مع اإلعالم .انقرعلى موافق.
لالنتھاء .سيؤدي ذلك إلى ظھور عنوان
تحذير األمان المذكور في الخطوة رقم 1
في المرة التالية التي ستفتح فيھا المستند.
م ﱢكن الماكروز اآلن ،بإغالق المستند
وإعادة فتحه .اتبع الخطوة رقم  1ورقم 2
أعاله.

ملحوظة :رغم أنك ال تحتاج سوى إلى تغيير إعدادات الماكرو )الخطوات  (5-3في أول مرة تستخدم فيھا مسجﱢل الحوادث إال أنك سوف تضطر إلى
"تمكين الماكروز" )الخطوات  (2-1في كل مرة تستخدم فيھا مسجﱢ ل الحوادث.
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إذا كنت تستخدم إكسل  ،2003فستحتاج لتمكين الماكروز بطريقة تختلف عن ذلك قليالً .عندما تفتح اإلصدار األول من مسجل الحوادث التدريبي تحت
عنوان  Practice Incident Recorder_v1سيظھر مربع حوار ليسألك إذا كنت تريد تمكين الماكروز.
 .1يجب أن تنقر على تمكين الماكروز لفتح المصنّف والسماح للماكروز بالعمل فيه.

يحتوى الملف “"C:\Desktop\Practice Incident Recordr_v1.xlsعلى
ماكروز.

إذا لم يظھر مربع الحوار ھذا،
 .2فانقر على قائمة ’أدوات‘ ،واختر ’ماكروز‘ ،ثم ’األمان‘.
 .3سيظھر مربع حوار ’األمان‘؛ اختر ’متوسط‘ .يمكنك اختيار ما إذا كنت ستسمح بتشغيل الماكروز التي قد تكون غير آمنة‘ .انقر على موافق.

 .4احفظ المستند ،ثم أغلق المصنف وأعد فتحه.
 .5يجب أن يظھر مربع حوار ’تحذير األمان‘ .اختر ’الثقة دو ًما في الماكروز من ھذا الناشر‘ وانقر على ’تمكين الماكروز‘ .أصبحت الماكروز
اآلن ُمم ﱠكنة.
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ملحوظة :رغم أنك ال تحتاج سوى إلى تغيير إعدادات الماكرو )الخطوات  (4-2في أول مرة تستخدم فيھا مسجﱢل الحوادث إال أنك سوف تضطر إلى
"تمكين الماكروز" )الخطوة رقم  (1في كل مرة تستخدم فيھا مسجﱢل الحوادث.
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 (5.2التدريب على حماية مسجﱢ ل الحوادث بكلمة مرور) :ملحوظة :ھذه التعليمات لبرنامج إكسل  .2007إذا كنت تستخدم إكسل  ،2003تخطى ما
يلي حتى تصل إلى الشرح الموجود في الصفحة التالية للحصول على التعليمات المالئمة إلصدار (.2003
افتح مستند إكسل Practice Incident Recorder_v1

Error! Reference source not found.
 .1انقر على زر أوفيس

 .2انقر على "أدوات" )وفقاً إلصدار إكسل الخاص
بك ،سيكون ھذا االختيار إ ّما أسفل الجانب األيمن
أو األيسر من مربع الحوار( واختر "خيارات
عامة".
 .3في مربع "كلمة المرور للفتح" اكتب كلمة
مرور) .تذكر :كلمة المرور حسّاسة لحالة
األحرف ،مما يعني أن جھاز الحاسب سوف
يُفرﱢق بين األحرف الكبيرة والصغيرة  -لذا تأكد
من أن مفتاح  Caps Lockلم يُش ﱠغل عن طريق
الخطأ(.
اكتب كلمة المرور لإلصدار األول من مسجل
ھنا:
التدريبي
الحوادث
___________________ ثم انقر "موافق"
سيظھر مربع حوار جديد.

Error! Reference source not found.

Error! Reference source not found.

4
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واختر "حفظ باسم"

 .4سيظھر مربع حوار يحمل رسالة "أعد إدخال
كلمة المرور لالستمرار" .اكتب كلمة المرور مرة
ثانية ،وانقر "موافق" .أغلق المستند ثم أعد
فتحھا .تأكد من أنه يطلب منك كلمة المرور لفتح
المستند.
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ملحوظة :إذا كنت تستخدم إكسل  ،2003فستحتاج لتنفيذ خطوات مختلفة لضبط كلمة المرور .عندما تفتح اإلصدار األول من مسجل الحوادث التجريبي
 Practice Incident Recorder_v1يجب أن تقوم باآلتي:
 .1في قائمة األدوات انقر على خيارات ،ثم انقر على عالمة تبويب األمان.
 .2اكتب كلمة مرور في مربع "كلمة المرور للفتح" ثم انقر على موافق..
 .3أعد كتابة كلمة المرور لتأكيدھا ،عندما يطلب منك ذلك ،ثم انقر على موافق .
 .4انقر حفظ. .
 .5إذا سئلت ،انقر نعم الستبدال المصنف الحالي.
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مسجل الحوادث التدريبي  ،Practice Incident Recorder_v1تدرب على تخصيص القائمة المنسدلة الخاصة
 (5.3باستخدام اإلصدار األول من
ﱢ
برمز أخصائي الحالة.

 .1افتح مستند إكسل
 Recorder_v1وانقر على القائمة المنسدلة
الخاصة بـ رمز أخصائي الحالة‘ في ورقة
عمل بيانات الحادثة .الحظ الخيارات الثالث:
 B5و G3و.P7

Practice Incident

 .2انقر على ورقة عمل ’بيانات القائمة‘ ثم انقر
على أول خلية فارغة في جدول رموز
أخصائيي الحالة ) (A8واكتب ’ ‘T1واضغط
على زر اإلدخال ’ .‘Enterانقر بعد ذلك

على زر تحديث القوائم في ورقة عمل بيانات
الحادثة تحت عنوانin Menus Update
.Worksheet Data Incident

 .3في ورقة عمل بيانات الحادثة ،تحقق من أن
 T1قد أضيفت إلى القائمة المنسدلة.

إذا لم تتمكن من تعديل القائمة المنسدلة ،انظر مربع النص تحت عنوان ’نقطة رئيسية‘ في صفحة  5.19من دليل المستخدم للحصول على المزيد من
اإلرشادات.
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 (5.4تدرب على تخصيص القائمة المنسدلة الخاصة ببلد المنشأ:
 .1حدد مكان حقل بلد المنشأ في الملف
Practice Incident Recorder_v1
)العمود  (Iفي ورقة عمل بيانات الحادثة؛
يمكنك استخدام زر السھم الموجود في
الجانب األيمن السفلي من المصنف .انقر
على سھم القائمة المنسدلة .يجب أال تكون
ھناك أسماء بلدان في القائمة بعد ،يجب أال
تعرض سوى عبارة ) Victim CoRبلد
منشأ الضحية(.
 .2اآلن انقر على عالمة تبويب ورقة العمل
الثالثة المسماة ’بلد المنشأ‘ أو 'Country
'of origin Menuالموجودة أسفل
الجانب األيسر من الشاشة.
 .3ھذا ھو الجدول الذي يحدد الدول المتضمنة في
القائمة المنسدلة .ابحث عن بوروندي بالتحرك
عبر القائمة ،وانقر على الخلية الموجودة جھة
اليمين )العمود  ،(Cثم انقر على سھم القائمة
المنسدلة التي تظھر واختر ’نعم‘ .افعل نفس
الشيء بالنسبة لجمھورية الكونغو الديمقراطية
ورواندا والصومال وأوغندة.
 .4بمجرد أن تنتھي من ذلك ،انقر على زر تحديث
القائمة في ورقة عمل بيانات الحادثة
’ Update Menu in Incident Data
 ’worksheetالموجودة أعلى ورقة العمل.

 .5لقد قمت اآلن بتخصيص القائمة المنسدلة لبلد
المنشأ .تحقق من العمل الذي نفذته بالعودة إلى
حقل بلد المنشأ في ورقة عمل بيانات الحادثة،
انقر على أي خلية في ذلك العمود وانظر إلى
البلدان الموجودة في القائمة.

)ملحوظة :إذا لم تتمكن من تعديل القائمة المنسدلة ،انظر مربع النص تحت عنوان ’نقطة رئيسية‘ في صفحة  5.19من دليل المستخدم للحصول على
المزيد من اإلرشادات(.
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مسجل
مسجل الحوادث التدريبي  ،Practice Incident Recorder_v1تد ّرب على إخفاء وإظھار حقل ’العرق‘ في
 (5.5باستخدام اإلصدار األول من
ﱢ
ﱢ
الحوادث التدريبي:

 .1حدد مكان حقل العرق في الملف Practice
) Incident Recorder_v1العمود  (Hبالتحريك
إلى اليمين .انقر بالزر األيمن على الحرف H
الموجود أعلى العمود .ثم انقر بالزر األيسر على
’إخفاء‘ .يجب أن يكون العمود مختفيًا اآلن.

 .2إلظھار حقل العرق ،ميﱢز كالً من العمودين G
و Iبالنقر على حرف  Gفي العمود  ،Gمع
االستمرار في الضغط إلى أسفل ،اسحب
المؤشر إلى العمود  .Iبمجرد تمييز العمودين،
انقر بالزر األيمن على أي من الحرفين
الموجودين أعلى العمودين ،واختر ’إظھار‘.
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مسجل الحوادث التدريبي باسم جديد:
 (5.6تدرب على تخزين
ﱢ

في المستند Practice
 .1انقر على زر أوفيس
) Incident Recorder_v1بالنسبة إلكسل ،2003
انقر على قائمة ملف الموجودة على شريط األدوات( ثم
انقر على "حفظ بإسم".

 .2في مربع الحوار ،اختر المكان الذي تود حفظ المصنّف
فيه ،واكتب اسم الملف الجديد مستخد ًما تاريخ اليوم في
صورة Practice Incident Recorder_v1_date
حيث يمثل ’ ‘dateالتاريخ..
فمثالً ،إذا كان تاريخ اليوم ھو  14يوليو :2010
Practice Incident
Recorder_v1_14_July_2010
 .3انقر حفظ..
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مسجل الحوادث التجريبي  Practice Incident Recorder_v1وفتح اإلصدار الثاني Practice Incident
يمكنك اآلن إغالق اإلصدار األول من
ﱢ
 Recorder_v2الذي يمكنك الوصول إليه بالنقر على زر ’أدوات تدريب دليل المستخدم‘ الموجود في قسم األدوات والموارد من اسطوانة دليل
المستخدم المدمجة؛ أو تحميله من موقع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي على الرابطhttp://gbvims.org/learn‐ :
مسجل الحوادث والمسمى Practice
 more/gbvims‐tools/user‐guide/تستخدم باقي أنشطة الفصل  ،5وھي  ،5.19-5.7اإلصدار الثاني من
ﱢ
.Incident Recorder_v2
 (5.7حدﱢد مكان األقسام الستة لورقة عمل بيانات الحادثة )الصفين  1و:(2
 .1في أعلى الركن األيسر من ورقة العمل ،حدد مكان القسم ذي اللون الوردي المسمى’معلومات إدارية‘ .ھذا ھو القسم األول من ورقة العمل.
ستستطيع اآلن رؤية بداية القسم التالي’معلومات عن الناجي ‘ باللون األخضر.

 .2اآلن ح ّدد أماكن بقية األقسام بالنقر على خلية ’معلومات إدارية‘ ثم استخدم األسھم الموجودة على لوحة المفاتيح للتحرك إلى اليمين.
الحظ أثناء تحركك إلى اليمين أن العمود األول )العمود  ،(Aوالذي يحتوي على الرقم التعريفي للحادثة’ ،مجمد‘ أو مثبت في مكانه .يسھل ھذا إدخال
ومراجعة البيانات للغاية ألنك ستجد دائ ًما نقطة مرجعية .إذا تحركت في اتجاه ألسفل ورقة العمل ستالحظ أن الصفوف العلوية ) (4-1مثبتة أيضًا في
مكانھا لنفس األسباب .يحتوي الصفان  1و 2على عناوين كل قسم من أقسام ورقة العمل .ويحتوي الصف  3على شرح كل عمود وتوجيھات تشرح كيفية
إدخال البيانات إلى ذلك العمود .يحدد الصف  4عناوين األعمدة المناظرة لحقول نموذج االستقاء.
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مسجل الحوادث .ارجع إلى’ نموذج استقاء المعلومات التطبيقي ‘ الذي مألته في
في األنشطة ) 5.12-5.8عدا النشاط  (b5.9ستدخل بعض البيانات إلى
ﱢ
الفصل الرابع األنشطة من  4.7-4.2في الصفحة  .16افتح اإلصدار الثاني من مسجل الحوادث التجريبي Practice Incident Recorder_v2
ستشاھد  12حادثة تم تسجيلھا بالفعل في ھذا اإلصدار من مسجل الحوادث .ال تنسى أن ‘تم ﱢكن الماكروز‘ قبل الشروع في إدخال البيانات .أنت اآلن
مسجل الحوادث! إذا قابلت أية مشكلة أثناء استكمال أحد ھذه األنشطة ،راجع صفحة  5.58في الفصل  5التي تبين بعض
مستعد إلدخال البيانات إلى
ﱢ
مسجل الحوادث التدريبي تحت عنوان Practice
ضا فتح اإلصدار الثالث من
ﱢ
الخيارات التي يمكنك استخدامھا للحصول على المساعدة .كما يمكنك أي ً
 Incident Recorder_v3لمراجعة إجاباتك ومقارنتھا بالبيانات المدخلة في الصف رقم ) 17الصفوف أرقام  20-18ھي إجابات األنشطة 5.19-5.17
في المصنّف(.

مسجل الحوادث )األعمدة :(E-A
 (5.8تدرب على إدخال البيانات إلى قسم البيانات اإلدارية في
ﱢ
انقر على أول خلية خالية في عمود ’الرقم التعريفي للحادثة‘ واكتب الرقم التعريفي المناظر للحادثة من نموذج استقاء البيانات الموجود أمامك .امأل بقية
البيانات من قسم المعلومات اإلدارية من نموذج االستقاء )األعمدة(A‐E

مسجل الحوادث )األعمدة(F‐M
5.9أ( تدرب على إدخال البيانات إلى قسم معلومات عن الناجي من
ﱢ
انقر على أول خلية فارغة تحت عنوان ’تاريخ الميالد‘ ) (F17وامأل قسم ’معلومات عن الناجي‘ بالمعلومات المناظرة من نموذج استقاء المعلومات
التطبيقي.
5.9ب( تدرب على استخدام برنامج حساب تاريخ الميالد.
بالنسبة للنشاط 5.9أ يجب أن تكون قد أدخلت ’-24يونيو ‘1980-في الخلية  .F17المرأة التي أبلغت عن ھذه الحادثة في الفصل  4كانت تعرف تاريخ
ميالدھا ولذا يمكنك إدخاله بال مشكالت .ولكن ماذا يحدث إذا أبلغ الناجي عن عمره التقريبي بدالً من تاريخ ميالده؟ في ھذه الحالة يمكن أن يعينك برنامج
حساب تاريخ الميالد .تأمل الموقف التالي واستخدم برنامج حساب تاريخ الميالد لتحديد التاريخ الذي ينبغي إدخاله في مسجﱢل الحوادث )ملحوظة :ھذا
النشاط يراد به فقط مساعدتك في التدرب على حساب تاريخ الميالد ال تدخل ھذا التاريخ في مسجﱢل الحوادث!(.
أثناء إدخال البيانات إلى مس ﱢجل الحوادث من نموذج استقاء )لحادثة أبلغ عنھا في  25مارس/آذار  ،(2010تالحظ أن المشرف على الحالة كتب عمر
الناجي ) (37بدالً من تاريخ الميالد .لمساعدتك على حساب سنة الميالد ،تد ّرب على استخدام برنامج حساب تاريخ الميالد:

.1
.2
.3
.4

افتح ورقة عمل برنامج حساب تاريخ الميالد بالنقر على عالمة تبويب برنامج حساب تاريخ الميالد والبحث عن العام الذي أبلغ فيه عن الحادثة
) (2010في العمود .(A8) A
انقر على المربع البنفسجي الخاص بـ ’العمر‘ والمجاور لعام  2010وأكد عمر الناجي المحدد في نموذج االستقاء ).(37
انقر المربع األخضر الموجود إلى اليمين.
العام الذي يظھر في المربع األخضر ھو عام ميالد الناجي) .ال تنسى أن تعوض عن جميع المعلومات غير المعروفة بوضع الرقم ’ .‘1نظرًا ألن
اليوم والشھر غير معروفين ،يجب تسجيل التاريخ على أنه -1يناير.(1973-
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مسجل الحوادث )األعمدة :(N‐ Y
 (5.10تدرب على إدخال بيانات إلى قسم التفاصيل من
ﱢ
انقر على أول خلية فارغة تحت عنوان ’حالة التشرد وقت الحادثة‘ ) (N17وامأل قسم ’تفاصيل الحادثة‘ بالمعلومات المناظرة من نموذج استقاء المعلومات
التطبيقي.

مسجل الحوادث )األعمدة :(Z‐AE
 (5.11تدرب على إدخال بيانات إلى قسم معلومات عن مرتكب الحادثة المدعى عليه من
ﱢ
انقر على أول خلية فارغة تحت عنوان ’عدد مرتكبي الحادثة المدعى عليھم األوليين‘ ) (Z17وامأل قسم مرتكب الحادثة المدعى عليه بالمعلومات المناظرة
من نموذج استقاء المعلومات التطبيقي.

مسجل الحوادث )األعمدة: (AF ‐ AM
 (5.12تدرب على إدخال بيانات إلى قسم معلومات عن مسار اإلحالة من
ﱢ
انقر على أول خلية فارغة تحت عنوان ’أحيلت إليك من قِبَل؟‘ ) (AF17وامأل قسم مسار اإلحالة بالمعلومات المناظرة من نموذج استقاء المعلومات
التطبيقي .حين تصل للعمود  ،AMتوقف عن إدخال البيانات .انقر حفظ على شريط األدوات .تھانينا ،لقد انتھيت لتوك من إدخال أول حادثة في مسجﱢ ل
الحوادث) .ملحوظة :الحد األحمر السميك بعد  AMيھدف إلى تذكرتك بأن ھذا ھو المكان الذي ينتھي فيه إدخال البيانات ويبدأ فيه حساب البيانات تلقائياً
عن طريق مسجﱢ ل الحوادث(.
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 (5.13أول األعمدة المحسوبة’ ،رمز الوكالة ال ٌمبلِغة‘ )العمود  ،(ANيتطلب منك إدخال معلومات إلى ورقة عمل ’سجل نقل البيانات‘ .تدرب على إدخال
رمز الوكالة المبلغة مستخد ًما ’ ‘BLLكرمز لوكالتك.
 .1انقر على عالمة تبويب’ سجل نقل البيانات ‘في اإلصدار الثاني من مس ﱢجل الحوادث التدريبيPractice Incident Recorder_v2.
 .2انقر على خلية رمز الوكالة المبلغة ).(D4
 .3اكتب رمز وكالتك ).(LLB

 .4عد إلى ورقة عمل بيانات الحادثة ،وتحرك إلى اليمين للتحقق من إدخال  LLBفي خاليا رمز الوكالة ال ُمبلِغة في قسم األعمدة المحسوبة.
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 (5.14التدريب على تطبيق وإزالة عوامل التصفية.
لنفرض أنك تريد رؤية بيانات جميع الحوادث في اإلصدار الثاني من مسجﱢل الحوادث التدريبي  Practice Incident Recorder_v2والتي تتعلق
بالناجيات من اإلناث فقط .للقيام بذلك ،أضف عامل تصفية لحقل النوع )العمود  (Gفي مسجﱢل الحوادث التدريبي.

 .1في ملف  ،"Practice Incident Recorder_v2انقر على
قائمة عامل التصفية المنسدلة المناظرة لـ ’النوع‘ )العمود .(G
سيؤدي ھذا إلى ظھور قائمة بجميع اختيارات األجوبة للحقول
الجاري عرضھا .قم بتصفية الحقل وفقا ً لإلناث عن طريق اختيار
حرف  Fفقط .يمكنك إجراء ذلك إما عن طريق إلغاء اختيار حرف
 Mو)الفراغات( أو عن طريق إلغاء جميع االختيارات بالنقر على
)’اختيار الكل‘( ثم النقر على  .Fبمجرد تحديدك لخيار  Fفقط،
انقر ’موافق‘.

 .2لقد أجريت اآلن تصفية مسجﱢل الحوادث بالكامل وفقاً للنوع.
وترى اآلن أن الحوادث المعروضة ھي تلك التي تخص الناجيات
من اإلناث .السھم المنسدل الذي ظھر مسبقًا تغير اآلن إلى زر
التصفية؛ مما يدل على أن عنصر التصفية مطبق حاليًا .إلزالة
عنصر التصفية ھذا ،يمكنك ببساطة إجراء العمليات العكسية :انقر
على زر التصفية ،ثم انقر ’اختيار الكل‘ ثم انقر ’موافق‘.
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 (5.15تدرب على تطبيق وإزالة عدة عوامل تصفية
لنفترض أنك تريد االطالع على بيانات جميع الحوادث في اإلصدار الثاني من مسجﱢل الحوادث التدريبي  "Practice Incident Recorder_v2والتي
تتعلق بالناجين من أوغندا فقط والذين تعرضوا لـ اعتداء جنسي .للقيام بذلك ،أضف عاملي تصفية :واحد لحقل بلد المنشأ )العمود  (Iواآلخر لنوع العنف
القائم على النوع االجتماعي )العمود .(T

 .1في ملف مسجﱢل الحوادث التدريبي Practice Incident
 Recorder_v2انقر على زر القائمة المنسدلة لعنصر التصفية
الخاصة بـ ’بلد المنشأ‘ .سيؤدي ھذا إلى ظھور قائمة تعرض
جميع خيارات اإلجابات في الحقول المعروضة .قم بتصفية ھذا
الحقل بحيث يكون الخيار الوحيد المعين ھو أوغندة .انقر موافق.
ستالحظ أن عدد الحوادث المعروضة قد ق ّل نظ ًرا ألن الحوادث
المعروضة ھي التي ينتمي فيھا الناجون إلى أوغندة فقط.

 .2اآلن ،أضف عنصر تصفية آخر بالنقر على الزر المنسدل لعنصر
التصفية الخاص بـ’نوع العنف القائم على النوع االجتماعي‘
سيكون ھناك خياران متاحان :االغتصاب واالعتداء الجنسي
)وھذا ألن ھذين النوعين فقط من العنف القائم على النوع
االجتماعي ھما الموجودان في باقي السجالت( .اختر ’اعتداء
جنسي‘ ثم انقر موافق.

 .3لقد قمت اآلن بتصفية مسجﱢل الحوادث وفقا ً لبلد المنشأ )أوغندة(
ونوع العنف القائم على النوع االجتماعي )اعتداء جنسي( .يجب
أال يكون ھناك سوى حادثة واحدة معروضة )الرقم التعريفي
للحادثة(P7‐2 :
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مسجل الحوادث التدريبي  Practice Incident Recorder_v2في المساحة المخصصة أجب عن األسئلة
 (5.16راجع قسم األعمدة المحسوبة في
ﱢ
مسجل الحوادث .تذكر :ال يجب ملء من الحقول الموجودة في قسم األعمدة المحسوبة
الخاصة بصف البيانات الذي أدخلته للتو من نموذج االستقاء إلى
ﱢ
إال تلك التي تنطبق ،لذا لن تحتوي جميع الخاليا على نصوص .راجع إجاباتك على الصفحة  88من مفتاح اإلجابات.
 .1كم كان عمر الناجي وقت الحادثة؟ ھل كان بال ًغا أم طفالً؟

 .2ھل كان الناجي يعاني من إعاقة ما؟

 .3ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت العنف الجنسي؟

 .4ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت عنف الشريك الحميم؟

 .5ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت االستغالل الجنسي لألطفال؟

 .6ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت الزواج المبكر؟

 .7ھل تعد ھذه الحادثة ممارسة تقليدية ضارة؟

 .8ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت االستغالل الجنسي المحتمل؟

 .9ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت الرق الجنسي المحتمل؟

 .10كم يوم مر ما بين الحادثة والمقابلة؟
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األنشطة 5.19-5.17
في األنشطة الثالثة التالية ،سوف تتدرب على إدخال البيانات من نماذج استقاء المعلومات التطبيقية التي مألتھا للسيناريوھات الثالثة في األنشطة من
مسجل الحوادث التطبيقي الذي يحمل اسم  Practice Incident Recorder_v2ولكن قبل أن تفعل ذلك ،تأكد من
 4.13-4.11في اإلصدار الثاني من
ﱢ
استخدام مفتاح اإلجابات لتصحيح جميع إجاباتك في نماذج االستقاء.

مسجل الحوادث .Incident Recorder_v2
 (5.17باستخدام نموذج استقاء البيانات للنشاط  ،4.11أدخل البيانات في اإلصدار الثاني من
ﱠ
مسجل الحوادث .Incident Recorder_v2
 (5.18باستخدام نموذج استقاء البيانات للنشاط  ،4.12أدخل البيانات في اإلصدار الثاني من
ﱠ
مسجل الحوادث .Incident Recorder_v2
 (5.19باستخدام نموذج استقاء البيانات للنشاط  ،4.13أدخل البيانات في اإلصدار الثاني من
ﱠ

بعد إدخالك البيانات في نماذج استقاء البيانات التدريبية الثالثة ،يمكنك مراجعة نتائج عملك بمقارنة الصفوف التي أدخلتھا بالصفوف  20-18من اإلصدار
الثالث من مس ﱢجل الحوادث التدريبي  Practice Incident Recorder_v3لفتح الملف  Practice Incident Recorder_v3انقر على زر ’أدوات
تدريب دليل المستخدم‘ الموجود في قسم األدوات والموارد من اسطوانة دليل المستخدم المدمجة؛ أو ح ﱢمله من موقع نظام إدارة معلومات العنف القائم على
النوع االجتماعي على الرابطhttp://gbvims.org/learn‐more/gbvims‐tools/user‐guide/ :
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الفصل  :6استخدام مسجل الحوادث لتحليل البيانات
تركز التدريبات الموجودة في الفصل  6على تمكينك من التدريب باستخدام ورقة عمل اإلحصائيات الشھرية وأوراق عمل مسجﱢل الحوادث التي تحتوي
على جداول محورية .إلتمام ھذه التدريبات ،يجب عليك أوالً فتح اإلصدار الثالث من مسجﱢل الحوادث التدريبي Practice Incident Recorder_v3
بالنقر على زر ‘أدوات تدريب دليل المستخدم‘ الموجود في قسم األدوات والموارد من اسطوانة دليل المستخدم المدمجة؛ أو بتحميلھا من موقع نظام إدارة
معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي على الرابط.http://gbvims.org/learn‐more/gbvims‐tools/user‐guide/ :

 (6.1تدرب على ضبط حقل عام البالغ وشھره.
عندما تفتح ورقة عمل اإلحصائيات الشھرية يجب أن يكون شھر وعام التقرير مضبوطان على يناير/كانون الثاني  .2000نظ ًرا ألن ورقة عمل بيانات
الحادثة تحتوي على بيانات لبالغات عن حوادث وقعت في  ،2009يجب أال تظھر بيانات في ورقة العمل .توقف لحظة للتحرك ألسفل والنظر إلى ورقة
العمل الفارغة .يجب أن تتذكر ھذا للرجوع إليه فيما بعد؛ إذا رأيت ورقة عمل اإلحصائيات الشھرية تبدو كذلك مرة أخرى ،فإن ذلك ال يعني حت ًما أنھا
معطلة .بل ،تحقق أوالً وتأكد من أنك اخترت كالً من العام والشھر الصحيحين.

واآلن ،غيّر الشھر والعام في التقرير إلى فبراير/شباط  .2009ھل ترى البيانات التي تظھر تلقائيا ً في الجداول والرسومات أدناه؟ ھذه ھي جميع البيانات
التي أدخلت في ورقة عمل بيانات الحادثة للحوادث المبلغ عنھا في فبراير/شباط .2009
واآلن حاول تغيير حقل الشھر والعام إلى مارس/آذار  .2009ھل ترى الجداول والرسومات تتغير؟
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 (6.2تدرب على إلغاء حماية ورقة عمل اإلحصائيات الشھرية.
إللغاء حماية ورقة العمل :في عالمة تبويب المراجعة ،انقر على ’إلغاء حماية ورقة العمل‘.بمجرد إلغائك لحماية ورقة العمل يجب أن تتمكن من النقر على
الجداول والرسومات وتحريرھا كما تشاء.

لحماية ما أنجزته من عمل بعد إجراء التحرير :انقر ’حماية ورقة العمل‘ في عالمة تبويب المراجعة.
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 (6.3تدرب على تصفية ورقة عمل ’نوع العنف القائم على النوع االجتماعي وفقا ً للنوع والعمر‘ باستخدام عوامل تصفية التقرير:
في اإلصدار الثالث من مسجﱢل الحوادث التدريبي  Practice Incident Recorder_v3انقر على عالمة تبويب ورقة عمل ’نوع العنف القائم على النوع
االجتماعي وفقا ً للنوع والعمر‘ .لنفترض أنك ال تريد سوى بيانات شھر فبراير/شباط :2009

 .1انقر على القائمة المنسدلة الخاصة بعامل
تصفية الحوادث وفقاً للتاريخ )الشھر/اليوم(.
نظ ًرا لعدم وجود بيانات مدخلة سوى
لشھرين في ورقة عمل بيانات الحادثة،
فليس ھناك سوى خيارين تختار بينھما:
فبراير/شباط 2009-و مارس/آذار.2009-
انقر على فبراير/شباط .2009

 .2يجب أن يتغير الجدول تلقائيًا ليعرض لك
البيانات المتعلقة فقط بشھر فبراير/شباط
) 2009انظر الصورة( .إلعادة الجدول،
كرر ما سبق أن فعلته ولكن بدالً من النقر
على فبراير/شباط 2009-انقر على
)الجميع(.

 .3واآلن تدرب على استخدام باقي عوامل التصفية وانظر كيف يؤثر كل منھا على الجدول:
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 (6.4تدرب على تصفية ورقة عمل ’نوع العنف القائم على النوع االجتماعي وفقا ً للنوع والعمر‘ باستخدام عامل التصفية اليدوي:
في اإلصدار الثالث من مسجﱢل الحوادث التدريبي  Practice Incident Recorder_v3انقر على عالمة تبويب ورقة عمل ’نوع العنف القائم على النوع
االجتماعي وفقا ً للنوع والعمر‘ .لنفترض أنك ال تريد سوى بيانات الحوادث التي تتعلق باالغتصاب:

 .1انقر على القائمة المنسدلة لعامل التصفية
اليدوي .ألغ تصفية جميع الفئات عدا
’االغتصاب‘ .وانقر على ’موافق‘.

 .2يجب أن يتغير الجدول تلقائيًا ليعرض لك
البيانات التي تخص الحوادث المتعلقة
باالغتصاب )انظر الصورة( .إلعادة
الجدول مرة أخرى ،انقر على زر عوامل
التصفية فحسب ،واختر جميع أنواع العنف
القائم على النوع االجتماعي الستة.

 .3واآلن تدرب على استخدام عوامل التصفية اليدوية األخرى وانظر كيف يؤثر كل منھا على الجدول.
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 (6.5تدرب على تصفية الصفوف ’)الفارغة(‘ وإزالتھا من الجداول المحورية:

في اإلصدار الثالث من مسجﱢل الحوادث التدريبي
 Practice Incident Recorder_v3انقر على عالمة
تبويب تتبع اإلحالة.
 .1في الجدول المسمى ’أحيل إليك من قِبَل؟‘ انقر على
القائمة المنسدلة وتحرك إلى األسفل حتى ترى حقل
’)الفارغ(‘ .انقر على المربع إلزالة عالمة االختيار
وانقر موافق .لقد قمت اآلن بتصفية الصف الفارغ
من ھذا الجدول .الستعادة الصف ،افعل العملية
العكسية فحسب.

 .2واآلن تدرب على تصفية الصف ’)الفارغ(‘ من الجداول المحورية الستة المتبقية.
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 (6.6تدرب على تصفية جدول تحليل االتجاه المحوري ومخطط تحليل االتجاه:
 .1في اإلصدار الثالث من مسجﱢل الحوادث التدريبي  Practice Incident Recorder_v3انقر على عالمة تبويب ورقة عمل تحليل االتجاه وراجع
البيانات المبينة في الجدول .واآلن انقر على عالمة تبويب ورقة عمل مخطط تحليل االتجاه .يجب أن تكون البيانات الممثلة ھنا ھي نفس البيانات
التي رأيتھا ممثلة في الجدول ولكن في صورة مخطط.

 .2ارجع إلى ورقة عمل تحليل االتجاه وقم بتصفية
الجدول ليُظھر فقط البيانات المتعلقة باإلناث.
راجع البيانات المصفاة حديثًا والموضحة في
الجدول.

 .3واآلن انقر مرة أخرى على عالمة تبويب ورقة
عمل مخطط تحليل االتجاه .ستالحظ أن
المخطط قد تغير تلقائيا ً ليعكس البيانات
المصفاة!

 .4واآلن أزل عامل التصفية .يمكنك إما الرجوع
إلى ورقة عمل تحليل االتجاه إلزالة عامل
التصفية أو يمكنك نقر زر التصفية اليدوية إلى
يمين حقل النوع االجتماعي الموجود في قائمة
الحقول واختيار )الجميع( ونقر موافق.

كل من ورقتي العمل -
 .5البيانات الموجودة على ٍ
في الجدول وفي المخطط  -تظھر اآلن بدون
تصفية.
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 (6.7انقر على عالمة تبويب ورقة العمل الخاصة باإلحصائيات الشھرية " "6. Monthly Statisticsأنظر إلى الرسم األول ’حوادث العنف القائم على
النوع االجتماعي الجديدة المبلغ عنھا بالشھر ‘.كم يبلغ إجمالي الحوادث الجديدة التي أبلغ عنھا في خالل أشھر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط
ومارس/آذار 2009؟

اآلن انقر على عالمة تبويب ورقة عمل ’ .10تحليل االتجاه‘ انظر إلى الجدول واكتب إجمالي عدد الحوادث المبلغ عنھا في يناير/كانون الثاني،
وفبراير/شباط ومارس/آذار .2009

ما ھي المشكلة؟! لماذا يشير جدول اإلحصائيات الشھرية إلى إجمالي  15حادثة في ھذه األشھر الثالثة بينما يشير جدول تحليل االتجاه إلى  11حادثة
فقط؟ ھل يعني ھذا أن أحد الجدولين معطل؟

توقف لحظات للتفكير في سبب اختالف الرقمين.
)راجع إجاباتك في مفتاح اإلجابات على الصفحة .(89

انقر اآلن على زر عامل التصفية وحدد خيار ’االغتصاب‘ .يجب أن يظھر عمود ’اغتصاب‘ ويجب أن يكون مجموع الحوادث الكلي اآلن .15
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 (6.8تدرب على إنشاء وتعديل الجدول المحوري.
في اإلصدار الثالث من مسجﱢ ل الحوادث التدريبي  Practice Incident Recorder_v3انقر على عالمة تبويب ورقة العمل ’مفتوح  .‘1باتباع
التعليمات المذكورة أعاله ،أعد نفس الجدول الذي يبين عدد الحوادث المبلغ عنھا وفقا ً لك ٍل من ’نوع العنف القائم على النوع االجتماعي‘ و ’نوع
االختطاف‘ يجب أن يبدو جدولك مثل الجدول الموجود في الصورة الموجودة أعاله تما ًما.
بمجرد انتھائك ،يمكنك أن تقرر أنه بدالً من أن يظھر جدولك الحوادث المبلغ عنھا وفقا ً لنوع العنف القائم على النوع االجتماعي ونوع االختطاف ،تريده
أنت أن يظھر عدد الحوادث المبلغ عنھا وفقا ً لبلد منشأ الناجي ونوعه .وبدالً من إنشاء جدول جديد ،تقرر تعديل الجدول الذي أنشأته لتوك.

 .1انقر حقل ’نوع االختطاف‘ في منطقة أسماء األعمدة،
واسحبه إلى قائمة حقول الجدول المحوري .واآلن ،حدد
مكان حقل النوع في قائمة حقول الجدول المحوري،
واسحبه إلى منطقة أسماء األعمدة )وبالمناسبة ،ھذا جدول
لطيف للغاية يبين عدد الحوادث المبلغ عنھا وفقا ً لنوع
العنف والنوع االجتماعي!(.

 .2انقر حقل ’نوع العنف القائم على النوع االجتماعي‘ في
منطقة أسماء الصفوف ،واسحبه إلى قائمة حقول الجدول
المحوري .واآلن حدد مكان حقل ’بلد المنشأ‘ واسحبه إلى
منطقة أسماء الصفوف .وھا ھو جدولك الجديد!
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 (6.9اقرأ السيناريو المختصر الموجود أدناه ثم استخدم ورقة عمل اإلحصائيات الشھرية لإلجابة عن األسئلة التالية .راجع إجاباتك على الصفحة 90
من مفتاح اإلجابات.
السيناريو :أنت تعمل في منظمة غير حكومية تقدم الدعم للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي وقد أوكلت إليك مسؤولية تحديث مسجﱢل الحوادث
والحفاظ عليه .في يوم ما ،تأتيك مشرفتك مذعورة ألنھا تحتاج فو ًرا إلى معرفة إحصائيات معينة عن حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغة
إلى منظمتكم غير الحكومية .باستخدام ورقة عمل اإلحصائيات الشھرية من مسجﱢل البيانات التدريبي ،أجب عن األسئلة التالية .يمكنك مراجعة إجاباتك في
مفتاح اإلجابات.
في شھر فبراير/شباط :2009
 .1كم حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي أبلغ عنھا؟
 .2كم من بين ھذه الحوادث تمثل حوادث عنف جنسي؟
 .3كم من الحوادث أبلغ عنھا ذكر؟
 .4كم من الحوادث أبلغت عنھا أنثى؟
 .5كم من الحوادث أبلغ عنھا طفل؟
 .6كم من الحوادث أبلغ عنھا ناجون متزوجون  /لھم رفقاء؟
 .7كم من الحوادث أبلغ عنھا مقيم؟
 .8كم من الحوادث أبلغ عنھا الجئ؟
 .9كم من الحوادث أبلغ عنھا شخص معاق؟
 .10كم من الحوادث انطوت على اغتصاب؟
 .11كم من الحوادث انطوت على زواج قسري؟
 .12كم من الحوادث انطوت على إساءة المعاملة النفسية  /العاطفية؟
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في شھر مارس/آذار ) 2009انتبه! ھنا يجب أن تغير الشھر أعلى ورقة العمل(:

 .13كم حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي أبلغ عنھا؟
 .14كم عدد الحوادث المبلغ عنھا في األشھر األربعة السابقة )ديسمبر/كانون األول ،يناير/كانون الثاني،
فبراير/شباط ،مارس/آذار(؟
 .15ھل الحظت اتجاھًا معينًا لعدد الحوادث المبلغ عنھا في األشھر األربعة السابقة؟
 .16كم حادثة وقعت عص ًرا؟
 .17كم من الحوادث انطوت على استغالل جنسي لألطفال؟
 .18كم من الحوادث انطوت على رق جنسي محتمل؟
 .19كم من الحوادث انطوت على أكثر من  3جناة؟
 .20كم حادثة أحيلت من معلﱢم/مسؤول في مدرسة؟
 .21كم تبلغ النسبة المئوية للحوادث التي ارتكبھا شريك حميم أو شريك سابق في شھر مارس/آذار؟
 .22كم من بين ھذه الحوادث لم تحل إليك من مقدمي خدمات آخرين؟
 .23كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا ناجون تلقوا دع ًما نفسيًا؟
 .24كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا ناجون أحيلوا إلى خدمات األمن/الحماية؟
 .25ما نوع مقدم الخدمة الذي أحلت إليه معظم العمالء؟
 .26أي مقدم خدمة سجل أعلى معدل للرفض؟
 .27ھل أبلغ عن أي خدمات غير متاحة في منطقتك؟

مصنّف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

50

 (6.10في ورقة عمل تتبع اإلحالة ،استخدم عوامل تصفية التقارير الموجودة أعلى الجداول في اإلجابة عن األسئلة التالية .انظر مفتاح اإلجابات
لمراجعة إجاباتك .راجع إجاباتك على الصفحة  92من مفتاح اإلجابات.

 .1كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في مارس/آذار  2009ناجون أحيلوا إليك من ملجأ آمن/مركز أيواء؟

 .2كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في مارس/آذار  2009أطفال رفضوا خدمات البيت اآلمن/الملجأ؟
سيتحتم عليك استخدام عاملي تصفية بالغات لإلجابة عن ھذا السؤال(

)تلميح:

 .3كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في الربع األول من عام  ،2009ناجون تلقوا خدمات صحية/طبية قبل اللجوء
إلى منظمتك؟ )تلميح :تذكر عند التصفية لربع السنة أن تصفي أيضًا وفقاً للسنة(
 .4كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في الربع األول من عام  ،2009ناجون تلقوا خدمات نفسية قبل اللجوء إلى
منظمتك؟
 .5كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في  2009ناجون رفضوا المساعدة القانونية وكانوا قد أبلغوا عن حوادثھم في
منظمة أخرى تستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي؟ )تلميح :سيتعين عليك
استخدام عامل التصفية المسمى ’استبعاد من اإلحصائيات/التجميع‘ لإلجابة على ھذا السؤال(
 .6كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في شھر فبراير/شباط  2009ناجون من حوادث اعتداء جنسي تلقوا خدمات
الشرطة/جھة أمنية أخرى قبل اللجوء إلى منظمتك؟
 .7كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في الربع األول من عام  2009ناجون بالغون اغتصبوا وكانوا قد تلقوا من
قبل خدمات برنامج سبل العيش قبل اللجوء إلى منظمتك؟ )تلميح 4 :عوامل تصفية!(
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الفصل  .7تبادل بيانات حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي وتطوير بروتوكوالت تبادل المعلومات بين الوكاالت
 (7.1السيناريو :طلب منك إعداد تقرير مشترك بين الوكاالت في مارس/آذار  .2009يجب أن يبين الجدول األول في التقرير عدد الحوادث المبلغ عنھا
وفقا ً لنوع العنف القائم على النوع االجتماعي على أن تصنف وفقاً للنوع والمجموعة العمرية.
 .1افتح مستند وورد جديد واكتب العنوان :تقرير مشترك بين الوكاالت لشھر مارس/آذار  ،2009اضغط على زر اإلدخال في أعلى الصفحة.

 .2واآلن افتح اإلصدار الثالث من
مس ﱢجل الحوادث التدريبي 'Practice
 Incident Recorder_v3وانقر
على عالمة تبويب ورقة عمل
تصنيف العنف القائم على النوع
االجتماعي وفقاً للنوع والعمر.
باستخدام عوامل تصفية التقارير ،قم
بتصفية الجدول لعرض بيانات شھر
مارس/آذار‐ 2009فقط .حدﱢد
الجدول وانسخه )لتعليمات أكثر
تفصيالً عن أي من ھذه اإلجراءات
راجع الفصل السادس(.

 .3الصق الجدول في مستند برنامج
وورد .ھذا ھو الجدول األول في
تقريرك! لو كان ھذا تقري ًرا حقيقيًا
لكنت فعلت نفس الشيء مع بقية
الجداول التي يحددھا البروتوكول
الخاص بكم.
ملحوظة :قد ال يتناسب جدول برنامج
إكسل الذي لصقته مع مستند وورد.
عندئذ قد تحتاج لضبط عرض
األعمدة وارتفاعات الصفوف قبل
نسخ ولصق الجدول )انظر الفصل
السادس(.
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نظام إدارة معلومات
العنف القائم على النوع االجتماعي

مصنف

دليل المستخدم

مفتاح اإلجابات

الفصل  :2إدارة المعلومات والعنف القائم على النوع االجتماعي
جميع األسئلة والتدريبات من الفصل الثاني تخضع للرؤية الشخصية .لذا ستكون اإلجابات مختلفة.

الفصل  :3أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي
(3.1
األنواع الرئيسية للعنف القائم على النوع االجتماعي وفقا ً ألداة التصنيف
ليست عنفًا
قائ ًما على
النوع
االجتماعي

إساءة المعاملة النفسية
 /العاطفية

حرمان من الموارد
والفرص والخدمات

زواج
قسري

X

اعتداء
جسدي

اعتداء
جنسي

X

X

عنف منزلي

X

X

محاولة اغتصاب

X

استغالل جنسي

X

X
X

اعتداء
إجبار على ممارسة الجنس بدون
واقي

X

X

X

إغواء

X

X

X

X

نوع العنف القائم على النوع
االجتماعي:

اغتصاب

محاولة إغواء
X

اغتصاب قاصر

X

X

زنا محارم

X

X

لواط

X

اغتصاب زوجي
تحرش جنسي

X
X

X
X
X

X

إجبار على الدعارة

X

زواج مبكر
اختطاف

X

بتر األعضاء التناسلية لألنثى

X

حرمان

X

أكل الميراث

X
X

X

X

X

اتجار باألشخاص

X

اغتصاب جماعي
شعائر تطھير ديني

X

حرمان من التعليم

X
X

X

X

تصرف ذو صبغة جنسية
ممارسة جنسية رضائية بين
المراھقين

X

اعتداء غير الئق

X
X
X

حرمان من الخدمات الصحية

 (3.2ستختلف اإلجابات.
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(3.3

 .1تبلغ امرأة عن تعرضھا للضرب من قِبل زوجھا لعدم تنظيف المنزل جيدًا.
اإلجابة :اعتداء جسدي .عند قراءة أسئلة أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي ،يجب أن تجيب بـ ’ال‘ على رقم  1ورقم  2ألن
نظرا ألن إجابة السؤال رقم "—3ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا
الحادثة لم تتضمن ولوجا وال تتعلق باتصال جنسي غير مرغوب فيهً .
اعتدا ًء جسديًا؟"—ھي ’نعم‘ يجب تصنيف ھذه الحادثة على أنھا ’اعتداء جسدي‘.

 .2تبلغ فتاة عن عدم السماح لھا بالذھاب إلى المدرسة ما لم تمارس الجنس مع معل ّمھا.
اإلجابة :الحرمان من الموارد والفرص والخدمات على الرغم من أن المعلم يطلب ممارسة الجنس أو االتصال الجنسي غير المرغوب فيه ،إال
زواجا قسريًا .ونظ ًرا ألن الفتاة تحرم
أن ھذا لم يحدث بعد والبد أن تجيب بـ ’ال‘ عن السؤالين  1و .2ھذه الحادثة ال يعد اعتدا ًء جسديًا وال
ً
من الدراسة فھي تحرم من الوصول إلى الفرص ويجب أن يجاب عن السؤال رقم  5بـ ’نعم‘ .لذا يجب أن تصنف ھذه الحادثة على أنھا
’حرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات‘.

 .3يبلغ صبي أن عمه يلمس أعضاءه التناسلية.
نظرا لوجود اتصال جنسي غير مرغوب فيه ،فيجب
اإلجابة :اعتداء جنسي .نظ ًرا لعدم حدوث ولوج ،فإجابة السؤال رقم  1ھي ’ال‘ .ولكنً ،
تصنيف ھذه الحادثة على أنھا ’اعتداء جنسي‘.

 .4تبلغ امرأة أن رئيسھا يھدد بفصلھا من العمل ما لم تمارس الجنس معه.
اإلجابة :إساءة المعاملة النفسية  /العاطفية .ھذا سؤال صعب نظ ًرا ألنك قد تميل لتصنيف حادثة على أنه ’حرمان من الموارد والفرص
والخدمات‘ ،ولكن نظ ًرا ألن الرئيس يھدد فقط بطردھا ولم يفعل ذلك في الواقع ،فال يمكنك تصنيفه على ھذا النحو ،وإنما يجب تصنيفه على أنه
إساءة معاملة نفسية  /عاطفية.

 .5تبلغ امرأة أنھا تعرضت لالغتصاب من قِبل مجموعة من الرجال أثناء عودتھا سيراً على األقدام من منزل شقيقتھا.
اإلجابة :اغتصاب .نظ ًرا ألن إجابة السؤال األول "ھل تضمنت حادثة المبلغ عنھا ولوجا" ھي ’نعم‘ فيجب تصنيف ھذه الحادثة على أنه
’اغتصاب‘.
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(3.4

.1

االعتداء جنسي واالعتداء الجسدي؟
اإلجابة :االعتداء الجنسي ھو أي صورة من االتصال الجنسي بغير رضاء )باستثناء الولوج( في حين أن االعتداء الجسدي ھو أي نوع من
أنواع العنف الجسدي الذي ال يتخذ طبيعة جنسية.

.2

محاولة االغتصاب واالعتداء الجنسي؟
اإلجابة :إذا كان ھناك اتصال جنسي ولكن لم يحدث ولوج أثناء وقوع أحد أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي يجب تصنيف الحدث على
أنه اعتداء جنسي ،أما إذا حدث ولوج في فتحة الشرج أو المھبل أو الفم فيصنف كاغتصاب.

.3

اغتصاب أو اغتصاب جماعي؟
اإلجابة :االغتصاب نوع من أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي ،واالغتصاب الجماعي ھو اغتصاب يقوم فيه عدد من مرتكبي الحادثة
بالولوج في فتحة الشرج أو المھبل أو الفم.

.4

اغتصاب الزوج واغتصاب شخص غريب؟
مسجل الحوادث على أنه عنف الشريك
اإلجابة :االغتصاب بغض النظر عن العالقة يُصنف كاغتصاب؛ ولكن إذا ارتكبه الزوج فسيصنفه
ﱢ
الحميم.

.5

اغتصاب شخص بالغ واغتصاب قاصر؟
مسجل الحوادث الحادثة على أنھا استغالل جنسي
اإلجابة :االغتصاب يصنف دائ ًما كاغتصاب ولكن عندما يكون الناجي قاص ًرا سيحلل
ﱢ
لألطفال.

.6

ق؟
االغتصاب واإلجبار على ممارسة الجنس بدون وا ٍ
اإلجابة :اإلجبار على ممارسة الجنس يعد اغتصابا ً.

.7

االستغالل الجنسي لألطفال واالعتداء الجنسي؟
اإلجابة :االستغالل الجنسي لألطفال يتحدد وفقا ً لعمر الناجي .وھو ليس نوعًا أساسيًا من أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي ويجب
مسجل الحوادث عمر الناجي ويشير إلى أن الحادثة تعد استغالالً جنسيًا
تصنيفه كاغتصاب أو اعتداء جنسي في نموذج االستقاء .سوف يحلل
ﱢ
لألطفال.

.8

الزواج قسري والزواج المبكر؟
اإلجابة :الزواج المبكر ھو زواج القاصر زواجا ً قسريا ً ،ويعرف القاصر بأنه أي شخص دون  18عا ًما.

.9

عنف الشريك الحميم واالستغالل الجنسي؟
ً
اإلجابة :يحدث عنف الشريك الحميم حين يرتكب الشريك الحميم فعالً عنيفا ضد الناجي ،وھو ليس نوعًا أساسيًا من أنواع العنف القائم على
النوع االجتماعي .يمكن أن يكون االستغالل الجنسي في صورة اعتداء جنسي أو اغتصاب يتم من خالله تبادل النقود أو السلع أو الخدمات.

 .10عنف الشريك الحميم واالعتداء الجسدي؟
اإلجابة :يشير االعتداء الجسدي إلى العنف الجسدي الذي ال يحمل طاب ًعا جنسيًا .عنف الشريك الحميم ليس من األنواع الرئيسية للعنف القائم
مسجل الحوادث تلقائياً.
على النوع االجتماعي وسوف يحدده
ﱢ
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(3.5

 .1فتاة صغيرة تبلغ أن جارھا لمس ثدييھا بطريقة غير مناسبة.
اإلجابة :اعتداء جنسي .باستخدام أسئلة أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي ،يجب أن تجيب بـ ’ال‘ عن السؤال األول
حيث لم يحدث ولوج وأن تجيب بـ’نعم‘ عن السؤال الثاني حيث حدث اتصال جنسي غير مرغوب فيه .لذا يجب تصنيف ھذه
الحادثة على أنھا ’اعتداء جنسي‘,
 .2تبلغ امرأة مسنة عن ضرب زوجھا لھا في منزلھا.
اإلجابة :اعتداء جسدي .لم يحدث ولوج ولم يحدث اتصال جنسي غير مرغوب فيه في ھذه الحادثة .ولكن كان ھناك اعتداء جسدي.
 .3تبلغ فتاة أنھا ھربت في الليلة السابقة لموعد زواجھا بدون رضاھا.
نظرا لعدم وقوع الزواج بعد ،ال يمكنك تصنيف
اإلجابة :إساءة المعاملة النفسية  /العاطفية .ھذا سؤال صعب ويجب التعامل معه بحرصً .
ھذه الحادثة على أنھا ’زواج قسري‘ فليس ھناك سوى تھديد بالزواج القسري .لذا يجب تصنيف الحادثة على أنھا ’إساءة معاملة
نفسية/عاطفية‘.

 .4تبلغ فتاة أن معلمھا توعدھا بأن يمنحھا درجة الرسوب إذا لم تمارس الجنس معه.
اإلجابة :إساءة المعاملة النفسية  /العاطفية .كما ھو الحال في السؤال السابق ،لم يحدث اغتصاب وال اعتداء جنسي وال حرمان من
الموارد والفرص والخدمات وقت اإلبالغ عن الحادثة .ولم يحدث سوى تھديد بوقوع ھذه األنواع من العنف في المستقبل .لذا يجب
تصنيف الحادثة على أنھا ’إساءة معاملة نفسية/عاطفية‘ نظ ًرا لأللم العاطفي الذي عانت منه الفتاة.
 .5تبلغ فتاة أن معلمھا لم يمنحھا درجة النجاح لرفضھا ممارسة الجنس معه.
اإلجابة :الحرمان من الموارد والفرص والخدمات في السؤال رقم ، 4كان الحرمان من درجة النجاح مجرد تھديد .ولكن في ھذا السؤال حرم
المعلم الفتاة بالفعل من درجة النجاح بسبب عدم ممارستھا الجنس معه .لذا يجب تصنيف الحادثة على أنھا ’حرمان من الموارد والفرص
والخدمات‘.

 .6تبلغ امرأة أنھا عادت إلى منزلھا من العمل لتجد أن صديقھا استولى على المال الذي اكتسبته.
اإلجابة :الحرمان من الموارد والفرص والخدمات .نظ ًرا لعدم حدوث ولوج ،وال اتصال جنسي غير مرغوب فيه وال اعتداء جسدي،
وال زواج قسري ،يجب أن تسأل "ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا حرمانًا من الموارد أو الفرص أو الخدمات؟" استيالء صديقھا
على مالھا يستدعي اإلجابة بـ’نعم‘ عن ھذا السؤال ،ولذا يجب تصنيف الحادثة على أنھا ’حرمان من الموارد والفرص
والخدمات‘.
 .7فتاة تجبرھا أمھا على ممارسة الجنس مع أفراد قوات حفظ السالم لتكسب المال ألسرتھا.
اإلجابة :اغتصاب .نظ ًرا إلجبار الفتاة على ممارسة الجنس الذي ينطوي على الولوج ،فإجابة السؤال األول ھي ’نعم‘ ،ويجب
تصنيف الحادثة على أنھا ’اغتصاب‘.
 .8يحضر إليك رجل ابنته البالغة من العمر  16عا ًما ويجبرھا على اإلبالغ عن ممارستھا الجنس برضاھا مع صديقھا البالغ من العمر 17
عا ًما.
ً
اإلجابة  :ليس عنفا قائ ًما على النوع االجتماعي .نظ ًرا ألن ممارسة الجنس الرضائي بين القاصرين ليست نوعًا من أنواع العنف
القائم على النوع االجتماعي و نظ ًرا ألن العميلة ال تبلغ عن الحادثة بنفسھا) أي أنھا مجبرة على اإلبالغ عنه()،يجب تصنيف ھذه الحادثة
على أنھا’ ليست عنفًا قائ ًما على النوع االجتماعي‘
 .9يحضر إليك رجل ابنته البالغة من العمر  16عا ًما ويجبرھا على اإلبالغ عن ممارستھا الجنس برضاھا مع صديقھا البالغ من العمر 40
عا ًما.
اإلجابة  :ليس عنفًا قائ ًما على النوع االجتماعي .الفرق الوحيد بين ھذا السؤال وبين السؤال السابق ،يتمثل في عمر الصديق .ومرة أخرى،
نظ ًرا ألن العميلة ال تبلغ عن الحادثة بنفسھا )أي أنھا مجبرة على اإلبالغ عنھا( ،فيجب تصنيف ھذه الحادثة على أنھا’ ليست عنفًا قائ ًما على
النوع االجتماعي‘
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 .10تبلغ مجموعة من الشباب أن أحد العاملين في منظمة غير حكومية مجتمعية لمس أعضاءھم التناسلية على نحو غير الئق عندما طلبوا
مساعدته.
ً
اإلجابة :اعتداء جنسي .ھذه الحادثة ليست اغتصابًا لعدم تضمنه ولوجا .وإنما يجب تصنيفه على أنه ’اعتداء جنسي‘ نظ ًرا ألنه
اتصال جنسي غير مرغوب فيه .تذكر ،أنه رغم إبالغ األوالد عن الحادثة م ًعا ،إال أن بالغ كل ولد يجب أن يعامل كحادثة مختلفة
ويجب ملء نموذج استقاء مستقل لكل منھم.
 .11تبلغ امرأة أن زوجھا أجبرھا على معاشرته جنسيًا في مقابل تزويدھا بالمال الالزم إلطعام أطفال األسرة.
اإلجابة :اغتصاب .على الرغم من أن الشخصين متزوجان ،أجبرت الزوجة على ممارسة الجنس غير الرضائي مع زوجھا ،ونظ ًرا
ألن ھذا يتضمن ولوجا يجب أن تصنف الحادثة على أنھا ’اغتصاب‘.
 .12تعيش امرأة عمرھا  19عا ًما مع والديھا اللذين ينفقان عليھا وتحمل من صديقھا البالغ  20عا ًما والذي ينكر أبوة الجنين.
ضا سؤال صعب .نظ ًرا ألن المرأة وصديقھا يمارسان الجنس برضاھما ،فيجب
اإلجابة :إساءة المعاملة النفسية  /العاطفية .ھذا أي ً
أال تصنف الحادثة على أنھا اغتصاب وال اعتداء جنسي .كذلك ،نظ ًرا لعدم اعتماد المرأة ماديًا على صديقھا ،يجب أال تصنف
الحادثة على أنھا ’حرمان من الموارد والفرص والخدمات‘ .بيد أن ھذا قد يتسبب في األلم أو الجرح العاطفي ،لذا يجب تصنيفه
على أنه ’إساءة معاملة نفسية/عاطفية‘.
 .13تبلغ امرأة عمرھا  19عا ًما أنھا أثناء معيشتھا مع صديقھا البالغ من العمر  20عا ًما حملت منه .وھو ينكر اآلن أبوة الطفل الذي لم يولد
بعد .وقد طردھا من المنزل وتوقف عن اإلنفاق عليھا.
اإلجابة :الحرمان من الموارد والفرص والخدمات على عكس السؤال السابق ،المرأة في ھذه الحادثة تعتمد ماديًا على صديقھا.
ونظ ًرا ألنه طردھا من المنزل وتوقف عن اإلنفاق عليھا ،يجب أن تصنف ھذه الحادثة على أنھا ’حرمان من الموارد والفرص
والخدمات‘.

 (3.6ستختلف اإلجابات
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الفصل  :4نماذج استقاء المعلومات والموافقة
 (4.1ستختلف اإلجابات
(4.2

الرموز الثالثة مبينة في المربع .نظ ًرا ألن الناجية أبلغت أن الحادثة وقعت ’منذ شھر تقريبًا‘ ،يمكنك تقدير أن الشھر ھو فبراير/شباط ،ونظ ًرا ألنھا ال
ً
تاريخا محددًا ،يجب أن تستبدل المعلومات الناقصة بالرقم ’ ،‘1لذا يجب أن تسجل الحادثة بتاريخ .2010/2/1
تتذكر

(4.3

نعلم تاريخ ميالد الناجية من السيناريو الموجود في حاول أنت!  ،1#أما القبيلة أو العرق فلم تُذكر ،لذا يمكن أن نفترض أنھا ’غير معروفة‘ .بلد المنشأ
ھو جمھورية الكونغو الديمقراطية ألن الناجي ينتمي إليھا أصالً .ال يجب عليك كتابة الجنسية ألنھا ھي نفسھا بلد المنشأ .نعلم أنھا متزوجة ألن زوجھا
اغتصبھا .يخبرنا السيناريو بأن لديھا طفلين في الخامسة والثالثة من العمر ،وأنھا تمكث معھم في المنزل أثناء النھار .كما نعلم أنھا الجئة )تعيش في
معسكر لالجئين( ،وال تعاني من أية إعاقة جسدية وھي ليست طفالً غير مصحوبًا أو منفصالً.
(4.4
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ال يتحتم أن يطابق ’تقريرك عن الحادثة‘ ھذا التقرير مطابقة تامة ،ولكن األفكار األساسية فيھما يجب أن تتشابه .نظ ًرا ألن الناجية كانت تعيش في
معسكر لالجئين وقت الحادثة ،يمكننا أن نفترض أن حالة التشرد ھو ’أثناء اللجوء‘ .كما نعلم أن الحادثة وقعت مسا ًء وفي منزلھا ألن زوجھا ’عاد إلى
المنزل مخمو ًرا في إحدى الليالي‘ .ويخبرنا السيناريو أن الناجية تعيش في الحي األول في منطقة بوندا ومنطقة موكاتا الفرعية.

61

مفتاح إجابات مصنف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

يمكننا تصنيف الحادثة بسھولة بتطبيق ما تعلمناه في الفصل الثالث .إذا سألنا أنفسنا السؤال األول في المربع إلى يمين أنواع حوادث العنف )"ھل
ولوجا؟"( يمكننا اإلجابة بـ ’نعم‘ وتصنيف الحادثة على أنھا اغتصاب .الحادثة ليست إحدى الممارسات التقليدية الضارة
تضمنت الحادثة المبلغ عنھا
ً
الموجودة في القائمة ،لذا نضع عالمة ’ال‘ .ونعلم من التفاصيل أنه لم يتم تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع وأن الناجية لم تختطف .كما نعلم أن الناجية
كانت قد أبلغت العيادة الصحية المسماة ’النساء المتحدات‘ قبل أن تأتي إليك .وقد أبلغت الناجية أن ھذه المرة األولى التي ’يحدث لھا شيء من ھذا
القبيل‘ ،لذا يمكننا أن نجيب بـ ’ال‘ على السؤال ‘ھل تعرض العميل ألي حوادث عنف قائم على النوع االجتماعي من قبل؟‘
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(4.5

ليس ھناك سوى مرتكب رئيسي للحادث  -زوجھا ويعتبر ’شريكًا حمي ًما‘  -ونعلم أنه ذكر من جمھورية الكونغو الديمقراطية وينتمي للمجموعة العمرية
 26إلى ) 40ألن عمر زوجته  29عا ًما وھو ’من نفس العمر تقريبًا‘( .كما نعلم من التفاصيل أنه ’يدير متجر مواد غذائية في الملجأ‘ ولذا يمكننا أن
نشير إلى أنه ’تاجر/صاحب عمل‘ في خانة المھنة.
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(4.6

كما ذكر قبل ذلك ،أحالت عيادة النساء المتحدات الصحية العميلة ،لذا يجب أن نشير إلى ’خدمات صحية/طبية‘ .في التفاصيل المسرودة ،أحلتَ العميلة
إلى ملجأ آمن/مركز إيواء يدعى ’ملجأ الرعاية‘ في ذلك المساء ) (2010/3/17في الساعة  6:00مسا ًء .يمكننا أن نفترض أنك لم تحلھا إلى الخدمات
نظرا ألنھا تلقتھا من قبل في عيادة النساء المتحدات الطبية.
الصحية/الطبية ً
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كما يمكننا افتراض أنك لم تحل العميلة للخدمات النفسية ألنك قدمت لھا تلك الخدمات بالفعل بصفتك أخصائي الحالة في منظمتك غير الحكومية .كما
نظرا ألن
نعلم أن العميلة رفضت الخدمات القانونية وبرامج سبل العيش ،ولكنھا سمحت لك بإحالتھا إلى الشرطة في اليوم التالي )ً ،2010/3/18
صباحا وكان الموعد مع الشرطة المحلية :نقطة شرطة بوندا.
تاريخ البالغ  (2010/3/17في الساعة 10:00
ً
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(4.7

تنبئنا التفاصيل أن العملية "كانت ھادئة قبل وبعد المقابلة وتكلمت بصوت ھادئ طوال الوقت" .لذا يجب أن تجيب بـ ’نعم‘ على السؤال ’ھل سيأمن
نظرا لقبولھا العودة لمنظمة ’ساعد غيرك الدولية‘
نظرا ألنك اتخذت إجرا ًء لضمان سالمتھا بإحالتھا إلى ملجأ آمن وإلى الشرطة .و ً
العميل على نفسه‘ ً
الستكمال االستشارة ،يمكنك اإلشارة إلى ذلك في إجابة السؤال "من سيقدم الدعم المستمر للعميل؟"
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(4.8
 .1أنت مق ّدم خدمة مقرّ ك في سيراليون وتأتيك امرأة من ليبيريا لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي وقعت أثناء فرارھا من منزلھا في
ليبيريا منذ عامين .وقد أجبرت على الفرار من ليبيريا بسبب انتمائھا العرقي ولم تتمكن من العودة منذ ذلك الحين .وھي تطلب اآلن الحماية الدولية
من حكومة سيراليون ،ولكنھا طلبھا لم يبت فيه بعد.
اإلجابة :طالب لجوء نظ ًرا الضطرار المرأة لترك بلدھا وسعيھا للحصول على الحماية الدولية ،يصبح وضع تشردھا ’طالب لجوء‘ .يجب أال
نعتبرھا الجئة بالفعل ألن طلبھا اللجوء لم توافق عليه الحكومة بعد.
 .2تعود إليك المرأة من الحالة رقم  1بعد شھر لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي وقعت صباح اليوم الذي أبلغت فيه .وتخبرك بأن حكومة
سيراليون قبلت طلبھا الحماية بعد بالغھا السابق.
ً
نظرا النتمائھا العرقي ،وكانت ال تزال خارج بالدھا وقت البالغ وقد
اإلجابة :الجئ .نظ ًرا ألن المرأة أبلغتك بتركھا ليبيريا خوفا من المالحقة ً
قبلت الحكومة طلبھا ،فإن حالة التشرد يكون ’الجئ‘.
 .3أجبر صبي على الفرار من منزله واالنتقال إلى منزل أخته في العاصمة فرا ًرا من قتال المتمردين في قريته وحولھا .أثناء بقائه لدى أخته ،يأتيك ليبلغ
عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي ارتكبه في حقه عدد من الجنود المتمردين قبل مغادرته لقريته بثالثة أسابيع ليلحق بشقيقته.
نظرا الضطرار الصبي إلى الفرار من منزله نتيجة لصراع ولكونه ما زال مشردًا وقت البالغ ،فإن حالة التشرد
اإلجابة :شخص مشرد داخليًاً .
ھي ’شخص مشرد داخليًا‘ .اإلجابة ھي ليس الجئًا وال طالب لجوء ألن الصبي ال يزال داخل حدود وطنه.
 .4الصبي من الحالة رقم  3يعود إلى منزله .أثناء وجوده في منزله ،يذھب إلى مقدم خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي لإلبالغ عن حادثة أخرى
من حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي.
اإلجابة :عائد .نظ ًرا لعودة الصبي إلى منزله بعد أن كان ’مشرداً داخليًا‘ وإبالغه عن حادثة أخرى من حوادث العنف القائم على النوع
االجتماعي ،فإن حالة التشرد ھي ’عائد‘.
 .5تسقط دولة المنشأ الجنسية عن امرأة ما أثناء وجودھا في دولة مجاورة .ثم تأتي ھذه المرأة إليك لتبلغ عن حادثة من حوادث العنف القائم على النوع
االجتماعي.
اإلجابة :عديم الجنسية .نظ ًرا ألن جنسيتھا كانت قد أسقطت عندما جاءت لتبلغ عن حادثة وعدم حملھا لجنسية أخرى ،فإن حالة التشرد وقت
التقرير ھي’عديم الجنسية‘.
 .6تنتقل فتاة إلى دولة مجاورة ولكنھا ال تملك حق العيش فيھا بصورة دائمة .للھروب من الصراع الدائر في بالدھم ،أرسلھا والداھا إلى أصدقاء األسرة
في دولة مجاورة للعمل في منزلھم مقابل المصروفات المدرسية واإلقامة .أثناء وجودھا ھناك تبلغك أنھا اغتصبت من قِبل رب ھذا المنزل منذ يومين.
اإلجابة :أجنبي نظ ًرا لعدم أحقية الفتاة في اإلقامة الدائمة في البلد الذي تعيش فيه وقت إعداد التقرير ،فإن وضعھا ھو ’أجنبي‘.
 .7تعيش امرأة ،لم تتعرض قط للتشرد ،في بلد المنشأ لھا حين تأتي لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي ارتكبھا ضدھا المشرف عليھا في
وقت سابق من ھذا األسبوع.
اإلجابة :مقيم .نظ ًرا ألن المرأة لم تشرد من منزلھا من قبل وقت إعداد التقرير ،فإن حالة التشرد ھي ’مقيم‘.

(4.9
 .1أنت مق ّدم خدمة مقرّ ك في سيراليون وتأتيك امرأة من ليبيريا لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي حدثت أثناء فرارھا من منزلھا في
ليبيريا منذ عامين .وقد أجبرت على الفرار من ليبيريا بسبب انتمائھا العرقي ولم تتمكن من العودة منذ ذلك الحين .وھي تطلب اآلن الحماية الدولية من
حكومة سيراليون ،ولكنھا طلبھا لم يبت فيه بعد.
اإلجابة :أثناء الفرار نظ ًرا لوقوع الحادثة أثناء فرار الناجية من منزلھا ،فإن حالة التشرد في ھذه الحادثة يجب تصنيفھا على أنھا ’أثناء
الفرار‘.
 .2تعود إليك المرأة من الحالة رقم  1بعد شھر لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي وقعت صباح اليوم الذي أبلغت فيه .وتخبرك بأن حكومة
سيراليون قبلت طلبھا الحماية بعد بالغھا السابق.
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اإلجابة :أثناء اللجوء نظ ًرا ألن المرأة الجئة ولوقوع الحادثة صباح اليوم الذي أعد فيه التقرير ،يجب اعتباره ’أثناء اللجوء‘.
 .3أجبر صبي على الفرار من منزله واالنتقال إلى منزل أخته في العاصمة فرا ًرا من قتال المتمردين في قريته وحولھا .أثناء إقامته لدى أخته ،يأتيك ليبلغ
عن حادثة عنف قائمة على النوع االجتماعي ارتكبھا في حقه عدد من الجنود المتمردين قبل مغادرته لقريته بثالثة أسابيع ليلحق بأخته.
اإلجابة :قبل التشرد .تذكر أن مرحلة التشرد بجب أال تؤخذ في االعتبار سوى وقت وقوع الحادثة .فرغم إبالغ الصبي عن ھذه الحادثة أثناء
لجوئه ،إال أن الحادثة ارتكبت في حقه قبل مغادرته لقريته لذا فھو ’قبل التشرد‘
 .4تنتقل فتاة إلى دولة مجاورة ولكنھا ال تملك حق العيش فيھا بصورة دائمة .للھروب من الصراع الدائر في بالدھم ،أرسلھا والداھا إلى أصدقاء األسرة
في دولة مجاورة للعمل في منزلھم مقابل المصروفات المدرسية واإلقامة .أثناء وجودھا ھناك تبلغك أنھا اغتصبت من قِبل رب ھذا المنزل منذ
يومين.
اإلجابة :أثناء اللجوء نظ ًرا لوقوع الحادثة أثناء إقامة الفتاة مع أصدقاء والديھا وھي في حالة لجوء ،تكون حالة التشرد ھي ’أثناء اللجوء‘.
 .5تعيش امرأة ،لم تتعرض قط للتشرد ،في بلد المنشأ لھا حين تأتي لتبلغ عن حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي ارتكبھا ضدھا المشرف عليھا في
وقت سابق من ھذا األسبوع.
نظرا ألن المرأة لم تشرد من قبل تسجيل حالة التشرد على أنھا ’غير مشرد/من المجتمع المحلي‘.
اإلجابة :غير مشرد  /من المجتمع المحلي ً
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(4.10
 .1تبلغ امرأة كانت تعيش مع صديقھا الشرطة بأنه اعتدى عليھا اعتدا ًء جسدياً .وھذه المرأة لديھا وظيفة وتتقاضى مرتبًا جيدًا ،ولكن ليس لديھا مكان آمن
تأوي إليه في ذلك المساء .تحيلھا الشرطة إلى المنظمة غير الحكومية التي تعمل أنت بھا )والتي تقدم خدمات نفسية للناجين من العنف القائم على النوع
االجتماعي( .وتريد ھذه الناجية الحصول على خدمات قانونية ،ولكن لألسف ال توجد خدمات قانونية في منطقتك .تعرض على الناجية إحالتھا إلى
عيادة طبية ،فترفض .ولكنھا تقبل إحالتھا إلى ملجأ آمن/مركز إيواء .أجب عن األسئلة بنفسك ثم اطلع على اإلجابات الصحيحة.ھل أحيل العميل إلى
ملجأ آمن /مركز إيواء؟
اإلجابة :نعم .نظ ًرا ألن اإلجابة ’نعم‘ ،يجب عليك تحديد الموعد التالي وتاريخه باإلضافة إلى اسم المنظمة وموقعھا والمالحظات اإلضافية.
 .2ھل أحيل العميل إلى الخدمات الصحية/الطبية؟
اإلجابة  :ال .يجب أن تختار ’رفض الناجي اإلحالة‘ ألنك عرضت الخدمات المتاحة ولكنھا ُرفضت.
 .3ھل أحيل العميل إلى الخدمات النفسية؟
اإلجابة  :ال .يجب أن تختار ’الخدمة قدمتھا وكالتك‘ ألنك قدمت الخدمة النفسية المالئمة للناجية من قبل.
 .4ھل أحيل العميل إلى الخدمات المساعدة القانونية؟
اإلجابة  :ال .يجب أن تختار ’الخدمة غير متاحة‘ ألن الناجية تريد الحصول على الخدمة ،ولكن ال يوجد مقدمو خدمات قانونية في منطقتك.
ملحوظة :يجب أال تختار ’الخدمة ال تنطبق‘ ھنا ،ألن الناجية تريد اتخاذ اإلجراءات القانونية وتريد الخدمة .الخدمة تنطبق فعالً ،ولكنھا
لألسف غير متاحة.
 .5ھل أحيل العميل إلى الشرطة؟
اإلجابة  :ال .يجب أن تختار ‘الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل‘ نظ ًرا لذھاب الناجية إلى الشرطة من قبل للحصول على المساعدة )وأن
الشرطة ھي التي أحالتھا إليك(.
 .6ھل أحيل العميل إلى برنامج سبل العيش؟
اإلجابة  :ال .يجب أن تختار ’الخدمة غير متاحة‘ .فبرامج سبل العيش تھدف لمساعدة الناجين على الحصول على دخل ،ونظ ًرا ألن الناجية لھا
وظيفة في الوقت الحالي وتحصل على دخل مناسب بالفعل ،ال تنطبق عليھا تلك الخدمة.
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إجابات النشاط رقم 4.11
 -1يمأل ھذا النموذج بمعرفة مدير حالة أو ممارس صحي أو أخصائي اجتماعي أو شخص آخر مخوّل بتقديم الخدمات للناجي.
 -2الحظ أن جميع األسئلة المتبوعة بعالمة النجمة * ال بد أن تظل في نموذج استقاء المعلومات والبد من اإلجابة عليھا .فھذه األسئلة جزء
من الحد األدنى من مجموعة البيانات الالزم معرفتھا عن العنف القائم على النوع االجتماعي بعض األسئلة متبوعة بعالمة النجمة*
والدائرة ،وھي قابلة للتخصيص ،ويقصد بالنص المائل في ھذه الحقول وجوب تخصيص ھذا النص وفقا ً للسياق وإمكانية تعديله .األسئلة
غير ال ُمعلﱠمة يمكن لوكالتك تعديلھا أو حذفھا إذا لم تكن ضرورية للبرنامج و/أو إدارة الحالة.
 -3ما لم يُنص على غير ذلك ،ضع عالمة أمام إجابة واحدة فقط لكل سؤال.
 -4من فضلك ال تجد حرجًا في إضافة أي عدد من األسئلة لھذا النموذج وفقا ً للحاجة في ما لديك من سياق و/أو إرفاق المزيد من الصفحات
الستكمال السرد إذا لزم األمر.

تعليمات

قبل بدء المقابلة ،يرجى الحرص على تذكير العميل بأن جميع المعلومات المقدمة تعامل بسرية ،وأنه بإمكانه اختيار عدم اإلجابة على أي من األسئلة
التالية.

رمز أخصائي الحالة:

 - 1معلومات إدارية
الرقم الرمزي للناجيW1-001 :

T1

تاريخ الحادثة)يوم/شھر/سنة(5/3/2009*:

الرقم التعريفي للحادثT1-1*:

تاريخ المقابلة )يوم/شھر/سنة(9/3/2009 *:

 ال ُمب ِلغ ھو الناجي أو مرافقه مع وجود الناجي أثناء اإلبالغ*
)ستُدخَل ھذه الحوادث في مسجﱢل الحوادث(
 ال ُمبلِغ ھو شخص غير الناجي أو مرافقه مع عدم وجود الناجي أثناء اإلبالغ
)لن تُدخَل ھذه الحوادث في مسجﱢل الحوادث(

 -2معلومات عن الناجي
القبيلة أو العرق :غير معروفة
 الصومال

الديانة :غير معروفة
 مطلق  /منفصل

 غير ذلك )حدد( :

النوع*:

تاريخ الميالد )ق ﱢرب إذا لزم األمر(*:

 أنثى
 ذكر

حوالي  60عا ًما

 أوغندة

 بوروندي

 جمھورية الكونغو الديمقراطية
الجنسية )إذا كانت غير بلد المنشأ(::

 رواندا

 أعزب

 متزوج  /له رفيق

بلد المنشأ* :

الحالة المدنية  /االجتماعية الحالية*:

 أرمل

عدد األطفال والقصر اآلخرين وأعمارھم :ابنه واحدة ،عمرھا :17
المھنة :بدون
حالة التشرد في وقت التقرير*:
 مقيم
 مشرّد داخليًا
 عديم الجنسية
 الجئ
 ال ينطبق
 عائد
 أجنبي
 طالب لجوء
 إعاقة جسدية  كالھما
ھل العميل `,ذو إعاقة؟*  ال  إعاقة ذھنية
ھل العميل طف ٌل غير مصحوب أو منفصل أو طفل مستضعف على نحو آخر؟*
 طفل منفصل  طفل مستضعف على نحو آخر
 طفل غير مصحوب
 ال
القسم الفرعي للناجين األطفال )أقل من  18عا ًما(
 ال )إذا كانت اإلجابة بـ"ال" ،أجب عن األسئلة الثالث التالية(
إذا كان الناجي طفالً )أقل من  18عا ًما( فھل يعيش بمفرده/تعيش بمفردھا؟  نعم
ص ما ،فما العالقة بينه/بينھا وبين من يعتني به/بھا؟
إذا كان الناجي يعيش مع شخ ٍ
 أحد األقرباء
 الوالد  /ولي األمر
 زوج  /له رفيق
 غير ذلك________________ :
ما ھي الحالة االجتماعية الحالية لمقدم الرعاية؟
 أعزب
 أرمل
 متزوج  /له رفيق
 مطلق  /منفصل
ما مھنة مقدم الرعاية األساسية:
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- 3تفاصيل الحادثة
تقرير عن الحادثة/وصف الحادثة )لخص تفاصيل الحادثة وفقا ً لرواية العميل(

في مساء الخامس من أغسطس/آب ،ھاجمني زوجي في منزلنا وضربني .في اليوم التالي ذھبت للعيادة الصحية .وقد اقترحوا علي أن آتي إلى ھنا.

مرحلة التشرد وقت وقوع الحادثة*:
 غير ذلك________________ :

 أثناء العودة  /العبور
 بعد التشرد

 أثناء الفرار
 أثناء اللجوء


موقع الحادثة /أين وقعت الحادثة*:
ً
)خصص خيارات الموقع بإضافة عالمات اختيار جديدة أو حذف بعضھا وفقا لموقعك(
 منطقة شجيرات  /غابة
 حديقة  /حقل مزروع
 مدرسة
 طريق
 في منزل العميل
 في منزل مرتكب الحادثة المدعى عليه
 غير ذلك )اذكر التفاصيل( ______________________
المنطقة الفرعية التي وقعت فيھا الحادثة* :
المعسكر/البلدة/الموقع:
 ھاناتي
 أوراتي
 جينغا
 كاكوتو
 الحي رقم 1
 أوتيرو
 موكاتا
 الحي رقم 2
 غير ذلك )حدد(:
 غير ذلك )حدد(:
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 غير مشرد  /من المجتمع المحلي
 قبل التشرد
لوقت من اليوم الذي وقعت فيه الحادثة*:
 صباحًا )من طلوع الشمس وحتى الظھر(
 عصرًا )من الظھر وحتى الغروب(
 مسا ًءً /
ليال )من الغروب وحتى طلوع الشمس(

 غير معروف/ال ينطبق

المنطقة التي وقعت فيھا الحادثة:*
 بوندا
 باناو
 كاسيتو
 مبومي
 غير ذلك )حدد(:
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 - 3تفاصيل الحادثة تابع
ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا ولوجا؟

إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "اغتصاب" .
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في

القائمة.
ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا اتصاالً جنسيًا غير مرغوب فيه؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "اعتداء جنسي"”.
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا اعتدا ًء جسديًا؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "اعتداء جسدي"”.
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
كل كانت الحادثة واقعة زواج قسري؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "زواج قسري" ”.
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا حرمانًا من الموارد أو الفرص أو الخدمات؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "حرمان من الموارد أو الفرص أو

الخدمات"”.
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا إساءة المعاملة النفسية/العاطفية؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "إساءة معاملة نفسية /جسدية”.
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
ھل الحادثة المبلغ عنھا حالة من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  ابدأ مرة ثانية عند الرقم  1وحاول إعادة تصنيف الحادثة )إذا كنت
حاولت تصنيف الحادثة عدة مرات ،اطلب من المشرف عليك مساعدتك في تصنيف الحادثة(.

إذا كانت اإلجابة بال صنﱢف الحادثة على أنھا "عنف غير قائم على النوع
االجتماعي"

ھل تم تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع و/أو خدمات فيما يتعلق بھذه الحادثة*؟
 نعم
 ال

نوع العنف في الحادثة*:
)يرجى مراجعة نظام تصنيف الحادثة التابع لنظام إدارة معلومات العنف القائم
على النوع االجتماعي
واختيار نوعًا واحدًا فقط(
 اغتصاب
)يتضمن االغتصاب الجماعي واالغتصاب الزوجي(
 اعتداء جنسي
)يتضمن محاولة االغتصاب وجميع أشكال العنف/االستغالل الجنسي بدون
ولوج ،وبتر/تشويه األعضاء التناسلية لألنثى(.
 االعتداء الجسدي
)يتضمن الضرب والصفع والركل والدفع وغير ذلك مما ليس له طابع جنسي(
 الزواج القسري
)يتضمن الزواج المبكر(
 الحرمان من الموارد والفرص والخدمات
 إساءة المعاملة النفسية  /العاطفية
عنف غير قائم على النوع االجتماعي )حدﱢد( ملحوظة :لن تُدخَل ھذه الحوادث
في مسجﱢل الحوادث(______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ھل كانت ھذه الحادثة ممارسة تقليدية ضارة؟*
 مطالب المھر
 ال
 تفضيل االبن
 بتر/تشويه األعضاء
التناسلية لألنثى

نوع االختطاف وقت الحادثة*:
 مـُتــ ﱠ َجر به
 نوع آخر من االختطاف
ھل أبلغ العميل عن ھذه الحادثة في أي مكان آخر؟*
)إذا كانت اإلجابة بنعم ،اختر نوع مقدم الخدمة الذي أبلغه العميل ود ﱢون اسمه(؛ )اختر جميع اإلجابات التي تنطبق(.
 ال
 تجنيد إجباري

 بدون

 الخدمات الصحية/الطبية عيادة باناو الصحية__________________________________________________
 خدمات نفسية/وعظ ___________________________________________________________________________
 الشرطة/جھة أمنية أخرى ______________________________________________________________________
 خدمات المساعدة القانونية _______________________________________________________________________
 برنامج سبل العيش ___________________________________________________________________________
 ملجأ آمن /مركز إيواء __________________________________________________________________________
 غير ذلك )حدﱢد( ______________________________________________________________________
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 ال

ھل تعرض العميل ألي حوادث عنف قائم على النوع االجتماعي من قبل؟*
إذا كانت اإلجابة بنعم ،أرفق وصفًا موجزًا:

 نعم

 - 4معلومات عن مرتكب الحادثة المدعى عليه
 غير معروف
 أكثر من 3
2
3
عدد مرتكبي الحادثة المدعى عليھم*:
1
 مرتكبو الحادثة كانوا ذكورًا وإناثا
 ذكر
 أنثى
جنس مرتكب/مرتكبي الحادثة المدعى عليھم*:
جنسية مرتكب الحادثة المدعى عليه* :صومالي
قبيلة أو عرق مرتكب الحادثة المدعى عليه :غير معروف
الفئة العمرية لمرتكب الحادثة المدعى عليه* )إذا كانت معروفة أو يمكن تقديرھا(
 غير معروف
11 - 0 
17 - 12 
25 - 18 
40 - 26 
+61 
60- 41 
عالقة مرتكب الحادثة المدعى عليه بالناجي *:
)حدد أول اختيار ينطبق(

 شريك حميم  /شريك سابق
 مقدم الرعاية الرئيسي
 من العائلة بخالف الزوج أو مقدم الرعاية
 مشرف  /صاحب العمل
 زميل دراسة
 معلم  /مسؤول بمدرسة
 مقدم خدمة
 مشارك في اإليجار  /زميل في السكن
 صديق للعائلة  /جار
الجئ  /شخص مشرّد داخليًا  /عائد آخر
عضو آخر من المجتمع المقيم
 غير ذلك
 ال توجد عالقة
 غير معروف
المھنة مرتكب الحادثة المدعى عليه )إن كانت معروفة( :*
ً
)خصص خيارات الموقع بإضافة عالمات اختيار جديدة أو حذف بعضھا وفقا لموقعك(
 غير ذلك
 عاطل
 غير معروف

 موظف بمنظمة أھلية
 متطوع من المجتمع
 عامل في المجال الصحي

 زعيم ديني
 معلﱢم
 موظف باألمم المتحدة
 موظف بمنظمة غير حكومية

 -5اإلجراء المخطط له  /اإلجراء المتخذ:

 تاجر  /صاحب عمل
 مسلح غير تابع للدولة
 مسؤول أمني
 قائد المجتمع المحلي أو
المعسكر

 مزارع
 طالب
 موظف دولة
 شرطي
 عسكري من جيش الدولة

أي إجراء  /نشاط بخصوص ھذا التقرير.

من أحال ھذا العميل إليك؟*
 معلم/مسؤول بمدرسة
 قائد المجتمع المحلي أو المعسكر
 ملجأ آمن/مركز إيواء
 فاعل آخر في المجال اإلنساني أو التنموي
 خدمة حكومية أخرى
 غير ذلك )حدﱢد( ___________________________________
تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة ( والوقت:

 الخدمات الصحية/الطبية
 الخدمات النفسية /الوعظ
 الشرطة /جھة أمنية أخرى
 خدمات المساعدة القانونية
 برنامج سبل العيش
 إحالة ذاتية  /أول نقطة اتصال
ھل أحلت العميل إلى ملجأ آمن/مركز إيواء؟*
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*

االسم والموقع:

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:
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 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة
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ھل أحلت العميل إلى الخدمات الصحية/الطبية؟*

تاريخ اإلبالغ أو تاريخ الموعد القادم
الوقت والتاريخ:

 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك

االسم والموقع:
موعد المتابعة
الوقت والتاريخ:
مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة( والوقت:

ھل أحلت العميل إلى الخدمات النفسية؟*
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟ *

االسم والموقع:

 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الذي يوصى باتخاذه(:
ھل يرغب في العميل اتخاذ اإلجراءات القانونية؟*
تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة(والوقت:

 نعم

 ال

 لم يستقر على رأي في وقت إعداد التقرير

ھل أحلت العميل إلى المساعدة القانونية؟*
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق

االسم والموقع:

 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:
تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة(والوقت:

ھل أحلت العميل إلى الشرطة أو إلى جھة أمنية أخرى؟*
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،ف ِل َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق

االسم والموقع:

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة(والوقت:

ھل أحلت العميل إلى برنامج سبل العيش؟*
 نعم  ال

االسم والموقع:

إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة
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 -6نقطة التقييم
صف الحالة الشعورية للعميل في نھاية المقابلة:
________________________________________________

صف الحالة الشعورية للعميل في بداية المقابلة:
_________________________________________________________

كانت العميلة أھدأ من وقت وصولھا ،ولكن كان من الواضح أنھا ال تزال

كان العميل متضايقًا للغاية ويبكي كثيرًا

مستاءة_______.

________________________________________________________
_________________________________________________________

من سيقدم للعميل الدعم المعنوي؟

ھل سيأمن العميل على نفسه عندما ينصرف؟ نعم  ال 
إذا كانت اإلجابة بال أعط سببًا:

_____غير معروف_____________________

_________________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

معلومات أخرى ذات صلة

ما اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة العميل؟

_________________________________________________

_________________________________________________________

_____ال يوجد_____________________________________

________ سألتھا عما إذا كانت آمنة وأخبرتني أنھا تعيش مع أختھا وأنھا تنعم

_________________________________________________

بالحماية_______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________

في حالة االغتصاب ،ھل شرحت العواقب المحتملة لالغتصاب للعميلة؟ )إذا كانت فوق  14عا ًما(؟

 نعم

 ال

ھل شرحت العواقب المحتملة لالغتصاب لمقدم الرعاية للعميلة )إذا كانت العميلة دون  14عا ًما(؟

 نعم

 ال
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إجابات النشاط رقم 4.12
 -1يمأل ھذا النموذج بمعرفة مدير حالة أو ممارس صحي أو أخصائي اجتماعي أو شخص آخر مخوّل بتقديم الخدمات للناجي.
 -2الحظ أن جميع األسئلة المتبوعة بعالمة النجمة * ال بد أن تظل في نموذج استقاء المعلومات والبد من اإلجابة عليھا .فھذه األسئلة جزء
من الحد األدنى من مجموعة البيانات الالزم معرفتھا عن العنف القائم على النوع االجتماعي بعض األسئلة متبوعة بعالمة
النجمة*ودائرة؛ وھي قابلة للتخصيص ،ويقصد بالنص المائل في ھذه الحقول وجوب تخصيص ھذا النص وفقا ً لكل سياق كما يمكن
تعديله .األسئلة غير ال ُمعلﱠمة يمكن لوكالتك تعديلھا أو حذفھا إذا لم تكن ضرورية للبرنامج و/أو إدارة الحالة.
 -3ما لم يُنص على غير ذلك ،ضع عالمة أمام إجابة واحدة فقط لكل سؤال.
 -4من فضلك ال تجد حرجًا في إضافة أي عدد من األسئلة لھذا النموذج وفقا ً للحاجة فيما لديك من سياق و/أو إرفاق المزيد من الصفحات
الستكمال السرد إذا لزم األمر.

تعليمات

قبل بدء المقابلة ،يرجى الحرص على تذكير عميلك بأن جميع المعلومات المقدمة ستبقى سرية ،وأنه بإمكانه اختيار عدم اإلجابة على أي من األسئلة
التالية.

رمز أخصائي الحالة:

 -1معلومات إدارية
الرقم الرمزي للناجيW1-002 :

T1

تاريخ الحادثة )يوم/شھر/سنة(1/5/2008 *:

الرقم التعريفي للحادثT1-2 *:

تاريخ المقابلة )يوم/شھر/سنة(11/3/2009 *:

 ال ُمبلِغ ھو الناجي أو مرافقه مع وجود الناجي أثناء اإلبالغ*
)ست َ
مسجل الحوادث(
ُدخل ھذه الحوادث في
ﱢ
 ال ُمبلِغ ھو شخص غير الناجي أو مرافقه مع عدم وجود الناجي أثناء اإلبالغ
)لن ت َ
مسجل الحوادث(
ُدخل ھذه الحوادث في
ﱢ

 -2معلومات عن الناجي
القبيلة أو العرق :غير معروفة

تاريخ الميالد )ق ﱢرب إذا لزم األمر(*:

النوع*  :أنثى
 ذكر

7/2/1995

 الصومال

 أوغندة

 بوروندي

 غير ذلك )حدد(::

 جمھورية الكونغو الديمقراطية

 رواندا

الديانة :مسلم

الجنسية )إذا كانت غير بلد المنشأ(

 مطلق  /منفصل

 أعزب

 أرمل

بلد المنشأ* :

الحالة المدنية  /االجتماعية الحالية*:

 متزوج  /له رفيق

عدد األطفال والقصر اآلخرين وأعمارھم :ال يوجد
المھنة :بدون
حالة التشرد في وقت التقرير*:
 الجئ
 عديم الجنسية
 طالب لجوء
 ال ينطبق
 إعاقة جسدية  كالھما
ھل العميل ذو إعاقة؟*  ال  إعاقة ذھنية
ھل العميل طف ٌل غير مصحوب أو منفصل أو طفل مستضعف على نحو آخر؟*
 طفل منفصل  طفل مستضعف على نحو آخر
 طفل غير مصحوب
 ال
القسم الفرعي للناجين األطفال )أقل من  18عا ًما(
 ال )إذا كانت اإلجابة بـ"ال" ،أجب عن األسئلة الثالثة التالية(
إذا كان الناجي طفالً )أقل من 18عا ًما( فھل يعيش بمفرده/تعيش بمفردھا؟  نعم
ص ما ،فما العالقة بينه/بينھا وبين من يعتني به/بھا؟
إذا كان الناجي يعيش مع شخ ٍ
 أحد األقرباء
 غير ذلك________________ :
 زوج  /له رفيق
 الوالد  /ولي األمر
ما ھي الحالة االجتماعية الحالية لمقدم الرعاية؟
 أعزب
 مطلق  /منفصل
 أرمل
 متزوج  /له رفيق
ما مھنة مقدم الرعاية األساسية :مزارع
 مشرّد داخليًا
 أجنبي
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 مقيم
 عائد
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 -3تفاصيل الحادثة
تقرير عن الحادثة/وصف الحادثة )لخص تفاصيل الحادثة وفقا ً لرواية العميل(

منذ يومين ،أثناء وجودي في منزل ع ّمي ،تركني والداي بمفردي وذھبا إلى السوق .ثم دخل ع ّمي معي إلى داخل المنزل ولمس ثديي في الوقت الذي كان فيه
الجميع في الخارج .لم أخبر أي شخص آخر عن ھذه الواقعة.

مرحلة التشرد وقت وقوع الحادثة*:
 أثناء الفرار
 أثناء العودة  /العبور
 غير ذلك________________ :
 أثناء اللجوء
 بعد التشرد
موقع الحادثة  /أين وقعت الحادثة* ):خصص خيارات الموقع بإضافة عالمات اختيار جديدة أو حذف
بعضھا وفقا ً لموقعك(
 منطقة شجيرات  /غابة
 حديقة  /حقل مزروع
 مدرسة
 طريق
 في منزل العميل
 في منزل مرتكب الحادثة
 غير ذلك )اذكر تفاصيل( ______________________
المنطقة الفرعية التي وقعت فيھا الحادثة* :
المعسكر/البلدة/الموقع:
أوراتي
 ھاناتي
 كاكوتو
 جينغا
 أوتيرو
 الحي رقم 1
 موكاتا
 الحي رقم 2
 غير ذلك )حدد( :
 غير ذلك )حدد( :

 غير مشرد  /من المجتمع المحلي
 قبل التشرد
الوقت من اليوم الذي وقعت فيه الحادثة*:
 صبا ًحا )من طلوع الشمس وحتى الظھر(
 عصرًا )من الظھر وحتى الغروب(
 مسا ًءً /
ليال )من الغروب وحتى طلوع الشمس(

 غير معروف/ال ينطبق

المنطقة التي وقعت فيھا الحادثة* :
 بوندا
 باناو
 كاسيتو
 مبومي

 غير ذلك )حدد( :
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 - 3تفاصيل الحادثة تابع
.1

ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا ولوج؟ا

إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "اغتصاب" .
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في

نوع العنف في الحادثة*:
)راجع من فضلك نظام تصنيف الحادثة التابع لنظام إدارة معلومات العنف القائم
على النوع االجتماعي واختر إجابة واحدة فقط(

القائمة.

.2

.3

ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا اتصاالً جنسيًا غير مرغوب؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا"اعتداء جنسي".
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا اعتدا ًء جسديًا؟

إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "اعتداء جسدي".
إذا كانت اإلجابة بالاستمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في

القائمة.

.4

.5

كل كانت الحادثة واقعة زواج قسري؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "زواج قسري"
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا حرمانًا من الموارد أو الفرص أو الخدمات؟

إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا"حرمان من الموارد أو الفرص أو
الخدمات".
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في

 اغتصاب
)يتضمن االغتصاب الجماعي ،واالغتصاب الزوجي(
 اعتداء جنسي
)يتضمن محاولة االغتصاب وجميع أشكال العنف/االستغالل الجنسي بدون
ولوج ،وبتر/تشويه األعضاء التناسلية لألنثى(.
 االعتداء الجسدي
)يتضمن الضرب والصفع والركل والدفع وغير ذلك مما ليس له طابع جنسي(
 الزواج القسري
)يتضمن الزواج المبكر(
 الحرمان من الموارد والفرص والخدمات

القائمة.

.6

.7

ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا إساءة المعاملة النفسية/العاطفية؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "إساءة معاملة نفسية /جسدية".
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
ھل الحادثة المبلغ عنھا حالة من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  ابدأ مرة ثانية عند الرقم  1وحاول إعادة تصنيف الحادثة )إذا كنت
حاولت تصنيف الحادثة عدة مرات ،اطلب من المشرف عليك مساعدتك في تصنيف الحادثة(.

إذا كانت اإلجابة بالصنﱢف الحادثة على أنھا "عنف غير قائم على النوع االجتماعي"

ھل تم تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع و/أو خدمات فيما يتعلق بھذه الحادثة*؟
 نعم
 ال

 إساءة المعاملة النفسية  /العاطفية
عنف غير قائم على النوع االجتماعي )حدﱢد( ملحوظة :لن تُدخَل ھذه الحوادث
في مسجﱢل الحوادث(
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
ھل كانت ھذه الحادثة ممارسة تقليدية ضارة*؟
 مطالب المھر
 ال
 تفضيل االبن
 بتر/تشويه األعضاء التناسلية لألنثى

نوع االختطاف وقت الحادثة*:
 مـُتــ ﱠ َجر به
 نوع آخر من االختطاف
ھل أبلغ العميل عن ھذه الحادثة في أي مكان آخر؟*
)إذا كانت اإلجابة بنعم ،اختر نوع مقدم الخدمة الذي أبلغه العميل ود ﱢون اسمه(؛ )اختر جميع اإلجابات التي تنطبق(.
 ال
 تجنيد إجباري

 بدون

 خدمات صحية/طبية ___________________________________________________________________________
 خدمات نفسية/وعظ ___________________________________________________________________________
 الشرطة/جھة أمنية أخرى ______________________________________________________________________
 خدمات المساعدة القانونية _______________________________________________________________________
 برنامج سبل العيش ___________________________________________________________________________
 ملجأ آمن /مركز إيواء ______________________________________________________________________________
 غير ذلك )حدﱢد( _____________________________________________________________________________

X
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 نعم
ھل تعرض العميل ألي حوادث عنف قائم على النوع االجتماعي من قبل؟*  ال
إذا كانت اإلجابة بنعم ،أرفق وصفًا موج ًزا :ارتكب الجاني الفعل نفسه بالفتاة عدة مرات في الماضي

 - 4معلومات عن مرتكب الحادثة المدعى عليه
 غير معروف
 أكثر من 3
جنس مرتكب/مرتكبي الحادثة المدعى عليھم*:
قبيلة أو عرق مرتكب الحادثة المدعى عليه :غير معروف
الفئة العمرية لمرتكب الحادثة المدعى عليه* )إذا كانت معروفة أو يمكن تقديرھا(
 غير معروف
17 - 12 
25 - 18 
60- 41 
+61 
40 - 26 
عالقة مرتكب الحادثة المدعى عليه بالناجي*:
)حدد أول اختيار ينطبق(
 شريك حميم  /شريك سابق
 مقدم الرعاية الرئيسي
 من العائلة بخالف الزوج أو مقدم الرعاية
 مشرف  /صاحب العمل
 زميل دراسة
 معلم  /مسؤول بمدرسة
 مقدم خدمة
 مشارك في اإليجار  /زميل في السكن
 صديق للعائلة  /جار
 الجئ  /شخص مشرّد داخليًا  /عائد آخر
عضو آخر من المجتمع المقيم
 غير ذلك
 ال توجد عالقة
 غير معروف
المھنة الرئيسية مرتكب الحادثة المدعى عليه )إن كانت معروفة( :*
3
 أنثى

2
عدد مرتكبي الحادثة المدعى عليھم*:
1
 مرتكبو الحادثة كانوا ذكورًا وإناثا
 ذكر
جنسية مرتكب الحادثة المدعى عليه* :بوروندي
11 - 0 

)خصص خيارات الموقع بإضافة عالمات اختيار جديدة أو حذف بعضھا وفقا ً لموقعك(

 غير ذلك
 عاطل
 غير معروف

 موظف بمنظمة أھلية
 متطوع من المجتمع
 عامل في المجال الصحي

 زعيم ديني
 معلﱢم
 موظف باألمم المتحدة
 موظف بمنظمة غير حكومية

 -5اإلجراء المخطط له  /اإلجراء المتخذ

 تاجر  /صاحب عمل
 مسلح غير تابع للدولة
 مسؤول أمني
 قائد المجتمع المحلي أو
المعسكر

 مزارع
 طالب
 موظف دولة
 شرطي
 عسكري من جيش الدولة

:أي إجراء /نشاط بخصوص ھذا التقرير.

من أحال ھذا العميل إليك؟*
 معلم/مسؤول بمدرسة
 قائد المجتمع المحلي أو المعسكر
 بين آمن/ملجأ
 فاعل آخر في المجال اإلنساني أو التنموي
 خدمة حكومية أخرى
 غير ذلك )حدﱢد( ___________________________________
تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة( والوقت:

 الخدمات الصحية/الطبية
 الخدمات النفسية /الوعظ
 الشرطة /جھة أمنية أخرى
 خدمات المساعدة القانونية
 برنامج سبل العيش
 إحالة ذاتية  /أول نقطة اتصال
ھل أحلت العميل إلى ملجأ آمن/مركز إيواء؟*
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*

االسم والموقع:

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

مفتاح إجابات مصنف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
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ھل أحلت العميل إلى الخدمات الصحية/الطبية؟*

تاريخ اإلبالغ أو تاريخ الموعد القادم
الوقت والتاريخ:

 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق

االسم والموقع:
موعد المتابعة
الوقت والتاريخ:
مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

ھل أحلت العميل إلى الخدمات النفسية؟*

تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة(والوقت:

 2009/3/12الساعة  11:00صباحًا

 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،ف ِل َم ال؟ *

االسم والموقع:

 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجي اإلحالة

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 الخدمة غير متاحة
ھل يرغب العميل في اتخاذ اإلجراءات القانونية؟*
تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة(والوقت:

 2009/3/12الساعة  11:00صباحًا

 نعم

 ال

 لم يستقر على رأي في وقت إعداد التقرير

ھل أحلت العميل إلى المساعدة القانونية؟*
 نعم  ال

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة(والوقت:

ھل أحلت العميل إلى الشرطة أو إلى جھة أمنية أخرى؟*

االسم والموقع:

مساعدة قانونية؛ جينغا

 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق

االسم والموقع:

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة( والوقت:

ھل أحلت العميل إلى برنامج سبل العيش؟*
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق

االسم والموقع:

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:
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 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة
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 -6نقطة التقييم
صف الحالة الشعورية للعميل في نھاية المقابلة:
________________________________________________
ھادئ ومستقر__________________________________

________________________________

صف الحالة الشعورية للعميل في بداية المقابلة:
_________________________________________________________

كان العميل ھادئًا ومستقرًا طوال الوقت

_____________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________
من سيعطي العميل الدعم المعنوي؟

ھل سيأمن العميل على نفسه عندما ينصرف؟ نعم  ال 
إذا كانت اإلجابة بال أعط سببًا:

_____ساعد غيرك الدولية _________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

معلومات أخرى ذات صلة

ما اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة العميل؟

_________________________________________________

_________________________________________________________

_____بدون______________________________________

________ بدون_________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________________

في حالة االغتصاب ،ھل شرحت العواقب المحتملة لالغتصاب للعميلة؟ )إذا كانت فوق  14عا ًما(؟

 نعم

ھل شرحت العواقب المحتملة لالغتصاب لمقدم الرعاية للعميلة )إذا كانت العميلة دون  14عا ًما(؟

مفتاح إجابات مصنف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

 ال
 نعم

 ال
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إجابة النشاط 4.13
 -1يمأل ھذا النموذج بمعرفة مدير حالة أو ممارس صحي أو أخصائي اجتماعي أو شخص آخر مخوّل بتقديم الخدمات للناجي.
 -2الحظ أن جميع األسئلة المتبوعة بعالمة النجمة * ال بد أن تظل في نموذج استقاء المعلومات والبد من اإلجابة عليھا .فھذه األسئلة جزء
من الحد األدنى من مجموعة البيانات الالزم معرفتھا عن العنف القائم على النوع االجتماعي بعض األسئلة متبوعة بعالمة
النجمة*ودائرة ،وھي قابلة للتخصيص ،ويقصد بالنص المائل في ھذه الحقول أن يخصّص وفقا ً لكل سياق كما يمكن تعديله .األسئلة غير
ال ُمعلﱠمة يمكن لوكالتك تعديلھا أو حذفھا إذا لم تكن ضرورية للبرنامج و/أو إدارة الحالة.
 -3ما لم يُنص على غير ذلك ،ضع عالمة أمام إجابة واحدة فقط لكل سؤال.
 -4من فضلك ال تجد حرجًا في إضافة أي عدد من األسئلة لھذا النموذج وفقا ً للحاجة في ما لديك من سياق و/أو إرفاق المزيد من الصفحات
الستكمال السرد إذا لزم األمر.

تعليمات

قبل بدء المقابلة ،تأكد من فضلك من تذكير عميلك بأن جميع المعلومات المقدمة ستبقى سرية ،وأنه بإمكانه اختيار عدم اإلجابة على أي من األسئلة
التالية.

رمز أخصائي الحالة:

 -- 1معلومات إدارية
الرقم الرمزي للناجيW1-003 :

T1

تاريخ الحادثة)يوم/شھر/سنة(*18/3/2009 :

الرقم التعريفي للحادثة*T1-3 :

تاريخ المقابلة )يوم/شھر/سنة(*19/3/2009 :

 ال ُمبلِغ ھو الناجي أو مرافقه مع وجود الناجي أثناء اإلبالغ*
)ست َ
مسجل الحوادث(
ُدخل ھذه الحوادث في
ﱢ
 ال ُمبلِغ ھو شخص بخالف الناجي أو مرافقه مع عدم وجود الناجي أثناء اإلبالغ
)لن ت َ
مسجل الحوادث(
ُدخل ھذه الحوادث في
ﱢ

 -2معلومات عن الناجي
القبيلة أو العرق :غير معروفة

النوع*  :أنثى
 ذكر

 الصومال

 أوغندة

الديانة :غير معروف

 جمھورية الكونغو
الديمقراطية
الجنسية )إذا كانت غير بلد المنشأ(:

 مطلق  /منفصل

 أعزب

 أرمل

 متزوج  /له رفيق

 غير ذلك )حدد(:

قرب إذا لزم األمر(*:
تاريخ الميالد ) ﱢ

1992/5/19

 بوروندي

بلد المنشأ* :

 رواندا

الحالة المدنية  /االجتماعية الحالية*:

عدد األطفال والقصر اآلخرين وأعمارھم :ال يوجد
المھنة :بدون
حالة التشرد في وقت التقرير*:
 مقيم
 الجئ
 عديم الجنسية
 مشرّد داخليًا
 عائد
 طالب لجوء
 ال ينطبق
 أجنبي
ھل العميل ذو إعاقة؟*  ال  إعاقة ذھنية  إعاقة جسدية  كالھما
ھل العميل طف ٌل غير مصحوب أو منفصل أو طفل مستضعف على نحو آخر؟*
 طفل منفصل  طفل مستضعف على نحو آخر
 طفل غير مصحوب
 ال
القسم الفرعي للناجين األطفال )أقل من  18عا ًما(
 ال )إذا كانت اإلجابة بـ"ال" ،أجب عن األسئلة الثالث التالية(
إذا كان الناجي طفالً )أقل من 18عا ًما( فھل يعيش بمفرده/تعيش بمفردھا؟  نعم
ص ما ،فما العالقة بينه/بينھا وبين من يعتني به/بھا؟
إذا كان الناجي يعيش مع شخ ٍ
 أحد األقرباء
 الوالد  /ولي األمر
 زوج  /له رفيق
 غير ذلك________________ :
ما ھي الحالة االجتماعية الحالية لمقدم الرعاية؟
 أعزب
 أرمل
 متزوج  /له رفيق
 مطلق  /منفصل
ما مھنة مقدم الرعاية األساسية:
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 -3تفاصيل الحادثة

تقرير عن الحادثة/وصف الحادثة )لخص تفاصيل الحادثة وفقا ً لرواية العميل(

اضطررت أمس إلى الھرب من منزلي بسبب القتال ،وأعيش اآلن في معسكر قريب ،أثناء انتقالي إلى ھناك عصرًا ،توقفت عند منظمة غير حكومية للحصول
على بعض المواد الغذائية والدواء واألغراض األخرى .ولكن أحد العاملين في المساعدات اإلنسانية رفض إعطائي ما أريد إال في مقابل ممارسة الجنس.
اغتصبني ھو واثنان من زمالئه ثم أعطياني بعض الطعام .بعد ذلك ،ذھبت إلى الشرطة ،ولكنھم لم يرغبوا في مساعدتي.

مرحلة التشرد وقت وقوع الحادثة*:
 أثناء العودة  /العبور
 غير ذلك________________ :
 أثناء الفرار
 بعد التشرد
 أثناء اللجوء
موقع الحادثة /أين وقعت الحادثة*) :خصص خيارات الموقع بإضافة عالمات اختيار جديدة أو حذف
بعضھا وفقا ً لموقعك(
 منطقة شجيرات  /غابة
 حديقة  /حقل مزروع
 مدرسة
 طريق
 في منزل العميل
 في منزل مرتكب الحادثة

 غير ذلك )أذكر التفاصيل( ___ منظمة غير حكومية محلية_____
المنطقة الفرعية التي وقع فيھا الحادثة* :
المعسكر/البلدة/الموقع:


 ھاناتي
 جينغا
 الحي رقم 1
 الحي رقم 2
 غير ذلك )حدد( :الحي أ
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أوراتي
 كاكوتو
 أوتيرو
 موكاتا
 غير ذلك )حدد( :

 غير مشرد  /من المجتمع المحلي
 قبل التشرد
الوقت من اليوم الذي وقعت فيه الحادثة*:
 صبا ًحا )من طلوع الشمس وحتى الظھر(
 عصرًا )من الظھر وحتى الغروب(
 مسا ًءً /
ليال )من الغروب وحتى طلوع الشمس(

 غير معروف/ال ينطبق

المنطقة التي وقع فيھا الحادثة*
 بوندا
 باناو
 كاسيتو

:

 مبومي

 غير ذلك )حدد( :

مفتاح إجابات مصنف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

 - 3تفاصيل الحادثة تابع
.1

ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا ولوجا؟

إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "اغتصاب" .
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في

نوع العنف في الحادثة*:
)راجع من فضلك نظام تصنيف الحادثة التابع لنظام إدارة معلومات العنف القائم
على النوع االجتماعي واختر إجابة واحدة فقط(

القائمة.

.2

.3

ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا اتصاالً جنسيًا غير مرغوب؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "اعتداء جنسي"”.
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا اعتدا ًء جسديًا؟

إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "اعتداء جسدي".
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في

القائمة.

.4

.5

ھل كانت الحادثة واقعة زواج قسري؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا زواج قسري"
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا حرمانًا من الموارد أو الفرص أو الخدمات؟

إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا"حرمان من الموارد أو الفرص أو
الخدمات"”.
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.

.6

.7

ھل تضمنت الحادثة المبلغ عنھا إساءة المعاملة النفسية/العاطفية؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  صنﱢف الحادثة على أنھا "إساءة معاملة نفسية /جسدية”.
إذا كانت اإلجابة بال استمر لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في
القائمة.
ھل الحادثة المبلغ عنھا حالة من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  ابدأ مرة ثانية عند الرقم  1وحاول إعادة تصنيف الحادثة )إذا كنت
حاولت تصنيف الحادثة عدة مرات ،اطلب من المشرف عليك مساعدتك في تصنيف الحادثة(.

إذا كانت اإلجابة بالصنﱢف الحادثة على أنھا "عنف غير قائم على النوع
االجتماعي"

ھل تم تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع و/أو خدمات فيما يتعلق بھذه الحادثة*؟
 ال
 نعم

 اغتصاب
)يتضمن االغتصاب الجماعي ،واالغتصاب الزوجي(
 اعتداء جنسي
)يتضمن محاولة االغتصاب وجميع أشكال العنف/االستغالل الجنسي بدون
ولوج ،وبتر/تشويه األعضاء التناسلية لألنثى(.
 اعتداء جسدي
)يتضمن الضرب والصفع والركل والدفع وغير ذلك مما ليس له طابع جنسي(
 زواج قسري
)يتضمن الزواج المبكر(
 حرمان من الموارد والفرص والخدمات
 إساءة المعاملة النفسية  /العاطفية
 عنف غير قائم على النوع االجتماعي )حدﱢد( ملحوظة :لن تُدخَل ھذه
الحوادث في مسجﱢل الحوادث(_______________________
___________________________________________________
___________________________________________________
ھل كانت ھذه الحادثة ممارسة تقليدية ضارة*؟
 مطالب المھر
 ال
 تفضيل االبن
 بتر/تشويه األعضاء التناسلية لألنثى

نوع االختطاف وقت الحادثة*:
 مـُتــ ﱠ َجر به
 نوع آخر من االختطاف
ھل أبلغ العميل عن ھذه الحادثة في أي مكان آخر؟*
)إذا كانت اإلجابة بنعم ،اختر نوع مقدم الخدمة الذي أبلغه العميل ود ﱢون اسمه(؛ )اختر جميع اإلجابات التي تنطبق(.
 ال
 تجنيد إجباري

 بدون

 خدمات صحية/طبية ___________________________________________________________________________
 خدمات نفسية/وعظ ___________________________________________________________________________
 الشرطة /جھة أمنية أخرى_______ مركز شرطة مبومي _____________________________________________________________
 خدمات المساعدة القانونية _______________________________________________________________________
 برنامج سبل العيش ___________________________________________________________________________
 ملجأ آمن /مركز إيواء _________________________________________________________________________
 غير ذلك )حدﱢد( _____________________________________________________________________________
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ھل تعرض العميل ألي حوادث عنف قائم على النوع االجتماعي من قبل؟*
إذا كانت اإلجابة بنعم ،أرفق وصفًا موج ًزا:
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 ال

 نعم
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 - 4معلومات عن مرتكب الحادثة المدعى عليه
 غير معروف
 أكثر من 3
1
2
عدد مرتكبي الحادثة المدعى عليھم*:
3
 مرتكبو الحادثة كانوا ذكورًا وإناثا
 ذكر
 أنثى
جنس مرتكب/مرتكبي الحادثة المدعى عليھم*:
جنسية مرتكب الحادثة المدعى عليه* :أوغندي
قبيلة أو عرق مرتكب الحادثة المدعى عليه :غير معروف
الفئة العمرية لمرتكب الحادثة المدعى عليه* )ذا كانت معروفة أو يمكن تقديرھا(
 غير معروف
11 - 0 
17 - 12 
25 - 18 
60- 41 
+61 
40 - 26 
عالقة مرتكب الحادثة المدعى عليه بالناجي*
)حدد أول اختيار ينطبق(
 شريك حميم  /شريك سابق
 مقدم الرعاية الرئيسي
 من العائلة بخالف الزوج أو مقدم الرعاية
 مشرف  /صاحب العمل
 زميل دراسة
 معلم  /مسؤول بمدرسة
 مقدم خدمة
 مشارك في اإليجار  /زميل في السكن
 صديق للعائلة  /جار
 الجئ  /شخص مشرّد داخليًا  /عائد آخر
 عضو آخر من المجتمع المقيم
 غير ذلك
 ال توجد عالقة
 غير معروف
المھنة الرئيسية لمرتكب الحادثة المدعى عليه )إن كانت معروفة( *:
)خصص خيارات الموقع بإضافة عالمات اختيار جديدة أو حذف بعضھا وفقا ً لموقعك(
 مزارع
 زعيم ديني
 غير ذلك
 موظف بمنظمة أھلية
 تاجر  /صاحب عمل
 طالب
 متطوع من المجتمع
 عاطل
 معلﱢم
 مسلح غير تابع للدولة
 موظف دولة
 موظف باألمم المتحدة
 غير معروف  عامل في المجال الصحي
 مسؤول أمني
 شرطي
 قائد المجتمع المحلي أو
 موظف بمنظمة غير حكومية
 عسكري من جيش الدولة
المعسكر

 -5اإلجراء المخطط له  /اإلجراء المتخذ

:أي إجراء  /نشاط بخصوص ھذا التقرير.

من أحال ھذا العميل إليك؟*
 معلم/مسؤول بمدرسة
 قائد المجتمع المحلي أو المعسكر
 بين آمن/ملجأ
 فاعل آخر في المجال اإلنساني أو التنموي
 خدمة حكومية أخرى
 غير ذلك )حدﱢد( ___________________________________
تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة( والوقت:

 الخدمات الصحية/الطبية
 الخدمات النفسية /الوعظ
 الشرطة /جھة أمنية أخرى
 خدمات المساعدة القانونية
 برنامج سبل العيش
 إحالة ذاتية  /أول نقطة اتصال
ھل أحلت العميل إلى ملجأ آمن/مركز إيواء؟*
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*

االسم والموقع:

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

مفتاح إجابات مصنف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

88

ھل أحلت العميل إلى الخدمات الصحية/الطبية؟*

تاريخ اإلبالغ أو تاريخ الموعد القادم
الوقت والتاريخ19/3/2009 :الساعة  4:00عصرًا

 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

االسم والموقع :عيادة أوتيرو الصحية
موعد المتابعة
الوقت والتاريخ:
مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

ھل أحلت العميل إلى الخدمات النفسية؟*

تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة( والوقت:

 نعم  ال

االسم والموقع:

إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟ *

 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

ھل يرغب في العميل اتخاذ اإلجراءات القانونية؟*

 نعم

تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة( والوقت:

 ال

 لم يستقر على رأي في وقت إعداد التقرير

ھل أحلت العميل إلى المساعدة القانونية؟*
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق

االسم والموقع:

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة( والوقت:

ھل أحلت العميل إلى الشرطة أو إلى جھة أمنية أخرى؟*
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،ف ِل َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق

االسم والموقع:

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة

تاريخ اإلبالغ أو الموعد التالي )يوم/شھر/سنة( والوقت:

ھل أحلت العميل إلى برنامج سبل العيش؟*
 نعم  ال

االسم والموقع:

إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتھا وكالتك
 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل
 الخدمة ال تنطبق

مالحظات )تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه(:

 رفض الناجي اإلحالة
 الخدمة غير متاحة
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 -6نقطة التقييم
صف الحالة الشعورية للعميل في نھاية المقابلة:
________________________________________________

صف الحالة الشعورية للعميل في بداية المقابلة:
_________________________________________________________

ما زال مستا ًء ويشعر باأللم

مستاء ويشعر ببعض األلم ______________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________

______________________________________________

من سيعطي العميل الدعم المعنوي؟

ھل سيأمن العميل على نفسه عندما ينصرف؟ نعم  ال 
إذا كانت اإلجابة بال برر ذلك:

_____غير معروف_____________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

معلومات أخرى ذات صلة

ما اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة العميل؟

_________________________________________________

_________________________________________________________

_____بدون ___________________________________

________ بدون _______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________________

في حالة االغتصاب ،ھل شرحت العواقب المحتملة لالغتصاب للعميلة؟ )إذا كانت فوق  14عا ًما(؟

 نعم

 ال

ھل شرحت العواقب المحتملة لالغتصاب لمقدم الرعاية للعميلة )إذا كانت العميلة دون  14عا ًما(؟

 نعم

 ال
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الفصل  :5مسجل الحوادث وإدخال البيانات
 5.12‐5.8و5.19‐5.17
يمكنك مراجعة إجاباتك على األنشطة  5.12-5.8بمقارنة ذلك الصف من البيانات بالصف رقم  17في الملف ’،‘Practice Incident Recorder_v3
وبالمثل يمكنك مراجعة إجاباتك على  5.19-5.17بمقارنة ھذه الصفوف من البيانات )التي أدخلتھا لتوك( بالصفوف  20-18على الترتيب في الملف
’ .‘Practice Incident Recorder_v3.لفتح الملف ” “Practice Incident Recorder_v3انقر على زر ’أدوات التدريب الخاصة بدليل المستخدم‘
الموجود تحت قسم األدوات والموارد في اسطوانة دليل المستخدم المدمجة؛ أو بتحميله من موقع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
على الرابط. /http://gbvims.org/learn‐more/gbvims‐tools/user‐guide :
(5.16
 .1كم كان عمر الناجي وقت الحادثة؟ ھل كان بال ًغا أم طفالً؟
اإلجابة :باستخدام العمودين  AOو AQيمكننا أن نرى أن عمر الناجية كان  29عا ًما وقت الحادثة ،ولذا فھي بالغة.
 .2ھل كان الناجي يعاني من إعاقة؟
اإلجابة :باستخدام العمود  ASيمكننا رؤية أن ھذه الخلية فارغة .لذا فنحن نعلم أن الناجية ال تعاني من إعاقة.
 .3ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت العنف الجنسي؟
اإلجابة :باستخدام العمود  ATيمكنك رؤية أن ھذه الحادثة يمثل حالة من حاالت العنف الجنسي.
 .4ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت عنف الشريك الحميم؟
اإلجابة :باستخدام العمود  AUيمكنك رؤية أن ھذه الحادثة تمثل حالة من حاالت عنف الشريك الحميم.
 .5ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت االستغالل الجنسي لألطفال؟
اإلجابة :باستخدام العمود  AVيمكنك رؤية أن ھذه الخلية فارغة .لذا نعلم أن ھذه الحادثة ليست حالة من حاالت االستغالل الجنسي

لألطفال.
 .6ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت الزواج المبكر؟
اإلجابة :باستخدام العمود  AWيمكنك رؤية أن ھذه الخلية فارغة .لذا نعلم أن ھذه الحادثة ليست حالة من حاالت الزواج المبكر.
 .7ھل تعد ھذه الحادثة ممارسة تقليدية ضارة؟

اإلجابة :باستخدام العمود  AXيمكنك رؤية أن ھذه الخلية فارغة .لذا نعلم أن ھذه الحادثة ليست حالة من حاالت الممارسات التقليدية
الضارة.
 .8ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت االستغالل الجنسي المحتمل؟

اإلجابة :باستخدام العمود  AYيمكنك رؤية أن ھذه الخلية فارغة .لذا نعلم أن ھذه الحادثة ليست حالة من حاالت االستغالل الجنسي
المحتمل.
 .9ھل تعد ھذه الحادثة من حاالت الرق الجنسي المحتمل؟

اإلجابة :باستخدام العمود  AZيمكنك رؤية أن ھذه الخلية فارغة .لذا نعلم أن ھذه الحادثة ليست حالة من حاالت الرق الجنسي المحتمل.
 .10كم يوم مر ما بين الحادثة والمقابلة؟
اإلجابة :باستخدام العمود  BAيمكننا أن نرى أن  44يو ًما قد مر ما بين الحادثة والمقابلة.
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الفصل  :6استخدام مسجل الحوادث لتحليل البيانات
(6.7
انقر على عالمة تبويب ورقة العمل الخاصة باإلحصائيات الشھرية " "Statistics Monthly .6أنظر إلى الرسم األول ’حوادث العنف القائم على النوع
االجتماعي الجديدة المبلغ عنھا بالشھر ‘.كم يبلغ إجمالي الحوادث الجديدة التي أبلغ عنھا في خالل أشھر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار
2009؟
اإلجابة.(7+6+2) 15 :
اآلن انقر على  .10عالمة تبويب ورقة عمل تحليل االتجاه انظر إلى الجدول وحدد إجمالي عدد الحوادث المبلغ عنھا في يناير/كانون الثاني ،وفبراير/شباط
ومارس/آذار .2009
اإلجابة) .11 :إذا نظرت للمجموع الكلي في الجدول المحوري لألشھر الثالثة ،فيجب أن يكون ’(‘11
ما ھي المشكلة؟! لماذا يشير جدول اإلحصائيات الشھرية إلى إجمالي  15حادثة في ھذه األشھر الثالثة بينما يشير جدول تحليل االتجاه إلى  11حادثة فقط؟
ھل يعني ھذا أن أحد الجدولين معطل؟
اإلجابة :ال!
توقف لحظات للتفكير في سبب اختالف الرقمين .انظر اإلجابات أدناه.
اإلجابة :يختلف ھذان الرقمان نظ ًرا لتطبيق عامل التصفية على جدول تحليل االتجاه .إذا نظرت بدقة ،ستالحظ عدم وجود حوادث ’اغتصاب‘ مبينة في
ويعني
الجدول المحوري .ولعلك قد الحظت أن الزر المجاور لـ ’نوع العنف القائم على النوع االجتماعي‘ ھو زر تصفية وليس زر قائمة منسدلة:
ھذا تطبيق أحد عوامل التصفية.

انقر اآلن على زر عامل التصفية وحدد خيار ’االغتصاب‘ .يجب أن يظھر عمود ’اغتصاب‘ ويجب أن يكون المجموع الكلي للحوادث اآلن .15
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(6.9
في شھر فبراير/شباط :2009
 .1كم حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي أبلغ عنھا؟
اإلجابة .6 :ھذه اإلجابة موجودة في العمود رقم  1تحت عنوان ’حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي الجديدة المبلغ عنھا خالل ھذا الشھر‘
باإلضافة إلى الشكل الموجود إلى اليمين.
 .2كم من حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي ھذه تمثل حوادث عنف جنسي؟
اإلجابة .2 :ھذه اإلجابة موجودة في الحقل رقم  ،2تحت عنوان ’حوادث العنف الجنسي الجديدة في ھذا الشھر‘.
 .3كم من الحوادث أبلغ عنھا ذكر؟
اإلجابة .3 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 3جنس الناجين‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود إلى اليمين.
 .4كم من الحوادث أبلغت عنھا أنثى؟
اإلجابة .3 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 3جنس الناجين‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود إلى اليمين.
 .5كم من الحوادث أبلغ عنھا طفل؟
اإلجابة .1 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 4عمر الناجين‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود إلى اليمين .يجب أن تبحث تحديدًا في الصف تحت عنوان
’األطفال في  17وما دونھا‘.
 .6كم من الحوادث أبلغ عنھا ناجون متزوجون  /لھم رفقاء؟
اإلجابة .2 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 5الحالة االجتماعية للناجين‘.
 .7كم من الحوادث أبلغ عنھا مقيم؟
اإلجابة .1 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 6حالة التشرد في وقت اإلبالغ‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود إلى اليمين.
 .8كم من الحوادث أبلغ عنھا الجئ؟
اإلجابة .1 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 6حالة التشرد في وقت اإلبالغ‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود إلى اليمين.
 .9كم من الحوادث أبلغ عنھا شخص معاق؟
اإلجابة .2 :ھذه اإلجابة موجودة في الحقل رقم  ،7تحت عنوان ’الفئات المستضعفة‘ في الصف تحت عنوان ’الحوادث التي أبلغ عنھا ناجون
معاقون‘.
 .10كم من الحوادث انطوت على اغتصاب؟
اإلجابة .1 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 9نوع العنف القائم على النوع االجتماعي‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود أدناه.
 .11كم من الحوادث انطوت على زواج قسري؟
اإلجابة .1 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 9نوع العنف القائم على النوع االجتماعي‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود أدناه.
 .12كم من الحوادث انطوت على إساءة المعاملة النفسية  /العاطفية؟
اإلجابة .1 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 9نوع العنف القائم على النوع االجتماعي‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود أدناه.
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في شھر مارس/آذار ) 2009انتبه! ھنا يجب أن تغير الشھر في أعلى ورقة العمل(:
 .13كم حادثة عنف قائم على النوع االجتماعي أبلغ عنھا؟
اإلجابة .7 :ھذه اإلجابة موجودة في العمود رقم  1تحت عنوان ’حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي الجديدة المبلغ عنھا خالل ھذا الشھر‘
باإلضافة إلى الشكل الموجود إلى اليمين.
 .14كم عدد الحوادث الجديدة المبلغ عنھا في األشھر األربعة السابقة )ديسمبر/كانون األول ،يناير/كانون الثاني ،فبراير/شباط ،مارس/آذار(؟
اإلجابة .15 :نحصل ھذه اإلجابة باستخدام الرسم الموجود إلى يمين رقم  1و’ 2حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي الجديدة المبلغ عنھا
بالشھر‘ .اجمع األرقام المناظرة لألربعة أشھر ) (15=7+6+2+0فحسب.
 .15ھل الحظت اتجاھًا معينًا لعدد الحوادث المبلغ عنھا في األشھر األربعة السابقة؟
اإلجابة :نعم .ھناك اتجاه صاعد للحوادث المبلغ عنھا خالل األربعة أشھر الماضية ).(7،6،2،0
 .16كم حادثة وقعت عص ًرا؟
اإلجابة .2 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 10وقت وقوع الحادثة‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود أدناه.
 .17كم من الحوادث انطوت على استغالل جنسي لألطفال؟
اإلجابة .3 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 11سياق الحالة‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود أدناه.
 .18كم من الحوادث انطوت على رق جنسي محتمل؟
اإلجابة .2 :اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 11سياق الحالة‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود أدناه.
 .19كم من الحوادث انطوت على أكثر من  3جناة؟
اإلجابة .1 :ھذه اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 13عدد مرتكبي الحادثة المدعى عليھم األوليين‘.
 .20كم حادثة ارتكبھا معلﱢم/مسؤول في مدرسة؟
اإلجابة .0 :ھذه اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 14العالقة بين الناجي ومرتكب الحادثة المدعى عليه‘ باإلضافة إلى الرسم الموجود أدناه.
 .21كم تبلغ النسبة المئوية للحوادث التي ارتكبھا شريك حميم أو شريك سابق في شھر مارس/آذار؟
اإلجابة .%14 :ھذه اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 14العالقة بين الناجي مرتكب الحادثة المدعى عليه‘ .يمكننا أن نرى في ھذا الحقل أن إجمالي
نظرا ألن مجموع عدد الحوادث المبلغ عنھا لشھر مارس/آذار ھو  ،7يمكن أن نقسم 7/1
عدد الحوادث للشريك الحميم/الشريك السابق ھو .1
ً
لنحصل على النسبة المئوية %14.29 :أو .%14
 .22كم من ھذه الحوادث لم ُ◌تحل إليك من مقدمي خدمات آخرين؟
اإلجابة .2 :ھذه اإلجابة موجودة في الحقل رقم ’ 16الحوادث التي كان ھذا المركز أول نقطة اتصال لھا ‘ و/أو رقم  ’17الحوادث التي أحيلت من
مقدمي خدمات آخرين‘ .الحوادث التي لم تحل إليك ھي نفسھا الحوادث التي كان فيھا المركز الذي تتبعه أول نقطة اتصال فيھا .وھناك طريقة أخرى
للنظر إلى ھذا السؤال وھي أن تسأل نفسك :كم من بين ھذه الحوادث أحيلت إليك من قِبل مقدمي خدمات آخرين؟ حيث إن اإلجابة  ،5يمكنك ببساطة
طرح 5من إجمالي عدد الحوادث لشھر مارس/آذار ( ،)7إ ًذا .2=5‐7
 .23كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا ناجون ممن تلقوا دع ًما نفسيًا؟
اإلجابة .4 :ھذه اإلجابة موجودة في الحقل رقم  ،18تحت عنوان ’الخدمات المقدمة للحوادث الجديدة ھذا الشھر‘.
 .24كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا ناجون أحيلوا إلى خدمات األمن/الحماية؟
اإلجابة .3 :ھذه اإلجابة موجودة في الحقل رقم  19تحت عنوان ’الحوادث الجديدة المحالة إلى مقدمي خدمة آخرين خالل ھذا الشھر‘ باإلضافة إلى
الشكل الموجود أدناه .إليجاد ھذه اإلجابة ،حدد مكان الصف المسمى ’خدمات األمن/الحماية‘ واتبعه أفقيًا حتى تصل إلى العمود المسمى ’محال‘.
يجب أن ترى الرقم  3في ھذه الخلية.
 .25ما نوع مقدم الخدمة الذي أحلت إليه معظم العمالء؟
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اإلجابة :األمن/خدمات الحماية .ھذه اإلجابة موجودة في الحقل رقم  19تحت عنوان ’الحوادث الجديدة المحالة إلى مقدمي خدمة آخرين خالل ھذا
الشھر‘ باإلضافة إلى الشكل الموجود أدناه .إذا كنت ستستخدم ھذا الجدول ،حدد مكان أكبر رقم تحت العمود المسمى ’محال‘ )يجب أن يكون الرقم
 .(3ثم اتبع الصف إلى اليسار لترى نوع مقدم الخدمة :خدمات األمن/الحماية .كذلك يمكنك ،أن تستخدم الرسم لتجيب عن ھذا السؤال .باستخدام
المفتاح يمكنك أن ترى أن جميع األعمدة الخضراء تترابط مع فئة ’محال‘؛ وأكثر األعمدة الخضراء ارتفاعا ً )بقيمة  (3ھو العمود الخاص بخدمات
األمن/الحماية.
 .26أي مقدم خدمة رفِض بأعلى معدل؟
اإلجابة :ھناك تعادل! مقدمو الخدمات الذين حصلوا أعلى معدل للرفض في شھر مارس/آذار ھما :الخدمات الصحية/الطبية وخدمات سبل
لكل منھما( .ھذه اإلجابة موجودة في الحقل رقم  19تحت عنوان ’الحوادث الجديدة المحالة إلى مقدمي خدمة
العيش/تنمية الكفاءات ) 4حاالت رفض ٍ
آخرين خالل ھذا الشھر‘ باإلضافة إلى الشكل الموجود أدناه .سترى في الجدول أسفل العمود المسمى ’رفض اإلحالة‘ أن كالً من الخدمات
الصحية/الطبية وسبل العيش/تنمية الكفاءات قد رفض أربع مرات .فئة ’رفض اإلحالة‘ يمثلھا على الرسم العمود البرتقالي .من السھل أن نرى أن
العمود البرتقالي ھو األكثر ارتفاعاً بالنسبة لھذين النوعين من تقديم الخدمات.
 .27ھل أبلغ عن أي خدمات غير متاحة في منطقتك؟
اإلجابة :ال .بالنظر إلى الجدول تحت عمود ’الخدمات غير متاحة‘ يمكننا أن نرى عدم وجود حوادث تشير إلى أن أي من الخدمات كانت غير متاحة.
ضا .فئة ’الخدمات غير متاحة‘ يمثلھا عمود أحمر ال يظھر في الرسم نظ ًرا لعدم وجود حوادث مسجلة لم تكن فيھا
يجب أن يوضح الرسم ھذا أي ً
الخدمات متاحة.

(6.10
 .1كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في مارس/آذار  2009ناجون أحيلوا إليك من ملجأ آمن/مركز إيواء؟
اإلجابة .1 :في عالمة تبويب ورقة العمل ’تتبع اإلحالة‘ ،حدّد مكان أول جدول أعلى الجانب األيسر من ورقة العمل تحت عنوان ’محال إليك من
قِبل؟ ‘،انقر على عامل تصفية التقرير المسمى ’تاريخ اإلبالغ عن الحادثة )شھر/سنة(‘ واختر مارس/آذار‐ .2009أجريت اآلن تصفية التقرير
ويمكنك الحصول على اإلجابة .أنظر إلى لجدول وحدد مكان ’ملجأ آمن/مركز إيواء؛ سيظھر الرقم  1بجواره للداللة على أن ھناك حادثة واحدة أبلغ
عنھا في مارس/آذار  2009ناجون أحيلوا إليك من ملجأ آمن/مركز إيواء.
 .2كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في مارس/آذار  2009أطفال رفضوا خدمات البيت اآلمن/الملجأ؟ )تلميح :سيتحتم عليك استخدام عاملي تصفية
البالغات لإلجابة عن ھذا السؤال(
اإلجابة .2 :حدد مكان الجدول تحت عنوان ’ملجأ آمن/مركز إيواء ‘.انقر على عامل تصفية التقرير المسمى ’تاريخ اإلبالغ عن الحادثة
نظرا ألننا نريد معرفة المعلومات المتعلقة باألطفال فقط ،سنحتاج إلضافة عامل تصفية آخر .انقر على
)شھر/سنة(‘ واختر مارس/آذار ً .2009
عامل تصفية التقرير المسمى ’طفل/بالغ في وقت اإلبالغ‘ واختر ’طفل‘ .لقد قمت اآلن بتصفية التقرير ويمكنك الحصول على اإلجابة .انظر إلى
لجدول وحدد مكان الصف المسمى ’رفض الناجي اإلحالة‘ .يجب أن يظھر الرقم  2بجواره للداللة على أن ھناك حادثتين أبلغ عنھما في شھر
مارس/آذار  2009أطفال رفضوا خدمات البيت اآلمن/الملجأ.
 .3كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في الربع األول من عام  ،2009ناجون تلقوا خدمات صحية/طبية قبل اللجوء إلى منظمتك؟ )تلميح :تذكر عند الترشيح
لربع السنة أن تصفي أيضًا وفقاً للسنة(
اإلجابة .1 :حدد مكان الجدول تحت عنوان ’الخدمات الصحية/الطبية‘ .وانقر على عامل تصفية التقرير المسمى ’تاريخ اإلبالغ عن الحادثة )ربع
ضا على عامل تصفية التقرير المسمى ’تاريخ اإلبالغ عن الحادثة
سنوي(‘ واختر الربع رقم  .1نظ ًرا إلجرائك التصفية لربع السنة ،فستحتاج للنقر أي ً
)سنة(‘ وتختار  .2009أجريت اآلن تصفية التقرير ويمكنك الحصول على اإلجابة .انظر إلى الجدول وحدد مكان الصف المسمى ’الخدمات سبق أن
قدمتھا وكالة أخرى‘ .يجب أن يظھر الرقم  1بجواره للداللة على أن ھناك حادثة واحدة أبلغ عنھا في الربع األول من عام  2009ناج كان قد تلقى
بالفعل الخدمات الصحية/الطبية من وكالة أخرى.
 .4كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في الربع األول من عام  ،2009ناجون تلقوا خدمات نفسية قبل اللجوء إلى منظمتك؟
اإلجابة .6 :حدد مكان الجدول تحت عنوان ’الخدمات النفسية‘ .وانقر على عامل تصفية التقرير المسمى ’تاريخ اإلبالغ عن الحادثة )ربع سنوي(‘
ضا على عامل تصفية التقرير المسمى ’تاريخ اإلبالغ عن الحادثة )سنة(‘
نظرا إلجرائك التصفية لربع السنة ،فستحتاج للنقر أي ً
واختر الربع رقم ً .1
وتختار  .2009أجريت اآلن تصفية التقرير ويمكنك الحصول على اإلجابة .انظر إلى الجدول وحدد مكان الصف المسمى ’الخدمة قدمتھا وكالتك‘.
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يجب أن يكون الرقم  6موجودًا بجواره للداللة على أن وجود  6حوادث أبلغ عنھا في الربع األول من عام  ،2009ناجون تلقوا خدمات نفسية قبل
اللجوء إلى منظمتك.
 .5كم عدد الحوادث المبلغ عنھا في  2009والتي رفض فيھا الناجون خدمات المساعدة القانونية والتي يجب استثناؤھا من إحصائيات نظام إدارة معلومات
العنف القائم على النوع االجتماعي وتجميع البيانات؟ )تلميح :سيتعين عليك استخدام عامل التصفية المسمى ’استبعاد من اإلحصائيات/التجميع‘ لإلجابة
على ھذا السؤال(
اإلجابة .1 :الحوادث التي أبلغ عنھا من قبل لمنظمة أخرى تستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي يجب أال تدخل في بعض
اإلحصائيات عند تجميع البيانات مع الوكاالت األخرى .يمكن استخدام عامل التصفية المسمى ’استبعاد من اإلحصائيات/التجميع‘ لمشاھدة عدد ھذه
الحوادث .حدد مكان الجدول تحت عنوان ’خدمات المساعدة القانونية‘ .انقر على عامل تصفية التقرير المسمى ‘تاريخ اإلبالغ عن الحادثة )سنة(
واختر  .2009واآلن انقر على عامل التصفية المسمى ’استبعاد من اإلحصائيات/التجميع‘ واختر ’استبعاد‘ .بذلك تكون قد أجريت تصفية التقرير
ويمكنك الحصول على اإلجابة .انظر إلى الجدول وحدد مكان الصف المسمى ’رفض الناجي اإلحالة‘ .سيظھر الرقم  1بجواره للداللة على أن ھناك
حادثة واحدة أبلغ عنھا في  2009ناج رفض خدمات المساعدة القانونية ويجب استثناؤه من اإلحصائيات وتجميع البيانات.
 .6كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في شھر فبراير/شباط  2009ناجون من حوادث اعتداء جنسي تلقوا خدمات الشرطة/جھة أمنية أخرى قبل اللجوء إلى
منظمتك؟
اإلجابة .1 :حدد مكان الجدول تحت عنوان ‘الشرطة /جھة أمنية أخرى ‘.وانقر على عامل تصفية التقرير المسمى ‘تاريخ اإلبالغ عن الحادثة
)شھر/سنة( واختر فبراير/شباط‐) 2009انتبه :ھذا أول سؤال يسأل عن شھر فبراير/شباط بدالً من مارس/آذار في ھذا التدريب( .واآلن انقر على
عامل التصفية ’نوع العنف القائم على النوع االجتماعي‘ .واختر ’اعتداء جنسي ‘.بذلك تكون قد أجريت تصفية التقرير ويمكنك الحصول على
اإلجابة .انظر إلى الجدول وحدد مكان الصف المسمى ’الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل‘ .يجب أن يظھر الرقم  1بجواره للداللة على أن الحادثة
أَبلَغ عنھا في  2009ناج من اعتداء جنسي تلقى خدمات الشرطة/جھة أمنية أخرى قبل اللجوء إلى منظمتك.
 .7كم عدد الحوادث التي أبلغ عنھا في الربع األول من عام  2009ناجون بالغون اغتصبوا وكانوا قد تلقوا من قبل خدمات برنامج سبل العيش قبل اللجوء
إلى منظمتك؟ )تلميح 4 :عوامل تصفية!(
اإلجابة .2 :حدد مكان الجدول تحت عنوان ’برامج سبل العيش‘ .وانقر على عامل تصفية التقرير المسمى ’تاريخ اإلبالغ عن الحادثة )ربع سنوي(‘
ضا على عامل تصفية التقرير المسمى ’تاريخ اإلبالغ عن الحادثة )سنة(‘
نظرا إلجرائك التصفية لربع السنة ،فستحتاج للنقر أي ً
واختر الربع رقم ً .1
وتختار  .2009ونظ ًرا ألننا نبحث عن الناجين البالغين سنحتاج إلى لنقر على ’بالغ/قاصر وقت الحادثة‘ واختيار ’بالغ‘ .وباإلضافة إلى ذلك سنحتاج
ضا إلى لنقر على عامل التصفية ’نوع العنف القائم على النوع االجتماعي‘ ونختار ’اغتصاب‘ .لقد قمت اآلن بتصفية التقرير ويمكنك الحصول على
أي ً
اإلجابة .انظر إلى الجدول وحدد مكان الصف المسمى ’الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل‘ .يجب أن يظھر الرقم  2بجواره للداللة على وجود
حادثتين أبلغ عنھما ناجون بالغون في الربع األول من عام  2009كانوا قد تلقوا خدمات برنامج سبل العيش بالفعل قبل اللجوء لمنظمتك.

مفتاح إجابات مصنف دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

96

