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 مقدمة  :1 الفصل

 

 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام

 . 

 

 

 

 المستخدم دليل
 	



 إدارة معلومات العنف القائم على الجنس نظام دليل

 

1.1 

 

	مقدمة	 :1 الفصل

 

 

 

	الطوارئ في االجتماعي النوع على القائم العنف
 تُلحق التي األعمال يشمل وھو .الجنس أو االجتماعي النوع أساس على شخص ضد موجه عنف ھو االجتماعي النوع على القائم العنف

 .الحرية من الحرمان أو القسر أو القبيل ھذا من بأفعال التھديد أو الجنسي أو العقلي أو البدني الضرر  النوع على القائم العنف ويُعد 
ً  القت العامة والصحة اإلنسان بحقوق تتعلق خطيرة مشكلة االجتماعي   .األخيرة السنوات في الدولي المجتمع من متزايداً  اھتماما

ً  يُرتكب  قد أنه إلى االلتفات المھم من اإلناث، من االجتماعي النوع على القائم العنف من الناجين من العظمى الغالبية أن حين وفي  أيضا
 .والفتيان الرجال ضد

ً  االجتماعي النوع على القائم العنف خطر يتزايد  .المسلحة والنزاعات الطبيعية كالكوارث الطوارئ، حاالت أثناء عموما  

 ضعف :تشمل العوامل، من عدد بسبب الطوارئ حاالت في االجتماعي النوع على القائم للعنف عرضة أكثر يكونون فاألفراد

 اإلنسانية الفاعلة الجھات تستجيب  .العائالت وتفسخ السكان من كبيرة أعداد وتحرك الحماية خدمات من غيرھا أو الشرطة قوة
 توفر التي التدخل وسبل البرامج وتنسيق وتنفيذ تخطيط خالل من الطوارئ حاالت في االجتماعي النوع على القائم للعنف

	األساسية المصطلحات

الشخص المسؤول عن استقاء المعلومات والتقييم األوليين مع الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي  ھو الحاالت: أخصائي
 تحت مزود خدمة العنف القائم على النوع االجتماعي.

ھو مصطلح شامل يشير إلى أي فعل ضار يُرتكب ضد إرادة الشخص، ويستند إلى   1 القائم على النوع االجتماعي: العنف

"العنف القائم على النوع االجتماعي" يسلط الضوء على البعد  مصطلح ختالفات (بين الجنسين) ذات المرجعية االجتماعية.اال
أن  يمكن الجنساني لھذه األنواع من األعمال، أي بعبارة أخرى، العالقة بين وضع اإلناث في المجتمع كتابع وزيادة تعرضھن للعنف.

ً  االجتماعي ذا طبيعة جنسية أو بدنية، أو نفسية.يكون العنف القائم على النوع  ما يُستخدم مصطلح "العنف القائم على النوع  وغالبا
 االجتماعي" بالتبادل مع مصطلح "العنف ضد المرأة".

 ھو شخص تعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي.  :2الناجي

ضوابط التدخل في العنف القائم على النوع االجتماعي في البيئات    ).2005مأخوذة من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( 1
على منع العنف الجنسي في حاالت الطوارئ والتعامل  التركيز اإلنسانية:

 http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content‐subsidi‐tf_gender‐gbvمعه.
 gbv‐tf_gender‐subsidi‐http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content 
المرجع السابق2



1.2  ل  مقدمة  :1 الفص

 

 وتسعى الحادثة عن الناجمة السلبية اآلثار من وتقلل الالزمة، الخدمات االجتماعي النوع على القائم العنف من 1للناجين
 .المستقبل في مماثلة حوادث وقوع دون للحيلولة

 ً   .برامجھا فعالية تحسين أجل من للناجين الخدمات تقديم عند عليھا تحصل التي المعلومات اإلنسانية الجھات تستخدم ما غالبا
ً  دوراً  المعلومات ھذه تلعب  وأين من، وضد عنھا، اإلبالغ يجري التي االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع فھم في ھاما
 – المعلومات ھذه وتبادل وحفظ وتحليل جمع تشمل والتي – االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة فإن ذلك، ومع   .ومتى
   .بالسالمة والمتعلقة األخالقية اآلثار من كبير قدر عن تسفر معقدة مھمة ھي

 في العاملين لمساعدة االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام بتطوير الوكاالت بين مشترك فريق قام لذلك، استجابة في
 .االجتماعي النوع على القائم العنف عن معلومات من لديھم ما إدارة في الخدمة ومقدمي اإلنساني المجال

 

 المستھدف الجمھور
 :الدليل ھذا يستھدف

 الحاالت إدارة مثل االجتماعي، النوع على القائم العنف من للناجين محددة خدمات بتقديم المضطلعين الخدمة مقدمي )1
 الصحية الخدمات أو

 ضمن االجتماعي النوع على القائم العنف في القطاعات متعددة التدخل سبل بتنسيق تقوم التي الجھات أو الوكاالت )2
 أو االجتماعي النوع على القائم العنف مجال في المحلية المسؤولية لمنطقة المشاركين الرئيسين مثل إنساني، سياق

 الفرعية المجمعة
 

 أو/و المجتمعية والمنظمات الحكومية الفاعلة واألطراف والدولية القومية المحلية الحكومية غير المنظمات ذلك يشمل قد
 وكاالت مثل اإلنسانية، االستجابة قطاع خارج األخرى للمنظمات ويجوز  .إنساني سياق ضمن العاملة المتحدة األمم وكاالت
ً  سياقاتھا في للتطبيق وقابلين مفيدين الدليل وھذا االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام تجد أن التنمية،   .أيضا

 لمراقبة أو البحثية لألغراض مخصص غير االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام أن تدرك أن عليھا أن إال 
 منظور من إنشاؤه تم فقد  .االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة مع يتعامل أنه من الرغم على اإلنسان حقوق
ً  وتطويره الخدمات، توفير  سياق في االجتماعي النوع على القائم العنف من للناجين الخدمات توفر التي للمنظمات خصيصا

 .الخدمات تلك وتقديم تنسيق تحسين إلى يھدف وھو اإلنسانية، االستجابة

 

 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام دليل من الغرض
 :في الدليل ھذا من الغرض يتمثل

 .عمله وكيفية أھميته وسبب االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام لماھية التفصيلي الشرح .1
 خالل من المختلفة وأدواته االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام استخدام كيفية على التدريب .2

 .الذاتي للتعلم العملية األنشطة

 أجل من النص ھذا قراءة وإعادة قراءة ينبغي   .سواء حد على تدريب ودليل مرجعية وثيقة يكون أن إلى الدليل ھذا يھدف
 األنشطة تطوير تم   .أھميته وسبب وأدواته االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة لنظام أفضل فھم إلى الوصول

                                                            
ً ‘ العمالء’و‘ الناجين’ لفظتا ُتستخدم 1  .الدليل ھذا في تبادليا
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 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام استخدام كيفية على األفراد لتدريب فصل كل في الواردة والتمارين
 .وأدواته

 وعالوة   .االجتماعي النوع على القائم العنف من للناجين الخدمات تقدم أن للمنظمات يمكن كيف شرح الدليل ھذا من يُقصد ال
 على القائم بالعنف المتعلقة المعلومات لجمع الوحيد المورد باعتباره المنظمات قبل من الدليل ھذا استخدام ينبغي ال ذلك، على
ً  يُستخدم وأن يُكمل أن ينبغي بل االجتماعي، النوع  طرق تشرح التي التوجيھية والمبادئ الموارد من غيره مع جنب إلى جنبا
 .البيانات جمع في الممارسات أفضل

 

  الدليل ھذا استخدام كيفية
 دليل من فصل كل فإن ثم، ومن  .مختلفة بأدوار يقومون عديدين أشخاص على تنطوي ما مؤسسة داخل المعلومات إدارة إن

 جميع قبل من تُقرأ أن ھو الفصول بعض من القصد أن ورغم   .مسؤولياته أساس على محدد جمھور إلى يھدف المستخدم
   .األفراد بعض على تنطبق ال قد الفصول بعض أن إال االجتماعي، النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدمي

 العنف تصنيف أداة  :3 الفصل قراءة العمالء من المعلومات جمع عن فقط المسؤول الشخص على ينبغي المثال، سبيل على
 قراءة إلى يحتاج ال قد لكنه التفصيل، من كبير بقدر والموافقة المعلومات استقاء نموذج :4 والفصل االجتماعي النوع على القائم

 .المعلومات إدارة عملية من أخرى جوانب تتناول أنھا إذ 7- 5 الفصول

 النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام تنفيذ أو/و المعلومات إدارة عن المسؤولين األشخاص على   :مالحظة
 إدارة لنظام الكامل فھمھم لضمان المدرجة األنشطة كل  واجتياز بالكامل المستخدم دليل قراءة مؤسسة داخل االجتماعي
  .االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات

 :فصول سبعة إلى المستخدم دليل ينقسم

  



1.4  ل  مقدمة  :1 الفص

 

ً  1 الفصل يتضمن   :1 الفصل  .الدليل يستخدم من كل يقرأه أن ينبغي لذا الدليل لھذا تقديما
مقدمة

 إدارة نظام تنفيذ أو المعلومات إدارة على يشرفون الذين األفراد األول المقام في يقرأه أن 2 بالفصل يُقصد
 المعلومات، إدارة عن عامة لمحة يوفر فھو .ما منظمة داخل االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات

 اإلدارة أھمية على خاص بوجه التركيز وينصب  .عليھا تنطوي التي والعمليات منھا الغرض ذلك في بما
 نظام إدراج وكيفية االجتماعي النوع على القائم العنف خدمات وتنسيق تقديم مجال في للمعلومات الفعالة
 مقدمة الفصل ھذا يتضمن كذلك  '.األعم السياق' في االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة

  .وأدواته االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة لنظام موجزة

  :2 الفصل
 المعلومات إدارة

 على القائم والعنف
  االجتماعي النوع

 النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام جوانب من جانب أي يستخدم من كل 3 الفصل يقرأ أن ينبغي
 النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام في الخمس األدوات أول في يركز وھو  .االجتماعي
 وكيف األداة، ھذه الفصل يستعرض .االجتماعي النوع على القائم العنف تصنيف أداة وھي االجتماعي،

 النوع على القائم العنف مجال في الفاعلة الجھات تستخدمھا التي والتصنيفات المصطلحات توحد
 تُطرح التي لألسئلة معمقة شروح مع صحيح، بشكل استخدامھا كيفية على التدريب وتوفر االجتماعي،

 من كمورد الستخدامھا المعلومات فيه تُجمع  موقع كل في الفصل ھذا من بنسخة باالحتفاظ يُنصح  .عادةً 
  .تطرأ قد أسئلة أي على للرد الموظفين قبل

  :3 الفصل
 العنف تصنيف أداة
 النوع على القائم

 االجتماعي

ً  ينبغي  على القائم العنف معلومات إدارة نظام جوانب من جانب أي يستخدم من كل 4 الفصل يقرأ أن أيضا
 التعامل عند والموافقة المعلومات استقاء نماذج يستخدمون بمن خاصة صلة ذو وھو  .االجتماعي النوع

  .الجديدة  النماذج ھذه على الحاالت أخصائي تدريب عن المسؤولين المشرفين وكذلك الناجين، مع مباشرةً 
 ملء بشأن إرشادات ويقدم اآلخر تلو سؤاالً  النماذج ومحتوى شكل على القارئ يطلع الفصل فإن كذلك

 ملء لممارسة إضافيةً  فرصةً  الشائعة للحوادث أمثلة على القائمة والسيناريوھات األنشطة وتوفر  .النماذج
 تساؤالت أية على للرد الموقع في كمورد الحاالت أخصائي قبل من الفصل ھذا استخدام ينبغي .النماذج
   .المعلومات فيه تُجمع  موقع كل في نسخ توفير وينبغي   .النماذج استخدام أثناء لديھم

  :4 الفصل
 استقاء نماذج

 المعلومات
 والموافقة

 البيانات قاعدة إلى االستقاء نموذج من المعلومات إدخال على للقائمين التحديد وجه على 5 الفصل ُوضع
 مسجل يقدم الفصل  .الحوادث مسجل تُسمى والتي االجتماعي، النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام

 إدخال كيفية حول مفصلة وأنشطة تعليمات ويعطي خاص سياق أجل من إعداده كيفية ويوضح الحوادث،
 لتكون حوادث مسجل ھناك يكون حيث موقع كل في الفصل ھذا من بنسخة االحتفاظ وينبغي  .فيه البيانات
  .الحوادث بمسجل الصلة ذات المھام من وغيرھا البيانات إدخال عن المسؤولين للموظفين مورد بمثابة

  :5 الفصل
 الحوادث مسجل
 البيانات وإدخال

 إلعداد يستخدمونه ومن الحوادث، مسجل وصيانة البيانات إدخال عن المسؤولين لألفراد 6 الفصل ُوضع
ً  الفصل يوفر كما  .البيانات ھذه تحليل على والقائمين والتقارير اإلحصاءات  كيفية على لألفراد تدريبا

 للتقارير، البيانية والرسوم البيانات جداول وتعديل وإنشاء البيانات لتجميع الحوادث مسجل استخدام
 ھناك يكون حيث موقع كل في الفصل ھذا من بنسخة باالحتفاظ يُنصح  .بياناتك وتحليل على والحصول

 من أو الحوادث مسجل استخدام عن المسؤولين الموظفين لجميع مورد بمثابة لتكون حوادث مسجل
  .الحوادث مسجل ينتجھا التي البيانات تحليل إلى يحتاجون

  :6 الفصل
 مسجل استخدام
 لإلبالغ الحوادث
 البيانات وتحليل

 المعلومات، تبادل حول الوكاالت بين المشتركة المناقشات في المشاركة عن المسؤولين 7 الفصل يستھدف
 البيانات ويتبادلون يعدون الذين وأولئك العمل، ومجموعات التنسيق اجتماعات في يشاركون الذين وأولئك

  .االجتماعي النوع على القائم العنف مجال في اإلنسانية الفاعلة والجھات الخدمات مقدمي من غيرھم مع
 العملية ويشرح االجتماعي النوع على القائم العنف بيانات لتبادل المحتملة والمخاطر الفوائد يفسر وھو

 معلومات تبادل بروتوكول قالب الفصل يتضمن كما  .المعلومات تبادل بروتوكول وضع عند المستخدمة
 وفعال آمن بشكل المعلومات تبادل إلى تسعى والتي الوكاالت بين المشتركة الشبكات قبل من يُستخدم الذي

  .بالتفصيل شرحھا مع وأخالقي

  :7 الفصل
 تبادل. 7 الفصل
العنف حوادث بيانات
 النوع على القائم

 وتطوير االجتماعي
 تبادل بروتوكوالت
 بين المعلومات
الوكاالت
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  :المالحق من وسلسلة مصنفاً  المستخدم دليل يتضمن أعاله، المذكورة السبعة الفصول إلى باإلضافة

 وتمارين أسئلة االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام دليل مصنف يتضمن
 وأن منفصل بشكل المصنف يُطبع أن ينبغي   .الدليل في المختلفة للفصول مقابلة وأنشطة
ً  يُستخدم  يمكن كما  .الفردية الممارسة ألغراض مبين ھو كما المستخدم دليل مع جنب إلى جنبا
 العنف معلومات إدارة لنظام الجماعي التدريب من كجزء الستخدامه به المشاركين تزويد
 المختلفة األدوات استخدام كيفية ستمارس المصنف، إطار في  .االجتماعي النوع على القائم
 المعلومات استقاء نموذج مثل االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة لنظام

  .الحوادث ومسجل األولي والتقييم

 على القائم العنف دليل مصنف
  االجتماعي النوع

 :مالحق ستة االجتماعي النوع على القائم العنف دليل يحتوي
 والمرجع والمصطلحات التعريفات) أ(

  تصنيفال أداة) ب(

 والموافقة المعلومات استقاء نماذج(ج) 

 التطبيقي المعلومات استقاء نموذج) د(

 شائعة وأسئلة وإصالحھا األخطاء استكشاف(ھ) 

 االجتماعي النوع على القائم العنف عن المعلومات تبادل بروتوكول قالب) و(

  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام حوادث بيانات إرسال كيفية) ز(

  المالحق

 

 

	المستخدم دليل تنسيق
 .المختلفة النص مربعات من متنوعة مجموعة ستجد المستخدم دليل امتداد على  وينبغي مھمة معلومات على تحتوي وھي 
 :المربعات من مختلفة أنواع ستة ستجد  .فيھا النظر تدقيق

 .فصل لكل الرئيسية األفكار على المربعات ھذه تحتوي – الرئيسية األفكار .1



1.6  ل  مقدمة  :1 الفص

 

 

 

 2.الفصل أنحاء جميع في المستخدمة األساسية بالمصطلحات قائمة المربعات ھذه تتضمن – األساسية المصطلحات .2

 

 .النص في األفكار أھم تعرض متنوعة أمثلة المربعات ھذه تتضمن – مثال .3

 

 .النص في الھامة النقاط على الضوء المربعات ھذه تسلط – األساسية الفكرة .4

                                                            

 والمرجعيات والمصطلحات المفردات »»):  أ( الملحق في موجودة والتعريفات األساسية المصطلحات جميع 2
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تتضمن ھذه المربعات أنشطة كي تقوم أنت بھا، فالھدف منھا ھو مساعدتك في تطبيق الدروس التي  – بنفسك! حاول .5

ً في مصنف دليل المستخدم  جميع  »»تتعلم من الفصل. أنشطة حاول بنفسك! المدرجة بالفصول موجودة أيضا

 يُنصح  تحتاج إلى التحقق من إجاباتك على بعض ھذه األنشطة من مفتاح اإلجابات بالمصنف. قد  المذكور أعاله.
 بطباعة المصنف ومفتاح اإلجابات بحيث يمكنك الرجوع إليھا أثناء القيام باألنشطة الموجودة في الفصول.

 

 
 .الفصل في الھامة النقاط أو الرئيسية األفكار بعض المربعات ھذه تلخص – تذكرھا يجب رئيسية نقاط .6



1.8  ل  مقدمة  :1 الفص

 

 

 



 

المعلومات والعنف القائم على النوع  إدارة : 2 الفصل

 االجتماعي 
 

 إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي نظام

 . 

 

 

 

 المستخدم دليل
  	



  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام دليل 2.1 

 

	 االجتماعي النوع على القائم والعنف المعلومات إدارة	: 2 الفصل

 

 

 

	الرئيسية األفكار

للمنظمات والوكاالت من أجل اتخاذ قرارات واعية، وإجراءات مناسبة وتحسين  تُعد ً البيانات ذات الجودة أمراً حيويا
 االستجابة اإلنسانية للعنف القائم على النوع االجتماعي.

فإن إدارة ھذه البيانات أمر معقد  لذا  البيانات المتصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي بكونھا حساسة دائماً. تتصف
 ويتطلب وضع نظم وسبل حماية لضمان أمن البيانات وسالمة جميع المعنيين.

ية البيانات المشتركة على كل مستوى.البيانات يتم تجميعھا وتبادلھا أثناء عملية اإلدارة، ينبغي أن تتقلص كمية ونوع ألن 

أدوات مصممة لتحسين الوقاية من العنف القائم على  4نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي من  يتألف

 نوع النوع االجتماعي واالستجابة له والتنسيق في السياق اإلنساني عن طريق:

oقائم على النوع االجتماعيإدارة البيانات ذات الصلة بالعنف ال توحيد  

oالتلقائي إلحصاءات وتقارير عالية الجودة حول حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي ألغراض  اإلعداد
 التحليل

oالقدرات والسياق من أجل تبادل آمن وأخالقي للبيانات المتعلقة بالحوادث بين العاملين في المجال  تطوير
 اإلنساني

	األساسية المصطلحات

تشمل مراحل مختلفة من معالجة  وھي  الطريقة التي يتم بھا تداول المعلومات في مؤسسة ما أو التحكم فيھا. ھي المعلومات:  إدارة
 والتخزين والتحليل وإعداد التقارير/المشاركة. الجمع المعلومات بما في ذلك: 

االتجاه العام في قيام المعنيين  يتمثل البيانات التي يمكن استخدامھا إلجراء التحليل الدقيق والمناسب للبيانات . ھي ذات الصلة:  البيانات
لتي يمكنھم استخدامھا، ومن حيث التفاصيل فإن ذلك يحد من فائدتھا في إنتاج إحصاءات عامة وتحليالت بجمع معلومات أكثر من ا

 مفيدة للبيانات.

األغراض الرئيسية من نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ھو  أحد  عملية خلق اتساق أو انتظام. ھي :التوحيد
ث يتسنى تجميع المعلومات وتحليلھا على نحو مجٍد داخل وفيما بين مقدمي خدمات العنف القائم على توحيد عملية جمع البيانات بحي

 النوع االجتماعي.

 العملية التي يتم من خاللھا تجميع المعلومات والبيانات وتلخيصھا للعرض. ھي البيانات:  تحليل

 ا.أنواع أو حقول معينة من البيانات سيتم جمعھ ھي البيانات:  نقاط



ل 2.2 ات إدارة  :2 الفص ف المعلوم ائم والعن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

 وحفظ جمع :المعلومات إلدارة التالية الرئيسية الجوانب على الدليل وھذا االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام يركز
ً  األنشطة ھذه من بأي يقوم من كل ويُعد .البيانات وتبادل وتحليل  .المعلومات إدارة عملية في مشاركا

 .البيانات وتبادل وتحليل وحفظ جمع : االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة
ً إدارة البيانات) تغطي جميع المراحل المختلفة للتعامل مع المعلومات من الجمع إلى الحفظ  المعلومات إدارة (وتُسمى أحيانا

 وملفات وبيانات ورقية جنماذ( صورة أي وفي وخارجية، داخلية مصادر من المعلومات استقاء يمكن والتحليل وإعداد التقارير.

 :من والوكاالت المنظمات تمكِّن للمعلومات الفعالة اإلدارة . بياني ورسم شفھية وتقارير إلكترونية،

 لتحسين المناسب الوقت في المناسبين األشخاص مع الصحيحة المعلومات وتبادل وحماية وحفظ وإدارة التقاط 
 الشاملة اإلنسانية واالستجابة البرامج وضع

 وتخطيط تنسيق من القرار متخذي يمكِّن مشترك مرجعي إطار وخلق المقدمة، المعلومات ودقة سرعة تحسين 
 .منظمة كل لقدرة الواضح والفھم الحاجات حول المتاحة المعلومات أفضل أساس على االستجابة برامج

 

 
 

ً  أمراً  المعلومات إدارة تُعد  الوقت في تتوافر التي البيانات في نقص ھناك حالياً،  .االجتماعي النوع على القائم العنف مجال في للغاية مھما

يجعل البيانات التي يقوم مقدمو الخدمات  وذلك  .االجتماعي النوع على القائم العنف ونطاق طبيعة حول بھا الوثوق يمكن والتي المناسب
ً على مقدمي الخدمة للتأكد من أن ھذه البيانات ذات جودة عالية  بجمعھا في غاية األھمية ومطلوبة بشدة، كما يفرض ضغوطا

 وأنه يتم التعامل معھا بشكل مناسب.

 في سياق العنف القائم على النوع االجتماعي. ھذا القسم الجوانب األربعة الرئيسية إلدارة المعلومات يعرض

 .عليھا الحصول أو البيانات تجميع خاللھا من يتم التي العمليات ھي البيانات جمع – البيانات جمع .1  إحدى تسعى عندما 

ً  فإن مؤسستك، من الدعم على للحصول االجتماعي النوع على القائم العنف من الناجيات ً  جانبا  يتمثل عملك جوانب من ھاما

 والحادثة الناجية عن الصلة ذات الدقيقة المعلومات جمع في .      أن يكون الشغل الشاغل لمقدمي الخدمة ھو  وينبغي 

COLLECT

STORE

ANALYZE SHARE

للخطوات األساسية في إنتاج المعلومات لدعم عمليات التخطيط تمثيل
كل خطوة على مجموعة واسعة من تنطوي وصنع القرار والتنسيق.

     الجھات الفاعلة تؤدي أدواراً متنوعة، سواء فنية وغير فنية.

التابع ISSمن  مقتبس :المصدر                          
 الشؤون اإلنسانية األمم المتحدة لتنسيق كتبلم
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تلبي احتياجات العميالت وتوفر لھن  يالبيانات التوبالتالي، يجب عليك جمع  مراعاة المصلحة الفورية للناجيات،
 .الخدمات المناسبة فقط 

 
 في البيانات حفظ تم سواء صحيح، بشكل المعلومات إدارة عملية امتداد على البيانات جميع حفظ يتم أن يجب – البيانات حفظ .2

 إلكترونية بيانات قاعدة في أو ورقي شكل .  للطبيعة الحساسة لبيانات العنف القائم على النوع االجتماعي  نظراً  
يانات فمن المھم للغاية أن يحرص مزودو والضرر المحتمل الذي يمكن أن يحدث في حالة إساءة استخدام الب

 الخدمة على القيام بحفظ البيانات بطريقة تضمن سالمة الناجيات والمجتمع والقائمين على جمع البيانات.

 
 .كبيرة فائدة ذات ليست ذاتھا حد في البيانات – البيانات تحليل .3  المعنى فھم أجل من البيانات تحليل يجب جمعھا، فبمجرد 

 للمعلومات الحقيقي .   .الواعية االستنتاجات واستخالص منھا المعنى واستخراج البيانات، بفھم البيانات تحليل لنا يسمح   

 .المؤسسة مستوى على عديدة فوائد له االجتماعي النوع على القائم العنف حول الجودة عالية للبيانات السليم فالتحليل  فقد 
 يمكِّن وكالتك من:

 
 داخل مؤسستك 1عنھا المبلغ الحوادث وأنماط اتجاھات فھم  )أ (

 قرارات أكثر استنارة بشأن تدخالتكم اتخاذ  )ب (

 للعمل المستقبلي التخطيط  )ج (

 الفعالية الشاملة لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي وتوفير الخدمات تحسين  )د (

 
ً  – البيانات تبادل .4  من المشتركة البيانات تجميع كنيم المؤسسي، المستوى على وتحليلھا البيانات تجميع يمكن كما تماما

 مختلفة ووكاالت منظمات( مختلفة مصادر  الوكاالت بين المشترك المستوى على تحليلھا يمكن التي البيانات لتوليد) .   

إلى أن عدة مقدمي خدمات غالباً ما يعملون في المنطقة نفسھا ويوفرون الخدمات لمجموعة العمالء ذاتھا،  ونظراً 
فإن القدرة على إنتاج بيانات عالية الجودة عن العنف القائم على النوع االجتماعي مما يمكن تبادلھا بأمان 

 ضمان االستجابة السليمة والمنسقة . وتحليلھا على المستوى المشترك بين الوكاالت لھو خطوة مھمة نحو

 أن من للتأكد المعلومات لتبادل واتفاقات واضحة توجيھية مبادئ وضع تتطلب االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات حساسية إن

 البيانات لتبادل المشتركة االتفاقات على يجب  .العاملة والمؤسسات والمنظمات الوكاالت بين يتم أن يمكن واألخالقي اآلمن البيانات تبادل

 من المختلفة األنواع تبادل يتم المستويات أي على أيضا بل تبادلھا، يتم التي المعلومات ماھية فقط ليس االعتبار بعين تأخذ أن الوكاالت بين

 . وتحليلھا وتبويبھا جمعھا يتم التي البيانات وخصوصية كمية تقل المعلومات، إدارة عملية خالل طريقھا المعلومات تشق فبينما  .المعلومات

 الخدمة مقدم يد على المعلومات استقاء نماذج ومن الحاالت مالحظات في جمعھا تم التي والمفصلة الوافية المعلومات فإن المثال، سبيل على

 نحو أكثر وتتجه حالته وإدارة الفرد عن المعلومات ھذه تبتعد حين ولكن ممكنة، رعاية أفضل على العميلة حصول من للتأكد مھمة تعد

ً  يعد لم التفصيلية المعلومات من المستوى ھذا فإن للتحليل، المجمعة البيانات ً  أو ضروريا  كل ليست فعموماً، .اآلن يلبيه الذي للغرض مناسبا

 التحليل مستويات جميع على متساوٍ  بشكل الصلة وثيقة ستكون االجتماعي النوع على القائم العنف عن بجمعھا تقوم التي البيانات  في  .

ً  ستقل الواقع،  الرسم البياني أدناه. انظر  .والضرورية الصلة ذات البيانات نقاط تدريجيا

                                                            
 ال االجتماعي النوع على القائم العنف بيانات إدارة نظام أن على التأكيد إلى يھدف الدليل طوال‘’عنه المبلغ’ لفظة في المائل للخط المستمر االستخدام 1

 استخدامھا عدم ينبغي المعلومات إدارة نظام بيانات أن يعني ذلك فإن ثم، ومن .الخدمة لمقدمي عنھا اإلبالغ تم التي الحوادث إال اعتباره في يأخذ
 .ما منطقة في االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث عدد إجمالي تمثل بيانات أو سائدة كبيانات



ل 2.4 ات إدارة  :2 الفص ف المعلوم ائم والعن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

 

 

  	

كمية مجمَّعة ومجھَّلة بيانات
 

 كمية مجمَّعة ومجھَّلة بيانات
 

 نوعية وبيانات كمية مجھَّلة بيانات
 أقل بيانات 

 أقل بيانات
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 : االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة تواجه تحديات
حين أنه من السھل أن نرى أھمية وجود أساليب مناسبة إلدارة المعلومات، إال أن تنفيذھا وصيانتھا داخل مؤسسة ما ليس  في

  ختلفة إلدارة المعلومات:الجدول التالي بعض التحديات التي تواجه المنظمات في المراحل الم يوضح  باألمر الھين. 

  تواجه إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي:  تحديات إدارة المعلومات  مراحل
 الوضوح بشأن أي البيانات تُعد مناسبة لجمعھا من العمالء وألي غرض عدم

توحيد المعايير فيما يتعلق بأي البيانات يتم جمعھا وكيفية ذلك، سواء داخل المنظمات وفيما  عدم
 بينھا

   البشري أثناء تسجيل البيانات على نماذج استقاء المعلومات الخطأ

  الجمع

يتم حفظ ملفات العمالء وبيانات العنف القائم على النوع االجتماعي مع تحري االحتياطات  ال
 الكافية لضمان عدم الكشف عن ھوية العميلة وسالمتھا

يتم اتخاذ االحتياطات المناسبة مثل برامج مكافحة الفيروسات والنسخ االحتياطي لملفات قواعد  ال
 ات اإللكترونية المخزنة أمراً شائع الحدوثالبيانات، مما يجعل من فقدان البيان

يجھلون اإلجراءات المناسبة لتدمير أو نقل ملفات العمالء التي تم إغالقھا أو تلك التي  الموظفون
  يجب تأمينھا خالل عملية اإلخالء في حاالت الطوارئ

  الحفظ

تجميع البيانات، وعرض البيانات بطريقة ذات   الموظفون على جميع المستويات صعوبة في: يجد
 معنى، وتحليل البيانات

 المعلومات استخدام من الموظفين من الكثير تمنع الكمبيوتر أجھزة مع التعامل في المحدودة الخبرة
 البيانات قاعدة في إدخالھا تم التي

 البرامج ووضع الخدمات تقديم عملية إلثراء البيانات استخدام على يُدربوا ولم الموظفون يعتد لم
 بالمعلومات اإلنسانية لالستجابة األوسع والنطاق

ً  االجتماعي النوع على القائم العنف بيانات حساب عملية  يترك مما الوقت، من الكثير تستلزم يدويا
 ً   .الناتجة اإلحصاءات لتحليل محدوداً  وقتا

  التحليل

تبادل المعلومات الحساسة دون مراعاة االعتبارات األخالقية واألمنية الالزمة، مما يعرض  يتم
ھوية وسالمة الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي ومجتمعاتھن ومقدمي الخدمات في 

  خطر

 المعلومات بدون تفسير واضح حول الحاجة لھذه بيانات وكيفية استخدامھا تُطلب

 ولوية لكمية البيانات التي يجري تبادلھا وليس جودتھا أو فائدتھا األ وتكون

 ً ما يُتوقع أن يتم تبادل ملفات العمالء تلقائياً كجزء من اإلبالغ الروتيني في مقابل التشديد على  غالبا
 االحتفاظ بھا في حدود األطراف التي تُحال إليھا الملفات وبموافقة العمالء

 ً  افقة العميلة فيما يتعلق باستخدام بياناتھاما يتم تجاھل مو وغالبا

توحيد المصطلحات في العنف القائم على النوع االجتماعي، وأدوات جمع البيانات وتصنيف  عدم
  أنواع الحوادث بين مقدمي الخدمات من شأنه إفساد جودة البيانات المجمعة بين مقدمي الخدمة

  التبادل

  على المعايير الموحدة في مجال إدارة المعلومات في مواجھة ارتفاع معدل تغيير الموظفين الحفاظ  

  المراحل جميع



ل 2.6 ات إدارة  :2 الفص ف المعلوم ائم والعن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

 

   ذلك، فإن التحديات المذكورة أعاله يكون لھا األثر التالي على االستجابة اإلنسانية للعنف القائم على النوع االجتماعي: وعلى

 في المجال اإلنساني ال يمكنھم الوصول إلى صورة كاملة وموثوق بھا عن حوادث العنف القائم على  العاملون
 النوع االجتماعي المبلغ عنھا في سياقھم، مما يعوق قدرتھم على الدفاع والتنسيق والتخطيط

 لتصدي للعنف صعوبات تعترض سبيل االستفادة من البيانات التي تم جمعھا في إرشاد قرارات البرامج ل ثمة
 القائم على النوع االجتماعي بفاعلية وتوفير الرعاية للناجيات.

 تبادل المعلومات غير اآلمنة وغير األخالقية شائعة جداً؛ فمقدمو الخدمات في مجال العنف القائم على  ممارسات
فعالة بين الجھات  النوع االجتماعي قد ال يميزون ھذه الممارسات السيئة مما قد يؤدي إلى عالقات تنسيق غير

 المعنية الرئيسية بسبب التوترات التي أثيرت حول ھذه المسائل.

 الشاملة متعددة القطاعات للعنف القائم على النوع االجتماعي في السياقات اإلنسانية تتضاءل من جراء  االستجابة
ارة بيانات العنف القائم على العقبات العديدة التي تنشأ عن التناقضات القائمة بين الممارسات المشتركة في إد

 النوع االجتماعي وتبادل المعلومات.
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.

 

  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة
 ومفوضية اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب قبل من 2006 عام األصل في االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام أُطلق

 الدولية اإلنقاذ ولجنة الالجئين شؤون  من فنية توجيھات على واللجنة والمفوضية للسكان المتحدة األمم صندوق اعتمد الحين، ذلك ومنذ.

 معلومات إدارة نظام تطوير فترة طوال الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة التابع والجنساني اإلنساني بالعمل المعني الفرعي العامل الفريق

 على القائم العنف بيانات لتنسيق االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام إنشاء وتم  .االجتماعي النوع على القائم العنف

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع  يمكِّن .اإلنساني السياق في الخدمات تقديم خالل عليھا الحصول تم التي االجتماعي النوع
االجتماعي العاملين في المجال اإلنساني الذين يستجيبون للعنف القائم على النوع االجتماعي من جمع وحفظ وتحليل البيانات 

آلمن واألخالقي لبيانات حوادث العنف القائم عن حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي على نحو آمن، كما ييسر التبادل ا
  على النوع االجتماعي المبلغ عنھا.

  :االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام يقدم

	مثال

 خمس مدى على االجتماعي النوع على القائم العنف برامج مع يتعامل والذي الصراعات أثناء اإلنجابية الصحة كفالة اتحاد تقرير
ً  بلداً  12 في سنوات  :االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة في المنظمات تواجه التي التحديات بعض يصف مختلفا

 

وجد المستشار الفني للعنف القائم على النوع االجتماعي أنه ليس من  فقد "كان الحصول على البيانات والتقارير ھو التحدي األول.
ً لالحتفاظ ببيانات تقارير حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي  بين مقار المنظمات التي تخدم الالجئين واحدة تخصص مكانا

 وتستخدمھا إلرشاد عملية تخطيط وتطوير البرامج...

نظراً الختالف تعريفات األنواع المختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي من بلد إلى آخر وحتى  أن مقارنة البيانات صعبة كما
ً  اعتداءً في موقع ما قد يُعد  الجنسي فالتحرش من موقع ميداني إلى آخر داخل البلد الواحد. ً  استغالالً أو  جنسيا  في مكان آخر... جنسيا

تقرير "مؤتمر  أوصى النماذج والصيغ المستخدمة في المواقع الميدانية لتوثيق الحوادث.  مشكلة أخرى تتمثل في عدم اتساق وثمة
في جنيف باستخدام نموذج عالمي لإلبالغ عن  2001الدروس المستفادة من العنف القائم على النوع االجتماعي والجنس" لعام 

العنف القائم على النوع االجتماعي باستخدام نموذج اإلبالغ  المواقع ال توثق حوادث بعض الحوادث، إال أن استخدامه ليس عالمياً.
المواقع تقوم  بعض عن الحوادث، والبعض اآلخر يستكمل نموذج اإلبالغ عن الحوادث فقط في حاالت االغتصاب واالعتداء الجنسي.

ال تحتوي على نفس المعلومات بتوثيق أنواع معينة من حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي في دفاتر السجالت، والتي 
 التفصيلية التي تتطلبھا نماذج اإلبالغ عن الحوادث.

الكثير من المواقع إلى تقارير البيانات الشھرية عن عدد  تفتقر أن عملية تجميع البيانات نفسھا شحيحة أو متقطعة أو ال وجود لھا. كما
ر من التفصيل من وقت إلى آخر، ولكن ليس لديھا وسائل منھجية لجمع بعض المواقع بتجميع البيانات بقدر كبي تقوم ونوع الحوادث.

مواقع أخرى بجمع البيانات، لكنھا  وتقوم البيانات، وبالتالي، فإن عملية التجميع تستغرق وقتاً طويالً للغاية ويحدث بشكل متقطع فقط.
ً للتجميع والتحليل. قارير الحوادث التي تمتد على مدار ثالث سنوات تقريباً، أحد المواقع يمتلك مجموعة من ت كان لم تطور بعد نظما

 لكنھا ظلت غير مستخدمة في أحد األدراج.

عام، فإن موظفي العنف القائم على النوع االجتماعي على دراية بأنواع ونطاق  حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي  وبشكل
يبدو أن برامج العنف القائم على  كذلك وجد، من األرقام المثبتة لرصد وتقييم عملھم. المبلغ عنھا، لكنھم ال يملكون إال القليل جداً، إن

الرغم من المعلومات النوعية مقبولة تماماً، فإن معظم  وعلى النوع االجتماعي تسترشد بالمعلومات النوعية واالنطباعات الذاتية.
 البرامج ليست لديھا أنظمة متسقة لجمع وتصنيف وتحليلھا".
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 بيانات وتبادل وتحليل وحفظ بجمع االجتماعي النوع على القائم العنف خدمات مقدمو ليقوم وفعالة بسيطة عملية .1
 الحوادث

2.  ً  النوع على القائم العنف خدمة لمزودي البيانات لجمع موحداً  نھجا
 االجتماعي

3.  ً ً  نھجا ً  سريا ً  وآمنا  حول المجھلة الحوادث بيانات لتبادل وأخالقيا
 االجتماعي النوع على القائم العنف من عنھا المبلغ الحاالت

القصد من ھذا النظام في مساعدة مجتمع العنف القائم على النوع  يتمثل
وذلك عن  المبلغ عنھااالجتماعي على الوصول إلى فھم أفضل لحاالت العنف 

طريق تمكين مقدمي الخدمات من إعداد بيانات عالية الجودة عن حوادث العنف 
الصحيح بمزيد من السھولة عبر برامجھا، وتحليل ھذه البيانات على النحو 

وتبادلھا بأمان مع الوكاالت األخرى إلجراء تحليالت واسعة االتجاھات 
 وتحسين التنسيق في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي.

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي من أربع أدوات  يتألف
 رئيسية ھي:

عند اإلبالغ عن  – تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي أداة .1
إحدى حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي، يقوم موفر الخدمات بجمع 
وتسجيل الكثير من المعلومات المھمة المتعلقة بالحادثة، والناجية والخدمات 

 االجتماعي النوع على القائم العنف من نوع أي لتحديد المعلومات ھذه استخدام في الحالة أخصائي يبدأ ما مرحلة في  التي يتم تقديمھا.

 .لذلك تبعاً  الحادثة وتصنيف المعنية الحادثة عليھا تنطوي  جزءاً  كونه من الرغم وعلى 

 ً  االجتماعي النوع على القائم العنف مجتمع وجد فقد الخدمات، مقدمي معظم عمل من روتينيا

 يجب التي االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع حيث من طويالً  لفترة صعوبات

 وكيفية االجتماعي النوع على القائم العنف من األنواع ھذه تعريف وكيفية استخدامھا،

 تصنيف في االختالف شأن من وكان .والسياقات واألفراد المنظمات عبر باتساق تطبيقھا

 وأعاق االجتماعي، النوع على القائم العنف بيانات تجميع الصعب من صار أن الحوادث

 النوع على القائم العنف تصنيف أداة تعمل .التنسيق جھود وقوَّض ماتالمعلو تبادل

 وتعريفات أساسية أنواع ستة من مجموعة باستخدام المصطلحات توحيد على االجتماعي

ً  توحد كما .االجتماعي النوع على القائم للعنف  عملية باستخدام الحوادث تصنيف كيفية أيضا

 لمزيد .الحادثة خالل وقع الذي االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع أدق لتحديد استبعاد

 .3 الفصل إلى الرجوع يرجى التصنيف، أداة حول المعلومات من

 فردي بشكل تحدد المنظمات معظم أن بما – والموافقة المعلومات استقاء نماذج .2

 صيغ فإن البيانات، تلك تعريف وكيفية الناجيات، من جمعھا يتم البيانات أي ومستقل

 تختلف االجتماعي النوع على القائم بالعنف الصلة ذات الناتجة البيانات ونوعية ومضمون

 ً  .أخرى إلى منظمة من كبيراً  اختالفا  من البيانات وتحليل تجميع يجعل االختالف وھذا 

 .الصعوبة غاية في الخدمات مقدمي مختلف  يستخدمه قالب ھو المعلومات استقاء نموذج 

 الذين االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث من للناجيات الخدمات يقدمون الذين األفراد
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مدعى ال الحادثةومرتكب  اإلحالة ونوع الناجيات عن الھوية محددة غير المعلومات لجمع حقول على يحتوي وھو .حادثة عن يبلغون

نموذج سھل ُصمم بحيث يمكن تعديله لتلبية احتياجات وسياق كل مزود  وھو  .األولية والتقييمات اتخاذه المزمع واإلجراء عليه
 للخدمة.

 ."المعلومات عن اإلفصاح على الموافقة" فھناك المعلومات استقاء نموذج جانب وإلى  

 حاالتھن حول المعلومات بتبادل السماح يقررن أن في الحق الناجيات النموذج ھذا يعطي

 للناجية الموافقة نموذج شرح وينبغي  .شكل وبأي غرض وألي أفراد أو أخرى وكاالت مع

ً  يُحظر  .إليھا ستُحال التي الجھة وتقديم مناقشة بعد وتعبئته العميلة مع اللقاء بداية في  بتاتا

دائما حفظھا بشكل  ويجب  .مباشرةً  المعلومات استقاء بنموذج الموافقة نموذج إرفاق
 منفصل لضمان سرية العميلة.

 المعلومات، استقاء نموذج باستخدام البيانات جمع بمجرد – الحوادث مسجل .3

 .الحوادث مسجل في البيانات إدخال الخدمة لمقدمي يمكن  جدول ھو الحوادث مسجل 

 االجتماعي النوع على القائم العنف بيانات وحفظ لتجميع بيانات قاعدة بمثابة يعمل إكسيل

 .جمعھا تم التي  اإلدخال أخطاء لتقليل للتخصيص قابلة منسدلة قوائم على يحتوي وھو 

 مسجل يقوم البيانات، إدخال عقب .البيانات إدخال عملية تستغرقه الذي الوقت ومقدار

ً  الحوادث  عن تقارير وكذلك االتجاھات لتحاليل احتسابھا يتم بيانات بتقديم تلقائيا

 البحث بإجراء للمستخدمين للسماح البيانية والرسوم البيانات وجداول الشھرية اإلحصاءات

 .االجتماعي النوع على القائم العنف بيانات وتحليل واستخدام الفوري،  حقول تتوافق 

 سريعة البيانات إدخال عملية لجعل االستقاء نموذج حقول مع مباشرةً  الحوادث مسجل

 .وسھلة الحوادث محمي بكلمة مرور وال يحتوي إال على بيانات مجھولة  مسجل 
الھوية لضمان أن جميع البيانات يتم حفظھا بشكل آمن وال يمكن الوصول إليھا إال من قبل أولئك الذين يحق لھم الوصول 

 إليھا.

 

 

 

 على القائم العنف معلومات تبادل بروتوكول قالب .4

 المعلومات تبادل توكولبرو قالب يكون قد – االجتماعي النوع

 النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام أدوات أكثر ھو

 القائم بالعنف الصلة ذات البيانات تبادل إن . ريادة االجتماعي

 ويثير صعب أمر إنسانية سياقات في االجتماعي النوع على

 المحتملة السلبية والعواقب المتأصلة حساسيتھا بسبب مخاوف

 إال تبادل يتم أال الضروري فمن .معھا التعامل أسيء إذا

 تبادل من الغرض يُذكر وأن للبيانات المناسب المستوى

 صراحةً  البيانات  .بياناتھن في العميالت تحكم احترام يجب .

 أولي تقييم إجراء المشاركة المنظمات جميع على يجب

 جميع على يجب .لديھا القائمة البيانات حماية لممارسات

 أي أيضا ولكن بينھا المشتركة البيانات استخدام بھا سيتم التي الكيفية على فقط ليس أيضاً  تتفق أن المشاركة والوكاالت المنظمات

أن  كما  .المنظمات بين المعلومات تبادل لتسھيل ضروريتان التعاون وروح الثقة .شكل وبأي من ومع تبادلھا سيتم بالتحديد المعلومات
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عملية وضع بروتوكول تبادل المعلومات ستستلزم إشراك جميع األطراف الفاعلة ذات الصلة، وھو يتمتع بنفس القدر من 
 إدارة نظام في المعلومات تبادل بروتوكول عليه سيبدو الذي النحو على مثاالً  يعطي النموذج ھذا األھمية مثل الوثيقة النھائية.

 .يشملھا أن ينبغي التي الرئيسية والنقاط االجتماعي وعالن على القائم العنف معلومات  والمبادئ األساسية القواعد بعض يوفر كما 

 .عنھا المبلغ االجتماعي النوع على القائم العنف حاالت في الھوية محددة غير البيانات لتبادل اإلجراءات بشأن التوجيھية

 

الفصول  تركز  .النظام مقاصد تحقيق في ھاماً  دوراً  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام أدوات من واحدة كل تعلب
التالية من ھذا الدليل على شرح كل أداة مع دورھا الفريد والتدريب على كيفية استخدامھا وتطبيقھا في نھاية المطاف في 

 مؤسستك.

 

	االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة لنظام إضافية موارد
إلى األدوات األربع المذكورة أعاله، ثمة موارد إضافية تتصل بنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع  باإلضافة

 االجتماعي.

ً  يكون أن ھو الدليل ھذا من المقصود – االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام دليل  فھم على فقط ليس لمساعدتك مرجعا

 سياق في المعلومات بإدارة المتعلقة الھامة المسائل أيضاً  بل أدواته، استخدام وكيفية االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام

ً يحتوي على تمارين وأنشطة لمساعدة األفراد على تطبيق  كما  .االجتماعي النوع على القائم العنف يتضمن دليل المستخدم مصنفا
 المعلومات التي تعلموھا أثناء قراءة دليل المستخدم.
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Sharing 

	األساسية المصطلحات

تتعلق مصنف دليل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي الذي يوجد في نھاية ھذا الدليل يتضمن أنشطة 
. ينبغي عليك طباعة المصنف ومفتاح اإلجابات بشكل منفصل بحيث يمكنك الرجوع إليھا بسرعة وسھولة أثناء 7-2بالفصول 

   .2االنتھاء من قراءة ھذا الفصل، تذكر أن تخصص بضع دقائق للقيام بأنشطة الفصل  بمجرد  قراءة دليل المستخدم.
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 مقدمة االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام موقع يقدم – على النوع االجتماعيموقع نظام إدارة معلومات العنف القائم 

 إدارة نظام تطبيق في الراغبة المنظمات من لألفراد يسمح كما النظام، وتحديثات وأخبار للنظام التوجيھية اللجنة من التقني والدعم النظام إلى

 .األدوات بتحميل االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات يمكن للمنظمات والوكاالت الراغبة في الحصول على نسخة من مسجل  

  .www.gbvims.org عبر الموقع إلى الوصول يمكنك  . الحوادث العثور على إرشادات حول كيفية القيام بذلك ھنا

اللجنة التوجيھية لنظام إدارة معلومات العنف  – االجتماعي النوع على القائم العنف لوماتمع إدارة لنظام التوجيھية اللجنة
 المتحدة األمم وصندوق الالجئين شؤون القائم على النوع االجتماعي ھي شراكة بين الوكاالت تتألف من أعضاء من مفوضية

   .الدولية اإلنقاذ ولجنة للسكان

 :في التوجيھية اللجنة دور يتمثل

 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام أدوات وتحديث تطوير 
 تطبيقه في الراغبة والمواقع البلدان في االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام إدخال تسھيل 
 المساعدة تحتاج التي للوكاالت التقني الدعم توفير. 
 الممارسات أفضل عن المعلومات تبادل بشأن المناقشات مواصلة 

 اسم تحت ‘سكايب’ على أو gbvims@gmail.com عنوان إلى بالكتابة الدعم طلب أو األسئلة لطرح التوجيھية باللجنة االتصال يمكن

 .gbvimshelp : المستخدم

 النوع على القائم بالعنف المعني اإلنساني المجتمع مساعدة إلى االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام وموارد أدوات تھدف

 .المعلومات إدارة تحديات على التغلب على االجتماعي الجدول أدناه أي أدوات أو موارد نظام إدارة معلومات العنف القائم  يظھر 
 على النوع االجتماعي تتعامل مع كل من التحديات المحددة أعاله.

   



ل 2.12 ات إدارة  :2 الفص ف المعلوم ائم والعن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

 معلومات إدارة نظام مورد أو أداة

 االجتماعي النوع على القائم العنف

  التحدي ھذا مع تتعامل التي
  المعلومات إدارة تحديات

إدارة  مراحل
  المعلومات 

استقاء  نموذج
 المعلومات

التصنيف  أداة
ونموذج استقاء 

 المعلومات

استقاء  نموذج
المعلومات ومسجل 

  الحوادث

 العمالء من لجمعھا مناسبة تُعد البيانات أي بشأن الوضوح عدم
 غرض وألي

 داخل سواء ذلك، وكيفية جمعھا يتم البيانات أي في التوحيد عدم
 بينھا وفيما المنظمات

 استقاء نماذج على البيانات تسجيل أثناء البشري الخطأ
   المعلومات

  الجمع

 الحوادث مسجل

 

 الحوادث مسجل

 

   المستخدم دليل

 النوع على القائم العنف وبيانات العمالء ملفات حفظ يتم ال
 الكشف عدم لضمان الكافية االحتياطات تحري مع االجتماعي

 وسالمتھا العميلة ھوية عن

 الفيروسات مكافحة برامج مثل المناسبة االحتياطات اتخاذ يتم ال
 فقدان من يجعل مما البيانات، قواعد لملفات االحتياطي والنسخ
 الحدوث شائع أمراً  المخزنة اإللكترونية البيانات

 ملفات نقل أو لتدمير المناسبة اإلجراءات يجھلون الموظفون
 عملية خالل تأمينھا يجب التي تلك أو إغالقھا تم التي العمالء
  الطوارئ حاالت في اإلخالء

  الحفظ

الحوادث  مسجل
وبروتوكول تبادل 

 المعلومات

 الحوادث مسجل

 

الحوادث  مسجل
 ودليل المستخدم

 

 

  الحوادث مسجل

تجميع   الموظفون على جميع المستويات صعوبة في: يجد 
 البيانات، وعرض البيانات بطريقة ذات معنى، وتحليل البيانات

 من الكثير تمنع الكمبيوتر أجھزة مع التعامل في المحدودة الخبرة
 قاعدة في إدخالھا تم التي المعلومات استخدام من الموظفين
 البيانات

 عملية إلثراء البيانات استخدام على يُدربوا ولم الموظفون يعتد لم
 لالستجابة األوسع والنطاق البرامج ووضع الخدمات تقديم

 بالمعلومات اإلنسانية

ً  االجتماعي النوع على القائم العنف بيانات حساب عملية  يدويا
ً  يترك مما الوقت، من الكثير تستلزم  لتحليل محدوداً  وقتا

  .الناتجة اإلحصاءات

  التحليل

 

تبادل  بروتوكول
 المعلومات

 

تبادل  بروتوكول
 المعلومات

 

تبادل  بروتوكول
 المعلومات

 األخالقية االعتبارات مراعاة دون الحساسة المعلومات تبادل يتم
 العنف من الناجيات وسالمة ھوية يعرض مما الالزمة، واألمنية
 في الخدمات ومقدمي ومجتمعاتھن االجتماعي النوع على القائم
  خطر

 بيانات لھذه الحاجة حول واضح تفسير بدون المعلومات تُطلب
 استخدامھا وكيفية

 جودتھا وليس تبادلھا يجري التي البيانات لكمية األولوية وتكون
  فائدتھا أو

 ً ً  العمالء ملفات تبادل يتم أن يُتوقع ما غالبا  من كجزء تلقائيا

  التبادل
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تبادل  بروتوكول
 المعلومات

 

 الموافقة نموذج

 

تصنيف العنف  أداة
القائم على النوع 

االجتماعي ونموذج 
  استقاء المعلومات

 حدود في بھا االحتفاظ على التشديد مقابل في الروتيني اإلبالغ
 العمالء وبموافقة الملفات إليھا تُحال التي األطراف

 ً  بياناتھا باستخدام يتعلق فيما العميلة موافقة تجاھله يتم ما وغالبا

 االجتماعي، النوع على القائم العنف في المصطلحات توحيد عدم
 مقدمي بين الحوادث أنواع وتصنيف البيانات جمع وأدوات
 مقدمي بين المجمعة البيانات جودة إفساد شأنه من الخدمات
  الخدمة

 نظاممستخدم  دليل 
إدارة معلومات 

العنف القائم على 
 النوع االجتماعي

  

 في المعلومات إدارة مجال في الموحدة المعايير على الحفاظ
  الموظفين تغيير معدل ارتفاع مواجھة

  المراحل جميع

 

 على التفصيل من بمزيد تُناقش وسوف موجز لفوائد وجوانب قصور نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي.  إليك

  .المستخدم دليل امتداد



ل 2.14 ات إدارة  :2 الفص ف المعلوم ائم والعن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

 

	األساسية المصطلحات

  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام فوائد
 

 على التحيز وانعدام الموضوعية اللتين ينطوي عليھما تصنيف وتعريف أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي يقضي.1
 

ً محدداً للعنف القائم على النوع االجتماعي بناًء على فعل العنف وليس سياق الحادثة؛ ألن الجمع بين  يستخدم.2 تصنيفا
 السياق وفعل العنف تنتج عنه تصنيفات ھائلة للحوادث ليست مفيدة أو قابلة للمقارنة

 

  البيانات اآلمن واألخالقي تجھيل بيانات الحادثة، وبالتالي يزيد من سرية العمالء، ويمكِّن من تبادل يضمن.3
 

موافقة الناجيات على استخدام البيانات يضمن.4
 

 يعتمد على أبسط صور التكنولوجيا (إكسل) للبيئات التي ال تملك القدرات التكنولوجية العالية حل.5
 

صيغ وجداول إكسل لتقليل الوقت الذي يستغرقه الموظفون في إدخال البيانات والحساب اليدوي إلحصاءات  يستخدم.6
 العنف القائم على النوع االجتماعي

 

ً داخل مسجل حوادث واحد (قاعدة بيانات  يرتب.7 كل عنصر من عناصر البيانات ويحتفظ بجميع بيانات الحوادث معا
إكسل)، لتصبح البيانات بعد ذلك مناسبة إلعداد التقارير اإلحصائية، ويمكن تصفيتھا وفرزھا وتجميعھا بواسطة حقول 

)، أي بعبارة أخرى، تتسم البيانات "بالمرونة" الحادثةب ال خصائص الضحية أو مرتكالبيانات المختلفة (على سبيل المث
 ويصبح من الممكن إجراء أنواع عديدة من التحليالت

 

تلقائياً الجداول اإلحصائية والرسوم البيانية ينتج.8
 

(مثل الوقت والمكان)  ة، واتجاھات الحادثالحادثةمرتكب ا في ذلك مالمح الضحية، ومالمح في إنتاج التقارير، بم يساعد.9
 وتتبع مسار اإلحالة 

 

 إحصاءات موحدة للعديد من الجھات الفاعلة التي يمكن جمعھا وتقديمھا ومقارنتھا ينتج.10
 

 آلية للمساعدة في تقليل العد المزدوج للحاالت ضمن قواعد البيانات المشتركة بين الوكاالت ھو.11
 

 تخصيصه بسھولة ليناسب سياقات محددة واحتياجات البرمجة يمكن.12
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	األساسية المصطلحات

  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام قصور جوانب
 

 معينة زمنية لحظة في البيانات يلتقط فقط وإنما الحاالت، إلدارة أداة ليس ھو.1
 

  االجتماعي النوع على القائم العنف برامج أو تدخالت نوعية يقيِّم ال.2
 

 الظاھرة تلك النتشار ليسو عنھا المبلغ الحاالت لتلك انعكاس ھي المسجلة االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث.3
 معين سياق في

 
 قاعدة في الحوادث سجالت إدماج عملية في أما البيانات، من الھائلة للكميات مالئم غير فھو إكسل، برنامج في ألنه.4

  إكسل من البيانات استيراد يمكنھا أكسيس بيانات قاعدة بإنشاء فيُنصح ضخمة، بيانات
 

 إلى واحد عالقات لتتبع مناسبة غير يجعلھا مما واحد، إلى واحد عالقة سوى لھا ليس البيانات فحقول إكسل، في ألنه.5
 متعدد

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي يقوم بجمع بيانات الحوادث التي يتم جمعھا خالل تقديم  ألن.6
ذلك أي حادثة  يشمل  الخدمات، فال يمكن استخدامه لجمع تقارير عن العنف القائم على النوع االجتماعي من جھة ثانية. 

   لخدمات.تموت فيھا الضحية قبل السعي إلى الحصول على ا
 

 النوع على القائم العنف معلومات إدارة بنظام يُقصد فال األولي، المعلومات استقاء نموذج على البيانات مصدر يقتصر.7
 الزمن من طويلة فترة مدى على القضائي النظام خالل من قضية متابعة مثل الحاالت، متابعة في يُستخدم أن االجتماعي

 
 

 



ل 2.16 ات إدارة  :2 الفص ف المعلوم ائم والعن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

 

 

 

	تذكرھا يجب ھامة نقاط

 من المھم أن تقوم جميع منظمات ومقدمو خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي بجمع وتخزين وتحليل وتبادل
ھذه المعلومات ضرورية لفھم ما يحدث من حيث العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغ عنه في منطقة ما    المعلومات.

لمستقبل، وتحسين فعالية برامج العنف القائم على النوع االجتماعي والتنسيق واتخاذ قرارات مستنيرة، والتخطيط للعمل في ا
 بين القطاعات.

إنشاء نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي لمساعدة المنظمات على التغلب على تحديات إدارة  تم
 المعلومات، وتحسين عملياتھا إلدارة المعلومات واالستفادة منه استفادة كاملة.

!توقف

	 قبل  2م ومفتاح اإلجابات والقيام باألنشطة التي تتعلق بالفصل لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، ينبغي عليك طباعة مصنف دليل المستخد إن

 االنتقال إلى الفصل التالي.



 

 تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي أداة : 3 الفصل

 

 إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي نظام

 .  

 

 

 

 المستخدم دليل
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	االجتماعي النوع على القائم العنف تصنيف أداة	: 3 الفصل

 

 

 

	األساسية المصطلحات

العنف القائم على النوع االجتماعي ھو حدث يُرتكب خالله فعل واحد على األقل من أفعال العنف القائم على النوع االجتماعي أو  حادث :حادث
   إساءة المعاملة ضد فرد.

أحد ستة أنواع من العنف القائم على النوع االجتماعي التي يستخدمھا نظام إدارة معلومات  ھو أساسي للعنف القائم على النوع االجتماعي: نوع
األنواع األساسية من العنف القائم  جميع العنف القائم على النوع االجتماعي لتصنيف حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغ عنھا. 

 ويتم ايير، أحدھا ھو أنھا يجب أن تُعرَّف فقط من خالل عمل من أعمال العنف التي وقعت على النوع االجتماعي تستوفي مجموعة من المع
ع تصنيف كل حادث من حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغ عنھا باستخدام أحد األنواع األساسية الستة للعنف القائم على النو

 االجتماعي.

حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي التي تعطي معلومات عن عالقات القوة، أو السياق الذي وقع مصطلح يُستخدم لوصف  ھو الحالة: سياق 
المنزلي، عنف الشريك الحميم، االستغالل الجنسي، سفاح  العنف أمثلة سياق الحالة: تشمل  في إطاره فعل العنف القائم على النوع االجتماعي. 

 فال، الخ... وال يُعتبر أي مما سبق ضمن األنواع األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي.المحارم، االعتداء الجنسي على األط

	الرئيسية األفكار

 أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي للمساعدة في توحيد أنواع وتعريفات العنف القائم على النوع االجتماعي فضالً عن  أنشئت
إجراءات التصنيف في جميع أنحاء المجتمع اإلنساني مما يسھم في تحسين نوعية البيانات داخل منظمة ما وتسھيل تبادل المعلومات بين 

 مقدمي الخدمات.

 االغتصاب واالعتداء الجنسي واالعتداء الجسدي والزواج القسري  –األنواع األساسية الستة للعنف القائم على النوع االجتماعي  اختيرت
 ألنھا تُعرف فقط باالستناد إلى فعل العنف المحدد الذي وقع. -والحرمان من فرص الموارد أو الخدمات واإلساءة النفسية/العاطفية  

 وادث العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغ عنھا باستخدام أحد األنواع األساسية الستة ألداة تصنيف العنف القائم على جميع ح تصنيف
 النوع االجتماعي.

 أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي إلى توحيد تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي ألغراض جمع البيانات.  تھدف  
أن تقوم إدارة الحالة على توفير  وينبغي  لھذه األداة أو أي تصنيف ناتج أال يؤثر على كيفية أو ماھية الخدمات المقدمة إلى الناجيات.  غيينب

   جميع الخدمات الالزمة واإلحاالت للناجيات وينبغي أن تُحدد من قبل مقدم الخدمة والعميلة، وليس بحسب تصنيف الحادث.

 حادث ناجية واحدة فقط، وعند اإلبالغ عن وجود عدة ناجيات في الحادث ذاته، ينبغي معاملتھا بوصفھا حوادث منفصلة. أن تكون لكل يجب 



ل 3.2 نيف أداة  :3 الفص ف تص ائم العن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

ً  االجتماعي النوع على القائم العنف مجتمع يواجه  بيانات توحيد لعدم الرئيسية المصادر وأحد. البيانات توحيد عدم بسبب كثيرة تحديات حاليا

 االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث لتصنيف المستخدمة واإلجراءات للمصطلحات الكبير التنوع ھو االجتماعي النوع على القائم العنف

 المثالين التاليين: تأمل  . الحكومية والمنظمات القانونية والوكاالت اإلنسانية الفاعلة والجھات الخدمة مقدمي بين فيما

 

	االجتماعي النوع على القائم العنف تصنيف أداة إلى مقدمة
 العنف مصطلحات توحيد في االجتماعي النوع على القائم العنف مجتمع عن الصادرة للبيانات الشاملة النوعية تحسين نحو األولى الخطوة تتمثل

 النوع على القائم العنف وعمليات وتعريفات أنواع من موحدة مجموعة وضع خالل من التصنيف وإجراءات االجتماعي النوع على القائم

ً  الحوادث لتصنيف االجتماعي  النوع على القائم العنف 1تصنيف أداة االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام يتضمن .منھجيا

 دقة تحسين على االجتماعي النوع على القائم العنف مجال في الخدمة مقدمي لمساعدة التصنيف أداة أنشئت  . بالتحديد بذلك للقيام االجتماعي

 التواصل لتحسين استخدامه يمكن العنف من النوع لھذا مشترك بتصنيف االجتماعي النوع على القائم العنف مجتمع وتزويد بياناتھم وموثوقية

 أداة التصنيف إلى القيام بذلك عن طريق: تسعى .االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث بيانات حول والتوافق والتفاھم

 أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي وتعريفاتھا توحيد .1

 إجراءات تصنيف حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي توحيد .2

 من يصبح الموحدة، التصنيف وطرق االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع نفس باستخدام البيانات بجمع الخدمة مقدمي جميع يقوم عندما
 تتألف .معين سياق في االجتماعي النوع على القائم العنف التجاھات بھا وموثوق دقيقة صورة إلى الوصول ويتسنى البيانات، تجميع الممكن

نواع أداة التصنيف من الستة أنواع األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي وتعريفاتھا ومقاربة موحدة لتصنيف الحوادث باستخدام ھذه األ
   ف القائم على النوع االجتماعي.الستة من العن

األقسام التالية التحديات التي تعترض تصنيف حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي، وكيفية تصدى التصنيف لھذه التحديات  تعرض
  وكيفية استخدام أداة التصنيف للتغلب عليھا.

                                                            
، والنقر على زر "أداة تصنيف العنف القائم على النوع الملحق باالطالع على أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي بالرجوع إلى  يمكن 1

تنزيله من موقع نظام إدارة االجتماعي" بقسم األدوات والموارد في أسطوانة دليل مستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي أو 
 /http://gbvims.org/learn -more/gbvims -tools المعلومات على العنوان التالي :

	مثال

امرأة أنھا تعرضت لالغتصاب والضرب لدلفين، إحدى مديرات الحاالت تعمل في منظمة غير حكومية وتقدم خدمات  صرحت.1
ملء استمارة استقاء المعلومات، تقرر دلفين أن تصنف الحادث على أنه  أثناءللناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي. 

أسبوع واحد، تصرح امرأة أخرى أنھا أيضاً تعرضت لالغتصاب والضرب لريبيكا، مديرة حالة بالمنظمة غير  وبعدب". "اغتصا
للتفسيرات الذاتية  نظراريبيكا تقرر أن تصنف الحادث على أنه "اعتداء جسدي".  ولكن الحكومية ذاتھا التي تعمل بھا دلفين.

الخطأ يجعل بيانات المنظمات  ھذالمديرتي الحاالت، فإن حادثين كان ينبغي تصنيفھما على نحو مماثل تم تصنيفھما بشكل مختلف. 
 غير الحكومية ال يمكن االعتماد عليھا.

جميع مديري الحاالت على ، تم تدريب 1تبلغ النساء تعرضھن لالغتصاب من قبل أزواجھن للمنظمة غير الحكومية رقم  حين .2

بتدريب مديري الحاالت لديھا على  2حين قامت المنظمة غير الحكومية رقم  في تصنيف تلك الحوادث باعتبارھا "اغتصاب".

تحاول المنظمتان غير الحكوميتين تبادل المعلومات للحصول على فكرة  وحين تصنيف ذلك باعتباره "عنف الشريك الحميم."
ء الالتي يتعرضن لالغتصاب في منطقتھما، يدركان أنھما ال يستطيعان الحصول على صورة دقيقة ألنھما أفضل عن عدد النسا

 يقومان بتعريف وتصنيف الحوادث على نحو مختلف.
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	وتعريفاتها االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع توحيد
 تتعلق خيارات عدة الخدمة لمقدمي تتوافر والمؤسسية، لقومية والعالمية القانونية التعريفات تطرحھا التي المصطلحات في الواسع للتنوع نظراً 

 االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث من معينة حادثة وصف بكيفية  وتعريف وصف في المستخدمة المصطلحات فإن لذلك، نتيجة.

ً  تختلف أن يمكن االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث وتصنيف االختالف يجعل من الصعب  ھذا. آخر إلى خدمة مقدم من كبيراً  اختالفا
 ا.للغاية الدخول في مناقشة مجدية وتبادل وتحليل بيانات واتجاھات العنف القائم على النوع االجتماعي عبر المنظمات اإلنسانية في سياق م

ً مع الجھات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع  جزء من شمل تطوير أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي تشاوراً معمقا
منظمة عاملة في  19من اختصاصي العنف القائم على النوع االجتماعي في  43االجتماعي على الصعيد العالمي، بما في ذلك مقابالت مع 

ً بإنشاء إطار العمل األولي لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي  20تشاريين حيث قام بلداً واجتماعين اس 16 متخصصا

ُذكر أعاله، تتألف األداة من ستة أنواع من العنف القائم على النوع  وكما على ھذه المشاورات، اقتُرحت أداة التصنيف األولية. بناءً  وأدواته.
تبني مصطلحات موحدة سيعمل على الحد من الذاتية في التصنيف  إن  ھا ومقاربة موحدة لتصنيف الحوادث باستخدامھا.االجتماعي وتعريفات

   .2وسيمكن من التواصل الفعال حول العنف القائم على النوع االجتماعي بغض النظر عن مكان وقوع الحادثة والشخص الذي قام بتوثيقھا
استناداً إلى مجموعة من المعايير التي ُوجد أنھا الزمة لتصحيح المشكالت  تم اختيار األنواع األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي وقد

   .العنف القائم على النوع االجتماعي السابقة التي نشأت مع مجموعات أخرى مقترحة من مصطلحات وتعريفات

 العنف القائم على النوع االجتماعي في إطار أداة التصنيف: ديد أنواعالمعايير المستخدمة في تح كانت

 العنف القائم على النوع االجتماعي المعترف بھا عالمياً  أشكال  

 على فعل معين من أفعال العنف، منفصالً عن الدافع وراء ذلك، أو السياق الذي ارتكب فيه تركز 

 انظر الرسم البياني أدناهيمكن الجمع بينھا وبين غيرھا (فال تتداخل) ال ، 

                                                            
التعريفات القانونية المستخدمة في القوانين  أجل منع التفاوت بين البلدان التي يقع فيھا الحادث، فإن ھذه المصطلحات والتعريفات ليست بالضرورة من 2

 والسياسات الوطنية. بعض البلدان قد ال ُيعد العديد من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي جريمة، وقد تختلف التعريفات والمصطلحات  في 
 القانونية اختالفاً كبيراً بين البلدان والمناطق.
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:االستغالل  الرق/القسري البغاء 
الجنسي

العنف 
 المنزلي

 االعتداء 
الجسدي 
القائم على

النوع 
االجتماع

الزواج 
القسري

العنف القائم 
على النوع 

الزواج 
المبكر

الموارد المحولة  االستغالل:
الضحاياإلى

ختان 
اإلناث

 االعتداءاالغتصا
 الجنسي

 األساسية المصطلحات

	 لقبول فعل شيء ما بحرية  االختيار الواعيعلى  ھي عندما يُْقِدم الشخص الموافقة. ةالموافقمفھوم  تشير إلى التعريفات الواردة أدناه كل من

 :االعتبار والتي يجب أن توضع في الموافقة حول الھامة بعض النقاط ھناك طواعية.و

موافقته إعطاء قاصريجوز لل ال. 

المقترحة  العنف القائم على النوع االجتماعي أنواع تنطبق على القانونية ال ھذه المعايير .الموافقة سن تحدد لديھا قوانين العديد من البلدان

ً  18تحت سن  ناِج كان ھو أي الطفل، فإن نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي غراضأل  .النظام لھذا وقوع  وقت عاما

 .الحادث

الحصول عليھا من خالل: تم إذا يُعتد بالموافقة ال 

التحريف أو الخداع وأ التالعباالحتيال أو  وأ االختطاف أو اإلكراه من أشكال غيرھا القوة أو أو التھديد استخدام  

أو بالفعل، الشخص يستحقھا منفعة لحجب تھديدال استخدام  

المنافع دأح توفيرب ما شخص وعد. 
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 العنف القائم على النوع االجتماعي وتعريفاتھا أنواع

 أجزاء من غيره أو قضيب بواسطة الفم أو المھبل أو الشرج فتحة من الرضائي غير) طفيفاً  كان مھما( الولوج وھو – 3االغتصاب .1

يمكن أن تشمل األمثلة على سبيل المثال ال  .المھبل أو الشرج بواسطة أداة ويشمل أيضا االختراق غير الرضائي لفتحة .الجسم

 من النوع ھذا يشمل ال .االغتصاب الجماعي واالغتصاب الزوجي واللواط والجنس عن طريق الفم القسري :الحصر ما يلي

 .الولوج وقوع لعدم نظراً  االغتصاب محاولة االجتماعي النوع على القائم العنف

 أن يمكن  .الولوج على ينطوي أو عنه ينتج ال مما الرضائي غير الجنسي االتصال أشكال من شكل أي  ھو – الجنسي االعتداء .2

 فيه، المرغوب غير والتمسيد فيه، المرغوب غير والتقبيل االغتصاب، محاولة :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على األمثلة تشمل

يشمل ھذا النوع من  ال .الختان/لإلناث التناسلية األعضاء وبتر واإلليتين، التناسلية واألعضاء للثديين فيھا المرغوب غير واللمس
 .ن االغتصاب ينطوي على الولوجإ العنف القائم على النوع االجتماعي االغتصاب إذ

 :المثال ال الحصر ما يلييمكن أن تشمل أمثلته على سبيل   وھو العنف الجسدي غير الجنسي في طبيعته.  – الجسدي االعتداء .3

الضرب أو الصفع أو الخنق أو الجرح أو الدفع أو الحرق أو إطالق النار أو استخدام أي أسلحة أو اعتداء بحامض أو أي عمل 
ال يشمل ھذا النوع من العنف القائم على النوع االجتماعي قطع األعضاء  .آخر ينتج عنه األلم الجسدي أو اإليذاء أو اإلصابة

 .تشويھھا، أو القتل بدافع الشرف/ سلية لإلناث التنا

   من شخص ضد إرادته. الزواج وھو –القسري  الزواج .4

 فرص أو االقتصادية األصول/الموارد على الحصول حق من الحرمان وھو – الخدمات أو الموارد أو الفرص من الحرمان .5

 أرملة :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على أمثلته تشمل أن يمكن  . األخرى االجتماعية الخدمات أو الصحة أو التعليم أو العيش

ُحرمت من الحصول على ميراثھا، أرباح استولى عليھا الشريك الحميم أو أحد أفراد األسرة، امرأة ُمنعت من استخدام وسائل 
على النوع االجتماعي اإلبالغ عن ال يشمل ھذا النوع من العنف القائم منع الحمل، فتاة ُمنعت من الذھاب إلى المدرسة، الخ. 

    .الفقر العام

 ما الحصر ال المثال سبيل على األمثلة تشمل أن وھو إلحاق األلم الذھني أو العاطفي أو اإليذاء. يمكن – النفسية/العاطفية اإلساءة .6
 غير واالھتمام اللفظي، والتحرش والمطاردة، القسري، والعزل واإلذالل، والتخويف، الجنسي، أو الجسدي بالعنف التھديد :يلي

 .الخ العزيزة، المقتنيات وتدمير التھديدي، أو/و الجنسي الطابع ذات المكتوبة الكلمات أو واإليماءات والمالحظات، فيه، المرغوب

 معظم ألن ! للذعر داعي ال  .القائمة ھذه عن" غائبة" االجتماعي النوع على القائم العنف من الشائعة األنواع بعض تبدو قد األولى للوھلة

 القانونية التعريفات تطرحھا التي المختلفة اللغة إلى األحيان من كثير في تستند والتي بھا، الخاصة المصطلحات بالفعل لديھا المنظمات

 مقدم يستخدم قد األحيان، من كثير في  .ھنا المستخدمة تلك عن تختلف مصطلحات تستخدم وكالتك أن المرجح فمن والمؤسسية، والوطنية

ً  مصطلحاً  الخدمة  .ھنا المذكورة المماثلة الحوادث من نفسه النوع لوصف مختلفا سبيل المثال، يمكن لمنظمة استخدام مصطلح  على 

 "االعتداء الجنسي على األطفال" بدالً من "االغتصاب" لوصف حادثة ولوج غير رضائي تعرض له قاصر.

 مع تتطابق كي الحالية مصطلحاتك تغيير يجب االجتماعي، النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام إطار في البيانات جمع ألغراض
يتيح ذلك لغة قياسية الستخدامھا في جميع أنحاء مجتمع العنف القائم  فسوف  .االجتماعي النوع على القائم العنف من الستة األساسية األنواع

   .المبلغ عنھاعلى النوع االجتماعي عند اإلشارة إلى بيانات حوادث العنف 

                                                            
 الطبية الخدمات لمقدمي يجوز ال، أم لالغتصاب تعرض قد ما شخص كان إذا ما تحديد عن مسؤولين ليسوا صحيةال الرعاية مقدمي أن إلى نظراً   3

 ھو كما التعريف وسيظل  .االجتماعي النوع على القائم العنف من األول األساسي النوع إلى لإلشارة" االغتصاب" من بدالً " الولوج" مصطلح استخدام
 .تغيير دون
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يعني أن عليك تغيير أو الحد من مفرداتك  الااللتزام بمصطلحات أداة التصنيف ھو فقط لألغراض ذات الصلة بالبيانات، وھو  إن :تذكر

ينبغي  المتصلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي عند التعامل مع المسائل غير البيانية المتعقلة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، كما
 أال يؤثر على الخدمات أو اإلحاالت التي تقدمھا.

 

 

 على( ھنا تضمينھا يتم لم االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع من المعتاد في اعتبرت التي المصطلحات بعض بأن البداية في تُفاجأ قد

 القائم للعنف أساسية كأنواع تُدرج لم أنھا ورغم  ). الخ األطفال، على الجنسي واالعتداء المنزلي العنف/الحميم الشريك عنف المثال سبيل

 الضرورية المعايير تلبي ال ألنھا( االجتماعي النوع على  الخدمات تقديم ألغراض األھمية غاية في والمفاھيم المصطلحات ھذه أن إال)

يضمن نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي التقاط الكثير من ھذه الفوارق الدقيقة التي  ال .والدعوة البرامج ووضع

 تصف األفراد أو السياقات ذات الصلة بالحادثة من خالل "سياقات الحالة"، والتي سيتم مناقشتھا الحقاً في ھذا الفصل.

 

  	

	بنفسك! جرب .2و 1

 :التالية باألنشطة وقم للحظة تمھل

 األساسية واألنواع االجتماعي النوع على القائم العنف من المختلفة األنواع تطابق وبيِّن المصنف من 7 صفحة في 3.1 النشاط راجع.1
 .التصنيف أداة من االجتماعي النوع على القائم العنف من الستة

أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي التي تستخدمھا مؤسستك حالياً  أدرج  من المصنف.  8في صفحة  3.2النشاط  راجع.2

 لتصنيف الحوادث المبلغ عنھا ثم طابقھا مع األنواع الستة الرئيسية من العنف القائم على النوع االجتماعي من أداة التصنيف.
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	الحوادث تصنيف إجراءات توحيد
 غير يزال ال االجتماعي النوع على القائم العنف وتعريفات أنواع من نفسھا المجموعة واعتماد على الموافقة على الخدمات مقدمي حمل أن إال

 توحيد في المتمثل التحدي سيظل ،المصطلحات توحيد يتم أن بعد .االجتماعي النوع على القائم العنف بيانات جمع توحيد لضمان كافٍ 

 .موجوداً  الحوادث تصنيف في المستخدمة اإلجراءات   ً  المنظمة داخل األفراد حتى وربما – الخدمات مقدمي بين خالف ھناك يكون ما غالبا

 .ما حادثة تصنيف كيفية بشأن – نفسھا ً  ذلك ويكون   أثناء االجتماعي النوع على القائم العنف من متعددة أنواع تقع عندما خصوصاً  صحيحا

 عنھا، يُبلغ حادثة كل لتصنيف االجتماعي النوع على القائم العنف من فقط واحد نوع استخدام سيتم االختالف، احتماالت من للحد  .واحدة حادثة

 وقعت التي المنطبقة األنواع من أي تقرير يجب االجتماعي النوع على القائم العنف من متعددة أنواع على حوادث تنطوي عندما وبالتالي،

 يصنف أن المحتمل فمن حالتھا، عن باإلبالغ شديدة وعاطفية نفسية صدمة من تعاني اغتصاب ضحية قامت إذا  .الحادثة لتصنيف ستُستخدم

من أن المصطلحات  فبالرغم ".عاطفية/نفسية معاملة سوء" أنھا على له زميل يصنفھا قد بينما" اغتصاب" أنھا على الحادثة الخدمة مقدمي أحد

    صارت موحدة، إال أن كيفية تصنيف الحادثة ال يزال يعتمد على التفسير الذاتي للفرد الذي يتلقى بالغ الناجية.

 .اإلحصائية الناحية من للمقارنة وقابلة صحيحة بيانات جمع لضمان الحوادث تصنيف في االختالف ھذا مثل تجنب ويجب  أداة توفر 

الرجوع إلى الصفحة الثانية من أداة التصنيف حيث  يرجى  .حادثة أي لتصنيف موحدة طريقة االجتماعي النوع على مالقائ العنف تصنيف

 لتجد مجموعة من التعليمات تليھا سبعة أسئلة تُستخدم لتصنيف حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي.
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	األساسية المصطلحات

 االجتماعي النوع على القائم العنف تصنيف أداة استخدام إرشادات

 بالترتيب التالية األسئلة نفسك اسأل الناجية، لك وصفته الذي للحادث المناسب االجتماعي النوع على القائم العنف تصنيف لتحديد.1
 .المبين

عند السؤال  توقف كان الجواب على السؤال ھو "ال" بناء على وصف الحادث المبلغ عنه، استمر في القائمة إلى السؤال التالي. إن.2
العنف القائم على النوع االجتماعي المقابل  نوع  "نعم" على أساس وصف الحادث المبلغ عنھا.ب األول الذي يمكن اإلجابة عنه 
سبيل المثال، في إطار ھذا النظام، حادث  أبلغت فيه امرأة أنھا  على  يُستخدم لتصنيف الحادث. لھذا السؤال ھو ما ينبغي أن

 تعرضت للضرب من قبل زوجھا الذي أجبرھا أيضا على ممارسة الجنس معه سيكون تصنيفه "اغتصاب".

عنھا الناجية مباشرةً (أو القيم عليھا إذا  يسجل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي إال الحوادث التي تبلغ ال.3
فإن أي حادث وافت فيه الضحية  لذا كانت الناجية غير قادرة على اإلبالغ بسبب صغر السن أو اإلعاقة) في سياق تقديم الخدمات.

ذه القاعدة لتجنب المنية قبل اإلبالغ ال ينبغي تسجيله في نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي (ُوضعت ھ
 بالغات الطرف الثالث خارج سياق تقديم الخدمات).

 

 :االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث لتصنيف أسئلة

 ؟الولوج على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.1
 ".اغتصاب" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

 ؟فيه مرغوب غير جنسي اتصال على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.2
 ."جنسي اعتداء" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

 ؟جسدي اعتداء على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.3
 ."جسدي اعتداء" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

ً  الحادث كان ھل.4 ً  زواجا  ؟قسريا
 ."قسري زواج" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

 ؟والخدمات والموارد الفرص من حرمان على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.5
 ."الخدمات أو والفرص الموارد من حرمان" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

 عاطفية؟/نفسية معاملة سوء على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.6
 ".عاطفية/نفسية معاملة سوء" أنھا على الواقعة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إن
 .بالقائمة التالي االجتماعي النوع على القائم العنف من التالي النوع إلى انتقل  بال اإلجابة كانت إن

 ؟االجتماعي النوع على القائم العنف على عنه المبلغ الحادث ينطوي ھل.7
 (إذا كنت قد حاولت تصنيف أخرى. مرة القائم على النوع االجتماعي العنف وحاول تصنيف نوع 1ابدأ من الرقم  كانت اإلجابة بنعم إن

جھة التنسيق بنظام إدارة معلومات العنف القائم  من متعددة، اطلب الدعم من مشرفك أو مرات القائم على النوع االجتماعي العنف
 على النوع االجتماعي)

 "االجتماعي النوع على القائم العنف من ليس" باعتباره العنف صنِّف  بال اإلجابة كانت إن
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 القيمة" عن يعبر ال االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع ترتيب :مالحظة  الزواج من أسوأ االغتصاب يكون كأن( للعنف الضمنية"

 رأس على تكون األضيق التعريفات ذات الفئات أن أي التحديد، درجة بحسب مرتبة االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع أن إال ،)القسري

 األكثر النوع بحسب ما حادثة بتصنيف الخدمة لمقدمي الترتيب ھذا يسمح  .ذيله في تظھر األوسع التعريفات ذات الفئات أن حين في الترتيب

 .الحادثة خالل وقعت التي العنف أنواع بين من تحديداً   عملية خالل من الحادثة تصنيف بتحديد الخدمة لمقدم يسمح فھو ذلك، إلى باإلضافة 

 .الموحدة االستبعاد  من متعددة أشكاالً  يصادف من كل أن يعني عنھا، المبلغ الحادثة وصف يناسب مما القائمة على األولى الحادثة فاختيار 

يقضي على  وھذا .اإلرشادات اتبع إن نفسھا، بالطريقة وقعت التي الحادثة سيصنف واحدة، حادثة في االجتماعي النوع على القائم العنف

 .االختالف من شخص إلى آخر والذي يتمخض عنه التفسير الشخصي للحوادث

يؤثر فقط كيفية تصنيف الحادثة في  إنما  .الناجيات إلى تقدمھا التي اإلحاالت أو الخدمات على تؤثر لن ھذه التصنيف إجراءات أن وتذكر
 .بياناتك

	مثال

 .التصنيف أداة استخدام كيفية التالية األمثلة توضح

 :الئق غير بشكل ثدييھا لمس جارھا أن تبلغ فتاة

إلى أن ھذه الحادثة تنطوي على اللمس  نظراً  ؟الولوجينطوي الحادث المبلغ عنه على  ھل نفسك السؤال األول في أداة تصنيف: اسأل.1
 .وليس اإليالج، فالجواب ھو "ال"، ويجب أن تنتقل إلى السؤال التالي

أن الجواب  بما جنسي غير مرغوب فيه؟" اتصال"ھل ينطوي الحادث المبلغ عنه على  نفسك السؤال الثاني في أداة تصنيف: اسأل.2
بقية األسئلة  مع المتابعة عدم يجب :مالحظة تصنِّف الحادث بأنه "اعتداء جنسي".على ھذا السؤال ھو "نعم"، يجب أن تتوقف ھناك و

 .نوع من العنف القائم على النوع االجتماعي ينطبق على الحالة أولفي األداة ألن عليك تصنيف الحادث بحسب 
 

 :اكتسبته الذي المال تعطيه لم ما بضربھا يھدد زوجھا لتجد العمل من تعود امرأة

إلى أن ھذه الحادثة تنطوي على  نظراً  ؟الولوجينطوي الحادث المبلغ عنه على  ھل نفسك السؤال األول في أداة تصنيف: اسأل.1
 .التھديد وليس الولوج، فالجواب ھو "ال"، ويجب أن تنتقل إلى السؤال التالي

إلى أن ھذه  نظراً  جنسي غير مرغوب فيه؟" اتصال"ھل ينطوي الحادث المبلغ عنه على  نفسك السؤال الثاني في أداة تصنيف: اسأل.2
 .تنطِو على االتصال الجنسي غير المرغوب فيه، فالجواب ھو "ال"، ويجب أن تنتقل إلى السؤال التالي لمالحادثة 

ينطوي على  الأن ھذا الحادث  بما ؟جسدي اعتداءينطوي الحادث المبلغ عنه على  ھل نفسك السؤال الثالث في أداة تصنيف: اسأل.3
 .بالعنف)، فالجواب ھو "ال"، ويجب أن تنتقل إلى السؤال التالي التھديداالعتداء الجسدي (على الرغم من أنه انطوى على 

ً كان الحادث  ھل نفسك السؤال الرابع في أداة تصنيف: اسأل.4 ً  زواجا إلى أن ھذه الحادثة ال تنطوي على الزواج  نظراً   ؟قسريا
 .ال"، ويجب أن تنتقل إلى السؤال التاليالقسري، فالجواب ھو "

أن  بما  من الفرص والموارد والخدمات؟ حرمانينطوي الحادث المبلغ عنه على   ھل نفسك السؤال الخامس في أداة تصنيف: اسأل.5
 ".من الفرص والموارد والخدمات حرمانالجواب على ھذا السؤال ھو "نعم"، يجب أن تتوقف ھناك وتصنِّف الحادث بأنه "

نوع من العنف القائم على النوع  أولبقية األسئلة في األداة ألن عليك تصنيف الحادث بحسب  مع المتابعة عدم يجب :مالحظة

 .االجتماعي ينطبق على الحالة
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	بنفسك! جرب		.3

 أيضاً  ھو التدريب ھذا( االجتماعي النوع على القائم للعنف األساسية أنواع الستة من باعتبارھا التالية الحوادث لتصنيف التصنيف أداة استخدام
 ).المصنف من 9 صفحة في 3.3 النشاط

 .جيداً  المنزل تنظيف لعدم زوجھا قبل من للضرب تعرضھا تبلغ امرأة .1
 .معلمھا مع الجنس تمارس  لم ما المدرسة إلى بالذھاب لھا يُسمح ال أنھا تبلغ فتاة.2
 .التناسلية أعضائه يلمس عمه أن يبلغ صبي.3
 .معه الجنس تمارس لم ما العمل من بفصلھا يھدد رئيسھا أن تبلغ امرأة.4
 تبلغ أنھا تعرضت لالغتصاب من قبل مجموعة من الرجال أثناء عودتھا سيراً على األقدام من منزل شقيقتھا. امرأة.5

 .المصنف من 12 صفحة في 3.5 النشاط راجع التدريبات، ھذه مثل من لمزيد
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	الحوادث تصنيف عند منها االحتراز يجب مشترآة جوانب
 إال االستخدام، وسھلة بسيطة تكون أن يُفترض االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام وبقية التصنيف أداة أن من الرغم على

 الصحيح التصنيف إلى الوصول صعوبة في ذلك يتسبب قد  . ودقيقة جداً  معقدة تكون أن يمكن االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث أن

 أن يجب ماذا بالتحديد لتعرف فطنتك استخدام إلى تضطر قد تعقيداً، األشد الحاالت ھذه في. االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث لبعض

ً  تحرص أن شيء كل وقبل أوالً  تذكر ولكن تفعل، بعض  إليك  . المعين بترتيبھا واألسئلة به تصدر الذي النحو على اإلرشادات اتباع على دوما

 الحاالت الشائعة لمشاھدة وكيفية التعامل معھا.

 ينبغي االجتماعي، النوع على القائم العنف حادثة نفس عن لإلبالغ الناجيات من العديد يحضر أن الممكن من أنه رغم – الناجيات من العديد

 معاً، الجنسي لالعتداء النساء من ثالثة تعرضت إذا المثال، سبيل على. حدة على حالة كل عن واإلبالغ منفصلة كحادثة منھن كل مع التعامل

على كل منھن تعبئة نموذج مستقل الستقاء  وينبغي .منفصلة كحوادث الثالثة البالغات تُعامل أن ينبغي الحادثة، عن لإلبالغ يأتين حين

 المعلومات:

 

 النوع على القائم للعنف متعددة حوادث عن لإلبالغ الناجين أحد يأتي قد األحيان، بعض في – الزمن من فترة مدى على متعددة حوادث

"الحوادث المتعددة" يمكن أن تكون اثنتين أو أكثر و"الفترة من الزمن" يمكن أن  .الزمن من فترة مدى على الماضي في وقعت االجتماعي

   تتراوح ما بين بضع ساعات وعدة أشھر أو سنوات.

الحاالت التي تبلغ فيھا الناجية عن عدة حوادث مستقلة وقعت في الماضي، يمكنك ملء نماذج استقاء المعلومات متعددة، على أساس  في
   نموذج لكل حادثة منھا.

 بيتھا إلى تعود حين اليوم، ذلك وعصر . األيام أحد صباح في رجلين أيدي على والضرب لالغتصاب امرأة تتعرض :مثال

 على القائم العنف خدمات مزود إلى ذلك بعد فتأتي . العائلة على العار لجلبھا المنزل من يطردونھا حدث، بما أھلھا لتخبر

 حدث عما واإلبالغ المساعدة لطلب االجتماعي النوع  وملء كحادثتين الوضع ھذا مع التعامل الحالة مدير على ينبغي.

تصنيف الحادثة األولى على أنھا "اغتصاب"، على أن تصنف الحادثة الثانية على أنھا  وينبغي. منفصلين استقاء نموذجي
 "حرمان من الموارد".

 طول أو المتكرر االعتداء بسبب( فردية كحوادث تمييزھا يصعب التي السابقة الحوادث من كبير عدد عن الناجية فيھا تبلغ التي الحاالت في

 فقط واحد استقاء نموذج ملء ينبغي ،)العنف أعمال أعقبت التي الزمنية الفترة ھذه الحالة، يجب عليك استخدام الحادثة األخيرة فقط  وفي.

 باعتبارھا الحادثة التي يتم اإلبالغ عنھا.
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 أشھر لعدة المتمردون يحتجزھا كان حين يومي، بمعدل لالغتصاب تعرضت أنھا امرأة تبلغ :مثال .   الفعلي العدد ألن 

 استقاء نماذج وملء حدة، على حادثة كل معالجة للغاية الصعب من سيكون جداً، طويلة الزمنية والفترة جداً  عالٍ  للحوادث

 على مدير الحالة في ھذا الوضع استخدام الحادثة األخيرة فقط باعتبارھا الحادثة الذي يتم اإلبالغ عنھا. يجب  . متعددة

ً  ينبغي األولى، الحادثة بعد وقعت جديدة حادثة عن لإلبالغ الحق وقت في عادت ثم واحدة حادثة عن الناجيات إحدى أبلغت إن ولكن،  دائما

  ينبغي أن يُعتبر البالغ الثاني متابعة للبالغ األول. وال  . منفصلتين كحادثتين البالغين توثيق

 

 

 العوامل من ذلك وغير معھا تتعامل التي الحاالت وعدد سياقك على سيتوقف واحدة حادثة أو متعددة حوادث تسجل متى بشأن القرار إن

 بشأن موظفيك لتوجيه العامة القواعد من مجموعة إلى والتوصل الحاالت، ھذه تواجه عندما تقديرك حسن إلى اللجوء عليك وسيكون . األخرى

المربع التالي أمثلة لحالتين وكيفية  يعرض  . ذلك أمكن كلما حدة على حادثة كل تسجل أن المستحسن من أنه إال  . الوضع مع التعامل كيفية

 التعامل معھما.

 للحادثة مكتوب تفسير أو للحالة بمذكرة االحتفاظ عليك ينبغي يزال وال  . ھذه التصنيف إجراءات إلى استناداً  الحالة إدارة تغيير يتم لن :مالحظة

سبيل المثال، رغم أنه قد يكون ھناك نموذج استقاء واحد فقط وحادثة واحدة تم تصنيفه  على  . حادثة كل عن والدقائق التفاصيل كل اللتقاط

 ينبغي تسجيل ھذا النوع من المعلومات خطياً بالنموذج.للمرأة التي أبلغت عن تعرضھا لالغتصاب بمعدل يومي لعدة شھور، 

ً  سنة 18 سن تحت الجنسي النشاط يُعتبر البلدان، بعض وفي – للقصر الجنسي النشاط  ". العرض ھتك" قوانين بموجب قانوني غير تلقائيا

ً  الخدمة مقدمو يميل السياقات، ھذه في  النوع على القائم العنف أنواع من أنه على القصر أو للمراھقين جنسي نشاط أي تصنيف إلى تلقائيا

يُعتبر عنفاً  الألغراض نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي، فإن النشاط الجنسي الرضائي للقصر  ولكن  . االجتماعي

   قائماً على النوع االجتماعي، ما لم يُذكر خالف ذلك.
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 ھذه اعتبار ينبغي ال أنه رغم  . االجتماعي النوع على القائم للعنف حوادث عنھا المبلغ الحاالت كل اعتبار ينبغي ال أعاله، المثال من يتضح كما

ً  الحاالت ً  عنفا  إحالتھا أو الضرورية الخدمات وتوفير المعلومات استقاء نموذج تعبئة من مانع ال االجتماعي، النوع على قائما .  على  أمثلة 

 العنف غير القائم على النوع االجتماعي ما يلي:

 معاملة الطفل (اإلساءة الجسدية أو النفسية غير المعتمدة على النوع االجتماعي). إساءة 

 والمشاكل المنزلية التي ال تعكس التفاوتات بين الجنسين؛ على سبيل المثال، األطفال الذين يعانون من مشاكل في السلوك. الشجار 

 الصحية العامة. المشاكل    

 أي ينكر والذي عاماً  25 العمر من البالغ صديقھا جنين أحشائھا في تحمل أنھا عاماً  23 العمر من تبلغ امرأة أبلغت – األبوة إنكار أو/و الھجر

 تصنيف ھذا الوضع يعتمد على الظروف الموجودة مسبقاً. كيفية  االجتماعي؟ النوع على القائم العنف قبيل من ھذا فھل . بالجنين صلة

ً  عليه وتعتمد صديقھا مع تعيش المرأة كانت إذا  يجب عليھا، اإلنفاق عن وتوقف البيت من طردھا حامالً  أصبحت أن وبمجرد حملھا، قبل ماديا

إن كانت المرأة تعيش بمفردھا أو مع والديھا وغير معتمدة على  إما  ".الخدمات أو الموارد أو الفرص من حرمان' باعتباره ذلك يُصنف أن

  صديقھا مادياً، يجب أن تُصنف الحادثة على أنھا "إساءة نفسية/عاطفية".

	مثال

ً لمنظمتك لإلبالغ عن أنھا ھي وصديقھا البالغ 16أم تحضر ابنتھا ذات  ً من ال 17عاما  عمر يمارسان الجنس. عاما بعد التحدث مع الفتاة،  

تصنف  فكيف القانون المحلي في بلدك يعرِّف ھذا الحادث بأنه "ھتك عرض".   توضح أنھا لم تتعرض لإلكراه أو اإلجبار على ممارسة الجنس. 
 أنت ھذا الحادث لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي؟

نظراً إلى أن النشاط الجنسي الرضائي  اع حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي على التعريفات القانونية لبلد بعينه. ال تستند أنو تذكر:
ً على النوع االجتماعي ألغراض نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي، لن يُعتبر ھذا الحادث من  الللقصر  ً قائما يُعتبر عنفا
 ولكن ال يزال عليك ملء نموذج استقاء المعلومات ويجوز لك توفير الخدمات تبعاً لالحتياجات المبينة.   ف القائم على النوع االجتماعي.قبيل العن

ً على النوع االجتماعي" بدالً من كونه أحد األنواع األساسية من  ومع ً قائما ذلك، عند تصنيف ھذا الحادث يجب أن تشير إلى كونه "ليس عنفا
 عنف القائم على النوع االجتماعي.ال
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جاءتك المرأة بعد والدة الطفل لإلبالغ عن أن صديقھا يرفض اآلن االعتراف بالطفل وتوقف عن دعمھا مادياً، يجب أن يُصنف ذلك على  إذا
   أنه 'حرمان من الفرص أو الموارد أو الخدمات".

ت ختان اإلناث. ألن ذلك ھو فعل من قد ينشأ بعض االرتباك بشأن كيفية تصنيف حاال – اإلناث / تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ختان
 اعتداًء جسدياً. ليسيجب أن يُصنَّف على أنه اعتداء جنسي و يؤثر على األعضاء التناسلية،أفعال العنف الجنسي الذي 

 

 

	:الحالة سياقات

 من االجتماعي النوع على القائم العنف عن الشائعة والتعريفات المصطلحات بعض تشمل أال تعمدت التصنيف أداة فإن مسبقاً، نوقش كما
 على الجنسي االعتداء أو الجنسي واالستغالل الحميم، الشريك عنف مثل االجتماعي، النوع على القائم للعنف األساسية األنواع ضمن

ً  اعتبارھا على العادة جرت التي األطفال،    .4االجتماعي النوع على القائم للعنف أنواعا

فئات سياقات الحالة  تشمل .الحاالت سياقات باعتبارھا الفئات ھذه إلى االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام يشير

 مصطلحات مثل:

 الحميم الشريك عنف  
 لألطفال الجنسي االستغالل 
 الصفقات جنس/  الجنسي االستغالل  
 المبكر الزواج 

 الجنسي الرق 

 الضارة التقليدية الممارسات 

ً  تُعتبر ال الحالة سياقات أن رغم  الحوادث فمسجل .تضيع ال المعلومات ھذه أن إال االجتماعي، النوع على القائم العنف من أساسية أنواعا

ً  ستحدد مدمجة صيغ على يحتوي  المعلومات مع االجتماعي النوع على القائم العنف نوع بين الجمع خالل من الحالة سياق فئات تلقائيا

 بواسطة التقاطھا يتم حاالت سياقات يلي فيما التفصيل، من بمزيد ذلك كيفية سيوضح 5 الفصل أن حين في .الحادثة عن المسجلة األخرى

 ).الملحق بالعنف القائم على النوع االجتماعي (انظر  الفئات وتعريفاتھا وصيغھا مدرجة في أداة تصنيف ھذه  .الحوادث مسجل

  

                                                            
 السياق على يعتمد فھو ذاته، العنف فعل على تعريفھا يعتمد أن من بدالً ) 1 :رئيسيين لسببين للحوادث نافعة تصنيف فئات تكون أن تصلح ال فھي  4

 يقصي وال البعض بعضھا مع تتداخل الحالة سياق تعريفات) 2 ،)الخ الناجية، وعمر العنف، أعمال يرتكب من مثل( العنف أعمال فيه وقعت الذي
 اآلخر منھا الواحد
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 واالعتداء االغتصاب( العنف من أنواع عدة يتضمن وقد الناجية وبين الحادثةمرتكب  بين للعالقة طبقًا يعّرف الحميم الشريك عنف .1
 القائم العنف نوع تحليل طريق عن يمكن  .الحوادث تسجيل في تضاربًا يسبب قد مما ،)العاطفية/النفسية واإلساءة والجسدي الجنسي
 حميم شريك مع العالقة سياق في ارتكبت التي الحوادث على التعرف الحادثةمرتكب ب الناجي وعالقة االجتماعي النوع على

   .وتحليلھا

 االجتماعي النوع على القائم العنف نوع  الحادثةمرتكب   الحادثة سياق

 = الحميم الشريك عنف

 
 

 + سابق شريك/  حميم شريك

  اغتصاب 
 جنسي اعتداء
 الجسدي االعتداء
 الموارد من الحرمان
 العاطفية/  النفسية المعاملة إساءة

 تسجيل في تضارب إلى يؤدي وقد الجنسي، العنف صورة من العديد ويتضمن الناجي، لعمر طبقًا لألطفال الجنسي االستغالل يعرَّف .2
 الحوادث من أيٌ  بسھولة يحلل أن الناجي وعمر) واالغتصاب الجنسي االعتداء( الحوادث من نوعين بتحليل للمرء يمكن .الحوادث
 .لألطفال جنسي استغالل حادثة تُعدّ  عنھا المبلغ

الحادثة سياق الناجية عمر   المدعى عليه مرتكب الحادثة    النوع على القائم العنف نوع  
 االجتماعي

 جنسي استغالل
 لألطفال

نوع أي + طفل =  + 
 اغتصاب

جنسي اعتداء  

 من أيٌ  تحليل الناجية، وعمر الحادثة بتحليل للمرء يمكن .القسري الزواج حادثة وقت الناجي لعمر طبقًا يعرَّف المبكر الزواج .3
 .مبكًرا زواًجا يعد عنھا المبلغ الحوادث

الحادثة سياق  على القائم العنف نوع  الحادثة المدعى عليهمرتكب    الناجية عمر  
االجتماعي النوع  

المبكر الزواج نوع أي + طفل =  القسري الزواج +   

 

فان  الصفقات جنس و المحتمل الجنسي االستغالل .4  بالحادثة المحيطة الظروف إلى باإلضافة ،مركب الو الناجي بين للعالقة طبقًا يُعرَّ
ل يتضمن .الحوادث تسجيل تضارب إلى يؤدي وقد ،)الجنسي االعتداء أو االغتصاب مثل(  بـ اإلجابة فيه يمكن عموًدا الحوادث مسجِّ
 انطباًعا يعطي الذي األمر وھو" عنھا؟ المبلغ الحادثة سياق في الخدمات أو/و المنافع أو/و للسلع تبادل حدث ھل" السؤال على ’ال/نعم’

    .طبيعته في استغالليًا عنه المبلغ الجنسي العنف كان إذا عّما

ل أن يمكن ال .زمنية فترة مدار على الجنسي العنف من أفعال عدة فيھا ترتكب الظروف بأنه يعّرف المحتمل الجنسي الرق .5  يسجِّ
ل ل يتضمن .الواحدة المرة في منفردة واحدة حادثة سوى الحوادث مسجِّ  تّمت قد الحادثة كانت إذا ما على للداللة عموًدا الحوادث مسجِّ
 االحتجاز) ج) اإلجباري التجنيد( مسلحة لجماعة االنضمام على اإلكراه) ب ؛)التھريب( باإلكراه النقل) أ :لآلتي الناجي تعّرض أثناء
ً  باعتبارھا إليه يُشار حادثة أي بشأن تحذيراً  الحوادث مسجل وسيبرز .االختطاف أو رغبتھا/رغبته ضد  التي الحوادث لتحديد اختطافا
 .الجنسي الرق على تنطوي قد

 لتمييز    .الحادثة فيه وقعت الذي المكان في المحلية والدينية والثقافية االجتماعية للقيم طبقًا تعّرف الضارة التقليدية الممارسات .6
 استقاء نموذج يتضمن فيه، وقعت الذي بالسياق خاصة ضارة تقليديةٍ  ممارساتٍ  تعد التي االجتماعي النوع على القائم العنف أعمال
 التقليدية الممارسات أنواع من نوًعا يمثل كان االجتماعي النوع على القائم العنف كان إذا ما لبيان سؤاالً  المبدئي والتقييم البيانات
 .السياق في صلة ذات ضارة تقليدية ممارسات 4 أكثر من واحدة أنھا على الحادثة لتعرِّف محليًا اإلجابات تخصيص بيج .الضارة
ل سيتمكن  الضارة التقليدية الممارسات على" ال/نعم"بـ فيھا أجيب التي المّرات عدد عن كـَميّة بصورة التعبير من الحوادث مسجِّ
 .المخصصة األنواع من نوع كل ومعدل

  

 



 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام دليل 3.17 

 

 المدعى عليه الحادثةمرتكب  ضارة؟ تقليدية ممارسة  الحادثة سياق
 النوع على القائم العنف نوع

 االجتماعي
 ممارسة أي +  ممارسة أي + العروس اختطاف -نعم =  ضارة تقليدية ممارسة

بتر/تشويه األعضاء   =  ضارة تقليدية ممارسة
  التناسلية لإلناث/ختان

  جنسي اعتداء +  أي ممارسة +

 

 الكثير يُعد ال  .حدة على حالة لكل التفاصيل كافة تلتقط ال التصنيف أنظمة أفضل حتى أن إال وتحليلھا، البيانات لجمع مھم التصنيف أن ورغم

ً  التفاصيل ھذه من ذلك، فإن ھذه التفاصيل ضرورية لتوفير الخدمات وينبغي التقاطھا في ملف حالة  ومع .تالبيانا تحليل ألغراض ضروريا
  .العمالء

 

  	



ل 3.18 نيف أداة  :3 الفص ف تص ائم العن ى الق وع عل اعي الن  االجتم

 

	الخالصة
بھدف تنسيق  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي كجزء من أنشئت

على إنتاج بيانات قابلة للمقارنة والتبادل ويمكِّن  القائم على النوع االجتماعي، مما سيساعد العنف وتوحيد المصطلحات وعمليات جمع بيانات
 .تحسين تحليل تلك البيانات

 

 

 

	تذكرھا يجب ھامة نقاط

عن إجراءات  فضالً  القائم على النوع االجتماعي العنف أنواع وتعريفات توحيد القائم على النوع االجتماعي العنف أداة تصنيف تضمن
 .تصنيف الحوادث بحيث تتمكن المنظمات من مناقشة وتبادل وتجميع البيانات الموثوق بھا بمزيد من السھولة

ستُستخدم لتصنيف جميع الحوادث المبلغ  والتي القائم على النوع االجتماعي العنف أداة التصنيف األنواع الستة األساسية من تتضمن
 .عنھا

القائم على النوع االجتماعي إلى توحيد تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي ألغراض جمع البيانات.  أداة تصنيف العنف تھدف  
أن تقوم إدارة الحالة على  وينبغي  لھذه األداة أو التصنيف الناتج عنه أال يؤثر على كيفية أو ماھية الخدمات المقدمة إلى الناجيات.  ينبغي

   مة واإلحاالت للناجيات وينبغي أال تُحدد من قبل مقدم الخدمة والعميلة، وليس بحسب تصنيف الحادث.توفير جميع الخدمات الالز

إبالغ عدة ناجيات عن تعرضھن للحادث ذاته، ينبغي معاملتھا بوصفھا حوادث منفصلة. عند 

القائم على النوع  العنف ة الرئيسية منمن بين األنواع الست الشائعة القائم على النوع االجتماعي العنف يتم تضمين بعض فئات لم
تُعرف على أساس سياق الحادث وليس فعل العنف المحدد؛ وھي تسمى "سياقات الحالة" وتحسب تلقائياً بواسطة مسجل  ألنھا االجتماعي
 الحوادث.

	!توقف

أن تتحقق من إجاباتك في مفتاح اإلجابات  تذكر   .في المصنف) 3،6-3،4المتبقية ( 3، توقف للحظة للقيام بأنشطة الفصل 4قبل االنتقال إلى الفصل 

 .بالمصنف



 

 

 نماذج استقاء المعلومات والموافقة : 4 الفصل

 

 النوع االجتماعينظام إدارة معلومات العنف القائم على 

  
 

 

 

 دليل المستخدم

  	



 

 

	نماذج استقاء المعلومات والموافقة	 :4 الفصل
 

 

الرئيسية األفكار

 القائم على نموذج استقاء المعلومات والتقييم المبدئي ھو نموذج موحد يستخدمه مقدمو الخدمة عند إجراء استقاء المعلومات المبدئي مع عمالء العنف

 1 فھو يساعد على ضمان:   النوع االجتماعي.  2و التعريفية المعلومات استبعاد على القضاء طريق عن العميل يةخصوص)  جميع قيام)

 .متسق نحو على االجتماعي النوع على القائم بالعنف المتعلقة الرئيسية البيانات نقاط من موحدة مجموعة بجمع الخدمة مقدمي

ةفردي ةلكل حادث ةويتم أيضاً تعيين رمز الحادث  يتم اإلبالغ عنه. ةإضافي ةينبغي استكمال نموذج جديد الستقاء المعلومات والموافقة لكل حادث. 

 أنواع من األسئلة 3يتضمن نموذج استقاء المعلومات والتقييم المبدئي : 

oالتي ينبغي جمعھا من قبل جميع مقدمي الخدمة، على  الرئيسية المتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي مجموعة موحدة من نقاط البيانات
   .(*) ويُشار إليھا برمز النجمة    .التجميعية أن يتم إدخالھا في مسجل الحوادث ألغراض التحليل وإعداد التقارير

o ًاً للسياق الذي سيتم استخدامھا أسئلة قابلة للتخصيص والتي سيتم جمعھا من قبل جميع مقدمي الخدمة، ولكن يجب أن تكون مصممة خصيص
كما سيتم إدخال ھذه البيانات في مسجل   .المائل)، أما النص الذي يمكن تعديله فيظھر بالخط (يُشار إلى ھذه األسئلة برمز الدائرة    فيه.

   .الحوادث ألغراض التحليل والتقارير التجميعية

o.ولن يتم إدخال ھذه األسئلة في   يمكن تعديل جميع األسئلة األخرى في نموذج االستقاء أو حذفھا بحسب احتياجاتك المؤسسية والبرنامجية
   .مسجل الحوادث

 المعلومات اإلدارية، معلومات عن الناجين، تفاصيل  --تغطي األقسام األربعة األولى  :أقسام ستةيتضمن نموذج استقاء المعلومات والتقييم المبدئي
 --القسمان األخيران بينما يركز  واألشخاص المعنيين. ةتتعلق بالمعلومات التي تحيط بالحادث – المدعى عليه الحادثةمرتكب ،  معلومات عن ةالحادث

 .اً على تقييم ورفاھة الناجين وقت التقرير، واإلجراءات المستقبلية الواجب اتخاذھاأساسً  –اإلجراءات المزمعة/اإلجراءات المتخذة، ونقاط التقييم 

 ًوليس مكمالً له.يتمثل الھدف من النموذج في أن يكون بديالً للنموذج الذي تستخدمه حالي ً الجھات الفاعلة طابعھا الخاص على  ضفيأن تلذا يُحبذ    ا
  النموذج، عن طريق تعديله لتلبية االحتياجات الخاصة بإدارة الحاالت لديھا.

يقدم إال توجيھات حول كيفية ملء نموذج استقاء المعلومات بشكل صحيح ألغراض  دليل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ال
وال يجوز إال لمقدمي الخدمات المدربين   يتضمن توجيھات بشأن كيفية إجراء استقاء المعلومات والتقييم المبدئي مع العميل. ال إال أنه جمع البيانات،

 .من العنف القائم على النوع االجتماعي تلقي التدريب حول كيفية استخدام نموذج استقاء المعلومات والموافقة بالفعل على العمل مع الناجين

وفي جميع  الخاص بنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي  ينبغي لنموذج الموافقةو ً أن يصحب نموذج استقاء المعلومات دائما
والغرض من ذلك، ومع  حادثةوقد ُوضع لضمان أن يشرح مقدمو الخدمات بوضوح للعمالء الطرق المختلفة التي يتم بھا تبادل معلومات ال  األحوال.

يميز النموذج بوضوح بين تقاسم  من، ويكون للعمالء القدرة على التحكم في األشخاص الذين لھم حق الوصول إلى المعلومات والسبب في ذلك.
تاتاً إرفاق نموذج الموافقة لضمان سرية العميل، يُحذر ب   البيانات التعريفية وغير التعريفية المعلومات ويقتضي الحصول على إذن منفصل لكل منھما.

 بنموذج استقاء المعلومات مباشرةً.



 

 

 

نموذج استقاء المعلومات والتقييم  :يتناول ھذا الفصل ويناقش نموذجين ھامين في نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

 نموذج االستقاء اختصاراً (المبدئي   ).نموذج الموافقة اختصاراً (ة على اإلفراج عن المعلومات ونموذج الموافق) قبل البدء، يجب عليك  

من ج  لحقالميمكن االطالع على ھذه الوثيقة بالرجوع إلى   .التي تحتوي على ھذين النموذجين" نموذجي االستقاء والموافقة"طباعة وثيقة 

 نظام موقع من تنزيله أو المستخدم دليل أسطوانة في والموارد األدوات بقسم" نموذجي االستقاء والموافقة"، والنقر على زر دليل المستخدم

  tools/-more/gbvims-http://gbvims.org/learn: التالي العنوان على المعلومات إدارة قبل البدء، يجب عليك طباعة وثيقة .

 نموذج استقاء المعلومات ونموذج الموافقة :التي تحتوي على ھذين النموذجين" االستقاء والموافقةنموذجي " .  ورغم أنھما مدرجان في  

ً  ليساا مالوثيقة نفسھا، إال أنھ    .نموذجاً واحداً ولحماية سرية العميل يُحذر بتاتاً إرفاقھما معا

يمكن االطالع على ھذه الوثيقة بالرجوع   ." نموذج ممارسة استقاء المعلومات"لبدء فھي أما الوثيقة الثانية التي يجب عليك طباعتھا قبل ا

 أو المستخدم دليل أسطوانة في والموارد األدوات بقسم" أدوات ممارسة دليل المستخدم"، والنقر على زر المرفق د من دليل المستخدمإلى 

 guide/‐tools/user‐more/gbvims‐http://gbvims.org/learn .: التالي العنوان على المعلومات إدارة نظام موقع من تنزيله

‐ 4،2وبالنسبة لألنشطة   . في المصنف 4،7‐4،1تشير إلى األنشطة ! طوال ھذا الفصل ستكون ھناك سبعة مربعات بعنوان جرب بنفسك

 . سيناريو يُستخدم بعد ذلك ليشرح لك كل قسم من أقسام نموذج استقاء المعلومات خطوة بخطوة يقدم لكس، 4،7 تم تصميم وتخصيص  

ً  التدرب علىبحيث يمكنك  تطبعھامن األفضل أن   .نموذج ممارسة استقاء المعلومات مسبقاً كي تتمكن من تنفيذ ھذه األنشطة    .ملئھا يدويا

 السيناريو إلى باإلضافة سيناريوھات، ثالثة تقديم تم :مالحظة .بالمصنف إلجاباتا مفتاح قسم خالل من عملك من تحققال على قادراً  ستكون

نسخ كاملة  أربعلذا ننصحك بطباعة  .المعلومات استقاء نموذج ملء التدرب على على لمساعدتك 4،13-4،11 لألنشطة أعاله، المذكور

  من نموذج ممارسة استقاء المعلومات.

 األساسية المصطلحات

	  يسمح لك ھذا الرمز أن تميز بين الحوادث.  . ةرمز مميز يُخصص لكل حادثھو  :ةالرقم التعريفي للحادث

مع السماح للحوادث المتعددة التي يبلغ عنھا الناجي نفسه بأن تكون مرتبطة ھو رمز يمكن إسناده لكل من الناجين، كي تظل ھوية العمالء مستترة  لناجي:ارمز  
 بعضھا ببعض ويمكن تتبعھا ألغراض إدارة الحاالت.

موافقة لمعني ھو فھم ضمني والتزام من جانب مقدمي الخدمات بأن أي معلومات يكشف عنھا أحد الناجين لن يتم تبادلھا مع اآلخرين، إال إذا منح الشخص ا السرية:
 وال تنطوي السرية فقط على كيفية جمع المعلومات، ولكن أيضاً كيف يتم حفظھا وتبادلھا. صريحة ومستنيرة على ذلك.

فات الشخصية، مثل اسم الشخص ومحل اإلقامة  :1بيانات مجھلة ھي بيانات التي ال يمكن ربطھا بفرد بعينه أو بمجموعة من األفراد عن طريق حذف كل المعرِّ
 قد يكون من الضروري النظر في حذف تفاصيل أخرى لتجنب احتمال الكشف عن ھوية فرد بعينه أو مجموعة من األفراد. والموقع.

على  تُستخدم عادة لإلشارة إلى عمود في قاعدة بيانات أو حقل في نموذج إدخال البيانات أو نموذج حقل البيانات ھو المكان الذي يمكنك حفظ البيانات فيه. –2حقل 
 شبكة اإلنترنت.

 Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring ).2007بتصرف من منظمة الصحة العالمية ( 1
sexual violence in emergencies.  

http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf 
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	نماذج استقاء المعلومات والموافقة
أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي ويشرح كيف توحد أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي  الثالثيقدم الفصل 

 خدمات مقدمي قبل من البيانات جمع كيفية توحيد نحو للغايةرغم أنھا تمثل خطوة أولى ھامة   .واإلجراءات المستخدمة لتصنيف الحوادث

 من العديد ثمة لكن  ).العنف ةحادث نوع وھي( واحدة بيانات نقطة توحيد تضمن التصنيف أداة أن إال االجتماعي، النوع على القائم العنف

ً  تحتاج التي األخرى الھامة البيانات نقاط  توجد عدة أسباب لھذا االختالف، تشمل بعضھا:  .الخدمة مقدمي بين موحدة تكون أن إلى أيضا

  يقرر مقدمو الخدمات جمع معلومات مختلفة تتعلق بنقاط بيانات مختلفة؛ لذا فإن نماذج استقاء المعلومات بين مقدمي
 الخدمات ال تحتوي على نقاط بيانات محددة ومشتركة.

  في صورة "امأل الفراغ" مما يسمح بتباين واسع داخل المنظمة الواحدة وبين  إجاباتتتضمن الكثير من نماذج االستقاء
 المنظمات.

  وحتى عندما يستخدم مقدم الخدمات فئات االستجابة المحددة في نماذج االستقاء، فإن فئات االستجابة ھذه تختلف في كثير
 مي الخدمات اآلخرين.ن مقدعمن األحيان إلى حد كبير 

تؤدي ھذه المشاكل إلى مستوى عاٍل من التباين في البيانات التي تم جمعھا ويجعله من الصعب إجراء المقارنات المجدية أو تبادل ھذه 
المبدئي للمساعدة في تم تطوير نموذج استقاء المعلومات والتقييم   .البيانات أو تحليلھا فيما بين مقدمي الخدمات والبرامج والمواقع الميدانية

أخالقياً التغلب على ھذه التحديات وضمان قيام مقدمي الخدمات بجمع البيانات المماثلة بفعالية مما يمكن مقارنتھا وتبويبھا وتحليلھا وتبادلھا 
 .بعد جمع البيانات

 يقوم نموذج االستقاء بوظيفتين رئيسيتين ھما:

  



 

 

 . الحاالت إلدارة المحددة االحتياجات لتلبية الكفاية المرونة على الحفاظ مع الخدمة مقدمي قبل من جمعھا يتم التي البيانات توحيد .1

 :ويتحقق ذلك عن طريق استخدام ثالثة أنواع مختلفة من نقاط البيانات 

 

مرتكب إدراج البيانات المجھلة فقط، مما يعني أنه ليست ھناك معلومات تعريفية بالنموذج يمكن ربطھا مباشرةً بالناجي أو  .2
يتحقق ذلك عن طريق استبدال المعلومات   .للعميل واألمن لجميع المعنيين أو مقدم الخدمة، مما يزيد من حماية السرية الحادثة

 :الثالثة، التي تقع في بداية نموذج استقاء المعلومات ھي رموزال  .الرموزالتعريفية ب

مجموعة موحدة من األسئلة التي تجمع البيانات من أجل نقاط البيانات الرئيسية للعنف القائم على   :أوالً

تضمن ھذه  ؛وينبغي على جميع مقدمي الخدمات جمع نقاط البيانات المطلوبة ھذه .النوع االجتماعي

األسئلة أن يتم جمع مجموعة معينة من نقاط البيانات من قبل جميع مقدمي الخدمة باستخدام نظام إدارة 
 .معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي غراض التحليل وسيتم إدخالھا في مسجل الحوادث أل 

 .في نموذج استقاء المعلومات(*) والتقارير التجميعية وھي يُشار إليھا بعالمة النجمة 

 ً  تلك مثالً( المعلومات استقاء نموذج في األخرى األسئلة جميع:ثالثا
) يمكن تعديلھا أو حذفھا بحسب  أو*  بعالمة إليھا يُشار ال التي

 احتياجاتك المؤسسية والبرنامجية. ولن يتم إدخال ھذه األسئلة في  
 .مسجل الحوادث

 ً  ھذه إلى يُشار   .يجب أن تكون مصممة خصيصاً للسياق الذي سيتم استخدامھا فيهأسئلة قابلة للتخصيص والتي سيتم جمعھا من قبل جميع مقدمي الخدمة، ولكن :ثانيا

 .كما سيتم إدخال ھذه البيانات في مسجل الحوادث ألغراض التحليل والتقارير التجميعية  .المائل بالخط فيظھر تعديله يمكن الذي النص أما ،)( الدائرة برمز األسئلة



 

 

 عن المسؤولين كل على ويتعين للترميز موحد نظام إنشاء منظمة كل على ولكن ،لرموزا ھذه تعيين أو إنشاء لكيفية محددة قواعد توجد ال
ً  يتلقوا وأن النظام ھذا استخدام كيفية بشأن دراية على يكونوا أن االستقاء نماذج ملء ، ھناك بعض للترميزعند وضع نظام   .عليه تدريبا

 النقاط العامة والھامة الواجب تذكرھا:

 . الناجين وليس الحوادث، بحسب الحاالت وتعقب تنظيم على االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام يعمل .1
 رموزو للناجين يةرمزال األرقام أما( نوعه من فريد تعريفي رقم الھ يكون أن يجب ةجديد ةحادث كل أن يعني وھذا 

 ).اختيارية فھي الحاالت أخصائي

(بحيث أال يستطيع  مجھالً أخصائي الحاالت  رمزللناجين أو ي رمزالأو الرقم  ةيجب أن يكون كل من الرقم التعريفي للحادث .2
 ).رمزأو المؤسسة صاحبة البالغ اعتماداً على ال ةأي فرد من خارج المؤسسة استنتاج أو تحديد معلومات مھمة عن الحادث

ً تقوم بجمع البيانات  1.، إذا لم يكن لديھا نظام بالفعلترميزوسيكون على مؤسستك إنشاء نظام  ً أن تدرك أنه إذا كنت حاليا ومن المھم أيضا

يير ذلك عند البدء في استخدام نظام إدارة ، ستضطر إلى تغةعن العنف القائم على النوع االجتماعي بواسطة أي وحدة أخرى غير الحادث
 .معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

 

                                                       
 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام موقع خالل من لمؤسستك للترميز نظام إنشاء حول اإلرشادات من المزيد على االطالع يمكن  1
)www.gbvims.org.في قسم "دليل التطبيق" بصفحة األدوات والموارد ( 

يقوم نظام إدارة معلومات العنف القائم على  :الرقم التعريفي للحادث :أوالً

 ً في كل مرة يتم اإلبالغ   .للحوادث المبلغ عنھاالنوع االجتماعي بالجمع وفقا

 .فيھا عن حادث جديد، ينبغي استكمال نموذج استقاء معلومات جديد يجب  

ولنموذج استقاء المعلومات (تعيين رقم تعريفي مستقل لكل حادث جديد 

 المناظر له عند تعيين رقم تعريفي، ينبغي أن يكون فريداُ وال يتكرر أبداً، ).

 .الناجي قد أبلغ عن حادث آخر في وقت سابقحتى لو كان 

ً الناجي مفيدة جداً إلدارة الحاالت من أجل تحديد العمالء أصحاب الحوادث  رموزعلى الرغم من أنھا ليست إلزامية، إال أن  :للناجي رمزيالرقم ال:ثانيا

ً على تجنب العد المزدوج خالل تجميع البي  .المتعددة الناجين للشخص الذي يقوم باإلبالغ لمقدم الخدمة للمرة  رمزيجب تعيين   .اناتكما أنھا قد تساعد أيضا

الناجي سيكون ھو نفسه المستخدم  رمزإال أن . إذا عاد ذلك الناجين نفسه لإلبالغ عن حادث آخر، يتم ملء نموذج استقاء جديد برقم تعريف حادث جديد  .األولى

 التعريفية العميل معلومات حذف من الرغم على متعددة حوادث عبر الناجين تعقب من الخدمات مقدمي يمكِّن الذي ھو للناجي يرمزال فالرقم .في البالغ السابق

 ي للناجين في مسجل الحوادث.رمزإن استُخدم، يمكن إدخال الرقم ال  .المعلومات استقاء نموذج من

ً إلى كل أخصائي حالة للحيلولة  الرموزيتم تعيين ھذه  :أخصائي الحالة رموز:ثالثا

 .دون الربط بينھم وبين حاالت محددة مباشرةً  كل شخص يقدم الخدمات للعمالء  

 في الكود إدخال يمكن  . فريد ال يمكن التعرف عليھا بسھولة رمزيجب أن يُعين له 

 .للعميل الخدمة وتقديم المقابلة بإجراء قام من لمعرفة الحقل ھذا رغم أن ھذا  
 ليس إلزامياُ، إال أنه من الممكن إدخاله في مسجل الحوادث. السؤال

!بنفسك جرب  .1

 .سيساعدك ھذا النشاط على النظر في عملياتك الحالية التي تجريھا عند ملء نموذج االستقاء وجمع البيانات  . في المصنف 4.1النشاط تمھل للحظة وقم ب



 

 

ً أو وثيقة إضافية تستوفيھا مؤسستكليس  :تذكر  .المقصود من نموذج استقاء المعلومات أن يكون نموذجا وإنما فھي تھدف إلى تبسيط  

ً قياسياً، فإن نموذج  .استبدال نماذج استقاء المعلومات الحاليةعمليات جمع البيانات عن طريق  ولھذا السبب، على الرغم من كونه نموذجا

يستخدمه نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ھو أيضا أداة مرنة يمكنك تعديلھا وتحريرھا  استقاء المعلومات الذي
طوال ھذا الفصل، ستتعلم كيفية تعديل نموذج استقاء المعلومات على النحو الذي يضمن لك   .لتلبية احتياجاتك المتفاوتة في إدارة الحاالت

 يُقصد المعلومات استقاء نموذج أن إلى اإلشارة المھم فمن ذلك، ومع . مكن تبادلھا مع مقدمي الخدمة اآلخرينجمع البيانات الموحدة التي ي

  وال يمكن لنموذج االستقاء أن يحل محل نماذجك الحالية التي تستخدمھا لمتابعة الحاالت.  .البالغ وقت حتى المعلومات جمع به

   



 

 

 أقسام:يتألف نموذج استقاء المعلومات من ستة 

 المعلومات اإلدارية .1

 معلومات عن الناجين .2

 ةتفاصيل الحادث .3

 المدعى عليه الحادثةمرتكب معلومات عن  .4

 اإلجراءات المزمعة/اإلجراءات المتخذة .5

 نقاط التقييم  .6

 تم التي المعلومات تسجيل عليك ينبغي حيث المعلومات استقاء نموذج في محددة منطقة ھو الحقل حقول؛ أو أسئلة عدة من قسم كل يتألف
أما ما تبقى من الفصل فيشرح كل قسم وحقل بنموذج استقاء المعلومات ويعطي إرشادات   .معينة بيانات بنقطة والمتعلقة الناجين من جمعھا

 حول كيفية ملئھا بشكل صحيح.

 

	إرشادات

 

 الرد في الحق له سيكون وأنه االجتماع خالل مناقشته ستتم ما للعميل توضح أن يجب المعلومات، استقاء عملية في البدء قبل :يُرجى مالحظة

ً إبالغ العميل أن أي معلومات يكشف عنھا العميل ستبقى طي الكتمان،   .تًطرح التي األسئلة من أي على الرد رفض أو ويجب عليك أيضا

ً إطالعه على أي  .ولن تطلع عليھا إال تلك الوكاالت التي يختارھا قوانين إلزامية تتعلق باإلبالغ في سياقك الخاص، كما يجب عليك أيضا

 سيتم المعلومات عن اإلفراج على الموافقة نموذج أن بإيجاز تشرح أن عليك كذلك  .ةوذلك قبل الكشف عن أي معلومات ذات صلة بالحادث

 المبدئي التقييم عملية خالل عنه الكشف تم ما بين من تبادلھا يمكن التي المعلومات باختيار له سيسمح ذلك وأن الجلسة نھاية في ملؤه
   ولكن يجب أال تقوم بملء نموذج الموافقة في ھذا الوقت.  .عليھا االطالع لھا يجوز التي األطراف وتحديد

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي يھتم في المقام األول بالبيانات التي تم جمعھا  أن إلى نظراً  – 1#  النقطة اإلرشادية

وھذا يعني أن الوكاالت أو المنظمات الخارجية   .نموذج استقاء المعلومات إال القائمون بھذه العملية يمألفي سياق تقديم الخدمات، يجب إال 

أي إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، والرعاية الطبية للناجين من العنف القائم (ت مباشرةً التي ال تشارك في تقديم الخدما

 على النوع االجتماعي، والرعاية النفسية واالجتماعية للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي ينبغي أال تمأل نموذج استقاء )

 العمالء أن من التأكد عليك يجب البدء، وقبل برمتھا، العملية خالل الناجين ورفاھة وراحة لسالمة ةاألولوي تكون أن وينبغي .المعلومات



 

 

  .تُطرح التي األسئلة من أي عن اإلجابة رفض وقت، أي في لھم، يجوز وأنه المقدمة المعلومات جميع سريةعلى  الحفاظ سيتم أنه يدركون
المعلومات أو تدوين المالحظات خالل االجتماع، يجب أن تشرح بإيجاز ما ستقوم بتسجيله، والغرض إذا كنت ستقوم بتعبئة نموذج استقاء 

 من ذلك، وضمان أن العمالء ال يمانعون من تدوينك للمالحظات.

ً  يكون أن االستقاء بنموذج يُقصد – 2#  النقطة اإلرشادية  بتعديله يقوموا كي االجتماعي النوع على القائم العنف خدمات لمقدمي قالبا
 .التنظيمية الحتياجاتھم وفقا واستخدامه  .على ھذا النحو، يمكن حذف بعض الحقول أو تعديلھا  إال أن ھناك أسئلة أخرى يجب أال تتغير  

 لضمان أن يتم جمع البيانات الھامة القابلة للمقارنة .   ترتيب إعادة المستحسن من ليس فإنه مقبول، أمر األسئلة بعض تعديل أن ورغم 
فقد يؤدي   ).5 الفصل في التفاصيل من بمزيد نتناوله والذي( الحوادث مسجل مع يتوافق بحيث معين بترتيب ُوضعت أنھا حيث األسئلة

 تغيير الترتيب إلى الخطأ واالرتباك والتأخير عند إدخال البيانات في مسجل الحوادث.

جميع الحقول ذات النجمة سيتم إدخالھا في   نموذج استقاء المعلومات.في كر أعاله، الحقول التي تعقبھا النجمة (*) يجب أن تبقى كما ذُ 
إلى تلك األجزاء  النص المائل يشير ) فھي حقول قابلة للتخصيص.أما األسئلة التي تليھا عالمة الدائرة (  وقت الحق في مسجل الحوادث.

إذا كانت مؤسستك تطبق نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي     من الحقول القابلة للتخصيص التي ينبغي عليك تعديلھا.
ات العنف ولكن إذا كنت تطبق نظام إدارة معلوم  بمفردھا، ينبغي عليك إذن تخصيصھا لتلبية احتياجات مؤسستك من حيث إدارة الحاالت.

القائم على النوع االجتماعي كجزء من إطالق مسعى مشترك بين الوكاالت حيث سيتم تبادل المعلومات مع الوكاالت األخرى، ينبغي 
تخصيص ھذه الحقول على المستوى المشترك بين الوكاالت حتى تصبح جميع الحقول القابلة للتخصيص متطابقة بالنسبة لجميع المؤسسات 

   المشاركة .

) ويُفترض أن يتم تعديلھا بحيث تتناسب مع سياقك الخاص وملف كما ترى في الصورة أدناه، يتبع حقل "بلد المنشأ" عالمة الدائرة (
على سبيل المثال، قد يُطلب من مقدم خدمة في شمال أوغندا تقديم الخدمات لناجين معظمھم من أوغندا والدول   تعريف الطرف المستفيد.

 لذلك، قد يقومون بتعديل النموذج على النحو التالي:  قراطية والسودان ورواندا وكينيا.جمھورية الكونغو الديمُ  المجاورة مثل:

 

 

 

 

The circle indicates that the italicized text 

should be modified to fit your specific 

context 



 

 

قابلة للتخصيص وينبغي أن تظل بالنموذج كما  غيرفئة "غير ذلك" في الصورة األولى ليست بالخط المائل، وبالتالي فھي  يُرجى مالحظة:
 في الصورة الثانية.

ً وفقً  م فيمكن تعديلھا من قبل وكالتك أو حذفھا إذا ل  ا الحتياجاتك وسياقك.الحقول التي ال تحمل عالمات مميزة ھي حقول قابلة للتعديل كليا
 لم يتم إدخال الردود على ھذه الحقول في مسجل الحوادث.   تكن ضرورية لبرنامجك و/أو إدارة الحاالت لديك.

ھل تقوم مؤسستي بتطبيق نظام إدارة  قبل تخصيص أو تعديل أية حقول في نموذج استقاء المعلومات، يجب عليك أوال تحديد: تذكر:
 بمفردھا أم كجزء من التطبيق المشترك بين الوكاالت؟ معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

على نحو مستقل عن غيرھا من المؤسسات في منطقتك،  إذا كانت مؤسستك تطبق نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي
كافة التغييرات على نموذج استقاء المعلومات إال أنه ينبغي إجراء   يمكنك تخصيص وتعديل الحقول المناسبة على النحو الذي تراه مناسباً.

فذلك يضمن أن جميع مديري الحاالت  .إلكترونياً على المستوى المؤسسة وليس من قبل مديري الحاالت الفردية أو في مواقع ميدانية محددة
 .قاً مع مسجل الحوادثوالمواقع الميدانية داخل مؤسستك سيستخدمون نموذج استقاء المعلومات نفسه، وأن النموذج سيظل متس

كجزء من فريق مشترك بين الوكاالت، إذن، وكما ذكر  نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي إذا كانت مؤسستك تطبق
 ن الوكاالت.أعاله، ينبغي أن تُتخذ جميع القرارات بشأن التغييرات في الحقول المطلوبة بنموذج استقاء المعلومات على الصعيد المشترك بي

فذلك يضمن أن جميع المؤسسات المشاركة كجزء من الفريق المشترك بين الوكاالت ستستخدم النموذج نفسه وتجمع بيانات يمكن تجميعھا  
 .أو مقارنتھا

ما   بھا. نموذج استقاء المعلومات ھناك العديد من الحقول التي تحتوي على مربعات يُفترض وضع عالمةطوال  – 3#  النقطة اإلرشادية
   .عند اإلجابة على ھذه الحقول تختار مربعاً واحداً فقطلم يُنص على خالف ذلك، من المھم أن 

ينبغي أيضاً أال تتردد في إضافة بعض األسئلة أو الحقول للنموذج و/أو إرفاق صفحات إضافية تحتوي على وثائق  – 4#  النقطة اإلرشادية
ولذلك، ينبغي  يتمثل الھدف من النموذج في أن يكون بديالً للنموذج الذي تستخدمه حالياً وليس مكمالً له.  إضافية مكتوبة، إذا لزم األمر.

 .تعديل ھذا النموذج لجمع المعلومات التي تحتاجھا لتلبية احتياجات إدارة حاالت عمالئك

كي تظل متوافقاً مع األھداف العامة  أبداً  تضافأال بينما تقوم بتعديل وتخصيص نموذج استقاء المعلومات، ھناك بعض الحقول التي ينبغي 
  .راجع المربع أدناه لالطالع على قائمة بھذه األسئلة التي يجب تجنبھا  لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي.

 

 مثال

	 احرص   واإلضافة إليه، ھناك بعض الحقول التي ينبغي عدم إضافتھا أبداً. على الرغم من أن القصد من نموذج استقاء المعلومات ھو أن يكون قابالً للتخصيص
 على تجنب إضافة الحقول التالية لنموذج استقاء المعلومات:

اسم الناجي وعنوانه ورقم االتصال به 

اسم أخصائي الحالة وعنوانه ورقم االتصال به 

 وعنوانه ورقم االتصال به المدعى عليه الحادثةمرتكب اسم 

،نموذج الموافقة (رغم أنه من المستحسن أن يوقع الناجي على نموذج الموافقة  
  ينبغي أن يظل دائماً منفصالً عن نموذج استقاء المعلومات)

 

 .أو في تقديم الخدمات ينبغي أال ُتدرج في نموذج استقاء المعلومات ةأي المعلومات يمكن استخدامھا لتحديد أي فرد ضالع في الحادث



 

 

	المعلومات اإلدارية	: 1 القسم

 أخصائي رمز أو للناجي يرمزال الرقم أو ةللحادث التعريفي الرقم :رموًزا تطلب حقول بثالثة االستقاء نموذج يبدأ أعاله، ُعرض كما

    .الحاالت

 وھناك  .ةحادث لكل – ةللحادث التعريفي الرقم يُسمى – رمز، تحتاج إلى تعيين المبلغ عنھا الحوادث لمتابعة – *ةالرقم التعريفي للحادث  .1

 والتمييز ومتابعة بتنظيم الرمز ھذا لك يسمح. ةللحادث جديد تعريفي رقم له يُعين أن يجب جديد استقاء نموذج كل وھي، الحقل لھذا نافعة قاعدة

 استقاء نموذج صفحات بقية في اليسار على العليا الزاوية في" ةللحادث التعريفي الرقم" اسم يحمل مربع على العثور يمكن  .الحوادث بين

 .المربعات ھذه من كل في ةللحادث التعريفي الرقم كتابة من تأكد المعلومات؛ يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة * وسيتم إدخالھا في مسجل  
    الحوادث.

 سبيل على( معينة تعريفية معلومات على الحصول االستقاء نموذج يطلب ال الناجي، ورفاھية سالمة لضمان – ي للناجيرمزالرقم ال  .2

ً   ).الخ الدقيق، والعنوان الناجي اسم المثال  يرمزال الرقم ھذا يساعد كما  .ايً رمزبدالً من ذلك، ينبغي أن يُعطى كل واحد من الناجين رقما

 ً  .الحوادث مسجل في إدخاله يمكن أنه إال إلزامي، غير الحقل ھذا أن ورغم  .البيانات تجميع خالل المزدوج العد تجنب على أيضا

 ھذا في رمزال إدخال يمكن  . بسھولة عليه التعرف يمكن ال رمز له يُعين أن يجب للعمالء الخدمات يقدم شخص كل – أخصائي الحاالت  .3

 إلزامي، إال أنه يمكن إدخاله في مسجل الحوادث.ورغم أن ھذا الحقل غير   .للعميل الخدمة بتقديم قام من لمعرفة الحقل

  .السنة وأن يُسجل بھذه الصيغة/الشھر/يجب أن يشمل ذلك اليوم  .اذكر الموعد الذي أُجريت فيه المقابلة مع العميل –* تاريخ المقابلة   .4

   .وسيتم إدخاله في مسجل الحوادث* يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة 

ولكن   .السنة وأن يُسجل بھذه الصيغة/الشھر/يجب أن يشمل ذلك اليوم  .بالفعل ةاذكر الموعد الذي وقع فيه الحادث –*  ةتاريخ الحادث  .5

في مثل ھذه الحاالت، ينبغي أن يحاول الناجي تقريب التاريخ   .ةأو شھر وقوع الحادث/يوم و تحديدبالفي بعض األحيان، ال يتذكر العمالء 

أو /إن لم يستطع الناجي إعطاء تاريخ تقريبي، ضع محل اليوم و  .تاريخ تقريبي أفضل من ال شيء على اإلطالق :تذكر  .قدر المستطاع

 '.1'الشھر المجھولين رقم  على سبيل المثال، إذا أبلغت امرأة أنھا تعرضت  

، لكنھا ال تتذكر ذلك اليوم بالضبط، 2009لالغتصاب في وقت ما في منتصف عام 

ولكن إذا قالت إنھا تعرضت   '.1'يمكنك تقدير الشھر واستبدال اليوم المجھول برقم 

 على تسجيله يجب الشھر، أووال تتذكر اليوم  2007لالغتصاب في وقت ما في عام 

   .1/1/2007 أنه

 في  .سجل بھذه الصيغةالسنة وأن تُ /الشھر/يجب أن تشمل جميع التواريخ اليوم :تذكر

 عليك سيكون ،تحديدبال معروفة غير السنة كانت إن لذا العام، إدخال يجب الحقل ھذا
   يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة * وسيتم إدخاله في مسجل الحوادث. .المقدمة المعلومات من استطاعتك قدر تقديرھا

فقط  الحوادث بيانات بجمع االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام يقوم –*شخص غير الناجي/بالغ من قبل الناجي  .6
، ھي فقط في سياق تقديم الخدمات، األمر الذي يعني أن الحوادث التي يتلقى الناجون فيھا خدمات وبالتالي يكونون حاضرين وقت البالغ

 .التي سيتم إدخالھا في مسجل الحوادث الحقل تحديد نماذج استقاء البيانات التي سيتم إدخالھا في مسجل  والمقصود من السؤالين في ھذا 

6 

5 4 

3 1  2



 

 

في عدم حضور  المبلغ عنھا الحوادث( الحوادث مسجل في إدخالھا يتم لن التي والنماذج) في حضور الناجي المبلغ عنھاالحوادث (الحوادث 

رغم أن بعض البالغات لن يتم  :مالحظة يُرجى   .وسيتم إدخاله في مسجل الحوادث* يُشار إلى ھذا السؤال بالنجمة   ).الناجي

إدخالھا في مسجل الحوادث، يجوز لمقدمي الخدمات استخدام نموذج استقاء المعلومات لتوفير الخدمات ولتوثيق البالغات غير الواردة عن 
 الناجي مباشرةً أو عبر "طرف ثالث".

 

 

 

 

  

  	

	األساسية المصطلحات

 المعلومات" اآلن!اطبع "ممارسة نموذج استقاء 

يمكن االطالع على ھذه الوثيقة   إن لم تكن قد فعلت، فبادر بطباعة "نموذج ممارسة استقاء المعلومات."   ملء نموذج االستقاء.  التدرب علىنحن على وشك 
والموارد في أسطوانة دليل المستخدم أو تنزيله  " أسفل قسم األدواتأدوات ممارسة دليل المستخدم، بالنقر على زر "المرفق د من دليل المستخدمبالرجوع إلى 

 ./http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/user-guide من موقع نظام إدارة المعلومات على العنوان التالي :

  في المصنف. 4من نموذج ممارسة استقاء المعلومات من أجل القيام بكافة األنشطة المتعلقة الفصل  أربع نسخإلى طباعة  ستحتاج مالحظة:

!بنفسك جرب		.2

التعبئة في قسم "المعلومات اإلدارية"  التدرب علىسيساعدك ھذا النشاط على   .4.2ثم أكمل النشاط  16في مصنف دليل المستخدم، اقرأ السيناريو في صفحة 
 .بالمصنف جاباتيمكنك أن تتحقق من إجاباتك في مفتاح اإل  من نموذج استقاء المعلومات.



 

 

	معلومات عن الناجين	 :2 القسم

 

وليس وقت  البالغقبل البدء، من المھم أن نالحظ أن جميع المعلومات الواردة في ھذا القسم، 'معلومات الناجي،" ينبغي أن تكون في وقت 
 .ةوقوع الحادث

إذا كان الناجي ال يعرف تاريخ ميالده، يمكنك إما تقديره أو   .السنة/الشھر/اذكر تاريخ ميالد الناجي بصيغة اليوم –* تاريخ الميالد  .1

ً  باعتباره التقدير تكتب أن يجب ،تحديدبال عمره يعرف ال الناجي كان إذا  .وقت البالغكتابة عمر الناجي  ً  وليس سنا  سبيل على( تاريخا

   .الحوادث مسجل في جاباتاإل إدخال وسيتم*  بالنجمة الحقل ھذا إلى يُشار  ").سنة 40 حوالي" المثال

   .الحوادث مسجل في جاباتاإل إدخال وسيتم*  بالنجمة الحقل ھذا إلى يُشار  اذكر جنس الناجي.  – *الجنس .2

 جاباتاإل إدخال يمكن أنه إال إلزامي، غير الحقل ھذا أن ورغماذكر عشيرة أو قبيلة أو الخلفية العرقية للناجي.  – العرق أو العشيرة .3
 .الحوادث مسجل في

مواطنيھا، أو، في أحد بلد المنشأ ھي الدولة التي يھرب منھا أحد طالبي اللجوء، والتي ھو   .اذكر بلد منشأ الناجي– * بلد المنشأ  .4

قابل للتخصيص  لإلشارة إلى أنه أو الدائرة * يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة    .حالة األشخاص عديمي الجنسية، بلد إقامتھم المعتادة

 2رقم  النقطة اإلرشاديةلالطالع على توجيھات بشأن كيفية تخصيص الحقول انظر   .سيتم إدخالھا في مسجل الحوادث جاباتاإلن أو

 .أعاله
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 اذكر جنسية الناجي إن كانت مختلفة عن بلد المنشأ. – الجنسية .5  من الحقل حذف ويمكن الحوادث مسجل في اإلجابة إدخال يتم لن 
 .حاجة ھناك تكن لم إن المعلومات استقاء نموذج

 

لن يتم إدخال اإلجابة في مسجل الحوادث ويمكن حذف الحقل من نموذج استقاء المعلومات   . ُوجدت إن الناجي، ديانة اذكر – *الديانة .6

 .إن لم تكن ھناك حاجة

 :التالية الخيارات بين من فقط واحداً  اختر  اذكر الحالة المدنية أو االجتماعية للناجي وقت البالغ.  –* الحالية المدنية/العائلية الحالة .7

  الناجي لم يسبق له الزواج وال يعيش حالياً مع شريك حميم. –أعزب 

  الناجي متزوج أو يعيش مع شريك حميم وقت البالغ. –متزوج/له رفيق 

  الناجي كان متزوجاً في مرحلة ما، ولكنه وقت البالغ لم يعد متزوجاً أو يعيش مع الزوج أو الزوج السابق. –متزوج/مطلق 

  زوج الناجي لم يعد على قيد الحياة. –أرمل 

الخيارات األربعة فقط لذا يجب أن يظل السؤال في النموذج كما يجب عدم تعديل *  بالنجمةيُرجى مالحظة أن ھذا الحقل يُشار إليه 

 .في مسجل الحوادث جاباتسيتم إدخال ھذه اإل  .لإلجابة

 الناجي يعولھم ممن غيرھم وأعمار عدد وكذلك الناجي أبناء وأعمار عدد اذكر – المعالين من وغيرھم األطفال وأعمار عدد .8
 ً  .حاجة ھناك تكن لم إن المعلومات استقاء نموذج من الحقل حذف ويمكن الحوادث مسجل في اإلجابة إدخال يتم لن.حاليا

لن يتم إدخال اإلجابة في مسجل الحوادث ويمكن حذف الحقل من نموذج استقاء المعلومات  . البالغ وقت الناجي مھنة اذكر –* المھنة .9
 إن لم تكن ھناك حاجة.

في  جاباتوسيتم إدخال اإل* يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة   .البالغ وقت في الناجي تشرد حالة اذكر  – *حالة التشرد في وقت البالغ  .10

 ):فقط واحداً حدد خياراً (يعرض نموذج استقاء المعلومات ثماني فئات للتشرد لالختيار من بينھا  .مسجل الحوادث

 :ًالشخص النازح داخليا   ً ً ھم أولئك الذين أجبروا على الفرار من ديارھم نتيجة أو سعيا لتفادي آثار نزاع المشردون داخليا
إلى  المسلح أو صراع داخلي أو انتھاكات منتظمة لحقوق اإلنسان أو كوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان والذين يسعون

 ً    .حماية أماكن أخرى داخل بلدھم األصلي أو بلد اإلقامة، ولم يعبروا حدود دولة معترف بھا دوليا

 :العائد ھو الشخص الذي كان في الس  العائد ً والذي يعود إلى بلده أو منطقة منشأه، سواء بطريقة  ابق الجئاً أو مشرداً داخليا
   .عفوية أو منظمة

 :لتفادي آثار النزاع المسلح أو الصراع الداخلي أو ھو الشخص الذي لم يسبق له أن ُشرد من وطنه نتيجة أو سعيً   المقيم ً ا
وال يُعتبر الشخص الذي ُشرد في  مالحظة:  طبيعية أو من صنع اإلنسان.االنتھاكات المنتظمة لحقوق اإلنسان أو كوارث 

 .اً، بل ھو من العائديناً، مقيمً الماضي، ولكنه لم يعد مشردً 

	األساسية المصطلحات
الذي يضم تعريفات الكثير من المصطلحات  أ ملحقالإذا كنت غير متأكد بشأن تعريف أو استخدام مصطلح ما، يمكنك الرجوع إلى المسرد في  نصيحة:

 األساسية المستخدمة في نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي.



 

 

 :الالجئ ھو الشخص الذي يكون خارج بلده األصلي أو محل إقامته المعتاد ولديه خوف له ما يبرره من التعرض   الالجئ
بسبب عنصره أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو إلى رأي سياسي معين؛ وغير قادر أو  2لالضطھاد

 .غير راغب في االستفادة من حماية ھذا البلد، أو العودة إلى ھناك، خوفاً من االضطھاد

 :البلدان التي لديھا إجراءات فردية، فإن في   طالب اللجوء ھو شخص يسعى إلى الحصول على حماية دولية.  طالب اللجوء
ً بعد من قبل البلد الذي قدمه لھا. وفي النھاية ليس كل طالب لجوء   طالب اللجوء ھو الشخص الذي لم يبت في طلبه نھائيا

 .يتم االعتراف به كالجئ، ولكن كل الجئ يكون طالب لجوء في البداية

 :الذي، في إطار القوانين الوطنية، ال يملك السند القانوني للجنسية  شخص عديم الجنسية ھو الشخص  شخص عديم الجنسية
المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية على أن الشخص الذي ال  1954من اتفاقية عام  1تنص المادة   في أي دولة.
   .لقوانين أي دولة ھو شخص عديم الجنسية اً وفقاً◌ً اً تلقائيً يُعتبر مواطنً 

 المواطن األجنبي ھو شخص موجود في بلد ليس لديه حالياً حق اإلقامة الدائمة فيه. :أجنبي مواطن 

 حدد ھذا الخيار عندما ال تكون أي من الفئات السبع أعاله منطبقة.  .منطبق غير :ال ينطبق 

 

ال  .يرجى بيان ما إذا كان العميل من عجز طويل المدى يضعف من قدرة العميل على أداء وظائفه –*عاقة؟إ ھل العميل ذو .1

 كما أو الناجي عنه يبلغ كما إما ذلك يكون أن وينبغي  .ينبغي اعتبار العجز قصير المدى، مثل كسر في الساق، من قبيل العجز

   في مسجل الحوادث. جاباتبالنجمة * وسيتم إدخال اإليُشار إلى ھذا السؤال   .الخدمات مقدمو يقيمه

 تشمل الخيارات:

  العميل ال يعاني من أي إعاقة على المدى الطويل. –ال 

  على المدى الطويل. ذھنيةالعميل يعاني من إعاقة  –ة ذھنيالاإلعاقة 

  يستخدم ساقيه).دنية على المدى الطويل (مثالً العميل ال بالعميل يعاني من إعاقة  –العجز البدني 

  وبدنية على المدى الطويل. ذھنيةالعميل يعاني من إعاقة  –والبدنية  الذھنيةاإلعاقة 

 العميل كان إذا اذكر -* ؟المستضعفين األطفال من ذلك غير أو والديه عن منفصل طفل أو مرافق دونب قاصر العميل ھل .11
 .المستضعفين األطفالغيرھم من  أو ذويھم عن المنفصلين األطفال من أو مرافق دونب قاصر يُشار إلى ھذا السؤال  

   في مسجل الحوادث. جاباتبالنجمة * وسيتم إدخال اإل

 ال 

  دون مرافق (ويُسمى أيضا طفل غير مصحوب) ھو الطفل الذي انفصل عن الوالدين وغيرھم من األقارب وال يلقى بقاصر
    يتحملون مسؤولية القيام بذلك.رعاية من قبل الكبار الذين، بحكم القانون أو العرف، 

                                                       
 إعالن أو 1969 عام الوحدة منظمة اتفاقية في األطراف الدول حالة في الصراع من لفرارل أو 1951 لعام الالجئين اتفاقية في المحددة لألسباب  2

 .الالجئين باسم يعرفون من ھم 1984 لعام  الالجئين بشأن كارتاخينا

!توقف

 المناسبة. حالة التشردمن المصنف لممارسة إدخال  4.8راجع األنشطة في 



 

 

 بالضرورة ليس ولكن العرف، أو القانون بموجب السابق األولي الوصي أو األبوين، كال عن فُصل طفل ھو منفصل طفل 
 وبالتالي، قد يشمل ذلك األطفال برفقة أعضاء بالغين آخرين في األسرة.  .اآلخرين األقارب من

  المستضعفونيمكن أن يشمل األطفال  - ن واآلخر المستضعفوناألطفال:  
o  من يعيش بدون دعم كاٍف من البالغين (مثالً في أسرة يعاني فيھا الوالدان من أمراض مزمنة، أسرة شھدت

 مؤخراً حالة وفاة من مرض مزمن، أسرة يرأسھا أحد األجداد، و/أو أسرة يرأسھا طفل)؛

o  أو)رعاية أو في الشوارعمثالً، في دار (من يعيش خارج الرعاية األسرية ، 

o .من يعاني من التھميش أو الوصم أو التمييز 

o اليتيم  

ً وتعيش مع والدتھا، لإلبالغ عن حادث 18إذا أتت عميلة، تحت سن  :مالحظة يعتبر من األطفال غير المصحوبين أو  فال، ھابمفرد ةعاما
 المنفصلين.

 سنة): 18إذا كان العميل طفل (تحت فقط األسئلة األربعة التالية تشمل قسماً فرعياً من نموذج استقاء المعلومات ينبغي ملؤه 

 

كان العميل إذا   .إليھا حاجة ھناك تكن لم إن حذفھا ويمكن الحوادث، مسجل في القسم ھذا في األسئلة على جاباتاإل من أي إدخال يتم لن
 .2بالغاً، يمكنك تخطي ھذا القسم الفرعي واالنتقال مباشرةً إلى القسم 

ً 18 من أقل( طفالً  الناجي كان إذا  .8  .بمفرده يعيش كان إذا ما اذكر سنة، 18 من أقل العميل كان إذا – وحده؟ يعيش ھل) عاما

 2انتقل إلى القسم  – ‘نعم’إن كانت اإلجابة 
 ما تبقى من ھذا القسم.أكمل  – ‘ال’إن كانت اإلجابة 

ً  يقيم العميل كان إذا —وليه؟ وبين بينه العالقة ھي ما ما، شخص مع يعيش الناجي كان إذا .9  حدد( بينھما العالقة اذكر وليه، مع حاليا

 ):فقط واحداً  خياراً 

  الناجي يعيش مع والدته أو والده أو وليه القانوني. —الوالد/ولي األمر 

  ف أحد الوالدين أو الزوجالقريب بخ—القريب 

 الناجي يعيش مع الزوج القانوني أو مع الشريك الحميم. —الزوج/الرفيق 

  (إذا كان "غير ذلك" حدد العالقة) ة، كما ھو الحال عندما يخضع الطفل لرعاية يتشمل ھذه الفئة الرعاية المؤسس —غير ذلك

 الدولة.

 ):فقط واحداً  خياراً  حدد( الناجي لولي الحالية االجتماعية الحالة حدد —للولي؟ الحالية االجتماعية الحالة ھي ما .10

 أعزب 

 متزوج/مرافق 

 مطلق/منفصل 

 أرمل 

 (مثالً ولي الناجي ھو مؤسسة رعاية) غير معروف/ال ينطبق 

14 

13 

16 

15 



 

 

 .للولي الرئيسية الوظيفة اذكر - للولي؟ الرئيسية الوظيفة ھي ما .11

 

	ةتفاصيل الحادث	: 3 القسم

 

وقت  ليسو ةوقت وقوع الحادث" ھي ةعلى عكس 'معلومات الناجي'، فإن جميع المعلومات الواردة في قسم "تفاصيل الحادث :مالحظة
 البالغ.

 تجنب من تأكد ولكن( نفسه العميل بألفاظ ةالحادث عن موجز بتسجيل القسم ھذا لك يسمح – ةوصف الحادث/ةالحادث تقرير عن .1

 ظھر على الفارغة المساحة استخدام أو المتوفرة المساحة توسيع يمكنك األمر، لزم إذا  !).كاألسماء تعريفية معلومات استخدام

	!بنفسك جرب .3		

 معلومات" قسم تعبئة التدرب على على النشاط ھذا سيساعدك. 16 الصفحة في 4.3 النشاط أكمل المصنف في السيناريو نفس باستخدام

 .بالمصنف اإلجاباتيمكنك أن تتحقق من إجاباتك في مفتاح   .المعلومات استقاءالتدرب على  نموذج في" الناجي

7 

6

5 

1 

4 

2 

3 



 

 

 نموذج في بھا باالحتفاظ ننصح الحوادث، مسجل في إدخالھا يتم لن القسم ھذا في تُدون التي الرواية أن من الرغم على  .الصفحة
 .المعلومات استقاء

نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي للسياقات اإلنسانية التي  وضع  —* ةمرحلة التشرد وقت وقوع الحادث .2

 .يكون الناس أكثر عرضة بشكل خاص للعنف القائم على النوع االجتماعي في مختلف مراحل التشرد . يكون التشرد شائعاً فيھا

آثار نزاع مسلح أو صراع داخلي أو انتھاكات منتظمة لحقوق يحدث التشرد حينما يتعين على األفراد مغادرة منازلھم بسبب 
مرحلة من التشرد وقت  .التشرد قبيل من ليسمجرد السفر من مكان إلى آخر   .اإلنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع اإلنسان

قبل أو  ةالحادث تأي وقع(ھا تشير إلى األجزاء المختلفة من حياة الشخص، في إشارة إلى الفترة الزمنية التي ُشردوا في ةالحادث

  ).أثناء أو بعد نزوحھم عن منازلھم

ح مرحلة تشرد الناجي عند وقوع الحادث    .في مسجل الحوادث جاباتوسيتم إدخال اإل* يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة   .ةفي ھذا الحقل، وضِّ

 فقط): واحدلديك سبعة خيارات لالختيار من بينھا (تأكد من تحديد خيار  

 صراع أو مسلح نزاع آثار بسبب أبداً  للتشرد يتعرض لم البالغ وقت في شخص ھو —في المجتمع المحلي /غير مشرد 

 .اإلنسان صنع من أو طبيعية كوارث أو اإلنسان لحقوق منتظمة انتھاكات أو داخلي

  وقع قبل الوقت الذي تشرد فيه العميل عن وطنه. ةتشير إلى أن الحادث –ما قبل التشرد 

  وقع أثناء انتقال الشخص من وطنه إلى مكان لجوئه. –أثناء الفرار 

 ويشمل ذلك المشردين داخلياً والالجئين. .مشرداً  فيھا الشخص كان التي الزمنية الفترة خالل وقع – اللجوء أثناء 

  وقع أثناء عودة الشخص إلى موطنه من مكان اللجوء.  –أثناء العودة/العبور 

  وقع بعد أن عاد العميل إلى موطنه بعد التشرد. ةلى أن الحادثتشير إ –بعد التشرد 

 غير ذلك 

 

 

مراحل التشرد



 

 

 

 

 

!توقف

.ةالمناسبة وقت وقوع الحادث حالة التشردإدخال  للتدرب علىمن المصنف  4.8راجع األنشطة في 

الناجية تبلغك اليوم بأنھا 
تعرضت لالغتصاب 

 اليوم

 

 وقوع وقت التشرد مرحلة
  :الحادث

 ما بعد التشرد

 تشرد الناجية

تعرضت الناجية 
يومين من  قبللالغتصاب 

 التشرد

 

عودتھا  بعدالناجية تبلغك 
 وقوع وقت التشرد مرحلة إلى موطنھا

  :ةالحادث

 ما قبل التشرد
 تشريد الناجية



 

 

 

 

 مسجل في جاباتاإل إدخال وسيتم*  بالنجمة الحقل ھذا إلى يُشار  .ةالذي وقع فيه الحادث اذكر التوقيت –*  ةتوقيت وقوع الحادث .1

 فقط) واحداً تعديلھا (اختر خياراً  ال يمكنالخيارات األربعة المقدمة   .الحوادث

  ًا (شروق الشمس إلى الظھر)صباح 

 (الظھر إلى غروب الشمس) ًعصرا 

 (الغروب إلى شروق الشمس) المساء/الليل 

 قع قد و ةالحادث تأو إذا كان ة/ال ينطبق (على سبيل المثال عندما يكون العميل غير متأكد من زمن وقوع الحادثغير معلوم
 خالل فترة طويلة من الزمن)

أو * يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة   .ةفيه الحادث تاذكر المكان الذي وقع – *  ةفيه الحادث تالمكان الذي وقع/ةموقع الحادث .2

لديك سبعة خيارات لالختيار من بينھا  .سيتم إدخالھا في مسجل الحوادث جاباتلإلشارة إلى أنه قابل للتخصيص وان اإل الدائرة 
 ):فقط واحداً حدد خياراً (في نموذج استقاء المعلومات 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 غابةمنطقة شجيرات/ 

  حديقة/حقل مزروع 

 مدرسة 

 لطريق 

 منزل العميل 

 الحادثةمرتكب  منزل 

  ذلك (اذكر التفاصيل)غير 

إال أنه ينبغي   .تظھر ھذه الفئات بالخط المائل إذ يُقصد بھا أن يقوم مقدمو الخدمات باإلضافة إليھا أو تعديلھا أو حذفھا اعتماداً على السياق

النوع االجتماعي في  لھذه التغييرات أن تكون متسقة بين جميع مقدمي الخدمة الذين يستخدمون نظام إدارة معلومات العنف القائم على
 النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام إطار في الوكاالت بين مشترك نشاط إطالق من جزء مؤسستك كانت إذا أما  .منطقة معينة

 .اآلخر دون واحد طرف من تغيرھا عدم وينبغي المشاركة، الوكاالت جميع جانب من الفئات ھذه اختيار ينبغي االجتماعي، كانت وإذا  
مؤسستك ھي الجھة الوحيدة التي تستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي في منطقتك، أو إذا كنت ال تتبادل 

   البيانات حالياً، فأنت بحاجة فقط للتأكد من أن جميع المواقع الميدانية تستخدم الفئات نفسھا.

 .إلى ھذه القائمة" الحادثةمرتكب منزل 'من الممكن إضافة فئة  إذا قمت بذلك، يجب عليك أن تدرك أنه في بعض األحيان يقيم العميل  

ً  المھم من  . في ھذه الحالة، ينبغي دائما تحديد منزل العميل  .في المنزل نفسه الحادثةمرتكب و  أو جداً  محددة المضافة الفئات تكون أال أيضا

 األرض')، ألنھا بذلك ال توفر معلومات قيمة عن صاحب غرفة النوم.'غرفة النوم'، 'مخيم'، 'على    مثل( غامضة

 .بالفعل ةاذكر المكان الذي وقع فيه الحادث –*  ةالمكان الذي وقع فيه الحادث .1  أو الدائرة *  يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة 

اعتماداً على السياق لديك، قد تُطلق مسميات   .سيتم إدخالھا في مسجل الحوادث جاباتلإلشارة إلى أنه قابل للتخصيص وان اإل

 للسياق المناسبة األسماء إضافة يمكنك  ).على سبيل المثال الحي أو اإلقليم أو المقاطعة أو الوالية، الخ" (المنطقة"مختلفة على 

 معلومات إدارة نظام إطار في الوكاالت بين مشترك إطالق نشاط من جزء مؤسستك كانت إذا :تذكر ولكن الحاجة، بحسب لديك
ً  المشاركة الوكاالت لجميع ينبغي االجتماعي، النوع على القائم العنف  لمصطلح استخدامه سيتم الذي الجغرافي التقسيم تحديد معا

 .وتعريفه" المنطقة"

 أو الدائرة * يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة   .ةالحادث فيھا وقع التي الفرعية المنطقة اذكر – * ةالمنطقة الفرعية لوقوع الحادث .2

اعتماداً على السياق لديك، قد تُطلق مسميات  .سيتم إدخالھا في مسجل الحوادث جاباتلإلشارة إلى أنه قابل للتخصيص وان اإل

سماء المناسبة للسياق يمكنك إضافة األ  ).على سبيل المثال الحي أو اإلقليم أو المقاطعة أو الوالية، الخ" (المنطقة"مختلفة على 

إذا كانت مؤسستك جزء من نشاط إطالق مشترك بين الوكاالت في إطار نظام إدارة معلومات  :ولكن تذكرلديك بحسب الحاجة، 

 .وتعريفه" المنطقة الفرعية"العنف القائم على النوع االجتماعي، ينبغي لجميع الوكاالت المشاركة معاً تحديد واستخدام مصطلح 

ً كانت المصطلحات التي تقرر استخدامھا، فمن المھم أن تكون المنطقة الفرعية  :مالحظة  من الناحية الجغرافية  أكثر تحديداً أيا
 من 'المنطقة'. 

ورغم أن ھذا الحقل غير إلزامي، إال أنه يمكن   .ةالحادث توقع حيث الموقع أو البلدة أو المعسكر اذكر –الموقع/البلدة/المعسكر .3

   .ينبغي عليك إضافة المعسكر أو البلدة أو الموقع المناسب للسياق لديك بحسب الحاجة  .في مسجل الحوادث جاباتإدخال اإل

 .لديك الخيار إدخال ھذه البيانات في مسجل الحوادث
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أحد األنواع األساسية الستة من العنف القائم على النوع االجتماعي التي نوقشت في ك ةصنَّف الحادث –* /العنفةنوع الحادث .4
عنف قائم على النوع االجتماعي، اختر 'عنف غير قائم على النوع االجتماعي' وحدده (يُشار إلى  ةكن حادثت؛ إذا لم الثالثالفصل 

 في مسجل الحوادث): جاباتھذا المجال بالنجمة *، وسيتم إدخال اإل

 (ويتضمن االغتصاب الجماعي واالغتصاب الزوجي) االغتصاب 

 (ويتضمن محاولة االغتصاب وجميع أشكال العنف/االستغالل الجنسي بدون ولوج) اعتداء جنسي 

 (ويتضمن الضرب والصفع والركل والدفع وغير ذلك مما ليس له طابع جنسي)  – االعتداء الجسدي 

  (ويتضمن الزواج المبكر) الزواج القسري  

 الحرمان من الموارد والفرص والخدمات 

 إساءة المعاملة النفسية/العاطفية 

 (د  عنف غير قائم على النوع االجتماعي (حدِّ

 .تنطبق متعددة أنواع كانت لو حتى االجتماعي، النوع على القائم العنف من فقط واحدمن المھم أن نتذكر أنه ينبغي اإلشارة إلى نوع   

، اسأل نفسك األسئلة إلى اليمين من أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي بالترتيب نفسه؛ أول نوع من الحوادث ةلتصنيف الحادث
 نعم"بمجرد أن يكون الجواب (بالقائمة ينطبق على وصف الحالة   .ةسيكون ذلك ھو النوع المستخدم لتصنيف الحادث") نموذج  يتضمن 

 على األسئلة ھذه طرح ينبغي ال .ةألخصائي الحالة الستخدامه أثناء تصنيف الحادث اموردً ة لتكون على قائمة األسئلاستقاء المعلومات 

 المقابلة إن أراد أخصائي الحالة. بعد بالتالي يمكن ملء ھذا الحقل  .المقابلة أثناء الناجي

ال  .السبب واشرح" االجتماعي النوع على قائم غير عنف" حدد ،النوع االجتماعي على القائم العنف أعمال من عمالً  ليس ةالحادث تكان إذا
 يُعتبر عنفاً غير قائم على النوع االجتماعي أن يتم إدخاله في مسجل الحوادث. ةينبغي ألي حادث

ح ‐‐ ؟*ممارسة تقليدية ضارة ةالحادث هھذ تھل كان  .1 يُشار إلى ھذا الحقل بكل من   .ضارة تقليدية ممارسة عتبرت ةالحادث إن وضِّ

، "ةموقع الحادث"على غرار  .سيتم إدخالھا في مسجل الحوادث جاباتلإلشارة إلى أنه قابل للتخصيص وان اإل أو الدائرة * النجمة 

االجتماعي في يجب تحديد ھذا الحقل من قبل مؤسستك أو فيما بين الوكاالت باستخدام نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع 
 .سياقك ً للسياق وموحداً    .سيضمن ذلك كون الحقل مالئما ما يصل إلى مجموعتك المشتركة بين الوكاالت تحديد /يجوز لك أنت و 
سيتم تصنيف أي  .أنواع من الممارسات التقليدية الضارة المناسبة لمنطقة عملك من الناحية الثقافية ومن حيث السياق المحتوى خمسة

ً خياراً لھذا الحقل" ال" ("ال"نطوي على أحد أنواع الممارسات التقليدية الضارة بلفظة تال  ةحادث لذا يمكن أن   ). ينبغي أن تظل دائما

 :تكون الخيارات

 مثال         ال:      ال 
  1النوع     بتر/تشويه األعضاء التناسلية لألنثى 
 2 النوع                      المھر مطالب 

 3 النوع      تفضيل االبن 

  4النوع 
  5النوع 

 

يرجى بيان ما إذا كان قد تم تبادل األموال أو —؟ *ةالحادث هأو الخدمات فيما يتعلق بھذ/ھل تم تبادل األموال والسلع والمنافع و .2

وسيتم إدخال * يُشار إلى ھذا السؤال بالنجمة   ".ال"أو " نعم"بلفظة  ةالحادث هالسلع أو المنافع أو أي نوع من الخدمات فيما يتعلق بھذ

 حاالت من محتملة حالة كانت إذا ما لتحديد ةالحادث نوع مع الحوادث مسجل في استخدامه وسيتم .في مسجل الحوادث جاباتاإل
 حصص أو النجاح درجة على المثال سبيل على( المال من بكثير أكثر ھو ما تبادل يمكن أنه نتذكر أن المھم من .الجنسي االستغالل
  .)ذلك إلى وما إضافية،



 

 

 طريق عن ةالحادث وقوع وقت إرادته ضد احتُجز أو اختطف قد العميل كان إذا ما بيان يرجى -* ةالحادث وقوع وقت االختطاف نوع .3
 :وقع الذي االختطاف من المناسب النوع اختيار

 يحدث'.إذا لم يتم اختطاف العميل، ضع عالمة بجوار 'لم  —لم يحدث   

 اإلجبار على االنضمام إلى جماعة مسلحة ضد إرادة الشخص. —التجنيد اإلجباري 

 تجنيد األشخاص أو نقلھم أو تنقيلھم أو إيواؤھم أو استقبالھم بواسطة التھديد "يُعرَّف االتجار في األشخاص بأنه — 3االتجار

االحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل  بالقوة أو استعمالھا أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو
  . حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل

سخرة أو الخدمة قسراً، أو ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل أو دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو ال
وضحايا االتجار إما لم يوافقوا قط أو صارت موافقتھم   .االسترقاق أو الممارسات الشبيھة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء

يمكن أن يحدث االتجار بغض  .المبدئية غير ذات معنى من جراء اإلجراءات القسرية أو الخادعة أو المسيئة من قبل التجار

 .ظر عما إذا تم نقل الضحايا إلى بلد آخر أو نقلھم فقط من مكان إلى آخر داخل البلد نفسهالن

 الناجي عنھاأي شكل آخر من أشكال االختطاف التي يبلغ  – نوع آخر من االختطاف. 

 ةمع نوع الحادث وسيتم استخدامه في مسجل الحوادث .الحوادث مسجل في جاباتاإل إدخال وسيتم*  بالنجمة الحقل ھذا إلى يُشار
 .االستعباد الجنسيلتحديد ما إذا كانت حالة محتملة من حاالت 

 أو جماعة أو آخر لفرد ةالحادث هھذ عن أبلغ قد العميل كان إذا ما اذكر ‐* في أي مكان آخر؟ ةالحادث هھل سبق أن أبلغ العميل عن ھذ .4

إلحدى  ةالحادث هھذ عن أبلغوا أن سبق الذين الناجين على التعرف محاولة ھو السؤال ھذا من والغرض. الخ الوكاالت، أو خدمات مقدم

وسيتم إدخال * يُشار إلى ھذا السؤال بالنجمة  .المشاركة في نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي وكاالت األخرىال

 التي جاباتاإل كل اختيار عليك ينبغي حيث المعلومات استقاء نموذج في القليلة األسئلة أحد ھو ھذا .في مسجل الحوادث جاباتاإل

   .إليه العميل أبلغ الذي الخدمة مقدم اسم) أمكن إن( اذكر بتحديدھا، تقوم خدمة لكل  .تنطبق

 في أي مكان آخر) ةالحادث هال ( إن كان العميل لم يبلغ عن ھذ 

 الخدمات الصحية/الطبية 

  اإلرشادية/النفسية واالجتماعيةالخدمات 

 الشرطة/جھة أمنية أخرى 

 خدمات المساعدة القانونية  

   (أي خدمات لمساعدة الناجي على توليد الدخل) سبل العيشبرنامج 

 وھو يمكن أن يكون منزالً آمناً في مجتمع رسمي أو غير رسمي( مركز إيواء/ملجأ آمن( 

 (د  غير ذلك (حدِّ

 حالياً، وال يتعلق بأي حوادث سابقة. االمبلغ عنھ ةبالحادثال يھتم ھذا الحقل إال  :مالحظة

                                                       
 الحادثة لمكافحة المتحدة األمم التفاقية المكمل واألطفال، النساء وبخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقمع لمنع 2000 عام بروتوكول تعريف حسب  3

 .الوطنية عبر المنظمة



 

 

 

 ضحية كان العميل كان إذا ما اذكر -* ؟في الماضي االجتماعي النوع على القائم للعنف حوادث ألية العميل تعرض أن سبق ھل .5
يُشار إلى ھذا السؤال بالنجمة * وسيتم   .اعنھ اإلبالغ الجاري ةالحادث قبل وقع االجتماعي النوع على القائم للعنف حوادث ألي

     (نعم/ال) في مسجل الحوادث. جاباتإدخال اإل

ً موجزاً  االجتماعي، ضحية لحوادث سابقة من العنف القائم على النوع  قد وقعإذا كان العميل — إذا كانت اإلجابة بنعم، أدرج وصفا
ً موجزاً   .سجل وصفا  حيث المكان التقريبي، التاريخ االجتماعي، النوع على القائم العنف ةحادث نوع :يمكن أن تُدرج معلومات مثل 

 عقب خدمات من العميل تلقاه لم ما أو/و إجراءات من اتخذ وما بالعميل، وعالقته المدعى عليه الحادثةمرتكب  ،ةالحادث توقع
   في مسجل الحوادث. جاباتھذا الرد الوصفي ھو ألغراض إدارة الحاالت ولن يتم إدخال اإل  .ةالحادث

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 !بنفسك جرب	.4

	 من " ةبيانات الحادث"التعبئة في قسم  التدرب علىسيساعدك ھذا النشاط على  .4.4النشاط  أكمل، 16باستخدام السيناريو في مصنف دليل المستخدم بصفحة 

 .بالمصنف اإلجاباتيمكنك أن تتحقق من إجاباتك في مفتاح   .المعلوماتنموذج استقاء 



 

 

	المدعى عليه الحادثةمرتكب معلومات عن 	: 4 القسم

 

ً  ،مرتكبين للجريمة عدة االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث حيانا ما تتضمنأ ورغم أنه لك   .المشاركة من متفاوتة بدرجات غالبا
ن في مسجل ياألولي الحادثةمرتكبي بالثانويين، فلن يتم إال إدخال البيانات المتعلقة  الحادثةمرتكبي بمطلق الحرية في جمع البيانات المتعلقة 
   الحوادث الستخدامھا في تحليل البيانات.

  وھو الشخص أو األشخاص الذين ألحقوا العنف أو االعتداء مباشرةً ضد الناجي. –األولي  الحادثةمرتكب 

  وھو الشخص أو األشخاص الذين لم يرتكبوا العنف ضد الناجي بشكل مباشر، لكنھم لعبوا دوراً  –الثانوي  الحادثةمرتكب
   في اإلعداد والتخطيط أو التنفيذ للجريمة.غير مباشر في العنف من خالل التخطيط أو التحريض أو األمر أو المساعدة 

من قيدھا يكون األولي بينما  الحادثةمرتكب على سبيل المثال، إذا قام رجل باغتصاب امرأة بينما يقيدھا رجل ثاٍن، فمرتكب االغتصاب ھو 
 الحادثةمرتكب بوألن نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ال يسجل إال المعلومات المتعلقة   .الثانوي الحادثةمرتكب 

ھو واحد ثم استكمال ملء ما تبقى من القسم حول ذاك  المدعى عليھم الحادثةمرتكبي األولي، فإن على مدير الحالة ھنا اإلشارة إلى أن عدد 
   .للجريمة نيأولي مرتكبينت الناجية أنھا تعرضھا لالغتصاب من قبل الرجلين، عندئِذ يمكن اعتبارھما إن أفادأما  .الحادثةمرتكب 

المدعى  الحادثةمرتكب  جنس"و" المدعى عليھم الحادثةمرتكبي  عدد" – والثاني األول الحقلين فإن المتعددين، الحادثةمرتكبي  حالة في
ً  ملؤھما ينبغي" عليه الذي لديك أكبر قدر  وھو فقط،  الحادثةمرتكبي إال أنه يجب ملء الحقول المتبقية بھذا القسم والتي تتعلق بأحد   .تباعا

 .من المعلومات عنه
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6 

4 

5 

3 

1 

2 



 

 

 .الحادثةمرتكب حالة من حاالت الزواج القسري، قد تُثار أسئلة بشأن  تمثل االمبلغ عنھ ةالحادث تإذا كان  فإن القسري، الزواج حالة في 

ولوج غير رضائي أو اعتداء  ھناك ولكن، إذا كان  ).العميل والدة أو والد وليس( األولي الحادثةمرتكب  ھو المستقبلي أو الحالي الزوج
   .جنسي، تُصنف الحالة على أنھا اغتصاب أو اعتداء جنسي بدالً من الزواج القسري

 معروف غير العدد كان إذا    .ةالحادث في المتورطين المدعى عليھم الحادثةمرتكبي  عدد اذكر ‐* المدعى عليھم الحادثةمرتكبي عدد 

يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة *   . معلوم غير وليس' 3 من أكثر' اختيار ينبغي ثالثة، من أكثر كانوا أنھم يعرف العميل لكن بالتحديد

   في مسجل الحوادث. جاباتوسيتم إدخال اإل

 .المدعى عليھم الحادثةمرتكبي  جنس اذكر -* المدعى عليھم الحادثةمرتكبي  جنس يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة * وسيتم إدخال  
   في مسجل الحوادث. جاباتاإل

 .المدعى عليھم الحادثةمرتكبي  جنسية اذكر -* المدعى عليھم الحادثةمرتكبي  جنسية ورغم أن ھذا الحقل غير إلزامي، إال أنه  
 مسجل الحوادث.يمكن إدخاله في 

 .المدعى عليھم الحادثةمرتكبي  عرق أو عشيرة اذكر -المدعى عليھم الحادثةمرتكبي  عرق أو عشيرة في  جاباتسيتم إدخال اإل 
 .عند عدم الحاجة إليھامسجل الحوادث، ويمكن حذفھا 

يُشار إلى ھذا الحقل بالنجمة *   .المدعى عليھم الحادثةلمرتكبي  العمرية الفئة اذكر -* المدعى عليھم الحادثةلمرتكبي  العمرية الفئة
   في مسجل الحوادث. جاباتوسيتم إدخال اإل

 53 أو 51 يبلغ الشخص كان إذا ما متأكد غير الناجي كان إذا المثال، سبيل على الحقل، لھذا معلوم غير من أفضل التقدير :مالحظة

 غير الممكن (على سبيل المثال كان'غير معلوم' ينبغي أن تٌستخدم فقط إذا كان التقدير من  .المقدر العمر إدخال يجب العمر، من
 ). ةمختبئ أثناء الحادث الحادثةمرتكب 

  .والناجي المدعى عليه الحادثةمرتكب  بين وجدت، إن العالقة، اذكر ‐ ) *إن وجدت(بالناجي  المدعى عليه الحادثةمرتكب عالقة 

الخيارات المدرجة في نموذج استقاء المعلومات (حدد  .الحوادث مسجل في جاباتاإل إدخال وسيتم*  بالنجمة الحقل ھذا إلى يُشار
 فقط): واحداً خياراً 

  الشريك الحميم/الشريك السابق  

 مقدم الرعاية األولي 

 الزوج أو الزوجة أو مقدم الرعاية من العائلة بخالف 

 المشرف/رب العمل 

 زميل دراسة 

 مسؤول بالمدرسة /مدرس 

 مقدم الخدمة 

 زميل في السكنفي اإليجار مشارك/ 

 صديق العائلة/جار 

 الجئ آخر/ ً  عائد/مشرد داخليا

 عضو آخر من المجتمع المقيم  

 غير ذلك 

 عالقة سابقة.تربطه به وال يعرفه أو ال  الحادثةمرتكب ھذه الفئة تعني أن العميل رأى —ال توجد عالقة 
 ، وبالتالي ليس متأكداً ما إذا كان شخص يعرفه.الحادثةمرتكب ھذه الفئة تعني أن العميل لم ير  —غير معروف

حين يحدث ذلك، اقرأ الخيارات من أعلى إلى أسفل  .مع العميل ينطبق عليھا أكثر من فئة واحدة الحادثةمرتكب من الممكن أن تكون عالقة 

 الجئة عميلة المثال، سبيل على  .والناجي الحادثةمرتكب للعالقة بين  األكثر تحديًدا الوصفتج عن ذلك سين .يطبق الذي األولوحدد الخيار 



 

 

ً  ھو الذي معلمھا، قبل من جسدي العتداء تعرضھا عن تبلغ ينبغي تحديد "مدرس/مسؤول بالمدرسة"  .نفسه المخيم في الالجئين أحد أيضا
 داخلياً/عائد" ألن "مدرس/مسؤول بالمدرسة" يرد  أوالً بالقائمة.من القائمة بدالً من "الجئ آخر/مشرد 

 

يُشار إلى ھذا الحقل   .المدعى عليه الحادثةلمرتكب  الرئيسية المھنة اذكر ‐ *  المدعى عليه الحادثةمرتكب المھنة الرئيسية  .1

 الثالثة الخيارات أن إال .سيتم إدخالھا في مسجل الحوادث جاباتلإلشارة إلى أنه قابل للتخصيص وان اإل أو الدائرة * بالنجمة 

ً  تظل أن ينبغي المائل بالخط تظھر ال التي  الخيارات جميع تعديل ويمكن ،)ذلك غير معروف، غير عاطل،( بالنموذج دائما
 فقط من بين الخيارات. واحداً اختر   .األخرى

 لتجنب الخلط بين ما يعتبر عامل وعاطل، يجب إدخال ھذه الفئة بحسب ما يفيد الناجي. :مالحظة

 

	!بنفسك جرب		.5

 .4.5النشاط  أكمل، 16باستخدام السيناريو في مصنف دليل المستخدم بصفحة   قسم في التعبئة ممارسة على النشاط ھذا سيساعدك 

 .بالمصنف اإلجاباتيمكنك أن تتحقق من إجاباتك في مفتاح   .المعلومات استقاء نموذج من" المدعى عليه الحادثةمرتكب  عن معلومات"

 

رغم أن كال الخيارين ينطبق، حدد "مدرس/مسؤول 
 بالمدرسة" ألنھا ترد أوالً بالقائمة.

X



 

 

		/اإلجراء المتخذخطط لهالماإلجراء 	 :5 القسم



 

 

 

2 

1 

3 

4 

5 

6 



 

 

 

 مسجل في جاباتاإل إدخال وسيتم*  بالنجمة السؤال ھذا إلى يُشار  .لك العميل أحال الذي الشخص اذكر ‐* من أحال العميل لك؟ .1

فقط)، لالطالع على أمثلة والمزيد من الوصف للخيارات الستة  واحداً فئة لالختيار من بينھا (حدد خياراً  12تم سرد   .الحوادث
 أعاله. 4.25األولى، انظر مربع النقطة الرئيسية في الصفحة 

  الصحية/الطبيةالخدمات 

  النفسية واالجتماعية/اإلرشاديةالخدمات 

 الشرطة/جھة أمنية أخرى 

 خدمات المساعدة القانونية 

  سبل العيشبرنامج 

 مركز إيواءمن/آ ملجأ   

  ينبغي عليك تحديد ھذا  ةإن كنت أول مقدم خدمات يلجأ إليه العميل بخصوص ھذا الحادث –إحالة ذاتية/أول نقطة اتصال
 الخيار.

  مدرس/مسؤول بالمدرسة 

 قائد المجتمع المحلي أو المعسكر 

 التنموي أو اإلنساني المجال في آخر فاعل  

 حكومية أخرى ةخدم 

 (د  غير ذلك (حدِّ

   .حدد أحدث إحالةفي حالة قيام أكثر من مقدم خدمة بإحالته لك، 

خدمات المساعدة القانونية ھي خدمات  ".أمنية أخرى الشرطة وجھة"و" خدمات المساعدة القانونية"تأكد من عدم الخلط بين  :مالحظة

 .تھدف إلى مساعدة الناجين عل تقديم قضاياھم إلى المحاكمة في القضاء باإلضافة إلى ذلك، فإن برنامج موارد  .الشرطة تشمل ال وھي 

    .ركز إيواءم/ملجأ آمنتتضمن  الالرزق ھو أي خدمة تساعد الناجي على توليد الدخل، وھي 

8 

7 



 

 

 

إلى تمكين الجھات الفاعلة من الوصول إلى فھم أفضل  8إلى  2ويھدف القسم الذي يحتوي على األسئلة من  ؟...العميل إلى أحلتھل 

إلى تحديد سبب كما يسعى أيضاً   .لالتجاھات األساسية في مسار اإلحالة الخاصة بھا، مثل الجھات ذات أكبر أو أقل عدد من اإلحاالت إليك

 في جاباتاإل إدخال وسيتم*  بالنجمة األسئلة جميع إلى يُشار  .عدم تقديم اإلحاالت، لتحديد الثغرات أو المناطق التي تحتاج إلى التحسين

، تتعلق األسئلة في ھذا القسم بما إذا كنت قد أحلت العميل إلى ست جھات مختلفة، لالطالع على 5باستثناء السؤال رقم  .الحوادث مسجل
 :4.25، يُرجى الرجوع إلى مربع النقطة الرئيسية في الصفحة تلك الجھاتأمثلة أخرى والمزيد من وصف 

 ؟*مركز إيواءآمن/ملجأ العميل إلى  أحلتھل  .1
 إلى الخدمات الصحية / الطبية؟ * العميل أحلتھل  .2
 العميل إلى الخدمات النفسية واالجتماعية؟ * أحلتھل  .3
 اإلجراءات القانونية؟ * اتخاذھل يرغب العميل في  .4
 ؟خدمات المساعدة القانونية؟ *العميل إلى  أحلتھل  .5
 الشرطة /جھة أمنية أخرى؟*العميل إلى  أحلتھل  .6
 ؟ *سبل العيشالعميل إلى برنامج  أحلتھل  .7

إذا كنت وفرت الخدمات المحددة للناجي ثم أحلت الناجي إلى وكالة أخرى لمزيد من الخدمات المتخصصة فإن ذلك ال يزال يعتبر إحالة 
جميع بيانات إدارة الحالة الممكنة وانتقل مباشرةً إلى السؤال  امألإذا كان الرد باإليجاب على سؤال ما،  .‘نعم’: ويكون الرد على السؤال

 تشمل ھذه الخيارات:  .الخدمات لتلك الناجي إحالة عدم سبب تفسير اختر ،"ال" الرد كان وإذا  .التالي

 قدمت للعميل جميع الخدمات الالزمة التي يحتاج إليھا وقت اإلبالغ.  :وكالتك قدمتھا الخدمة  

 إلى الوصول قبل آخر خدمة مقدم قبل من الخدمات تلك بالفعل تلقى قد العميل كان :من قبل وكالة أخرى قدمتھاخدمات ال 

إذا كانت الشرطة ھي التي أحالت العميل لك، على سبيل المثال، فلن تقوم بإحالة العميل إلى الشرطة ألنه تلقى    .الخدمة
 بالفعل تلك الخدمة.

 الخدمات إلى بإحالته تقوم فلن طبية، عناية إلى يحتاج ال العميل كان إذا وضعه؛ على تنطبق ال الخدمة :ال تنطبق الخدمة 
 .منطبقة غير الخدمة ألن الصحية

  على سبيل المثال، حين تخبر عميلة بأنھا    .ُعرض خيار ھذه الخدمة على الناجي لكنه رفض قبولھا  :الناجي اإلحالةرفض

، فترفض العميلة قائلة إنھا ال تريد التوجه إلى ةقانونية فعليھا أوالً إبالغ للشرطة بالحادثإذا كان تريد اتخاذ إجراءات 
على سبيل المثال،  .العميل رغبةال يعبر بالضرورة عن ' رفض'مصطلح  :مالحظة  .الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونية

 يضطر لكنه اإلحالة في العميل يرغب قد  .ة مكلفة جداً قد يعرض مقدم الخدمة إحالة العميل إلى جراح إلجراء عملية جراحي

 '.اإلحالة الناجي رفض' أنه على ذلك يُصنف سيظل  .مالية ألسباب رفضھا إلى

مثال

	  النفسي الدعم تقدم والتي بھا تعمل التي الحكومية غير المنظمة تزور أنھا عليھا تقترح التي الشرطة إلى ببالغ تتقدم الجنسي االعتداء من الناجيات إحدى
 أمنية أخرى" في فئة نوع اإلحالة. ، يجب عليك اإلشارة إلى "الشرطة/جھةةحين تبلغك الناجية بالحادث  .االجتماعي النوع على القائم العنف من للناجين

 .تتقدم إحدى الناجيات من االغتصاب ببالغ إلى الشرطة والتي تحيلھا على الفور إلى أقرب عيادة صحية  عن المريضة الصحية الخدمات مقدمو يخبر 

، يجب عليك اإلشارة إلى "الخدمات الصحية/الطبية" في ةوحين تبلغك الناجية بالحادث  .بھا تعمل التي الحكومية غير المنظمة تقدمھا التي النفسية الخدمات
   فئة نوع اإلحالة.

يجب تحديد "إحالة ذاتية" في فئة نوع   .لك ةحادث عن تبلغ بھا تعمل التي الحكومية غير بالمنظمة علم على كانت والتي الجسدي االعتداء من الناجيات إحدى
 أخرى أو فراد أو وكالة.اإلحالة ألن العميلة لم تُحال من قبل أي جماعة 



 

 

 على سبيل المثال، إذا أبلغت   .لھا وجود ال أنھا إال الخدمة لھذه العميل إحالة تود وأنت تنطبق الخدمة :الخدمة غير متاحة

 لالغتصاب، ولكن ال توجد منشأة طبية كي تحيلھا إليھا، تُعتبر الخدمة غير متوفرة.امرأة أنھا تعرضت 

 

 .ُخصصت لك صناديق المعلومات إلى اليمين من األسئلة ألغراض إدارة الحالة  التالي الموعد ومكان ووقت تاريخ تسجيل يمكنك ھنا، 

 .خدمة بكل يتعلق فيما مفيدة تكون قد والتي القضية ھذه حول مالحظات أية وكذلك ،)وجد إن( الخدمة مقدم مع للعميل لن يتم إدخال  
للتطبيق أو  ةالمعلومات في ھذه الصناديق في مسجل الحوادث، كما يمكن تعديلھا أو حذفھا عند الضرورة إذا كانت ھذه المعلومات غير قابل

 الجمع في أي مكان آخر.

 

 

 

 
 
 
 
 

!توقف

  تحديد نوع الخدمات المناسبة التي يمكن إحالة الناجي إليھا. لتدرب علىفي المصنف ل 4.10لحظة الستكمال النشاط  توقف

	!بنفسك جرب		.6
 المخطط اإلجراء" قسم تعبئة التدرب على على النشاط ھذا سيساعدك .4.6النشاط  أكمل، 16باستخدام السيناريو في مصنف دليل المستخدم بصفحة 

 .بالمصنف اإلجاباتيمكنك أن تتحقق من إجاباتك في مفتاح   .المعلومات استقاء نموذج من" المتخذة اإلجراء/له



 

 

	نقاط التقييم 	: 6 القسم
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 .يھدف ھذا القسم إلى تقديم بعض المبادئ التوجيھية األساسية ألفضل الممارسات في إدارة الحاالت وھي تركز على رفاھة العميل  

لذا يمكنك تعديل ھذا القسم برمته على أساس احتياجاتك   .الحوادث مسجل في القسم ھذا من معلومات أي إدخال يتم لن  .وسالمته الفورية

 الخاصة في إدارة الحاالت، وإضافة أو حذف أية حقول حسب الحاجة.

 مثالً ( المقابلة بداية في للعميل الشعورية الحالة ،هتستطيع نحو أفضل على اذكر، المقابلة، بداية في للعميل الشعورية الحالة صف .1
 .)الخ حزين، أشعث، غاضب،

 تحسنت غاضباً، يزال ال مثالً ( المقابلة نھاية عند للعميل الشعورية الحالة اذكر المقابلة، نھاية في للعميل الشعورية الحالة صف .2
 .)الخ ھادئ، حالته،

ً — ينصرف؟ عندما آمن العميل سيكون ھل .3 ح العميل، يراه لما وفقا ً  سيكون العميل كان إذا ما وضِّ  اذكر وإال ينصرف، عندما آمنا

 .السبب
 .المقابلة أعقاب في العاطفي الدعم العميل سيعطي من اذكر— العاطفي؟ الدعم لعميلل يقدمس من .4

ح— العميل؟ سالمة لضمان المتخذة اإلجراءات ما .5  ).السالمة تخطيط أي( العميل سالمة ضمان على ساعدت متخذة إجراءات أي وضِّ

 قد كنت إذا ما اذكر سنة، 14 يتجاوز العميلة عمر كان إذا— للعميلة؟ لالغتصاب المحتملة العواقب شرحت ھل االغتصاب، حالة في .6

   .لالغتصاب المحتملة العواقب شرحت

 شرحت قد كنت إذا ما اذكر سنة، 14 أقل منإذا كان عمر العميلة —ھل شرحت العواقب المحتملة لالغتصاب لمقدم الرعاية للعميلة؟  .7
 .للعميلة الرعاية لمقدم لالغتصاب المحتملة العواقب

 

  	

 

 

!بنفسك جرب 	.7

	 من نموذج " نقاط التقييم"تعبئة قسم  التدرب علىسيساعدك ھذا النشاط على  .4.7النشاط  أكمل، 16باستخدام السيناريو في مصنف دليل المستخدم بصفحة 

-4،11 األنشطة راجع المعلومات، استقاء نماذج من المزيد ملء لتدرب علىل  .بالمصنف اإلجاباتيمكنك أن تتحقق من إجاباتك في مفتاح   .استقاء المعلومات

 تعبئة نموذج استقاء البيانات. تتدرب علىتمت إضافة ثالثة تدريبات وسيناريوھات جديدة لك كي   .المصنف في 4،13

	األساسية المصطلحات



 

 

	نموذج الموافقة على اإلفراج عن المعلومات
 صفحة واحدة على الوجھين(نموذج الموافقة ھو وثيقة من صفحتين  وقد  .مخصصة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المباشرة للناجين)

ً واضحً  التي سيتم بھا تبادل المعلومات الخاصة بھم، ومع أي الجھات ا للكيفية ُوضعت لضمان أن مقدمي الخدمات يقدمون للعمالء وصفا
فمن السھل عند القيام بمشروع مثل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي، معرفة احتماالت إنتاج بيانات    .وبأي شكل

البرامج والتنسيق لكونھا مثيرة ومفيدة لكال من  ذات جودة يمكن تبادلھا مع الجھات الفاعلة األخرى للمساعدة في إثراء وتحسين وضع
 بيد يزال ال تبادلھا قرار فإن مجھلَّة؛ أصبحت المعلومات كون رغم أنه اعتبارنا في نضع أن المھم من أنه غير .الجھات الفاعلة والمستفيدين

 األولوية حتى عندما يبدو أنه لم تعد ھناك مخاطري تعرض له ذات تال ةيجب أن تكون حقوق الناجي في التحكم في بيانات الحادث  .الناجي
   .تذكر

  .من األمثلة الشائعة للممارسة السيئة استخدام لغة غامضة أو أوصاف غير صحيحة لنوع المعلومات التي سيتم تبادلھا في نموذج الموافقة

موافقتھم عليه، ويمكن تبادل معلوماتھم مع أي والعمالء الذين يوافقون على ھذه الشروط غير الواضحة ليست لديھم فكرة عما يمنحون 
إذا أحجم العمالء عن منح الموافقة بسبب التفسيرات الغامضة أو غير الصحيحة، فال يمكن تبادل   .شخص وعلى أي مستوى من التفصيل

 .معلوماتھم مع اآلخرين ألغراض المنفعة الھامة بما في ذلك توفير الخدمات واإلحاالت على أنه نظراً إلى أن تبادل  يؤكد ھذا المثال 

البيانات في إطار السياق صار أمراً أكثر جدوى وقبوالً، ال بد من توخي المزيد من الحذر لضمان وجود فھم بين األطراف الفاعلة فيما 
 الفھم زيادة إلى االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام إطار في الموافقة نموذج يسعى  .يتعلق بأفضل الممارسات وأسوأھا

 .العميل خصوصيةو المستنيرة بالموافقة المتعلق وذلك عن طريق تقديم مختلف أشكال تبادل المعلومات بوضوح لضمان أن كال من  
 العمالء ومقدمي الخدمات يدركون ما يمكن وما ال يمكن تبادله.

   



 

 

كيف ستقوم مؤسستك باستخدام المعلومات التي تم جمعھا من البالغ، وبأي تشمل الصفحة األولى من النموذج بيان الموافقة، والذي يصف 
 بيان تقسيم تم واستخدامھا، المعلومات تبادل كيفية في التحكم من ممكن قدر أكبر للعمالء يكون أن لضمان .، وسبب ذلكأجل من شكل، ومن

يميز النموذج بين تبادل البيانات التعريفية وغير  .تبادلھا سيتم التي ةالحادث بيانات تفصيل مستوى أساس على كل قسمين، إلى موافقةال
    التعريفية ويقتضي الحصول على تفويض منفصل لكل منھما.

 

   



 

 

توفر الصفحة الثانية مساحة لمقدم الخدمة حيث يمكن تسجيل المعلومات التعريفية ذات الصلة والضرورية لتوفير خدمات إدارة الحاالت 
وھكذا فإن نموذج الموافقة يحتوي على معلومات تعريفية لكنه ال يتضمن أي تفاصيل محددة للعنف القائم على . الجودة منعال على مستوى 

 األرقاموينبغي أن تضم نماذج الموافقة   .المعلومات استقاء بنموذج الموافقة نموذج إرفاق عدم جداً  المھم فمن السبب لھذا  .النوع االجتماعي

 أعالھا ويجب أن يتم حفظھا معاً في درج أو خزانة مقفلة منفصلةً عن نماذج استقاء البيانات.مدونة  للحوادث التعريفية

 

   



 

 

 ةأنه في كل مرة يتم اإلبالغ فيھا عن حادثبعمل على تذكير أولئك الذين يعملون مباشرة مع العمالء تالصفحة الثالثة من نموذج الموافقة 
 .في بداية الجلسة قبل البدء في ملء نموذج استقاء المعلومات، ينبغي شرح نموذج الموافقة ةجديد   ً  نموذج إرفاق بعدموتذكرھم أيضا

 .المعلومات استقاء بنموذج الموافقة ً إلى نموذج الموافقة لملئه مع  :تذكر  بعد االنتھاء من نموذج استقاء المعلومات، يجب العودة دائما

 الناجي.

 
 
 

	تعبئة نموذج الموافقة
نھاية الجلسة، بعد أن يتم االنتھاء من تعبئة نموذج استقاء المعلومات ومناقشة احتياجات العميل وصفحة اإلحالة، يجب عليك العودة إلى في  

 من المھم عند العمل مع العميل عدم اإلسراع بعملية الموافقة. نموذج الموافقة. فالغرض من الحصول على الموافقة ھو التأكد من أن  
 كيف سيتم استخدام المعلومات ومن ثم يتخذ قراراً بإجازة التعامل مع معلوماته أو ال على أساس ھذه المعرفة. الشخص يفھم وتقع  

   المسؤولية على عاتق مقدم الخدمة لتوجيه العميل خالل ھذه العملية بھدف الوصول إلى فھم العميل وليس فقط توقيعه.

 :4الموافقة المستنيرة ھي خطوات النھج المتعارف عليھا في الحصول على

 .اقرأ بيان الموافقة بصوت عاِل للعميل أثناء المقابلة، مع إتاحة الوقت لطرح األسئلة واستيضاح النقاط الفردية 

 في المقابلة إجراء سبب الخاصة بألفاظه أخرى مرة يكرر أن المشارك من يطلب أن الخدمة مقدم على ينبغي األساسية، النقاط توضيح بعد
سيسمح ذلك لمقدم  .رفض إذا سيحدث وماذا األمر، عليھا ينطوي قد التي والمخاطر عليه، وافق وما ذلك، من سيستفيده أنه يعتقد وما ظنه،

 الخدمة بتقييم فھم المشارك لكل مسألة، وإذا لزم األمر، تعزيز ما لم يتم فھمه بوضوح وتصحيح أي سوء فھم.

  على الموافقة، إما شفھياً أو خطياً.ويمكن القيام بالخطوة األخيرة، الحصول 

                                                       
4  WHO Ethical and Safety Recommendations for Researching and Monitoring Sexual Violence in Emergencies. 

  http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595681_eng.pdf..العالمية الصحة منظمة .(2007)



 

 

 مختلفين نوعين يناقش الموافقة نموذج ألن  ً  رفض أو منح وللعميل حدة، على قسم كل شرح ينبغي المعلومات، تبادل من تماما
ينبغي للعميل أن يوضح أي الجھات يسمح بتبادل المعلومات معھا ألغراض  .الثاني القسم إلى االنتقال قبل 1 للقسم صريحالت

كان يوافق على تبادل المعلومات في شكل غير تعريفي  اختار ما إذيمن نموذج الموافقة)، ثم للعميل أن  1(القسم  اإلحالة
 من استمارة الموافقة). 2ألغراض اإلبالغ (القسم 

	الخالصة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مسجل الحوادث وإدخال البيانات  :5الفصل 

 

 نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي 

 

 

 

 دليل المستخدم

  



 

 5.1  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 البياناتمسجل الحوادث وإدخال  : 5الفصل 
 

 

 

الرئيسية األفكار

مسجل الحوادث ھو قاعدة بيانات تساعدك على إدخال البيانات بسرعة مباشرًة من نموذج استقاء المعلومات، إلى جانب سھولة تجميع وحفظ ھذه 
ً والتي يمكن استخدامھا لتحليل بياناتكالبيانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وتوليد اإلحصاءات والجداول والرسوم البيانية   تلقائيا

 .وتبادلھا

ا في تم إنشاء مسجل الحوادث في برنامج مايكروسوفت إكسل، وھو برنامج سھل االستخدام، من أجل زيادة إمكانية الوصول إلى األداة وتعزيز نفعھ
يتمتعون إال بالحد األدنى من مھارات الحاسب و/أو فرص محدودة في الحصول وھو يمكِّن معظم الموظفين الميدانيين الذين ال  السياقات الميدانية.

ي الالزم على التكنولوجيا من تعلم استخدام مسجل الحوادث بسرعة والمحافظة عليه، دون استثمار كبير في الموارد أو وقت الموظفين أو الدعم التقن
  لتطبيق النظم األكثر تعقيداً والحفاظ عليھا.

دث ليس نظاماً إلدارة الحاالت ألنه ال يمكنه التقاط سوى المعلومات المجھلَّة التي جمعھا حتى وقت البالغ.مسجل الحوا  

عھا في سياق ال يستطيع مسجل الحوادث إنشاء أو تعقب بيانات انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي ألنه ال يحتوي إال على البيانات التي تم جم
 تم ا ال يمثل مجموع العنف القائم على النوع االجتماعي الذي يحدث في مجتمع أو سياق معين، إذ أنه يضم فقط تلك الحاالت التيتقديم الخدمات، مم

 اإلبالغ عنھا.

.ويتم تخصيص مسجل الحوادث بحسب السياقات المحددة   

 يزال من الضروري اتخاذ التدابير والضوابط األمنية الحذرة للحد على الرغم من أن البيانات التي يتم إدخالھا في مسجل الحوادث تكون مجھلَّة، فال
 جھات.من إمكانية الوصول إلى البيانات المخزنة في مسجل الحوادث، فضالً عن اإلرشادات حول كيفية تبادل المعلومات واستخدامھا ومن قبل أي ال

	األساسية المصطلحات

 جمعھا أو تجميعھا معاً.ھي البيانات التي تم  البيانات المجمعة:  

 ھي بيانات خالية من المعلومات التي يمكن استخدامھا لتحديد ھوية األفراد.  البيانات مجھولة المصدر: 

نظراً  .ية معينةسكان مجموعةھي البيانات التي تمثل معدل تكرار العنف القائم على النوع االجتماعي في  بيانات انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي: 
المبلغ عنھا، فھو ال  إلى أن نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي يجمع فقط البيانات المتعلقة بحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي

بيانات  ولدائم على النوع االجتماعي ال يفنظام إدارة معلومات العنف الق يمثل الصورة الكاملة لحوادث العنف القائم على النوع االجتماعي في منطقة ما.
 انتشار.

 ).اتم اإلبالغ عنھ ةھي صفوف أو "سطور" البيانات المدخلة التي توجد بورقة بيانات مسجل الحوادث (حيث كل صف يمثل حادث سطر البيانات:  
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الحوادث، وھو قاعدة بيانات تعتمد على األداة الثالثة في نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ھو مسجل 
في سياق توفير  ھاوتحليل ھاوحفظوتعمل على تسھيل توحيد بيانات حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي  1برنامج إكسل

 وتحديداً يتمثل الغرض من مسجل البيانات في:  الخدمات.

  إلى جنب مع أداة تصنيف العنف القائم على النوع ً االجتماعي ونموذج استقاء المعلومات لتوحيد العمل جنبا
 البيانات التي يتم جمعھا 

 توفير قاعدة بيانات سھلة االستخدام تبسِّط إدخال البيانات وحسابھا وإعداد التقارير 

 .التمكين من تجميع وحفظ بيانات الحوادث بصورة مجھلَّة لزيادة إخفاء ھوية العميل 

  وإعداد الجداول والرسوم البيانية والتقارير حساب بيانات/إحصاءات العنف القائم ً على النوع االجتماعي تلقائيا
 ألغراض تحليل البيانات

  عة لمعرفة اتجاھات حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغ عنھا   إنشاء إحصائيات مجمَّ

عند فتح مسجل الحوادث للمرة األولى،   ن.امكاإلقدر  علىتم إنشاء مسجل الحوادث ليكون بسيطا لالستعمال وسھل االستخدام 
قد يبدو معقداً، لكن الھدف من ھذا الفصل ھو أن يشرح لك   لك، فال داعي لالنزعاج!بالنسبة وإذا لم يكن برنامج إكسل مألوفاً 

بغض النظر عن خبرتك السابقة مع إكسل، ستكون قادراً على إعداد مسجل  كمسجل الحوادث خطوًة بخطوة لضمان أن
، سرعان ما ستالحظ كم تدريبومع القليل من ال  الحوادث، وتعديله بحسب سياقك، واستخدامه إلدخال وحفظ بيانات الحوادث.

   في تبسيط إدارة المعلومات بمؤسستك.المسجل يساعد 

يشمالن  6و 5الفصلين كال   إن صادفتك أي مشاكل في استخدام مسجل الحوادث، فھناك العديد من الموارد المتاحة للمساعدة.
ً عند استخدام مسجل الحوادث. وحتى بعد أن تتقن أساسيات   العديد من النصائح المفيدة التي تعالج المشاكل األكثر شيوعا

مسجل الحوادث، يجب أن تستمر في االحتفاظ بنسخة من ھذه الفصول في المتناول كمورد يمكن الرجوع إليه في حالة ظھور 
) ستجد قائمة بموارد إضافية يمكن استخدامھا للحصول على مزيد من التدريب 5.58ھذا الفصل (صفحة وفي نھاية   مشاكل.

 والدعم تتعلق بتساؤالت عامة عن إكسل وأخرى متعلقة تحديداً بمسجل الحوادث.

 مقدمة إلى السمات الرئيسية لمسجل الحوادث
 منھما اآلخر. كلونموذج استقاء البيانات كي يتطابقا ويكمل مم مسجل الحوادث صُ  –مسجل الحوادث ونموذج استقاء البيانات 

، وسيتضمن ةواحد ةحادثتنظم البيانات في مسجل الحوادث بحسب الحوادث، بمعنى أن كل صف في مسجل الحوادث يمثل  
وفي كل مرة يتم فيھا إدخال نموذج استقاء جديد في مسجل   المأخوذة من نموذج استقاء معلومات واحد. ةبيانات الحادث

جمع في نموذج استقاء تُ ، ليس كل المعلومات التي 4كما ورد في الفصل    سطر جديد من البيانات. يضافالحوادث، 
البيانات جمع كجزء من مجموعة تُ المعلومات يجري إدخالھا في مسجل الحوادث. فقط تلك األسئلة المشار إليھا بالنجمة (*) 

سيكون لھذه الحقول حقل مقابل لھا (عمود) في مسجل   المطلوبة لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي.
أعمدة إكسل في مسجل الحوادث تتبع نفس ترتيب األسئلة المقابلة بنموذج استقاء المعلومات   الحوادث، حيث يتم إدخالھا.

البيانات (وھذا ھو أحد األسباب التي ُيطلب منك ألجلھا عدم إعادة ترتيب الحقول في نموذج لتبسيط وتسريع عملية إدخال 
  استقاء المعلومات).

                                                       
 تم التي البيانات على اعتماداً  وقوائم ومخططات، عمل أوراق بإنشاء للمستخدمين يسمح البيانات لجداول برنامج ھو إكسل 1

 .البرنامج في إدخالھا
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خمسة حقول فقط بمسجل الحوادث تستلزم إدخال البيانات كتابًة، بمعنى أن عليك كتابة ھذه المعلومات  – القوائم المنسدلة
الرقم   بعينھا في مسجل الحوادث نقالً عن نموذج استقاء المعلومات. تظھر ھذه الحقول الخمسة في بداية مسجل الحوادث:

إال أن معظم حقول مسجل   ، وتاريخ الميالد.ةلة، وتاريخ وقوع الحادثللناجي، وتاريخ المقابي رمزالالتعريفي للحادث، والرقم 
تحد القوائم عمداً حجم   الحوادث تستخدم القوائم المنسدلة التي يمكنك من خاللھا تحديد البيانات التي تريد إدخالھا ببساطة.

كما أن القوائم المنسدلة   احتماالت الخطأ البشري.البيانات التي يتم إدخالھا كتابًة مما يمكِّن من اإلسراع بالتسجيل ويقلل من 
بعض القوائم المنسدلة   تساعد أيضاً على توحيد المصطلحات المستخدمة للبيانات المسجلة وتمنع إضافة المعلومات التعريفية.

   محددة مسبقاً، مما يعني أنه ال يمكنك تغيير أو تعديل قائمة خيارات البيانات لالختيار من بينھا.

يجب إدخال كافة المعلومات من نموذج 
استقاء المعلومات الواحد في سطر واحد 

 بمسجل الحوادث

1  2  3

1  2 3
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يعني ذلك أنك ستكون قادراً على إضافة أو حذف أو تحرير خيارات   بيد أن حقوالً أخرى لھا قوائم منسدلة قابلة للتخصيص.
وسيتم توفير اإلرشادات   الرد في القائمة المنسدلة لمطابقة تلك المدرجة لألسئلة المقابلة على نموذج استقاء المعلومات.

 القوائم المنسدلة الحقاً في ھذا الفصل. والتدريبات التي تظھر كيفية تخصيص

 

ً تقوم بحساب بعض اإلحصاءات تلقائياُ، وكذلك إعداد الجداول والرسوم  –الخاليا المحمية  يتضمن مسجل الحوادث صيغا
الحوادث، ُتحسب على الفور ھذه الحقول ويتم إدراجھا فبمجرد إدخال البيانات في مسجل   البيانية لتسھيل تحليل البيانات.

يعني ذلك   لحماية ھذه الصيغ، تم تأمين أجزاء معينة من مسجل الحوادث وحمايتھا بكلمة مرور. كجزء من التقارير الصادرة.
 أنه ال داعي للقلق بشأن العبث بھذه الصيغ أو حذفھا عن طريق الخطأ.

 

عة/المجھولة  ً بإنشاء عدة جداول إكسل يمكن استخدامھا لتحليل البيانات  –المصدرالتقارير المجمَّ يقوم مسجل الحوادث تلقائيا
ً في صورة مجمعة.  وإعداد التقارير. ومن ثم تكون جميع   عندما يقدم مسجل الحوادث ھذه الجداول، تظھر البيانات دائما

أن الجداول يمكن أن تكون مفيدة إلثراء عملية وضع  دون أي تفاصيل يمكن تمييزھا، وھذا يضمنببيانات مجھولة المصدر 
عة التي يقدمھا مسجل الحوادث يتناولھا الفصل   البرامج واحتياجات اإلبالغ وجھود الدعوة. بمزيد من  6التقارير المجمَّ

   التفصيل.

خدمات العنف القائم على  رغم أن مسجل الحوادث يمكن أن يكون أداة مفيدة للغاية لمقدمي –ما ال يقوم به مسجل الحوادث 
 فمسجل الحوادث ليس:  النوع االجتماعي، فمن المھم اإلشارة إلى ما ال يقوم به مسجل الحوادث.

 القائمة لعرض السھم على انقر
 .فحسب المنسدلة
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ً إلدارة الحاالت. .1 يقوم مسجل الحوادث بتسجيل البيانات فقط حتى وقت اإلبالغ، والمعلومات التي يتم جمعھا   نظاما
ً لنظام مستقبلي إلدارة الحاالت،   يتم إدخالھا.بعد البالغ، مثل أي معلومات للمتابعة، ال  من الممكن أن يكون أساسا

ولكن في الوقت الراھن، ينبغي استخدام مسجل الحوادث فقط في جمع بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي 
عة.  وإعداد التقارير المجمَّ

فنظام إدارة معلومات   جتماعي في المنطقة. أداة لتتبع االتجاھات في جميع حوادث العنف القائم على النوع اال .2
نظراً إلى   العنف القائم على النوع االجتماعي ومسجل الحوادث يلتقطان فقط البيانات المتعلقة بالحوادث المبلغ عنھا.

أن ليس كل حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي يتم اإلبالغ عنھا، يجب عدم اعتبار البيانات الموجودة في 
ومع ذلك، فإن    . كبيانات النتشار العنف القائم على النوع االجتماعيسجل الحوادث، أو تحليلھا كما أو تقديمھا م

مسجل الحوادث يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة في تتبع االتجاھات الدقيقة وإظھارھا بالنسبة لحوادث العنف القائم على 
 لك بمزيد من التفصيل.ذ 6النوع االجتماعي في المنطقة؛ يتناول الفصل 

يستعرض الجزء الباقي من ھذا الفصل ھيكل وتنظيم مسجل الحوادث، ويفسر حقول البيانات، ويبين كيفية إدخال البيانات في 
، على كيفية استخدام مسجل الحوادث في جمع البيانات وتحليلھا وتجميعھا 6مسجل الحوادث. ويركز الفصل التالي، الفصل 

 وإعداد التقارير.

 

 

  

رئيسية نقطة

من أجل القيام بھذه التدريبات، ستحتاج إلى فتح اإلصدار   على العديد من التدريبات العملية الموجودة في مربعات جرب بنفسك!. 6و 5يحتوي الفصالن  
يمكن االطالع عليه   ."التدريبي الحوادثمسجل اإلصدار األول من يمكنك أن تبدأ اآلن عن طريق فتح "  الصحيح من مسجل الحوادث المحدد في التعليمات.

" بقسم األدوات والموارد في أسطوانة دليل المستخدم أو تنزيله من موقع نظام إدارة المعلومات على العنوان دليل المستخدم تدريبأدوات بالنقر على زر "
   /guide-tools/user-more/gbvims-http://gbvims.org/learnالتالي: 

كما يحتوي المصنف أيضاً على   بالمصنف. 5.15 – 5.1نشاطاً من أنشطة جرب بنفسك! الذي يتطابق مع األنشطة  15على  5يحتوي الفصل  :ملحوظة
 باستخدام مسجل الحوادث. تدريببعض األنشطة اإلضافية لتزويدك بالمزيد من ال
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 قبل البدء
 قبل البدء: تألفھامفردات إكسل، ألن مسجل الحوادث يعتمد على برنامج إكسل، ھناك مفردات قليلة يجب أن 

 

 وھو مستند إكسل بأكمله، عندما تفتح مسجل الحوادث فأنت بذلك تفتح مصنفاً. – المصنف .1

وأوراق العمل تتألف بدورھا من أعمدة وخاليا  ةمختلفتتألف المصنفات من أوراق عمل  – ورقة العمل .2
 وصفوف.

 عمل في إكسل من خاليا فردية؛ والخاليا ھي حيث تقوم بإدخال البياناتتتألف كل ورقة  –الخلية  .3

 ...).A ،B ،Cيتم ترتيب الخاليا في أعمدة تمتد عمودياً وُيشار إليھا بالحروف ( – األعمدة .4

 ...).1،2،3كما يتم ترتيب الخاليا في صفوف تمتد أفقياً وُيشار إليھا باألرقام ( – الصفوف .5
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سيساعدنا ذلك طوال ھذا   وھو اإلحداثيات المعينة أو "عنوان" الخلية التي يتم تحديدھا حاليا.  – عنوان الخلية .6
 الفصل في تحديد ومناقشة خاليا معينة.

 وھي مربعات تظھر على الشاشة وتحتوي على معلومات أو اتجاھات. – مربع الحوار .7

ً اسم لكل ورقة عمل تبويب مرتبط به يقع في ال – تبويب ورقة العمل .8 جزء السفلي من المصنف يعرض دائما
يمكنك التنقل بين أوراق العمل بالنقر على عالمة تبويب   ورقة العمل بغض النظر عن ورقة العمل المفتوحة.

  ورقة العمل التي تريد فتحھا.

تسمح لك ھذه األسھم األربعة بتحريك عالمات التبويب في الجزء السفلي من  – أسھم تمرير عالمات التبويب .9
وجد بجوار السھمين الخارجيين شريطان يسمحان لك ي  الصفحة للوصول إلى كافة أوراق العمل في المصنف.

بالتنقل بين أما السھمان الداخليان فيسمحان لك   باالنتقال إلى عالمة التبويب األولى أو األخيرة في المصنف. 
 عالمات التبويب إلى اليمين أو اليسار، واحدة تلو األخرى.

 تحّرك شاشة ورقة العمل بحيث يمكنك رؤية كافة الخاليا في ورقة عمل – أشرطة التمرير وأسھم ورقة عمل .10
  .ھاوالتحرك بين

 

 عندما تفتح مسجل الحوادث، سترى صفحة تبدو ھكذا: –أوراق عمل مسجل الحوادث 

 

 

ورقة عمل  15يضم مسجل الحوادث  ".ةھذه ھي ورقة العمل األولى في مسجل الحوادث وُتسمى ورقة عمل "بيانات الحادث
ألن ليس نظًرا  المصنف.يمكن الوصول إلى كل منھا عن طريق النقر على عالمة التبويب المقابلة لھا في الجزء السفلي من 

كل عالمات التبويب بورقة العمل مرئية في الوقت ذاته، ستحتاج إلى استخدام مفاتيح أسھم تمرير عالمات التبويب في الزاوية 

Use the tab scroll arrows to see 

all of the worksheet tabs. 
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لعرض ورقة عمل مختلفة، انقر على عالمة تبويب ورقة   السفلية اليسرى من المصنف للوصول إلى جميع أوراق العمل.
   .فحسب الجزء السفلي من المصنف العمل المناظرة في

 على أوراق العمل الخمس عشرة كافًة. 6و 5والتي ستستخدمھا في الفصلين  يةتدريبلن تتضمن مسجالت البيانات ال :ملحوظة
وبيانات القائمة  ةبيانات الحادث الثالثة األولى فقط:  األوراق ، سيحتوي علىيتدريبمسجل الحوادث الاإلصدار األول من  

 وقائمة بلد المنشأ.

، التي تركز بشكل أساسي 5-1عمل الأوراق   يسرد الجدول التالي أوراق العمل بالترتيب مفصالً وظائفھا العامة والخاصة.
، والتي تركز على التحليل وإعداد 15- 6على إدخال البيانات، ستتم مناقشتھا في ھذا الفصل، في حين أن أوراق العمل 

 .6التقارير، سُتناقش في الفصل 

  



 

 5.9  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

  الوظيفة الخاصة  الوظيفة العامة  ورقة العمل

  ةبيانات الحادث .1
ھي ورقة العمل الرئيسية بمسجل الحوادث حيث يتم   إدخال البيانات

  إدخال البيانات من نموذج استقاء المعلومات.

 بيانات القائمة :   .2
  دعم إدخال البيانات

  (تخصيص مسجل الحوادث)
يسمح لك بتحديث القوائم المنسدلة القابلة للتخصيص 

  .ةبورقة عمل بيانات الحادث

 قائمة بلد المنشأ  .3
  دعم إدخال البيانات

  (تخصيص مسجل الحوادث)
يسمح لك بتحديث قائمة بلد المنشأ بورقة عمل بيانات 

  .ةالحادث

 حاسبة تاريخ الميالد  .4
سنة ميالد الناجي على أساس أداة لمساعدتك على حساب   دعم إدخال البيانات

  العمر وسنة البالغ.

 سجل نقل البيانات  .5
يساعد تلك الوكاالت التي تقوم بتجميع البيانات على تتبع   الدعم 

البيانات ومصدرھا وغير ذلك من البيانات الوصفية 
  الھامة.

 اإلحصاءات الشھرية .6
البيانات الشھرية للحوادث في يقدم نظرة سريعة على   التحليل وإعداد التقارير الداخلية

  شكل بالغ قياسي.

نوع العنف القائم على  .7
النوع االجتماعي بحسب 

 الجنس والعمر 

 التحليل وإعداد التقارير الداخلية

 

يقدم ملخصاً لبيانات الحوادث بحسب نوع العنف القائم
ويمكن  على النوع االجتماعي وجنس الناجي وعمره. 

  ألغراض اإلبالغ.نسخھا ولصقھا بسھولة 

 تعقب اإلحالة .8
يقدم ملخصاً لبيانات الحوادث بحسب مسارات اإلحالة  التحليل وإعداد التقارير الداخلية

ويمكن نسخھا ولصقھا بسھولة  ومقدم الخدمات. 
  ألغراض اإلبالغ.

نوع العنف القائم على  .9
النوع االجتماعي بحسب 

 سياق الحالة  

يقدم ملخصاً لبيانات الحوادث بحسب سياق الحالة ونوع  الداخليةالتحليل وإعداد التقارير 
ويمكن نسخھا  العنف القائم على النوع االجتماعي. 
  ولصقھا بسھولة ألغراض اإلبالغ.

 تحليل االتجاه .10
يقدم ملخصاً لبيانات الحوادث بحسب الشھر ونوع العنف  التحليل وإعداد التقارير الداخلية

  القائم على النوع االجتماعي والجنس. 

الرسم البياني لتحليل  .11
 االتجاه

يقدم صورة مرئية (رسم بياني) لبيانات الحوادث على   التحليل وإعداد التقارير الداخلية
مدى فترة زمنية، مرتبة بالشھر ونوع العنف القائم على 

  النوع االجتماعي والجنس. 

  1افتح  .12
  2افتح  .13
  3افتح  .14

تحتوي أوراق العمل األربع األخيرة على قوالب جدول   التحليل وإعداد التقارير الداخلية
يتم تحديدھا وتخصيصھا لتلبية محورية فارغة كي 

  احتياجات كل مؤسسة.
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  4افتح  .15

 

 إعداد مسجل الحوادث
قبل أن تتمكن من البدء في إدخال البيانات في مسجل الحوادث، ھناك بعض المھام التي يتعين عليك القيام بھا في المرة األولى 

إن لم   كيفية القيام بھا. إلىيوضح لك ھذا القسم ما ھي ھذه المھام ويرشدك  التي تستخدم فيھا مسجل الحوادث من أجل إعداده.
دليل  تدريبأدوات بالنقر على زر "‘ يتدريبمسجل الحوادث الاإلصدار األول من ’تكن قد فتحته بالفعل، فقد حان الوقت لفتح 

من موقع نظام إدارة المعلومات على العنوان " أسفل قسم األدوات والموارد في أسطوانة دليل المستخدم أو تنزيله المستخدم
  guide/-tools/user-more/gbvims-http://gbvims.org/learn.التالي :

من أن ُتستخدم  يبيةالتدرادث ولمنع مسجالت الح يبيالتدرادث وتم تعديل وظائف وحماية وسمات مسجالت الح :ملحوظة
للحصول على النسخة الكاملة من مسجل الحوادث، يتعين عليك التسجيل على اإلنترنت عبر   لحفظ بيانات حوادث حقيقية.

http://gbvims.org/apply/ . 

 

 (تغيير إعدادات األمان) زتمكين الماكرو
ھذه خطوة ھامة للغاية تضمن  2."زمسجل الحوادث، سُيطلب منك القيام بشيء ُيسمى "تمكين الماكرو في كل مرة تفتح فيھا

يتم تعيين العديد من أجھزة الكمبيوتر  قيام مسجل الحوادث بجميع وظائفه بشكل صحيح، مثل تخصيص القوائم المنسدلة.
سجل الحوادث على جھاز الكمبيوتر سيكون عليك التحقق من في المرة األولى التي تستخدم فيھا م  تلقائياً. زلتعطيل الماكرو

 وتغيير اإلعدادات إذا لزم األمر. زإعدادات الكمبيوتر لمعرفة ما إذا كان يتم حظر الماكرو

                                                       
 شريط زر أو المفاتيح لوحة اختصار طريق عن تنشيطھا يمكن التعليمات من مجموعة ھي إكسل برنامج في الماكرو وحدة 2

 .وتكراراً  مراراً  الشائعة المھام خطوات تكرار إلى الحاجة على للقضاء زالماكرو وتُستخدم .بيانات جدول في رمز أو األدوات
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فتح ت ماعند  قليالً. عن ذلك ختلفت بطريقة زستحتاج إلى تمكين الماكروف، 2003إذا كنت تستخدم إكسل  :ملحوظة
‘Practice Incident Recorder_v1’ز، سيظھر مربع حوار يسألك ما إذا كنت تريد تمكين الماكرو.  

 . هفي ز بالعمللماكروللفتح المصنف والسماح  زنقر على تمكين الماكروأن تيجب  .1

 

  إن لم يظھر مربع الحوار ھذا، 

   "، ثم 'األمان'.زاختر "ماكرووقائمة أدوات،  علىانقر ف .2

التي قد تكون  زتشغيل الماكروب إذا كنت ستسمحما يمكنك اختيار  "متوسط". اخترسيظھر مربع الحوار  "األمان"،  .3
 موافق. علىانقر   غير آمنة أو ال.

 

   احفظ المستند، ثم أغلق المصنف وأعد فتحه.  .4

“C:\Desktop\Practice Incident Recorder_v1.xls” contains macros. 
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 ".  ز"تمكين الماكرو علىمن ھذا الناشر" وانقر  زالماكروب"الثقة دوما  اختر  األمان".تحذير سيظھر مربع حوار  " .5
 .ز اآلن ممكنةالماكرو أصبحت 

 

إعدادات جھاز الكمبيوتر الخاص بك في المرة األولى التي يتم فيھا استخدام  تغييرإلى  سوىتحتاج  ال رغم أنك :ملحوظة
  مسجل الحوادث.فيھا ) في كل مرة تستخدم 1" (الخطوة زمسجل الحوادث، سيكون عليك "تمكين الماكرو

 

 الحماية بكلمة مرور
من أجل الحفاظ على بياناتك آمنة وسرية، عليك التأكد من أن عدداً محدوداً من الناس يستطيع الوصول إلى مسجل الحوادث. 

فكرة  وتعد ھذه :ملحوظةتعيين كلمة مرور لحماية البيانات المخزنة في مسجل الحوادث. (ي فإحدى الطرق للقيام بذلك وتتمثل 
   ).حاسبالحفظھا على تألية ملفات تحتوي على بيانات حساسة للعنف القائم على النوع االجتماعي  بالنسبة جيدة

حفظ كلمات المرور على سطح المكتب أو تال    .مقفلتأكد من حفظ جميع كلمات المرور منظمة ومدونة ومحفوظة في مكان 
حق الوصول إلى مسجل الحوادث إلدخال البيانات أو وال يجوز أن يطلِّع على كلمة المرور إال من لھم   !حاسبالشاشة 

حل محلك يمكنه الوصول إلى كلمات المرور، وإال، فإن يوإن تركت المؤسسة، تأكد من أن من س  تحليلھا ووضع البرامج.
 جميع البيانات السابقة للعنف القائم على النوع االجتماعي بمؤسستك سيتعذر الوصول إليھا! 
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تفتح مستند  عندما  مرور.ال، ستحتاج إلى اتباع خطوات مختلفة لتعيين كلمة 2003  إذا كنت تستخدم إكسل :ملحوظة
‘Practice Incident Recorder_v1,’ :يجب أن تقوم باآلتي  

  عالمة التبويب األمان. علىثم انقر خيارات،  علىدوات، انقر األفي قائمة  .1
 موافق. علىاكتب كلمة مرور في مربع كلمة مرور للفتح، ثم انقر  .2
 موافق. علىثم انقر  عندما يطلب منك ذلك، كتابة كلمة المرور لتأكيدھا، أعد .3
  حفظ. علىانقر  .4
 .حاليالنعم الستبدال المصنف  على، انقر إذا سئلت .5

 

 تخصيص القوائم المنسدلة
إدخال كما ُذكر أعاله، فإن معظم الحقول في مسجل الحوادث تحتوي على قوائم منسدلة من شأنھا أن تساعد في جعل عملية 

   تسعة من ھذه الحقول تحتوي على قوائم منسدلة قابلة للتخصيص.  البيانات أسرع وأدق.

باستثناء "بلد المنشأ"، يمكن تعديل جميع القوائم المنسدلة الثمانية على ورقة عمل "قائمة البيانات"، والتي يمكن االطالع عليھا 
ت" (يمكن تخصيص القائمة المنسدلة لبلد المنشأ بالنقر على عالمة تبويب من خالل النقر على تبويب ورقة العمل "قائمة البيانا

 قائمة بلد المنشأ.

 
  عند النقر على عالمة تبويب بيانات القائمة، سترى ورقة عمل تحتوي على ثمانية جداول مع:

 وصف فوق كل جدول يخبرك عند أي مستوى يمكن تعديل كل من الحقول القابلة للتخصيص .1
" والذي ستستخدمه بمجرد أن تكون على استعداد إلجراء ةزر 'تحديث القائمة في ورقة عمل بيانات الحادث  .2

 تغييرات على القوائم المنسدلة.

 

 2 1 
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على سبيل   يجب أن تكون حذراً عند تخصيص القوائم المنسدلة، وذلك ألن ليست كل الحقول قابلة للتخصيص بالطريقة نفسھا.
المثال، إذا كانت مؤسستك جزء من الفريق المشترك بين الوكاالت في نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع 

ماعي، سيكون عليك تخصيص الحقول بطريقة مختلفة عما إذا كانت مؤسستك تستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم االجت
ھناك قاعدة جيدة وھي أن قوائمك يجب أن تتطابق دائماً  على النوع االجتماعي بشكل مستقل عن جميع المؤسسات األخرى.

يسرد الجدول أدناه الحقول التي تحتوي على قوائم منسدلة قابلة   على نموذج استقاء المعلومات. اإلجاباتمع خيارات 
للتخصيص، ثم يقدم إرشادات حول كيفية تخصيص كل منھا بحسب ما إذا كانت مؤسستك جزء من فريق مشترك بين 

 الوكاالت أم ال.
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ليس جزءاً من فريق مشترك   جزء من فريق مشترك بين الوكاالت  الحقل
  بين الوكاالت

 أخصائي الحالة: رمز
 
ھذا الحقل اختياري في نموذج استقاء 
 المعلومات ويجوز لمؤسستك جمعه أو إھماله.

إن تم إھماله، يمكنك تجاھل أو إخفاء ھذا  
العمود على كل من ورقة عمل بيانات 
الحوادث وورقة العمل بيانات القائمة 
(للحصول على توجيھات بشأن كيفية إخفاء 

  أدناه).األعمدة، انظر 

تخصيص ھذا الحقل وتحديثه إذا تم جمعه، يمكن 
(على سبيل المثال، عند إدخال  في أي وقت

بيانات إن الحظت رمز أخصائي حالة جديد، 
   يمكنك إضافته على الفور إلى القائمة المنسدلة).

تخصيص ھذا إذا تم جمعه، يمكن 
في أي وقت  الحقل وتحديثه

(على سبيل المثال، عند إدخال 
بيانات إن الحظت رمز أخصائي 

حالة جديد، يمكنك إضافته إلى 
  القائمة المنسدلة).

 العرق
 

ھذا الحقل اختياري في نموذج استقاء 
 المعلومات ويجوز لمؤسستك جمعه أو إھماله.

إن تم إھماله، يمكنك تجاھل أو إخفاء ھذا  
عمل بيانات  العمود على كل من ورقة

الحوادث وورقة العمل بيانات القائمة 
(للحصول على توجيھات بشأن كيفية إخفاء 

  األعمدة، انظر أدناه).

تخصيص ھذا الحقل إذا تم جمعه، ال بد من 
وتحديثه بالطريقة نفسھا من قبل جميع الوكاالت 

(على سبيل  على الصعيد المشترك بين الوكاالت.
لم المثال، عند إدخال بيانات إن الحظت عرقاً 

ال  الخيارات في القائمة المنسدلة يدرج ضمن
فوراً إلى القائمة المنسدلة؛ وانتظر حتى  تضفه

توافق على جميع الوكاالت على إضافته إلى 
  القائمة).

تخصيصه إن تم جمعه، يمكن 
  .وتحديثه في أي وقت

  بلد المنشأ 

يجب   وتحديثه في أي وقت.يمكن تخصيصه 
إذا تم   أبداً في ھذا الحقل.’ غير ذلك‘عدم إدخال 

اختيار غير ذلك، أضف البلد المحدد إلى القائمة 
  المنسدلة.

تخصيصه وتحديثه في أي يمكن 
  وقت.

  ةموقع الحادث

تخصيصه وتحديثه بالطريقة نفسھا من  ال بد من
قبل جميع الوكاالت على الصعيد المشترك بين 

 الوكاالت.
 

تخصيصه وتحديثه على البد من 
(على  مستوى تجميع البيانات

سبيل المثال، على مستوى 
  الوطني للمؤسسة)

  ةمكان الحادث

ومع  يمكن تخصيصه وتحديثه في أي وقت.
لھذا  التعريفات الجغرافيةذلك، يجب أن ُتحدد 

الحقل من جانب جميع الوكاالت على الصعيد 
المشترك بين الوكاالت ويجب على جميع 
الوكاالت استخدام المصطلحات نفسھا (كحي، 

  مقاطعة، الخ).

تخصيصه وتحديثه في أي يمكن 
  .وقت

  ةالمكان الفرعي للحادث

ومع  تخصيصه وتحديثه في أي وقت.يمكن 
ذلك، يجب أن ُتحدد التعريفات الجغرافية لھذه 
الحقول من جانب جميع الوكاالت على الصعيد 
المشترك بين الوكاالت ويجب على جميع 
الوكاالت استخدام المصطلحات نفسھا (كحي 

 فرعّي، مقاطعة فرعّية، الخ).
 

تخصيصه وتحديثه في أي يمكن 
  .وقت

ليس جزءاً من فريق مشترك   تجزء من فريق مشترك بين الوكاال  الحقل
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  بين الوكاالت
 ةمخيَّم/بلدة الحادث

ھذا الحقل اختياري في نموذج استقاء 
 المعلومات ويجوز لمؤسستك جمعه أو إھماله.

إن تم إھماله، يمكنك تجاھل أو إخفاء ھذا  
العمود على كل من ورقة عمل بيانات 
الحوادث وورقة العمل بيانات القائمة 

توجيھات بشأن كيفية إخفاء (للحصول على 
  األعمدة، انظر أدناه).

 .تخصيصه وتحديثه في أي وقت يمكن
 

تخصيصه وتحديثه في أي يمكن 
  وقت.

  ممارسات تقليدية ضارة

تخصيصه وتحديثه بالطريقة نفسھا من ال بد من 
قبل جميع الوكاالت على الصعيد المشترك بين 

يمكن أن يشمل ما يصل إلى خمسة   الوكاالت.
من األشكال األكثر شيوعا من الممارسات 

  التقليدية الضارة؛ ال تستخدم "غير ذلك" كفئة.

تخصيصه وتحديثه على البد من 
(على  مستوى تجميع البيانات

مستوى السبيل المثال، على 
يمكن أن   الوطني للمؤسسة).

يشمل ما يصل إلى خمسة من 
األشكال األكثر شيوعا من 

الضارة؛ ال الممارسات التقليدية 
  تستخدم "غير ذلك" كفئة

 

  دعى عليهة المحادثالمھنة مرتكب 

تخصيصه وتحديثه بالطريقة نفسھا من ال بد من 
قبل جميع الوكاالت على الصعيد المشترك بين 

    الوكاالت.

تخصيصه وتحديثه على البد من 
(على  مستوى تجميع البيانات

مستوى السبيل المثال، على 
  الوطني للمؤسسة).

 

 

 إخفاء األعمدة
ھناك بعض الحقول التي ليست مطلوبة على نموذج استقاء المعلومات والتي تم تضمينھا كأعمدة على ورقة عمل بيانات 

وقد أدرجنا ھذه الحقول على الرغم من أنھا اختيارية، فرغم أنھا ليست ضرورية لتبادل المعلومات، إال أنھا قد تكون   .ةالحادث
جمع البيانات وتسجيلھا في ھذه الحقول، ال  عدمإن قررت مؤسستك    الخدمات ألغراض وضع البرامج.مفيدة لبعض مقدمي 

إن غيرت رأيك   بحيث ال تظھر على شاشتك. ةيمكنك حذف ھذه األعمدة، ولكن يمكنك إخفائھا في ورقة عمل بيانات الحادث
 الحقول التي قد تختار مؤسستك إخفاءھا ھي:  .فحسب وقررت أنك تريد جمع البيانات في ھذه الحقول، قم بإظھار األعمدة

   لناجيارمز 

 أخصائي الحالة رمز 

 العرق 

 ةمخيَّم/بلدة الحادث 

  دعى عليهة المحادثالجنسية مرتكب  

 الناجي يريد أن يتخذ إجراءات قانونية وقت البالغ 

 في مسجل الحوادث. مائل ومسطرالحقول "االختيارية" المذكورة أعاله تظھر بخط  :ملحوظة
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 التحكم في إصدار مسجل الحوادث
 بمرور الوقت، ستدخل تغييرات على مسجل الحوادث. يمكن أن يحدث ذلك بطريقتين:

 سيتم تحديث مسجل الحوادث وتنفيذ إصدارات جديدة من مسجل الحوادث من قبل مؤسستك. .1
 ستقوم بإدخال البيانات في مسجل الحوادث. .2

على سبيل المثال، عند تنفيذ نظام إدارة   لھذه األسباب، ُيستحسن دائما أن تسمي مسجل الحوادث لديك برقم اإلصدار والتاريخ.
معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ألول مرة داخل مؤسستك، ينبغي حفظ مسجل الحوادث األول باسم 

"IncidentRecorder_v1.xls."   'وV1أن ھذا ھو اإلصدار األول من مسجل الحوادث الذي تستخدمه  ' تشير إلى
إذا قررت مؤسستك التحديث إلى اإلصدار الثاني من مسجل الحوادث، يجب أن يتم الحفظ باسم   مؤسستك.

"IncidentRecorder_v2.xls." 

كما نقترح استخدام   عند إدخال البيانات في إصدار معين من مسجل الحوادث، يجب حفظه في كل مرة باسم ملف جديد.
فالحفظ   ").IncidentRecorder_v1_14July2010.xlsالتاريخ الذي قمت فيه بتحرير الملف (على سبيل المثال "

باسم اإلصدارات الجديدة وأسماء الملفات في كل مرة تتلقى فيھا نسخة جديدة من مسجل الحوادث أو ُتدِخل البيانات سيسمح لك 
  عودة بسھولة إلى نسخة سابقة/إصدار سابق في حالة وقوع خطأ ما.بتعقب جميع التغييرات وال

 

 مزايا حفظ المستندات وفق اإلصدار:

 .فحسب الملف األحدث بالنظر إلى أسماء الملفات على تعرفتيمكن أن  .1

قمت بحفظ نسخ سابقة من بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي، لذلك إذا كنت بحاجة إلى العودة إلى  .2
 إصدار أقدم، يمكنك أن تفعل ذلك.

مالحظات أو الدعم التقني عن بعد، فإن اسم الملف يعكس رقم اإلصدار، مما يجعله الإذا كنت بحاجة إلى تقديم  .3
 من السھل التحقق مع المتلقين ما إذا كان لديھم اإلصدار الصحيح.
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 ورقة عمل بيانات الحوادثوإدخال البيانات 
 :نمستندي إلى ستتعلم اآلن كيفية إدخال البيانات في مسجل الحوادث. للقيام بذلك، ستحتاج

1. "Practice Incident Recorder_v2 ً  practice" (يمكنك إغالق النسخة التي تم حفظھا حديثا
IR_v1 .(يمكنك العثور على  وفتح النسخة الثانية اآلن‘Practice Incident Recorder_v2 ’ بالنقر

دليل المستخدم" أسفل قسم األدوات والموارد في أسطوانة دليل المستخدم أو تنزيله من  تدريبعلى زر "أدوات 
 more/gbvims-http://gbvims.org/learn-موقع نظام إدارة المعلومات على العنوان التالي:

.guide/-tools/user 

" والذي تم ملؤه خالل أنشطة جرب بنفسك! من الفصل يتدريبال نسخة مستكملة من "نموذج استقاء المعلومات .2
ھذه ھي البيانات التي ستدخلھا   من دليل مستخدم المصنف). 16في الصفحة  4،7-4،2(وھي أيضاً أنشطة  4

 خالل ھذا الفصل. Practice Incident Recorder_v2في 

فأنت  Practice Incident Recorder_v2وفتح  4من الفصل   يتدريببمجرد استيفاء نموذج استقاء المعلومات ال
كما تم   ستالحظ أنه تم بالفعل إدخال بعض البيانات الوھمية. ال، األول التدريبي على عكس مسجل الحوادث  مستعد للبدء!

ً بحيث تبدو كتلك التي كنت قد انتھيت للتو من تخصيصھا.  قبل المواصلة، تأكد من تمكين  إعداد القوائم المنسدلة مسبقا
 Practice Incidentباسم ملف جديد (على سبيل المثال،  يتدريبوحفظ مسجل الحوادث ال زالماكرو

Recoder_v2_DataEntryPractice.(  .لالطالع على توجيھات بشأن كيفية القيام بذلك، راجع القسم أعاله 

 .ةورقة عمل بيانات الحادثخاصة بعالمة التبويب األولى الواقعة في الجزء السفلي من مسجل الحوادث 

 

مسجل الحوادث، وھو المكان الذي سيتم فيه إدخال ورقة عمل بيانات الحوادث ھي ورقة العمل الرئيسية إلدخال البيانات في 
في حين لم يتم تضمين كافة الحقول من نموذج استقاء المعلومات في مسجل الحوادث، إال   بيانات نموذج استقاء المعلومات.

عمل بيانات األقسام الستة الكبرى في ورقة   أن تلك التي تم تضمينھا تطابق ترتيب الحقول في ورقة عمل بيانات الحوادث.
 الحوادث ھي:

 المعلومات اإلدارية .1
 معلومات عن الناجين .2
 ةتفاصيل الحادث .3
 حادثة المدعى عليهالمعلومات عن مرتكب  .4
 بيانات مسار اإلحالة  .5
 األعمدة المحسوبة .6
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 تخطيط وتنسيق ورقة عمل بيانات الحوادث

 عناوين الحقول 

بعضھا بخط  بورقة عمل بيانات الحوادث لم يتم تنسيقھا بالطريقة نفسھا.ستالحظ أن عناوين الحقول الواقعة في الصف الرابع 
ر وبعضھا ال، بعضھا ُمشار إليه بدائرة ملونة ( النصوص بالخط المائل المسطرة كلھا حقول   ) وبعضھا ال.مائل ومسطَّ

  طرة جميعھا حقول إلزامية.كل النصوص بالخط غير المائل وغير المس  اختيارية ويمكن إخفاؤھا إذا كانت غير مستخدمة.
لون الدائرة يكون بنفس لون عالمة تبويب   ).كل األعمدة ذات القوائم المنسدلة القابلة للتخصيص ُمشار إليھا بدائرة ملونة (

ون ورقة العمل حيث يمكن تعديل تلك القائمة (مثالً الدائرة البرتقالية تناظر عالمة تبويب ورقة عمل بيانات القائمة ذات الل
يوضح الجدول التالي بمزيد من التفاصيل ما   يجب استبدال أي نص أصفر بالمصطلحات التي تراعي السياق. البرتقالي).

    تعنيه األنواع المختلفة من النصوص والرموز.
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  الوصف  مثال  نوع العنوان

  بالخط غير المائل وغير المسطر

 

إما  اإلجاباتھذه الحقول إلزامية، و
سُتكتب (الرقم التعريفي للحادث مثالُ) 
أو يتم اختيارھا من بين خيارات 

  القائمة المنسدلة غير القابلة للتعديل.

بالخط غير المائل وغير المسطر مع 
  دائرة برتقالية 

 

ھذه حقول إلزامية، ولكن خيارات 
للقائمة المنسدلة بھا قابلة  اإلجابات

للتعديل في ورقة عمل بيانات القائمة 
  (انظر الصورة أدناه).

 األصفرالنص 
 

يشير ذلك إال تلك األجزاء  :ملحوظة(
من عناوين الحقول ذات اللون 
  األصفر، وليس العنوان بأكمله)

 

أي نص أصفر البد من استبداله 
بالمصطلحات التي تراعي السياق 
(والتي تقررھا مؤسستك أو الفريق 
المشترك بين الوكاالت). ھذه الحقول 

قابلة  اإلجاباتإلزامية، لكن خيارات 
للتعديل في ورقة عمل بيانات القائمة 

  (انظر الصورة أدناه)

بالخط غير المائل وغير المسطر مع 
  دائرة برتقالية 

 

ھذا حقل إلزامي، ولكن خيارات 
بھا قابلة للتعديل في ورقة  اإلجابات

عمل قائمة بلد المنشأ (انظر الصورة 
  أدناه).

  ^عالمة إقحام صفراء  

 

ھذا الحقل إلزامي ويجب أن يتم 
إدخالھا في ورقة عمل سجل نقل 

فقط، ثم يتم ملؤھا البيانات مرة واحدة 
  .ةتلقائياً في كل حادث

  بالخط المائل ومسطر

 

ھذه الحقول اختيارية، ويمكن إخفاؤھا 
أو  اإلجاباتإذا لم ُتستخدم، ويتم إدخال 

اختيارھا من بين خيارات القائمة 
  المنسدلة غير القابلة للتعديل.

بالخط المائل ومسطر مع دائرة 
  برتقالية 

 

ھذه الحقول اختيارية ويمكن تعديل 
القائمة المنسدلة في صفحة بيانات 

ويمكن إخفاؤھا إذا لم  القائمة. 
 ُتستخدم.

 

بالخط المائل ومسطر مع دائرة 
  أرجوانية 

ھذا الحقل اختياري ويمكن تعديل  
القائمة المنسدلة في صفحة قائمة بلد 

  ويمكن إخفاؤه إذا لم ُيستخدم. المنشأ. 
ALLEGED PERPETRATOR 

NATIONALITY 
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 تنسيق الخاليا

تتضمن ورقة   يتوافق مع نموذج استقاء معلومات مختلف. ةمن المھم أن نتذكر أن كل صف في ورقة عمل بيانات الحادث
 للتنسيق يمكن أن تساعد في التعرف على األخطاء في البيانات والتأكد من صحة إدخال البيانات:العمل وظائف مدمجة 

ً إلى اللون األصفر. .1 والمقصود بھذه الوظيفة   عند ملء صف من البيانات، فإن أي خلية تبقى فارغة تتحول تلقائيا
الحوادث بسرعة. في بعض األحيان تنبيھك إن تخطيت خلية عن غير قصد وستوضح لك البيانات المفقودة بمسجل 

ال يكون نموذج استقاء البيانات الذي تحصل على المعلومات مستوفياً تماماً. ومن المھم أن تتحقق مع أخصائي الحالة 
إذا كان خطأً، امأل البيانات المفقودة بنموذج استقاء المعلومات ومسجل الحوادث. وإذا   عن سبب البيانات المفقودة.

كت فارغة بسبب رفض أحد الناجين الرد على بعض األسئلة، فإن البيانات المفقودة صارت محتومة كانت قد ُتر
 وستظل الخاليا صفراء.

 

على سبيل المثال،   تمت برمجة بعض الخاليا بحيث تتحول إلى اللون األحمر إذا كان ھناك خطأ في إدخال البيانات. .2
إذا قمت بإدخال الرقم   ينبغي أال يتكرر ھذا الرقم التعريفي أبداً.ألن كل حادث جديد ُيخصص له رقم تعريفي فريد، 

خيارات القائمة المنسدلة الموجودة 
في الحقول ذات الدوائر الملونة 
يمكن تعديلھا في ورقة العمل 

 .المقابلة للون الدائرة
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التعريفي للحادث نفسه أكثر من مرة، ألي سبب كان، فإن كل الخاليا التي تحتوي على الرقم التعريفي المكرر 
  يانات.سيسمح ذلك لك بأن ترى ھذا الخطأ الھام على الفور وتصححه عند إدخال الب  ستتحول إلى اللون األحمر.

والخاليا التي تحتوي على معلومات تتعلق بالتواريخ أيضاً ستتحول إلى اللون األحمر إذا كان التاريخ الذي تم إدخاله 
على سبيل المثال، إذا تم تسجيل تاريخ الميالد بأنه بعد تاريخ اإلبالغ ستصبح الخلية   ال يمكن أن يكون صحيحاً.

على عكس الخاليا الصفراء، التي تشير   ناجي عن حادث قبل والدته!).حمراء (ألنه من المستحيل أن يبلغ ال
يجب تصحيح أي خاليا حمراء في أقرب   البيانات المفقودة، توضح الخاليا الحمراء األخطاء في إدخال البيانات.

  وقت ممكن، وينبغي أال تكون ھناك خاليا حمراء في مسجل الحوادث الذي تم تحديثه.

لة تحدث كلما تكرر رمز الناجي في مسجل الحوادث. جميع الخاليا التي تحتوي على رمز ناجي وھناك وظيفة مماث .3
فمن الممكن أن يقوم الناجي نفسه باإلبالغ عن   تكرر ألكثر من حادث واحد ستتحول بدورھا إلى اللون األخضر.

بل المقصود منھا أن تساعدك  حوادث متعددة، وبالتالي فإن الخاليا الخضراء ال تشير إلى وجود مشكلة أو خطأ،
على أن تكون على علم بأن الناجي غالباً قد أبلغ عن حادث سابق ينطوي على عنف قائم على النوع االجتماعي وأن 

  (الحوادث) السابقة  بسھولة. ةتتمكن من تحديد الحادث

 

يتمثل الھدف من القوائم المنسدلة في مسجل الحوادث في توحيد جمع البيانات، ليس فقط عن طريق ضمان أن  .4
من اختالف البيانات  كثيًرا، ولكن أيضاً عن طريق الحد اإلجاباتالجميع يختار من بين مجموعة قياسية من خيارات 

حقول التي تحتوي قوائم منسدلة بحيث تحظر إدخال ولتعزيز ذلك، تم تنسيق كافة ال  بسبب أخطاء إدخال البيانات.
بالقائمة المنسدلة، سيظھر مربع حوار يوضح  اإلجاباتإذا ُكتب رداً ال يتطابق تماماً مع أحد خيارات   البيانات كتابًة.

 الخطأ ويطلب منك تصحيح اإلدخال قبل االنتقال إلى الحقل التالي.

 

 

 1039الصف 
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فقط. قبل  1039بأصغر حجم ممكن، تم تنسيق ورقة عمل بيانات الحوادث حتى الصف # لجعل ملف مسجل الحوادث 
 .1045- 1040في مسجل الحوادث لديك، سيكون عليك اتباع التعليمات الواردة في صفوف  1039الوصول إلى الصف # 

 

  .2100-1040، سيكون عليك تنسيق الصفوف 1039لمواصلة إدخال المزيد من البيانات بعد الصف 

 فقط:عليك  للقيام بذلك

 إدخال البيانات فيه (إذا كنت قد أدخلت بيانات بالفعل، امحوھا ثم انسخ الصف بأكمله). قبل 1039نسخ الصف  .1
' على الجھة اليسرى من ورقة العمل لتمييزه ثم النقر على 1039يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على رقم ' 

 .Ctrl + C"نسخ" من عالمة تبويب الصفحة الرئيسية في إكسل أو بالضغط على 

 

اليسرى ' على الجھة 1040يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على رقم '   .2100-1040تمييز الصفوف  .2
 .2100- 1040لتمييز كافة الصفوف  فأرةمن ورقة العمل وسحب ال
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بمجرد تمييز كافة الصفوف التي تريد تنسيقھا، انقر فوق "لصق" من عالمة تبويب الصفحة الرئيسية، أو  .3
ً في الصف Ctrl + Vاضغط  - 1040في صفوف  1039. سيتم بذلك لصق نفس التنسيق الذي كان قائما
 مواصلة إدخال البيانات.كي تتمكن من  2100

 

. كما يجب تنسيق 1039صفوف فارغة فقط أو أقل قبل الصف  10إذا أمكن، يجب القيام بذلك فقط حين يكون لديك  :ملحوظة
صف جديد كحد أقصى في المرة الواحدة حتى ال يصبح الملف كبيراً جداً كي يظل من السھل نقله أو  1000ما ال يزيد عن 

 ميغابايت إلى حجم ملف!) 1.5صف من التنسيق تضيف ما يقرب من  1000(كل   البريد اإللكتروني.إرساله عبر 
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 المعلومات اإلدارية
تذكر، الكثير من الحقول تتطابق مباشرًة   بورقة عمل بيانات الحوادث. )A- Eيشرح لك ھذا القسم األعمدة الخمسة األولى (

  .4تناولھا بمزيد من التفصيل في الفصل مع الحقول في نموذج االستقاء لذا يتم 

كل صف، يدل على حادث جديد، ينبغي أن يبدأ برقم تعريفي للحادث. يتم ملء ھذا الحقل كتابًة  –الرقم التعريفي للحادث 
 ويجب نسخ كافة األرقام التعريفية للحوادث مباشرًة من نموذج استقاء المعلومات.

وھو يظل بال تغيير   جين في المرة األولى التي يبلغون فيھا عن حادث لمؤسستك.وھو الرمز المخصص للنا – الناجي رمز
 رمزھذا ال الناجي نفسه الذي اسُتخدم للحادث (الحوادث) السابقة. رمزينبغي استخدام   لو أتوا لإلبالغ عن حادث جديد. حتى

أو الموقع، الخ. وإذا تم إدخال  ةأنه ينبغي أال يرتبط بأي جانب من جوانب الناجي أو الحادث أييجب أن يكون غير تعريفي، 
الناجي ھذا  رمزالناجي نفسه في مسجل الحوادث أكثر من مرة، ستصبح اإلدخاالت المتكررة خضراء اللون كي تعلم أن  رمز

الناجين، فإن مجرد تكرار  رموزقة المستخدمة لتعيين سبق إدخاله في مسجل الحوادث. ومن المھم أن نالحظ أنه بحسب الطري
التي أبلغ عنھا على إلى الحوادث إلشارة في افقط ُتفيد ھذه الميزة   الناجين ال يعني بالضرورة أنه ھو الناجي نفسه. رموز

وھو ليس حقالً إلزامياً  ھذا الحقل يتم ملؤه كتابًة.  عن حادث عنف قائم على النوع االجتماعي. كأن أبلغ له ناٍج سبقاألرجح 
ستخدم، للحصول على إرشادات حول كيفية يفي نموذج االستقاء، وينبغي إخفاء العمود في ورقة عمل بيانات الحوادث إذا لم 

  أعاله. 5رقم  جرب بنفسك!إخفاء األعمدة راجع 

وھو ليس حقالً   .االمبلغ عنھ ةوھو رمز الشخص الذي قام بملء نموذج استقاء البيانات للحادث --  أخصائي الحالة رمز
إلزامياً في نموذج االستقاء، وينبغي إخفاؤه في ورقة عمل بيانات الحوادث إذا لم ًيستخدم، للحصول على إرشادات حول كيفية 

 منسدلة.ھذا الحقل ھو األول من العديد من الحقول في ورقة عمل بيانات الحوادث التي لھا قائمة   إخفاء األعمدة انظر أعاله.
 رمزانقر على   نقر على الخلية المناسبة، ثم على سھم القائمة المنسدلة الذي يظھر.ليس عليك سوى أن تإلدخال البيانات،  

في القائمة، سيكون  درجةالم رموزالصحيح ليس واحداً من ال رمزإذا كان ال  المطلوب من القائمة التي تظھر. ةأخصائي الحال
المنسدلة لھذا الحقل قابلة للتخصيص في ورقة عمل بيانات القائمة، للحصول على إرشادات راجع قسم القائمة   عليك إضافته.

ُيحظر استخدام األسماء الحقيقية تماماً في ھذا العمود، وإنما فقط   أعاله.  3رقم  "تخصيص القوائم المنسدلة" أو جرب بنفسك!
 مة معينين.غير التعريفية التي ال يمكن ربطھا بمقدمي خد رموزال

يتم ملء ھذا الحقل كتابًة ويجب إدخال التواريخ   ھو تاريخ المقابلة (أي التاريخ الذي تم تقديم الخدمة فيه). – تاريخ المقابلة
  ).2010- يونيو- 25يتم إدخاله ھكذا  2010يونيو  25يوم  العام (مثال: -الشھر  -اليوم  بالصيغة التالية:

على غرار الحقل السابق، يتم ملء ھذا الحقل كتابًة ويجب إدخال التواريخ   .ةھو تاريخ وقوع الحادث –  ةتاريخ الحادث
  ).2010- يونيو- 25يتم إدخاله ھكذا  2010يونيو  25يوم  العام (مثال: -الشھر  -اليوم  بالصيغة التالية:

إن حدث ذلك،   يفيد أن صيغة التاريخ غير صحيحة.إذا تم إدخال أي تواريخ غير صحيحة سيظھر على الشاشة مربع حوار 
وسيظھر المربع نفسه إذا   المحاولة' وأدخل التاريخ بشكل صحيح. إعادةاقرأ النص والمثال الذي يتضمنه المربع، وانقر فوق '

، ةريخ وقوع الحادثعلى سبيل المثال، إذا قمت بإدخال تاريخ للمقابلة يأتي قبل تا  تم إدخال تاريخ يستحيل أن يكون صحيحاً.
 إعادةفي مثل ھذه الحالة، انقر فوق '  ).اقبل وقوعھ ةسيظھر مربع الخطأ ذاك (فمن المستحيل أن يتم اإلبالغ عن الحادث

 المحاولة' وأدخل التاريخ الصحيح.
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االستقاء يضم الحقل على الرغم من عدم تضمينھا كعمود بمسجل الحوادث، إال أن قسم المعلومات اإلدارية بنموذج   :ملحوظة
 :التالي

 

حيث  المبلغ عنھاالمقصود من ھذين السؤالين تحديد نماذج استقاء البيانات التي سيتم إدخالھا في مسجل الحوادث (الحوادث 
  حيث الناجي غير موجود). المبلغ عنھايكون الناجي موجوداً) والنماذج التي لن يتم إدخالھا في مسجل الحوادث (الحوادث 

رئيسية نقطة

	
النص في ھذه المربعات ُكتب خصيصاً   !حوار مربع كل يقولهما  كل تقرأ أن المھم من. الحوادث مسجل مع العمل عند للخطأ حوار مربعات عدة تصادف قد

 لمعالجة الخطأ الذي حدث، وفي كثير من األحيان يعطيك إرشادات حول ما يجب القيام به لعالج ھذه المشكلة.
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من قبل شخص آخر غير الناجي، وأن الناجي لم يكن موجوداً عند  اتم "اإلبالغ عنھ ةنماذج االستقاء التي تشير إلى أن الحادث
  اإلبالغ" ينبغي عدم إدخالھا في مسجل الحوادث.

 

 

 

X 

X 

يتم إدخال ھذا 
النموذج الستقاء 

المعلومات في مسجل 
 .الحوادث

لن يتم إدخال ھذا النموذج 
الستقاء المعلومات في 

 .مسجل الحوادث
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 ):A-Eتدرب على إدخال البيانات في قسم المعلومات اإلدارية بمسجل الحوادث (أعمدة 

امأل بقية  المناظر من نموذج استقاء المعلومات أمامك. ة) واكتب رقم الحادثA17انقر على الخلية الفارغة األولى في عمود "الرقم التعريفي للحادث" (
، توقف عن إدخال البيانات وتابع قراءة القسم Fعندما تصل إلى العمود   ).A-Eالبيانات من قسم المعلومات اإلدارية من نموذج استقاء المعلومات (األعمدة 

 التالي.
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 معلومات عن الناجي
الحقول تناظر قسم معلومات عن الناجي في ھذه   ). F-Mيشرح لك ھذا القسم األعمدة المتعلقة ببيانات الناجي (األعمدة 

 نموذج استقاء المعلومات.

 - الشھر  -اليوم  يتم ملء ھذا الحقل كتابًة ويجب إدخال التواريخ بالصيغة التالية:  وھو تاريخ ميالد الناجي. –تاريخ الميالد 
 ).2010-يونيو- 25يتم إدخاله ھكذا  2010يونيو  25يوم  العام (مثال:

   يكون الناجي على علم بتاريخ ميالده ومن ثم فقد أدخل القائم على ملء نموذج االستقاء عمراً تقريبياً.من الممكن أال
   الميالد. تاريخ برنامج حسابلمساعدتك على حساب سنة الميالد بسرعة ودقة، يمكنك استخدام ورقة عمل 
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  يشير إلى ما إذا كان الناجي ذكراً أم أنثى عن طريق اختيار اإلجابة المناسبة من القائمة المنسدلة. –الجنس 

ً في  يشير إلى عرق الناجي عن طريق اختيار اإلجابة المناسبة من مربع القائمة المنسدلة. - العرق  وھو ليس حقالً إلزاميا
نموذج االستقاء، وينبغي إخفاؤه في ورقة عمل بيانات الحوادث إن لم تكن ھناك حاجة لھذه المعلومة، للحصول على إرشادات 

القائمة المنسدلة لھذا الحقل قابلة للتخصيص في ورقة عمل بيانات القائمة، للحصول   انظر أعاله.’ إخفاء األعمدة‘حول كيفية 
إذا كانت مؤسستك جزء من فريق مشترك بين الوكاالت، ال بد   القوائم المنسدلة" أعاله.على إرشادات راجع قسم "تخصيص 

   من تخصيص ھذا الحقل وتحديثه بالطريقة نفسھا من قبل جميع الوكاالت على الصعيد المشترك بين الوكاالت.

 

 

اختر البلد المناسب من القائمة   وھو البلد الذي أتى الناجي منه أو الذ بالفرار.   يشير إلى بلد منشأ الناجي.– بلد المنشأ  
القائمة  دون في نموذج االستقاء غير موجود بالقائمة المنسدلة، سيكون عليك إضافته إلى القائمة.مإذا كان البلد ال  المنسدلة.

رئيسية نقطة

في  5من المصنف.لمزيد من مثل ھذه التدريبات، راجع النشاط  34ب في صفحة  5.9الميالد، راجع النشاط  برنامج حساب تاريخللتدرب على استخدام 
 من المصنف. 34صفحة 
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نشأ، للحصول على إرشادات راجع قسم "تخصيص القوائم المنسدلة لھذا الحقل قابلة للتخصيص في ورقة عمل بيانات بلد الم
   أعاله.  4رقم  المنسدلة" أو جرب بنفسك!

يجب أن تختار واحداً من الخيارات األربعة   يشير إلى الحالة المدنية أو االجتماعية للناجي.  –الحالة العائلية/المدنية الحالية 
 مكن تغييرھا أو تعديلھا.ھذه الخيارات ثابتة وال ي  في القائمة المنسدلة.

 أعزب 

 متزوج/مرافق 

 مطلق/منفصل 

 أرمل 

الخيار المناسب من القائمة  حدد  وھو الوضع القانوني للناجي في البلد الذي يقيم فيه وقت البالغ. –حالة التشرد وقت اإلبالغ 
 ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  المنسدلة.

  ً  شخص نازح داخليا

 عائد 

 مقيم 

 الجئ 

 طالب لجوء 

 شخص عديم الجنسية  

 مواطن أجنبي 
 حدد ھذا الخيار عندما ال تكون أي من الفئات السبع أعاله منطبقة.  غير منطبق. ال ينطبق:

الخيار المناسب  حدد  و/أو بدنية على المدى الطويل. ية ذھنشخص ذو إعاقة؟ يشير إلى ما إذا كان الناجي يعاني من إعاقة 
 المنسدلة: من القائمة

  العميل ال يعاني من أي إعاقة. –ال 

  يةذھنإعاقة 

 إعاقة بدنية 

  ية وبدنية ذھنإعاقة 

طفل غير مصحوب أو منفصل؟، يشير إلى ما إذا كان العميل ھو طفل غير مصحوب، أو طفل منفصل أو غير ذلك من 
 الخيار المناسب من القائمة المنسدلة: حدد .المستضعفيناألطفال 

 ال 

  ھو الطفل الذي انفصل عن الوالدين وغيرھما من األقارب وال يلقى رعاية من قبل الكبار  -- دون مرافق بقاصر
 مسؤولية.ال يضطلعون بھذهالذين، بحكم القانون أو العرف، 

  وھو طفل فُصل عن كال األبوين، أو الوصي األولي السابق بموجب القانون أو العرف، ولكن ليس  –طفل منفصل
 وبالتالي، قد يشمل ذلك األطفال برفقة أعضاء بالغين آخرين في األسرة. األقارب اآلخرين.ن عبالضرورة 

  ھو كل طفل ضعيف ألنه: –ن واآلخر لمستضعفونااألطفال  
o  من يعيش بدون دعم كاٍف من البالغين (مثالً في أسرة يعاني فيھا الوالدان من أمراض مزمنة، أسرة

 مزمن، أسرة يرأسھا أحد األجداد، و/أو أسرة يرأسھا طفل)؛شھدت مؤخراً حالة وفاة من مرض 
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o يعيش خارج الرعاية األسرية (مثال، في دار رعاية أو في الشوارع)، أو 
o .يعاني من التھميش أو الوصم أو التمييز 
o (فقد كال والديه) يتيم  

 

 
 

  

 ):F - Mتدرب على إدخال البيانات في قسم معلومات الناجي بمسجل الحوادث (األعمدة 

انقر على الخلية الفارغة األولى في عمود "تاريخ  .’. Practice Incident Recorder_v2في  8#  عد إلى حيث توقفت في نشاط جرب بنفسك!
، توقف عن إدخال البيانات وتابع Nعندما تصل إلى العمود  ) وامأل قسم معلومات الناجي بالمعلومات المناظرة بنموذج استقاء المعلومات. F17الميالد" (

 قراءة القسم التالي.
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 ةتفاصيل الحادث
في نموذج  ةقسم بيانات الحادثھذه الحقول تناظر   ).  N-Y(األعمدة  ةلك ھذا القسم األعمدة المتعلقة بتفاصيل الحادثح شري

 استقاء المعلومات.

 
الخيار المناسب من  حدد   .ةفيھا الحادث تفترة التشرد التي وقع الزمن المحدد منتشير إلى  – ةمرحلة التشرد وقت الحادث

 ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  القائمة المنسدلة.

 غير مشرد/في البيئة المحلية 

  قبل التشردما 

 أثناء الفرار 

 أثناء اللجوء 

 /عبورالأثناء العودة 

 ما بعد التشرد 

 غير ذلك 

 الخيار المناسب من القائمة المنسدلة: حدد  أثناء اليوم. ةفيه الحادث تالوقت الذي وقع – ةتوقيت وقوع الحادث

  ًنھارا 

  ًعصرا 

  ًليالً مساء/ 

  ال ينطبقروفمعغير/ 

القائمة المنسدلة لھذا الحقل قابلة  (مثل السوق، الغابة، الخ). ةالحادث تحيث وقعالمكان وھو يشير إلى  --  ةمكان الحادث
تذكر أن  ، للحصول على إرشادات راجع قسم "تخصيص القوائم المنسدلة" أعاله.ةللتخصيص في ورقة عمل بيانات الحادث

ً مع تلك  الموجودة بنموذج استقاء المعلومات وأن تتغيَّر الخيارات في الحقول القابلة للتخصيص يجب أن تتطابق تماما
باألسلوب ذاته في جميع أنحاء المؤسسة، إذا كنت جزءاً من فريق مشترك بين الوكاالت، فال بد من تخصيصھا بالطريقة ذاتھا 

الستقاء بحيث قبل تعديل الحقول عليك التأكد من تحديث كافة نماذج ا  من جانب جميع الوكاالت على الصعيد المشترك بينھا.
 تتطابق.

القائمة المنسدلة لھذا الحقل قابلة للتخصيص في ورقة عمل بيانات   .ةفيھا الحادث تالمنطقة التي وقع–ةمنطقة الحادث
يظھر نص 'المنطقة' باللون األصفر ألن   ، للحصول على إرشادات راجع قسم "تخصيص القوائم المنسدلة" أعاله.ةالحادث

في حين أن الوحدة الجغرافية الفعلية   تخصيصه بورقة عمل بيانات الحوادث بحسب سياقك. عنوان ھذا الحقل يجب 
المستخدمة لتعريف منطقة ما (مثالً منطقة أو مقاطعة أو إقليم) يجب أن تكون متسقة في أنحاء مؤسستك ومتفق عليھا من 

على النوع االجتماعي، إال أنه يمكن تخصيص خيارات األطراف الفاعلة التي تتبادل بيانات نظام إدارة معلومات العنف القائم 
 اإلجابات بالقائمة المنسدلة حسب الحاجة أثناء إدخال البيانات.

القائمة المنسدلة لھذا الحقل قابلة للتخصيص في ورقة   .ةفيھا الحادث تالمنطقة الفرعية التي وقع–ةالمنطقة الفرعية للحادث
يظھر نص 'المنطقة الفرعية'  إرشادات راجع قسم "تخصيص القوائم المنسدلة" أعاله.، للحصول على ةعمل بيانات الحادث

يجب أن تكون المنطقة   باللون األصفر ألن عنوان ھذا الحقل يجب تخصيصه بورقة عمل بيانات الحوادث بحسب سياقك. 
الجغرافية الفعلية المستخدمة لتعريف في حين أن الوحدة   .ةالفرعية وحدة جغرافية أصغر من تلك المستخدمة لمنطقة الحادث

منطقة فرعية (مثالً حي أو مقاطعة فرعية أو مديرية) يجب أن تكون متسقة في أنحاء مؤسستك ومتفق عليھا من األطراف 
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الفاعلة التي تتبادل بيانات نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي، إال أنه يمكن تخصيص خيارات اإلجابات 
 بالقائمة المنسدلة حسب الحاجة أثناء إدخال البيانات.

وھو ليس حقالً إلزامياً في نموذج االستقاء، وينبغي إخفاؤه   .ةفيھا الحادث تالمعسكر أو البلدة التي وقع–ةمعسكر/بلدة الحادث
للحصول على  البرامج.في ورقة عمل بيانات الحوادث إن لم يتم ملؤه بنموذج االستقاء أو تتضمن بيانات ھامة لوضع 

القائمة المنسدلة لھذا الحقل قابلة للتخصيص في ورقة عمل بيانات القائمة،   إرشادات راجع قسم "إخفاء األعمدة" أعاله.
  للحصول على إرشادات راجع قسم "تخصيص القوائم المنسدلة" أعاله.

 

من دليل مستخدم نظام  3يرجى االطالع على نظام تصنيف الحوادث في الفصل  –نوع العنف القائم على النوع االجتماعي 
ھذه الخيارات   على تعريفات أنواع الحوادث وأمثلة على ذلك.إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي للحصول 

حدد النوع األول الذي ينطبق من قائمة االختيار المنسدلة (على سبيل المثال، إذا وقع كل   ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.
على الرغم من أن  :ملحوظة  ).أوالً على القائمة المنسدلة يأتيمن االغتصاب واالعتداء الجسدي، حدد "االغتصاب" ألنه 

خيار "عنف غير قائم على النوع االجتماعي" مدرج بنموذج استقاء المعلومات، فقد تم استبعاده من مسجل الحوادث ألن 
   حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي ھي فقط التي يجب تسجيلھا في مسجل الحوادث.

القائمة   يشير إلى نوع الممارسة التقليدية الضارة التي تنطبق على ھذه الحادثة، إن وجدت. -- الممارسات التقليدية الضارة 
المنسدلة لھذا الحقل قابلة للتخصيص في ورقة عمل بيانات القائمة، للحصول على إرشادات راجع قسم "تخصيص القوائم 

ينبغي أن تكون  اع من الممارسات التقليدية الضارة.ستالحظ أن ھناك مساحة فقط لما يصل إلى خمسة أنو المنسدلة" أعاله.
مخصصة تحديداً لسياقك، ورغم أنھا يمكن تعديلھا، إال أن أية تغييرات في القائمة يجب أن يتم إدخالھا باتساق عبر المؤسسة، 

وأن تتطابق تماما مع  وأن يوافق عليھا جميع شركاء تبادل معلومات نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي،
جميع الحوادث األخرى التي ال تندرج تحت إحدى الممارسات التقليدية الضارة   حقول اإلجابات في نموذج استقاء المعلومات.
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يجب عدم استخدام لفظة "غير ذلك" باعتبارھا إحدى الممارسات التقليدية الضارة، ألن  الحظ:’. ال‘الخمس سُيشار إليھا بلفظة 
  ي إلى جمع بيانات غير موحدة وغير موثوق بھا بالنسبة لھذه النقطة من البيانات.ذلك سيؤد

نطوي على تبادل المال والفوائد والسلع ت ةالحادث تيشير إلى ما إذا كان --المال والسلع والمنافع و/أو الخدمات ؟ ھل تم تبادل 
يستخدم مسجل الحوادث ھذه البيانات إلى جانب نوع العنف القائم   اختر "نعم" أو "ال" من القائمة المنسدلة.  و/أو الخدمات.

 على النوع االجتماعي لتحديد الحاالت المحتملة لالستغالل الجنسي.

عن طريق اختيار النوع المناسب من االختطاف  ةيشير إلى ما إذا كان العميل قد اخُتطف وقت وقوع الحادث –نوع االختطاف 
يستخدم مسجل الحوادث ھذه البيانات إلى  ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  دلة.الذي وقع من القائمة المنس

 جانب نوع العنف القائم على النوع االجتماعي لتحديد الحاالت المحتملة للرق الجنسي.

تحديداً من العنف القائم على  ةالحادث هعن ھذ من قبليشير إلى ما إذا كان الناجي قد أبلغ  – من قبل ةالحادث هھذتم اإلبالغ عن 
ھذه الخيارات ثابتة   الخيار المناسب من القائمة المنسدلة. حدد  النوع االجتماعي في أي مكان آخر (كوكاالت أخرى، الخ).

 وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا:

  لمقدم خدمة آخر. ة من قبلً الحادث هيبلغ عن ھذ لمتشير إلى أن الناجي  –ال 

  يشير إلى أن الناجي قد أبلغ  –مؤسسة/وكالة لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي  –نعم
إلى مؤسسة أو وكالة تقوم بجمع البيانات لصالحھا كجزء من نظام إدارة معلومات  ةالحادث هعن ھذ من قبل

 العنف القائم على النوع االجتماعي.

  يشير إلى أن الناجي قد  –ظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي مؤسسة/وكالة ال تتبع ن –نعم
ولكن ليس لمؤسسة تستخدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع  ةالحادث هعن ھذ من قبلأبلغ 

 االجتماعي.

إلدخال ھذه اإلجابة بدقة، سيكون   عن خيارات اإلجابات بنموذج استقاء المعلومات. مختلفةخيارات اإلجابات ھذه  :ملحوظة
ً مع بياناتك في نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي. إذا  عليك أن تعرف أي الوكاالت تتبادل معھا حاليا

 كنت غير متأكد، يجب عليك أن تسأل مديرك.

اجي قد تعرض في أي وقت مضى إلى حادث آخر حوادث سابقة للعنف القائم على النوع االجتماعي؟ يشير إلى ما إذا كان الن
ي يبلغ تال ةالحالي ةوھذا ال يشمل الحادث   .االجاري اإلبالغ عنھ ةللعنف القائم على النوع االجتماعي ارُتكب ضده قبل الحادث

 اختر "نعم" أو "ال" من القائمة المنسدلة.  . اعنھ
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 معلومات عن الجاني المدعى عليه
مرتكب ھذه الحقول تناظر قسم معلومات عن   ).  Z - AEيشرح ھذا القسم األعمدة المتعلقة بالجاني المدعى عليه (األعمدة 

 المدعى عليه في نموذج استقاء المعلومات. الحادثة

الخيار المناسب من القائمة  حدد  .ةالمتورطين في الحادث ولييناأليشير إلى عدد الجناة  – مالمدعى عليھ مرتكبي الحادثةعدد 
 تعديلھا.ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو   المنسدلة.

الخيار المناسب من القائمة  حدد  .مالمدعى عليھ مرتكب/مرتكبييشير إلى جنس  -المدعى عليه مرتكب الحادثةجنس 
 ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  المنسدلة.

اختر البلد المناسب من   المدعى عليه مرتكب الحادثةيشير إلى جنسية أو بلد منشأ  -المدعى عليه مرتكب الحادثةجنسية 
 دون في نموذج االستقاء غير موجود بالقائمة المنسدلة، سيكون عليك إضافته إلى القائمة.مإذا كان البلد ال  القائمة المنسدلة.

القائمة المنسدلة لھذا الحقل قابلة للتخصيص في ورقة عمل قائمة بلد المنشأ، للحصول على إرشادات راجع قسم "تخصيص 
ً في نموذج االستقاء، وينبغي إخفاؤه في ورقة عمل بيانات الحوادث إن لم يتم  المنسدلة" أعاله. القوائم وھو ليس حقالً إلزاميا

   للحصول على إرشادات راجع قسم "إخفاء األعمدة" أعاله. ملؤه بنموذج االستقاء أو تضمن بيانات ھامة لوضع البرامج.

الخيار  حدد  المدعى عليه المعروف أو التقديري. مرتكب الحادثةيشير إلى عمر  - ليهالمدعى ع لمرتكب الحادثةالفئة العمرية 
 ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  المناسب من القائمة المنسدلة.

 حدد  والناجي.المدعى عليه  مرتكب الحادثةيشير إلى عالقة القوة بين  -المدعى عليه مرتكب الحادثةوالعالقة بين الناجي 
 ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  الخيار المناسب من القائمة المنسدلة.

القائمة المنسدلة لھذا الحقل قابلة   المدعى عليه. مرتكب الحادثةيشير إلى مھنة  - المدعى عليه مرتكب الحادثةمھنة 
يجب أن   إرشادات راجع قسم "تخصيص القوائم المنسدلة" أعاله.للتخصيص في ورقة عمل بيانات القائمة، للحصول على 

تتطابق الخيارات في الحقول القابلة للتخصيص تماماً مع تلك الموجودة بنموذج استقاء المعلومات وأن تتغيَّر باألسلوب ذاته في 
الطريقة ذاتھا من جانب جميع جميع أنحاء المؤسسة، إذا كنت جزءاً من فريق مشترك بين الوكاالت، فال بد من تخصيصھا ب

   الوكاالت على الصعيد المشترك بينھا.

 ):N -- Yتدرب على إدخال البيانات في قسم تفاصيل الحوادث بمسجل الحوادث (األعمدة 

انقر على الخلية الفارغة األولى تحت عنوان "مرحلة  .’. Practice Incident Recorder_v2في  9#  عد إلى حيث توقفت في نشاط جرب بنفسك!
، توقف Zعندما تصل إلى العمود   .يالتدريبلمعلومات المناظرة من نموذج استقاء المعلومات ) وامأل قسم تفاصيل الحوادث باN17" (ةالتشرد وقت الحادث

 عن إدخال البيانات وتابع قراءة القسم التالي.

 



 

 5.47  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 

 مسار اإلحالة 
مخطط ال ھذه الحقول تناظر قسم اإلجراءات  ).AF - AMيشرح لك ھذا القسم األعمدة المتعلقة ببيانات اإلحالة (أعمدة 

 المتخذة في نموذج استقاء المعلومات. اإلجراءات/لھا

ھذه الخيارات ثابتة   الخيار المناسب من القائمة المنسدلة. حدد  يشير إلى الشخص الذي أحال العميل لك.  --  ؟قِبل ُمحال من
 وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.

يشير إلى ما إذا كان أخصائي الحالة قد أحال ھذا الناجي إلى وكالة توفر السكن للسالمة  – مركز اإليواءاآلمن/ ملجأال
إذا كان الناجي لديه بالفعل مكان آمن للعيش فيه، أو ليس في   إذا كان السؤال ُمشار إليه بلفظة "نعم" اختر "أُحيل".  والحماية.

ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا   اختر الخيار المناسب من القائمة المنسدلة.  خطر واضح، اختر "الخدمة غير منطبقة".
 أو تعديلھا.

اختر الخيار   يشير إلى ما إذا كان أخصائي الحالة قد أحال الناجي إلى الخدمات الصحية/الطبية. – بيةالخدمات الصحية/الط
ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو   إذا كان السؤال ُمشار إليه بلفظة "نعم" اختر "أُحيل".   المناسب من القائمة المنسدلة.

 تعديلھا.

  يشير إلى ما إذا كان أخصائي الحالة قد أحال الناجي إلى الخدمات النفسية واالجتماعية . –الخدمة النفسية واالجتماعية 
 ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  اختر الخيار المناسب من القائمة المنسدلة.

اختر الخيار   نونية وقت اإلبالغ.يشير إلى ما إذا كان العميل يريد مواصلة اإلجراءات القا -- يريد اتخاذ إجراء قانوني؟
 ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  المناسب من القائمة المنسدلة.

يشير إلى ما إذا كان أخصائي الحالة قد أحال الناجي إلى الخدمات التي تساعد العمالء على  –خدمات المساعدة القانونية 
الخيار المناسب من  حدد  إشارة إلى المحاكم القانونية وليس األشكال التقليدية للعدالة.وذلك في   تقديم قضاياھم إلى القضاء.

 ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  القائمة المنسدلة.

 ):Z - AEالمدعى عليه بمسجل الحوادث (األعمدة  مرتكب الحادثةتدرب على إدخال البيانات في قسم معلومات 

انقر على الخلية الفارغة األولى تحت عنوان "عدد  .’. Practice Incident Recorder_v2في  10#  عد إلى حيث توقفت في نشاط جرب بنفسك!
عندما  .التدريبيالمدعى عليه بالمعلومات المناظرة من نموذج استقاء المعلومات  مرتكب الحادثة) وامأل قسم Z17" (األوليين المدعى عليھم مرتكبي الحادثة

 التالي.، توقف عن إدخال البيانات وتابع قراءة القسم AFتصل إلى العمود 
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  ى.إلى خدمات الشرطة أو جھة أمنية أخرما إذا كان أخصائي الحالة قد أحال الناجي يشير إلى  –الشرطة/جھة أمنية أخرى 
                ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  الخيار المناسب من القائمة المنسدلة. حدد

يشمل ذلك جمعيات   .عيشالبرنامج سبل ما إذا كان أخصائي الحالة قد أحال الناجي إلى يشير إلى  --  عيشالبرنامج سبل 
الخيار المناسب من  حدد  التقني/المھني و/أو أي برامج أخرى مدرة للدخل.االدخار واإلقراض القروية وبرامج التدريب 

 ھذه الخيارات ثابتة وال يمكن تغييرھا أو تعديلھا.  القائمة المنسدلة.

 

 

 األعمدة المحسوبة
 - ANالقسم األخير من ورقة عمل بيانات الحوادث حيث الخاليا تظھر باللون الرمادي ھو قسم "األعمدة المحسوبة" (األعمدة 

BI.ًالبيانات تلقائياً لھذه األعمدة  توليديتم   )؛ ھذه الحقول غير مدرجة بنموذج استقاء المعلومات، ولن ُتدخل البيانات فيھا أبدا
ومن الممارسات الجيدة   البيانات التي يتم إدخالھا في األقسام السابقة، ولن تقوم بإدخال البيانات في ھذه الحقول.استناداً إلى 

على سبيل المثال، إذا كان عمر الناجي وقت وقوع   استخدام الحقول المحسوبة للتحقق من نوعية المعلومات التي أُدخلت للتو.
 .ةيدل على أنك ارتكبت خطأً أو تخطيت موعد المقابلة أو تاريخ الميالد أو تاريخ الحادث"، فھذا 1-"غير معروف" أو " ةالحادث

 عندھا يمكنك العودة والتحقق من التواريخ المدخلة لتصحيح الخطأ. 

رئيسية نقطة

ً  تذكر: اآلن بعد أن انتھيت من إدخال صف من البيانات، ھيا احفظ مسجل  مسجل الحوادث بعد إدخال صف جديد من البيانات. حفظمن المستحسن دائما
   الحوادث المحدَّث.
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ً في تحليل مسجل الحوادث ووظائف إعداد التقارير. سيتناول   تلعب المعلومات الواردة في األعمدة المحسوبة دوراً ھاما
 ذلك بالمزيد من التفصيل. 6صل الف

ال تقلق، فھذا ليس خطأً   فالعمود يمتلئ باألصفار. حين تنظر إلى العمود األول المحسوب ألول مرة، قد تالحظ مشكلة:
 أنت ولكن ھذا العمود يشترط تعيين رمز تقارير لمؤسستك. ارتكبته

سيكون ذلك مفيداً  .المبلغة^ ينبغي على كل وكالة تستخدم مسجل الحوادث أن يكون لھا رمز الوكالة  - المبلغةرمز الوكالة 
تشير عالمة اإلقحام الصفراء (^) إلى أنه يجب تخصيص الرمز عند استخدام مسجل   عند تجميع بيانات من وكاالت متعددة.

يب ورقة العمل الخامسة بمسجل الحوادث لفتح ورقة عمل "سجل الحوادث ألول مرة وللقيام بذلك يجب النقر على عالمة التبو
ً في عمود رمز الوكالة  D4عند إدخال رمزك في الخلية  نقل البيانات".  المبلغةفي ورقة العمل، يتم إدخال ھذا الرمز تلقائيا

  التفصيل في القسم التالي.يتم تناول ورقة عمل سجل نقل البيانات بالمزيد من   ).ANبورقة عمل بيانات الحوادث (العمود 
  وينبغي أال تكون األسماء الرمزية ذات صلة مباشرة باالسم الحقيقي للوكالة.
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ومن المھم أن نالحظ أن ھذا العمر لن يكون بالضرورة   محسوب تلقائياً على أساس تاريخ الميالد. – ةالحادثالعمر في وقت 
ً للعمر وقت البالغ. إذا كان ھناك خطأ في العمر في   وتاريخ الميالد وتاريخ المقابلة. ةيستند ذلك إلى تاريخ الحادث  مساويا

 وتاريخ الميالد وتاريخ المقابلة لتصحيح ھذا الخطأ. ةإلى تاريخ الحادثد . عُ 1-، سيظھر ذلك على ھيئة ةوقت الحادث

 وھي الفئة العمرية للناجي، الفئات العمرية الثالث ھي: –الفئة العمرية 

 0-11 
 12-17 
 18 وأعلى 

العمر في إذا كان ھناك خطأ في   (انظر الحقل السابق). ةُيحسب ھذا الحقل تلقائيا على أساس عمود العمر في وقت الحادث
 وتاريخ الميالد وتاريخ البالغ لتصحيح ھذا الخطأ. ةعد إلى تاريخ الحادث  ، سيظھر على أنه غير معروف.ةوقت الحادث

عاماً  18، سيظھر بالخلية "طفل"، متى تجاوز الناجي 18أقل من  AOإذا كان العمر في عمود  – ةبالغ/طفل في وقت الحادث
، سيظھر ذلك ة، وإذا كان ھناك خطأ في العمر في وقت الحادثةإلى العمر في وقت الحادث يستند ذلك سيظھر بالخلية "بالغ".
 وتاريخ الميالد وتاريخ البالغ لتصحيح ھذا الخطأ. ةعد إلى تاريخ الحادث  على أنه غير معروف.

UAM / SC  /OVC –  تبين إن كان الناجي طفالً غير مصحوب أو منفصالً عن ذويه أو غير ذلك من األطفال
إذا كانت الخلية فارغة، فذلك يعني أن   يستند ذلك إلى حقل األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويھم.  .المستضعفين

ً مستضعالناجي ليس طفالً غير مصحوب أو منفصالً أو  خطأ، تحقق من حقل األطفال غير المصحوبين أو إذا كان ھناك   .فا
 المنفصلين لضمان أن اإلجابة قد اختيرت من القائمة المنسدلة ولم ُتدخل كتابًة.

إن اختيرت أي إجابة   يستند ذلك إلى حقل األشخاص ذوي اإلعاقة.  الناجي يعاني نوعاً من اإلعاقة. كان يبين إذا  -- اإلعاقة
إذا كان الناجي معاقاً، ولكن بقيت ھذه الخلية   "إعاقة"، أما إذا اختيرت "ال"، سيكون الحقل فارغاً.عدا "ال" ستظھر ھنا 

   فارغة، تحقق من حقل األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان أن اإلجابة قد اختيرت من القائمة المنسدلة ولم ُتدخل كتابًة.

يستند ذلك إلى حقل نوع العنف القائم على النوع   الجنسي.على عنف  تانطو ةالحادث تيظھر ما إذا كان --  العنف الجنسي
ً إذا Tاالجتماعي (العمود  إذا   نوع العنف القائم على النوع االجتماعي ھو اغتصاب أو اعتداء جنسي.كان ) ويحسب تلقائيا

حقل نوع العنف القائم  إذا كان ھناك خطأ، تحقق من  حالة من العنف الجنسي، ستبقى الخلية فارغة. تليس ةالحادث هھذ تكان
 على النوع االجتماعي لضمان أن اإلجابة قد اختيرت من القائمة المنسدلة ولم ُتدخل كتابًة.

مرتكب ويستند ذلك إلى حقل العالقة بين الناجي   يظھر ما إذا كان عنف الشريك الحميم قد وقع. – عنف الشريك الحميم
ً إذا كان ADالمدعى عليه (العمود  الحادثة ً حميماً/سابقاً. مرتكب الحادثة) ويحسب تلقائيا  هھذ تإذا كان  المدعى عليه شريكا
إذا كان ھناك خطأ، تحقق من حقل العالقة بين الناجي   حالة من عنف الشريك الحميم، ستبقى الخلية فارغة. تليس ة الحادث

 لقائمة المنسدلة ولم ُتدخل كتابًة.المدعى عليه لضمان أن اإلجابة قد اختيرت من ا مرتكب الحادثةو

العمر وقت  ويستند ذلك إلى حقلين:   يظھر ما إذا قد حدث اعتداء جنسي على األطفال. – االعتداء الجنسي على األطفال
ً إذا كان الناجي أقل من T) ونوع العنف القائم على النوع االجتماعي (العمود AO(العمود  ةوقوع الحادث )؛ ويحسب تلقائيا

 هھذ تإذا كان  وإذا كان نوع العنف القائم على النوع االجتماعي ھو اغتصاب جنسي أو اعتداء. ةعاماً وقت وقوع الحادث 18
إذا كان ھناك خطأ، تحقق من العمر في وقت    حالة من االعتداء الجنسي على األطفال، ستبقى الخلية فارغة. تليس ة الحادث

) وحقول نوع العنف القائم على النوع االجتماعي لضمان أن الردود ةوتاريخ وقوع الحادث(وربما تاريخ الوالدة  ةوقوع الحادث
 تم إدخالھا بشكل صحيح.
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(العمود  ةكما يستند ذلك أيضاً إلى العمر في وقت وقوع الحادث   .قد وقع زواج مبكر ھناك يظھر ما إذا كان – الزواج المبكر
AO ونوع العنف القائم على النوع االجتماعي (العمود (T ويحسب إذا كان نوع العنف القائم على النوع االجتماعي ھو ،(

إذا كان ھناك خطأ، تحقق من    حالة من الزواج المبكر، ستبقى الخلية فارغة. تليس ة الحادث هھذ تإذا كان  زواج قسري.
) وحقول نوع العنف القائم على النوع االجتماعي ة(وربما تاريخ الوالدة وتاريخ وقوع الحادث ةالعمر في وقت وقوع الحادث

 لضمان أن الردود تم إدخالھا بشكل صحيح.

يستند ذلك إلى   شكالً من أشكال الممارسات التقليدية الضارة. ة تعدالحادث تيظھر ما ذا كان – الممارسات التقليدية الضارة
إن اختيرت أي إجابة عدا "ال" ستظھر ھنا "ممارسة   ".ة) من قسم "تفاصيل الحادثUليدية الضارة (العمود حقل الممارسة التق

إن لم يظھر صف حيث يجب أن يظھر، تحقق من حقل الممارسة   تقليدية ضارة"، أما إذا اختيرت "ال"، سيكون الحقل فارغاً.
   ئمة المنسدلة ولم ُتدخل كتابًة.التقليدية الضارة لضمان أن اإلجابة قد اختيرت من القا

المال والسلع  ويستند ذلك إلى حقلين:    يظھر ما إذا كان ھناك استغالل جنسي محتمل قد وقع. – االستغالل الجنسي المحتمل
ً إذا تم   ) T) ونوع العنف القائم على النوع االجتماعي (العمودV(العمود  والمنافع و/أو الخدمات المتبادلة؟ ويحسب تلقائيا

حالة  تليس ةالحادث هھذ تإذا كان عنفاً جنسياً. وأتبادل األموال والسلع والمنافع و/أو الخدمات، وإذا كان نوع االعتداء اغتصاباً 
وإذا كان ھناك خطأ، تحقق من ھذين الحقلين لضمان أن الردود قد   محتملة من االستغالل الجنسي، ستبقى الخلية فارغة.

 خلت بشكل صحيح.أُد

ويستند ذلك إلى    في ظل الرق الجنسي. تقد وقع ةكون الحادثتيظھر ما إذا كان من المحتمل أن  – الرق الجنسي المحتمل
ً إذا أُدخلت أي T) ونوع العنف القائم على النوع االجتماعي (العمود Wنوع االختطاف (العمود  حقلين:  )؛ ويحسب تلقائيا

كان نوع العنف القائم على النوع االجتماعي ھو اغتصاب أو اعتداء جنسي، فستظھر ھذه الخلية "رق إجابة عدا "ال" وإذا 
وإذا كان ھناك خطأ،   حالة محتملة من الرق الجنسي، ستبقى الخلية فارغة. تليس ة الحادث هھذ تإذا كان  ."جنسي محتمل

 تحقق من ھذين الحقلين لضمان أن الردود قد أُدخلت بشكل صحيح.

ً على أساس تاريخ الحادث – والمقابلة ةعدد األيام الفاصلة بين الحادث ) الذي ُيطرح من تاريخ E(العمود  ةُتحسب تلقائيا
د إلى تاريخ عُ   !.REFأو  N/Aإذا كان ھناك خطأ في ھذا الحقل، ستظھر اإلجابة على ھيئة #   ).Dالمقابلة (العمود 

 وتاريخ المقابلة لتصحيح ھذا الخطأ. ةالحادث

   ).BAوالمقابلة (العمود  ةُيحسب تلقائياً على أساس حقل عدد األيام الفاصلة بين الحادث – والمقابلة ةاأليام بين الحادث عدد
 وتاريخ المقابلة على النحو التالي: ةاأليام بين تاريخ وقوع الحادث عدديدل على 

 0-3 أيام 

 4-5 أيام 

 6-14  ً  يوما

  شھر  –أكثر من أسبوعين 

  أكثر من شھر 

إذا كان   ، ويستخدم إلعداد التقارير الشھرية.ةُيحسب تلقائياً على أساس تاريخ وقوع الحادث –(الشھر/العام)  ةتاريخ الحادث
 لتصحيح ھذا الخطأ. ةعد إلى تاريخ الحادث  !.REFأو  N/Aھناك خطأ في ھذا الحقل، ستظھر اإلجابة على ھيئة # 

، ويستخدم إلعداد التقارير ربع السنوية على أساس ةُيحسب تلقائياً على أساس تاريخ الحادث –(ربع السنة)  ةتاريخ الحادث
 ةعد إلى تاريخ الحادث  !.REFأو  N/Aإذا كان ھناك خطأ في ھذا الحقل، ستظھر اإلجابة على ھيئة #   السنة التقويمية.

 لتصحيح ھذا الخطأ.
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إذا كان ھناك خطأ   ، ويستخدم إلعداد التقارير السنوية.ةُيحسب تلقائياً على أساس تاريخ وقوع الحادث – (العام) ةتاريخ الحادث
 لتصحيح ھذا الخطأ. ةعد إلى تاريخ الحادث  !.REFأو  N/Aفي ھذا الحقل، ستظھر اإلجابة على ھيئة # 

ً على أساس تاريخ المقابلة، ويستخدم إلعداد التقارير الشھرية. – (الشھر/العام) ةتاريخ تقرير الحادث إذا كان   ُيحسب تلقائيا
 عد إلى تاريخ المقابلة لتصحيح ھذا الخطأ.  !.REFأو  N/Aھناك خطأ في ھذا الحقل، ستظھر اإلجابة على ھيئة # 

ً ربع  –(ربع السنة)  ةتاريخ تقرير الحادث على أساس تاريخ المقابلة،  ةالسنة الذي تم اإلبالغ فيھا عن الحادثيحسب تلقائيا
  ويستخدم إلعداد التقارير ربع السنوية على أساس السنة التقويمية.

 الربع األول = يناير وفبراير ومارس 
 الربع الثاني = أبريل ومايو ويونيو 
 الربع الثالث = يوليو وأغسطس وسبتمبر 
 مبر وديسمبرالربع الرابع = أكتوبر ونوف 

 عد إلى تاريخ المقابلة لتصحيح ھذا الخطأ.  !.REFأو  N/Aإذا كان ھناك خطأ في ھذا الحقل، ستظھر اإلجابة على ھيئة # 

إذا كان ھناك خطأ   ُيحسب تلقائياً على أساس تاريخ المقابلة، ويستخدم إلعداد التقارير السنوية. – (العام) ةتاريخ تقرير الحادث
 عد إلى تاريخ المقابلة لتصحيح ھذا الخطأ.  !.REFأو  N/Aفي ھذا الحقل، ستظھر اإلجابة على ھيئة # 

إذا  من تجميع البيانات. ةھذا العمود النھائي سيكون فارغاً ما لم ينبِغ استبعاد سجل الحادث --  استبعاد من اإلحصاءات /إدماج؟
في وقت سابق إلى منظمة أو وكالة أخرى تطبق نظام إدارة معلومات العنف  ةالحادث هعن ھذ أشار الناجي إلى أنه قد أبلغ

إذا أشار   معھا، سيظھر في الخلية بھذا العمود "استبعاد". ةالتي تتبادل بيانات الحادث تلك القائم على النوع االجتماعي من بين
منظمة أو وكالة أخرى تطبق نظام إدارة معلومات العنف القائم على في وقت سابق إلى  ةالناجي إلى أنه لم يبلغ عن ھذا الحادث

يتمثل الغرض من ھذا العمود في الحد   معھا، سيظل ھذا العمود فارغاً. ةالنوع االجتماعي من بين التي تتبادل بيانات الحادث
ان إحصاءاتھما من احتمال تكرار البالغات اإلحصائية للحوادث في حال إبالغ الناجي الواحد إلى منظمتي ن مختلفتين تضمَّ

، ويقوم كالھما بإدراج ھذه الحادثة انفسھ ة(مثل مركز صحي ومنظمة غير حكومية يوفران الخدمات ألحد الناجين عن الحادث
 في تقاريرھما اإلحصائية الشھرية المشتركة والتي ستكون مدمجة).

تتدرب على قراءة المعلومات في قسم األعمدة المحسوبة من المصنف ل 39في الصفحة  5.16توقف للحظة الستكمال النشاط 
 بمسجل الحوادث.
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 استخدام عوامل تصفية في ورقة عمل بيانات الحوادث.
  قبل االنتھاء من مناقشتنا حول ورقة عمل بيانات الحوادث، علينا أن نتوقف للحظة لطرح ومناقشة استخدام عوامل التصفية.

ً صغيراً يشبه زر القائمة المنسدلة بجوار عناوين الحقول في الصف  يتدريبالحوادث الربما قد الحظت في مسجل  . 4سھما
 ھذه قوائم تسمح لك بالتصفية.

 

 تحقق من بياناتك!

"، يمكنك مراجعة Practice Incident Recorder_v2" إلى "يتدريباآلن بعد أن انتھيت من إدخال كافة المعلومات من "نموذج استقاء المعلومات ال
من خالل  Practice Intake Form_v3. ويمكن االطالع على ممارسة 17' ومقارنته بالصف Practice Intake Form_v3عملك عن طريق فتح '
دليل المستخدم" بموجب قسم األدوات والموارد من أسطوانة دليل المستخدم المدمجة أو تنزيله من موقع نظام إدارة معلومات  تدريبالنقر على زر "أدوات 

 /.http://gbvims.org/learn-more/gbvims-tools/user-guideجتماعي عبر العنف القائم على النوع اال
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  عرض به.تعوامل التصفية ھي أداة في إكسل تسمح لك بأن تفرض قيوداً على البيانات التي تعرض أو تحدد الترتيب الذي 
البيانات ھي طريقة سھلة وسريعة للعثور على مجموعة فرعية من البيانات وسط إن استخدام عوامل التصفية لتصفية 

بمجرد االنتھاء من تصفية البيانات في مجموعة من الخاليا أو في جدول،  مجموعة من الخاليا أو في جدول والتعامل معھا.
 إلعادة عرض كافة البيانات. يمكنك إعادة استخدام عامل التصفية للحصول على نتائج حديثة، أو حذف عامل التصفية

 البيانات المصفاة:

تعرض فقط الصفوف التي تفي بالمعايير ('المعايير' ھي الشروط التي تقوم بتحديدھا لتقييد السجالت التي يتم  .1
  تضمينھا في مجموعة نتائج استعالم أو تصفية) التي تحددھا أنت 

  تخفي الصفوف التي ال تريد عرضھا.و .2

 بالكامل على أساس التغيير في الصف الُمصفى. ةالبيانات، فعند تصفية عمود، سيتحرك صف بيانات الحادث خلطال تقلق بشأن 
، ھاوتخطيط ھاوتنسيق ھاوتحرير يھاوالعثور علمجموعة فرعية من البيانات المصفاة بعد تصفية البيانات، يمكنك نسخ  

 دون إعادة ترتيبھا أو نقلھا. تھاوطباع

عوامل التصفية إضافية، مما يعني أن كل عامل تصفية إضافي يعتمد على عامل   أكثر من عمود واحد.يمكنك أيضا تصفية 
  التصفية الحالي ويزيد من تقييد المجموعة الفرعية من البيانات.

، المعروضةالبحث فقط في البيانات  يجري: عند استخدام مربع حوار بحث للبحث عن البيانات التي تمت تصفيتھا، ملحوظة
 للبحث في كل البيانات، احذف كافة عوامل التصفية. .غير المعروضةوال يشمل البحث البيانات 

  لتحديد ما إذا كان عامل تصفية يتم تطبيقه، الحظ الرمز في عنوان العمود:

  يعني أنه تم تمكين التصفية دون أن يتم تطبيقھا.السھم المنسدل 

مع تمكين التصفية دون تطبيقھا، يظھر على الشاشة تلميح  يفيد "(جاري عرض تلميح عند تمرير الفأرة فوق عنوان عمود 
 الكل)".

  يعني أنه يتم تطبيق عامل تصفية. زر التصفية  

تتحرك فوق عنوان عمود تمت تصفيته، يظھر عامل التصفية الذي تم تطبيقه على ھذا العمود من خالل تلميح  ماتلميح عند
  ".150" أو "أكبر من اللون حمراءخلية على الشاشة،  مثل "يساوي 

 عند تطبيق عامل تصفية، تظھر نتائج مختلفة وذلك لألسباب التالية:

 تمت إضافة أو تعديل أو حذف بيانات لمجموعة من الخاليا أو عمود جدول.

 م.عامل تصفية ديناميكي للتاريخ والوقت، مثل اليوم، ھذا األسبوع، أو عام حتى اليو وعامل التصفية ھ

 تغيرت القيم التي أثمرت عنھا الصيغة وتم إعادة حساب ورقة العمل.
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 5.59  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 ورقة عمل سجل نقل البيانات 
يتمثل الغرض من ورقة العمل ھذه   آخر ورقة عمل في مسجل الحوادث ستتم مناقشتھا في ھذا الفصل ھي سجل نقل البيانات.

تمكين جامعي البيانات والقائمين على تجميعھا وتحليلھا من تتبع كيف ومتى تغير مسجل الحوادث ومن أين تأتي البيانات  في
وتتألف ورقة العمل من جدولين، سيتم   وإلى أين يتم إرسالھا وذلك حين ُتنقل البيانات داخل المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات.

 ا ھنا.موصف كل منھ

 البيانات الوصفية لبيانات العنف القائم على النوع االجتماعي :1الجدول رقم 

 

حالما تتم تعبئته في المرة األولى، لن يكون   ينبغي ملء ھذا الجدول عند إنشاء مسجل الحوادث ألول مرة من قبل مؤسستك.
 إصدارات مسجل الحوادث وتتلقى مسجل حوادث جديد تماماً).من الضروري القيام بذلك مرة أخرى (حتى تغيير 

كما ذكر أعاله، ينبغي على كل وكالة تستخدم مسجل الحوادث أن يكون لھا رمز الوكالة  – المبلغةرمز الوكالة  .1
فاستخدام األسماء   تستخدم أسماء رمزية بدالً من األسماء الحقيقية لحماية الوكالة المبلِّغة وموظفيھا.  .المبلغة

وبالتالي،   دون تعريض سالمة المشاركين للخطر.بالرمزية يسمح للوكاالت بتبادل البيانات بين بعضھا البعض 
  ينبغي أال يكون الرمز مرتبطاً باسم الوكالة الحقيقي.

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
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  الخدمات فيھا. يشمل المنطقة الجغرافية التي تقوم أنت ومؤسستك بتقديم –بيانات المنطقة (المناطق) الجغرافية  .2
يجب أن تلجأ إلى فطنتك وحسن تقديرك كي تكون محدداً بما يكفي لجعل المعلومات مفيدة مع تجنب أن تكون محدداً 

   أكثر من الالزم بحيث يصبح من السھل التعرف على مؤسستك.

وھو مجموع السكان التقريبي في المناطق التي تعمل فيھا  –مجموع السكان في المنطقة (المناطق) المغطاة  .3
 إذا كان ذلك ال ينطبق على مؤسستك، يمكنك تركه فارغاً. مؤسستك. 

 وھي أسماء األشخاص الذين قاموا بتجميع البيانات. –اسم جامع (جامعي) البيانات  .4

  وھي رموز الوكالة لجميع الوكاالت التي تلقت منھا البيانات. –ات رموز مصدر (مصادر) البيان .5

ويعطي التاريخ الذي تم فيه تطبيق مسجل الحوادث في مؤسستك وكذلك أية مالحظات  –تطبيق مسجل الحوادث  .6
 ھامة وأسماء من شاركوا.

ذلك أية مالحظات ھامة يعطي التاريخ الذي تم فيه تحديث مسجل الحوادث ألول مرة وك –تحديث مسجل الحوادث  .7
 وأسماء األشخاص/المؤسسات المشاركة في ذلك.

يعطي التاريخ الذي تم فيه آخر تحديث لمسجل الحوادث في مؤسستك وكذلك  –تاريخ آخر تحديث لمسجل الحوادث  .8
 أية مالحظات ھامة وأسماء من شاركوا.

 

 إعداد التقارير وتوحيد البيانات :2الجدول رقم 
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 ويھدف ھذا الجدول إلى أن يكون سجالً لتتبع أي معلومات تم تبادلھا ومع من خالل فترة إعداد التقارير/توحيد البيانات.

 وھو تاريخ الحدث الذي يتم قيده. –التاريخ  .1

 وھو اإلجراء الذي اتخذ أو وصف محدد للتقرير الذي أُرسل. –ماذا  .2

 (األشخاص) المعنيين بإرسال التقرير.وھو الشخص  –من  .3

 وھي الوكالة التي أُرسل التقرير إليھا. –أُرسل إلى من  .4

 وھو شھر أو ربع السنة و/أو سنة التقرير. –تفاصيل التقرير  .5

وھي خطوط البيانات المحددة التي تم إرسالھا لتجميع البيانات والتواريخ التي تغطيھا  –تفاصيل البيانات المرسلة  .6
 بيانات وإصدار مسجل الحوادث الذي تم إرساله أو تلقيه.ھذه ال

 ھي أي مشاكل وردت في التقرير أو تعديالت أُدخلت عليه. –المشاكل أو التعديالت في التقرير  .7

 

 استكشاف األخطاء وإصالحھا
  إكسل، إليك بعض الموارد التي قد تجدھا مفيدة: برنامج إذا كنت تواجه صعوبة في استخدام مسجل الحوادث أو

 بعض المشكالت الخاصة بمسجل الحوادث

  بعض أكثر األسئلة تداوالً المتعلقة باستخدام  –استكشاف األخطاء وإصالحھا واألسئلة الشائعة ھ يتناول الملحق
أن تبحث فيه أوالً عن من المستحسن   مسجل الحوادث يتم تناولھا في ملحق استكشاف األخطاء وإصالحھا. 

   حل لمشكلتك.

  إذا كانت مؤسستك قد  -- موقع ودروس نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي على اإلنترنت
تقدمت بطلب للحصول على تأييداً لتطبيق نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي من اللجنة 

للوصول إلى   نترنت.، فلديك إمكانية الوصول إلى الدعم التقني والدروس على اإلھذا التأييد وتلقت التوجيھية
  .www.gbvims.orgھذه الموارد، يجب عليك أوالً تسجيل الدخول إلى حسابك في 

 ة وال تتردد في مخاطبة اللجنة التوجيھية لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي لطرح أسئل
أو من خالل موقعھا على اإلنترنت  GBVIMS@gmail.comمحددة عبر 

http://gbvims.org/contact./  

 إكسل بشكل عام برنامج للحصول على دعم

  عند  –تعليمات برنامج إكسل من مايكروسوفت

في الزاوية العلوية اليمنى من مصنف  النقر على ھذا الزر 
يمكنك تصفح   إكسل، سيظھر مربع حوار تعليمات إكسل.

 المحتويات أو كتابة الكلمات األساسية للبحث وفقا لسؤالك المحدد.

  موقع مفيد للغاية يمكن أن  –مستر إكسل
  .http://www.mrexcel.comيساعدك على معرفة المزيد حول كيفية استخدام إكسل ھو 
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!توقف

 ). 5.19 - 5.17في المصنف لمزيد من التدريب على إدخال البيانات (األنشطة  40يمكن االطالع على الصفحة  تذكر!



 

 

 مسجل الحوادث إلعداد التقارير ولتحليل البيانات :6الفصل 

 

 نظام إدارة معلومات

 العنف القائم على النوع االجتماعي

 

 

 

 دليل المستخدم

  	



 

 6.1  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 مسجل الحوادث إلعداد التقارير ولتحليل البياناتاستخدام  :6الفصل 
 

 

 

 6يركز الفصل   مسجل الحوادث وتعرفت على أوراق العمل الخمس األولى.تعلمت كيفية إدخال البيانات في  5في الفصل 
على جوانب من مسجل الحوادث يمكن استخدامھا لتحليل البيانات وتقديم التقارير والتبادل، وسوف يعرض لك أوراق العمل 

 ) ويبين لك كيف يمكن استخدام مسجل الحوادث للقيام بما يلي:15-6العشر المتبقية (# 

 البيانات المدخلة تلقائياً  تجميع 

 عة  إعداد اإلحصاءات المجمَّ

 تحليلھا من قبل مؤسستك وتبادلھا مع غيرھا من  من إعداد التقارير والجداول والرسوم البيانية تلقائياً مما يمكن
 مقدمي الخدمات

القائم على النوع االجتماعي، في معظم الحاالت إذا كنت تشارك في تبادل المعلومات كجزء من نظام إدارة معلومات العنف 
عة التي أنشأھا مسجل الحوادث ھي التي سيتم تبادلھا.  فھذه التقارير المجمَّ

ل وظائفھا العامة 5الجدول أدناه، المماثل لذاك الوارد في الفصل  ، يسرد قوائم أوراق العمل التي يتناولھا ھذا الفصل ويفصِّ
   ل التصفية التي يمكن من خاللھا تصفية الجداول في كل ورقة عمل.كما أنه يحتوي على عمود يصف عوام  والخاصة.

الرئيسية األفكار

عة وإعداد التقارير والجداول والرسوم البيانية تلقائ  ياً.يمكن استخدام مسجل الحوادث لتجميع البيانات تلقائياً وإنشاء اإلحصاءات المجمَّ

 البيانات التي تستند إلى من مسجل الحوادث جداول  15إلى  6تتضمن أوراق العمل من ً ومخططات ورسوم بيانية خاصة تعرض تلقائيا
ويمكن استخدام ھذه الجداول والمخططات والرسوم البيانية لتحليل وتقديم التقارير وتبادل  المعلومات المدخلة في ورقة عمل بيانات الحوادث.

 بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي.

	األساسية المصطلحات
 ).كقاعدة بيانات واردة في ورقة عمل مختلفة بإكسل (ھو نوع من الجداول يلخص تلقائياً البيانات المخزنة في موقع مختلف:المحوري الجدول

  .على مدى فترة محددة من الوقتھي البيانات واإلحصاءات المستعرضة  :البيانات اتجاھات
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  :يمكن تصفيتھا بحسب  الوظيفة الخاصة  الوظيفة العامة  ورقة العمل

اإلحصاءات 
  الشھرية

التحليل والتقارير 
  الداخلية

 الشھرية الحوادث بيانات على شاملة نظرة
ً  تتولد يمكن   .بالفأرة واحدة ةنقرب تلقائيا

  .ورقة العمل ھذه في صفحتينطباعة 

  )السنة/الشھر( ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث

نوع العنف القائم 
على النوع 

االجتماعي بحسب 
  الجنس والسن 

التحليل وإعداد 
  التقارير 

جدول محوري منظم بحسب نوع العنف 
القائم على النوع االجتماعي وجنس وعمر 

الناجي يمكن نسخه ولصقه بسھولة 
  .التقارير ألغراض إعداد

(الشھر/السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
 (ربع السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
 (السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
  اإلدماج؟/استبعاد من اإلحصاءات

التحليل وإعداد   تعقب اإلحالة
  التقارير 

مجموعة من سبعة جداول محورية تصف 
مسارات اإلحالة منظمة بحسب الخدمة 
المقدمة يمكن نسخھا ولصقھا بسھولة 

  .ألغراض إعداد التقارير

(الشھر/السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
 (ربع السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
 (السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث

 استبعاد من اإلحصاءات/اإلدماج؟
 ةطفل في وقت الحادث/بالغ

  نوع العنف القائم على النوع االجتماعي
نوع العنف القائم 

على النوع 
االجتماعي بحسب 

  سياق الحالة

التحليل وإعداد 
  التقارير 

مجموعة من سبعة جداول محورية منظمة 
بحسب سياق الحالة ونوع العنف القائم على 

النوع االجتماعي يمكن نسخھا ولصقھا 
  .بسھولة ألغراض إعداد التقارير

(الشھر/السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
 (ربع السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
 (السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث

 استبعاد من اإلحصاءات/اإلدماج؟
  ةطفل في وقت الحادث/بالغ

التحليل وإعداد   تحليل االتجاه
  التقارير 

جدول محوري يبين أنواع العنف القائم على 
النوع االجتماعي على مدى فترة من الزمن 

  ).سنوية أو سنويةشھرية أو ربع (

(ربع السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
 (السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
 ةبالغ/طفل في وقت الحادث

 الجنس
  اإلدماج؟/استبعاد من اإلحصاءات

مخطط تحليل 
  االتجاه

التحليل وإعداد 
  التقارير 

(ربع السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث .لجدول تحليل االتجاه)مخطط(تمثيل مرئي 
 (السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
 ةبالغ/طفل في وقت الحادث

 الجنس
  اإلدماج؟/استبعاد من اإلحصاءات

 1فتح 
 2فتح 
 3فتح 

  4فتح 

التحليل ودعم 
  إعداد التقارير 

تحتوي أوراق العمل األربع األخيرة على 
قوالب جداول محورية فارغة المراد منھا 

لتلبية احتياجات كل تحديدھا وتخصيصھا 
  .منظمة

 (السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث
تقبل أي عوامل تصفية إضافية قد ترغب 

  .في إضافتھا للتقارير

 

" عن طريق النقر على زر "أدوات Practice Incident Recorder_v3" بعنوان الحوادث مسجل فتح يُرجى البدء، قبل
وموارد باألسطوانة المدمجة لدليل المستخدم أو تنزيله من موقع نظام إدارة معلومات ممارسة دليل المستخدم" أسفل قسم أدوات 

يجب أن   .guide/-tools/user-more/gbvims-http://gbvims.org/learnبر ع  العنف القائم على النوع االجتماعي
ھذه الوثيقة مفتوحة على شاشتك أثناء قراءة ھذا الفصل حتى يتسنى لك االطالع على أوراق العمل التي تجري مناقشتھا تبقي 

   .والقيام بأنشطة الممارسة



 

 6.3  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 

، فھذا ليس مسجل 5كما ھو الحال مع غيره من مسجالت الحوادث ألغراض الممارسة التي استُخدمت بالفعل في الفصل 

مغلقة ومحمية  Practice Incident Recorder_v3 الحوادث مسجل من األولى الخمس العمل أوراق  .حوادث كامل الوظائف

 بحيث تكون للقراءة فقط. فلن تكون قادراً على إضافة أو تعديل أي من البيانات، ومع ذلك، ستكون قادراً على الوصول إلى  
 .ھاوالتفاعل مع 15/06# أوراق العمل 

 

	اإلحصاءات الشهرية		.6

  ".اإلحصاءات الشھرية. 6"عالمة تبويب ورقة العمل  على، انقر Practice Intake Recorder_v3بعد فتح 

تحتوي ورقة العمل ھذه على صيغ تقوم بحساب اإلحصاءات الشھرية تلقائياً استناداً إلى البيانات التي تم إدخالھا في ورقة عمل 
ة وجداول ورسوم بيانات الحوادث لمدة شھر محدد ويقدمھا لك في ورقة من صفحتين تتضمن إحصاءات شھرية سھلة القراء

 .بيانية قابلة للطباعة  الوصول من تمكنك بطريقة وعرضھا البيانات تلخيص في ھذه العمل ورقة من الرئيسي الغرض يتمثل 

 القائم العنف عن لديك الشھرية البيانات وتحليل بك الخاص اإلبالغ مسؤوليات لتلبية الالزمة المشتركة اإلحصاءات إلى بسھولة
 :من ناحيتين رئيسيتين 15/07# أوراق العمل المتبقية ن عتختلف ورقة العمل ھذه   .االجتماعي النوع على

  أنھا ال يُقصد بھا أن تكون تقريراً لتبادل المعلومات بين الوكاالت التي تطبق نظام إدارة معلومات العنف القائم
 .على النوع االجتماعي

  مرونة من حيث قدرتك على إضافة أو تعديل أو تصفية المعلومات، أنھا ليست جدوالً محورياً، ومن ثم فھي أقل
 .فھي ال يمكن أن توفر إال المعلومات التي صيغت لحسابھا وعلى امتداد شھر واحد فقط في المرة الواحدة

 

	البدء في ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية
لو تم   .في مواقعھا نفسھا لمنع حدوث أخطاء الصيغةتستند ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية كلياً على الصيغ التي يجب أن تبقى 

ال تمحو الصيغ  حتى مرور بكلمة ليس ولكن محمية ھذه العمل ورقة .الحذف أو التعديل فلن تعود الصيغة إلى شكلھا األصلي

الخمسة في الصورة في حالة الحماية ستكون قادراً فقط على تحديد وتحرير الحقول  الواردة فيه أو تنقلھا عن طريق الخطأ.
 :أدناه

أساسية نقطة

على عدد قليل من األنشطة ويحتوي المصنف أيضاً   في مصنف دليل المستخدم.  6،8-6،1أنشطة جرب بنفسك! تتوافق مع األنشطة  8 6يتضمن الفصل 
 اإلضافية لمساعدتك على ممارسة استخدام مسجل الحوادث أكثر.



 

6.4  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 

 .القوائم المنسدلة لتختار التاريخ والشھر والسنةب ومزودة 4في الصف تقع كافة الحقول القابلة للتعديل  تُستخدم ھذه الحقول  

) D4و B4الخليتين " (وسنة البالغشھر "حقال  ".تاريخ التقديم"، والثاني "شھر وسنة البالغ"لتوفير معلومتين، تُسمى األول 

 سبيل على ،2010 يوليو فاختيار .التقرير في عرضھا سيتم التي الحوادث بيانات عمل ورقة من البيانات صفوف سيحددان

 في البيانات تلك وعرض 2010 عام من يوليو في) المقابلة تاريخ أي( عنھا اإلبالغ تم التي الحوادث كافة سيجمع المثال،

   عليك أن تحدد شھر وسنة البيانات التي تريد أن تراھا في ھذا الحقل.  .المقابلة البيانية والرسوم والمخططات الجداول

 (التقديمتاريخ "الحقول الثالثة   L4، وJ4، وI4الخاليا "  التقرير ھذا كان إذا تضمينھا تم لكن مطلقاً، التقرير في تؤثر ال)

إذا كانت   تقديم كل بالغ. تاريخ بتعقب الحقول ھذه لك ستسمح .أھمية ذا التقديم تاريخ وكان الداخلية التقارير إلعداد سيُستخدم

 .فحسب ھذه الحقول غير منطبقة في سياقك، اتركھا فارغة

 

اء حماية رغم أنه من غير المستحسن إدخال التعديالت على ورقة العمل، ھناك عدد قليل من الحاالت التي قد تتطلب منك إلغ
 .الورقة ً ھي حين تريد إعادة تنسيق الرسوم البيانية لتصحيح أي تغيير حدث في النص أو التلوين، أو   أكثر الحاالت شيوعا

ومع ذلك،   .العمل ورقة حماية إلغاء أوالً  عليك يجب الصفحة ھذه على تعديالت أية إلجراء  .إصالح خطأ في الصيغة قد وقع

تقوم عن طريق الخطأ بحذف أو تعديل أي ضع في اعتبارك أنه حين تكون الوثيقة غير محمية يجب أن تكون حذراً جداً حتى ال 
؛ واحرص على حماية الوثيقة مرة أخرى بمجرد من الصيغ، أو إضافة أو حذف الخاليا أو الصفوف أو األعمدة في ورقة العمل

   .المطلوبة االنتھاء من إجراء التغييرات

	!بنفسك جرب		.1
 تدرب على ضبط حقلي شھر وسنة البالغ.

. ونظراً إلى أن ورقة عمل بيانات الحوادث تحتوي فقط على 2000عند يناير عند فتح ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية، يجب تعيين شھر وسنة البالغ 
يجب أن تتذكر ذلك  توقف للحظة للتمرير وإلقاء نظرة على الورقة الفارغة.  ، فلن تظھر أية بيانات في ورقة العمل.2009بيانات بالغات الحوادث في عام 

بل، تحقق أوالً وتأكد من أنك قمت بتحديد  و ھكذا مرة أخرى، فھذا ال يعني بالضرورة أن بھا عطل.مستقبالً، إذا وجدت ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية تبد
 الشھر والسنة الصحيحين.

رقة ھذه ھي كل البيانات المدخلة في و  . ھل ترى كيف تظھر البيانات تلقائياً في الجداول والرسوم البيانية أدناه؟2009واآلن غيِّر الشھر والسنة إلى فبراير 
 .2009عمل بيانات الحوادث عن الحوادث المبلغ عنھا في فبراير 

ب أن تغير الشھر والسنة إلى مارس   . ھل ترى كيف تغيرت الجداول والرسوم البيانية؟2009واآلن جرِّ
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 6.5  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 

 

الطباعة بحيث تطبع صفحة ة منطقلنسخ أو طباعة ھذه الصفحة، ال داعي إلى إلغاء حماية الورقة ألنه بالفعل تم تعيين 
 على الناحتين ةاإلحصاءات على صفحتين بناحية واحدة أو صفحة واحد .   .ليس عليك إال الطباعة بالطريقة العادية   كنت إذا 

 المثال، سبيل على اإللكتروني، بالبريد إلرسالھا أو الحوادث مسجل عن منفصلة نسخة لحفظ فقط الصفحة ھذه نسخ في ترغب
  PDF Creatorأو ( Adobe PDFعند اختيار الطابعة، اختر   .مستند أي لطباعة المعتاد في تفعل كما طباعة على النقر يجب

 .موافق على وانقر الطباعة نافذة من) Adobe PDFإذا لم يكن لديك برنامج 

مثال

 .تحت عالمة تبويب المراجعة"إلغاء حماية الورقة"إللغاء حماية ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية، انقر على 

 

تحت عالمة التبويب " حماية الورقة"بمجرد االنتھاء من التغييرات الضرورية، يجب حماية ورقة العمل مرة أخرى، بالنقر على 

 .مراجعة

أساسية نقطة

إال أن ھناك بعض   كما ذكر أعاله، من غير المستحسن إجراء التعديالت على ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية، يجب أال تفعل ذلك إال في الضرورة.
 التعديالت التي ينبغي عدم اإلقدام عليھا أبداً:

 ُيحظر حذف الصفوف واألعمدة والخاليا.

  من الصيغ في ورقة العمل ويدمر الصفحة تماماً.فالقيام بذلك قد يغيِّر أماكن العديد 



 

6.6  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 

 .وإرساله إلحاقه يمكن PDFإنشاء ملف لى إذلك  ؤديسي

، سيظھر "حماية الورقة"عندما تريد حماية الورقة مرة أخرى، كل ما عليك فعله ھو النقر على عالمة تبويب مراجعة وتحديد 

 .حماية ورقة في المرة القادمةخيار أن تطلب كلمة المرور إللغاء  رضيعمربع منبثق  إذا كنت تريد استخدام كلمة مرور،  

 تكون ما عادةً   .لكل من يحتاجون إلى إجراء تعديالت على ورقة العمل ھذهھا تعريفواكتبھا في المربع، واحرص على تدوينھا 

   .على موافقإذا كنت ال تريد استخدام كلمة مرور، ال تكتب أي شيء وانقر   .ضرورية غير المرور كلمة



 

 6.7  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 

 :ھذه األقسام ھي .ھناك خمسة أقسام واردة في تقرير اإلحصاءات الشھرية تناظر بعض أقسام ورقة عمل بيانات الحوادث

 .وإحصاءات مسار اإلحالة ةالحادث مرتكبياإلحصاءات العامة، وإحصاءات الناجين، وإحصاءات الحوادث، وإحصاءات  من  

تُحسب اإلحصاءات باستخدام صيغ مدمجة   .الناجين عدد وليس الحوادثعدد  على المھم أن نالحظ أن ھذه اإلحصاءات تعتمد

تتطابق مع الشھر والسنة المشار إليھما، ثم تحسب األرقام التعريفية الفريدة تبحث عن كل تواريخ بالغات الحوادث التي 
 .للحوادث من ورقة عمل بيانات الحوادث ويحسب كل حادث برقم تعريفي فريد مرة واحدة ويتم توصيل ھذا الصف من  

 .المعلومات إلى الصيغ المقابلة في ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية  رقم التعريفيال"م ترك حقلي لھذا السبب من المھم عد 

 .فارغين" تاريخ المقابلة"و" ةللحادث إذا تركا فارغين أو ُملئا بطريقة غير صحيحة، ستعرض ھذه الصفحة بيانات غير دقيقة  

 .لذلك الشھر المحدد

 حماية وإلغاء حماية ورقة عمل اإلحصاءات الشھريةتدرب على 

بمجرد إلغاء حماية ورقة العمل، ستكون قادراً على النقر على   ،انقر على "إلغاء حماية الورقة."’مراجعة‘في عالمة التبويب  إللغاء حماية ورقة العمل:
 البيانية كما تشاء.وتحرير الجداول والرسوم 

 

 ،انقر على "حماية الورقة."’مراجعة‘في عالمة تبويب  لحماية العمل بعد إجراء تعديالتك: 



 

6.8  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 

	اإلحصاءات العامة 

 

وھو إجمالي عدد  – جديدة المبلغ عنھا في الشھر المحددالحوادث العنف القائم على النوع االجتماعي  .1
 الحوادث العنف القائم على النوع االجتماعي المبلغ عنھا خالل الشھر المحدد

وھو إجمالي عدد الحوادث المبلغ عنھا خالل الشھر  – حوادث العنف الجنسي المبلغ عنھا في الشھر المحدد .2
القائم على النوع على وجه التحديد أعمال عنف جنسي (أي حين يكون نوع العنف  تمثلالمحدد والتي 

 جنسياً). االجتماعي اغتصاباً أو اعتداءً 

الرسم البياني األول ھو االستثناء إال أن   في المعتاد تمثل الرسوم البيانية في ورقة العمل ما يظھر عددياً في الجدول المقابل.
أساس عدد حوادث العنف القائم على فصيغته تسمح بمقارنة الشھر الذي تم اختياره باألشھر الثالثة السابقة على   الوحيد.

 النوع االجتماعي المبلغ عنھا.



 

 6.9  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

	إحصاءات الناجين

 

ھذا   . المحدد الشھر في الجنسين فئتي من لكل الناجين قبل من عنھا المبلغ الحوادث عدد وھو – الناجين جنس .3
 الحقل له رسم بياني شريطي مقابل له على اليمين.

 

 . المحدد الشھر في عمرية فئة لكل الناجين قبل من عنھا المبلغ الحوادث عدد وھو – عمر الناجين .4 ھناك ثالث  

 .شريطي مقابل له على اليمينھذا الحقل له رسم بياني   سنة وأعلى. 18سنة،  17- 12سنة،  11-0 : فئات عمرية

 في االجتماعية الحاالت من فئة لكل الناجين قبل من عنھا المبلغ الحوادث عدد وھو – للناجين االجتماعية الحالة .5
 .منفصل أو أرمل/، مطلقله رفيق/وھي قد تكون أعزب، متزوج . المحدد الشھر

أساسية نقطة

' مقابل اإلناث في 4على سبيل المثال، إذا رأيت رقم ' وليس عدد الناجين. الحوادثتعتمد عدد عمل اإلحصاءات الشھرية  اإلحصاءات بورقةتذكر أن جميع 
من قبل  تم اإلبالغ عن أربعة حوادث 2010إنما ھو يعني أنه في يناير   كانت ھناك أربع ناجيات من اإلناث. 2010يعني أنه في يناير  ال، فھذا 2010يناير

  ضع ذلك في اعتبارك خصوصاً عندما تستعرض إحصاءات الناجين.  ناجيات من اإلناث.



 

6.10  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 الشھر في التشرد فئات من فئة لكل الناجين قبل من عنھا المبلغ الحوادث عدد وھو – حالة التشرد في وقت البالغ .6

 المحدد .   عديم شخص أو لجوء، طالب أجنبي، مواطن الجئ، ،مشرد داخليًا عائد، مقيم، :تشمل ھذه الفئات 

  ھذا الحقل له رسم بياني شريطي مقابل له على اليمين. .الجنسية

ون جزءاً من دوھو عدد الحوادث التي أبلغ عنھا الناجون خالل الشھر المحدد والذين يع – المستضعفون السكان .7
 ن.يالسكان المستضعف يمكن أن يشمل ذلك الناجين الذين أبلغوا عن وجود عجز أو الناجين من القصر الذين ال  

 يرافقھم أحد، واألطفال المنفصلين أو غيرھم من األطفال المستضعفين.

 الحقل ھذا يبين – وية للناجين الذين أبلغوا عن حادثة سابقة للعنف القائم على النوع االجتماعيالنسبة المئ .8

 األقل على سابق واحد لحادث تعرضوا والذين الشھر ھذا في الناجين قبل من عنھا المبلغ للحوادث المئوية النسبة

 .االجتماعي النوع على القائم العنف حوادث من

 

	إحصاءات الحوادث 

 

عدد الحوادث خالل الشھر وفقا ألنواع الحوادث في نظام إدارة  -  نوع العنف القائم على النوع االجتماعي .9
  ھذا الحقل له رسم بياني شريطي مقابل له باألسفل.  معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي.



 

 6.11  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

ھذا الحقل له  قعت فيه الحوادث.وھو عدد الحوادث خالل الشھر المحدد وفقا للتوقيت الذي و – ةتوقيت الحادث .10
 رسم بياني شريطي مقابل له باألسفل.

يمكن أن يكون ذلك من قبيل عنف  وھو عدد الحوادث خالل الشھر المحدد وفقا لسياق الحالة. – سياق الحالة .11
ق الشريك الحميم أو االعتداء الجنسي على األطفال أو الزواج المبكر أو االستغالل الجنسي المحتمل أو الر

فئات سياق الحالة ھي جزء من األعمدة المحسوبة في ورقة   الجنسي المحتمل أو الممارسة التقليدية الضارة.
وكذلك المعلومات السياقية المحيطة  ةويتم تحديد سياقات الحالة حسب نوع الحادث عمل بيانات الحوادث. 

. يحتوي ھذا الحقل على 3حالة" في الفصل لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى قسم "سياقات ال  .ةبالحادث
 رسم بياني شريطي مقابل له باألسفل.

ً لعدد األيام المنقضية بين  – وتاريخ المقابلة ةالوقت بين الحادث .12 وھو عدد الحوادث خالل الشھر المحدد وفقا
شريطي مقابل له ھذا الحقل له رسم بياني  من قبل الناجي.  ةووقت اإلبالغ عن الحادث ةوقت وقوع الحادث

 باألسفل.

	المدعى عليھم ةالحادث مرتكبيإحصاءات 
 .ينمرتكبال وليس الحوادثعلى عدد المدعى عليه  ةالحادث مرتكبكما ھو الحال مع إحصاءات الناجين، تستند إحصاءات 

ً مرتكبيأخذان في االعتبار  15و 14باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلحصاءات للحقلين  ، في حين ينظر الحقل ةحادثواحداً فقط لكل ا

 وھالمشار إليھم ليس  للمرتكبينوبالتالي ال تقلق إذا كان العدد اإلجمالي   .المدعى عليھم ةالحادث لمرتكبيإلى العدد الفعلي  13

ھناك فلذا   مرتكبانان لھما تواحد وحادث مرتكبحوادث لھا  3على سبيل المثال، من الممكن اإلشارة إلى أن ھناك   .الرقم نفس

 .مرتكبين مدعى عليھم 7حوادث و 5 في اإلجمالي  مھن ُمشار إليھا  5و عالقات  5، لن تكون ھناك سوى 15و 14للحقلين  

 .ةفقط لكل حادث ة من كل منھماواحدنظرا إلى أنه يمكن تسجيل ) 7وليس (  



 

6.12  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 

مرتكبيھا عدد  بلغيھو عدد الحوادث خالل الشھر المحدد حيث  – مرتكبي الحادثة المدعى عليھم األوليينعدد  .13
  .أو حيث يكون عددھم غير معروف 3أو أكثر من  3أو  2أو  1  المدعى عليھم

 بين للعالقة وفقا المحدد الشھر خالل الحوادث عدد وھو – والناجي ة المدعى عليهالحادث مرتكب بين العالقة .14
 ھذا الحقل له رسم بياني شريطي مقابل له على اليسار.  .والناجي ة المدعى عليهالحادث مرتكب

ً للفئة العمرية  – ة المدعى عليهالحادث لمرتكبالفئة العمرية  .15 ة الحادث لمرتكبوھو عدد الحوادث خالل الشھر المحدد وفقا
 .المدعى عليه
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	إحصاءات مسار اإلحالة

 

 للناجي اتصال نقطة أول مؤسستك كانت التي الحوادث عدد وھو – الحوادث التي كنت أنت أول نقطة اتصال فيھا .16

 .فيھا

 اآلخرين الخدمات مقدمي من إليكم المحالة الحوادث عدد وھو – آخرين اتخدم مقدمي من المحالة الحوادث .17
 ھذا الحقل له رسم بياني مقابل له.  .المقدمة الخدمة نوع بحسب والمصنفة

 وأنواع الخدمات المقدمة. كخدمات تلقتوھو عدد الحوادث التي  – الشھر ھذا الجديدة للحوادث المقدمة الخدمات .18

 .وھي تُنظم وفقاً لستة أنواع مختلفة من الخدمات الممكنة



 

6.14  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

ً  الشھر في الحوادث ونسبة عدد وھو – الشھر ھذا اآلخرين الخدمات مقدمي إلى المحالة الجديدة الحوادث .19  وفقا
 ھذا الحقل له رسم بياني شريطي مقابل له. .إليھم الناجي لأًحي الذين اآلخرين الخدمات لمقدمي

 

 

 

أساسية نقطة

أساسية نقطة

 إلجراء تدريبات لمساعدتك على ممارسة استخدام ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية، راجع المصنف في نھاية دليل المستخدم.

 



 

 6.15  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

	الجداول المحورية

 .المحورية الجداول تُسمى خاصة إكسل جداول على تحتوي) 15-7(# الحوادث مسجل من المتبقية العمل أوراق  حينفي  

تعرض كل من ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية وأوراق العمل التي تحتوي على الجداول المحورية بيانات وإحصاءات مھمة، 
 ثمة اختالفات ھامة بينھما، وفھم ھذه االختالفات سيساعدك على معرفة السبب وراء أھمية استخدامھما:إال أن 

 شھر محدد، وھي ليست مرنة لبيانات ال عن كافةتعطي لمحة عامة كاملة  :الشھرية اإلحصاءات عمل ورقة
 جداً/ال يمكن تعديلھا بسھولة، وال تستطيع إال عرض كل نقطة بيانات على حدة 

 للفترة الزمنية التي تحددھا  :المحورية الجداول عمل أوراق ً وھي مرنة جداً، يمكنھا عرض المعلومات وفقا
ً (على سبيل المثال، يمكن أن يظھر الجدول  (وليس فقط شھرياً)، يمكن تخصيصھا إلظھار عدة نقاط بيانات معا

رض نظرة )، ولكن ال تستطيع الجداول المحورية عإناثالتي أبلغ عنھا  االعتداء الجنسيالمحوري عدد حوادث 
 عامة على كامل البيانات اإلحصائية، مثل ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية.

على دراية بماھية الجداول المحورية أوالً قبل تقديم وشرح أوراق العمل التي تحتوي على الجداول المحورية، من األفضل أن تكون 
 وبعض األساسيات حول كيفية استخدامھا.

ولكن   .وتحليلھا ومقارنتھا بعرضھا للمستخدمين تسمح بطريقة البيانات المحوري الجدول يعرض األخرى، الجداول غرار على
 الجداول المحورية بقدرات فريدة ومفيدة للغاية: تمتعتلجداول األخرى، اخالف ب

 .نفسه الجدول في البيانات إدخال عليك يتعين ال يمكنھا من  ترتبط صيغ الجدول المحوري مباشرةً ببيانات الحوادث مما 
 "التواصل" مع قاعدة البيانات واسترجاع المعلومات المطلوبة في كل مرة تنقر على زر "تحديث".

 ،فعند إدخال بيانات جديدة في قاعدة البيانات (أي ورقة عمل بيانات   .المحورية الجداول لتحديث داعي ال وبالمثل
ً في الجدول الحوادث)، كل ما عليك القيام به ھو مجرد تحديث الجدول ل يتم إجراء كافة التغييرات تلقائيا

 المحوري.

  ًالجداول المحورية سھلة التخصيص جدا.  فالصفوف واألعمدة وعوامل التصفية بالجداول المحورية سريعة  

 .للغاية ويسھل تغييرھا وتحريكھا  .وھي ال تتطلب أي صيغ   أو تغيير يمكنك فقط قليلة بنقرات أنه يعني وھذا 

ستتعلم كيف تقوم بتعديل وإنشاء الجداول المحورية   .تحديًدا تريدھا التي البيانات لتقديم المحورية اولالجد تعديل
 في وقت الحق أدناه.

  مرة.كل يسمح لك بمقارنة أكثر من حقل واحد أو نقطة بيانات واحدة في 

   



 

6.16  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

	األجزاء المختلفة من الجدول المحوري
 الجدول تحدد زرقاء خطوط تظھر المحوري الجدول داخل خلية على نقرت كلما – قائمة حقول الجدول المحوري .1

يُسمى  ).إذا كان المربع ال يظھر، انظر مثال المربع أدناه :ظةوملح( أدناه الصورة في كما يبدو كبيرة مربع وكذلك

 . أحد أقسام المربع الذي يظھر قائمة حقول الجدول المحوري ممكناً، فھي ھذا ھو ما يجعل الجدول المحوري  

ً  صعوداً  التمرير ويمكنك .قائمة بكل الحقول من ورقة عمل بيانات الحوادث وبالترتيب نفسه  لعرض وھبوطا

ھذه ھي الحقول التي يمكنك من خاللھا إنشاء جدولك المحوري عن طريق النقر عليھا وسحبھا   .بأكملھا القائمة
 .مجاالتالإلى المربعات المناسبة في قسم 

النقر على حقول متعددة في المرة بيسمح لك ھذا المربع   ".متعددة عناصر حدد' مربع يوجد حقل كل من اليسار إلى
 .ھاوتحديد الواحدة  

 

 

القسم الذي  تصبح تلك الحقولبمجرد معرفة الحقول التي تريد استخدامھا إلنشاء جدولك،  – المجاالت قسم .2
عامل تصفية التقرير، وتسميات  يحتوي قسم المجاالت على أربعة مجاالت:  سيُستخدم لتحديد كيفية بناء الجدول.

1  Pivot Table Field List
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يتم إنشاء الجدول المحوري من خالل النقر على الحقل المطلوب من قائمة   .األعمدة، وتسميات الصفوف، والقيم

 .المجاالت األربعةھذه  أحدحقول الجدول المحوري والسحب إلى 
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6.18  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 المعروضة البيانات تصفية تريد كيف يحدد الذي المجال ھو التقرير تصفية عامل مجال – عامل تصفية التقرير .3

 .الجدول في ً  البيانات عرض أردت إذا المثال، سبيل على   عليك ،ةالحادث عن اإلبالغ فيھا تم التي للسنة وفقا

بمجرد وضع الحقل في مجال عامل   .التصفية عامل مجال إلى)" السنة( ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ" حقل سحب
   .التصفية، سيظھر عامل تصفية التقرير فوق الجدول المحوري

 

 :المحورية بالفعل عوامل التصفية التالية في الجداول المحورية الواردة في مسجل الحوادث، تشمل معظم الجداول :ظةوملح

 ، استبعاد)السنة( ةالحادث عن اإلبالغ ، تاريخ)ربع السنة( ةالحادث عن اإلبالغ ، تاريخ)السنة/الشھر( ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ

تستند إلى الشھر وربع عند إنشاء تقارير مشتركة بين الوكاالت، يجعل ذلك من إنشاء التقارير التي   .اإلدماج/اإلحصاءات من

، على سبيل المثال، يمكنك ببساطة 2009إذا كنت ترغب في عرض بيانات شھر مارس من عام   .السنة والسنة أمراً سھالً جداً 

ستظل معلمات الجدول ھي نفسھا، ولكن األرقام  .في ربع السنة" الكل"تحديد ذلك الشھر والسنة من القائمة المنسدلة وترك 

 وسنة شھر من بدالً )' الكل'( تحديد عند .للشھر والسنة التي تم فيھما إدخال البيانات في ورقة عمل بيانات الحوادثستتغير وفقاً 

من الفريق  اإذا كانت مؤسستك جزءً  .البيانات تلك عن اإلبالغ تاريخ عن النظر بغض البيانات كافة عرض يتم محددين،
 على سيساعد تصفية كعامل" اإلدماج/اإلحصاءات من استبعاد"المشترك بين الوكاالت، وسيتم تبادل المعلومات، فإن استخدام 

 إدارة نظام تطبق وكالة أو مؤسسة إلى ةالحادث هھذ عن أبلغوا أن سبق الذين الناجين يستبعد ألنه المزدوجة البالغات تجنب

 .االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات
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ً (يحدد ھذا المجال البيانات التي تريد عرضھا في األعمدة  ‐‐ تسميات العمود .4 على   .بجدولك المحوري) عموديا

في قائمة حقول " الجنس"جنس الناجي، فابحث عن حقل  األعمدة في جدولكسبيل المثال، إن أردت أن تعرض 

 .األعمدة في قسم المجاالتالجدول المحوري واسحبه إلى مجال تسميات  ذكر  :جدولك في عمودان سيظھر 

 وأنثى

 

ً (يحدد ھذا المجال البيانات التي تريد عرضھا في الصفوف  ‐‐ تسميات الصف .5 ويمكنك بجدولك المحوري، ) أفقيا

 العنف نوع فئات جدولك في األعمدة تعرض أن أردت إن المثال، سبيل على  .تحديد حقل واحد أو حقول متعددة

 الجدول حقول قائمة في" االجتماعي النوع على القائم العنف نوع" حقل عن فابحث االجتماعي، النوع على القائم
 وأنثى ذكر: جدولك في عمودان سيظھر.  تالمجاال قسم في األعمدة تسميات مجال إلى واسحبه المحوري  

 جدولك.ستظھر الفئات الست لنوع العنف القائم على النوع االجتماعي في 



 

6.20  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 

ً  المجال ھذا يُعد – القيم .6  .تُحسب أن الجدول في البيانات تريد كيف يحدد ألنه مھما في معظم األحيان، سترغب  

ً استخدام حقل عدد الحوادث المبلغ عنھاعلى األرجح في جداول تبين  الرقم التعريفي "، ولذلك ينبغي دائما

 .األرقام في الجدول تمثل عدد األرقام التعريفية المختلفة للحوادثيعني ذلك أن القيم أو   .في ھذا المجال" ةللحادث

ً أن يظھر بھا  ةباإلضافة إلى ذلك، بعد سحب حقل الرقم التعريفي للحادث   الرقم عدد"إلى مجال القيم، يجب دائما

 للحوادث التعريفي  عدد' محل يحل أال ينبغي."  الذي ھو العدد ألن ذلك غير أو ،"متوسط" ،"مجموع" لفظة'

 .عنھا المبلغ الحوادث يحصي وھذا ھو أحد األسباب التي تجعل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع  

ً فريداً لكل حادث ةاالجتماعي يرتب الحاالت على مستوى الحادث ً تعريفيا  .ويعطي رقما فإذا أُعطيت حوادث  

 .واحدة فقط مرةمتعددة الرقم التعريفي نفسه، فستُحسب ھذه الحوادث كلھا  وألن كل حادث يُخصص له رقماً  

 .إجمالي عدد الحوادث المبلغ عنھاوقت المقابلة، فإن عدد األرقام التعريفية يمثل في الواقع  فريداً تعريفياً 

 (رمز الناجي"الحقل اآلخر الوحيد الذي يمكن استخدامه في مجال القيم ھو  إذا كانت مؤسستك تستخدم رموز "

ً  ھنا يظھر أن ينبغي تستخدمھا، كانت فإذا  ).للناجين بدالً من   .القيم مجال في تُوضع عندما" الناجين رموز عدد" أيضا

 عرض عدد الحوادث، فإن الجدول المحوري سيقدم بيانات تستند إلى عدد من الناجين.

ً في الخلية اليسرى العليا من الجدول :ظةوملح  .يتم إدراج حقل القيم دائما الجداول المحورية الواردة في في معظم  

 للحوادث التعريفية األرقام تحسب كنت إذا  .مسجل الحوادث، أخفينا النص لمجرد تجنب الخلط عند النظر إلى الجداول

 ھذا عرض يمكنك وبالمثل،( الخلفية لون مع ليتطابق الخط لون تغيير طريق عن نفسه الشيء تفعل أن يمكنك ،فقط
 ).بالعكس بالقيام النص أما إذا كنت تحسب كل من األرقام التعريفية للحوادث ورموز الناجين، يجب عليك دائما أن  

 تتركھا مرئية.



 

 6.21  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 

 التصفية لعامل منسدلة قائمة وصف عمود حقل لكل سيكون جدول، إنشاء بمجرد – اليدوية التصفية عوامل .7

 :اليدوي  .تحديدباليمكنك استخدامھا إلجراء المزيد من التصفية على جدولك لعرض المعلومات التي تريدھا   .

  

Values  field  is  always 

inserted  into  the upper 

left cell.



 

6.22  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 

على سبيل المثال، إذا كنت تريد الجدول أن يعرض البيانات المتعلقة باإلناث فقط، انقر على زر عامل التصفية اليدوي، 
 .عالمة االختيار بجانب الذكور، ثم انقر على موافقوأزل 

7  Manual Filters



 

 6.23  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 

 يعرض الجدول الجديد البيانات التي تتعلق فقط باإلناث:

 

للعودة إلى الجدول الذي يعرض البيانات المتعلقة بالذكور واإلناث على حد سواء، عد إلى عامل التصفية بجوار الجنس وأعد 
 تحديد الذكور.

تظھر   )'.فارغة'(بعض األحيان عند استخدام القوائم المنسدلة لعامل التصفية أن ھناك فئة تسمى ربما الحظت أنه في  :ملحوظة

أي حين (ھذه الفئة على عوامل التصفية وفي الجداول حين تكون ھناك خلية بورقة عمل بيانات الحوادث ذات معلومات مفقودة 

ً متى كان ذلك ممكنا، في حين ينبغي أن يظل عدد الخاليا   ").فارغة"تكون الخلية  الفارغة عند الحد األدنى وأن تتجنبھا تماما

إذا كانت ورقة   .عندما يحدث ذلك، ال بد من ترك الخلية فارغة  .للناجين الحق في االمتناع عن الرد على أي سؤال خالل مقابلة

  .لبيانات المقدمة في الجداول المحوريةعمل بيانات الحوادث تحتوي على العديد من الخاليا الفارغة، سيؤثر ذلك على نوعية ا

ً يُفضل عدم اإلشارة إلى خيار  من األفضل، متى كان ذلك ممكناً، تجنب الخاليا الفارغة عند إدخال  :تذكر  )'.فارغة'(وعموما

 البيانات في ورقة عمل بيانات الحوادث.



 

6.24  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 

  	



 

 6.25  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

	استخدام حقول متعددة في جدول محوري
إحدى فوائد الجداول المحورية ھي القدرة على استخدام حقول متعددة لتحديد الجدول الذي تريد إنشائه والبيانات التي تريد 

أعاله، قدمنا جدوالً تم تعريفه بحسب الجنس في تسميات األعمدة ونوع العنف القائم على النوع االجتماعي في القسم   .تقديمھا

 .في تسميات الصفوف لتفترض أننا نود أن نرى جدوالً يبين نوع العنف القائم على النوع االجتماعي بحسب الجنس والفئة  

والحقيقة،   .فحسب األعمدة تسميات مجال إلى المحوري الجدول حقول ئمةقا من العمرية الفئة حقل أضف بذلك، للقيام  .العمرية

 نوع العنف القائم على النوع االجتماعي بحسب الجنس والسن. 7إن الجدول الناتج ھو ما تجده في ورقة العمل رقم 

 

 



 

6.26  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

ذكور (يتضمن الجدول اآلن عمودين رئيسيين   ھل تالحظ كيف يتغير الجدول عند إضافة الفئة العمرية إلى تسميات األعمدة؟

 وإناث ً للفئة العمرية(مقسمين إلى أعمدة فرعية )  ).وفقا الحقل المدرج أوالً سيكون الحقل الذي يقسم األعمدة أوالً  :ظةوملح 

 ً  .والحقول المدرجة بعد ذلك ستقسمھا فرعيا  لألعمدة الرئيسي التقسيم تكون أن العمرية الفئة تريد كنت إذا أعاله، المثال في 

وتنطبق نفس المبادئ على   .فحسب األعمدة تسميات مربع في ترتيبھا وأعد الحقول على انقر الفرعي، التقسيم يكون أن والجنس
 استخدام حقول متعددة في مجال تسميات الصفوف.

 

	تحديث البيانات
الجداول والمخططات والرسوم البيانية في ورقة عمل اإلحصاءات الشھرية التي نوقشت أعاله وأوراق العمل المتبقية التي 

 بمرتبطة "ستُناقش أدناه كلھا     ).أي قاعدة البيانات("ھاتتواصل مع"أو ورقة عمل بيانات الحوادث " تستخدم ورقة عمل  

ً معقدة لحساب   .البيانات بمجرد إدخالھا في صفحة بيانات الحوادثاإلحصاءات الشھرية صيغا يسمح لك ذلك أن ترى  

ً بمجرد إدخالھا  .المعلومات تلقائيا ً  البيانات حساب في الطريقة ھذه ولكن  يتم تحديد اإلحصاءات  .محدودة بمرونة تتمتع أيضا

ا يجعله من المستحيل تعديلھا لتلبية احتياجاتك والفترة الزمنية التي تشملھا تلك اإلحصاءات من جانب الصيغ المحددة سلفاً، مم
   المحددة.

 .الشھرية اإلحصاءات عمل ورقة عن المحورية الجداول وظائف تختلف بمجرد إدخال البيانات في ورقة عمل بيانات  
 الحوادث، كي تظھر تلك البيانات في الجداول المحورية يجب عليك تحديث بياناتك.

 .جديدة أو تغيير البيانات الموجودة، فمن الضروري للغاية أن تحدث جميع المعلومات في المصنفومتى تم إدخال بيانات   

عدم التحديث بعد إجراء التغييرات في ورقة عمل بيانات الحوادث يعني أن كل الجداول المحورية والمخططات  :ظةوملح

ً  المدخلة المعلومات ليسو القديمةوالرسوم البيانية تعرض المعلومات   .المحدثة/حديثا  تحديث عتاد أن المستحسن فمن ولذلك 

 للقيام بذلك:  .تغييرات أية إجراء بعد مباشرةً  المعلومات

 ".الكل حديثت" على انقر ،"روابطال" مجموعة في ،"البيانات" تبويب عالمة في بھذا ستكون جميع الجداول والمخططات  
 عمل بيانات الحوادث .والرسوم البيانية في المصنف متزامنة مع ورقة 

 

	أوراق العمل والجداول المحورية المتبقية

ً  تھدف ،15 – 7 وھي الحوادث، بمسجل المتبقية العمل أوراق فإن الشھرية، اإلحصاءات عمل ورقة غرار على  إلى أيضا

ولكن باإلضافة إلى ذلك، فإن   .بسھولة تحليلھا يمكن بحيث االجتماعي النوع على القائم بالعنف المتعلقة مؤسستك بيانات عرض
الغرض من أوراق العمل ھذه ھو استخدامھا إلنشاء التقارير (الشھرية، ربع السنوية، و/أو السنوية) التي يتم تبادلھا بين 

 المنظمات على المستوى المشترك بين الوكاالت.



 

 6.27  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 .الحوادث بيانات عمل ورقة في ردةالوا البيانات على تعتمد متوقع، ھو كما ھذه، العمل أوراق في المحورية الجداول  

ً وعلى الفور في  فالمعلومات الجديدة وتحديثات البيانات التي يتم إدخالھا في ورقة عمل بيانات الحوادث سيتم تجميعھا تلقائيا
 .تقوم بتحديث الجداول المحوريةالجداول المحورية المقابلة لھا في أوراق العمل المتبقية بمجرد أن 

 المحورية المدرجة بالفعل في أوراق العمل ھذه ھي:الجداول 

 نوع العنف القائم على النوع االجتماعي بحسب جنس وعمر الناجي 

 تعقب اإلحالة 

 نوع العنف القائم على النوع االجتماعي بحسب سياق الحالة 

 ("مع ورقة العمل المصاحبة "مخطط تحليل االتجاه) تحليل االتجاه 

  مفتوحة' قابلة للتعديل لتلبية احتياجاتكأربعة جداول محورية' 

في حين أنه يمكن   .قُدمت ھذه الجداول لسھولة فھمھا ألنھا معلومات مشتركة ومفيدة لبرامج العنف القائم على النوع االجتماعي

بعد (ئيسية عليھا تعديل ھذه الجداول على أساس احتياجات مؤسستك، إذا وجدت ھذه الجداول مفيدة، ينبغي أال تدخل أي تعديل ر

ً في ھذا الفصل، ستتعلم   .فيھا إليھا تحتاج مرة كل في الجداول ھذه إنشاء إعادة عليك يتعين أال ذلك سيضمن  ).التصفية الحقا

 كيفية نسخ ھذه الجداول بحيث يمكنك إجراء تغييرات كبرى مع االحتفاظ باألصول.

	نوع العنف القائم على النوع االجتماعي بحسب الجنس والسن 
كما ذكر أعاله، يبين ھذا الجدول عدد الحوادث التي أُبلغ عنھا في كل نوع من أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي الستة 

ً  18من ، أو أكثر 17‐12، 11‐0(والفئة العمرية للناجي وقت البالغ ) ذكر/أنثى(وفقاً لجنس الناجي  وھذا يعني أن عدد   ).عاما

العنف القائم على النوع االجتماعي قد ُوضع في مجال الصفوف،  األرقام التعريفية للحوادث قد ُوضع في مجال القيم، وأن نوع
 .في حين ُوضع كل من حقلي الجنس والفئة العمرية في مجال تسميات األعمدة ً  ستالحظ   في حقول أربعة وضع تم أنه أيضا

السنة)، /(الشھر ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ :مختلفة تصفية عوامل أربعة التقرير الجدول يعطي مما التقرير، تصفية عامل مجال
 اإلدماج./اإلحصاءات من (السنة)، استبعاد ةالحادث عن اإلبالغ (ربع السنة)، تاريخ ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ



 

6.28  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

ً  18وأكثر من  17‐12، 11‐0العمر (ستالحظ أن مجموعة اإلناث بالجدول لھا ثالثة أعمدة  ، في حين أن مجموعة الذكور )عاما

ً  18وأكثر من  17‐12العمر (لھا اثنان فقط  -0( األولى العمرية الفئة في ذكور يوجد ال أنه يعني ھذا بل، خطأً، ليس ھذا  ).عاما

 .والعمود ال يظھر ألنه ال توجد بيانات لھذا العمود  .االجتماعي النوع على القائم للعنف حوادث عن أبلغوا) 11

ً مربع التعليمات في الزاوية العليا اليسرى من ورقة العمل  .يجب أن تالحظ أيضا فھذا المربع يخبرك أنه عندما تنشئ تقريراً  

ً بين الوكاالت، ينبغي أن تستخدم فقط عوامل تصفية التقارير  .المبينة ھنا مشتركا تحليلك الخاص أو تقريراً أما حين تنشئ  

ً  المربع يفسر كما  .داخلياً، ال تتردد في استخدام أي عوامل تصفية تريد  أشھر ثالثة منھا كل مدة فترات ھي السنة أرباع أن أيضا

 ومايو أبريل=  الثاني السنة ربع ومارس؛ وفبراير يناير=  األول السنة ربع( يناير في وتبدأ التقويمية، السنة أساس على
عند التصفية بحسب  ).وديسمبر ونوفمبر أكتوبر=  الرابع السنة ربع وسبتمبر؛ وأغسطس يوليو=  الثالث السنة ربع ويونيو؛

 ).السنة( ةربع السنة، سيكون عليك أيضاً التصفية بحسب تاريخ اإلبالغ عن الحادث



 

 6.29  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 

 

 



 

6.30  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 

 

 

 



 

 6.31  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 

 

	تعقب اإلحالة .8
السبعة في ورقة " بيانات مسار اإلحالة'تحتوي ورقة العمل ھذه على سبعة جداول محورية، يناظر كل منھا واحداً من أعمدة 

 :عمل بيانات الحوادث

 ؟قِبل ُمحال إليك من 
 مركز اإليواء/اآلمن الملجأ 

 الطبية/الخدمات الصحية 

 الخدمات النفسية 

 خدمات المساعدة القانونية 

  جھات أمنية أخرى/الشرطة 

 برنامج موارد الرزق 

في الحقيقة كل الجداول في ورقة العمل ھذه تستخدم تسميات   .الجداول بسيطة جداً وتھدف إلى عرض المعلومات األساسية فقط

  .سمية للصف؟ كتقِبل ؟، يستخدم حقل ُمحال إليك منقِبل الجدول األول، ُمحال إليك من  .وليس تسميات األعمدة فقطالصفوف 

الستة   .ولذلك فھو يظھر إجمالي عدد الحوادث المبلغ عنھا على أساس أي نوع من المؤسسات أو الوكاالت أحال الناجي إليك

على سبيل المثال، تسمية الصف لجدول البيت  .حقولھا المقابلة كتسمية للصف جداول األخرى في ورقة العمل تستخدم

 .‘العيشسبل ’وبالمثل، فإن تسمية الصف لجدول برنامج سبل العيش ھو برنامج  .‘المأوى/البيت اآلمن’المأوى ھو /اآلمن

 :يحتوي كل جدول في ورقة العمل على عوامل تصفية التقارير الست نفسھا لتتمكن من تصفية الجداول على النحو الذي تختاره

 ، استبعاد)السنة( ةالحادث عن اإلبالغ ، تاريخ)ربع السنة( ةالحادث عن اإلبالغ ، تاريخ)السنة/الشھر( ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ

ويضم كل جدول أيضاً صفاً   .ونوع العنف القائم على النوع االجتماعي ةطفل وقت وقوع الحادث/اإلدماج، بالغ/اإلحصاءات من

)" ً يتم   .أرقام في ھذه الصفوفلحسن الحظ، ال توجد معلومات مفقودة من ورقة عمل بيانات الحوادث، لذا ال تظھر   .")فارغا

 .إنشاء الجداول المحورية بحيث ال يمكنك تغييرھا أو تحريرھا بالطرق التي يمكن التعامل بھا مع الجدول العادي  سبيل على 

 ظھور فالقيام بذلك سيؤدي إلى  '.حذف' على والنقر تمييزھا خالل من) الفارغة( الصفوف بإزالة الجدول لك يسمح لن المثال،
  الة التالية:الرس

 



 

6.32  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح اريرا إلع ل لتق ات ولتحلي  البيان

 

 يجب حذفھا، من بدالً  ،)فيھا مرغوب غير صفوف أي أو( جداولك في) الفارغة( الصفوف ھذه تُدرج أن في ترغب ال عندما
 نشاط جرب بنفسك! التالي. نفذلمعرفة كيفية القيام بذلك،  .بالتصفية استبعادھا

 

	نوع العنف القائم على النوع االجتماعي بحسب سياق الحالة
 :سياق الحالة الستتحتوي ورقة العمل ھذه على ستة جداول محورية لكل من فئات 

 عنف الشريك الحميم 

 االعتداء الجنسي على األطفال 

 الزواج المبكر 

 االستغالل الجنسي المحتمل 

 الرق الجنسي المحتمل 

 الممارسات التقليدية الضارة 

 .يتشابه ھيكل كل جدول مع ما رأيناه بالفعل في الجداول المحورية األخرى  التقارير تصفية عوامل على يحتوي جدول فكل 

 عن اإلبالغ تاريخ ،)السنة (ربع ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ ،)السنة/(الشھر ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ --  المعتادة الخمسة
في  ةويستخدم حقل الرقم التعريفي للحادث --  ةالحادث وقوع وقت طفل/بالغ اإلدماج؟،/اإلحصاءات من استبعاد ،)السنة( ةالحادث

 مجال القيم ونوع العنف القائم على النوع االجتماعي لتسمية الصف. الفارق، بالطبع، ھو أن كل جدول يستخدم تسمية إال أن  
 .عمود مختلفة استناداً إلى فئة سياق الحالة المناسبة من بين المذكور أعاله

!بنفسك جرب		.5

 بالجداول المحورية بالتصفية:تدرب على استبعاد  الصفوف "(الفارغة)' 

، انقر ’Practice Incident Recorder_v3‘في ملف 
 على عالمة تبويب ورقة العمل تعقب اإلحالة.

في جدول ُمحال إليك من؟،  انقر على القائمة .1
المنسدلة وانتقل إلى أسفل حتى ترى الحقل 

انقر على المربع إلزالة عالمة االختيار  '(فارغة)'.
قمت اآلن بتصفية الصف الفارغ من  وانقر موافق.
 وإلعادة الصف، فقط قم بالعكس. ھذا الجدول.

 
 تدرب على تصفية الصفوف "(الفارغة)' من الجداول المحورية الست المتبقية..2



 

 6.33  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 

 :الفرعية المحددة المختلفةيسمح لك جدول الممارسة التقليدية الضارة بأن ترى الفئات  :ظةوملح

 

	تحليل االتجاه
حتى اآلن، كان عليك تحديد فترة من الوقت  مختلف قليال من الجداول المحورية األخرى.على نحو تجاه االويتم تنظيم ورقة عمل تحليل 

بيانات العنف القائم على النوع والھدف من ھذا الجدول ھو عرض   لعرض البيانات المتعلقة بتلك الفترة (أي شھر أو ربع سنة أو سنة).
 .االجتماعي على مر الزمن، أي حتى الوقت الحاضر

 من استبعاد (السنة)، ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ السنة)، (ربع ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ --الجدول عوامل تصفية التقارير الخمسة  ستخدمي
ويستخدم نوع العنف القائم على   في مجال القيم. ةوحقل الرقم التعريفي للحادث -- ةاإلدماج؟، بالغ/طفل وقت وقوع الحادث/اإلحصاءات

وھذا يعني أن عدد   (الشھر/السنة) في مجال تسميات الصف. ةالنوع االجتماعي في مجال تسميات العمود وتاريخ اإلبالغ عن الحادث
وھذا مفيد ألنه ُيمكِّنك من أن ترى بسھولة كيف   رض لكل شھر/سنة.الحوادث لكل نوع من أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي سُيع

 يتغير عدد الحوادث المبلغ عنھا وفقاً لنوع العنف القائم على النوع االجتماعي على مر الزمن.



 

6.34  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 

	

	مخطط تحليل االتجاهات
ً مباشراً "تحتوي ورقة عمل مخطط تحليل االتجاھات على مخطط  المحوري في ورقة عمل تحليل بالجدول " يرتبط ارتباطا

عندما يتم إجراء تغييرات في الجدول المحوري لتحليل االتجاھات تنعكس ھذه التغييرات تلقائياً وفوراً على مخطط   .االتجاھات

 .تحليل االتجاھات ً  صحيح العكسو  ً وفوراً على  :أيضا فالتغييرات التي تدخل على مخطط تحليل االتجاھات تنعكس تلقائيا

   .لتحليل االتجاھات يل المحورالجدو

 .إذا نقرت في أي مكان في الجدول، ستالحظ أن قائمة حقول الجدول المحوري وقسم المجاالت يظھران على اليمين وھما  

 .يعمالن بنفس الطريقة كما ھو الحال مع الجداول المحورية باستثناء أمرين  تسميات العمود'تم استبدال مجال   حقول 'ب '

 حقول' ب' الصف تسميات' مجال استبدال وتم –والتي تحتوي على نوع العنف القائم على النوع االجتماعي )' السلسلة( التعليقات

 ھي المخطط ھذا في التقارير تصفية واملع  ).السنة/الشھر( الحوادث عن اإلبالغ تاريخ على تحتوي والتي)' الفئات( المحور

 ة(ربع السنة)، تاريخ اإلبالغ عن الحادث ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث :االتجاھات لتحليل المحوري الجدول في الموجودة نفسھا
 ، استبعاد من اإلحصاءات/اإلدماج؟ ة(السنة)، بالغ/طفل وقت وقوع الحادث
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جدول تحليل االتجاھات والمخطط 
مرتبطان، فالتغيير في أحدھما يغيِّر 

 الثاني.
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6.38  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

	الجداول المحورية المفتوحة		.15—.12
 لمؤسستك مفيدة المعلومات ھذه تكون أن كبير احتمال ھناك ألن الحوادث مسجل في 11 إلى 7 رقم من العمل أوراق أُدرجت

يجب   ).الوكاالت بين المشترك المستوى على المعلومات تبادل مؤسستك قررت إن( الوكاالت بين المشتركة للتقارير ومطلوبة
 عليك أنت ومؤسستك تحديد:

 تعديلھا (باستثناء التصفية)؟ عدمأي الجداول متكررة االستخدام، وبالتالي ينبغي  .1

 حسب الحاجة؟أي الجداول ال مانع من تعديلھا  .2

 أي جداول إضافية نحتاج إليھا وھي غير متوفرة في الوقت الراھن؟ .3

يمكنك . 15إلى  12لإلجابة على ھذا السؤال الثالث، نقدم لك أربعة قوالب فارغة للجدول المحوري في أوراق العمل من رقم 

ً الحتياجات مؤسستك اول المحورية مرنة وتُعد أدوات مفيدة للغاية الجد  .استخدامھا إلنشاء الجداول المحورية الخاصة بك وفقا

 .عند تحليل البيانات االستخدامھ  على واحد جدول ھناك يكون أن دائما يجب إنما المتاحة، بالجداول مقيداً  تكون أن ينبغي فال 

 الفصل.وترد تعليمات حول كيفية إنشاء جداول إضافية الحقاُ في ھذا   .بعينه لغرض المخصص للتحليل متاح األقل

 .الستخدام قوالب الجداول، يجب عليك أن تقرر أوالً أي البيانات تريد عرضھا في الجدول وكيف تريد عرضھا مجرد أن بو 

قائمة  تظھرل، وانقر في أي مكان داخل الجدول المحوري، ')1مفتوح  12'مثال (تقرر، انقر على ورقة العمل المفتوحة المطلوبة 

فترض أنك تريد إنشاء نعلى سبيل المثال، ل  .لمجاالت، ثم استخدامھما إلنشاء جدولك المطلوبحقول الجدول المحوري وقسم ا

 أن تريد أنك وتقرر  ."نوع االختطاف"و  "نوع العنف القائم على النوع االجتماعي"لجدول يبين عدد الحوادث المبلغ عنھا وفقا 

قبل البدء،   .األعمدة في االختطاف نوع فئات تُعرض وأن الصفوف في االجتماعي النوع على القائم العنف نوع فئات تُعرض
 من أجلك): ‘(السنة) ةتاريخ اإلبالغ عن الحادث’سيبدو جدولك تقريباً على ھذا النحو (تم بالفعل إدماج عامل تصفية التقارير 

 

 إلنشاء جدولك:



 

 6.39  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 إحصاء الناجينأو رمز الناجي إذا كنت تود ( ةانقر على حقل الرقم التعريفي للحادث .1 من قائمة حقول الجدول )

 .قسم المجاالتفي " القيم"المحوري واسحبه إلى مربع مجال   تريد أنك تعرف ألنك ذلك تفعل أن عليك يجب 

 التعريفي الرقم أساس على يتحدد عنھا المبلغ الحوادث وعدد ،عنھا المبلغ الحوادث عدد تُظھر أن جدولك في القيم
 فقط.‘ اإلجمالية’سيتقلص ھذا الجدول في الحجم ليظھر القيم   .المقابلة وقت بالغ لكل يُعطى الذي ةللحادث الفريد

 

 انقر على حقل نوع االختطاف من قائمة حقول الجدول المحوري واسحبه إلى مجال "تسميات األعمدة" في قسم المجاالت. .2

 

حقول الجدول المحوري واسحبه إلى مجال "تسميات انقر على حقل نوع العنف القائم على النوع االجتماعي من قائمة  .3
 الصفوف" في قسم المجاالت.
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 يمكنك، مع ذلك، إضافة عوامل تصفية تقارير إضافية:  ! الوظائف كامل محوري جدول لديك اآلن أصبح

 ،)السنة/الشھر( ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ مثل – فيه ترغب الذي اإلضافي التقارير تصفية عامل على انقر .4
 من --  اإلدماج؟/اإلحصاءات من استبعاد ،ةالحادث وقوع وقت طفل/بالغ ،)السنة ربع( ةالحادث عن اإلبالغ تاريخ
 تغيير ويمكنك  .  .المجاالت قسم في التقارير تصفية عامل مجال إلى واسحبه المحوري الجدول حقول قائمة
 التقارير تصفية عوامل مجال في وتحريكھا الحقول على النقر خالل من بالجدول التقارير تصفية عوامل ترتيب
 .المطلوب الترتيب بحسب

 
 :نفذ العملية العكسية فحسبإن كنت ترغب في إزالة حقول من الجدول أو تعديل الجدول الذي تم إنشاؤه أعاله،  .5

  .المحوري الجدول حقول قائمة في مكان أي إلى واسحبه المجاالت قسم في إزالته تريد الذي الحقل على انقر

 الجدول حقول قائمة في إليه المشار الحقل بجوار العالمة على النقر في الحقل إلزالة أخرى طريقةتتمثل و
 .فحسب المحوري

 الحقول ترتيب تغيير يمكنك
 بالترتيب وسحبھا عليھا بالنقر
 .تريده الذي
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6.42  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

	إنشاء أوراق عمل وجداول محورية إضافية 

يمكن أن يصبح ذلك معقداً، وقد   .تماًماإن كنت بحاجة إلى أكثر من أربعة جداول إضافية، ال تقم بإنشاء جدول محوري جديد 

 طريقة وأسھل أفضل  .الحوادث مع كل جدول جديديؤدي إلى أخطاء في البيانات، واألھم من ذلك سيتضاعف حجم ملف مسجل 

 للقيام بذلك:  .جديدة عمل ورقة في ولصقه بالفعل قائم محوري جدول نسخ ھو جديد جدول إنشاءل'

قد يكون ذلك جدوالً يشبه الجدول الذي تريد إنشاءه أو يمكن أن يكون أحد قوالب  .نسخه تريد الذي الجدول حدد .1
 ').4مفتوح . 15الجدول المفتوح (مثل '

 .بأكمله الجدول زميِّ  .2 يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر في خلية فوق الجدول وسحب الفأرة حتى يتم تمييز  
  الجدول بأكمله.

 

) على لوحة المفاتيح، ب) النقر على الجدول المميز بالزر Ctrl + C' (على Cو ' Ctrlانسخ الجدول إما أ) بالضغط على  .3

من قائمة " بالنقر على عالمة تبويب الصفحة الرئيسية وتحديد "نسخج) "نسخ" من القائمة أو  األيمن للفأرة وتحديد
  الحافظة.
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 ‘.4. مفتوح 15افتح ورقة عمل جديدة بالنقر على عالمة تبويب "إدراج ورقة عمل" الموجودة بعد ورقة عمل ' .4

 

) على لوحة المفاتيح، ب) بالنقر Ctrl + V' (Vو ' Ctrlألصق الجدول الموجود في ورقة العمل الجديدة إما أ) بالضغط على  .5

النقر على عالمة تبويب الصفحة ج) بالزر األيمن للفأرة فوق الخلية حيث تريد لصقه وتحديد "لصق" من القائمة أو 
 الرئيسية وتحديد "لصق من قائمة الحافظة.



 

6.44  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 

 .شئت كيفما تعديله يمكنك جديد جدول اآلن لديك صار الجديدة، العمل ورقة في الجدول لصق بمجرد .6 انقر  
   قائمة حقول الجدول المحوري وقسم المجاالت ثم يمكنك تعديلھما. لتظھرعلى أي خلية في الجدول فحسب 

تتمكن من قراءة كل النصوص في خاليا األرجح أنه سيكون عليك تغيير عرض األعمدة وارتفاع الصفوف كي  :تذكر
اسحب الفأرة لتغيير حجم العمود أو  .ضبطه تريد الذي الصف أو للعمود الفاصل الخط على انقر بذلك، للقيام .الجدول

 الصف إلى الحجم الذي تريده.

 

 ً  .كما يُستحسن إعطاء ورقة العمل الجديدة اسما يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر بزر الفأرة األيمن على عالمة تبويب  

 .‘إعادة تسمية’والنقر على ) 1الورقة 'مثل (ورقة العمل الجديدة   .‘إدخال’اكتب االسم الذي تريده واضغط    :ظةوملح 

 حدد "حذف" من القائمة.في ھذه المرة الشيء نفسه، ولكن كرر لحذف ورقة عمل، 
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	األخطاء وإصالحهااستكشاف 
  إذا كنت تواجه صعوبة في استخدام مسجل الحوادث أو إكسل، إليك بعض الموارد التي قد تجدھا مفيدة:

 تداوالً  األسئلة أكثر وبعض المتكررة المشكالت – الشائعة واألسئلة وإصالحھا األخطاء استكشافھ  الملحق 
 . وإصالحھا األخطاء استكشاف ملحق في تناولھا يتم الحوادث مسجل باستخدام والمتعلقة من المستحسن أن  

   تبحث فيه أوالً عن حل لمشكلتك.

 مصنف من اليمنى العلوية الزاوية في  الزر ھذا على النقر عند – مايكروسوفت من إكسل برنامج تعليمات 
 .إكسل تعليمات حوار مربع سيظھر إكسل، األساسية للبحث وفقا يمكنك تصفح المحتويات أو كتابة الكلمات  

 لسؤالك المحدد.

 

  ھو إكسل برنامج استخدام كيفية حول المزيد معرفة على يساعدك أن يمكن للغاية مفيد موقع –مستر إكسل 
http://www.mrexcel.com.  



 

6.46  ل تخدام :6 الفص جل اس وادث مس داد الح ارير إلع ل التق ات ولتحلي  البيان

 

 قد مؤسستك كانت إذا -- اإلنترنت على االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام ودروس موقع 
 اللجنة من االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام لتطبيق تأييدال على للحصول بطلب تقدمت

 .نترنتاإل على والدروس التقني الدعم إلى الوصول إمكانية فلديك ،وتلقته بالفعل التوجيھية للوصول إلى ھذه  
   .www.gbvims.orgالموارد، يجب عليك أوالً تسجيل الدخول إلى حسابك في 
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	الخالصة

 

أساسية نقطة

 استخدام الجداول المحورية، راجع المصنف في نھاية دليل المستخدم.إلجراء تدريبات لمساعدتك على ممارسة 

	تذكرھا يجب أساسية نقاط

.العديد    يحتوي مسجل الحوادث على العديد من أوراق العمل التي تھدف إلى المساعدة في تقديم بيانات يمكن تحليلھا وتقديم التقارير عنھا بسھولة
وبمجرد فھما،   من أوراق العمل ھذه تحتوي على جداول محورية تقوم بفرز وعد وتلخيص البيانات  عن ورقة عمل بيانات الحوادث تلقائياً. 

 يمكن لھذه الجداول أن توفر لك الكثير من الوقت والجھد الذي تبذله في إدارة معلوماتك.

 سيضمن ذلك أن تعرض  مرة تقوم فيھا بإدخال بيانات جديدة أو تعديل البيانات الموجودة.من المھم أن تتذكر "تحديث" مصنف إكسل في كل
 الجداول والمخططات والرسوم البيانية أحدث البيانات وأدقھا.

.توفير  فسيعمل ذلك على عند إنشاء جداول محورية جديدة، تذكر نسخ ولصق وتعديل الجداول الموجودة بدالً من إنشاء جداول جديدة من الصفر
 الوقت وسيحفظ حجم ملف ملف إكسل صغيراً.



 

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

 الوكاالت 

 

 القائم على النوع االجتماعي فنظام إدارة معلومات العن

 

 

 

 دليل المستخدم



7.1  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

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

	 الوكاالت
 

 

 الرئيسية األفكار

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

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

   مجال العنف القائم على النوع االجتماعي.

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

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



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

 

 

 

 األساسية المصطلحات

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

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

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

 .مع اآلخرين اوتبادلھحفظھا 

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

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

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

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

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



7.3  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

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

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

   أنفسھم أو عمالئھم أو مجتمعاتھم المحلية.إلى مبرر 

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

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

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

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

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

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

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

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

ً لوضع بروتوكول تبادل المعلومات ويعرض دليل مفصل للمساعدة في عملية تطوير بروتوكول تبادل المعلومات، و يقدم قالبا
 بروتوكول تبادل المعلومات بين الوكاالت.

 



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

 

 اعتبارات لتبادل المعلومات
 التحديات وكيف يتعامل معھا نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي

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

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

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

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

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

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

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

   بتبادل مستوى غير الئق من البيانات.

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

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

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

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

 يكون عامالً مثبطاً يثني المؤسسات عن تبادل المعلومات.

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

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

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

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

 تحول السياقات ومستويات تبادل المعلومات



7.5  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

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

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

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

 مجموعة عمل في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي 

 موظفين آخرين داخل المؤسسة 

  تقوم بتجميع البيانات في المنطقة مختارةمؤسسة للعنف القائم على النوع االجتماعي 

 جھة مانحة في تقرير  

 مقدمي خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي لإلحاالت 

 حكومة مضيفة 

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

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

 تنشأ عن ھذه المعضلة ما يلي:

 ما ھي المستويات أو الدرجات المختلفة لتبادل المعلومات؟ 

  أو موقف بعينه؟ما ھو المستوى المناسب لسياق 

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

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

  تبادل معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي ككل.

 

أساسية نقطة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 العملية لتحديد أولويات تخصيص األموال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تبادل المعلومات أو جوانب معينة من المعلومات.

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

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

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

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

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

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

 لمعلومات:لأي تبادل  قبلالتي يجب أخذھا في االعتبار 

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

ومن ثم عليك التأكد من أن جميع المعلومات المتبادلة تحمي ھوية جميع المعنيين وتضمن سرية   عات.البرامج أو المجتم
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مرتكب الحادثة يعني ذلك أال يتم تبادل أي معلومات يمكن استخدامھا لتحديد ھوية الناجي أو غيره من المعنيين (مثل   العميل.
   ومزود الخدمة، الخ). ومجتمعه وأسرة الناجي المدعى عليه

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

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

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

 الجنس 

 تاريخ الميالد 

 محل اإلقامة 

 العرق 

 الديانة 

 بلد المنشأ/الجنسية 

 ةتاريخ وقوع الحادث 

 ةموقع الحادث 

  ةللحادثالمنطقة/المنطقة الفرعية  

 ةمخيم/بلدة/موقع الحادث  

 األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين 
 شخص معاق 

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

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

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

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

 

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

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

 العميل على فھم اآلثار المترتبة على تبادل معلوماتھمساعد ت

 تبادل أي معلومات. قبل على الموافقة المستنيرةل تحص

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

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

   .4عن المعلومات" الفصل  صاحاإلفالموافقة على 

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

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

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

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

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

 

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

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

 ھذا الھدف في سياقك:

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

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

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

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

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

 يتم تبادلھا.

 

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

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

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

 وكالة التجميع على المستوى الوطني.

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

 تضخيم اإلحصاءات وتقليل دقتھا و فعاليتھا.

 

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

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

 بروتوكول تبادل المعلومات ھو:

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

 التأكد من تبادل جميع المعلومات بطريقة آمنة وأخالقية 

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

 سبيل المثال، أي مستوى من البيانات)

  تبادل المعلوماتالتحديد الواضح ألدوار وقواعد ومسؤوليات جميع األطراف المشاركة في عملية 

 تحديد أبعاد استخدام البيانات المتبادلة  

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

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

  من أجل تسليط المزيد من الضوء على المؤسسة.

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

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

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

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

 من خاللھا فرض أفكار وكالة واحدة على كل الوكاالت األخرى.

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

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

 المستوى اإلقليمي/دون الوطني.مسؤولة عن تجميع المعلومات على 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   الدورية.

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

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

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

 

 في سياقك مفيًداقرر ما إذا كان بروتوكول تبادل المعلومات  .1

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

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

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

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

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

 ھل الفوائد تفوق المخاطر؟ 

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

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

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

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

	أساسية نقطة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كيف؟

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ح أدوار ومسؤوليات جميع الوكاالت المعنية .7  .5وضِّ

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

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

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

 البيانات.

 

 تنسيق التقارير وضع جدوالً زمنياً لتقديم التقارير.عيِّن  .8

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

 وكيف سيبدو ذلك؟ مستوى؟

                                                       
5

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

 المعلومات بھذه المسألة.

 

ستكون ھذه الوكالة   خالل ھذه المرحلة، من المھم تحديد وكالة تنسيق العنف القائم على النوع االجتماعي وتقرير مسؤولياتھا.
 أساسية في تجميع البيانات وإدارة عملية تبادل المعلومات كاملًة.



7.21  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

 ما ھو معدل إرسال الوكاالت لتقاريرھا إلى الوكالة القائمة   ون الجدول الزمني لتقديم التقارير؟كيف سيك
ھل سيكون ھناك موعد نھائي يتم بعده استبعاد الوكاالت التي تفشل في تقديم تقاريرھا   على  التجميع؟

 بحلوله (وذلك لتجنب تعطيل وكالة واحدة للعملية برمتھا)؟

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

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

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

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

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

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

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

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

 .السرية تكفل التي التدابير اتخاذ من تأكد .10

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

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

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

   قرر ما سيترتب على خرق بروتوكول تبادل المعلومات. .11

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

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

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

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



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

 

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

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

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

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

 الحالي وإمكانية تطبيقه، وتعديله حسب الحاجة.

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

  طريقة لضمان استيفاء معايير السالمة واألخالق.

 

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

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

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

  النوع االجتماعي".

 



7.23  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل
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7.25  االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات إدارة نظام مستخدم دليل

 

	الخالصة
 

 

 

   

 

 



 

  مالحقال
 

 

 

  نظام إدارة معلومات 

 العنف القائم على النوع االجتماعي

 دليل المستخدم
 



   

 على الرغم من استخدام( 1االجتماعيالعنف القائم على النوع نظام إدارة معلومات  مفردات ومصطلحات ومرجعيات
جمع المعلومات لنظام إدارة معلومات ھو  تحديداً  اتھذه التعريفالغرض من ، فإن اتھذه التعريف في إليھااإلشارة والعديد من المصادر 

ذات الصلة  دليل المستخدم ھذا وغيره من الوثائق فيتوضيح  وتيسير اللغة المستعملة ھو ھا المقصود من العنف القائم على النوع. كما أن
   بنظام إدارة المعلومات)

  الشخص ضد رغبته.استالب خطف أو  االختطاف:
  

عنف القائم على النوع لل والتصدي منعال مجال في العاملة والمؤسسات والمنظمات والجماعات األفراد إلى يشير الجھة (الجھات) الفاعلة:
 األمم وكاالت من أو المتطوعين أو الموظفين المحليين أو السكان داخلياً، المشردين/من الالجئين الفاعلة الجھات تكون قد. االجتماعي
 شؤون مفوضية( الدولي المجتمع أعضاء من وغيرھا المانحة والجھات المضيفة الحكومة ومؤسسات الحكومية غير والمنظمات المتحدة

  ).6: 2003 الالجئين،
  

  وصحيح، يتوافق بدقة مع معيار ما أو مع الحقيقة. مضبوط ومحدد  دقيق:
   

عة بيانات ً دمجھا  أو جمعھا تم التي البياناتھي  :مجمَّ   .المصدر صارت مجھولة وبذلك معا
  

  .األفراد ھوية لتحديد استخدامھا يمكن التي المعلومات من بيانات خالية :المصدر مجھولة بيانات
  

 الذي لشخصُيعتبر ا. جسيم خطرمن  أو االضطھاد من يفرون أخرى دولة من ألشخاص أراضيھا على لحمايةا الدولة منحھو  :اللجوء
ً  اللجوء حق منحيُ  لم يتم البت نھائياً في  والذي ،آخر بلد في كالجئ به لالعترافتقدم بطلب و األصلي بلده ترك الذي الشخصأما . الجئا

ً فُيعرف  ،من قَِبل بلد اللجوء المرتقب الجئال وضع على لحصولل هطلب على  البقاء اللجوء لطالبي عادةً  ويحق. لجوء طالبباسم  رسميا
ً  تھمعاملم وينبغي طلباتھم،يتم البت في  أن إلى اللجوء بلد أراضي   .اإلنسان لحقوق األساسية للمعايير وفقا

  
 اللجوء طالبُيعتبر  فردية،ال جراءاتتطبق اإل التي البلدان في. دوليةال حمايةال إلى يسعى الذي الشخص ھو اللجوء طالب :اللجوء طالب
ً  يتال البلد بعد تُبتلم  الذي الشخص ھو  به االعتراف يتم لجوء طالب كل ليس المطاف نھاية فيو. طلب اللجوء إليھا في أمره نھائيا

  .لجوء طالب البداية فييكون  الجئ كل ولكن كالجئ،
  

  .السلسلةمنھا  تتألف التي األفراد جميعما على  لسلسلةة اإلجمالي اتلتفاوتل بالتساوي توزيعال طريق عن أي ،متوسطفي  قدريُ  :المتوسط
  

 أو القوة عالقات عن معلومات يعطي الذيو جتماعياالالعنف القائم على النوع  حوادث لوصف ستخدميُ  مصطلحھو  :الحالة سياق
 االعتداء ،المحارم سفاح ،الجنسي االستغالل الحميم، الشريك عنف المنزلي، العنف: ذلك أمثلةتشمل . فيه العنف فعلوقع  الذي السياق
  .جتماعياال نوعالقائم على ال لعنفأساسي ل كنوع ھامن أي تضمين يتمغير أنه لم ...). الخ األطفال، على الجنسي

  
ً  عاماً، 18 سن تحت ھو أي شخص :قاصر أو طفل  وفھم تقييم على قادرين غير رصَّ القُ  وُيعتبر. الطفل لحقوق المتحدة األمم التفاقية وفقا

 .جنسية لألفعال بالنسبة وخاصة علم عن الموافقة وإعطاء خياراتھم عواقب
 

 متكافئة غير ظروف ظل في أو بالقوة قاصر ضد ُيرتكب جنسي اعتداء أو اغتصاب على ينطوي حادث أي :لألطفال الجنسي االستغالل
  .قسرية أو
  

أو  اللفظي، أو اإلصرار التھديدات طريق عن إرادته ضد سلوكيات في االنخراط على آخر شخص إلجبار محاولة أو ھو إجبار، :اإلكراه
 ).12: 2003 ،الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية(االقتصادية  القوة أو الثقافية أو التوقعات أو الخداع التالعب

 
 ،اسياقات بعينھ في .الطوارئ حالة من المتضررين السكان إلى لإلشارة التوجيھية المبادئ ھذه في ستخدميُ الذي  مصطلحھو ال :المجتمع

ً  المشردين وأ الجئينال لفظةب" المجتمع"قد ُيشار إلى   المشتركة الدائمة اللجنة( آخر مصطلحأي  أو الكوارث، من ينالمتضرر وأ ،داخليا
  ).7: 2005 ،الوكاالت بين
  

 الخدمات بين القائمين على توفير تلك ناضمني والتزام فھم فھناك .هتھويإخفاء في الحفاظ على  واحد من الناجين كل ھو حق السرية:
 موافقة المعني منح الشخص إذا إال أو إطالع اآلخرين عليھا، الناجين أحد أفصح عنھا معلومات بامتناعھم عن الكشف عن أييتعلقان 
ً  ولكن المعلومات، جمع كيفية على فقط السرية تنطوي وال. بذلك للقيام ومستنيرة صريحة   .اآلخرين فيھاوإشراك حفظھا  على كيفية أيضا

  



   

قةالمُ  الوكاالت العنف القائم على  عمل مجموعة رئاسةتتولى ) مشتركة رئاسةإطار  في عمالنمنظمتين تما تكون  عادةً ( ھي منظمات :نسِّ
العنف القائم  عمل مجموعة قبل من تنسيقال وكاالت اختيار ويتم. وتدخالت االستجابة الوقايةمن  األدنى الحدتحرص على تطبيق والنوع 

 الدائمة، اللجنة( )العام لألمين الخاص الممثل اإلنسانية، الشؤون منسقأي ( البالد في الرائدة المتحدة األمم ھيئة قرھاتوعلى النوع 
2005 :7.(   

 
 
 بلد ھو الجنسية، عديمي األشخاص حالة في أو، ،يھامواطنوالتي ھو من  لجوءطالب اليفر منھا  التي الدولة ھي المنشأ بلد :المنشأ بلد

 .المعتادة إقامتھم
 

 أساسية أنواع ستة االجتماعيالعنف القائم على النوع  معلومات إدارة نظام يستخدم :االجتماعي نوعالالقائم على  لعنفل األساسيالنوع 
 .حادثلكل  التصنيف عملية ديتوحعلى العنف القائم على النوع  تصنيف أداةتعمل و ،االجتماعي النوع القائم على العنف من
 

 .لعرضھا وتلخيصھا المعلومات أو البياناتجمع  عملية ھو: البيانات تحليل
 

 الوكاالت إلىة إرسالھا وإعاددمجھا و المشتركة تقاريرال لتجميع متبادل بشكل عليھا االتفاق تم التي وكالةھي ال البيانات: تجميع وكالة
  .ذةالمنفِّ 

  
 .جمعھا سيتم التي من البيانات معينةال حقولال أو ھي األنواع :البيانات نقاط
 

 .الوقت من محددة فترة مدى علىعليھا  االطالعتم  وإحصاءات بياناتھي  :البيانات اتجاھات
 
 الھوية تحديدعوامل  جميع إزالة طريق عن األفراد من مجموعةب أو بعينه فردب ربطھا يمكن ال التي البياناتھي  :جھَّلةمُ ال بياناتال

 بعينه فردھوية  تحديد لتجنب أخرىبيانات  رفع في النظر الضروري من يكون قد. مكانالو اإلقامة حلوم الشخص اسم مثل الشخصية،
  .األفراد من مجموعة أو
  

أو  العيش فرص أو االقتصادية األصول/الموارد على الحق في الحصول من ھو الحرمان :والخدمات والفرص المواردالحرمان من 
ُينتزع  أو أجر مكتسب ،الميراث على الحصول منُحرمت  أرملة ذلك أمثلة ومن. االجتماعية الخدمات من غيرھا أو أو الصحة التعليم
الخ.  المدرسة، لىإ الذھاب من منعتُ  فتاة وأ الحمل، منع وسائلاستخدام  من منعتُ  امرأةأو  األسرة، أفراد أحد أو الحميم الشريك من عنوةً 

 .العام الفقر تقاريرينبغي عدم تسجيل 
 

 وغيرھا اإلنسان لحقوق الجسيمة واالنتھاكات العنيفة الصراعات بسبب ديارھم من لألشخاص الطوعي أو القسري قتالعھو اال :التشريد
  :التشرد حالة أمثلةتشمل . بھا التھديد أو ،المسببة للصدمة األحداث من
  

 ُيعتبر الفردية، اإلجراءات تطبق التي البلدان في. الدولية الحماية إلى يسعى الذي الشخص ھو اللجوء طالب :اللجوء طالب
ً  أمره في إليھا اللجوء طلب التي البلد بعد تُبت لم الذي الشخص ھو اللجوء طالب  كل ليس المطاف نھاية وفي. نھائيا
  .لجوء طالب البداية في يكون الجئ كل ولكن كالجئ، به االعتراف يتم لجوء طالب

  
 .البلد ذلك في الدائمة اإلقامة في دون أن يكون له الحق بلد موجود في شخص ھو األجنبي :األجنبي

 
ً  المشرد ً  المشردون :داخليا ً  أو نتيجةً  منازلھم من الھرب إلى اضطروا أشخاص ھم داخليا أو  مسلح، نزاع آثار لتفادي سعيا

 الحماية ينشدون والذين اإلنسان، صنع من أو طبيعية كوارث أو اإلنسان، لحقوق منتظمة أو انتھاكات داخلي، صراع
ً  بھا المعترف الدولة حدود دون أن يعبروا بلد إقامتھم، أو األصلي بلدھم داخل آخر مكان في  .دوليا

 
 عرقه بسبب 1لالضطھاد التعرض من بررم خوف ولديه المعتاد إقامته مكان أو األصلي بلده خارج شخص ھو الالجئ :الالجئ

 االستفادة في راغب غير أو قادر غيرھو و السياسي، هرأي أو معينة اجتماعية فئة في تهعضوي أو تهجنسي أو هدين أو
ً  ھناك، إلى لعودةا أو البلد ذلك حماية من   .االضطھاد من خوفا

  

                                                            
 



   

ً  المشرد الشخص أو السابق الالجئ ھو :العائد  بطريقة أو عفوية بصورة سواء المنشأ، منطقة أو إلى بلده يعود الذي داخليا
 .منظمة

 
 أو انتھاكات داخلي، أو صراع مسلح، نزاع آثار أجل تفادي من أو نتيجةً  وطنه أبداً من ُيشرد لم الذي ھو الشخص :المقيم

  اإلنسان. صنع من أو طبيعية كوارث أو اإلنسان، لحقوق منتظمة
  

 القانونية السندات لديه من ليس الوطنية، بموجب القوانين الذي، الشخص ھو الجنسية عديم الشخص :الجنسية عديم الشخص
على أن  الجنسية عديمي األشخاص بوضع المتعلقة 1954 عام اتفاقية من 1 المادةوتنص . دولة أي جنسيةما يثبت 
ً مواطن عتبريُ  الالذي  الشخص ً و تلقائياھو  ا   .الجنسية عديم دولة أي لقوانين وفقا

  
 وكذلك) الرفيقة/الرفيق الزوجين،( الحميمين الشركاء بين المنزلي يقع العنف :األسرة أفراد من غيره الشريك الحميم أو – المنزلي العنف
 أي في. والنفسي والجسدي الجنسي االعتداء المنزلي العنف يشمل قد). الحموات وزوجات األبناء المثال، سبيل على( األسرة أفراد بين

المصطلحات . العائلة أفراد أحد أو حميم شريك جانب من كبارتُ قد  العنف كان إذا ماالتوضيح  المھم من المنزلي، العنف إلى إشارة
 ."الزوجة ضرب"و "يالزوج االعتداء" تشمل حميمال شريكال يرتكبه الذي المنزلي لعنفإلى ا لإلشارة ستخدمتُ التي  خرىاأل
  

 .ءلجوال مكان إلى بلده من الشخصانتقال  أثناءوقع  :أثناء الفرار
 

 .مشرداً  فيھا الشخص كان ية التيالزمن فترةال خالل وقع :اللجوءأثناء 
 

  .ءلجوال مكان من وطنه إلى عائداً  الشخص كان بينماوقع  :العبور/العودة أثناء
  

 ضد شخص من الزواج علىقاصر  جبارإل من أج الالزمة الترتيبات اتخاذب اغيرھم أو ناالوالد ما يقومعندذلك  يحدث :المبكر الزواج
. ذلك غير أو بالمھرتعلق ت ألسباب يكون قد وأ الزواج،ب قاصرممارسة الضغط أو عن طريق أمر ال طريق عناإلجبار  حدثي قد. اإرادتھ
 اتخاذب سمح لھاي ما العمر منلم تبلغ  أو ،لھا سمحيُ  ال لقاصرا ألن االجتماعيالعنف القائم على النوع  أشكال من شكل ھو القسري الزواج
  .القسري الزواجأنواع  من حددم نوع ھو المبكر الزواجكما أن . مستنير قرار

  
ً و الطبيعية، الكوارث أو المسلح النزاع حاالت إلى لإلشارة عادةً  ستخدمتُ  :الطوارئ ً  السكان، تشريد على تنطوي ما غالبا  الجئين،ك أحيانا

 ً ً مشردين ك أخرى وأحيانا ً  يتال االستقرار عدم فترة تشمل اإلنسانية" الطوارئ حاالت"فإن  ،التوصيات ھذه ألغراض. داخليا  ؤديت ما غالبا
ً  الطوارئ حاالت". التوطين" أو" العودة" بعد ما مرحلة في وتنتھي حادة أزمة إلى  ايليھ استقرار فتراتفي صورة  دورية، تكون ما غالبا

 آمن، غير الحق وقت فييصبح  ملجأ على ونعثريو السكان،يفر  الطوارئ، حاالت بعض في. االستقرار عدم أو/و المتكرر العنف
 الصحة منظمة( الطوارئ حالة طوال مرات عدة دورةتتكرر ھذه ال أن يمكن. آخر موقع إلى أخرى مرة الفرار إلى ونيضطر وبالتالي
  ).2007 العالمية،

  
ً  له مصدراً  توفر وظيفة لديه شخص ذلك أي يشمل ،االجتماعيالعنف القائم على النوع  معلومات إدارة نظام ألغراض :الموظف  ثابتا
 .للدخل

 
 الخارجية التناسلية ألعضاءل ةالكلي أو ةالجزئي زالةاإل على تنطوي التي اإلجراءات جميعھي  :لألنثى التناسلية األعضاء تشويهبتر/

 .طبية غير ألسباببھا لھا  أخرى إصابات إلحاق أولألنثى 
 
 في حقل أو بيانات قاعدة في عمود إلى إلشارةل عادةً  ستخدموھو يُ . فيه البيانات تخزين يمكنك الذي المكان ھو البيانات حقل :حقلال

 .على اإلنترنت نموذج أو بيانات إدخال نموذج
 

 .ة الشخصرادإ ضد مسلحة جماعة لىإ االنضمام على راجبھو اإلاإلجباري:  التجنيد
 

 .إرادتھا أو إرادته ضد شخص زواجھو  :القسري الزواج
 

 .البلد ذلك في الدائمة اإلقامة في الحق له يكون أن دون بلد في موجود شخص ھو األجنبي :األجنبي
 

تعداد  فياالجتماعي العنف القائم على النوع  ووتيرة معدل ھي البيانات التي تمثل :االجتماعيالعنف القائم على النوع بيانات انتشار 
 من عنھا المبلغ بالحاالت المتعلقة البيانات بجمع قوم فقطيالعنف القائم على النوع ونظراً إلى أن نظام إدارة معلومات . السكان معين من



   

 معلومات إدارة نظاملذا فإن . المنطقة في النوعمن ھذا  العنف لحوادث الكاملة الصورة تمثل فھي ال ،االجتماعي النوع على القائم العنف
 .االنتشار يقدم بيانات الالعنف القائم على النوع 

 
، إال ثقافة كل فيأنھا راسخة  من الرغم وعلى تعلمھا، يتم التي واإلناث الذكور بين االجتماعية االختالفات إلى يشير :نوع االجتماعيال

 األدوار "نوع االجتماعيال"يحدد الثقافات وفيما بينھا.  داخل واسعة اختالفاتوتنطوي على  الزمن، مر على للتغيير قابلةأنھا 
  .ثقافة أي في واإلناث للذكور بالنسبة والقيود والتوقعات واالمتيازات والفرص والمسؤوليات

  
 التي فعالاألذلك  ويشمل. الجنس أونوع االجتماعي ال أساس على شخص ضد موجهال عنفھو ال :االجتماعيالعنف القائم على النوع 

 أن حين فيو. الحرية من الحرمان أو القسر أو ،القبيل ھذا من بأفعال والتھديد المعاناة، أو الجنسي أو العقلي أو البدني الضرر تلحق
 والفتيات النساءكتابعين، إال أن  وضعھم بسبب وذلك نوع،ال على القائم للعنف ضحايا يكونوا أن يمكن والفتيات والفتيان والرجال النساء
  .األساسيين الضحايا ھن

 
ً أثناء المشردين أو الالجئين من كثير يعيش فيه مكان منطقة أو ھو المضيف المجتمع :المضيف المجتمع  في سواء ،فترة التشرد داخليا
 .من خالل استضافة بعض األسر أو خاص أو سكن القريبة المخيمات

 
ً  المعينين سواء اإلنسانية، الوكاالتفي  ينلمالعاذلك كافة  يشمل :اإلنساني المجال في نوالعامل ً  أو دوليا  رسمي بشكلأو المدربين  ،إقليميا
 ).2002 ،الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنةة (الوكال تلكالخاصة ب نشطةللقيام باأل ،ةالمستفيدالمحلية  اتالمجتمعفي  رسمي غير أو
 

 نوع،القائم على ال العنف من للناجين الخدمات تقدم) أوالتي (العنف القائم على النوع  ومنظمات وكاالت مختلفھم  :ونالمنفذ الشركاء
  .البيانات جمعت) ب(
  

ً  المشرد ً  المشردون :داخليا ً  أو نتيجةً  منازلھم من الھرب إلى اضطروا أشخاص ھم داخليا  داخلي، صراع أو مسلح، نزاع آثار لتفادي سعيا
 األصلي بلدھم داخل آخر مكان في الحماية ينشدون والذين اإلنسان، صنع من أو طبيعية كوارث أو اإلنسان، لحقوق منتظمة انتھاكات أو
ً  بھا المعترف الدولة حدود يعبروا أن دون إقامتھم، بلد أو  .دوليا
 
 من مجموعة أو واحدمرتكب  جانب من االعتداء أو العنف أعمال من سلسلة أو لبأنھا عم فعرَّ تُ ') العنف واقعة('الحادثة  :حادثةال

كما قد  ،)الثقافي االجتماعي وأ االقتصادي وأ العاطفيالجنسي أو  وأ الجسدي( العنف من متعددة أنواع على تنطوي قدو .الجريمة يمرتكب
  .أيام أو ساعات أو دقائقعدة  مدى على العنف تكرار على نطويت

  
نموذج يتم فيھا ملء  مرة كل في جديد ةيصدر رقم حادث. ايتم اإلبالغ عنھ ةجديد ةحادث لكل ُيخصص ھو رقم رمزي :ةدثاھوية الح

ً جديداً عن كل نفسه  الشخص وُيعطى. والتقييمالمعلومات استقاء   ةرقم الحادث تظل تستخدم للحالة متابعة أيلذا ف. ابلغ عنھيُ  ةحادثرقما
 .األولية المقابلة خالل تخصيصه تم الذي نفسه
 

  .الدخل توليد على قدرته زيادة إلى وتھدف العميل، إلى ُتقدم خدمات ھي أي :للدخل المدرة الخدمات
  

 معالجة من مختلفة مراحل وتشمل. عليھا السيطرة أوما  مؤسسة في المعلومات معالجةبھا  تتم التي الطريقةھي  :إدارة المعلومات
  .المشاركة/التقارير وإعداد تحليلالو تخزينالو جمعال: ذلك في بما المعلومات

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

 
 الجنس، نوع بسبب العنف ةبحادث الخاصة البيانات تبادل على المترتبة يدرك اآلثار الذي الناجين، ھي موافقة أحد :المستنيرة الموافقة
 معينة ظروف ظل في لھا أو له المعلومات لتبادل

 
ً قانونسواء ( الحالي الزوج الحميم الشريكيشمل  :الحميم شريكال ً  وأ ا  نفس منالرفيق  ،صديقةال صديق،ال(والرفيق دون زواج  ،)عرفا

  .جنسية أنشطةعلى  العالقةال يتوجب أن تنطوي وفي السكن  ناالحميم انكيالشررك توال يشترط أن يش). رفيق المواعدة الجنس،
  

 الحميمين الشركاء بين وكذلك) صديقةال/قصديال الزوجين،( الحميمين الشركاء بين الحميم الشريك عنفيقع  :الحميم الشريك عنف
 . والنفسي والبدني الجنسي االعتداء الحميم الشريك عنف شملي قد). السابق صديقال أو الزوج المثال، سبيل على( ينالسابق

 



   

 الفعلية المحكمةذلك  يشمل ال. المحاكم في يتهقض متابعة على لمساعدته عميلإلى  قدمتُ  خدمات أيھي  :القانونية المساعدة خدمات
 .نفسھا

 
 كلبحيث يمثل (بسجالت األحداث  البيانات ةالحادثفي صحيفة بيانات  المدخلة البيانات من" سطور" أو صفوفھي  :يةبيانات السطرال

  ).عنھا المبلغ الحوادث إحدى صف
  

 دعم لبرامج ينبغي. الرزقلتوفير  الالزمة والنشاطات) واالجتماعية المادية الموارد ذلك في بما( واألصول قدراتال ضمت :العيش سبل
 والفرص الموارد إلى الوصول فرص تحسين خالل من لمشاركينل الذاتي الكتفاءا زيادة إلى سعيأن ت للنازحين العيش كسب فرص

 أو المھنيالفني/ التعليم ،الحياتية المھارات على التدريب: األمثلةتشمل . الكريمة العيشسبل  على الحفاظعلى  تساعدھم التي االقتصادية
  ).2009 لالجئين، المرأة لجنة(القروي.  ضاقرواإل واالدخار وجمعيات التدريب برامج

  
ً  ھي كون المرء :الجنسية  . معين بلد أو في أمة مواطنا

 
 والقائم على النوع إلى العاملين في مجال العنف الجنسي الحاالت ترد بعض :االجتماعي النوع على غير القائمة العنف حاالت

أعمال  وصف عند حدة على يمكن إحصاؤھا ولكن ،النوع على وقائم جنسي عنفك الحاالت تصنيف ھذه ينبغي إال أنه ال. االجتماعي
  : األمثلة. الوقاية في مجال سيما ال التقارير، في البرنامج وأنشطة

  
 النوع غير القائمة على النفسية أو الجسدية اإلساءة( الطفل معاملة إساءة.( 
  في مشكالت من يعانون الذين األطفال المثال، سبيل على الجنسين؛ بين التفاوتات تعكس ال التي والمشكالت المنزليةالجدال 

 .السلوك
 2003 ،الالجئين لشئون المتحدة لألمم العليا المفوضية( العامة الصحية كالتالمش.( 

 
ً  مستقل منظم كيانھي  :حكومية غير منظمة  المكرسة المنظمات على ذلك طبقين ما عادةً . ھايمثل وال دولةال أو حكومةال نع وظيفيا
 .المتحدة األمم لدى رسميةة استشاري صفةب ھامن عددويتمتع  اإلنسان، حقوققضايا و إنسانية لقضايا

 
ً  زحين لم التقريرإعداد  وقت في كان الذي الشخصھو  :المشرد غير  منتظمة انتھاكات وأ ،داخلي صراع وأ ،مسلح نزاع آثار بسبب سابقا

  .اإلنسان صنع من أو ،طبيعية كوارث أو ،اإلنسان لحقوق
  

 أوا رادتھإ/إرادته ضد آخرشخص ب اإلساءات من غيره أو العنف مباشرة بصورة لحقتُ  مؤسسة أو مجموعة أو شخصھو  :المرتكب
 على سيطرةال ونمارسفھم ي وبالتالي سلطة، أو/و القرار صنعأو موقف  ر،تصوَّ مٌ  أو حقيقي قوة موقف في ونمرتكبوُيعد ال. هؤيدي

  ).13: 2003 ،الالجئين لشئون المتحدة لألمم العليا المفوضية. (ضحاياھم
 

في حالة  ،المثال سبيل على. الناجين ضد مباشرةً  اإلساءة أو لعنفا واألحق الذين األشخاص أو الشخص وھ :األساسي مرتكبال
 تزوج الذي الشخص، ھو القسري الزواجفي حالة و. ةالناجيولج  الذي) األشخاص( الشخصھو  ،االغتصاب

 .ةالناجي
 
 مباشر غير دوراً  لعبوا ولكن ةالناجي ضد مباشرةً  العنف أعمال يرتكبوا لم الذين األشخاص أو الشخص ھو :الثانوي مرتكبال

 لھذه التنفيذ أو والتخطيط اإلعداد في غراءواإل المساعدة أو واألمر، والتحريض التخطيط خالل من العنف أعمال في
 .الجريمة

 
 عند تعوق، قدوالتي  ،األجل طويلة حسية أو ذھنية أو عقلية أو بدنية عاھات لديھم الذين أولئك اإلعاقة ذوي األشخاصيشمل  :قامعال

  2.اآلخرين مع المساواة قدم على المجتمع في والفعالة الكاملة مشاركتھم العقبات، مختلف مع التعامل
  

 وإطالق والحرق والدفع والجرح والخنق والصفع الضرب: تشمل األمثلة. طبيعته في غير الجنسي الجسدي ھو العنف :الجسدي االعتداء
 .أو اإلصابةالمعاناة  أو األلم عنه ينتج آخر عمل أي أو االعتداء باألحماض أو أسلحة أي استخدام أو النار
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ً  يلخص ولاالجد من نوعھو  :الجدول المحوري  كسلإ عمل ورقة في بيانات قاعدة مثل( ةمختلف قعامو في المخزنة البيانات تلقائيا
 ).مختلفة

 
 .إلى موطنه العميل عاد أن بعد توقع ةالحادث أن إلى تشير :التشرد بعدما 
 

  .وطنهم من العميلالذي تشرد فيه  الوقت قبل وقعت الحادثة أن إلى تشير :ما قبل التشرد
  

 والتخويف الجنسي أو الجسدي بالعنف التھديد: تشمل األمثلة. اإلصابة أو العاطفي أو الذھني األلم ھي إلحاق :العاطفية/النفسيةاإلساءة 
 طابع ذات المكتوبة الكلمات أو واإليماءات والمالحظات فيه المرغوب غير واالھتمام والتحرش والمطاردة القسري والعزل واإلذالل
 .الخ العزيزة، األشياء وتدمير تھديد، أو/  و جنسي

 
ً  كان مھما(ھو الولوج غير الرضائي  :االغتصاب . الجسم ءاجزأ من غيره أو قضيببواسطة  الفم أو المھبل أو الشرج فتحة من) طفيفا
 .بواسطة غرض من األغراض الشرج فتحة أو المھبل اختراق أيضا ويشمل

 
  .ما شيء نوعيةب قاسيُ  أو يسيق الصفات، أو جودةالب تعلقيصف أو ي :نوعي

  
 .الكمي للقياس القابل الكمية، حيث من عنه التعبير ما يمكن ھا،أساس على أوبالكمية  يتعلق فيما تقييمه أو قياسه ما يمكن :كمي
 

 أو دينه أو عرقه بسبب  لالضطھاد التعرض من مبرر خوف ولديه المعتاد إقامته مكان أو األصلي بلده خارج شخص ھو الالجئ :الجئ
 العودة أو البلد ذلك حماية من االستفادة في راغب غير أو قادر غير وھو السياسي، رأيه أو معينة اجتماعية فئة في عضويته أو جنسيته

ً  ھناك،إلى    .االضطھاد من خوفا
  

 أكثر معلومات إلى جمع الناسينزع . لبياناتومالئم ل دقيق للوصول إلى تحليل استخدامھا يمكن التي ھي البيانات :الصلة ذات البيانات
 .للبيانات مفيدةوتحليالت  عامة إحصاءات في إنتاج نفعھا من فإن ذلك يحدُّ  التفاصيل مستوى وعلى يمكنھم استخدامه، مما
 

 .التكرار عند متسقة تعطي نتائج :موثوق بھا
 

ً  المشرد الشخص أو السابق الالجئ ھو :العائد   .منظمة بطريقة أو عفوية بصورة سواء المنشأ، منطقة أو بلده إلى يعود الذي داخليا
  

 لحقوق منتظمة انتھاكات أو داخلي، صراع أو مسلح، نزاع آثار تفادي أجل من أو نتيجةً  وطنه من أبداً  ُيشرد لم الذي الشخص ھو :المقيم
  .اإلنسان صنع من أو طبيعية كوارث أو اإلنسان،

  
 ولكن ،السابق رئيسيال العرفي أو القانوني الرعاية مقدمعن  أو الوالدين كال عن ونالمنفصل األطفالھم  :المنفصلون عن ذويھم األطفال
 .األسرة في خرينالبالغين اآل عضاءاأل برفقة األطفال ونشملفھم ي وبالتالي،. خريناآل قارباأل نع بالضرورة ليس
 

 محاولة: األمثلةتشمل . ولوجالينطوي على  أوعنه  ينتج ال الجنسي التصالل  الرضائية غير شكالاأل من شكل أيھو : الجنسي االعتداء
 الحوادث من النوع ھذا شملي ال. ليتينواإل التناسلية األعضاء لمس أو المالطفةأو  فيھا المرغوب غير التقبيل وكذلك االغتصاب
  .ولوجال حدثي حيث أي االغتصاب،

  
 اجتماعية أو نقدية أرباح ذلك تحقيق ويشمل جنسية، ألغراض للثقة أو لتباين القوى أو ضعف لموقف استغالل ھو أي :الجنسي االستغالل

 3.لآلخر الجنسي االستغالل من سياسية أو
 

العنف القائم على النوع  حوادث الجنسي العنف يشمل ،االجتماعيالعنف القائم على النوع  معلومات إدارة نظام ألغراض :الجنسي العنف
 األعضاء تشويه ،االغتصاب تشمل أن يمكن كثيرة أشكاالً  الجنسي العنفيتخذ  .الجنسي االعتداء أو االغتصاب على تنطوي التيو

 .اإلساءة الجنسية أو/و الجنسي االستغالل جسدي، اتصال على نطويي يذال الجنسي التحرش الجنسي، الرق بترھا،/لإلناث التناسلية
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 أو أثناء وأ قبل حدثقد  ما شيء كان إذا ما أي( هفي ردشُ  الذي الوقت حيث من الفرد حياة من مختلفةمراحل  إلى يشير :التشرد مرحلة
 :تشردال مراحل تشمل أن يمكن). وطنهم نع نزوحه بعد
 

  .اللجوء مكان إلى بلده من الشخص انتقال أثناء وقع :الفرار أثناء
  

  .مشرداً  فيھا الشخص كان ية التيالزمن لفترة خالل وقع :اللجوء أثناء
 

 .اللجوء مكان من وطنه إلى عائداً  الشخص كان بينما وقع :العبور/العودة أثناء
 

ً  المشردين أو الالجئين من كثير فيه يعيش مكان أو منطقة ھو المضيف المجتمع :المضيف المجتمع  ،فترة التشرد أثناء داخليا
  .األسر بعض استضافة خالل من أو خاص سكن أو القريبة المخيمات في سواء

  
ً  ينزح لم التقرير إعداد وقت في كان الذي الشخص ھو :المشرد غير  أو داخلي، صراع أو مسلح، نزاع آثار بسبب سابقا

  .اإلنسان صنع من أو طبيعية، كوارث أو اإلنسان، لحقوق منتظمة انتھاكات
  
  .موطنه إلى العميل عاد أن بعد وقعت الحادثة أن إلى تشير :التشرد بعد ما

 
  .موطنه من العميل فيه تشرد الذي الوقت قبل وقعت الحادثة أن إلى تشير :التشرد قبل ما
  

 االجتماعيالعنف القائم على النوع  معلومات إدارة نظامل الرئيسية أحد األغراض. االنتظام أو االتساق خلق ھي عملية :المعايير توحيد
 العنف القائم على النوع خدمات مقدمي بينبشكل ذي معنى  وتحليلھا المعلوماتدمج  يمكن بحيث البيانات جمعمعايير  توحيد ھو

 .االجتماعي
 

 يثبت ما القانونية السندات من لديه ليس الوطنية، القوانين بموجب الذي، الشخص ھو الجنسية عديم الشخص :الجنسية عديم الشخص
ً  ُيعتبر ال الذي الشخص أن على الجنسية عديمي األشخاص بوضع المتعلقة 1954 عام اتفاقية من 1 المادة وتنص. دولة أي جنسية  مواطنا
ً  تلقائيا ھو  .الجنسية عديم دولة أي لقوانين ووفقا
 

. بالتبادل" الناجي"و" الضحية" مصطلحات استخدام يمكن. االجتماعي النوع على القائم لعنفتعرض ل شخصھو  :الضحية/الناجي
ً  ستخدميُ  مصطلح ھو" الضحية" ً  فضلالمُ  المصطلح ھوف" الناجي"أما  .والطبية القانونية دوائرال في غالبا  الدعم القطاعات في عموما

 .يوحي بالمقاومة ألنه واالجتماعي النفسي
 

 واقعةلإلبالغ عن  ادعإن  حتى ،بالرمز نفسه الناجييحتفظ  أن يجب. حالة عن بلغأ الناجينھو رمز ُيعطى إلى واحد من  :الناجيرمز 
 .جديدة

 
  .نظام القضاء بالدولة تشمل ال النزاعات لحل تقليديةأو  مجتمعية أساليب أي استخدام ھو :التقليدية الوساطة

  
 أو بالقوة التھديد بواسطة استقبالھم أو ھمإيواء أوتنقيلھم  أو ھمنقل أوأشخاص  تجنيد 4بأنه باألشخاص االتجارُيعرَّف  :باألشخاص االتجار

 استضعاف حالة استغالل إساءة أو السلطة استعمال إساءة أو الخداع أو االحتيال أو االختطاف أو القسر أشكال من ذلك غير أو استعمالھا
 أدنى كحد االستغالل ويشمل.  استغالل لغرض آخر شخص على سيطرة له شخص موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو بإعطاء أو

 أو بالرق الشبيھة الممارسات أو االسترقاق أو قسراً  الخدمة أو السخرة أو يالجنس االستغالل أشكال سائر أو الغير دعارة استغالل
 قسريةجراء األعمال ال من معنىغير ذات  المبدئية مموافقتھصارت  أو وايوافق لم إما بالبشر االتجار ضحايا .األعضاء نزع أو االستعباد

 مكان منفقط  واقلنُ  أو آخر بلد إلى وااصُطحبقد  الضحايا كان إذا عما النظر بغض التجاروقوع ا يمكن. للمھربين مسيئةال أو ةخادعأو ال
  .هنفس البلد داخلآخر  إلى
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ً ويسمون ( :المصحوبين غير األطفال  وال األقارب، من وغيرھم الوالدين عن انفصلوا الذين األطفال ھم) المصحوبين غير القصر أيضا
 5.بذلك القيام عن مسؤول العرف، أو القانون بحكم الذين، بالغال من الرعاية يتلقون

 
 .لدخلل ثابت مصدر لديهليس  شخص ھو :العمل عن العاطل

 
 عليه بوجه حق. عتراضال يمكن اال ،مباشرو سليم معينة؛ال ظروفال أو المسألة لھذه الكاملب للتطبيق وقابل سليمة أسسقائم على  :صالح

 
  .، أو القدرة عليھاقيمةال أو حجمال وأ مقدارال فيالتغير  واقع :ريةالتغيُ 

  
. معينة مھنة أداء على قدرتھم من تزيد التي الخاصة ھممھارات لزيادة ءعماللل التدريب تقدم التي الخدماتھي  :المھنية المھارات خدمات
 .مثالً  التعليم أو الخياطة كدروس

 
بشكل  نھو. السكانباقي  من الجنسي للعنف عرضة أكثر األفراد من مجموعات ھناكتكون  طوارئ، حالة أي في :الجماعة المستضعفة

تشمل  .ظھوراً  قلاألو قوة قلاألو البقاء، أجل من اآلخرين على اعتماداً  كثرواأل األذى، من نأنفسھ حماية على قدرة قلاأل اإلناثعام 
ً  يتال عاتاجمال  تعيلھا التي األسر ،غير المتزوجات اإلناثالمثال ال الحصر،  ، على سبيلالجنسي للعنف عرضة أكثر تكون ما غالبا
  ).8: 2005 ، الدائمة اللجنة( اتالمسن/تالمعاقا اإلناث ،األيتام ،المصحوبين غير/ين عن ذويھمفصلنماألطفال ال نساء،ال
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                                                              1 أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي
 )GBVIMSلالستخدام مع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي (

ھا إحصائيات لم يستطع المجتمع اإلنساني جمع المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وتصنيفھا وتحليلھا بطريقة يمكن أن تستخلص من
وال يمكن حل ھذه المعضلة حلل في مختلف البرامج والمواقع الميدانية. جمِّع البيانات وتُ من المستحيل في الوقت الحاضر أن تُ يكاد يكون مقارنة. وقابلة لل

ان دون اتخاذ نھج جديد في كيفية تصنيف أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي. وللتصدي لھذه المشكلة، طّور صندوق األمم المتحدة للسك
)UNFPA) ولجنة اإلنقاذ الدولية (IRC) ومفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين (UNHCRنيف العنف القائم على النوع ) أداةً جديدةً لتص

 مختلف مقدمي خدماته. لدىأغراض توحيد أسلوب جمع بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي  ةاالجتماعي خصيًصا لتلبي

 من العنف المبني على النوع االجتماعي التي تستخدمھا أداة التصنيف ھي: ةكانت المعايير التي استخدمت للوصول إلى األنواع السبع

  نماذج معترف بھا عالميًا من العنف القائم على النوع االجتماعي 
 (غير متقاطعة) ال يمكن الجمع بين أي من بينھا 
 فيه  تعن الدوافع التي وراءه والسياق الذي ارتكب ة؛ منفصلالمحدد منصبة على فعل العنف 

أما   2ما أن يأتي بفعلطواعيةً وبكامل حريته يقبَل وتقع الموافقة حين يختار شخٌص ما اختياًرا مستنيًرا أن  الموافقةيشير كل من التعريفات أدناه إلى مبدأ 
 بواسطة: ذلك القبولكتسب يُ فتقع حين   الموافقة عدم

  اء الكاذب االدعأو التالعب أو الخداع أو االحتيال استخدام التھديد أو القوة أو األشكال األخرى من اإلكراه أو الخطف أو 
 حجب منفعة مستحقة بالفعل للشخص أو  استخدام التھديد ب 
 مامنفعة له م أن تقدب الشخص وعد. 

األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي بغرض تجميع بياناته  ةت األنواع الستحدد 3.االجتماعي النوع على القائم العنف من أساسية أنواع ستة
مع العنف القائم على النوع االجتماعي رغم أن بعضھا قد ينطبق على أنواع أخرى من العنف ليست قائمة  سوىويجب أال تستخدم 4 وتحليلھا إحصائيًا.

 على النوع االجتماعي. 

المھبل أو فتحة الشرج أو الفم بواسطة قضيب أو غيره من أجزاء الجسم. ويشمل أيضا في : ھو الولوج غير الرضائي (مھما كان طفيفاً) االغتصاب .1
 اختراق المھبل أو فتحة الشرج بواسطة غرض من األغراض. 

 : ھو أي شكل من األشكال غير الرضائية لالتصال الجنسي ال ينتج عنه أو ينطوي على الولوج. تشمل األمثلة: محاولة االغتصابالجنسي االعتداء .2
ال العنف يؤثر وكذلك التقبيل غير المرغوب فيھا أو المالطفة أو لمس األعضاء التناسلية واإلليتين. بتر/تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عمٌل من أعم

  .ولوجال يحدث حيث أي االغتصاب، الحوادث من النوع ھذا يشمل العلى األعضاء التناسلية، ولذا يجب أن يصنف كاعتداء جنسي. 

. تشمل األمثلة: الضرب والصفع والخنق والجرح والدفع والحرق وإطالق النار أو الذي ال يتسم بطابع جنسي: ھو العنف الجسدي الجسدي عتداءاال .3
 تشويه/ بتر الحوادث من النوع ھذا يتضمن ال .اإلصابة أو المعاناة أو األلم عنه ينتج آخر عمل أي أو باألحماض االعتداءاستخدام أي أسلحة أو 

  .لألنثى التناسلية األعضاء

 : ھو زواج شخص ضد إرادته.  القسري الزواج .4

األصول االقتصادية أو فرص العيش أو التعليم أو الصحة أو  الحصول على الموارد/ ھو الحرمان من حق :والخدمات والفرص الموارد من الحرمان  .5
حد غيرھا من الخدمات االجتماعية. ومن أمثلة ذلك أرملة ُحرمت من الحصول على الميراث، أو أجر مكتسب يُنتزع عنوةً من الشريك الحميم أو أ

 الذھاب إلى المدرسة، الخ.  ينبغي عدم  تسجيل تقارير الفقر العام. أفراد األسرة، أو امرأة تُمنع من استخدام وسائل منع الحمل، أو فتاة تُمنع من 

ھي إلحاق األلم الذھني أو العاطفي أو اإلصابة. تشمل األمثلة: التھديد بالعنف الجسدي أو الجنسي والتخويف واإلذالل  :العاطفية/النفسية اإلساءة .6
جنسي و/ أو تھديد الطابع الأو الكلمات المكتوبة ذات  ،والمالحظات واإليماءات والعزل القسري والمطاردة والتحرش واالھتمام غير المرغوب فيه

 وتدمير األشياء العزيزة، الخ. 

  

 

                                                            
ن اإلنسانية، ومفوضية األمم المتحدة العليا وؤلشمن مكتب تنسيق ا الذي أطلقه كلٌ وضعت أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي كجزء من مشروع نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي  1
عي المختص باإلجراءات عامل الفراعتمد الفريق الدولي لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي، عبر جميع مراحل المشروع، على التوجيه الفني للفريق ال. الالجئين ولجنة اإلنقاذ الدولية شؤونل

 ).IASC(النوع االجتماعي التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت واإلنسانية 
غراض نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع يعتبر الطفل، أل. ال تنطبق ھذه المحددات القانونية على أنواع العنف القائم على النوع االجتماعي المقترحة في ھذا النظام. تقيد العديد من القوانين الرضا بسٍن معينة 2

ُ  18االجتماعي، أي ناج يقل عمره عن   .وقت وقوع الحادث عاما
قد ال تجّرم العديد من صور العنف القائم على . لقوانين والسياسات الوطنيةال تطابق تعريفات الحاالت المستخدمة في سياق برمجة العنف القائم على النوع االجتماعي بالضرورة التعريفات القانونية المستخدمة في ا 3

 .النوع االجتماعي، وتتفاوت التعريفات والمصطلحات القانونية بشدة من بلٍد آلخر ومن منطقٍة ألخرى
كاالت بشأن التدخل في العنف القائم على النوع االجتماعي في البيئات اإلنسانية، وأھم تلك المصادر، توجيھات اللجنة الدائمة المشتركة بين الو. أخذت العديد من المصادر في االعتبار أثناء إعداد ھذه الوثيقة 4
 ).ن الالجئينؤومفوضية األمم المتحدة العليا لش(والتعامل معه  ن والعائدين والمشّردين داخليًاتوجيھات منع العنف القائم على النوع االجتماعي والجنس الموجه ضد الالجئيو

	الملحق ب	الملحق ب
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 التفسير:
نطوي على أكثر من صورة من صور العنف (مثل المرأة التي تغتصب، وتضرب تنطوي على عنٍف قائم على النوع االجتماعي عادةً ما ت ةأي حادث 

ل أن يمكن ال). ةأثناء الحادثوتمتھن نفسيًا  ل يسجِّ للتأكد من  ةحادث كل في االجتماعي النوع على القائم العنف من واحد نوع سوى الحوادث مسجِّ
ل الحوادث نفس األسلوب في تحديد كيفية تصنيف  وإمكانيةصالحية البيانات  ما بناًء  حادثةالمقارنة بينھا إحصائيًا، يجب أن ينتھج جميع مستخدمي مسجِّ

 إمكانية لضمان خاص بترتيب ُمَرتـَّبة االجتماعي النوع على القائم العنف أنواع. الذي انطوى عليهعلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي 
للوقوف على أكثر تصنيفات الحوادث تحديًدا الستخدامه في  عملية االستبعادتتيح لنا التعليمات المبينة أدناه استخدام  5.البيانات بين اإلحصائية المقارنة
 . اُمبلَغ عنھ حادثةتصنيف 

المعلومات عن الحوادث المبلغ عنھا والالزمة لتقديم الخدمة طبقًا لما وصفه عمالؤھم في مالحظات  كافةمن المستحسن استمرار مقدمِّي الخدمات في جمع 
 نوع المعلومات المناسب للتجميع والتسجيل من خدمٍة ألخرى. يختلفالحالة. قد 

 
مالحظات فّضل أن يستمر مقدمو الخدمة في تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالحوادث المبلغ عنھا ألغراض تقديم الخدمة طبقًا لما يصفه عمالؤھم في وي

  أخرى.إلى الحالة. قد يختلف نوع المعلومات التي يكون تجميعھا مناسبًا من خدمٍة 
  

                                                            
 ).أي أن االغتصاب أسوأ من الزواج القسري(ضمنية ألنواع العنف القائم على النوع االجتماعي ’ قيمة’ال يُقصد بالترتيب التعبير عن  5
 ".اغتصاب"داخل النظام، على أنه ثم إجبارھا على ممارسة الجنس معه أيًضا سيصنف العنف القائم على النوع االجتماعي،  المرأتهفعلى سبيل المثال، الحادث الذي يبلغ عن ضرب زوج  6
 .  وضعت ھذه القاعدة لتجنب تقارير األطراف الخارجية خارج سياق تقديم الخدمة 7

 تعليمات استخدام أداة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي

 لك الناجي، اسأل نفسك األسئلة التالية بالترتيب.  اي وصفھتال ةلتحديد التصنيف المناسب للعنف القائم على النوع االجتماعي للحادث 

 توقف عند أول سؤال يمكن اإلجابة عنه في القائمة السؤال التالي انتقل إلى، االمبلغ عنھ ةإذا أجبت عن السؤال بـ"ال" بناًء على وصف الحادث .
يجب استخدام النوع المناظر  االمبلغ عنھ حادثةعلى وصف ال . حين تصل لسؤال إجابته "نعم" بناءً االمبلغ عنھ حادثةبـ"نعم" بناًء على وصف ال

 6.ةالحادث همن العنف القائم على النوع االجتماعي والمبين بجوار السؤال في تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي المتعلق بھذ

  ل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي سوى الحوادث التي يبلغ عنھا الناجون مباشرةً (أو يبلغ عنھا ولي أمر الناجي ال يسجِّ
ستبعد أية حوادث توفيت فيھا الضحية قبل ذا تُ ھكإذا كان الناجي طفالً أو غير قادر على اإلبالغ نظًرا لإلعاقة) وفي سياق تلقي الخدمات. و

 7ي.اإلبالغ من التسجيل في نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماع

 ؟اولوجً  االمبلغ عنھ ةالحادث تھل تضمن .1
 ".اغتصاب"على أنه  صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر إذا كانت اإلجابة بال

 فيه؟ مرغوب غير جنسيًا اتصاالً  االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .2
 ".جنسي اعتداء"على أنه صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي  إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر إذا كانت اإلجابة بال

 ؟جسديًا اعتداءً  االمبلغ عنھ ةالحادث تھل تضمن .3
 ".يجسد اعتداء"على أنه صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي  إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر إذا كانت اإلجابة بال

 ؟قسري زواجواقعة  حادثةال تل كانھ .4
  ".قسري زواج"على أنه صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي  إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر  إذا كانت اإلجابة بال

 ؟الخدمات أو الفرص أو الموارد منحرمانًا  االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .5
 ".الخدمات أو الفرص أو الموارد من حرمان"على أنه صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي  إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر إذا كانت اإلجابة بال

 ؟العاطفية/النفسية المعاملة إساءة االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .6
 ".يةة/عاطفنفسي معاملة إساءة"على أنه صنِّف العنف القائم على النوع االجتماعي  إذا كانت اإلجابة بنعم 
 لتصل إلى نوع العنف القائم على النوع االجتماعي التالي في القائمة. استمر إذا كانت اإلجابة بال

 ؟عنفًا قائًما على النوع االجتماعي االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .7
 تصنيف حاولت كنت إذا(وحاول إعادة تصنيف العنف القائم على النوع االجتماعي  1بدأ مرة ثانية عند الرقم ا  إذا كانت اإلجابة بنعم 

  .)التنسيق جھة من أو عليك المشرف من الدعم اطلب مرات، عدة حادثةال
  ."االجتماعي النوع على قائم غير عنف" على أنه العنف صنِّفبال اإلجابة كانت إذا
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 باإلمكان تحليلھا بطريقة غير مباشرة.   هغير أن كل مما يلي، وع االجتماعياألنواع األساسية للعنف القائم على الن ال تتضمن
 عنف الشريك الحميم (والذي يطلق عليه عادة اسم "العنف المنزلي") .1
 االستغالل الجنسي لألطفال .2
 الزواج المبكر .3
 االستغالل الجنسي/ جنس الصفقات  .4
 الرق الجنسي .5
 الممارسات التقليدية الضارة .6

 التفسير: 
وبين الناجي وقد يتضمن عدة أنواع من العنف (االغتصاب واالعتداء  ة المدعى عليهالحادث مرتكبيعّرف طبقًا للعالقة بين  الشريك الحميمعنف  .1

التعرف على الحوادث التي ارتكبت في سياق الجنسي والجسدي واإلساءة النفسية/العاطفية)، مما قد يسبب تضاربًا في تسجيل الحوادث. يمكن 
 .  ة المدعى عليهالحادث بمرتكبعن طريق تحليل نوع العنف القائم على النوع االجتماعي وعالقة الناجي ة مع شريك حميم وتحليلھا العالق

 حادثةسياق ال  ثة المدعى عليهالحاد مرتكب  نوع العنف القائم على النوع االجتماعي

 اغتصاب 
 اعتداء جنسي
 اعتداء جسدي

 حرمان من الموارد
 المعاملة النفسية/العاطفيةإساءة 

+ 

 
 

 عنف الشريك الحميم = شريك حميم / شريك سابق

قًا لعمر الناجي، ويتضمن العديد من صورة العنف الجنسي، وقد يؤدي إلى تضارب في تسجيل الحوادث. يمكن وفيعرَّف االستغالل الجنسي لألطفال  .2
استغالل جنسي  حادثةحلل بسھولة أٌي من الحوادث المبلغ عنھا تُعّد نبتحليل نوعين من الحوادث (االعتداء الجنسي واالغتصاب) وعمر الناجي أن 

 .لألطفال

النوع نوع العنف القائم على 
 االجتماعي

 حادثةسياق ال  عمر الناجي  مرتكب الحادثة المدعى عليه 

 اغتصاب 
 اعتداء جنسي

 جنسي لألطفالاستغالل  =  طفل  + شخصأي  +

عنھا يعد أٌي من الحوادث المبلغ تحديد وعمر الناجي،  حادثةقًا لعمر الناجي وقت حادثة الزواج القسري. يمكن بتحليل الوفيعرَّف  الزواج المبكر .3
 زواًجا مبكًرا.

نوع العنف القائم على النوع 
 االجتماعي

 حادثةسياق ال  عمر الناجي  مرتكب الحادثة المدعى عليه 

 زواج مبكر = طفل  + شخصأي  + زواج قسري

فان  االستغالل الجنسي المحتمل وجنس الصفقات  .4 باإلضافة إلى الظروف المحيطة ، ومرتكب الحادثة المدعى عليهقًا للعالقة بين الناجي وفيُعرَّ
ل الحوادث عموًدا يمكن فيه اإلجابة بـ  حادثةبال ’ نعم/ال’(مثل االغتصاب أو االعتداء الجنسي)، وقد يؤدي إلى تضارب تسجيل الحوادث. يتضمن مسجِّ

مر الذي يعطي انطباًعا عّما إذا كان العنف ؟" وھو األاالمبلغ عنھ حادثة"ھل حدث تبادل للسلع و/أو المنافع و/أو الخدمات في سياق ال على السؤال
 الجنسي المبلغ عنه استغالليًا في طبيعته.   

ل الحوادث  التي الظروف يتحدد وفق الرق الجنسي المحتمل .5 ل مسجِّ ترتكب فيھا عدة أفعال من العنف الجنسي على مدار فترة زمنية. ال يمكن أن يسجِّ
ل الحوادث عموًدا منفردة  ةواحد ةسوى حادث ما إذا كانت الحادثة قد تّمت أثناء تعّرض الناجي لآلتي: أ)  لإلشارة إلىفي المرة الواحدة.  يتضمن مسجِّ

 أو االختطاف.  هالنقل باإلكراه (التھريب)؛ ب) اإلكراه على االنضمام لجماعة مسلحة (التجنيد اإلجباري) ج) االحتجاز ضد رغبت

. لتمييز أعمال العنف القائم على حادثةفيه ال تقًا للقيم االجتماعية والثقافية والدينية المحلية في المكان الذي وقعوفتعّرف  ارةالممارسات التقليدية الض .6
ما إذا   لبيانالنوع االجتماعي التي تعد ممارساٍت تقليديٍة ضارة خاصة بالسياق الذي وقعت فيه، يتضمن نموذج استقاء البيانات والتقييم المبدئي سؤاالً 
 اعلى أنھ حادثةكان العنف القائم على النوع االجتماعي يمثل نوًعا من أنواع الممارسات التقليدية الضارة. يجب تخصيص اإلجابات محليًا لتعرِّف ال

ل الحوادث من التعبير وثيقة الصلة بممارسات تقليدية ضارة  أربعة من أكثر ةواحد عن عدد المّرات التي أجيب فيھا  كميًاالسياق. سيتمكن مسجِّ
 بـ"نعم/ال" على الممارسات التقليدية الضارة ومعدل كل نوع من األنواع المخصصة.

 مرتكب الحادثة المدعى عليه  ممارسة تقليدية ضارة؟  سياق الحادثة
نوع العنف القائم على النوع 

 االجتماعي

ممارسة تقليدية ضارة   أي ممارسة  + أي شخص  + اختطاف العروس -نعم = 

 



 

     GBVIMS@gmail.comالبريد االلكتروني:  لتوجيه األسئلة أو التعليقات بخصوص ھذا النموذج اتصل باللجنة التوجيھية لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي على

      
2من  1صفحة 

ةالرقم التعريفي للحادث  

 

للناجي رمزيالرقم ال  

 

)ج(الملحق   

ألي من  يجب أن يُشَرح للعميل بوضوح إمكانية اختيارهواألولى.  يجب قراءة ھذا النموذج على المريض أو ولي أمره بلغته
 منھا.الخيارات المتاحة أو عدم اختيار أي 

 
ح أنا، __________________________________________________, لـ ( التي معلومات البإطالع اآلخرين على ) اسم منظمتكأصرِّ

ً ھا عنتخص الحادثة التي أبلغتھم   لما يلي:  وفقا

ً  )اسم منظمتك(أمنح  أدرك أنني بمنحي التفويض أدناه، .1 ، على معلومات محددة تخص الحالة المشار إليھمبإطالع مقدمي الخدمة (أو الخدمات)  إذنا
   ، حتى أتمكن من الحصول على المساعدة فيما يخص احتياجاتي األمنية و/أو الصحية و/أو النفسية و/أو القانونية.الحادثةمستقاة من تقرير 

 

ً أدرك أن المعلومات المتبادلة ستعامل بسرية واحترام، وال تتداول إال   اجة لتوفير المساعدة التي أطلبھا.لما تمليه الح وفقا
 

 ، في أي مرحلةيحقب أحتفظوأدرك أن اإلفصاح عن ھذه المعلومات يعني أن شخًصا ما من الھيئة أو الخدمة المختارة أدناه قد يحضر للحديث معي. 
 أن أغير رأيي بشأن تبادل المعلومات مع المنظمة/جھة التنسيق المبينة أدناه. في ، من المراحل

 

 أن يفصح عن المعلومات للجھات التالية:  أود
  (ضع عالمة على كل ما ينطبق، وحدد االسم، والمرفق، والوكالة/المنظمة كما ينطبق)

د): _________________________________________________________________ يةخدمات األمنال  (حدِّ

د):   ______________________________________________________________الخدمات النفسية (حدِّ

د): ____________________________________________________________  الخدمات الصحية/الطبية (حدِّ

د):__________________________________________________________ مركز إيواءآمن/  ملجأ  (حدِّ

د): ___________________________________________________________خدمات المس  اعدة القانونية (حدِّ

 ____خدمات الحماية (حدِّد):__________________________________________________________

د):__________________________________________________________ العيشخدمات سبل   (حدِّ

د نوع الخدمة واالسم والوكالة  _______________________________________________): (غير ذلك حدِّ

 

 

الحادثة لن تخصني أو تخص  تبادلةالمُ معلومات المن باحتمال تبادل بعض المعلومات التي ال تكشف عن الھوية ألغراض التقارير. أي  حطت علًماأ .2
 بالتحديد. لن يتمكن أحد من التعرف علي بناًء على المعلومات المتبادلة. أدرك أن المعلومات المتبادلة ستعامل بسرية واحترام.  التي وقعت لي

 

 

 

 _______________________________________________________  :بصمة العميل/توقيع

  

  ________________التاريخ:                        _____________________________ أخصائي الحالة: رمز

  
  
  
  
  

سري
 موافقة على اإلفصاح عن المعلومات 

ال  نعم  العميل عالمة على التفويض: يضع.2
ً  18 تحت العميل كان إذا األمر ولي/الوالد أو(  )عاما

ً 18 تحت العميل كان إذا األمر ولي/الوالد أو( )عاما

 ال    نعم   العميل عالمة على التفويض: يضع.1
ً  18 تحت العميل كان إذا األمر ولي/الوالد أو(  )عاما



 سري

 نموذج الموافقة على اإلفصاح عن المعلومات لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي 
 )2010 تشرين األول/في أكتوبر(استكمل  2 اإلصدار

 

2من  2صفحة 

ةالرقم التعريفي للحادث  

 

 معلومات خاصة بإدارة الحالة 
 لم يكن الزًما) إنه حذفا -(اختياري 

 

 :  ___________________________________________________العميل اسم

 ___________):______________________قاصًرا الناجي كان إذا( الرعاية مقدم اسم

 :  _________________________________________________لاصتاال رقم

 _________________________:   __________________________المعسكر

 __: _________________________________________________قسمال رقم

 _________________________________________________:   منزلال رقم

 _:  _____________________________________________المتحدة األمم رقم

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  

 

 

 

 

  الناجي في بلدك) رمز(أضف ھنا أسئلة تخص 

 للناجي"  رمزلمزيد من الشرح انظر وثيقة "إنشاء 

 
 
 
 
 
 
 



 

    

االستقاء بنموذج الموافقة نموذج ترفق ال
السرية لضمان منفصالً  تخزينه يجب بل .مباشرة
 .للعميل

•••• 
 

اجتماعك في بداية الموافقة نموذج شرح يجب
. االستقاء نموذج استكمال بعدملئه و الناجي مع

 

يُرجى مالحظة



	سري
 نموذج استقاء المعلومات والتقييم المبدئي

 

  GBVIMS@gmail.com  االلكترونيالبريد  لتوجيه األسئلة أو التعليقات بخصوص ھذا النموذج اتصل باللجنة التوجيھية لنظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي على

 6من   1صفحة   )2010ول تشرين األ/في أكتوبر استكمل(  2اإلصدار

 تعليمات

 مدير حالة أو ممارس صحي أو أخصائي اجتماعي أو شخص آخر مخّول بتقديم الخدمات للناجي بمعرفة مأل ھذا النموذجيُ  -1

ال بد أن تظل في نموذج استقاء المعلومات والبد من اإلجابة عليھا. فھذه األسئلة  *الحظ أن جميع األسئلة المتبوعة بعالمة النجمة  - 2
بعض األسئلة متبوعة بعالمة  .جزء من الحد األدنى من مجموعة البيانات الالزم معرفتھا عن العنف القائم على النوع االجتماعي

ً  وجوب تخصيص ھذا النصالحقول ؛  وھي قابلة للتخصيص، ويقصد بالنص المائل في ھذه دائرةو النجمة*  وإمكانيةلكل سياق  وفقا
 برنامج و/أو إدارة الحالة.ليمكن لوكالتك تعديلھا أو حذفھا إذا لم تكن ضرورية ل التي ال تحمل عالمةتعديله. األسئلة 

 لكل سؤال. فقطذلك، ضع عالمة أمام إجابة واحدة  خالفما لم ُينص على  - 3
سياق و/أو إرفاق المزيد من الصفحات  ما لديك منللحاجة فيًقا وفتجد حرًجا في إضافة أي عدد من األسئلة لھذا النموذج ال نرجو أ - 4

 الستكمال السرد إذا لزم األمر.

 اإلجابة على أي من األسئلة التالية.سرية، وأن بإمكانه اختيار عدم ستبقى مقدمة البأن جميع المعلومات  تذكير العميلتأكد من فضلك من قبل بدء المقابلة، 
 

 معلومات إدارية - 1   
 *:ةالرقم التعريفي للحادث

 
 أخصائي الحالة: رمز للناجي:الرمزيالرقم

 سنة)*:/شھر/يوم( ةتاريخ الحادث   *:(يوم/شھر/سنة) تاريخ المقابلة

 *الُمبلِغ ھو الناجي أو مرافقه مع وجود الناجي أثناء اإلبالغ  
ل الحوادث)   (سُتدَخل ھذه الحوادث في مسجِّ

 
  مع عدم وجود الناجي أثناء اإلبالغ  مرافقه الناجي أو  غيرالُمبلِغ ھو شخص 

ل الحوادث) لن(  ُتدَخل ھذه الحوادث في مسجِّ
 

 معلومات عن الناجي -2  
ب إذا لزم األمر)*:  أنثى   *:    الجنس تاريخ الميالد (قرِّ

               ذكر
 القبيلة أو العرق:

 ضع أسماء الدول ھنا    :بلد المنشأ*

 .إلخ 

 .إلخ 

 .إلخ 

     : (حدد) غير ذلك 

 الديانة: : )بلد المنشأكانت غير إذا ( الجنسية

 أعزب  الحالة المدنية / االجتماعية الحالية*:

  / له رفيقمتزوج 

 مطلق / منفصل 

 أرمل 

 عدد األطفال والقصر اآلخرين وأعمارھم: 

 المھنة:

 حالة التشرد في وقت التقرير*:  
  مقيم 
 عائد 

 مشّرد داخلًيا 
 أجنبي 

 الجئ 
 طالب لجوء 

 عديم الجنسية 
 ال ينطبق 

 كالھما إعاقة جسدية             ذھنيةإعاقة  ال        *؟ ذو إعاقةھل العميل  

 *آخر؟ على نحوف عغير مصحوب أو منفصل أو طفل مستض طفلٌ ھل العميل 
                                   ال           طفل غير مصحوب     طفل منفصل آخر على نحو طفل مستضعف 

ً  18القسم الفرعي للناجين األطفال (أقل من   )عاما
  )التالية ة، أجب عن األسئلة الثالث"ال"إذا كانت اإلجابة بـ(ال      نعم        ا؟     بمفردھفھل يعيش  )امً عا 18أقل من (إذا كان الناجي طفالً  

 وبين من يعتني به؟هعيش مع شخٍص ما، فما العالقة بينإذا كان الناجي ي
 الوالد / ولي األمر  أحد األقرباء   / رفيقزوج  ________________ :غير ذلك 

 االجتماعية الحالية لمقدم الرعاية؟ما ھي الحالة 
 أعزب   / له رفيقمتزوج  مطلق / منفصل  أرمل  غير معلوم/ال ينطبق 

 ما مھنة مقدم الرعاية األساسية:

 
  



 سري

 المبدئينموذج استقاء المعلومات والتقييم 
 6من   2صفحة    ) 2010تشرين األول/في أكتوبراستكمل  (  2اإلصدار 

ةالرقم التعريفي للحادث  

 

 

 ةتفاصيل الحادث -3
ً ة(لخص تفاصيل الحادثة/وصف الحادثةتقرير عن الحادث  لرواية العميل)وفقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحادثة*: وقوعمرحلة التشرد وقت 
  غير مشرد / من المجتمع المحلي 
 قبل التشرد 

 أثناء الفرار 
 أثناء اللجوء 

 أثناء العودة / العبور 
                     بعد التشرد 

  :غير ذلك
     ________________ 

 الوقت من اليوم الذي وقعت فيه الحادثة*:

 الشمس وحتى الظھرمن طلوع ( صباًحا(  
  من الظھر وحتى الغروب(عصًرا(  
  ًمن الغروب وحتى طلوع الشمس(ليالً /مساء(  
  ال ينطبقمعروفغير/ 

 ::*ةالحادثت/ أين وقعةموقع الحادث
ً (خصص خيارات الموقع بإضافة عالمات اختيار جديدة أو حذف بعضھا    لموقعك) وفقا
 منطقة شجيرات / غابة 
 / حقل مزروع حديقة 
 مدرسة 
 طريق 
   العميل منزلفي 
   مرتكب الحادثة المدعى عليه منزلفي 
 (أذكر التفاصيل) غير ذلك ________________________ 

  : *ةفيھا الحادث تالتي وقع المنطقة
 ضع أسماء المناطق ھنا 
 إلخ. 
 .إلخ 
 .إلخ 
 : (حدد) غير ذلك 

 :*ةفيھا الحادثتالتي وقعالمنطقة الفرعية
 ضع أسماء المناطق الفرعية ھنا 
 .إلخ 
 .إلخ  
 .إلخ 
 : (حدد) غير ذلك 

 :المعسكر/البلدة/الموقع
 ضع أسماء المعسكرات/البلدات/المواقع ھنا 
 .إلخ 
 .إلخ 
 .إلخ 
 : (حدد) غير ذلك 

 
  



 سري

 نموذج استقاء المعلومات والتقييم المبدئي
 6من   3صفحة    )2010ول تشرين األ/في أكتوبراستكمل (  2اإلصدار 

ةالرقم التعريفي للحادث  

 

 تابع ةتفاصيل الحادث - 3 
 *:ةنوع العنف في الحادث

لنظام إدارة معلومات العنف القائم نظام تصنيف الحادثة التابع يرجى مراجعة (
 )واختيار نوع واحد فقطعلى النوع االجتماعي 

 
  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   
 
  د)عنف غير قائم على النوع االجتماعي   (حدِّ

ل الحوادثملحوظة: لن تسّجل   ھذه الحوادث في مسجِّ

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 ؟اولوجً المبلغ عنه  حادثةال تھل تضمن .1
 ".اغتصاب"على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم        
 التالي في القائمة. حادثةلتصل إلى نوع ال استمر  إذا كانت اإلجابة بال       

 فيه؟ المبلغ عنه اتصاالً جنسيًا غير مرغوب حادثةال تھل تضمن .2
 ".اعتداء جنسي"على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم 
 التالي في القائمة. حادثةلتصل إلى نوع ال استمر  إذا كانت اإلجابة بال

 ؟االمبلغ عنه اعتداًء جسديً  حادثةال تھل تضمن .3
 ".اعتداء جسدي"على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم 
 التالي في القائمة. حادثةلتصل إلى نوع ال استمر  إذا كانت اإلجابة بال

 ؟واقعة زواج قسري حادثةال تكل كان .4
 ".زواج قسري"على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم 
 التالي في القائمة. حادثةلتصل إلى نوع ال استمر  إذا كانت اإلجابة بال

 ؟حرمانًا من الموارد أو الفرص أو الخدمات االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .5
الموارد أو الفرص حرمان من "على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم 

 ."أو الخدمات
 في القائمة. ةالتالي حادثةلتصل إلى نوع ال استمر  إذا كانت اإلجابة بال

 ؟المبلغ عنه إساءة المعاملة النفسية/العاطفية حادثةال تھل تضمن .6
 ".يةة/عاطفإساءة معاملة نفسي"على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم 

 في القائمة. ةالتالي حادثةلتصل إلى نوع ال استمر  بالإذا كانت اإلجابة 
 حالة من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي؟ االمبلغ عنھ حادثةھل ال .7

 حادثةوحاول إعادة تصنيف ال 1الرقم عند مرة ثانية  ابدأ  إذا كانت اإلجابة بنعم 
عدة مرات، اطلب من المشرف عليك مساعدتك  حادثة(إذا كنت حاولت تصنيف ال

 ).حادثةفي تصنيف ال
عنف غير قائم على النوع "على أنھا  حادثةصنِّف ال  إذا كانت اإلجابة بال

  ."االجتماعي

*؟    ةالحادث هبھذھل تم تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع و/أو خدمات فيما يتعلق  ؟ممارسة تقليدية ضارة* حادثةال هھذ تھل كان
          ال  نعم  ال 

 نوع الممارسة 
 نوع الممارسة 

 نوع الممارسة 
 نوع الممارسة 
 نوع الممارسة 

 *:حادثةنوع االختطاف وقت ال
                 بدون  تجنيد إجباري  مـُتــََّجر به   االختطافنوع آخر من 

 ؟ *في أي مكان آخر حادثةال هھل أبلغ العميل عن ھذ
ن اسمه)؛    .).التي تنطبق جميع اإلجابات اختر(إذا كانت اإلجابة بنعم، اختر نوع مقدم الخدمة الذي أبلغ العميل لديه ودوِّ

      ال 

 ___________________________________________________ خدمات صحية/طبية________________________ 

 ___________________________________________________________________________ خدمات نفسية/وعظ 

 /جھة أمنية أخرىالشرطة______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ خدمات المساعدة القانونية______________________ 

 _______________________________________________________ برنامج سبل العيش____________________ 

 مركز إيواء آمن/  ملجأ_______________________________________________________________________ 

 (د  ____________________________________________________________________________ غير ذلك (حدِّ

 نعم        ال             ؟*في الماضيھل تعرض العميل ألي حوادث عنف قائم على النوع االجتماعي 
 وصًفا موجًزا: أرفقإذا كانت اإلجابة بنعم، 

  



 سري

 المعلومات والتقييم المبدئي نموذج استقاء

 6من   4صفحة    )2010تشرين األول /في أكتوبر استكمل( 2 اإلصدار

ةالرقم التعريفي للحادث  

 

 مرتكب الحادثة المدعى عليهمعلومات عن  -4
 غير معروف  3أكثر من    1  2  3          *:مرتكبي الحادثة المدعى عليھمعدد
 ا كانوا ذكوًرا وإناثً  مرتكبو الحادثة ذكر                    أنثى             *:مرتكب/مرتكبي الحادثة المدعى عليھمجنس
 :مرتكب الحادثة المدعى عليهقبيلة أو عرق  :مرتكب الحادثة المدعى عليهجنسية

 :)إذا كانت معلومة أو يمكن تقديرھا(*عليهمرتكب الحادثة المدعىالفئة العمرية ل
 0  - 11  12 – 17  18  - 25  26  - 40  41  -60  61+  غير معروف 

 بالناجي*: مرتكب الحادثة المدعى عليهعالقة
 أول اختيار ينطبق) حدد(
    شريك حميم / شريك سابق 
 مقدم الرعاية الرئيسي 
 من العائلة بخالف الزوج أو مقدم الرعاية 
 مشرف / صاحب العمل 
 زميل دراسة 
  / بمدرسة مسؤولمعلم 
  مقدم خدمة 
  / زميل في السكنمشارك في اإليجار 
 صديق للعائلة / جار 
 آخر عائد/  داخلًيا مشّرد شخص/  الجئ 
 المقيم المجتمع من آخر عضو 
 غير ذلك 
 ال توجد عالقة 
 غير معروف 

 

 *:ة)إن كانت معلوم (لمرتكب الحادثة المدعى عليهالمھنة الرئيسية 
ً (خصص خيارات المھنة بإضافة عالمات اختيار جديدة أو حذف بعضھا   لموقعك) وفقا

 مزارع 
 طالب 
 موظف دولة 
 شرطي 
 عسكري من جيش الدولة 

 صاحب عمل/تاجر 
  مسلح غير تابع

 /متمرد/ميليشياللدولة
  أمني مسؤول 
  أو المعسكرالمحلي المجتمع قائد 
 

           زعيم ديني  
  معلِّم 
 موظف باألمم المتحدة 
   موظف بمنظمة غير حكومية

 موظف بمنظمة أھلية 
       متطوع من المجتمع 
   عامل في المجال

 الصحي        
                                   

   غير ذلك 
  عاطل 
    غير معروف
 

 

 نشاط بخصوص ھذا التقرير/ أي إجراء :اإلجراء المتخذله/اإلجراء المخطط  -5
 من أحال ھذا العميل إليك؟*  

 الخدمات الصحية/الطبية 
 الخدمات النفسية/ الوعظ 
  /جھة أمنية أخرىالشرطة 
 خدمات المساعدة القانونية 
  العيش سبلبرنامج 
 إحالة ذاتية/ أول نقطة اتصال 

 /بمدرسة مسؤولمعلم 
 أو المعسكرالمحلي المجتمع  قائد 
 ركز إيواءمآمن/ ملجأ 
 فاعل آخر في المجال اإلنساني أو التنموي 
 خدمة حكومية أخرى 
د)  غير  ___________________________________ذلك (حدِّ

 ؟*مركز إيواءآمن/ إلى ملجأھل أحلت العميل 

   نعم ال     

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

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

 االسم والموقع:  
 
 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):

 لخدمات الصحية/الطبية؟*إلى اھل أحلت العميل 

   نعم ال     

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

 تاريخ اإلبالغ أو تاريخ الموعد القادم 
 الوقت والتاريخ:

 
  االسم والموقع:
 موعد المتابعة 

 الوقت والتاريخ:

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):



	سري
 

 نموذج استقاء المعلومات والتقييم المبدئي
 6من   5صفحة    )2010تشرين األول /في أكتوبراستكمل ( 2ر اإلصدا

ةالرقم التعريفي للحادث  

 

 لخدمات النفسية؟*إلى اھل أحلت العميل 

   نعم ال     

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

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

 االسم والموقع:  
 
 
 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):
 

 رأي في وقت إعداد التقريرلم يستقر على  ال          نعم                    *القانونية؟اتخاذ اإلجراءات في العميل  يرغبھل 

 ة القانونية؟*ساعدلمإلى اھل أحلت العميل 

   نعم ال     

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

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

 االسم والموقع:  
 
 
 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):

 ؟*إلى جھة أمنية أخرىلشرطة أو إلى اھل أحلت العميل 

   نعم ال     

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

 :التالي (يوم/شھر/سنة) والوقتتاريخ اإلبالغ أو الموعد 
 
 

 االسم والموقع:  
 
 
 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):
 
 

 ؟*العيشسبل لبرنامج إلى ھل أحلت العميل 

   نعم ال     

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

 :التالي (يوم/شھر/سنة) والوقتتاريخ اإلبالغ أو الموعد 
 
 

 االسم والموقع:  
 
 
 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):
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 نقطة التقييم  -6
 صف الحالة الشعورية للعميل في بداية المقابلة:

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 صف الحالة الشعورية للعميل في نھاية المقابلة: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

  ؟   عندما ينصرف نفسهھل سيأمن العميل على 

 نعم    ال 
  :إذا كانت اإلجابة بال برر ذلك

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 
 العميل؟  ةما اإلجراءات المتخذة لضمان سالم

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
  

 الدعم المعنوي؟بالعميل  مدمن سي
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 ذات صلة خريأمعلومات 
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

_______________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
ً  14 فوق؟ (إذا كانت ةالغتصاب للعميلالعواقب المحتملة لغتصاب، ھل شرحت في حالة اال    ال نعم      )؟                            عاما

ً  14تحت  ةالعميل ت(إذا كان ةالغتصاب لمقدم الرعاية للعميلالمحتملة ل بالعواقھل شرحت     ال نعم                              )؟   عاما
 



 الملحق د   	  سري        
والتقييم المبدئي التطبيقي نموذج استقاء المعلومات  

 

  :GBVIMS@gmail.com   النوع االجتماعي على البريد االلكتروني لتوجيه األسئلة أو التعليقات بخصوص ھذا النموذج اتصل باللجنة التوجيھية لنظام إدارة معلومات العنف القائم على

 6من    1صفحة   )2010 في أكتوبر/تشرين األول استكمل( 2اإلصدار 

 تعليمات

  .مدير حالة أو ممارس صحي أو أخصائي اجتماعي أو شخص آخر مخّول بتقديم الخدمات للناجيبمعرفة يمأل ھذا النموذج   -1

ال بد أن تظل في نموذج استقاء المعلومات والبد من اإلجابة عليھا. فھذه األسئلة  *الحظ أن جميع األسئلة المتبوعة بعالمة النجمة  - 2
 بعض األسئلة متبوعة بعالمة النجمة* .جزء من الحد األدنى من مجموعة البيانات الالزم معرفتھا عن العنف القائم على النوع االجتماعي

. كما يمكن تعديلهطبقًا لكل سياق  وجوب تخصيص ھذا النص؛  وھي قابلة للتخصيص، ويقصد بالنص المائل في ھذه الحقول دائرةو
 برنامج و/أو إدارة الحالة.ليمكن لوكالتك تعديلھا أو حذفھا إذا لم تكن ضرورية ل التي ال تحمل عالمةاألسئلة 

 لكل سؤال. فقطبة واحدة ما لم يُنص على غير ذلك، ضع عالمة أمام إجا - 3
سياق و/أو إرفاق المزيد من الصفحات ما لديك من قًا للحاجة فيوفال تجد حرًجا في إضافة أي عدد من األسئلة لھذا النموذج يُرجى أ - 4

 الستكمال السرد إذا لزم األمر.

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

 معلومات إدارية -1   
 *:حادثةالرقم التعريفي لل

 
 أخصائي الحالة: رمز للناجي:الرمزي الرقم 

 (يوم/شھر/سنة)*: ةتاريخ الحادث  *:(يوم/شھر/سنة) تاريخ المقابلة

  وجود الناجي أثناء اإلبالغ*مع مرافقه الُمبلِغ ھو الناجي أو 
ل الحوادث)   (ستُدَخل ھذه الحوادث في مسجِّ

 
  مع عدم وجود الناجي أثناء اإلبالغ  مرافقه الناجي أو غير الُمبلِغ ھو شخص 

ل الحوادث) لن(  تُدَخل ھذه الحوادث في مسجِّ
 

  معلومات عن الناجي - 2  
ب إذا لزم األمر)*:  أنثى *:    الجنس تاريخ الميالد (قرِّ

                ذكر 
 القبيلة أو العرق:

 ضع أسماء الدول ھنا  :  *بلد المنشأ

  .إلخ          

  .إلخ 

  .إلخ 

     :(حدد) غير ذلك 

 الديانة: ):بلد المنشأكانت غير إذا (  الجنسية

 أعزب  الحالة المدنية / االجتماعية الحالية*:

  / له رفيقمتزوج 

 مطلق / منفصل 

 أرمل 

 عدد األطفال والقصر اآلخرين وأعمارھم: 

 المھنة:

 حالة التشرد في وقت التقرير*:  
  مقيم 
 عائد 

 مشّرد داخليًا 
 أجنبي 

 الجئ 
 طالب لجوء 

 عديم الجنسية 
 ال ينطبق 

 كالھما إعاقة جسدية      ذھنية      إعاقة  ال          *؟ذو إعاقةھل العميل  

 *آخر؟ على نحو مستضعفھل العميل طفٌل غير مصحوب أو منفصل أو طفل 
                      ال           طفل غير مصحوب     طفل منفصل  آخر على نحوطفل مستضعف 

 )اً عام 18القسم الفرعي للناجين األطفال (أقل من 
  )التالية ة، أجب عن األسئلة الثالث"ال"إذا كانت اإلجابة بـ(ال      نعم         ؟     ردهبمففھل يعيش  اً)عام 18أقل من (إذا كان الناجي طفالً  

 ؟ /بھاإذا كان الناجي يعيش مع شخٍص ما، فما العالقة بينه/بينھا وبين من يعتني به
 الوالد / ولي األمر  أحد األقرباء   / رفيق زوج  ________________ :غير ذلك 

 ما ھي الحالة االجتماعية الحالية لمقدم الرعاية؟
 أعزب   / له رفيقمتزوج  مطلق / منفصل  أرمل 

 ما مھنة مقدم الرعاية األساسية: 
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 ةتفاصيل الحادث - 3
 طبقًا لرواية العميل) ة(لخص تفاصيل الحادث ةوصف الحادث /ةتقرير عن الحادث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحادثة*: وقوعمرحلة التشرد وقت 
  غير مشرد / من المجتمع المحلي 
 قبل التشرد 

 أثناء الفرار 
 أثناء اللجوء 

 أثناء العودة / العبور 
                     بعد التشرد 

  :غير ذلك
________________      

 الوقت من اليوم الذي وقعت فيه الحادثة*:

 من طلوع الشمس وحتى الظھر( صبًحا(  
 من الظھر وحتى الغروب( عصًرا( 
  من الغروب وحتى طلوع الشمس( مساًء/لياًل(  
 غير معلوم/ال ينطبق 

  :*حادثة/ أين وقع ال حادثةموقع ال
 (خصص خيارات الموقع بإضافة عالمات اختيار جديدة أو حذف بعضھا طبقًا لموقعك) 
  / غابةمنطقة شجيرات 
 حديقة / حقل مزروع 
 مدرسة 
 طريق 
  العميل منزلفي 
  الحادثةمرتكب  منزلفي 
) ذكر التفاصيل)اغير ذلك ________________________ 

:*حادثةفيھا ال تالتي وقع المنطقة
 ضع أسماء المناطق ھنا 
 .إلخ 
 .إلخ 
 .إلخ 
 : (حدد) غير ذلك 

 :*حادثةالتي وقع فيھا ال المنطقة الفرعية
 ضع أسماء المناطق الفرعية ھنا 
 .إلخ 
 .إلخ  
 .إلخ 
 : (حدد) غير ذلك 

 :المعسكر/البلدة/الموقع
 ضع أسماء المعسكرات/البلدات/المواقع ھنا 
 .إلخ 
 .إلخ 
 .إلخ 
 : (حدد) غير ذلك 

 
  



 سري

 نموذج استقاء المعلومات والتقييم المبدئي
 6من    3صفحة    )2010(استكمل في أكتوبر/تشرين األول  2اإلصدار 

ةالرقم التعريفي للحادث  

 

  تابع حادثةتفاصيل ال -3 
 *:حادثةنوع العنف في ال

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

 
  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   
 
  د(عنف غير قائم على النوع االجتماعي   )حدِّ

ل الحوادث  ملحوظة: لن تسّجل ھذه الحوادث في مسجِّ

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________ 

 ا؟ولوجً  االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .1
 ."اغتصاب"على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم        
 التالي في القائمة. حادثةلتصل إلى نوع ال استمر إذا كانت اإلجابة بال       

 فيه؟ اتصاالً جنسيًا غير مرغوب االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .2
 ."اعتداء جنسي"على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم 
 التالي في القائمة. حادثةلتصل إلى نوع ال استمر إذا كانت اإلجابة بال

 ؟ااعتداًء جسديً  االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .3
 ."اعتداء جسدي"على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم 
 التالي في القائمة. حادثةلتصل إلى نوع ال استمر إذا كانت اإلجابة بال

 واقعة زواج قسري؟ حادثةال تل كانھ .4
 . "زواج قسري"على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم 
 التالي في القائمة. حادثةلتصل إلى نوع ال استمر إذا كانت اإلجابة بال

 حرمانًا من الموارد أو الفرص أو الخدمات؟ االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .5
حرمان من الموارد أو "على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم 
 ."الفرص أو الخدمات
 التالي في القائمة. حادثةلتصل إلى نوع ال استمر إذا كانت اإلجابة بال

 ؟إساءة المعاملة النفسية/العاطفية االمبلغ عنھ حادثةال تھل تضمن .6
إساءة معاملة "على أنھا  حادثةصنِّف ال إذا كانت اإلجابة بنعم 

 .”ةة/عاطفينفسي
 التالي في القائمة. حادثةلتصل إلى نوع ال استمر إذا كانت اإلجابة بال

 حالة من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي؟ االمبلغ عنھ حادثةھل ال .7
وحاول إعادة تصنيف  1الرقم  منابدأ مرة ثانية   إذا كانت اإلجابة بنعم 

عدة مرات، اطلب من المشرف  حادثة(إذا كنت حاولت تصنيف ال حادثةال
 ).حادثةعليك مساعدتك في تصنيف ال

عنف غير قائم على النوع "على أنھا  حادثةصنِّف الإذا كانت اإلجابة بال
  ".ياالجتماع

*؟      حادثةھل تم تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع و/أو خدمات فيما يتعلق بھذا ال ؟*ممارسة تقليدية ضارة حادثةھل كان ھذا ال
          ال نعم  ال 

 نوع الممارسة 
 نوع الممارسة 

 نوع الممارسة 
 نوع الممارسة 
 نوع الممارسة 

 *:حادثةنوع االختطاف وقت ال
                 بدون  تجنيد إجباري  مـُتــََّجر به  ختطافنوع آخر من اال 

 في أي مكان آخر؟*  حادثةال هھل أبلغ العميل عن ھذ
ن اسمه)؛    ).التي تنطبق جميع اإلجابات اختر((إذا كانت اإلجابة بنعم، اختر نوع مقدم الخدمة الذي أبلغ العميل لديه ودوِّ

      ال 

 ____________________________________________________ خدمات صحية/طبية_______________________ 

 ___________________________________________________________________________ خدمات نفسية/وعظ 

 /جھة أمنية أخرىالشرطة ________________________________________________________________________ 

 _________________________________________ خدمات المساعدة القانونية_______________________________ 

 _______________________________________________________ برنامج سبل العيش_____________________ 

  مركز إيواءآمن/ ملجأ __________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ (د  ______________غير ذلك (حدِّ

 نعم        ال        *     ؟في الماضيھل تعرض العميل ألي حوادث عنف قائم على النوع االجتماعي 
  وصفًا موجًزا: أرفقإذا كانت اإلجابة بنعم، 

  



 سري

 نموذج استقاء المعلومات والتقييم المبدئي
 6من    4صفحة    )2010(استكمل في أكتوبر/تشرين األول  2اإلصدار 

ةالرقم التعريفي للحادث  

 

 مرتكب الحادثة المدعى عليهمعلومات عن  - 4
 غير معروف  3أكثر من   1  2  3        *:المدعى عليھم الحادثةمرتكبي عدد 

 كانوا ذكوًرا وإناثا  نالمرتكبو ذكر                أنثى                   *: المدعى عليھم الحادثةجنس مرتكب/مرتكبي 
 :مرتكب الحادثة المدعى عليهقبيلة أو عرق :مرتكب الحادثة المدعى عليهجنسية 

 :)إذا كانت معلومة أو يمكن تقديرھا(* لمرتكب الحادثة المدعى عليهالفئة العمرية 
 0 – 11  12 – 17  18 – 25  26 – 40  41-60  61+  غير معروف 

 بالناجي*:   الحادثة المدعى عليهمرتكب عالقة 
 أول اختيار ينطبق) حدد(
    شريك حميم / شريك سابق 
 مقدم الرعاية الرئيسي 
 من العائلة بخالف الزوج أو مقدم الرعاية 
 مشرف / صاحب العمل 
 زميل دراسة 
  / بمدرسة مسؤولمعلم 
  مقدم خدمة 
  / زميل في السكنمشارك في اإليجار 
 صديق للعائلة / جار 
 الجئ / شخص مشّرد داخليًا / عائد آخر 
 عضو آخر من المجتمع المقيم 
 غير ذلك 
 ال توجد عالقة 
 غير معروف 

 

  :*)إن كانت معلومة( لمرتكب الحادثة المدعى عليه المھنة الرئيسية 
 لموقعك)(خصص خيارات الموقع بإضافة عالمات اختيار جديدة أو حذف بعضھا طبقًا 

 مزارع 
 طالب 
 موظف دولة 
 شرطي 
 عسكري من جيش الدولة 

 تاجر / صاحب عمل 
 لدولة / متمرد / ميليشيامسلح غير تابع ل 
  أمني مسؤول 
  أو المعسكرقائد المجتمع المحلي 
 

        زعيم ديني  
   معلِّم 
 موظف باألمم المتحدة 
  موظف بمنظمة غير

حكومية                         

 موظف بمنظمة أھلية 
       متطوع من المجتمع
   عامل في المجال

 الصحي        
   

   

   غير ذلك 
  عاطل 
    غير معروف 
 

 

 نشاط بخصوص ھذا التقرير /أي إجراء :اإلجراء المتخذ /لهاإلجراء المخطط  - 5
 من أحال ھذا العميل إليك؟*  

 الخدمات الصحية/الطبية 
 الخدمات النفسية/ الوعظ 
  /جھة أمنية أخرىالشرطة 
 خدمات المساعدة القانونية 
  عيشالسبل برنامج 
 إحالة ذاتية / أول نقطة اتصال 

 /بمدرسة مسؤولمعلم 
  المعسكرأو المحلي المجتمع قائد 
  مركز إيواءآمن/ملجأ 
 فاعل آخر في المجال اإلنساني أو التنموي 
 خدمة حكومية أخرى 
 ___________________________________ (د  غير ذلك (حدِّ

 ؟*إلى ملجأ آمن/مركز إيواءھل أحلت العميل 

   نعم ال     

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

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

 االسم والموقع:  
 
 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):

 لخدمات الصحية/الطبية؟*إلى اھل أحلت العميل 

       نعم ال     

  ، فلَِم ال؟‘ال’إذا كانت اإلجابة 
 الخدمة قدمتھا وكالتك 

 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل 

 الخدمة ال تنطبق 

 رفض الناجي اإلحالة 

 الخدمة غير متاحة 

 تاريخ اإلبالغ أو تاريخ الموعد القادم 
 الوقت والتاريخ:

 
  والموقع: االسم

 موعد المتابعة 
 الوقت والتاريخ: 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):



	سري
 

 المبدئينموذج استقاء المعلومات والتقييم 
 6من    5صفحة    )2010(استكمل في أكتوبر/تشرين األول  2اإلصدار 

ةالرقم التعريفي للحادث  

 

 النفسية؟* لخدماتإلى اھل أحلت العميل 

    نعم ال     

  ، فلَِم ال؟*‘ال’إذا كانت اإلجابة 
 الخدمة قدمتھا وكالتك 

 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل 

 الخدمة ال تنطبق 

 رفض الناجي اإلحالة 

 الخدمة غير متاحة 

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

 االسم والموقع:  
 
 
 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):
 

 رأي في وقت إعداد التقريرعلى ستقر لم ي  ال          نعم                    *ھل يود العميل اتخاذ اإلجراءات القانونية؟

 القانونية؟*ة ساعدإلى المھل أحلت العميل 

         نعم ال     

  فلَِم ال؟*، ‘ال’إذا كانت اإلجابة 
 الخدمة قدمتھا وكالتك 

 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل 

 الخدمة ال تنطبق 

 رفض الناجي اإلحالة 

 الخدمة غير متاحة 

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

 االسم والموقع:  
 
 
 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):

 ؟*إلى جھة أمنية أخرىلشرطة أو إلى اھل أحلت العميل 

   نعم ال     

  ، فلَِم ال؟*‘ال’إذا كانت اإلجابة 
 الخدمة قدمتھا وكالتك 

 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل 

 الخدمة ال تنطبق 

 رفض الناجي اإلحالة 

 الخدمة غير متاحة 

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

 االسم والموقع:  
 
 
 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):
 
 

 ؟*عيشبرنامج سبل الإلى ھل أحلت العميل 

   نعم ال     

  ، فلَِم ال؟*‘ال’إذا كانت اإلجابة 
 الخدمة قدمتھا وكالتك 

 الخدمات قدمتھا وكالة أخرى من قبل 

 الخدمة ال تنطبق 

 رفض الناجي اإلحالة 

 الخدمة غير متاحة 

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

 االسم والموقع:  
 
 
 

 مالحظات (تتضمن اإلجراء المتخذ أو الموصى باتخاذه):
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 نقطة التقييم  - 6
 صف الحالة الشعورية للعميل في بداية المقابلة:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 صف الحالة الشعورية للعميل في نھاية المقابلة: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________

  ؟   ما ينصرفھل سيأمن العميل على نفسه عند

  نعم    ال 
  :إذا كانت اإلجابة بال برر ذلك

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 
 ما اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة العميل؟ 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________ 
  

 العميل الدعم المعنوي؟سيمنح من 
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

 ذات صلة أخرىمعلومات 
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
   ال نعم      )؟                            عاماً  14؟ (إذا كانت فوق ةالغتصاب للعميلالعواقب المحتملة لغتصاب، ھل شرحت في حالة اال

   ال نعم                               )؟   عاماً  14 دون ةالعميل ت(إذا كان ةالغتصاب لمقدم الرعاية للعميلالعواقب المحتملة لھل شرحت 
 



	الملحق (ھـ)

 استكشاف األخطاء وإصالحھا وأسئلة شائعة 
 

 .إدخالھا أريد التي الخيارات كل على تحتوي ال الحادثة بيانات عمل ورقة حقول ألحد المنسدلة القائمة .1

 عد. ستحتاجبفي القائمة المنسدلة، ولكنك ببساطة ال تستطيع رؤيته  موجوًداھناك احتمال وارد أن يكون االختيار الذي تريد إدخاله 
 أحيانًا إلى استخدام شريط التمرير أو أسھم التمرير الموجودة على القائمة المنسدلة لرؤية جميع الخيارات المتاحة:

 

يمكن أيًضا أن يكون الخيار المطلوب غير موجود ضمن القائمة المنسدلة، ألنه لم يضف بعد. انتبه!  ولكن كن على حذر، حيث ال يمكن 
للحصول على  5الفصل رقم  5.12درجة. يجب أن تراجع قسم "تخصيص القوائم المنسدلة" في صفحة تخصيص جميع الحقول بنفس ال

 تعليمات عن الحقول القابلة للتخصيص وكيفية تخصيصھا. 

 

 في القوائم حدِّث’ على وأنقر القائمة بيانات عمل ورقة في أريدھا التي التغييرات أجري حين منسدلة قائمة تخصيص أستطيع ال .2
 لماذا؟. شيء يحدث ال ‘الحادث بيانات عمل ورقة

تمكين ’.  لمعرفة كيفية تمكين عمل الماكرو، انظر قسم الماكرو عمل أوالً  تَمكـِّن أن يجبتذكر دائًما: لكي تخصص القوائم المنسدلة، 
 .5من الفصل رقم  5.10في صفحة ‘ عمل الماكرو

 

ل في الخاليا بعض تعديل أستطيع ال لماذا .3  الحوادث؟ مسجِّ

ل الحوادث على العديد من الصيغ الرياضية المعقدة والھامة التي تتيح له العمل بصورة صحيحة.  لحماية ھذه الصيغ  يحتوي مسجِّ
ل البيانات وھي محمية بكلمة مرور. ويعنى ھذا أنك ال ينبغي أن تقلق بشأن العبث بھذه الصيغ أو  الرياضية، أغلقت بعض أجزاء مسجِّ

 يق الخطأ.ا عن طرھمسح

 

. ‘البيانات إدخال في خطأ’ بعنوان مربع يظھر الحادث، بيانات عمل ورقة في إدخالھا أريد التي البيانات كتابة أحاول عندما .4
 لماذا؟

 من األخرى البيانات جميع اختيار يجبحقول فقط في ورقة عمل بيانات الحادث.   ةيجب كتابة البيانات التي تخص أول ست أنه تذكر

لم تطابق المدخالت المكتوبة الخيارات المتاحة في القوائم المنسدلة بالضبط (بما في  تكتب بيانات في ھذه الحقول. ما ال  المنسدلة القوائم
ل الحوادث ھذه البيانات أو يضمنھا في اإلحصائيات التي ينتجھا. لضمان عدم إدخال بيانات  ذلك الھجاء، والمسافات، إلخ.) لن يعد مسجِّ

).  لذلك، فمن األفضل أدناهلقت الخاليا في ھذه الحقول حتى ال يمكن إدخال سوى خيارات القائمة المنسدلة (انظر الصورة خاطئة، أغ
 أن تستخدم القائمة المنسدلة دائًما ألن ھذا يوفر الوقت ويحسن الدقة.



	الملحق (ھـ)

 

 

ل الحوادث الخاص بي. ماذا ينبغي أال أعرف .5  ن أفعل؟/أتذكر كلمة المرور الالزمة لفتح مسجِّ

الت الحوادث دائًما بكلمات مرور  ھا. تأكد من تنظيم جميع كلمات المرور علي البيانات الحساسة التي تحتوي لحمايةيجب حماية مسجِّ
ن كلمات المرور على سطح مكتبك وال على شاشة حاسبك.  يجب أال يصل مغلقالخاصة بك جيًدا وكتابتھا وتخزينھا في مكان  . ال تخزِّ

المرور تلك سوى من يسمح لھم بالوصول إليھا. إذا تركت المنظمة في أي وقت، تأكد من قدرة َمن سيحل محلك من إلى كلمات 
 الوصول إلى كلمات المرور، وإال لن يتمكن أحد من الوصول إلى جميع بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي الخاصة بمنظمتك.

أو فقدتھا/نسيتھا فيجب أن تبذل قصارى جھدك في إيجادھا عن طريق سؤال زمالئك الذين إذا كنت ال تعرف كلمة المرور الخاصة بك 
نظام إدارة معلومات لوالزلت ال تجد كلمة المرور، يجب االتصال باللجنة التوجيھية  استنفدت كافة المحاوالتقد يعرفونھا. إذا كنت 

ل الحوادث. العنف القائم على النوع االجتماعي للحصول على نسخة جديدة من  مسجِّ

 

ل من مختفية أعمدة  توجد لماذا .6  بي؟ الخاص البيانات مسجِّ

. إلظھار األعمدة، حدد ببساطة العمودين الموجودين على فحسب مختبئةاالحتمال األرجح، أال تكون ھناك أعمدة ناقصة، بل أن تكون 
إخفاء ’للمزيد من المعلومات انظر قسم ‘. إظھار’جانبي العمود (األعمدة) الناقص، انقر بالزر األيمن على المنطقة المظللة واختر 

 .5.17في الفصل الخامس في صفحة ‘ األعمدة

 

 

 المحورية؟ الجداول ومن بي الخاص البيانات لمسجِّ  من البيانات أو/و الصفوف بعض فقدت لماذا .7

. حين تطبق عوامل  التصفية، فإنھا تحد من البيانات المعروضة.  إلبطال عوامل بال قصدربما يرجع ذلك لتطبيق عوامل التصفية 
إلغاء تطبيق ’التصفية واختر ، انقر على زر كي يمكنك تنفيذ ذلكعلى عوامل التصفية المطبقة وإزالتھا.  للعثور إلى االتصفية، ستحتاج 

 .‘عامل التصفية من [اسم الحقل]



	الملحق (ھـ)

 

 

ل على التصفية عوامل أزرار أجد ال .8  أفعل؟ ماذا. بي الخاص البيانات مسجِّ

حين تفتح مسجل الحوادث، أو مسجل حوادث تدريبي، يجب أن تكون األزرار المنسدلة مرئية بالفعل. ولكن من الممكن أن تكون قد 
الموجود في عالمة  ‘فرز وتصفية’إلضافة أزرار عنصر تصفية وتمكين تصفية مسجل الحوادث، انقر على زر  ما. لسببأزيلت 

 ’تصفية.’ثم انقر على  ‘الصفحة الرئيسية’التبويب 

 

عة يجب أن تكون أزرار عوامل التصفية مرئية اآلن. ملحوظة: إذا كنت قد طبقت عوامل التصفية وتريد أن تزيلھا، فالطريقة السري
ذلك يزيل جميع  إن تنفيذيز مرة أخرى. عنصر التصفية الممَ ’الفرز والتصفية ثم النقر على ’ذلك ھي النقر على زر  تنفيذلوالسھلة 

 عناصر التصفية في الوثيقة.

 

 

 

ل لتخزين استخدامھا يجب إكسل برنامج إصدارات أي .9  الحوادث؟ مسجِّ

ع باستخدام إصدار  ل الحوادث أنشئ في األساس، ووزِّ لمنظمتك تخزين ھذا  يمكن).  xls( 2003 إكسلھذا سؤال ھام للغاية. مسجِّ

 ھا:إدراكأن تفعل ذلك، ھناك بعض النقاط الرئيسية الواجب  قبلإذا أردتم ذلك، ولكن  2007 إكسلالملف في صيغة اإلصدار 

(بما في ذلك  امن تعمل معھم على مسجل الحوادث يستخدمونھ جميعإال إذا كان  2007 إكسليجب أال تخزن في صيغة  .1
 المنظمات المشتركة معھا في الشراكة بين الوكاالت). فيومدخلو البيانات داخل منظمتك 



	الملحق (ھـ)

(وھي الصيغة الممكن فيھا  xlsmولكن بامتداد  xlsxتخزنھا بامتداد  أال، فيجب 2007 إكسلإذا خّزنت في صيغة  .2
 الماكرو).

 ملف صورة في الوثيقة تخزين في الجميع يستمر أن يجب األفراد، يستخدمه الذي إكسل إصدار بخصوص شك أي ھناك كان إذا
2003 )xls (بامتداد خّزن الشك، عند :تذكر!xls  

 

 الجداول من بعدد قائمة يظھر ثم" للقراءة قابل غير محتوى على إكسل عثر" تقول رسالة اتلقى الحوادث، مسّجل افتح حين .10
 ذلك؟ يعني ماذا. المحورية

نت كملف  ، فقد تكون الجداول المحورية توقفت عن العمل. ستعمل ھذه 2003 إكسلواسطة ثم فتحت ب 2007إذا كانت الوثيقة خزِّ
ث بيانات الجداول المحورية العاطلة حين تنقر على ‘متوقفة عن العمل’الجداول كجداول عادية وتصبح  . حين ‘تحديث’. لن تـُحدَّ

ل الحوادث، ستظھر سلسلة من مربعات الحوار التي تبدو كالتالي:  تفتح مسجِّ

 

 

 



	الملحق (ھـ)

 

ن في صيغة   المشكلة ھذه حل تستطيع ال.  2003 إكسل) باستخدام برنامج xlsm( 2007 إكسليعنى ھذا أنك حاولَت فتح مصنٍف خـُزِّ

ل حوادث جديد لوسيتعين عليك االتصال باللجنة التوجيھية  بنفسك نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي لطلب مسجِّ

)GBVIMS@gmail.com لكتروني أو على الموقع اإلhttp://gbvims.org/contact/ . 

 

 ارتكبه؟ الذي الخطأ ھو ما. الظھور يعاود خطأ مربع وھناك الحادث بيانات عمل ورقة في التواريخ إدخال في صعوبة أالقي  .11

 يرجع ذلك ألحد سببين:يمكن أن 

-25س س س س) (-ش ش ش-عدم إدخالك التاريخ بالتنسيق الصحيح. يجب إدخال جميع التواريخ بالتنسيق التالي: ي ي .1

إذا ظھر ذلك،   ‘تنسيق التاريخ غير صحيح’سيظھر مربع برسالة  بطريقة خاطئة).  إذا أُدِخلَت أي تواريخ 2005-يويون
 وأدخل التاريخ بطريقة صحيحة.  ’ ‘إعادة محاولة’في المربع، وانقر  المذكوريناقرأ النص والمثال 

مثالً، إذا أدخلت  إدخالك تاريخ ال يمكن أن يكون صحيًحا. سيظھر نفس المربع إذا أدِخل تاريخ ال يمكن أن يكون صحيًحا .2
تاريخ وقوع الحادثة، فسيظھر مربع خطأ (يستحيل اإلبالغ عن الحادث قبل وقوعه). في ھذه الحالة، انقر  قبلتاريخ مقابلة 

 وأدخل تاريًخا صحيًحا. ‘إعادة محاولة’

 

 عاطلة؟ ھي ھل. تماًما فارغةً  أجدھا ،‘الشھرية اإلحصائيات’ عمل ورقة على أنقر حين .12

الموجودة أعلى ورقة العمل ضبطت على  ‘تقرير الشھر والسنة’عناصر تصفية ال ورقة العمل ليست عاطلة. ربما ما حدث ھو أن 
 شھر/سنة ال توجد فيھا بيانات مناظرة في ورقة عمل بيانات الحادث. انقر على الخاليا الختيار الشھر والسنة الصحيحين.

 

 .‘الشھرية اإلحصائيات’ عمل ورقة في الخاليا من أي على النقر أستطيع ال لمَ  .13

اإلحصائيات ’الورقة محميّة للتأكد من عدم نقل الجداول، والرسوم، والصيغ الرياضية أو تعطيلھا بطريق الخطأ. ورقة عمل ھذه 
، ويمكنك إلغاء تأمينھا في أي وقت تشاء. إللغاء التأمين ال ‘بيانات الحادث’على عكس ورقة عمل  مرور كلمةغير محمية بـ، ‘الشھرية

تأمين ’في عالمة تبويب المراجعة. (نقترح عليك بشدة أن تنقر على خيار  ‘إلغاء تأمين ورقة العمل’يار لنقر على خإلى تحتاج سوى 
 بعد إجراء التغييرات التي تريدھا.)’ ‘الورقة



	الملحق (ھـ)

 

 ذلك؟ سبب ما. المحوري جدولي في ناقصة بيانات ھناك أن يبدو .14

 أعاله. 7انظر السؤال رقم 

 

 مقطع على وال محوري جدول حقول قائمة على تحتوي ال المحورية جداولي جميع  المحورية؟ جداولي تحرير أستطيع ال لماذا .15
 .النواحي

لرؤية قائمة حقول الجدول المحوري ومقطع النواحي. سيؤدي ھذا إلى ظھور خطوط  الجدول في خلية أي على لنقرلـ فقطربما تحتاج 
 ي ومقطع النواحي.زرقاء تحيط بالجدول المحوري وقائمة حقول الجدول المحور

قائمة الحقول، انقر على أي خلية في الجدول، وانقر على عالمة تبويب  لم ترإذا نقرت على الجدول ورأيت الخطوط الزرقاء، ولكن 
 .‘قائمة الحقول’من الشريط الموجود أعلى الشاشة واختر  ‘الخيارات’

          

 

 أفعل؟ أن ينبغي ماذا. الجدول تحدد زرقاء خطوط توجد ال المحوري، الجدول على انقر حين  .16

 حين تنقر على الجدول المحوري، يجب أن تظھر خطوط زرقاء:



	الملحق (ھـ)

 

نظام إدارة معلومات العنف القائم لإذا لم تظھر فقد تلف الجدول المحوري وتوقف عن العمل. سيتحتم عليك االتصال باللجنة التوجيھية 
 اإللكترونيأو زيارة الموقع  GBVIMS@gmail.com اإللكترونيعلى النوع االجتماعي على البريد 
http://gbvims.org/contact/ إظھار قائمة ’.  إذا ظھرت خطوط زرقاء، فالجدول ال يزال يعمل ولكن يجب أن تعاود اختيار

 .‘الحقول



 االجتماعي النوع على القائم العنف معلومات تبادل لربوتوكول منوذج

 <عينة نموذجية>
  حول العنف الجنساني المعلومات نموذجي لتبادل بروتوكول
  بين المنظمات المسؤولة عن جمع البيانات 

 
). وميكن تكييف GBVIMS( على النوع االجتماعينظام إدارة معلومات العنف القائم : أُِعد هذا الربوتوكول النموذجي لُيستخَدم مع ملحوظة

 .نظام إدارة املعلومات حىت اآلنهذا النموذج الستخدامه يف املواقع اليت مل ُيطبَّق فيها 
 

 
  الغرض

 
صدر عن حاالت العنف اجلنساين يهدف هذا الربوتوكول املتعلق بتبادل املعلومات إىل حتديد املبادئ التوجيهية واإلجراءات اخلاصة بتبادل البيانات املوحدة جمهولة امل

بلَّغ عنها. 
ُ
كن أن تكون اجملموعة الفرعية الرائدة، الفريق العامل الرائد، [أدخل اسم املنظمة املنسقة: ميبصفتها  [أدخل اسم الوكالة الوطنية املختارة لتوحيد البيانات]امل

 .[أدخل اسم البلد]الرائدة يف أعمال منع العنف اجلنساين والتصدي له يف  املنظمة غري احلكومية الرائدة، إخل]
 

لوكاالت، وحتديد الثغرات وتعرتف املنظمات املسؤولة عن مجع البيانات بأن تبادل وتلقي البيانات املوحدة عن حاالت العنف اجلنساين يسهم يف حتسني التنسيق بني ا
صرة، وزيادة الضغط من أجل مجع األموال واستهدافها، وترتيب األعمال حسب األولوية، وحتسني برامج الوقاية واالستجابة. كما أنه يؤدي إىل حتسني جهود املنا

تبادل  جهود من أو على اجملتمع احمللي ناجٍ  على أي أي ضرر لضمان عدم وقوع محاية املعلوماتجيب على مجيع الوكاالت و وتعبئة املوارد، وحتسني عمليات املراقبة. 
  .املعلومات

 
 

  القواعد األساسية
 

تتضمن املعلومات أي  الا شريطة أاملتفق عليه إال بالصيغة [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات] املعلومات إىل تقدميات للمنظمات املسؤولة عن مجع البيانال ميكن 
  الوكاالت. الناجني أو تعريفية عن بيانات

 
أطراف  إْطالعمبعىن  هذا التقرير، ميكن إْطالع الغري علىوال  تقرير. يف شكل الوكاالت املنفذة اليت تقدمها املعلومات توحيد [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات]وتتوىل 

  الوكاالت املنفذة. مجيع واتفاق إال مبوافقة، بتبادل املعلومات ربوتوكول اخلاصال ذاغري ملتزمة 
 

عتَمدة ل أمساء يرجى إدراج
ُ
  :تبادل البياناتمجيع الوكاالت/الكيانات امل

 
 
  ، دائرته، تاريخ ميالده، وما إىل ذلك.األحرف األوىل المسهمثل امسه،  الناجي، إىل كشف هوية تؤدي معلومات ميكن أنال جيوز تبادل أي و 
 

  التالية: احملاذير املهمة مع مراعاة البيانات تبادل [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات]، جيب على تبادل البيانات املوافقة على احلصول على وعند
 

  انتشار  إمجايل نسبة حدوث أو عن بأي حال من األحوالال تعرب املوحدة  فالبيانات .الحاالت الُمبلَّغ عنها منفقط  البيانات مستقاةأن تكون
 من األماكن. جمموعة معينةيف  بعينه أو يف مكان العنف اجلنساين

  



 التالية الشركاء لألغراض يقدمها وحدة اليتامل شهريةال إىل التقارير الكلية تستند البيانات: 
 
  ختطيط ورصد وتقييم برامج الوقاية واالستجابة 
 حتديد الثغرات يف إعداد الربامج وتقدمي اخلدمات 
 ترتيب اإلجراءات واخلطوات املقبلة حسب األولوية 
 حتسني تقدمي اخلدمات 
 وضع السياسات وختطيط محالت املناصرة 
 تعبئة املوارد 

 
  وإجراءات تبادل المعلومات  1التقارير الشهرية

 
 [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات]تقدم املنظمات املسؤولة عن مجع البيانات تقريرها الشهري إىل  .1
 من كل شهر. [اليوم]تُقدَّم التقارير يف  .2
 تتضمن التقارير املعلومات احملددة يف جداول التقارير الشهرية (انظر امللحق) .3
قد انتهت من توحيد كل التقارير وإدراج حتليل  [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات]ت، تكون بعد (أسبوعني من) تلقي التقارير من منظمات مجع البيانا .4

 ع البيانات.موجز للبيانات املتلقاة. ويعاد إرسال التقرير الكلي إىل مجيع منظمات مجع البيانات، بعد حذف كافة املعلومات التعريفية عن منظمات مج
 [أدخل مناطق التغطية]ة إىل املناطق اجلغرافية التالية بناًء على ما حددته املنظمات اليت قدمت البيانات مناطق التغطية: تشري التقارير الكلي .5

  
 أمن البيانات

 
نات. لذا ومنظمات مجع البيانات ضمان سالمة وأمن مجيع البيانات وتنفيذ اإلجراءات املناسبة للحفاظ على سرية البيا [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات]جيب على 

  ) واستخدام خاصية محاية كلمة السر.’read only‘على أن يكون "للقراءة فقط" ( Wordينبغي للمنظمات تقدمي البيانات يف مستند بصيغة 
 

ا:ية الكيف هذا الربوتوكول أثناء وضع [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات] وقد حددت   اليت سيتم 
 تلقي البيانات 
 ختزين/حذف البيانات 
 محاية البيانات يف احلاسوب 
 (من حيق له الوصول إىل البيانات واحلاسوب) حتديد من يستخدم البيانات 

 
   [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات]

 
، تتوىل كل منظمة من املنظمة الرائدةتغريت  ويف حال نظمة الرائدة يف جمال العنف اجلنساين.امل التقارير الشهرية بصفتهاعلى  [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات] تطَّلع

  تبادل املعلومات. بروتوكول البيانات استعراض مجع منظمات
 

 عندما يطلب آخرون المعلومات المتعلقة بالعنف الجنساني
 

[الوكالة الوطنية لتوحيد  نساين، ترسلالبيانات بتبادل البيانات احلصول على املعلومات املتعلقة بالعنف اجل مجع جهات مل تأذن هلا منظمات وكاالت أوتطلب  عندما
وحتدد فيه سبب/الغرض من طلب ، البيانات املوحدة للحصول على تتلقى طلباً  يف كل مرة مجع البيانات منظمات إىل كل منظمة منًا طلبًا خطي البيانات]

                                                       
 .هاوعينات من لالطالع على قائمة جداول اإلبالغ ملحق هذه الوثيقة راجع 1



ا  ا إعادة إرسال املعلومات الناجتة عن املعلومات، والغرض الذي سُتستخَدم من أجله املعلومات، والكيفية اليت سُتستخَدم  املعلومات، والكيفية اليت سيتم 
  استخدام البيانات املوحدة وعمليات التحليل إىل منظمات مجع البيانات.

 
طلبًا لتبادل البيانات، جيب  ت][الوكالة الوطنية لتوحيد البياناال يتم تبادل البيانات املوحدة إال بعد احلصول على موافقة من منظمات مجع البيانات. عندما تقدم 

  ) أيام عمل.5على منظمات مجع البيانات الرد على الطلب خالل مخسة (
 

. فعلى سبيل املثال، [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات]وجيب على أي طرف مسُِح له بالوصول إىل البيانات املوحدة توجيه أي طلب للحصول على تلك البيانات إىل 
نسانية، الشؤون اجلنسانية على البيانات املوحدة من وكالة توحيد البيانات مث طلبت وزارة العدل احلصول على نفس املعلومات من وزارة الشؤون اجل إذا حصلت وزارة

نظمات مجع البيانات قبل إرسال البيانات اليت تتوىل مسؤولية االتصال مب [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات]فينبغي لوزارة الشؤون اجلنسانية إعادة توجيه وزارة العدل إىل 
  املوحدة إىل وزارة العدل.

 
  :مسُِح هلا باحلصول على البيانات املوحدةاليت  املعتَمدة مجيع الوكاالت/الكيانات أمساء يرجى إدراج

 
[الوكالة الوطنية لتوحيد إىل  للحصول على املعلومات ميكنها إحالة أي طلب أنه مجع البيانات، تدرك منظمات من خالل هذا الربوتوكول اخلاص بتبادل املعلومات

  طلباً خطياً. بعد تلقيها بيانات املوحدةال تستطيع بدورها تبادل اليت البيانات]
 

  الحد الزمني
 

مجع  منظمات حيث تقوم، التاريخ][حىت  أساس جترييب، وُيطبَّق على ][التاريخيف  حيز التنفيذ، ، مبجرد االتفاق عليههذا الربوتوكول اخلاص بتبادل املعلوماتيدخل 
  .استعراض مدى فعالية وجدوى الربوتوكول ومدى االلتزام بهب البيانات

 
يف حال/عند  كتابياً  [الوكالة الوطنية لتوحيد البيانات] وتقوم بإبالغ يف أي وقت،كان و   ألي سبب تبادل البيانات البيانات حبقها يف وقف حتتفظ منظمات مجع

  ذلك.ب قيامها
 

  المخالفات
 

، وختضع األطراف حلني تسوية األمرتبادل املعلومات فيه، يتوقف  األطراف املشاركة من جانب أي من الربوتوكول اخلاص بتبادل املعلومات خمالفة هذا يف حاالت
  تبادل املعلومات. بروتوكول املسؤولة للمساءلة، ويعاد النظر يف

 
  خارجية. أي جهة حباالت العنف اجلنساين مع تبادل املعلومات املتعلقة باحلق يف رفضالبيانات  مجع منظمات حتتفظ

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ملحق
 جداول اإلبالغ

 
معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي. فيما يلي تنسيق التقارير الذي توافق املنظمات اجلامعة للبيانات على تقدميها. ستنشأ هذه التقارير أوتوماتيكًيا عن طريق نظام إدارة 

 اخلاص بإدارة املعلومات إىل وثيقة وورد. IMS إكسلسوف تنقل التقارير املنشأة من برنامج 

 

 التقارير الشهرية
 
 مصنًفا طبًقا للمجموعة السنية للناجي  ة. نوع احلادث1
 

 منوذج جلدول منشأ من بيانات ومهية:
 

       اجملموعة العمرية عدد أرقام تعريف احلوادث
 المجموع الكلي 18السن فوق  17- 12السن من 11-0السن من  ةنوع احلادث

 4 1 1 2 عنف آخر قائم على النوع االجتماعي
 4 4    من املوارد والفرص واخلدمات حرمان

 3 1  2 اغتصاب
 2 1  1 اعتداء جنسي

 2 1  1 إساءة املعاملة النفسية / العاطفية
 2 2    اعتداء جسدي

 1  1   قطع/برت األعضاء التناسلية لألنثى
 1   1 زواج قسري

 19 10 2 7 اجملموع الكلي
 
 مصنًفا طبًقا للجنس و بالغ/طفل ة. نوع احلادث2
 

 منوذج جلدول منشأ من بيانات ومهية:
 

 عدد أرقام تعريف احلوادث

بالغ/طفل 
وقت وقوع 

     جنس الناجي ةاحلادث
 اجملموع الكلي   طفل   بالغ  

   ذكر أنثى ذكر أنثى ةنوع احلادث
 2   1   1 اعتداء جنسي

 3 1 1  1 اغتصاب
 2 1   1   النفسية / العاطفيةإساءة املعاملة 
 2     2 اعتداء جسدي

 4 1 2  1 عنف آخر قائم على النوع االجتماعي
 1  1    زواج قسري

 1  1    قطع/برت األعضاء التناسلية لألنثى
 4    1 3 من املوارد والفرص واخلدمات حرمان

 19 3 6 2 8 اجملموع الكلي



 طبًقا جلنس الناجي و بالغ/طفل . حوادث عنف الشريك احلميم مصنفة3
 

 منوذج جلدول منشأ من بيانات ومهية:
 

   جنس الناجي عدد أرقام تعريف احلوادث
 اجملموع الكلي أنثى ةبالغ/طفل وقت وقوع احلادث

 2 2 بالغ
 2 2 اجملموع الكلي

 
  
 .  حوادث االستغالل اجلنسي لألطفال مصنفة طبًقا جلنس الناجي4
 

 منشأ من بيانات ومهية:منوذج جلدول 
 

     جنس الناجي عدد أرقام تعريف احلوادث
 اجملموع الكلي ذكر أنثى  

 3 1 2 اجملموع
 
 .  حوادث الزواج املبكر مصنفة طبًقا  جلنس الناجي5
 

 منوذج جلدول منشأ من بيانات ومهية:
 

   جنس الناجي عدد أرقام تعريف احلوادث
 اجملموع الكلي أنثى  

 1 1 اجملموع
 
 
 .  حوادث املمارسات التقليدية الضارة مصنفة طبًقا جلنس الناجي و بالغ/طفل6
 

 منوذج جلدول منشأ من بيانات ومهية:
 

   جنس الناجي عدد أرقام تعريف احلوادث
 اجملموع الكلي أنثى ةبالغ/طفل وقت وقوع احلادث

 1 1 طفل 
 1 1 اجملموع الكلي

 
 

  



 جداول مسار اإلحالة 
 

 حمال من مقدِّم خدمة  .7
 

 منوذج جلدول منشأ من بيانات ومهية:
    

 2009- مارس (شهر/سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث
 (الكل) (سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث

 (الكل) ةنوع احلادث
 (الكل) املنطقة:

 (الكل) املقاطعة الفرعية:
    

   احلوادثعدد أرقام تعريف 
 اجملموع حمال من مقدِّم خدمة

 2 النقطة األوىل
 3 خدمات صحية/طبية

 1 خدمات قانونية 
 1 سبل العيشبرنامج 
 2 غري ذلك

 1 خدمات حكومية أخرى
 2 عامل آخر يف اجملال اإلنساين أو التنموي

 2 جهة أمنية أخرىالشرطة/ 
 2 ركز إيواءآمن/مملجأ 

 1 ول مبدرسةؤ معلم/مس
 1 زعيم اجملتمع أو املعسكر

 1 اجتماعي- نفسيوعظ 
 19 اجملموع الكلي

    
    

 2009- مارس (شهر/سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث
 (الكل) (سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث

 (الكل) ةنوع احلادث
 (الكل) املنطقة

    
   عدد أرقام تعريف احلوادث

 اجملموع خدمات الصحية/طبية
 6 حمال 

 2 مت تلقي اخلدمة بالفعل
 2 اخلدمة ال تنطبق

 5 اخلدمة قدمتها الوكالة املبلغة
 3 رفض الناجي اإلحالة
 1 اخلدمة غري متاحة

 19 اجملموع الكلي
    
    



 2009- مارس (شهر/سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث
 (الكل) (سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث

 (الكل) ةنوع احلادث
 (الكل) املنطقة:

    
  

   عدد أرقام تعريف احلوادث
 اجملموع جهة أمنية أخرىالشرطة/ 

 3 رفض الناجي اإلحالة
 6 حمال 

 2 مت تلقي اخلدمة بالفعل
 2 اخلدمة ال تنطبق

 5 اخلدمة قدمتها الوكالة املبلغة
 1 اخلدمة غري متاحة

 19 اجملموع الكلي
    
    

 2009- مارس (شهر/سنة) ةاإلبالغ عن احلادثتاريخ 
 (الكل) (سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث

 (الكل) ةنوع احلادث
 (الكل) املنطقة

    
   عدد أرقام تعريف احلوادث

 اجملموع اجتماعي- نفسيوعظ 
 3 رفض الناجي اإلحالة

 6 حمال 
 2 مت تلقي اخلدمة بالفعل

 2 اخلدمة ال تنطبق
 5 قدمتها الوكالة املبلغةاخلدمة 

 1 اخلدمة غري متاحة
 19 اجملموع الكلي

    
    

 2009- مارس (شهر/سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث
 (الكل) (سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث

 (الكل) ةنوع احلادث
 (الكل) املنطقة

    
   عدد أرقام تعريف احلوادث

 اجملموع خدمات قانونية 
 3 الناجي اإلحالةرفض 
 6 حمال 

 2 مت تلقي اخلدمة بالفعل
 2 اخلدمة ال تنطبق

 5 اخلدمة قدمتها الوكالة املبلغة



 1 اخلدمة غري متاحة
 19 اجملموع الكلي

    
    

 2009- مارس (شهر/سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث
 (الكل) (سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث

 (الكل) ةنوع احلادث
 (الكل) املنطقة

    
  
  

   عدد أرقام تعريف احلوادث
 اجملموع سبل العيشبرنامج 
 6 حمال 

 2 مت تلقي اخلدمة بالفعل
 2 اخلدمة ال تنطبق

 5 اخلدمة قدمتها الوكالة املبلغة
 3 رفض الناجي اإلحالة
 1 اخلدمة غري متاحة

 19 اجملموع الكلي
    
    

 2009- مارس (شهر/سنة) ةاحلادثتاريخ اإلبالغ عن 
 (الكل) (سنة) ةتاريخ اإلبالغ عن احلادث

 (الكل) ةنوع احلادث
 (الكل) املنطقة:

    
   عدد أرقام تعريف احلوادث

 اجملموع ملجأ آمن/مركز إيواء
 3 رفض الناجي اإلحالة

 6 حمال 
 2 مت تلقي اخلدمة بالفعل

 2 اخلدمة ال تنطبق
 1 متاحةاخلدمة غري 

 5 اخلدمة قدمتها الوكالة املبلغة
 19 اجملموع الكلي

 
 
 وسنه مرتكب احلادثة املدعى عليه. نوع 8
 

 منوذج جلدول منشأ من بيانات ومهية:
 

     عدد أرقام تعريف احلوادث
 اجملموع مرتكب احلادثة املدعى عليه سن  مرتكب احلادثة املدعى عليه نوع 
 1 17- 12السن من أنثى



 1 41السن فوق   
 1 غري معروف  

 3   اجملموع أنثى
 2 17- 12السن من ذكر

 1 25 -  18السن من   
 2 40 -  26السن من   

  
من جمموعات عمرية مرتكيب احلادثة املدعى عليهم عدد من 
 3 خمتلفة

 1 غري معروف  
 3 11- 0السن من   

 12   اجملموع ذكر
 15   اجملموع الكلي

 
 

 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



 التقارير ربع السنوية
 
 رتكب احلادثة املدعى عليه . العالقة مب1
 

 منوذج جلدول منشأ من بيانات ومهية:
 

     عدد أرقام تعريف احلوادث
 اجملموع ةنوع احلادث رتكب احلادثة املدعى عليه العالقة مب

 1 جسدي اعتداء شريك محيم / شريك سابق
 1 اعتداء جنسي  
 1 من املوارد والفرص واخلدمات حرمان  
 1 إساءة املعاملة النفسية / العاطفية  
 1 قطع/برت األعضاء التناسلية لألنثى  

 5 جمموع شريك محيم / شريك سابق
 1 زواج قسري مشرف / صاحب العمل

 1 عنف آخر قائم على النوع االجتماعي  
 1 اغتصاب  
 1 اعتداء جنسي  
 1 من املوارد والفرص واخلدمات حرمان  

 5   اجملموع مشرف / صاحب العمل 
 1 زواج قسري من العائلة خبالف الزوج

 1 عنف آخر قائم على النوع االجتماعي  
 1 جسدي اعتداء  
 1 اغتصاب  
 1 إساءة املعاملة النفسية / العاطفية  

 5   جمموع من العائلة خبالف الزوج
 1 زواج قسري معلِّم 

 1 عنف آخر قائم على النوع االجتماعي  
 1 جسدي اعتداء  
 1 اعتداء جنسي  
 1 إساءة املعاملة النفسية / العاطفية  

 5   اجملموع معلِّم 
 1 جسدي اعتداء زميل دراسة

 1 اغتصاب  
 1 اعتداء جنسي  
 1 من املوارد والفرص واخلدمات حرمان  
 1 العاطفيةإساءة املعاملة النفسية /   

 5   اجملموع زميل دراسة 
 1 زواج قسري آخر / ال ينطبق

 1 عنف آخر قائم على النوع االجتماعي  
 1 جسدي اعتداء  
 1 اغتصاب  

 4   اجملموع آخر / ال ينطبق
 1 عنف آخر قائم على النوع االجتماعي عضو آخر من اجملتمع املقيم

 1 جسدي اعتداء  



 1 اعتداء جنسي  
 1 إساءة املعاملة النفسية / العاطفية  

 4 اجملموع عضو آخر من اجملتمع املقيم
  

 1 زواج قسري مقدم الرعاية
 1 عنف آخر قائم على النوع االجتماعي  
 1 اغتصاب  
 1 من املوارد والفرص واخلدمات حرمان  

 4   اجملموع مقدم الرعاية
 1 زواج قسري غري معروف

 1 اغتصاب  
 1 اعتداء جنسي  
 1 من املوارد والفرص واخلدمات حرمان  

 4   اجملموع غري معروف
 1 اغتصاب الجئ / شخص مشّرد داخلًيا / عائد آخر

 1 اعتداء جنسي  
 1 من املوارد والفرص واخلدمات حرمان  
 1 إساءة املعاملة النفسية / العاطفية  

 4 آخراجملموع الجئ / شخص مشّرد داخلًيا / عائد 
 45   اجملموع الكلي

 
 
 وحىت تاريخ اإلبالغ عنه يف حوادث االعتداء اجلسدي واالغتصاب واالعتداء اجلنسي  ة. عدد األيام املنقضية من تاريخ احلادث2
 

 منوذج جلدول منشأ من بيانات ومهية:
 

     عدد أرقام تعريف احلوادث
 اجملموع واإلبالغ ةنطاق األيام بني احلادث ةنوع احلادث

 1 يوم 3 -  0 اعتداء جسدي
 2 أكثر من أسبوعني وأقل من شهر  
 3 أكثر من شهر  

 1 يوم 3 -  0 اغتصاب
 1 يوم 14 -  6  
 5 أكثر من شهر  

 2 يوم 3 -  0 اعتداء جنسي
 5 أكثر من شهر  

 20   اجملموع الكلي
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 يف اليوم (باستثناء االعتداء النفسي  واالعتداء االقتصادي والزواج القسري)  ةاحلادثوقوع . وقت 2
 

 منوذج جلدول منشأ من بيانات ومهية:

 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Other GBV Physical Assault Rape Sexual Assault Female Genital 
Cutting/Mutilation

Afternoon

Evening/Night

Morning

Unknown / Not Applicable


