مصفوفة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية
البيانات السكانية

تقييمات احتياجات
الحماية

رصد الحماية

إدارة الحالة

ُتسجل نظم البيانات السكانية عدد
السكان وخصائصهم وتصنيفهم
حسب الجنس ،والعمر،
واالحصائيات السكانية والتنوع في
مكان وفترة زمنية محددين بهدف
وضع برنامج حماية واستجابة فعَّال.

وغالبًا ما يتم إجراء عملية جمع البيانات في
مدة زمنية محددة لفهم المسائل المتعلقة
بالحماية وتوافر الموارد ومصادر المشكالت
وتأثيرها على السكان المتضررين ("لمحة
موجزة").
وتهدف إلى تحديد احتياجات الحماية
ومخاطرها وحلولها ،ووضع تدخالت
البرامج وأنشطة االستجابة المكملة آلليات
التكيف المجتمعي اإليجابية.
وينبغي إجراء تقييم الحتياجات الحماية
بشكل دوري وبعد إجراء تغييرات جوهرية
على السياق.

ويتم تعريف رصد الحماية بأنها
"عملية منهجية ومنتظمة لجمع
المعلومات والتحقق منها وتحليلها
لفترة زمنية ممتدة من أجل تحديد
انتهاكات الحقوق ومخاطر الحماية
التي يواجهها السكان المعنيون
بهدف وضع االستجابات
الفعَّالة.

وتدعم نظم معلومات إدارة حاالت
الحماية توفير الحماية و/أو التدخالت
الموجهة إلى أفراد أو مجموعات محددة
من خالل إدارة البيانات المتعلقة بحالة
معينة – بد ًءا
بتحديد الحالة وحتى إغالقها.

أمثلة الفئة
الفرعية

ال توجد فئات فرعية لذلك ،وهناك
نظام واحد فقط لهذه الفئة " -إدارة
البيانات السكانية"

• تقييمات سريعة للحماية
• تقييمات متعمقة للحماية
• تقييمات متخصصة للحماية
• تقييمات منسقة لالحتياجات
(المشتركة والمنسقة)
• التقييمات غير المنسقة

• رصد احتياجات الحماية
القانونية والمادية والعينية
• رصد عمليات االعتقال
• رصد حلول مستدامة
• رصد حقوق اإلسكان
واألراضي والملكية
• رصد العودة
• مراقبة الحدود
• رصد حماية الطفل
• رصد العنف القائم على النوع
االجتماعي
• رصد الحالة

• إدارة الحوادث
• المساعدة وإدارة الخدمات
• إدارة حالة تحديد الوضع
والتسجيل
• توفير الحلول
(العودة واالندماج وإعادة التوطين)
• البحث عن المفقودين ول َّم شمل
األسرة
• دعم األفراد المستضعفين (االطفال
والنساء وذوي االحتياجات الخاصة
واالشخاص الذين يتعرضون للتعذيب
والعنف القائم على النوع االجتماعي)
• أنظمة مكافحة النصب واالحتيال
• إدارة حالة حقوق اإلنسان
(بما في ذلك طلبات
اإلجراءات العاجلة)
• إدارة القضايا القانونية (بما في
ذلك اإلسكان واألراضي
والممتلكات)

األساليب

• التقدير  -عن بعد (عبر
األقمار الصناعية ،األجهزة
الالسلكية ،ومصادر
المعلومات الرئيسية ،ووسائل
التواصل االجتماعية ،وبيانات
االتصاالت،
واإلسقاطات اإلحصائية ،طريقة
دلفي)
• التقدير – على األرض (رصد
التدفق وتتبع الحركة وعدد
األفراد،
وعدد الماوي ،ومصدر المعلومات
الرئيسي وقوائم المجتمع)
• التسجيل (الظاهري أو المنزلي أو
الفردي) أو سجالت التعداد/السكان
• الملف التعريفي
• الدراسة االستقصائية
• تثليث مصادر البيانات القطاعية
والمصادر األخرى

• جمع البيانات األولية على المستوى
الفردي واألسري والمجتمعي والمؤسسي
• المالحظات
• مقابالت مصدر المعلومات الرئيسي
• مناقشات مجموعات التركيز
• الملف التعريفي
• الدراسة االستقصائية
• طرق التقييم التشاركية

• المالحظات
• المالحظات
• مقابلة مصدر المعلومات الرئيسي • مقابلة فردية/أسرية
• تقرير الحوادث/الحالة
• مناقشة مجموعات التركيز
• مناقشة مجموعات التركيز
• مقابلة فردية/أسرية
• الملف التعريفي
• اإلحالة
• الدراسة االستقصائية
• اإلحاالت

التعريف

ال يمكن تعديل
الصف

رصد وتقييم استجابة األمن والتوعية بالظروف النظم القطاعية/أخرى التواصل مع
الحماية
(داخل)
المحيطة
المجتمعات
التواصل مع أو داخل
ويقصد بعملية
إن نظم إدارة المعلومات
نظم االمن والحوادث التي ترصد كل من
المراجعة المستمرة والمنسقة
المتضررة
المجتمعات التواصل بين المجتمعات
السكان المتضررين وقدرة الجهات اإلنسانية القطاعية/غير القطاعية هي نظم
لتنفيذ االستجابة لقياس ما إذا

كانت االنشطة المخطط لها تحقق
النواتج المتوقعة ونتائج الحماية
وآثارها اإليجابية والسلبية.
ً
متميزا ،ولكنه يُكمل
يُعد التقييم
عملية الرصد من خالل طرح أسئلة
حول الروابط السببية ،والنظر في
النتائج المقصودة وغير المقصودة.
وال يكون التقييم مستمرً ا،
بل دور ًيا وموج ًها.

المحلية و/أو أفراد المجتمع المحلي
إدارة معلومات تدعم التقييم
الفاعلة على الوصول الجسدي واآلمن إلى
بهدف دعم المشاركة وصنع القرار
والرصد واإلبالغ عن الخدمات
االشخاص المتضررين من األزمات .تفدم
والحصول على الخدمات
والبنية التحتية والمواد والدعم
هذه النظم معلومات حول الوضع االمني
والتعليقات/الشكاوى والشفافية والرصد
العام والمسائل المتعلقة بمساحة المساعدات العيني الذي يعزز نتائج الحماية
القانونية والمادية ،ولكنها ال تخضع والتقييم والقدرات القيادية أو المجتمعية.
اإلنسانية وإمكانية وصولها
(بما في ذلك سالمة الموظفين) ،وغيرها من مباشرة أو حصرً ا إلدارة الجهات
الفاعلة في مجال الحماية.
المخاوف .ويتمثل أحد أوجه االختالف
الرئيسية بين هذه النظم ورصد الحماية في
هذا الجانب من جوانب وصول المساعدات
اإلنسانية.

• رصد البرنامج/االستجابة/النتائج
• رصد العملية
• التقييم (التلخيصي ،والتكويني)

• تحليل وتقييم النزاع والوضع/تقرير
الحالة
• رصد الوضع وتحليل السياق (التحليل
االجتماعي والسياسي واالقتصادي ،بما في
ذلك وضع السيناريو والتخطيط للطوارئ)
• تقييم المخاطر األمنية واإلبالغ عن
الحوادث األمنية/التحديثات بما في ذلك
تخطيط النقاط الساخنة؛ مسح وتقييم
األلغام والذخائر غير المنفجرة (عدد
األلغام والذخائر غير المنفجرة،
والمواقع المعروفة و/أو التي تم اإلبالغ
عنها ،والمناطق التي أزيلت األلغام منها
وحوادث األلغام)
• تقييم األسلحة الصغيرة واألسلحة
الخفيفة ( )SALW
• رسم خرائط الجهات الفاعلة (بما في
ذلك أطراف النزاع) ومناطق سيطرة
العناصر المسلحة والمواقع والتحركات
واالرقام والتقاطعات واالشتباكات
والحوادث االمنية االخرى)
• السالمة (الهجمات على الموظفين أو
التهديدات)
• تحليل/تحديث حالة البنية التحتية
االنسانية أو المجتمعية والجهات الفاعلة
االنسانية و/أو قوات حفظ السالم
• تقييم سالمة المجتمع

• الصحة
• المياه والصرف الصحي والنظافة
الشخصية
• مواد اإلغاثة
األساسية/المساعدة المادية
• الغذاء والتغذية التكميلية
• المأوى
• تنسيق المخيمات وإدارة
المخيمات

• المالحظات
• الدراسة االستقصائية
• مقابلة مصادر المعلومات الرئيسية
• مناقشات مجموعات التركيز
• اإلجراء السابق والالحق/
النشاط  /رصد المساعدة
• المراجعة التكرارية
• النماذج واألطر المنطقية

• المالحظات
• مقابلة مصدر المعلومات الرئيسي
• مناقشة مجموعات التركيز
• مقابلة فردية/أسرية
• الوسائط االجتماعية
• وسائل اإلعالم
• المصادر المفتوحة والمغلقة
• االستشعار عن بعد

ا .األساليب اإلنسانية
• نظام اإلحالة
• الملف التعريفي/دراسة استقصائية • المالحظات
• الملف التعريفي/دراسة استقصائية
• المالحظات
• مقابلة مصدر المعلومات الرئيسي • التقارير واإلحاالت
• مناقشات مجموعات التركيز
• مناقشة مجموعات التركيز
• مقابلة :مصدر المعلومات
• مقابلة فردية/أسرية
الرئيسي ،الفردي أو األسرة
• الرصد :االنترنت أو اإلعالم أو
وسائل التواصل االجتماعية التي
يستخدمها السكان أو المجتمعات
المتضررة
ب الطرق المجتمعية
• المراقبة أو االتصال المباشر
• الرصد :االنترنت أو اإلعالم أو
وسائل التواصل االجتماعية التي
يستخدمها السكان أو المجتمعات
المتضررة

ا .النظم اإلنسانية (يملكها ويديرها العاملون
في المجال اإلنساني)
• أنشطة المساءلة اإلنسانية :الشكاوى
(اإليجابية/السلبية)
والتعليقات
والخدمات واألنشطة
• نظم اإلبالغ عن النصب واالحتيال
وتتبعه (العاملون في المجال اإلنساني
أو أعضاء المجتمع المحلي)
• نظم المعلومات العامة (بشأن األهداف
أو األنشطة اإلنسانية)
• أنظمة االمن والسالمة (التي يديرها
العاملون في المجال االنساني أو الحكومة)
ب .النظم المجتمعية (يملكها ويديرها
المجتمع)
•  Facebook, Twitterفايسبوك وتويتر
وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي.
• التطبيقات المتنوعة التي طورها
المجتمع من أجل صنع القرار
المجتمعي/الفردي

أمثلة محددة

• مصفوفة تتبع النزوح
(منظمة الهجرة الدولية)
• النطاق (برنامج األغذية العالمي)
• بوابات الويب التشغيلية
(المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين)

• تقييم سريع لحماية الطفل
• مجموعة الحماية ( RPATأداة تقييم
سريعة للحماية) ()RPAT
• التقييم السريع األولي متعدد
القطاعات/المجموعات (مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية)
• تقييم االحتياجات لحاالت الطوارئ الخاصة
بالالجئين (المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين)

• نظام إدارة معلومات العنف
القائم على نوع الجنس
(اليونيسيف/لجنة اإلنقاذ
الدولية/المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين)
• التعيين االستشاري :حماية الطفل
المشتركة بين الوكاالت
(اليونيسيف)
• قاعدة بيانات حالة حقوق
اإلنسان (سرية) (مكتب
المفوض السامي لحقوق
اإلنسان)
• نظم رصد حقوق االنسان

• قاعدة بيانات حالة حقوق اإلنسان،
مجلس اإلعاقة بشارع هامبتون
(( )HRDBسري
 مكتب المفوض السامي لحقوقاإلنسان)
• منسق االتصاالت
(قانون اإلسكان الدولي)
• قاعدة بيانات حماية الطفل المشتركة
بين الوكاالت (اليونيسيف)
• برنامج ( Primeroاليونيسيف)
• قاعدة بيانات التتبع (اللجنة الدولية للصليب
األحمر)
• برنامج بروجريس )(ProGres
ونظام المعلومات ومساعدة الالجئين
)( (RAISمفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين)
• برنامج ( Prot6اللجنة الدولية للصليب
األحمر)

• قاعدة بيانات ActivityInfo
(1اللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت)
• األسئلة الخمسة األساسية
(لماذا وماذا وأين ومتى ومع من
وكيف)
• أنظمة الرصد التابعة للوكاالت
واللحنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت

• قاعدة بيانات أمن دائرة األمم المتحدة
لإلجراءات المتعلقة باأللغام
• دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة
باأللغام لقاعدة بيانات نظام إدارة
المعلومات لإلجراءات المتعلقة باأللغام
• الحوادث األمنية وقاعدة بيانات وصول
المساعدات اإلنسانية مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ()OCHA
• نظم اإلنذار المبكر (الحكومة واألمم
المتحدة والمنظمات غير الحكومية وعلى
مستوى المجتمع)
• نظم تتبع األمن والوصول والسالمة
ومصفوفات اإلنذار المبكر واألمم المتحدة
وإدارة عمليات حفظ السالم
• نظم المعلومات العالمية ()GIS

• أنظمة تمويل وتوزيع المواد غير
الغذائية واإلغاثة األساسية
• برنامج ( TWINEمفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين والشركاء)
• بيانات رصد الصحة العالمية
(منظمة الصحة العالمية)
• قاعدة بيانات الوفيات
(منظمة الصحة العالمية)
• مبادرة البيانات الصحية األساسية
اإلقليمية لمنظمة الصحة للبلدان
األمريكية
• منصة سكوب االلكترونية
”( “SCOPEبرنامج األغذية
العالمي)
• برنامج ( LENSشركاء مختلفين)

• اإلنترنت :فايسبوك ويوتيوب
وغيرها.
• الهاتف (الخطوط الساخنة ،والمكالمات
المباشرة ،والرسائل القصيرة)
• البث :الراديو أو التلفزيون
• وسائل اإلعالم المطبوعة :المنشورات
والملصقات

المخرجات
(البيانات
والمعلومات)

فيما يلي مخرجات نظم البيانات
السكانية :لمحة موجزة أو معلومات
متكررة عن أعداد السكان ،ويفضل أن
تكون غير مصنفة حسب العمر والجنس
والمكان (الذي يعيش/عاش فيه الناس).
وتشمل أيضًا :تصنيف المعلومات
اإلنسانية ،واالحتياجات المحددة ،ونقاط
الضعف أو الخصائص السكانية األخرى
كالتعليم والمهارات والمهنة والظروف
المعيشية.

فيما يلي مخرجات نظم رصد
فيما يلي مخرجات نظم تقييم احتياجات
الحماية :البيانات والمعلومات الكمية والنوعية الحماية :البيانات والمعلومات
عن وضع الحماية (التهديدات والقدرات ونقاط الكمية والنوعية بشأن بيئة
الحماية واتجاهات الحماية مع
الضعف) في زمان ومكان محددين (حسب
مرور الوقت وانتهاكات الحقوق
تعريف نطاق التقييم وحجمه) ،وتوفير
و/أو المخاطر
المعلومات عن:
• مخاطر الحماية
 تهديدات ونقاط الضعف وقدرات• احتياجات الحماية
السكان المتضررين.
• قدرات وإستراتيجيات التكيف
البيانات الالزمة لصنع القرار:
• • المساعدة أو الدعم الفوري إلنقاذ
• مخاطر الحماية
األرواح
• احتياجات الحماية
• قدرات وإستراتيجيات
البيانات الالزمة لصنع القرارات :ينبغي
التكيف
مشاركة أكبر قدر ممكن من البيانات من أي
• المساعدة أو الدعم الفوري
مجموعة بيانات أولية بشكل منظم ،وحذف
معلومات تحديد الهوية الشخصية .وقد يشمل إلنقاذ األرواح
• االتجاهات التي تم تصميم
ذلك أولويات االستجابة (حذف هذه  -إذ إنها
أنظمة الرصد على أساسها
عملية/تحليل).

فيما يلي مخرجات نظم إدارة الحالة:
معلومات حول احتياجات الحماية
والمخاطر والحوادث لالستجابة للحماية
على المستوى الفردي واإلجراءات
المترافقة المطلوبة المتخذة من قبل من
ومتى ،تخضع لمبادئ السرية
والموافقة.

فيما يلي مخرجات نظم رصد وتقييم مخرجات أنظمة التوعية األمنية
والوضعية هي :البيانات والمعلومات
االستجابة:
البيانات والمعلومات النوعية والكمية النوعية والكمية عن الوضع األمني العام
المتعلقة بالنتائج والمخرجات الفعلية والبيئة التشغيلية.
بما في ذلك معلومات عن وصول
لالستجابة للحماية مقابل
المساعدات اإلنسانية ،وأمن جميع الجهات
األنشطة/التوقعات المخطط لها.
المعنية ،وتحليل السياق والنزاع،
البيانات الالزمة لصنع القرار:
ومؤشرات المخاطر ،ومعلومات عن
• بيانات عن (أداء) المخرجات
المعلومات السياسية والعسكرية
النتائج.
المحددة ومؤشرات (تأثير)
واالجتماعية واالقتصادية في البالد.

فيما يلي مخرجات نظم إدارة
المعلومات القطاعية:
البيانات التي تتعلق مباشرة
بمتطلبات البيانات التشغيلية للقطاع
ويمكن أن توفر بيانات محددة/ذات
صلة بالحماية بشأن االحتياجات
ومخاطر الحماية وقابلية اإلصابة
واالستجابة المطلوبة في القطاعات
المطلوبة (على سبيل المثال:
المؤشرات المستخدمة في نظم
المعلومات القطاعية التي توفر
معلومات حرجة حول الحماية).

فيما يلي مخرجات التواصل مع (داخل)
نظم المجتمعات المتضررة:
البيانات والمعلومات عن:
• المصادر المشتركة والمناسبة للمعلومات
والتواصل داخل المجتمعات المحلية؛
• القدرات المجتمعية ،والموارد،
والمهارات؛
• المعلومات السياقية المحلية (مثل
الحساسيات الثقافية واللغات التي
يستخدمها السكان المتضررون)؛
• احتياجات وشواغل المعلومات ذات
األولوية للسكان المتضررين؛
• تحديثات حول العوامل التي تؤثر
على طبيعة حماية االستجابة (مثل
السياق ،والخدمات اللوجستية،
والمعلومات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية)

ال يمكن تعديل
الصف

البيانات الالزمة لصنع القرار:
• أعداد السكان (الخصائص
السكانية للمتضررين)
• تصنيف العمر والجنس
(وحتى اآلن)
• المكان
• المصادر والمناهج المستخدمة في
جمع أعداد السكان
• المساعدة أو الدعم الالزم إلنقاذ
األرواح
وحدات التحليل العامة:
المجموعات السكانية والمكان
والزمان.

البيانات
المتبادلة

• أعداد السكان (الخصائص
السكانية للمتضررين)
• تصنيف بحسب العمر
والجنس "حتى االن"
• المكان
• المصادر واألسلوب المستخدم في
جمع األعداد السكانية

المصادر

• تعداد السكان/السجالت
الوطنية
• الحكومة الوطنية والمحلية
• المتضررون والمجتمعات
المضيفة

البيانات الالزمة لصنع القرار:
• معلومات عن أنشطة إدارة
ً
مصنفة حسب العمر
الحالة،
والجنس ،فيما يتعلق بالغرض
وبالموافقة المستنيرة (بيانات
مجهولة الهوية مقابل بيانات
التعريف الشخصية)
• االتجاهات الخاصة بمن هم ضمن
نظام إدارة الحالة
• إحصاءات حول السكان (نقاط
الضعف والعمر والجنس واألماكن
والمخاطر)
• المساعدة أو الدعم الفوري
إلنقاذ األرواح

وحدات التحليل العامة :الفئات السكانية
المحددة؛ واألماكن؛ والقطاعات القطاعية/
الفرعية ،والزمان ،والتركيز/الهدف من
التقييم.

وحدات التحليل العامة:
المكان ومخاطر الحماية
ومجموعة السكان والمجتمع
والزمان.

استنادً ا إلى تقييم احتياجات الحماية وتحليلها
ينبغي مشاركتها مع المجتمع اإلنساني.
كما يجب مشاركة البيانات بشكل منظم (مع
حذف معلومات التعريف الشخصية).

• معلومات عن الحاجة إلى
المساعدة أو الدعم الفوري
إلنقاذ األرواح
• اتجاهات الحماية
• آليات وقدرات تكيف السكان

• أعداد السكان مصنفة حسب العمر
والجنس ،المرتبطة بإدارة الحالة
وغرضها .إضافة إلى المعلومات
الجوهرية حول البيانات التي تم جمعها
للمساعدة في تحديد اتجاهات الحماية
وانتهاكات حقوق اإلنسان.
• إحصاءات عن نقاط الضعف.
• في حاالت معينة حيث يتم إنشاء
بروتوكوالت مشاركة إدارة الحاالت
للشخص الذي يهتم بالبيانات الحيوية
(اعتمادً ا على استخدام البيانات
وإجراءات التشغيل القياسية القائمة بين
الشركاء.
(البيانات المجهولة مقابل المحددة))

• قادة المجتمع
• المتضررون والمجتمعات المضيفة
• الحكومة الوطنية والمحلية
• الجهات الفاعلة الوطنية في مجال
الحماية والمجتمع المدني
• منظمات الحماية الدولية
• وكاالت الحماية الدولية
• وكاالت األمم المتحدة ومنظماتها
• وسائل التواصل االجتماعية/وسائل اإلعالم

• المجتمع
• قادة النازحين داخل ًيا
• قادة الالجئين
• وكاالت الحماية
األخرى
• الحكومة
• منظمات الحماية الوطنية
• منظمات الحماية الدولية
• وسائل التواصل االجتماعية

• شركاء إدارة الحالة ()IP’s
• األشخاص المتضررون
• الشركاء القطاعيون

قاعدة بيانات أنشأها قسم حماية الطفل في اليونيسيف ليقوم الشركاء بعرض التقدم الشهري.
10262=download.php?id/data.unhcr.org/syrianrefugees

وحدات التحليل العامة :الفرد،
والحالة ،والخطر  /الحاجة،
واالستجابة  /العمل ،والشريك /
الجهة الفاعلة ،والزمان.

وحدات التحليل العامة :المكان،
البيانات الالزمة لصنع القرار:
والعملية ،والزمان ،والهدف من
• تحليل السياق
االستجابة ،واإلطار التحليلي (حذف؟) • تحليل النزاع
• إحصاءات حول الحوادث
األمنية
• الوصول الفعلي إلى المناطق
• أماكن المناجم ومناطق األلغام المزالة
• حالة الهياكل األساسية اإلنسانية
أو المجتمعية
• أماكن وجود العناصر المسلحة
• أمن الموظفين وسالمتهم ،واإلبالغ
عن الوصول (بما في ذلك إحصائيات
عن تهديدات الموظفين/الهجمات)
وحدات التحليل العامة :المكان ،والزمان،
ونوع الحادث ،والقطاع ،والجهة الفاعلة

البيانات الالزمة لصنع القرار:
• البيانات الخاصة بتحديد
األولويات وتنسيق
دعم حماية إنقاذ الحياة بين الشركاء،
حسب المكان والنوع والحاجة.
• مجموعات البيانات التشغيلية
األساسية (( )FODSحذف؟)
وحدات التحليل العامة :المكان
والقطاع والجهة الفاعلة
والمجموعات السكانية واألولوية
والزمان.

البيانات الالزمة لصنع القرار:
• التوعية بالظروف المحيطة
• فهم وتتبع وربما االستجابة للبيانات
المستمدة من المجتمعات والمعلومات
وحدات التحليل العامة :المكان،
والمجموعة السكانية ،واحتياجات
المعلومات ،والمشاركة المجتمعية،
والشركاء/الجهات الفاعلة.

• بيانات عن (أداء) المخرجات
المحددة ومؤشرات (تأثير) النتائج.

• إحصاءات حول الحوادث
األمنية
• إحصاءات حول الهجمات أو
التهديدات على الموظفين
• الوصول الفعلي إلى المناطق
• أماكن المناجم ومناطق األلغام المزالة
• حالة الهياكل األساسية اإلنسانية
أو المجتمعية
• أماكن وجود العناصر المسلحة
• أمن الموظفين وسالمتهم
واإلبالغ عن الوصول
• تحليل السياق
• تحليل النزاع

• تحديد األولويات وتنسيق دعم
حماية إنقاذ األرواح بين الشركاء،
حسب المكان والنوع والحاجة
*مجموعات البيانات التشغيلية
األساسية

• التوعية بالظروف المحيطة (يصب في
صالح رصد الحماية مثالً) أي من
المعلومات التي قد تسبب قلق/ذعر/رفاهة
األفراد النفسية أو التوافق على الممرات
اإلنسانية ووصول المساعدات
• أولويات المجتمع ومخاوفه المحددة
حول الحماية ،بما في ذلك ،احتياجات
البيانات والمعلومات

• أي شخص مستهدف من
استجابة الحماية
• األشخاص غير المستهدفين من
االستجابة ولكنهم يتأثرون بها،
بشكل مباشر أو غير مباشر
(كالمجتمعات المحلية)
• الموظفون
• الشركاء المنفذون
• الحكومة

• المجتمعات واألشخاص المتضررون
• السلطات والشرطة والجيش
• الجهات الفاعلة اإلنسانية
• قوات حفظ السالم ،الشرطة
الدولية
• مؤسسات البحوث واألوساط
األكاديمية
• الجهات الفاعلة في مجال التنمية
• موظفو المنظمات والوكاالت
المعنية

• البرامج والتدخالت القطاعية

• المجتمع (األفراد واألسر ،ومجموعات
محددة)
• اللجان المنشأة -
بما في ذلك قادة الالجئين/قادة النازحين داخل ًيا
• المنظمات المجتمعية
والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
• الشبكات الوطنية (كمجموعات الشباب؛
ومجموعات الكشافة)
• األعمال (خصوصًا شركات اإلعالم
واالتصاالت)
• وسائل اإلعالم المحلية  -اإلذاعة
الصحفية والتلفزيون ،والمواقع االلكترونية
• وسائل التواصل االجتماعي

ما هي إدارة المعلومات الخاصة بالحماية

عملية إدارة المعلومات الخاصة بالحماية ()PIM
"عمليات مبدئية ومنتظمة وتعاونية لجمع ومعالجة وتحليل وتخزين ومشاركة واستخدام البيانات والمعلومات لتمكين اإلجراءات المستنيرة باألدلة للحصول على
نتائج حماية الجودة".

تعطي عملية إدارة المعلومات الخاصة بالحماية نظرة عامة على الخطوات الواجب اتباعها عند تنفيذ نظام إدارة المعلومات الخاصة بالحماية أو بعد دورة إدارة المعلومات الخاصة
بالحماية.

مبادئ إدارة المعلومات الخاصة بالحماية
تكمن المبادئ التالية في وصف جميع نظم إدارة المعلومات الخاصة بالحماية ،بغض النظر عن أغراضها وأساليبها ومنتجاتها:

تقييم مجال

التي تركز على الناس وتشملهم :سوف يتم توجيه أنشطة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية حسب مصالح ورفاهية السكان ،الذين يجب أن يشاركوا في جميع المراحل ذات الصلة
بإدارة المعلومات الخاصة بالحماية .يجب أن تراعي أنشطة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية العمر والجنس وقضايا التنوع األخرى.

تصميم نظم
إدارة
المعلومات

المعلومات

تقييم األثر

تنفيذ نظم إدارة
المعلومات

ضررا :يجب أن تتضمن أنشطة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية تقييم المخاطر واتخاذ الخطوات ،إذا لزم االمر ،لتخفيف المخاطر المحددة .يجب أن ينظر تقييم المخاطر في
ال تلحق
ً
العواقب السلبية التي قد تنجم عن جمع البيانات واإلجراءات الالحقة أو تقديم الخدمات طالما يجري تنفيذ نشاط إدارة المعلومات الخاصة بالحماية.

تحديد الغرض والمعلومات

والمعلومات

مراجعة البيانات

تصميم مع المجتمعات المحلية

إنشاء شبكات لتبادل المعلومات

تطوير نظام إدارة المعلومات

تجميع البيانات

التخزين والمحخافظة

العملية والتحليل

النشر
والمشاركة

مراجعة مشاركة المعلومات

مراجعة نظام إدارة
المعلومات

م

مراجعة آثار
الحماية

الغرض المحدد :نظرا للطابع الحساس وغالبا الشخصي للمعلومات الخاصة بالحماية ،يجب أن تقدم إدارة المعلومات الخاصة بالحماية احتياجات وأغراض معلومات محددة .ينبغي أن
يكون الغرض محد ًدا بشكل واضح ،وأن يتم اإلبالغ عنه وأن يتناسب مع كل من المخاطر والتكاليف المحددة إزاء االستجابة المتوقعة ،وأن يستهدف العمل من أجل تحقيق نتائج الحماية،
بما في ذلك مشاركة وتنسيق بيانات المعلومات الخاصة بالحماية.
الموافقة المستنيرة والسرية :ال يمكن جمع المعلومات الشخصية إال بعد تقديم الموافقة المستنيرة من قبل الفرد المعني ،ويجب أن يكون الفرد على بينة من غرض الجمع .عالوة على
ذلك ،يجب شرح السرية بوضوح للفرد قبل جمع المعلومات.

تحديد الغرض واحتياجات المعلومات :تحديد الغرض من نظام المعلومات واحتياجات المعلومات ذات الصلة (تقييم وتنظيم المعلومات وفهم البيئة المحيطة ومصادر المعلومات والسياق
المحدد)

عن ال م سؤول ية ت ت ضمن .ال ب ي نات وحماي ة ال ب يان ات خ صو ص ية ال ب يان ات عن ال م سؤول ية ت تخطى :ال ب يان ات وأمن وحماي ة م سؤول ية
ال ش عوب ل تح س ين ال ب يان ات وا س تخدام االن سان ي ال عمل ت وج يه ال ى ت س عى ال تي وال م ناهج ) (3واألهداف ال م بادئ من عدد ال ب يان ات
ت ل تزم أن ي جب .ال ب يان ات وأمن ال ب يان ات ل حماي ة ال دول ية ب ال م عاي ير االل تزام خ الل من م سؤول ة ب طري قة م ض ي ف يهم وح ياة ال م تأث رة
حماي ة ت تم أن ال م ع ن ي ين ل أل شخاص ي حق )4(.ال ب يان ات وأمن ال ب يان ات حماي ة وم عاي ير ال دول ي ب ال قان ون وال م ع لومات ال ب يان ات ن شاطات
.ال دول ية ال ب يان ات حماي ة ل م عاي ير و قوا ف ب يان ات هم

مراجعة البيانات والمعلومات :مراجعة البيانات الثانوية/القيام باستعراض نظري (تحليل البيانات الحالية التي تعطي وتضيف إلى السياق والمصادر واألهداف المزيد من التوضيح حول
احتياجات المعلومات)

الكفاءة والقدرات :تتحمل الجهات الفاعلة التي تشارك في أنشطة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية مسؤولية ضمان تنفيذ أنشطة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية من قبل موظفي إدارة
المعلومات والحماية الذين لديهم الكفاءات األساسية إلدارة المعلومات الخاصة بالحماية وقد تم تدريبهم بشكل مناسب.

تقييم مجال المعلومات

تصميم نظم إدارة المعلومات
تصميم مع المجتمعات المتضررة :العمل مع المجتمع لتحديد أولويات الحماية وجمعها وفهمها
إنشاء شبكات لتبادل المعلومات :إنشاء شبكة التنسيق والحفاظ عليها وتبادل المعلومات مع األطراف المعنية

النزاهة :يجب اتخاذ جميع خطوات دورة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية بموضوعية ونزاهة وشفافية مع تحديد التحيز والحد منه.
التنسيق والتعاون :وعلى جميع الجهات الفاعلة التي تنفذ أنشطة برنامج إدارة المعلومات أن تلتزم بالمبادئ المشار إليها أعاله وأن تعزز التعاون والتنسيق األوسع بين البيانات
والمعلومات ،داخليا ً  -سوا ًء بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ،أو خارجيًا  -مع األطراف المعنية األخرى .ويجب أن تتجنب أنشطة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية قدر اإلمكان،
ازدواجية الجهود األخرى إلدارة المعلومات الخاصة بالحماية وأن تعتمد بدالً من ذلك على الجهود واآلليات القائمة.

ً
استنادا إلى الغرض المحدد والتناسب
تطوير نظام إدارة المعلومات :تصميم منهجية لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالحماية وتحليلها وتبادلها وتخزينها ونشرها

تنفيذ نظم إدارة المعلومات
جمع البيانات :جمع البيانات على أساس الغرض المحدد

كيفية استخدام مصفوفة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية

التخزين والمحافظة تخزين البيانات الخاصة بالحماية وعناصر أخرى ،كمراجعة البيانات الثانوية ،وبروتوكوالت مشاركة المعلومات والتقارير ،وحفظها وإيقاف تشغيلها أو وضعها في
األرشيف

يمكن استخدام مصفوفة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية من قبل أي شخص يسعى إلى رسم خرائط أو فهم أو تحديد نظم إدارة المعلومات الخاصة بالحماية ،إما بشكل عام أو للقيام
ب عملية محددة .ويشمل ذلك موظفي الحماية ،ومكاتب إدارة المعلومات ،وموظفي التسجيل ،واإلدارة العليا ،والشركاء المنفذين ،وغيرهم .كما يمكن استخدام مصفوفة إدارة المعلومات
الخاصة بالحماية في أي مرحلة من مراحل االستجابة ،بدءًا من االستعداد إلى الحلول.

العملية والتحليل :تفسير وتحليل ومراجعة البيانات والمعلومات إلعالم التخطيط واالستجابة ووضع االستراتيجية

هناك عدد من الطرق للبدء باستخدام المصفوفة:

النشر والمشاركة :نشر النتائج والبيانات واألساليب بأمان وف ًقا لنهج تبادل المعلومات وتصميم المشروع ،وذلك بموجب توجيهات حماية البيانات

• يمكنك البدء في الجزء العلوي مع فئة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية ،مما يتيح قراءة التعريف والتفسيرات.

تقييم األثر
مراجعة تأثيرات الحماية :النظر في تأثيرات الحماية ومراجعتها من حيث اتخاذ القرارات المستنيرة والمناصرة
مراجعة نظام إدارة المعلومات :مراجعة البيانات والمعلومات لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع الغرض المحدد ،وتتناسب مع النتائج أم ال
مراجعة تبادل المعلومات :مراجعة االمتثال لبروتوكوالت تبادل البيانات واإلجراءات والشبكات واالتفاقات والحفاظ عليها

وتجدر اإلشارة إلى أن الخطوات األولى في عملية إدارة المعلومات الخاصة بالحماية هي إلزامية – أي تقييم مجال المعلومات ،وتصميم نظم إدارة المعلومات ،وتنفيذ نظم إدارة المعلومات ،وتقييم
األثر .وتتبعها الخطوات الفرعية التي تندرج ضمن هذه الخطوات بطريقة إلزامية أو غير إلزامية ،ولكن ال يتطلب ذلك بالضرورة التنفيذ/االلتزام خطوة بخطوة.

• يمكنك البدء من يسار المعايير ،في الصفوف .إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد عن األساليب المختلفة التي يمكن استخدامها لجمع البيانات في نظم إدارة المعلومات الخاصة بالحماية ،يمكنك البدء بهذا
الصف والقراءة عن الطرق المستخدمة لكل فئة من إدارة المعلومات الخاصة بالحماية.
• يمكنك أيضًا البدء على وجه التحديد بصف النتائج .يعتبر هذا ً
مفيدا بشكل خاص إذا كنت تعرف ما تحتاج إليه (كنتائج) ولكنك ال تعرف أي نظام إدارة معلومات حماية سيكون أنسب لتحقيق الهدف.
وبالمثل ،إذا كنت قد استخدمت المصفوفة لرسم خريطة ألنواع األنظمة التي يتم استخدامها من قبل الزمالء داخل العملية أو السياق الخاص بك وتصنيفها ،فإنه يمكنك تحديد ما المنظمة التي قد تكون
مصدرًا للبيانات أو المعلومات التي تبحث عنها.
يمكنك تخصيص مصفوفة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية لتعيين أو تتبع نظم إدارة المعلومات الخاصة بالحماية التي توجد في عمل السياق .لن تتغير صفوف التعريف والنتائج ألن هذه الخصائص هي
التي تميز فئات إدارة المعلومات الخاصة بالحماية عن بعضها البعض .بالنسبة لجميع الصفوف األخرى في مصفوفة إدارة المعلومات الخاصة بالحماية ،فقد يعتمدها الزمالء أو يضيفون أو يحذفون األمثلة
الموجودة لتعكس محتواها.
ويمكن االطالع على موارد إضافية عبر اإلنترنت على العنوان التاليpim.guide :

