
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات إدارة: 5المعيار[1]

 في سياق االستجابة اإلنسانية، هناك أربع فئات عريضة لمعلومات "حماية األطفال" في العمل اإلنساني التي تتطلب اإلدارة: [2]

 استجابة حماية الطفل والصورة العامة لالستجابة اإلنسانية.معلومات حول[3] (1

: رصد 6)انظرالمعيار  معلومات عن حالة األطفال في سياق معين،النظر فى عوامل خطر محددة و أنماط انتهاك حقوق الطفل.[4] (2

 حماية الطفل(

وهذا ينطوي على استخدام  باالستراتيجية. لتوليد 'المعرفة' بحاالت الطوارئ ودعم اليات التنسيق التخاذ قرارات مستنيرة[5] (3

 البيانات التي تم جمعها من داخل المجموعات/القطاعات، عبر مجموعات/القطاعات، والمجتمع اإلنساني أكبر.

 إدارة الحاالت(. - ١٥طفل محدد. )انظر المعيار رقم معلومات حول[6] (4

 
وهذه الفئات من المعلومات تكون مجهولة الهوية وموحدة وُمعالجة ومحللة و ملخصة ، ويتم تبادلها إلبالغ االستراتيجيات والقرارات [7]

عندما يكون ذلك مناسباً، ووفقا لحماية البيانات وبروتوكوالت تبادل المعلومات، ينبغي تبادل  [8]البرنامجية المتعلقة بحماية األطفال. 

هذا المعيار ال يهدف  [9]-ت مع األطراف الفاعلة ذات الصلة لتعزيز التنسيق، بما يشمل إبالغ صنع القرار االستراتيجي والدعوةالمعلوما

إلى استبدال األدوات الموجودة والدورات تدريبية إلدارة المعلومات، ولكن بدالً من ذلك يوفرمعايير إدارة المعلومات من منظور حماية 

 الطفل.
 
رة إدارة المعلومات تتكون من عدة مراحل، التى قد لخصت إلى ثالث مراحل رئيسية لهذه الوثيقة التوجيهية، التى تكون؛ جمع دو [10]

 البيانات والتخطيط؛ تجهيز البيانات وتحليلها؛ ونشر المعلومات. 
[11] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة للمراجعين

 (SMPCللمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني ) 2012هذه المسودة نسخة محدثة من معايير عام 

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

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

إعداد توجيهات حول كيفية وليست . معايير ( عبارة عنSMPC)يرجى العلم بأن المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني 

يجب   يجب تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد في حماية الطفل في العمل اإلنساني. لماتقدم المعايير القواعد األساسية البرنامج. 

 كيفية تحقيق المعايير. ممارسين الرجوع إلى ملفات اإلرشادات الموجود بقسم المراجع للحصول على معلومات عن lعلى ال

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

هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟ هل يمثل أفضل   عند القراءة في هذا المستند يُرجى األخذ في االعتبار: هل هو مفيد للمارسين؟

 ارسات واألدلة؟ ما النقاط غير الضرورية التي يمكن حذفها؟ هل ُتناقش على شكل معايير أم تبدو أكثر وكأنها إرشادات؟المم

 .هنايُرجى استخدام نموذج إبداء المالحظات المرفق الذي يمكن الوصول إليه من   كيفية تقديم المالحظات على هذه المسودة:

 نشكرك على مساهمتك في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل.

http://surveys.phap.org/s3/CPMS-draft2-comments


 

 

 
 
 
 

 المعيار

األطفال فعالة، البرمجة والرصد، المجهزة/تحليلها ونشرها، مع االحترام الالزمة الستراتيجيات حماية يتم جمع معلومات محدثة  [12]

 -الكامل للسرية وحماية البيانات والبروتوكوالت، وتبادل المعلومات ووفقا لمبدأ "عدم إلحاق الضرر" والمصالح الفضلى لألطفال

 

 اإلجراءات الرئيسية 

 جمع البيانات والتخطيط

املين في المجال اإلنساني، تطوير وتكييف وترجمة اإلجراءات واألدوات المعيارية إلدارة المعلومات بالتعاون مع سائر الع [13] 5.1

العنف القائمة على نظم ادار المعلومات الوطنية أو غيرها  )مثل نظام معلومات إدارة الحاالت، وأدوات رصد  الحاالت والتقييم ]مثل 

؛ أدوات رصد االستجابة الالزمة لتعقب تغطية ونوعية التدخالت حماية بحقوق الطفل [ضد األطفال، ورصد الحوادث الخطيرة المتعلقة 

 الطفل؛ الدورات التدريبية المتعلقة بإدارة المعلومات؛ وحماية البيانات وبروتوكوالت تبادل المعلومات(.

 ذلك أدوات مراقبة االستجابة. ضمان االستخدام الفعال ألدوات جمع البيانات )وتحسين جودة البيانات( ، بما في[14] 5.2

مع مجموعة تنسيق حماية الطفل ذات الصلة ، تحديد احتياجات البيانات المتفق عليها وجمع البيانات التاريخية وأحدث البيانات [15] 5.3

اق وإنشاء قيمة أساسية المتعلقة بالمخاوف األساسية لحماية الطفل ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمجموعات المعرضة للخطر في السي

مشتركة بين الوكاالت لمجموعة متفق عليها من المخاوف ذات األولوية المتعلقة بحماية الطفل )مثل المخاوف المتعلقة بالرعاية البديلة 

ات المتاحة )انظر لألطفال ورفاهية األطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال واالنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ، وما إلى ذلك( باستخدام البيان

 (.15و  4المعيارين 

تأكد دائًما من أن جمع البيانات وتحليلها مصنفين حسب الجنس والعمر واإلعاقة كحد أدنى. ويشمل ذلك أثناء تخطيط [16]  5.4

 السيناريو للتأثير المحتمل لألزمات. 

هلة االستخدام وسهلة الفهم ومدعومة بالقدرات التقنية إتاحة أنظمة رقمية موثوقة )مع شروط استخدام واضحة للسرية( تكون س[17] 5.5

 المناسبة لتعزيز العمليات األساسية إلدارة المعلومات . 

وفي الحاالت التي يحتمل أن تكون فيها التحركات السكانية عبر الحدود ، ينبغي النظر في مدى الحاجة إلى تنسيق نظم إدارة [18] 5.6

 وى اإلقليمي في تدابير التأهب. المعلومات بين البالد على المست

المجموعات والجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى ذات الصلة ، تطور أو تتبنى أدوات لرصد تنسيق بالتعاون مع حماية الطفل [19] 5.7

( ، 5Wاالستجابة ) وتحليل اتجاهات / مخاوف حماية الطفل واالستجابة ، بما في ذلك رصد الحالة ، ومراجعة البيانات الثانوية ، ومراقبة

 وأدوات أخرى لتتبع التقدم واالحتياجات والفجوات ) مصنفة حسب العمر والجنس واإلعاقة( ، بناًء على الجداول الزمنية المتفق عليها. 

 حيثما أمكن،قم باستخدام منصات اإلنترنت التفاعلية التى تقوم بتحليل البيانات لتحسين وظيفة تحليل الثغرات. [20] 5.8

 لجة وتحليل البياناتمعا

 االستثمار في بناء القدرات على مهارات تحليل البيانات للموظفين والشركاء ونقاط االتصال المحلية.[21] 5.9

 نشر المعلومات

ضمان توحيد المعلومات على مستوى السكان وتحليلها ومشاركتها مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ، بما في ذلك المجتمع [22 5.10

 -والسكان المتضررين  -إن وجود نظام لتقديم التغذية المرتدة ألولئك الذين قدموا المعلومات [23]محلي واألطفال حسب االقتضاء. ال

 سيعزز المساءلة ، ويدعم وظيفة الدعوة التى يقوم بها فريق التنسيق. 



 

 

 

 المقياس

 

 

 المالحظات التوجيهية

 التصنيف 5.1

تصنف المؤشرات حسب الجنس والعمر واإلعاقة في كل مرة يتم إحصاء األعداد أو النسب المئوية لألطفال، للحصول على بيانات [32]

الجنس والعمر واإلعاقة هي محّددات عالمية [33]حول كيفية تأثير أي خطر أو برنامج )أو عدم تأثيره( على األطفال بشكل مختلف.  

 د تكون العوامل اإلضافية ذات صلة أيًضا في سياقك. ق[34]موجودة في أي مجتمع.  

 جمع البيانات 5.2

 تجنب األخطاء الشائعة:[35]

 [36] بما في ذلك بيانات التعريف الشخصية والبيانات  -جمع بيانات "التي ال بأس في معرفتها": ال يجب جمع المعلومات

ومدى عمقها بشكل واضح ومالم يتم الحصول على قبول / موافقة  ما لم يتم تحديد الغرض من استخدامها وطبيعتها -البيومترية 

 واعية.

 [37].استخدام مصطلحات تمييزية أو مؤذية تساهم في وصم األطفال المعرضين للخطر 

 [38].استخدام مؤشرات معقدة، أو المؤشرات التي ال تتماشى بصورة فعلية مع المخرجات المدروسة 

 [39] معروفًا كيف سيتم استخدام المعلومات في النهاية.جمع البيانات عندما ال يكون 

 [40] .على سبيل المثال، وجود مواعيد نهائية مختلفة بين [41]جمع البيانات بطريقة غير منسقة، مما يؤدي إلى االزدواجية

ير متسق ]مقارنة منظمات التدخل لإلبالغ عن البيانات، مما يؤدي إلى "تأخر البيانات" بمرور الوقت وبالتالي إجراء تحليل غ

 المالحظات الهدف المؤشر

عدد العمليات التي تستخدم حالياً األدوات متفق عليها و مشتركة [24].5.1

بين الوكاالت : التقييم أو رصد الحالة ،من وماذا و أين و متى ، وإدارة 

 الحاالت 

3/3
 

(1 )
[30]

قد يحتاج إلى التعديل حيث أن 

بعض الوكاالت لن تشارك في إدارة 

 الحاالت 

 

(2 )
[31]

يجب تعريف النهج األخالقي 

للمعلومات على مستوى السكان على 

المستوى القطري ، ولكن يمكن أن يشمل 

هذا التعريف على احترام مبادئ مثل: "ال 

ضرر ،" مصلحة الطفل الفضلى ، سرية 

 المعلومات ، إلخ.

النسبة المئوية لموظفي الوكاالت المشاركة المشمولين في المسح [25]. 5.2

معارفهم حول عملية مشاركة المعلومات عند والذين يستطيعون التعبير عن 

 إدارة الحاالت

100%
 

النسبة المئوية لجامعي البيانات الذين تم تدريبهم لمدة يوم واحد [26].5.3

 على األقل قبل البدء بجمع المعلومات

100% 

مبادئ  5النسبة المئوية لجامعي البيانات الذين يستطيعون ذكر [27]. 5.4

 يجب اتباعها لدى جمع البيانات أخالقية على األقل

80% 

النسبة المئوية لمقترحات المشاريع المدروسة المتعلقة بحماية [28].5.5

الطفل ضمن االستجابة لحاالت الطوارئ التي تظهر فيها صالت جوهرية 

بالمعلومات التي تم جمعها أثناء عملية )عمليات( التقييم المشتركة بين 

 الوكاالت

80%
 

النسبة المئوية لألطفال أو أولياء األمور أو القائمين على الرعاية [29].5.6

المشمولين في المسح والذين يتذكرون أنهم أعطوا موافقة واعية قبل إجراء 

 المقابالت

90%
 



 

 

أداء المنظمات في وقت معين، في حين ال تشير بياناتها إلى اإلطار الزمني نفسه[؛ أو استخدام مجموعات تصنيف عمرية 

 مختلفة من مصادر مختلفة للتحليل العام. 

 [42] عدة أشهر أو جمع البيانات من دون تحليلها. فعلى سبيل المثال، عدم وضع خطوط األساس لفهم التوجهات على مدى

 سنوات واستمرار تتبع ذلك بطريقة مفصلة.

 معالجة البيانات وتحليلها 5.3

ويمكن أن ينطبق ذلك على نفس عملية التدخل و / أو عبر [44]تجنب العد المزدوج عند تجميع البيانات حول استجابة الشريك. [43]

ضمان تحليل الجوانب البرنامجية بشكل [45]سر وجمع شملها. االجتماعي والبحث عن األ-التدخالت المبلغ عنها مثل الدعم النفسي 

 واضح. ال تستخدم المعلومات دون تنظيف/معالجة أولية وتثليثها مع أصحاب المصلحة المعنيين والبيانات المبلغ عنها سابقا.

 نشر المعلومات  5.4

 60من المتضررين من األزمة" ؛ بدالً من ذلك ، استخدم "طفل  100ال ينبغي تعميم البيانات بشكل غير مالئم )على سبيل المثال "[46]

يجب تجنب تأجيل استخدام [47]فتًى تضرروا باألزمة" أو أدرج نسًبا مئوية من الفتيان / الفتيات على الرقم اإلجمالي(.  40فتاة و 

التعليقات أمًرا هاماً لتحقيق "حلقة مثمرة"  يعد تقديم[48]المعلومات أو عدم استخدامها، وعدم تقديم تعليقات إلى أولئك الذين قدموها. 

أخذ السياق المحلي بعين االعتبار عند تفسير البيانات )على سبيل المثال، قد يكون ارتفاع معدالت عمالة األطفال مؤشراً [49]  فعالة.

 على أن األطفال ضروريون إلعالة األسرة / بقائها(. 

 تدور مديري معلومات التنسيق بين الوكاال 5.5

تعد إدارة المعلومات عنصراً بالغ اإلهمية في التنسيق، وتعمل من خالل نهج الشراكة بين مدير المعلومات ومنسق حماية الطفل / [50]

في معظم االستجابات  [51]جهة التنسيق؛ ويتعين أن يعمل هذين الدورين ومجموعة المهارات معا من أجل التنفيذ الفعال لدور التنسيق. 

 مجموعةتقوم [52] .تنسيق حماية الطفل والهيكل اإلنساني الشاملمجموعة وارئ،  يتم إدراج دور إدارة المعلومات ضمن لحاالت الط

عمليات إدارة المعلومات للقطاع الفرعي لحماية الطفل بأكمله، وضمان الصالت مع الفطاعات األخرى )من تنسيق حماية الطفل بقيادة 

كما أنها مسؤولة عن التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير القيادة فيما يتعلق بالتنمية أو تكييف أدوات  [53] (.أجل تعميم حماية الطفل

وأدوات الرصد؛ وإجراءات التشغيل الموحدة أو حماية البيانات وبروتوكوالت مشاركة الحالة واالستجابة وإجراءات موحدة مثل: 

االت؛ الوحدات التدريبية الموحدة؛ إنشاء فرقة عمل التقييم المشتركة؛ توجيهات بشأن المعلومات؛ نماذج إدارة الحالة المشتركة بين الوك

ويجب  سياقهايجب وضع مثل هذه األدوات في [54]مشاركة نتائج التقييم؛ وتوجيهات بشأن كيفية معالجة احتياجات السكان المتضررين. 

 لمهام ذات الصلة لكل منها.واأن تأخذ في االعتبار جميع المنظمات النشطة في موقع معين و 

 المراجع 

 [55] يرجى اإلطالع على دورة إدارة معلومات الخاصة بمكتب تنسيق الشؤون

  ett/r://///.e/op.ttpstp.shr/h.rh.t.ah/h./p//ltsptth.r/thhlr/spthlhst/to-stslhاإلنسانية:

 [56] :إدارة المعلومات والسياق اإلنسانيett/://s//l..ht///-sh.th.t///lhp2r/rtthr/2/201u/0n/tSoc-

Wept-MP-s/t2hlt.hr-fds./2a  

 [57] القسم الخامس/ إدارة معلومات المعايير المهنية ألعمال الحماية (. 2009لجنة الدولية للصليب األحمر )التنقيح المقبل، ال(

 الحماية الحساسة(

 [58]///.s/tor.hsl 

 [59]///.s/phs..ht  

 [60]ett/r://plltp.shs/ep.hsl/ 

 [61] :مجموعة الحماية العالمية إدارة معلومات الحمايةett/r:///to.l/t2h/  

https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/im-cycle
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/OCHA-What-IM-Guidelines-ENG.pdf
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/OCHA-What-IM-Guidelines-ENG.pdf
http://www.cpims.org/
http://www.cpaor.net/
https://alliancecpha.org/
https://pim.guide/


 

 

 [62] :فريق عمل إدارة المعلومات

-https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/information

group-working-management  

 [63] واشنطن حول تأدية الوظائف عند األطفالوحدة اليونيسف / مجموعة 

 [64] ( دمج االطفال ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني: حماية 2017اليونيسيف )

  ett/://tspt.t.l./.tsha.hsl/2trpltlttt/hohslh.sthr//shthstth..etolالطفل:

 [65].المعايير اإلنسانية لدمج المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقةett/r://e/op.ttt-

t.sl/rth..hsl./e/r.o//lhp2r/2hs/oh.t/e/op.ttpstp.-t.sl/rth.-rtp.2ps2r-ahs-hl2hs-/hh/lh-p.2-

/hh/lh-/tte-2trpltlttthr-cdScM./2a  

https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/information-management-working-group
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/information-management-working-group
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities-ADCAP.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities-ADCAP.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities-ADCAP.pdf

