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جمع ومشاركة البيانات حول
العنف الجنساين
كريستي كرابرتي
يف حني أن املعلومات قد متثل شاهداً عىل شدة الحاجة
وداعياً لألشخاص التخاذ الالزم ،فمن الوارد أيضاً جمعها
وتخزينها ومشاركتها بشكل ينتهك نزاهة وأخالقيات
جمع البيانات .وتكمن قوة هذه التحديات يف اشتاملها
عىل ناجني من أحداث عنف جنساين ،إذ غالباً ما ال
تتوافر موافقتهم يف عملية جمع البيانات ،بل يتم تقاسم
البيانات التعريفية حول الناجي ومقدم الخدمة يف الكثري
من األحيان.
وبغية استيفاء الطلب عىل البيانات مع حامية الناجني
ومقدمي الخدمات ،تم التعاون بني اللجنة الدولية
لإلغاثة وصندوق األمم املتحدة للسكان واملفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إلنشاء نظام إدارة
البيانات ،والذي سيم ّكن مقدمي الخدمات من جمع
وتخزين وتحليل وتقاسم البيانات حول حوادث العنف
الجنساين التي سبق اإلبالغ عنها بصورة نزيهة وأخالقية.
و ُيطلق عىل هذه املبادرة املشرتكة بني الوكاالت "نظام
إدارة املعلومات حول العنف الجنساين" (Gender
Based Violence Information Management
 .)Systemوبإمالء استامرة املوافقة ،يؤكد النظام للناجني
سيطرتهم عىل املعلومات الخاصة بهم ،بد ًء من املقابلة
املبدئية مع العميل.
كام يز ّود النظام مقدمي الخدمات بآلية تقاسم املعلومات
املج ّمعة بشكل آمن وأخالقي من خالل تطوير بروتوكول
لتشارك املعلومات ،حيث يوضح البيانات التي ستتم
مشاركتها ومع من والغرض من مشاركتها.

والتحدي القائم اآلن هو ضامن االستيعاب ّ
املنظم لنظام
إدارة املعلومات حول العنف الجنساين والذي سيسمح

لملجتمع اإلنساين بإنشاء املعايري الجديدة لحامية
العمالء وإيجاد املعلومات الق ّيمة.

ومع زيادة رسعة تنفيذ املسح وانتفاء الحاجة إىل
إدخال البيانات يدوياً ،تقل اعتامدية استخدام الهاتف
عىل املوارد البرشية رغم القيمة التي تحملها املقارنة
املبارشة لجودة البيانات من خالل املقارنة بني استخدام
أساليب املسح القامئة عىل املستندات الورقية وبني
تكنولوجيا الهواتف الذكية يف نفس املنزل.

كريستي كرابرتي ()kristy.crabtree@rescue.org
هي مديرة املعلومات بالفريق الفني لحامية املرأة
ومتكينها التابع للجنة اإلغاثة الدولية
.www.rescue.org/

كام كانت مقارنة التكلفة ،ناهيك عن تكاليف املتعلقة
مبرحلة إعداد املسح وخالله ،مقبولة ،حيث بلغت
تكاليف البدء يف تنفيذ املسوحات الورقية  ٣٥٧٨دوالر
أمرييك باإلضافة إىل  ١٣٦٣دوالر و ٣٩٢٨دوالر لرشاء
هواتف األندرويد .ومع افرتاض رشاء جميع عنارص
املسوحات القامئة عىل املستندات الورقية مرة أخرى
خالل الجولة الثانية من املسح ،فإن هذا يعني توفري
هواتف األندرويد لتكلفة مر ّكبة إجاملية مقدارها
 ٥٠١دوالر أمرييك خالل جولتي املسح .وسيزداد توفري
التكلفة يف كل مسح الحق نتيجة الستخدام الهواتف
الذكية ،عىل الرغم من أن عمرها االفرتايض يُقدّ ر بحوايل
 ١٨شهراً من االستخدام امليداين قبل أن تحتاج إىل
استبدالها .ومن املهم أيضاً مراعاة ووضع ميزانية لقطع
الغيار واإلصالحات.

ميكن الحصول عىل أدوات نظام إدارة املعلومات
حول العنف الجنساين واملزيد من املعلومات عىل:
www.gbvims.org

هواتف األندرويد للمسوحات
حول استخدام الناموسيات
سارة هويباك وماريان سكيلبريورد
تبحث املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
يف جمع البيانات باستخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية
يف العديد من مجاالت عملها مثل تقييم املواقع
وتصنيف الالجئني .ففي عام  ،٢٠١٠ن ّفذت املفوضية
مرشوعاً تجريبياً لتقييم منافع ومضار استخدام
الهواتف املحمولة يف إجراء املسوحات حول استخدام
الشبكات الواقية من البعوض (الناموسيات) يف داداب
بكينيا ،مع مقارنتها بأسلوب جمع البيانات الحايل
والقائم عىل املستندات الورقية .وقد شمل ذلك تقييم
الجدوى والتكلفة واملدة الزمنية واملوارد البرشية.
وتسمح تطبيقات هواتف األندرويد 1املتاحة بجمع
صور مختلفة من البيانات مثل البيانات الصوتية
والنظام العاملي لتحديد املواقع والصور والفيديو
والرمز الرشيطي (أي الشفرة الخيطية) .وصار تحميل
وحفظ سجالت البيانات أكرث سهول ًة ،كام تم التحقق
من البيانات وحفظها يف صيغة قابلة للتحويل والتي
ميكن تحليلها باستخدام برامج التحليل اإلحصايئ
املتخصصة مثل  epiinfoو STATAو .SPSSوللهواتف
أيضاً مزايا إضافية للتحقق من البيانات التي ال توجد
يف املسوحات الورقية ،منها:
 تسجيل املسوحات وقت إدخال البيانات.
 وسم مواقع املنازل التي متت زيارتها بإحداثيات
النظام العاملي لتحديد املواقع.
 تأكيد صور الناموسيات لوجودها الفع ّ
يل.

إن هناك دع ً
ام كبرياً الستخدام الهواتف املحمولة من
جانب القامئني بإجراء املسح يف داداب ومن موظفي
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وذلك
للتزويد بالبيانات يف الوقت املناسب الستخدامها يف
صنع القرارات .وإىل جانب مزاياها األخ��رى ،الحظ
القامئون بإجراء املسح أن استخدام الهواتف يف
املسوحات أقل عبأً من املستندات الورقية وأقل عرضة
لفقدان البيانات .أيضاً ،ساعدتهم هذه الصيغة عىل
اتباع األسئلة بالرتتيب.
تعمل سارة هويباك ()sarah.hoibak@gmail.com
استشارية يف برامج مكافحة املالريا التابعة للمفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يف حني أن
وماريان سكيلبريورد ()schliperm@unhcr.org
هي كبري مسؤويل الصحة العامة بقسم الصحة العامة
ومرض ضعف املناعة املكتسبة باملفوضية.
 .1هو نظام مفتوح املصدر لتشغيل الهواتف الذكية.

UNHCR/S Hoibak

ومع النظر إىل املوارد املتاحة يف األوضاع اإلنسانية ،تم
تطوير نظام إدارة املعلومات حول العنف الجنساين يك
ّ
يوظف التكنولوجيا البسيطة واملوجودة بالفعل .فمن
خالل استخدام برنامج "مايكروسوفت أكسل" ()Excel
كمحور للنظام ،بدالً من عمل قاعدة بيانات مسهبة،
ميكن االنتفاع بهذه التكنولوجيا يف هذا املجال بشكل
أكرب ،خاصة مع األوضاع التي يندر فيها الدخول عىل
شبكة اإلنرتنت وحيث ال تتعدى مهارات استخدام
الكمبيوتر األساسيات .ويضمن استخدام املوارد البسيطة
مثل مايكروسوفت أكسل استدامة النظام ،حتى مع
حركةدوران املوارد البرشية .عالوة عىل ذلك ،ومن أجل
استيفاء حاجة بعض املكاتب لنقل امللفات بني املواقع،
ط ّورت اللجنة الدولية لإلغاثة نسخة كربونية لنموذج
تسجيل البيانات والذي يسمح بنقل امللفات الورقية
بشكل آمن والتخلص من كافة املعلومات التعريفية مع
إمكانية إدخال البيانات يف نفس الوقت.
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ه��ذا إىل جانب تقليل الزمن ال�لازم إلك�مال جمع
البيانات باستخدام الهواتف بشكل كبري ،كام عملت
تكنولوجيا الهواتف الذكية عىل تقليص األيام اإلضافية
الالزمة إلدخال البيانات وتنظيفها وإرسال مجموعات
البيانات.
مخيم إيفو ،داداب ،كينيا

