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استخدام قاعدة بيانات الحاالت

أسئلة وأجوبة

لماذا نستخدم قاعدة بيانات للحاالت؟

قاعدة بيانات الحاالت توفر إطاللة عىل جميع الحاالت الخاضعة
للرصد .تخدم عدة أغراض:
ت
ال� تتم ،أو المتابعة
)1إدارة الحاالت :تخطيط وتعقب أعمال المتابعة ي
المطلوبة لكل حالة.
)2التحليل والتخطيط :مع الوقت ،تساعدك قاعدة البيانات عىل
ف
يش� إىل
فهم أنساق وأنماط معينة ي� االنتهاكات .هذا التحليل قد ي
مناطق وموضوعات تحتاج لالنتباه ،وهي قاعدة مهمة ش
للم�وعات
المستقبلية.
ت
)3الرصد
ال� قد تتطلب
والتقييم :التعرف عىل ي
التغ�ات والثغرات ي
أ
ف
ف
ً
تعديال ً ي� النشطة اليومية .سوف يساعدك هذا أيضا ي� التوصل
للممارسات الفضىل والدروس المستفادة.
البالغ والمنارصة :توليد الرسوم التوضيحية (جرافيك) والخرائط
 )4إ
ن
المانح� والمواد الخاصة بالمنارصة.
البيانية الالزمة لتقارير
ي

ت
ال� يجب ضمها
ما المعلومات ي
للقاعدة وكيف فيجب تنظيمها؟

يعتمد هذا عىل كيف قمت ي� البداية بجمع المعلومات وكيف
ستستخدم قاعدة البيانات.

•

انظر عينة قاعدة البيانات التوضيحية.

ن
كيف
يمكن� تحليل معلومات
ي
قاعدة البيانات؟
ف

باستخدام القوائم  drop down listsي� قاعدة البيانات يمكنك بسهولة
استخالص المعلومات والمقارنة بينها:
قم ت
بفل�ة الحاالت بمعياري الموقع واالنتهاك :يُظهر هذا لك إن
ف
كان عدد االنتهاكات � تزايد ،أو تناقص ،أو تباين صعوداً وهبوطاً
ف� منطقة بعينها عىلي مر الزمن .يساعد هذا ف� أعمال التخطيط و�ف
ي
ي
ي
التأث� المتحقق.
رصد ي

•

•

ن
الجا� ت
ت
والف�ة الزمنية :يُظهر هذا
قم بفل�ة الحاالت ف بمعياري ي
لك أوقات الذروة ي� “النشاط” وإذا كانت تتصادف مع تطورات
أخرى بك�ى تحدث ف ي� ذلك الوقت (مثال :االنتخابات ،العمليات
العسكرية) .هذه معلومات مفيدة ألغراض الوقاية والمنارصة.
قم ت
البالغ :يساعد
بفل�ة الحاالت بمعياري تواريخ الوقائع وتواريخ إ
ت
ال� تتطلب المزيد
هذا ف ي� التعرف عىل مشكالت تواصل
الضحايا ي
الكب� ي ن
التقص والتحقيق.
من
[ب� وقت وقوع االنتهاك
التأخ� ي
ي
ي
ف
يش� ألن الضحايا يجدون صعوبة ي� الوصول
البالغ به] قد
وتاريخ
إ
ي
تش� ألن الضحايا
لمنظمتك .الزيادة المفاجئة ف ي�
التأخ�ات قد ي
ي
يواجهون تحديات جديدة ف ي� التواصل مع منظمتك.
قبل الخروج باستنتاجات عامة ،تحقق من المصادر أ
الخرى (مثال:
ت
ال� تعمل ف ي� نفس المناطق) للتأكد مما إذا كان
المنظمات الزميلة ي
تحليلك صحيح.

•

أ
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