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الرسية وإدارة المعلومات

تمرين جماعي

المشارك� (احذف أ
الفعال التالية وألصقها ووزع أ
اكتب كل من أ
ين
الوراق الملونة) .عىل جدار أو سبورة بيضاء ،قم بالتقسيم
الوراق عىل
قسم�“ :خطر/خرق الرسية” ت
ين
إىل ي ن
المشارك� قراءة قطع الورق خاصتهم وأن يضعوها ف ي� المكان الذي يرون
و”اح�ام الرسية” .اطلب من
أنه القسم الصحيح .ناقش أية تصنيفات خاطئة أو حاالت تردد أ
(الوراق الرمادية هي المخاطر/الخروقات) .يُمكن الرجوع إىل القائمة

التحض�ية “الرسية” لمزيد من التوجيه أثناء المناقشة.
ي
يتم تخ
الحاال زين ملفات
خزانة مت الورقية ي ف�
وصدة بقفل

تحصل عىل
دائم ًا ما ة المستن ي�ة من
الموافق والد/و يل ا ألمر
ل/ال
الطف إجراء المقابلة
قبل

تضع ف�
المانح ي ي ن تقاريرك أإىل
�
ضحايا النتصوراً لطفال
هاكات

ل طفلة ضحية
تقاب هاك ف� منطقة
النت حة ي ف� المكتب
مفتو ي

ت الحاالت
ملفاك ت�ونية محمية
ا إلل
بكلمة رس

عندما تبلغ منسق آلية
ا
ت لرصد وا إلبالغ بالحاالت
طلب عقد اجتماع
وتأخذ جميع الملفات
ذات الصلة معك عىل
يو إس ب ي�

م طفلة ،وهو
تخ ب� ع دي مجتمعي،
ً قيا
أيضاجندي ًا اغتصبها
بأن

ش
تن� صورة ضحية
انتهاك طفلة عىل موقع
منظمتك

تناقش حالة االنتهاك
مع شقيقك الذي
أ
يعمل محاسباً ف ي� المم
المتحدة

أنت تحمي الملفات
ال ت
لك�ونية بكلمات رس
إ
وتخزنها عىل يو إس ب ي�
تحتفظ بها ف ي� المكتب

فاصيل حاالت
شت
تناق هاكات ف� اجتماع
ي
االنت عة عمل حماية
مجمو
ا ألطفال

ً من استمارات
ددا
عبأت ع بالوقائع اليوم
التبليغ عىل مكتبك ف ي�
وتركتها
المقر

تتفادى إرسال ملفات
رس تية ع نن طريق ال ب�يد
ا إللك�و ي� ،لكن عندما
ت
أنفعل ،فأنت تحرص عىل
تك
م ون جميع الملفات
حمية بكلمات رس

ب من زميل من
تطل ج آخر أن يأخذ
م
برنا رير الوقائع إىل
تقا ب وأن يعطيها
المكت ح ت� يتمكن من
رك
لمديينها بشكل آمن
تخز

حالة انتهاك
تناقشالئك ف� السيارة.
مع زم يقو يدها سائق
السيارة
يتبع المكتب

ت
أ ستخدم أكواد بدال ً من
سماء الضحايا عند ف كتابة
معلومات الحاالت ي�
قاعدة بيانات

