
ابدأ هنا

ملاذا تريد جمع البيانات؟

وما هي األسئلة التي تريد اإلجابة عليها؟

وكيف سيتم استخدام هذه البيانات؟

احتياجات البيانات للدعوة
هل تغريت مستويات العنف ضد األطفال أثناء الجائحة وكيف؟ )مثالً يف انتشاره وحدوثه   •

وتكراره وشدته(؟

ما العواقب املحتملة ملثل هذه التغيريات عىل األطفال؟ •

هل بوسع األطفال الوصول إىل الخدمات؟ •

احتياجات البيانات لالستجابة يف الخدمات
ما التغريات التي ملسها مقدمو الخدمات يف الطلب عىل الخدمات واملساعدة؟ •

ما التحديات والعقبات التي تواجه مقدمي الخدمات مبختلف تخصصاتهم؟ •

كيف ألصحاب املصلحة مساعدة العاملني يف الخطوط األمامية عىل االبتكار والتكيف؟ •

احتياجات البيانات لحلول طويلة املدى
ما هي التدخالت التي أثبتت فعاليتها يف التخفيف من اآلثار الضارة عىل األطفال لتدابري  •

االستجابة للكورونا؟

كم كان مدى نجاح هذه التدخالت عرب البيئات وملجموعات مختلفة من األطفال؟ •

ما هي التدخالت التي متكن الضحايا من الوصول إليها واالستفادة منها؟ •

وإىل أي مدى كانت فّعالة من حيث التكاليف؟ •

ال تستمر

 فكر يف خيارات أخرى

لضامن سالمة األطفال واألرس

دمج األسئلة املتعلقة برفاه الطفل يف التقييامت 

الرسيعة أو جهود جمع البيانات األخرى املخطط 

لها.

الرتكيز عىل جوانب كالتجارب اإليجابية والتحديات 

لألطفال ومقدمي الرعاية، ومصادر املعلومات، 

والحياة اليومية وسط ضغوطات الوباء.

جمع البيانات التشغيلية واملتعلقة بتقديم 

الخدمة

إجراء استبيانات كمية أو مقابالت مخرب رئييس نوعية 

مع العاملني يف الخطوط األمامية يف حامية الطفل 

ونظرائهم من الفنيني.

من  االحتياجات  تحديد 

لعنف  با ملتعلقة  ا نات  لبيا ا

أزمة  ء  ثنا أ ل  األطفا ضد 

نا و ر لكو ا

 جمع البيانات وتوليد األدلة حول العنف ضد األطفال

أثناء جائحة الكورونا: استعراض للخيارات والتحديات 

العمل دامئاً مع خرباء األبحاث، ودراسة 
القضايا األخالقية، واستخدام املنهجيات 

املجّربة

هل ميكنك ضامن تطبيق 

بروتوكول أخالقي معياري 

عند العمل عن بعد؟

 فكر يف الخيارات "اآلمنة" 

لجمع البيانات األولية 
نعم

استخدم البيانات املتاحة

إجراء دراسات مراجعة واالستفادة من املتاحة منها، مبا يف ذلك  •

رسم خرائط للخدمات الحالية

تحليل املتاح من الدراسات االستقصائية والبيانات النوعية •

تحليل البيانات اإلدارية )قبل وأثناء وبعد الكورونا( •

االستفادة من البيانات الضخمة، شاملة املستقاة من وسائل  •

التواصل االجتامعي. 

تابع بحذر

استخدم املنهجيات التي تم اختبارها، وفكر يف القضايا األخالقية،  •

وقم بإنشاء بروتوكول حامية  

العمل مع خرباء بحوث العنف ضد األطفال  •

إذا كان من الرضوري إجراء تعديل ملراعاة اعتبارات محددة تتعلق  •

بالكورونا، فقم بإجراء تجربة أوالً عىل نطاق أصغر

خطط للحصول عىل أدلة طويلة املدى 

)مثالً، بشأن فعالية التدخل بعد تقلص خطر الكورونا ورفع الحجر(.

جمع البيانات بأثر رجعي •

استكشف إسرتاتيجيات وقائية مثبتة ومتكيفة مع الكورونا •

البناء عىل التقييامت الحالية )الكمية أو النوعية(  •

ال تستمر

فكر يف خيارات أخرى لضامن سالمة األطفال واألرس.

هل تجيب البيانات املتوفرة عىل 

األسئلة املطروحة؟

أميكن جمع البيانات عن بعد؟

هل هناك إغالق وقيود كبرية عىل 

الحركة وتعطيالت يف الخدمة؟

هل تعترب احتياجات األدلة عاجلة 

وقابلة للتنفيذ خالل أزمة الكورونا؟

 يجب اتباع منهج "ال رضار". 

إذ ال تستحق أي بيانات املخاطرة بسالمة األطفال
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