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ترتكز مجموعة الأدوات هذه على الوثيقتين التاليتين، كما واأنها مكيفة وفًقا لهما وم�صتوحاة باأجزائها الأ�صا�صية 
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الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  يعّد 

الشبكة   )IFRC( األحمر  والهالل  األحمر 

مجال  في  العاملة  األكبر  العالمية 

القائمة  اإلنسانية  المساعدة  توفير 

الوصول  من  تمكنا  المتطوعين.  على 

تركز  برامج  عبر  شخص  مليون   85 إلى 

واالنتعاش  للكوارث  االستجابة  على 

الوطنية  الجمعيات  خالل  من  المبكر 

نحن  األحمر.  والهالل  األحمر  للصليب 

الصحية  والطوارئ  الكوارث  قبل  نعمل 

االحتياجات  لتلبية  وبعدها  وخاللها 

من  الضعفاء  حياة  نوعية  وتحسين 

والعرق  الوطنية  للجنسية  انحياز  دون 

الدينية  والمعتقدات  االجتماعي  والنوع 

السياسية.  واألراء  االجتماعية  والطبقة 

عام  حتى  االستراتيجية  إلى  استناًدا 

الجماعية  عملنا  خطة  وهي  أال   ،2020

لمعالجة التحديات اإلنسانية والتنموية 

الجمة التي نواجهها في هذا العقد، نحن 

نكرس التزامنا في »إنقاذ األرواح وتغيير 

تكمن  ذلك،  إلى  باإلضافة  العقول«. 

وخبراتنا  المتطوعين  شبكة  في  قوتنا 

كما  وحيادنا،  واستقالليتنا  المجتمعية 

وأننا نعمل لتحسين المعايير اإلنسانية 

واالستجابة  التنمية  عملية  في  كشركاء 

إقناع  على  ا 
ً

أيض نعمل  الكوارث.  بوجه 

 
ّ

التصرف في كل على  القرارات  صانعي 

الضعفاء،  لمصلحة  األوقات  من  وقت 

وكنتيجة لذلك، تنشأ مجتمعات محلية 

صحية ومأمونة ونحّد من مكامن الضعف 

 
ّ

كل في  السالم  وثقافة  المرونة  ونعزز 

أنحاء العالم.   

دليل تقييم سريع 

للدعم النفسي - االجتماعي والوقاية من 
العنف في حاالت الطوارئ واالنتعاش
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هدف الدليل
يوفر الدليل معايير وتوجيهات حول كيفية تطبيق تقييم �صريع لالحتياجات المتعلقة بمبادرات 

الطفل  حماية  �صمنها  من   )VP( العنف  من  والوقاية   )PSS( النف�صي-الجتماعي  الدعم 

ب�صكل خا�ش  الأداة  ت�صميم هذه  تّم   .
)1(

الجتماعي النوع  القائم على  وذاك  الجن�صي  والعنف 

النف�صي- الدعم  م�صاألتي  ت�صمين  على  ت�صاعد  وكفوء  فعال  ب�صكل  بيانات  جمع  في  للم�صاهمة 

اإدارة  اإلى معايير دنيا في خطط عمل  الجتماعي والوقاية من العنف ب�صكل �صحيح وتحويلها 

الكوارث الأو�صع نطاًقا عند ال�صتجابة اإلى حالة طوارئ. 

ال�صليب  لجمعيات  الدولي  التحاد  يعتمدها  اأخرى  تقييم  اأدوات  الدليل  هذا  م�صمون  يكّمل 

الأحمر والهالل الأحمر ويعززها، مثل الإر�صاد الت�صغيلي: تقييم اأولي و�صريع متعدد القطاعات؛ 

تقييم مواطن ال�صعف والقدرة )VCA( واإدراج التغّير المناخي والمخاطر الح�صرية في تقييم 

مواطن ال�صعف والقدرة. 

مم هذا الدليل على �صكل اأجزاء يمكن  ونظًرا اإلى كون كّل حالة طوارئ و�صياق فريد من نوعه، �صُ

ا�صتخدام كّل جزء ب�صورة منف�صلة اأو ككّل وفًقا لما يو�صي به فريق التقييم. ويتناول اأهّم جزء 

اأ�صئلة  �صبعة  لطرح  الإر�صاد  على  ال�صوء  ت�صليط  – مع  المحلية  المجتمعات  نظر  وجهات  منها 

�صرورية اإن كان الوقت محدود ف�صاًل عن اأ�صئلة مف�صلة عندما يكون لدينا مت�صع كاف من الوقت.

اإّن الم�صائل المعممة في هذا الدليل تاأتي على ال�صكل التالي: النوع الجتماعي والتنوع والحماية 

للطفل.   

ال�صتعمال المتعمد للقوة �صواء كان ذلك بالتهديد اأو ال�صتعمال المادي �صد الذات اأو �صد �صخ�ش اآخر اأو   )1(

مجموعة بحيث يوؤدي اإلى حدوث اإ�صابة اأو موت اأو �صوء نمو اأو حرمان. والعنف هو اأي اعتداء �صد الآخرين 

ا التهديد بالعتداء اأو ال�صغط اأو  يت�صبب اأو قد يت�صبب في اإحداث اإيذاء اأو األم ج�صدي اأو نف�صي وي�صمل اأي�صً

الحرمان التع�صفي للحريات والحقوق.  
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هدف تقييم االحتياجات 
يتم تاأدية تقييم الحتياجات للتمكن من اقتراح مداخالت الدعم النف�صي-الجتماعي والوقاية 

من العنف في حالت الطوارئ والنتعا�ش عبر الإجابة على مجموعة الأ�صئلة التالية: 

والقدرات ¹¹ الأعمار  والرجال ومن جميع  الن�ساء  الم�ستفيدين من  وجهات نظر  ما هي 

والخلفيات حول م�صاألتي الدعم النف�صي-الجتماعي والعنف؟ 

ما هو الو�سع/ال�سياق الحالي الخا�ش بم�صاألتي الدعم النف�صي-الجتماعي والعنف في ¹¹

المجتمع المحلي من �صمنها القدرات والحتياجات ودور الوكالت الأخرى؟ 

ما هي ال�سبل التقليدية للعمل على م�صاألتي الدعم النف�صي-الجتماعي والعنف؟ ¹¹

النف�صي-¹¹ الدعم  م�صاألتي  لمعالجة  المتوفرة  وقدرتها  الوطنية  الجمعية  م�صلحة  هي  ما 

الجتماعي والوقاية من العنف؟ 

هي ¹¹ ما  العنف،  من  والوقاية  النف�صي-الجتماعي  الدعم  م�صاألتي  معالجة  تمت  حال  في 

المقاربات الأن�سب لمعالجتها؟ 

لمن صممت أداة التقييم هذه؟ 
يعنى الم�صتجيبون في مجال ال�صتجابة الإن�صانية ومدراء البرامج باأداة التقييم هذه. 
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إعداد التقييم

الجزء األول: 
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الجزء األول: إعداد التقييم

المعايير

 للحماية التي على كّل المعنيين بهذا التقييم اتباعها 
1

فيما يلي، ن�صتعر�ش معايير ا�صفير الإن�صانية

وتجدر الإ�صارة اإلى اأّن هذه المعايير �صرورية اإن اأردنا تطبيق مبداأ »عدم الت�صبب بالأذى«. 

المعيار 1 - تجنب تعري�ش الأ�صخا�ش اإلى اأذى اإ�صافي كنتيجة لتدخلنا 

المعيار 2 - �صمان قدرة الأ�صخا�ش اإلى الو�صول اإلى م�صاعدة عدم منحازة 

المعيار 3 - حماية الأ�صخا�ش من ال�صرر الج�صدي والنف�صي 

اأياديهم  متناول  في  تو�صع  وموارد  بحقوقهم  المطالبة  على  الأ�صخا�ش  م�صاعدة   -  4 المعيار 

والنتعا�ش من الحوادث الأليمة 

 )عدم ال��سبب باأي �سرر(
2
ال��جيهات الأخالقية ل�جراأ ال��يي�

اأ�س�س متينة: يتوقع من جميع الم�صاركين تاأمين موافقة قائمة على . 1 موافقة قائمة على 

اأ�ص�ش متينة امتثاًل بالمعايير واأدوات متفق عليها م�صبًقا. بالإ�صافة اإلى ذلك، يمكن لمن 

نجري معهم مقابالت رف�ش الإجابة على اأ�صئلتنا في اأي وقت من الأوقات. 

تق�سي منهجي: يتق�صى المقّيمون المعلومات ب�صكل منهجي مع ح�ّش الف�صول. . 2

الكفاءة: يقدم المقّيمون اأداء ينّم عن كفاءة لأ�صحاب الم�صلحة.. 3

ال�ستقامة/النزاهة: يت�صرف المقّيمون با�صتقامة ونزاهة ويحاولون �صمان عملية تقييم . 4

نزيهة اأجريت باأعلى معايير الكرامة. 

في . 5 والم�صاركين  ال�صتجابة  من  الم�صتفيدين  �صالمة  المقّيمون  يحترم  الغير:  احترام 

البرنامج واأ�صحاب م�صلحة اآخرين معنيين بالتقييم وكرامتهم وقيمتهم الذاتية.  
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الم�سوؤوليات للرفاهية العامة: يعبر المقّيمون عن تنوع الم�صالح والمقّيم العامة التي قد . 6

تكون مرتبطة بالتقييم/الدرا�صة وياأخذونها في الح�صبان.  

الملكية: يحترم المقّيمون ال�صلطة في المجتمع المحلي و�صانعو القرارات فيه. . 7

ال�سراكات: يبحث المقّيمون بو�صوح عن �صركاء �صمن المجتمع المحلي وي�صعون اإلى اإن�صاء . 8

�صراكات مع وكالت اأخرى. 

ل ُتطرح الأ�صئلة الح�صا�صة اإل من قبل �صخ�ش مدرب جًدا على اإجراء المقابالت. من المهم 

والقدرات  الأعمار  والرجال ومن جميع  الن�صاء  المحلية من  المجتمعات  اأفراد  التكلم مع  جًدا 

والخلفيات اأو من لديه معرفة وا�صعة في و�صع الدعم النف�صي-الجتماعي والحماية في الدولة 

اأو ال�صياق لتحديد �صواء كانت الم�صائل المو�صوفة ح�صا�صة اأو م�صي�صة واإلى اأي درجة، للتمكن 

من اتخاذ قرار متعلق بت�صمين هذه الم�صائل وتكييف الأدوات ل�صمان ا�صتخدام الم�صطلحات 

واللغة المنا�صبة في تقييمها، وذلك ا�صتناًدا اإلى قدرة المقّيم المعروفة. اإن لم يتحلى المقّيمون 

مالئم  الأمر  يكن  لم  واإن  العنف،  من  والوقاية  النف�صي-الجتماعي  الدعم  مجال  في  بخلفية 

لعتبارات ثقافية اأو اأخرى متعلقة بالنوع الجتماعي، فينبغي المتناع عن طرح هذه الأ�صئلة.  

الخا�صة  ال�صلوك  قواعد  مدونة  توقيع  على  الموافقة  التقييم  فريق  اأع�صاء  كّل  على  ينبغي 

 خا�صة بها، 
)1(

بالجمعية الوطنية والطالع عليها ومتابعتها. واإن لم يكن للجمعية الوطنية مدونة

ينبغي عندها ا�صتخدام مدونة قواعد �صلوك التحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر. في حال اإجراء مقابلة مع اأي طفل، اإ�صارًة اإلى اأي كان ما دون الثامنة ع�صر من عمره، 

 حماية الطفل التابعة لالتحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر 
)2(

ينبغي الموافقة على �صيا�صة

والهالل الأحمر وتوقيعها وفهمها.  

)1(  مدونة قواعد �صلوك التحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر: 

https://fednet.ifrc.org/en/resources/support/hr/code-of-conduct
)2(  �صيا�صة حماية الطفل التابعة لالتحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر:

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Procedures%20
Database/Forms%20and%20templates/193_e_v100_child%20
protection%20policy.pdf

http://https://fednet.ifrc.org/en/resources/support/hr/code-of-conduct/
http://https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Procedures%20Database/Forms%20and%20templates/193_e_v100_child%20protection%20policy.pdf 
http://https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Procedures%20Database/Forms%20and%20templates/193_e_v100_child%20protection%20policy.pdf 
http://https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our%20IFRC/Procedures%20Database/Forms%20and%20templates/193_e_v100_child%20protection%20policy.pdf 
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)صون  األطفال)))  مع  تقييم  عمليات  إلجراء  أخالقية  توجيهية  مبادئ 
مصلحة األطفال وعدم التسبب بأي ضرر)

للح�صول على معلومات اإ�صافية عن التفاعل مع الأطفال، يرجى مراجعة �صيا�صة حماية الأطفال 

الخا�صة بالجمعية الوطنية اأو التحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر. 

المقّيمين . 1 اأو محاذير كالكبار، لذلك على  ال�صوابط  نوع من  اأي  لي�ش لالأطفال  اأنه  تذكر 

عدم اللجوء اإلى اأي اأ�صئلة اأو مقاربات تعر�ش الطفل اإلى الخطر باأي �صكل من الأ�صكال. 

تجنب اأي اأ�صئلة اأو �صلوكيات اأو تعليقات تنم عن اإ�صدار اأحكام اأو ل تراعي القيم الثقافية . 2

اأو التي تعر�ش الطفل اإلى الإذلل اأو تحرك األم الطفل وحزنه جراء المرور بحوادث األيمة. 

ل تمّيز في اختيار الأطفال الذين ترغب باإجراء مقابلة معهم ب�صبب النوع الجتماعي اأو . 3

العرق اأو ال�صّن اأو الدين اأو الو�صع الجتماعي اأو الخلفية التربوية اأو الإعاقات اأو القدرات 

الج�صدية. 

ل تطلب من الأطفال اإخبار ق�صة اأو القيام باأي عمل ل يعتبر جزًءا من تاريخهم المعا�ش؛ . 4

اأجري مقابلة من دون اللجوء اإلى تمثيل الحوادث. 

معه . 5 مقابلة  �صيجري  الذي  ال�صخ�ش  على  اأمره  اأولياء  اأو  الطفل  يتعرف  اأن  على  احر�ش 

والغاية من المعلومات. 

اح�صل على موافقة الطفل اأو اأولياء اأمره اأو اأمرها لإجراء كّل المقابالت وت�صجيل �صريط . 6

الفيديو والتقاط ال�صور )مراجعة الملحق رقم 1(. ينبغي ال�صتح�صال على موافقة خطية 

في ظروف ت�صمن عدم �صعور الطفل اأو اأولياء اأمره بالإكراه باأي �صكل من الأ�صكال واأنهم 

يفهمون كيف �صيتم ا�صتخدام المعلومات التي �صيت�صاطرونها معكم. وتجدر الإ�صارة اإلى اأنه 

ينبغي �صياغة الموافقة بلغة الطفل وبالت�صاور مع را�صد يثق به الطفل. 

انتبه اإلى المكان الذي �صتجري فيه المقابلة والزمان والطريقة المعتمدة. بالإ�صافة اإلى . 7

ذلك، احر�ش على اأن يكون عدد الأ�صخا�ش الذين يجرون المقابلة والم�صورين محدود 

)1(  بالتما�صي مع المعايير العالمية، يحدد الأطفال في هذا الدليل على اأنهم دون الثامنة ع�صر من عمرهم
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�صغوط  دون  من  ق�صته  اإخبار  على  وقادر  بالراحة  ي�صعر  الطفل  اأّن  من  التاأكد  وحاول 

خارجية، بما فيها من ال�صخ�ش الذي يجري المقابلة معه. 

ل تعر�ش �صور للطفل اأو للمقابلة اإذ اأنه ي�صهل تحديد المواقع واحر�ش دائًما على توفير . 8

�صالمة الطفل واأل يتاأثر �صلًبا جراء ت�صاركه المعلومات معكم. 

الم�اربة 

التعاون مع الم�ستفيدين واأ�سحاب الم�سلحة 

ووجهات  الم�صادر  مختلف  من  البيانات  تجمع  ت�صاركية  بمقاربة  هذه  التقييم  اأداة  ت�صتعين 

النظر. ويكمن الهدف في جمع قدر كاف من البيانات ال�صاملة باأكبر قدر ممكن من الفعالية 

على  خا�ش  ب�صكل  هذه  الأدوات  مجموعة  تركز  والموارد.  والقدرات  الوقت  بح�صب  والكفاءة، 

ا�صتيعاب معرفة الم�صتفيدين واأ�صحاب الم�صلحة وخبرتهم ووجهاتهم ون�صائحهم.  

ا�سمن التنوع

وخلفيات  وقدرات  اأعمار  من  والرجال  الن�صاء  من  مبلغين  مع  مقابالت  اإجراء  على  احر�ش 

مختلفة. بالإ�صافة اإلى ذلك، ا�صعى لكي يكون التنوع الثقافي والإثني والديني والجغرافي ممثل 

قدر الم�صتطاع.  

ا�سمن ال�سالمة

ل تن�صى اأّن ال�صالمة هي الأولوية. من المهّم اإن�صاء بيئة اأمنة و�صليمة عبر ت�صليط ال�صوء على اأنه 

ما من »اإيجابات خاطئة« وعلى اأّن التعليقات والن�صائح والأفكار على اختالفها مرحب بها. اإّن 

ا اأ�صا�صية لل�صالمة.  ال�صرية هي اأي�صً

يعتمد �صمان بيئة �صليمة �صمن البرامج على مدى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية واإلى اأي 

حّد ت�صعر هذه المجتمعات باأنها م�صوؤولة عن البرنامج. 
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– ل ت�صدر اأحكام  اإلى الم�صاركين بذهن متفتح وال�صتفادة منهم  يتمثل الهدف في الإ�صغاء 

م�صبقة متعلقة باأي من الإيجابات على اأي �صوؤال.  

عالج الإف�ساح عن العنف وال�سغط والم�ساكل المتعلقة بال�سحة النف�سية  

من المهّم اأن نعلم اأنه في بع�ش الأحيان عندما نتكلم عن الدعم النف�صي-الجتماعي والوقاية 

اأنهم يعانون من م�صاكل متعلقة  اأو  اأنه �صبق واأن اختبروا العنف  من العنف، قد يتبين للجميع 

عن  الأ�صخا�ش  بع�ش  يف�صح  قد  ال�صالمة.  على  الحر�ش  اإطار  في  وذلك  النف�صية،  بال�صحة 

التقييم  فريق  اأي ع�صو من  م�صوؤوليات  بعدها. من  اأو  التقييم  الخا�صة خالل عملية  تجاربهم 

توفير معلومات حول الجهات المنا�صبة التي تمد بالدعم والت�صرف ب�صكل م�صوؤول ومحترم وينّم 

عن دعم. تذكر اأن م�صاركة تجربة �صخ�صية واأليمة تتطلب الكثير من ال�صجاعة. 

اإحالة  هو  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الرئي�صي  الدور  اأّن  على  التركيز  ا  اأي�صً المهّم  من 

المحتاجين اإلى وكالت محلية اأو اأنظمة دعم اأخرى. اإن كان المت�صبب بالعنف ع�صو في ال�صليب 

الأحمر اأو الهالل الأحمر، ل بد من الإبالغ عنه عبر اللجوء اإلى مدونة قواعد ال�صلوك الخا�صة 

بالتحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر اأو الجمعية الوطنية. 

يتمثل دورنا في اتخاذ الن�ساطات المنا�صة: 

ما ¹¹ اإلى  �صاغية  باأذان  والإ�صغاء  وم�صاعره  ال�صخ�ش  بو�صع  العتراف  الأول:  الن�ساط 

يقولونه. 

الن�ساط الثاني: موا�صاة ال�صخ�ش وطماأنته باأن ردود فعله طبيعية والتاأكد من اأنه ي�صعر ¹¹

بالأمان. 

الن�ساط الثالث: وّثق ما تراه وما ت�صمعه. اإن كان الطفل هو من يف�صح عن ق�صته، اأنت ¹¹

اإّن خيار اللجوء اإلى  بحاجة اإلى الإبالغ مبا�صرًة الوكالت المنا�صبة. اأما في حال را�صد، 

م�صاعدة اأو عدمه يعود له. 
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ت�سكيه فريق ت�يي� 

الأدوار

حدد اإلى من اأنت بحاجة لكي ين�صم اإلى فريق التقييم وكيفية الو�صول اإلى الموظفين الكفوئين 

لت�صكيل الفريق. من بين الأدوار التي ينبغي ت�صمنينها في فريق التقييم هي المي�صر )اأو قائد 

المحلي  المجتمع  كان  حال  )في  ومترجم  المالحظات  تدوين  عن  م�صوؤول  و�صخ�ش  الفريق( 

الخا�صع للتقييم يتكلم عدة لغات(. 

مهارات الفريق

يتوجب على اأع�صاء الفريق، بخا�صة المي�صر )قائد الفريق(، التحلي بمجموعة من المهارات. 

على الرغم من اأّن اأع�صاء الفريق كلهم قد ل يتمتعون بكّل المهارات ال�صرورية، اإل اأنه من المهم 

 :
)1(

اأن يغطي الفريق كّل مهارة �صرورية واأن يحظى كّل ع�صو في الفريق بالدعم لتعزيز التالي

القدرة على الإ�صغاء¹¹

الرتياح اإلى ال�صمت )عند اإجراء المقابالت مع الم�صتفيدين( ¹¹

)اأو ¹¹ الأ�صئلة  من  المزيد  وطرح  منا�صبة  بطريقة  ال�صحيحة  الأ�صئلة  طرح  على  القدرة 

المتناع عن القيام بذلك( عند ال�صرورة 

مقاربة تحترم مختلف وجهات النظر ¹¹

القدرة على الإعداد لبيئة �صليمة والمحافظة عليها ¹¹

اإن�صاء عالقات مع الغير في بيئة جديدة ¹¹

)1(   للموارد الخا�صة بالم�صائل النف�صية-الجتماعية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

http://pscentre.org/
وللم�صائل المت�صلة بالوقاية من العنف، يرجى زيارة:

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/principles-and-values/non-violence/
وللم�صائل المتعلقة بال�صباب، يرجى زيارة  : 

http://www.ifrc.org/en/what-we-do/principles-and-values/youth-as-
agents-of-behavioural-change-yabc/

http://http://pscentre.org/
http://http://www.ifrc.org/en/what-we-do/principles-and-values/non-violence/ 
http://http://www.ifrc.org/en/what-we-do/principles-and-values/youth-as-agents-of-behavioural-change-yabc/
http://http://www.ifrc.org/en/what-we-do/principles-and-values/youth-as-agents-of-behavioural-change-yabc/
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القدرة على التحليل ¹¹

التحلي بال�صبر ¹¹

الحّد الأدنى من المعرفة الخا�صة بالدعم النف�صي-الجتماعي والوقاية من العنف بما فيه ¹¹

الممار�صات الف�صلى والمعايير وخلفية عن الم�صمون. 

التنوع �سمن الفريق

احر�ش على اأن يتحلى اأكبر عدد ممكن من الموظفين في الفريق بمعرفة عن المجتمع المحلي 

واأنهم اأفراد من المجتمع الخا�صع للتقييم. 

ا من اأّن الفريق يت�صمن ن�صاء ورجال )بالن�صبة لبع�ش المقابالت اأو نقا�صات مجموعة  وتاأكد اأي�صً

– مثل  ح�صري  ب�صكل  ن�صاًء  اأو  رجاًل  ت�صّم  اجتماعات  تنظيم  الأف�صل  من  يكون  قد  التركيز 

الن�صاء مع الن�صاء(.  

يكون  فريق  اختيارك  عند  عليها  تح�صل  التي  والمكا�صب  تقدمها  التي  بالتنازلت  جيًدا  انظر 

من  والوقاية  النف�صي-الجتماعي  الدعم  مجال  في  خبراء  )مثل  التقنية  الناحية  من  م�صتعد 

العنف والتنمية المجتمعية( والفرق المتنوعة، اإذ اأنه في العديد من المجتمعات لي�ش ثمة عدد 

 .
3

كاف من الن�صاء اللةاتي يتمتعن بم�صتوى تعليم عال ومتخ�ص�ش

حجم الفريق

ا�صتناًدا اإلى ال�صياق والحالة، يمكن للمي�صر/قائد الفريق اأن يتخذ القرار ب�صاأن عدد الموظفين 

 6 اإلى   3 من  الفريق  يتاألف  اأن  المحبذ  من  عام،  ب�صكل  ولكن  التقييم،  فريق  في  ال�صروري 

التقييم  في  الم�صاركين  يجعل  ول  ومرونة  التنقل  على  قدرة  يوفر  العدد  هذا  اأّن  اإذ  اأ�صخا�ش 

ي�صعرون بالإرباك. 





نقاشات مجموعات 
التركيز \ 

أسئلة نوعية لجمع 
البيانات

الجزء الثاني:
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الجزء الثاني: نقاشات مجموعات التركيز \ أسئلة نوعية لجمع البيانات

األمي�ه

جعل المجتمع المحلي ي�صعر اأنه معني بما يح�صل لكي ي�صارك قدر الم�صتطاع في اإدارة الن�صاطات 

اعتماد  يمكن  �صروري.  جّد  اأمر  العنف  من  والوقاية  النف�صي-الجتماعي  الدعم  اإلى  الآيلة 

ا�صتراتيجية نقا�صات مجموعات التركيز لتحقيق هذه الغاية اإذ اأنها ت�صمح لفئات من المجتمع 

تتمتع بالخلفية ذاتها وبالتركيبة ال�صكانية عينها لللتعليق على م�صروع واإ�صداء ن�صائحها وتوفير 

اإر�صاداتها ب�صكل فعال وفي اإطار ي�صعرها بالأمان وي�صمح لأع�صائها بالتفكير واإجراء نقا�صات 

مع مجموعات �صغيرة وكبيرة.   

الأ�سئلة الخم�سة الأف�سل لإجراء تقييم �سريع عندما يكون الوقت المتاح لكم �سيق

يمكن ا�صتخدام هذه الأ�صئلة في مجموعة متنوعة من التقييمات، من �صمنها تقييمات متعددة 

القطاعات ل�صتى الكوارث وفرق التقييم والتن�صيق الميدانية وال�صحة وغيرها من الموا�صيع. 

ا�صعى لمعرفة �صواء كان للن�صاء اأو الفتيات اأو ال�صبيان اأو الرجال اإيجابات مختلفة عن كّل �صوؤال 

تطرحه، ا�صتناًداأ اإلى خبراتهم وا�صتجاباتهم. 

  

ال�سغط والتكيف 

منذ وقوع الكارثة، ما هي الختالفات التي لحظتها بنف�صك وبالآخرين؟ . 1

كيف تت�صرف عادًة الن�صاء والفتيات وال�صبيان والرجال لتخطي ال�صعوبات  / التعامل . 2

مع ال�صعوبات؟ 
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الحماية / الوقاية من العنف 

ما الذي يهدد ح�ّش الن�صاء والفتيات وال�صبيان والرجال بال�صالمة والأمان؟ . 1

هل ثمة من �صكان معر�صين اإلى م�صتويات عالية من العنف؟ . 2

في اأي مواقع و/اأو اأوقات معينة تكون فيها الن�صاء والفتيات وال�صبيان والرجال معر�صين . 3

للخطر اأكثر من اأي موقع اأو وقت اآخر؟ 

موارد الدعم الر�سمية وغير الر�سمية 

ما هي موارد الدعم والحماية الموجودة في المجتمع المحلي )�صواء كانت ر�صمية اأو غير . 1

ر�صمية(؟ 

ا في المجتمع المحلي؟ . 2 كيف يدعم النا�ش بع�صهم بع�صً

اأ�سئلة �ف�سلة ودقي�ة لنظرة �عم�ة

مراحل  في  ل�صتخدامها  و/اأو  محددة  اأ�صئلة  اأعماق  في  للغو�ش  الأ�صئلة  هذه  ا�صتخدام  يمكن 

متابعة التقييم. 

ا�صعى لمعرفة �صواء كان للن�صاء اأو الفتيات اأو ال�صبيان اأو الرجال اإيجابات مختلفة عن كّل �صوؤال 

تطرحه، ا�صتناًداأ اإلى خبراتهم وا�صتجاباتهم. 

ال�سغط والتكيف 

كيف كنت تم�صي يوم عادي قبل ح�صول حالة الطوارئ؟  . 1

منذ ح�صول حالة الطوارئ ما هي الختالفات التي لحظتها بنف�صك وبالآخرين؟. 2

في . 3 والرجال  وال�صبيان  والفتيات  الن�صاء  تواجهها  التي  الإجهاد  عوامل  بع�ش  هي  ما 

مجتمعك المحلي؟  

اأي �صكل يتخذ ال�صغط في مجتمعك المحلي وكيف تتم معالجته؟ . 4
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بالن�صبة اإليك، ما هي الموؤ�صرات التي تدلك على اأّن الن�صاء والفتيات وال�صبيان والرجال . 5

يتدبرون اأمورهم اأو يواجهون �صعوبة؟

ما هي الحلول الف�صلى التي تمكنكم من التخفيف من ال�صغط وتعزيز ال�صحة النف�صية . 6

وال�صالمة؟ 

ما الذي يح�صل في الأ�صر والمجتمعات المحلية عندما يموت اأحد اأفرادها اأو يفقد؟ ما . 7

هي التقاليد والأعراف المتبعة؟ هل تختلف بالن�صبة للن�صاء والفتيات وال�صبيان والرجال؟ 

ما هي المعتقدات الروحية؟  

كيف يت�صرف الأفراد عادًة عندما ي�صعرون بالحزن؟ . 8

كيف يت�صرف الأفراد عادًة عندما ي�صعرون بال�صعادة؟ . 9

اأّن الن�صاء والفتيات وال�صبيان والرجال في مجتمعك . 10 ما هي الموؤ�صرات التي تدلك على 

المحلي يتدبرون اأمورهم؟

الحماية / الوقاية من العنف 

من هم الأكثر عر�صًة للخطر ولماذا؟ . 1

هل ثمة مواقع اأو اأوقات معينة حيث يكون ال�صكان معر�صين للخطر اأكثر من اأي موقع اأو . 2

وقت اآخر؟ 

اأين ي�صعر ال�صكان باأنهم معر�صون للخطر؟ . 3

اأي فئة من ال�صكان معر�صة اأكثر من غيرها اإلى خطر العنف في الو�صع الراهن؟ ما الذي . 4

يجعلهم ي�صعرون باله�صا�صة؟ 

ال�صّن )الأطفال/. 5 العنف بح�صب  ال�صكان؟ هل يختلف  يواجهها  التي  العنف  اأنواع  ما هي 

الرا�صدين/الم�صنين( اأو بح�صب النوع الجتماعي )الإناث/الذكور(؟ 

اأي جهة م�صوؤولة عن العنف الحا�صل في المجتمع المحلي/المخيم؟ ما هو دافعهم ومن . 6

اأين ي�صتمدون نفوذهم؟ 
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موارد الدعم الر�سمية وغير الر�سمية 

ا في المجتمع المحلي؟ . 1 كيف يدعم ال�صكان بع�صهم بع�صً

ما هي موارد الدعم الر�صمية وغير الر�صمية في مجتمعك المحلي التي ت�صاعد الجميع على . 2

التكّيف مع حالة الطوارئ؟ 

ال�صلبية . 3 التكّيف  ب�صبل  المتعلقة  الم�صاكل  لت�صوية  اأ�صاًل  القائمة  الحماية  اأنظمة  هي  ما 

وال�صحة النف�صية غير ال�صليمة والعنف؟ كيف يمكن لل�صكان الح�صول على هذه الخدمات؟ 

هل تعتبر اأنظمة الحماية فعالة )هل يمكن الو�صول اإليها وغيرها(؟ ما هي القيود وما الذي . 4

يمكن القيام به لتخطيها؟

ما هي الجهة المخولة ن�صر الوعي ب�صاأن الرفاهية النف�صية-الجتماعية والوقاية من العنف . 5

في المجتمع المحلي؟ 



استبيان عن 
الوضع/السياق4

الجزء الثالث:
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الجزء الثالث: استبيان عن الوضع/السياق4

األمي�ه

من  والوقاية  النف�صي-الجتماعي  الدعم  م�صاألتي  حول  معلومات  لجمع  بنية  ال�صتبيان  يوفر 

العنف مثل اأ�صحاب الم�صلحة الرئي�صيين والأولويات المحلية والقوانين ذات ال�صلة والأنظمة 

القانونية واأنظمة اإدارة المخاطر واإجراءات ال�صرطة. ت�صمح هذه المعلومات بالتو�صل اإلى فهم 

معّمق للو�صع وال�صياق لم�صاعدة الم�صتجيبين الإن�صانيين ومدراء البرامج على اتخاذ قرارات 

�صحيحة ت�صتند على دلئل حول هذا النوع من البرامج.  

يمكن جمع البيانات من هذا الجزء عبر اإجراء بحث مكتبي ومقابالت مع المبلغين الرئي�صيين. 

و�سف للمجتمع المحلي/المخيم

الغاية

الحالية  الإدارية  البنى  حول  الأولية  المعلومات  تنظيم  في  الم�صاهمة  اإلى  الق�صم  هذا  يهدف 

في  المتوفرة  العملية  والموارد  الحكومةي  غير  المنظمات  وم�صاريع  المجتمعية  والن�صاطات 

المجتمع المحلي/المخيم. 

اأ�سئلة ح�ل ال��سمي� الهند�سي للمج�م� المحلي 

اإجراء مقابلة مع موظفين حكوميين وقادة المجتمع ومقدمي الخدمات الجتماعية المخت�صين:

ما هي المن�صاآت ال�صحية المتوفرة واأين تقع؟ ¹¹

ما هي المن�صاآت الأمنية المتوفرة واأين تقع؟¹¹
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ما هي المن�صاآت التربوية المتوفرة واأين تقع؟¹¹

بالرجال ¹¹ خا�صة  م�صنفة  هي  وهل  الغت�صال  يمكن  حيث  والأماكن  المراحي�ش  تقع  اأين 

واأخرى بالن�صاء؟ 

اأي نوع من الإ�صاءة متوفر في المجتمع المحلي/المخيم؟ ¹¹

هل ثمة اأماكن م�صتركة يمكن اأن ت�صكل نقطة تجمع للجميع؟ ¹¹

هل ثمة مواقع محددة حيث يمكن لالأطفال اللعب؟ هل يتمتع الأطفال بف�صحة خا�صة بهم ¹¹

)نعني بذلك مكان خا�ش بهم يوفر لهم الحماية المطلوبة( حيث يمكنهم اأن يتجمعوا؟ 

اأين تجتمع الن�صاء؟ هل يتمتعن بف�صحة خا�صة بهّم )نعني بذلك مكان خا�ش بهن يوفر لهن ¹¹

الحماية المطلوبة( حيث يمكنهن التجمع؟

ما هي الوقود التي ت�صتخدم للطبخ؟ كيف يتم جمعها ومن الم�صوؤول عن ذلك؟ ¹¹

اأين تقع مراكز توزيع المياه؟ هل هي داخل المخيم اأو خارجه؟ من الم�صوؤول عن جمعها؟ ¹¹

ما هي اأنظمة التوا�صل؟ ¹¹

ما هي المواقع الأمنة وما هي المواقعة التي ت�صكل خطًرا؟ هل ثمة مواقع خا�صة بالأطفال ¹¹

والن�صاء والأ�صخا�ش ذوي الحتياجات الخا�صة؟ 

اأ�سئلة ح�ل بنية ال�يادة �سم� المج�م� المحلي 

اإجراء مقابلة مع موظفين حكوميين وقادة المجتمع ومقدمي الخدمات الجتماعية المخت�صين:

و�صف ما يلي: 

الأق�صام الإدارية في المجتمع المحلي/المخيم ¹¹

م�صتويات القيادة في الأق�صام  ¹¹

ح�صور/م�صاركة الن�صاء في قيادة المجتمع المحلي/المخيم ¹¹

العوائق التي تحول دون م�صاركة الن�صاء في قيادة المجتمع المحلي/المخيم وغيرها¹¹

دور م�صاركة الأطفال/ال�صبان في القيادة ¹¹

العوائق التي تحول دون م�صاركة الأطفال/ال�صباب¹¹

دور ذوي الحتياجات الخا�صة في قيادة المجتمع المحلي/المخيم¹¹

العوائق التي تحول دون م�صاركة ذوي الحتياجات الخا�صة¹¹
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دور المدار�ش والمراكز ال�صحية في المجتمع المحلي ¹¹

دور الدين في المجتمع المحلي ¹¹

دور الثقافة في المجتمع المحلي ¹¹

النف�سي- بالدعم  خا�سة  خدمات  توفير  في  والدولية  الوطنية  وال�سبكات  الوكالت  دور 

الجتماعي والوقاية من العنف

قد ي�صاعدكم هذا الجدول على تحديد روابط و/اأو فر�ش تعاون محتملة مع مجموعات محلية 

اأو وطنية في توفير برامج خا�صة بالدعم النف�صي-الجتماعي والوقاية من العنف اأو تعزيزها. 

وقد ت�صمل المنظمات غير الحكومية المحلية والمجموعات المجتمعية والوزارات الحكومية )في 

وغيرها(  والأطفال  والأ�صر  الجتماعي  والنوع  الجتماعية  والرفاهية  والتعليم  ال�صحة  مجال 

القانونية/ والمنا�صرة  الآمنة  والماآوي  والم�صاعدة  والإحالت  وال�صت�صارة  الوقاية  وبرامج 

الت�صريعية وتدريب ال�صرطة وغيرها من الن�صاطات. 

الوكالة
مجالت البرنامج 

الرئي�سية

ا�سم/من�سب 

جهة الت�سال

رقم جهة 

الت�سال
التعليقات

الوكالت  مختلف  تعمل  وكيف  الما�صي  في  واأن ح�صل  �صبق  المحددة  المداخالت  من  نوع  اأي 

لال�صتجابة على م�صاألتي الدعم النف�صي-الجتماعي والوقاية من العنف. 

لمحة عا�ة ع� العنف 

الغاية

يقدم هذا الجزء لمحة عامة عن اأنواع حالت الوقاية من العنف التي تم ر�صدها في محيطك 

ونطاقها، كما واأنه ي�صاعدك على تحديد مختلف اأنواع العنف التي من المرجح اأن يتم الإبالغ 

عنها اأكثر من غيرها و�صواء كانت بع�ش الفئات العمرية ت�صادف حالت عنف اأكثر من غيرها. 
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اأ�سئلة ح�ل حالت العنف

اإجراء مقابلة مع موظفين حكوميين وقادة المجتمع ومزودي الخدمات الجتماعية المخت�صين:

خالل ال�صنة المن�صرمة، كم عدد حالت العنف التي تم توثيقها / ت�صجيلها؟ . 1

اأي نوع من العنف )�صواء كان ج�صدي اأو جن�صي اأو بفعل الإهمال اأو ال�صتغالل اأو انتحار/. 2

محاولة انتحار وغيرها( تم الإبالغ عنه؟ 

من وقع �صحية هذا العنف ) بح�صب النوع الجتماعي والعمر وغيرها(؟ هل من فئة معينة . 3

اأكثر عر�صة من غيرها؟ ولماذا؟ 

من الجهة الم�صوؤولة عن اأعمال العنف هذه )بح�صب النوع الجتماعي وال�صن والعالقة التي . 4

تجمعهم مع ال�صحية وغيرها(؟ ما هي العوامل التي تدفعهم اإلى الت�صرف ب�صكل عنيف؟ 

ما الذي ح�صل مع هذه الحالت )تّم اتخاذ اأي تدابير اأو ل(؟ . 5

اأخرى؟ . 6 اأو متابعتها مقارنة بحالت  اإلى التحقيق بها  ال�صرطة  اأنواع من الحالت تميل  اأي 

)اطرح اأ�صئلة للو�صول اإلى الأ�صباب التي قد ت�صمل الن�صاء اللواتي يقررن اإ�صقاط التهم �صّد 

اأزواجهن واعتبار اأّن العنف �صد الأطفال مقبول والأنظمة التقليدية الم�صتخدمة وغيرها(. 

جن�صي . 7 اعتداء  لإثبات  )مثاًل،  عنف  حادثة  عن  الإبالغ  دون  تحول  التي  العوائق  هي  ما 

اإلى  و�صولها  قبل  مكلفة  تكون  قد  التي  طبيب  �صهادة  اإلى  ال�صحية  تحتاج  قد  ج�صدي  اأو 

ال�صرطة اأو غياب الثقة بال�صلطات المعينة اأو الخوف اأو خ�صية اأن تو�صم ال�صحية وغيرها 

من الأ�صباب(؟  

من اأي اأفراد اأو منظمات تتلقى ال�صرطة عادًة التقارير؟ )ال�صحايا؟ اأفراد عائلة ال�صحية؟ . 8

الأخ�صائيين في المجال ال�صحي؟ منظمات غير حكومية؟ غيرها؟( 

من . 9 معينة  اأوقات  اأو  مواقع  اأي  ثمة  هل  المحلي/المخيم؟  المجتمع  في  العنف  تواتر  اأين 

النهار اأو الليل تتكرر فيها اأحداث العنف )بوؤر �صاخنة(؟ 

ي�صيب . 10 الذي  المختلف  التاأثير  تدوير  يرجى  المحلي؟  المجتمع  على  العنف  تاأثير  هو  ما 

الن�صاء والفتيات وال�صبيان والرجال.  
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ال�بالغ � ال�حالت

الغاية

يقدم هذا الجزء اإطار عام عن التما�ش معلومات خا�صة بالقواعد والمناهج التي ت�صيطر على 

ال�صرطة والمحاكم  النف�صية والعنف من قبل  المتعلقة بال�صحة  للم�صائل  ال�صتجابة الحكومية 

والموؤ�ص�صات ال�صحية وغيرها من الموؤ�ص�صات التي يقع المجتمع المحلي الذي تعمل فيه تحت 

وليتها الق�صائية. 

اإجراءات الإبالغ. 1

ما هي الإجراءات المعتمدة لالإبالغ عن حالة عنف؟ ¹¹

ما هي الإجراءات المعتمدة لإحالة حالت متعلقة بال�صحة النف�صية؟  ¹¹

الحماية القانوينة. 2

ما هو �صّن »الر�صد« اأو العمر الذي يعتبر فيه اأّن الطفل اأ�صبح را�صد من وجهة نظر قانونية؟ ¹¹

هل ال�صن ذاته للرجال والن�صاء؟ 

من هم المخولون ال�صماح بالعتناء بالأطفال وهوؤلء غير القادرين على اإعطاء موافقتهم؟ ¹¹

القوانين الملزمة الإبالغ عن العنف. 3

هل الإبالغ عن اأي �صكل من اأ�صكال العنف اأمر اإلزامي؟ )مثل اأي �صكل من اأ�صكال العنف  اأ( 

الجن�صي اأو الج�صدي اأو ال�صتغالل العاطفي �صد الأطفال وغيرها(. 

هل ثمة وجود لأي قانون متعلق بم�صاألة القبول؟ ما الذي ين�ش عليه؟  ب( 

هل من ظروف معينة يكون بموجبها الإبالغ غير اإلزامي؟  ج( 

من هي الجهة الم�صوؤولة بموجب القانون عن الإبالغ عن حوادث عنف لل�صرطة اأو اأي �صلطة  د( 

اأخرى؟ 

ما هي العقوبات التي تفر�ش في حال عدم الإبالغ؟  و( 
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وجهات النظر التقليدية. 4

ما هي وجهات النظر التقليدية �صمن المجتمع المحلي حول العنف مثل العنف الحا�صل بين  اأ( 

الأفراد والعنف الموجه نحو الذات؟ )هل يرفق بو�صمة اأو عار اأو هل يعتبر مقبول وغيرها(؟ 

ما هي وجهات النظر التقليدية المرتبطة بالأمرا�ش النف�صية؟  ب( 

ج( ما هي الأنظمة التقليدية/غير الر�صمية التي تهدف اإلى م�صاعدة من تعر�ش اإلى الأذى جراء 

العنف؟ 

والتوتر  النف�صية  بالأمرا�ش  مت�صلة  م�صاكل  من  عانى  لمن  بالن�صبة  الإحالة  اأنظمة  هي  ما  د( 

الحاد؟ 



جولة الستكشاف 
الموقع

الجزء الرابع: 
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الجزء الرابع: جولة الستكشاف الموقع

األمي�ه

الأهمية  بالغ  اأمر  الم�صادر  مختلف  ومن  منهم  بيانات  وجمع  اآخرين  اأنا�ش  مع  التكلم  يعّد  ل 

نظرهم  وجهة  من  المحلي  المجتمع  لتفح�ش  التقييم  لفريق  حيوي  ا  اأي�صً اإنه  بل  وح�صب، 

من  تمكنكم  التي  ال�صبل  اإحدى  الموقع  ل�صتك�صاف  الهادفة  الجولة  هذه  تعد  لذلك،  الخا�صة. 

تحقيق هذه الغاية. على الرغم من اأنها لن توفر لكم المعلومات المعمقة التي يمكن للم�صتفيدين 

اأف�صل عن  التقييم من تكوين فهم  اأنها تمكن فريق  اإل  اأن يوفروها لكم،  واأ�صحاب الم�صلحة 

الو�صع واإ�صافة وجهة نظر جديدة والنظر اإلى الو�صع من منظار جديد والتاأكد من الموا�صيع 

التي قدمها الم�صتفيدين واأ�صحاب الم�صلحة وتعزيزها.  

الأ�سئلة

اأي نوع من ال�صرطة اأو الأمن موجود بو�صوح؟ . 1

مفتوحة . 2 هذه  والمداخل  المخارج  تعتبر  هل  منه؟  الخروج  اأو  المخيم  دخول  يمكن  كيف 

للعالم الخارجي؟ 

ما هي الإ�صاءة المتوفرة في الممرات لدخول المجتمع المحلي/المخيم؟ . 3

ما هي الإ�صاءة المتوفرة خارج المجتمع المحلي/المخيم؟ ما هي الإ�صاءة المتوفرة حول . 4

المن�صاآت الم�صتركة مثل المراحي�ش/من�صاآت النظافة ال�صحية والأماكن الم�صتركة؟ 

هل من مراحي�ش اأو اأماكن اغت�صال منف�صلة للن�صاء/الفتيات والرجال/ال�صبيان؟  . 5

اإلى اأي مدى يتمتع من ي�صتخدم المراحي�ش/من�صاآت النظافة ال�صحية بخ�صو�صية؟ . 6

اإلى اأي مدى تعّد الماآوي اآمنة؟ . 7
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ما هو متو�صط عدد الأ�صخا�ش الذين يعي�صون في كّل ماأوى؟ . 8

كم هو عدد العائالت التي تت�صارك الماأوى ذاته؟ . 9

اأين يعي�ش الأطفال/ال�صباب/الن�صاء غير الم�صحوبين بذويهم/المنف�صلين عن ذويهم؟ . 10

هي . 11 هل  ال�صحية؟  الخدمات  ومراكز  الغذائية  المواد  توزيع  نقاط  اإلى  ي�صل  الذي  من 

ماأمونة للن�صاء والرجال؟ 

اأين يمكن الو�صول اإلى المياه والحطب للتدفئة والوقود وكيف؟ كم تبعد هذه المواقع عن . 12

الماأوى؟ 

هل من مواقع م�صتركة يلتقي بها الرجال/الن�صاء/الأطفال؟ . 13

هل من مكامن �صعف وا�صحة حيث يمكن لالأ�صخا�ش التعر�ش لالأذية؟ . 14

الم�صاعدة . 15 على  الح�صول  اأو  العنف  من  الوقاية  كيفية  حول  وا�صحة  معلومات  من  هل 

الالزمة �صد العنف في حال ح�صوله؟ 



استبيان داخلي 
لقيادة الجمعية 

الوطنية

الجزء الخامس:
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الجوأ الخا��سل ا�س�بيا� داخلي ل�يادة 

الجمعية ال�طنية

الجزء الخامس: استبيان داخلي لقيادة الجمعية الوطنية

األمي�ه

اإّن التخطيط للنجاح وتحديد ا�صتراتيجيات داخلية وم�صيرة وا�صحة لال�صتدامة مهّم جًدا منذ 

اأو التحاد الدولي لجمعيات ال�صليب  البداية. يمكن لفهم كيف تنظر قيادة الجمعية الوطنية 

الأحمر والهالل الأحمر اإلى عمليات الدعم النف�صي-الجتماعي/الوقاية والعنف، من �صمنها 

الحماية، وقدر الأولوية الذي توليه لها والتجاهات التي تخطط اإلى اعتمادها لمعالجة الم�صاألة 

ا اإلى ال�صتدامة، يمكن له اأن ي�صاعد في تحديد نطاق الن�صاطات الالحقة  والعتبار المولى اأي�صً

وتفا�صيلها والتركيز عليها.  

5
اأ�سئلة

التخطيط للنجاح

هل اإّن جمعيتك الوطنية مهتمة بمعالجة م�صاألتي الدعم النف�صي-الجتماعي/الوقاية من . 1

العنف؟ وفي حال الإيجاب لماذا؟ 

ما هي الأولويات التي يجب اأن توؤخذ في العتبار عند معالجة هذه الم�صائل؟ لماذا؟ . 2

هل �صيتم اإدراج م�صاألة الدعم النف�صي-الجتماعي/الوقاية من العنف في قطاع اآخر اأو هل . 3

�صيتم تنفيذها ب�صكل منف�صل؟ لماذا؟ كيف؟

الدعم . 4 برامج  تدعم  العليا  الوطنية  الجمعية  قيادة  اأّن  على  تدل  التي  الموؤ�صرات  هي  ما 

النف�صي-الجتماعي/الوقاية من العنف؟ 

اإدارة . 5 في حال تنفيذ برامج الدعم النف�صي-الجتماعي/الوقاية من العنف، كيف تنوون 

الم�صروع نظًرا اإلى اأولويات الجمعية الوطنية الأخرى )مثاًل، هل من جهة تن�صيق(؟
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الجوأ الخا��سل ا�س�بيا� داخلي ل�يادة 

الجمعية ال�طنية

ال�ستراتيجيات الداخلية

كيف اأدرجت برامج الدعم النف�صي-الجتماعي/الوقاية من العنف ب�صكل �صريح اأو �صمني . 1

في ا�صتراتيجية جمعيتكم الوطنية؟ 

ما هي ال�صيا�صات، اإن وجدت، التي و�صعتها جمعيتكم الوطنية التي تت�صمن م�صائل الدعم . 2

النف�صي-الجتماعي اأو الوقاية من العنف اأو النوع الجتماعي؟ )مثل مدونة قواعد ال�صلوك 

اأو حماية الأطفال اأو النوع الجتماعي اأو �صيا�صات الك�صف اأو التحر�ش(؟ 

اإن وجدت، حول الدعم النف�صي-الجتماعي والوقاية من العنف . 3 ما هي دورات التثقيف، 

جرت  التي  الموا�صيع  كانت  واأيها  متى؟  الوطنية؟  الجمعية  لموظفي  توفيرها  تّم  التي 

معالجتها؟

هل يمكن لكم تحديد تحديات تطبيق برامج الدعم النف�صي-الجتماعي و/اأو الوقاية من . 4

العنف وقيودها؟ 

ما هي م�صادر التمويل لتنفيذ هكذا م�صروع؟ . 5

ما هو نوع الم�صاعدة التي قد ت�صاهم في تطوير هكذا برنامج )م�صاعدة تقنية اأو التوا�صل . 6

مع جمعيات وطنية اأخرى(؟ 

ال�ستدامة

بح�صب ت�صورك، كم �صيدوم م�صروع الدعم النف�صي-الجتماعي/الوقاية من العنف الذي . 1

�صيبداأ العمل به بعد التقييم؟ على ما ا�صتندت بجدولك الزمني هذا؟ 

ما هي الإجراءات الرئي�صية التي يمكن اتخاذها ل�صمان ا�صتدامة م�صروع الدعم النف�صي-. 2

الجتماعي/الوقاية من العنف؟ 



الئحة شطب 
للتحليل

الجزء السادس:
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الجزء السادس: الئحة شطب للتحليل

األمي�ه

المعلومات

ما هي التوجهات والأنماط؟   

ما هو عدد المت�صررين؟ اإلى اأي فئة عمرية ونوع اجتماعي وجن�ش ينتمون؟   

الثغرات

ما هو اأكبر خطر قد يتعر�ش له ال�صكان؟   

ما هي اأكبر م�صكلة/ثغرة ل تتم معالجتها؟   

الن�ساطات

ما هي الن�صاطات التي تعالج هذه الثغرة؟   

كيف ينتفع ال�صكان المت�صررون بفعل ن�صاطاتنا؟  

هل تميز الن�صاطات بين اأي مجموعة اأو هل يمكن اأن تعتبر وكاأنها تميز بينهم؟   

هل ترفع الن�صاطات من م�صتوى �صالمة وحماية ال�صكان المت�صررين؟   

ما هي التاأثيرات ال�صلبية غير المرجوة من ن�صاطاتنا على �صالمة ال�صكان واأمنهم؟   

خال�سة

يلخ�ش الر�صم البياني اأدناه الم�صائل الرئي�صية التي ينبغي اأن توؤخذ بالح�صبان عند اإجراء اأي تحليل.

معلومات

من  ¹

اأرقام  ¹

اأعمار  ¹

جن�ش  ¹

نوع  ¹

عائلة  ¹

ال�سوائب

اأكبر  ¹

اأكثر تاأثيرًا  ¹

خطر الأمن والأمان  ¹

الن�ساطات

�صوائب العناوين  ¹

ل يميز  ¹

يوؤّمن الأمان  ¹

مكا�صب  ¹

تاأثير �صلبي  ¹
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 الملح��ق 1:  ا�س���مارة الم�اف���ة على الك�س��ف

ع� المعل��ات

 الملحق ): استمارة الموافقة
على الكشف عن المعلومات

اأنا ____________ الموقع اأدناه، اأعطي اكتب ا�صم الجمعية 

عنه  والممثلين  ومتطوعيه  ومدرائه  وموظفيه  هنا  الأحمر  الهالل  اأو  الأحمر  لل�صليب  الوطنية 

الم�صرح لهم الحق والإذن بن�صر ا�صمي و�صورتي واأي معلومات اأخرى ذات �صلة و/اأو �صخ�صية 

العنف في حالت  الوقاية من  لتقييم  الأدوات  التدريب على »عدة  فيما يخ�ش  اأف�صحت عنها 

الطوارئ والنتعا�ش«. 

النهائي و/اأو ال�صور والموافقة عليها قبل  المنتوج  للك�صف على  اأي حّق  اأتنازل عن  واأنني  كما 

الن�صر وبعده. 

الجمعية  ا�صم  اكتب  اأمنح  فاأنا  ال�صتمارة،  هذه  توقيع  عبر  اأنه  اأفهم  اأنني  ذلك  بموجب  اأعلن 

الرئي�صية  المعلومات  ا�صتخدام  على  موافقتي  هنا  الأحمر  الهالل  اأو  الأحمر  لل�صليب  الوطنية 

ن�صرها  يتّم  قد  المعلومات  بع�ش  اأّن  واأفهم  عنها  اأف�صحت  التي  ال�صخ�صية  ب�صيرتي  المتعلقة 

واإتاحتها للجميع. 

كما واأنني اأتنازل عن اأي حّق للح�صول على اأي تعوي�ش مالي من اكتب ا�صم الجمعية الوطنية 

لل�صليب الأحمر اأو الهالل الأحمر هذا  الحق والموافقة على ن�صر ا�صمي و�صورتي واأي معلومات 

اأخرى ذات �صلة و/اأو �صخ�صية. 

اأعلن بموجب ذلك اأنني اأتنازل عن حقي اإلى الأبد بمطالبة اكتب ا�صم الجمعية الوطنية لل�صليب 

باأي  اأو الهالل الأحمر هنا وموظفيه ومدرائه ومتطوعيه والممثلين عنه الم�صرح لهم  الأحمر 

الم�صتقبل  اأو  الما�صي  في  طبيعتها  كانت  مهما  مقا�صاة  المطالبة/اأو  واأ�صا�ش  كان  مهما  طلب 

واإن كانت معروفة اأو مجهولة ، �صواء من�صو�ش عليها في العقد اأو في الم�صوؤولية التق�صيرية اأو 

 الملحق 1: استمارة الموافقة

على الكشف عن المعلومات
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 الملح��ق 1:  ا�س���مارة الم�اف���ة عل��ى الك�س��ف

ع� المعل��ات

لإ�صابات �صخ�صية اأو دفعات اأو ر�صوم اأو م�صاريف اأو اأ�صرار مهما كانت طبيعتها و�صواء كانت 

نتيجة القانون العام اأو النظام التاأ�صي�صي ونجمت عن ا�صتخدام �صورتي الفوتوغرافية باأي �صكل 

من الأ�صكال من اأو �صد اأي م�صوؤولية كنتيجة لأي ت�صويه اأو ت�صوي�ش اأو تعديل اأو وهم نظري اأو 

التقاط  ينتج عن  اأو قد  اأو عن غير ق�صد قد يح�صل  ب�صكل مركب �صواء عن ق�صد  ا�صتخدام 

المنتج النهائي اأو معالجته اأو اإعادة ن�صخه اأو ن�صره اأو توزيعه. 

اأتمتع بكامل قدراتي فيما يتعلق بما  اأكثر من ثمانية ع�صر عاًما واأني  اأتعهد باأني را�صد عمري 

ذكر اأعاله. 

اأفهم الم�سمون  اأدناه واأتعهد باأنني  اأعاله قبل التوقيع  قراأت البيان والت�سريح والموافقة 

فهًما كاماًل. 

التاريخ:  _______

ال�صاهد:  _______ ال�صم  _______

العنوان: _______ العنوان _______

اأتعهد اأنني اأحد والدي/ولي اأمر _______، وهو طفل لم يبلغ بعد �سّن 

الثامنة ع�سر. اأوافق على ن�سر ا�سمها/ا�سمه و�سرته/�سورتها واأي معلومات اأخرى ذات �سلة، 

من  موقع  اأعاله  الأ�سلي  البيان  البيان  فب  عليه  المن�سو�س  النحو  على  الحاجة  بح�سب 

الطفل، ويكون مفعلوه وتاأثيره نف�سهما لو تم تنفيذه من قبلي.  

الوالد/الوالدة اأو ولي الأمر: ___________

العنوان: _______________
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المراج� 

المراجع

واأنها مكيفة وفًقا لهما وم�صتوحاة  التاليتين، كما  الوثيقتين  ترتكز مجموعة الأدوات هذه على 

اأدوات  ومجموعة   )2011( الوكالت  بين  الم�صتركة  الدائمة  اللجنة  من:  الأ�صا�صية  باأجزائها 

مجموعة  نقا�صات  دليل  الوكالت:  بين  الم�صتركة  الطوارئ  حالت  في  الطفل  حماية  تقييم 

التركيز واتحاد كفالة ال�صحة الإنجابية اأثناء ال�صراعات )2004( وكتيب اأدوات العنف المبني 

المت�صررة  الأماكن  في  والتقدير  والر�صد  البرنامج  وت�صميم  للتقييم  الجتماعي:  النوع  على 

جراء النزاعات  

ال�صتجابة  في  الدنيا  والمعايير  الإن�صاني  الميثاق  ا�صفير:  كتيب  ا�صفير )2011(.  م�صروع   1

الإن�صانية. م�صروع ا�صفير. 

2   ماأخوذ من مبادئ جمعية التقييم الأمريكية التوجيهية للمقّيمين. م�صتقاة من:

http://www.eval.org/publications/guidingprinciples.asp.
اإعادة  لبرنامج  الأمريكي  الأحمر  بال�صليب  الخا�صة  التقييم  اأداة  المذكور في  النحو  على   3

بناء الجوار والإنتعا�ش الم�صنة �صراكة الم�صاءلة الإن�صانية – المرحلة الأولى )2011(. 

ديان مازورانا وبري�صكا بينيلى وهوما وغوبتا وبيتر ووكر )2011(. م�صاألة النوع الجتماعي   4

في  الدولي  فين�صتاين  مركز  الطوارئ.  حالت  في  الإن�صانية  ال�صتجابة  تح�صين  وال�صن: 

الإنجابية  ال�صحة  تحاد كفالة  الجزء مبا�صرًة من  اأق�صام من هذا  اأخذت  توفت�ش.  جامعة 

المبني  العنف  اأدوات  دليل  منه.  تكييفها  وتم   2014 �صباط/فبراير  في  ال�صراعات  اأثناء 

على النوع الجتماعي: للتقييم وت�صميم البرنامج والر�صد والتقدير في الأماكن المت�صررة 

جراء النزاعات.  

الأحمر  ال�صليب  الأمريكي.  الأحمر  ال�صليب  �صطب من  الجزء من لئحة  تكييف هذا  تّم   5

الأمريكي. )2010(. ال�صتدامة والتخطيط للخروج: التوجيه والدرو�ش الم�صتقاة.

المراجع



المبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر

تقديم  في  الرغبة  من  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولّية  الحركة  ن�صاأت  ال�ن�سانّية 

التخفيف من حّدة  تعمل على  تمييز وهي  اأي  المعركة من دون  �صاحة  للجرحى في  الم�صاعدة 

واإّن  مكاٍن.  اأي  في  والدولّية  الوطنّية  لقدراتها  وفًقا  وقوعها  دون  والحيلولة  الإن�صانّية  المعاناة 

الهدف منها هو حماية الأرواح وال�صّحة واحترام كرامة الإن�صان. واإّنها تعزز التفاهم وال�صداقة 

والتعاون المتبادل وال�صالم الدائم بين ال�صعوب كّلها. 

عدم ال�حّيو اإّنها تتعامل من دون تمييز اأو تفرقة على اأ�صا�ش الجن�صّيات اأوالأعراق اأوالمعتقدات 

الدينّية اأوالطبقات الإجتماعّية اأوالآراء ال�صيا�صّية. وتخفّف من معاناة الأفراد المنكوبين ُمنقادة 

بدافع حاجاتهم فقط، مع اإعطاء الأولوّية لأكثر الحالت ت�صّرًرا.  

الحياد بغية التمّتع بثقة الجميع، كان واجًبا على الحركة اأن ل تدعم اأحد الأطراف في النزاعات 

اأو التوّرط في جداٍل �صيا�صّي اأو عرقّي اأو دينّي اأو عقائدّي في اأي وقٍت كان. 

اأجهزة  الوطنّية  الجمعّيات  تتبع  الذي  الوقت  ففي  بالإ�صتقاللّية.  الحركة  تتمّتع  ال�س��الل 

الخدمات الإن�صانّية لحكوماتها وتخ�صع لقوانين دولها الموّقرة، كان لزًما عليها اأن تحافظ على 

اإ�صتقاللها بحيث تكون قادرة على التحّرك وفًقا لمبادئ الحركة في كّل وقٍت. 

الخد�ة ال� ّ�عّية اإّنها حركة اإغاثة تطوعّية لم تقم اأبًدا بدافع المك�صب. 

ال�حدة يجب وجود جمعّية واحدة لل�صليب الأحمر اأو الهالل الأحمر. ويجب اأن تكون مفتوحة 

للجميع. وعليها تاأدية الأعمال الإن�صانّية على كّل اأرا�صيها.  

العالمّية اإّن الحركة الدولّية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، والتي تتمّتع فيها كّل الجمعّيات 

بالم�صاواة وتت�صارك فيها الم�صوؤولّية والواجبات في م�صاعدة بع�صها البع�ش، هي حركة عالمّية.





ت�مءه روؤية التحاد 

في ا�لهام، وتعويو، وت�سهيه، وت�سجي� 

�خ�لف اأ�سكال الن�ساطات ال�ن�سانية 

للجمعيات ال�طنية في �ه وقت، 

بهدل �ن� و تخفيف المعاناة ال�ن�سانية، 

وبال�الي الم�سالمة في الحفاظ على والنه��س بكرا�ة 

ال�ن�سا� وال�سالم في العال�.
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