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نظــرة عامــــة

ميث��ل ه��ذ� �لدلي��ل �أهمي��ة كب��رة لبي��ان كيفي��ة �إد�رة  �حلال��ة للناج��ن و�لناجي��ات م��ن ق�ضاي��ا حماي��ة �مل��ر�أة 
وفق��ا للمعاي��ر �لدولي��ة و�الإن�ض��انية �ملتطلب��ة؛ لي�ض��اعد يف بن��اء �لق��در�ت يف جم��ال �إد�رة �حل��االت, و�إد�رة 
�ملعلومات, وتعزيز �لرو�بط بن هذه �خلدمات؛ من �أجل حت�ضن �خلدمات �ملقدمة �إىل �لناجن/�لناجيات من 
ق�ضاي��ا حماي��ة �مل��ر�أة للح�ض��ول عل��ى �إر�ض��اد�ت وتوجيهات ذ�ت كف��اءة عالية ومتميزة تت�ض��م بالرتكيز و�اللتز�م 
و�الإنتاجي��ة و�ملوؤه��ات �ملتخ�ض�ض��ة ل��دى �حتاد ن�ض��اء �ليم��ن و�ملنظمات �الأخرى �لعاملة يف جم��ال �إد�رة �حلالة 
م��ن ق�ضاي��ا حماي��ة �مل��ر�أة, �أي�ض��ا �ضي�ض��اعد ه��ذ� �لدلي��ل يف �لتعرف على �لنه��ج �ملركز على �لناج��ن/ �لناجيات 
من ق�ضايا حماية �ملر�أة من  خال معرفة: مفهوم حماية �ملر�أة, و�ملبادئ �لتوجيهية الإد�رة حالة حماية �ملر�أة, 
وخط��و�ت �إد�رة �حلال��ة للناجن/�لناجي��ات م��ن ق�ضاي��ا حماي��ة �مل��ر�أة, و�لنم��اذج و�لقو�ل��ب �ل�ض��ائعة و�ملتطلب��ة 
لتنفيذ عمليات �إد�رة �حلالة مبا ي�ضمن تطابق �ملعاير للح�ضول على �خلدمات متعددة �لقطاعات �ضو�ء كانت 

نف�ض��ية, �ضحي��ة, قانوني��ة, م�ض��اعد�ت نقدية, وخدم��ات �إيو�ئية و�إحالة. 
فق��د مت تو�ض��يع ه��ذ� �لدلي��ل لي�ض��اعد عل��ى تنفي��ذ �لعم��ل خط��وة بخط��وة, م�ضم��م خ�ضي�ض��ًا كدلي��ل مر�ض��د 
الإد�رة �حلال��ة, لتق��دمي �خلدم��ات وف��ق �ملعاي��ر �لدولي��ة للنازحات و�ملتاأثر�ت من �حل��رب يف �ليمن, و�لتي يقوم 
�حت��اد ن�ض��اء �ليم��ن بتقدميه��ا �ضم��ن م�ض��روع تعزي��ز �ض��بل �لعي���ش, و�لتمك��ن �القت�ض��ادي يف �مل�ض��احات �الآمن��ة 
للن�ض��اء و�لفتي��ات, وتق��دمي �خلدم��ات متع��ددة �لقطاعات يف �ملحافظات �مل�ض��تهدفة �ضمن �مل�ض��روع, وباالإ�ضافة 
�إىل ذل��ك ي�ض��تند ه��ذ� �لدلي��ل �إىل �إط��ار عم��ل لكادر �إد�رة �حلالة؛ لي�ض��تعر�ش لهم �ملر�ح��ل و�خلطو�ت �لتي يتم 
تنفيذها �إجر�ئيا وذلك بتوفر �لعمليات و�الأدو�ت و�لقو�لب �أو �لنماذج �لازمة لهم للتنفيذ بفعالية تامة وفقًا 

لط��رق مبتك��رة ومب�ض��طة, و�حل�ضول عل��ى �ملخرجات �ملطلوبة.
حماية �ملر�أة  )GBV( : هو م�ضطلح �ض��امل الأي فعل �ضار يرتكب �ضد �ل�ض��خ�ش ��ض��تنادً� �إىل �الختاف 
�الجتماعي, �أي  بن �لذكور و�الإناث. ويت�ضمن �الأفعال �لتي تلحق �الأذى �جل�ضدي �أو �لعقلي �أو �ملعاناة �أو �لتهديد 
بالقيام مبثل هذه �الأفعال �أو �الإكر�ه وغر ذلك من �أ�ضكال �حلرمان من �حلرية, وقد يحدث يف �الأماكن �لعامة 
�أو �خلا�ضة, و�الأ�ض��كال �ل�ض��ائعة لق�ضايا حماية �ملر�أة, و�لعنف �الجتماعي �لذي يطلق عليه )�لعنف �ملنزيل(, 
مب��ا يف ذل��ك �العت��د�ء �لب��دين و�لعاطف��ي و�القت�ض��ادي و�ل��زو�ج باالإك��ر�ه  و�ل��زو�ج �ملبك��ر و�ملمار�ض��ات �ل�ضارة. 

ويعرتف بحماية �ملر�أة باعتباره ق�ضية عاملية و��ضعة �لنطاق تتعلق بال�ضحة �لعامة وحقوق �الإن�ضان.
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للعامل��ن يف �ملنظم��ات �لت��ي تق��دم خدم��ات �لرعاي��ة و�لدع��م للناج��ن/ �لناجي��ات م��ن ق�ضاي��ا حماية 
�ملر�أة يف �الأو�ضاع �الإن�ض��انية مبا يف ذلك:

- م�ضريف �حلاالت.
- مدر�ء �إد�رة �حلالة.

- �لر��ضد�ت.
- �ملدربون و�ملدربات و�لقائمون على �لعمل و�الإ�ضر�ف على �الإحاالت.

- �الأخ�ضائية �لنف�ضية و�الجتماعية و�إد�رة �حلالة بامليد�ن يف �مل�ضاحات �الآمنة.
- �جلمعيات �ملحلية و�لدولية �لعاملة يف جمال �إد�رة حاالت من ق�ضايا حماية �ملر�أة.

- مفاهيم عامة.
-  مهام كادر �إد�رة �حلالة.

-  خطو�ت �إد�رة �حلالة.

وفق��ًا للنظ��رة �لعام��ة لاحتياج��ات �الإن�ض��انية �لت��ي ن�ض��رتها �الأمم �ملتح��دة يف ع��ام 2018 ف��اإن �ل�ض��ر�ع 
�مل�ض��تمر �ل��ذي تع��اين من��ه �ليم��ن من��ذ 2015 ق��د ت��رك ح��و�يل 3 ماين ميني بحاج��ة �إىل دعم �حلماية, ت�ض��كل 
76٪ م��ن ه��ذ� �لع��دد �لن�ض��اء و�الأطف��ال (م��ن �لعائ��ات �لنازحة و�ملجتمع��ات �مل�ضيفة و�لعائدي��ن), و�لتي تعترب 
�الأ�ض��د ت�ض��ررً� و�الأك��ر تعر�ض��ًا للخط��ر, �أم��ا عن �لن�ض��اء �لاتي فق��دن �أزو�جهن و�أبنائهن ��ضط��ررن �إىل حتمل 
�الأمل ومر�قب��ة �ملعان��اة لعائاته��ن و�أ�ض��رهن وحتم��ل �ل�ضغ��وط �لنف�ض��ية و�الجتماعي��ة و�القت�ضادي��ة كفق��د�ن 
م�ض��ادر رزق ه��ذه �الأ�ض��ر و�ملمتل��كات و�ملن��ازل �لت��ي ��ض��تثمرتها ط��ول ف��رتة حياته��ا و�لت��ي �نهارت �أم��ام عينيها, 
حت��ى مل يب��ق لتل��ك �لعائ��ات و�الأ�ض��ر �ملتاأث��رة �لذي��ن كان��و� يعي�ض��ون يف منزل��ن �أو ثاث��ة من��ازل �أي خي��ار �آخ��ر 
�ض��وى �مل��اأوى يف �ملد�ر���ش يف �لف�ض��ول �لدر��ض��ية و�ملخيم��ات �أو �أي م�ض��اكن رخي�ض��ة �إن وجدوه��ا. وعل��ى �حلي��ز 
�لعام �أو �خلا�ش, لقد مت �إهمال تلك �لعائات حتى و�ضل بهم �حلال �إىل و�ضع ي�ضعب فيه تناول حتى وجبتن 
يف �لي��وم, ومب��ا �أن ه��ذه �لعائ��ات فق��دت �ض��بل معي�ض��تها فق��د �زد�د �لعن��ف �ملن��زيل يف �لعائ��ات عل��ى �مل�ض��توى 
�الجتماعي حتى تعر�ضت �لعديد من �لن�ضاء و�الأطفال ل�ضغوط نف�ضية نتيجة تعر�ضهن لنوع ما من �ل�ضدمات 
�جل�ض��دية �أو �لعاطفي��ة خ��ال �الأزم��ة �الأخ��رة. ل��ذ� دع��ت �حلاج��ة �إىل �الهتم��ام به��ن ب�ض��كل خا���ش, وتوف��ر(
�مل��اذ �الآم��ن) و�لتح��دث معه��ن بلطف, ومطالبتهن مب�ض��اطرة خماوفهن, و�ال�ض��تماع �إليهن, وتقدمي �خلدمات 

نطاق الدليل

مكونات هذا الدليل
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 يه��دف ه��ذ� �لدلي��ل �إىل و�ض��ع معاي��ر للرعاي��ة و�حلماي��ة عالي��ة �جل��ودة للناج��ن/ �لناجي��ات م��ن ق�ضاي��ا 
حماي��ة �مل��ر�أة يف �الأو�ض��اع �الإن�ض��انية, وتوف��ر خدم��ات �إد�رة �حلال��ة,  وك��ذ� يه��دف �إىل بن��اء �لق��در�ت �لفني��ة 
و�الإد�ري��ة لِف��َرق وموظف��ي �إد�رة �حلالة يف م�ض��روع توفر �ض��بل �لعي���ش و�لتمكن �القت�ض��ادي, وتقدمي �خلدمات 

ع��رب �مل�ض��احات �الآمنة للن�ض��اء و�لفتيات.

 �إد�رة حالة ق�ضايا حماية �ملر�أة هي طريقة منظمة لتقدمي �مل�ضاعدة �إىل �لناجن/�لناجيات .
ه��ي تنط��وي عل��ى منظم��ة و�ح��دة, وعادًة ما تك��ون عبارة عن جهة فاعلة لتقدمي �لدعم �لنف�ض��ي �الجتماعي 

�أو �خلدمات �الجتماعية, وتتحمل م�ضوؤولية �لتاأكد من:
�إباغ �لناجن/�لناجيات بجميع �خليار�ت �ملتاحة لهم.

حتديد �مل�ضكات �لتي تو�جه �لناجي/�لناجية و�أ�ضرته/ و�أ�ضرتها ومتابعتها بطريقة من�ضقة.
تزويد �لناجي/�لناجية بالدعم �ملعنوي طو�ل فرتة �لعملية.

- يه��دف �لنه��ج �ل��ذي يرك��ز عل��ى �لناج��ن/ �لناجي��ات �إىل خل��ق بيئ��ة د�عم��ة حت��رتم فيه��ا حق��وق كل م��ن 
�لناجن/�لناجي��ات, ويعام��ل فيه��ا �ل�ض��خ�ش بكر�م��ة و�ح��رت�م, حي��ث ل��كل ن��اٍج/ ناجي��ة: 

  لديه حقوق مت�ضاوية يف �لرعاية و�لدعم.
  يكون خمتلفا وفريدً�.

  �ضيتفاعل ب�ضكل خمتلف مع جتربته.
   لديه نقاط قوة وقدر�ت ومو�رد و�حتياجات خمتلفة.

  لديه �حلق يف حتديد من ينبغي �أن يعرف ما حدث له, وما ينبغي �أن يحدث بعد ذلك.
   ينبغي �أن يتم ت�ضديقه, و�أن يعامل باحرت�م ولطف وتعاطف.

الهـــدف مـــن الدليــل

نهج يركز على الناجني/الناجيات من اأجل اإدارة حالة ق�ضايا حماية املراأة

ما هو النهج الذي يركز على الناجني/ الناجيات؟ 

متع��ددة �لقطاع��ات له��ذه �لفئ��ة, حي��ث ميك��ن رعاي��ة �لن�ض��اء و�لفتيات باعتباره��ن �الأكر ت�ض��رر� �أثناء �حلروب 
و�ل�ضر�عات, و�إيجاد بيئة �جتماعية مائمة وخاقة وتنموية ت�ضاعدهن على �ال�ضتمر�ر و�لتكيف وفقا للو�ضع 
�جلديد �ملفرو�ش عليهن, عن طريق �أن�ض��طة �لدعم �لنف�ض��ي �الجتماعي �لتي ت�ض��اعد هذه �لفئات على حت�ض��ن 

و�ضعه��ا ومو�جه��ة ظ��روف �حلي��اة وق�ض��وتها, وجعله��ا عن�ضر� فاع��ا يف �ملجتمع.
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�إن �ل�ض��بب ور�ء ��ض��تخد�م نه��ج يرك��ز عل��ى �لناج��ن/ �لناجي��ات يف �لعم��ل م��ع �الأ�ض��خا�ش �لذي��ن تعر�ض��و� 
لق�ضاي��ا حماي��ة �مل��ر�أة؛ ياأت��ي م��ن �لنظري��ة و�ملمار�ض��ة و�ملنا�ض��رة من قبل �حل��ركات �لن�ض��ائية و�الأبحاث.

ملاذا يتم ا�ضتخدام نهج يركز على الناجني/ الناجيات؟

ت�ضتمد اإدارة حالٍة من ق�ضايا حماية املراأة من نهج العمل االجتماعي الإدارة احلاالت وهي: 
  �خلدمات �لتي تركز على �الأ�ضخا�ش, يكون �لناجون/ �لناجيات يف مركز عملية �مل�ضاعدة.

  دور �لعاق��ة ب��ن �لناج��ن و�لعام��ل �الجتماع��ي, وه��ي ج��زء ال يتج��ز�أ م��ن م�ض��اعدة �لناج��ن عل��ى حتقي��ق 
�أهد�فهم.

  �إط��ار عم��ل �ل�ض��خ�ش يف ظ��ل �لبيئ��ة, وه��ذ� يع��د مهم��ا الإدر�ك �لتج��ارب �لفردي��ة للعن��ف يف ظ��ل �لظل��م 
و�لقم��ع- عل��ى �ض��بيل �ملث��ال �ل�ض��لطة �الأبوية.

  منظ��ور نق��اط �لق��وة, يق��وم �لعام��ل �الجتماع��ي بدع��م �لقدرة على �ملرون��ة و�إمكانات �لنم��و �ملوجودة لدى 
كل فرد و�لبناء عليها.

نظرية ال�ضدمة واملمار�ضة: 
تع��رف �ل�ضدم��ة باأنه��ا: جترب��ة موؤمل��ة �أو مزعج��ة للغاي��ة تت�ضم��ن م�ض��ادر �ضغ��ط �ض��ديد, وغالب��ا م��ا تنط��وي 

على خ�ض��ارة �أو تغير كبر, وتكون �ض��البة لل�ض��لطة وت�ض��بب �النعز�ل عن �الآخرين.
احلركات الن�ضائية: 

تاريخي��ا كان��ت �حل��ركات و�ملنظم��ات �لن�ض��ائية عل��ى �ل�ضعي��د �لعاملي �أول �مل�ض��تجيبن لتجارب �لن�ض��اء فيما 
يتعل��ق بالعن��ف �الأ�ض��ري �أو �الجتماع��ي, وق��د �أك��دت �حل��ركات �لن�ض��ائية عل��ى �أنه يج��ب فهم جتربة �مل��ر�أة للعنف 
�الأ�ض��ري �أو �الجتماع��ي  يف �ض��ياق �ل�ض��لطة و�لتميي��ز و�ال�ضطه��اد �ل��ذي تتعر���ش ل��ه ب�ض��كل يوم��ي, وتك��ون عملي��ة 

�مل�ض��اعدة ه��ي �إحدى ط��رق �لقيام بذلك.

اإدارة حاالت العمل االجتماعي

فهم النظريات التي ت�ضتند اإليها اإدارة احلالة 
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املبادئ التوجيهية الإدارة حالة حماية املراأة

احلق يف االأمان 
كل �الأفعال يجب �أن 

ت�ضمن �ل�ضامة و�الأمان 
�لعاطفي و�جل�ضدي

احلق يف الكرامة
وتقرير امل�ضري 

عزز كر�مة �لناجي و�أعد بناء 
�ضعور �ل�ضيطرة و�لثقة, �إفهم 

وقم باإد�رة رد�ت �لفعل �لناجمة 
عن �ل�ضحمات

�ملبادئ �الر�ضادية
للرعاية �ملركزة على
�لناجن من �لعنف

�ملبني على �لنوع
�الجتماعي

احلق يف ال�ضرية 
�ضارك فقط �ملعلومات 

�ل�ضرورية كما مت 
�التفاق مع �لناجي

عدم التمييز 
تقدمي �لرعاية و�ملعاجلة

 �جليدة لكل �الأ�ضخا�ش بغ�ش 
�لنظر عن عمرهم, نوعهم 
�الجتماعي, دينهم �أو �أي 

�ختافات �أخرى
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املبداأ 1 : احلق يف االأمان 
ي�ض��ر �الأم��ان �إىل كل م��ن �ل�ض��امة �جل�ض��دية و�الأم��ن, وم��ن �مله��م و�ض��ع �حتياجات �ض��امة و�أم��ن كل ناجية 

و�أفر�د �أ�ض��رتها و�لذين يقدمون �لرعاية و�لدعم لها يف �العتبار.

املبداأ 2 : احلق يف ال�ضرية 
ت�ض��ر �ل�ض��رية �إىل ح��ق �أي �ض��خ�ش يف �لتعام��ل م��ع �أي معلوم��ات تخ�ض��ه باح��رت�م, وهي تع��زز �الأمان و�لثقة 
و�لتمكن, ويعني �حلفاظ على �ل�ض��رية عدم �لك�ض��ف عن �أي معلومات يف �أي وقت �إىل �أي طرف دون �حل�ضول 

على �ملو�فقة �ملطلعة من �ل�ضخ�ش �ملعني.

املبداأ 3 : احلق يف الكرامة وتقرير امل�ضري 
حماي��ة �مل��ر�أة: ه��و �عت��د�ء عل��ى كر�م��ة وحق��وق �ل�ض��خ�ش, وكل م��ن يتعامل م��ع �لناجن/�لناجي��ات يكون له 
دور يوؤدي��ه يف ��ض��تعادة �لكر�م��ة وتقري��ر �مل�ض��ر, مث��ا: يك��ون للناج��ي/ �لناجي��ة �حل��ق يف رف�ش خدم��ات �إد�رة 

�حلال��ة �أو �ختي��ار �أي خدم��ة �أخ��رى مث��ا: �خلدم��ات �لقانوني��ة وغرها من خدم��ات �لدعم �أم ال.
وع��دم �ح��رت�م كر�م��ة ورغب��ات وحق��وق �لناجن/�لناجي��ات ميك��ن �أن ي��وؤدي �إىل �ض��عورهم /�ض��عورهن 

بالعج��ز و�لع��ار ول��وم �ل��ذ�ت, وميك��ن �أن ي�ض��بب تك��ر�ر �الإي��ذ�ء و�ملزي��د م��ن �ل�ض��رر. 

املبداأ 4 : عدم التمييز 
يك��ون جلمي��ع �ال�ض��خا�ش �حل��ق يف �حل�ض��ول عل��ى �أف�ض��ل م�ض��اعدة ممكن��ة دون متييز غر ع��ادل قائم على 

�ل�ض��ن �أو �الإعاقة �أو �لعرق �أو �للون �أو �للغة �أو �ملعتقد�ت �لدينية �أو �ل�ضيا�ض��ية �أو �لطبقة �الجتماعية ..�لخ.
 من �ملهم �أن نتذكر �أن �ملبادئ �لتوجيهية مرت�بطة ويعزز بع�ضها بع�ضًا.

 الــود: م��ن خ��ال �لتمت��ع بالعط��ف و�لقب��ول, وع��دم �إ�ض��د�ر �الأح��كام م��ن خ��ال تعب��ر�ت �لوجه �ملنا�ض��بة, 
و�إعط��اء �الهتم��ام للناجن/�لناجي��ات, و��ض��تخد�م �لهدوء ون��ربة �ضوت عطوفة.

التعاطــف: ه��و ق��درة �ل�ض��خ�ش عل��ى تخي��ل نف�ض��ة يف موق��ف �ض��خ�ش �آخ��ر, وذل��ك م��ن خ��ال �الإن�ض��ات 
باهتم��ام �إىل كل م��ا يقول��ه, وب��ذل جه��ٍد لفه��م جتاربه��م م��ن وجه��ة نظره��م, وت�ضدي��ق م�ض��اعرهم.

االحــرام: ي�ض��ار �إلي��ه باأن��ه: تقدي��ر �إيجاب��ي غ��ر م�ض��روط, وه��و ينط��وي عل��ى �لقب��ول وع��دم �حلك��م عل��ى 
�لناجن/�لناجي��ات, ويت��م ت�ض��ليط �ل�ض��وء على نق��اط قوتهم/قوتهن.
ال�ضدق: وذلك من خال �لتعامل ب�ضكل �ضريح وجدير بالثقة.

�ضفات العامل االجتماعي املخت�ص بحاالت ق�ضايا حماية املراأة
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�لوع��ي �لذ�ت��ي: �الأخ�ضائي��ون �الجتماعي��ون ه��م �أف��ر�د, تتاأث��ر معتقد�ته��م وقيمهم بالثقافة و�لع��رق و�لدين 
و�لو�ض��ع �الجتماع��ي و�القت�ض��ادي و�الأ�ض��رة و�لتاري��خ �ل�ض��خ�ضي؛ ل��ذ� يج��ب �أن يفك��رو� كمنظم��ات �أو �أف��ر�د يف 

معتقد�ته��م ومعايرهم �ل�ض��ارة �ملحتملة.

كحد اأدنى من املهم اأن يكون لدى العامل االجتماعي ما يلي: 
  �ملعرفة حول ق�ضايا حماية �ملر�أة, و�أ�ضبابه وعو�قبه.

  �ملعرف��ة و�لفه��م فيم��ا يتعل��ق باالأع��ر�ف �الجتماعي��ة, وكيفي��ة تاأثره��ا عل��ى �ض��عي �لناج��ن/ �لناجي��ات 
للح�ض��ول عل��ى �مل�ض��اعدة و�ضن��ع �لق��ر�ر.

  معرف��ة م��ا ه��ي �خلدم��ات وو�ض��ائل �لدع��م �ملتاح��ة, وم��ا �ل��ذي ميك��ن للناجن/�لناجي��ات      توقع��ه منه��ا, 
وعل��ى وج��ه �خل�ضو�ش �الأنظم��ة �ل�ضحية ونظم �لعد�لة.

  �ملعرف��ة ح��ول �لنه��ج �ل��ذي يرك��ز عل��ى �لناجن/�لناجي��ات و�ملب��ادئ �لتوجيهي��ة �لت��ي يق��وم  عليه��ا ه��ذ� 
�لنهج.

  معرفة باخلطو�ت و�ملهام �ملتعلقة باإد�رة حالة حماية �ملر�أة. 

- �لق��درة عل��ى ��ض��تخد�م نه��ج يرك��ز عل��ى �لناج��ن يف تعامله��م م��ع �لناج��ن - �لناجي��ات مب��ا يف ذل��ك �تباع 
�ملبادئ �لتوجيهية.

  �لقدرة على ��ضتخد�م مهار�ت �ال�ضتماع �لفعالة.
  �لقدرة على �لتو��ضل دون �إ�ضد�ر �أحكام.

  �لقدرة على �إظهار �لتعاطف.
  �لقدرة على تو�ضيل �ملعلومات �الأ�ضا�ضية حول خيار�ت �لرعاية للناجن/�لناجيات.

  �لقدرة على متكن �لناجن/�لناجيات من �تخاذ قر�ر�تهم/ قر�ر�تهن ب�ضاأن ما هو �أف�ضل لهم/لهن.
  �لقدرة على حتديد �مل�ضكات و�الحتياجات �لرئي�ضية �ملتعلقة برعاية �لناجن/ �لناجيات.

  �لقدرة على حل �مل�ضاكل �ملتعلقة برعاية �لناجن/�لناجيات.

معارف العامل االجتماعي

مهارات العامل االجتماعي



دليـــل إدارة الحالة- حماية المرأة

10

  تطبي��ق �ملعرف��ة �ملتعلق��ة بق�ضاي��ا حماي��ة �مل��ر�أة  يف عمل��ه, وتوف��ر �ملعلوم��ات للناجن/�لناجي��ات م��ن 
ق�ضاي��ا حماي��ة �مل��ر�أة  �لت��ي تعر�ضو�/تعر�ض��ن له��ا و�لت��ي ق��د ت�ض��اعد يف �ضفائهم/�ض��فائهن.
  �لتو��ضل مع �لناجن/�لناجيات بطريقه تبني �لعاقة و�لثقة وتعزز �ل�ضفاء و�لتعايف.

  تنفيذ خطو�ت و�إجر�ء�ت �إد�رة �حلاالت مع �لناجن/�لناجيات من خال:
  �تباع �إجر�ء�ت �ملو�فقة �ملطلعة )�ملو�فقة �مل�ضتنرة(.

 �تباع بروتوكوالت �ل�ضرية و��ضتثناء�تها.
�لعم��ل يف �ض��ر�كة م��ع �لناجي/�لناجي��ة لتقيي��م �حتياج��ات �ل�ضح��ة و�ل�ض��امة و�الحتياج��ات �لنف�ض��ية 

و�الجتماعي��ة و�لعم��ل عل��ى معاجلته��ا.
  �إجر�ء تقييمات �ل�ضامة �مل�ضتمرة و�لتخطيط لل�ضامة.

  متابعة �الإحاالت ورعاية �لناجي / �لناجية.
  متابعة �الإحاالت وتنظيم �جتماعات موؤمتر�ت �حلاالت.

  حتدي��د نق��اط �لق��وة و�ملمي��ز�ت �لتي ميتلكها/متتلكها �لناجي/�لناجي��ة للتعامل مع نتائج جتربته, ودعم 
�ل�ضخ�ش يف ��ضتخد�مها طول عملكما معا.

  تقدمي �لرعاية و�لر�حة وتوفر �لدعم �ملعنوي للناجن طو�ل عمليه �إد�رة �حلالة.

م�ضوؤوليات العامل االجتماعي املخت�ص بق�ضايا حماية املراأة

حماية املراأة: ي�ض��ر �إىل �الختافات �الجتماعية بن �لذكور و�الإناث �لتي يتم �كت�ض��ابها. وعلى �لرغم من 
�لر�ض��وخ �لعمي��ق له��ذه �الختاف��ات �الجتماعي��ة يف كل ثقافة, �إال �أنها تك��ون قابلة للتغير مع مرور �لوقت وتتمتع 
بتفاوتات و��ضعة �ضو�ء د�خل �لثقافات وبينها, ويحدد »حماية �ملر�أة« �الأدو�ر و�مل�ضوؤوليات و�لفر�ش و�المتياز�ت 

و�لتوقعات و�لقيود بالن�ضبة للذكور ولاإناث يف �أية ثقافة.
ال�ض��لطة)القوة(: �أنو�ع خمتلفة من �ل�ض��لطة )�ل�ض��لطة على, �ل�ض��لطة مع, �ل�ض��لطة ل, �ل�ض��لطة د�خل( - تتمتع 

�لن�ضاء و�لفتيات ب�ضلطة �أقل من �لرجال و�الأوالد ��ضتخد�م �ل�ضلطة �لتي تنطوي على �لقوة و�ل�ضيطرة و�الإكر�ه. 
ق�ضاي��ا حماي��ة امل��راأة: �أي فع��ل �ض��ار قائ��م عل��ى �الختاف��ات �ملن�ض��وبة �جتماعيًا بن �لذكور و�الإناث, ي�ض��مل 
�الأذى �أو �ملعاناة �جل�ضدية �أو �لعقلية و�لتهديد�ت و�الإكر�ه و�حلرمان من �حلرية, يف �لقطاعن �لعام و�خلا�ش, 

وغالبًا ما يكون �جلناة من �لذكور, وغالبًا ما يكون �لناجون من �الإناث - بناء على �ختافات �ل�ضلطة.  
املوافق��ة امل�ض��تنرية: �ملو�فق��ة عل��ى �إج��ر�ء ي�ض��تند �إىل معلوم��ات كامل��ة, وق��درة كافي��ة )مب��ا يف ذل��ك �لعم��ر 
و�لرف��اه �لعقل��ي(, وحري��ة �الختي��ار عندم��ا ال يوج��د بدي��ل قاب��ل للتطبي��ق, �أو تك��ون تلك �لبد�ئل مقي��دة بالقوة �أو 

�لتهدي��د �أو �لتاع��ب �أو �الإك��ر�ه, ف��ا يعترب ذل��ك مو�فقة. 

م�ضطلحات ذات عالقة
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خطوات اإدارة احلالة
التقدمي 
وامل�ضاركة

متابعة
احلالة

تخطيط
اإجراءات

احلالة

تنفيذ
خطة

التدخل

اإغالق
ملف

احلالة

التقييم

1

2

3

4

5

6



دليـــل إدارة الحالة- حماية المرأة

12

خمطط اإجرائي الإدارة احلالة

اإعادة تقييم احتياجات الناجي/ الناجية وحتديد 
عوائق حتقيق اأهداف الرعاية والعالج

- التقدمي وامل�ضاركة
- الرحيب واإن�ضاء عالقة

- تقدمي اخلدمات احل�ضول على اإذن

- تخطيط اإجراءات احلالة
- �ضع خطة لتقدمي دعم وخدمات

فيما يتلعق باإحتياجات الناجي/ الناجية

- تقييم توفري اخلدمات
- اإ�ضتبيان اآراء العمالء

تعليقات امل�ضرف على احلالة

- التقييم
- تقييم و�ضع الناجي/ الناجية واحتياجاته/ ها

- اإغالق احلالة
- خروج الناجي/ الناجية من اخلدمة

اإي�ضال الناجي/ الناجية
باملوارد )مثال: االإحاالت(

توفري عمليات تدخل مبا�ضرة
مثل )عمليات التدخل النف�ضي االجتماعية(

اإتخاذ قرار )من �ضيقوم مباذا( و)بحلول متى(

هل مت حتقيق االأهداف؟

هل يحتاج الناجي/ الناجية اإىل املزيد من امل�ضاعدة؟

تطبيق اخلطة

متابعة احلالة

تنفيذ خطة احلالة املنقحة

يتم حتديد الناجي/ الناجية امل�ضتفيد من اخلدمة
)االإحالة - الك�ضف الذاتي(

اخلطوة )1(

اخلطوة )3(

اخلطوة )4(

اخلطوة )5(

ال

نعم

اخلطوة )6(

- ال�ضحةاخلطوة )2(
- االأمان

- العدالة
النف�ضية واالجتماعية
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اخلطوة االأوىل من خطوات اإدارة احلاالت

التقدمي 
1وامل�ضاركة

خطوات
اإدارة

احلالة
اخلطوة 1(: التقدمي وامل�ضاركة

خطو�ت �إد�رة �حلالة �لتي تركز على �لناجن
وتبد�أ �خلطوة �الأوىل من عملية �إد�رة �حلالة.

�لتقدمي و�مل�ضاركة وت�ضمل �خلطو�ت �لتالية:

جعل �ل�ضخ�ش ي�ضعر باالأمان و�لهدوء
و�إعطائه معلومات عن من تكون وماهي �مل�ضاعدة 

�لتي ميكنك �أن تقدمها, وتنطوي �أي�ضًا على 
�حل�ضل على مو�فقة من �لناجي/ �لناجية على 

�لعمل معهم/ معهن

عند �أول لقاء لك مع
�لناجي/ �لناجية, حيث تكون هذه هي 

فر�ضتك �الأوىل الإن�ضاء عاقة مع �لناجي/ 
�لناجية وبناء �الأ�ضا�ش
لعاقة م�ضاعدة جيدة

ــة  ــاء عالق ــة وبن ــعور بالراح ــن ال�ض ــات ومنحهم/منحه ــب بالناجني/الناجي 1-1 الرحي
معهم/معهــن:

  تاأك��د م��ن �أن �مل�ض��احة �ملادي��ة �لت��ي تتو�ج��د فيه��ا تتمت��ع باخل�ضو�ضي��ة, وتاأك��د م��ن �أن �لناج��ي/  �لناجي��ة 
ت�ض��عر باالأمان للتح��دث معك هنا.

  قم بالرتحيب بال�ضخ�ش بالطريقة �لتي ترحب بها عادة ب�ضخ�ش غريب يف ثقافتك.
  قم بدعوة �ل�ضخ�ش للجلو�ش �إذ� كنت يف مكتب, فتجنب وجود مكتب �أو طاولة بينكما. 

  ��ضال �ل�ضخ�ش �إذ� كان ي�ضعر بالر�حة.
  ك��ن ودودً� وهادئ��ًا ومنفتح��ًا, تاأك��د م��ن �أن و�ضعي��ة ج�ض��دك تب��د�أ وتبق��ى مفتوح��ة  ومو�جه��ة لل�ض��خ�ش, 

بحي��ث تعط��ي �ل�ض��عور باأن��ك تدع��و �ل�ض��خ�ش الإخب��ارك بق�ضت��ه و�أن��ك عل��ى ��ض��تعد�د لاإن�ضات.
  قدم نف�ضك وو�ضح من �أنت بعبار�ت ب�ضيطة, ��ضال �ل�ضخ�ش �إذ� كان ي�ضعر  بالر�حة يف م�ضاركة �إ�ضمه.
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  تعلم حتية �لناجي/�لناجية ومنحه/منحها �ل�ضعور بالر�حة لبناء عاقة فعالة.
  �ضرح �ل�ضرية و��ضتثناء�تها.

  �إر�ضاد �لناجن/�لناجيات ب�ضان عملية �ملو�فقة �ملطلعة بطريقة �آمنة ومتكينيه. 

لتقدمي نف�ضك ميكنك اأن تقول: 
مرحب��ًا, ��ض��مي )�ال�ض��م(, و�أن��ا )�ل��دور( تابع ملنظمة )��ض��م �ملنظمة(, �أنا �ض��عيد 

بقدومكم �إىل هنا �ليوم, �أنا هنا لا�ضتماع �إليك وم�ضاعدتك.
اأمنوذج

1-2 ا�ضراك الناجي/ الناجية يف اخلدمات
بع��د �لرتحي��ب بالناجي/�لناجي��ة, يج��ب علي��ك حتدي��د �إذ� م��ا كان �لناجي/�لناجي��ة يريد/تري��د �حل�ض��ول 

عل��ى خدم��ات �إد�رة �حلال��ة �لتي تقدمها, وي�ض��مل ذلك �حل�ض��ول على �ملو�فقة �ملطلعة من �لناجي/�لناجية.
�ملو�فق��ة �ملطلع��ة: ه��ي �التف��اق �لطوع��ي للف��رد, وته��دف �إىل حماي��ة حق��وق �لناجن/�لناجي��ات, و�ضم��ان 

�إدر�كهم/�إدر�كه��ن �لكام��ل للقي��ود و�ملخاط��ر و�ملناف��ع م��ن تلق��ي �خلدم��ات.
�ملو�فق��ة �ملطلع��ة ت�ض��كل ج��زء� هام��ًا م��ن بن��اء �لثق��ة م��ع �لناجن/�لناجي��ات, وه��ي و�ض��يلة لتعزي��ز تقري��ر 

�مل�ض��ر لل�ض��خ�ش, و�لب��دء يف ��ض��تعادة �ض��لطته و�ض��يطرته. �إذً�, عملي��ة �ملو�فق��ة �ملطلع��ة ه��ي:
  �ضرح ما �ضيحدث �إذ� عملتما معا.

  �ضرح �ل�ضرية وحدودها.
  �ضرح عملية جمع و��ضتخد�م وتخزين معلومات �لناجي/�لناجية.

  �ضرح حقوق �لناجي/�لناجية طو�ل عملية �مل�ضاعدة.
  �ضوؤ�ل �ل�ضخ�ش �إذ� كانت لدية �أية �أ�ضئلة.

  �ضوؤ�ل �ل�ضخ�ش �إذ� كان يرغب يف �ال�ضتمر�ر يف �خلدمات. 

1-2-1 �ضرح ما �ضيحدث اإذا عملتما معًا
بع��د تق��دمي نف�ض��ك, ميكن��ك ن ت�ض��رح لل�ض��خ�ش عملي��ة �إد�رة �حلال��ة بلغ��ة مب�ض��طة, ويت��م ذل��ك لتق��دمي 

�ملعلوم��ات للناج��ن/ �لناجي��ات ح��ول م��ا �ض��يحدث �أثن��اء عملي��ة �إد�رة �حلال��ة.
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ل�ضرح ال�ضرية وحدودها ميكنك اأن تقول: 
م��ن �مله��م �أن تع��ريف �أنن��ي �ض��وف �أحاف��ظ عل��ى �ض��رية م��ا تقولين��ه يل, مب��ا يف ذل��ك 
�أي ماحظ��ات �أكتبه��ا خ��ال �جتماعاتن��ا, وه��ذ� يعن��ي �أنن��ي ل��ن �أخ��رب �أي �ض��خ�ش مب��ا 

تخربينن��ي ب��ه �أو ل��ن �أ�ض��ارك �أي معلوم��ات �أخ��رى ع��ن حالت��ك دون �إذن��ك.
هناك حاالت قليلة فقط قد �أ�ضطر �إىل �لتحدث مع �ضخ�ش �آخر دون طلب �إذنك.

�إذ� �أخربتن��ي باأن��ك ق��د ُتوؤِذي��ن نف�ض��ك, فق��د �أ�ضط��ر �إىل �إخب��ار �مل�ض��رف �خلا���ش ب��ي �أو 
غ��ره مم��ن ق��د ي�ض��اعدون يف �حلف��اظ عل��ى �ض��امتك. 

�إذ� �أخربتن��ي باأن��ك تخط��ط الإي��ذ�ء �ض��خ�ش �آخ��ر, فعل��ي �أن �أخ��رب )�ض��لطات �حلماي��ة 
�ملعني��ة( بحي��ث ميكنن��ا من��ع ه��ذ�. 

�إذ� �ض��بب ل��ك �أح��د �ملوظف��ن �لتابع��ن ملنظم��ة �الأمم �ملتح��دة �أو �لعامل��ن يف �ملج��ال 
�الإن�ضاين �أي �ضرر ف�ضاأكون بحاجة �إىل �إخبار م�ضريف, و�الإباغ عما فعلة هذ� �ل�ضخ�ش, حتى 

ال يتمك��ن م��ن �إي��ذ�ء �ض��خ�ش �آخر.
 �إذ� .....)��ضرح متطلبات �الإباغ �الإلز�مي كما تنطبق يف �لو�ضع �ملحلي(. 

اأمنوذج

1-2-2 �ضرح ال�ضرية وحدودها 
ينبغي اأن تو�ضح:

 ما تعنيه �ل�ضرية فيما يتعلق مب�ضاركة �ملعلومات حول حالة �لناجي / �لناجية.
 ما هي حدود ذلك, مبا يف ذلك �أية قو�نن �لز�مية لاإباغ.

 ما �ضوف تفعله �إذ� /عندما تكون م�ضطر� لك�ضر �ل�ضرية.
هناك قيود على �ل�ضرية ويجب �أن تلغي حق �لفرد يف �ل�ضرية يف �لظروف �الآتية: 

 وجود خماوف ب�ض��ان �ل�ض��امة �جل�ض��دية �ملبا�ض��رة للناجن/�لناجيات �أو �مل�ض��اركن معهم مثا �حلاالت 
�لتي تكون فيها قلقا من قيام �أحد �لناجن/�لناجيات باإحلاق �الأذى بنف�ضه/بنف�ضها.

 وج��ود قو�ن��ن �إلز�مي��ة لاإب��اغ ُتل��زم مقدم��ي �خلدم��ات باإباغ �ل�ض��رطة �أو �ل�ض��لطات �حلكومية �الأخرى, 
ويف ه��ذه �حل��االت تلغ��ي �ملتطلب��ات �لقانوني��ة م�ض��األة �إذن �لناجن/�لناجي��ات,  وينبغ��ي �إط��اع �لناج��ن/

�لناجي��ات به��ذه �ملتطلب��ات كج��زء م��ن عملي��ة �ملو�فق��ة �ملطلعة.
 وجود �ضيا�ضات �إلز�مية لاإباغ عن حاالت �ال�ضتغال �لتي تت�ضمن �لعاملن يف �ملجال �الإن�ضاين.
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1-2-3 �ضرح كيفية تخزين معلومات ال�ضخ�ص ب�ضالمة وب�ضكل اآمن
�إذ� كن��ت تق��وم بتوثي��ق بيان��ات �لناجن/�لناجي��ات �إم��ا كتابي��ا �أو �إلكرتوني��ا فتاأك��د م��ن �لتو�ضي��ح لل�ض��خ�ش 
�أن ج��زء� م��ن �إد�رة �حلال��ة يت�ضم��ن توثي��ق وتخزي��ن بع���ش �ملعلوم��ات �لت��ي ي�ضاركها/ت�ض��اركها معك, ثم ��ض��رح 
تد�بر �ل�ض��امة و�الأمن �لتي و�ضعتها منظمتك للتاأكد من �أن �ملعلومات �ملكتوبة ال ميكنها �أن تك�ض��ف �لهوية �أو 

ال ميك��ن �لو�ض��ول �إليها م��ن قبل �لغرباء.

1-2-4  �ضرح حقوق ال�ضخ�ص 
باالإ�ضافة �ىل �ل�ضرية هناك حقوق �خرى يتمتع بها �لناجون / �لناجيات وهي: 

- �حلق يف طلب عدم توثيق ق�ضة �ل�ضخ�ش �أو �أي جزء منها.
- �حلق يف رف�ش �الإجابة على �أي �ضوؤ�ل.

- �حلق يف طرح �الأ�ضئلة يف �أي وقت.
- �حلق يف طلب �لعمل مع عامل �جتماعي خمتلف.

- �حلق  يف رف�ش �الإحاالت دون �لتاأثر على ��ضتعد�دك ملو��ضلة �لعمل مع �ل�ضخ�ش. 
- �حلق يف طلب �الطاع على ملف حالته �أو �لبيانات �الأخرى �لتي مت جمعها عنه, 

   وطلب �إجر�ء تغير�ت عليه. 

1-2-5 احل�ضول على اإذن املتابعة
 �خلطوة �الأخرة يف عملية �ملو�فقة �ملطلعة هي: �أن ت�ض��ال �إذ� كان �ل�ض��خ�ش لديه �أي �أ�ض��ئلة, وما �إذ� كان 

�ضيعطيك �إذنه بامل�ضي قدما يف �خلدمات. 

ل�ضرح كيفية تخزين معلومات ال�ضخ�ص ب�ضالمة وب�ضكل اآمن , ميكنك اأن تقول: 
هن��اك بع���ش �لنم��اذج �لت��ي �أحت��اج �إىل ملئه��ا حي��ث �أدون �ملعلوم��ات �لت��ي قمت��ي 
مب�ض��اركتها معي, وال تتم م�ض��اركة هذه �لنماذج مع �أي �ض��خ�ش �آخر , فاأنا �أ�ض��تخدمها 
مل�ضاعدتي على تذكر �الأمور ب�ضاأن حالتك, يتم �الحتفاظ بهذه �لنماذج يف ملف مغلق 

يف م��كان �آمن.

اأمنوذج
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1-2-6  متى يتم احل�ضول على موافقة مطلعة 
تك��ون �ملحادث��ات م��ع �لناجن/�لناجي��ات ب�ض��اأن �ملو�فق��ة �ملطلع��ة م�ض��تمرة يف جمي��ع مر�ح��ل  �إد�رة �حلالة, 

وينبغ��ي �حل�ض��ول على مو�فقة مطلعة يف �حلاالت �لتالية: 
- قب��ل الب��دء يف التقيي��م, �أي قب��ل �ال�ض��تماع �إىل ق�ض��ة �لناجي/�لناجي��ة �أو جم��ع �أو توثي��ق �أي معلوم��ات عن 

حالة �ل�ضخ�ش. 
- قب��ل اإج��راء اإح��االت احلال��ة, يف �أي وق��ت تق��وم مب�ض��اركة �ملعلومات مع مقدم��ي �خلدمات �الآخرين �لذين 
ميكنهم �مل�ضاعدة يف تلبية �حتياجات �لناجن/�لناجيات, يجب �أن تطلب �الإذن مل�ضاركة �ملعلومات لكل �إحالة 

جديدة. 
- قب��ل اتخ��اذ اأي اإج��راءات اأخ��رى نياب��ة ع��ن ال�ض��خ�ص, عل��ى �ض��بيل �ملث��ال �لقي��ام مبنا�ض��رة �أو تن�ض��يق 

�حلالة. 
هل هناك اأي حاالت ال حتتاج فيها اإىل احل�ضول على موافقة مطلعة؟ 

�إذ� �أت��ى �إلي��ك �ض��خ�ش يف حاج��ة �إىل م�ض��اعدة فوري��ة منق��ذة للحي��اة - عل��ى �ض��بيل �ملث��ال, الأن��ه يف خط��ر 
و�ض��يك )ق��د تبع��ه �ملعت��دي �أو �ض��خ�ش �آخ��ر ويحتم��ل �أن ي�ض��كل خط��ر�( �أو يتطل��ب رعاية طبية عاجل��ة, ففي هذه 

�حل��االت �ح�ض��ل عل��ى مو�فق��ة �ض��فهية م��ن �لناجي/�لناجي��ة قب��ل �لت�ضرف.

للح�ض��ول عل��ى �إذن م��ن �لناجي��ة للم�ض��ي قدم��ا, ميكن��ك �أن تقول: هل لديك �أي �أ�ض��ئلة 
حول �أي �ض��يء �ض��رحته لك؟ )�أحت �لوقت لاإجابة على �أي ��ض��ئلة(. �إذ� كنت قد �أجبت 
عل��ى كل ��ض��ئلتك, فه��ل ميكنن��ي �حل�ض��ول عل��ى �إذن من��ك ملو��ضل��ة حديثن��ا, و�لبدء يف 

�لعمل معك؟ 
 - �إذ� كانت �الإجابة بنعم, فيمكنك �مل�ضي قدما يف خدمات �إد�رة �حلالة. 

- �أم��ا �إذ� كان��ت �الإجاب��ة ب��� ال, فذك��ر �ل�ض��خ�ش �أن م��ا ح��دث ل��ه مل يك��ن خط��اأه, وق��دم ل��ه 
معلوم��ات ع��ن �خلدم��ات �الأخ��رى �ملوج��ودة يف �ملجتم��ع �لت��ي ق��د تك��ون مفي��دة ل��ه, و�أخ��ربه باأنه 

ميكن��ه �لع��ودة يف �أي وق��ت.

اأمنوذج
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اخلطوة الثانية من خطوات اإدارة احلاالت

2

خطوات
اإدارة

احلالة

التقييم

تعريف التقييم: 
�لتقيي��م �إج��ر�ء جلم��ع �ملعلوم��ات ع��ن �مل�ض��تفيد و��ض��تخد�مها م��ع 
�مل�ض��تفيد التخ��اذ ق��ر�ر�ت ح��ول رعاي��ة �مل�ض��تفيد, ويف �إد�رة �حل��االت 
�ملتعلق��ة بق�ضاي��ا حماي��ة �مل��ر�أة تت�ضم��ن ه��ذه �خلط��وة �ال�ض��تماع �إىل 
�لناجي/�لناجي��ة ملعرف��ة م��ا ح��دث, وم��ا ه��و �لو�ض��ع �حل��ايل, وتق��دمي 
�ملعلوم��ات, وم�ض��اعدة �ل�ض��خ�ش عل��ى حتدي��د �حتياجات��ه وم�ض��اكله. 

2-1 ت�ضهيل قيام الناجي /الناجية باالإف�ضاح 
 هناك بع�ص الطرق التي ميكن من خاللها اأن جتعل ال�ضخ�ص ي�ضعر براحة اأكرب لالإف�ضاح: 

 ��ضتخد�م �ضوؤ�ل مفتوح لدعوة �ل�ضخ�ش للبدء على �ضبيل �ملثال: )هل تريد �أن تخربين عما حدث(. 
 �ال�ضتماع بعناية �إىل �لق�ضة كما يقولها �ل�ضخ�ش. 

 مر�قب��ة لغ��ة ج�ض��د �ل�ض��خ�ش ع��ن كث��ب للبح��ث ع��ن �أي عام��ات ت��دل عل��ى ع��دم �لر�ح��ة مث��ل: �لب��كاء �أو 
�لتحدي��ق يف �لف��ر�غ �أو �الإ�ض��احة بالوج��ه �أو تغي��ر �ملو�ض��وع. 

 �لتحقق بن�ض��اط مع �ل�ض��خ�ش طو�ل �لعملية, هل هو م�ض��تعد لا�ض��تمر�ر يف �حلديث عن هذ� �الأمر؟ هب 
�أنه يحتاج �إىل �أخذ ��ضرت�حة؟. 

 �ح��رت�م رغب��ة �لناج��ي/ �لناجي��ة يف ح��ال ع��رب لفظي��ا �أو بغ��ر لف��ظ ع��ن ع��دم ر�حت��ه يف �الإجاب��ة عل��ى 
�الأ�ض��ئلة �أو م�ض��اركة �ملعلوم��ات مع��ك. 

 تدوين �ملاحظات �إذ� لزم �الأمر. 
 �لقيام بت�ض��جيع �ل�ض��خ�ش و�إبد�ء �لتعاطف معه من خال كل من: �لتو��ضل �للفظي وغر �للفظي, مثل: 

عبار�ت )تابع - �أكمل - �أنا �أ�ضتمع( �أن تكون مفيدة. 
 ع��ن �الإف�ض��اح م��ن قب��ل �ل�ض��خ�ش ع��ن حالت��ه, ��ض��تجب له��ذ� �الإف�ض��اح باإب��د�ء �لتعاط��ف و�لتاأيي��د 

و�لطماأنين��ة. 
 �طرح �الأ�ضئلة �الإ�ضتي�ضاحية فقط بعد �أن تدع �لناجي/�لناجية يتحدث, وعليك باال�ضتجابة الإف�ضاحه, 

وجتنب �الأ�ضئلة غر �ل�ضرورية.

2-1-1 جمع املعلومات االأ�ضا�ضية  
قب��ل �أن تب��د�أ حمادثت��ك م��ع �لناجي/�لناجي��ة ح��ول م��ا ح��دث ل��ه/ له��ا ق��د ترغ��ب يف جم��ع معلوم��ات �أ�ضا�ض��ية 
عن خلفيتها, قد ي�ضاعد �ل�ضخ�ش على �ل�ضعور بر�حة و�أمان �أكرب, ويوفر لك �ملزيد من �لوقت لبناء عاقة معه.
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 تت�ضمن املعلومات التي من املفيد معرفتها ما يلي: 
- عمر �لناجي/�لناجية )ميكن �أن تقول تقريبيا(. 

- �حلالة �ملعي�ضية �لر�هنة.
- �لو�ضع �لعائلي.

- �لوظيفة �أو �لدور يف �ملجتمع.

من �ملفيد �أن تعرف:
 قب��ل �أن يب��د�أ/ تب��د�أ �لناجي/�لناجي��ة يف م�ض��اركة تفا�ضي��ل ق�ضت��ه/ ق�ضته��ا 
��ضاله/��ض��الها م��ا �إذ� كان/كان��ت ق��د حتدث/حتدث��ت �إىل �أي منظم��ة �أخ��رى �أم ال, 
وذل��ك م��ن �أج��ل �أن يتجن��ب تك��ر�ر ق�ضت��ه /ق�ضته��ا �الأم��ر �ل��ذي ق��دي يك��ون موؤمل��ا �أو 
حمبط��ا بالن�ض��بة ل��ه/ له��ا, ومتنحه��ا �خلي��ار يف �الإذن ل��ك م��ن �أج��ل �حل�ض��ول عل��ى 

�ملعلوم��ات م��ن تل��ك �ملنظم��ة. 

اأمنوذج

2-1-2 فهم ما حدث
 املعلومات التالية مهمة لك لفهم ما حدث لل�ضخ�ص:

طبيع��ة �لعن��ف �أو �العت��د�ء, م��ا ن��وع �الإي��ذ�ء �ل��ذي تعر���ش ل��ه �ل�ض��خ�ش؟ و�لت��ي ق��د حتتاجه��ا يف �لرعاي��ة 
�لطبي��ة �ملنق��ذة للحي��اة, عل��ى �ض��بيل �ملث��ال: معرف��ة �إذ� م��ا مت ��ض��تخد�م �لق��وة �لبدني��ة و�الأ�ض��لحة, وم��ا �إذ� كان 

هن��اك �أمل �ض��ديد )خا�ض��ة �إ�ضاب��ات �لر�أ���ش( �أو �لنزي��ف. 
م��ن ه��و �ملعت��دي و�إمكاني��ة و�ضول��ه �إىل �لناجي/�لناجي��ة, جم��ع �ملعلوم��ات ع��ن �ملعت��دي ي�ض��اعد عل��ى تقيي��م 
خماط��ر �لناجي/�لناجي��ة م��ن وق��وع �ض��رر م�ض��تقبلي م��ن قب��ل �ملعت��دي و/ �أو �أ�ضدق��اءه و�أقارب��ه, عل��ى �ض��بيل 
�ملثال: �إذ� كان �ل�ضخ�ش قد تعر�ش لاإيذ�ء  �أو �العتد�ء  �جل�ضدي من قبل جار �أو قريب �و �أحد �أفر�د عائلته  

فق��د ال يتمك��ن من �لع��ودة �إىل �ملنزل.
�إذ� كان �ل�ضخ�ش يعاين من �لعنف �ملنزيل يجب �أن ي�ضتمل �لتقييم على: 

 عاقة �ملعتدي بالناجي /�لناجية و�أ�ضرته/ و�أ�ضرتها. 
  �أين يكون �ملعتدي �الآن. 

 ما �إذ� كان �ملعتدي ميكنه �لو�ضول �إىل �لناجي/�لناجية ب�ضهولة. 
 مهنة �أو دور �ملعتدي يف �ملجتمع. 

 عدد �ملعتدين. 
  مت��ى وق��ع �حل��ادث �الأخ��ر, وه��و �أم��ر �ض��روري لتحلي��ل م�ض��توى �حلاج��ة �مللح��ة لاإحال��ة �لطبي��ة, والإب��اغ 

�ل�ض��خ�ش بدق��ة عن �خلي��ار�ت �لطبية.
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  �لتك��ر�ر. �إذ� كان �ل�ض��خ�ش لدي��ه تاري��خ م��ن �العت��د�ء �ملتك��رر, فركز �لتقييم على �حل��ادث �الأخر وذلك 
لفهم �الحتياجات �حلالية لل�ضخ�ش.

 �ل��رد عل��ى �إف�ض��اح �لناج��ي/ �لناجي��ة بع��د �أن ي�ضارك/ت�ض��ارك م��ا ح��دث يك��ون م��ن �مله��م �إب��د�ء �لتعاطف 
و�لتاأيي��د و�لتطم��ن, هن��اك عب��ار�ت ب�ض��يطة ميك��ن قوله��ا, ومن �ض��اأنها �أن تك��ون قوية جدً� ود�عم��ة, و�لتي يطلق 

عليها �إ�ض��م )�لعبار�ت �ل�ض��افية(, وهي جزء مهم من عملية �ض��فاء �لناجي/�لناجية.
 �لت�ضديق على كام �لناجي/ �لناجية, ومتكينه بقول: »لقد كنت يف غاية �ل�ضجاعة مل�ضاركتك ذلك معي«.

 و��ضل بناء �لثقة بقول: »�أنا �أوؤمن بقدر�تك«.
�لتعبر عن �لتعاطف بقول: »�أنا �آ�ضف حلدوث ذلك لك« �أو »�أنا �آ�ضف للغاية الأنك متر بهذ� �الأمر«.

تقدمي �لتطمن بقول: »ال يوجد لوم عليك« �أو »ما حدث لي�ش ذنبك«. 

2-2 تقييم االحتياجات 
يبد�أ تقييم �الحتياجات للناجي/�لناجية باال�ضتماع, حيث تتكون لديك فكرة عن خماوف �ل�ضخ�ش �لرئي�ضية, 

وما روؤيته للو�ضع, وما يريده �أن يحدث بعد ذلك, وذلك لفهم �أف�ضل لاأولويات ولتقدمي �لدعم و�مل�ضاعدة.

2-2-1 احتياجات ال�ضالمة 
بينم��ا ي��روي ل��ك ال�ض��خ�ص م��ا ح��دث ل��ه, ينبغ��ي اأن ت�ض��تمع ل��ه لتكت�ض��ف احل��االت والظ��روف واالأ�ض��خا�ص 

الذين ي�ضتمرون يف اإيذائه اأو تعري�ضه خلطر االإيذاء وذلك من اأجل:
 �ضعور �ل�ضخ�ش باالأمان يف منزله و�ملجتمع 

 حتدي��د م��ع م��ن و�أي��ن ال ي�ض��عر �لناج��ي/ �لناجي��ة باالأم��ان ومل��اذ�, وذل��ك ع��ن طري��ق �ل�ض��وؤ�ل �ملبا�ض��ر �أو 

�لتحدي��د ب�ضري��ا �أو �إج��ر�ء م�ض��ح لاأماك��ن يف �ملجتم��ع �لت��ي ال ي�ض��عر فيه��ا باالأم��ان.
 �أنظمة و��ضرت�تيجيات �ل�ضامة و�لدعم �حلالية لل�ضخ�ش 

 حتدي��د �مل��و�رد �أو �لدع��م �ل��ذي ق��د يحتاج��ه لا�ض��تمر�ر يف ��ض��تخد�م ه��ذه �ال�ض��رت�تيجيات للبق��اء �آمن��ًا 

م��ن �ملعت��دي �أو �الآخرين. 
 مناق�ض��ة وج��ود �أماك��ن �أخ��رى حم��ددة غ��ر �آمن��ة, م��ن خ��ال ��ض��تخد�م ��ض��رت�تيجيات لتخفي��ف �ملخاط��ر 

ذ�ت �ل�ضلة.
 مناق�ضة �أنظمة �لدعم �الأخرى �لتي تكون لدى �ل�ضخ�ش مثل: �أفر�د �الأ�ضرة, وقادة �ملجتمع. 

 �ملو�رد �الأخرى �لتي تكون متاحة 
 �إذ� مل يك��ن للناجي/�لناجي��ة نظ��ام دع��م, فناق���ش �مل��و�رد �الأخ��رى �لت��ي ق��د تك��ون متاح��ة ل��ه/ له��ا يف 

�ملجتم��ع, عل��ى �ض��بيل �ملث��ال: 
 ه��ل حماي��ة �ل�ض��رطة خي��ار �آم��ن؟ يعتم��د عل��ى )ق��درة �ل�ض��رطة, هوي��ة �لناج��ي/ �لناجي��ة وهوي��ة �ملعت��دي, 
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و�لتجارب �ل�ض��ابقة لل�ض��خ�ش مع �ل�ض��رطة(.
 يف حال��ة �لط��و�رئ, ه��ل هن��اك م�ضت�ض��فى �أو م�ض��تو�ضف �ضح��ي ميك��ن لل�ض��خ�ش �لو�ض��ول �إلي��ه ب�ض��هولة 

كم�ض��احة �آمن��ة موؤقت��ة؟.
 هل هناك مكان عام �أو خا�ش ميكن لل�ض��خ�ش �لذهاب �إليه كم�ض��احة �آمنة موؤقتة )مثل: �ض��وق, م�ض��جد, 

م�ضاحة �آمنة للن�ضاء و�لفتيات(؟.
 ه��ل مت��اح لل�ض��خ�ش �إمكاني��ة �لو�ض��ول �إىل هات��ف ميكنه ��ض��تخد�مه لات�ضال ب�ض��خ�ش م��ا للح�ضول على 

�مل�ضاعدة؟ 
 كم��اذ �خ��ر, ق��د يرغ��ب/ ترغ��ب �لناجي/�لناجي��ة يف �النتق��ال م��ن منزل��ه /منزله��ا �أو منطقت��ه /

منطقته��ا, ويف ه��ذه �حلال��ة م��ن �مله��م مناق�ض��ة خي��ار�ت و�آث��ار �النتق��ال �أو �ل�ض��كن يف ملج��اأ �أو م��كان بدي��ل يف 
ح��االت �لط��و�رئ.

2-2-2 االحتياجات ال�ضحية 
ميك��ن فه��م �حتياج��ات �لناج��ي/ �لناجية �ل�ضحية من خال �ال�ض��تماع �إىل ق�ضتهم حول ما حدث وحتديد 
�الآث��ار �لطبي��ة, وحتدي��د م��ا �إذ� كان��ت �الإحال��ة �لطبي��ة مطلوب��ة �أم ال, وله��ذ� �أهمي��ة بالن�ض��بة حل��و�دث �العت��د�ء 

�جل�ض��دي  �أو �أي �ض��كل من �أ�ض��كال �العتد�ء �لبدين �لذي قد توؤدي �إىل �إ�ضابات حادة �أو �أمل �أو نزيف.
يف عملية تقييم �الحتياجات �ل�ضحية ال بد من طرح �أ�ضئلة تو�ضيحية بهدف:

 طبيعة �حلادث )�إذ� كان �عتد�ء ج�ضديًا �أيًا كان, فيو�ضى بالعاج �لطبي ب�ضدة(. 

 تاري��خ /توقي��ت �آخ��ر ح��ادث )�إذ� كان �العت��د�ء ج�ض��ديا, �أي �ل��ذي ح��دث يف غ�ض��ون 72 �أو 120 �ض��اعة, 
ميك��ن توف��ر �لعاجات �ملنق��ذة للحياة(.
 وجود �ضكوى من �الأمل �أو �الإ�ضابة.

  �الإد�رة لاعتد�ء �جل�ضدي:
  �إذ� وقع حادث يف غ�ضون 72 �ض��اعة )3 �أيام( �إىل120 �ض��اعة )5 �أيام(, وكان �لناجي/�لناجية م�ضابًا 

�أو م�ضابًة فيمكنها تلقي �لعاجات �لتالية: 
 �لع��اج �لطب��ي لاإ�ضاب��ات �حل��ادة �أو �الأمل: �عتم��ادً� عل��ى �ض��دة وطبيع��ة �الإ�ضاب��ة )ك�ض��ر يف �لعظ��ام �أو 

�جل��روح �أو �الإ�ضاب��ات �لد�خلي��ة(, تل��زم عناي��ة طبي��ة فوري��ة.
 جمع �الأدلة �جلنائية.

م�ضاركة املعلومات 
 يف حال��ة �العت��د�ء �جل�ض��دي  تاأك��د م��ن م�ض��اركة �ملعلوم��ات م��ع �لناج��ي / �لناجية ح��ول �لعو�قب �ل�ضحية 

لاعتد�ء �جل�ضدي؛ الأنه ي�ضاعد �الأ�ضخا�ش على فهم �ضبب �الإحالة �لطبية.
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2-2-3 االحتياجات النف�ضية واالجتماعية 
تتمثل جماالت �لتقييم �لرئي�ضية للدعم و�الحتياجات �لنف�ضية و�الجتماعية فيما يلي: 

 حتقي��ق فه��م �أ�ضا�ض��ي بكيفي��ة �ض��عور �ل�ض��خ�ش, مث��ل: )�لغ�ض��ب - �حل��زن - �لذن��ب - �حل��ب - �الأم��ل - 

�لياأ���ش - �خل��وف - �لع��ار(.
 مر�قب��ة مظه��ر �ل�ض��خ�ش و�ض��لوكه, مث��ل: )منظ��م �أو مره��ق - مت��و�زن �أو �ض��وي - ع��دو�ين �أو فاق��د للح���ش 

�أو حزين للغاية(. 
 تقيي��م �لتغي��ر�ت يف م�ض��اعر �ل�ض��خ�ش �أو �ض��لوكه, مث��ل: )�لتوق��ف ع��ن �الأن�ض��طة �ليومي��ة - ع��دم مغ��ادرة 
�ملنزل - عدم �لتحدث مع �لعائلة �أو �ال�ضدقاء �أو روؤيتهم - م�ضاكل يف �لنوم - �أوجاع ج�ضدية مثل: �آالم �ملعدة, 

�آالم يف �جل�ض��م, و�ل�ضد�ع - �ل�ض��عور باحلزن - م�ض��اعر ياأ���ش من و�ضعه وحول حياته(.   
 تقييم فر�ش �لتعليم و�ضبل �لعي�ش, من خال: 

 فه��م �إذ� م��ا كان��ت �أن�ض��طة �لتعلي��م و�ض��بل �لعي���ش ق��د لعب��ت دورً� يف حي��اة �لناجن/�لناجي��ات بع��د م��ا 
تعر�ض��و� لق�ضاي��ا حماي��ة �مل��ر�أة. 

 فهم ما �إذ� كانت �أن�ضطة �لتعليم و�ضبل �لعي�ش تلعب دورً� يف �أهد�ف حياة �لناجي/�لناجية. 
  حتديد فر�ش و�ضول �لناجي /�لناجية فيما يتعلق بالو�ضول �إىل �لتعليم/ �ُضُبل �لعي�ش. 

 �لدر�ية باخلدمات �حلالية, و�لدعم فيما يتعلق باأن�ضطة �لتعليم و�ضبل �لعي�ش. 
 حتدي��د �لعو�م��ل �لوقائي��ة ونق��اط �لق��وة, مث��ل: �لو�ض��ع �لعائل��ي و�ملعي�ض��ي - �لدع��م �الجتماع��ي - �حلال��ة 

�لروحاني��ة / �لديني��ة - �آلي��ات �لتكيُّ��ف �الإيجابية. 

 لتقدمي معلومات عن التاأثري العاطفي ميكنك اأن تقول:
- ق��د ت�ض��عرين باأن��ك ال ت�ض��تطيعن �لوث��وق ب��اأي �ض��خ�ش بع��د �الآن, وق��د يك��ون ذل��ك 

�ضعب��ا وخميف��ا, وم��ن �لطبيع��ي �أن ت�ض��عري بذل��ك بع��د كل م��ا م��ررت ب��ه.
- كل �مل�ض��اعر �لت��ي ت�ض��عرين به��ا - �ض��و�ء �خل��وف �أو �لذن��ب �أو �حل��ب �أو �الأمل �أو �لياأ���ش �أو 

�حلزن �أو �لعار - �ضائعة, وال باأ�ش باأن ت�ضعري بها.

اأمنوذج
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2-2-4 االحتياجات القانونية 
م��ن �مله��م بالن�ض��بة ل��ك �أن تفه��م �أن م��ا ح��دث لل�ض��خ�ش يعترب جرمي��ة �ضمن �الإطار �لقان��وين يف جمتمعك, 
ومعرف��ة م��ا �إذ� كان �ل�ض��خ�ش يري��د �تخ��اذ �إج��ر�ء�ت قانوني��ة؛ الأن ق��ر�ر �ل�ض��عي لتحقيق �لعد�ل��ة, هو قر�ر مهم 

ويك��ون �لناجن/�لناجي��ات بحاج��ة �إىل معلوم��ات كامل��ة للتفكر يف مثل هذ� �لقر�ر.
م باغ��ًا �إىل  يج��ب �إع��ام �ل�ض��خ�ش بحقوق��ه �لقانوني��ة, وتزوي��ده مبعلوم��ات عم��ا ميك��ن �أن يتوقع��ه �إذ� ق��دَّ
�ل�ض��رطة )�أي م��ن �ض��يجري مع��ه �ملقاب��ات؟ وم��ن �ض��يحدد �إذ� م��ا كان��ت �لق�ضي��ة �ض��تحال �إىل �ملحكم��ة؟ وم��اذ� 
��ه �ل�ض��رطة �أي �تهام��ات؟(, و�أي�ض��ا م��اذ� �ض��يحدث يف �ملحكم��ة؟ ك��م  �ض��يحدث �إذ� قام��ت بتق��دمي ب��اغ ومل توجِّ

�ض��يكلف م��ن �لوق��ت؟ وم��اذ� �ض��يحتاج �لناجي/�لناجي��ة للقي��ام به؟.
 ل��ذ� م��ن �ملفي��د �ن يك��ون هن��اك م�ضت�ض��ار قان��وين, و�ل��ذي ي�ض��تطيع �أن ي�ض��رح بدق��ة �خلي��ار�ت �لقانوني��ة 
بطريق��ة ترك��ز عل��ى �لناجي/�لناجي��ة, مب��ا يف ذل��ك �ملحام��ن �لذي��ن ميكنه��م م�ض��اعدتهم يف �الإب��اغ, ومتابع��ة 

ق�ضيته��م �أم��رً� مهم��ًا �إذ� كان��ت ه��ذه رغب��ة �لناج��ن/ �لناجي��ات.
 توثيق املعلومات 

م��ن �لتقيي��م, �إذ� كان لدي��ك نظ��ام الإد�رة �حل��االت وت�ض��تخدم �لنم��اذج, يج��ب علي��ك توثي��ق �ملعلوم��ات م��ن 
تقييم��ك, وم��ا �أه��م �ملعلوم��ات �لت��ي يتع��ن توثيقها, وه��ي: و�ض��ف �لناجي/�لناجية ملا حدث, وم��ا حدده/حددته 

�لناجي/�لناجي��ة كمخ��اوف, وم��ا حددمتاه مع��ًا كاحتياجات. 
ل��ذ� يف�ض��ل �ال�ض��تماع �أواًل �إىل ق�ض��ة �لناج��ي, وم��ن َث��مَّ بع��د �الجتم��اع ب��ه ق��م مب��لء  �لنم��وذج, حت��ى ال تك��ون 

م�ض��تت �لتفكر ب�ض��بب �لنم��وذج �أثناء حت��دث �لناجي/�لناجية. 
تقييم خماطر االنتحار

 �أح��د �أخط��ر عو�ق��ب ق�ضاي��ا حماي��ة �مل��ر�أة, ه��و خط��ر �نتح��ار �لناجي/�لناجي��ة, وم��ن �ملتوق��ع �أن يك��ون ل��دى 
�لناجن /�لناجيات م�ضاعر �لرغبة يف �ملوت �أو �إنهاء حياتهم/ حياتهن, �إذ� كان كذلك فمن �ملهم �إجر�ء تقييٍم 

�أكر تعمقًا, وحتديد �إذ� ما كان جمرد �ضعور �أم ال, �أو �أن هناك نية للتنفيذ )�أي �إنهاء حياة �ملرء بالفعل(. 
يتم تقييم خماطر االنتحار التالية: 

�خلطوة 1 : تقييم �الأفكار �النتحارية �حلالية/�ل�ضابقة.
�خلطوة 2 : تقييم �ملخاطر و�حتياجات �ل�ضامة. 

�خلطوة 3 : �لتعامل مع �مل�ضاعر وتقدمي �لدعم. 
�خلطوة 4 : و�ضع �تفاق �ل�ضامة. 

�خلطوة 1 : تقييم �الأفكار �النتحارية �حلالية/ �ل�ضابقة. 
��ض��رح لل�ض��خ�ش: »�ض��اأطرح علي��ك بع���ش �الأ�ض��ئلة �لت��ي ق��د يك��ون م��ن �ل�ضعب علي��ك �الإجابة عنه��ا, ولكنني 

قل��ق علي��ك, لذل��ك �أريد �أن �أعرف �أنك �ض��تكون على ما ير�م.



دليـــل إدارة الحالة- حماية المرأة

24

ميكنك اأن تقول: 
- ه��ذ� يب��دو وكاأن��ه �أك��ر م��ن �أن يتحمل��ه �ض��خ�ش و�ح��د, ه��ل ت�ضعر/ت�ض��عرين 

بال�ض��وء بحي��ث تفكر/تفكري��ن باالنتح��ار م��ن �أج��ل �له��روب؟ 
- هل تفكر/ تفكرين يف �ملوت؟ �أو تتمنى /تتمنن لو كنت ميتا /ميتة؟ 

- هل تفكر/ تفكرين �أو فكرت من قبل يف �إيذ�ء �أو قتل نف�ضك؟ 
* ه��ل متني��ت م��ن قب��ل ل��و �أن��ك ذهب��ت للن��وم ومل ت�ض��تيقظ؟ ك��م م��رة تك��رر ذل��ك؟ 

من��ذ متى؟ 

اأمنوذج

اإذا اأج��اب ب���«ال« ولي���ش هن��اك �أي عام��ات عل��ى �أن��ه ين��وي �إي��ذ�ء نف�ض��ه, فم��ن �ملرج��ح �أن خط��ر �النتح��ار 
منخف���ش.

�إذ� �أج��اب ب�«نع��م« عل��ى �أٍي م��ن �الأ�ض��ئلة, فق��ل لل�ض��خ�ش �لناج��ي »م��ن ف�ضل��ك �أخربين عن �ملزي��د حول هذه 
�الأف��كار«, ث��م �نتقل �إىل �خلطوة �لتالية:

�خلطوة 2 : تقييم �ملخاطر و�حتياجات �ل�ضامة.
�ض��وف حتت��اج بع��د ذل��ك �إىل فه��م م��ا �إذ� كان ل��دى �ل�ض��خ�ش خط��ة, يج��ب علي��ك �أي�ض��ًا تقيي��م حم��اوالت 

�النتح��ار �ل�ض��ابقة؛ الأنه��ا ت�ض��ر �إىل خماط��ر �أعل��ى.

لتقييم ما اإذا كان لدى ال�ضخ�ص خطة ميكنك اأن تقول:
-�أخ��ربين/ �أخربين��ي كي��ف ميكن��ك �إنه��اء حياتك؟ ��ض��مح للناجي/�لناجي��ة باالإجابة, 
م��اذ� كن��ت �ض��تفعل؟ مت��ى كن��ت �ض��تفعل / �ض��تفعلن ذلك؟ �أين كنت �ض��تفعل/ �ض��تفعلن 
ذل��ك؟ هل)�لبن��ادق /�الأقر��ش/�لو�ض��ائل �الأخ��رى( )متو�ج��دة يف �ملن��زل/ ي�ض��هل 

�حل�ض��ول عليها(؟ 
لتقييم خماطر االنتحار ال�ضابقة ميكنك اأن تقول:

هل �ض��بق �أن بد�أت يف فعل �ض��يء الإنهاء حياتك وغرت ر�يك؟ وهل �ض��بق �أن بد�أت يف فعل 
�ضيء الإنهاء حياتك ولكن �أوقفك �ضخ�ش ما وقاطعك؟ ماذ� حدث؟ متى كان ذلك؟ �أخربين/ 

�أخربين��ي ك��م م��رة ح��دث ه��ذ�؟.

اأمنوذج

كم��ا ه��و �حل��ال م��ع �أي ج��زء م��ن �لتقيي��م, تاأك��د م��ن �إعط��اء �لوق��ت �ل��كايف للناجي/�لناجي��ة لل��رد, وتوق��ف 
لربهٍة قبل طرح �ض��وؤ�ل �آخر, قم د�ئمًا باأخذ �إ�ض��ار�ت من �ل�ض��خ�ش حول ما �إذ� كان بحاجة لا�ض��تمر�ر ب�ض��كل 

�أبط��اأ �أو �أخ��ذ ق�ض��ط من �لر�حة.
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اخلطوة 3 : التعامل مع امل�ضاعر وتقدمي الدعم
م��ن �مله��م �أن تبق��ى هادئ��ًا �إذ� كان �ل�ض��خ�ش يع��رب ع��ن �أف��كار �نتحاري��ة وخط��ة, وق��د يك��ون ذل��ك عك���ش 

غريزت��ك, ولك��ن ال حت��اول �إقن��اع �ل�ض��خ�ش بالع��دول ع��ن ذل��ك �أو تق��دمي �مل�ض��ورة ح��ول م��ا ينبغ��ي �لقي��ام ب��ه.

ميكنك اأن تقول: 
�أن��ا �أفه��م �أن��ك ت�ضعر/ت�ض��عرين به��ذ� و�أن��ا �آ�ض��ف, و�أن��ا �أعل��م �أن��ه كان م��ن �ل�ضع��ب 
عليك م�ضاركة ذلك, �أنت �ضجاع /�ضجاعة للغاية الإخباري, من �ملهم جد� بالن�ضبة يل 
�الَّ ت��وؤذي نف�ض��ك, و�أود �أن نتو�ض��ل �إىل خط��ة مع��ا لكيفي��ة م�ض��اعدتك عل��ى ع��دم �لقيام 

بذل��ك, هل هذ� مقبول لك؟

اأمنوذج

اخلطوة 4 : و�ضع اتفاق ال�ضالمة 
مل�ضاعدة الناجي/ الناجية على حتديد �ضخ�ص ي�ضمن ال�ضالمة 

ميكنك اأن تقول: 
�أن��ا �أرغ��ب يف �حلف��اظ عل��ى �ض��امتك, ه��ل ميكن��ك �لتفك��ر يف �ض��خ�ش م��ا يف عائلت��ك �أو �ضدي��ق ميك��ن �أن 
يبقى �إىل جانبك؟ هل ميكننا �لعمل معا جلعل هذ� �ل�ضخ�ش يو�فق على �لبقاء بجانبك من �أجل �حلفاظ على 

�ضامتك؟
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اخلطوة الثالثة من خطوات اإدارة احلاالت

3

خطوات
اإدارة

احلالة

التخطيط

اخلطوة 3: تخطيط اإجراءات احلالة
يف هذه اخلطوة �ضوف تقوم اأنت والناجي/الناجية بتخطيط

كيفي��ة تلبي��ة �حتياجاته/�حتياجاته��ا, وح��ل �مل�ض��اكل, و�تخ��اذ �لق��ر�ر�ت 
ب�ض��اأن م��ا �ض��يحدث بع��د ذلك, �ض��نقوم مبا يلي:

  تلخي�ش فهمك لاحتياجات �لرئي�ضية للناجن/للناجيات.  
  تق��دمي معلوم��ات ح��ول م��ا �خلدم��ات وعملي��ات �لدع��م �ملتاح��ة, 

وم��ا ميكن توقعه منها. 
 �لتخطي��ط م��ع �ل�ض��خ�ش ب�ض��اأن كيفي��ة تلبي��ة �الحتياج��ات, وحتدي��د �الأه��د�ف �ل�ض��خ�ضية, و�تخ��اذ 

�لق��ر�ر�ت ب�ض��اأن م��ا �ض��يحدث بع��د ذل��ك.
  و�ضع وتوثيق خطة �إجر�ء�ت حالة.

حتديد من �ضيكون 
م�ضوؤواًل عن ت�ضهيل 

اخلدمات

احل�ضول على موافقة 
مطلقة لقدمي 

االإحاالت

حتديد الوقت 
واملكان الجتماع 

املتابعة

التحدث مع
الناجي/ الناجية

تنفيذ تخطيط
ال�ضالمة

حتديد من �ضيكون 
م�ضوؤواًل عن ت�ضهيل 

اخلدمات

مناق�ضة اأي م�ضائل 
اأو خماوف مع امل�ضرف 

اخلا�ص بك

مناق�ضة كل حاجة 
من احلاجات مع

الناجي/ الناجية

و�ضع خطط موافقة
توثيق هذه 

االتفاقيات يف منوذج 
خطة اإجراءات حالة
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3ً-1 تلخي�ص االحتياجات االأ�ضا�ضية 
ي�ض��تند �لتخطي��ط الإج��ر�ء�ت �حلال��ة عل��ى تقييم��ك, وميكنك �النتق��ال �إىل هذه �خلطوة م��ن خال تلخي�ش 
ما تفهمه من �ل�ضخ�ش فيما يتعلق باحتياجاته �لرئي�ضية, وفقًا ملناق�ضتك معه, و�لتحقق مما �إذ كان يو�فق على 

�مللخ�ش �لذي قدمته, و�إذ� ما كان هناك �أي �ضيء قد فاتك �أو يريد هو �إ�ضافته.

3-2 تقدمي معلومات حول اخليارات املتاحة
يتع��ن تقدي��د معلوم��ات للناجي/للناجي��ة ح��ول �خلدمات, وعملي��ات �لدعم �ملتاحة, وما ميك��ن توقعه منها, 

على �لنحو �لتايل :
 م��اذ� �ض��يحدث نتيج��ة �الإحال��ة, مب��ا يف ذل��ك �لدع��م �ملت��اح, و�إذ� م��ا كان��ت هن��اك �أي متطلب��ات �إلز�مي��ة 

لاإب��اغ مرتبط��ة باالإحالة.
 فو�ئد وخماطر �خلدمة.

 �أن لل�ضخ�ش �حلق يف رف�ش �أي جزء من �لتدخل �لذي يقدمه �لعامل �الجتماعي.
�ملعلومات �لتي �ضيتم م�ضاركتها حول �حلالة يف عملية �الإحالة ومع من.

3-3  مناق�ضة وتخطيط كيفية تلبية االحتياجات وحتديد االأهداف ال�ضخ�ضية
 �لتخطي��ط م��ع �ل�ض��خ�ش ب�ض��اأن كيفي��ة تلبي��ة �الحتياج��ات, وحتدي��د �الأه��د�ف �ل�ض��خ�ضية, و�تخ��اذ �لق��ر�ر 

ب�ض��اأن ما �ض��يحدث بعد ذلك.
 حتديد ما �إذ� كان يريد �أن يحال �إىل خدمة, و�حل�ضول منه على مو�فقة مطلعة.

 حتديد من �ضيكون م�ضوؤواًل عن ت�ضهيل �لتدخل �أو �خلدمة.

 مناق�ضة مر�فقة �الإحالة.

 مناق�ضة وحتديد �الأهد�ف �ل�ضخ�ضية مع �لناجي/�لناجية.

3-4 توثيق اخلطة 
�إذ� كان لدي��ك نظ��ام لتوثي��ق �حلال��ة, فيمكن��ك توثي��ق �خلط��ة �لت��ي ناق�ض��تها م��ع �لناجي/�لناجي��ة بطريق��ة 

ب�ض��يطة - ع��ن طري��ق كتاب��ة �الإج��ر�ء�ت �لت��ي يج��ب �تخاذها, ومن قب��ل من؟ ومتى؟.
و�ض��وف ي�ض��اعدك تدوين هذه �الأ�ض��ياء عند متابعتك مع �لناجي/�لناجية حتى تتمكن من تذكر �الإجر�ء�ت 
�لتي كنت م�ضوؤواًل عنها, ومر�قبة �خلدمات �لتي متت �إحالة �لناجي/�لناجية  �إليها )�إن وجدت(, و�لتاأكد من 

�أنها قدمت يف �لوقت �ملنا�ضب.
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3-5 مناق�ضة املخاوف عالية املخاطر مع امل�ضرف عليك
�إذ� ن�ض��اأت خم��اوف عاجل��ة تتعل��ق ب�ض��امة �أو �ضح��ة �لناجي/�لناجي��ة �أثن��اء عملي��ة �لتقيي��م وتخطي��ط 
�الإج��ر�ء�ت )عل��ى �ض��بيل �ملث��ال: لدي��ه مي��ول �نتحاري��ة, �أو رف�ضه/رف�ضه��ا للخدم��ات �ل�ضحي��ة �ملنق��ذة للحي��اة 
�أو وج��ود م�ض��كات تتعل��ق باالإب��اغ �الإلز�م��ي(, وكن��ت بحاج��ة �إىل مزيد م��ن �لدعم, فتاأكد من مناق�ض��ة هذ� مع 
�مل�ضرف عليك قبل �إكمال �جلل�ضة مع �لناجي/�لناجية, و�إذ� مل يكن �مل�ضرف متاحًا, فات�ضل بزميل للح�ضول 

عل��ى �لدعم.

3-6 حتديد الوقت واملكان الإجراء اجتماع املتابعة 
�إذ� كان م��ن �ملمك��ن يف �ض��ياقك للمتابع��ة م��ع �لناجي/�لناجي��ة فيج��ب علي��ك مناق�ض��ة �خلي��ار�ت لزي��ار�ت 
�ملتابعة, و�أن تكون حمددً� جدً� حول مكان ووقت �إجر�ئها, ��ضتك�ضف مع �لناجي/�لناجية كيف �ضيكون �ملتابعة 

�آمنة بالن�ض��بة لهم/لهن وت�ض��مل �الآتي:
 حتديد مو�عيد للناجي/�لناجية للمجيئ �إىل مركزك.

 مقابل��ة �لناجي/�لناجي��ة د�خ��ل مكت��ب منظمة �أخرى �إذ� كان ذلك يحم��ي خ�ضو�ضياتهم/خ�ضو�ضياتهن 

ب�ضكل �أف�ضل.
 زيارة �ل�ضخ�ش يف �ملنزل �إذ� كان هذ� ال ي�ضر بال�ضرية و�ل�ضامة.

 مكامل��ة �لناجي/�لناجي��ة ع��ن طري��ق �لهات��ف �إذ� كان باإمكانه/باإمكانه��ا �لو�ض��ول �إىل هات��ف ب�ض��هولة, 

وميكنه/ميكنه��ا ��ض��تخد�مه ب�ض��كل �آم��ن.
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اخلطوة الرابعة من خطوات اإدارة احلاالت

تنفيذ
خطة

4التدخل

خطوات
اإدارة

احلالة
اخلطوة )4( تنفيذ خطة اإجراءات احلالة 

�لغر���ش: �إي�ض��ال �لناجي/�لناجي��ة مبقدم��ي �خلدم��ة ذوي �ل�ضل��ة م��ن 
خال �الإحاالت, ودعمهم يف �لو�ضول �إىل هذه  �خلدمات ب�ضكل �آمن, و�لتاأكد 

م��ن �لتن�ض��يق �جليد بن ه��ذه �خلدمات.

خطوات اإدارة احلالة التي تركز على الناجني
 تنفيذ خطة �إجر�ء�ت �حلالة.

 �إجر�ء �الإحاالت.
 منا�ضرة ودعم �لناجن/�لناجيات يف �لو�ضول �إىل �خلدمات.     

 قيادة تن�ضيق �حلاالت.
 توفر �خلدمات �ملبا�ضرة �إذ� كان ذلك منا�ضبًا.

 ي�ض��تلزم تنفي��ذ خط��ة �إج��ر�ء�ت �حلال��ة م�ض��اعدة �لناجي/�لناجي��ة عل��ى تنفي��ذ �خلط��ة, و�لتاأك��د م��ن 
ح�ضوله/ح�ضوله��ا عل��ى �لرعاي��ة و�لدع��م و�مل�ض��اعدة �لت��ي يحتاج/حتت��اج �إليه��ا.

وميك��ن اأن ت�ض�مل امله��ام الت��ي تنط��وي عليه��ا ه��ذه اخلط��وة م��ا يل��ي:
 تق��دمي �إح��االت, عل��ى �ض��بيل �ملث��ال: للح�ضول على �لرعاية �ل�ضحية, ولل�ض��رطة,  وللح�ضول على �مل�ض��ورة 

�لقانونية, وللخدمات و�جلهات �مل�ضاعدة �الأخرى.
 �لدعم, على �ضبيل �ملثال: مر�فقة �ل�ضخ�ش �إىل �خلدمات و�ملو�عيد وما �إىل ذلك.

 �ملنا�ض��رة, �لتح��دث نياب��ة ع��ن �لناجن/�لناجي��ات �إذ� كان��و� بحاج��ة لذل��ك ويري��دون ه��ذه �مل�ض��اعدة 
للو�ض��ول �إىل �لرعاي��ة عالي��ة �جل��ودة.

 تن�ضيق �خلدمات.
 توفر خدمات مبا�ضرة, مثل �لدعم �ملعنوي و�لعملي, وتوفر �لتثقيف لاأ�ضر, وما �إىل ذلك.

 1-1 اإجراء االإحاالت ودعم الناجني للو�ضول اإىل اخلدمات باأمان
 ا�ض��تناداً اإىل خط��ة االإج��راءات الت��ي مت و�ضعه��ا, �ض��وف يتع��ن علي��ك االت�ض��ال مبقدم��ي اخلدم��ة ذوي 
ال�ضل��ة الإحال��ة حال��ة الناجي/الناجي��ة, وميكن��ك اأي�ض��اً م�ض��اعدة الناجي/الناجي��ة يف احل�ض��ول عل��ى تل��ك 

اخلدم��ات م��ن خ��الل:
- مر�فقة �لناجي/�لناجية �إىل مقدمي �خلدمات. 

املنا�ضرة نيابة عن الناجي/الناجية, وت�ضمل: 
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- بالتعاون مع �أفر�د �ل�ضرطة و�الأمن التخاذ تد�بر وقائية.
- للح�ضول على �لرعاية �لطبية �لرحيمة و�جليدة, وكذلك �لعاج. 

- �تباع وجهات نظر و�آر�ء �لناجن/�لناجيات, وتاأييد حقوقهم/حقوقهن.
- �الجتم��اع م��ع مقدم��ي �خلدم��ات )مبو�فق��ة �لناجي/�لناجي��ة) ل�ض��رح م��ا ح��دث, وتق��دمي معلوم��ات ع��ن 
�حل��ادث (ح�ض��بما مت �التف��اق علي��ه م��ع �لناجي/�لناجي��ة) حت��ى ال ي�ضطر/ت�ضطر �لناجي/�لناجي��ة �إىل تكر�ر 

ق�ضت��ه/ ق�ضتها.

1-2 تن�ضيق احلاالت
يتمث��ل �أح��د �الأدو�ر �لرئي�ض��ية للعامل��ن �الجتماعي��ن يف تن�ض��يق �لرعاي��ة للناجن/للناجي��ات, وه��ذ� يعن��ي 

�لناج��ن/ ب��ن  و�ض��ل  كحلق��ة  �لعم��ل 
�خلدم��ات,  ومقدم��ي  �لناجي��ات 
و�ملنا�ضرة لتوفر �لرعاية عالية �جلودة 
يف �لوق��ت �ملنا�ض��ب للناجن/للناجي��ات,  
للح��د  �خلدم��ات  مقدم��ي  م��ع  و�لعم��ل 
م��ن �لعقب��ات �لت��ي حت��ول دون �حل�ض��ول 
عل��ى �خلدم��ات. ويتطل��ب ذل��ك �لتو��ضل 
�ملنتظ��م, و�ملتابع��ة م��ع �جله��ات �لفاعل��ة 
�لناج��ن/ م��ع  تعم��ل  �لت��ي  �الأخ��رى 

�لناجي��ات.  
تن�ض��يق  جو�ن��ب  �أح��د  ويتمث��ل 
�حل��االت يف موؤمت��ر�ت �حلال��ة, موؤمت��ر 
�حلال��ة: ه��و �جتماع منظ��م, خمطط له, 
ُيعق��د بدع��وة م��ن �لعام��ل �الجتماع��ي؛ 
مقدم��ي  م��ع  معين��ة  حال��ة  ملناق�ض��ة 
�خلدم��ات �الآخري��ن �مل�ض��اركن يف رعاية 
وع��اج �لناجي/�لناجي��ة, وت�ض��مح ل��ك 

موؤمت��ر�ت �حلال��ة بالقي��ام مب��ا يل��ي:
يف  مب��ا  �الأن�ض��طة,  ��ض��تعر��ش   -1
ذل��ك �لتق��دم �ملُح��َرز, و�حلو�ج��ز �أم��ام 

حتقي��ق �الأه��د�ف. 

من املفيد اأن تعرف
اإكمال اإجراءات االإبالغ االإلزامي

ق��د ت�ضط��ر �إىل م�ض��اركة معلوم��ات ع��ن �حل��ادث �ل��ذي 
تعر���ش ل��ه �لناجي/�لناجي��ة م��ع �الآخري��ن, وكان ال ب��د م��ن 
مناق�ض��ة ذل��ك بالفع��ل م��ع �لناجي/�لناجي��ة �أثن��اء �خلط��وة 
1: �لتق��دمي و�مل�ض��اركة, عندم��ا ح�ضل��ت عل��ى �ملو�فق��ة عل��ى 
�إىل �لقي��ام باالإب��اغ  �خلدم��ات, وم��ع ذل��ك, �ض��وف حتت��اج 
�الإلز�م��ي خ��ال ه��ذه �خلط��وة من عملي��ة �إد�رة �حلال��ة. فتاأكد 

م��ن �تب��اع �ملب��ادئ �لتوجيهي��ة �لتالي��ة عن��د �لقي��ام بذل��ك :
 �حر���ش د�ئم��ًا عل��ى �إخب��ار �لناجي/�لناجي��ة بالتز�م��ك 
باالإب��اغ )قب��ل �أن ي�ض��ارك �ل�ض��خ�ش ق�ضت��ه, �إىل �أق�ض��ى ح��د 

ممكن(.
علي��ك  يج��ب  معلوم��ات  �لناجي/�لناجي��ة  �ض��ارك   �إذ� 
�الإب��اغ عنه��ا, فا�ض��رح ما �ملعلومات �لتي يجب م�ض��اركتها ومن 

��ح �أن يح��دث بع��د ذل��ك. �ضت�ض��اركها مع��ه وم��ا �ملَُرجَّ
ناق�ش �أية �حتياجات حماية ترتبط باالإباغ �الإلز�مي.

 ناق���ش �ملوق��ف م��ع م�ض��رفك �أواًل قب��ل �الإب��اغ لل�ض��لطات 
�ملعنية.
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2- تعين �الأدو�ر و�مل�ضوؤوليات. 
حل �لنز�عات وو�ضع �ال�ضرت�تيجيات.

4- �ضبط خطط �لعمل �حلالية.
 وميك��ن ملوؤمت��ر�ت �حل��االت �أن تك��ون �أماك��ن فعال��ة ملعاجل��ة �أي م�ض��اكل م��ع ع��دم تقدمي �خلدم��ات يف �لوقت 
�ملنا�ض��ب �أو �حل�ض��ول عل��ى تو�ضي��ح ب�ض��اأن م��ن يق��وم بكل دور لتجن��ب �زدو�جية �جلهد يف �حل��االت �ملعقدة �لتي 
ت�ضمل �لعديد من �جلهات �لفاعلة, ويجب عليك د�ئمًا �حل�ضول على مو�فقة �لناجي/�لناجية قبل عقد موؤمتر 
حالة, ويتم عقد موؤمتر�ت �حلالة على �أ�ضا�ش خم�ض�ش, وهي تختلف عن تن�ضيق �خلدمات �جلارية ومنتديات 

�لتن�ضيق �الأخرى.

3-1 تقدمي الدعم املبا�ضر 
يف بع���ش �حل��االت, ق��د تق��دم منظمتك �أي�ضًا دعمًا مبا�ض��رً� للناجن/للناجيات كجزء من �أو باالإ�ضافة �إىل 

�إد�رة �حلالة, وتت�ضمن بع�ش �لتدخات �لتي ميكنك تنفيذها مبا�ضرة: 
تق��دمي �لدع��م �ملعن��وي: ميكن��ك تق��دمي �لدع��م �ملعن��وي م��ن خ��ال �ال�ض��تمر�ر يف �ال�ض��تماع, ومن��ح �ل�ض��عور 
بالر�ح��ة, وت�ضدي��ق وطماأن��ة �لناجي/�لناجي��ة, �لتاأكي��د عل��ى �أن �الإي��ذ�ء �ل��ذي تعر���ش ل��ه �ل�ض��خ�ش مل يك��ن 
خطاأه, و�أن �ل�ض��خ�ش قوي وميكنه �أن ُي�ض��فى, و�أنه قد فعل �ل�ض��يء �ل�ضحيح باالإف�ضاح, و�أنك توؤيده وت�ضدقه.
 ت�ض��هيل �إع��ادة تو��ض��ل �لناجي/�لناجي��ة م��ع م�ض��ادر �لق��وة و�لدع��م: ق��د ي�ضعر/ت�ض��عر �لناجون/�لناجيات 
باخلج��ل م��ن �لع��ودة �إىل منزلهم/منزله��ن �أو د�ئ��رة �أ�ضدقائهم/�أ�ضدقائه��ن �أو م��كان عبادتهم/عبادته��ن �أو 
»روؤيتهم/روؤيته��ن« يف �ملجتم��ع ب�ض��كل ع��ام, �أو ق��د يك��ن لديه��م م�ض��كات �ض��خ�ضية �أخرى, وتتمث��ل �إحدى �أف�ضل 
�لط��رق ل�ض��فاء �لناجن/�لناجي��ات يف: ��ض��تئناف �الأن�ض��طة �ليومي��ة, وق�ض��اء �لوق��ت يف ممار�ض��ة �الأن�ض��طة �لتي 
ت�ضعرهم/ت�ض��عرهن باالأم��ل و�لق��وة و�ل�ض��جاعة, و�لتو��ض��ل م��ع �الأ�ض��خا�ش يف حياتهم/حياته��ن �لذي��ن يقدمون 

لهم/له��ن �لدعم و�لت�ض��جيع.
وميك��ن للعامل��ن �الجتماعي��ن �لعمل مع �لناجن/�لناجيات لو�ضع ��ض��رت�تيجيات مل�ضاعدتهم/مل�ض��اعدتهن 

على �إعادة �لتو��ضل مع �لعاقات �لد�عمة يف حياتهم/حياتهن.
 �إحال��ة �لناجي/�لناجي��ة �إىل تدخ��ات حم��ددة تقدمه��ا منظمت��ك  مث��ل: جل�ض��ات �لدع��م �جلماع��ي �أو 

�لرب�م��ج �ملهني��ة,  وم��ا �إىل ذل��ك.
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اخلطوة )5( املتابعة
الغر�ص: تقييم موقف �لناجي/�لناجية, وخطة �إجر�ء�ت �حلالة.

تع��د متابع��ة �حلال��ة ج��زءً� مهمًا م��ن م�ض��اعدة �لناجي/�لناجي��ة على تلبية 
�حتياجاتهم, و�أثناء متابعة �حلالة �ضوف تقوم مبا يلي:

 ر�ضد �حلالة.
 �لتاأك��د م��ن �أن �لناجي/�لناجي��ة يف �أم��ان, ويح�ضل/حت�ض��ل 
عل��ى �مل�ض��اعدة �لت��ي يحتاجها/حتتاجه��ا, ويحدد/حت��دد �لعو�ئ��ق �أو 

�مل�ض��كات, ويتغلب/تتغل��ب عليه��ا.
 حتديد �مل�ضكات �جلديدة وحلولها. 

1-5  كيفية القيام باملتابعة 
�الجتم��اع م��ع �لناجي/�لناجي��ة �أو �الت�ض��ال به/به��ا ح�ض��ب �التف��اق: فاأثن��اء �لتخطي��ط الإج��ر�ء�ت �حلال��ة, 
يجب �أن تكون قد �تفقت بالفعل مع �لناجي/�لناجية على متى وكيف �ضتحدث متابعة �حلالة؟, وينبغي �أن تعقد 
�جتماع��ات �ملتابع��ة يف م��كان يكون/تك��ون في��ه �لناجي/�لناجية مرتاحًا, وميكن فيه حماية �ل�ض��رية, وينبغي �أن 

حتدد مع �لناجي/�لناجية وقتًا وتاريخًا ومكانًا حمددً� يكون �أف�ضل بالن�ض��بة للناجي/�لناجية. 
�إعادة تقييم �ل�ضامة: غالبًا ما تزيد خماطر �إيذ�ء �لناجي/�لناجية فور �لك�ضف عن �حلادثة؛

لذ�  يجب على �لعاملن �الجتماعين �أن يقيمو� �ضامة �لناجي/�لناجية �أثناء كل زيارة 
مع �لناجي/�لناجية �أثناء زيار�ت �ملتابعة, ويجب عليك طرح �أ�ض��ئلة حمددة عن �ض��امة �لناجي/�لناجية 

يف �ملنزل و�ملجتمع, وما �لذي تغر منذ �آخر �جتماع, ��ضتنادً� �إىل نتيجة 
�إعادة تقييم �ل�ضامة, ويجب �أن تتابع �إحاالت �ل�ضامة �أو ت�ضع خطة �ضامة حمدثة �إذ� لزم �الأمر.

�إع��ادة تقيي��م �حلال��ة �لنف�ض��ية و�الجتماعي��ة و�لوظائ��ف: �إذ� مل تتح�ض��ن �ضح��ة �لناجي/�لناجي��ة مب��رور 
�لوق��ت, �أو �أنه��ا �أخ��ذت يف �لتده��ور )عل��ى �ض��بيل �ملث��ال: ال ير�عي/تر�ع��ي نف�ضه/نف�ض��ها �أو �أطفاله/�أطفاله��ا, 
ويعزل/تعزل نف�ضه/نف�ض��ها ب�ض��كل �إ�ضايف(, فيمكن �لتفكر يف تقدمي رعاية نف�ض��ية �جتماعية �أو رعاية نف�ض��ية 
�أكر تخ�ض�ضًا -�إن وجدت-, وجتب ��ضت�ضارة �مل�ضرفين يف مثل هذه �حلاالت لتحديد مدى �حلاجة �إىل �إجر�ء 

مث��ل هذه �الإحالة.
مراجعة خطة اإجراءات احلالة مع الناجي/الناجية.

1( مناق�ض��ة �إذ� م��ا كان/كان��ت �لناجي/�لناجي��ة ق��د ��ضتفاد/��ض��تفادت م��ن �خلدم��ات �لت��ي �أحيل/�أحيل��ت 
�إليها.

اخلطوة اخلام�ضة من خطوات اإدارة احلاالت
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2( مناق�ضة �إذ� ما كان/كانت يو�جه/تو�جه �أي حتديات.
3(  حتدد مدى ظهور �أي �حتياجات جديدة يجب تلبيتها.

تنقيح خطة اإجراءات احلالة
1( توثيق نتائج �الإحاالت.

2( توثيق �أية �حتياجات جديدة قد ظهرت يف خطة �إجر�ء�ت �حلالة �أو منوذج �ملتابعة.
3( جدولة �أية زيارة متابعة �أخرى.

 تنفي��ذ خط��ة اإج��راءات احلال��ة املنقح��ة. �إذ� كان��ت هن��اك حاج��ة �إىل �أي �إح��االت جدي��دة, فيج��ب �تب��اع 
�إج��ر�ء�ت �إ�ضافي��ة للمو�فق��ة �ملطلع��ة.

   فف��ي ح��ن �أن عملي��ة �إد�رة �حلال��ة تنط��وي عل��ى خط��و�ت, �إال �أن��ك حتت��اج �إىل �إدر�ك �أن حي��اة �لناج��ن/
�لناجي��ات ن��ادرً� م��ا تك��ون خالي��ة م��ن �لعو�ئ��ق, وغالب��ًا م��ا تنط��وي عل��ى مزي��ج معقد م��ن �الحتياجات �مل�ض��تمرة, 
وقد ت�ضطر �إىل �إجر�ء بع�ش �خلطو�ت عدة مر�ت �أثناء عملك مع �لناجن/�لناجيات. فعندما تكون �حلاالت 
معق��دة ج��دً�, وخ�ضو�ض��ًا عندم��ا تك��ون �ملخاط��رة عالي��ة للغاي��ة, فم��ن �ملرج��ح �أن تك��ون �حلال��ة مفتوح��ة لف��رتة 

طويلة ال باأ���ش بها.
فم��ن �مله��م �أن تتذك��ر �أن��ه ق��د يك��ون م��ن �ل�ضع��ب ج��دً� تلبي��ة جمي��ع �حتياج��ات �لناجن/�لناجي��ات, و�أنه يف 
ح��ن ميكن��ك �ال�ض��تمر�ر يف دع��م �ل�ض��خ�ش م��ا د�م يرغ��ب يف �حل�ضول على �مل�ض��اعدة, �إال �أن��ه ال يتوقع منك �أن 

جتد حلواًل جلميع م�ض��اكل �ل�ض��خ�ش.    

ميكن �الإطاع على عينة من منوذج اإغالق ملف احلالةيف �خلطوة �ل�ضاد�ضة. االأدوات
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اخلطوة )6( اإغالق ملف احلالة
الغر�ــص: مت��ى ينته��ي �لعمل م��ع �لناجي/�لناجي��ة, و�إنهاء �لعمل 

مع �لناجي/�لناجية بطريقة �آمنة ود�عمة؟.
ح�ض��ب  كب��رً�  �ختاف��ًا  �حلال��ة  فت��ح  ف��رتة  ط��ول  يختل��ف  �ض��وف 
�حتياج��ات �لناجي/�لناجي��ة و�ل�ض��ياق �ل��ذي ت�ض��تغل ب��ه, وب�ض��بب ه��ذه 
�ملتغر�ت, من �ملهم و�ضع معاير الإغاق ملف �حلالة, بحيث تعرف متى 
يح��ن وق��ت غل��ق �حلال��ة, وميكن��ك غل��ق مل��ف �حلال��ة عل��ى �لنح��و �لت��ايل:

عند تلبية احتياجات الناجي/الناجية:
  �ملتابعة مع �لناجي/�لناجية ومناق�ضة حالته/حالتها.

  مر�جعة خطة �الإجر�ء�ت �لنهائية وحالة كل هدف معًا.

  �ض��رح �أن �لوق��ت ق��د ح��ان الإغ��اق مل��ف �حلال��ة, ولكن م��ع طماأن��ة �لناجي/�لناجية �أن��ه ميكنهم/ميكنهن 
�لعودة د�ئمًا �إذ� و�جهو�/و�جهن �أي م�ض��كات �أو تعر�ضو�/تعر�ضن لاإيذ�ء مرة ثانية.

عندما يرغب/ترغب الناجي/الناجية يف غلق امللف:
ق��د ي�ض��عر �لناجون/�لناجي��ات يف بع���ش �الأحي��ان باأنهم/باأنهن ال يرغبون/يرغ��ن يف مو��ضلة �لعمل معك, 
حتى لو مل تتم تلبية جميع �حتياجاتهم/�حتياجاتهن. �إن هدفنا هو �حرت�م رغبات �لناجي/�لناجية, وبالتايل 

يتم غلف ملف �حلالة ح�ضب طلبهم.
عندما يرك/ترك الناجي/الناجية املنطقة اأو ينتقل/تنتقل اإىل مكان اآخر.

عندما يتعذر عليك الو�ضول اإىل ال�ضخ�ص ملدة 30 يوم على االأقل.
    مبجرد اأن تقرر اأنه ينبغي اإغالق احلالة، يجب عليك:

توثيق متى يتم اإغالق ملف احلالة, واالأ�ضباب املحددة لذلك.
 �إكمال منوذج غلق �حلالة ح�ضب ��ضتمارة �إغاق �حلالة.

 مر�جعة �حلالة مع �مل�ضرف و�حل�ضول على �ملو�فقة لغلق ملف �حلالة.

 مر�جعة جميع �لنماذج يف ملف �لناجي/�لناجية, و�لتاأكد من �أن �مللف مكتمل.

حفظ ملف احلالة التي مت اإغالقها يف مكان اآمن
 نقل �مللف �إىل خز�نة »�حلاالت �ملغلقة«.

 عدم �إدر�ج �أمنوذج �ملو�فقة يف �مللف �ملغلق.

اخلطوة ال�ضاد�ضة من خطوات اإدارة احلاالت
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من الخیارات المتاحة أو عدم اختیار أي منھا.أليٍ ا بوضوح إمكانیة اختیارھالمستفیدةللحالةیجب أن یُشَرح :مالحظة

ح أنا، __________________________________________________, لـ بموجب ھذه الوثیقة)(أصرِّ

لما یلي: وفقاً ,لتقدیم الخدمةھاعنالحادثة التي أبلغتھم خدمات إدارة الحالة بخصوص وتلقي,باإلفصاح عن المعلوماتذنإلا

، وسوف أقوم بتوجیھ عملیة یز سالمتي وكرامتي وفقاً لرغباتين یكون الھدف الرئیسي للعامل االجتماعي الخاص بحالتي ھو تعزأ.1
.مساعدتيعلى معلومات التي تساعد مقدمي الخدمةعن الاإلفصاحو,احتیاجاتيتحدید 

ف علیھ أو أوقف الخدمة في و المشرأمع عامل الخدمة تلقاھا فیحق لي مناقشة أي مخاوفأغیر راض عن الخدمات التي تُ اذا كن.2
.أي وقت

لتي ستتم بھا, والعواقب المتوقعة إال و الطریقة اأوالً الغرض من اإلحالة خدمة دون أن یشرح ألني العامل االجتماعي إلى أي یلن یح.3
. تم اإلحالة إلیھایالتي مةلى الخدبموافقتي، وبناًء على طلبي قد یرافقني إ

المساعدة التي أطلبھا.لما تملیھ الحاجة لتوفیر وفقاً أدرك أن المعلومات المتبادلة ستعامل بسریة واحترام، وال تتداول إال .4

.و خطط الرتكاب أذى لنفسي أو لآلخرینأذا عبرت عن أفكار اتخاذ إجراءات حمایتي وسالمتي، إللعامل االجتماعي الخاص بحالتي .5

وأحتفظ,مختارة أدناه قد یحضر للحدیث معيأو الخدمة الالجھةمن,أدرك أن اإلفصاح عن ھذه المعلومات یعني أن شخًصا ما.6
جھة المبینة أدناه. الأن أغیر رأیي بشأن تبادل المعلومات مع المنظمة/في ، من المراحلفي أي مرحلة، يحقب

فصح عن المعلومات للجھات التالیة: أأود أن 

)كما ینطبقجھة الالمنظمة/(ضع عالمة على كل ما ینطبق، وحدد االسم، والمرفق، 
د): یةاألمنخدماتال ______________________________________________________(حدِّ

د):  ______________________________________________________الخدمات النفسیة (حدِّ

د):  __________________________________________________الخدمات الصحیة/الطبیة (حدِّ

د):مركز إیواء/ نملجأ آم ____________________________________________________(حدِّ

د):  _________________________________________________خدمات المساعدة القانونیة (حدِّ

د):______________________________________________________العیشخدمات سبل  (حدِّ

د):_________________أخدمات  _________________________________________خرى (حدِّ

بصمة الحالة/توقیع
عاماً 18سنتحتالحالةكانإذارولي األم/دالوال(

مر:ولي األبصمة /توقیع

________________التاریخ: 

جابة على اختیار عدم اإلا، تأكد من فضلك من تذكیر الحالة بأن جمیع المعلومات المقدمة ستبقى سریة، وأن بإمكانھمع المستفیدةقبل بدء المقابلة
:أي من األسئلة التالیة

اجتماعي أو شخص آخر مخّول بتقدیم الخدمات للحالةعاملیُمأل ھذا النموذج بمعرفة مدیر حالة أو ممارس صحي أو -1تعلیمات
.على كل الفقراتاإلجابة یجب -2

الخدماتوتلقي موافقة على اإلفصاح عن المعلومات

نموذج استقاء المعلومات والتقییم المبدئيأ
4من 1الصفحة 

نموذج استقاء المعلومات والتقییم المبدئيأ
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معلومات إداریة-1
خصائي الحالة  أرمز :المستفیدةرمز / كود

سنة):/شھر/یوم(ةالحادثتاریخ *:تاریخ المقابلة(یوم/شھر/سنة)

 الحالة الُمبلِغ ھو   مر الُمبلِغ ھو ولي األ
 (حدد)  ............آخرالُمبلِغ

المستفیدةمعلومات عن-2
ب إذا لزم األمر) ب إذا لزم األمر)*::تاریخ المیالد (قرِّ ذكرأنثىالجنس*:    عمر الحالة( قرِّ

أعزباالجتماعیة الحالیة*:الحالة المدنیة / 

 متزوج

 مطلق

أرملمنفصلة بشكل غیر رسمي
اساسي:المستوى التعلیمي للحالة

)سن الزواج (
عدادي     إ    ثانوي

   جامعي

ىخرأ    علىألم تتعلم

: (        )      من تعولعدد)    -(العمر)  :   ( عدد األطفال

المھنة:
ربة بیتموظفةأخرى .......، طالبة

:انت  الحالة حامل  عند استقبالھاھل ك
         نعمال

:ثناء استقبالھاأوضع الحالة 
 في بیت الزوجیة
سرةفي بیت األ

وىأبدون منازحة
جئةالینطبقال

في حالة كانت الجئة من أي بلد:
كالھماإعاقة جسدیة     إعاقة ذھنیةال     *إعاقة؟ اتھل الحالة ذ

ال         نعمفھل یعیش بمفرده؟     عاًما)18أقل من (الحالة طفالً تإذا كان
:)التالیة، أجب عن األسئلة "ال"إذا كانت اإلجابة بـ(

مستضعف منفصل      غیر مصحوب  مصحوب :الطفلُ 
؟ ما صلة القرابةعیش مع شخٍص ما، تالحالة تإذا كان
الوالد / ولي األمرأحد األقرباء زوج________________ :غیر ذلك

ما ھي الحالة االجتماعیة الحالیة لمن یعتني بھ؟
أعزب متزوجمطلق / منفصلأرملغیر معلوم/ال ینطبق

ما مھنة من یعتني بھ: 
  یعملیعملال

ةتفاصیل الحادث-3
)الحالةلروایة وفقاً ة(لخص تفاصیل الحادثةوصف الحادث

الوقت من الیوم الذي وقعت فیھ الحادثة*:

ةریمن طلوع الشمس وحتى الظھ(صباًحا(
 وحتى الغروبةریمن الظھ(عصًرا(
 ًمن الغروب وحتى طلوع الشمس(لیالً /مساء(
معروفغیر

::*ةالحادثت/ أین وقعةموقع الحادث
طریق
الحالةمنزلفي
 المعتديمنزلفي
ھا(أذكرخرىأ(________________________

) المدیریة   (                  ) الناحیة / العزلة  (                   )المحافظة  (         :*الحادثةوقعت فیھذيالالمكان 

نموذج وفقًا للحاجة أو إرفاق المزید من الصفحات الستكمال السرد إذا لزم األمر.إضافة أي عدد من األسئلة لھذا األیمكن-3

4من 2الصفحة 

نموذج استقاء المعلومات والتقییم المبدئيأ

من الخیارات المتاحة أو عدم اختیار أي منھا.أليٍ ا بوضوح إمكانیة اختیارھالمستفیدةللحالةیجب أن یُشَرح :مالحظة

ح أنا، __________________________________________________, لـ بموجب ھذه الوثیقة)(أصرِّ

لما یلي: وفقاً ,لتقدیم الخدمةھاعنالحادثة التي أبلغتھم خدمات إدارة الحالة بخصوص وتلقي,باإلفصاح عن المعلوماتذنإلا

، وسوف أقوم بتوجیھ عملیة یز سالمتي وكرامتي وفقاً لرغباتين یكون الھدف الرئیسي للعامل االجتماعي الخاص بحالتي ھو تعزأ.1
.مساعدتيعلى معلومات التي تساعد مقدمي الخدمةعن الاإلفصاحو,احتیاجاتيتحدید 

ف علیھ أو أوقف الخدمة في و المشرأمع عامل الخدمة تلقاھا فیحق لي مناقشة أي مخاوفأغیر راض عن الخدمات التي تُ اذا كن.2
.أي وقت

لتي ستتم بھا, والعواقب المتوقعة إال و الطریقة اأوالً الغرض من اإلحالة خدمة دون أن یشرح ألني العامل االجتماعي إلى أي یلن یح.3
. تم اإلحالة إلیھایالتي مةلى الخدبموافقتي، وبناًء على طلبي قد یرافقني إ

المساعدة التي أطلبھا.لما تملیھ الحاجة لتوفیر وفقاً أدرك أن المعلومات المتبادلة ستعامل بسریة واحترام، وال تتداول إال .4

.و خطط الرتكاب أذى لنفسي أو لآلخرینأذا عبرت عن أفكار اتخاذ إجراءات حمایتي وسالمتي، إللعامل االجتماعي الخاص بحالتي .5

وأحتفظ,مختارة أدناه قد یحضر للحدیث معيأو الخدمة الالجھةمن,أدرك أن اإلفصاح عن ھذه المعلومات یعني أن شخًصا ما.6
جھة المبینة أدناه. الأن أغیر رأیي بشأن تبادل المعلومات مع المنظمة/في ، من المراحلفي أي مرحلة، يحقب

فصح عن المعلومات للجھات التالیة: أأود أن 

)كما ینطبقجھة الالمنظمة/(ضع عالمة على كل ما ینطبق، وحدد االسم، والمرفق، 
د): یةاألمنخدماتال ______________________________________________________(حدِّ

د):  ______________________________________________________الخدمات النفسیة (حدِّ

د):  __________________________________________________الخدمات الصحیة/الطبیة (حدِّ

د):مركز إیواء/ نملجأ آم ____________________________________________________(حدِّ

د):  _________________________________________________خدمات المساعدة القانونیة (حدِّ

د):______________________________________________________العیشخدمات سبل  (حدِّ

د):_________________أخدمات  _________________________________________خرى (حدِّ

بصمة الحالة/توقیع
عاماً 18سنتحتالحالةكانإذارولي األم/دالوال(

مر:ولي األبصمة /توقیع

________________التاریخ: 

جابة على اختیار عدم اإلا، تأكد من فضلك من تذكیر الحالة بأن جمیع المعلومات المقدمة ستبقى سریة، وأن بإمكانھمع المستفیدةقبل بدء المقابلة
:أي من األسئلة التالیة

اجتماعي أو شخص آخر مخّول بتقدیم الخدمات للحالةعاملیُمأل ھذا النموذج بمعرفة مدیر حالة أو ممارس صحي أو -1تعلیمات
.على كل الفقراتاإلجابة یجب -2

الخدماتوتلقي موافقة على اإلفصاح عن المعلومات

نموذج استقاء المعلومات والتقییم المبدئيأ
4من 1الصفحة 

نموذج استقاء المعلومات والتقییم المبدئيأ
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(یرجى مراجعة واختیار نوع واحد فقط)نوع العنف في الحادثة

 اغتصاب
)الفردي(یتضمن االغتصاب الجماعي، واالغتصاب 

جنسي عتداءا
(یتضمن محاولة االغتصاب وجمیع أشكال العنف/االستغالل الجنسي بدون ولوج، وبتر/تشویھ األعضاء التناسلیة لألنثى).

 اعتداء جسدي
(یتضمن الضرب والصفع والركل والدفع وغیر ذلك مما لیس لھ طابع جنسي)

 قسري زواج
(یتضمن الزواج المبكر)

حرمان من الموارد والفرص والخدمات
اءة المعاملة النفسیة / العاطفیةإس

ھل تم تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع و/أو ؟ممارسة تقلیدیة ضارة*حادثةالهھذتھل كان
*؟ ةالحادثبھذهخدمات فیما یتعلق 

         النعم
ال
ختان
خرى أ

نعمال     ؟ *في أي مكان آخرحادثةالهعن ھذغت الحالة ھل أبل
).التي تنطبقجمیع اإلجاباتاختر(,)إذا كانت اإلجابة بنعم، اختر نوع الخدمة(

خدمات صحیة/طبیةخدمات نفسیة/وعظالشرطة/جھة أمنیة أخرىالمساعدة القانونیةخدمات
برنامج سبل العیش آمن/ مركز إیواءمكان
(د : ...........................................غیر ذلك (حدِّ

نعم       ال        ؟*في الماضيألي حوادث عنف الحالةتھل تعرض
وصفًا موجًزا:أرفقإذا كانت اإلجابة بنعم، 

..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
.........

مرتكب الحادثة معلومات عن -4
غیر معروف3أكثر من 123علیھمالمدعى وأمرتكبي الحادثةعدد 
ا كانوا ذكوًرا وإناثً الحادثةيمرتكبذكر               أنثى         *:مرتكب/مرتكبي الحادثة المدعى علیھمجنس

غیر یمني یمني     مرتكب الحادثة المدعى علیھ
):إذا كانت معلومة أو یمكن تقدیرھا(* مرتكب الحادثة المدعى علیھالفئة العمریة ل

0-1112–1718–2526-4041-6061+غیر معروف
:حالةبالمرتكب الحادثة عالقة

):  ...............................................................حدد(
*:لمرتكب الحادثةالمھنة الرئیسیة 

)...............................................................:  (حدد

نشاط بخصوص ھذا التقریر/ أي إجراء:اإلجراء المتخذلھ/اإلجراء المخطط -5
إلیك؟* الحالةمن أحال ھذا 

الخدمات الصحیة/الطبیة
الخدمات النفسیة/ الوعظ
 /جھة أمنیة أخرىالشرطة
 القانونیةخدمات المساعدة
العیشسبلبرنامج

/بمدرسةمسؤولمعلم
شیخ
مركز إیواءآمن/ملجأ
فاعل آخر في المجال اإلنساني أو التنموي
حكومیة أخرىجھة

4من 3الصفحة 
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إحالة ذاتیة/ أول نقطة اتصالوزارة الداخلیة
د) غیر ذلك (حدِّ

؟خرآمكانإلى الحالةلت یھل أح
  نعمال

"نعمبـ "إذا كانت اإلجابة 
اسم الجھة  ( .......................................)

).............................الخدمة (...........نوع 

؟ھل تلقت الحالة خدمة سابقة

  نعمال

"نعمبـ "إذا كانت اإلجابة 
اسم الجھة. )(......................................
نوع الخدمة(....................................... )
 التاریخ(....................................... )

نقطة التقییم-6
في نھایة المقابلة:للمستفیدةصف الحالة الشعوریة في بدایة المقابلة:للمستفیدة صف الحالة الشعوریة 

النعمنصرف؟تعندما اأمن الحالة على نفسھتھل س
برر ذلك:"الـ "إذا كانت اإلجابة ب

من سیمد الحالة بالدعم المعنوي؟

ما اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة الحالة؟
ذات صلةىمعلومات أخر

، ھل شرحت العواقب المحتملة للحالة؟في حالة االغتصاب
نعم    ال

الموافقة على مشاركة معلوماتھاھل أعطیت المستفیدة 
 :نعم ال

4من 4الصفحة 

نموذج استقاء المعلومات والتقییم المبدئيأ
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(المنظمات)الوكاالتاستمارة إحالة مشتركة بین                                          

األولویة 
 (خالل أسبوعین)حالة عادیة  ساعة)72عاجلة (خالل حالة  ساعة)24(خالل حالة طارئة  

البیانات الحیویة / المعلومات العامة 
 المیالد:تاریخ ;;;:ذا كانت الحالة سریة)رقم الحالة إ(أوالسما

 :)وجدتإن(اإلعاقة:الجنس
 :)االخاصة بالمفوضیة السامیة (إن كان الجئبطاقة اللجوءرقمرقم البطاقة الشخصیة

 :)(الشارع/ الحارة:1رقم العنوان 

 (العزلة/ المدیریة/ المحافظة): 2العنوان

: حجم األسرة                 :رقم التلفون

  ):عاما18قل من أ(قاصراالمستفید اذا كان 

 : عالقتھ بالطفل:/ العائل الرئیسياألساسيمقدم الرعایةاسم 

 ال    نعم ؟ بذویھو غیر مصحوب أذویھھل الطفل منفصل عن  :/العائلمعلومات التواصل مع مقدم الرعایة

  ذا كانت اإلجابة ال وضح)(إ  ال ؟ نعم  اإلحالة/العائل عنتم إبالغ مقدم الرعایة

  مالحظة خاصة/ احتیاجات محددة:
 

 ذا لزم األمرذلك إن وجدت، استخدم ورق إضافیة إمع تقدیم أي مالحظات مؤیدة لالحالةإحالةأسباب(وضح اإلحالةأسباب 

  :المطلوبةالخدمات

 یة)واد اإلغاثة األساسیة (غیر الغذائم  لدعم النفسي االجتماعي والصحة العقلیة ا 

 نقدیةمساعدات    دعم الطفل/ ترتیبات الرعایة. 

  ة/ طبیة / تغذیةصحی  األسرة لم شملإعادة /األسرة البحث عن 

 من الغذائياأل   خدمات متعلقة بالمرأة 

 المأوى اإلعاقةوذواألشخاص 

 / التعلیمسباب المعیشةتوفیر أ  المساعدة القانونیة  

 خرى أ  من.السالمة الجسدیة واألمن على سبیل المثال: توفیر مأوى آ 

  

 جب على أي سؤال قبل توقیعھ/توقیعھا أدناه)/ مقدم الرعایة ثم أالمستفید مع (اقرأالموافقة على نشر المعلومات  
واستمرار الرعایة بین ,ھو ضمان السالمة)........التي ستستقبل الحالة (اسم الجھة ھذه المعلومات وكشفھا لـإحالةن ن الغرض مأفھم بأ;;;;;;;D;;IIIIIIIIIIIII;;;;;;;;;C;;أنا

وبالتوقیع على عنھااإلفصاحتي سیتم وذكرت بالضبط المعلومات ال,اإلحالةماھیة إجراءوضحت لي مسبقا )........(مقدمي الخدمات الذین یلتمسون خدمة ھذه اآلسرة. حیث أن مقدم الخدمة 
 ھذه االستمارة فإنني أفوض بتبادل المعلومات.

التاریخ: التوقیع:
 الحالة لیھاإ المحال الوكالة اسم: باإلحالة قامت التي الوكالة اسم

 االسم:  : االسم

 :/ الوكالةالموقع: الوكالة/ الموقع

 صل:معلومات التوامعلومات التواصل: 
شخصیا )محمیة(تكونالبرید اإللكتروني الطارئة فقط)  (الحاالتالھاتفتم التسلیم عبر:  تاریخ اإلحالة: 

__________________ جمیعھا)بعضا منھا أو نعم (حدد ال       ھل ھناك أي قیود على التواصل أو اإلحالة؟

 



دليـــل إدارة الحالة- حماية المرأة

41
1 خطوات إدارة الحالة

كود المستفیدةالرمز /
التقییم :

تفاصیل الحادثة
وصف الحادثة (لخص تفاصیل الحادثة وفقاً لروایة الحالة)

الوقت من الیوم الذي وقعت فیھ الحادثة*:

ةریمن طلوع الشمس وحتى الظھ(صباًحا(
 وحتى الغروب)ةریمن الظھ(عصًرا
 ًمن الغروب وحتى طلوع الشمس(مساًء/لیال(
معروفغیر

::الحادثة*موقع الحادثة / أین وقعت
 طریقفي
في منزل الحالة
 منزل المعتديفي
ھا(أذكرخرىأ(________________________

المحافظة  (                      ) المدیریة   (                  ) الناحیة / العزلة  (                   ):*الحادثةوقعت فیھالذيالمكان 

(یرجى مراجعة واختیار نوع واحد فقط)في الحادثةیذاءاإلنوع 
 اغتصاب،اعتداء جنسي،اعتداء جسدي،اءة المعاملة النفسیة / العاطفيإس،حرمان من الموارد والفرص والخدمات،زواج قسري

ھل تم تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع و/أو ؟*ةھذه الحادثة ممارسة تقلیدیة ضارھل كانت
الحادثة*؟ خدمات فیما یتعلق بھذه

                   النعم
ال          ختان
خرىأ

نعم       ال     ھل أبلغت الحالة عن ھذه الحادثة في أي مكان آخر*؟ 
.اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق).()؛ إذا كانت اإلجابة بنعم، اختر نوع الخدمة

خدمات صحیة/طبیةخدمات نفسیة/وعظالشرطة/جھة أمنیة أخرىالمساعدة القانونیةخدماتالعیشبرنامج سبل
 آمن/ مركز إیواءمكان(حدِّد) غیر ذلك

نعم       ال        ھل تعرض الحالة ألي حوادث عنف في الماضي*؟
..............................................................................................................................إذا كانت اإلجابة بنعم، أرفق وصفًا موجًزا:

..............................................................................................................................................................................

معلومات عن مرتكب الحادثة 
غیر 3أكثر من 123و المدعى علیھم*:أعدد مرتكبي الحادثة 

معروف
إناثًا وأالحادثة كانوا ذكورً يمرتكبذكر               أنثى         جنس مرتكب/مرتكبي الحادثة المدعى علیھم*:

غیر یمني یمني   مرتكب الحادثة المدعى علیھ     
تقدیرھا):إذا كانت معلومة أو یمكن (الفئة العمریة لمرتكب الحادثة المدعى علیھ* 

0–1112–1718–2526-4041-6061+غیر معروف
عالقة مرتكب الحادثة بالحالة

):  ...............................................................(حدد

*:المھنة الرئیسیة لمرتكب الحادثة
)...............................................................:  (حدد

الرمز /كود المستفیدة
خطة التدخل 

لى إمن ھداف/ أإجراءات 

خطوات إدارة الحالة
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توقیع العمیل / الوصيخصائي الحالة :توقیع أ

تقییم تقدیم الخدمة 
غیر مستوفيتقییم الخدمة

مستوفي
وضح

األمان

الرعایة الصحیة

الدعم النفسي 
االجتماعي

لى إمكانیة الوصول إ
العدالة

غیر ذلك

مالحظات العامل 
االجتماعي :

الرمز /كود المستفیدة

تقییم السالمة :
عداد تقییم السالمةإ

المقترحاإلضافيالتدخل وضحالنعمتقییم السالمة
و مستمرة قد ھل ھناك مخاطر جدیدة محتمالً أ

تتعرض لھا الحالة في المنزل؟

و ھل ھناك مشاكل أو مخاطر جدیدة محتملة أ
مستمرة تتعلق بالسالمة قد تتعرض لھا الحالة في 

المجتمع المحیط بھا؟

 
 

 
  خطوات إدارة الحالة 2
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4 خطوات إدارة الحالة

إغالق الحالة
إغالق ملف الحالة

...................................-غالق ملف الحالة:تاریخ إ
المقترحاتغالق الحالة تفصیالً (نجاح المعالجة، انتقال الحالة، أخرى)إأسبابتلخیص 

غالق الحالةمرجعیة إ
وضحالنعمجراءاتاإل

للحالة واألمانتم مراجعة حالة السالمة 
وھي متوفرة

الحصول على انھ یمكنھتم اشعار الحالة أ
الخدمات وفي أي وقت

قام مشرف الحالة بمراجعة إغالق ملف 
الحالة وخطة الخروج

مالحظات: 

رمز االخصائي االجتماعي  / مدیر الحالة  
التاریخ /
التوقیع /

رمز مشرف الحالة 
التاریخ /

التوقیع

الرمز /كود المستفیدة

3 خطوات إدارة الحالة

التقییم النھائي : 
التقییم النھائي

وجدتة المطلوبة إناإلضافیالتدخالت وضحالنعمتقییم السالمة

حالة السالمة مستقرة

الوضع الصحي مستقر

تحسنت الصحة النفسیة 
االجتماعیة

حصلت على حقوقھا القانونیة

یلزم تدخل آخر
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المتابعة والتقییم
 استبانة تقییم جودة الخدمة من وجھة نظر المستفید

 

الجھة الدعمة::المدیـریـةالمحافظـة:

كثرأیضاحھإدون في موقع المالحظات ما ترید ثم ، مام البدیل المناسب ) أ(عالمة مالحظة : ضع 
البدائلاالختیارالمؤشرمالمجال

مة
خد

 ال
ت

انا
بی

1

حدد الخدمة التي تلقیتھا
موقع الخدمة التي تلقیتھا 

اسم مقدم الخدمة
كم مرة تلقت الخدمة

فترة تقدیم الخدمة 

كیف تعرفت على الخدمة ؟  2

الحالة خصائيأ
صدیق / جار / قریب

عضو من المجتمع / عضو الشبكة المجتمعیة 
نشرات توعیة 
منظمة / جھة 

خرىأ

مة 
خد

 ال
ن 

 ع
ت

انا
بی

كان من السھل العثور على الخدمة .1
نعم 

ال
مالحظة

مرحبة كانت الخدمة 2
نعم 

ال
مالحظة

علومات حول الخدمة المتاحة مسبقاً تلقیت م3
نعم 

ال
مالحظة

لي بنفسيحددت خیارات الخدمات المقدمة 4
نعم 

ال
مالحظة

حضرھا م الخدمة كانت في مواعید یمكنني أن أساعات تقدی5
نعم 

ال
مالحظة

حاجتيبحسبرشاد ودعم نفسيجلسات إیتتلق6
نعم
ال

مالحظة

واحتیاجاتيرغباتي راعتليقدمتالتي الخدمة7
نعم
ال

مالحظة

ي الخدمة بعد تلقبالراحة حسستأ8
نعم
ال

مالحظة

حدأمن عن حالتي دون تدخلالتحدثتیحت لي فرصةأ9

نعم 
ال

مالحظة

ن 
ملی

لعا
ا

شعر بھ ساعدني األخصائي االجتماعي على تحدید ما أ10
نعم 

ال

مالحظة

السریة یحترمخصائياأل11
نعم 

ال

مالحظة

اً خصائي ودودكان األ12
نعم 

ال

مالحظة

حكاماً ألم یطلق علّى كان األخصائي منفتح األفكار,13
نعم 

ال

مالحظة

 2من 1الصفحة تقییم جودة الخدمة من وجھة نظر المستفید
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البدائلاالختیارالمؤشرمالمجال

خصائي لغة یمكنني فھمھا استخدم األ14
نعم 

ال

مالحظة

ي ألعرض مشاكلي بكلماتي خصائي الوقت الكافأتاح لي األ15
سلوبي الخاص .وأ

نعم 
ال

مالحظة

ثق بھأمقدم الخدمة شخصٌ 16
نعم
ال

مالحظة

خر بالخدمة أتنصحین شخصا 17
نعم
ال

مالحظة

الخدمة ساھمت في حل مشكلتي 18
نعم
ال

مالحظة

لتطویر الخدمة ؟و مقترحات أھل لدیك مالحظات  

 2من 2الصفحة تقییم جودة الخدمة من وجھة نظر المستفید
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   الناجية المستفيدة /معلومات عن 

 رمز المستفيدة  :الجنس

 المحافظة: :المديرية

 :مقدم البالغ 

 الجهة المحولة  الجهة المستقبلة

 : الجهة المحولة للمستفيدة :المستقبلة للمستفيدة الجهة

  : الشخص المسؤول عن التواصل :الشخص المسؤول عن التواصل

 :رقم الهاتف رقم الهاتف:

 تاريخ اإلحالة: االستقبال:تاريخ 

 :معلومات الحالة

 

 
 

 الخدمة المطلوبة 

 (      ) دعم صحي  (      ) دعم نفسي (      ) تعليم (      ) مساعدات مالية

 : ....أخرى
اإلحالة للتسجيل ـ 

 (      ) الالجئين
 (      ) سلة غذائية (      ) إيجار

 معلومات عن التحويل

 :المستفيدة  على اإلحالةهل وافقت الحالة 

 اإلحالة عبر  

 ؟كيفية متابعة الحالة 

 

 المحيلبيانات  المستقبلبيانات 

 الصفة:              الجهة    :                 سماال

 /التوقيع

 /التاريخ

 :الصفة/            الجهة        /             سماال

 / التوقيع

 /التاريخ

 )(تحویل الداخليلى مقدمي الخدماتاستمارة تحویل إ

 Hنموذج تحویل داخلي


