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وتقديــر  شــكر 

ــن  ــق +GBVIMS م ــه تطبي ــا يحتوي ــى م ــوء ع ــلط الض ــق +GBVIMS وليس ــتخِدم لتطبي ــل الُمس ــاً لدلي ــون مصاحب ــق +GBVIMS ليك ــب لتطبي ــل الُمصاِح ــم الدلي صمِّ

اف عــن بُعــد، ورصــد جــودة  �ش ي ذلــك االإ
اف، بمــا �ن �ش ي عــى النــوع االجتماعــي، واالإ

اســتمارات وخصائــص وإمكانيــات تيــرِّ تقديــم خدمــات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي عــى النــوع االجتماعــي. 
خدمــات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي  ي كرابــرت
ي هــذه الوثيقــة لــكل مــن: كريســ�ت

ســهام �ن ي عــى النــوع االجتماعــي1 أن تتقــدم بشــكرها عــى االإ
تــود اللجنــة التوجيهيــة لنظــام إدارة معلومــات العنــف المبــ�ن

ــف  ن الــوكاالت المؤلَّ ك بــ�ي ن قادتــا عمليــة الكتابــة والمراجعــة لهــذا الَمــوِرد، وفريــق المراجعــة المشــرت نقــاذ الدوليــة( وفرجينيــا زوكــو )منظمــة اليونيســف(، اللتــ�ي )لجنــة االإ

، باتريشــيا غــراي،  ن نقــاذ الدوليــة )ميغــان أوبريــن، إينــدو تشــليا، جــوان كريــ�ت ن مازبونجــي، إلفريــدي كومــاوا( ولجنــة االإ ، كارولــ�ي ن مــن منظمــة اليونيســف )كاثريــن بولــ�ت

د، ميشــيل وونــج( وصنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان )كيــت روغفــي، إيمــان قســيس(.  بيتــ�ي لــري

ــل  ــن أج ــام 2020 م ي ع
ــس �ن ــذي تأس ــانية، ال نس ــاعدات االإ ــدة للمس ــات المتح ــب الوالي ــن مكت م م ــدَّ ــخي المق ــم الس ــر دون الدع ــن ليتي ــم يك ــوِرد ل ــذا الَم إن ه

ي تمتــع بهــا كل مــن مكتــب الواليــات 
ات والمــوارد الضخمــة الــ�ت ن الخــرب نســانية لــدى وكالــة الواليــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة، إذ يجمــع بــ�ي انســيابية االســتجابات االإ

ــارة ــة الواليــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة. يُرجــى زي ن لوكال ن التابعــ�ي ي حــاالت الكــوارث ومكتــب الغــذاء مــن أجــل الســام الســابق�ي
 المتحــدة للمســاعدات الخارجيــة �ن

https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance لمزيــد من المعلومات.

نســانية،  ي التابــع لمؤسســة تعزيــز التعلــم والبحــث مــن أجــل المســاعدات االإ
نســا�ن وَحَصــل هــذا العمــل التوجيهــي أيضــاً عــى تمويــل ودعــم مــن صنــدوق االبتــكار االإ

نســانية عــن طريــق تحديــد وإيجــاد وتبــادل حلــول أكــرش فعاليــة وقابليــة  ريــن مــن االأزمــات االإ ن النتائــج مــن أجــل المت�ن وهــو منشــأة لتقديــم الِمَنــح تعمــل عــى تحســ�ي

نســانية التابــع  ويجيــة. ومؤسســة تعزيــز التعلــم والبحــث مــن أجــل المســاعدات االإ ي هــو صنــدوق مدعــوم مــن وزارة الخارجيــة الرن
نســا�ن للتطويــر. صنــدوق االبتــكار االإ

ــة  ــارة www.elrha.org لمعرف ــكار. يُرجــى زي نســانية المعقــدة مــن خــال البحــث واالبت ــوالً للمشــكات االإ ــد حل ــة تُوِج ــة عالمي ي ــدوق هــي مؤسســة خري ــا هــذا الصن له

المزيــد. 

1 تتألف اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي من خرباء عامليني يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي من الهيئة الطبية الدولية، ولجنة اإلنقاذ الدولية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة اليونيسف. 
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ــا  ــوة بم ــج والدع ام ــداد الرب ن إع ــام 2007 لتحســ�ي ي ع
ــوع االجتماعــي2 �ن ي عــى الن

ــ�ن ــف المب ــات العن أ نظــام إدارة معلوم ــ�ش ُن

ي عــى النــوع االجتماعــي مــن خــال جمــع وإدارة وتبــادل وتحليــل 
ن والناجيــات مــن العنــف المبــ�ن ي مصلحــة الناجــ�ي

يَُصــب �ن

ــر كي  ــة االأم ي بداي
ــوكاالت3 �ن ن ال ــ�ي كة ب ــرت ــادرة المش ــذه المب ــاءت ه . وج ي

ــا�ت ــن وأخ ــو آم ــى نح ــات ع ــم الخدم ــات تقدي بيان

ــن  ة م ــتنري ــة مس ــا بموافق ــري تبادله ــي يَج ــوع االجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــوادث العن ــة بح ــات المتعلق ــن أن المعلوم تَضم

ن والناجيــات، تماشــياً مــع المعايــري العالميــة، مثــل توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن بحــث وتوثيــق ورصــد  الناجــ�ي

ي عــى النــوع االجتماعــي ليــس مجــرد مجموعــة 
ي حــاالت الطــوارئ.4 ونظــام إدارة معلومــات العنــف المبــ�ن

العنــف الجنــ�ي �ف

ــوع  ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــز التصــدي للعن ــري تســعى إىل تعزي ــادرة شــمولية واضعــة للمعاي ــا مب ــة، وإنم ــن االأدوات االإحصائي م

ــف  ــن العن ــط م ــذا النم ــة به ــات المتعلق ــة إدارة المعلوم ــث طريق ــن حي ــات، م ن والناجي ــ�ي ــى الناج ــز ع ــي المتمرك االجتماع

ــات.  ن والناجي ــة للناجــ�ي ــات الرعاي ــو الخدم ــا مقدم م به ــدِّ ي يق
ــ�ت ــة ال ــك الطريق وكذل

ــوع  ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــات العن ــا5ً لنظــام إدارة معلوم ــوع االجتماعــي تقييم ي عــى الن

ــ�ن ــف المب ــات العن ــق العالمــي لنظــام إدارة معلوم ي عــام 2014، أجــرى الفري
و�ن

ــاء بــدء العمــل بنظــام إدارة معلومــات  ي عــى النــوع االجتماعــي إمــا قبــل وإمــا أثن
ي مجــال إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ــاء القــدرات �ن االجتماعــي أظهــر الحاجــة إىل بن

يجــاد أداة يتجــاوز دورهــا جمــع البيانــات مــن أجــل  ي عــى النــوع االجتماعــي، إذ أفــىن هــذا التقييــم إىل تلقــي طلبــات عديــدة مــن مقدمــي الخدمــات الإ
العنــف المبــ�ن

ي عــى النــوع االجتماعــي. تشــكِّل إدارة حــاالت العنــف 
ن ودعمهــم خطــوة بخطــوة خــال جميــع خطــوات عمليــة إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن توجيــه المرشــدين االجتماعيــ�ي

ي عــى النــوع االجتماعــي إذ يَجــري جمــع البيانــات وتبادلهــا وإدارتهــا باعتبــار ذلــك 
ي عمــل نظــام إدارة معلومــات العنــف المبــ�ن

ي عــى النــوع االجتماعــي االأســاس �ن
المبــ�ن

ن والناجيــات مــن هــذا النمــط مــن العنــف.  ن تقديــم الخدمــات للناجــ�ي امــج عــى نحــو مســتنري وتحســ�ي جــزءاً مــن تقديــم خدمــات إدارة الحــاالت مــن أجــل إعــداد الرب

ــل  ــاً مــن عــام 2014 حــ�ت 2016 بفضــل تموي وع ــوع االجتماعــي مرش ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــات العن ــق العالمــي لنظــام إدارة معلوم ــم الفري ــم، تزعَّ ونتيجــًة لهــذا التقيي

ي إجــراء المزيــد مــن التقييمــات الدقيقــة 
ممنــوح مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة والتجــارة والتنميــة لــدى حكومــة كنــدا. واســُتخِدم التمويــل الممنــوح مــن حكومــة كنــدا �ن

ــلَّطت  ــات. س ــك االحتياج ــاول تل ــدة، لتن ــى ح ــد ع ــكل بل اتيجيات ل ــرت ــع اس ي وض
ــُتخِدم �ن ــا اس ــات، كم ــع البيان ــات وجم ــم الخدم ي تقدي

ــة �ن ن ــرات معيَّ ــاملة لثغ الش

نســانية.  ي االأوضــاع االإ
ــوع االجتماعــي �ن ي عــى الن

ــ�ن ــف المب ــإدارة حــاالت العن ــام ب ــة القي ــه عالمــي حــول كيفي ة: الحاجــة إىل توجي ــري التقييمــات الضــوء عــى ثغــرة كب

ي يونيــه/ حزيــران 2017، عندمــا اضطلعــت اللجنــة التوجيهيــة لنظــام إدارة معلومــات 
، تمامــه �ن ن وع، الــذي اســتمر عامــ�ي وانطاقــاً مــن هــذه النتيجــة، بلــغ ذلــك المــرش

ــدار  ــة- بإص ــة الدولي ــدة للتنمي ــات المتح ــة الوالي ــع لوكال ــانية التاب نس ــاعدات االإ ــب المس ــن مكت ــوح م ــل الممن ــل التموي ــي6 -بفض ــوع االجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب العن

ن والناجيــات  ي عــى النــوع االجتماعــي: تقديــم الرعايــة وخدمــات إدارة الحــاالت للناجــ�ي
دارة حــاالت العنــف المبــ�ن ن الــوكاالت الإ كة بــ�ي المبــادئ التوجيهيــة المشــرت

دارة الحــاالت  ف الــوكاالت الإ كة بــ�ي ي هــذه الوثيقــة باســم المبــادئ التوجيهيــة المشــرت
نســانية7 )يُشــار إليهــا �ن ي االأوضــاع االإ

ي عــى النــوع االجتماعــي �ن
مــن العنــف المبــ�ن

ن الــوكاالت لتقديــم  كة بــ�ي ي عــى النــوع االجتماعــي تضــع معايــري مشــرت
دارة حــاالت العنــف المبــ�ن ن الــوكاالت الإ كة بــ�ي المذكــورة(.8 المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة المشــرت

ــي،  ــوع االجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــاالت العن ــى إدارة ح ن ع ــري ــع ترك ــي، م ــوع االجتماع ــى الن ي ع

ــ�ن ــف المب ــن العن ــات م ن والناجي ــ�ي ــة للناج ــم والحماي ــة والدع الرعاي

ي مجــال 
ن �ن ي أوســاط العاملــ�ي

ي طــال انتظارهــا �ن
دارة الحــاالت المذكــورة، الــ�ت ف الــوكاالت الإ كة بــ�ي وتصاحبهــا أدوات عمليــة ومــواد تدريبيــة. ُتَعــد المبــادئ التوجيهيــة المشــرت

رشــادات الخاصــة بتقديــم خدمــات إدارة حــاالت العنــف  وريــة للغايــة لتحديــد المعايــري وتقديــم االإ ي عــى النــوع االجتماعــي عــى الصعيــد العالمــي، �ن
العنــف المبــ�ن

نســانية بصــورة أفضــل.  ي االأوضــاع االإ
ن والناجيــات مــن هــذا النمــط مــن العنــف �ن ي عــى النــوع االجتماعــي مــن أجــل الوفــاء باحتياجــات الناجــ�ي

المبــ�ن

مــة مقد

2 املوقع اإللكرتوين لنظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

3 تَُضم الهيئة الطبية الدولية، ولجنة اإلنقاذ الدولية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة اليونيسف.

https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf 4

5 موجز تقييم نظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي، سبتمرب/ أيلول 2014، متاح هنا.

6 تتألف اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي من خرباء عامليني يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي من الهيئة الطبية الدولية، ولجنة اإلنقاذ الدولية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم 

املتحدة للطفولة.

7 املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة متاحة هنا.

ِكن االطالع عىل املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 2017، هنا. 8 ُيْ

https://www.youtube.com/watch?v=qRCaDOgBVAQ
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
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ن الجهــات  ي إنشــاء تطبيــق شــبكي رائــد لتمكــ�ي
ي عــى النــوع االجتماعــي أيضــاً �ن

وبالتــوازي مــع ذلــك، اســَتثَمرت اللجنــة التوجيهيــة لنظــام إدارة معلومــات العنــف المبــ�ن

ي عــى 
ي مــن جمــع وتخزيــن وإدارة وتبــادل البيانــات الخاصــة برصــد الحــوادث إضافــًة إىل تيســري وتوثيــق عمليــة إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

نســا�ن ي المجــال االإ
الفاعلــة �ن

ي عــى النــوع االجتماعــي. 
صــدار االأحــدث لنظــام إدارة معلومــات العنــف المبــ�ن النــوع االجتماعــي بأكملهــا بطريقــة آمنــة: تطبيــق +GBVIMS. تطبيــق +GBVIMS هــو االإ

ن الــوكاالت والُمعتَمــد  ك بــ�ي إنــه عبــارة عــن وحــدة داخــل نظــام إدارة المعلومــات المتعلقــة بالحمايــة Primero، وهــو نظــام إدارة المعلومــات الرقميــة الوحيــد المشــرت

ي عــى النــوع االجتماعــي.10 
ي عــى النــوع االجتماعــي وكذلــك لرصــد حــوادث العنــف المبــ�ن

عالميــا9ً الــذي يَضمــن توثيقــاً آمنــاً وأخاقيــاً لعمليــة إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي الخطــوط االأماميــة عــى طريقــة 
نــت لتيســري حصــول طواقــم العمــل القائمــة �ن نرت يحتــوي تطبيــق +GBVIMS كذلــك عــى إمكانيــة إدخــال البيانــات دون االتصــال باالإ

ي عــى النــوع االجتماعــي. ويَُضــم 
ي عمليــة إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ن والناجيــات أثنــاء خوضهــم �ن ــع الحــوادث والتقــدم الــذي يحــرزه الفــرد مــن الناجــ�ي أكــرش أمانــاً لتتبُّ

ــا المفتوحــة المصــدر مــن أجــل إيجــاد حــل ســهل االســتخدام  ــة، وأحــدث التكنولوجي ــاً، وأفضــل الممارســات العالمي ــا ميداني ــت نجاحه ــق +GBVIMS أدوات ثََب تطبي

نــت. ويمتــاز  نرت ي منصــة لجمــع البيانــات تعمــل باالتصــال أو دون االتصــال باالإ
دارة البيانــات. والنظــام يســتفيد مــن تعزيــزات تكنولوجيــة يوظفهــا �ن وقابــل للتطويــر الإ

ن صاحيــات الوصــول إىل النظــام  ــع الحــوادث عــن طريــق إعطــاء الُمســتخِدم�ي هــذا التطبيــق أيضــاً بالتوافــق مــع اللغــات ويعمــل داخــل إطــار آمــن عــى عمليــات تتبُّ

ن إدارة أعمالهــم أثنــاء انشــغالهم، أينمــا كانــوا. عــى أســاس أدوارهــم، حــ�ت يتســ�ن للمرشــدين االجتماعيــ�ي

GBVIMS+ الغــرض مــن الدليــل املصاحــب لتطبيــق
ــج  ام ــرو الرب ــون ومدي ف ــي والمرش ــوع االجتماع ــى الن ي ع

ــ�ن ــف المب ــال العن ي مج
ــون �ن ــدون االجتماعي ــم المرش ن -أال وه ــ�ي ــص للممارس ــب مخصَّ ــل الُمصاِح ــذا الدلي ه

ي عــى النــوع االجتماعــي، وطواقــم عمــل الرصــد والتقييــم المعنيــة بهــذا النمــط مــن العنــف- وهــو 
ــقون، وجهــات تنســيق نظــام إدارة معلومــات العنــف المبــ�ن والمنسِّ

ــزاء:  ــة أج ــى ثاث ــق +GBVIMS ع ــب لتطبي ــل الُمصاِح ــق +GBVIMS.11 يشــتمل الدلي ــتخِدم لتطبي ــل الُمس ــاً لدلي ــون مصاحب ــم ليك مصمَّ

ي عــى النــوع االجتماعــي، وفيــه توضيحــات بخصــوص 
الجــزء االأول: كيــف يمكنــك اســتخدام تطبيــق +GBVIMS لدعــم إعــداد برامــج إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ن خــال مراحــل عمليــة إدارة حــاالت  ــه المرشــدين االجتماعيــ�ي ي يشــتمل عليهــا تطبيــق +GBVIMS، إذ يوجِّ
ي عــى النــوع االجتماعــي الــ�ت

اســتمارات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي عــى النــوع االجتماعــي بأكملهــا ابتــداًء مــن حضــور الناجــي أو الناجيــة لطلــب الخدمــات وصــوالً إىل وقــت إغــاق الحالــة. ويهــدف الجــزء االأول إىل: 
العنــف المبــ�ن

ي مع المبــادئ التوجيهيــة العالمية. . 1
ي عى النــوع االجتماعي، الُمَعــدة بالتما�ش

دارة حــاالت العنــف المب�ن التعريــف باالســتمارات الموحــدة الإ
ي ذلــك َمن الذي يجب . 2

ي تدعمها كل من اســتمارات تطبيق +GBVIMS، بما �ن
ي عــى النــوع االجتماعي هي الــ�ت

ح أي مــن خطــوات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن �ش
عليــه إكمالهــا، ومــ�ت يجب أن يكون إكمالها، والغرض االأســا�ي من االســتمارة. 

ي يوظِّف بهــا تطبيق +GBVIMS الممارســات الجيدة . 3
ي عــى النوع االجتماعــي بإلقاء الضوء عــى الطريقة ال�ت

ي إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن
تعزيــز الجــودة عمومــاً �ن

ي عى النــوع االجتماعي. 
ي كل مــن خطــوات عمليــة إدارة حــاالت العنف المب�ن

�ن

ي 
مكانيــات المتاحــة �ن ن ويلقــي الضــوء عــى الخصائــص واالإ فــ�ي اف عــن بُعــد، ويَســتهِدف المرش �ش ي االإ

: كيــف يمكنــك اســتخدام تطبيــق +GBVIMS �ن ي
الجــزء الثــا�ن

ي إىل: 
ن لديهــم عــن بُعــد. ويهــدف الجــزء الثــا�ن اف عــى المرشــدين االجتماعيــ�ي �ش ن مــن التواصــل واالإ فــ�ي ــن المرش ي تمكِّ

تطبيــق +GBVIMS الــ�ت

ي عى النــوع االجتماعي.. 1
ي مجــال العنف المب�ن

ن �ن اف عى المرشــدين االجتماعي�ي �ش اف واالأســاليب العمليــة لــاإ �ش اســتعراض الغــرض مــن االإ
ي عى النوع . 2

ي مجال العنــف المب�ن
ن �ن اف عى المرشــدين االجتماعيــ�ي �ش ز االإ ي تعــزِّ

ي تطبيــق +GBVIMS الــ�ت
مكانيــات الموجــودة �ن التعريــف بالخصائــص واالإ

اف عن بُعد.  �ش ي تتيــح التواصل واالإ
االجتماعــي وتســليط الضــوء عــى خصائــص النظام ال�ت

ي عــى النــوع االجتماعــي، وهــو 
ي تقديــم خدمــات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

الجــزء الثالــث: كيــف يمكنــك اســتخدام تطبيــق +GBVIMS لرصــد الجــودة �ن

ــاث أدوات رئيســة  ــة االســتفادة مــن ث م إرشــادات بشــأن كيفي ــم12 إذ يقــدِّ ــة بالرصــد والتقيي امــج وطواقــم العمــل المعني امــج أو منســقي الرب ــري الرب ــًة بمدي ــق صل أوث

ات االأداء االأساســية/  ــؤ�ش ــي، وم ــوع االجتماع ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــج إدارة حــاالت العن ــي: مقياســا نتائ ــوع االجتماع ي عــى الن

ــ�ن ــف المب ــج إدارة حــاالت العن ــاس برام لقي

ــث إىل:  ــدف الجــزء الثال ــل. ويه ــات العمي ــق +GBVIMS، واســتقصاءات تعقيب ــض بتطبي مجســات النب

ي عى النــوع االجتماعي.. 1
ن إعداد برامج إدارة حــاالت العنف المب�ن ي بهــا يســتطيع مقياســا النتائج إرشــاد وتحســ�ي

ح الطريقــة الــ�ت �ش
ات بها.. 2 ي يجب تفســري هــذه المؤ�ش

ات االأداء االأساســية/ مجســات النبــض بتطبيــق +GBVIMS وتقديــم التوجيهات حول الطريقة ال�ت التعريــف بمــؤ�ش
ي يجب . 3

ي التعامل معهــا، والطريقة ال�ت
ي يجــب اتباعهــا �ن

التعريــف باســتمارة تعقيبــات العميــل، ويشــمل ذلــك َمــن الــذي يجب أن يتعامل معهــا، والطريقة ال�ت
أن تفــرَّ بها.

9 النظام مدعوم من اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي )منظمة اليونيسف، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ولجنة اإلنقاذ الدولية، والهيئة الطبية الدولية(.

https://www.gbvims.com/primero/ شاهد مقطع الفيديو التقديي التايل أو ُزر Primero/GBVIMS+ 10 ملعرفة املزيد عن

م لإلضافة إىل دليل امُلستخِدم والرتكيز أكرث عىل الطريقة التي يدعم بها تطبيق +GBVIMS تقديم خدمات إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي،  11 دليل امُلستخِدم يعمل باعتباره دلياًل إرشادياً لتطبيق +GBVIMS، إذ يُرِشد القراء بخصوص استخدام النظام. أما الدليل امُلصاِحب فهو مصمَّ

واإلرشاف عن بُعد، ورصد جودة الرعاية.

12 قد يكون كذلك ذا صلة للمرشدين االجتامعيني واملرشفني حسب أدوار املنظمة وهيكلها.

http:///https://www.gbvims.com/primero/
http:///https://www.gbvims.com/primero/
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االجتماعــي النــوع  علــى  املبنــي  العنــف  حــاالت  إلدارة  املوحــدة  التشــغيل  إجــراءات 

ي عــى النــوع االجتماعــي 
دارة حــاالت العنــف المبــ�ن قبــل بــدء العمــل بتطبيــق +Primero/GBVIMS، يجــب أن تكــون لديــك إجــراءات تشــغيل موحــدة الإ

ي عــى النــوع 
ــر برنامــج إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن ي تؤطِّ

وتوكــوالت الــ�ت داخــل منظمتــك. إجــراء التشــغيل الموحــد هــو وثيقــة تحتــوي عــى السياســات والرب

ي عــى النــوع االجتماعــي ويشــمل السياســات 
االجتماعــي لــدى المنظمــة. وإجــراءات التشــغيل الموحــدة غالبــاً مــا يتجــاوز نطاقهــا إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي عــى النــوع االجتماعــي أن يتأكــدوا مــن اشــتمال 
وتوكــوالت االأوســع للمنظمــة. ومــن المهــم بصفــة خاصــة لمقدمــي خدمــات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن والرب

ي عــى النــوع االجتماعــي. 
دة حــول إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن إجــراءات التشــغيل الموحــدة لديهــم عــى سياســات محــدَّ

نســانية، يُْمِكــن وضعهــا  ي الكثــري مــن الســياقات االإ
إجــراءات التشــغيل الموحــدة يُْمِكــن وضعهــا عــى مســتوى المنظمــة أو، كمــا هــي الممارســة المعتــادة �ن

ي 
ي عــى النــوع االجتماعــي أو الفريــق العامــل �ن

ن الــوكاالت مــن خــال آليــة تنســيق )أي المجموعــة الفرعيــة المعنيــة بالعنــف المبــ�ن ك بــ�ي عــى مســتوى مشــرت

ي عــى النــوع االجتماعــي( ومــن ثــم اعتمادهــا أو إقرارهــا مــن جانــب المنظمــات االأعضــاء. وتَضمــن اعتبــارات إدارة حــاالت العنــف 
إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ــادئ  ــع المب ــوالت م وتوك ــات والرب ــك السياس ــف وكذل ــاك الوظائ ــاكل ِم ي هي
ــا�ش ــد تم ــغيل الموح ــراء التش ي إج

ــمولة �ن ــي المش ــوع االجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن المب

ــارات بشــأن  ن اعتب ــك تضمــ�ي ــق +Primero/GBVIMS، يجــب علي ــح مــن ُمســتخِدمي تطبي ر المنظمــة أن تصب ــرِّ ــا تق ــة. فعندم ــري العالمي ــة والمعاي التوجيهي

ي تقديــم خدمــات 
ــري وضمــان الجــودة �ن ي إجــراءات التشــغيل الموحــدة لديهــا للحفــاظ عــى تلــك المعاي

ــة اســتخدام تطبيــق +Primero/GBVIMS �ن كيفي

ي عــى النــوع االجتماعــي. 
إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي عى النوع االجتماعي:
يجــب أن تشــمل إجــراءات التشــغيل الموحدة، عــى أقل تقدير، اعتبارات متعلقة بإدارة حاالت العنــف المب�ن

طريقة تلقي الحاالت. 	 

طريقــة التكليف بالحاالت.	 

طريقــة التعامل مع الحاالت الشــديدة الخطورة وطريقة تحديدها. 	 

عمليــة الموافقة عــى خطط عمل الحاالت وإغاق الحاالت.	 

ي يتوالها المرشــد االجتماعي الواحد. 	 
الحــد االأقى لعدد الحاالت ال�ت

ي يتوالها المرشــد االجتماعي الواحد. 	 
الحد االأقى لعدد الحاالت الشــديدة الخطورة ال�ت

اف عى المرشــدين 	  �ش ن وطريقة االإ ن إىل المرشــدين االجتماعي�ي ف�ي اف، تشــمل ِنَســب المرش �ش طريقة وتوقيت إغاق الحاالت، واعتبارات خاصة باالإ

ن )التواتر، االأســاليب الُمستخَدمة، إلخ(. االجتماعي�ي

وقد تشــمل كذلك سياســات وبروتوكوالت الستخدام تطبيق +GBVIMS مثل:

توقيــت اســتخدام إمكانية الموافقة عى خطــة عمل الحالة وإغاق الحالة.	 

؟ كم عدد الحاالت؟(. 	  إجــراءات لمراجعــة ملفات الحاالت )كل م�ت

ي تطبيق +GBVIMS )مثاً، اســتخدام رايات التحديد، تصدير البيانات حســب 	 
اف �ن �ش ف إمكانيات االإ ي ســوف يَســتخِدم بها المرش

الطريقة ال�ت

الطلب، إلخ(.

ات االأداء االأساســية/ مجســات النبض ومقياســا نتائج إدارة 	  َصد الرعاية ذات الجودة باســتخدام تطبيق +GBVIMS؟ وكيف ســُتحلَّل مؤ�ش ُ كيف ســرت

؟ ي عى النوع االجتماعي وَمن الذي ســيقوم بذلك وكل م�ت
حــاالت العنــف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي الخاصة بأهلية الحصول عى 
واحد من معايري اللجنة التوجيهية لنظام إدارة معلومات العنف المب�ن

ي عى 
دارة حاالت العنف المب�ن الموافقة لبدء العمل بتطبيق +Primero/GBVIMS هو وجود إجراء تشغيل موحد يشمل اعتبارات الإ

النوع االجتماعي. 
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ي عــى النــوع االجتماعــي نقطــة 
ي عــى النــوع االجتماعــي مــن خــال إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ــل تقديــم الخدمــات المتعلقــة بالعنــف المبــ�ن نســانية، يمثِّ ي الحــاالت االإ

ــة  ــات الصحي ــد أطــول، خاصــًة أن الخدم ــى أم ــات وع ــت االأزم ي وق
ــي �ن ــ�ي االجتماع ــم النف ــات الدع ــى الناجــون والناجي ــا يتلق ــن طريقه ي ع

ــ�ت ــية ال الدخــول االأساس

ي عــى النــوع االجتماعــي هــي عمليــة تعاونيــة متعــددة القطاعــات 
ي حــاالت الطــوارئ. إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

واالجتماعيــة االأكــرش تأصــاً عــادًة مــا تكــون غــري كافيــة �ن

ي اتجــاه جــودة 
ن والناجيــات وللدفــع �ن ر المــوارد والخيــارات والخدمــات المتاحــة للوفــاء باحتياجــات الفــرد مــن الناجــ�ي ــق، وتَرُصــد، وتقــدِّ ــذ، وتنسِّ ــط، وتنفِّ ــم، وتخطِّ تقيِّ

ي الخطــوط الأماميــة 
ي عــى النــوع الجتماعــي �ف

ي مجــال العنــف المبــ�ف
ف �ف ف العاملــ�ي ــه إىل المرشــدين الجتماعيــ�ي النتائــج وفعاليتهــا. هــذا الجــزء مــن الدليــل موجَّ

ف والناجيــات.  ة إىل الناجــ�ي مــون الخدمــات المبــا�ش حيــث يقدِّ

ي عــى النــوع االجتماعــي تعــرَّف بأنهــا طريقــة ُمهيَكلــة 
دارة الحــاالت المذكــورة، إدارة حالــة العنــف المبــ�ن ف الــوكاالت الإ كة بــ�ي ي المبــادئ التوجيهيــة المشــرت

ــح �ن كمــا هــو موضَّ

ي تقديــم الدعــم النفــ�ي االجتماعــي أو الخدمــات االجتماعيــة، 
لتقديــم المســاعدة إىل الناجــي أو الناجيــة. وتنطــوي عــى منظمــة واحــدة، عــادًة مــا تكــون جهــة فاعلــة �ن

ي تواجــه الناجــي أو الناجيــة وأ�تــه أو 
ن والناجيــات بجميــع الخيــارات المتاحــة وتحديــد ومتابعــة القضايــا والمشــكات الــ�ت تأخــذ عــى عاتقهــا التأكــد مــن إخبــار الناجــ�ي

ــم الناجــي أو الناجيــة  ن والناجيــات بالدعــم العاطفــي عــى مــدار العمليــة.13 وتهــدف الموافقــة المســتنرية إىل ضمــان تحكُّ ن إمــداد الناجــ�ي ي حــ�ي
ــقة، �ن أ�تهــا بطريقــة منسَّ

ي عــى النــوع االجتماعــي بأكملهــا وشــعوره أو شــعورها باالرتيــاح حيالهــا. 
ي عمليــة إدارة حالــة العنــف المبــ�ن

�ن

ي عى النوع االجتماعي من ســت خطوات: 
تتألــف إدارة حــاالت العنف المب�ن

13 املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة، ص 8.

14 استامرات الحوادث يف تطبيق +GBVIMS قامئة عىل وعبارة عن نسخة رقمية من استامرة املعلومات األولية املوحدة القدية لنظام إدارة معلومات العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

15 االستثناءات الوحيدة هي مقياسا نتائج إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي )مقياس الوظائف النفسية االجتامعية ومقياس الشعور بالوصمة( اللذان سوف نتناولهام مبزيد من الرشح يف الخطوة الثانية، خطوة التقييم. يَكتُب الكثري من املرشدين االجتامعيني بعض املالحظات بالفعل يك 

.GBVIMS+ دة للهوية ومحوها فوراً مبجرد إدخال املعلومات إىل تطبيق يتذكروا التفاصيل املهمة. ومن املهم هنا ضامن عدم احتواء أي مالحظات مكتوبة عىل معلومات محدِّ

برنامــج  لدعــم   GBVIMS + تطبيــق  اســتخدام  يمكنــك  كيــف  األول:  الجــزء 
االجتماعــي  النــوع  علــى  املبنــي  العنــف  حــاالت  إدارة 

 الخطوة 1:
اك �ش التقديم والإ

 الخطوة 2:
التقييم

 الخطوة 3:
إعداد خطة عمل 

الخطوة 

 الخطوة 4:
تنفيذ خطة عمل 

الحالة

 الخطوة 5
 المتابعة

 الخطوة 6:
إغالق الحالة

ي عــى النــوع الجتماعــي هــي عبــارة عــن عمليــة. وبينمــا توجــد خطــوات، وتحتــوي كل خطــوة منهــا عــى مهــام 
مهــم أن نتذكــر أن إدارة حــالت العنــف المبــ�ف

ــاً مــا يوِجــب الوفــاء باحتياجــات الناجــي أو الناجيــة  ــذ دائمــاً بطريقــة خطيــة. فعــى ســبيل المثــال، غالب رئيســة ل بــد مــن إنجازهــا، فــإن هــذه الخطــوات ل تنفَّ

ي عــى النــوع االجتماعــي الرجــوع إىل عــدة خطــوات مثــل التقييــم، وإعــداد خطــة عمــل الحالــة، والتنفيــذ باعتبــار 
ي مجــال العنــف المبــ�ن

ن �ن عــى المرشــدين االجتماعيــ�ي

ي تطبيــق +GBVIMS يرتبــط 
ي عــى النــوع االجتماعــي الموجــودة �ن

ذلــك جــزءاً مــن متابعتهــم، قبــل أن يتمكنــوا مــن إغــاق الحالــة. واســتمارات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

 .) ن ن اثنتــ�ي ي عــى النــوع االجتماعــي )ويكــون بعضهــا متصــاً بخطوتــ�ي
نــة مــن عمليــة إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن كل منهــا بخطــوة معيَّ

ي 
ي وحــدة +GBVIMS الموجــودة بنظــام Primero، تُظِهــر قائمــة التنقــل أن هنــاك قســماً بعنــوان »الحــاالت«. يُْمِكــن العثــور عــى اســتمارات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

�ن

ي عــى النــوع االجتماعــي. كل فــرد تــراه 
ي تحتــاج إىل إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي قســم »الحــاالت«. تشــري »الحــاالت« إىل الحــاالت الفرديــة الــ�ت
عــى النــوع االجتماعــي �ن

ي عــى 
ي تطبيــق +GBVIMS. فعندمــا تَدُخــل الناجيــة طلبــاً لخدمــات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ــاً بواســطة ســجل حالــة منفــرد �ن ن والناجيــات ســيكون ممثَّ مــن الناجــ�ي

ي 
ي عــى النــوع االجتماعــي، تضطلــع أنــت بإنشــاء ســجل حالــة �ن

ي تلقــي خدمــات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن
النــوع االجتماعــي وتواِفــق عــى روايــة قصتهــا واالســتمرار �ن

ي +GBVIMS إذ )1( تنتقــل بعــض 
ي عــى النــوع االجتماعــي يبــدأون دائمــاً بإنشــاء ســجل الحالــة أوالً �ن

ي مجــال العنــف المبــ�ن
تطبيــق +GBVIMS. المرشــدون االجتماعيــون �ن

البيانــات )معلومــات عــن الناجــي أو الناجيــة مثــاً( تلقائيــاً مــن اســتمارات الحــاالت إىل اســتمارات الحــوادث14 ممــا يَختــِ� عمليــة إدخــال البيانــات و )2( لضمــان كــون 

جاعها بســهولة.  ســجات الحــوادث مرتبطــة بالحالــة ويُْمِكــن اســرت

ن الحضور الشــخصي مع الناجي أو الناجية.   ي ح�ي
ملحوظة مهمة: يجب أن ال تملأ االســتمارات �ن

ــام  ــداً أم ــة أب ــاأ االســتمارات الرقمي ــوي أو الحاســوب اللوحــي(، يجــب أن ال تم ــول/ الخل ــف المحم ــاً، الهات ــة )مث ــزة المحمول ــات عــى االأجه ــد إدخــال البيان حــ�ت عن

ــاء الجلســة. إن  ــة عــى أســاس المعلومــات الُمعطــاة أثن ــات �ني تطبيــق +GBVIMS عقــب مغــادرة الناجــي أو الناجي ــل البيان ــة.15 وإنمــا يجــب أن تُدِخ الناجــي أو الناجي

ــا.  ــة قصته ــال رواي ــاح حي ــه باالرتي ــة في ــُعر الناجي ــط تَش ــق محي ــة، واالســتماع إىل قصتهــا، وخل ن عــى الناجي ــري ك ــك الرت ــات إىل النظــام يَضمــن ل دخــال البيان االنتظــار الإ
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ة حيــث يُْمِكــن لــك وللناجيــة إنشــاء عاقــة مبنيــة عــى الثقــة. فالجلــوس وراء الحاســوب المحمــول عــى ســبيل المثــال  ع إىل درجــة كبــري والهــدف هــو خلــق مــكان مشــجِّ

ن والناجيــات. وال يجــب  ي اتجــاه إنشــاء تلــك العاقــة وقــد يشــكِّل عائقــاً للناجــ�ي
ن إفصــاح الناجيــة عــن العنــف الــذي تعرضــت لــه، ال يقــود �ن ي حــ�ي

وإدخــال البيانــات �ن

مــة إليهــا ســوى عــى  ي اســتمارات تطبيــق +GBVIMS، إذ يجــب أال يقــوم توثيــق قصــة الناجيــة والرعايــة المقدَّ
نــة �ن كمــال جميــع المعلومــات المبيَّ إعطــاء أولويــة أبــداً الإ

القــْدر الــذي تــود هــي روايتــه.  

ي تطبيق 
ي عى النوع االجتماعي �ن

دارة حاالت العنف المب�ن توجد تســع اســتمارات الإ

:GBVIMS+

بيانات الناجــي أو الناجية . 1
موافقة الحصــول عى الخدمات. 1
تقييم الناجــي أو الناجية. 1
مقيــاس الوظائف النفســية الجتماعية. 1
مقياس الشــعور بالوصمة. 1
العمل. 1 خطة 
السالمة . 1 خطة 
نة داخــل خطة العمل(. 1 المتابعــة )مضمَّ
الحالة . 1 إغالق 

ي عــى النــوع االجتماعــي خطــوة 
ح االأجــزاء التاليــة عمليــة إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن تــرش

م اســتمارات تطبيــق +GBVIMS ذات الصلــة المرتبطــة بــكل خطــوة منهــا.  بخطــوة وتقــدِّ

قــل لتوفــري المزيــد مــن 
أ

16 ســوف يُنشــأ لــكل مــن الحــاالت ســجل حــوادث واحــد عــى اال

ي ســياق العنــف المتعــرَّض لــه. فقــد تكــون 
دة �ن التفاصيــل حــول حادثــة أو حــوادث محــدَّ

ــة  ــي مربوط ــوع االجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــار العن ي إط

ــددة �ن ــوادث متع ــة ح للناجي

بحالتهــا، إذا كانــت قــد تعرضــت للعديــد مــن حــوادث العنــف مــع مــرور الوقــت ولكــن 
ي ملــف حالــة واحــد )ملــف الحالــة الرقمــي(. 17

ل كل منهــا �ن هــذه الحــوادث ســوف يســجَّ

16 يوجد مقطع فيديو تعليمي حول كيفية بدء حالة جديدة يف +GBVIMS متاح هنا.

17 مبجرد االنتهاء من إنشاء الحالة يف +GBVIMS يكنك إنشاء الحادثة مبارشًة من ملف الحالة حتى يتسنى ربط الحوادث كل منها مبلف حالة واحد. للحصول عىل محتوى تعليمي حول كيفية إنشاء الحادثة يف +GBVIMS يُرجى مشاهدة مقطع الفيديو هذا.

بالحــوادث   
ً
مقارنــة الحــاالت 

ــق  ي تطبي
ــي. �ن ــوع االجتماع ــى الن ي ع

ــ�ن ــف المب ــة العن ــة إدارة حال ــدار عملي ــى م ــا ع ي تتلقاه
ــ�ت ــاعدة ال ــة، والمس ــجل الناجي ــري إىل س ــة تش ــر أن الحال ذكَّ

ــع التقــدم الــذي يحــرزه  ي قســم الحــاالت ويُْمِكــن إعــادة النظــر فيهــا مــع مــرور الوقــت لتتبُّ
ي االســتمارات ذات الصلــة �ن

+GBVIMS، توثَّــق تفاصيــل الحالــة �ن

ــة.  ــاٍج أو ناجي ــكل ن ــة واحــد ل أ المرشــد االجتماعــي ســجل حال ــ�ش ــة. ويُن الناجــي أو الناجي

د مــن أعمــال العنــف يكــون الناجــي أو الناجيــة قــد تعرضــت لــه. وهنــاك  ي عــى النــوع االجتماعــي مــن ناحيــة أخــرى هــي عمــل محــدَّ
حادثــة العنــف المبــ�ن

ي تطبيــق +GBVIMS، توثَّــق تفاصيــل 
نــة. �ن ة معيَّ ن أو الناجيــات الأكــرش مــن نــوع واحــد مــن العنــف عــى مــدى فــرت مواقــف تَحتِمــل تعــرُّض واحــد مــن الناجــ�ي

ل  ي قســم الحــاالت، تســجَّ
ي قســم الحــوادث(. وعــى عكــس المعلومــات الُمدَخلــة �ن

ي ســجل حــوادث مربــوط بملــف الحالــة )�ن
كل مــن أعمــال العنــف هــذه �ن

بــاغ.  ي وقــت االإ
ث، إذ إنهــا لمحــة مــن معلومــات ُجِمعــت عــن ذلــك العنــف �ن دة وال تُحــدَّ ي قســم الحــوادث عنــد نقطــة زمنيــة محــدَّ

المعلومــات الُمدَخلــة �ن

ي 
ي تقديــم الجــودة �ن

ن �ن شــاد بــه وتوظيفــه للتحســ�ي ــغ عنهــا، عنــد توحيــده، يُْمِكــن االسرت ي عــى النــوع االجتماعــي المبلَّ
وتحليــل بيانــات حــوادث العنــف المبــ�ن

ي عــى النــوع االجتماعــي والتصــدي لــه. 
الخدمــات، كمــا يمكنــه دعــم الجهــود الشــاملة الراميــة إىل منــع العنــف المبــ�ن

https://youtu.be/SizoX0aQCmE
https://www.youtube.com/watch?v=1ip7AGWQ97E
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التقديــم واإلشــراك األولــى:  الخطــوة   .1
: �تي

آ
لفة مع الناجي أو الناجية وبناء أســاس من أجل عاقة شــافية. �ني هذه الخطوة، ســوف تضطلع باال

أ
اك18 هو تحقيق اال �ش الغرض من التقديم واالإ

تحيــة وتهدئة الناجي أو الناجية. 	 

ي بنــاء عاقــة مع الناجي أو الناجية، وهنا يكون التواصــل بطريقة ودودة ومنفتحة. 	 
البــدء �ن

ي عى النوع االجتماعي.	 
ة مــن الناجي أو الناجية لتقديم خدمات إدارة حاالت العنــف المب�ن طلــب الموافقــة المســتنري

ي الجزء االأول أدناه(، مع تســليط الضوء عى 	 
حة �ن ح الرية واالســتثناءات )الموضَّ ي عى النوع االجتماعي، ويشــمل �ش

ح عملية إدارة حاالت العنف المب�ن �ش

جابة عنها. ســئلة واالإ
أ

حقــوق الناجي أو الناجية،19 وتوجيه اال

ــاء العاقــة.  ي بن
ــوع االجتماعــي. وهــو جــزء أســا�ي �ن ي عــى الن

ــ�ن ــة إدارة حــاالت العنــف المب ــه عملي ــدأ ب ــذي تب ــة هــي الجــزء االأول ال ــة الناجــي أو الناجي ــة وتهدئ تحي

ن المــادي بالخصوصيــة، ومــن شــعور الناجــي أو الناجيــة باالرتيــاح  ويمكنــك خلــق ذلــك المحيــط حيــث االرتيــاح واالأمــان والخصوصيــة عــن طريــق التأكــد مــن تمتــع الحــري

، وأن  ن ن ومنفتحــ�ي ي عــى النــوع االجتماعــي يجــب أن يكونــوا ودوديــن وهادئــ�ي
ي مجــال العنــف المبــ�ن

ي ذلــك المــكان. والمرشــدون االجتماعيــون العاملــون �ن
حيــال التحــدث �ن

ظهــار  ات وجوههــم مائمــة، وأن يَســتخِدموا التواصــل غــري اللفظــي الإ ن طــوال المقابلــة، وأن يحرصــوا عــى كــون تعبــري ينظــروا إىل وجــه العميــل، وأن يظلــوا متفاعلــ�ي

ح دورك بوضــوح وباســتخدام مصطلحــات بســيطة.  االهتمــام واالنتبــاه. ومهــم لــك أن تتذكــر أن تــرش

اك. �ش ي تطبيق +GBVIMS اســتمارتان منطبقتان عى الخطوة االأوىل، التقديم واالإ
توجــد �ن

أ . موافقــة الحصول عى الخدمات

الغرض من الستمارة َن المسؤول م�ت تكون ذات صلة اسم الستمارة

لتسجيل ت�يح الناجي أو 
ي عملية 

الناجية للمشاركة �ن
ي عى 

إدارة حالة العنف المب�ن
النوع االجتماعي، ولجمع 

وتخزين معلومات عن حالته 
أو حالتها.

ي مجال 
المرشد االجتماعي العامل �ن

ي عى النوع االجتماعي 
العنف المب�ن

المكلَّف بالحالة، ومعه الناجي/ 
ي 

م الرعاية/ الوصي )�ن الناجية أو مقدِّ
حاالت االأطفال أو االأشخاص ذوي 

عاقات الذين ال يستطيعون إعطاء  االإ
ًة(.20  الموافقة مبا�ش

ي بداية تقديم 
ي رواية قصتها، �ن

قبل أن تبدأ الناجية �ن
ي عى النوع االجتماعي. 

خدمات إدارة حاالت العنف المب�ن
ي عملية إدارة حالة العنف 	 

عطاء ت�يح للمشاركة �ن الإ
ي عى النوع االجتماعي.

المب�ن
عطاء ت�يح للمرشد االجتماعي لجمع وتخزين 	  الإ

معلومات عن حالة الناجي أو الناجية.

موافقة الحصول عى 
الخدمات 

يوجد مقطع فيديو 
تعليمي متاح هنا.

ن  ي حــري
ي تضــع �ن

ــ�ت ــة ال ــوع االجتماعــي هــو الخطــوة االأوىل واالأكــرش جوهري ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــم خدمــات إدارة حــاالت العن ة لتقدي ــة المســتنري الحصــول عــى الموافق

ي عمليــة إدارة حالــة 
ــم �يــح مــن جانــب الناجــي أو الناجيــة �ن ن والناجيــات، إذ يســاعد ذلــك عــى إيجــاد تحكُّ التنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة لَنْهــج متمركــز عــى الناجــ�ي

ــة للخطــر.  ة، تعــرِّض عاقتــك بالناجــي أو الناجي ــوع االجتماعــي. فإنــك، بعــدم الحــرص عــى وجــود الموافقــة المســتنري ي عــى الن
ــ�ن العنــف المب

نهــا مــن معرفــة  عطــاء الموافقــة. فالناجيــة يجــب أن تكــون لديهــا مــن القــدرة والنضــوج مــا يمكِّ ة بأنهــا اتفــاق طوعــي لفــرد لديــه االأهليــة الإ تعــرَّف الموافقــة المســتنري

ة قبــل  م ويجــب أن تكــون مــن الناحيــة القانونيــة قــادرة عــى إعطــاء موافقتهــا. مــن المحتــم عليــك الحصــول عــى الموافقــة المســتن�ي ي تقــدَّ
وفهــم الخدمــات الــ�ت

ي عــى النــوع الجتماعــي، قبــل الســتماع إىل قصــة الناجــي أو الناجيــة أو جمــع أي معلومــات. 
بدايــة خدمــات إدارة حــالت العنــف المبــ�ف

ي حاجــة إىل عنايــة 
(، أو �ن اً ي أو شــخص آخــر يُحتَمــل أن يكــون خطــري

بهــا الجــا�ن بــه أو تعقَّ ي خطــر وشــيك )مثــاً، إذا تعقَّ
ي أزمــة، أو �ن

َ الناجــي أو الناجيــة وهــي �ن إذا َحــ�ن

اك االآخريــن، يظــل أخــذ  ي هــذه الحــاالت، إذا كنــت ســوف تتخــذ إجــراءات تتطلــب إ�ش
ة بأكملهــا. �ن ي عمليــة الموافقــة المســتنري

طبيــة عاجلــة، لــن تســتطيع الخــوض �ن
الموافقــة اللفظيــة للناجــي أو الناجيــة قبــل التــ�ف أمــراً ذا أهميــة وذا صلــة.  21

ط عــى أفــراد  ــ�تي تشــرت ــدول ال ــدان أو ال ــع تمــرره البل ي لزامــي إىل ترش ــاغ االإ ب ــد والســياق. يشــري االإ ــري حســب البل لزامــي22 إىل حــد كب ــاغ االإ ب ــات االإ قــد تختلــف متطلب

ي المقــام االأول عــى االعتــداء عــى االأطفــال وســوء معاملــة الُقــ�َّ 
لزامــي �ن بــاغ االإ ة ينطبــق االإ ي بلــدان كثــري

ي بحادثــة مــا. و�ن
طــة أو النظــام القانــو�ن ن إبــاغ الرش مكلَّفــ�ي

ي 
ــ�ت ي المحيطــات ال

لزامــي �ن بــاغ االإ ن االإ ــ�ي يــك الحميــم أو االغتصــاب. فمــن المهــم أن يكــون المرشــدون االجتماعيــون عــى وعــي بقوان ولكــن قــد يمتــد إىل عنــف الرش

18 ملعرفة املزيد: الفصل الثاين، ص 49 يف املبادئ التوجيهية إلدارة الحاالت املذكورة والوحدة 11 يف املواد التدريبية امُلصاِحبة.

19 للناجية الحق يف التوقف عند أي نقطة زمنية إن أرادت. والناجية لها الحق يف توجيه األسئلة ولها الحق يف رفض اإلجابة عن أي سؤال ال تشعر باالرتياح حيال اإلجابة عنه أو ال تريد اإلجابة عنه.

حة يف املبادئ التوجيهية لرعاية األطفال الناجني من االعتداء الجنيس، ص 117-113. 20 عند العمل مع الناجني والناجيات من األطفال، اتَِّبع إجراءات املوافقة املستنرية املوضَّ

21 املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة، ص 54.

22 مزيد من املعلومات حول أنواع اإلبالغ اإللزامي متاح هنا.

https://youtu.be/wrKb0sxgx5s
http://gbvresponders.org/response/%20caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/12/2-Types-of-Mandatory-Reporting-PDF.pdf
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ي المجــال 
ــة �ن ــه الجهــات الفاعل ــداء الجنــ�ي الــذي ترتكب بــاغ عــن االســتغال الجنــ�ي واالعت لزامــي أيضــاً االإ بــاغ االإ نســانية، يشــمل االإ ي االأوضــاع االإ

يعملــون بهــا. و�ن

نســانية بــأن تكــون لديهــا بروتوكــوالت مائمــة للتصــدي لاســتغال الجنــ�ي واالعتــداء الجنــ�ي الــذي يمارســه  ي الســياقات االإ
ــف المنظمــات العاملــة �ن ، إذ تكلَّ ي

نســا�ن االإ

ف 
ــ�ي ــة الناج ــن دراي ــد م ــاً التأك ــداً اجتماعي ــك مرش ــؤوليتك بصفت ــن مس ــه م ــي، فإن لزام ــالغ الإ ب ف الإ

ــ�ي ــن قوان ــر ع ــض النظ .23 وبغ ي
ــا�ن نس ــال االإ ي المج

ــون �ن عامل
ــدء أي خدمــة. 24 ــل ب ــات بهــذه الســتثناءات قب والناجي

بــاغ  ي تــدور حــول حــاالت االإ
ن الســارية عــى عملهــم وكذلــك السياســات التنظيميــة الــ�ت ن بالقوانــ�ي إنــه مــن مســؤولية المنظمــة أن تتأكــد مــن درايــة المرشــدين االجتماعيــ�ي

. واالإجــراءات ليســت هــي نفســها فيمــا يخــص متطلبــات  ي
نســا�ن ي المجــال االإ

لزامــي: تحديــداً للتصــدي لاســتغال الجنــ�ي واالعتــداء الجنــ�ي الــذي يمارســه عاملــون �ن االإ
لزامــي لديهــا. 25 بــاغ االإ ــح منظمتــك إجــراءات االإ لزامــي جميعهــا، وبالتــاىلي فإنــه مــن المهــم أن توضِّ بــاغ االإ االإ

ــق االأثــر  ن والناجيــات للخطــر وغالبــاً مــا ال تحقِّ نــة، حيــث ال توجــد أحــكام كافيــة لاأمــن والســامة، قــد تعــرِّض الناجــ�ي ي ســياقات معيَّ
لزامــي �ن بــاغ االإ ن االإ ــر أن قوانــ�ي تَذكَّ

طــة هــم مــن يطلبــون الخدمــات. ومــن ثــم ســوف تحتــاج إىل مناقشــة أي احتياجــات للحمايــة مرتبطــة  بــاغ الرش المنشــود منهــا، إذ يكــون فقــط أولئــك المســتعدون الإ

حــت للناجــي  بــاغ، تأكــد مــن أنــك �ش اً عــى االإ فــك قبــل إبــاغ الســلطات المطلوبــة. وإذا كنــت مجــرب لزامــي مــع الناجــي أو الناجيــة ومناقشــة الوضــع مــع مرش بــاغ االإ باالإ

ي يجــب تبادلهــا، ومــع َمــن، ومــا يُحتَمــل حدوثــه بعــد ذلــك. 
أو الناجيــة مــا هــي المعلومــات الــ�ت

بالعنــف  املعنيــة  الــوكاالت  بيــن  املشــتركة  الدنيــا  املعاييــر  فــي  اإللزامــي  اإلبــاغ 
الطــوارئ إعــداد برامــج  فــي  النــوع االجتماعــي  املبنــي علــى 

ي عى النوع 
لزامي إذ إنها ترتبط بحــاالت العنف المب�ن باغ االإ امات الخاصة باالإ ن ن وااللرت ي أعمــال التصــدي تحتاج أن تفهــم القوان�ي

جميــع الجهــات الفاعلــة �ن

ي بعض 
ن والناجيات )خاصًة االأطفال(، فإنه، �ن لزامي غالباً ما يهدف إىل حماية الناجــ�ي باغ االإ دة لاأطفــال. عــى الرغم مــن أن االإ وط المحــدَّ االجتماعــي، والــرش

ي ذلك الســامة والرية 
ي عى النوع االجتماعي، بما �ن

لزامــي تتعــارض االإجراءات مع المبادئ التوجيهيــة المعنية بالعنف المب�ن بــاغ االإ المواقــف، عقــب االإ

لزامي  طة االإ . وقــد تَنُتــج عن ذلك أيضاً إجراءات ال تَخــدم مصالح الناجي أو الناجية عى أفضل وجه. فعى ســبيل المثال، إباغ الرش ام تقريــر المصــري واحــرت

ي أو أفراد العائلة أو أفراد 
ة إذ قد يلحق بهــم أذى من الجا�ن ي مخاطرة كبري

ن والناجيات �ن يــك الحميــم قد يضــع الناج�ي بحــاالت العنــف الجنــ�ي أو عنــف الرش

لزامي عندما يكون فعــل ذلك ال يَخدم مصالح الناجي أو  باغ االإ ي ســوف تتعامل بها مع االإ
ر الطريقة ال�ت . فيجــب عــى كل منظمــة أن تقــرِّ المجتمــع المحــىي

الناجيــة عى أفضل وجه.26

 : ي
�ت ر الآ تَذكَّ

باغ قبل أن تحكي قصتها.	  امــك باالإ ن 1دائمــاً أخربِ الناجية بالرت

دالء بها، وإىل َمن ســوف تدىلي بها، وما يُحتَمل 	  ي يجب عليك االإ
ح ما هي المعلومات ال�ت بــاغ بها، ا�ش إذا أعطــاك الناجــي أو الناجيــة معلومــات يتوجــب عليــك االإ

حدوثه بعد ذلك.

لزامي.	  باغ االإ ناقــش أي احتياجــات للحماية مرتبطة باالإ

فك قبل إباغ الســلطات المطلوبة.	  ناقــش الموقف مع مرش

ل فيها الحصول عى الموافقة:  ي تطبيق +GBVIMS توجد ثالثة أماكن مختلفة ســوف تســجِّ

ــة . 1 ــة إدارة حال ي عملي
ــتمرار �ن ــى االس ــة ع ــب الموافق ــات لطل ــى الخدم ــول ع ــة الحص ــتمارة موافق ــتخَدم اس ــات: تُس ــى الخدم ــول ع ــة الحص موافق

ر مــا إذا كانــت تريــد أن تحصــل عــى موافقــة الحصــول عــى  ي عــى النــوع االجتماعــي قبــل أن تــروي الناجيــة قصتهــا. ولــكل منظمــة أن تقــرِّ
العنــف المبــ�ن

ــا  ــيطة به ــتمارة بس ــي اس ــق +GBVIMS ه ي تطبي
ــات �ف ــى الخدم ــول ع ــة الحص ــتمارة موافق ــات. اس ن والناجي ــ�ي ــن الناج ــاً، م ــًة أو لفظ ــات كتاب الخدم

ــرة  ي بعــض الأوقــات باعتبارهــا تذِك
ة، و�ف ــه. تعمــل الســتمارة باعتبارهــا ســجالً للحصــول عــى الموافقــة المســتن�ي ــد توضــع عالمــة داخل ــع وحي مرب

ــي.  ــوع الجتماع ــى الن ي ع
ــ�ف ــف المب ــالت العن ــات إدارة ح ــم خدم ي تقدي

ــتمرار �ف ــك، لالس ــالع بذل ف لالضط ــ�ي ــدين الجتماعي للمرش

23 اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت: الحامية ضد االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس، التعاون بني الوكاالت يف آليات الشكاوى القامئة عىل املجتمعات املحلية، إجراءات التشغيل املوحدة العاملية.

24 مزيد من التوجيهات حول الرسية واإلبالغ اإللزامي متاح هنا والتوجيهات حول سالمة الناجني والناجيات يف اإلبالغ اإللزامي متاح هنا.

25 ملرجع نفسه، ص 35.

26 املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف إعداد برامج الطوارئ، املعيار 6 إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي، ص 49.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/global_standard_operating_procedures_on_inter_agency_cooperation_in_cbcms.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
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عطــاء معلوماتهــا لعمــل . 2 ي اســتمارة خطــة العمــل كي تُثِبــت أنــك قــد تلقيــت موافقــة مــن الناجيــة الإ
حــاالت: �ن موافقــة إعطــاء المعلومــات مــن أجــل االإ

ي الخطــوة الثالثــة(. 
إحالــة )ســوف نتطــرق إىل هــذا بتفصيــل أكــرش �ن

دة للهويــة بغــرض . 3 عــداد التقاريــر: موافقــة عــى إعطــاء معلومــات لرصــد الحــوادث، بمعــ�ن إعطــاء معلومــات غــري محــدِّ موافقــة إعطــاء المعلومــات الإ

ــة  ــي المرتبط ــوع االجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــوادث العن ي ســجات ح

ــات �ن ــذه البيان ل ه ــر. تســجَّ ي التقاري
ــتخَدم �ن ي االإحصــاءات كي تُس

ــات �ن ــع البيان تجمي

بــكل حالــة. 

ــوع  ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــال العن ي مج

ــون �ن ــدون االجتماعي ــة: المرش ــة اللفظي الموافق

ي اســتمارة موافقــة الحصــول 
ي المربــع الموجــود �ن

االجتماعــي يمكنهــم أن يضعــوا عامــة �ن

ــة  ــاء الموافق ــة إعط ــي أو الناجي ــن الناج ــاً م ــب لفظي ــد ُطِل ــات إذا كان ق ــى الخدم ع

ي عــى النــوع االجتماعــي وكان الناجــي أو 
ي عمليــة إدارة حالــة العنــف المبــ�ن

لاســتمرار �ن

ــاً.  ــة لفظي ــة قــد أعطــت الموافق الناجي

اســتخدام  ي 
أن تختــار االســتمرار �ن يمكنهــا  أيضــاً  المنظمــات  الكتابيــة:  الموافقــة 

ــن  ــات يُْمِك ــى الخدم ــول ع ــة الحص ــة. فموافق ــجيل الموافق ــة لتس ــتمارات الورقي االس

ي تطبيــق +GBVIMS. إذا َحَصلــت 
قــرار بتســجيلها �ن توثيقهــا لفظيــاً أو عــى الــورق مــع االإ

ي دوالب مغلــق بإحــكام أو )2( تحميــل اســتمارة الموافقــة 
منظمتــك عــى موافقــة كتابيــة للحصــول عــى الخدمــات، يمكنــك أن تختــار )1( تخزيــن االســتمارة الورقيــة �ن

ي دوالب وإمــا أن تُتِلــف االســتمارة الورقيــة )مثــاً، بتمزيــق 
عــة عــى +GBVIMS باســتخدام عامــة تبويــب »وثائــق أخــرى« وبعــد ذلــك إمــا أن تخــزِّن االســتمارة �ن الموقَّ

ي عــى النــوع 
ي بــإدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي إجــراء التشــغيل الموحــد المعــ�ن
لــة �ن ة أو حرقهــا(. يجــب أن تكــون هــذه العمليــة مفصَّ االســتمارة الورقيــة إىل قطــع صغــري

ــك.  االجتماعــي لدي

ة للناجي أو الناجية. بل الســتماع إىل قصة الناجي أو الناجية ليس الوقت الوحيد الذي ســوف تَطُلب فيه الموافقة المســتن�ي

ن أن  ــ�ي ــن المهــم للمرشــدين االجتماعي ــوع االجتماعــي، وم ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــة العن ــة إدارة حال ــدار عملي ــة مســتمرة عــى م ــة الحصــول عــى الموافق عملي

ــة:   ــوا عــى الموافق يحصل

قبــل االســتماع إىل قصــة الناجيــة أو جمــع أو توثيق أي معلومات عــن حالتها. 	

حــاالت أو أي وقــت تُعطــى فيــه معلومــات لمقدمي الخدمات االآخرين الذين يســتطيعون مســاعدة الناجيــة عى تلبيــة احتياجاتها.  	 قبــل عمــل االإ
عطــاء المعلومات مــع كل إحالة جديدة. ويجــب عليــك أن تطلــب ت�يحاً الإ

قبــل اتخــاذ أي إجــراءات أخــرى نيابــًة عن الناجية. عى ســبيل المثــال، عند القيــام بالمنا�ة أو التنســيق للحالة.   	

ي بلَّــغ عنها الناجي أو  	
ي عى النــوع االجتماعي ال�ت

ي ســياق العنــف المب�ن
ي وقعت �ن

قبــل إعطــاء أي معلومــات إحصائيــة عــن الحادثــة أو الحــوادث ال�ت
ة.  ي تُخفى مصادرهــا« تتطلب الموافقة المســتنري

الناجيــة. حــ�ت المعلومات »الــ�ت

x
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ب. بيانــات الناجي أو الناجية 

الغرض من الستمارة َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة اسم الستمارة

لتسجيل معلومات ديمغرافية أساسية 
عن الناجي أو الناجية.

 المرشد االجتماعي
المكلَّف بالحالة.

ًة عقب الحصول عى  مبا�ش
الموافقة/ القبول. 

بيانات الناجي أو الناجية

يوجد مقطع فيديو تعليمي متاح هنا.  

دخــال معلومــات ديمغرافيــة أساســية  صــة الإ هــذه االســتمارة مخصَّ

ــة،  ــة، تشــمل االســم،27 ورمــز الناجــي أو الناجي عــن الناجــي أو الناجي

، والحالــة المدنيــة/  وتاريــخ الميــاد، والســن، والجنــس، والبلــد االأصــىي

عاقــة،  االإ وتوثيقــات  البــاغ،  وقــت  ي 
�ن وح  ن الــرن وحالــة  العائليــة، 

ن والناجيــات مــن االأطفــال. عندمــا  ومعلومــات ذات صلــة بالناجــ�ي

أ وتَربــط ســجل حــوادث مــن إحــدى الحــاالت، تنتقــل مجموعــة  تُنــ�ش

ســجل  ي 
�ن االســتمارات  مــن  واحــدة  إىل  تلقائيــاً  هــذه  المعلومــات 

الحــوادث.28

GBVIMS+ ي
صلحيات الوصول عى أســاس االأدوار �ن

ــاس االأدوار  ــى أس ــول إىل GBVIMS+ ع ــات الوص ــاء صاحي ــد إعط يَُع

مــن الخصائــص الرئيســة لهــذا التطبيــق. إن هــذا الَنْهــج الــذي يَمنــع أو 

ن  ــد إمكانيــات الوصــول داخــل النظــام لتقتــ� عــى الُمســتخِدم�ي يقيِّ

المــأذون لهــم يســري وفقــاً لمبــدأ »الحاجــة إىل المعرفــة«. ونتيجــًة 

 GBVIMS+ ي
افيــة �ن �ش لهــذه الخاصيــة، لــن يســتطيع أصحــاب االأدوار االإ

ي 
ــة �ن افي �ش ــن يتمكــن أصحــاب االأدوار االإ فــون عليهــم. ول ــن يرش ــون الذي ي أنشــأها المرشــدون االجتماعي

ــ�ت ــروا ويقــرأوا إال اســتمارات الحــاالت الخاصــة بالحــاالت ال أن ي

ي 
ــظ« �ن ــى »ِحف ــي ع ــد االجتماع ــط المرش ــا يَضغ ــات. عندم ن أو الناجي ــ�ي ــن الناج ــراد م ــماء االأف ــروا أس ــن ي ــتمارات، ول ــات أو االس ــات البيان ــل خان ــن تعدي +GBVIMS م

ــدة  ــق +GBVIMS ع ــر تطبي ــة )*****(.29 يوفِّ ــة متتابع ــات نجمي ــورة عام ي ص
ــر �ن ــاً ويَظه ــة تلقائي ــي أو الناجي ــم الناج ــي اس ــة، يختف ــي أو الناجي ــات الناج ــتمارة بيان اس

 .GBVIMS+ يُرجــى الرجــوع إىل دليــل الُمســتخِدم لتطبيــق ،GBVIMS+ ي
ن �ن أدوار بدرجــات مختلفــة مــن إمكانيــات الوصــول. للمزيــد حــول االأدوار المتنوعــة للُمســتخِدم�ي

التقييــم الثانيــة:  الخطــوة   .2
ي عــى النــوع االجتماعــي ذات الجــودة عــى إجــراء التقييمــات الجيــدة. وإجــراء التقييــم30 هــو عمليــة جمــع المعلومــات مــن شــخص 

تَعتِمــد إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ــم بأمــان وتــأٍن وضــع الناجــي أو الناجيــة ومــا تعــرَّض أو تعرضــت لــه  ن والناجيــات التخــاذ قــرارات بشــأن رعايتهــم. والتقييــم الجيــد يقيِّ وتقديرهــا بغــرض دعــم الناجــ�ي

ن عــى االســتماع، وليــس توجيــه االأســئلة. فالهــدف مــن الخطــوة الثانيــة هــو فهــم ســياق الناجــي أو الناجيــة، وتحديــد مــا إذا كان هنــاك آخــرون  مــن عنــف مــع تركــري

ي االســتجابة، واالســتماع إىل قصــة الناجيــة لفهــم احتياجاتهــا ودعمهــا. 
مشــاركون �ن

ي قــد 
اتيجيات الــ�ت ي التقييــم. أدنــاه توجــد بعــض االســرت

قــد يكــون التحــدث مــع الناجــي أو الناجيــة عــن العنــف الــذي تعــرَّض أو تعرضــت لــه أحــد الجوانــب الصعبــة �ن

تســاعدك عــى تيســري محادثــة داعمــة وإشــعار الناجــي أو الناجيــة بارتيــاح أكــرش أثنــاء التقييــم. 

ابدأ المحادثة باالأســئلة االأساســية. 	

ن يرويها الناجــي أو الناجية. 	 اســتمع بعنايــة إىل القصــة ح�ي

راقــب لغــة جســد الناجــي أو الناجية عن كثب للكشــف عن أي عامــات لعدم االرتياح. 	

ع وشــارك وجدانياً من خــال التواصل اللفظي وغــري اللفظي.  	 شــجِّ

تجــاذب معهــا أطــراف الحديث عى نحو نشــط عى طول الخط. 	

27 يختفي االسم تلقائياً مبجرد ِحفظ االستامرة. املرشد االجتامعي الذي أنشأ الحالة هو الوحيد الذي يستطيع رؤية اسم الناجي أو الناجية.

.GBVIMS+ 28 هذه االستامرة هي استامرة التفاصيل الفردية املتعلقة بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي املوجودة يف قسم الحوادث يف

لت املرشدة االجتامعية استامرة بيانات الناجي أو الناجية واختارت »مشاهدة االسم«، ستحتاج أن تختار »إخفاء االسم« قبل ِحفظ التغيريات لضامن أن االسم قد اختفى مرة أخرى. 29 تعمل إمكانية إخفاء األسامء تلقائياً عند إنشاء الحالة للمرة األوىل. إذا عدَّ

30 ملعرفة املزيد: الفصل الثالث، ص 57 يف املبادئ التوجيهية إلدارة الحاالت املذكورة والوحدة 12 يف املواد التدريبية امُلصاِحبة.

https://youtu.be/Qa0fE32xkuU
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ي التوقف عن إعطــاء المعلومات. 	
م رغبــة الناجي أو الناجيــة �ن احــرت

اســأل أســئلة توضيحيــة بمجــرد انتهاء أو توقف الناجــي أو الناجية. 	

وريــة والمقاطعات.  	 تجنب االأســئلة غري ال�ن

ز عى الناجــي أو الناجية.  	 ن الماحظــات عنــد الحاجــة ولكن ركِّ دوِّ

ي عــى النــوع 
ي مجــال العنــف المبــ�ن

يســاعد االســتماع إىل الناجيــة وهــي تــروي قصتهــا عــى الفهــم الكامــل الحتياجــات الناجيــة ومخاوفهــا الرئيســة. فمقدمــو الخدمــات �ن

ن والناجيــات قــد تكــون  ــاً مــا يعطــون االأولويــة الأمــور الصحــة والســامة الأنهــا قــد تكــون منقــذة للحيــاة، حســب درجــة إلحــاح الحالــة، ولكــن الناجــ�ي االجتماعــي غالب
لديهــم احتياجــات أخــرى تتطلــب االنتبــاه أيضــاً.31 وبعــد انتهــاء الناجيــة مــن روايــة قصتهــا، يكــون مهمــاً أن تَُبــث إليهــا العطــف والتأييــد والطمأنينــة. 32

ي تطبيق +GBVIMS ثلث اســتمارات منطبقة عــى الخطوة الثانية، التقييم. 
توجــد �ن

أ . تقييــم الناجي أو الناجية

الغرض من الستمارة َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة اسم الستمارة

لتسجيل معلومات ُجِمعت حول الحالة بخصوص كل من المخاطر واالحتياجات، 
لة سوف تحلَّل وتُستخَدم  وكذلك نقاط القوة والموارد. المعلومات المسجَّ
باعتبارها أساساً لوضع خطة العمل الخاصة بالحالة أثناء الخطوة الثالثة. 

المرشد االجتماعي 
المكلَّف بالحالة.

بعد المقدمة عندما تبدأ 
فصاح عن  ي االإ

الناجية �ن
تقييم قصتها.

تقييم الناجي أو الناجية

يوجد مقطع فيديو 
تعليمي متاح هنا.

ــد  ــه. يَُع ــت ل ــذي تعرض ــف ال ــة بالعن ــة المرتبط ــات الناجي ــم الحتياج ــال تقيي ــن خ ن م ــ�ي ــدين االجتماعي ــه المرش ي توجي
ــة �ن ــي أو الناجي ــم الناج ــتمارة تقيي ــاعد اس تس

ــع الناجــي أو  ــة م ــة االأولي ــات مــن المقابل مــة لتســجيل معلوم ــم مصمَّ ــداً. فاســتمارة التقيي ي تزيدهــا تعقي
ــ�ت ــة والعوامــل ال ــة الماثل ــراً حاســماً لفهــم القضي ــم أم التقيي

ضافــة إىل نقــاط القــوة  صــة لجمــع المعلومــات المعنيــة بالمخاطــر واالحتياجــات باالإ الناجيــة. وهــي مخصَّ

ــة  ــل الخاص ــة العم ــع خط ــتمارة لوض ــذه االس ي ه
لة �ن ــجَّ ــات المس ــتخَدم المعلوم ــوف تُس ــوارد. س والم

ــة. وتشــمل االســتمارة:  ــة وخطــة الســامة للناجــي أو الناجي بالحال

ي الراهن له أو لها.	 
الوضــع العائــىي للناجي أو الناجية والوضــع المعي�ش

مهنــة أو وظيفة الناجي أو الناجية.	 

ن والناجيات من االأطفال.	  اعتبــارات خاصــة للناج�ي

ح المرشــد االجتماعي فيه ما حدث باســتخدام الكلمات 	  ي ذلك جزء ليرش
المشــكلة الماثلة، بما �ن

ي اســتخدمها الناجي أو الناجية.
نفســها ال�ت

نقاط التقييم الرئيســة.	 

ضافة إىل المخاطر الوشــيكة.	  الوضــع الراهــن للناجي أو الناجية باالإ

اً، احتياجات الناجي أو الناجية فيما يتعلق بالســامة، والصحة، واالأوجه النفســية 	  وأخري

االجتماعيــة، واالأمــور المتعلقة بالقانون أو العدالــة، والجوانب العملية أو المادية. 

ــر هــذه الروابــط توجيهــات  ي بعنــوان »إرشــاد«. توفِّ ي اســتمارة التقييــم عــى رابــط تشــع�ب
يحتــوي كل جــزء �ن

ــع  ــن جمي ــة ع ــس هــو االإجاب ــدف لي ــاً. واله ــي إطــاراً مرجعي حــة لتعطــي المرشــد االجتماع وأســئلة مقرت

ــات. فهــذه  ن والناجي ــه هــذه االأســئلة إىل الناجــ�ي رشــاد، وليــس هــو واجــب أن توجَّ مــة لاإ االأســئلة المقدَّ

ــن  ي يُْمِك
ــ�ت ــات ال ــة المعلوم ــار نوعي ن وإظه ــ�ي ــدين االجتماعي ــه المرش ــودة لتوجي ــرى، موج ــئلة، باالأح االأس

ــة.  ي كل خان
ــا �ن وضعه

31 قد يعربِّ لك بعض الناجني والناجيات عن أفكار انتحارية. ملزيد من املعلومات حول التقييم واالستجابة للناجني والناجيات ذوي األفكار االنتحارية، يُرجى الرجوع إىل قسم املنهج املدمج يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي املعني بتقييم االنتحار.

32 للحصول عىل توجيهات إضافية يُرجى الرجوع إىل العبارات الشافية باعتبارها اسرتاتيجية للتواصل. 

https://youtu.be/Qa0fE32xkuU
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/12/3-Suicide-Assessment-PDF.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/12/2-Healing-Education-WEB-PDF.pdf


GBVIMS+ COMPANION GUIDE 14

ي عى النوع االجتماعي: الوظائف النفســية االجتماعية والشــعور بالوصمة33
ب . مقياســا نتائج إدارة حاالت العنف المب�ن

الغرض من الستمارة  َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة اسم الستمارة

ن من 10 عنا�  مقياس الوظائف النفسية االجتماعية هو استبيان مكوَّ
يقيس قدرة المراهقات االأكرب سناً والنساء عى القيام باالأعمال 

ي حياتهن اليومية. 
المهمة �ن

ن من 10 عنا� يقيس  مقياس الشعور بالوصمة هو استبيان مكوَّ
تجارب المراهقات االأكرب سناً والنساء بشأن الوصمة من حيث موقف 

أو نظرة االآخرين تجاههن وكذلك موقفهن ونظرتهن تجاه أنفسهن. 

هاتان الستمارتان اختياريتان.

المرشد االجتماعي 
المكلَّف بالحالة، 

باعتبار ذلك 
جزءاً من التقييم 

النف�ي االجتماعي 
للناجية.

ن عى نحو متكرر،  يُْمِكن ملء المقياس�ي
فيتس�ن استخدامهما أثناء التقييم، 

وإعداد خطة العمل، والمتابعة، وإغاق 
ن  الحالة. التوجيهات الخاصة بالمقياس�ي
توصي بشدة باالنتظار إىل وقت الزيارة 

الثالثة مع الناجي أو الناجية لتقديم 
ن كي يستطيع المرشدون  المقياس�ي

االجتماعيون إعطاء االأولوية لاحتياجات 
الملحة للناجية.

مقياس الوظائف 
النفسية االجتماعية

و

مقياس الشعور 
بالوصمة

يوجد مقطع فيديو 
ن  تعليمي للمقياس�ي

متاح هنا.

ي عى النوع الجتماعي:
توجــد غايتان رئيســتان لمقياسي رصد نتائج إدارة حالت العنــف المب�ف

ي عى النوع  	
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن إمــداد المرشــدين االجتماعيــ�ي
االجتماعــي بــأداة لتقييــم الرفاه النف�ي االجتماعي/ الشــعور 

كرب ســناً والنســاء.  بالوصمــة لدى االأفراد من المراهقات االأ

ي عى النوع  	
ي مجال العنــف المب�ن

إمــداد مقدمــي الخدمــات �ن
عــة عاليــة الجودة حول الوظائف النفســية  االجتماعــي ببيانــات مجمَّ

االجتماعيــة والوصمــة عــى مســتوى حاالت العمــاء القائمة لديهم كي 
امج عى نحو مســتنري )ســوف  ي إعداد الرب

يكون إدخال التحســينات �ن
ي الجزء الثالث(. 

ح والمعالجــة �ن نتنــاول هــذه الغايــة بمزيد مــن الرش

ي عــى النــوع االجتماعــي34 يقيســان 
مقياســا نتائــج إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

تقييــم الناجيــات للرفــاه النفــ�ي االجتماعــي/ الشــعور بالوصمــة لديهــن 

ــوع  ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــات إدارة حــاالت العن ــي خدم ــاء وبعــد تلق ــل وأثن قب

االجتماعــي.35 المقياســان كل منهمــا عبــارة عــن اســتبيان مــن 10 عنــا� يقــوم 

عــى مقيــاس مــن خمــس نقــاط. يقيــس مقيــاس الوظائــف النفســية االجتماعيــة 

ي 
قــدرة المراهقــات االأكــرب ســناً والنســاء عــى القيــام باالأعمــال المهمــة �ن

ن يقيــس مقيــاس الشــعور بالوصمــة تجاربهــن بشــأن  ي حــ�ي
حياتهــن اليوميــة، �ن

ــن  ــك موقفه ــن وكذل ــن تجاهه ــرة االآخري ــف أو نظ ــث موق ــن حي ــة م الوصم

ــات  ــري الدرج ــول تفس ــات ح ــن المعلوم ــد م ــهن. لمزي ــاه أنفس ــن تج ونظرته

ــة.36  ي هــذه الوثيق
ــث �ن يُرجــى الرجــوع إىل الجــزء الثال

ــا لاســتخدام  ــن صاحيتهم ــد م ن والتأك ــن المقياســ�ي ــار هذي ــد جــرى اختب لق

مــع الناجيــات، مــن عمــر 15 ســنة فمــا فــوق. هــذان المقياســان ليســا 

ــر  ــاً أو االأصغ ــن 14 عام ــة أعماره ــات البالغ ــع الفتي ــتخدام م ن لاس ــب�ي مناس

ــناً.  ــر س ــتهَدفة االأصغ ــات الُمس ــا للفئ ــن صاحيتهم ــد م ــِر التأك ــم يج ــه ل الأن

ي عــى النــوع الجتماعــي القياســية لديــك هــو أمــر 
ت اســتخدامهما باعتبارهمــا جــزءاً مــن عمليــة إدارة حــالت العنــف المبــ�ف المقياســان اختياريــان ومــا إذا اخــ�ت

ــك.   ــدى منظمت ــدة ل ــغيل الموح ــراءات التش ي إج
ــوح �ف ــده بوض ــن تحدي ــد م ل ب

ن بغــرض القيــاس، إذ  ن منفصلــ�ي ي ممارســة العمــل االجتماعــي. وهمــا منقســمان إىل مقياســ�ي
ن كليهمــا إذ إن هــذه هــي طريقــة اســتخدامهما �ن يــوص باســتخدام المقياســ�ي

ي العمــل االجتماعــي يكــون مــن المهــم العمــل عــى الرفــاه النفــ�ي االجتماعــي 
ي المــرة الواحــدة. ولكــن �ن

إن المــؤ�ش ذا الجــودة ال يمكنــه أن يقيــس ســوى عنــ� واحــد �ن

33 الِحظ أن هاتني االستامرتني اختياريتان وال يجب استخدامهام إال يف حالة تلقي املرشدين االجتامعيني تدريباً عليهام.

34 املقياسان اختياريان وما إذا كانا مشمولني يف عملية إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي القياسية لدى املنظمة هو أمر ال بد من تحديده بوضوح يف إجراءات التشغيل املوحدة لدى املنظمة.

35 هذان املقياسان ُوِضعا باستخدام مقاييس جرى التأكد من صالحيتها تقيس التغيريات املتعلقة بالرفاه النفيس االجتامعي والوصمة التي تشعر بها الناجيات من العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف جمهورية الكونغو الديقراطية. وقد كيَّفت لجنة اإلنقاذ الدولية هذه املقاييس الستخدامها مع 

املراهقات األكرب سناً والنساء )من عمر 15 سنة فام فوق( من الفئات املُستهَدفة يف الصومال وسوريا التي تتلقى دعم إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي. وحتى وقت كتابة هذه الوثيقة، كانت املقاييس ُمستخَدمة يف جنوب السودان، وبوروندي، ومايل، واألردن، والعراق، ولبنان، 

ونيجرييا.

36 لتفسري الدرجة أو حساب التغيري مع مرور الوقت، يكنك أيضاً الرجوع إىل الجزء الثالث من مجموعة أدوات رصد نتائج إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي الصادرة عن لجنة اإلنقاذ الدولية.

https://youtu.be/LrvesIt1h-I
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/11/GBV-Case-Management-Outcome-Monitoring-Toolkit_FINAL.docx
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ن فقــط  ات تجــاه أنفســهن. يمكنــك أن تختــار، مــع كل مــن الناجيــات، أن تَســتخِدم أحــد المقياســ�ي ضافــة إىل تقليــل العــار واللــوم الــذي تشــعر بــه ناجيــات كثــري باالإ

ن أو عــدة جلســات(، اعتمــاداً  ي عــى النــوع االجتماعــي نفســها وإمــا تقســيماً عــى جلســت�ي
ن معــاً )إمــا أثنــاء جلســة إدارة حالــة العنــف المبــ�ن أو أن تَســتخِدم المقياســ�ي

ي تطبيــق +GBVIMS حــ�ت يتســ�ن إدخالهمــا 
ن �ن ن فرعيتــ�ي ي صــورة اســتمارت�ي

ي اتفقــت مــع الناجيــة عــى رصدهــا. هــذان المقياســان مشــموالن �ن
عــى مــا هــي الجوانــب الــ�ت

مــرات متعــددة عــى مــدار عمليــة إدارة الحالــة. 

تقييــم  مــن  جــزءاً  باعتبارهمــا  ن  المقياســ�ي اســتخدام  عليــك  يجــب 

الناجيــة. يَســتغِرق اســتخدام المقيــاس الواحــد مــن 10 إىل 20 دقيقــة 

ــاً. تقريب

ســوف تحتــاج أن تَســتخِدم المقيــاس الواحــد مــرة واحــدة فقــط، مــن أجــل 

ي 
ــاً �ن ن مع ــ�ي ــة أو االثن ــعور بالوصم ــي أو الش ــ�ي االجتماع ــاه النف ــاس الرف قي

ن أو أكــرش لرصــد التغيــري  ن مرتــ�ي المــرة الواحــدة. ويُْمِكــن اســتخدام المقياســ�ي

مــع مــرور الوقــت أيضــاً. ويــوص باســتخدام هــذه االأداة للمــرة االأوىل فقــط 

، حــ�ت تتمكــن مــن تنــاول أكــرش االحتياجــات  ي الحــد االأد�ن
بعــد ثــاث زيــارات �ن

ــا  ــان يمكنهم ــة. والمقياس ــاء الثق ــت لبن ــاء الوق ــة وإعط ــدى الناجي ــاً ل إلحاح

ــرور  ــع م ــناً والنســاء م ــرب س ــات االأك ي المراهق
ــا�ن ي تع

ــاس التحســن �ن أيضــاً قي

ــي.  ــوع االجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــاالت العن ــة إدارة ح ــاء عملي ــت أثن الوق

ي رفــاه الناجيــات مــع مــرور الوقــت، يجــب اســتخدام 
لرصــد التغيــري �ن

ــون  ي الحــد االأد�ن ويك
ــارات �ن ــاث زي ــد ث ــد خــط االأســاس )بع ن عن المقياســ�ي

ي الجلســة الرابعــة(، ومــرة أخــرى بعــد ثــاث جلســات إضافيــة )عــادًة 
عــادًة �ن

ن مــرة واحــدة  ي الجلســة الســابعة(. وإن أمكــن، تســتطيع اســتخدام المقياســ�ي
�ن

ي عــى النــوع االجتماعــي إذا 
ي نهايــة تدخــل إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ة �ن أخــري

ــر الجــزء الثالــث مــن الدليــل الُمصاِحــب  تجــاوز عــدد الجلســات ســبعة. يوفِّ

ومســتوى  الدرجــات  تفســري  كيفيــة  حــول  معلومــات   GBVIMS+ لتطبيــق

ــري مــع مــرور الوقــت.  التغي

ي عــى النــوع الجتماعــي 
يختلــف مقياســا النتائــج المعنيــان بالعنــف المبــ�ف

ف  ــ�ي ف الأدات ــ�ي ــق +GBVIMS، إذ إن هات ي تطبي
ــرى �ف ــتمارات الأخ ــن الس ع

ن وأنــت عــى انفــراد مــع الناجيــة.37  يُْمِكــن اســتخدامهما وجهــاً لوجــه مــع الناجيــة. عليــك التأكــد مــن أنــك لديــك محيــط �ي حيــث يمكنــك اســتخدام المقياســ�ي

ــاً(.  ــة مث ــة )جلســات الدعــم العاطفــي الجماعي ي المحيطــات الجماعي
المقياســان يجــب عــدم اســتخدامهما �ن

ــة الســتخدام  ــارات قليل ي الخطــوط الســاخنة(، توجــد خي
ي إدارة الحــاالت القائمــة عــى الهاتــف أو �ن

ــال �ن ــد )عــى ســبيل المث ي االأوضــاع حيــث يكــون العمــل عــن بُع
�ن

 : ن ــ�ي المقياس

ن الفئة الُمســتهَدفة من النســاء والفتيات، يمكنك 	  نت وتســود بها القدرة عى الحصول عى الهواتف الذكية ب�ي نرت ي بها قدرة عالية عى االتصال باالإ
ي االأوضاع ال�ت

�ن

يضاح الب�ية أو لاأمرين كليهما.  ظهار وســائل االإ ن أو الإ نت الســتخدام المقياســ�ي نرت ي االســتفادة من نســخة متاحة عى االإ
أن تفكر �ن

ي تنخفض بها القدرة عــى الحصول عى الهواتف الذكية، أو 	 
نت ضعيفة أو ال يُْمِكــن االعتماد عليها، أو ال�ت نرت ي تكــون بهــا القــدرة عــى االتصال باالإ

ي االأوضــاع الــ�ت
�ن

ي من خالها قد تتمكن جهات التنســيق المجتمعية 
ي الطريقة ال�ت

ن الفئة الُمســتهَدفة من النســاء والفتيات، يمكنك أن تفكــر �ن ي تنطبــق عليهــا الحالتــان معاً، ب�ي
الــ�ت

نت عى حاســوب لوحي/ هاتف ذكي وإما نَُســخ ورقية إىل جانب وسائل  نرت ن باســتخدام إما نســخة من االســتقصاء ال تتطلب االتصال باالإ من اســتعمال المقياســ�ي

 GBVIMS+ ي تطبيق
ي عى النوع االجتماعي هما االســتمارتان الرقميتان الوحيدتان �ن

إيضــاح ب�يــة مطبوعــة. وللتذِكــرة، مقياســا نتائج إدارة حاالت العنــف المب�ن

اللتــان يمكنــك إكمالهما أمام الناجية، أثناء عملك عى االســتبيان.

ي تنخفض بها القدرة عــى الحصول عى الهواتف الذكية، 	 
نت ضعيفة أو ال يُْمِكــن االعتماد عليها، أو ال�ت نرت ي تكــون بهــا القــدرة عــى االتصال باالإ

ي االأوضــاع الــ�ت
�ن

ن الفئة الُمســتهَدفة من النســاء والفتيــات، وحيث تكون إمكانية الوصول إىل االأماكن االآمنة أو جهات التنســيق المجتمعية  ي تنطبــق عليهــا الحالتــان معاً، ب�ي
أو الــ�ت

ن )عى ســبيل المثال، اســَتخِدم نظام ترقيم الإجابــات الناجيات( إذ إنه لن يُْمِكن  ي المقياســ�ي
ي تكييف خيارات االإجابات �ن

ــدة، يمكنــك التفكري �ن منعدمــة أو مقيَّ

ِكن استطالعهام لالستخدام مع األفراد يف تدخالت أخرى. 37 املقياسان جرى وضعهام والتأكد من صالحيتهام لالستخدام يف إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي الفردية، إال أنه يُْ
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ي توصيف خيارات االإجابات. عى ســبيل المثال: »إن كنِت تشــعرين أن 
امج أيضاً أن تفكر �ن ي هذه االأوضاع، تســتطيع الرب

يضاح الب�ية. �ن اســتخدام وســائل االإ

ن حمل عبء  ن ح�ت القيام به، كأنك ال تســتطيع�ي شــيئاً ثقيل جداً، كعبء ثقيل، يمكنك أن تقوىلي ىلي »إنه صعب جداً«، وإن كنِت تشــعرين أنِك ال تســتطيع�ي

الأنــه ثقيل للغاية، يمكنك قول »ال أســتطيع القيام به««. 

ي يجــب اتخاذهــا عنــد العمــل مــع الناجيــة.38  
ي عــى النــوع االجتماعــي فهمــاً واضحــاً للخطــوات الــ�ت

يتطلــب اســتخدام مقيــا�ي رصــد نتائــج إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ــدة العمــل عــى  ــاح طــوال م ــة باالرتي ــان شــعور الناجي ــن ممارســة هــذه الخطــوات، لضم ــد م ــة، ال ب ــا العملي ي تســري به
ــ�ت ــة ال ــة للطريق ــة االأولي ــب المعرف ــإىل جان ف

ــة.   ي مركــز العملي
ــة �ف ــة الناجي ــة، بوضــع تجرب ف بفعالي ــة اســتخدام المقياســ�ي ــات وإرشــادات حــول كيفي ــة محث ــر التعليمــات التالي االســتبيانات. توفِّ

ي الجلســة االأوىل مع  	
م االأداة للناجيــة. يكــون فعل ذلك �ن قــدِّ

ــروا الناجيات  ن أن يُذكِّ الناجيــة. يُْمِكــن للمرشــدين االجتماعي�ي
ي جلســات أخرى مثل 

بــاالأداة إذا اســتخدموها بعد ذلك �ن
الجلســة الثالثــة أو الرابعة أو الســابعة(.

ي جلســة اليوم، أود أن أســأل إن كانت لديِك الرغبة 
ح: »�ف ا�ش

ي أن ُنكِمــل معــاً هذا النشــاط الذي سيســاعدنا عىل فهم 
�ف

ف مــن العنف الذي  مــا الذي تشــعرين بــه حالياً وأنِت تتعاف�ي
تعرضِت له. هذه االأســئلة تســاعدنا عىل تقييم مشــاعرك، 

وأنشــطة حياتــك اليومية، وعالقاتك. ومعاً، نســتطيع اســتخدام 
ي وضــع خطة عمل. هــل تودين أن ُنكِمل 

إجاباتــك لتســاعدنا �ف
هذا النشــاط معاً؟«.

ي الخطوة الثانية. 
إذا وافقــت الناجية، ابدأ �ن

انتقــل بالناجيــة إىل تفاصيل االســتبيان. 	

مة حســب الســياق.  يضاح الب�ية المصمَّ أظِهــر للناجية وســائل االإ

ي 
ي وقــع اختيارك عليهــا باعتبارها مهمــة لتعافيك. إليــِك هذه الصورة ال�ت

ه إليــِك بعــض االأســئلة عــن المشــاعر واالأنشــطة والعالقات ال�ت ح: »االآن ســأوجِّ ا�ش
ي ما إذا كان 

َتظهــر فيهــا امــرأة تحمــل عبئــاً )ســلة، قــارورة مــاء، إلــخ( وتجد المهمة غــري صعبة أو صعبة قليــالً أو صعبة أو صعبة جــداً وهكذا. عندمــا تفكرين �ف
شــارة إىل هذه الصــورة باعتبارها طريقــة للتوجيه«.  النشــاط أو الشــعور صعبــاً أم ال، يمكنــِك االإ

ء الذي تريد  ي
ن معاً بصوت مســموع )حســب ال�ش احــِرص عــى: قــراءة االأســئلة مــن مقيــاس الوظائف النفســية االجتماعيــة أو مقياس الشــعور بالوصمة أو االثن�ي

أن ترصده(. 

احــِرص عــى: التأكــد مــن اســتخدامك للتوجيهات الب�يــة أو الصور الصحيحة. وتوجــد منها نســختان: واحدة لمقيــاس الوظائف النفســية االجتماعية، 
يضاح الب�ية(.  واالأخــرى لمقيــاس الشــعور بالوصمــة )انظــر المرفق ب لاطاع عى وســائل االإ

ي من فضلك«. 
يــ�ف ي أي وقت، أخرب

ــر الناجيــة: »إذا شــعرِت بعــدم االرتياح أو أردِت إيقاف هذا النشــاط �ف ذكِّ

ادعــم الناجيــة كي تختار المشــاعر واالأنشــطة والعاقات ذات الصلة. 	

ف  . من ب�ي ي الوقــت الحاىلي
ي ُتَعد صعبة �ف

جابــة عــن كل هــذه االأســئلة. لقــد تحدثِت معي عن جوانــب من حياتك، بمــا فيها بعضها الــ�ت ح: »شــكراً لــِك عــىل االإ ا�ش
ف نضــع خطة العمل  ي تودين إعطاءهــا االأولوية االأكرب ح�ي

ي ناقشــناها للتــو، مــا هي المهام واالأنشــطة أو االأفــكار والمشــاعر الثالثة ال�ت
كل هــذه العنــارص الــ�ت

ي كان تقديــرك لها أنها 
ي وجهتهــا إليِك للتــو، باعتبارها مرجعاً. لن يكــون عليِك اختيــار العنارص ال�ت

الخاصــة بــِك؟ إن أردِت، يمكننــا إلقــاء نظــرة عــىل االأســئلة الــ�ت
ي ُتَعد االأهم لــِك فيما يخص وضــع خطة العمل«. 

االأصعــب، ولكــن باالأحــرى تلــك ال�ت

ي المرفــق أ للناجية إما عى ورق وإما لفظياً إذا كان مســتوى إلمــام الناجية بالقــراءة والكتابة 
احــِرص عــى: إعطــاء قائمــة المشــاعر واالأنشــطة الموجــودة �ن

ــف بعــد كل جــزء واطلــب منهــا أن تختــار االأمثلة االأكرش صلــًة بإعداد خطة العمــل الخاصة بها لدعــم تعافيها.  منخفضــاً. توقَّ

ن معاً مع الناجية، حســب االقتضاء.  احــِرص عــى: اســتعراض العنــا� مــن مقياس الوظائــف النفســية االجتماعية أو مقياس الشــعور بالوصمة أو االثنــ�ي

38 للتذكِرة، هاتان االستامرتان اختياريتان وال يجب استخدامهام إال يف حالة تلقي املرشدين االجتامعيني تدريباً عليهام.

ي كل سؤال
د بوسائل إيضاح برصية لخيارات االإجابات �ف المقياسان كل منهما مزوَّ
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ي عى النــوع االجتماعي. 	
ارجــع إىل نشــاط إعــداد خطــة العمل خال جلســة إدارة حالــة العنف المب�ن

ي الوقت الراهــن، انتقل إىل عمليــة إعداد خطة العمل وادعــم الناجية كي 
ي تســري بها أمورها �ن

االآن بمــا أنــك قــد دعمــت الناجيــة لتوثيــق مشــاعرها والطريقــة ال�ت
د أهدافهــا لاأســبوع القادم قبــل أن تتقابا مرة أخرى. تحــدِّ

الحالــة عمــل  خطــة  إعــداد  الثالثــة:  الخطــوة   .3
يــؤدي إعــداد خطــة عمــل الحالــة،39 الــذي يقــوم عــى المعلومــات المجموعــة أثنــاء التقييــم، دوراً توجيهيــاً �ني تقديــم الخدمــات للناجــي أو الناجيــة. فخطــة العمــل 

ن  ي بــ�ي
دت مــن خــال التقييــم. إعــداد خطــة العمــل هــو جهــد تعــاو�ن ي حــدِّ

ي ســُتل�ب بهــا االحتياجــات الــ�ت
تســاعدك أنــت والناجــي أو الناجيــة عــى تخطيــط الطريقــة الــ�ت

يجابيــة  ي يمكنهــا تنــاول احتياجــات الناجــي أو الناجيــة ومــن ثــم مناقشــة الجوانــب االإ
المرشــد االجتماعــي والناجــي أو الناجيــة حيــث تعمــان معــاً لتحديــد التدخــات الــ�ت

والســلبية لــكل مــن التدخــات. مــن أجــل إكمــال هــذه الخطــوة عــى نحــو دقيــق شــامل، ل بــد لــك أن تكــون عــى درايــة مســبقة بالتدخــالت والخدمــات المتاحــة 

 .)» ي عــى النــوع االجتماعــي ومصفوفــة االأســئلة »َمــن يفعــل مــاذا وأيــن«/ »َمــن يفعــل مــاذا وأيــن ومــ�ت
ي ســياق العنــف المبــ�ن

)مثــاً، مســارات االإحالــة �ن

ــك  ــزون عــى االإحــاالت إىل الخدمــات المتاحــة، مــن المهــم أن ناحــظ أن إعــداد خطــة العمــل يشــمل كذل ــا يركِّ ــاً م ن غالب ــ�ي عــى الرغــم مــن أن المرشــدين االجتماعي

ــك  ــالت وكذل ح ــات الإ ــال خدم ــن إدخ ــداف. يُْمِك ــذه االأه ــق ه ــق لتحقي ــة طري ــم خريط ــخصية ورس ــداف الش ــد االأه ي تحدي
ــة �ن ــي أو الناجي ــم للناج ــم الدع تقدي

ي 
ــا احتمــال حــدوث الحمــل بعــد االغتصــاب، و�ن ــة قــد يقلقه ــال، الناجي ــق +GBVIMS. فعــى ســبيل المث ي تطبي

ي اســتمارة خطــة العمــل �ف
الأهــداف الشــخصية �ف

ي التواصــل مــع نســاء 
تلــك الحالــة يحيلهــا المرشــد االجتماعــي إىل أحــد مقدمــي الخدمــات الطبيــة للمتابعــة. وقــد تفصــح الناجيــة أيضــاً عــن مشــاعر العزلــة والرغبــة �ن

 . ــع المحــىي ي المجتم
ــات �ن أخري

ي خطة العمــل الخاصة بها.  	
نــاً واحداً �ن حالــة إىل أحــد المرافــق الصحية ســتكون مكوِّ الإ

ة طويلة أو الذهاب إىل الكنيســة/ المســجد كي تتواصل مرة أخرى مع  	 الهــدف الشــخصي قــد يكــون بالنســبة إليهــا هــو زيــارة جارة أو صديقة لــم ترها منذ فــرت
، وعى الرغم من أن  ي نطاق الهدف الشــخىي

ي المقابــات الجماعيــة االأســبوعية للنســاء أو كل ذلــك معــاً. يقع هــذا �ن
أفــراد مجتمعهــا المحــىي أو المشــاركة �ن

، وســوف يتيح إدخال هذه  نة يجــب عملها. فيوصف ذلك بأنه هدف شــخىي ي خطــة العمــل، فا توجد إحالــة معيَّ
المرشــد االجتماعــي يمكنــه تحديــد ذلــك �ن

ي خطة 
ن االأهداف الشــخصية �ن ي مقابلــة الحقة. فمن المهــم تضم�ي

ي تتخذهــا الناجية �ن
جــراءات ذات الصلــة الــ�ت المعلومــات للمرشــد االجتماعــي أن يتابــع االإ

العمــل لتشــجيع الناجيــة عى أن تكون مســؤولة فيمــا يخص تعافيهــا ورعايتها. 

ي تطبيــق GBVIMS+ اســتمارتان منطبقتــان عى الخطوة الثالثة، إعداد خطة عمل الحالة، خطة عمل الحالة وخطة الســالمة. 
توجــد �ف

أ . خطة العمل

الغرض من الستمارة َن المسؤول م�ت تكون ذات صلة اسم الستمارة

لتسجيل وتخطيط التدخات الُمتَفق عليها لتناول 
د أثناء  احتياجاتها ودعم رفاهها عى النحو المحدَّ

التقييم. 
لتسجيل الموافقة عى إعطاء معلومات لمقدمي 

خدمات آخرين الأغراض االإحاالت.

المرشد االجتماعي المكلَّف بالحالة. 
ف عى  يوص بشدة أن يوافق المرش

خطة عمل الحالة بمجرد انتهاء 
المرشد االجتماعي من إعدادها.

عقب التقييم لتناول االحتياجات 
دت. ي حدِّ

ال�ت
لتسجيل موافقة الناجي أو الناجية 

عى إعطاء معلومات لمقدمي 
خدمات آخرين الأغراض االإحاالت.

خطة العمل 

يوجد مقطع فيديو 
تعليمي متاح هنا.

شــد خطــة العمــل بالتقييــم. فإنــك لــن تســتطيع أن تضــع خطــة مــع الناجــي أو الناجيــة إال بعــد أن تفهــم الوضــع الراهــن لــه أو لهــا. تُســتخَدم اســتمارة خطــة  تسرت

ــق  ــم. وتوثِّ ــن خــال التقيي ي ظهــرت م
ــ�ت ــة ال ــا لاســتجابة إىل االحتياجــات واالأهــداف الشــخصية الخاصــة بالناجــي أو الناجي ــق عليه ــد االإجــراءات الُمتَف العمــل لتحدي

ــة.  اســتمارة خطــة العمــل االأهــداف الشــخصية واالإحــاالت الخاصــة بالناجــي أو الناجي

ــد  ــة، توج ــتمارات الفرعي ــذه االس ــال ه ــل خ ــة. للتنق ــتمارات فرعي ــى اس ــة، ع ــوة الخامس ي الخط
ــتخَدمة �ن ــة الُمس ــتمارة المتابع ــك اس ــل، وكذل ــة العم ــوي خط تحت

ــا  ــل كل إجــراء فيه ــة إىل االأهــداف الشــخصية. ويفصِّ ضاف ــق االإحــاالت إىل الخدمــات الرســمية باالإ ــك توثي ــح خطــة العمــل ل ــة »حــذف«. تتي ــة« وإمكاني ــة »إضاف إمكاني

ــاول  ــدة لتن ــراءات عدي ــا إج ــة لديه ــي أو الناجي د. إذا كان الناج ــدَّ ــو مح ــى نح ــة ع ــي أو الناجي ــد للناج ــدف واح ــدة أو ه ــة واح ــا خدم ــوي عليه ي تحت
ــ�ت ــات ال المكون

ــاول  ــوف نتن ــا. س ــط له ــة المخطَّ ــاءات المتابع ــق لق ــاً توثي ــك أيض ــاملة. ويمكن ــل الش ــة العم ــراءات إىل خط ــن االإج ــد م ــة المزي ــك إضاف ــددة، يمكن ــات متع احتياج

حــالت.  ــات لأغــراض الإ عطــاء المعلوم ــة لإ ــن الناجــي أو الناجي ــة م ــك الحصــول عــى الموافق ــرة، علي ي الخطــوة الخامســة. للتذِك
ــد مــن المعالجــة �ن ــك بمزي ذل

39 ملعرفة املزيد: الفصل الرابع، ص 77 يف املبادي التوجيهية إلدارة الحاالت املذكورة والوحدة 13 يف املواد التدريبية امُلصاِحبة.

https://youtu.be/28_YZEJi5BI
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ففــي أي وقــت تعطــي فيــه معلومــات لمقدمــي الخدمــات االآخريــن الذيــن بإمكانهــم 

مســاعدة الناجــي أو الناجيــة عــى الوفــاء باحتياجاتــه أو احتياجاتهــا، يجــب أن تطلــب 

ي اســتمارة خطــة العمــل 
عطــاء المعلومــات، مــع كل إحالــة جديــدة. يوجــد �ن ت�يحــاً الإ

ــى  ــة ع ــن الناجي ــة م ــت الموافق ــد تلقي ــك ق ــات أن ثب ــة الإ ــه عام ــع بداخل ــع توض مرب

دة للهويــة، مــن أجــل إحالــة  ي تشــمل بعــض المعلومــات المحــدِّ
إعطــاء معلوماتهــا، الــ�ت

 ،GBVIMS+ ــق ــال تطبي ــن خ ــة م ــك الإحال ــد إكمال ــك، عن ــة إىل ذل ضاف دة. وباالإ ــدَّ مح

ســوف تَطُلــب منــك النافــذة المنبثقــة مــرة أخــرى أن تؤكــد أن الموافقــة قــد أُعطَيــت 
ــة. 40 ــذ االإحال لتنفي

ــح  ــق GBVIMS+ تتي ي تطبي
ــة �ن ــد إمكاني ــل، توج ــة العم ــق خط ــم توثي ــل دع ــن أج وم

فــك مراجعــة خطــط العمــل لديــك والموافقــة عليهــا. ويُْمِكــن  لــك أن تطلــب مــن مرش

ــاً  ح ــك وموضَّ ــادة داخــل منظمت ــة معت ــك ممارس ــة إذا كان ذل مكاني ــذه االإ اســتخدام ه

ي عــى النــوع االجتماعــي 
دارة حــاالت العنــف المبــ�ن ي إجــراءات التشــغيل الموحــدة الإ

�ن

مكانيــة وإمكانيــات أخــرى متعلقــة  لديكــم. ســوف نَســتعِرض بالتفصيــل هــذه االإ

ــة.  ــن هــذه الوثيق ي م
ــا�ن ي الجــزء الث

اف �ن �ش ــاالإ ب

ي الخطــوة الثالثــة، خطــوة إعــداد خطــة 
ن ثــاٍن عــى قــدر االأهميــة نفســه �ن هنــاك مكــوِّ

ــات كل  ــب احتياج ــع حس ي توض
ــ�ت ــة ال ــل الحال ــة عم ــب خط ــإىل جان ــة. ف ــل الحال عم

ــف  ي حــاالت عن
ــان �ن ي معظــم االأحي

ــتخَدم �ن ــط الســامة هــي أداة تُس ــك. ُخَط ورة لذل ــت �ن ــة، إذا رأي ــع الناجــي أو الناجي ــك أن تضــع خطــة ســامة م شــخص، علي

ــم بأنهــا ســوف  ــة عــى عل ي أي موقــف حيــث يتكــرر العنــف أو حيــث تكــون الناجي
( ولكنهــا لهــا قيمتهــا �ن ــىي ــا يســمى العنــف العائ ــاً م ــذي غالب ــم )ال ــك الحمي ي الرش

ــرة أخــرى.  ــدي أو تتفاعــل معــه م تواجــه المعت

ِكــرة للتذ

ــه  ي الوقــت والمــكان الــذي يتعرضــون في
ن والناجيــات ليــس بمقدورهــم التحكــم �ن تهــدف خطــة الســامة إىل تخفيــف العنــف، ولكــن الناجــ�ي

للعنــف. فالمعتــدي وحــده هــو المســؤول عــن العنــف الــذي يرتكبــه.

40 اإلحاالت ما زالت قيد التطوير – يسري هذا العمل بدقة اعتباراً من مايو/ أيار 2021.
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ب . خطة السلمة

الغرض من الستمارة َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة اسم الستمارة

ف بها المخاطر )أثر  ي سوف تخفَّ
لتسجيل وتخطيط الطريقة ال�ت

ي خطر مستمر 
ن �ن ن والناجيات القابع�ي العنف واحتماليته( للناج�ي

ن  ي بيئتهم المعيشية. ويتصل هذا بصفة خاصة بالناج�ي
�ن

يك الحميم.  والناجيات من عنف الرش

المرشد االجتماعي المكلَّف بالحالة. يوص 
ف عى خطة  بشدة أن يوافق المرش

السامة بمجرد انتهاء المرشد االجتماعي 
من إعدادها. 

عقب التقييم عند 
الكشف عن وجه 

المخاوف المتعلقة 
بالسامة. 

خطة السامة 

يوجد مقطع فيديو 
تعليمي متاح هنا.

ي حياتهــم وعــى التخطيــط لكيفيــة الحــد مــن هــذه المخاطــر 
ي تعرِّضهــم لــاأذى �ن

ن والناجيــات عــى تحليــل المخاطــر الــ�ت خطــة الســامة هــي تدخــل يســاعد الناجــ�ي

ــذي  ــكان ال ــت والم ي الوق
ــم �ف ــا التحك ــدوره أو بمقدوره ــة بمق ــي أو الناجي ــ�ي إىل أن الناج ــال تش ــأي ح ــون ب ــالمة، ل تك ــة للس ــك خط ــك، بعمل ــا. إن أو تخفيفه

ــة التعــرض  ــل خطــط الســامة مــن احتمالي ــات أن العنــف ليــس خطأهــم. قــد تقلِّ ف والناجي ــه للعنــف. ومهــم لــك أن تكــرر مــع الناجــ�ي يتعــرض أو تتعــرض في

ــاً حســب احتياجــات كل فــرد.  م ــاأذى وتتطلــب كل خطــة نَْهجــاً مصمَّ ل

د للحيــاة. فقــد يســاعدها التخطيــط للســامة عــى  ي موقــف مهــدِّ
د مســبقاً عندمــا تكــون �ن ي مســار مــن االإجــراءات محــدَّ

ي �ن
ــن التخطيــط للســامة الناجيــة مــن المــىن يمكِّ

ي إىل الحــد االأد�ن عــن طريــق تحديــد مــوارد ووســائل لتجنــب االأذى وأماكــن يمكنهــا الذهــاب إليهــا مؤقتــاً مــن أجــل الســامة. ووضــع 
تقليــل االأذى الواقــع مــن الجــا�ن

خطــة الســامة هــو عمليــة تعاونيــة يجــب أن تضطلــع بهــا أنــت والناجــي أو الناجيــة معــاً. 

ي أمــان؟ ويشــمل ذلــك 
ي نصابــه الصحيــح حــ�ت يكــون الناجــي أو الناجيــة �ن

: مــا الــذي يجــب أن يَحــُدث أو أن يوضــع �ن تتنــاول خطــة الســامة هــذا الســؤال االأســا�ي

ن الذيــن تتوجــه إليهــم لطلــب  نــ�ي ي تســتطيع الناجيــة االضطــاع بهــا بمفردهــا، والنــاس المعيَّ
نــذار، واالأنشــطة الــ�ت ة، والمخاطــر وعامــات االإ تحديــد المواقــف الخطــري

ي تســاعدها عــى تســيري أمورهــا. 
ن الذيــن يجعلــون الناجيــة تشــعر باالأمــان، ونقــاط القــوة الخاصــة لــدى الناجيــة الــ�ت المســاعدة، والنــاس الداعمــ�ي

تســاعد خطة السلمة عى تحديد: 

ي يســتخدمها الناجــي أو الناجية(. . 1
المخــاوف المتعلقــة بالســامة )بالكلمــات ال�ت

ي أمان من حيث الفئــات التاليــة: االقتصادية/ المادية، العاقات، المســاعدة . 2
ي تســتطيع مســاعدتها عى أن تبقــى �ن

ي تســتخدمها الناجيــة االآن والــ�ت
المــوارد الــ�ت

ها. المجتمعيــة، غري
ر إىل الحد االأد�ن قبل حدوث العنف )اســتعدادات . 3 ي تتخذهــا الناجيــة لنفســها )والأطفالهــا( لتقليــل مخاطــر إيقاع المزيد من الــ�ن

خطــوات الســامة الــ�ت
السامة(. 

اتيجيات الســامة(.. 4 اتيجيات الســامة لتخفيــف المخاطــر عند حدوث العنف )اســرت اســرت
اً، أن تنتقل مــن بيتهــا أو منطقتها. وال بد أن يكون ذلك دائمــاً باختيار . 5 ي حــال قــررت الناجيــة أن تغــادر. فقــد ترغــب الناجية، باعتباره حاً أخــري

وضــع خطــة �ن
لناجية.  ا

https://www.youtube.com/watch?v=CD6DXnnde3s
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التحديــد رايــات 

ي االنتقــال إىل تنفيذ الخطة. يتيح لك 
وعك �ن م تطبيــق +GBVIMS إمكانيــة تكــون مفيــدة بصفة خاصة بمجــرد انتهائك من وضع خطة عمل الحالة و�ش يقــدِّ

ي تحتاج إىل المزيد من االنتباه 
د الحاالت الــ�ت تطبيــق +GBVIMS أن تضــع رايــات للتحديــد -تعمــل مثل خاصيات التذكــري الموجودة عى هاتفك المحمول- لتحدِّ

أو الدراســة أو إجــراءات المتابعــة. إمكانيــة رايــات التحديــد41 هي طريقة مرنة لوضع عامة عى الحاالت ال�تي تحتاج إىل إجراءات إضافية، أو لعمل رســالة 

ف. عندما تختار ِزر راية التحديد أثناء العمل داخل الحالة، ســوف تنبثق نافذة  يــة مــن أجــل إجــراء مــا، ويُْمِكن أن يضيفها المرشــد االجتماعي أو المــرش تذكري

تتيــح لك رؤية رايات 

التحديــد القائمة وكذلك 

إضافة الرايات الجديدة. 

والشخص الذي وضع 

رايــة التحديد هو فقط 

الذي يستطيع حذفها 

بمجــرد أن تصبح غري 

ذات صلة. 

41 يوجد مقطع فيديو تعليمي حول كيفية وضع رايات التحديد عىل الحاالت يف +GBVIMS متاح هنا.

https://youtu.be/ECy0d6u8OLM
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الحالــة عمــل  خطــة  تنفيــذ  الرابعــة:  الخطــوة   .4
ــم  حــاالت وتقدي ــل االإ ــاج إىل عم ــي، ســوف تحت ــوع االجتماع ــى الن ــ�ني ع ــف المب ــة إدارة حــاالت العن ــة �ني عملي ــة،42 الخطــوة الرابع ــل الحال ــذ خطــة عم ي تنفي

ــدء �ن للب

ي وضعتهــا مــع الناجــي أو الناجيــة، ســوف تتصــل بمقدمــي الخدمــات 
ي أمــان. بنــاًء عــى خطــة العمــل الــ�ت

الدعــم للناجــي أو الناجيــة مــن أجــل الوصــول إىل الخدمــات �ن

ي الوصــول إىل تلــك الخدمــات عــن طريــق اصطحابــه أو اصطحابهــا إىل موقــع 
ذوي الصلــة الإحالــة حالتــه أو حالتهــا. وقــد تســاعد، أنــت، كذلــك الناجــي أو الناجيــة �ن

طــة وعنــا� االأمــن إىل اتخــاذ التدابــري الوقائيــة. وعــى المنــوال نفســه، يمكنــك أيضــاً أن تدعــو إىل توافــر الرأفــة  م الخدمــة والدعــوة نيابــًة عنــه أو عنهــا مــع الرش مقــدِّ

ي الحصــول عــى 
ي المســاندة. ويمكنــك أيضــاً أن تســاعد الناجيــة �ن

ضافــة إىل حقوقهــا �ن ي الرعايــة الطبيــة والعــاج، وإىل اتبــاع وجهــات نظــر الناجيــة وآرائهــا، باالإ
والجــودة �ن

الخدمــات عــن طريــق مقابلــة مقدمــي الخدمــات لتوفــري معلومــات حــول االعتــداء، حــ�ت ال تضطــر الناجيــة إىل روايــة قصتهــا مــرة أخــرى بــا داٍع. ومهــم أن تتذكــر 

أنــك ل تســتطيع أن تــروي قصــة الناجيــة إل بــإذن رصيــح منهــا بخصــوص مــا الــذي يمكنــك روايتــه ولَمــن يمكنــك روايتــه. 

ــات،  ي الوصــول إىل الخدم
ــم �ن ــات، ودعمه ن والناجي ــا�ة الناجــ�ي ــاالت، ومن ــل االإح ــى عم ــة ع ي الخطــوة الرابع

ــاً �ن ــداً اجتماعي ــك مرش ــك الرئيســة بصفت تشــتمل مهام

ــد االقتضــاء.  ة، عن ــا�ش ــات المب ــم الخدم ورة، وتقدي ــ�ن ــد ال ــة عن ــادة التنســيق للحال وقي

مكانيــة  ي تطبيــق +GBVIMS اســتمارة واحــدة منطبقــة عــى الخطــوة الرابعــة، خطــوة تنفيــذ خطــة عمــل الحالــة، ويُْمِكــن الحصــول عليهــا مــن خــالل الإ
توجــد �ف

حالــة الحــالت.  المدمجــة لإ

أ . إحالة الحالة

الغرض َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة مكانية الإ

لتسجيل معلومات أساسية للمرشد االجتماعي حول عدد وطبيعة 
م الخدمة المتلقي  مداد مقدِّ ي تم عملها، والإ

وتوقيت االإحاالت ال�ت
ورية لتقديم الخدمة. بمعلومات أساسية �ن

المرشد االجتماعي 
المكلَّف بالحالة. 

فوراً عقب االتفاق عى خطة الحالة 
وكلما يتم عمل إحالة لتقديم الخدمات. 

إحالة الحالة 

ال يوجد مقطع فيديو 
تعليمي متاح حالياً.

42 ملعرفة املزيد: الفصل الخامس، ص 83 يف املبادئ التوجيهية إلدارة الحاالت املذكورة والوحدة 14 يف املواد التدريبية امُلصاِحبة.

يكــون عمــل االإحالــة عــى يــد المرشــد االجتماعــي المكلَّــف بالحالــة كلمــا كانــت هنــاك 

ــك  ــح ل ــرى. يتي ــات أخ ــى خدم ــول ع ــة للحص ــي أو الناجي ــة الناج ــة إىل إحال حاج

م آخــر لتيســري تقديــم الخدمــات  توثيــق ذلــك أن تعطــي معلومــات جوهريــة لمقــدِّ

بكفــاءة ولتجنــب اضطــرار الناجيــة إىل روايــة قصتهــا مــرة أخــرى. مــن المهــم 

تســليط الضــوء عــى أنــك ســوف تحتــاج إىل الحصــول عــى موافقــة الناجــي أو 

حــالت قبــل عمــل أي إحــالت أو إعطــاء أي معلومــات لأي  الناجيــة مــن أجــل الإ

م خدمــات آخــر.  مقــدِّ

ــا  ــا ذكرن ن عــى االإحــاالت. وكم ــري ك ــة إىل الرت ــذ خطــة عمــل الحال ــل تنفي ــا يمي ــاً م غالب

ســابقاً، مهــم أن تتذكــر أن مرحلــة التنفيــذ هــي أيضــاً وقــت اتخــاذ الناجيــة الإجــراءات 

ــن أجــل  ــه م مــت بفعل ن ــا الرت تجــاه االأهــداف الشــخصية، التخــاذ إجــراءات بشــأن م

ــة عــى معلومــات حــول الفــرد  ــوي اســتمارة االإحال ــكي تتعــا�ن وتزدهــر. تحت نفســها ل

ي يتــم عمــل كل إحالــة إليهــا، وســجل للموافقــة المأخــوذة مــن الناجيــة 
والمنظمــة الــ�ت

ــع االإجــراءات المتخــذة.  لــكل إحالــة، وســبب االإحالــة، ومــكان لتتبُّ
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ــة  ــار »إحال ــك اختي ــراءات«، يمكن ــة االإج ــال »قائم ــن خ ــام. فم ــتخدام النظ ــاالت باس ــذ االإح ــك تنفي ــح ل ــة تتي ــال إمكاني ــن خ ــاالت م ــق +GBVIMS االإح ــرِّ تطبي يي

الحالــة«، وســوف تَعــِرض نافــذة منبثقــة اســتمارة االإحالــة. والنظــام بإمكانــه إمــا إرســال اســتمارة االإحالــة إىل ُمســتخِدم آخــر داخــل نفــس نظــام +GBVIMS وإمــا توليــد 

م الخدمــة المتلقــي. فالهــدف مــن  ي )مــع التأكــد مــن حمايــة الملــف بكلمــة �( وإمــا الطباعــة والتوصيــل إىل مقــدِّ
و�ن لكــرت يــد االإ ملــف بصيغــة PDF كي ترســله أنــت بالرب

ي المنظمــة أو الســياق، وذلــك دون االضطــرار إىل اســتبدال تلــك العمليــات إذا كانــت تعمــل بصــورة جيــدة.43 
تطبيــق +GBVIMS هــو دعــم وتعزيــز العمليــات القائمــة �ن

43 اإلحاالت التي يتم عملها من خالل +GBVIMS لديها تلك امليزة اإلضافية التي تتيح تتبُّعها وذلك من حيث االستجابة وكذلك لألغراض الخاصة بالبيانات. وتغذي اإلحاالت املتتبَّعة أيضاً مؤرشات األداء األساسية/ مجسات النبض. يوجد املزيد حول ذلك يف الجزء الثالث من هذه الوثيقة.

44 ملعرفة املزيد: الفصل السادس، ص 87 يف املبادئ التوجيهية إلدارة الحاالت املذكورة والوحدة 14 يف املواد التدريبية امُلصاِحبة.

الحالــة ل  تحــّوِ متــى 

ــة  ن ــة معيَّ ــول إىل خدم ي الوص
ــة �ن ــي أو الناجي ــم الناج ــاالت لدع ــتخَدم االإح تُس

ي 
أو أكــرش تخصصــاً ال تقدمهــا منظمتــك. ويحتــاج المرشــدون االجتماعيــون �ن

بعــض االأحيــان إىل تحويــل حالــة مــا. تُســتخَدم التحويــات عندمــا تريــد أن 

م خدمــات آخــر. وقــد  ــه إىل مرشــد اجتماعــي أو مقــدِّ ــة بأكمل تســلِّم ملــف الحال

ي عــى النــوع االجتماعــي 
ي مجــال العنــف المبــ�ن

ل المرشــدون االجتماعيــون �ن يحــوِّ

كــون منظمتهــم أو إذا كانــت برامجــك جــاٍر إغاقهــا. يمكنــك  الحــاالت عندمــا يَرت

ــرش تخصصــاً  ــة أك ــة خدم ــاج الناجــي أو الناجي ــا يحت ــة عندم ل حال أيضــاً أن تحــوِّ

ــات الصحــة النفســية أو  ــك مــن خدم ــم نفــس أو غــري ذل ــاً، اختصــاصي عل )مث

ــال(. ــات لاأطف ن والناجي ــ�ي ــة للناج ــة متخصص ــل برعاي ــة لطف حماي

مرشــد  إىل  الحــالت  تحويــل  إمكانيــة  كذلــك   GBVIMS+ تطبيــق  م  يقــدِّ

اجتماعــي آخــر أو ُمســتخِدم آخــر لتطبيــق +GBVIMS داخــل النظــام أو 

ــة باســتخدام »قائمــة االإجــراءات«  ــل الحال ــة. يمكنــك تحوي ــة خارجي جهــة فاعل

ذات النقــاط الثاثــة عــن طريــق اختيــار »تحويــل الحالــة«. ســوف يحثــك النظــام 

ثبــات إذا كنــت قــد تلقيــت الموافقــة مــن الناجــي أو الناجيــة مــن أجــل التحويــل.  الإ

املتابعــة الخامســة:  الخطــوة   .5
ي خطــة عمــل الحالــة، وكذلــك بشــأن 

مــن المهــم أن تكــون لديــك مقابلــة للمتابعــة مرتبــة مســبقاً كي تتجــاذب أطــراف الحديــث مــع الناجيــة بشــأن المكونــات المتنوعــة �ن

ــم فيهــا احتياجاتهــا  ي تقيِّ
د موعــداً لمقابلــة للمتابعــة أثنــاء مقابلتــك االأوليــة مــع الناجيــة، عنــد المــرة االأوىل الــ�ت رفاههــا بصفــة عامــة. ويكــون مهمــاً أيضــاً أن تحــاِول وتحــدِّ

ي مقابلــة المتابعــة،44 عليــك أن تســعى إىل معرفــة: 
وتضــع خطــة العمــل بالتعــاون معهــا. و�ن

حالــة الناجيــة مــن حيث الســامة، والصحــة، واالأ�ة، والحياة االجتماعية )االأصدقاء، المدرســة، العمل(، والمشــاعر. 	

ي تلقتها؟ 	
ي الوقت المناســب؟ ما هــي نتيجة الخدمات الــ�ت

ي تحتاج إليها، و�ن
هــل تحصــل الناجيــة عــى المســاعدة والخدمات الــ�ت

ن التنفيذ؟ 	 ي حــري
هــل ُوِضعــت الخطــط الســابقة المتصلــة بالجوانب المذكورة أعاه �ن

جراءات الخاصــة بالحالة؟  	 هــل توجــد أي عوائق أمــام تحقيق أهداف االإ

هــل الناجيــة لديهــا أي احتياجات جديدة؟ 	

ي عــى النــوع الجتماعــي ل تســ�ي دائمــاً بطريقــة خطيــة. فأثنــاء الخطــوة الخامســة، قــد تحتــاج أن 
مــن المهــم أن تتذكــر أن عمليــة إدارة حــالت العنــف المبــ�ف

ف  ــف خطــة عمــل الحالــة وخطــة الســالمة وإمــا أن تضــع خطتــ�ي ــم معلومــات واحتياجــات جديــدة أُفِصــح عنهــا وإمــا أن تكيِّ تعــود إىل الخطــوة الثانيــة وأن تقيِّ

عي  ي ذلــك مــع ظهــور معلومــات جديــدة تســرت
. وباالســتناد إىل الحالــة وذلــك الناجــي أو تلــك الناجيــة تحديــداً، قــد تحتــاج إىل عــدة مقابــات للمتابعــة، ويــأ�ت ف جديدتــ�ي

انتباهــك ومــع تطــور وضــع الناجــي أو الناجيــة. 
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ي تطبيق +GBVIMS اســتمارة واحدة منطبقة عى الخطوة الخامســة، المتابعة.
توجد �ف

أ . المتابعة

الغرض من الستمارة َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة اسم الستمارة

نة قد  لتسجيل معلومات أثناء المتابعة تؤكد أن إجراءات معيَّ
نة قد ُقِدمت )أو لتحديد وتناول العوائق  اتُِخذت وخدمات معيَّ
ي تحول دون الوصول إىل الخدمات( ولرصد وضع الناجي أو 

ال�ت
ي تتبُّع التقدم المحرز 

الناجية. تُستخَدم هذه االستمارة أيضاً �ن
ي خطة العمل االأولية.

تجاه تحقيق االأهداف الموضوعة �ن

المرشد االجتماعي 
المكلَّف بالحالة.

ي أي مرحلة أثناء عملية 
تُجرى المتابعة �ن

إدارة الحالة بدايًة من فتح الحالة إىل 
إغاق الحالة. وال بد أن يكون تكرار 

المتابعات مرتبطاً باحتياجات الناجي أو 
الناجية ومستوى المخاطر. 

المتابعة

يوجد مقطع فيديو 
تعليمي متاح هنا. 

ــًة مــن فتــح الحالــة وحــ�ت إغــاق الحالــة. وال بــد أن يكــون  ي أي مرحلــة أثنــاء عمليــة إدارة الحالــة بداي
يكــون إكمــال اســتمارة المتابعــة كلمــا جــرت مقابلــة للمتابعــة، �ن

ــة ومســتوى المخاطــر.  تكــرار المتابعــات مرتبطــاً باحتياجــات الناجــي أو الناجي

نــة قــد ُقِدمــت )أو لتحديــد وتنــاول العوائــق  نــة قــد اتُِخــذت وأن خدمــات معيَّ والغــرض مــن هــذه االســتمارة هــو توثيــق إجــراءات المتابعــة وتأكيــد أن إجــراءات معيَّ

ــع التقــدم المحــرز تجــاه تحقيــق االأهــداف  ي تتبُّ
ي تحــول دون الوصــول إىل الخدمــات( وكذلــك لرصــد وضــع الناجــي أو الناجيــة. تُســتخَدم هــذه االســتمارة أيضــاً �ن

الــ�ت

ي خطــة العمــل االأوليــة. 
الموضوعــة �ن

ــف« العــدد  ــك أن تجــد اســتمارة متابعــة وأن »تضي ــة، يمكن ي اســتمارة خطــة العمــل. أســفل خطــة العمــل المكتمل
ــة �ن ن ــق +GBVIMS مضمَّ ي تطبي

اســتمارة المتابعــة �ن

ي تــم 
الــازم مــن مقابــات المتابعــة. ســوف تُجــري المتابعــة مــع الحالــة: )1( عندمــا يعــود الناجــي أو الناجيــة مــن أجــل جلســة أخــرى و )2( لمتابعــة االإحــاالت الــ�ت

ي أســفل اســتمارة المتابعــة يوجــد قســم لـــ »التقــدم 
، يجــب عليــك تحديــث الحالــة باســتخدام اســتمارة المتابعــة. و�ن ن ي الحالتــ�ي

عملهــا كي تَضمــن أن الخدمــة ُقِدمــت. و�ن

ــة  ي خطــة عمــل الحال
ــذ خطــة العمــل حــ�ت تاريخــه. فاســتمارة المتابعــة توجهــك لمناقشــة كل نقطــة �ن ــم تنفي ــق االأهــداف« يســاعدك عــى تقيي المحــرز تجــاه تحقي

لتســجيل حالــة، أي وضــع، كل مــن االإجــراءات واالإحــاالت واالأهــداف الشــخصية. وتوجهــك االســتمارة أيضــاً كي تســأل الناجيــة مــا إذا كانــت لديهــا احتياجــات أو مخــاوف 

جديــدة تحتــاج إىل تناولهــا أو إذا كنــت تــوصي بإغــاق الحالــة. 

https://youtu.be/_sFe0xTJfRs
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ــع التقــدم المحــرز تجــاه تحقيــق  ي النهايــة لتتبُّ
اً، تحتــوى االســتمارة عــى جــزء �ن أخــري

ــع مــا  ي كل مقابلــة متابعــة للمســاعدة عــى تتبُّ
االأهــداف. هــذا الجــزء يجــب إكمالــه �ن

م  ــدِّ ــد اســتوفيت. فيق نجــاز أو ق ــد االإ ــزال قي ــا ت ــت االإجــراءات واالأهــداف م إذا كان

لــك هــذا الجــزء لمحــة �يعــة حــول مــا وصلــت إليــه أنــت والناجــي أو الناجيــة مــن 

ل التقــدم  ــة. ســجِّ ي خطــة عمــل الحال
حــة �ن ــع االأهــداف الموضَّ حيــث تحقيــق جمي

المحــرز تجــاه تحقيــق أهــداف الســامة، وأهــداف الرعايــة الصحيــة، وأهــداف 

ــون، واالأهــداف  ــة أو القان ــة بالعدال ــي، واالأهــداف المعني ــ�ي االجتماع ــم النف الدع

ــابقة.  ــات الس ي الفئ
ــا �ن ــن إدراجه ــداف ال يُْمِك ــك إدراج أي أه ــث يمكن ــرى، حي االأخ

 ، نجــاز أو مســتو�ن ســيكون بإمكانــك أن تختــار خيــاراً مــن ثاثــة: ال ينطبــق أو قيــد االإ

ــة المختــارة، أي الوضــع المختــار.  حــاً حــول الحال م �ش وعنــد الرغبــة، قــدِّ

45 ملعرفة املزيد: الفصل السادس، ص 87 يف املبادئ التوجيهية إلدارة الحاالت املذكورة والوحدة 14 يف املواد التدريبية امُلصاِحبة.

الحالــة إغــاق  السادســة:  الخطــوة   .6
ي تظــل فيهــا الحالــة مفتوحــة إىل حــد كبــ�ي حســب 

ســوف يختلــف طــول المــدة الــ�ت

ات، يكــون مهمــاً  احتياجــات الناجــي أو الناجيــة والســياق. وبســبب هــذه المتغــري

ــغيل  ــراءات التش ي إج
ــة �ن ح ــاالت موضَّ ــاق الح غ ــري الإ ــا معاي ــون لديه ــات أن تك للمنظم

ي 
ــ�ن ــف المب ــال العن ي مج

ن �ن ــ�ي ــدين االجتماعي ــ�ن للمرش ــ�ت يتس ــا، ح ــة به ــدة الخاص الموح

غــاق الحالــة. وتشــمل المعايــري  ن الوقــت الإ عــى النــوع االجتماعــي أن يَعرفــوا مــ�ت يحــ�ي

ــورة:  ــاالت المذك دارة الح ــوكاالت الإ ن ال ــ�ي كة ب ــرت ــة المش ــادئ التوجيهي ي المب
ــة �ن ح الموضَّ

عنــد الوفــاء باحتياجــات الناجيــة أو قيــام نُُظم الدعم الخاصــة بها )الموجودة  	
ن معاً:  مســبقاً أو الجديــدة( بوظائفهــا أو االثن�ي

المتابعــة مــع الناجية ومناقشــة وضعها. 	

مراجعــة خطــة العمــل النهائيــة وحالة كل من االأهــداف بالتعاون معها. 	

ك بأنــه قــد حان وقــت إغاق الحالة لكن مــع طمأنة الناجيــة بأنها يمكنهــا دائماً أن تعود إذا صادفت مشــكات جديدة أو  	 اتخــاذ قــرار مشــرت
تعرضــت للعنف مرة أخرى. 

ي إغاق الحالة:  	
عنــد رغبة الناجيــة �ن

ي بعــض االأحيــان قــد تشــعر الناجيــات أنهن ال يردن االســتمرار معــك ح�ت إن لم تكن جميــع احتياجاتهن قد اســتوفيت. 	
�ن

ام رغبــات الناجية، ومن ثــم تُغَلق الحالة بناًء عــى طلبها. 	 وهدفنــا هــو احــرت

ي مكان آخر. 	
قامة �ن عنــد مغــادرة الناجــي أو الناجيــة للمنطقــة أو انتقالــه أو انتقالهــا لاإ

ر عى مســتوى المنظمة.  	 عنــد عــدم قدرتــك عــى الوصــول إىل الشــخص لمــدة أدناها أيام. وســوف يَعتِمد عدد االأيام بالضبط عى الســياق ويجــب أن يقرَّ

د مــا إذا كانــت  ــة وداعمــة. فعليــك أن تحــدِّ ــة بطريقــة آمن ــك مــع الناجــي أو الناجي ــة،45 أن تنهــي عمل ي الخطــوة السادســة، خطــوة إغــالق الحال
مــن المهــم �ف

كمــال اســتقصاء تعقيبــات العميــل.  غاقهــا، وأن توثِّــق إغــاق الحالــة، وإن أمكــن، أن تســأل الناجيــة إذا كانــت مســتعدة الإ ن الوقــت الإ الحالــة يُْمِكــن إغاقهــا أو مــ�ت يحــ�ي

ي والجــزء الثالــث مــن هــذه الوثيقــة. ومــن المهــم 
ي الجــزء الثــا�ن

ي تطبيــق +GBVIMS عــى نحــو أكــرش تفصيــاً �ن
ســوف نتطــرق إىل اســتمارة تعقيبــات العميــل الموجــودة �ن

ي عــى النــوع االجتماعــي الــذي يديــر الحالــة لضمــان 
ي مجــال العنــف المبــ�ن

االنتبــاه إىل وجــوب إدارة االســتقصاء عــى يــد شــخص آخــر غــري المرشــد االجتماعــي العامــل �ن

ي التعقيبــات. 
إخفــاء الهويــة �ن
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ي تطبيق +GBVIMS اســتمارة واحدة منطبقة عى الخطوة السادســة، إغالق الحالة.
توجد �ف

أ . إغلق الحالة

الغرض من الستمارة َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة اسم الستمارة

لتسجيل معلومات حول 
إغاق الحالة.

المرشد االجتماعي المكلَّف 
ف. بالحالة، بموافقة المرش

عند استيفاء معايري إغاق الحالة، وبالمناقشة 
مكان(. مع الناجي أو الناجية )عند االإ

إغاق الحالة

يوجد مقطع فيديو تعليمي متاح هنا.

ــد المرشــد  ــى ي ــون هــذا ع ــن. ويك ــة، إن أمك ــي أو الناجي ــع الناج ــة م ــة، وبالمناقش ــدى المنظم ــة ل ــالق الحال ــ�ي إغ ــتيفاء معاي ــد اس ــة عن ــالق الحال ــل إغ يكتم

. يســاعد توثيــق إغــاق الحالــة عــى ضمــان وجــود ســجل الأســباب إغــاق الحالــة وأن الرســائل االأساســية  ن فــ�ي االجتماعــي المكلَّــف وال بــد أن يخضــع لموافقــة أحــد المرش

قــد َحَصلــت عليهــا الناجيــة قبــل توقفهــا عــن تلقــي الخدمــات. ســوف توجهــك اســتمارة إغــاق الحالــة إىل اســتخدام قائمــة مرجعيــة لضمــان أن المعايــري قــد اســتوفيت 

ولتســجيل هــذه البيانــات. ومــن المهــم طمأنــة الناجيــة بأنهــا يمكنهــا دائمــاً العــودة للحصــول عــى الخدمــات عنــد الحاجــة حــ�ت إن كانــت حالتهــا الحاليــة مغلقــة. 

46 حسب سياسات منظمتك، من املحتمل أن يكون القيام بذلك عقب موافقة مرشفك عىل إغالق الحالة.

ن عــى الحــاالت النشــطة فحســب. فإغــاق الحــاالت يَضمــن أن  ن المرشــدين االجتماعيــ�ي ي تطبيــق +GBVIMS هــي إغــاق الحــاالت لضمــان تركــري
ة �ن خطــوة واحــدة أخــري

ِّ المرشــد االجتماعــي حالــة، أي وضــع، الحالــة مــن مفتوحــة  ، يغــري ي لوحــة متابعــة الحــاالت. لعمــل هــذا التغيــري
ي يجــب أن تَظَهــر �ن

الحــاالت النشــطة فقــط هــي الــ�ت

ي اســتمارة إغــاق الحالــة. 
إىل مغلقــة �ن

ي اســتمارة إغــاق الحالــة، مــن مفتوحــة إىل مغلقــة.46 بمجــرد إغاقــك 
ي تطبيــق +GBVIMS، ســوف تحتــاج ببســاطة إىل تغيــري »الوضــع« الخــاص بالحالــة �ن

غــاق حالــة �ن الإ

ي لوحــة متابعــة الحــاالت لديــك، ولكــن الحالــة ال تُفَقــد وال تُحــَذف. فيمكنــك دائمــاً العثــور عــى حاالتــك المغلقــة باســتخدام إمكانيــة 
للحالــة لــن تَظَهــر مــرة أخــرى �ن

البحــث والتصفيــة عــى الجانــب االأيمــن مــن لوحــة متابعــة قائمــة الحــاالت لديــك. تحــت الوضــع، اخــرت »مغلقــة«. تأكــد مــن إزالــة العامــة الموجــودة عــى »مفتوحــة« 

واضغــط تطبيــق.

https://youtu.be/M4OLLoi3s00
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ب . اســتمارة تعقيبات العميل

الغرض من الستمارة َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة اسم الستمارة

لتسجيل تعقيبات حول مستوى الرضا 
مة  بخصوص جودة الخدمات المقدَّ

ولتحديد الجوانب المطلوب تحسينها.

ف عى المرشد االجتماعي أو مرشد  المرش
اجتماعي آخر غري الذي أدار الحالة أثناء 

مقابلة مع الناجي أو الناجية.

ي نهاية 
هذه االستمارة يجب إكمالها �ن

عملية إدارة الحالة، أو بعد ستة 
أشهر )أيهما كان المدة االأق�(.

تعقيبات العميل
يوجد مقطع فيديو تعليمي 

متاح هنا.

ــات  ــول الخدم ــات ح ــاء تعقيب عط ــات الإ ن والناجي ــ�ي ــة للناج ــل( فرص ــات العمي ــتقصاء تعقيب ــم اس ــا باس ــار إليه ــا يُش ــاً م ي غالب
ــ�ت ــل )ال ــات العمي ــتمارة تعقيب ــح اس تتي

ن مــن حيــث تقديــم  ي تلقونهــا ومعلومــات أساســية لمســاعدة منظمتــك عــى تحديــد مــا الــذي يعمــل جيــداً، والتحديــات المحتملــة، ومــا الــذي يحتــاج إىل تحســ�ي
الــ�ت

ــات  ــث يتلقــى الناجــون والناجي ي الســياقات حي
ي الجــزء أعــاه. �ن

ــح �ن ــة عــى النحــو الموضَّ ــد إغــاق الحال ــل عن ــات العمي ــن اســتخدام اســتمارة تعقيب ــات. يُْمِك الخدم

ي اســتخدام اســتقصاءات تعقيبــات العميــل عــى نحــو أكــرش تواتــراً )بصفــة فصليــة مثــاً(. وال بــد أن يكــون 
ات زمنيــة أطــول، يمكنــك كذلــك النظــر �ن الخدمــات لفــرت

إكمــال اســتمارة تعقيبــات العميــل طوعيــاً ودون تحديــد للهويــة. يوجــد اســتعراض بمزيــد مــن التفاصيــل حــول اســتمارة تعقيبــات العميــل، وكيفيــة اســتخدامها، وكيفيــة 

ي الجــزء الثالــث مــن الدليــل الُمصاِحــب. 
تفســري النتائــج �ن

https://www.youtube.com/watch?v=_wp2LyqNl3s
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إبطــال حالــة

بطــال محــل أي  ي تطبيــق GBVIMS+ إمكانيــة إبطــال.47 تحــل إمكانيــة االإ
إذا كنــت بالفعــل قــد أنشــأت حالــة عــن طريــق الخطــأ وتحتــاج إىل حذفهــا، توجــد �ن

بطــال حالــة:  ي قــد تكــون مهمــة. الإ
مــن خيــارات الحــذف لمنــع فقــدان المعلومــات الــ�ت

ي تود إبطالها. 	 
اضغط عى الحالة ال�ت

 	. ن ي زاوية أعى اليم�ي
اضغط عى »قائمة االإجراءات« ذات النقاط الثاثة �ن

اخرت »إبطال« من القائمة المنسدلة.	 

ي إبطال الحالة.	 
سوف تَظَهر نافذة منبثقة وسوف تحثك لتؤكد أنك تريد االستمرار �ن

ــة نفســها. مــن لوحــة  ــة البحــث والتصفي ــة باســتخدام إمكاني ي مــن النظــام. يمكنــك البحــث عــن الحــاالت الُمبَطل
ــة ال تُحــَذف بشــكل نهــا�أ ــرة، الحال للتذِك

ــر لوحــة المتابعــة  ــن تُظِه ــة«. ل ــة عــى أســاس الحــاالت »الُمبَطل ــق التصفي ن وطبِّ ــ�ي ــة عــى اليم ــذة التصفي ــل إىل أســفل ناف ــك، انتق متابعــة الحــاالت لدي

ــة.  ــك الحــاالت الُمبَطل لدي

.GBVIMS+ ِكن إبطالها هي األخرى إن أنشئت عن طريق الخطأ. للمزيد حول إبطال الحوادث، يُرجى الرجوع إىل دليل امُلستخِدم لتطبيق 47 الحوادث يُْ

 ،GBVIMS+ ي مــن الدليــل الُمصاِحــب لتطبيــق
ي الجــزء الثــا�ن

ي +GBVIMS، يُرجــى الرجــوع إىل المرفــق أ. �ن
لتكويــن معرفــة مســبقة حــول اســتمارات إدارة الحــالت �ف

اف عــن بُعــد.  �ش ز االإ ي تدعــم وتعــزِّ
ي GBVIMS+ الــ�ت

مكانيــات الموجــودة �ن ســوف تطِلــع عــى االإ
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تطبيــق   اســتخدام  يمكنــك  كيــف  الثانــي:  الجــزء 
GBVIMS+فــي اإلشــراف عــن ُبعــد 

دارة الحــاالت المذكــورة، »عــى  ن الــوكاالت الإ كة بــ�ي ي عــى النــوع االجتماعــي. وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة المشــرت
ن ال يتجــزأ مــن إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن اف مكــوِّ �ش االإ

ــب  ف واحــد للحــاالت مســؤول عــن ضمــان تدري ــا عــى االأقــل مــرش ــوع االجتماعــي أن يكــون لديه ي عــى الن
ــ�ن ــف المب دارة حــاالت العن ــة الإ م ــع المنظمــات المقدِّ جمي

ــة ذات  ــه مــن دعــم لتقديــم رعاي م مــا يحتاجون ن ويقــدِّ ي إدارة الحــاالت، ويرصــد بانتظــام ممارســة المرشــدين االجتماعيــ�ي
واســتعداد أفــراد طاقــم العمــل لدورهــم �ن

جــودة«. 48 

ــن  ي تمكِّ
ــ�ت ي +GBVIMS ال

ــات المتاحــة �ن مكاني ن ويســلط الضــوء عــى الخصائــص واالإ ــ�ي ف ــق +GBVIMS الم�ش ــب لتطبي ــل الُمصاِح ــن الدلي ــزء م ــذا الج ــتهِدف ه يَس

ــد. ويهــدف إىل:  ن لديهــم، بالحضــور الشــخىي أو عــن بُع ــ�ي اف عــى المرشــدين االجتماعي �ش ــن التواصــل واالإ ن م ــ�ي ف المرش

ي عى النــوع االجتماعي. . 1
ي مجــال العنف المب�ن

ن �ن اف عى المرشــدين االجتماعي�ي �ش اف واالأســاليب العمليــة لــاإ �ش اســتعراض الغــرض مــن االإ
ي عى النوع . 2

ي مجال العنــف المب�ن
ن �ن اف عى المرشــدين االجتماعيــ�ي �ش ز االإ ي تعــزِّ

ي تطبيــق +GBVIMS الــ�ت
مكانيــات الموجــودة �ن التعريــف بالخصائــص واالإ

اف عن بُعد.  �ش ي تتيــح التواصل واالإ
االجتماعــي وتســليط الضــوء عــى خصائــص النظام ال�ت

ي أن 
ي +GBVIMS. للتذِكــرة، صالحيــة الوصــول عــى أســاس الــدور تَعــ�ف

يَُعــد إعطــاء صاحيــات الوصــول عــى أســاس االأدوار مــن أكــرش الخصائــص جــدارًة بالذكــر �ن

 GBVIMS+ ي تطبيــق
امــج تختلــف صالحيــات وصولهــم إىل ملفــات الحــالت �ف ، وجهــات التنســيق بالمنظمــة، ومديــري ال�ب ف فــ�ي ، والم�ش ف المرشــدين الجتماعيــ�ي

ن  ن الخاضعــ�ي ــ�ي ــة كامــل ملفــات حــاالت المرشــدين االجتماعي فــون يمكنهــم رؤي ــة. المرش ــاًء عــى احتياجــات وظائفهــم المعني ويمكنهــم إكمــال مهــام مختلفــة بن

ي ملفــات الحــاالت، ولكنــك تســتطيع أن تــرى االســتمارات، 
ء �ن ي

ي صــورة *****( وال تعديــل أي �ش
افــك. وأنــت ال تســتطيع رؤيــة اســم الناجــي أو الناجيــة )إذ يَظَهــر �ن �ش الإ

نــة.  وتوافــق عــى خطــط عمــل الحــاالت وإغاقــات الحــاالت، وتضــع رايــات التحديــد عــى إجــراءات أو أســئلة معيَّ

48 املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة، ص 155.

GBVIMS صاحيــات الوصــول علــى أســاس األدوار فــي +

ــدين  ــذا أن المرش ي ه
ــ�ن ــم. ويَع ح له ــ�َّ ــري الم ن غ ــتخِدم�ي ــام للُمس ي النظ

ــول �ن ــة الوص ــد إمكاني ــج لتقيي ــي نَْه ــدور ه ــاس ال ــى أس ــول ع ــة الوص صاحي

. أمــا جهــات  افهــم المبــا�ش �ش فــون بإمكانهــم رؤيــة الحــاالت الموجــودة لــدى َمــن يَخَضعــون الإ ن بإمكانهــم رؤيــة الحــاالت الخاصــة بهــم. والمرش االجتماعيــ�ي

ــروا الحــاالت  امــج فيمكنهــم أن يــروا جميــع الحــاالت، ولكــن الت�يحــات تختلــف. المرشــدون االجتماعيــون يمكنهــم أن ي التنســيق بالمنظمــة ومديــرو الرب

فــون تعديــل أو إنشــاء الحــاالت للمســاعدة عــى الحفــاظ عــى ســامة البيانــات. وال  الخاصــة بهــم، وال أحــد آخــر يمكنهــم رؤيــة حاالتــه. وال يســتطيع المرش

ي الحــاالت. وتســتطيع جهــات التنســيق بالمنظمــة أن تــرى حــاالت أكــرش مــن أي أحــد آخــر لمــا لهــا مــن 
يُْمِكــن لجهــات التنســيق بالمنظمــة كذلــك التعديــل �ن

عــة. فيمكنهــم  ي صيغــة مجمَّ
امــج أن يــروا الحــاالت جميعهــا، ولكــن فقــط �ن ي جــودة البيانــات واستكشــاف المشــكات وإصاحهــا. ويســتطيع مديــرو الرب

دور �ن

عــداد التقاريــر.  تصديــر المعلومــات ورؤيــة االإحصــاءات االإجماليــة الإ

 :GBVIMS+ ي
تشــمل الأدوار الرئيسة �ف

ي نظام Primero، لكل من المنظمات الُمســتخِدمة.
ن �ن ن ومجموعات الُمســتخِدم�ي جهة التنســيق بالمنظمة: يتيح هذا الدور إدارة الُمســتخِدم�ي

ي المنظمة.	 
إمكانية الوصول: جميع الســجات �ن

اد، التكليف، ]االإحالة والتحويل للحاالت فقط[(. 	  التصاريح: الحوادث والحاالت )القراءة، رايات التحديد، التصدير ]بالصيغات XLS، JSON، IR[، االستري

نشــاء(، التقارير )قراءة وكتابة التقارير(. 	  االأدوار )القراءة(، الُمســتخِدمون )القراءة والكتابة واالإ

ضافــة إىل صاحيــة  ي جميــع الحــاالت والحــوادث باالإ
ة مــن الخانــات �ن نامــج: هــذا الــدور لــه صاحيــة للوصــول، للقــراءة فقــط، إىل مجموعــة صغــري مديــر ال�ب

عــداد التقاريــر. كاملــة الإ

 	 .) إمكانية الوصول: جميع الســجات )ليس عى مســتوى فردي ولكن إجماىلي

اد، 	  التصاريــح: الحــوادث والحــاالت )القراءة – فقط رقم الحادثة ونوع العنف، والتاريخ، والموقع(، الُمســتخِدمون )القراءة، التصدير، االســتري

التكليف(، التقاريــر )القراءة وكتابة التقارير(. 

https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
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. ن ن عى المرشــدين االجتماعي�ي ف�ي ي عام للمرش ف إدارة الحاالت: هو دور رقا�ب مــ�ش

دة للهوية. 	  ن لديهم )الحوادث والحاالت(، ولكن ذلك دون معلومات محدِّ ي مجموعات الُمســتخِدم�ي
ن �ن إمكانية الوصول: ســجات الُمســتخِدم�ي

اد، التصدير بصيغة JSON، االإحالــة والتحويل للحاالت فقط، 	  التصاريــح: الحــوادث والحــاالت )القراءة، رايات التحديد، التكليف بالحاالت، االســتري

الموافقــة عــى خطة الحالة وإغاق الحالة، تصدير البيانات حســب الطلب(. 

ي االجتماعــي أو المرشــد 
ي تطبيــق +Primero/GBVIMS يشــري إىل عمــل االأخصــا�أ

المرشــد االجتماعــي/ المرشــد االجتماعــي المتنقــل: هــو دور جوهــري �ن

ي 
ًة أو الحــاالت الــ�ت ي يديرهــا مبــا�ش

االجتماعــي العــادي. وللمرشــد االجتماعــي -أو المرشــدة االجتماعيــة- صاحيــة للوصــول فقــط إىل الحــاالت/ الحــوادث الــ�ت

ــف بهــا بشــكل �يــح.  ل إليــه أو يكلَّ تُحــال إليــه أو تحــوَّ

إمكانية الوصول: ســجاتهم فقط )الحوادث والحاالت(. 	 

التصاريــح: الحــوادث والحــاالت )القراءة، الكتابة، رايــات التحديد، االإحالة والتحويل )وذلك للحاالت فقط(، طلــب الموافقة لخطة الحالة وإغاق 	 

الحالة(.

ــن  ــة م م ــات المقدَّ ــب الحــاالت لجمــع التعقيب ــة تبوي ي عام
ــل �ن ــات العمي ي اســتمارة تعقيب

ــل �ن ــلء: هــو دور يقتــ� عــى التعدي ــات العم ــل تعقيب ُمدِخ

ــة. ــم الخدم ــاء أو بعــد تقدي ــات( أثن ن والناجي العمــاء )الناجــ�ي

ي عى النوع االجتماعي )فقط(.	 
إمكانيــة الوصــول: اســتمارة تعقيبات االعميل الذي تعرَّض للعنف المبــ�ن

ي عــى النوع االجتماعي )قراءة وكتابة(.	 
التصاريــح: الحــاالت – اســتمارة تعقيبــات العميل الذي تعرَّض للعنف المب�ن

ــد  ــات المرش ــم ممارس ف لدع ــ�ش ــي وم ــد اجتماع ن مرش ــ�ي ــة ب ــو علق اف ه �ش ــاالإ ــة. ف ي ــوارد البرش ــة بالم ــة والمتعلق داري ــؤوليات االإ ف المس ــرش ــاوز دور الم يتج

ــة  اف الناجــح عــى إدارة الحــاالت االتســاق واالســتثمار والرعاي �ش ــز الرفــاه مــن خــلل الرصــد الفعــال والداعــم. يتطلــب االإ ــة وتعزي ــه التقني االجتماعــي وكفاءات

فــة-  ف -أو المرش ي اتجــاه بيئــة إيجابيــة للتعلــم والرفــاه )للعميــل والمرشــد االجتماعــي كليهمــا(. ويجــب عــى المــرش
ف والمرشــد االجتماعــي للدفــع �ن ن المــرش والثقــة بــ�ي

ي عــى النــوع 
ن والناجيــات مــن العنــف المبــ�ن ًة مــع الناجــ�ي ي بهــا الوظيفــة، تشــمل عــدة ســنوات مــن العمــل مبــا�ش ة يــرش ي بســعة مــن الخــرب

مــن حيــث المبــدأ أن يــأ�ت

ــه عــى التعامــل بنجــاح مــع هــذه المســؤوليات.  االجتماعــي، لضمــان قدرت

ــون دوراً  ــون يلعب ف ــدة. فالمرش ــة جي ــات ذات نوعي ن والناجي ــون للناجــ�ي ــا المرشــدون االجتماعي ي يقدمه
ــ�ت ــات ال ــون الخدم ــد المتســق المــدروس ك اف الجي �ش ــن االإ يَضم

ــك  ــون كذل ف م المرش ــدِّ ن مهاراتهــم. ويق ن الحصــول عــى الفــرص بانتظــام لتحســ�ي ــ�ي ــدرات حــ�ت يتســ�ن للمرشــدين االجتماعي ــاء الق ــد احتياجــات بن ي تحدي
ــاً �ن جوهري

. ويجــب عــى  ن ــ�ي ن المرشــدين االجتماعي ــ�ي نهــاك ب ــة مــن االإ ي الوقاي
ــة خــال عملهــم ويســاعدون �ن ــن قــد يتعرضــون لصدمــة ثانوي ن الذي ــ�ي الدعــم للمرشــدين االجتماعي

ي حــاالت الطــوارئ وللحــاالت الشــديدة الخطــورة. 
ــوِرداً للتشــاور �ن ــوا َم ن أيضــاً أن يكون ــ�ي ف المرش

ي عى النوع الجتماعي: 
ي إعداد برامج إدارة حالت العنــف المب�ف

ف �ف ف أساســي�ي اف إىل جانب�ي �ش َنُظــر الإ

ي تقديم الخدمات. . 1
الجــودة �ن

الضغــط والرفاه لــدى طاقم العمل. . 2

وري من أجل:  اف رصف �ش والإ

ضمــان قــدرة مقدمــي الخدمــات عى نقل المعــارف والمهارات من التدريب إىل الممارســة. 	 
ن لمناقشــة عملهــم وتلقــي التعقيبات البناءة.	  توفــري الفرصــة للمرشــدين االجتماعي�ي
ن للتفريــغ االنفعــاىلي )ولهذا أهميــة خاصة للوقاية مــن حدوث الصدمات 	  توفــري منتــدى للمرشــدين االجتماعيــ�ي

الثانوية(.
رصــد وإدارة الضغط لــدى طاقم العمل.	 
ي تؤثــر بها هذه العوامل عــى عملهم 	 

ي قيمهــم ومعتقداتهــم وســلوكياتهم الشــخصية والطريقة ال�ت
ن للتفكــري �ن توفــري فرصــة مســتمرة للمرشــدين االجتماعيــ�ي

ي عى النــوع االجتماعي.
ن والناجيات مــن العنف المب�ن مــع الناجــ�ي

توفــري فرص التدريــب المطلوبة.49	 

م عن بُعد ROSA يف متجر تطبيقات جوجل بالي. 49 رابط إىل تطبيق بناء املهارات املقدَّ

ــادئ التوجيهية  توصي المب
ن الوكاالت  كة ب�ي المشــرت

دارة الحــاالت المذكورة  الإ
ن  ف�ي بأن تكون نســبة الم�ش
ن  إىل المرشــدين االجتماعي�ي

5:1 وال تزيــد عى 8:1

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rescue.rosa&hl=en
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للمشــرفين َمــوِرد 

ــم  ــة لتيســري تقيي ــاذ الدولي نق ــة االإ ــه لجن ــف المحمــول طورت ــق للهات ــد ROSA هــو تطبي م عــن بُع ــدَّ ــارات المق ــاء المه ــق بن تطبي

رشــاد  ن مجتمعــي للتعلــم مــن االأقــران والحصــول عــى االإ ــة ولخلــق حــري ي الخطــوط االأمامي
ن �ن ــاء القــدرات للعاملــ�ي المهــارات وبن

منهــم.

العمليــة اإلشــراف واألســاليب  مــن  الغــرض   .1

ي عــى النــوع االجتماعــي، و )2( أن يَضمــن 
ي خدمــات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

م الدعــم والمشــورة والتوجيــه ومراقبــة النوعيــة �ن ي )1( أن يقــدِّ
ف �ن يتمثــل دور المــرش

اف مــن خــال الدعــم الفــردي  �ش ي حــاالت الطــوارئ. يُْمِكــن تقديــم االإ
ن ومســتعدين لدورهــم، و )3( أن يكــون متاحــاً للمشــاورة �ن بــ�ي ن مدرَّ كــون المرشــدين االجتماعيــ�ي

رشــاد، ومــن  ي عــى النــوع االجتماعــي المكرَّســة50 أو مــن خــال االإ
ي اجتماعــات فريــق إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي مجموعــات، �ن
ف والمرشــد االجتماعــي أو �ن ن المــرش بــ�ي

اف الثاثــة المختلفــة هــي �ش خــال الماحظــة أثنــاء العمــل.51 �ني إدارة حــاالت العنــف المبــ�ني عــى النــوع االجتماعــي، أســاليب االإ

ف والمرشــد االجتماعي. . 1 ن المرش صة ب�ي اف الفــردي: اجتماعــات فرديــة عاديــة أو مخصَّ �ش االإ
ن االأقران وتبادل الدروس المســتفادة.. 2 تاحــة الدعم ب�ي اف الجماعــي: اجتماعــات الفريــق الإ �ش االإ
ن . 	 فــة- ملفات الحاالت، أو جزءاً مــن ملفات الحــاالت، الموجودة لدى المرشــدين االجتماعي�ي ف -أو المرش مراجعــات ملفــات الحــاالت: وفيهــا يُراِجــع المرش

 . ن ي تحتاج إىل تحســ�ي
ف عليهــم لضمان الجــودة وتحديد الجوانب ال�ت الذيــن يــرش

اف الفردي �ش أ . االإ

ي 
اف الجيــد و�ن �ش ف عليهــم كي يجتمــع بــك عــى انفــراد بصــورة منتظمــة ومتســقة هــو أســاس االإ ن الذيــن تــرش ن ضمــان وجــود وقــت لــكل مــن المرشــدين االجتماعيــ�ي

ن لديــك أســبوعياً إال أنــه  ي عــى النــوع االجتماعــي. وعــى الوجــه االأمثــل يجــب أن تجتمــع بالمرشــدين االجتماعيــ�ي
دارة الجيــدة لحــاالت العنــف المبــ�ن نهايــة المطــاف االإ

ف بالمرشــد االجتماعــي يجــب أال تُجــرى أقــل مــن مــرة  ي ينفــرد فيهــا المــرش
اعتمــاداً عــى الســياق وعــبء العمــل لديــك قــد يكــون ذلــك غــري ُمْمِكــن. االجتماعــات الــ�ت

52 . ن واحــدة كل أســبوع�ي

اف الفــردي.53   �ش ي االإ
ــة �ن ــة للدعــم تجــاه تجــارب إيجابي وري ــة �ن ــادئ توجيهي دارة الحــاالت المذكــورة خمســة مب ــوكاالت الإ ف ال ــ�ي كة ب ــة المشــرت ــادئ التوجيهي ــح المب توضِّ

اف يجــب أن يكــون:  �ش االإ

عداد للجلســة. قد يكون الدعم 	  ف االإ د ح�ت يتســ�ن للمرشــد االجتماعي والمرش ي وقت محدَّ
ي االأســبوع و�ن

ي االجتماع مرة �ن
منتظماً ومتســقاً. وهذا يَع�ن

اف االعتيادية.  �ش وريــاً أيضــاً وال بــد من تقديمه ولكنه ال ينبغي أن يحــل محل اجتماعات االإ ــص �ن المخصَّ

اف 	  �ش ي عى النوع االجتماعــي لديهم عى المجيء إىل اجتماعات االإ
عوا طاقــم عمل إدارة حاالت العنف المب�ن فــون عليهــم أن يشــجِّ تعاونيــاً. المرش

نة الموجودة لديهم أو المجــاالت المواضيعية المتعلقة  ي يريدون مناقشــتها أو االأســئلة المعيَّ
د هذا الجدول الحاالت ال�ت ومعهــم جــدول أعمــال، ويحدِّ

ي أو كل ذلك. 
بالدعــم التق�ن

 	 . ي
ن وتطورهم المه�ن فون الجلســات لدعم تعلم المرشــدين االجتماعي�ي . ال بد أن يَســتخِدم المرش ي

فرصة للتعلم وللنمو المه�ن

ي عى 	 
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي اف تعطي شــعوراً بأنها مســاحة آمنة للمرشــدين االجتماعي�ي �ش ن أن يَضمنوا كون اجتماعات االإ ف�ي آمناً. عى المرش

ي االأخطاء دون أن تُطَلق عليهم االأحكام، وحيث يســتطيعون تلقــي التعقيبات البناءة وليس االنتقاد. 
النــوع االجتماعــي، مســاحة حيــث يمكنهــم الوقوع �ن

اف فرصة لعمل نموذج لممارســات إدارة الحاالت الجيدة. عند التواصل 	  �ش فرصة لعمل »نموذج« للممارســات الجيدة مع العملء. تمثِّل جلســات االإ

ن  ي عملك مع الناج�ي
ع عى اتباعها �ن ن اتباع ممارســات تواصل مشــابهة تكون أنت تشــجِّ ف�ي اف، يجب عى المرش �ش ن أثناء االإ مع المرشــدين االجتماعي�ي

 : ي
ي عــى النوع االجتماعي. وهذا يَع�ن

والناجيــات من العنف المب�ن

اســتمع قبل توجيه االأسئلة.  	

	  . ن انتبــه إىل التواصــل اللفظي وغري اللفظي لديك ولدى المرشــدين االجتماعي�ي

50 اجتامعات فريق إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي املكرَّسة نَعني بها اجتامعات بني املجموعات التي تعمل عىل الحاالت )مثاًل، اجتامع للمرشف -أو املرشفة- مع املرشدين االجتامعيني الذين يرشف عليهم(.

51 ملعرفة املزيد: الجزء الخامس، الفصل الثاين، ص 155 يف املبادئ التوجيهية إلدارة الحاالت املذكورة والوحدة 18 يف املواد التدريبية امُلصاِحبة.

52 املنهج املدمج يف مجال العنف املبني عىل النوع االجتامعي، لجنة اإلنقاذ الدولية، الوحدة 14: مراقبة جودة إدارة الحاالت، اإلرشاف.

53 املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة، ص 156.

https://gbvresponders.org/gbv-blended-curriculum/
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ال تبدأ ســؤاالً بـ »لماذا«. فبدالً من قول »لماذا فعلت ذلك«، حاول أن تفهم االأســاس المنطقي للقرار أو االإجراء الذي اتخذه المرشــد  	

اتيجيتك أو قرارك عندما فعلت ____«. ي أكرش عن اســرت
�ن االجتماعــي بقــول: »أخرب

ص فهمك لما قاله لك المرشــد االجتماعي ح�ت يتســ�ن لك الحد من ســوء التواصل. عى ســبيل المثال، ُقل: »الذي ســمعتك تقوله  	 لخِّ

ي أتأكد من أن فهمــي لذلك صحيح، كنت تقول أن ____«. 
هــو ____« أو »دعــ�ن

ن من تحديات ومشــاغل وأمور تســبب لهم القلق تجاه إحدى الحاالت.  	 أظِهر المشــاركة الوجدانية فيما لدى المرشــدين االجتماعي�ي

ن قد فعلوه بصورة جيدة  	 اعمــل مــن منظــور قائــم عــى نقاط القوة، بالتأكد من تســليط الضوء عى ما تعتقد أن المرشــدين االجتماعي�ي

واســألهم مــا الذي يعتقدونه كان يُْمِكن فعله بشــكل مختلف قبــل إعطائهم تعقيباتك. 

ن بطلبك منهم أن يحلوا المشــكات بدالً من إمدادهم فوراً بالحلول. 	 ن المرشــدين االجتماعي�ي اســعى إىل تمك�ي

اف فرديــة. فمــن المهــم إعطــاء  فــون مــن مناقشــة كل حالــة قائمــة لــدى المرشــد االجتماعــي أثنــاء كل جلســة إ�ش اســتناداً إىل عــدد الحــاالت القائمــة، لــن يتمكــن المرش

ــدون  ــا المرش ــل عليه ي يعم
ــ�ت ــطة ال ــاالت النش ــع الح ــة جمي ــون مناقش ــب أن يك ــاً يج ف ــك مرش ــك بصفت ــدة. إن هدف ــورة والمعق ــديدة الخط ــاالت الش ــة للح االأولوي

ــدى  ــع الحــاالت النشــطة ل ــدك لتطــورات جمي 54 أو خطــة أخــرى كي تَضمــن تفقُّ
ي ــاو�ب ي بفكــرة لوضــع جــدول تن

ــأ�ت ــك مــع مــرور الوقــت. يمكنــك أن ت ــون لدي االجتماعي

ن لقيــادة هــذه العمليــة ورفــع االحتياجــات  ن مــن الوقــت. فــا بــد أن يَشــُعر المرشــدون االجتماعيــون بالتمكــ�ي
َّ ف عليــه مــع مــرور مقــدار معــ�ي كل مرشــد اجتماعــي تــرش

فهــم.  ــب الدعــم مــن مرش ي تتطل
ــ�ت ــة بالحــاالت ال دة المتعلق ــا المحــدَّ ــدة/ الملحــة أو القضاي الجدي

اف االأقران ب . إ�ش

ي عملهــم، وتبــادل المعلومــات المتعلقــة 
ن للتحــدث مــع بعضهــم عــن عملهــم، والتفكــري �ن اف الجماعــي الفرصــة للمرشــدين االجتماعيــ�ي �ش اف االأقــران أو االإ يعطــي إ�ش

مــوا لبعضهــم التعقيبــات القيمــة. إن تهيئــة بيئــة  ات والتحديــات والــدروس المســتفادة. فهــو منتــدى يســتطيع المرشــدون االجتماعيــون فيــه أن يســتمعوا ويقدِّ بالخــرب

اف الجماعــي  �ش فــاً، يَنُتــج عنــه مــكان عمــل أكــرش دعمــاً وإيجابيــة. فــا بــد أن يكــون االإ ضافــة إليــك بصفتــك مرش ات بعضهــم، باالإ يتــكأ فيهــا زمــاء العمــل عــى خــرب

ي اتجــاه التعلــم والمشــاركة. 
تجربــة داعمــة تدفــع �ن

اف االأقــران يُْمِكن عقدها لمدة من 60 إىل 90 	  دارة الحاالت المذكورة بأن اجتماعات إ�ش ن الوكاالت الإ كة ب�ي التواتــر/ المــدة. تــوصي المبــادئ التوجيهية المشــرت

ر فريق إدارة الحاالت أنه مفيد. ويجب عقد االجتماعات عى نحو متســق، ح�ت يتســ�ن  ي الشــهر أو مرة كل شــهرين أو حســب التواتر الذي يقرِّ
دقيقة مرة �ن

ي جداولهم. 
ن أن يَعرفوا كي ينحــوا هذا الوقت جانباً �ن فــ�ي ن والمرش للمرشــدين االجتماعيــ�ي

ي للمرشــدين 	 
ن إعــداد جــدول أعمال وأي مواد داعمة أخرى وتوزيعهما عى المجموعة قبل انعقاد االجتماع. ســوف يتيح ذلك الوقت الكا�ن فــ�ي عــداد. عــى المرش االإ

ن للمجيء إىل االجتماعات الُمَعدة.  االجتماعيــ�ي

ف عى هدف الجلسة. 	  الشــكل. ســوف يَعتِمد الشــكل الذي يختاره المرش

ي عى النوع  	
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ف أحد المرشــدين االجتماعي�ي اســتعراض الحاالت. لعمل اســتعراض للحاالت، يكلِّف المرش

ي أفراد طاقم العمــل التعلم منها. يُْمِكن 
ي يُْمِكن لبا�ت

ة لاهتمام أو الفارضــة للتحديات ال�ت االجتماعــي لمناقشــة إحــدى الحــاالت المثري

ي 
ي يكون غري مائم فيها لفريق كامــل أن يناِقش حالة حقيقية. وال بد �ن

ي االأوضاع ال�ت
مــوا حــاالت فرضيــة �ن ن أن يقدِّ فــ�ي أيضــاً للمرش

العــروض التقديميــة للحــاالت من اتباع مبادئ الرية، بمع�ن عدم الكشــف عن اســم الناجــي أو الناجية أو غري ذلك من المعلومات 

للهوية.  دة  المحدِّ

ي  	
فة- اختيار الموضــوع مقدماً بناًء عى االحتياجات ال�ت ف -المرش الجلســات المواضيعيــة. للجلســات المواضيعيــة، يجب عى المرش

ي عى النوع االجتماعي. 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي نة من المرشــدين االجتماعي�ي د أو بنــاًء عــى طلبات معيَّ تحــدَّ

ف مرشــداً اجتماعياً -أو  	 د المرش ي يدرِّس فيها المرشــد االجتماعي ما تعلمه، يحدِّ
تدريس المتعلِّم لما تعلمه. من أجل الجلســات ال�ت

اتيجية جديدة كي يقود الجلســة الجماعية و»يدرِّس«  نة أو يكون قد حقق نجاحاً باســرت مرشــدة اجتماعية- تكون لديه نقطة قوة معيَّ

ف العرض التقديمي للمرشــد االجتماعي قبل انعقاد الجلســة  اتيجية، يكون مهماً أن يُراِجع المرش لزمائه. عند اســتخدام هذه االســرت

الجماعية. 

اف االأقران: 	  حة لجلســات إ�ش البنية. بغض النظر عن الشــكل المختار، إليك بنية مقرت

ــد جماعي �يع الأحوالهم )مثاً، كيف  	 ن الفرصة لعمل تفقُّ ــد )مــن 10 إىل 15 دقيقة(. أعِط المرشــدين االجتماعي�ي االفتتاحيــة والتفقُّ

ي طريقة قيامك بذلك، واحرص أيضاً عى المشــاركة وشــكر الجميع عى 
يشــعرون، حالتهم المزاجية، إلخ(. وتســتطيع أن تكون مبدعاً �ن

مشاركتهم. 

ضافة إىل وقت االأســئلة والمناقشــة. والعرض  	 محتوى الجلســة )من 45 إىل 60 دقيقة(. يشــتمل هذا عى العرض التقديمي، باالإ

ن أو أن يتناول الجوانــب المتعلقة بالنمو  التقديمــي/ الموضــوع المطــروح للنقــاش ال بد أن يكون بتوجيه من المرشــدين االجتماعي�ي

ف عليهم.  دها المرش ي يحدِّ
ن ال�ت والتحســ�ي

دة والحاالت الشديدة الخطورة. 54 إذا كان املرشد االجتامعي لدية 15 حالة مفتوحة وكنتام تجتمعان أسبوعياً، تأكد أن تسأله عام يرتاوح من خمس إىل سبع حاالت عىل األقل كل أسبوع بخالف مناقشة االحتياجات املحدَّ
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ص النقاط الرئيســة المســتفادة من الجلســة، واختم الجلســة بعمل نشــاط الإحياء طاقتهم  	 الختام والرعاية )من 5 إىل 15 دقيقة(. لخِّ

خاء(.  ء لتجديد الطاقة، رقصة، أغنية، تمرين اســرت ي
وروحهــم ودافعيتهــم )مثاً، �ش

ت . مراجعات ملفات الحاالت

ف أن يُراِجــع الحــاالت الفرديــة كي يَضمــن االتســاق، ويَرُصــد جــودة مكونــات ملــف الحالــة  تتيــح مراجعــات ملفــات الحــاالت، أو اســتعراضات ملفــات الحــاالت، للمــرش

ــت  ــا إذا كان ــع م ــم الخدمــات. ومراجعــة ملفــات الحــاالت بصفــة منتظمــة يمكنهــا أن تســاعد منظمتــك عــى تتبُّ ن تقدي د الثغــرات مــن أجــل تحســ�ي المتنوعــة، ويحــدِّ

 ،GBVIMS+ ــق ي تطبي
ــرة، �ن ــة(. للتذِك ــف الحال ي مل

ــق �ن ــو موثَّ ــا ه ــات )كم ــا الخدم م به ــدَّ ي تق
ــ�ت ــة ال ــة والطريق ــورة مائم ــا بص ــتخدامها وملؤه ــري اس ــتمارات يَج االس

ن  ي عــى النــوع االجتماعــي ســوف يتمكنــون مــن رؤيــة وقــراءة معلومــات ملفــات الحــاالت المنتميــة إىل المرشــدين االجتماعيــ�ي
فــون عــى إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن المرش

فــون عليهــم. وهــذا يجعــل مراجعــات ملفــات الحــاالت ُمْمِكنــة، حــ�ت عــن بُعــد.  الذيــن يرش

ي 
ــ�ت ــق رصــد الخدمــات ال ــري ملؤهــا بصــورة مائمــة وعــن طري ــق ضمــان أن االســتمارات يَج اف عــن طري �ش ــاإ ــة ل داري ــؤدي مراجعــات ملفــات الحــاالت الوظيفــة االإ ت

فــون مــن المراجعــات  ي يحصــل عليهــا المرش
، والمعلومــات الــ�ت اف بالحضــور الشــخىي �ش يَجــري تقديمهــا. ومراجعــات ملفــات الحــاالت يجــب أال تحــل أبــداً محــل االإ

ي عــى 
ن مراجعــة جميــع اســتمارات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن فــ�ي اف االأخــرى. عنــد مراجعــة ملفــات الحــاالت، يجــب عــى المرش �ش لهــا أســاليب االإ يجــب دائمــاً أن تكمِّ

  : النــوع االجتماعــي ذات الصلــة، وتشــمل التــاىلي

الموافقة	  استمارة 

التقييم	  استمارة 

استمارة خطة العمل	 

استمارة خطة السالمة	 

المتابعة	  استمارة 

استمارة إغالق الحالة	 

اســتمارة تعقيبات العميل )إن كانت الحالة مغلقة وكان هذا االســتقصاء قد اســُتخِدم(	 

ن  ف عليــه )مثــاً، أن تُراِجــع ملفــ�ي داً مــن الملفــات لمراجعتهــا مــن كل مرشــد اجتماعــي تــرش فــاً، أن تضــع جــدوالً وتختــار عشــوائياً عــدداً محــدَّ يجــب عليــك، بصفتــك مرش

ــاء مراجعــة  ف عليهــم. وأثن ــرش ــن ت ن الذي ــ�ي ــل مــن المرشــدين االجتماعي ر مراجعــة ملفــات حــاالت مــن عــدد قلي ــرِّ ي كل أســبوع( أو أن تق
للمرشــد االجتماعــي الواحــد �ن

ــن  ــة أو واحــد م ــال الورقي ي االأعم
ن �ن ــ�ي ــدى أحــد المرشــدين االجتماعي ــات الموجــودة ل ــن التحدي ــوا ماحظــات بشــأن أي م ن ن أن يدوِّ ــ�ي ف ــن للمرش ــات الحــاالت، يُْمِك ملف

ــة، إن انفــرد  ي جلســات فردي
ــد مــن مناقشــة النتائــج الُمســتخَلصة مــن مراجعــات ملفــات الحــاالت �ن ن الملفــات عــى مســتوى الفريــق. وال ب ــر بــ�ي ي تَظَه

ــات الــ�ت التحدي

اف جماعيــة )مثــاً، باعتبارهــا محــوراً لجلســة مواضيعيــة(، إن انطبقــت عــى العديــد مــن أفــراد طاقــم العمــل.  ي جلســات إ�ش
بهــا مرشــد اجتماعــي واحــد فقــط، أو �ن

 : ي اعتبارك التاىلي
ي +GBVIMS، َضع �ن

عنــد مراجعــة ملفات الحاالت �ن

م رعاية الطفل أو شــخص بالغ موثوق به 	  عت من مقدِّ عــت اســتمارة الموافقــة مــن الناجــي أو الناجيــة، أو إذا كان الناجي أو الناجية من االأطفال، هل ُوقِّ هــل ُوقِّ

ي المواقف حيث ال يوجد بالغون آخرون(؟
أو المرشــد االجتماعي -المرشــدة االجتماعية- بنفســه )�ن

هل ُوثِّقــت احتياجات الناجي أو الناجية؟ 	 

هــل ُوثِّقت االإحاالت االأولية؟	 

ن عن كل إجراء؟	  د االإجراءات، والجداول الزمنية، واالأشــخاص المســؤول�ي هل يصيغ المرشــد االجتماعي أهدافاً واضحة ويحدِّ

دت؟ 	  ي حدِّ
هــل تتوافــق االأهداف مع االحتياجات ال�ت

ف عليها؟ 	  هــل َطَلب المرشــد االجتماعي الموافقة لخطــة العمل وهل وافق المرش

هل ُوثِّقت جلســات المتابعة؟	 

هــل يَجري اســتخدام اســتمارة المتابعة لتوثيق التقدم مع مرور الوقــت وتقييم االحتياجات الجديدة؟ 	 

هل الحالة مســتوفية لمعايــري إغاق الحاالت لدى منظمتك؟	 

ف؟ 	  هل أُكِملت اســتمارة إغاق الحالــة وهل ُطِلبت موافقة المرش

ن  ــ�ي ــدين االجتماعي ــى المرش اف ع �ش ــاالإ ــة ب ــاليب المعني ــذه االأس ــم ه اف ويدع �ش ــق +GBVIMS االإ ــح تطبي ــا يتي ي به
ــ�ت ــة ال ــى الطريق ــع ع ــوف تطِل ، س ــاىلي ــزء الت ي الج

�ن

ــي.  ــوع االجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــال العن ي مج

ن �ن ــ�ي العامل
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العمــل طواقــم  رعايــة  حــول  مهمــة  معلومــة 

ــر حاســم  ــم. وهــو أم ــل لديه ــم العم ــاه طواق ــة لســامة ورف ــة تعطــي االأولوي ــة تنظيمي ــق ثقاف ي خل
ــات دوراً حاســماً �ن ــون والمنظم ف يلعــب المرش

نســانية نظــراً إىل تعــرُّض طواقــم العمــل  ي االأوضــاع االإ
ي عــى النــوع االجتماعــي �ن

ي مجــال العنــف المبــ�ن
م الخدمــات �ن ي تقــدِّ

خاصــًة للمنظمــات الــ�ت
ــة(. 55 ــات الثانوي ــك بالصدم ــة كذل ــة )المعروف ناب ــات باالإ ــة ومخاطــر الصدم ــة للغاي لمواقــف عصيب

اف  �ش ي عــى النــوع االجتماعــي، خاصــًة االإ
ي إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

اف �ن �ش ــن وتيــرِّ االإ ي تمكِّ
مكانيــات الــ�ت يحتــوي تطبيــق +GBVIMS عــى العديــد مــن الخصائــص واالإ

ن مــن:  اف بالتمكــ�ي �ش عــن بُعــد. ييــرِّ +GBVIMS االإ

مراجعة/ اســتعراض ملفات الحاالت. 	 

بالحاالت.  	  التكليف 

الموافقــة عى خطط عمل الحاالت وإغلقات الحاالت.	 

وضــع رايات التحديد عى الحاالت.	 

تصدير البيانات حســب الطلب. 	 

ي 
ــدا�ن ــب المي ي المكت

ــل �ن ــة- يعم ــدة االجتماعي ــي -أو المرش ــد االجتماع ــن المرش ــم يك ــ�ت إن ل . ح ــ�ي ــد كب ــد إىل ح ــن بُع اف ع �ش ــن الإ ــن م ــق +GBVIMS يمكِّ تطبي

ي تطبيــق +GBVIMS بـــ »رايــات التحديــد« و»الموافقــات« للتواصــل وإعطــاء 
ن �ن ن المعروفتــ�ي مكانيتــ�ي ف عليــه، تســتطيع اســتخدام االإ نفســه حيــث تعمــل أنــت، المــرش

ي الخدمــات عــى مســتوى المرشــدين 
التعقيبــات. وتســتطيع كذلــك مراجعــة ملفــات الحــاالت واســتخدام إمكانيــة »التصديــر حســب الطلــب« لرصــد تقديــم الجــودة �ن

م الدعــم والمشــورة للمرشــدين  . وتســتطيع اســتخدام إمكانيــة الموافقــات للموافقــة )أو عــدم الموافقــة( عــى خطــط العمــل وإغاقــات الحــاالت كي تقــدِّ ن االجتماعيــ�ي

ي يعملــون عليهــا. ويمكنــك أيضــاً التأكــد مــن أن أعــداد الحــاالت القائمــة متوازنــة 
ي عــى النــوع االجتماعــي الــ�ت

ن لديــك أثنــاء عمليــة إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن االجتماعيــ�ي

ومــدارة عــى نحــو مائــم عــن طريــق التكليــف بالحــاالت مــن خــال النظــام.

الخصائــص واإلمكانيــات  :GBVIMS فــي + 2. اإلشــراف 

املذكــورة الحــاالت  الــوكاالت إلدارة  بيــن  املشــتركة  التوجيهيــة  املبــادئ  فــي  اإلشــراف  أدوات 

ن والناجيــات،  اف: مقيــاس التوجهــات المتمركــز عــى الناجــ�ي �ش دارة الحــاالت المذكــورة أربــع أدوات لــاإ ن الــوكاالت الإ كة بــ�ي تشــمل المبــادئ التوجيهيــة المشــرت

ــة  ــات، والقائم ن والناجي ــزة عــى الناجــ�ي ــارات إدارة الحــاالت المتمرك ــاء مه ــات، وأداة بن ن والناجي ــز عــى الناجــ�ي ي إدارة الحــاالت المتمرك
ــة �ن ــم المعرف وتقيي

دوات عــى تقييــم مــا لــدى طواقــم العمــل مــن توجهــات ســلوكية 
أ

ن والناجيــات.56 تســاعد هــذه اال المرجعيــة لجــودة إدارة الحــاالت المتمركــزة عــى الناجــ�ي

ن والناجيــات.  ي تقديــم الرعايــة المتمركــزة عــى الناجــ�ي
ومعــارف ومهــارات تكــون مهمــة �ن

55 للمزيد حول رعاية طواقم العمل انظر ص 163-164 من املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة.

56 هذه األدوات متاحة يف مرفقات املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة يف ص 223-193.

57 للمزيد انظر املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة، »كيفية تنظيم محادثات اإلرشاف«، ص 160-156.

! ِكــرة للتذ

ًة مــع  فــون إىل تخصيــص وقــت للتحــدث مبــا�ش اف وجهــاً لوجــه. يحتــاج المرش �ش ي +GBVIMS ال يُْمِكــن أن تحــل محــل االإ
اف �ن �ش إمكانيــات االإ

ــر  ــو أم ــي ه ــد االجتماع ف والمرش ــرش ن الم ــ�ي ــة ب ــودها الثق ــة تس ــق عاق ــة. فخل ــة أو الجماعي اف الفردي �ش ــات االإ ــاء جلس ن أثن ــ�ي ــدين االجتماعي المرش
ــده.57 ــق +GBVIMS وح ــال تطبي ــن خ ــي م ــل الرقم ــه التواص ــل محل ــن أن يح ــودة وال يُْمِك اف ذي الج �ش ي االإ

ــري �ن جوه
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أ . مراجعة ملفات الحاالت

ــع مــا إذا كانــت االســتمارات يَجــري اســتخدامها وملؤهــا بصــورة مائمــة  مراجعــة، أو اســتعراض، ملفــات الحــاالت بصفــة منتظمــة يمكنهــا أن تســاعد منظمتــك عــى تتبُّ

ــات  ن لملفــات الحــاالت بفضــل إعطــاء صاحي فــ�ي ــة(. ييــرِّ تطبيــق +GBVIMS مراجعــات المرش ي ملــف الحال
ــق �ن م بهــا الخدمــات )كمــا هــو موثَّ ي تقــدَّ

ــ�ت والطريقــة ال

ي يعمــل عليهــا المرشــدون االجتماعيــون لديهــم، 
ن الوصــول )دون القــدرة عــى التعديــل( إىل ملفــات الحــاالت الــ�ت فــ�ي الدخــول عــى أســاس االأدوار الــذي يتيــح للمرش

ي تســتخلصها مــن أي 
ــ�ت ــات ال ن لديــك التعقيب فــاً، أن تعطــي بانتظــام للمرشــدين االجتماعيــ�ي ــة. ويجــب عليــك، بصفتــك مرش ام الصــارم بالري ن ــرت ن ضمــان االل ي حــ�ي

�ن

مراجعــة ملــف حالــة. 

ب . التكليف بالحاالت

الغرض َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة مكانية الإ

ن بحالة إما  لتكليف أحد المرشدين االجتماعي�ي
لبدء تقديم الخدمات للناجي أو الناجية وإما 

ورة. لتوىلي حالة قائمة بداعي ال�ن

ف أو جهة التنسيق  المرش
بالمنظمة.

ن أو الناجيات إىل  عند وصول أحد الناج�ي
منظمتك طلباً للخدمات أو عند مغادرة أحد 
ن بشكل مؤقت أو دائم. المرشدين االجتماعي�ي

التكليف بالحاالت

ال يوجد مقطع فيديو 
تعليمي متاح حالياً. 

ــع  ــا جمي ــل عليه ي يعم
ــ�ت ــطة ال ــاالت النش ــع الح ــك جمي ــاالت لدي ــة الح ــرض قائم ــر ع ــوف يُظِه ــاً، س ف ــك مرش ــق +GBVIMS بصفت ــول إىل تطبي ــجيلك الدخ ــد تس عن

ــة التنســيق  ــد جه ــى ي ــه أيضــاً ع ــام ب ــن القي ــن يُْمِك ف ولك ــد مــرش ــى ي ي النظــام ع
ــف بالحــاالت يجــب أداؤه �ن ــم. التكلي ف عليه ــرش ــن ت ن الذي ــ�ي المرشــدين االجتماعي

ن الــذي  ي أعــداد الحــاالت القائمــة أو الســتيعاب عمــل أحــد المرشــدين االجتماعيــ�ي
ن بالحــاالت يكــون لضمــان تحقيــق التــوازن �ن بالمنظمــة. وتكليــف المرشــدين االجتماعيــ�ي

ــاً. 58 ــاً داخلي ــة تحوي ــار التكليــف بالحال ــن أيضــاً اعتب ــاً. ويُْمِك ــك نهائي ــا ســيغادر منظمت ــاً وإم ــاح للعمــل مؤقت ــا غــري مت يكــون إم

.GBVIMS+ 58 التحويالت نوقشت بتفصيل أكرث يف الجزء األول من الدليل امُلصاِحب لتطبيق

فاً لت الدخول بصفتك م�ش الشــكل 1: هنا تكون قد ســجَّ



GBVIMS+ COMPANION GUIDE 35

ــف بالحالــة مــن قائمــة الخيــارات المنســدلة. ســوف تَظَهــر نافــذة  د بحالــة مــا، اخــرت الحالــة واضغــط عــى قائمــة االإجــراءات. اخــرت كلِّ لتكليــف مرشــد اجتماعــي محــدَّ

مكانيــة تشــبة إمكانيــة  ف عليهــم. هــذه االإ ن الذيــن تــرش د بالحالــة، باالختيــار مــن قائمــة منســدلة بالمرشــدين االجتماعيــ�ي منبثقــة تمكنــك مــن تكليــف مرشــد اجتماعــي محــدَّ

ي يصبــح المرشــد 
ــف بهــا. فبشــكل تلقــا�أ ي هــذه الحالــة المرشــد االجتماعــي ال يملــك الخيــار لقبــول أو رفــض الحالــة المكلَّ

ن لكــن �ن التحويــل لــدى المرشــدين االجتماعيــ�ي

ــف بهــا.  ي ُكلِّ
ــف مالــك الســجل الخــاص بالحالــة الــ�ت االجتماعــي -أو المرشــدة االجتماعيــة- المكلَّ

ت . الموافقــة عى خطط عمل الحاالت وإغلقات الحاالت

الغرض َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة مكانية  الإ

ي تقديم الخدمات، 
لضمان االتساق والجودة �ن

ي يحتاج فيها 
باالإضافة إىل تحديد الجوانب ال�ت

المرشدون االجتماعيون إىل الدعم أو بناء القدرات.

ف المبا�ش عى  المرش
المرشد االجتماعي. 

عندما يَطُلب المرشد االجتماعي موافقة 
غاق  ف إما لخطة عمل حالة وإما الإ المرش

حالة. 

الموافقات

ال يوجد مقطع فيديو 
تعليمي متاح حالياً. 

فيهــم الســتخدام  ن أن يَطلبــوا الموافقــة مــن مرش ي الجــزء االأول، عنــد إكمــال خطــة عمــل الحالــة، أو توثيــق إغــاق الحالــة، يُْمِكــن للمرشــدين االجتماعيــ�ي
كمــا ناقشــنا �ن

نــة، يمكنهــم اســتخدام قائمــة االإجــراءات لطلــب  ل المرشــدون االجتماعيــون الدخــول إىل تطبيــق +GBVIMS، ويفتحــون حالــة معيَّ إمكانيــة »الموافقــات«. عندمــا يســجِّ

غــاق هــذه  ي طلــب الموافقــة لخطــة عمــل الحالــة، أو الموافقــة الإ
ن اختيــار مــا إذا كانــوا يرغبــون �ن الموافقــة. ســوف تَظَهــر نافــذة منبثقــة ســتتيح للمرشــدين االجتماعيــ�ي

الحالــة، باســتخدام القائمــة المنســدلة. 

ضافــة إىل نقطــة صفــراء بجــوار  ي أعــى االســتمارة ذات الصلــة باالإ
بمجــرد أن يَضغــط المرشــد االجتماعــي -أو المرشــدة االجتماعيــة- عــى »نعــم«، ســوف يَــرى إشــعاراً �ن

ي قائمــة التنقــل. 
اســم االســتمارة ذات الصلــة، وكذلــك بجــوار الحــاالت �ن

ف عليهــم. هنــاك أماكــن  مهــا المرشــدون االجتماعيــون الذيــن تــرش فــاً، ســوف تَــرى تنبيهــات بشــأن أي طلبــات موافقــة معلَّقــة قدَّ ل الدخــول بصفتــك مرش عندمــا تســجِّ

مختلفــة يمكنــك أن تجــد فيهــا أي طلبــات موافقــة معلَّقــة. 

ــط . 1 ــورة رواب ي ص
ــر �ن ــة تَظَه ــة ُمْدَرج ــات معلَّق ــية. أي موافق ــك الرئيس ــى صفحت ــة ع ــة المتابع ي لوح

ــة �ن ــات معلَّق ــن موافق ــك م ــا لدي ــوراً م ــد ف ــوف تَِج س

ة يمكنــك الضغــط عليهــا الســتعراض الطلــب.  تشــعبية مبــا�ش

ــز . 2 ــى رم ــط ع ــا تَضغ ــة. عندم ــا معلَّق ــة له ــات الازم ــون الموافق ــاالت تك ــوار أي ح ــراء بج ــة صف ــَتِجد نقط ــث س ــك حي ــاالت لدي ــة الح ــارة قائم ــك زي يمكن

ي 
ضافــة إىل نقطــة صفــراء بجــوار اســم االســتمارة الــ�ت تعريــف الحالــة وتَدُخــل تلــك الحالــة، ســوف تَِجــد موافقاتــك ُمْدَرجــة تحــت معلومــات الســجل، باالإ

ــا.  ــة له ــت الموافق ُطِلب

الشــكل 2: مرشــد اجتماعي يطلب الموافقة
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ــار موافقــات.  جــراءات، واختي ــة، والضغــط عــى قائمــة االإ ــة ذات الصل ــف الحال ــك الدخــول إىل مل ــة، علي للموافقــة عــى اســتمارة خطــة عمــل أو اســتمارة إغــاق حال

ــة.  ية أو ذات صل ــات تفســري ن أي تعليق ــب وتضمــ�ي ــة عــى الطل ــة أو عــدم الموافق ــك مــن الموافق ــة تمكن ــر نافــذة منبثق ســوف تَظَه

ف ف�ي الشكل 2: لوحة المتابعة عىل الصفحة الرئيسية لدى الم�ش

ف ف�ي الشكل 3: لوحة متابعة الحاالت لدى الم�ش

ي عــى 
ي بــإدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي إجــراء التشــغيل الموحــد المعــ�ن
مــن المهــم أن تكــون عمليــة الموافقــة عــى خطــط عمــل الحــاالت وإغاقــات الحــاالت مشــمولة �ن

ن 
ِّ ــ�ي ــد أن يب ــوا الموافقــات فقــط للحــاالت الشــديدة الخطــورة. فــا ب ن لديهــا أن يَطلب ــ�ي ــار للمرشــدين االجتماعي ــدي منظمتــك. وللمنظمــات أن تخت ــوع االجتماعــي ل الن

َ حالــة شــديدة الخطــورة. وقــد تختــار المنظمــات عــدم طلــب الموافقــات. والقــرار يُْمِكــن  د بوضــوح مــا هــو الــذي يُعتــرب إجــراء التشــغيل الموحــد هــذه الممارســة ويحــدِّ

مكانيــات تطبيــق +GBVIMS. ومــن المهــم التأكــد مــن أن أفــراد طاقــم  شــاد بــه لتحديــد طريقــة اســتخدام منظمتــك الإ اتخــاذه عــى مســتوى المنظمــة ومــن ثــم االسرت

فيهــم، وتحــت أي ظــرف )الأي الحــاالت يكــون طلبهــا(.  َط عليهــم طلــب الموافقــات مــن مرش
العمــل لديــك يعرفــون مــا إذا كانــوا يُشــرت
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ث . استخدام رايات التحديد 

الغرض َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة مكانية الإ

لوضع عامة عى إحدى الحاالت التخاذ إجراءات إضافية فيها، 
ي المستقبل، لتسليط الضوء 

ية التخاذ إجراء �ن لعمل رسالة تذكري
افك. فك أو للخاضع الإ�ش ء لمرش ي

عى �ش

المرشدون 
االجتماعيون 
فون. والمرش

ية  ي أي وقت تحتاج فيه إىل عمل رسالة تذكري
�ن

، باعتبار ذلك أداة للتواصل  ي
التخاذ إجراء إضا�ن

ف. ن المرشد االجتماعي والمرش ب�ي

رايات التحديد

يوجد مقطع فيديو 
تعليمي متاح هنا.

يــة مــن أجــل إجــراء مــا أو أي رســالة  مكانيــة رايــات التحديــد هــي طريقــة مرنــة تضــع بهــا عامــة عــى الحالــة التخــاذ إجــراءات إضافيــة فيهــا، أو لعمــل رســالة تذكري

ن لتســليط الضــوء عــى  فــون وضــع الرايــات للمرشــدين االجتماعيــ�ي يــة أخــرى. ويُْمِكــن أن تعمــل رايــات التحديــد أيضــاً باعتبارهــا وســيلة للتواصــل. فيســتطيع المرش تذكري

فــاً أن تَســتخِدم الرايــات عقــب مراجعــة ملــف حالــة مــا  ن مــن اســتمارة يبــدو غــري مكتمــل أو لطلــب التوضيــح. وتســتطيع بصفتــك مرش
َّ نــة أو جــزء معــ�ي اســتمارة معيَّ

ي تريــد وضــع رايــة 
ي تطبيــق +GBVIMS، أوالً اخــرت الحالــة الــ�ت

. لوضــع رايــة تحديــد �ن ن
َّ ن أو لتوجيــه ســؤال عــن إجــراء معــ�ي ي تحتــاج إىل التحســ�ي

لتحديــد الجوانــب الــ�ت

التحديــد عليهــا، ثــم اضغــط عــى ِزر الرايــة وســوف تنبثــق نافــذة تتيــح لــك رؤيــة رايــات التحديــد الموجــودة وكذلــك إضافــة رايــات جديــدة. والشــخص الــذي وضــع 

ف يستجيب لطلب موافقة الشكل 4: م�ش

https://www.youtube.com/watch?v=JDZFGcMqmYg
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الرايــة هــو فقــط الــذي يســتطيع حذفهــا بمجــرد أن تصبــح 

غــري ذات صلــة. 

ــرى  ــك أن تَ ــاً يمكن ف ــك مرش ــول بصفت ل الدخ ــجِّ ــا تس عندم

ــد نشــطة  ــات تحدي ــا راي ي توجــد عليه
ــ�ت ــع الحــاالت ال جمي

ي عــرض قائمــة الحــاالت لديــك إذ إنهــا معلَّــم عليهــا 
�ن

ــات.  ــكل راي ــى ش ــاء ع ــات زرق بأيقون

ج . التصدير حسب الطلب

الغرض َمن المسؤول م�ت تكون ذات صلة مكانية  االإ

دارة  الإجراء تحليل متعمق وحسب الطلب )تبويبات متقاطعة مثاً( الإ
ي عى النوع االجتماعي من أجل 

الحاالت وبيانات حوادث العنف المب�ن
شاد التخاذ قرارات مستندة إىل أدلة، وتحديد اتجاهات بيانات  االسرت

ي عى النوع االجتماعي ذات الفوارق الدقيقة، وكتابة 
حوادث العنف المب�ن

التقارير، وتعزيز جهود الدعوة.

فون. لمرش لتحليل البيانات ومتطلبات إعداد 
مكانية يُْمِكن  التقارير. هذه االإ

ي أي وقت لتحليل 
استخدامها �ن

النقاط البيانية الُمَعدة للحاالت 
والحوادث.

التصدير حسب 
الطلب

ال يوجد مقطع فيديو 
تعليمي متاح حالياً.

نــة، أو اســتمارات  ن اختيــار خانــات معيَّ فــ�ي ي +GBVIMS للمرش
مكانيــة الموجــودة �ن . تتيــح هــذه االإ ن فــ�ي ــل عمليــات التصديــر حســب الطلــب أداة تحليــل قويــة للمرش تمثِّ

ي شــكل ملــف إكســل 
ن لديهــم( وتصديرهــا �ن ي يديرهــا المرشــدون االجتماعيــون لديهــم )أو مجموعــة مختــارة مــن المرشــدين االجتماعيــ�ي

نــة مــن ملفــات الحــاالت الــ�ت معيَّ

نــة لمقارنتهــا وتحديــد  ي الوقــت نفســه. ويُْمِكــن كذلــك تصديــر اســتمارات أو خانــات معيَّ
مــن أجــل التحليــل. وهــذا بإمكانــه أن يتيــح تحليــل معلومــات مــن عــدة حــاالت �ن

ــة إىل  ــر خطــط عمــل الحــاالت الخاصــة بعــدة حــاالت منتمي ــار تصدي ــك أن تخت ــال، بإمكان ــخ. فعــى ســبيل المث ــق، إل ي التوثي
ــاء القــدرات، والثغــرات �ن احتياجــات بن

ي جميــع الحــاالت أو مــا إذا كانــت هنــاك ثغــرات ملحوظــة. ســوف تســاعدك هــذه 
ى مــا إذا كانــت خطــط العمــل يَجــري وضعهــا باتســاق �ن َ مرشــد اجتماعــي واحــد لــرت

. ويمكنــك أيضــاً أن تختــار تصديــر خطــط عمــل  ن ي تحتــاج إىل التحســ�ي
المعلومــات عــى بنــاء القــدرات لــدى ذلــك المرشــد االجتماعــي عــن طريــق تنــاول الجوانــب الــ�ت
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ن  د إذا كان أي مــن المرشــدين االجتماعيــ�ي افــك أو بهــم جميعــاً. ســوف يتيــح لــك هــذا أن تقــاِرن وتحــدِّ �ش ن الإ ن مــن الخاضعــ�ي الحــاالت الخاصــة بعــدة مرشــدين اجتماعيــ�ي

ي جميــع الحــاالت. 
، أو إذا كانــت خطــط العمــل توضــع بطريقــة متشــابهة ومتســقة �ن ن

َّ ي ذلــك الجانــب المعــ�ي
اً �ن لديــك متعــرش

نــة.  فــاً والوصــول إىل عــرض قائمــة الحــاالت لديــك واختيــار الــكل أو عــدد مختــار مــن حــاالت معيَّ يكــون عمــل التصديــر حســب الطلــب بتســجيلك الدخــول بصفتــك مرش

بعــد ذلــك اضغــط عــى قائمــة االإجــراءات لديــك واخــرت تصديــر. ســوف تَظَهــر نافــذة منبثقــة. باســتخدام القائمــة المنســدلة، اخــرت حســب الطلــب. 

ي التصديــر لتحليلهــا. بمجــرد أن تختــار اســتمارة 
ي تــود تضمينهــا �ن

االآن يمكنــك رؤيــة نمــوذج التصديــر حســب الطلــب. هنــا بإمكانــك اختيــار االســتمارات أو الخانــات الــ�ت

نــة فقــط مــن تلــك االســتمارة، بــدالً  نــة، يمكنــك أن تختــار رؤيــة خانــة معيَّ أو اســتمارات معيَّ

مــن االســتمارة بأكملهــا )مثــاً، أســباب طلــب خدمــات إدارة الحــاالت مــن اســتمارة التقييــم(، 

عــن طريــق اختيــار اســتمارة ثــم وضــع العامــة داخــل المربــع الموجــود بجــوار »هــل تــود 

ــف  ــث لتشــفري المل ــك ســوف تَُح ي إحــدى االســتمارات؟«. بعــد ذل
ــردة �ن ــات منف ــار خان اختي

اً يمكنــك أن تضغــط تصديــر.  بكلمــة �، وتســمية الملــف، وأخــري

ــل  ــة التنق ي قائم
ــرات �ن ــب تحــت التصدي ــه حســب الطل رت ــا صدَّ ــور عــى كل م تســتطيع العث

ي 
ي أنشــأتها مــن عمليــات التصديــر حســب الطلــب الــ�ت

كســل الــ�ت لديــك. جميــع الملفــات االإ

ــل.  ي ن ــا للترن طلبتهــا ســوف تخــزَّن هن

ن االعتبــارات المعنيــة  ي عــى النــوع االجتماعــي القائــم لديــك لتضمــ�ي
دارة حــاالت العنــف المبــ�ن للتذِكــرة! مــن المهــم تحديــث إجــراء التشــغيل الموحــد الإ

ي اســتخدام 
شــاد بــه �ن اف ورصــد جــودة الخدمــات. ومــن المهــم فهــم أن إجــراء التشــغيل الموحــد يجــب االسرت �ش بكيفيــة اســتخدام +Primero/GBVIMS لــلإ

 : تطبيــق +GBVIMS وليــس العكــس. يُْمِكــن أن يشــمل إجــراء التشــغيل الموحــد اعتبــارات متعلقــة بمــا يــىي
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GBVIMS+ ي
مكانية �ن االإ إجراء التشغيل الموحد 

ن )تضطلع به جهة التنسيق بالمنظمة(. تكليف الُمستخِدم�ي

ف  ي دور مرش
ن معاً لواحد -أو واحدة- من أفراد طاقم العمل �ن عمل توظيف أو تكليف أو االثن�ي

ي عى النوع االجتماعي وضمان حصوله عى التدريب أو التوجيه أو 
إدارة حاالت العنف المب�ن

ن يجب أال تتعدى 8:1 وتكون عى الوجه  ن إىل المرشدين االجتماعي�ي ف�ي ن معاً )نسبة المرش االثن�ي
ن 5:1 و 8:1(.  االأمثل ب�ي

ي عى النوع االجتماعي. 
اف عى إعداد برامج إدارة حاالت العنف المب�ن توضيح عملية االإ�ش

شاد بها لتحديد  عمليات التصدير حسب الطلب يُْمِكن االسرت
موضوعات للمناقشة.

ن االأقران.  اف فيما ب�ي تخصيص وقت لطاقم العمل لعقد اجتماعات إ�ش

شاد بها لتحديد  عمليات التصدير حسب الطلب يُْمِكن االسرت
موضوعات للمناقشة، كما يُْمِكن استخدام إمكانية وضع رايات 

. ن ن شخص�ي التحديد من أجل التواصل الفردي ب�ي

ن لمراجعة الحاالت  ف�ي ن والمرش ن المرشدين االجتماعي�ي ن التواتر[ ب�ي إجراء اجتماعات منتظمة ]ضمِّ
النشطة وتقديم التوجيه. 

ن معاً. 59  تحديد الموارد المعنية بإدارة الضغط أو الرعاية الذاتية أو االثن�ي

التكليف بالحاالت. طريقة تلقي الحاالت والتكليف بها.

** القدرة عىل تحديد الحاالت بأنها »شديدة الخطورة« هي 
عداد ولكنها ما زالت غري متاحة. إمكانية قيد االإ

طريقة التعامل مع الحاالت الشديدة الخطورة )وكيفية تحديدها(.

إمكانية الموافقة للموافقة عى استمارات إغاق الحاالت، 
ات االأداء  ات االأداء االأساسية )مجسات النبض/ مؤ�ش ومؤ�ش

االأساسية(. 
طريقة وتوقيت إغاق الحالة.

إمكانية الموافقة للموافقة عى خطط عمل الحاالت واستمارات 
إغاق الحاالت. 

غاق الحاالت. توضيح عملية الموافقة عى خطط عمل الحاالت والقوائم المرجعية الإ

إمكانية استخدام رايات التحديد. . ن ف�ي ن الرايات لتحديد المشكات/ االأسئلة/ الشواغل للمرش توقيت وطريقة وضع المرشدين االجتماعي�ي

ات االأداء االأساسية )مجسات النبض/  التكليف بالحاالت، ومؤ�ش
ات االأداء االأساسية(. مؤ�ش

الحد االأقى لعدد الحاالت القائمة للمرشد االجتماعي الواحد )متوسط نسبة المرشدين 
/ إجماىلي عدد الحاالت  ن ن والناجيات = إجماىلي عدد المرشدين االجتماعي�ي ن إىل الناج�ي االجتماعي�ي

النشطة. المقياس المرجعي: 15:1 حالة نشطة، وعى االأكرش 20:1(. 

ات االأداء االأساسية )مجسات النبض/  التكليف بالحاالت، ومؤ�ش
ات االأداء االأساسية(. مؤ�ش

ي يتوالها المرشد االجتماعي الواحد. 
الحد االأقى لعدد الحاالت الشديدة الخطورة ال�ت

ات  استمارة تعقيبات العميل، والتصدير حسب الطلب، ومؤ�ش
ات االأداء االأساسية(. االأداء االأساسية )مجسات النبض/ مؤ�ش

طريقة جمع وتحليل استقصاءات تعقيبات العميل.

التصدير حسب الطلب. طريقة عمل التحليل عى مستوى الحاالت باستخدام إمكانية التصدير حسب الطلب.

ي الجزء الثالث(.
ات االأداء االأساسية )نغطيها �ن مؤ�ش

ات االأداء االأساسية/ مجسات النبض: طريقة تحليلها واتخاذ القرارات  ي حالة استخدام مؤ�ش
�ن

امج )بناء القدرات مثاً(. بشأن إعداد الرب

ــن مــن رصــد جــودة  ي تمكِّ
ي +GBVIMS الــ�ت

ضافيــة �ف ، الجــزء الثالــث مــن الدليــل الُمصاِحــب لتطبيــق +GBVIMS، ســوف تطِلــع عــى الخصائــص الإ ي الجــزء التــاىلي
�ف

ف لديــك ومــن منظمتــك.  مــة مــن المرشــدين الجتماعيــ�ي الرعايــة المقدَّ

59 قد تشتمل هذه املوارد عىل تدريبات، ومواد كتابية، وحلقات عمل إلدارة الوقت أو الضغط، ودورات تعلُّم حول املوضوعات ذات الصلة )مثل املوازنة بني العمل والحياة، وتسوية النزاعات، وفتور التعاطف، والصدمة باإلنابة(، وزيارات من املرشف أو املستشار املعني برعاية طاقم العمل للمرشدين 

االجتامعيني يف املواقع التي يصعب الوصول إليها، وإمكانية الوصول إىل أحد خطوط املساعدة، ونُظُم دعم األقران، واالستشارات الفردية مع مستشار طاقم العمل يف املقر، واإلحاالت، إلخ(.
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لرصــد   GBVIMS + تطبيــق  اســتخدام  يمكنــك  كيــف  الثالــث:  الجــزء 
النــوع  العنــف املبنــي علــى  فــي تقديــم خدمــات إدارة حــاالت  الجــودة 

عــي  الجتما ا
1. اتخاذ القرارات اســتناداً إىل البيانات

ي كل مــرة، يمكنكــم اتخــاذ 
ي عــى النــوع االجتماعــي تتخــذون عــدداً هائــاً مــن القــرارات كل يــوم. و�ن

ي مجــال العنــف المبــ�ن
ن �ن إنكــم بصفتكــم مقدمــي خدمــات وممارســ�ي

ي عــى النــوع 
امــج المعنيــة بالعنــف المبــ�ن «( أو اختيــار تجميــع المزيــد مــن المعلومــات. وعندمــا يتعلــق االأمــر بإعــداد الرب القــرار عــى أســاس الحــدس )شــعور »داخــىي

ي تؤخــذ مــن لحظــة إىل 
ي هــذا المجــال( أن يقــود القــرارات الــ�ت

ي العمــل �ن
ة �ن االجتماعــي، قــد يســتطيع الحــدس لديكــم )الــذي عــادًة مــا يقــوم عــى ســنوات مــن الخــرب

ي كل الظــروف.
أخــرى وقــد يكــون أداة مفيــدة، ولكــن الحــدس وحــده ال يُْمِكــن أن يكــون العامــل الــذي تُتَخــذ القــرارات عــى أساســه �ن

 . ي اتخــاذ القــرارات عــى نحــو مســتنري
ليــس مــن الحكمــة أن تُبــ�ن القــرارات جميعهــا عــى أســاس الحــدس وحــده، خاصــًة عندمــا توجــد معلومــات يمكنهــا مســاعدتك �ن

ــات يكــون تثبتــك وفهمــك وتحديــدك  ــه مــن خــال البيان ، فإن ن
َّ ــق معــ�ي ي طري

ــدأ الســري بــك �ن ارة تب ــاً أو �ش ــه »بينمــا يســتطيع الحــدس أن يعطــي حســاً باطني ذلــك أن

ن 
ــة نســبة المرشــدين االجتماعيــ�ي فــراد �ني طاقــم العمــل لموازن

أ
ــد مــن اال ــال، قــد تملــك الحــس الباطــ�ني الــذي تحتاجــه لتوظيــف المزي للكميــات«.60 فعــى ســبيل المث

إىل العمــاء لديــك نظــراً إىل العمــل المطلــوب، ولكــن امتــاك المعلومــات )عــدد الحــاالت المفتوحــة والمغلقــة أو عــدد الحــاالت للمرشــد االجتماعــي الواحــد أو نســبة 

( ســوف يســاعدك عــى اتخــاذ قــرار أدق، ويكــون قــراراً يُْمِكــن اتخــاذه عــن ثقــة.  ن الحــاالت إىل المرشــدين االجتماعيــ�ي

ي شــعورك الداخــىي أو أن تَجَمــع معلومــات أكــرش عنــد اتخــاذك لقــرار برنامجــي؟ هنــاك عامــان مهمــان ال بــد مــن وضعهمــا 
د إذا كان عليــك أن تثــق �ن ولكــن كيــف تحــدِّ

ي تحــاول حلهــا؟ وحــ�ت اتخــاذ القــرار عــى 
ي االعتبــار. أوالً، هــل ستســاعدك المعلومــات )أو البيانــات( عــى اتخــاذ القــرار الصحيــح؟ ثانيــاً، مــا هــو ســياق المشــكلة الــ�ت

�ن

ة  ي مــن خــرب
ي الظاهــر، قــد يكــون عــى اســتنارة بفعــل معلومــات موضوعيــة ُجِمعــت ســابقاً. فمــا قــد تشــعر بأنــه حــدس قــد يــأ�ت

أســاس الحــدس، بينمــا قــد يبــدو ذاتيــاً �ن
61. ن

َّ ي موضــوع معــ�ي
تكونــت عــى مــدار الحيــاة �ن

ة. فهنــاك َمــن  ــًة باتخــاذ القــرار اســتناداً إىل الخــرب مــن بــاب التأكــد، هنــاك مجموعــة مــن المنظــورات عندمــا يتعلــق االأمــر باتخــاذ القــرارات اســتناداً إىل البيانــات مقارن

ون عــن ترددهــم  ِّ ي قراراتهــم. أمــا عــى الطــرف االآخــر مــن الطاولــة، فيوجــد َمــن يَهــزأون أو يعــرب
شــاد بهــا �ن يتبنــون بحمــاس اســتخدام البيانــات التخــاذ القــرارات أو لاسرت

دد نابعــاً مــن خــوف أو عــدم  دد لجديــرة بالتقديــر. فقــد يكــون الــرت عندمــا تُعــرَض عليهــم فكــرة اســتخدام البيانــات لهــذا الغــرض. وإن مصــدر أو مصــادر هــذا الــرت

ة«.62   ورة تقليــص تلــك الخــرب ة الحياتيــة إىل بيانــات دائمــاً مــا تســتلزم بالــ�ن ثقــة بفهــم وتفســري البيانــات أو عــزوف عــام عــن البيانــات، أو الأن »عمليــة تحويــل الخــرب

ي تبســيطها. 
ات أقــل أهميــة أو ُمباَلــغ �ن ي شــعوراً كأن هــذه الخــرب

وقــد يعطــي الســبب الثــا�ن

ــع  ــات م ن والناجي ــن الناجــ�ي ــرد م ــدم الف ــك أن تَخ ــتلِزم من ــل يَس نســانية الأن هــذا العم ن بالعمــل االجتماعــي والمســاعدة االإ ــ�ي ــة للمهني ــغ الصعوب ــك بال ــون ذل ــد يك ق

بــون، عــن حــق، لتأديــة عملنــا مــن منظــور أكــرش شــمولية وتمركــزاً عــى  ي مــر أو مــرت بهــا. فالمرشــدون االجتماعيــون مدرَّ
المراعــاة الواجبــة لتجــارب العنــف المعقــدة الــ�ت

ــل.  ي مــن ثــم تُحــى وتحلَّ
ي تُفِصــح عنهــا النســاء والفتيــات، الــ�ت

ال فاتــر للتجــارب الــ�ت ن ن والناجيــات. أمــا البيانــات، بالمقارنــة، فقــد تعطــي شــعوراً كأنهــا اخــرت الناجــ�ي

نــاً لقيــاس التقــدم أو االأثــر أو  وع تقريبــاً مكوِّ ي كل مــرش
نســانية، يمكنــك أن تَــرى �ن ومــع ذلــك، فإنــك ال يمكنــك إغفــال قــوة البيانــات. فبمجــرد النظــر إىل المبــادرات االإ

ــر أدلــة بشــأن أســئلة عــن مــا إذا كانــت تدخاتنــا منصفــة، وســهل الوصــول إليهــا، وفعالــة، ولهــا فعاليــة مــن حيــث التكلفــة.  التغيــري مــع مــرور الوقــت يوفِّ

ي تَخلــق عالمــاً أفضــل للنســاء 
إنــه مــع وجــود البيانــات باعتبارهــا أداة، ُمســتخَدمة بالطريقــة المناســبة، يمكنكــم أن تملكــوا القــوة. فهــي واحــدة مــن أفيــد االأدوات الــ�ت

والفتيــات. إن احتياجــات النســاء والفتيــات عنــد اســتبعادها مــن البيانــات، نكــون نحــد مــن قدرتهــن عــى أن يُســَمعن بطريقــة ال تَســتِغل قصتهــن أو تجربتهــن وكذلــك 

ي اســتخدام االأدوات المتاحــة لديكــم كي 
ــات تقتــىن ــات ومســؤولية تجــاه النســاء والفتي ي اســتخدام البيان

ــة �ن ــاك قــوة هائل ــات. فهن ًة إىل الناجي ــا�ش ي بالخدمــات مب
ــأ�ت ت

تكونــوا منا�يــن لهــن عــى أفضــل وجــه ُمْمِكــن. 

امــج أو طواقــم عمــل الرصــد  امــج أو منســقي ال�ب ــص لمديــري ال�ب ف للقيــام بذلــك عــى نحــو دقيــق. إنــه مخصَّ ــص للممارســ�ي هــذا الجــزء مــن التوجيهــات مخصَّ

ي عــى النــوع الجتماعــي: مقياســا نتائــج 
والتقييــم لتوفــ�ي التوجيهــات حــول كيفيــة اســتخدام ثــالث أدوات رئيســة لقيــاس برامــج إدارة حــالت العنــف المبــ�ف

ي +GBVIMS )أو مجســات النبــض(، واســتقصاءات تعقيبــات العميــل. فبــدلً 
ات الأداء الأساســية �ف ي عــى النــوع الجتماعــي، ومــؤ�ش

إدارة حــالت العنــف المبــ�ف

https://online.hbs.edu/blog/post/data-driven-decision-making .2019 60 كلية هارفارد لألعامل. مزايا اتخاذ القرارات استناداً إىل البيانات. 26 أغسطس/ آب

https://www.linkedin.com/pulse/data-vs-intuition-what-matters-more-when-making-big-decisions-imam .2018 61 رازي إمام. البيانات مقارنًة بالحدس: ما هو األهم عند اتخاذ القرارات الكبرية؟ موقع لينكد إن. 28 يونيه/ حزيران

62 كاثرين ديغنيزيو، لورين إف كالين. نسوية البيانات )Data Feminism(. مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 2020. ص 10.

https://online.hbs.edu/blog/post/data-driven-decision-making
https://online.hbs.edu/blog/post/data-driven-decision-making
https://www.linkedin.com/pulse/data-vs-intuition-what-matters-more-when-making-big-decisions-imam
https://www.linkedin.com/pulse/data-vs-intuition-what-matters-more-when-making-big-decisions-imam
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، يمكننــا العثــور عــى طــرق تجعــل البيانــات يُْمِكــن  ي عــى النــوع الجتماعــي لأنفســنا خوفــاً مــن ســوء التفســ�ي
مــن الحتفــاظ بالبيانــات المتعلقــة بالعنــف المبــ�ف

ي الســتخدام، بمــا يجعلنــا نملــك القــوة داخــل برامجنــا مــن أجــل اتخــاذ قــرارات 
جــراءات، وقويــة الأثــر، وفعالــة عــى نحــو أكــ�ب �ف ي اتخــاذ الإ

الســتناد إليهــا �ف

ي حيــاة النســاء والفتيــات. 
ي �ف يكــون لهــا أثــر إيجــا�ب

ي عــى النــوع االجتماعــي: مقياســا نتائــج 
ي المقــام االأول باســتخدام ثــاث أدوات رئيســة لقيــاس برامــج إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ــاه تتعلــق �ن التوجيهــات الــواردة أدن

ي +GBVIMS، واســتقصاءات تعقيبــات العميــل. وعــى الرغــم مــن أن هــذه التوجيهــات 
ات االأداء االأساســية �ن ي عــى النــوع االجتماعــي، ومــؤ�ش

إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي تطبيــق +GBVIMS فــإن توجيهــات كل مــن مقيــا�ي النتائــج وتعقيبــات العميــل يُْمِكــن اســتخدامها خــارج تطبيــق +GBVIMS أيضــاً. 
متعلقــة باســتخدامها �ن

ي عى النوع االجتماعي	6
أ . مقياســا نتائج إدارة حــاالت العنف المب�ن

ــى المخرجــات.  ن ع ــري ك ــاد الرت ــد اعت ــن القطــاع ق ــي، ولك ــوع االجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــال للعن ــن التصــدي المســؤول والفع ــاً م ــم جــزءاً مهم يشــكِّل الرصــد والتقيي

ــة  ــج الفوري ــات والنتائ ــة أو المنتجــات والســلع والخدم م ــة مقدَّ ن ــة معيَّ ــوا عــى تدخــل/ خدم ــون ليحصل ــن يُخَدم ــاس الذي ــدد الن ات تحــىي ع ــؤ�ش المخرجــات هــي م

مثلــة الموجــودة عــى ذلــك المتعلقــة بالعنــف المبــ�ني عــى النــوع االجتماعــي يشــتمل بعضهــا عــى عــدد العمــاء الذيــن يتلقــون 
أ

وع.64 واال ًة مــن المــرش الُمنَتجــة مبــا�ش

ــة.  ــة النســائية الموزَّع ــوازم الصحي ــب الل ، وعــدد حقائ ن ــ�ي ب ــل المدرَّ ــم العم ــراد طاق ــدد أف ــة، وع ــات النفســية االجتماعي ــات إدارة الحــاالت والخدم خدم

ات تقيــس  ي عــى النــوع االجتماعــي إىل تجــاوز حــدود قيــاس المخرجــات، إىل قيــاس النتائــج. والنتائــج هــي مــؤ�ش
يهــدف مقياســا رصــد نتائــج إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ــتوى  ــى مس ــة االأع ــام أو النتيج ــدف الع ي اله
ــهم �ن ــذي يس ــدم ال ات/ التق ــري ــك التغي ي ذل

ــا �ن ــج، بم نام ــات الرب ــل لمخرج ــطة االأج ــل والمتوس ة االأج ــري ات القص ــري التأث

نامــج.  للرب

ي عى النوع االجتماعي: 
هنــاك غايتــان رئيســتان لمقيا�ي رصد نتائج إدارة حاالت العنــف المب�ن

كرب ســناً والنســاء. . 1 ي عــى النوع االجتماعــي لدعم عملهم مع االأفراد من المراهقات االأ
ي مجــال العنــف المبــ�ن

ن �ن ن العاملــ�ي توفــري أداة للمرشــدين االجتماعيــ�ي
عــة عالية الجودة حول الوظائــف النفســية االجتماعية والوصمة عى مســتوى حاالت . 2 ي عــى النوع االجتماعــي ببيانات مجمَّ

إمــداد ِفــَرق التصــدي للعنــف المبــ�ن
 . امج عى نحو مســتنري ي إعداد الرب

دخــال التحســينات �ن العمــاء القائمــة لديهــم الإ

ــى  ــا ع ــور عليهم ــن العث ــان يُْمِك ــزء االأول، المقياس ي الج
ــور �ن ــو مذك ــا ه ــزء االأول. وكم ــرأ الج ــتخدامهما، اق ــة اس ــج وكيفي ــا�ي النتائ ــول مقي ــات ح ــن المعلوم ــد م لمزي

ــاالت.  ــب الح ــة تبوي ي عام
+GBVIMS �ن

كيفيــة تجميع وتحليل النتائج

ي ُجِمعــت 
ــ�ت ــات ال ــق للبيان ــح ذلــك الطري ــج وتحليلهــا. ســوف يَفَت ــع النتائ ــج )االســتبيانان(، ســتحتاج إىل تجمي ــا�ي النتائ ــات عــن مقي بمجــرد انتهائــك مــن جمــع االإجاب

امــج المعنيــة  ي إعــداد الرب
ي عــى النــوع االجتماعــي لديــك و�ن

ي ممارســات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن
َشــد بهــا �ن ي اتخــاذ االإجــراءات ويُسرت

كي تصبــح بيانــات يُســتَند إليهــا �ن

ي إجــراءات التشــغيل الموحــدة المعنيــة بــإدارة الحــاالت لديــك. 
بهــذا النمــط مــن العنــف عمومــاً. وال بــد أن يكــون ذلــك مشــموالً �ن

ي تُعطــى 
ح كل مــن مقيــاس الوظائــف النفســية االجتماعيــة ومقيــاس الشــعور بالوصمــة خطــوة بخطــوة عــن طريــق تحديــد واضــح للطريقــة الــ�ت المعلومــات التاليــة تـَـرش

بهــا النقــاط والخطــوات المطلوبــة لتحليــل النتائــج وتصويرهــا بيانيــاً. 

1. مقيــاس الوظائف النفســية االجتماعية 

ي اســتبيان مقياس الوظائف النفســية االجتماعية عى مقياس من خمــس نقاط، بالقيم التالية: 
تقــوم جميــع العنا� �ن

ليــس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة(	 

ء )1 نقطة(	  ي
صعــب بعض ال�ش

صعب )2 نقطة(	 

صعب جداً )3 نقطة(	 

صعــب للغايــة إىل درجة عدم اســتطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة(	 

ك�ب ســناً أو النساء الخطوة 1: احســب النتائج للفرد من المراهقات الأ

ي نهاية االســتمارة(.. 1
ي +GBVIMS يمكنــك أن تضيف يدوياً عدداً »درجة« �ن

ة كلها )�ن أِضــف النقــاط عــى مســتوى العنــا� العــرش

63 ملزيد من املعلومات حول املقياسني، انظر الجزء األول من هذه التوجيهات.

https://rescue.app.box.com/s/s7uf3rd8w788s5qvmbzowlby8ao6txsy 64

https://rescue.app.box.com/s/s7uf3rd8w788s5qvmbzowlby8ao6txsy
https://rescue.app.box.com/s/s7uf3rd8w788s5qvmbzowlby8ao6txsy
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ة. . 2 اقســم االإجماىلي عى عرش

إذا أَســَقطت الناجيــة واحــداً أو أكــرش مــن عنــا� االســتبيان، احســب متوســط درجــة النقــاط لاأســئلة المجــاب عنهــا فقــط. لتفعــل ذلــك، أِضــف النقــاط الخاصــة بجميــع 

االأســئلة المجــاب عنهــا، واقســم عــى إجمــاىلي عــدد االأســئلة المجــاب عنهــا. عــى ســبيل المثــال، إذا أجابــت الناجيــة عــن 8 أســئلة، اقســم المجمــوع عــى 8. 

ك�ب ســناً أو النســاء الخطوة 2: ف�ِّ النتائج للفرد من المراهقات الأ

مــة حســب  ي خطــة العمــل المصمَّ
اســتناداً إىل الدرجــات المحســوبة مــن الخطــوة 1، اســَتخِدم هــذا الجــدول لتحديــد الطريقــة المثــى لتفســري الدرجــة وامــِض ُقُدمــاً �ن

احتياجاتهــا الفرديــة. 

التفس�ي وإعداد خطة العمل الدرجة

ي إنجاز المهام. 
الناجية تواجه صعوبة من قليلة إىل منعدمة �ن من صفر إىل 1

ي إنجاز المهام.
ي بعض االأحيان قدراً متوسطاً من الصعوبة �ن

الناجية تواجه صعوبة ضئيلة و�ن

ي القيام بها )عى سبيل المثال، إذا أشارت إىل أن أحد العنا� 
ي االستبيان أصعب �ن

نة �ن ق مما إذا كانت الناجية أشارت إىل كون عنا� معيَّ تحقَّ
»صعب جداً«( واسأل الناجية إذا كانت هذه العنا� »االأصعب« يجب أن تكون محور خطة العمل الخاصة بها.

من 1 إىل 1,5

ي إنجاز المهام، عى االأقل بعض المهام. 
ة �ن الناجية تواجه صعوبات من متوسطة إىل كبري

ي خطة العمل الخاصة بالناجية. الِحظ أن 
سيكون مهماً أن تعمل مع الناجية للمساعدة عى تحديد أي من المهام ال بد من إعطائها االأولوية �ن

ي أعطتها الناجية درجات باعتبارها االأصعب ولكن قد تكون أيضاً المهام ذات الصلة االأكرب بالحياة 
ورة تلك ال�ت العنا� ال يجب أن تكون بال�ن

اليومية للناجية.

من 1,5 إىل 2,25

ي إنجاز المهام وغالباً قد تكون غري قادرة عى القيام بهذه المهام. 
ة �ن الناجية تواجه صعوبات كبري

ي خطة العمل الخاصة بالناجية. الِحظ أن 
سيكون مهماً أن تعمل مع الناجية للمساعدة عى تحديد أي من المهام ال بد من إعطائها االأولوية �ن

ي أعطتها الناجية درجات باعتبارها االأصعب ولكن قد تكون أيضاً المهام ذات الصلة االأكرب بالحياة 
ورة تلك ال�ت العنا� ال يجب أن تكون بال�ن

فيه، من أجل  اليومية للناجية. قد يكون من الُمستحَسن لمدير -أو مديرة- الحاالت أن يناقش الحاالت ذات الدرجات العالية للغاية مع مرش
الحصول عى مشورة إضافية حول كيفية دعم هؤالء الناجيات إذ قد تكون لديهن احتياجات متخصصة. 

من 2,25 إىل 4

ك�ب ســناً أو النســاء الخطوة 3: ف�ِّ التغي�ي مع مرور الوقت للفرد من المراهقات الأ

ي عــى النــوع االجتماعــي، وكانــت لديــك عــى االأقــل درجتــان للناجيــة مــع 
ي رفــاه الناجيــات عــى مــدار مــدة إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

إذا أردت أن تقيــس التحســنات �ن

ن متوســط  ن وحســاب الفــرق بــ�ي ي الجلســة الســابعة(، يمكنــك مقارنــة المتوســط لــكل مــن االســتبيان�ي
ي الجلســة الرابعــة ومــرة أخــرى �ن

مــرور الوقــت )عــى ســبيل المثــال �ن

الدرجــات.

ي أجريناهــا 
ي درجــات الناجيــة؟ اســتناداً إىل االختبــارات الــ�ت

اً« �ن اً« أو »كبــري اً »صغــري ن الدرجــات، كيــف تفــرِّ مــا إذا كان هــذا تغيــري بمجــرد انتهائــك مــن حســاب الفــرق بــ�ي

ح القاعــدة العامــة التاليــة:  ي االأردن وكينيــا، فإننــا نقــرت
�ن

ف الدرجات )الدرجة الثانية مطروحاً منها الدرجة الأوىل( الفرق ب�ي مستوى التغي�ي

من صفر إىل 0,17 صغري

من 0,18 إىل 0,66 متوسط

من 0,67 فما فوق كبري

ي المــرة الثانيــة 
ي المــرة االأوىل. و�ن

مثــال: َحَصــل الناجــي أو الناجيــة عــى درجــة متوســطها 3,5 عــى إجاباتهــا عــن مقيــاس الوظائــف النفســية االجتماعيــة عندمــا أجابــت �ن

ن 1,5. وفقــاً لجــدول  ن الدرجتــ�ي ن هاتــ�ي ي حصــل أو حصلــت عليهــا 2. فيكــون الفــرق بــ�ي
ي اســُتخِدم فيهــا مقيــاس الوظائــف النفســية االجتماعيــة، كانــت الدرجــة الــ�ت

الــ�ت

ي درجــات الناجــي أو الناجيــة. 
اً �ن اً كبــري ، يَُعــد هــذا تغيــري مســتوى التغيــري

ك�ب ســناً أو النســاء الخطوة 4: احســب النتائج عىل مســتوى عدد الحاالت القائمة للعديد من المراهقات الأ
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ي هــو االأنفــع )انظــر نمــوذج 
للحصــول عــى نظــرة عامــة جيــدة عــى الوظائــف النفســية االجتماعيــة عــى مســتوى عــدد الحــاالت القائمــة لديــك، يكــون التمثيــل المــر�أ

ي الشــكل 1 أدنــاه(. 65
ي �ن

الرســم البيــا�ن

ي باالأعمدة. أدناه يوجد نموذجان لطرق للنظر إىل التوزيع عى مســتوى عدد الحاالت القائمة: 
يوص بعمل عرض تصويري للتوزيع باســتخدام رســم بيا�ن

توزيــع الدرجــات مــن اســتخدام واحــد للمقيــاس. عــى ســبيل المثــال، يمكنــك عمــل مخطــط يحتــوي عــى جميــع الدرجــات عنــد خــط االأســاس أو مخطــط . 1

ي عــى النــوع 
دارة حالــة العنــف المبــ�ن ي الجلســة الرابعــة الإ

ي إحــدى المتابعــات )مثــاً، �ن
مختلــف يحتــوي عــى جميــع الدرجــات عنــد اســتخدام المقيــاس �ن

ي ذي االأعمــدة، 
ــا�ن ــة. وأســفل الرســم البي ــد كل مــن الدرجــات الُمْمِكن ــات عن ــاه عــدد الناجي ي ذو االأعمــدة )الشــكل 1( أدن

ــا�ن ــر الرســم البي االجتماعــي(. يُظِه

ــر، اســتخدام المتوســط فحســب قــد يخفــي الكثــري مــن االختــاف عــى  د متوســط الدرجــات عــى مســتوى جميــع الناجيــات. ولكــن تََذكَّ ــن عبــارة تحــدِّ ضمِّ

ــة  ــرب ســناً أو نســاء درجاتهــن عالي ــك عــدة مراهقــات أك ــاً، قــد تكــون لدي ــاً خاصــاً. فمث ــب اهتمام ــذي قــد يتطل ــك ال مســتوى عــدد الحــاالت القائمــة لدي

، عــى ســبيل المثــال عاجــات متخصصــة.  ي
ــة ولديهــن احتيــاج إىل دعــم إضــا�ن للغاي

ي االأســفل.
ي أدناه )الشــكل 1(، يَظَهر توزيع درجات خط االأســاس عى مســتوى عدد الحاالت القائمة مع متوســط الدرجات مذكوراً �ن

ي نموذج الرســم البيا�ن
�ن

هت إىل الناجيات أعداداً مختلفة من األسئلة، مبعنى إذا أجابت 5 نساء عن 8 أسئلة وأجابت 5 نساء عن 10 أسئلة، يجب وضعهن يف رسومات بيانية مختلفة وإال سيؤدي هذا إىل انحراف يف التوزيع. وإذا أَسَقطت واحدة فقط من الناجيات سؤااًل، قد  65 هناك قيد واحد ال بد من مالحظته: إذا ُوجِّ

يكون األكرث منطقية هو استبعادها من العرض التصويري.

7

1 إىل 0

15

1 إىل 1.5

14

2.25 إىل 4

10

1.5 إىل 2.25

الشكل 1: توزيع درجات خط االأساس لمقياس الوظائف النفسية 
االجتماعية عى مستوى عدد الحاالت القائمة

5

1 إىل 0

13

1 إىل 1.5

6

2.25 إىل 4

22

1.5 إىل 2.25

ي درجات الوظائف النفسية االجتماعية من 
الشكل 2: توزيع التغيري �ن

خط االأساس إىل المتابعة

ي درجة الوظائف النفســية االجتماعية عى مســتوى 46 عميلة: 2,33 
متوســط التغيري �ن

متوســط درجة خط االأســاس لمقياس الوظائف النفســية االجتماعية عى مســتوى 46 عميلة: 2,35

ــات . 2 ــن فئ ي كل م
ــات �ن ــدد الناجي ــاه إىل ع ــكل 2( أدن ــدة )الش ي ذو االأعم

ــا�ن ــم البي ــري الرس ــة. يش ــاس إىل المتابع ــط االأس ــن خ ــة م ي الدرج
ــري �ن ــع التغي توزي

د  ــدِّ ــارة تح ــن عب ــدة، ضمِّ ي ذي االأعم
ــا�ن ــم البي ــفل الرس ــن 2,25 إىل 4(. أس ــن 1,5 إىل 2,25 - م ــن 1 إىل 1,5 - م ــر إىل 1 - م ــن صف ــات م ــات )الدرج الدرج

ــتخِدم هــذا المتوســط فحســب؟  ــاذا ال نَس ــل. لم ن عــى االأق ــ�ي ــاس مرت ن عــن المقي ي أجــ�ب
ــا�ت ــات ال ــع الناجي ي الدرجــة عــى مســتوى جمي

ــري �ن متوســط التغي

قــد يخفــي الكثــري مــن االختــاف عــى مســتوى عــدد الحــاالت القائمــة لديــك الــذي قــد يتطلــب اهتمامــاً خاصــاً. فعــى ســبيل المثــال، قــد تكــون لديــك 

 . ي
ــم إضــا�ن ــن إىل دع ــا يشــري إىل احتياجه ي الدرجــة صغــري جــداً، مم

ــري �ن ــن تغي ــن م ــا لديه ــناً أو نســاء وم ــرب س ــات أك ــدة مراهق ع

ي درجــات الوظائــف النفســية االجتماعيــة عــى مســتوى عــدد الحــاالت القائمــة مــع متوســط التغيــري 
ي أدنــاه )الشــكل 2(، يَظَهــر توزيــع التغيــري �ن

ي نمــوذج الرســم البيــا�ن
�ن

ي االأســفل.
مذكــوراً �ن
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2. مقياس الشــعور بالوصمة

تقوم أســئلة الشــعور بالوصمة66 عى مقياس من أربع نقاط، بالقيم التالية:

ال عــى االإطاق )صفر نقطة( 	 

ء قليل )1 نقطة( 	  ي
�ش

قدر متوســط )2 نقطة(	 

اً )3 نقطة(	  كثري

ك�ب ســناً أو النساء الخطوة 1: احســب النتائج للفرد من المراهقات الأ

ي نهاية االســتمارة(.. 1
ي +GBVIMS يمكنــك أن تضيف يدوياً عدداً »درجة« �ن

ة كلها )�ن أِضــف النقــاط عــى مســتوى العنــا� العــرش
ة. . 1 اقســم االإجماىلي عى عرش

إذا أَســَقطت الناجيــة واحــداً أو أكــرش مــن عنــا� االســتبيان، احســب متوســط درجــة النقــاط لاأســئلة المجــاب عنهــا فقــط. لتفعــل ذلــك، أِضــف النقــاط الخاصــة بجميــع 

االأســئلة المجــاب عنهــا، واقســم عــىل إجمــاىلي عــدد االأســئلة المجــاب عنهــا. عــى ســبيل المثــال، إذا أجابــت الناجيــة عــن 8 أســئلة، اقســم المجمــوع عــى 8. 

ك�ب ســناً أو النســاء الخطوة 2: ف�ِّ النتائج للفرد من المراهقات الأ

مــة حســب  ي خطــة العمــل المصمَّ
اســتناداً إىل الدرجــات المحســوبة مــن الخطــوة 1، اســَتخِدم هــذا الجــدول لتحديــد الطريقــة المثــى لتفســري الدرجــة وامــِض ُقُدمــاً �ن

احتياجاتهــا الفرديــة.  

التفس�ي وإعداد خطة العمل الدرجة

الناجية لديها شعور بالوصمة من قليل إىل منعدم. من صفر إىل 1

الناجية لديها قدر من الشعور بالوصمة من ضئيل إىل متوسط. 
ي االستبيان أصعب )عى سبيل المثال، إذا أشارت إىل أن أحد العنا� »صعب جداً«( 

نة �ن ق مما إذا كانت الناجية أشارت إىل كون عنا� معيَّ تحقَّ
واسأل الناجية إذا كانت هذه العنا� »االأصعب« يجب أن تكون محور خطة العمل الخاصة بها.

من 1 إىل 2

ي إنجاز المهام.
ة �ن الناجية تواجه صعوبات من متوسطة إىل كبري

من المحتمل أن تكون الناجية لديها صعوبات متعلقة بعدة مشاعر مرتبطة بالشعور بالوصمة. سيكون مهماً أن تعمل مع الناجية للمساعدة 
ي 

ورة تلك ال�ت ي خطة العمل الخاصة بالناجية. الِحظ أن العنا� ال يجب أن تكون بال�ن
عى تحديد أي من المشاعر ال بد من إعطائها االأولوية �ن

أعطتها الناجية درجات باعتبارها االأصعب ولكن قد تكون أيضاً المشاعر والتجارب ذات الصلة االأكرب بالحياة اليومية للناجية. 

من 2 إىل 3

ي 
ــ�ت ــة ال ــرة الثاني ي الم

ــرة االأوىل. و�ن ي الم
ــت �ن ــا أجاب ــة عندم ــعور بالوصم ــاس الش ــن مقي ــا ع ــى إجاباته ــطها 3,5 ع ــة متوس ــى درج ــة ع ــي أو الناجي ــل الناج ــال: َحَص مث

 ، ن 1,5. وفقــاً لجــدول مســتوى التغيــري ن الدرجتــ�ي ن هاتــ�ي ي حصــل أو حصلــت عليهــا 2. فيكــون الفــرق بــ�ي
اســُتخِدم فيهــا مقيــاس الشــعور بالوصمــة، كانــت الدرجــة الــ�ت

ي درجــات الناجــي أو الناجيــة. قــد يكــون االنتقــال مــن مســتويات عاليــة مــن الشــعور بالوصمــة إىل شــعور قليــل أو منعــدم بالوصمــة مفيــداً 
اً �ن اً كبــري يَُعــد هــذا تغيــري

ي المناقشــات مــع الناجيــة مــع مــرور الوقــت.   
�ن

ك�ب ســناً أو النســاء الخطوة 3: ف�ِّ التغي�ي مع مرور الوقت للفرد من المراهقات الأ

ي عــى النــوع االجتماعــي، وكانــت لديــك عــى االأقــل 
ي تجــارب الناجيــات مــن حيــث الشــعور بالوصمــة أثنــاء إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

إذا أردت أن تقيــس التغيــري �ن

ن وحســاب الفــرق  ــة المتوســط لــكل مــن االســتبيان�ي ي الجلســة الســابعة(، يمكنــك مقارن
ي الجلســة الرابعــة و�ن

ــان للناجيــة مــع مــرور الوقــت )عــى ســبيل المثــال �ن درجت

ن الدرجــات.  بــ�ي

 doi:10.1258/jrsm.95.2.72 .76-72 :)2(95 ،2002 .يشري إىل الشعور بالعار وتوقُّع التمييز الذي ينع الناس من التحدث عن تجاربهم ويوقفهم عن طلب املساعدة«. إيه جيه غراي. الوصمة يف الطب النفيس. مجلة الجمعية امللكية للطب )66 »الشعور بالوصمة )الوصمة الداخلية أو وصم الذات
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ن الدرجات: ح القاعدة العامة التالية لتقييم مســتوى التغيري ب�ي ي االأردن وكينيا، فإننــا نقرت
ي أجريناهــا �ن

اســتناداً إىل االختبــارات الــ�ت

ف الدرجات )الدرجة الثانية مطروحاً منها الدرجة الأوىل( الفرق ب�ي مستوى التغي�ي

من صفر إىل 0,2 صغري

من 0,2 إىل 1,2  متوسط

من 1,2 فما فوق  كبري

ك�ب ســناً أو النســاء الخطوة 4: احســب النتائج عى مســتوى عدد الحاالت القائمة للعديد من المراهقات الأ

ي هــو االأنفــع )انظــر نمــوذج 
ــل المــر�أ ــك، يكــون التمثي ــدة عــى تجــارب الشــعور بالوصمــة عــى مســتوى عــدد الحــاالت القائمــة لدي للحصــول عــى نظــرة عامــة جي

ــاه(.   ي الشــكل 2 أدن
ي �ن

ــا�ن الرســم البي

ي كل مــن فئــات 
شــارة إىل عــدد الناجيــات �ن ي ذو االأعمــدة يمكنــه االإ

مــرة أخــرى، يــوص بعمــل عــرض تصويــري للتوزيــع باســتخدام رســوم بيانيــة باالأعمــدة. الرســم البيــا�ن

د المتوســط عــى مســتوى جميــع  ــن عبــارة تحــدِّ ي ذي االأعمــدة، ضمِّ
الدرجــات )متوســط الدرجــات مــن صفــر إىل 1 - مــن 1 إىل 2 - مــن 2 إىل 3(. وأســفل الرســم البيــا�ن

الناجيــات.

*لماذا ال نَســتخِدم المتوســط فحســب؟ قد يخفي الكثري من االختالف عىل مســتوى عدد الحاالت القائمة لديك الذي يتطلب اهتماماً خاصاً. 

أدنــاه يوجــد نموذجــان لطرق للنظر إىل توزيع درجات مقياس الشــعور بالوصمة عى مســتوى عدد الحاالت القائمة:

توزيــع الدرجــات مــن اســتخدام واحــد للمقيــاس. عــى ســبيل المثــال، يمكنــك عمــل مخطــط يحتــوي عــى جميــع الدرجــات عنــد خــط االأســاس أو مخطــط . 1

ي عــى النــوع 
دارة حالــة العنــف المبــ�ن ي الجلســة الرابعــة الإ

ي إحــدى المتابعــات )مثــاً، �ن
مختلــف يحتــوي عــى جميــع الدرجــات عنــد اســتخدام المقيــاس �ن

ــن  ي ذي االأعمــدة، ضمِّ
ــا�ن ــة. وأســفل الرســم البي ي ذو االأعمــدة )الشــكل 3( عــدد الناجيــات عنــد كل مــن الدرجــات الُمْمِكن

ــا�ن ــر الرســم البي االجتماعــي(. يُظِه

د متوســط الدرجــة عــى مســتوى جميــع الناجيــات. عبــارة تحــدِّ

ي أدنــاه درجــات خــط االأســاس لمقيــاس الشــعور بالوصمــة عــى مســتوى عــدد الحــاالت القائمــة مــع متوســط درجــة خــط االأســاس مذكــوراً 
يعطــي نمــوذج الرســم البيــا�ن

ي االأســفل.
�ن

4

1 إىل 0

3

1 إىل 2

8

2 إىل 3

الشكل 3:مقياس الشعور بالوصمة 

متوســط مقياس الشــعور بالوصمة عى مستوى 15 عميلة: 1,87

ــات . 2 ــن فئ ي كل م
ــات �ن ــدد الناجي ــاه إىل ع ــكل 4( أدن ــدة )الش ي ذو االأعم

ــا�ن ــم البي ــري الرس ــة. يش ــاس إىل المتابع ــط االأس ــن خ ــة م ي الدرج
ــري �ن ــع التغي توزي

د  ــدِّ ــارة تح ــن عب ــدة، ضمِّ ي ذي االأعم
ــا�ن ــم البي ــفل الرس ــن 2,25 إىل 4(. أس ــن 1,5 إىل 2,25 - م ــن 1 إىل 1,5 - م ــر إىل 1 - م ــن صف ــات م ــات )الدرج الدرج

ــر، مجــرد اســتخدام المتوســط قــد  ن عــى االأقــل. ولكــن تََذكَّ ن عــن المقاييــس مرتــ�ي ي أجــ�ب
ي الدرجــة عــى مســتوى جميــع الناجيــات الــا�ت

متوســط التغيــري �ن

يخفــي الكثــري مــن االختــاف عــى مســتوى عــدد الحــاالت القائمــة لديــك الــذي قــد يتطلــب اهتمامــاً خاصــاً. فعــى ســبيل المثــال، قــد تكــون لديــك عــدة 

. ي
ــا يشــري إىل احتياجهــن إىل دعــم إضــا�ن ي الدرجــة صغــري جــداً، مم

ــري �ن ــن تغي ــا لديهــن م ــرب ســناً أو نســاء وم ــات أك مراهق



GBVIMS+ COMPANION GUIDE 47

4

1 إىل 0

3

1 إىل 2

8

2 إىل 3

ي درجات الوصمة للناجيات
الشكل 4: توزيع التغيري �ن

الشهر / السنة

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ــن منذ بدأنا نتقابل. كيف تشــعرين؟« المرشــد االجتماعي: »يبدو أن شــعورِك بالرفاه قد تحسَّ

ي لبعــض الوقــت لــم أكــن قــد فكــرت فيمــا كنــت أشــعر بــه عندمــا جئــت إىل هنــا 
ي الواقــع لطيــف حقــاً أن أعــرف الأنــ�ن

الناجيــة: »نعــم، إنــه �ن

». للمــرة االأوىل. لطيــف أن أرى مــدى التحســن الــذي حــدث ىلي

ــه كي  ــا فعل ــا يمكنن ــن أنن ــذي تعتقدي ــا ال ــف تشــعرين؟ م ــل. كي ــا نتقاب ــذ بدأن ــن من ــاه ال يتحسَّ ــدو أن شــعورِك بالرف ــي: »يب ــد االجتماع المرش

ــِك بشــكل أفضــل؟« ندعم

ــا االآن  ــم تتيــر وأن ي ل ــق الخاصــة �ب ي لحــل مشــكات التوثي
ــ�ت ــد يكــون الأن إحال ــه ق ــد أن ــن. أعتق ــاً بتحسُّ ي ال أشــعر حق

ــ�ن ــة: »نعــم، إن الناجي

ــة.«  ضافي ــات االإ ــن الصعوب ــري م أواجــه الكث

المرشــد االجتماعي: »هل يســاعدِك إن اصطحبتك إىل هناك؟«

الناجيــة: »نعــم، وربما إحالة إىل مكان مختلف.«

ي درجة الشــعور بالوصمة عى مســتوى 15 عميلة: 2,3
متوســط التغيري �ن

النتائج اسَتخِدم 

ن  ــ�ي ــدين االجتماعي ــري أداة للمرش ــى توف ــاعدة ع ــي المس ــي. االأوىل ه ــوع االجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــاالت العن ــج إدارة ح ــد نتائ ــا�ي رص ــتان لمقي ــان رئيس ــاك غايت هن

ــرب ســناً والنســاء.  ــات االأك ــن المراهق ــراد م ــع االأف ــم م ــي لدعــم عمله ــوع االجتماع ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ي مجــال العن

ن �ن ــ�ي العامل

ــن  ــة يُْمِك ــذي تحــرزه الناجي ــاس التقــدم ال ــة. إن قي ــن اســتخدامهما لتيســري المناقشــات مــع الناجي ن عــى أســاس فــردي، ويُْمِك ــل المقياســ�ي ــن تحلي لهــذا الغــرض، يُْمِك

شــاد بــه  اتيجيات الدعــم النفــ�ي االجتماعــي عــى يــد المرشــد االجتماعــي وإعــداد خطــة العمــل عــى يــد العميــل. ويُْمِكــن االسرت ن توجيــه اســرت ي تحســ�ي
شــاد بــه �ن االسرت

ــة نفســية أعــى مســتوى، توخــى  ــة صحي ــة إىل رعاي شــارة إىل حاجــة محتمل ــن اســتخدامه لاإ ــه يُْمِك كذلــك فيمــا يتعلــق باحتياجــات االإحــاالت وفعاليتهــا. ولكــن بينمــا أن

ي قــد تكــون الناجيــة 
اض أن الدرجــة المنخفضــة تتطلــب تلقائيــاً إحالــة للرعايــة الصحيــة النفســية، إذ إنــه اســتناداً إىل تلــك الجوانــب مــن الوظائــف الــ�ت الحــذر مــن افــرت

ء قــد يكــون إطــاع  ي
ي إظهــار التقــدم مــع مــرور الوقــت، وهــو �ش

ة فيهــا، قــد يشــري ذلــك إىل احتيــاج إىل نــوع آخــر مــن الخدمــات. ويُْمِكــن أيضــاً اســتخدامه �ن متعــرش

الناجيــات عليــه مفيــداً.  

ن من الســيناريوهات.  دعنا ننظر إىل اثن�ي

اتيجيات الدعــم النفــ�ي االجتماعــي عــى يــد مديــر الحالــة وإعــداد خطــة  ن توجيــه اســرت ي تحســ�ي
شــاد �ن ، يُْمِكــن بقيــاس التقــدم مــع بعضكمــا االسرت ن ي كا الســيناريوه�ي

�ن

عــة عاليــة الجــودة حــول  ي عــى النــوع االجتماعــي ببيانــات مجمَّ
العمــل عــى يــد الناجيــة. أمــا الغايــة الثانيــة لمقيــا�ي النتائــج فهــي إمــداد ِفــَرق التصــدي للعنــف المبــ�ن

 . امــج عــى نحــو مســتنري ي إعــداد الرب
الوظائــف النفســية االجتماعيــة والشــعور بالوصمــة عــى مســتوى حــاالت العمــاء القائمــة لديهــم كي يكــون إدخــال التحســينات �ن

ــاس  ــة ومقي ــف النفســية االجتماعي ــاس الوظائ ــن مقي ي ُجِمعــت م
ــ�ت ــة ال ــج االإجمالي ــش النتائ ــل وتُناَق ــة، أن تحلَّ ــة الثاني ــق هــذه الغاي ــكان، لتحقي ــة بم ــن االأهمي ــه م وإن

يعطي النموذج أدناه نظرة عامة عى مقياس الشــعور بالوصمة عى مســتوى عدد الحاالت القائمة. 
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دة الهويــة67 الــ�تي يعطيهــا مقياســا رصــد النتائــج يُْمِكــن  ي اتخــاذ االإجــراءات. والنتائــج االإجماليــة غــري المحــدَّ
الشــعور بالوصمــة لوضــع توصيــات يُْمِكــن االســتناد إليهــا �ن

، ولتنــاول احتياجــات النســاء والفتيــات الناجيــات مــن  ي عــى النــوع االجتماعــي عــى نحــو مســتنري
ي نُُهــج إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

دخــال التحســينات �ن اســتخدامها الإ

ن  ف بالنظــر عــى مســتوى عــدد الحــاالت القائمــة لــدى الخاضعــ�ي نامــج أو عــى يــد المــرش هــذا النمــط مــن العنــف بصــورة أفضــل. وهــذا يُْمِكــن فعلــه عــى يــد مديــر الرب

. وبشــكل أكــرش تحديــداً، قــد تشــمل هــذه االإجــراءات:  افهــم المبــا�ش �ش الإ

ي عى النوع االجتماعي 	 
ي رفــاه المراهقــات االأكــرب ســناً أو المرأة مع مرور الوقت عى مســتوى عدد الحاالت القائمة، أثناء إدارة حاالت العنــف المب�ن

قيــاس التغيــري �ن

ي الجلســة الســابعة(.
ي الجلســة الرابعة ومرة أخرى �ن

ن عى االأقل، عى ســبيل المثال �ن )*يتطلب أن تكون الناجيات كل منهن قد أجابت االســتبيان مرت�ي

ي عى النوع االجتماعي الأصحاب المصلحة )ومنهم النســاء والفتيات أنفســهن( أو الجهات المانحة.	 
إعــداد التقاريــر حــول نتائــج إدارة حــاالت العنف المب�ن

ة من حيث الرفاه النف�ي االجتماعي والشــعور بالوصمة. يُْمِكــن تحليل ذلك عن طريق ربط 	  ي لديها تحديات كبري
تحديــد الفئــات الفرعيــة مــن النســاء والفتيــات ال�ت

ي االحتياجات. 
درجــات مقيــا�ي النتائــج مع بيانات أخرى من تطبيق +GBVIMS، ســواء أكانــت معلومات جغرافية أو خصائص ديمغرافيــة، لتحديد االختافات �ن

(، قد يَنُظر هذا إىل مســتويات تحصيل الدرجات فيما يتعلق بالمواقع المتأثرة بفعل نزاعات حديثة أو نشــطة، النســاء االأكرب ســناً،  كمثال )غري تفصيىي

ي تحصيــل الدرجات من حيث عاقتها بمســارات االإحالة. قد تســاعد هذه المعلومات عــى تحديد الثغرات الخدمية أو 
ات �ن المراهقــات، أو النظــر إىل التغيــري

ن احتماالت أخرى، أيضاً.  ي تحول دون الوصــول إىل الخدمات، من ب�ي
العوائــق الــ�ت

دعنا ننظر إىل ســيناريو آخر: 

ي ملفــات إكســل دون إجــراء الفحــص عليهــا، ومجــرد عمــل حســبة �يعــة للدرجــات غالبــاً ال 
بصــورة عامــة، البيانــات ليــس الهــدف منهــا أن تســتقر عــى االأوراق أو �ن

يكفــي. إنــه لمــن الحاســم، الأي بيانــات تُجَمــع، أن تُجــرى الحســابات عليهــا وتُنشــأ العــروض التصويريــة لهــا وكذلــك أن تُناَقــش هــذه الحســابات والعــروض عــى نحــو 

نــة. نامجيــة/ المتابعــات المعيَّ شــارة إىل توصيــات بمزيــد مــن االإجــراءات الرب دقيــق وشــامل الســتخاص مدلولهــا، مــع االإ

ب . مجســات النبض )مؤشــرات األداء األساســية(

ي عمليــة مــا. بعبــارة واضحــة، 
دة مســبقاً. إنهــا تعمــل باعتبارهــا وســيلة لقيــاس االأداء �ن ات االأداء هــي قيــم قابلــة للقيــاس تُظِهــر كيفيــة تحقيقنــا للغايــات المحــدَّ مــؤ�ش

ات االأداء  ــؤ�ش ــتويات االأداء. م ــم مس ــة لفه ــاب المصلح ــة الأصح ــري طريق ــق توف ــن طري ــداف ع ــتناداً إىل االأه ــدم اس ــاس التق ــتخدامها لقي ــن اس ات يُْمِك ــؤ�ش ــذه الم ه

ي 
ات تلقائيــاً بنــاًء عــى المعلومــات الُمدَخلــة �ن ات االأداء االأساســية«. وتُحَســب هــذه المــؤ�ش ي قســم »مجســات النبــض/ مــؤ�ش

ي تطبيــق +GBVIMS �ن
نــة �ن االأساســية مضمَّ

 . ن ي +GBVIMS عــى يــد المرشــدين االجتماعيــ�ي
الحــاالت والحــوادث �ن

ــا. فعــى ســبيل  ــا لغاياته ــك أو عــدم بلوغه ــوغ منظمت ــة بل ــري منظــور شــموىلي حــول كيفي ــات أخــرى لتوف ــة بمعلوم ــون مقرون ات االأداء االأساســية أن تك ــؤ�ش ــاج م تحت

ي ذلــك الشــهر. ومــع ذلــك، حــ�ت فيمــا يخــص مثــاالً بســيطاً كهــذا، 
ي عالــم االأعمــال التجاريــة، قــد يَنُظــر مــؤ�ش االأداء االأســا�ي إىل عــدد الزبائــن الجــدد �ن

المثــال، �ن

ات وحــده ال يســتطيع إخبــارك أن عملــك التجــاري ناجــح. فوجــود 100 زبــون ال  ي القليــل مــن المــؤ�ش
توجــد حاجــة إىل التفســري الصحيــح. إن النظــر إىل واحــد أو حــ�ت

ــر إقــران عــدد الزبائــن الجــدد لــكل شــهر بالمبلــغ الــذي  ة دوالرات. فيوفِّ ي يحققهــا وجــود 10 زبائــن ينفقــون عــرش
ينفقــون ســوى ســنت واحــد ليــس بالقيمــة نفســها الــ�ت

ينفقــه كل زبــون منظــوراً أدق وأشــمل بكثــري حــول نجــاح العمــل التجــاري. 

ي إن أردت( للتقــدم المحــرز  ات االأداء االأساســية ال تعمــل عــى النحــو المــراد عندمــا تصبــح هــي الغايــة، أو الهــدف. إنهــا ببســاطة عبــارة عــن مــؤ�ش )فحــص طــ�ب مــؤ�ش

ن والناجيــات  ء ضــار يكــون مــن شــأنه إعاقــة التحســن للناجــ�ي ي
دة. فــإذا أصبــح مــؤ�ش االأداء االأســا�ي هــو نفســه الهــدف، قــد يتحــول إىل �ش تجــاه تحقيــق أهــداف محــدَّ

ات  ــا فقــط عــى واحــد مــن مــؤ�ش ات االأداء االأساســية. عــى ســبيل المثــال، إذا ركزن ي ترمــي إليهــا مــؤ�ش
ن معــاً، وهــي االأمــور الــ�ت ي الخدمــات أو االثنــ�ي

أو التحســينات �ن

ي الموقــع الواحــد( لكــن لــم نأخــذ نظــرة 
ي كل شــهر �ن

ي تُغَلــق �ن
ي عــى النــوع االجتماعــي الــ�ت

االأداء االأساســية لمعــدل إغــاق الحــاالت )بمعــ�ن عــدد حــاالت العنــف المبــ�ن

ات أداء أساســية أخــرى مهمــة والغايــات المرتبطــة بهــا )مثــل تأخــر الوصــول إىل الخدمــات المتخصصــة، والنســبة المئويــة  أوســع ونجــس النبــض فيمــا يتعلــق بمــؤ�ش

هــا مــن المعلومــات الســياقية(، فإننــا قــد نكــون نَخلــق بذلــك عــن غــري عمــد  ي قــد اكتملــت خطــة عمــل الحالــة الخاصــة بهــا، ومعــدل رضــا العمــاء أو غري
للحــاالت الــ�ت

ي عــى النــوع االجتماعــي كي يغلقــوا ملفــات الحــاالت وينهــوا جلســات إدارة حــاالت العنــف 
ي مجــال العنــف المبــ�ن

ن �ن ن العاملــ�ي ضغطــاً مضــاداً عــى المرشــدين االجتماعيــ�ي

ي هــذه المنطقــة كانــت لديهــا 
ة �ن ي الشــهور االأربعــة االأخــري

ــاك عــدد مــن الحــاالت �ن ــا هن نامــج: »بالنظــر إىل الحــاالت القائمــة لدين ــر ال�ب مدي

ــه هــذا؟« ي الشــعور بالوصمــة. لنتحــدث عــن الحــاالت الموجــودة لديــك. مــا الــذي قــد يَعني
ة �ن ــادات كبــري زي

ي مشــاوراتنا بشــأن الحاالت أن المجتمع المحىي ينبذ الناجيات.«
المرشــد االجتماعي: »أعتقد بناًء عى ما ســمعته كذلك �ن

ورة مشــكلة نســتطيع حلهــا بــإدارة الحــاالت، لكــن دعنــا نتحــدث عــن طــرق للدعــوة  ف عــى العمــل مــع الحــاالت: »هــذه ليســت بالــ�ن المــ�ش

». إىل إعــداد برامــج لتحويــل المفاهيــم الجنســانية مــن أجــل المجتمــع المحــىي

دة للهوية، أرقام الهواتف، أرقام تحديد الهوية املنفردة )مثل أرقام الهوية الوطنية(، إلخ. دة الهوية يجب أال تشمل: األسامء األوىل لألشخاص، األسامء األخرية لألشخاص، تواريخ امليالد، العناوين أو املواقع عىل نظام تحديد املواقع العاملي GPS، الصور املحدِّ 67 البيانات غري املحدَّ
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وريــاً.  نهــاء العمليــة. لذلــك، يكــون الَنْهــج الشــموىلي والمراعــي للفــوارق الدقيقــة �ن ي عــى النــوع االجتماعــي مــع الناجــي أو الناجيــة قبــل أن يكــون لديهــم ارتيــاح الإ
المبــ�ن

امــج وعــن نمــاذج تقديــم الخدمــات لدينــا عندمــا تفــرَّ تلــك  ىلي لبعــض المعلومــات االأساســية، نســتطيع اتخــاذ قــرارات أكــرش اســتنارة عــن إعــداد الرب
ــع االآ إننــا، بالتتبُّ

ــن االســتناد  ــد، ويُْمِك ــَ� المفي م الُمخت ة، تقــدِّ ي شــكل ماحظــات. فهــي قصــري
ــاً شــكل مــن أشــكال التواصــل �ن ات االأداء االأساســية هــي حق ــن. مــؤ�ش المعلومــات بتمعُّ

ات االأداء االأساســية عــى فهــم الكفــاءة، والفعاليــة، والجــودة،  ي حالــة تطبيــق +GBVIMS، تســاعدنا مــؤ�ش
ي اتخــاذ االإجــراءات عنــد وجــود التفســري الصحيــح. و�ن

إليهــا �ن

وُحســن التوقيــت، واالســتفادة مــن الخدمــات. 

ات تعطينــا معلومــات يمكنهــا مســاعدتنا  ن المــؤ�ش
أ

ساســية« ال
أ

داء اال
أ

ات اال ساســية باســم »مجســات النبــض/ مــؤ�ش
أ

داء اال
أ

ات اال ي تطبيــق +GBVIMS،68 نشــري إىل مــؤ�ش
�ن

ــر لنــا تحديثــاً بشــأن التقــدم ويعطينــا الخطــوات التاليــة  نامــج، بمــا يوفِّ عــى اتخــاذ قــرارات باالســتناد إىل البيانــات عــى نحــو أكــرش اســتنارة، إذ إنهــا تجــس نبــض الرب

 . ي
المطلوبــة لبلــوغ الهــدف النهــا�أ

ي ذلك؟ 
ي البدء �ن

كيــف يمكن�ن

ات  ــاج إىل تدريــب طاقــم العمــل عــى مــؤ�ش ــدأ ســوف تحت ي تطبيــق +GBVIMS!69 كي تب
ــاً مــن أجلــك �ن ات االأداء االأساســية مشــمولة تلقائي الخــرب الســار هــو أن مــؤ�ش

ــدأ.  ــ�تي ســوف تســتطلعها لتب ات هــي ال ــد أي مــن هــذه المــؤ�ش االأداء االأساســية70 وتحدي

ي عــى النــوع االجتماعــي ال يُنتَظــر منهــا النظــر إىل كل 
امــج المعنيــة بالعنــف المبــ�ن ات االأداء االأساســية. الرب ي اســتعراض مــؤ�ش

يــوص بشــدة أن تبــدأ عــى نحــو بســيط �ن

، نصــف  ة لاســتعراض )شــهري، فصــىي د فــرت ــًة وحــدِّ ات هــي االأكــرش صل ي برنامجــك أي المــؤ�ش
د �ن ــك، حــدِّ ات االأداء االأساســية كل أســبوع. عوضــاً عــن ذل مــن مــؤ�ش

ســنوي، ســنوي(. 

ات االأداء االأساســية؟ َمن يملك صلحية الوصول إىل مؤ�ش

ــه اتباعــاً لمبــدأ الحاجــة  ات االأداء االأساســية. مــع ذلــك، فإن جميــع أفــراد طاقــم العمــل الذيــن لديهــم صاحيــة للوصــول إىل +GBVIMS يمكنهــم الوصــول إىل مــؤ�ش

ن  ــن الُمســتخِدم�ي ــة م ات حســب كل مجموع ــؤ�ش ــر الم ــة، إذ إن النظــام ســوف يُظِه ــدى الغالبي ات االأداء االأساســية محــدودة ل ــؤ�ش ــات م ــة، ســتكون معلوم إىل المعرف

افــه  �ش ن الإ ات الموجــودة لــدى الخاضعــ�ي فــة- يســتطيع أن يَــرى المــؤ�ش ف -أو المرش نامــج بأكملــه. فعــى ســبيل المثــال، المــرش ي إدارة الحــاالت(، ولــدى الرب
�ن )لــدى مــرش

عــة عــى مســتوى المنظمــة.  ات المجمَّ ــرى المــؤ�ش نامــج يســتطيع أن يَ ــر الرب ، ومدي المبــا�ش

ات االأداء االأساســية؟  َمن الذي يجب عليه تحليل مؤ�ش

ات االأداء االأساســية القائمــة عــى أســاس االأدوار لفهــم الحــاالت الموجــودة لديهــم، فــإن التحليــل االإجمــاىلي  بينمــا يســتطيع المرشــدون االجتماعيــون اســتخدام مــؤ�ش

نامــج.  ي الرب
نامــج عــى يــد مديــر -أو مديــرة- إذ إنــه يســتطيع أن يَــرى معلومــات عــن جميــع الحــاالت �ن ات يجــب أن يُجــرى عــى مســتوى الرب القائــم عــى هــذه المــؤ�ش

ات.  د مــا الــذي تهــدف إىل قياســه ورصــده واتَِّبــع تلــك المــؤ�ش نامجــك، حــدِّ يُْمِكــن القيــام بذلــك بصفــة شــهرية أو فصليــة أو نصــف ســنوية. ولتجعــل ذلــك نافعــاً لرب

ــك أو إعطاؤهــا الأفــراد  حات ــرك ومقرت ي إعــداد تقاري
ات االأداء االأساســية �ن ــة. ويمكنــك أيضــاً اســتخدام مــؤ�ش ات أداء أساســية إضافي ــتعِرض مــؤ�ش ويمكنــك دائمــاً أن تَس

ي محيطــك. 
ي عــى النــوع االجتماعــي، بالشــكل الــذي يَُعــد آمنــاً ومســؤوالً �ن

ي مجــال العنــف المبــ�ن
ن �ن ي أوســاط العاملــ�ي

آخريــن �ن

ن الوكاالت؟  كة ب�ي ات االأداء االأساســية للجهات الفاعلة المشــ�ت هل يُْمِكن إعطاء مؤ�ش

ت إعطــاء هــذه المعلومــات  ــوكاالت. إذا اخــرت ن ال ــ�ي ــا ب ــادل فيم ــاً للتب ــوى مائم ــا محت ــة تُخفــى مصادرهــا ممــا يجعله ات االأداء االأساســية هــي معلومــات إجمالي مــؤ�ش

ــا  ــول م ــدور ح ي ت
ــ�ت ــاؤالت ال ــأن التس ــوح بش ــان الوض ــات لضم ــادل معلوم ــول تب ي بروتوك

ــا �ن ــار تضمينه ي االعتب
ــع �ن ــك أن تض ــة، فعلي ــة منتظم ــك بصف ــارج منظمت خ

ــر مليــاً بشــأن مــا الــذي ســيكون تبادلــه مائمــاً  وكيــف ولمــاذا ومــع َمــن فيمــا يخــص ممارســات تبــادل المعلومــات لديــك. فعــى الرغــم مــن أنهــا تُخفــى مصادرهــا، فكِّ

ي اتخــاذ االإجــراءات عنــد تبادلهــا خــارج منظمتــك، مثــل معــدل 
ات يُحتَمــل أن تكــون أقــل نفعــاً وقابليــة لاســتناد إليهــا �ن ونافعــاً. فعــى ســبيل المثــال، بعــض المــؤ�ش

د بصــورة جماعيــة بعــض الموضوعــات  ي عمليــة إدارة الحــاالت. ربمــا يكــون االأنفــع هــو أن تحــدَّ
، والتقــدم �ن ن فــ�ي ن إىل المرش رضــا العمــاء، ونســبة المرشــدين االجتماعيــ�ي

ات االأداء االأساســية أيضــاً للجهــات المانحــة. ولكــن أي  عطــاء البيانــات بشــأنها كي تجعــل االأمــر نافعــاً وليــس مجــرد تبــادل مــن أجــل التبــادل. ويُْمِكــن إعطــاء مــؤ�ش الإ

. عطــاء صــورة شــاملة للمعــ�ن ي وجــود المعلومــات الســياقية الصحيحــة الإ
ي و�ن ــاً بتحليــل تفســري ات االأداء االأساســية ال بــد أن يكــون مصحوب تبــادل لمــؤ�ش

ات االأداء االأساســية؟  ي أن أتعلم المزيد عن كل من مؤ�ش
كيف يمكن�ن

ات االأداء  ــؤ�ش ــن م ــكل م ــة ل ــا� المختلف ــوة العن ــوة بخط ح خط َ
ــرش ــق ج تَ ي المرف

ــودة �ن ــداول الموج ــق +GBVIMS. الج ي تطبي
ــاً �ن ــياً ُمقاس ــؤ�ش أداء أساس ــاك 28 م هن

ات. ويشــمل ذلــك التعريــف، والغــرض، والحســاب، وأيــن  ي يحتــوي عليهــا كل مــن المــؤ�ش
االأساســية، أو مجســات النبــض، مــن أجــل فهــم أفضــل للفــوارق الدقيقــة الــ�ت

68 تطبيق +GBVIMS هو تطبيق شبيك تابع لنظام إدارة املعلومات املتعلقة بالحامية Primero طُوِّر لتمكني الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين يف سياق العنف املبني عىل النوع االجتامعي من جمع وتخزين وإدارة وتبادل البيانات بصورة آمنة من أجل رصد الحوادث وإدارة الحاالت.

69 النسخة 2 واألعىل من تطبيق +GBVIMS مشمول فيها مؤرشات األداء األساسية. 

70 ارجع إىل املرفق ب لالطالع عىل املواد التدريبية املعنية مبقيايس نتائج إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي واملرفق ج لالطالع عىل مؤرشات األداء األساسية.
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، ومفاتيــح حلــول بشــأن مــا الــذي يجــب فعلــه بالمعلومــات بمجــرد جمعهــا.  اضــات، وكيــف تفــرِّ المــؤ�ش ، والقيــود، واالفرت تجــد المعلومــات المطلوبــة لقيــاس المــؤ�ش

ي إعــداد 
ي تتطلــع إىل اســتخدام البيانــات لعمــل تحســينات �ن

امــج الــ�ت ي اتخــاذ االإجــراءات للرب
بهــذه المعلومــات، تصبــح فئــات مجســات النبــض يُْمِكــن االســتناد إليهــا �ن

ي عــى النــوع االجتماعــي. يــوص بشــدة باســتخدام المرفــق ج باعتبــاره وثيقــة مرجعيــة. مفاتيــح الحلــول الســياقية يمكنهــا المســاعدة 
امــج المعنيــة بالعنــف المبــ�ن الرب

ي اتخــاذ االإجــراءات مــن أجــل برنامجــك. 
عــى ضمــان كــون هــذه المعلومــات يُْمِكــن االســتناد إليهــا �ن

ات االأداء االأساسية  كيفية اســتخدام مؤ�ش

ي 
ي عــى النــوع االجتماعــي �ن

ي مجــال العنــف المبــ�ن
ن �ن ن العاملــ�ي ــة المرشــدين االجتماعيــ�ي عان ات االأداء االأساســية بهــا الإ ــن اســتخدام مــؤ�ش هنــاك عــدد مــن الطــرق يُْمِك

ن لرصــد جــودة العمــل، عــى حــاالت العنــف هــذه، الــذي يضطلــع  فــ�ي ي عــى النــوع االجتماعــي القائمــة لديهــم، وللمرش
الرصــد الخــاص بعــدد حــاالت العنــف المبــ�ن

ي 
ي عــى النــوع االجتماعــي لرصــد جــودة العمــل عــى حــاالت العنــف تلــك �ن

ي مجــال العنــف المبــ�ن
ــق العامــل �ن بــه المرشــدون االجتماعيــون الذيــن يراقبونهــم، وللمنسِّ

ي الجــداول المرفــق ج ، بعــض هــذه االســتخدامات قــد أشــري إليهــا. 
نامــج عمومــاً. �ن الرب

ي عــى 
ي مجــال العنــف المبــ�ن

ي االعتبــار جمــع المدخــات مــن أفــراد طاقــم العمــل عــى اختــاف مناصبهــم )مرشــد اجتماعــي �ن
ي برنامجــك قــد تضــع �ن

ومــع ذلــك، �ن

ي عملهــم، وبعــد 
ي يجــب عليهــم اتخاذهــا بصفــة منتظمــة �ن

ي عــى النــوع االجتماعــي( لتحديــد القــرارات الــ�ت
ي مجــال العنــف المبــ�ن

ــق �ن ف، منسِّ النــوع االجتماعــي، مــرش

ات االأداء االأساســية لــكل مــن تلــك القــرارات حــ�ت تكــون قابلــة للتطبيــق بســهولة. ي عمــل خريطــة بمــؤ�ش
ذلــك يــأ�ت

يســلِّط الشــكل أدناه الضوء عى بعض النماذج الشــائعة التخاذ القرارات لكل من االأدوار. 

تعلم جمع 
البيانات

ن دعم الناج�ي

تدبري الحاالت

جمع ومعالجة 
البيانات

المشاركة

باغ االإ
دعم الفريق

إدارة البيانات 
ومراقبتها

استطاع آراء 
العماء

دعم المرشدين

التحديات: جمع 
البيانات

الدعوة

نامج   الرب
والخدمات

جمع ومعالجة 
تعلم جمع البيانات

البيانات

ن دعم الناج�ي

المنسقون

فون المرش

ما هي 
ي 

القرارات ال�ت
تتخذها؟

المرشدون 
االجتماعيون
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ات االأداء االأساســية، ولكــن يوجــد  ي عــىل النــوع االجتماعــي، هنــاك عــدة طــرق الســتخدام مــؤ�ش
ي مجــال العنــف المبــ�ف

ف �ف فيمــا يخــص االأفــراد مــن المرشــدين االجتماعيــ�ي

ي 
ن �ن ن العاملــ�ي ات االأداء االأساســية الخاصــة باالأفــراد مــن المرشــدين االجتماعيــ�ي ات االأداء االأساســية. جميــع اســتخدامات مــؤ�ش دخــال مــؤ�ش ــل الإ نَْهــج واحــد فقــط مفضَّ

ات االأداء  ن إىل مــؤ�ش ن طاقــم العمــل. المعرفــة قــوة، وعــن طريــق تيســري وصــول هــؤالء المرشــدين االجتماعيــ�ي ي مــن نَْهــج قائــم عــى تمكــ�ي
هــذا المجــال ال بــد أن تــأ�ت

ات االأداء االأساســية يجــب عــدم  ي الخطــوط االأماميــة بالمعرفــة. ومــؤ�ش
ــن طواقــم العمــل الموجــودة �ن امــج تمكِّ االأساســية المعنيــة بالحــاالت القائمــة لديهــم، تكــون الرب

هــا باعتبارهــا حكمــاً عــى أداء المرشــد االجتماعــي. تأطري

ــا  ي يمكنه
ــ�ت ــك ال ــي تل ــي ه ــوع االجتماع ــى الن ي ع

ــ�ن ــف المب ــال العن ي مج
ن �ن ــ�ي ــدين االجتماعي ــن المرش ــراد م ــاص لاأف ــع الخ ــية ذات النف ات االأداء االأساس ــؤ�ش ــن م م

ــم:  ــى فه ــاعدتهم ع مس

ي عى النوع االجتماعي، تجاه 	 
ي عى النــوع االجتماعي بصورة أفضل من خال عملية إدارة حاالت العنف المبــ�ن

ن والناجيــات مــن العنف المب�ن طــرق لدعــم الناجــ�ي

ي والشفاء.
التعا�ن

ي عــى النوع االجتماعي القائمة. 	 
الوقــت والجهــد المطلوب لعدد حاالت العنف المب�ن

ي عــى النوع االجتماعي القائمة.	 
التقــدم فيمــا يخص حاالت العنف المب�ن

ي عى النــوع االجتماعي يَجري إغاقها. 	 
المراجعــة للتأكــد مــن أن حاالت العنف المب�ن

مستويات رضا العماء.	 

ي ترصد:
ات االأداء االأساســية ال�ت قد يشــمل ذلك مؤ�ش

ي عى النوع االجتماعي.	 
عــدد حاالت العنــف المب�ن

باغ.	  ي االإ
التأخر �ن

ي عى النوع االجتماعي )التقييم، خطط الســامة، خطة العمل، إغاق الحالة(. 	 
خطــوة عمليــة إدارة حــاالت العنــف المب�ن

االإحاالت.	 

المتابعة.	  مقابات 

التقــدم المحرز تجاه تحقيق االأهداف.	 

إغاق الحاالت المكتمل.	 

الوقــت مــن فتح الحالة إىل إغاق الحالة.	 

ي عى النوع االجتماعي.	 
ســبب إغاق حاالت العنف المب�ن

رضا العميل.	 

ي عــى النوع االجتماعي القائمة.	 
عــدد حاالت العنف المب�ن

ات االأداء االأساســية. هــذه، أيضــاً، يجــب تقديمهــا  ــاك عــدة طــرق الســتخدام مــؤ�ش ــوع االجتماعــي، هن ي عــىل الن
ــ�ف ف عــىل العمــل عــىل حــاالت العنــف المب فــ�ي للم�ش

 . ن باعتبارهــا مــن وســائل التمكــ�ي

ي يمكنها مســاعدتهم عى فهم:
ن هي تلك ال�ت ف�ي ات االأداء االأساســية ذات النفع الخاص للمرش من مؤ�ش

ي عى النوع 	 
ي عى النوع االجتماعي بصورة أفضل من خال عملية إدارة حــاالت العنف المب�ن

ي مجال العنف المبــ�ن
ن �ن ن العاملــ�ي طــرق لدعــم المرشــدين االجتماعيــ�ي

االجتماعي.

ي تقديم الخدمات ذات الجودة.	 
الثغــرات الموجــودة �ن

ي عــى النوع االجتماعي القائمة.	 
الوقــت والجهــد المطلوب لعدد حاالت العنف المب�ن

ي عــى النوع االجتماعي القائمة.	 
التقــدم فيمــا يخص حاالت العنف المب�ن

مستويات رضا العماء.	 

ي عى النوع االجتماعي.	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي فــرص تدريــب المرشــدين االجتماعي�ي

ي ترصد: 
ات االأداء االأساســية ال�ت قد يشــمل ذلك مؤ�ش

ي عى النوع االجتماعي.	 
عــدد حاالت العنــف المب�ن

باغ.	  ي االإ
التأخر �ن

ي عى النوع االجتماعي )التقييم، خطط الســامة، خطة العمل، إغاق الحالة(.	 
حالــة، أي وضــع، إدارة حــاالت العنــف المب�ن

االإحاالت. 	 

المتابعة.	  مقابات 

التقــدم المحرز تجاه تحقيق االأهداف.	 
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ي عى النــوع االجتماعي المكتمل.	 
إغــاق حاالت العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي.	 
الوقــت مــن فتح الحالة إىل إغاق حالة العنــف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي.	 
ســبب إغاق حاالت العنف المب�ن

رضا العميل.	 

ي عــى النوع االجتماعي القائمة. 	 
عــدد حاالت العنف المب�ن

هــم عــى  ن اض أن تركري ات االأداء االأساســية يكــون عــى افــرت ن لمــؤ�ش ــق�ي ات االأداء االأساســية. إن اســتخدام المنسِّ امــج، هنــاك عــدة طــرق الســتخدام مــؤ�ش لمديــري الرب

نامجيــة عمومــاً.  اتخــاذ القــرارات الرب

ي يمكنها مســاعدتهم عى:
ن هي تلك ال�ت ف�ي ات االأداء االأساســية ذات النفع الخاص للمرش من مؤ�ش

ي يحصلن عى الخدمات.	 
فهــم االتجاهات واالحتياجات الخاصة بالنســاء والفتيــات الا�ت

ن الجودة أو الخدمات. 	  ي فرص تحســ�ي
تحديد الثغرات �ن

تحديــد احتياجات توجيه الرســائل/ التوعية من أجــل المجتمعات المحلية.  	 

ي عى النوع االجتماعي.	 
ن فــرص التخفيف من مخاطر العنــف المب�ن تعيــ�ي

ي تعمل بها مســارات االإحالة(. 	 
ي الطريقة ال�ت

تحديــد فــرص التعــاون مع مقدمي الخدمات االآخرين )مثاً، �ن

نامج المتنوعة. 	  إعــداد التقاريــر للجهات المانحة بشــأن مخرجات الرب

ات االأداء االأساســية كلهــا مناســبة الســتخدامه.  نامــج بأكملــه، فــإن مــؤ�ش ي ســيصل إليهــا المديــر -أو المديــرة- هــي إجماليــة للرب
ات االأداء االأساســية الــ�ت نظــراً إىل أن مــؤ�ش

بعــض االأمثلــة مســلَّط عليهــا الضــوء أدنــاه: 

ي عــى النوع االجتماعي القائمة، 	 
ي عى النوع االجتماعي، وأعداد حاالت العنف المب�ن

ي تغطــي أعــداد حاالت أو حوادث العنــف المب�ن
ات االأداء االأساســية الــ�ت مــؤ�ش

ي 
اف قد تكون مفيدة بشــكل خاص �ن �ش ي هذا المجال، وِنَســب االإ

ن �ن ن العامل�ي ن والناجيات من هذا النمط من العنف إىل المرشــدين االجتماعي�ي وِنَســب الناج�ي

انيات، وتحديد احتياجــات ِماك الوظائف، والتغطية. ن إعــداد المري

ي عى النوع االجتماعي، 	 
ي عى النوع االجتماعي، وإغاق حاالت العنــف المب�ن

ي تغطــي حالة، أي وضع، إدارة حــاالت العنف المب�ن
ات االأداء االأساســية الــ�ت مــؤ�ش

ي عى النوع 
ي عى النوع االجتماعــي إىل إغاقها قد تعطي لمحة �يعة حول التقدم العام لحــاالت العنف المب�ن

وطــول الوقــت مــن فتــح حالــة العنف المب�ن

االجتماعي النشــطة بأعدادها القائمة.

ر معلومات عن مســارات االإحالة والتوعية.	  باغ، واالإحاالت، والمتابعة قد توفِّ ي االإ
ي تغطي التأخرات �ن

ات االأداء االأساســية ال�ت مؤ�ش

ي عى النوع 	 
م نظرة ثاقبة إىل عدد حــاالت العنف المب�ن ي عى النوع االجتماعي قد تقدِّ

ي تغطــي أســباب إغاق حاالت العنــف المب�ن
ات االأداء االأساســية الــ�ت مــؤ�ش

نامج. ي الرب
ي يحصلن عى الخدمات �ن

االجتماعــي القائمة للنســاء والفتيات الــا�ت

ي عى النوع االجتماعي. 	 
م معلومات عن منظورات العماء حول جودة إدارة حاالت العنــف المب�ن ي تغطــي رضــا العماء قد تقــدِّ

ات االأداء االأساســية الــ�ت مــؤ�ش

ات االأداء االأساسية: ة حول اســتخدام مؤ�ش ملحوظة أخري

د ســبب  امــج، وال يحــدِّ امــج، إال أن ذلــك ال يعطــي صــورة تفصيليــة للرب ــد مهمــة لرصــد جــودة الرب ي تَُع
ات االأداء االأساســية تغطــي العديــد مــن المقاييــس، الــ�ت مــؤ�ش

النجــاح أو الجوانــب الرئيســة المطلــوب تحســينها. فهــذه المقاييــس تصبــح نافعــة عندمــا تكــون مقرونــة بمعلومــات أخــرى أو عنــد اســتخدامها لصياغــة أســئلة أعمــق 

امــج. عــن جــودة الرب

ي 
ي عــى النــوع االجتماعــي وال بــد مــن تقييمهــا مــن أجــل اســتخدامها �ن

ن إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن ات االأداء االأساســية تلــك بقصــد قيــاس وتحســ�ي لقــد أنشــئت مــؤ�ش

امــج،  ها، خاصــًة عنــد التبــادل خارجيــاً. والرب ات االأداء االأساســية لــم يُســاء تفســري امــج التأكــد مــن أن مــؤ�ش ــقي الرب وريــاً بالقــدر نفســه لمنسِّ برنامجــك، ولكــن يكــون �ن

ن التثليــث مــع مصــادر البيانــات الخارجيــة الرئيســة )تحديــداً  مــن خــال االســتخدام وتقييــم هــذا االســتخدام، يجــب عليهــا توليــد الــدروس المســتفادة، مــع تضمــ�ي

ات االأداء االأساســية هــي إحــدى الطــرق  ي عــى النــوع االجتماعــي. فمــؤ�ش
ي يمكنهــا المســاعدة عــى إكمــال صــورة برامــج إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

البيانــات النوعيــة( الــ�ت

ي أو معلومــات ســياقية أخــرى. فعــى ســبيل المثــال، قــد  امــج ولكنهــا يجــب أال تُســتخَدم بمفردهــا دون تحليــل تفســري ي بهــا نســتطيع أن نعــرف المزيــد عــن الرب
الــ�ت

ي االحتيــاج إىل 
ه عــى أنــه انخفــاض �ن ي أحــد الشــهور، وهــذا يُْمِكــن تفســري

ي �ن
ي عــى النــوع االجتماعــي القائمــة منخفضــاً بشــكل اســتثنا�أ

يبــدو عــدد حــاالت العنــف المبــ�ن

ات المتأخــرة إىل انتقــال الفئــات الُمســتهَدفة  وح، قــد يكــون عــدد الحــاالت القائمــة أحــد المــؤ�ش ن ن ذلــك بمعلومــات أخــرى عــن أنمــاط الــرن الخدمــات. ولكــن، عندمــا يقــرت

 . ي االحتيــاج، ولكــن باالأحــرى إىل احتيــاج متغــري
، فهــو ال يشــري إىل نقــص �ن إىل موقــع آخــر، وبالتــاىلي

ت . اســتقصاءات تعقيبــات/ رضــا العميــل

ــي  ي هــذا أن مقدم
ــ�ن ــات. ويَع ــع لمســاءلة النســاء والفتي ورة أيضــاً يَخَض ــ�ن ــو بال ــات، فه ن والناجي ــزاً عــى الناجــ�ي ــون متمرك ــث يك ــاً بحي م ــج مصمَّ ام ــداد الرب إذا كان إع

ن النســاء والفتيــات كي يَعِرفــن أنهــن يســتطعن تقديــم تعقيبــات حــول خدمــات إدارة  ي عــى النــوع االجتماعــي يجــب عليهــم تمكــ�ي
ي مجــال العنــف المبــ�ن

الخدمــات �ن
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ي عــى النــوع االجتماعــي دون تداعيــات ســلبية وأن التعقيبــات ســوف تُتَخــذ إجــراءات بنــاًء عليهــا. فمــا لــدى النســاء والفتيــات مــن تجــارب وأفــكار 
حــاالت العنــف المبــ�ن

ي عــى النــوع االجتماعــي لــه أهميتــه وال بــد أن يصيــغ شــكل التدخــات.
فيمــا يتعلــق بعمليــة إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي برنامجــك ولتفعيــل تدابــري المســاءلة، هــي عمــل اســتقصاءات تعقيبــات العميــل 
ي بهــا تُجَمــع المعلومــات، لتحديــد الجوانــب المطلــوب تحســينها �ن

إحــدى الطــرق الــ�ت

دارة الحــاالت المذكــورة، فــإن »اســتقصاءات تعقيبــات العميــل هــي طريقــة أساســية لــك ولمنظمتــك  ن الــوكاالت الإ كة بــ�ي ي برنامجــك. وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة المشــرت
�ن

 ، ن ن والناجيــات مــع خدمتكــم. وهــذا يُْمِكــن أن يســاعدكم عــى فهــم مــا الــذي يــؤدى بشــكل جيــد، ومــا الــذي يحتــاج إىل تحســ�ي كي تَعِرفــوا كيــف كانــت تجــارب الناجــ�ي
ومــا هــي التحديــات«. 71

جراء االستقصاءات:  توجد عملية بســيطة الإ

جابات. . 1 ه االأســئلة ويكتب االإ د مــا إذا كان عمــل االســتقصاء ســيكون ذاتيــاً أو مــا إذا كان أحد أفراد طاقم العمل ســوف يوجِّ حــدِّ

ونية )عى  	 للعماء الذين يســتطيعون القراءة والكتابة، يُْمِكن عمل االســتقصاء بشــكل مســتقل من خال اســتمارة ورقية أو اســتمارة إلكرت

جهاز محمول باليد( ال يحتاج فيها الشــخص أن يعطي اســمه -أو اســمها- ولكن اســم المرشــد االجتماعي الذي عمل معه فحســب. 

مع َمن ال يســتطيعون القراءة أو الكتابة، يُْمِكن أن يدير فرد آخر من طاقم العمل االســتقصاء شــفهياً.   	

ــرأة وليــس . 2 ــرد ام ــري االســتقصاءات. ويجــب أن يكــون هــذا الف ي فريقــك ســوف يُج
ــن �ن د َم ــذي ســيدير االســتقصاءات، حــدِّ إذا كان طاقــم العمــل هــو ال

ــة.  ــي للناجي ــد االجتماع المرش

ــي . 3 ــربِ الناج ــا. وأخ ــا قيمته ــا له ــم، وأن تعقيباته ن خدماتك ــ�ي ــك تحس ــت ومنظمت ــتطيع أن ــو أن تس ــتقصاء ه ــن االس ــرض م ــة أن الغ ــي أو الناجي ح للناج ا�ش

ي 
ي المســتقبل. و�ن

ــاج إليهــا �ن ي قــد تحت
ــاً أو الــ�ت ي تتلقاهــا حالي

ــر عــى الخدمــات الــ�ت ــة المصــدر وأنهــا لــن تؤث أو الناجيــة أن المعلومــات ســوف تظــل مخفي

ــت ســُتكِمل االســتقصاء.72  ــا إذا كان أو كان ــة بشــأن م ــار للناجــي أو الناجي ــون الخي ــة، يك النهاي

توقيت إجراء اســتقصاء تعقيبات العميل  

ي عــى النــوع االجتماعــي، إذا »اتفقــت أنــت و ]الناجــي أو الناجيــة[ عــى أن مــا 
ي المعتــاد، كانــت هــذه االســتقصاءات تُجــرى عنــد مرحلــة إغــاق حالــة العنــف المبــ�ن

�ن

ي تلقــي الخدمــات«.73 ومــع ذلــك، فإنــه حســب نمــاذج 
ي االســتمرار �ن

ت لــك عــن عــدم الرغبــة �ن َّ َّ أو عــرب ، أو إذا عــرب ي
لديــه أو لديهــا مــن احتياجــات/ أهــداف قــد اســتو�ن

امــج المحليــة، يجــوز لــك أن تختــار إجــراء االســتقصاء عنــد مراحــل عديــدة.  إعــداد الرب

ــد مــ�ت يكــون  ــن أن يســاعد عــى تحدي ــة يُْمِك ــة إدارة الحال ــة. فطلــب التعقيبــات عــى مــدار عملي ــة تكراري ض أن تكــون عملي ي الواقــع، تعقيبــات العميــل مــن المفــرت
�ن

ي تقديــم الخدمــات لتلبيــة احتياجــات الناجــي أو الناجيــة بــدالً مــن اســتبعادها عــن غــري 
ــر فرصــة للتعديــل �ن ن عــن الخدمــات، ممــا يوفِّ الناجــون والناجيــات غــري راضــ�ي

ة االســتقصاءات.  ي الوقــت نفســه مــن حــدوث الملــل مــن كــرش
قصــد. فدائمــاً تَــَ�َّف بنــاًء عــى التعقيبــات عنــد تلقيهــا، مــع الحــذر �ن

ي حاالت الطوارئ الشــديدة؟ 
ي إجراء اســتقصاءات تعقيبات العميل �ن

هل يمكن�ن

بينمــا هــو عــادي أن تطلــب مــن العمــاء تقديــم التعقيبــات عــى خدماتــك عنــد مرحلــة إغــاق الحالــة أو بعــد عــدة جلســات إدارة للحالــة، قــد يكــون ذلــك غــري ُمْمِكــن 

اً  امــج أن تختــار مــؤ�ش ي هــذه الســياقات، قــد تريــد الرب
. �ن ن ــرى فيهــا الناجــي أو الناجيــة إال مــرة أو مرتــ�ي ي ال تَ

ي حــاالت الطــوارئ الشــديدة أو الســياقات االأخــرى الــ�ت
�ن

ي 
ي اســتخدام نســخة مختــ�ة مــن اســتقصاء تعقيبــات العميــل. و�ن

ــار آخــر هــو التفكــري �ن ــر. خي آخــر غــري رضــا العميــل، إن كانــت الفئــات الُمســتهَدفة وجودهــا عاب

ــه إال القليــل مــن االأســئلة مثــل:  هــذه الحالــة، قــد ال توجِّ

ورية عن خياراتــك المتعلقة بالخدمات واالإحاالت؟	  هــل شــعرت أنــك تلقيت جميع المعلومات ال�ن

ي حالتك )مــن حيث الخطوات التالية(؟	 
هــل اتَخذت قرارات بشــأن ما أردت حدوثه �ن

إىل أي مدى كان مرشــدك االجتماعي ودوداً؟	 

ي مشكلتك؟	 
إىل أي مدى ســاعدك المرشــد االجتماعي �ن

ي عى النوع االجتماعي إىل هنا لتلقي المســاعدة؟	 
، بمجــيء صديق تعرَّض، أو صديقــة تعرضت، للعنف المب�ن ن ، أو توصــ�ي هــل تــوصي

ما هي المســؤوليات المختلفة عندما يتعلق االأمر باســتقصاء تعقيبات العميل؟ 

هنــاك عــدة أدوار مختلفة عندما يتعلق االأمر باســتقصاء تعقيبات العميل.

71 ملبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة، ص 151.

72 املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة، ص 152-151.

73 املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة، ص 151-152. ملزيد من املعلومات حول إجراء استقصاءات تعقيبات العميل، اقرأ املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة. 
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ن والناجيــات، فــإن هــذه المعلومــات مخفيــة  ــة الرقمــي لــكل مــن الناجــ�ي ي ملــف الحال
ي تطبيــق +GBVIMS �ن

عــى الرغــم مــن وجــود اســتقصاءات تعقيبــات العميــل �ن

. فالمرشــد االجتماعــي الداعــم للحالــة ال يســتطيع رؤيــة معلومــات تعقيبــات العميــل أو التعديــل فيهــا أو الدخــول إليهــا. وهــذا لضمــان  ن عــن المرشــدين االجتماعيــ�ي

ــه إدخــال  ــل يمكن ــات العمي ــن أجــل اســتقصاءات تعقيب ــات تســجيل دخــول خاصــة م ــون معلوم ــن يملك ــك الذي ــل أولئ ــم العم ــراد طاق ــا أحــد ســوى أف ــة. ف الري

ــات إىل النظــام.  المعلوم

 :GBVIMS+ ي
فيما يتعلق باســتقصاءات تعقيبات العميل، هناك ثاثة أدوار رئيســة �ن

74 يف بعض الظروف قد يَحُدث هذا يف آن واحد، إذا كان قد اتُِخذ قراراً بأن وجود جهاز محمول ال يتسبب يف ضيق للناجي أو الناجية.

جهة التنسيق المعنية بالتحليل:

ن الإجراء التحليل عى استمارات 
َّ فرد مع�ي

تعقيبات العميل. يستطيع أو تستطيع تصدير 
المعلومات، ولكن دون تعديل أي معلومات

ف: الم�ش

فرد لديه القدرة عى رؤية استمارة تعقيبات 
العميل إىل جانب جميع ملفات الحاالت 

االأخرى، ولكن ال يملك القدرة عى التعديل

 ُمدِخل تعقيبات 
العملء:

دخال  ن الإ
َّ فرد لديه تسجيل دخول مع�ي

GBVIMS+ معلومات تعقيبات العماء إىل

ي +GBVIMS؟  
كيف يمكنك إدخال اســتقصاء تعقيبات العميل �ن

 لــه دور »ُمدِخــل تعقيبــات العمــاء« تســجيل 
ن
ِّ فــراد- الــذي عــ�ي

أ
بمجــرد االنتهــاء مــن إجــراء االســتقصاءات، يجــب إدخالهــا إىل تطبيــق +GBVIMS.74 يســتطيع الفــرد -أو اال

ن رمــز تعريــف الحالــة. فيمكنــه  فــ�ي ي النظــام ســوف يعطيــه أحــد المرش
ــف بمهمــة إدخالهــا �ن ي ُجِمعــت. هــذا الفــرد المكلَّ

الدخــول إىل النظــام وإدخــال المعلومــات الــ�ت

ي قســم الحــاالت. هــذا الشــخص ال يســتطيع أن 
ي النظــام وإدخــال اســتمارة اســتقصاء تعقيبــات العميــل �ن

ــة �ن أو يمكنهــا بعــد ذلــك البحــث عــن رمــز تعريــف الحال

ء آخــر عــن ملــف الحالــة ســيكون متاحــاً للفــرد الــذي يُدِخــل هــذه المعلومــات، فلــن يســتطيع أن يَــرى ســوى اســتقصاء  ي
ي النظــام. وال �ش

يَــرى أي معلومــات أخــرى �ن

تعقيبــات العميــل. مــرة أخــرى، هــذا يُحاِفــظ عــى الريــة. 

كيف تحلِّل اســتقصاءات تعقيبات العميل؟ 

ف إجــراء تحليــل فــردي باعتبــار ذلــك  ي االعتبــار. فُيْمِكــن للمــرش
بعــد االنتهــاء مــن إدخــال المعلومــات إىل النظــام، توجــد أنــواع مختلفــة مــن التحليــل يُْمِكــن وضعهــا �ن

ن  فــة- أن يَنُظــر عــى مســتوى هــؤالء الخاضعــ�ي ف -أو المرش م للمرشــد االجتماعــي. وإضافــًة إىل ذلــك، يُْمِكــن أيضــاً للمــرش اف الفــردي الــذي يقــدَّ �ش مــن أشــكال الدعــم واالإ

افيــة. وهــذه يُْمِكــن اســتخدامها لجلســات التعلــم الجماعيــة.  �ش ي المجموعــات االإ
افــه المبــا�ش لتحديــد االتجاهــات الجديــرة بمزيــد مــن المناقشــة �ن �ش الإ

ي المرفــق د معلومــات 
ــر الجــداول الموجــودة �ن ي هــذا النــوع، يُْمِكــن تصديــر االســتقصاءات لتحليلهــا. توفِّ

النــوع االآخــر مــن التحليــل هــو رصــد وتقييــم أكــرش تقليديــة. �ن

 ، ــرارات عــى نحــو مســتنري ــا التخــاذ الق ــات به ــن اســتخدام البيان ي يُْمِك
ــ�ت ــل، وتشــمل الغــرض، والطــرق ال ــات العمي ــة باســتقصاء تعقيب عــن كل مــن االأســئلة المتعلق

ــة )ولكــن غــري تفصيليــة( للمعلومــات.  ات المحتمل وبعــض التفســري

ــل ســوف  ــات العمي ــون اســتقصاءات تعقيب ــاً أو مقياســاً آخــر تك ــل الحــاالت أو موقع ــم عم ــراد طاق ــن أف دة م ــة محــدَّ ــة أو مجموع ة زمني ــرت ــل، اخــرت ف الإجــراء التحلي

ــد.  ي آن واح
ــج �ن نام ــتوى الرب ــى مس ــتقصاءات ع ــع االس ــتعِرض جمي ــك أن تَس ــتطيع كذل ــأنه. وتس ــتعرَض بش تُس

م لهــا الخدمــة لفهــم التعقيبــات وفقــاً لخصائــص ديمغرافيــة مختلفــة. عــى ســبيل  ي تقــدَّ
ي تصديــر عنــا� إضافيــة عــن الفئــة الُمســتهَدفة الــ�ت

يمكنــك أيضــاً أن تفكــر �ن

المثــال، قــد يشــمل هــذا تصفيــة النتائــج االإجماليــة لتعقيبــات العمــاء وفقــاً للفئــات العمريــة لفهــم تصــورات الناجيــات المراهقــات، مــع مقارنــة ذلــك بعمــوم الفئــة 

ي التفكيــك مثــل الجنــس أو الفئــة العمريــة أو حالــة 
عانــة �ن م لهــا الخدمــة. كي تَفَعــل ذلــك، ســوف تحتــاج أيضــاً إىل تصديــر معلومــات يمكنهــا االإ ي تقــدَّ

الُمســتهَدفة الــ�ت

ي عــى النــوع االجتماعــي. 
عاقــة أو نــوع العنــف المبــ�ن االإ

ــر حســب الطلــب. وبعــد ذلــك، مــن  ــة التصدي ي +GBVIMS باســتخدام إمكاني
ر هــذه المعلومــات �ن ات المذكــورة أعــاه، صــدِّ ــة المعلومــات وفقــاً للبارامــرت بعــد تصفي

خــال المناقشــة التعاونيــة، بمجــرد تحديــد االأنمــاط أو االتجاهــات، يمكنكــم بصفتكــم فريقــاً تحديــد الخطــوات التاليــة أو إعــداد خطــة عمــل لتنــاول التعقيبــات. َضــع 

ي المرفــق د حيــث توجــد خطــوات قــد تتخذهــا بنــاًء عــى نتائــج اســتقصاء تعقيبــات العميــل. 
ات المحتملــة الــواردة �ن ي االعتبــار التفســري

�ن

ــب  ــينها بموج ــن تحس ــج يُْمِك نام ــب الرب ــن جوان ــول أي م ــات ح ــض التوجيه ــر بع ــل توفِّ ــات العمي ــتقصاء تعقيب ــا اس ــوي عليه ي يحت
ــ�ت ــئلة ال ــن أن االأس ــم م ــى الرغ ع

ي ســؤال نعــم/ ال الــذي يقــول »هــل كانــت الخدمــات 
ــر �ن ه. عــى ســبيل المثــال، فكِّ نــا بالضبــط مــا الــذي يجــب تغيــري خصوصيــة الســؤال، فــإن االإجابــات الكميــة ال تخرب

ك لمــاذا وكيــف. ِّ ســاعات العمــل لديــك ولكنــه ال يخــرب ك أن تغــري ي تمكنــت فيهــا مــن الحضــور؟«. قــد يكــون هــذا يخــرب
ي االأوقــات الــ�ت

متاحــة �ن
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ي هــذا الجهــد، توجــد أدنــاه 
عانــة �ن ــر لــك معلومــات قيمــة. لاإ ن برنامجــك، فإنهــا يمكنهــا أن توفِّ حــ�ت إذا كانــت النتائــج غــري قــادرة عــى إعطائــك مســاراً دقيقــاً لتحســ�ي

ــل تعقيبــات عمائــك عــى نحــو دقيــق وشــامل:  ي يمكنــك اتباعهــا للتأكــد مــن أنــك تحلِّ
بعــض الممارســات المهمــة الــ�ت

ن . 1 افيــة/ مجموعــات الُمســتخِدم�ي �ش ر جميــع االســتقصاءات أو جــزءاً مــن االســتقصاءات عــى أســاس المجموعــات االإ ر إذا كنــت ســتصدِّ ر الســتقصاء. قــرِّ صــدِّ

عاقــة.  ــة االإ ــة أو الجنــس أو حال ــة العمري ــة أخــرى مــن أجــل التفكيــك، مثــل الفئ ر نقاطــاً بياني د إذا كنــت ســتصدِّ ــة. وحــدِّ ن ــة معيَّ ة زمني أو المواقــع أو فــرت

 .GBVIMS+ ي تطبيــق
ــق أو جهــة تنســيق +GBVIMS تصديــر البيانــات الخــام باســتخدام إمكانيــة التصديــر حســب الطلــب �ن يســتطيع المنسِّ

ي إكســل، أو عــن طريــق نَْســخ . 2
ي ســتحلِّل بهــا. يمكنــك إجــراء التحليــل يدويــاً، بإنشــاء عمليــات حســابية جديــدة أو جــداول محوريــة �ن

د الطريقــة الــ�ت حــدِّ

رتــه عــى لوحــة متابعــة ُمَعــدة مســبقاً لتحليلــه آليــاً. ولصــق مــا صدَّ

حلِّــل الســتقصاء بأكملــه. ال تَنُظــر إىل القليــل مــن االأســئلة فحســب. . 3

ن  فعــى الرغــم مــن أننــا قــد ال نســتطيع تلبيــة جميــع طلبــات الناجــ�ي

ــر  ــاً أن نَنُظ ــون مهم ــط، يك ــا بالضب ي يريدونه
ــ�ت ــات ال ــات بالمواصف والناجي

إىل جميــع النقــاط البيانيــة لتحديــد االتجاهــات.

ي . 4
�ن بالفعــل  ــع  مجمَّ العميــل  تعقيبــات  اســتقصاء  التجاهــات.  صنِّــف 

ــة،  ــات، والري ن والناجي ــ�ي ــى الناج ــز ع ــات المتمرك ــم الخدم ــات: تقدي فئ

ــر  ــام أن نَنُظ ــر باالهتم ــل. جدي ــاه العمي ــي، ورف ــد االجتماع ــل المرش وتفاع

ــك عــى  عــة وكذل ــات المجمَّ ــُدث داخــل هــذه الفئ ي تَح
ــ�ت ي االتجاهــات ال

�ن

مســتوى االســتقصاء بأكملــه.

ن . 5 ــ�ي ــد الناج ــدى أح ــون ل ــد يك ــات. ق ــام لالتجاه ــياق الع ــر إىل الس انظ

ــدى  ــون ل ــد يك ن ق ي حــ�ي
ــا، �ن ي عمومه

ــة �ن ــة إيجابي ــات تجرب أو إحــدى الناجي

ــاٍج آخــر أو ناجيــة أخــرى تجربــة ســلبياتها أكــرش بشــكل ملمــوس. واالثنــان  ن

كل منهمــا قــد يمثِّــل أوضاعــاً قصــوى، أو قــد يكونــان أوضاعهمــا هــي 

، يمكننــا أن  ي شــكل إجمــاىلي
الطبيعــي. عــن طريــق النظــر إىل البيانــات �ن

عكــس  عــى  أفضــل،  بصــورة  نامجيــة  الرب التحديــات  أو  الفــرص  د  نحــدِّ

القيــم المتطرفــة. 

عــن . 6 تبحــث  أن  يمكنــك  للمقارنــة.  قابليــة  ذات  نقــاط  عــن  ابحــث 

اتجاهــات داخــل إجابــات االســتقصاءات عــن طريــق عوامــل مختلفــة مثــل 

للحصــول  الديمغرافيــة  الخصائــص  أو  افيــة  �ش االإ المجموعــة  أو  الموقــع 

عــى معلومــات أكــرش مراعــاًة للفــوارق الدقيقــة. 

ــون ســهاً أن . 7 ــد يك ــلبية. ق ــة والس يجابي ــات الإ ــن التعقيب ــَتخِدم كل م اس

ن مــن التعقيبــات  ــز عــى تلــك التعقيبــات أو االأخــرى، ولكــن النوعــ�ي تركِّ

إعــداد  نمــوذج  ي 
�ن العنــا�  أي  إىل  قيمــة  ثاقبــة  نظــرات  ــر  يوفِّ كاهمــا 

إىل  يحتــاج  منهــا  وأي  تعمــل  لديــك  الخدمــات  تقديــم  ي 
و�ن برامجــك 

مراجعــة. 

ــا . 8 ــت إليه ي توصل
ــ�ت ــج ال ــع النتائ ــدأ مناقشــة. بعــد تجمي ــج واب ــد النتائ وحِّ

اتهم  ــري ــة تفس ــج ومناقش ــك بالنتائ ــار فريق ــك إخب ــب علي ــا، يج ــع بعضه م

لهــذه النتائــج وكذلــك طــرق لجعــل هــذه المعلومــات يُْمِكــن االســتناد 

ــراءات.  ج ــاذ االإ ي اتخ
ــا �ن إليه

بمجــرد انتهائــك مــن تحديــد التجاهــات، حــاول أن تفهــم الســبب . 9

الجــذري. أقــِرن نتائــج اســتقصاء تعقيبــات العميــل بالبيانــات النوعيــة 

لهــذا  أفضــل.  نحــو  عــى  النتائــج  وتفســري  الســياق  لفهــم  التكميليــة 

وهــو  لمــاذا«،  »خمســة  أســلوب  اســتخدام  كذلــك  يمكنــك  الغــرض، 

ــة أســاس الســؤال  ــم تشــكِّل كل إجاب ــاذا. ومــن ث ــة تســأل لم ــة تكراري طريق

ــروا أنهــم ال يشــعرون  . عــى ســبيل المثــال، الناجــون والناجيــات َذَك التــاىلي

الحالت  يؤكد  ف  الم�ش
ي ســُيجرى معها استقصاء 

ال�ت
تعقيبــات العميل ويعطي رمز 
تعريف الحالة للشــخص الذي 

الستقصاء سيدير 

 اســتقصاء تعقيبات 
يُدار العميل 

ُمدِخل 
ت  تعقيبا

ل  يسجِّ العمالء 
الدخول إىل 

النظام

بعد البحــث عن رمز تعريف 
الحالــة يُدِخل -أو تُدِخل- 

ي النظام
الســتقصاء �ف

جهة التنســيق المعنية 
ر  تصدِّ بالتحليل 

الســتقصاءات لتحليلها

ف يســتطيع مراجعة  الم�ش
اســتمارة تعقيبات العميل 

ي ملــف الحالة الرقمي
�ف

اتَِّبع خطــوات التحليل
د أي متابعة مطلوبة  حــدِّ
مع المرشــد الجتماعي أو 

نامج ال�ب
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ــاكل  ــة للهي . لمــاذا؟ << لــم نجعــل االأولوي ي
ــكا�ن ن بالقــدر ال ــ�ي ب طــاق مــع المرشــد االجتماعــي. لمــاذا؟ << أفــراد طاقــم العمــل غــري مدرَّ ــاح عــى االإ باالرتي

عــداد التشــاركي لخطــط العمــل.  ي المشــاورة، مــن أجــل الشــفافية واالإ
ي وجــود طاقــم العمــل �ن

رشــادية الداعمــة. هــذا يجــب فعلــه �ن االإ

َضــع خطــة عمل. وثِّق خطة عملك عى أســاس هــذه النتائج وكلِّف بالمســؤوليات. . 10

ن والناجيــات والتحــدث عــن  عطــاء هــذه المعلومــات للناجــ�ي د فرصــاً للمســاءلة. عملنــا ال بــد أن يَخَضــع لمســاءلة النســاء والفتيــات. مــا هــي الفــرص المتاحــة الإ حــدِّ

امــج؟  ن الرب طــرق لتحســ�ي
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المرفقات
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ــر هــذه االســتمارات أو مواءمتهــا أو  ــة لتطوي ــر نموذجــاً ونقطــة بداي ي عــى النــوع االجتماعــي الموحــدة توفِّ
عــى الرغــم مــن أن اســتمارات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

وتوكــوالت الداخليــة.  ي ســياقها بمــا يناســب كل مــن البلــدان أو المنظمــات أو كليهمــا عــى أســاس االإجــراءات والرب
ــد مــن التغيــري �ن ن معــاً، فــإن االســتمارات ال ب االثنــ�ي

ي تطبيــق +GBVIMS المشــمولة هنــا يُْمِكــن اســتخدامها داخــل 
ي عــى النــوع االجتماعــي �ن

الُنَســخ المتاحــة عــى ملفــات وورد مــن اســتمارات إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ــن معرفــة مســبقة باالســتمارات والتحضــري الســتخدامها.  ــق +GBVIMS لمســاعدة طاقــم العمــل عــى تكوي ــدء العمــل بتطبي المنظمــة اســتعداداً لب

ن مــن الخانــات: الخانــات الموحــدة والخانــات القابلــة للتغيــري حســب الســياق. الخانــات ببســاطة تشــري إىل كل مــن االأســئلة أو أقســام  تحتــوي االســتمارات عــى نوعــ�ي

ي عــى النــوع االجتماعــي. 
ي مجــال العنــف المبــ�ن

ن �ن ن العاملــ�ي ي ســوف يُكِملهــا أحــد المرشــدين االجتماعيــ�ي
ي تحتــوي عليهــا كل مــن االســتمارات الــ�ت

البيانــات الــ�ت

ي كل ســياق ولكل 	 
الخانات الموحدة – هذه الخانات ثابتة وال يُْمِكن حذفها أو تعديلها وهي من ثم ال بد أن تكون مشــمولة دائماً باعتبارها حداً أد�ن أساســياً �ن

حالة. 

ي المرفقات( – هذه الخانات 	 
ي الُنَســخ الموجودة عى ملفات وورد من االســتمارات �ن

دة باللون االأصفر �ن الخانات القابلة للتغيري حســب الســياق )الخانات المحدَّ

ضافة أو الحذف أو التعديل فيها أو كل ذلك معاً اســتناداً إىل صلتها بالموضوع وإىل  ي ســياقها عى النحو المائم والمناســب عن طريق االإ
ال بد من التغيري �ن

ي كل ســياق عى حدة. 
االإجراءات �ن

دة ســلفاً لاختيار منها، وأســئلة مفتوحة النهايات حيث يمكنك إدخال أي نص تشــاء.  االســتمارات تحتوي عى خانات ذات أســئلة مغلقة، بها خيارات محدَّ

ن االأســئلة 	  ع تضم�ي ي عى النوع االجتماعي. يشــجِّ
االأســئلة المفتوحة النهايات تتيح لك تســجيل رواية أكرش تفصياً لدعم تقديم خدمات إدارة حاالت العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي بدالً من الشــعور بأنك منقاد وراء االأســئلة 
المفتوحــة النهايــات عــى التفكــري النقــدي ويتيــح لك أن »تقود« عملية إدارة حاالت العنف المب�ن

ر أســئلة توجيهية  ضافة إىل ذلك، تشــتمل بعض الخانات عى نصوص للمســاعدة، غالباً ما يُشــار إليها بالمصطلح »إرشــادات«، توفِّ ي االســتمارات. باالإ
الموجودة �ن

أو تعليمات لتوجيه ودعم المرشــد االجتماعي الذي يماأ االســتمارة. 

 	   . ــر قائمــة منســدلة بها خيارات لاختيار منها. االأســئلة المغلقة تَفتح الطريق أمام إعداد التقاريــر وتحليل االتجاهات عى نحو إجماىلي االأســئلة المغلقــة توفِّ

ه مرشداً اجتماعياً لاختيار من قائمة منسدلة الشكل 5: أسئلة مغلقة توجِّ دة دخال نصوص غري محدَّ الشكل 5: أسئلة مفتوحة تحتوي عى مربعات نصية الإ

.GBVIMS+ ي
دارة الحالت المذكورة المشــار إليها مرجعياً �ف ف الوكالت لإ كة ب�ي أدناه توجد قائمة بالمصطلحات الأساســية من المبادئ التوجيهية المشــ�ت

ــم بغــرض اتخــاذ قــرار مائــم بشــأن مســار إجــراء مــا.  ي الخدمــات النفســية االجتماعيــة وفيهــا تُجَمــع المعلومــات وتقيَّ
ي إدارة الحــاالت أو �ن

التقييــم: مرحلــة البدايــة �ن

ي عليهــا توضــع خطــة مائمــة للعمــل، ويُســاِعد عــى تحديــد نقــاط القــوة لــدى الناجــي أو الناجيــة. 
اضــات، ويَخلــق االأســس الــ�ت التقييــم يَمنــع االفرت

، هــو أحــد  م الرعايــة: يصــف هــذا المصطلــح الشــخص الــذي يمــارس الرعايــة يومــاً بيــوم مــن أجــل شــخص آخــر. ويكــون هــذا الشــخص، ذكــراً أكان أم أنــ�ش مقــدِّ

ي هــذا 
م الرعايــة هــو مصطلــح ُمســتخَدم �ن ورة عــى مســؤولية قانونيــة. مقــدِّ الوالديــن أو االأقــارب أو أصدقــاء العائلــة أو االأوصيــاء االآخريــن، وال ينطــوي ذلــك بالــ�ن

م الرعايــة يومــاً بيــوم لطفــل/ أطفــال أو لشــخص ذي إعاقــة )فيمــا يخــص َمــن يحتاجــون إىل ذلــك الدعــم(.  شــارة إىل شــخص يقــدِّ الَمــوِرد لاإ

المرفق أ: 
  +GBVIMSي تطبيق

اســتمارات إدارة الحالت �ف
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ن وضعه الراهن.  ي بها تُل�ب احتياجاته ويحسَّ
اتيجيات ال�ت ح االحتياجات الرئيسة للعميل -أو العميلة- واالأهداف واالسرت ي توضِّ

خطة عمل الحالة: وثيقة الحالة ال�ت

ي تقــوم عــى إدارة حــاالت العمــل االجتماعــي، هــي 
ي عــى النــوع االجتماعــي، الــ�ت

ي عــى النــوع االجتماعــي: إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن
إدارة حــاالت العنــف المبــ�ن

ي تقديــم الدعــم النفــ�ي االجتماعــي أو الخدمــات 
أســلوب مهيــكَّل لتقديــم المســاعدة للناجــي أو الناجيــة. وتنطــوي عــى منظمــة واحــدة، غالبــاً مــا تكــون جهــة فاعلــة �ن

ي تواجــه الناجــي 
االجتماعيــة، تأخــذ عــى عاتقهــا التأكــد مــن إخبــار الناجــي أو الناجيــة بجميــع الخيــارات المتاحــة لــه أو لهــا وتحديــد ومتابعــة القضايــا والمشــكات الــ�ت

ــقة، مــع إمــداد الناجــي أو الناجيــة بالدعــم العاطفــي عــى مــدار العمليــة كلهــا.  أو الناجيــة وأ�تــه أو أ�تهــا بطريقــة منسَّ

ــ�ن  ــم خدمــات إدارة الحــاالت للعمــاء. ويَع ــف بمســؤولية تقدي مــة للخدمــات، وقــد كلِّ ــة مقدِّ ــح فــرداً يعمــل داخــل وكال المرشــد االجتماعــي: يصــف هــذا المصطل

مــون  ن نامــج ويلرت ف عليهــم كبــار أفــراد طاقــم عمــل الرب بــون عــى نحــو مائــم عــى إدارة الحــاالت المتمركــزة عــى العميــل، ويــرش ن مدرَّ ذلــك أن المرشــدين االجتماعيــ�ي

ي اتجــاه الصحــة واالأمــل والشــفاء مــن أجــل عمائهــم. والمرشــدون االجتماعيــون عــادًة مــا يُشــار 
مــة للدفــع �ن دة مــن الُنُظــم والمبــادئ التوجيهيــة المصمَّ بمجموعــة محــدَّ

ن أســماء أخــرى.  ن أو مديــري الحــاالت، مــن بــ�ي ن االجتماعيــ�ي إليهــم كذلــك باســم االأخصائيــ�ي

ي العمــل مــع االأطفــال، يكــون فهــم هــذه المراحــل 
الطفــل: هــو أي شــخص تحــت عمــر 18 عامــاً. االأطفــال لهــم قــدرات متطــورة اعتمــاداً عــى العمــر ومرحلــة النمــو. �ن

ــدى الفــرد  د مســتوى الفهــم ل د أســلوب التواصــل مــع االأفــراد مــن االأطفــال. وســوف يتيــح ذلــك أيضــاً للمرشــد االجتماعــي أن يحــدِّ أمــراً حاســماً، إذ إن ذلــك ســيحدِّ

مــن االأطفــال وقــدرة هــذا الطفــل أو هــذه الطفلــة عــى اتخــاذ قــرارات بشــأن رعايتــه أو رعايتهــا. ونتيجــًة لذلــك، ســيكون المرشــد االجتماعــي قــادراً عــى اتخــاذ قــرار 

ــح التعريفــات التاليــة مصطلــح »الطفــل« فيمــا يتعلــق بالســن/ مراحــل  مســتنري بخصــوص أي مــن أســاليب التدخــل هــو االأكــرش ماءمــة لــكل فــرد مــن االأطفــال. توضِّ

عطــاء توجيهــات للتدخــات والعــاج:  النمــو الإ
االأطفــال = مــن صفــر إىل 18، وفقاً التفاقيــة حقوق الطفل . 1
االأطفــال الصغــار = من صفر إىل 9 . 2
ي أوائــل مرحلــة المراهقة = من 10 إىل 14 . 3

المراهقــون/ المراهقــات �ن
ي أواخــر مرحلــة المراهقة = من 15 إىل 19 . 4

المراهقــون/ المراهقــات �ن

ي تُجَمــع 
ي يرتبــط بمهــن الخدمــات الطبيــة واالجتماعيــة. الحفــاظ عــى الريــة يتطلــب مــن مقدمــي الخدمــات حمايــة المعلومــات الــ�ت

ال�يــة: الريــة هــي مبــدأ أخــا�ت

ي مــكان �ي 
عــن العمــاء والموافقــة عــى عــدم تبــادل معلومــات عــن حالــة أحــد أو إحــدى العمــاء إال بــإذن �يــح منــه أو منهــا. تُحَفــظ جميــع المعلومــات الكتابيــة �ن

ي عــدم مناقشــة مقدمــي الخدمــات 
دة للهويــة. والحفــاظ عــى الريــة يَعــ�ن ي ملفــات مغلقــة بإحــكام وال يُكَتــب عــى ملفــات الحــاالت ســوى المعلومــات غــري المحــدِّ

�ن

ن العمــل مــع االأطفــال.  وريــة. وتوجــد حــدود للريــة حــ�ي َ معرفتهــم باالعتــداء غــري �ن أبــداً لتفاصيــل الحــاالت مــع العائلــة أو االأصدقــاء، أو مــع الزمــاء الذيــن تُعتــرب

ــات  ــاًء عــى اختاف ــب ضــد شــخص بن ــع الأي فعــل ضــار يُرتَك ــح جام ــوع االجتماعــي هــو مصطل ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــي: العن ــوع االجتماع ــى الن ي ع

ــ�ن ــف المب العن

، والتهديــد  ي المعانــاة أو إلحــاق االأذى الجســدي أو الجنــ�ي أو العقــىي
ي تتســبب �ن

نــاث )أي النــوع االجتماعــي(. ويشــمل االأفعــال الــ�ت ن الذكــور واالإ دة اجتماعيــاً بــ�ي محــدَّ

ي 
ي االأماكــن العامــة أو الخاصــة. االأشــكال المعتــادة للعنــف المبــ�ن

هــا مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة. وهــذه االأفعــال يُْمِكــن أن تَحــُدث �ن كــراه، وغري بهــذه االأفعــال، واالإ

يــك  (، وعنــف الرش ، والتحــرش الجنــ�ي عــى النــوع االجتماعــي تشــمل العنــف الجنــ�ي )االغتصــاب، ومحاولــة االغتصــاب، واللمــس غــري المرغــوب، واالســتغال الجنــ�ي

نــاث.   ي والعاطفــي والجنــ�ي واالقتصــادي(، والــزواج القــري والمبكــر، وختــان االإ
، ويشــمل االعتــداء البــد�ن الحميــم )يســمى أيضــاً العنــف العائــىي

مــوا  ي الخدمــات. وينطبــق هــذا عــى االأطفــال االأصغــر ســناً الذيــن هــم حســب التعريــف أصغــر مــن أن يقدِّ
: االســتعداد الُمعــرَب عنــه للمشــاركة �ن القبــول المســتن�ي

ــو  ــتنري ه ــول المس ــل. فالقب « للطف ــتنري ــول المس ــب »القب ــات، فُيطَل ي الخدم
ــاركة �ن ــى المش ــوا ع ــوا ويوافق ــة ليفهم ــه الكفاي ــا في ــار بم ــم كب ة، ولكنه ــتنري ــة مس موافق

ي الخدمــات. 
ــب الطفــل للمشــاركة �ن ــه مــن جان االســتعداد الُمعــرَب عن

، لديــه  ة يجــب أن يكــون الفــرد، ذكــراً أكان أم أنــ�ش عطــاء الموافقــة. لتقديــم الموافقــة المســتنري ة: االتفــاق الطوعــي لفــرد لديــه االأهليــة القانونيــة الإ الموافقــة المســتن�ي

م ويجــب أن يكــون مــن الناحيــة القانونيــة قــادراً عــى إعطــاء موافقتــه. ولضمــان كــون الموافقــة  ي تقــدَّ
نــه مــن معرفــة وفهــم الخدمــات الــ�ت مــن القــدرة والنضــوج مــا يمكِّ

ة« يجــب عــى مقدمــي الخدمــات توفــري المعلومــات التاليــة للناجــي أو الناجيــة:   »مســتنري

توفــري جميــع المعلومــات الُمْمِكنــة والخيــارات المتاحة للشــخص -أن�ش أو ذكر- ح�ت يتســ�ن له تحديــد اختياراته.. 1
إخبــار الشــخص -أنــ�ش أو ذكــر- أنه قد يحتــاج إىل إعطاء معلوماتــه لاآخرين الذيــن يمكنهم تقديــم خدمات إضافية.. 2
ح للشــخص -أنــ�ش أو ذكر- ما الذي ســَيحُدث أثنــاء عملك معه.. 3 ا�ش
ح فوائــد الخدمات ومخاطرها للشــخص.. 4 ا�ش
ي رفض أو االمتناع عن أي جــزء من الخدمات. . 5

ح للشــخص -أنــ�ش أو ذكــر- أنــه لديــه الحق �ن ا�ش
ح حدود الرية. . 6 ا�ش

ي عاقــات الــزواج أو المســاكنة أو الصديــق/ 
ن )�ن ن الحميمــ�ي يكــ�ي ن الرش يــك الحميــم ينطبــق تحديــداً عــى العنــف الــذي يقــع بــ�ي يــك الحميــم: عنــف الرش عنــف ال�ش

، ويشــمل  ي أو جنــ�ي أو نفــ�ي
ي أذى بــد�ن

يــك الســابق يتســبب �ن يــك الحميــم أو الرش الصديقــة أو العاقــات الحميميــة االأخــرى(، ويعــرَّف بأنــه ســلوك مــن جانــب الرش

، والســلوكيات التحكميــة. هــذا النــوع مــن العنــف قــد يشــمل كذلــك الحرمــان مــن المــوارد أو الفــرص أو الخدمــات.  يــذاء النفــ�ي ، واالإ كــراه الجنــ�ي ، واالإ ي
العــدوان البــد�ن
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ي مهــن تقديــم المســاعدة )المدرســون، 
ن معــاً، �ن ديــن، أو االثنــ�ي دة أو أشــخاص محدَّ ي تُلــِزم وكاالت محــدَّ

ن وسياســات الدولــة الــ�ت لزامــي: يشــري هــذا إىل قوانــ�ي بــلغ االإ االإ

همــاىلي  ي والجنــ�ي واالإ
يــذاء البــد�ن ن االأفــراد )مثــاً، االإ ي وقوعــه مــن أشــكال العنــف بــ�ي

بــاغ عمــا يقــع أو يُشــتَبه �ن االأخصائيــون االجتماعيــون، موظفــو الصحــة، إلــخ( باالإ

وع(.  ، والجمــاع غــري المــرش والعاطفــي والنفــ�ي

ي بعــض 
ــن مــن أَُ�هــم الممتــدة و�ن ــاً مــع أفــراد آخري ــاد للبنــات واالأوالد أن يقضــوا وقت ي بعــض المجتمعــات مــن المعت

ــه �ن ــوه. الِحــظ أن ــد)ة(: أُم الطفــل أو أب الوال

ي 
ي جميــع أجــزاء هــذا الَمــوِرد، يشــري المصطلــح »الوالــد« أو »الوالــدة« عمومــاً إىل الوالــد البيولوجــي أو الوالــدة البيولوجيــة. و�ن

االأحيــان مــع أَُ� ال تربطهــم بهــا صلــة. �ن

، أو أفــراد  ي
بعــض الحــاالت، قــد يشــري إىل الشــخص أو االأشــخاص الذيــن يتولــون رعايــة الطفــل بصفــة دائمــة، ومنهــم عــى ســبيل المثــال، الوالــد الكافــل أو المتبــ�ن

االأ�ة الممتــدة الذيــن يقدمــون رعايــة طويلــة االأجــل. 

، رغماً عنه.  ه، ذكراً أكان أم أن�ش : الشــخص الذي بشــكل مبا�ش يمارس أو يدعم العنف أو اعتداء آخر يقع عى شــخص غري ي
الجا�ن

ب، والصفــع، والخنــق، والجــرح، والدفــع، والحــرق، وإطــاق النــار  ي طبيعتــه. تشــمل االأمثلــة الــ�ن
ي غــري جنــ�ي �ن

االعتــداء الجســدي: فعــل مــن أفعــال العنــف البــد�ن

يــك الحميــم.   أو اســتخدام أي أســلحة، والهجمــات بالمــواد الحمضيــة أو أي فعــل آخــر يَنُتــج عنــه ألــم أو عــدم ارتيــاح أو إصابــة. وهــو واحــد مــن أشــكال عنــف الرش

ي أمــور 
ن الجوانــب النفســية للبــرش وبيئتهــم أو محيطاتهــم االجتماعيــة. الجوانــب النفســية ترتبــط بأدائنــا �ن بــراز التفاعــل بــ�ي النفــ�ي االجتماعــي: مصطلــح يُســتخَدم الإ

مثــل أفكارنــا وعواطفنــا وســلوكنا. أمــا المحيطــات االجتماعيــة فتخــص عاقــات الشــخص، أ�تــه وشــبكاته المجتمعيــة، وتقاليــده الثقافيــة، وحالتــه االقتصاديــة، ويشــمل 

ذلــك المهــام اليوميــة مثــل المدرســة أو العمــل. 

ــال  ــة، أو أفع ــري مرغوب ــية غ ــات جنس ــات أو تلميح ، أو تعليق ــ�ي ــل جن ــى فع ــول ع ــة للحص ، أو محاول ــ�ي ــل جن ــو »أي فع ــ�ي ه ــف الجن : العن ــ�ي ــف الجن العن

ي 
كــراه أو التهديــدات بــاالأذى أو القــوة البدنيــة، مــن جانــب أي شــخص بغــض النظــر عــن العاقــة بالضحيــة، �ن للمتاجــرة بالســمات الجنســية للشــخص، باســتخدام االإ

 ، ي ذلــك عــى ســبيل المثــال ال الحــ� البيــت والعمــل«. والعنــف الجنــ�ي يشــمل، عــى االأقــل، االغتصــاب/ محاولــة االغتصــاب، واالعتــداء الجنــ�ي
أي مــكان، بمــا �ن

 . واالســتغال الجنــ�ي

ــادل،  ــن اســتخدامهما بالتب ــة« يُْمِك ــح »الناجــي« أو »الناجي ــة« ومصطل ــح »الضحي ــوع االجتماعــي. مصطل ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــة: شــخص تعــرَّض للعن ــي/ الضحي الناج

ي قطاعــات الدعــم النفــ�ي واالجتماعــي. 
ي القطاعــات القانونيــة والطبيــة، ومصطلــح »الناجــي« أو »الناجيــة« �ن

ــل عمومــاً �ن عــى الرغــم مــن أن مصطلــح »الضحيــة« مفضَّ

1.أ. موافقــة الحصول عى الخدمات 

اك  �ش الخطوة الأوىل: التقديم والإ ي عى النوع الجتماعي 
خطــوة إدارة حالت العنــف المب�ف

ي رواية قصتها(.
ي بداية خدمات إدارة الحاالت )أي قبل أن تبدأ الناجية �ن

�ن
ي عملية إدارة الحالة.	 

عطــاء ت�يحه أو ت�يحها للمشــاركة �ن الإ
عطــاء ت�يحه أو ت�يحها للمرشــد االجتماعــي لجمع وتخزين معلومات 	  الإ

عــن حالته أو حالتهــا عى مدار عملية إدارة الحالة

م�ت يكون إكمالها 

ي حاالت 
م الرعاية/ الوصي )�ن المرشد االجتماعي المكلَّف بالحالة ومعه الناجي/ الناجية أو مقدِّ

عاقات(. االأطفال أو االأشخاص ذوي االإ
َمــن يجب عليه إكمالها

ي عملية إدارة الحالة، ولجمع وتخزين معلومات عن حالته أو 
لتسجيل ت�يح الحالة للمشاركة �ن

عطاء المعلومات لمقدمي الخدمات االآخرين أو الأغراض إعداد التقارير. حالتها، والإ
الغرض من الستمارة

موافقــة الحصول عى الخدمات

مة منك؟              نعم. ي الخدمــات المقدَّ
م الناجــي أو الناجيــة الموافقــة للمشــاركة �ن هــل قــدَّ

ي 
ي عالمة تبويب الحوادث توجد خمس استمارات لجمع بيانات الحوادث. �ف

ف إنشاء حادثة مرتبطة بملف الحالة. �ف بمجرد فتح الحالة، ُيْمِكن للمرشدين االجتماعي�ي
مت  م أو قدَّ ي عىل النوع االجتماعي، سيكون المرشد االجتماعي لديه الفرصة لتسجيل ما إذا كان الناجي أو الناجية قدَّ

االستمارة االأوىل، استمارة حادثة العنف المب�ف
عداد التقارير.  الموافقة للكشف عن معلومات، ال ُيْمِكن تحديد الهوية فيها، الإ
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1.ب. بيانــات الناجي أو الناجية

ي عى النوع الجتماعي
خطــوة إدارة حالت العنــف المب�ف اك  �ش الخطوة الأوىل: التقديم والإ

م�ت يكون إكمالها ًة عقــب الحصول عى الموافقة/ القبول. مبا�ش

َمن يجب عليه إكمالها المرشــد الجتماعي المكلَّف بالحالة.

الغرض من االستمارة لتســجيل معلومات أساســية عن الناجي أو الناجية.  

رة. لة.     مكرَّ  مفتوحة.     مغلقة.     محوَّ وضع الحالة 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ الجنس
خيار إخفاء/ رؤية االسم بمجرد إدخاله

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ رمز الناجي أو الناجية 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ السن

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ تاريخ الميالد

.  ذكر.     أن�ش الجنس

ي السياق الموجود لديك.
اذكر فقط إن كان مائماً/ ذا صلة �ن ة أو الِعرق العش�ي

ي السياق الموجود لديك.
اذكر البلدان االأصلية ذات الصلة �ن البلد  الأصل 

ي السياق الموجود لديك.
اذكر فقط إن كان مائماً/ ذا صلة �ن الجنســية )إن كانت مختلفة عن البلدالأصل (

ي السياق الموجود لديك.
اذكر فقط إن كان مائماً/ ذا صلة �ن الديانة

وج/ ُمساكن.     مطلق/ منفصل.     أرمل.  ن  أعزب.     مرت الحالــة المدنية/ العائلية الراهنة 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ف الآخرين  عدد وســن الأطفال والمعال�ي

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ المهنة

َّد داخلياً.     الجئ.شخص عديم الجنسية.    
 مقيم.     مرش

.     ملتمس لجوء. ي  عائد.     مواطن أجن�ب
ي وقت البالغ 

وح �ف ف حالــة ال�ف

 نعم.     ال. هل الناجي أو الناجية شــخص ذو إعاقات؟ 

 ال.     قا� غري مصحوب.    
 طفل منفصل عن ذويه.     طفل يتيم أو مستضعف.

ل الناجــي أو الناجيــة قــارص غــ�ي مصحــوب أو طفــل منفصــل عــن ذويــه 
أو طفــل آخــر مســتضعف؟

الناجــون والناجيات من الأطفال )أقل من 18 عاماً( 

 نعم.     ال. إذا كان الناجــي -أو الناجيــة- طفالً، هل يعيش وحده؟

.قريب.     زوج/ ُمساكن.      والد/ وصي
دخال النص. د من فضلك: اضغط أو انقر هنا الإ  أخرى، حدِّ

ــه  ــة بين ــي العالق ــا ه ــد، م ــع أح ــش م ــة- يعي ــي -أو الناجي إذا كان الناج
م الرعايــة؟ ومقــدِّ

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ د  ــة أخــرى، حــدِّ ــة عالق م الرعاي ــا- ومقــدِّ ــه -أو بينه ــة بين ــت العالق إذا كان
مــن فضلــك.

وج/ ُمساكن.     مطلق/ منفصل.     ن  أعزب.     مرت
 أرمل.     غري معروف/ ال ينطبق.

م الرعاية؟ مــا هي الحالــة العائلية الراهنة لمقدِّ

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ م الرعاية؟ ما هي المهنة الأساســية لمقدِّ
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2.أ. تقييــم الناجي أو الناجية

التقييم الثانية:  الخطوة  ي عى النوع الجتماعي 
خطــوة إدارة حالت العنــف المب�ف

حيب والتقديم، عند  بعد الرت
تقييم احتياجات الناجية النفسية 

االجتماعية، والطبية، والمتعلقة 
بالسامة، والخاصة باالأمور 

القانونية، فيما يرتبط بالعنف الذي 
تعرضت له.

م�ت يكون إكمالها

المرشد االجتماعي المكلَّف بالحالة. َمــن يجب عليه إكمالها

لتسجيل معلومات مجموعة حول 
الحالة بخصوص كل من المخاطر 
واالحتياجات، وكذلك نقاط القوة 

لة  والموارد. المعلومات المسجَّ
ي هذه االستمارة سوف تحلَّل 

�ن
وتُستخَدم باعتبارها أساساً لوضع 

خطة الحالة.

الغرض من الستمارة

نبــذة عن الناجي أو الناجية
وح وأي معلومات أخرى ذات صلة. ف م معلومات ديمغرافية أساسية عن الناجي أو الناجية، تشمل الجنس والسن وحالة الرف قدِّ

هل الناجي امرأة - رجل - فتاة - ف�ت - هوية جنسانية أخرى؟
كم عمر الناجي أو الناجية؟ هل هي طفلة أم بالغة؟

د داخلياً؟ َّ
هل هي مقيمة أم الجئة أم شخص م�ش

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ  ) ف الوضع العائــىي للناجي أو الناجية )للبالغ�ي
الوضع العائلي للناجي البالغ أو الناجية البالغة:

يكها الحميم هو  يك حميم أو تنطبق عليها الحالتان معاً؟ )إذا لم يكن زوجها/ �ش وجة أو تعيش مع �ش ز هل هي م�ت
، هل لديه علم بما حدث لها؟(  ي

الجا�ز
هل لديها أطفال؟ إن كان لديها، كم عددهم وما هي أعمارهم؟ هل أطفالها يعيشون معها؟

ي حياتها
ي حياة العميلة بصفة يومية؟ هل للناجية أقارب آخرون موجودون �ز

َمن هم أفراد الأ�ة الآخرون الموجودون �ز

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ي الراهن للناجي أو الناجية 
الوضع المعيــ�ش

يكها الحميم؟ هل هناك أقارب  فل معها؟ هل تعيش مع زوجها/ �ش ي المرف
هل الناجية لديها مكان للمعيشة؟ أين؟ َمن يعيش �ف

يعيشون بجوارها؟

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ مهنــة أو دور الناجي أو الناجية 
ي أم بدوام كامل؟ 

ي البيت؟ هل الناجية -أو الناجي- لديها وظيفة مدفوعة االأجر؟ بدوام جز�أ
هل الناجية تعمل؟ هل عملها �ف

ي المجتمع المحىلي الذي تعيش فيه؟
هل الناجية -أو الناجي- لها دور خاص �ف

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ف والناجيات من الأطفال  نــة للناج�ي اعتبارات معيَّ
هل تعيش مع والديها؟ )إذا لم يكن والداها أو االأوصياء عليها هم الجناة، هل لديهم علم بما حدث لها؟( َمن هم أفراد 

ي حياتها؟
ي حياة العميلة بصفة يومية؟ هل للناجية أقارب آخرون موجودون �ف

االأ�ة االآخرون الموجودون �ف

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ســبب طلب خدمات إدارة الحالت 
ي َيطلب الناجي أو الناجية المساعدة/ 

د ما هي المشكلة )المشكالت(/ وجه المخاوف )أوجه المخاوف(/ القضية )القضايا( ال�ت حدِّ
الدعم من أجلها. 

قد تشمل تلك: السالمة الفورية، سالمة االأطفال، إمكانية الوصول إىل الموارد االقتصادية، المساعدة الطبية، تصورات 
االآخرين، إلخ.

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ي اســتخدمها الناجي أو الناجية 
ِصف ما حدث للناجي أو الناجية بالكلمات نفســها ال�ت

.) ي استخدمها الناجي أو الناجية )ال تشري
ِصف ما حدث بالكلمات نفسها ال�ت

ما الذي حدث للناجي أو الناجية؟ ما هي طبيعة العنف؟ م�ت وقع؟ ما الذي حثها كي تطلب الخدمات؟ ما هي مخاوفها 
الرئيسة؟ ما الذي تريد المساعدة بشأنه؟
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التقييم الأساسية  نقاط 
ي أو َمن هم الجناة من حيث العالقة مع الناجي أو الناجية 

ص نقاط التقييم االأساسية فيما يخص طبيعة وتوقيت وتواتر وشدة العنف المبلَّغ عنه، وَمن هو الجا�ف لخِّ
ي تؤدى 

وما إذا كان لديه أو كانوا لديهم إمكانية للوصول بسهولة إىل الناجي أو الناجية، من أجل تحديد المخاطر. ِقس الرفاه العاطفي، والقدرة عىل مسايرة المهام ال�ت
ف احتياجات الناجي أو الناجية )السالمة، الصحة، االأوجه النفسية االجتماعية، االأمور 

ِّ ي العالم، والقدرة عىل الوثوق باالآخرين. ع�ي
يوم بيوم، والشعور العام بالسالمة �ف

اتيجيات تعايش لتحديد الحاجة إىل الدعم النف�ي  ضافة إىل ما لديها من نقاط قوة واسرت المتعلقة بالقانون أو العدالة، الجوانب العملية أو المادية، غري ذلك( باالإ
ف معاً.  االجتماعي أو االإحاالت المالئمة وذات التوقيت المناسب أو االثن�ي

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ الوضع الراهن والمخاطر الوشــيكة 
يذاء. ي أذى الناجية أو تعريضها لخطر االإ

ي تستمر �ف
ف االأوضاع والظروف والناس ال�ت

ِّ ع�ي

ي قد 
ي هذه اللحظة؟ إن كانت االإجابة نعم، هل الناجية تعتقد أن الجا�ف

ي َيعرف أو الجناة َيعرفون أين توجد الناجية �ف
هل الجا�ف

ي محاولة للعثور عليها هنا؟
ي أو الجناة قد يأتون �ف

يأ�ت

فف أو لديها إصابة حادة أو أي ألم شديد )خاصًة إصابات الرأس(؟ هل  م�ت وقعت الحادثة )التاريخ/ الوقت(؟ هل الناجية ترف
جي ق�ي؟ هل اسُتخِدمت القوة البدنية أو االأسلحة أو اثنتيهما؟ ما هو معدل تكرار تعرُّض الناجية  / �ش كان هناك إيالج مهبىلي

لعنف مثل هذه الحادثة؟

ي لديه إمكانية للوصول بسهولة إىل 
ي لديه إمكانية للوصول إىل سالح؟ هل الجا�ف

؟ هل الجا�ف ي
ف الناجية والجا�ف ما هي العالقة ب�ي

ي استخدام العنف ضد االآخرين أو 
ي لديه سوابق �ف

ي نفس االأ�ة المعيشية، الحي، إلخ(؟ هل الجا�ف
الناجية )مثالً، يعيش �ف

ي الصحة العقلية أو كل ذلك؟ 
إساءة استعمال العقاقري أو الكحول أو تاريخ مع االكتئاب أو مشكالت أخرى �ف

ِّ عن أي  ي السابق أو تلقت الرعاية والعالج بالفعل أو حدث هذا وذاك معاً؟ هل الناجية تعرب
هل طلبت الناجية المساعدة �ف

؟ )إن كان االأمر كذلك، اتَِّبع بروتوكول تقييم مخاطر االنتحار(  ي
ي الما�ف

أفكار انتحارية لديها حالياً أو كانت لديها �ف

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ السالمة احتياجات 
ي البيت؟ )ملحوظة: المرشد 

ي خطر فوري عندما تغادر المكان هنا؟ إىل أي مدى تشعر الناجية باالأمان �ف
هل ستكون الناجية �ف

ي تحديد ذلك(. هل سبق للناجية أن حاولت الحصول 
االجتماعي يمكنه استخدام أدوات مثل مقياس السالمة للمساعدة �ف

ي 
ي أو نوع العنف ال�ت

ي أوصاف الجا�ف
عىل المساعدة من أي أحد آخر؟ هل سبق للناجية أن حاولت المغادرة؟ هل هي جوانب �ف

ي خطر فوري؟ 
تضع الناجية �ف

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ الصحية  الحتياجات 
ة وقعت خالل الـ 120 ساعة  ي أو يريده أو يحتاج إليه وكذلك يريده؟ هل الحادثة االأخري هل العميل يحتاج إىل االهتمام الط�ب

الماضية؟ هل يود الناجي أو الناجية معرفة المزيد عن خيارات العالجات والفحوصات؟ هل توجد شكوى لدى الناجي أو 
الناجية من إصابة وألم جسدي، أو نزيف أو إفرازات؟

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ الحتياجات النفســية الجتماعية 
كيف تصف الناجية حالتها العاطفية؟

ء غريب أو غري عادي بشأن  ي
بناًء عىل مالحظاتك، كيف يمكنك أن تصف مظهر وسلوك الناجي أو الناجية؟ هل هناك أي �ش

ي هذه اللحظة؟ ما هو شعورك بخصوص المستوى الذي تسري به الوظائف لدى العميل؟ 
مظهر أو سلوك الناجي أو الناجية �ف

فل، أو تؤدي أنشطتها اليومية، أو تتحدث مع االأ�ة  )استمع بحثاً عن إشارات تدل عىل أن الناجية توقفت عن ترك المرف
واالأصدقاء أو تراهم، أو اضطربت أنماط النوم وعادات التغذية لديها( 

هل الناجية تشعر بالحزن معظم الوقت، يائسة من وضعها أو حياتها؟ هل تشكو الناجية من آالم جسدية؟ هل توجد 
ة تتحدث عنها الناجية؟  ات أو صعوبات أخرى كبري تغري

فلها؟  ما هي أنواع الدعم االجتماعي لدى الناجي أو الناجية؟ َمن تحب الناجية التحدث معه أو قضاء الوقت معه خارج مرف
هل لديها صداقات؟ الناس الذين يمكنها أن تثق بهم؟ َمن هم مصادر الدعم العاطفي للناجي أو الناجية؟ هل تمكنت من 

الوصول إىل أشكال الدعم االجتماعي هذه منذ وقوع الحادثة؟ كيف ساعدوها؟ َمن هم الناس أو ما هي العنارص أو االأفكار أو 
ي تعطيها االأمل والقوة؟

دها باعتبارها ال�ت ي تحدِّ
ي حياة الناجية ال�ت

التجارب الموجودة �ف

ل القيمة الحالية لديها )مثالً، الناس، المعرفة، المهارات، الدخل، السكن(؟ هل لديها آليات إيجابية  ي تمثِّ
ما هي الجوانب ال�ت

ي حياة الناجي أو الناجية؟ هل تمكنت الناجية أن تستمد العون 
يمان أو كالهما دوراً �ف للتعايش؟ ما هي؟ هل يلعب الدين أو االإ

يمانية أو الدينية أو كليهما منذ وقوع الحادثة؟ كيف ساعدها فعل ذلك؟ من ممارساتها االإ
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دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ احتياجات القانون/ العدالة 
ي يجب 

ف معاً؟ ما هي العوامل ال�ت ي أو االثن�ي
ي إبالغ السلطات الرسمية أو اتخاذ إجراء قانو�ف

هل الناجي أو الناجية ترغب �ف
؟ هل اللجوء إىل  ي

ي قرارها باتخاذ إجراء قانو�ف
ي االعتبار من حيث المخاطر والفوائد والوقت والتكاليف �ف

عىل الناجية وضعها �ف
ي يحتاجها العميل التخاذ قرار بشأن العدالة؟ هل الناجية 

ة لدى الناجي أو الناجية؟ ما هي المعلومات ال�ت القانون أولوية مبا�ش
ي تسري بها حقوقها القانونية أو ما لديها من خيارات أو االثنان معاً من أجل توجيه 

تريد المزيد من المعلومات عن الطريقة ال�ت
ف طريقة  ي نظام العدالة الرسمي، أو نظام العدالة التقليدي/ غري الرسمي؟ هل الناجي أو الناجية تفهم الفروق ب�ي

حالتها �ف
التعامل مع الحالة من خالل آليات العدالة التقليدية مقارنًة بالرسمية منها؟

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ المادية  العملية/  الحتياجات 
هل للناجي أو الناجية مصدر للحصول عىل الدخل؟ هل للناجي أو الناجية مصدر للحصول عىل الغذاء، المالبس، رصيد 

؟ هل نقص  الهاتف، وسائل النقل، إلخ؟ ما هي مصادر الدعم لدى الناجي أو الناجية، بما فيها االأ�ة والمجتمع المحىلي
ي 

ي أمان؟ هل نقص الدخل )أو سبيل الوصول إليه( لدى الناجية يضعها �ف
الدخل لدى الناجية يؤثر عىل قدرتها عىل أن تكون �ف

خطر التعرُّض للعنف؟

أقل من 15 دقيقة. ��
من 16 إىل 30 دقيقة. ��
من 31 دقيقة إىل ساعة واحدة. ��
��  . ن من ساعة واحدة إىل ساعت�ي
�� . ن أكرش من ساعت�ي

كمــال التقييم لهذه الحالة؟ كم من الوقت اســُتغِرق منك لإ
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2.ب. مقياس الوظائف النفســية االجتماعية75 

التقييم الثانية:  الخطوة  ي عــى 
المبــ�ف العنــف  خطــوة إدارة حــالت 

الجتماعــي  النــوع 

دارة الحاالت المذكورة، يتوافق هذا مع تقييم الخطوة الثانية،  ن الوكاالت الإ كة ب�ي ي المبادئ التوجيهية المشرت
�ن

القسم الثالث: االحتياجات والدعم النف�ي االجتماعي.
ن معاً لمرة واحدة: االأداة ال 	  لقيــاس الرفــاه النفــ�ي االجتماعي أو الشــعور بالوصمة أو االثن�ي

يجب اســتخدامها إال مرة واحدة. نوصي بعدم اســتخدام أداة الرصد هذه إال بعد ثاث 
، من أجل تناول أكرش احتياجــات الناجيات إلحاحاً وإعطاء الوقت  ي الحــد االأد�ن

زيــارات �ن
لبنــاء الثقــة. من أجل تفســري الدرجة، ارجع إىل الجزء الثالــث من مجموعة أدوات رصد نتائج 

نقاذ الدولية.  ي عى النوع االجتماعي الصــادرة عن لجنة االإ
إدارة حــاالت العنــف المب�ن

ي المراهقات االأكرب ســناً والنســاء مع مرور الوقت أثناء إدارة الحالة: 	 
ي تعا�ن

لقياس التحســن �ن
ي رفاه الناجيات مع مرور الوقت، يجب اســتخدام اســتبيان أداة الرصد عند 

لرصد التغيري �ن
خط االأســاس )عادًة، جلســة إدارة الحالة الرابعة مع الناجية( ومرة أخرى بعد ثاث جلســات 
ي نهاية خطة تدخل 

ي الجلســة الســابعة(. وإن أمكن، أكِمل اســتبياناً نهائياً �ن
إضافية )عادًة �ن

إدارة الحالة، إذا تجاوزت ســبع جلســات إدارة حالة. الجزء الثالث من مجموعة أدوات رصد 
نقاذ الدولية  ي عى النوع االجتماعي الصــادرة عن لجنة االإ

نتائــج إدارة حــاالت العنــف المب�ن
ر معلومات حول كيفية تفســري الدرجات ومســتوى التغيري مع مرور الوقت. يوفِّ

م�ت يكون إكمالها

المرشد االجتماعي المكلَّف بالحالة. َمــن يجب عليه إكمالها 

ن من 10 عنا� يقيس قدرة المراهقات االأكرب سناً والنساء  مقياس الوظائف النفسية االجتماعية هو استبيان مكوَّ
ن  ي حياتهن اليومية. يمكنك أن تختار، مع كل عميلة، أن تَستخِدم أحد المقياس�ي

عى القيام باالأعمال المهمة �ن
 ،) ن ن معاً )إما أثناء جلسة إدارة الحالة نفسها وإما تقسيماً عى جلست�ي فقط، أو يمكنك أن تَستخِدم المقياس�ي

ي اتفقت أنت والعميلة معاً عى رصدها. 
اعتماداً عى أي الجوانب ال�ت

الغرض من الستمارة

مقياس الوظائف النفســية الجتماعية

ي عى النوع االجتماعي، باعتبار ذلك جزءاً من التقييم النف�ي االجتماعي للناجية. يَســتغِرق اســتخدام 
هــذه االأداة يُْمِكــن أن يســتخدمها مديــرو حــاالت العنف المب�ن

، ح�ت يتســ�ن تناول أكرش احتياجات  ي الحد االأد�ن
ن من 10 إىل 20 دقيقة تقريباً. أداة الرصد هذه ال يجب اســتخدامها إال بعد ثاث زيارات �ن كل من االســتبيان�ي

عطاء الوقت لبناء الثقة.  الناجيــات إلحاحــاً والإ

لقيــاس الرفــاه النف�ي االجتماعي لمرة واحدة، ال يجب اســتخدام االأداة إال مرة واحدة.

ي جلســة إدارة الحالة الرابعة مع الناجية ومرة أخرى بعد ثاث جلســات إضافية )عادًة 
ي رفاه الناجيات مع مرور الوقت، يجب إجراء االســتبيان عادًة �ن

لرصد التغيري �ن
ي نهاية خطة تدخل إدارة الحالة، إذا تجاوزت ســبع جلســات إدارة حالة.

ي الجلســة الســابعة(. وإن أمكن، أكِمل اســتبياناً نهائياً �ن
�ن

ن معاً )إما أثناء جلســة إدارة الحالة نفســها وإما تقســيماً  ن فقط، أو يمكنك أن تَســتخِدم المقياســ�ي يمكنك أن تختار، مع كل عميلة، أن تَســتخِدم أحد المقياســ�ي
ن والتأكد من صاحيتهما لاســتخدام مع  ي اتفقت أنت والعميلة معاً عى رصدها. لقد جرى اختبار هذين المقياســ�ي

(، اعتمــاداً عــى أي الجوانــب الــ�ت ن عــى جلســت�ي
الناجيات، من عمر 15 ســنة فما فوق. مجموعة االأدوات هذه ليســت مناســبة لاســتخدام مع الفتيات البالغة أعمارهن 14 عاماً أو االأصغر. للحصول عى تعليمات 

ي عى النوع االجتماعي. 
حــول كيفيــة وضــع الدرجات، انظر مجموعة أدوات نتائج إدارة حاالت العنــف المب�ن

ي كم هو صعب عليك أن تؤدي هذه االأنشــطة. 
ي�ن ة، من فضلك أخرب ي االأســابيع االأربعة االأخري

نة. بالتفكري �ن ح للعميلة: ســوف أســألِك عن مهام وأنشــطة معيَّ ا�ش
ي إذا كان: 

ي�ن سوف تخرب
ليــس صعباً عى االإطاق.	 
صعباً.	 
ء.	  ي

صعباً بعض ال�ش
صعباً جداً.	 
صعبــاً للغاية إىل درجة عدم اســتطاعتك القيام به غالباً. 	 

ليس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء )1 نقطة( �� ي

صعب بعض ال�ش
صعب )2 نقطة( ��
صعب جداً )3 نقطة( ��
صعب للغاية إىل درجة عدم استطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة( ��

إعطاء المشورة لأفراد الأ�ة 

ِكن استخدامها وجهاً لوجه مع الناجية. 75 هذه االستامرة اختيارية ويُْ
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ليس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء )1 نقطة( �� ي

صعب بعض ال�ش
صعب )2 نقطة( ��
صعب جداً )3 نقطة( ��
صعب للغاية إىل درجة عدم استطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة( ��

تبادل الأفكار مع الآخرين 

ليس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء )1 نقطة( �� ي

صعب بعض ال�ش
صعب )2 نقطة( ��
صعب جداً )3 نقطة( ��
صعب للغاية إىل درجة عدم استطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة( ��

المحــىي  المجتمــع  أفــراد  مــع  الجتمــاع 

الآخريــن لتأديــة مهــام للمجتمــع المحــىي

ليس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء )1 نقطة( �� ي

صعب بعض ال�ش
صعب )2 نقطة( ��
صعب جداً )3 نقطة( ��
صعب للغاية إىل درجة عدم استطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة( ��

مــن  الحصــول عليهــا  أو  المســاعدة  طلــب 
ــا ف إليه ــ�ي ــا تحتاج ــات عندم ــاس أو المنظم الن

ليس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء )1 نقطة( �� ي

صعب بعض ال�ش
صعب )2 نقطة( ��
صعب جداً )3 نقطة( ��
صعب للغاية إىل درجة عدم استطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة( ��

اتخاذ قرارات مهمة بشــأن حياتك اليومية

ليس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء )1 نقطة( �� ي

صعب بعض ال�ش
صعب )2 نقطة( ��
صعب جداً )3 نقطة( ��
صعب للغاية إىل درجة عدم استطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة( ��

ي قرارات الأ�ة
المشاركة �ف

ليس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء )1 نقطة( �� ي

صعب بعض ال�ش
صعب )2 نقطة( ��
صعب جداً )3 نقطة( ��
صعب للغاية إىل درجة عدم استطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة( ��

تعلم المهارات الجديدة

ليس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء )1 نقطة( �� ي

صعب بعض ال�ش
صعب )2 نقطة( ��
صعب جداً )3 نقطة( ��
صعب للغاية إىل درجة عدم استطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة( ��

ف عى مهامك أو مســؤولياتك ك�ي ال�ت

ليس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء )1 نقطة( �� ي

صعب بعض ال�ش
صعب )2 نقطة( ��
صعب جداً )3 نقطة( ��
صعب للغاية إىل درجة عدم استطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة( ��

التفاعــل أو التعامل مع ناس ل تعرفينهم

ليس صعباً عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء )1 نقطة( �� ي

صعب بعض ال�ش
صعب )2 نقطة( ��
صعب جداً )3 نقطة( ��
صعب للغاية إىل درجة عدم استطاعتك القيام به غالباً )4 نقطة( ��

أ�تــك  محيــط  ي 
�ف النظافــة  عــى  الحفــاظ 

لمعيشــية ا

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ الدرجة

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ مالحظات
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2.ج. مقياس الشعور بالوصمة76 

التقييم الثانية:  الخطوة  ي عى النوع الجتماعي
خطــوة إدارة حالت العنــف المب�ف

دارة الحاالت المذكورة، يتوافق هذا مع  ن الوكاالت الإ كة ب�ي ي المبادئ التوجيهية المشرت
�ن

تقييم الخطوة الثانية، القسم الثالث: االحتياجات والدعم النف�ي االجتماعي.

ن 	  لقيــاس الرفاه النف�ي االجتماعي أو الشــعور بالوصمة أو االثن�ي
معاً لمرة واحدة: االأداة ال يجب اســتخدامها إال مرة واحدة. نوصي 

ي الحد 
بعدم اســتخدام أداة الرصد هذه إال بعد ثاث زيارات �ن

، مــن أجل تناول أكرش احتياجــات الناجيات إلحاحاً وإعطاء  االأد�ن
الوقــت لبنــاء الثقة. من أجل تفســري الدرجة، ارجع إىل الجزء الثالث 

ي عى 
مــن مجموعة أدوات رصــد نتائج إدارة حاالت العنف المب�ن

نقاذ الدولية.  النــوع االجتماعي الصــادرة عن لجنة االإ
ي المراهقات االأكرب ســناً والنســاء مع مرور 	 

ي تعا�ن
لقياس التحســن �ن

ي رفاه الناجيات مع مرور 
الوقــت أثنــاء إدارة الحالة: لرصــد التغيري �ن

الوقت، يجب اســتخدام اســتبيان أداة الرصد عند خط االأساس 
)عــادًة، جلســة إدارة الحالة الرابعــة مع الناجية( ومرة أخرى بعد 
ي الجلســة السابعة(. وإن أمكن، 

ثاث جلســات إضافية )عادًة �ن
ي نهايــة خطة تدخل إدارة الحالة، إذا تجاوزت 

أكِمــل اســتبياناً نهائياً �ن
ســبع جلســات إدارة حالة. الجزء الثالث من مجموعة أدوات رصد 

ي عــى النوع االجتماعي الصادرة عن 
نتائــج إدارة حــاالت العنف المب�ن

ر معلومات حول كيفية تفســري الدرجات  نقــاذ الدولية يوفِّ لجنــة االإ
ومســتوى التغيري مع مرور الوقت. 

م�ت يكون إكمالها

المرشد االجتماعي المكلَّف بالحالة. َمــن يجب عليه إكمالها 

ن من 10 عنا� يقيس تجارب المراهقات  مقياس الشعور بالوصمة هو استبيان مكوَّ
االأكرب سناً والنساء بشأن الوصمة من حيث موقف أو نظرة االآخرين تجاههن وكذلك 
موقفهن ونظرتهن تجاه أنفسهن. يمكنك أن تختار، مع كل عميلة، أن تَستخِدم أحد 
ن معاً )إما أثناء جلسة إدارة الحالة  ن فقط، أو يمكنك أن تَستخِدم المقياس�ي المقياس�ي

ي اتفقت أنت والعميلة 
(، اعتماداً عى أي الجوانب ال�ت ن نفسها وإما تقسيماً عى جلست�ي

معاً عى رصدها. 

الغرض من الستمارة 

مقياس الوظائف النفســية الجتماعية

ي عى النوع االجتماعي، باعتبار ذلك جزءاً من التقييم النف�ي االجتماعي للناجية. يَســتغِرق اســتخدام 
هــذه االأداة يُْمِكــن أن يســتخدمها مديــرو حــاالت العنف المب�ن

، ح�ت يتســ�ن تناول أكرش احتياجات الناجيات  ي الحد االأد�ن
االســتبيان من 10 إىل 20 دقيقة تقريباً. أداة الرصد هذه ال يجب اســتخدامها إال بعد ثاث زيارات �ن

عطاء الوقت لبناء الثقة. إلحاحــاً والإ

لقياس الشــعور بالوصمة لمرة واحدة، ال يجب اســتخدام االأداة إال مرة واحدة. 

ي جلســة إدارة الحالة الرابعة مع الناجية ومرة أخرى بعد ثاث جلســات إضافية 
ي رفاه الناجيات مع مرور الوقت، يجب اســتخدام االســتبيان عادًة �ن

لرصد التغيري �ن
ي نهاية خطة تدخل إدارة الحالة، إذا تجاوزت ســبع جلســات إدارة حالة.

ي الجلســة الســابعة(. وإن أمكن، أكِمل اســتبياناً نهائياً �ن
)عادًة �ن

ن معاً )إما أثناء جلســة إدارة الحالة نفســها وإما تقســيماً  ن فقط، أو يمكنك أن تَســتخِدم المقياســ�ي يمكنك أن تختار، مع كل عميلة، أن تَســتخِدم أحد المقياســ�ي
ن والتأكد من صاحيتهما لاســتخدام مع  ي اتفقت أنت والعميلة معاً عى رصدها. لقد جرى اختبار هذين المقياســ�ي

(، اعتمــاداً عــى أي الجوانــب الــ�ت ن عــى جلســت�ي
الناجيات، من عمر 15 ســنة فما فوق. مجموعة االأدوات هذه ليســت مناســبة لاســتخدام مع الفتيات البالغة أعمارهن 14 عاماً أو االأصغر. للحصول عى تعليمات 

ي عى النوع االجتماعي. 
حــول كيفيــة وضــع الدرجات، انظر مجموعة أدوات نتائج إدارة حاالت العنــف المب�ن

ي إىل أي مدى كانت لديك هذه االأفكار والمشــاعر. 
ي�ن ة، من فضلك أخرب ي االأســابيع االأربعة االأخري

نة. بالتفكري �ن ح للعميلة: ســوف أســألِك عن مهام وأنشــطة معيَّ ا�ش
ي إذا كان:

ي�ن سوف تخرب

ال عى االإطاق.	 
قلياً.	  شيئاً 
قدراً متوسطاً.	 
اً.	  كثري

ِكن استخدامها وجهاً لوجه مع الناجية. 76 هذه االستامرة اختيارية ويُْ
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ال عى االإطاق )صفر نقطة(  ��
ء قليل )1 نقطة( �� ي

�ش
قدر متوسط )2 نقطة( ��
اً )3 نقطة( �� كثري

مشــاعر عدم الستحقاق، أنك بال قيمة 

ال عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء قليل )1 نقطة( �� ي

�ش
قدر متوسط )2 نقطة( ��
اً )3 نقطة( �� كثري

الشــعور بالنفصال أو النسحاب عن الآخرين

ال عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء قليل )1 نقطة( �� ي

�ش
قدر متوسط )2 نقطة( ��
اً )3 نقطة( �� كثري

الشــعور بأن أفراد المجتمع المحىي يعاملونك معاملة ســيئة

ال عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء قليل )1 نقطة( �� ي

�ش
قدر متوسط )2 نقطة( ��
اً )3 نقطة( �� كثري

بالعار الشعور 

ال عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء قليل )1 نقطة( �� ي

�ش
قدر متوسط )2 نقطة( ��
اً )3 نقطة( �� كثري

لوم نفســك عى أحداث ماضية

ال عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء قليل )1 نقطة( �� ي

�ش
قدر متوسط )2 نقطة( ��
اً )3 نقطة( �� كثري

الشــعور بأنك مرفوضة من الجميع

ال عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء قليل )1 نقطة( �� ي

�ش
قدر متوسط )2 نقطة( ��
اً )3 نقطة( �� كثري

بالوصمة الشعور 

ال عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء قليل )1 نقطة( �� ي

�ش
قدر متوسط )2 نقطة( ��
اً )3 نقطة( �� كثري

ي تجنب الناس الآخرين أو الختباء
الرغبــة �ف

ال عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء قليل )1 نقطة( �� ي

�ش
قدر متوسط )2 نقطة( ��
اً )3 نقطة( �� كثري

الشــعور كأن أ�تك تحدق إليك كأنهم يلومونك

ال عى االإطاق )صفر نقطة( ��
ء قليل )1 نقطة( �� ي

�ش
قدر متوسط )2 نقطة( ��
اً )3 نقطة( �� كثري

كأنهــم  إليــك  يحدقــون  المحــىي  المجتمــع  أفــراد  كأن  الشــعور 
يلومونــك

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ الدرجة

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ مالحظات 
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	.أ. خطة العمل 

الخطــوة الثالثة: إعداد خطة عمل الحالة ي عى النوع الجتماعي
خطــوة إدارة حالت العنــف المب�ف

دت. ي حدِّ
عقب التقييم من أجل تناول االحتياجات ال�ت م�ت يكون إكمالها

ف عى خطة الحالة بمجرد  المرشد االجتماعي المكلَّف بالحالة. يوص بشدة أن يوافق المرش
انتهاء المرشد االجتماعي من إعدادها.

َمــن يجب عليه إكمالها

لتسجيل وتخطيط التدخات المتَفق عليها المطلوبة لتناول احتياجاتها ودعم رفاهها عى 
د أثناء التقييم. النحو المحدَّ

الغرض من الستمارة

خطة العمل 

خدمة دار االحتماء. ��
خدمة صحية/ طبية. ��
خدمة نفسية اجتماعية. ��
طة/ أخرى.  �� خدمة الرش
خدمة سبل العيش. ��
خدمة حماية الطفل. ��
خدمة تعليمية. ��
خدمة المواد غري الغذائية/ المابس/ االأحذية. ��
خدمة المياه/ ال�ف الصحي. ��
خدمة التسجيل. ��
خدمة غذائية. ��
مساعدة نقدية. ��
�� . هدف شخىي
خدمة أخرى. ��

نوع الحتياج

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ِصــف خطة العمــل الموضوعة لتلبية هذا الحتياج 

�� . خدمة أو هدف شخىي
خدمة إحالة. ��

نوع التدخل

تمت االإحالة. ��
الخدمة قدمتها وكالتك. ��
الخدمة تُلقيت بالفعل من وكالة أخرى. ��
الخدمة غري منطبقة. ��
رُِفضت االإحالة من جانب الناجي أو الناجية. ��
الخدمة غري متاحة. ��

كيف ســيحصل الناجي أو الناجية عى هذه الخدمة؟

نعم. ��
ال. ��

الناجيــة  أو  الناجــي  مــن  ة  المســتن�ي الموافقــة  تلقيــت  هــل 
حــالت؟ الإ لأغــراض  شــخصية  معلومــات  عــن  للكشــف 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ د الســم أو الَمرِفق أو الوكالة/ المنظمة حســب ما ينطبق  حدِّ

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ المقابلة  تاريخ 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ المقابلة وقت 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ م الخدمة مقدِّ

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ َموِقع الخدمة 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ مالحظات
سلِّط الضوء عىل التحديات والموارد واالعتبارات االأخرى ذات الصلة.



GBVIMS+ COMPANION GUIDE - ANNEXES 70

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

طــة/  لزامــي ســارية، هــل أبلغــت ال�ش بــالغ الإ ف الإ إذا كانــت قوانــ�ي
الســلطات العامــة بالحادثــة؟

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

م رعايتهــا  ت الناجيــة أو مقــدِّ جابــة نعــم، هــل أخــ�ب إذا كانــت الإ
لزامــي قبــل عمــل البــالغ؟ بــالغ الإ ف الإ ف معــاً بقوانــ�ي أو الثنــ�ي

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

مت الخدمة؟  هل قدِّ

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ت الخدمة؟ جابة نعم، م�ت قدمِّ إن كانــت الإ

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ جراء المتخذ  تفاصيــل عن الإ

أقل من 15 دقيقة. ��
من 16 إىل 30 دقيقة. ��
من 31 دقيقة إىل ساعة واحدة. ��
�� . ن من ساعة واحدة إىل ساعت�ي
�� . ن أكرش من ساعت�ي

كــم مــن الوقــت اســُتغِرق منــك لوضــع خطــة عمــل الحالــة مــع 
الناجــي أو الناجيــة لهــذه الحالــة؟
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	.ب. خطة السلمة 

الخطــوة الثالثة: إعداد خطة عمل الحالة ي عى النوع الجتماعي
خطــوة إدارة حالت العنــف المب�ف

عقب التقييم عندما يكون وجه المخاوف المتعلقة 
د. بالسامة قد حدِّ

م�ت يكون إكمالها

المرشد االجتماعي المكلَّف بالحالة. يوص بشدة 
ف عى خطة السامة بمجرد انتهاء  أن يوافق المرش

المرشد االجتماعي من إعدادها.

َمــن يجب عليه إكمالها

ف بها  ي سوف تخفَّ
لتسجيل وتخطيط الطريقة ال�ت

ن والناجيات  المخاطر )أثر العنف واحتماليته( للناج�ي
ي بيئتهم المعيشية. 

ي خطر مستمر �ن
ن �ن القابع�ي

ن والناجيات من  ويتصل هذا بصفة خاصة بالناج�ي
يك الحميم. عنف الرش

الغرض من الستمارة 

نعم. ��
ال. ��

هل خطة الســالمة توجد حاجة إليها لهذه الحالة؟

أكِمل خطة السالمة الواردة أدناه مع الناجية إذا كانت هناك تهديدات لسالمة الناجية لها عالقة بالحادثة، 
ي طلبت إدارة الحاالت من أجلها. خطة السالمة ال بد أن تكون واقعية، وسهلة التذكر، وقائمة عىل وضع 

ال�ت
ي أن 

الناجية وما الذي تريد هي أن تفعله. ُخَطط السالمة يختلف شكلها مع كل ناٍج أو ناجية. وهذا َيع�ف
الناجي أو الناجية ال يجب عليها أن تجيب عن كل سؤال حول خطة السالمة، لكن فقط االأسئلة المفيدة لها. 
ف والناجيات. وُخَطط السالمة  اجعل االأولوية لالأسئلة االأكرش دعماً الحتياجات السالمة لدى كل فرد من الناج�ي

يك الحميم هو عندما  ُيْمِكن إعادة النظر فيها ومراجعتها. للتذِكرة، الوقت االأخطر للناجية من عنف ال�ش
. ي

تكون تحاول ترك الجا�ف

نعم. ��
ال. ��

هل ُوِضعت خطة ســالمة مع الناجي أو الناجية )إن انطبق الأمر(؟

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ تاريخ إكمال خطة السالمة

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ي اســتخدمها الناجي أو الناجية(
د وجه المخاوف المتعلقة بالســالمة )بالكلمات ال�ت حدِّ

الموارد

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ  القتصادية / المادية

ي الفئات 
ي أمان �ف

ي عىل أن أبقى �ف
ي يمكنها مساعد�ت

ي أستخدمها أنا االآن الموجودة لدي، ال�ت
اذكر الموارد ال�ت

التالية

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ العالقات

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ المجتمعية المساعدة 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ أخرى

السالمة  استعدادات 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ــد مــن  ــل مخاطــر إيقــاع المزي ــارات لتقلي ــة باعتبارهــا خي ــا الناجي ي حددته
ــ�ت ــا هــي الخطــوات ال م

ــف )اســتعدادات الســالمة(؟ ــل حــدوث العن ــا( قب ــا إىل الحــد الأد�ف لنفســها )ولأطفاله ر به ــرف ال

ان أو االأ�ة، وإذا احتاجت  قد تشمل االأمثلة: الناجية سوف تتفق عىل رمز أو إشارة مع االأصدقاء أو الجري
المساعدة فسوف تتواصل باستخدام ذلك الرمز، عىل سبيل المثال، إذا كانت ال تستطيع التحدث أمام 

ي مكان حيث 
ك هذه االأشياء �ف ي - الناجية سوف تجمع بعض االأشياء االأساسية والوثائق المهمة، وترت

الجا�ف
ك بيتها )اذكر تلك االأشياء( - الناجية سوف تعلِّم أطفالها  تستطيع الوصول إليها إن اضطرت أن ترت

ي بكلمة رمزية أو إشارة 
د - الناجية سوف تأ�ت أنه عندما يبدأ العنف يجب عليهم الذهاب إىل مكان محدَّ

هم بشكل آمن عندما يجب عليهم أن يغادروا. ُيرجى  الستخدامها مع أطفالها ح�ت يتس�ف لها أن تخرب
الرجوع إىل أداة إعداد خطط السالمة للحصول عىل القائمة الكاملة لالأسئلة التوجيهية لمناقشتها مع الناجي 

أو الناجية. 



GBVIMS+ COMPANION GUIDE - ANNEXES 72

السالمة اتيجيات  اس�ت

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ــدوث  ــد ح ــر عن ــف المخاط ــارات لتخفي ــا خي ــة باعتباره ــا الناجي ي حددته
ــ�ت ــراءات ال ج ــي الإ ــا ه م

اتيجيات الســالمة(؟ العنــف )اســ�ت

ها عندما يكون عىل وشك  ي عنف المعتدي قد تخرب
ف بعض االأنماط �ف قد تشمل االأمثلة: الناجية يمكنها تميري

، عندما يكون  ف أن يصبح عنيفاً )مثالً، أوقات معينة من اليوم أو االأسبوع، عندما يكون وسط أصدقاء معين�ي
يتعاطى المخدرات أو الكحوليات، إلخ(: الناجية يمكنها تحديد نمط العنف أو الوقت الذي يبدأ فيه العنف 
، فهي تعرف إىل أين تذهب - الناجية سوف تستف�  ك بيتها الأيام قليلة أو أكرش - إذا اضطرت الناجية أن ترت

قامة معهم إذا احتاجت أن تغادر - الناجية  من االأصدقاء، االأ�ة، إلخ لتعرف إذا كانوا سيسمحون لها باالإ
سوف تستف� من هؤالء الناس لتعرف إذا كانوا سيقرضونها المال أو الطعام عند حدوث حالة طوارئ. 

ُيرجى الرجوع إىل أداة إعداد خطط السالمة للحصول عىل القائمة الكاملة لالأسئلة التوجيهية لمناقشتها مع 
الناجية. 

خطوات ما بعد المغادرة 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ي حددتهــا الناجيــة باعتبارهــا خيــارات لتقليــل المخاطــر إىل الحــد الأد�ف بعــد 
مــا هــي الخطــوات الــ�ت

تــرك بيتهــا/ مجتمعهــا المحــىي إن اختــارت أن تفعــل ذلــك؟

قد تشمل االأمثلة: الناجية َتعِرف كيف تتعامل من الناحية العاطفية إن المها الناس عىل المغادرة - الناجية 
َتعِرف إىل َمن تتحدث للحصول عىل الدعم - الناجية ُتدِرك ما سببه لها الوضع من صدمة وضغط - الناجية 

َتعِرف ماذا تفعل لتجعل نفسها تشعر بأنها أقوى.

أقل من 15 دقيقة. ��
من 16 إىل 30 دقيقة. ��
من 31 دقيقة إىل ساعة واحدة. ��
�� . ن من ساعة واحدة إىل ساعت�ي
�� . ن أكرش من ساعت�ي

كم من الوقت اســُتغِرق منك لوضع خطة الســالمة مع الناجي أو الناجية لهذه الحالة؟
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5.أ. المتابعة 

الخطوة الرابعة والخامســة: تنفيذ خطــة عمل الحالة والمتابعة النــوع  عــى  ي 
المبــ�ف العنــف  حــالت  إدارة  خطــوة 

الجتماعــي

ي أي مرحلة أثناء عملية إدارة الحالة عند فتح الحالة وح�ت إغاق الحالة.
كلما أُجريَت متابعة �ن

وال بد أن يكون تواتر المتابعات مرتبطاً باحتياجات الناجي أو الناجية ومستوى المخاطر.
م�ت يكون إكمالها

المرشد االجتماعي المكلَّف بالحالة. َمــن يجب عليه إكمالها 

م  نة قد اتُِخذت وأن الخدمات تقدَّ لتسجيل معلومات حول المتابعة بغرض تأكيد أن إجراءات معيَّ
ي تحول دون الوصول إىل الخدمات( ولرصد وضع الناجي أو الناجية. 

)أو لتحديد وتناول العوائق ال�ت
ي خطة 

ي تتبُّع التقدم المحرز تجاه تحقيق االأهداف الموضوعة �ن
تُستخَدم هذه االستمارة أيضاً �ن

العمل االأولية.

الغرض من الستمارة

المتابعة 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ تاريخ جلسة المتابعة

خدمة دار االحتماء. ��
خدمة صحية/ طبية. ��
خدمة نفسية اجتماعية. ��
طة/ أخرى. �� خدمة الرش
خدمة المساعدة القانونية. ��
خدمة سبل العيش. ��
خدمة حماية الطفل. ��
خدمة تعليمية. ��
خدمة المواد غري الغذائية/ المابس/ االأحذية. ��
خدمة المياه/ ال�ف الصحي.  ��
خدمة التسجيل. ��
خدمة غذائية. ��
خدمة أخرى. ��

ي 
نوع الخدمة المقدمة عن طريقي/ عن طريق منظم�ت

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ التعليقات  
ك به الناجي أو الناجية ؟ ما هي االحتياجات  ما الذي أخرب
ي جلسة 

ي واجهتك �ف
ضافية لديها؟ ما هي التحديات ال�ت االإ

ف والناجيات مثالً(؟  المتابعة )عدم حضور الناج�ي

نعم. ��
ال. ��

هــل توجد حاجــة إىل المزيد من زيارات المتابعة؟

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ــارة  ــة نعــم، مــ�ت تــوصي بإجــراء الزي جاب إن كانــت الإ
ــة؟ التالي

نعم. ��
ال. ��

ك الناجــي أو الناجيــة عــن أي احتياجــات أو  هــل أخــ�ب
مخــاوف جديــدة أثنــاء لقــاء المتابعــة؟

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ ِصــف  فضلــك  مــن  نعــم،  جابــة  الإ كانــت  إن 
ــة عــى  الحتياجــات وراجــع قســم خطــة عمــل الحال

الأســاس. هــذا 

نعم. ��
ال. ��
غري منطبق أو االحتياجات غري ُملباة. ��

إذا كانــت الحتياجــات ُملبــاة، هــل تــوصي بإغــالق 
الحالــة؟

إن كانت االإجابة ال، الرجاء تحديث قسم خطة عمل 
الحالة عى هذا االأساس لتناول االحتياج أو االحتياجات.
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أقل من 15 دقيقة. ��
من 16 إىل 30 دقيقة. ��
من 31 دقيقة إىل ساعة واحدة. ��
�� . ن من ساعة واحدة إىل ساعت�ي
�� . ن أكرش من ساعت�ي

كمــال المتابعــة  كــم مــن الوقــت اســُتغِرق منــك لإ
لهــذه الحالــة؟

التقــدم المحرز تجاه تحقيق الأهداف 

ال ينطبق. ��
نجاز. �� قيد االإ
�� . مستو�ن

دخال النص. ح التقدم المحرز تجاه تحقيق أهداف السامة: اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش

التقدم المحرز تجاه تحقيق أهداف الســالمة

ال ينطبق. ��
نجاز. �� قيد االإ
�� . مستو�ن

دخال النص. ح التقدم المحرز تجاه تحقيق أهداف الرعاية الصحية: اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش

الرعايــة  أهــداف  تحقيــق  تجــاه  المحــرز  التقــدم 
لصحيــة ا

ال ينطبق. ��
نجاز. �� قيد االإ
�� . مستو�ن

دخال  ح التقدم المحرز تجاه تحقيق أهداف الدعم النف�ي االجتماعي: اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش
النص.

الدعــم  أهــداف  تحقيــق  تجــاه  المحــرز  التقــدم 
الجتماعــي النفــ�ي 

التقدم المحرز تجاه تحقيق االأهداف المتعلقة بالقانون/ العدالة:
ال ينطبق. ��
نجاز. �� قيد االإ
�� . مستو�ن

دخال  ح التقدم المحرز تجاه تحقيق االأهداف المتعلقة بالعدالة/ القانون: اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش
النص.

ــة  ــداف المتعلق ــق الأه ــاه تحقي ــرز تج ــدم المح التق
ــون  ــة/ القان بالعدال

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ أهداف أخرى )اذكرها هنا(

ال ينطبق. ��
نجاز. �� قيد االإ
�� . مستو�ن

دخال النص. ح التقدم المحرز تجاه تحقيق االأهداف االأخرى: اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش

التقــدم المحرز تجاه تحقيق الأهداف الأخرى
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6.أ. إغلق الحالة

الخطوة السادســة: إغالق الحالة ي عى النوع الجتماعي
خطــوة إدارة حالت العنــف المب�ف

مكان(. عند استيفاء معايري إغاق الحالة، وبالمناقشة مع الناجي أو الناجية )عند االإ م�ت يكون إكمالها

ف. المرشد االجتماعي المكلَّف بموافقة المرش َمــن يجب عليه إكمالها

لتسجيل معلومات حول إغاق الحالة. الغرض من الستمارة

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ تاريخ إغالق الحالة

رة. لة.     مكرَّ  مفتوحة.     مغلقة.     محوَّ وضع الحالة 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ غالق تقييم الإ

غالق المرجعية لالإ القائمة 

احتياجات الناجي أو الناجية قد ُلبِّيت إىل الحد الُمْمِكن. ��
نة )أكرش من 30 يوماً مثاً(. �� ة معيَّ لم يكن هناك اتصال بالناجي أو الناجية لفرت
الناجي أو الناجية تطلب إغاق الحالة. ��
الناجي أو الناجية تركت المنطقة أو لم تعد تعيش هناك. ��
لت إىل منظمة أخرى. �� الحالة ُحوِّ
م الخدمة. �� الحالة أُغِلقت بسبب قيود تمويلية لدى مقدِّ

سبب إغالق الحالة

دخال النص. ح اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش

نعم. ��
ال. ��

دخال النص. ح )خطة السامة(: اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش

ــة قــد روجعــت وتســ�ي  خطــة الســالمة الخاصــة بالناجــي أو الناجي
ــح بالشــكل الصحي

نعم. ��
ال. ��

دخال النص. ح )عى نحو كامل وُمرٍض(: اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش

ي 
ــح �ف ــت عــى النحــو الموضَّ ي ــد ُلبِّ ــة ق احتياجــات الناجــي أو الناجي

ــة  خطــة عمــل الحال

نعم. ��
ال. ��

دخال النص. ح )ال حاجة إىل المزيد من الدعم(: اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش

العميــل الناجــي أو العميلــة الناجيــة والمرشــد الجتماعــي متفقــان 
عــى أنــه ل توجــد حاجــة إىل المزيــد مــن الدعــم

نعم. ��
ال. ��

دخال النص. ح )الحصول عى الخدمات من جديد(: اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش

ــن  ــات م ــى الخدم ــول ع ــا الحص ــا يمكنه ت أنه ــ�بِ ــد أُخ ــة ق الناجي
ــت ي أي وق

ــد �ف جدي

نعم. ��
ال. ��

دخال النص. ح )مراجعة الحالة(: اضغط أو انقر هنا الإ ا�ش

ف عى الحالــة قد راجع إغالق الحالة/ خطة الخروج المــ�ش

أقل من 15 دقيقة. ��
من 16 إىل 30 دقيقة. ��
من 31 دقيقة إىل ساعة واحدة. ��
�� . ن من ساعة واحدة إىل ساعت�ي
�� . ن أكرش من ساعت�ي

كمــال إغــالق الحالــة لهــذه  كــم مــن الوقــت اســُتغِرق منــك لإ
الحالــة؟
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6.ب. اســتمارة تعقيبات العميل 

الخطوة السادســة: إغالق الحالة  خطوة إدارة الحالت 

ي نهاية عملية إدارة الحالة، أو 
هذه االستمارة يجب إكمالها �ن

بعد ستة أشهر )أيهما كان المدة االأق�(.
م�ت يكون إكمالها

ف عى المرشد االجتماعي أو مرشد اجتماعي آخر غري  المرش
الذي أدار الحالة أثناء مقابلة مع الناجي أو الناجية.

َمــن يجب عليه إكمالها

لتسجيل تعقيبات حول مستوى الرضا بخصوص جودة 
مة ولتحديد الجوانب المطلوب تحسينها. الخدمات المقدَّ

الغرض من الستمارة

العميل  تعقيبات 

ي تلقونها ومعلومات أساسية لمساعدة منظمتك عىل تحديد ما الذي َيعمل 
عطاء تعقيبات حول الخدمات ال�ت تتيح استقصاءات تعقيبات العميل فرصة للعمالء الإ

ف من حيث تقديم الخدمات. جيداً، والتحديات المحتملة، وما الذي يحتاج إىل تحس�ي
استقصاء تعقيبات العميل ُيْمِكن إعطاؤه عند إغالق الحالة، عندما:

ي خطة عمل الحالة.	 
ح �ف يت عىل النحــو الموضَّ تكــون احتياجــات الناجــي أو الناجية قد ُلبِّ

يت إىل الحد الُمْمِكن.	  تكــون احتياجــات الناجي أو الناجية قــد ُلبِّ
َيطُلــب الناجي أو الناجية إغالق الحالة. 	 

ي 
امج. �ف ف إعداد الرب إكمال استقصاء تعقيبات العميل يجب أن يكون طوعياً وفيه ُتخفى هوية العميل. إنه وسيلة للحصول عىل تعقيبات حول الخدمات لتحس�ي

ي نهاية الجلسة االأوىل، إذا كان فعل 
ر استخدام استمارة تعقيبات العميل �ف السياقات حيث قد ال َيطُلب الناجون والناجيات الخدمات إال مرة واحدة، لمنظمتك أن تقرِّ

ذلك قابالً للتحقيق عملياً.

ي استخدام استقصاءات تعقيبات العميل عى نحو أكرش تواتراً 
ات زمنية أطول، يمكنك كذلك النظر �ن ي يتلقى فيها الناجون والناجيات الخدمات لفرت

ي السياقات ال�ت
�ن

)مثاً، بصفة شهرية أو فصلية(.

 : ويجب أن تكون عملية استخدامها مع الناجي أو الناجية عىل النحو التاىلي
ف خدماتكم، وأن تعقيباته أو تعقيباتها لها قيمتها لديكم.. 1 ح للشــخص أن الغرض هو أن تســتطيع أنت ومنظمتك تحســ�ي ا�ش
ي قــد يحتاج أو تحتاج إليها . 2

ي يتلقاها أو تتلقاها حالياً أو ال�ت
أخــربِ الشــخص أن هــذه المعلومــات ســوف تبقــى مخفية المصدر وأنها لن تؤثر عــىل الخدمات ال�ت

ي النهاية، يكون الخيار له أو لها بشــأن ما إذا كان أو كانت ســُتكِمل االســتقصاء.
ي المســتقبل. و�ف

�ف
ف أو فرد آخر من طاقم العمل لديه صلة بالموضوع هو الذي يعطي االســتقصاء للشــخص ويأخذه منه أو . 3 يجب أن يكون مرشــد اجتماعي مختلف أو الم�ش

ونية )عىل جهاز محمول  ي النهاية. للعمالء الذين يســتطيعون القراءة والكتابة، ُيْمِكن عمل ذلك بشــكل مســتقل من خالل اســتمارة ورقية أو اســتمارة إلكرت
منها �ف

باليد( ال يحتاج فيها الشــخص أن يعطي اســمه، أو اســمها، ولكن اســم المرشــد االجتماعي الذي عمل معه فحسب. 

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ التاريــخ الذي أعطى فيه الناجــي أو الناجية التعقيبات 

دخال النص. اضغــط أو انقر هنا الإ الستبيان أداره:
تعليمات لطاقم العمل: 

د ما إذا كانت ســوف . 1 ي فريقك ســوف يدير اســتخدام اســتمارة التعقيبات. حدِّ
د َمن �ف حدِّ

كماله بنفســه أو بنفســها( أو ما إذا كان أحد  ُتكَمل بالكتابة )بإعطاء الشــخص االســتبيان الإ
ن إجابات الشخص.  ه االأســئلة ويدوِّ أفراد طاقم العمل ســوف يوجِّ

ه إليه أو إليها بعض االأســئلة ولكنك لن تكتب اســمه أو . 2 أخربِ الشــخص أنك ســوف توجِّ
اســمها عىل االســتمارة وأن المقابلة ســوف تظل الهوية فيها مخفية. 

ح الغــرض. ُقل: »هذا االســتبيان طوعي و�ي. الغــرض منه هو جمع معلومات عن . 3 ا�ش
ي يتلقاها 

ي جودة الرعاية ال�ت
ي عمل تحســينات �ف

مت لك والمســاعدة �ف ي قد قدِّ
الخدمات ال�ت

.» ي هذا المجتمع المحىلي
ي عىل النوع االجتماعــي �ف

الناجــون والناجيــات مــن العنف المب�ف
ه إليه أو إليها أي أســئلة عن حالته أو حالتها الفعلية لكنك . 4 ر الشــخص بأنك لن توجِّ ذكِّ

ي تلقاها أو تلقتهــا عىل مدار عملية إدارة الحالة.
فقــط مهتــم بالخدمــات ال�ت

ي قدماً أو إذا رفض الشــخص، أخربِ الشــخص أنه ال بأس وأنه . 	
احصل عىل الموافقة للم�ف

ت رأيهــا يمكنه أو يمكنها االتصال بك.  َّ َّ رأيــه أو غري إذا غــري

من صفر إىل 5 سنوات. ��
من 6 إىل 12 سنة. ��
من 13 إىل 17 سنة.  ��

ــات مــن أجــل اســتمارة  جاب ــذي يعطــي الإ ــة هــو ال م الرعاي ــل قــارصاً ومقــدِّ إذا كان العمي
ــة؟  ــة الناجي ــي أو الطفل ــل الناج ــة للطف ــة العمري ــي الفئ ــا ه ــات، م التعقيب
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االأ�ة أو صديق. ��
إحالة من منظمة أخرى. ��
�� . جار أو أحد أفراد المجتمع المحىي
مناقشة مجتمعية. ��
ة إعامية رأيتها أو تلقيتها. �� كتيب أو نرش
دخال النص. �� د(: اضغط أو انقر هنا الإ أخرى )حدِّ

كيف َعِلمــت بالخدمة أو الخدمات الموجودة لدينا؟

ف والناجيات  تقديم الخدمــات المتمركز عى الناج�ي

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

ي تمكنت فيها من الحضور؟
ي الأوقات الــ�ت

هــل كانت الخدمات متاحة �ف

شعرت باالرتياح التام.  ��
شعرت باالرتياح نوعاً ما. ��
لم أشعر باالرتياح عى االإطاق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

إىل أي مدى شــعرت بالرتياح مع المرشد الجتماعي؟

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

ي كل من الزيارات؟ 
هل رأيت نفس الشــخص �ف

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

هــل شــعرت أنــك تلقيــت جميــع مــا احتجــت إليــه مــن معلومــات عــن خياراتــك المتعلقــة 
حــالت؟  بالخدمــات والإ

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

ي حالتــك )من حيث الخطوات التالية(؟ 
هــل اتَخذت قرارات بشــأن ما أردت حدوثه �ف

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

ر تقديم خدمة ما؟  هــل تمت إحالتك إىل مــكان آخر إذا تعذَّ

ال�ية 

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

هــل تمكنــت من الوصول إىل الخدمات دون أن يــراك أفراد المجتمع المحىي الآخرون؟

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

ي أمورك؟ 
م طاقم العمل ال�ية �ف هــل اح�ت

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

ي موقع خاص؟
ه من أفراد طاقم العمل �ف هــل تقابلت مع مرشــدك الجتماعي أو غــ�ي
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نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

اق الســمع؟ ي مكان حيث ل يُْمِكن لأحد اســ�ت
هل جرت المحادثة بينكما �ف

الجتماعي  المرشد 

كان ودوداً بكل مع�ن الكلمة. ��
كان ودوداً نوعاً ما. ��
لم يكن ودوداً عى االإطاق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

إىل أي مدى كان مرشــدك الجتماعي ودوداً؟

كانوا يُصِدرون االأحكام بكل مع�ن الكلمة. ��
كانوا يُصِدرون االأحكام نوعاً ما. ��
لم يُصِدروا االأحكام عى االإطاق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

إىل أي مــدى كان أفراد طاقــم العمل يُصِدرون الأحكام تجاهك؟

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

هــل تلقيــت جميع ما احتجت إليه من معلومات من المرشــد الجتماعي؟

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

هل اســتخدم المرشــد الجتماعي لغة استطعت فهمها؟

نعم. ��
ال. ��
ال ينطبق. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

ي للتحدث إليه عن أفكارك ومشــكالتك؟ 
هل أعطاك المرشــد الجتماعي الوقت الكا�ف

ي بكل مع�ن الكلمة. ��
ساعد�ن
ي نوعاً ما. ��

ساعد�ن
ي عى االإطاق. ��

لم يساعد�ن

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

ي مشكلتك؟ 
إىل أي مدى شــعرت بأن المرشــد الجتماعي ساعدك �ف

رفاه العميل 

نعم. ��
ال. ��

دخال النص. ح: اضغط أو انقر هنا الإ يُرجى الرش

ي 
، بمجــيء صديــق تعــرَّض، أو صديقــة تعرضــت، للعنــف المبــ�ف ف ، أو توصــ�ي هــل تــوصي

ــا لتلقــي المســاعدة؟  عــى النــوع الجتماعــي إىل هن

دخال النص. اضغط أو انقر هنا الإ احها؟  ي تود، أو تودين، اق�ت
إن ُوِجدت، ما هي التحســينات الأخرى ال�ت
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 المرفق ب: 
ي عى النوع الجتماعي 

يضــاح البرية لمقياسي نتائج إدارة حالت العنــف المب�ف وســائل الإ

ن ن الســوري�ي تم التكييف لاجئ�ي
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قية من جمهوريــة الكونغو الديمقراطية تــم التكييــف للمناطق الرش
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المرفق ج:
ات الأداء الأساســية الجداول  مؤ�ش

ات االأداء االأساســية كيفية قراءة جداول مؤ�ش

ء الذي يَجري قياسه.  ي
. إنه هو ال�ش هذا هو تعريف مؤ�ش االأداء االأسا�ي التعريف

هذا يصف مؤ�ش االأداء االأسا�ي بمزيد من التفصيل ويشتمل عى لماذا مؤ�ش االأداء االأسا�ي يَجري قياسه.  الغاية/ الغرض

ي تتوافق مع هذا 
. إنها تشتمل عى قائمة نقطية بالخانات ال�ت ل كيفية قياس مؤ�ش االأداء االأسا�ي هذه الخانة تفصِّ

.GBVIMS+ ي تطبيق
المؤ�ش �ن

الخانة 1	 
الخانة 2	 
الخانة 3	 
الخانة 4	 

كيفية قياسه

، يُْدَرج اسم  ن ن القوس�ي . وب�ي ي قياس مؤ�ش االأداء االأسا�ي
هذا الجزء يُْدِرج الرمز الخاص بالمصادر الُمستخَدمة �ن

ي تحمل المصادر. مثال: ]استمارة إغاق الحالة[. 
االستمارة ال�ت

ي 
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

 GBVIMS+

. القيود هي تحديد لما ال يقدر النظام عى  ي يُنِتجها مؤ�ش االأداء االأسا�ي
هذا الجزء يُْدِرج القيود الخاصة بالبيانات ال�ت

فهمه أو إنتاجه. 
القيود

اضات يُعتَقد أنها  ات االأداء االأساسية. االفرت نتاج بيانات مؤ�ش ي يصنعها النظام الإ
اضات ال�ت د االفرت هذا الجزء يحدِّ

حقيقية. 
اضات االفرت

ي اتخاذ االإجراءات.  
ي يُْمِكن االستناد إليها �ن

ي سوف تَستخِدم هذه البيانات ال�ت
د أنواع الوظائف ال�ت هذا يحدِّ َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

أوالً، هذا الجزء سوف يُْدِرج ما الذي قد يُحتَمل أن تَعنيه الحواصل المنخفضة، إلخ: 
التفسري المحتمل 1 	 
التفسري المحتمل 2	 
التفسري المحتمل 3	 
إلخ.	 

ي قد تجعل الحاصل، إلخ، مرتفعاً:
بعد ذلك، سوف يُْدِرج هذا الجزء االأسباب المحتملة ال�ت

التفسري المحتمل 1	 
التفسري المحتمل 2	 
التفسري المحتمل 3	 
إلخ. 	 

ناً عالمياً. سوف يَعتِمد هذا عى المكان ومعلومات سياقية  داً أو معيَّ * »مرتفع« أو »منخفض« ليس رقماً محدَّ
أخرى. وقد يكون مفيداً بشكل خاص أن تُقاَرن االأرقام أو الِنَسب المئوية من الشهر أو الفصل أو العام السابق، أو 

ة زمنية سابقة أخرى، لرؤية تغيري أكرش ماءمة للسياق مع مرور الوقت.  فرت

مفاتيح الحلول السياقية: 
ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي الخدمات.
امج و�ن ي إعداد الرب

ن والتأثري �ن ح كيف يُْمِكن استخدام مؤ�ش االأداء االأسا�ي للتحس�ي هذا الجزء يوضِّ طرق الستخدامه

حات الجهات المانحة أو تقارير التعلم.  ي مقرت
َحة للمؤ�ش الذي قد يُستخَدم �ن

هذا الجزء يشتمل عى اللغة الُمقرت
ي حاالت أخرى، ستكون الكلمات الُمستخَدمة بها 

، و�ن ي بعض االأحيان سوف يتما�ش ذلك مع مؤ�ش االأداء االأسا�ي
�ن

طار  ن يُْمِكن تعديلها حسب الطلب. عى سبيل المثال، ]االإ ن قوس�ي اختاف طفيف. وهذا يحتوي بعضه عى عبارات ب�ي
ي الشهر الواحد«. 

وع« أو »�ن ها إىل »أثناء دورة المرش [ يُْمِكن تغيري ي
الزم�ن

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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عدد الحاالت المسجلة

باغ يُفَهم  ي المكان الواحد. مكان االإ
ي كل من الشهور �ن

ي تُفَتح �ن
هذا المؤ�ش يحىي عدد الحاالت الجديدة ال�ت

م الخدمات بالحالة. م المنظمة الُمستخِدمة الخدمات وحيث أُبِلغ مقدِّ عى أنه المكان حيث تقدِّ
التعريف

الأساسية: الغاية 
ي المكان الواحد.

ي كل شهر �ن
ي تُفَتح �ن

ي عى النوع االجتماعي الجديدة ال�ت
إحصاء عدد حاالت العنف المب�ن

الثانوية: الغاية 
ي 

ن والناجيات من العنف المب�ن ن وعدد الناج�ي وجود فهم أفضل لعدد الحاالت القائمة لدى المرشدين االجتماعي�ي
ي ذلك المكان. 

عى النوع االجتماعي الذين يطلبون الخدمات �ن

الغاية/ الغرض

باغ  ي مكان االإ
ي الشهر الواحد �ن

ي عى النوع االجتماعي المبلَّغ عنها �ن
هذا يحىي عدد حاالت العنف المب�ن

ي )لكل موقع عى مستوى تكوين النظام(. 
ي الثا�ن

باغ يعرَّف بأنه المستوى الجغرا�ن الواحد. مكان االإ

ي النظام. 
ل �ن ملحوظة: تأكد من إضافة الموقع لدى كل ُمستخِدم مسجَّ

قياسه كيفية 

د عى أساس موقع مالك -أو مالكة- السجل حسب موقع الملف  الحالة الجديدة: الموقع )المكان( يحدَّ
الشخىي لهذا الُمستخِدم. 

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

كل شهر.  ي
طار الزم�ن االإ

ي بُدئت حالة لها.
ي قد أُدِخلت إىل تطبيق +GBVIMS، وال�ت

هذا ال يَُضم سوى الحاالت المفتوحة ال�ت القيود

ي خانة البيانات 
ي تقع فيها المنظمة، والذي يوجد �ن

د للمكان( ال�ت باغ هو »المقاطعة« )أو الموقع المحدَّ مكان االإ
owned_by_location )أي مملوك حسب الموقع(. 

اضات االفرت

نامج لتحديد الحاالت المفتوحة  ف أو مدير الرب هذه المعلومات يُْمِكن أن يستخدمها المرشد االجتماعي أو المرش
ي ذلك الشهر. 

لديهم �ن
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

ارتفاع عدد الحاالت قد يشري إىل عدة أشياء: 
ي إمكانية الوصول إىل الخدمات.	 

زيــادة �ن
ي تحول دون الوصول إىل الخدمات.	 

ي العوائــق ال�ت
انخفــاض �ن

امج أو مقدمي الخدمات. 	  زيــادة الثقــة بإعداد الرب
ن جودة الخدمات. 	  تحسُّ
زيادة الوعي بالخدمات.	 
باغ عنه.	  زيــادة الوعــي بالعنف الذي يُْمِكن االإ
مواقع خدمات جديدة.	 
ي العنــف* )إذا اجتمع مع عوامل أخرى(. 	 

تصاعــد �ن
ن جودة الخدمات. 	  تحسُّ
زيــادة عدد أفراد طاقــم العمل )قدرة أعى عى التلقي(.	 
 	.) ــن االإحاالت/ مســار االإحالة )داخلياً أو خارجياً تحسُّ
وصول فئة ُمستهَدفة. 	 
نة. 	  ة معيَّ وقــوع حادثة كبري

مفاتيح الحلول السياقية: 
ما الذي قد يَعنيه هذا؟
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انخفاض عدد الحاالت قد يشري إىل عدة أشياء:
ي إمكانية الوصول إىل الخدمات.	 

انخفــاض �ن
ي تحول دون الوصول إىل الخدمات.	 

ي العوائــق ال�ت
زيــادة �ن

امج أو مقدمي الخدمات.	  انخفــاض الثقــة بإعداد الرب
ي جودة الخدمات.	 

انخفــاض �ن
قلة الوعي بالخدمات.	 
باغ عنه.	  قلــة الوعــي بالعنف الذي يُْمِكن االإ
مواقع خدمات مغلقة.	 
ي جودة الخدمات.	 

انخفــاض �ن
انخفــاض عدد أفراد طاقم العمل.	 
 	.) ي االإحاالت/ مســار االإحالة )داخلياً أو خارجياً

انخفاض �ن
ك المنطقة. 	  ي طريقها إىل مــكان آخر/ بدأت ترت

الفئــة الُمســتهَدفة �ن

مفاتيح الحلول السياقية: 
ما الذي قد يَعنيه هذا؟

عدد الحاالت القائمة، وإعداد التقارير بشأن االتجاهات.  طرق الستخدامه

.] ي
طار الزم�ن ي ُفِتحت ]أثناء االإ

عدد الحاالت ال�ت

وع.  ي ُفِتحت أثناء دورة المرش
مثال: عدد الحاالت ال�ت

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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عدد الحوادث المسجلة 

ي كل 
ي تُفَتح �ن

ي عى النوع االجتماعي المبلَّغ عنها الجديدة ال�ت
هذا المؤ�ش يحىي عدد حوادث العنف المب�ن

م المنظمة الُمستخِدمة الخدمات وحيث  باغ يُفَهم عى أنه المكان حيث تقدِّ ي المكان الواحد. مكان االإ
شهر �ن

م الخدمات بالحادثة. أُبِلغ مقدِّ

التعريف

الأساسية: الغاية 
ي المكان الواحد. 

ي كل شهر �ن
ي تُفَتح �ن

إحصاء عدد الحوادث الجديدة ال�ت
الغاية/ الغرض

الحوادث هي أعمال عنف فردية. الحالة )ملف الحالة الرقمي( يجب أن تكون بها عى االأقل حادثة واحدة 
مرتبطة بها ولكن قد يكون بها العديد إذا بلَّغ الناجي أو الناجية عن العديد من أعمال العنف المنفردة.

باغ يعرَّف بأنه الموقع  باغ الواحد. مكان االإ ي مكان االإ
ي الشهر الواحد �ن

هذا يحىي عدد الحوادث المبلَّغ عنها �ن
د(. عى مستوى »المقاطعة« )أو المكان المحدَّ

ي النظام.
ل �ن ملحوظة: تأكد من إضافة الموقع لدى كل ُمستخِدم مسجَّ

قياسه كيفية 

د عى أساس موقع مالك -أو مالكة- السجل حسب موقع الملف  الحادثة الجديدة، الموقع )المكان( يحدَّ
الشخىي لهذا الُمستخِدم. 

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

كل شهر. ي
طار الزم�ن االإ

ي بُدئت لها حادثة جديدة.
ي قد أُدِخلت إىل تطبيق +GBVIMS، وال�ت

هذا ال يَُضم سوى الحوادث ال�ت القيود

owned_ ي
ي تقع فيها المنظمة، والذي يوجد �ن

د للمكان( ال�ت باغ هو »المقاطعة« )أو الموقع المحدَّ مكان االإ
by_location )أي مملوك حسب الموقع(. 

اضات االفرت

ق لتحديد عدد الحوادث المبلَّغ  ف أو المنسِّ هذه المعلومات يُْمِكن أن يستخدمها المرشد االجتماعي أو المرش
ي ذلك الشهر. 

عنها �ن
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

ارتفاع عدد الحوادث المبلَّغ عنها قد يشري إىل عدة أشياء: 
ي إمكانية الوصول إىل الخدمات. 	 

زيــادة �ن
ي تحول دون الوصول إىل الخدمات.	 

ي العوائــق ال�ت
انخفــاض �ن

امج أو مقدمي الخدمات.	  زيــادة الثقــة بإعداد الرب
زيادة الوعي بالخدمات.	 
باغ عنه.	  زيــادة الوعــي بالعنف الذي يُْمِكن االإ
مواقع خدمات جديدة. 	 
ن جودة الخدمات.	  تحسُّ
ي العنــف* )إذا اجتمع مع عوامل أخرى(. 	 

تصاعــد �ن
زيــادة عدد أفراد طاقــم العمل )قدرة أعى عى التلقي(.	 
ــن االإحاالت/ مســارات االإحالة )الداخلية أو الخارجية(.	  تحسُّ
وصول فئة ُمستهَدفة.	 
نة. 	  ة معيَّ وقــوع حادثة كبري

مفاتيح الحلول الســياقية: 
مــا الذي قد يَعنيه هذا؟ 
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انخفاض عدد الحوادث المبلَّغ عنها قد يشري إىل عدة أشياء: 
ي إمكانية الوصول إىل الخدمات.	 

انخفــاض �ن
ي تحول دون الوصول إىل الخدمات. 	 

ي العوائــق ال�ت
زيــادة �ن

امج أو مقدمي الخدمات. 	  انخفــاض الثقــة بإعداد الرب
قلة الوعي بالخدمات.	 
باغ عنه.	  قلــة الوعــي بالعنف الذي يُْمِكن االإ
مواقع خدمات مغلقة.	 
ي جودة الخدمات.	 

انخفــاض �ن
ي العنف.	 

انخفاض �ن
انخفــاض عدد أفراد طاقم العمل.	 
 	.) ي االإحاالت/ مســار االإحالة )داخلياً أو خارجياً

انخفاض �ن
ك المنطقة.	  ي طريقها إىل مــكان آخر/ بدأت ترت

الفئــة الُمســتهَدفة �ن
سوء إدخال البيانات.	 

مفاتيح الحلول الســياقية: 
مــا الذي قد يَعنيه هذا؟

ي عى النوع االجتماعي المبلَّغ عنه. 
ي العنف المب�ن

تحديد االتجاهات �ن طرق الستخدامه

.] ي
طار الزم�ن ي ُفِتحت ]أثناء االإ

ي عى النوع االجتماعي الجديدة ال�ت
عدد حوادث العنف المب�ن

وع.  ي ُفِتحت أثناء دورة المرش
ي عى النوع االجتماعي الجديدة ال�ت

مثال: عدد حوادث العنف المب�ن

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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بلغ  تأخر االإ

ي عى 
ن وقت تعرُّض الناجي أو الناجية للعنف المب�ن ي قد انقضت ب�ي

هذا المؤ�ش يحىي ويصنِّف عدد االأيام ال�ت
النوع االجتماعي ووقت إباغ الناجي أو الناجية للمرة االأوىل أحد مقدمي الخدمات بما حدث. فهو يُحَسب عى 

ات زمنية  باغ عنها للمرة االأوىل. تصنَّف البيانات عى أساس فرت ي مقابل وقت االإ
أساس وقت وقوع الحادثة �ن

مختلفة )من صفر إىل 3 أيام - من 4 إىل 5 أيام - من 6 إىل 14 يوماً - من 15 إىل 30 يوماً - أكرش من شهر واحد - 
أكرش من 3 أشهر(.

التعريف

الأساسية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي 

ن وقت تعرُّض الناجي أو الناجية للعنف المب�ن ي قد انقضت ب�ي
لتحديد عدد االأيام ال�ت

ووقت إباغ الناجي أو الناجية للمرة االأوىل أحد مقدمي الخدمات بما حدث.

الثانوية:  الغاية 
ي الوصول إىل الخدمات.

ن وتحديد التأخرات �ن هذا يساعد عى تعي�ي

الغاية/ الغرض

ي إحدى 
ن تاريخ الباغ وتاريخ الحادثة. ويوضع العدد المحسوب بعد ذلك �ن هذا يَحسب الفرق باالأيام ب�ي

الفئات التالية: 
مــن صفر إىل 3 أيام.	 
مــن 4 إىل 5 أيام.	 
مــن 6 إىل 14 يوماً.	 
مــن 15 إىل 30 يوماً.	 
من شــهر واحد إىل 3 أشهر.	 
أكرش من 3 أشهر.	 

قياسه كيفية 

ي عى النوع االجتماعي[.
تاريخ الباغ مطروحاً منه تاريخ الحادثة ]استمارة حوادث العنف المب�ن GBVIMS+ ي

َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

ي - 3 أشهر - 6 
نة )الشهر الماصن ة زمنية معيَّ ي ُفِتحت أثناء فرت

شهرياً، ويُْمِكن أيضاً التصفية بحثاً عن الحاالت ال�ت
أشهر - سنة واحدة(.

ي 
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
ال يَُضم هذا سوى الحاالت ال�ت القيود

الناجي أو الناجية تستطيع الوصول إىل التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة بالضبط أو عى أقرب تقدير. والتواريخ 
تُدَخل إىل تطبيق +GBVIMS بدقة أو حسب تقدير الناجي أو الناجية.

اضات االفرت

قون يمكنهم استخدام هذه المعلومات للدعوة عى نحو أفضل إىل  فون والمنسِّ المرشدون االجتماعيون والمرش
ي تحول دون الوصول إىلي الخدمات.

زيادة سبل الوصول إىل الخدمات/ تقليل العوائق ال�ت
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

ي عى قدرة الناجي أو الناجية عى  ي الوصول إىل الخدمات لمدة تتجاوز 72 ساعة قد يكون له أثر سل�ب
التأخر �ن

 . الحصول عى خدمات صحية/ طبية حاسمة منقذة للحياة عقب االغتصاب أو االعتداء الجن�ي

ي يكون الوصول إليها خال مدة من صفر إىل 3 أيام أو من 4 إىل 5 أيام قد تُظِهر 
ي الخدمات ال�ت

االتجاهات �ن
 : ي

االآ�ت
وصول �يع إىل الخدمات.	 
ي ســلوك طلب المساعدة.	 

قوة �ن
وعي بالخدمات والعنف.	 
موقع خدمات ســهل الوصول إليه.	 
ثقة بمقدمي الخدمات.	 
مســار إحالة يعمل جيداً.	 
حاجــة ملحة إىل الخدمات.	 
وصم اجتماعي أقــل/ دعم مجتمعي مرتفع. 	 
ســبيل آمن للوصول إىل الخدمات.	 
ي الحفاظ عى الرية. 	 

وثــوق بمقدمــي الخدمات �ن

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟
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ي يكون الوصول إليها خال مدة من ستة أيام إىل أكرش من شهر )كلما طال الوقت 
ي الخدمات ال�ت

االتجاهات �ن
: ي

اضات أدق( قد تُظِهر االآ�ت كانت هذه االفرت
ي الوصول إىل الخدمات.	 

عوائــق �ن
باغ.	  إحجام عن االإ
قلــة الوعي بالخدمات والعنف.	 
إعطاء االأولوية لتقديم الرعاية/ رعاية االأ�ة المعيشــية عى حســاب الرعاية الذاتية/ 	 

الحصول عى الخدمات. 
عــدم ثقة محتمــل بمقدمي الخدمات أو الخدمات.	 
وصــم اجتماعي مرتفع/ دعــم مجتمعي منخفض.	 
ي طريقها إىل مكان آخر/ نزوح نشــط. 	 

الفئة الُمســتهَدفة �ن
ي الوصول إىل الخدمات موضع شك.	 

الســامة �ن
لزامي.	  باغ االإ خــوف من عواقب االإ
الوصمة.	 
الخدمات يَصُعب الوصول إليها بســبب المســافة، التكلفة، عدم وجود رعاية لاأطفال، إلخ.	 
م الخدمات )الحفاظ عى الرية مثاً(.	  شــكوك حول ســمعة مقدِّ
عــدم وجود »ت�يح« )للمراهقات مثاً( للوصول/ الســفر إىل الخدمات.	 

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟

ن سبل الوصول إىل الخدمات. إعداد التقارير بشأن االتجاهات، والدعوة إىل تحس�ي طرق الستخدامه

ي عى النوع االجتماعي الذين يتلقون إدارة الحاالت خال 
ن والناجيات من العنف المب�ن النسبة المئوية للناج�ي

[ من وقوع الحادثة. ي
طار الزم�ن ]االإ

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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تأخــر الوصول إىل الخدمات المتخصصة77 

ي عى النوع 
ي الوصول إىل الخدمات المتخصصة المعنية بالعنف المب�ن

هذا المؤ�ش يحىي متوسط التأخر �ن
االجتماعي، مثل الخدمات القانونية، النفسية االجتماعية، الطبية، إلخ.

التعريف 

الأساسية:  الغاية 
ن وقت إباغ الناجي أو الناجية للمرة االأوىل أحد مقدمي الخدمات  ي قد انقضت ب�ي

لتحديد عدد االأيام ال�ت
بالحادثة ووقت تلقي الناجي أو الناجية الإحدى الخدمات المتخصصة.

الثانوية: الغاية 
ي الوصول إىل الخدمات المتخصصة.

ن وتحديد التأخرات �ن هذا يساعد عى تعي�ي

الغاية/ الغرض

باغ للمرة االأوىل عن  يُحَسب هذا عى أساس وقت تقديم التدخل االأول، وليس الوقت الذي كان فيه االإ
الحادثة. عى سبيل المثال، أَبَلغ الناجي أو الناجية أحد مقدمي الخدمات النفسية االجتماعية بوقوع اغتصاب. 

كم من الوقت يُستغَرق لتلقي الخدمات الطبية؟ 

ة التأخر:  طول فرت
مــن صفر إىل 3 أيام.	 
مــن 4 إىل 5 أيام.	 
مــن 6 إىل 14 يوماً.	 
مــن 15 إىل 30 يوماً.	 
أكرش من شهر واحد.	 
أكرش من 3 أشهر.	 

مت الخدمة«(  ي االستمارة الفرعية للمتابعة »م�ت قدِّ
تاريخ تلقي الناجي أو الناجية الخدمة المتخصصة )�ن

ي عى النوع االجتماعي، موضوعاً 
مطروحاً منه تاريخ إباغ الناجي أو الناجية للمرة االأوىل عن حادثة العنف المب�ن

ي توجد بها حاجة إىل خدمة 
ي الفئات الواردة أعاه. مؤ�ش االأداء االأسا�ي هذا ال يحىي سوى الحاالت ال�ت

�ن
متخصصة. 

وح الخاصة بالناجي أو  ن ي عى النوع االجتماعي وحالة الرن
يُْمِكن تقسيم هذا المؤ�ش حسب نوع العنف المب�ن

قامة(.  وح، أثناء اللجوء، االإ ن ي وقت الحادثة )مثاً، ما قبل الرن
الناجية �ن

قياسه  كيفية 

مت الخدمة ]استمارة المتابعة[ مطروحاً منه تاريخ الباغ ]استمارة بيانات الناجي أو الناجية[. م�ت قدِّ GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
ال يَُضم هذا سوى تلك الحاالت ال�ت القيود 

مت فيه الخدمة المتخصصة بالضبط وتوصيل هذه  الناجي أو الناجية تستطيع الوصول إىل التاريخ الذي قدِّ
المعلومة بدقة إىل المرشد االجتماعي. والتواريخ تُدَخل بشكل صحيح إىل تطبيق +GBVIMS. والمتابعة تؤدى 

مة.  لتتبُّع الخدمة المقدَّ

اضات االفرت

قون يمكنهم استخدام هذه المعلومات للدعوة عى نحو أفضل إىل  فون والمنسِّ المرشدون االجتماعيون والمرش
ي تحول دون الوصول إىل الخدمات المتخصصة. 

زيادة سبل الوصول إىل الخدمات/ تقليل العوائق ال�ت
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

77 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.
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ي عى قدرة الناجي أو الناجية عى الحصول عى  تأخر الخدمات لمدة تتجاوز 72 ساعة قد يكون له أثر سل�ب
 . خدمات صحية/ طبية حاسمة منقذة للحياة عقب االغتصاب أو االعتداء الجن�ي

ي يكون الوصول إليها خال مدة من صفر إىل 3 أيام أو من 4 إىل 5 أيام قد تُظِهر 
ي الخدمات ال�ت

االتجاهات �ن
 : ي

االآ�ت
وصول �يع إىل الخدمات.	 
ي ســلوك طلب المساعدة.	 

قوة �ن
وعي بالخدمات والعنف.	 
فهم جيد لمســار االإحالة.	 
ثقة بمقدمي الخدمات.	 
حاجــات ملحة إىل الخدمات.	 
قــد تدل عى أولوية االإحاالت.	 
قــد تدل عى إباغ إلزامي قري. 	 
قــد تــدل عى أنواع من العنف تتطلــب خدمات متخصصة عاجلة.	 
قــد تدل عى إقامة الخدمــات )مركز خدمات متعددة، مثاً(. 	 

ي يكون الوصول إليها خال مدة من ستة أيام إىل أكرش من شهر )كلما طال الوقت 
ي الخدمات ال�ت

االتجاهات �ن
 : ي

اضات أدق( قد تُظِهر االآ�ت كانت هذه االفرت
ي الوصول إىل الخدمات.	 

عوائــق �ن
باغ.	  إحجام عن االإ
قلــة الوعي بالخدمات والعنف.	 
عــدم ثقة محتمــل بمقدمي الخدمات أو الخدمات.	 
 	. فصاح الكىي إحجــام عن االإ
مســار إحالة غري واضح/ مســار إحالة عفا عليه الزمن. 	 
قــد تدل عى أولوية االإحاالت.	 
ي توافر الخدمات. 	 

انخفــاض �ن
ارتفــاع الطلب عى الخدمات.	 

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ 

ن سبل الوصول إىل الخدمات. إعداد التقارير بشأن االتجاهات، والدعوة إىل تحس�ي طرق الستخدامه

دارة الحاالت الذين  ن الإ ي عى النوع االجتماعي المتلق�ي
ن والناجيات من العنف المب�ن النسبة المئوية للناج�ي

 .] ي
طار الزم�ن ي عى النوع االجتماعي[ خال ]االإ

يتلقون ]الخدمة المتخصصة المعنية بالعنف المب�ن

دارة الحاالت الذين  ن الإ ي عى النوع االجتماعي المتلق�ي
ن والناجيات من العنف المب�ن مثال: النسبة المئوية للناج�ي

يتلقون الدعم النف�ي االجتماعي خال ثاثة أيام من وقوع الحادثة.

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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التقييم  حالة 

ي أُكِملت لها استمارة تقييم. 
ي عى النوع االجتماعي النشطة ال�ت

يَحسب هذا المؤ�ش نسبة حاالت العنف المب�ن
دة مسبقاً داخل استمارة تقييم الناجي  ي الحد االأد�ن محدَّ

َ مكتماً عند إكمال مجموعة من الخانات �ن والتقييم يُعترب
أو الناجية.

التعريف

الأساسية: الغاية 
ي أكملت تقييماً.

لتحديد النسبة المئوية لعدد الحاالت القائمة ال�ت

الثانوية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي.

ي عملية إدارة حالة العنف المب�ن
لوجود فهم أفضل لما وصل إليه الناجي أو الناجية �ن

الغاية/ الغرض

ي أُكِملت لها استمارة تقييم. 
ي عى النوع االجتماعي النشطة ال�ت

يَحسب هذا النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن
َ مكتماً عندما تكون جميع الخانات االإجبارية بها عى االأقل واحد من المحارف يماأها. والتقييم يُعترب

البسط هو عدد الحاالت ذات التقييمات المكتملة. والمقام هو عدد الحاالت المفتوحة.

ي استمارة التقييم )باستثناء الخانات المرتبطة بالناجي أو الناجية من االأطفال 
الِنَسب المئوية للخانات الُمكَملة �ن

ي هي غري إجبارية(. الخانات المطلوب إكمالها تشمل: 
ال�ت

ي عى النوع االجتماعي.	 
أســباب طلــب خدمات إدارة حاالت العنــف المب�ن

ي اســتخدمها الناجي أو الناجية. 	 
ِصف ما حدث للناجي أو الناجية بالكلمات نفســها ال�ت

الوضع الراهن والمخاطر الوشــيكة.	 

قياسه كيفية 

 Assessment_current_situation ،)ي التقييم
Assessment_presenting_problem )أي تقديم المشكلة �ن

ي التقييم( ]استمارة 
ي التقييم(، Assessment_main_concerns )أي المخاوف الرئيسة �ن

)أي الوضع الراهن �ن
تقييم الناجي أو الناجية[. 

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي  
طار الزم�ن االإ

ي معلومات التقييم النوعية وعمل تقييم حقيقي للجودة. يَبحث هذا 
تطبيق +GBVIMS ال يستطيع التدقيق �ن

القياس، باالأحرى، عن االكتمال باعتباره مقياساً غري مبا�ش لحالة التقييم.
القيود 

ِض أن هذه الخانات إذا كانت توجد محارف بداخلها فإن التقييم يكون قد اكتمل. 
هذا المؤ�ش يَفرت اضات  االفرت

فون يمكنهم أن يروا إىل أي خطوة  ي عى النوع االجتماعي والمرش
ي مجال العنف المب�ن

المرشدون االجتماعيون �ن
قون يستطيعون  ي عى النوع االجتماعي، والمنسِّ

ي عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
وصلت الحاالت لديهم �ن

ي عى النوع االجتماعي. 
ي إدارة حاالت العنف المب�ن

ي اكتملت �ن
النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد الخطوة ال�ت

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟ 

 : ي
انخفاض معدالت اكتمال التقييمات قد يُظِهر االآ�ت

عــدم وصول الحــاالت إىل خطوة التقييم بعد.	 
ي النظام. 	 

التقييمــات ال يَجري إكمالها �ن
ي عى النوع االجتماعي 	 

ي مجال العنــف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي عــدم إدخــال المرشــدين االجتماعي�ي

ي تطبيق +GBVIMS بعد.
لبياناتهــم �ن

ســوء التكنولوجيا أو اســتخدام تطبيق الهاتف المحمول.	 
ارتفــاع عــدد الحاالت القائمة، مما يَِ�ف عن جمــع معلومات التقييم. 	 
ي إدخال البيانات.	 

تأخــر �ن
احتياجــات التدريب/ االفتقــار إىل التدريب عى إدخال البيانات.	 
ي مهارات إدارة الحاالت.	 

قصــور �ن
ن من متابعته. 	  ف�ي ي معدل اكتمال التقييمات ال بــد للمرش

*المعــدل المنخفــض أو االنحــدار �ن

 : ي
ارتفاع معدالت التقييم قد يُظِهر االآ�ت

ن لتطبيق +GBVIMS بسهولة.	  اســتخدام المرشــدين االجتماعي�ي
ن للتقييمات.	  إكمال المرشــدين االجتماعي�ي
نت أو الهاتف 	  نرت بلــوغ الحــاالت أو تجاوزهــا مرحلة التقييم، ويكون اســتخدام تكنولوجيا االإ

المحمول يســري عى نحو جيد. 

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟

ي عى النوع االجتماعي.
ي عملية إدارة حاالت العنف المب�ن

تتبُّع ما وصل إليه الناجون والناجيات �ن طرق الستخدامه

النسبة المئوية للحاالت النشطة ذات التقييم المكتمل. َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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ي عى النوع االجتماعي الشــديدة الخطورة78 
حالــة التقييم لحاالت العنف المب�ن

ي أُكِملت لها 
ن والناجيات( الشديدة الخطورة النشطة ال�ت يَحسب هذا المؤ�ش نسبة الحاالت )وبالتاىلي الناج�ي

َ مكتماً عند إكمال مجموعة من الخانات االإجبارية داخل استمارة تقييم الناجي  استمارة تقييم. والتقييم يُعترب
أو الناجية.

التعريف

الأساسية: الغاية 
ي أكملت تقييماً، 

ن والناجيات( الشديدة الخطورة القائمة ال�ت لتحديد النسبة المئوية لعدد الحاالت )أي الناج�ي
. ن ف�ي ي راجعها ووافق عليها أحد المرش

وال�ت

الثانوية: الغاية 
ي عملية إدارة حاالت العنف 

لوجود فهم أفضل لما وصل إليه الناجون والناجيات المعرَّضون الأخطار شديدة �ن
ي عى النوع االجتماعي.

المب�ن

الغاية/ الغرض

ي أُكِملت لها استمارة تقييم وراجعها/ وافق عليها 
هذا يَحسب نسبة الحاالت الشديدة الخطورة النشطة ال�ت

ي التقييم هو ما هي النسبة المئوية للخانات 
ف عى الحاالت الشديدة الخطورة. ومقياس الجودة �ن المرش

ي ُملئت. 
االإجبارية ال�ت

ي استمارة التقييم )باستثناء الخانة المرتبطة بالناجي أو الناجية من االأطفال 
الِنَسب المئوية للخانات الُمكَملة �ن

ي هي غري إجبارية(. الخانات المطلوب إكمالها تشمل:
ال�ت

 	.) ن الوضــع العائىي للناجــي أو الناجية )للبالغ�ي
ي الراهن للناجي أو الناجية.	 

الوضــع المعيــ�ش
أســباب طلب خدمات إدارة الحاالت.	 
الوضع الراهن والمخاطر الوشــيكة.	 

قياسه  كيفية 

 Assessment_current_situation ،)ي التقييم
Assessment_presenting_problem )أي تقديم المشكلة �ن

ي التقييم( ]استمارة 
ي التقييم(، Assessment_main_concerns )أي المخاوف الرئيسة �ن

)أي الوضع الراهن �ن
تقييم الناجي أو الناجية[، الشديدة الخطورة.

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي 
طار الزم�ن االإ

ي معلومات التقييم النوعية وعمل تقييم حقيقي للجودة. يَبحث هذا 
تطبيق +GBVIMS ال يستطيع التدقيق �ن

، باالأحرى، عن االكتمال باعتباره مقياساً لحالة التقييم.  المؤ�ش
القيود

ِض أن هذه الخانات إذا كانت توجد محارف بداخلها فإن التقييم يكون قد اكتمل.
هذا المؤ�ش يَفرت اضات االفرت

ي عملية 
فون يمكنهم أن يروا إىل أين وصلت الحاالت الشديدة الخطورة لديهم �ن المرشدون االجتماعيون والمرش

ي إدارة 
ي اكتملت �ن

قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد المرحلة ال�ت إدارة الحاالت، والمنسِّ
الحاالت. 

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

: ي
انخفاض معدالت اكتمال التقييمات قد يُظِهر االآ�ت

عدم وصول الحاالت الشــديدة الخطــورة إىل خطوة التقييم بعد.	 
ي النظام.  	 

التقييمــات ال يَجري إكمالها �ن
ي +GBVIMS بعد. 	 

ن لبياناتهم �ن عــدم إدخال المرشــدين االجتماعي�ي
لمام بالتكنولوجيا أو اســتخدام تطبيق الهاتف المحمول.	  ســوء االإ
ارتفــاع عــدد الحاالت القائمة، مما يَِ�ف عن جمــع معلومات التقييم.	 
ي إدخال البيانات.	 

تأخــر �ن
احتياجــات التدريب/ االفتقــار إىل التدريب عى إدخال البيانات.	 
ن من متابعته. 	  ف�ي *انخفــاض معــدل اكتمال التقييمات ال بــد للمرش

 : ي
ارتفاع معدالت التقييم قد يُظِهر االآ�ت

ن إىل تطبيق +GBVIMS بســهولة.	  وصول المرشــدين االجتماعي�ي
ن للتقييمات.	  إكمال المرشــدين االجتماعي�ي
بلــوغ أو تجاوز الحاالت الشــديدة الخطورة مرحلة التقييم.	 
نت أو الهاتف المحمول يســري عى نحو جيد.	  نرت اســتخدام تكنولوجيا االإ

االتجاهات

ي عى 
ي عملية إدارة حاالت العنف المب�ن

تتبُّع ما وصل إليه الناجون والناجيات المعرَّضون الأخطار شديدة �ن
النوع االجتماعي. 

طرق الستخدامه

78 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.
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خطط الســلمة المكتملة للحاالت 

ت خطة السامة  ي اعُتربِ
ن والناجيات( النشطة ال�ت يَحسب هذا المؤ�ش النسبة المئوية للحاالت )أي الناج�ي

يك الحميم، مخاطر االنتحار/ القتل، حماية الطفل،  ورية لها وأُكِملت من أجلها )مثاً، حاالت عنف الرش �ن
َ مكتملة حيثما تُكَمل مجموعة من الخانات االإجبارية داخل استمارة  التهديد المستمر(. وخطة السامة تُعترب

خطة السامة. 

التعريف 

الأساسية: الغاية 
ي لها خطط سامة مكتملة.

لتحديد الحاالت ال�ت
الغاية/ الغرض

ي كان هناك احتياج إىل خطة سامة لها 
ن والناجيات( النشطة ال�ت هذا يَحسب النسبة المئوية للحاالت )أي الناج�ي

وكذلك أُكِملت من أجلها. 

ي 
ي »هل َوَضْعُت خطة سامة؟« مقسومة عى إذا كانت »نعم« عليها عامة �ن

إذا كانت »نعم« عليها عامة �ن
»هل خطة السامة توجد حاجة إليها لهذه الحالة؟«. 

ي الخانات االإجبارية المتعلقة بخطط السامة. الخانات االإجبارية هي ما 
َ كاملة، ال بد من إدخال المحارف �ن كي تُعترب

 : يىي
هل خطة الســامة توجــد حاجة إليها لهذه الحالة؟	 
هل ُوِضعت خطة ســامة مع الناجي أو الناجية؟	 
تاريخ إكمال خطة الســامة.	 
د وجه المخاوف المتعلقة بالســامة. 	  حدِّ
السامة.	  استعدادات 
السامة.	  اتيجيات  اسرت
خطــوات ما بعد المغادرة.	 

تُحَسب النسبة المئوية بقسمة البسط عى المقام:
ي كان هناك احتياج إىل خطة سامة لها وكذلك أُكِملت من أجلها.

البسط: عدد الحاالت النشطة ال�ت
ي كان هناك احتياج إىل خطة سامة لها. 

المقام: عدد الحاالت النشطة ال�ت

قياسه  كيفية 

Safety_plan_needed )أي االحتياج إىل خطة السامة(، Safety_plan_developed_with_survivor )أي وضع 
خطة السامة مع الناجي أو الناجية(، Safety_plan_completion_date )أي تاريخ إكمال خطة السامة(، 

Safety_plan_preparedness_ ،)ي خطة السامة
Safety_plan_main_concern )أي وجه المخاوف الرئيس �ن

ي استعدادات خطة السامة(، Safety_plan_preparedness_gathered_things )أي جمع 
شارة �ن signal )أي االإ

ي استعدادات خطة السامة( ]استمارة إعداد خطة السامة[.  
االأشياء �ن

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

ي معلومات التقييم النوعية لعمل تقييم حقيقي للجودة أو االحتياج. 
تطبيق +GBVIMS ال يستطيع التدقيق �ن

، باالأحرى، عن االكتمال باعتباره مقياساً غري مبا�ش لما يَجري من تلبية الحاجة إىل خطة  يَبحث هذا المؤ�ش
السامة. 

القيود

ِض أن هذه الخانات إذا كانت توجد محارف بداخلها فإن خطة السامة تكون قد اكتملت.
هذا المؤ�ش يَفرت اضات  االفرت

قون  فون يمكنهم أن يروا إذا كانت خطط السامة المطلوبة كاملة، والمنسِّ المرشدون االجتماعيون والمرش
يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم ليقرروا إذا كانت خطط السامة المطلوبة كاملة.

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟ 
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: ي
انخفاض معدل إكمال خطط السامة قد يُظِهر االآ�ت

ي النظام. 	 
خطط الســامة ال يَجري إكمالها �ن

ي تطبيق +GBVIMS بعد. 	 
ن لبياناتهم �ن عــدم إدخال المرشــدين االجتماعيــ�ي

ن لخطط الســامة.	  عدم إكمال المرشــدين االجتماعي�ي
ن بشــأن قيمة خطط السامة.	  ســوء فهم/ تدريب غري كاٍف لدى المرشــدين االجتماعي�ي
ن لعملية إكمال خطط السامة.	  ســوء فهم المرشــدين االجتماعي�ي
ي إدارة الحاالت.	 

ي الجودة �ن
تــد�ن

قلة التدريب عى إعداد خطط الســامة.	 
قلة الثقة بالمرشــد االجتماعي.	 
ي معدل إكمال خطط الســامة )فيما يخص خطط 	 

*المعــدل المنخفــض أو االنحدار �ن
ن من متابعته. ف�ي الســامة المشــار إىل وجود احتياج إليها( ال بد للمرش

 : ارتفاع معدل إكمال خطط السامة قد يُظِهر االآ�ت
ن إىل تطبيق +GBVIMS بســهولة.	  وصول المرشــدين االجتماعي�ي
ن لخطط السامة.	  إكمال المرشــدين االجتماعي�ي
ن لقيمة خطط الســامة.	  فهم جيد لدى المرشــدين االجتماعي�ي
ي إدارة الحاالت.	 

ة �ن ي إدارة الحاالت/ الخرب
قــد يــدل عى الجودة �ن

ن لعملية إكمال خطط الســامة.	  فهم المرشــدين االجتماعي�ي
ي يُْر.  	 

ن لخطط الســامة �ن إعداد المرشــدين االجتماعي�ي

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي لطاقم 
ي عملية إدارة الحاالت. إذا كانت هناك حاجة إىل تدريب إضا�ن

تتبُّع ما وصل إليه الناجون والناجيات �ن
العمل عى إعداد خطط السامة.

طرق الستخدامه 

ي لها خطة سامة مكتملة. 
النسبة المئوية للحاالت النشطة ال�ت َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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خطــط العمل المكتملة للحاالت

ي أُكِملت لها استمارة خطة 
ن والناجيات( النشطة ال�ت يَحسب هذا المؤ�ش النسبة المئوية للحاالت )أي الناج�ي

َ مكتملة حيثما تُكَمل مجموعة من الخانات االإجبارية داخل استمارة خطة  عمل حالة. وخطة عمل الحالة تُعترب
عمل الحالة. 

التعريف

الأساسية: الغاية 
ي اكتملت خطة عمل لها. 

لتحديد النسبة المئوية لعدد الحاالت القائمة ال�ت

الثانوية: الغاية 
ي عى النوع 

ي عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
لوجود فهم أفضل لما وصل إليه الناجون والناجيات �ن

االجتماعي. 

الغاية/ الغرض

ي أُكِملت لها استمارة خطة عمل. ومقياس إكمال التقييم هو ما هي 
يَحسب هذا نسبة الحاالت النشطة ال�ت

ي أُكِملت. 
النسبة المئوية للخانات االإجبارية ال�ت

ي استمارة خطة العمل. الخانات المطلوب إكمالها تشمل:  
الِنَسب المئوية للخانات الُمكَملة �ن

نوع االحتياج.	 
كيف ســيحصل الناجــي أو الناجية عى هذه الخدمة؟	 
هل تلقيت موافقة كتابية من الناجي أو الناجية للكشــف عن معلومات شــخصية الأغراض 	 

االإحــاالت؟ )يُْمِكــن وضع عامة عــى نعم أو ال، ولكن االإجابة مطلوبة( 

تُحَسب النسبة المئوية بقسمة البسط عى المقام: 
ي أُكِملت خطة عمل لها. 

البسط: عدد الحاالت النشطة ال�ت
المقام: عدد الحاالت النشطة.

قياسه  كيفية 

Service_referral_written_ ،)أي االإحالة إىل الخدمات( Service_referral ،)أي نوع الخدمات( Service_type
consent )أي الموافقة الكتابية لاإحالة إىل الخدمات( ]استمارة خطة العمل[.  

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً.  ي
طار الزم�ن االإ

ي معلومات إعداد خطط العمل النوعية وعمل تقييم حقيقي للجودة. 
تطبيق +GBVIMS ال يستطيع التدقيق �ن

، باالأحرى، عن االكتمال باعتباره مقياساً غري مبا�ش لحالة خطة العمل. يَبحث هذا المؤ�ش
القيود

ِض أن هذه الخانات إذا كانت توجد محارف بداخلها فإن خطة العمل تكون قد اكتملت.
هذا المؤ�ش يَفرت اضات  االفرت

ي 
ي إدارة حاالت العنف المب�ن

فون يمكنهم أن يروا إىل أي مرحلة وصلت الحاالت �ن المرشدون االجتماعيون والمرش
ي 

ي اكتملت �ن
قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد الخطوة ال�ت عى النوع االجتماعي، والمنسِّ

ي عى النوع االجتماعي.
إدارة حاالت العنف المب�ن

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟
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: ي
انخفاض معدالت إكمال خطط العمل قد يُظِهر االآ�ت

عــدم وصول الحــاالت إىل مرحلة إعداد خطط العمل بعد.	 
ي النظام. 	 

خطــط العمــل ال يَجري إكمالها �ن
ي عى النوع االجتماعي 	 

ي مجال العنــف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي عــدم إدخــال المرشــدين االجتماعي�ي

ي تطبيق +GBVIMS بعد.
لبياناتهــم �ن

ســوء التكنولوجيا/ اســتخدام تطبيق الهاتف المحمول.	 
ي إدخال البيانات.	 

تأخــر �ن
ة.	  مرشــد اجتماعي تنقصه الخرب
م الخدمات/ غياب بناء الثقة.	  عــدم ثقة بمقــدِّ
تصنيف الحاالت القائمة حســب االأولوية.	 
ي مجال 	 

ن �ن ن العامل�ي ارتفــاع أعــداد الحــاالت القائمة وبالتاىلي عدم قدرة المرشــدين االجتماعي�ي
ي العمل عى الحاالت 

ي عــى النوع االجتماعي عى قضاء الكثــري من الوقت �ن
العنــف المبــ�ن

الفردية. 

: ي
ارتفاع معدالت إكمال خطط العمل قد يُظِهر االآ�ت

ي عى النوع االجتماعي إىل 	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي وصــول المرشــدين االجتماعيــ�ي
تطبيق +GBVIMS بسهولة.

ي عى النوع االجتماعي 	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي إكمــال المرشــدين االجتماعي�ي
العمل. لخطط 

ي عى النوع االجتماعــي لمرحلة إعداد خطط العمل.	 
بلــوغ أو تجــاوز حــاالت العنف المب�ن

نت أو الهاتف المحمول يســري عى نحو جيد.	  نرت اســتخدام تكنولوجيا االإ

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟

ي عملية إدارة حاالت العنف 
ي عى النوع االجتماعي �ن

تتبُّع ما وصل إليه الناجون والناجيات من العنف المب�ن
ي عى النوع االجتماعي. 

المب�ن
طرق الستخدامه

ي لها خطة عمل حالة مكتملة.
النسبة المئوية للحاالت النشطة ال�ت َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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ف  خطط عمــل الحاالت المواَفق عليها من الم�ش

ي أُكِملت لها خطة عمل حالة ووافق عليها أحد 
يَحسب هذا المؤ�ش النسبة المئوية للحاالت النشطة ال�ت

َ مكتملة حيثما تُكَمل مجموعة من الخانات االإجبارية داخل استمارة خطة  . وخطة عمل الحالة تُعترب ن ف�ي المرش
العمل.

التعريف 

الأساسية: الغاية 
ي اكتملت خطة عمل لها، وراجعها ووافق عليها أحد 

لتحديد النسبة المئوية لعدد الحاالت القائمة ال�ت
 . ن ف�ي المرش

الثانوية: الغاية 
ي عملية إدارة 

ي عى النوع االجتماعي �ن
لوجود فهم أفضل لما وصل إليه الناجون والناجيات من العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي.
حاالت العنف المب�ن

الغاية/ الغرض

 . ن ف�ي ي اكتملت خطة عمل لها وكذلك راجعها ووافق عليها أحد المرش
يَحسب هذا نسبة الحاالت النشطة ال�ت

ي 
َ كاملة، ال بد أن تحتوي الخانات التالية �ن ي استمارة خطة العمل. كي تُعترب

الِنَسب المئوية للخانات الُمكَملة �ن
استمارة خطة العمل عى محارف:

نوع االحتياج.	 
كيف ســيحصل الناجــي أو الناجية عى هذه الخدمة؟	 
هل تلقيت موافقة كتابية من الناجي أو الناجية للكشــف عن معلومات شــخصية الأغراض 	 

االإحــاالت؟ )يُْمِكــن وضع عامة عــى نعم أو ال، ولكن االإجابة مطلوبة( 

ة للموافقة.  مؤ�ش االأداء االأسا�ي هذا يأخذ بالحالة االأخري

تُحَسب النسبة المئوية بقسمة البسط عى المقام:
ف عليها.  ي اكتملت خطة عمل لها وكذلك وافق المرش

البسط: عدد الحاالت النشطة ال�ت
ي اكتملت خطة عمل لها. 

المقام: عدد الحاالت النشطة ال�ت

قياسه  كيفية 

Service_referral_written_ ،)أي االإحالة إىل الخدمات( Service_referral ،)أي نوع الخدمات( Service_type
consent )أي الموافقة الكتابية لاإحالة إىل الخدمات( ]استمارة خطة العمل[، Case_plan_approved )أي 

الموافقة عى خطة الحالة( ]استمارة الموافقات[.

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي 
طار الزم�ن االإ

ي معلومات إعداد خطط العمل النوعية وعمل تقييم حقيقي للجودة. 
تطبيق +GBVIMS ال يستطيع التدقيق �ن

يَبحث هذا القياس، باالأحرى، عن االكتمال باعتباره مقياساً غري مبا�ش لحالة خطة العمل.
القيود

ِض أن هذه الخانات إذا كانت توجد محارف بداخلها فإن خطة العمل تكون قد اكتملت.
هذا المؤ�ش يَفرت اضات  االفرت

فون يمكنهم أن يروا  ي عى النوع االجتماعي والمرش
ي مجال العنف المب�ن

المرشدون االجتماعيون العاملون �ن
ي عى النوع االجتماعي، 

ي عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
ي وصلت إليها الحاالت لديهم �ن

ما هي الخطوة ال�ت
ي عملية إدارة حاالت 

ي اكتملت �ن
قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد الخطوة ال�ت والمنسِّ

ي عى النوع االجتماعي. 
العنف المب�ن

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟



GBVIMS+ COMPANION GUIDE - ANNEXES 98

: ي
انخفاض معدالت إكمال خطط العمل والموافقة عليها قد يُظِهر االآ�ت

عــدم وصول الحــاالت إىل مرحلة إعداد خطط العمل بعد.	 
ي النظام. 	 

خطــط العمــل ال يَجري إكمالها �ن
ي عى النوع االجتماعي 	 

ي مجال العنــف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي عــدم إدخــال المرشــدين االجتماعي�ي

ي تطبيق +GBVIMS بعد.
لبياناتهــم �ن

ســوء التكنولوجيا/ اســتخدام تطبيق الهاتف المحمول.	 
ي إدخال البيانات. 	 

تأخــر �ن
ة.	  مرشــد اجتماعي تنقصه الخرب
م الخدمات/ غياب بناء الثقة.	  عــدم ثقة بمقــدِّ
تصنيف الحاالت القائمة حســب االأولوية.	 
ن عى قضاء الكثري 	  ارتفــاع أعــداد الحــاالت القائمة وبالتاىلي عدم قدرة المرشــدين االجتماعي�ي

ي العمل عى الحاالت الفردية.
مــن الوقــت �ن

فــون لم تُطَلب منهــم الموافقة عى خطط العمل. 	  المرش
فــون لم يراِجعوا خطط العمل.	  المرش
خطط العمل مكتملة، ولكن ليس بتنســيق شــكىي صحيح. 	 

  : ي
ارتفاع معدالت إكمال خطط العمل والموافقة عليها قد يُظِهر االآ�ت

ي عى النوع االجتماعي إىل 	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي وصــول المرشــدين االجتماعيــ�ي
تطبيق +GBVIMS بسهولة.

ي عى النوع االجتماعي لخطط 	 
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي إكمال المرشدين االجتماعي�ي
العمل.

ي عى النوع االجتماعــي لمرحلة إعداد خطط العمل.	 
بلــوغ أو تجــاوز حــاالت العنف المب�ن

نت أو الهاتف المحمول يســري عى نحو جيد. 	  نرت اســتخدام تكنولوجيا االإ
فــون يَِصلــون إىل النظام ويراِجعون خطط العمل.	  المرش
خطــط العمــل يَجري إكمالها عى نحو ُمرٍض. 	 

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟

ي عملية إدارة حاالت العنف 
ي عى النوع االجتماعي �ن

تتبُّع ما وصل إليه الناجون والناجيات من العنف المب�ن
ي عى النوع االجتماعي.

المب�ن
طرق الستخدامه

ن عليها.  ف�ي ي لها خطة عمل حالة مكتملة وقد وافق أحد المرش
النسبة المئوية للحاالت النشطة ال�ت َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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المقدمة  الخدمات 

ي 
ي عى النوع االجتماعي �ن

ن والناجيات من العنف المب�ن مة للناج�ي يحىي هذا المؤ�ش نوع الخدمات المقدَّ
مها المنظمة  ي تقدِّ

مة الخدمة ال�ت ي بالخدمة المقدَّ
ي عى النوع االجتماعي. ونَع�ن

عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
مة عن طريق االإحاالت إىل خدمات أخرى. ي مقرها، وليس الخدمة المقدَّ

الُمستخِدمة �ن

التعريف 

الأساسية: الغاية 
مة من منظمتك/ وكالتك. لتحديد عدد الخدمات المقدَّ

الغاية/ الغرض

ي المقر. وهو ال يحىي سوى 
مت �ن ي قدِّ

مة. ويَظَهر لكل من الخدمات ال�ت يَحسب هذا عدد الخدمات المقدَّ
الخدمات المنفردة وليس عدد مرات تلقي نوع من الخدمة.

ي استمارة خطة العمل، عند وضع عامة عى 
تحت كل خدمة )دعم نف�ي اجتماعي، خدمة طبية، إلخ( �ن

مت نفس الخدمة أكرش من  مة. إذا كنت قدَّ »الخدمة قدمتها وكالتك«، فإن هذا يُحى تجاه الخدمات المقدَّ
ي نفس الحالة، فإنها سوف تُحى باعتبارها واحدة فقط. 

مرة �ن

قياسه  كيفية 

مة، »الخدمة قدمتها وكالتك« ]خطة العمل، استمارة المتابعة[.  نوع الخدمة المقدَّ GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً.  ي
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
لن يُظِهر هذا سوى الحاالت ال�ت القيود

استمارات خطط العمل والمتابعة يَجري إكمالها عى نحو منتظم وتام ودقيق.  اضات االفرت

ي يحصل الناجون والناجيات عليها 
قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد الخدمات ال�ت المنسِّ

داخلياً.
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

مة:  انخفاض معدالت الخدمات المقدَّ
ي النظام. 	 

اســتمارات خطــط العمل أو المتابعة أو كاهمــا ال يَجري إكمالها �ن
عــدم القيام بخطط العمــل أو المتابعات أو كليهما. 	 
ي عى النوع االجتماعي 	 

ي مجال العنــف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي عــدم إدخــال المرشــدين االجتماعي�ي

ي تطبيق +GBVIMS بعد.
لبياناتهــم �ن

ي النظام.	 
اســتمارات خطط العمل ال يَجري إكمالها �ن

 : ي
ارتفاع معدالت االإجراءات قد يُظِهر االآ�ت

ي عى النوع االجتماعي إىل 	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي وصــول المرشــدين االجتماعيــ�ي
تطبيق +GBVIMS بسهولة.

ي عى النوع االجتماعي 	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي إكمــال المرشــدين االجتماعي�ي
الســتمارات خطط العمــل أو المتابعات أو كليهما.

مة من وكالتك. 	  هنــاك احتياج شــديد إىل الخدمات المقدَّ
ي عى النوع االجتماعي.	 

ي تمديــد إدارة حاالت العنــف المب�ن
إفــراط �ن

تواتر الحاالت الشــديدة االحتياج.	 
م المزيد من الخدمات. 	  ســياق بــه القليــل من الخدمات المتاحة، والمنظمات عليهــا أن تقدِّ
ســوء فهم لما يعنيه تقديم الخدمة.	 

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي إعداد التقارير.
االتجاهات يُْمِكن استخدامها �ن طرق الستخدامه

دارة الحاالت الذين  ن الإ ي عى النوع االجتماعي المتلق�ي
ن والناجيات من العنف المب�ن النسبة المئوية للناج�ي

ي عى النوع االجتماعي. 
يتلقون خدمة متخصصة معنية بالعنف المب�ن

دارة الحاالت الذين  ن الإ ي عى النوع االجتماعي المتلق�ي
ن والناجيات من العنف المب�ن مثال: النسبة المئوية للناج�ي

 . ي يتلقون الدعم الط�ب

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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المقدمة  الخدمات 

لة )لجميع أنواع الخدمات(  ي تُجرى لكل من الحاالت المسجَّ
هذا المؤ�ش يحىي متوسط عدد االإحاالت ال�ت

ويَحسب المتوسط عى مستوى جميع الحاالت.
التعريف

الأساسية: الغاية 
مة من منظمتك/ وكالتك. لتحديد متوسط عدد االإحاالت المقدَّ

الثانوية: الغاية 
لتحديد إذا كانت مسارات االإحالة تعمل بالشكل المائم.

الغاية/ الغرض

يَحسب هذا متوسط عدد االإحاالت للحالة الواحدة )لجميع أنواع الخدمات(. 

ي يُضَبط بها »عند االقتضاء هل أحلت الناجي أو الناجية 
لكل من الحاالت، يحىي هذا عدد خطط العمل ال�ت

إىل الخدمة« عى »تمت االإحالة«. 

لحساب المتوسط، اجمع أعداد االإحاالت المحصاة عى مستوى جميع الحاالت واقسم عى عدد الحاالت.

قياسه كيفية 

إحالة الخدمات، تمت االإحالة ]استمارة خطة العمل[.  GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
لن يُظِهر هذا سوى الحاالت ال�ت القيود

.GBVIMS+ ِض ذلك أن جميع االإحاالت قد أُدِخلت إىل تطبيق
يَفرت اضات االفرت

ي يحصل الناجون والناجيات عليها 
قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد الخدمات ال�ت المنسِّ

خارجياً.
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

: ي
ي متوسط االإحاالت قد يُظِهر االآ�ت

االنخفاض �ن
ن والناجيات.	  ضافية ال حاجــة إليها لدى الناج�ي الخدمــات االإ
ي مســار االإحالة.	 

عوائق �ن
تحرك الفئة الُمســتهَدفة.	 
ي عى النوع 	 

ي مجــال العنف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي غيــاب القــدرة لدى المرشــدين االجتماعي�ي

االجتماعــي عــى معرفة إىل أين تكون االإحالة. 
مســارات إحالة عفا عليها الزمن.	 
الوعي بمسارات االإحالة.	 
ة جديدة. 	  ثبات الفئة الُمســتهَدفة/ ال حوادث كبري
ي طلب الدعم(.	 

قلــة ثقة من المجتمــع المحىي )انخفاض �ن
ن مقدمي الخدمات.	  قلــة ثقة ب�ي
ي مســار االإحالة غري متاحة.	 

الخدمات �ن
ي أنواع الحوادث.  	 

اتجاه �ن
ي معدل الوصول إىل الخدمات أو توافرها.	 

ي االأزمــة يَنُتج عنه انخفــاض �ن
تغــري �ن

االفتقار إىل التنســيق من أجل مســارات االإحالة. 	 

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ 
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 : ي
ي متوسط االإحاالت قد يُظِهر االآ�ت

االرتفاع �ن
ي عى النوع 	 

ن والناجيات مــن العنف المب�ن ضافيــة توجــد حاجة إليها لدى الناج�ي الخدمــات االإ
االجتماعي.

مســارات االإحالة )عى االأقل بعضها( تعمل.	 
ســوء تقديم الخدمة )ارتفاع عدد االإحاالت بســبب عدم معرفة إىل أين يكون الذهاب(.	 
ي القدرات عى مســتويات إدارة الحاالت(. 	 

ورة )مشــكات �ن عمل االإحاالت عندما ال توجد �ن
ي المزيد من الدعم. 	 

ي الطلــب مــن جانب المجتمع المحىي مدفوعــاً برغبة �ن
ارتفــاع �ن

ي عى النــوع االجتماعي الذين يبلِّغون هم 	 
ن والناجيــات من العنف المب�ن غالبيــة الناجــ�ي

حــاالت جديــدة وبالتــاىلي تكون هناك إحاالت أكرش )مقارنًة بعدد مــن الحاالت القائمة يتكون 
ي عى النوع 

ن والناجيات مــن العنف المب�ن ي معظمــه مــن زيــارات تالية، أي تدفق للناج�ي
�ن

االجتماعي(.  
ي الواقع.	 

ي مســار االإحالة ليســت متاحة �ن
الخدمات الُمْدرَجة �ن

اضطــرار إىل االإحالة بســبب ضغوط )من الجهــات المانحة، المنظمات، إلخ(. 	 
ي يُحال إليها نيابًة عن المرشــد االجتماعي. 	 

زيادة وعي المرشــد االجتماعي بالخدمات ال�ت
تحرك الفئة الُمســتهَدفة.	 
خدمــات أتيحت حديثاً من أجل االإحالة.	 
ي مســارات االإحالة عى مســتوى التنسيق.	 

تحديث �ن
ي عى النوع االجتماعي 	 

ن والناجيات من العنــف المب�ن وقــوع حادثــة تزيــد من احتياجات الناج�ي
اعات(. ن )مثــل الكوارث الطبيعية والرن

ي االأزمــة يتطلب أنواعاً جديدة من االإحاالت.	 
تغــري �ن

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ 

ي مسارات االإحالة ورسم خرائط الخدمات، 
ي إعداد التقارير، لعمل تحسينات �ن

االتجاهات يُْمِكن استخدامها �ن
ي مسارات االإحالة. 

لتحديد العوائق �ن
طرق الستخدامه

ي عى النوع 
ن والناجيات من العنف المب�ن ي تُجرى للشخص الواحد من الناج�ي

متوسط عدد االإحاالت ال�ت
االجتماعي الذين يتلقون إدارة الحاالت.

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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حاالت المكتملة79  متوسط االإ

ي تُجرى لكل من الحاالت وبعد ذلك يَحسب المتوسط عى 
يحىي هذا المؤ�ش عدد االإحاالت المكتملة ال�ت

مستوى جميع الحاالت.
التعريف 

الأساسية: الغاية 
مة من منظمتك/ وكالتك.  لتحديد متوسط عدد االإحاالت المكتملة المقدَّ

الثانوية: الغاية 
لتحديد إذا كانت مسارات االإحالة تعمل بالشكل المائم.

الغاية/ الغرض

يَحسب هذا متوسط عدد االإحاالت المكتملة للحالة الواحدة )لجميع أنواع الخدمات(.

ي يُضَبط بها »عند االقتضاء هل أحلت الناجي أو 
ي المتوسط، كم عدد خطط العمل ال�ت

لكل من الحاالت، �ن
ي عى النوع االجتماعي إىل الخدمة« عى »تمت االإحالة«.

الناجية من العنف المب�ن
ي استمارة المتابعة. 

مت الخدمة؟« الموجودة �ن الخدمات المكتملة تُعرَف من خال خانة »م�ت قدِّ

لحساب المتوسط، اجمع عدد االإحاالت المكتملة للحالة الواحدة )لجميع أنواع الخدمات( واقسم عى عدد 
الحاالت.

قياسه كيفية 

مت الخدمة ]استمارة  Service_referral )أي االإحالة إىل الخدمات(، تمت االإحالة ]استمارة خطة العمل[، م�ت قدِّ
المتابعة[. 

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
لن يُظِهر هذا سوى الحاالت ال�ت القيود

استمارات المتابعة يَجري إكمالها عى نحو تام ودقيق لكل جلسة متابعة.  اضات االفرت

ي يحصل الناجون والناجيات عليها 
قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد الخدمات ال�ت المنسِّ

مت فيه الخدمة. خارجياً والوقت الذي قدِّ
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

 : ي
ي متوسط االإحاالت قد يُظِهر االآ�ت

االنخفاض �ن
ي عى النوع 	 

ن والناجيات مــن العنف المب�ن ضافيــة ال حاجــة إليها لدى الناج�ي الخدمــات االإ
االجتماعي.

ي مســار االإحالة.	 
عوائق �ن

تحرك الفئة الُمســتهَدفة.	 
ن عى معرفة إىل أين تكون االإحالة. 	  غيــاب القدرة لدى المرشــدين االجتماعيــ�ي
مســارات إحالة عفا عليها الزمن.	 
ي الوعي بمســارات االإحالة. 	 

 محدودية �ن
ة جديدة. 	  ثبات الفئة الُمســتهَدفة/ ال حوادث كبري
ي طلب الدعم(.	 

قلــة ثقة من المجتمــع المحىي )انخفاض �ن
ن مقدمي الخدمات.	  قلــة ثقة ب�ي
ي مســار االإحالة غري متاحة.	 

الخدمات �ن
ي أنواع الحوادث.	 

اتجاه �ن
ي معدل الوصول إىل الخدمات أو توافرها.	 

ي االأزمــة يَنُتج عنه انخفــاض �ن
تغــري �ن

االفتقار إىل التنســيق من أجل مســارات االإحالة.	 
الخدمــات غري متاحة، ال تعمل، ال يَســُهل الوصــول إليها، والموارد غري متاحة.	 

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

79 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.
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 : ي
ي متوسط االإحاالت قد يُظِهر االآ�ت

االرتفاع �ن
ي عى النوع 	 

ن والناجيات مــن العنف المب�ن ضافيــة توجــد حاجة إليها لدى الناج�ي الخدمــات االإ
االجتماعي.

مســارات االإحالة )عى االأقل بعضها( تعمل. 	 
ي عــى النوع االجتماعي لديهم 	 

ي مجال العنف المب�ن
المرشــدون االجتماعيــون العاملون �ن

قــدرة عالية عى التعامل مع النظــام ويُكِملون التوثيقات. 
متابعة وتنســيق للحاالت عى نحو جيد.	 
ي المزيد من الدعم.	 

ي الطلــب مــن جانب المجتمع المحىي مدفوعــاً برغبة �ن
ارتفــاع �ن

ي عى النــوع االجتماعي الذين يبلِّغون هم 	 
ن والناجيــات من العنف المب�ن غالبيــة الناجــ�ي

حــاالت جديــدة وبالتــاىلي تكون هناك إحاالت أكرش )مقارنًة بعدد مــن الحاالت القائمة يتكون 
ن والناجيات(. ي معظمــه من زيارات تاليــة، أي تدفق للناج�ي

�ن
اضطــرار إىل االإحالة بســبب ضغوط )من الجهــات المانحة، المنظمات، إلخ(. 	 
ي مجال العنف 	 

م نيابًة عن المرشــد االجتماعي العامل �ن ي تقدَّ
زيــادة الوعــي بالخدمــة ال�ت

ي عى النوع االجتماعي.
المبــ�ن

تحرك الفئة الُمســتهَدفة.	 
خدمــات أتيحت حديثاً من أجل االإحالة.	 
ي مســارات االإحالة عى مســتوى التنسيق.  	 

تحديث �ن
اعات(.	  ن ن والناجيات )مثــل الكوارث الطبيعية والرن وقــوع حادثــة تزيد من احتياجات الناج�ي
ي االأزمــة يتطلب أنواعاً جديدة من االإحاالت.	 

تغــري �ن
ي المجتمــع المحىي بالخدمات المتاحة.	 

ارتفاع مســتوى الثقة �ن
ن مقدمي الخدمات.	  ارتفاع مســتوى الثقة ب�ي
الخدمــات متاحة وتعمل وســهل الوصول إليها والموارد متاحة.	 

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي مسارات االإحالة ورسم خرائط الخدمات، 
ي إعداد التقارير، لعمل تحسينات �ن

االتجاهات يُْمِكن استخدامها �ن
ي مسارات االإحالة. 

لتحديد العوائق �ن
طرق الستخدامه

80 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.
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حاالت للخدمة الواحدة80  االإ

ي تُجرى للنوع الواحد من الخدمة )خدمات مثل دار االحتماء/ المأوى، 
يحىي هذا المؤ�ش عدد االإحاالت ال�ت

والصحية/ الطبية، والنفسية االجتماعية، والمساعدة القانونية، واالأمن واالأمان، وسبل العيش(.
التعريف 

الأساسية: الغاية 
مة من منظمتك/ وكالتك للخدمة الواحدة. لتحديد عدد االإحاالت المقدَّ

الثانوية: الغاية 
لتحديد إذا كانت مسارات االإحالة للخدمة الواحدة تعمل بالشكل المائم. 

الغاية/ الغرض

ي تُجرى للنوع 
يَحسب هذا متوسط عدد االإحاالت للحالة الواحدة )لجميع أنواع الخدمات(. عدد االإحاالت ال�ت

الواحد من الخدمة )خدمات مثل دار االحتماء/ المأوى، والصحية/ الطبية، والنفسية االجتماعية، والمساعدة 
ي كل شهر. 

القانونية، واالأمن واالأمان، وسبل العيش( �ن

ي يُضَبط بها »عند االقتضاء هل أحلت الناجي أو 
ي المتوسط، كم عدد خطط العمل ال�ت

لكل من الحاالت، �ن
الناجية إىل الخدمة« عى »تمت االإحالة«.

قياسه كيفية 

Service_referral )أي االإحالة إىل الخدمات(، تمت االإحالة، service_type_provided )أي نوع الخدمة 
مة( ]استمارة خطة العمل[.  المقدَّ

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً.  ي
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
لن يُظِهر هذا سوى الحاالت ال�ت القيود

استمارات االإحالة إىل الخدمات يَجري إكمالها عى نحو منتظم وتام ودقيق. اضات االفرت

ي يحصل الناجون والناجيات عليها 
قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد الخدمات ال�ت المنسِّ

خارجياً.
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

: ي
ي متوسط االإحاالت قد يُظِهر االآ�ت

االنخفاض �ن
ي عى النوع 	 

ن والناجيات مــن العنف المب�ن ضافيــة ال حاجــة إليها لدى الناج�ي الخدمــات االإ
االجتماعي.

ي مســار االإحالة.	 
عوائق �ن

الخدمات غري متاحة.	 
قلــة ثقة بخدمة االإحاالت.	 
منظمــة واحدة، أو مركز خدمات متعددة.	 
قلة الوعي بشــأن الخدمات أو إجراءات االإحالة.	 

 : ي
ي متوسط االإحاالت قد يُظِهر االآ�ت

االرتفاع �ن
ي عى النوع 	 

ن والناجيات مــن العنف المب�ن ضافيــة توجــد حاجة إليها لدى الناج�ي الخدمــات االإ
االجتماعي.

مســارات االإحالة )عى االأقل بعضها( تعمل.	 
ن والناجيات.	  خدمــات عديــدة توجد حاجة إليها لــدى الكثري من الناج�ي
خدمات متاحة. 	 
ي عى النوع 	 

ي مجــال العنف المب�ن
ن �ن ، العامل�ي ن َضعــف تدريب المرشــدين االجتماعي�ي

االجتماعــي، عى القيام باالإحاالت بســبب تقييم غري صحيح. 
ي عى النوع 	 

ن والناجيات مــن العنف المب�ن قــد يــدل عــى نوع االحتياج الموجود لدى الناج�ي
ي المنطقة.

االجتماعــي، أو االتجاهات �ن

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي مسارات االإحالة ورسم خرائط الخدمات، 
ي إعداد التقارير، لعمل تحسينات �ن

االتجاهات يُْمِكن استخدامها �ن
ي مسارات االإحالة. وقد يكون مفيداً أن يُقاَرن مؤ�ش االأداء االأسا�ي هذا بمؤ�ش االأداء االأسا�ي 

لتحديد العوائق �ن
الخاص بمتوسط االإحاالت المكتملة للخدمة الواحدة.

طرق الستخدامه

ي عى النوع االجتماعي الذين 
ن والناجيات من العنف المب�ن ي تُجرى للشخص الواحد من الناج�ي

عدد االإحاالت ال�ت
يتلقون إدارة الحاالت، للخدمة الواحدة. 

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 

81 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.
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حاالت المكتملة للخدمة الواحدة81  متوســط االإ

ي تُجرى لكل من الحاالت للخدمة الواحدة وبعد ذلك يَحسب 
يحىي هذا المؤ�ش عدد االإحاالت المكتملة ال�ت

المتوسط عى مستوى جميع الحاالت.
التعريف

الأساسية: الغاية 
مة من منظمتك/ وكالتك للخدمة الواحدة. لتحديد عدد االإحاالت المكتملة المقدَّ

الثانوية: الغاية 
لتحديد إذا كانت مسارات االإحالة للخدمة الواحدة تعمل بالشكل المائم.

يَحسب هذا متوسط عدد االإحاالت المكتملة للحالة الواحدة للنوع الواحد من الخدمة. 

الغاية/ الغرض

ي يُضَبط بها »عند االقتضاء هل أحلت الناجي أو 
ي المتوسط، كم عدد خطط العمل ال�ت

لكل من الحاالت، �ن
الناجية إىل الخدمة« عى »تمت االإحالة«. 

ي استمارة المتابعة.
مت الخدمة؟« الموجودة �ن الخدمات المكتملة تُعرَف من خال خانة »م�ت قدِّ

مت فيها الخدمة للنوع الواحد من الخدمة )خدمات مثل دار االحتماء/ المأوى،  ي قدِّ
عدد االإحاالت ال�ت

ي كل شهر. 
والصحية/ الطبية، والنفسية االجتماعية، والمساعدة القانونية، واالأمن واالأمان، وسبل العيش( �ن

ي تُجرى لكل من الحاالت للخدمة الواحدة واقسم عى 
لحساب المتوسط، اجمع عدد االإحاالت المكتملة ال�ت

عدد الحاالت.

قياسه  كيفية 

Service_referral )أي االإحالة إىل الخدمات(، تمت االإحالة، Service_type )أي نوع الخدمة( ]استمارة خطة 
مت الخدمة ]استمارة المتابعة[.  العمل[، م�ت قدِّ

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
لن يُظِهر هذا سوى الحاالت ال�ت القيود

استمارات االإحالة إىل الخدمات يَجري إكمالها عى نحو منتظم وتام ودقيق. اضات االفرت

ي يحصل الناجون والناجيات عليها 
قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد الخدمات ال�ت المنسِّ

خارجياً والمكان الذي يَجري فيه تقديم خدمات االإحالة. 
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟ 

: ي
ي متوسط االإحاالت قد يُظِهر االآ�ت

االنخفاض �ن
ي عى النوع 	 

ن والناجيات مــن العنف المب�ن ضافيــة ال حاجــة إليها لدى الناج�ي الخدمــات االإ
االجتماعي.

ي مســار االإحالة.	 
عوائق �ن

االإحــاالت تَحُدث، ولكنها ال تكتمل. 	 
قلــة ثقة بخدمة االإحاالت.	 
ن مقدمي الخدمات.	  قلة تواصــل/ متابعة ب�ي
إحــاالت غري مائمة/ غري ذات صلة. 	 
الخدمات غري متاحة.	 
 	.GBVIMS+ قلــة إمكانيات الوصول إىل تطبيق

 : ي
ي متوسط االإحاالت قد يُظِهر االآ�ت

االرتفاع �ن
ي عى النوع 	 

ن والناجيات مــن العنف المب�ن ضافيــة توجــد حاجة إليها لدى الناج�ي الخدمــات االإ
االجتماعي.

مســارات االإحالة )عى االأقل بعضها( تعمل.	 
االإحــاالت تَحُدث )عى االأقــل بعضها( ويَجري إكمالها. 	 
ثقة بخدمة االإحاالت.	 
ن مقدمي الخدمات.	  تواصــل جيد ب�ي
يــدل عى خدمات ذات جودة.	 
إحاالت مائمة.	 

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي مسارات االإحالة ورسم خرائط الخدمات، 
ي إعداد التقارير، لعمل تحسينات �ن

االتجاهات يُْمِكن استخدامها �ن
ي مسارات االإحالة.

لتحديد العوائق �ن
طرق الستخدامه

82 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.
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متوســط  مقابلت المتابعة للمرشــد االجتماعي الواحد82 

ي تُجرى لكل حالة نشطة للمرشد االجتماعي الواحد عى المنصة 
يحىي هذا المؤ�ش عدد مقابات المتابعة ال�ت

وبعد ذلك يَحسب المتوسط عى مستوى جميع الحاالت.
التعريف

الأساسية: الغاية 
لتحديد عدد مقابات المتابعة للمرشد االجتماعي الواحد.

الثانوية: الغاية 
ي 

ي عى النوع االجتماعي أو الوقت والجهد الُمستثَمر �ن
لتحديد اتساع وعمق العمل عى حاالت العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي. 
فصاح وتقديم إدارة حاالت العنف المب�ن دعم االإ

الغاية/ الغرض

ي تُجرى لكل من الحاالت النشطة الموجودة ضمن عدد الحاالت القائمة 
يحىي هذا عدد مقابات المتابعة ال�ت

دة وبعد ذلك يَحسب المتوسط عى مستوى تلك  ة زمنية محدَّ لدى المرشد االجتماعي الواحد عى مدى فرت
الحاالت. 

ي تُجرى للحاالت 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ن والناجيات من العنف المب�ن يحىي هذا عدد المقابات مع الناج�ي
النشطة الموجودة ضمن عدد الحاالت القائمة لدى المرشد االجتماعي الواحد عن طريق إحصاء عدد 

االستمارات الفرعية المنشأة تحت استمارة المتابعة. لحساب المتوسط، اجمع كل المتابعات المحصاة للمرشد 
االجتماعي الواحد واقسم عى عدد الحاالت النشطة. 

ي عى النوع االجتماعي، النشط منهم هم االأشخاص 
ي مجال العنف المب�ن

المرشدون االجتماعيون العاملون �ن
الذين قد اتخذوا إجراًء بعد تسجيل الدخول إىل النظام خال الـ 30 يوماً الماضية.

قياسه كيفية 

ي عى النوع االجتماعي.
ي مجال العنف المب�ن

عدد ]استمارات المتابعة[ مقسوماً عى المرشد االجتماعي العامل �ن GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي 
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
لن يُظِهر هذا سوى الحاالت ال�ت القيود

استمارات المتابعة يَجري إكمالها عى نحو منتظم وتام ودقيق. اضات االفرت

قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد اتساع عملهم وعمقه. المنسِّ َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

: ي
انخفاض عدد مقابات المتابعة قد يُظِهر االآ�ت

ي الخدمة، أو ســوء تقديم الخدمة.	 
قلــة مــا يُرى من قيمة �ن

ي طريقها إىل مكان آخر.	 
الفئة الُمســتهَدفة قــد تكون �ن

ة مبدئياً.	  قلة الخرب
سوء تقديم الخدمات.	 
 	 . ن التوزيع غري المتســاوي للحاالت عى المرشــدين االجتماعي�ي
لون 	  ي عــى النوع االجتماعي محمَّ

ي مجال العنف المب�ن
المرشــدون االجتماعيــون العاملون �ن

بأعبــاء تفــوق طاقتهم )مثاً، من ارتفاع أعــداد الحاالت القائمة للغاية(. 
عانة عموماً. 	  عــدم ثقة محتمــل بالخدمات أو االإ
ارتفاع احتمالية الوصم. 	 
/ االأ�ة لعمل وســاطة أو آليات تقليدية بدالً من ذلك. 	  ضغــط مــن المجتمــع المحىي
ء آخر.	  ي

نة وال �ش ي خدمــة واحدة معيَّ
الرغبــة �ن

يــدل عى نوع الخدمة )عى ســبيل المثــال، خدمات متنقلة أو عن بُعد(. 	 
وقوع حادثة جماعية، أو اســتجابة لحالة طوارئ.	 
ي مجال 	 

ي مهــارات التعامل مع االآخرين لدى المرشــد االجتماعي العامل �ن
ظهــور َضعــف �ن

ي عــى النوع االجتماعي، كأن يكــون لديه ال مباالة أو يطلق االأحكام عى 
العنــف المبــ�ن

االآخرين. 

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟ 
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 : ي
ارتفاع عدد مقابات المتابعة قد يُظِهر االآ�ت

ن مع الحاالت الشــديدة 	  ي حال المتعامل�ي
احتياجات شــديدة/ حاالت معقدة )خاصًة �ن

ي لها خصوصيتها(. 
الخطــورة أو ال�ت

فصاح.	  إحجام عن االإ
ي إغاق 	 

ي عى النوع االجتماعي، أو فشــل �ن
ي تمديــد إدارة حــاالت العنف المب�ن

إفــراط �ن
الحالة.

ي عــى النوع االجتماعي لديهم 	 
ي مجال العنف المب�ن

المرشــدون االجتماعيــون العاملون �ن
عــدد مائــم من الحاالت القائمة ح�ت يتســ�ن لهــم أن يتاِبعوا أكرش )إن تطلب االأمر(. 

 	 .) ن ن مختلف�ي ســوء التنســيق داخل المنظمة )مثاً، المتابعة مع مرشــدين اجتماعي�ي
يــدل عــى أنــواع الخدمات )مثاً، القانونية منها قد تتطلــب متابعات أكرش من الخدمات 	 

االأخرى(. 
ي الظهور تدريجياً. 	 

ســوء تقييم يؤدي إىل احتياجات جديدة تســتمر �ن
 	. ن التوزيع غري المتســاوي للحاالت عى المرشــدين االجتماعي�ي
ي عى النوع االجتماعي. 	 

تدريــب ضعيــف، أو قلة فهم إدارة حاالت العنــف المب�ن
ي عى النوع االجتماعي بما ال 	 

ي مجال العنف المبــ�ن
رداءة نوعيــة المرشــد االجتماعــي العامل �ن

فصاح بالشــكل المائم، أو مهارات التعامل مع االآخرين. ع عى االإ يشــجِّ

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟ 

ي إعداد التقارير، لتحديد أعداد الحاالت القائمة واحتياجات طاقم العمل، 
االتجاهات يُْمِكن استخدامها �ن

انية.  ن متطلبات المري
طرق الستخدامه

متوسط عدد مقابات المتابعة للمرشد االجتماعي الواحد. َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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متوســط مقابلت المتابعة للحالة الواحدة 

ي تُجرى لكل من الحاالت النشطة وبعد ذلك يَحسب المتوسط 
يحىي هذا المؤ�ش عدد مقابات المتابعة ال�ت

عى مستوى جميع الحاالت.
التعريف

الأساسية: الغاية 
لتحديد متوسط عدد مقابات المتابعة للحالة الواحدة.

الثانوية: الغاية 
ي 

ي عى النوع االجتماعي أو الوقت والجهد الُمستثَمر �ن
لتحديد اتساع وعمق العمل عى حاالت العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي. 
فصاح وإدارة حاالت العنف المب�ن االإ

الغاية/ الغرض

دة.  ة زمنية محدَّ ي تُجرى لكل حالة نشطة عى مدى فرت
يَحسب هذا متوسط عدد مقابات المتابعة ال�ت

ي تُجرى للحالة 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ن والناجيات من العنف المب�ن يحىي هذا عدد المقابات مع الناج�ي
النشطة الواحدة عن طريق إحصاء عدد االستمارات الفرعية المنشأة تحت استمارة المتابعة )عدد االستمارات 

د للمقابلة(. لحساب المتوسط، تُجَمع االأعداد المحصاة )عدد مقابات  ي بها تاريخ محدَّ
الفرعية للمتابعة ال�ت

المتابعة( عى مستوى جميع الحاالت وبعد ذلك تُقَسم عى عدد الحاالت النشطة. 

تُحَسب النسبة المئوية بقسمة البسط عى المقام: 
ي عى النوع االجتماعي.

ن والناجيات من العنف المب�ن البسط: عدد المقابات المجراة مع الناج�ي
المقام: عدد الحاالت النشطة. 

قياسه  كيفية 

عدد ]استمارات المتابعة[ مقسوماً عى عدد الحاالت.  GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
لن يُظِهر هذا سوى الحاالت ال�ت القيود

اضات االفرت

قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد اتساع عملهم وعمقه. المنسِّ َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

: ي
انخفاض عدد مقابات المتابعة قد يُظِهر االآ�ت

ي الخدمة، أو ســوء تقديم الخدمة.	 
قلة القيمة �ن

ي طريقها إىل مكان آخر.	 
الفئة الُمســتهَدفة قــد تكون �ن

ة ضعيفة مبدئياً. 	  خرب
سوء تقديم الخدمات.	 
لون 	  ي عــى النوع االجتماعي محمَّ

ي مجال العنف المب�ن
المرشــدون االجتماعيــون العاملون �ن

بأعبــاء تفــوق طاقتهم )مثاً، من ارتفاع أعــداد الحاالت القائمة للغاية(. 
الخدمات ال يَســُهل الوصول إليها.	 
ارتفاع احتمالية الوصم.	 
/ االأ�ة لعمل وســاطة أو آليات تقليدية بدالً من ذلك.	  ضغــط مــن المجتمــع المحىي
ء آخر.	  ي

نة وال �ش ي خدمــة واحدة معيَّ
الرغبــة �ن

يــدل عى نوع الخدمة )عى ســبيل المثــال، خدمات متنقلة أو عن بُعد(.	 
عانة عموماً. 	  عــدم ثقة محتمــل بالخدمات أو االإ
وقوع حادثة جماعية، أو اســتجابة لحالة طوارئ.	 
 	. ن التوزيع غري المتســاوي للحاالت عى المرشــدين االجتماعي�ي

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟
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  : ي
ارتفاع عدد مقابات المتابعة قد يُظِهر االآ�ت

فصاح.	  إحجام عن االإ
ي إغاق 	 

ي عى النوع االجتماعي، أو فشــل �ن
ي تمديــد إدارة حــاالت العنف المب�ن

إفــراط �ن
الحاالت. 

ي عــى النوع االجتماعي لديهم عدد 	 
ي مجال العنف المب�ن

المرشــدون االجتماعيــون العاملــون �ن
مائــم مــن الحــاالت القائمة وبالتاىلي لديهم القدرة عــى أن يتاِبعوا أكرش )إن تطلب االأمر(. 

احتياج شــديد/ حاالت معقدة.	 
يــدل عــى نــوع الخدمة )مثاً، الخدمة القانونية قد تتطلــب متابعات أكرش من الخدمات 	 

االأخرى(.
ي الظهور تدريجياً.	 

ســوء تقييم يؤدي إىل احتياجات جديدة تســتمر �ن
يك الحميم مثاً(.	  يــدل عى عنف مســتمر )عنف الرش
 	.) ن ن مختلف�ي ســوء التنســيق داخل المنظمة )مثاً، المتابعة مع مرشــدين اجتماعي�ي
يدل عى حوافز.	 
 	. ن التوزيع غري المتســاوي للحاالت عى المرشــدين االجتماعي�ي

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي إعداد التقارير، لتحديد أعداد الحاالت القائمة واحتياجات طاقم العمل، 
االتجاهات يُْمِكن استخدامها �ن

انية.  ن متطلبات المري
طرق الستخدامه 

متوسط عدد مقابات المتابعة للحالة الواحدة. َحة للمؤ�ش  الُمق�ت اللغة 

83 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.
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إغلق الحاالت المكتمل	8 

َ إغاق الحالة مكتماً عند  ي اكتمل إغاق الحالة فيها. يُعترب
يقيس هذا المؤ�ش النسبة المئوية للحاالت ال�ت

إكمال مجموعة من الخانات االإجبارية داخل استمارة إغاق الحالة.
التعريف 

الأساسية: الغاية 
ي اكتمل إغاق الحالة فيها.

لتحديد النسبة المئوية للحاالت ال�ت

الثانوية: الغاية 
ي تقدم خال إدارة الحاالت.

لتحديد إذا كانت الحاالت تسري �ن

الغاية/ الغرض

ي قد اكتمل بها توثيق إغاق الحالة. سوف يساعد ذلك عى التأكد من 
يَحسب هذا النسبة المئوية للحاالت ال�ت

اكتمال توثيق إغاق الحالة.

َ مكتملة إذا كانت الخانات  ي لها استمارة إغاق حالة مكتملة. واالستمارة تُعترب
يحىي هذا عدد الحاالت ال�ت

الواردة أدناه توجد محارف بداخلها.  

الخانات المطلوب إكمالها تشمل: 
تاريخ إغاق الحالة.	 
خطة الســامة الخاصة بالناجي أو الناجية قد روجعت وتســري بالشــكل الصحيح.	 
ي خطة عمل الحالة. 	 

ح �ن احتياجــات الناجــي أو الناجيــة قد ُلبِّيت عى النحــو الموضَّ
ي عى النوع االجتماعي والمرشــد االجتماعي متفقان عى 	 

الناجــي أو الناجيــة مــن العنف المب�ن
أنــه ال توجــد حاجة إىل المزيد من الدعم.

ت أنهــا يمكنها الحصول عى 	  ي عى النوع االجتماعي قد أُخربِ
الناجيــة مــن العنــف المب�ن

ي أي وقت.
الخدمــات من جديد �ن

ف عى الحالة قــد راجع إغاق الحالة/ خطة الخروج.	  المــرش

قياسه  كيفية 

 Closure_safety_plan ،غاق ي بها جميع الخانات المطلوبة مكتملة )Date_closure أي تاريخ االإ
الحاالت ال�ت

غاق،  غاق، Closure_case_plan_complete أي اكتمال خطة الحالة عند االإ أي خطة السامة عند االإ
Closure_resume_ ،غاق Closure_no_further_support أي عدم الحاجة إىل المزيد من الدعم عند االإ

Closure_supervisor_ ،غاق notification أي االإخبار بإمكانية الحصول عى الخدمات من جديد عند االإ
غاق ]استمارة إغاق الحالة[( مقسومة عى عدد الحاالت المفتوحة.  ف عند االإ review أي مراجعة المرش

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً.  ي
طار الزم�ن االإ

كمال.  ي معلومات إغاق الحاالت النوعية وعمل تقييم حقيقي لاإ
تطبيق +GBVIMS ال يستطيع التدقيق �ن

، باالأحرى، عن االكتمال باعتباره مقياساً غري مبا�ش الكتمال إغاق الحاالت.  يَبحث هذا المؤ�ش
القيود

ِض أن هذه الخانات إذا كانت توجد محارف بداخلها فإن إغاق الحالة يكون قد اكتمل.
هذا المؤ�ش يَفرت اضات االفرت

فون يمكنهم أن يروا  ي عى النوع االجتماعي والمرش
ي مجال العنف المب�ن

المرشدون االجتماعيون العاملون �ن
ي عى النوع االجتماعي، 

ي عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
ي وصلت إليها الحاالت لديهم �ن

ما هي الخطوة ال�ت
ي عملية إدارة حاالت 

ي اكتملت �ن
قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد الخطوة ال�ت والمنسِّ

ي عى النوع االجتماعي. 
العنف المب�ن

يَُعد انخفاض معدالت إغاق الحاالت أمراً شائعاً بسبب وجود إحجام عن إغاق الحاالت. يوص بمقارنة مؤ�ش 
ي بإغاقات الحاالت المواَفق عليها. 

االأداء االأسا�ي هذا بمؤ�ش االأداء االأسا�ي المع�ن

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟
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 : ي
انخفاض معدالت اكتمال إغاق الحاالت قد يُظِهر االآ�ت

ي عى النوع االجتماعــي إىل مرحلة إغاق الحالة بعد.	 
عــدم وصــول حــاالت العنف المب�ن

ي النظام. 	 
إغاقــات الحــاالت ال يَجري إكمالها �ن

ي عى النوع االجتماعي 	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي عــدم إدخــال المرشــدين االجتماعي�ي
ي تطبيق +GBVIMS بعد.

لبياناتهــم �ن
قلــة فهم بروتوكول إغاق الحاالت.	 
بروتوكــول إغاق الحاالت منخفض الجودة.	 

: ي
ارتفاع معدالت االإجراءات قد يُظِهر االآ�ت

ي عى النوع االجتماعي إىل 	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي وصــول المرشــدين االجتماعيــ�ي
تطبيق +GBVIMS بسهولة.

غاق 	  ي عى النوع االجتماعي الإ
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي إكمــال المرشــدين االجتماعيــ�ي
الحاالت.

ي عى النــوع االجتماعي لمرحلة إغاق الحالة.	 
بلــوغ أو تجــاوز حاالت العنف المب�ن

ارتفاع مســتوى فهم بروتوكول إغاق الحاالت.	 
بروتوكول إغاق حاالت مائم لكل ســياق/ فئة ُمســتهَدفة عى حدة.	 

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟

ي عملية إدارة حاالت العنف 
ي عى النوع االجتماعي �ن

تتبُّع ما وصل إليه الناجون والناجيات من العنف المب�ن
ي عى النوع االجتماعي. 

المب�ن
طرق الستخدامه

ي اكتمل إغاق الحالة فيها. 
النسبة المئوية للحاالت ال�ت َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 

84 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.
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إغلقات الحــاالت المكتملة المواَفق عليها84 

ف إغاق الحالة  ي قد راجع المرش
ي اكتمل إغاق الحالة فيها وال�ت

يقيس هذا المؤ�ش النسبة المئوية للحاالت ال�ت
َ مكتماً عند إكمال مجموعة من الخانات االإجبارية داخل استمارة إغاق  بها ووافق عليه. وإغاق الحالة يُعترب

الحالة. 

التعريف 

الأساسية: الغاية 
ف ووافق عليه.  ي اكتمل فيها إغاق الحالة وراجعه المرش

لتحديد النسبة المئوية للحاالت ال�ت

الثانوية:  الغاية 
ي عى النوع االجتماعي.

ي تقدم خال عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
لتحديد إذا كانت الحاالت تسري �ن

الغاية/ الغرض

ي قد اكتمل فيها توثيق إغاق الحالة 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

َحسب هذا النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن
ي 

. سوف يساعد هذا عى التأكد من أن توثيق إغاق حاالت العنف المب�ن ن ف�ي وراجعه ووافق عليه أحد المرش
عى النوع االجتماعي مكتمل ومقيَّم من أجل الجودة. 

ي اكتملت فيها استمارة إغاق الحالة )عى أساس احتواء 
يُحَسب هذا عن طريق إحصاء عدد الحاالت ال�ت

ف.  ي أيضاً وافق عليها المرش
الخانات الواردة أدناه عى محارف بداخلها( وال�ت

الخانات المطلوب إكمالها تشمل: 
ي عى النوع االجتماعي.	 

تاريــخ إغاق حالة العنــف المب�ن
ي عى النوع االجتماعي قد 	 

خطــة الســامة الخاصــة بالناجي أو الناجية من العنــف المب�ن
روجعت وتســري بالشكل الصحيح.

ي عى النــوع االجتماعي قد ُلبِّيت عى النحو 	 
احتياجــات الناجــي أو الناجيــة من العنف المب�ن

ي خطة عمل الحالة. 
ــح �ن الموضَّ

ي عى النوع االجتماعي والمرشــد االجتماعي متفقان عى 	 
الناجــي أو الناجيــة مــن العنف المب�ن

أنــه ال توجــد حاجة إىل المزيد من الدعم.
ت أنهــا يمكنها الحصول عى 	  ي عى النوع االجتماعي قد أُخربِ

الناجيــة مــن العنــف المب�ن
ف عــى الحالة قد راجع إغاق الحالة/ خطة  ي أي وقت والمرش

الخدمــات مــن جديــد �ن
الخروج. 

تُحَسب النسبة المئوية بقسمة البسط عى المقام:
ي اكتملت فيها استمارة إغاق الحالة وكذلك حصلت عى الموافقة. 

البسط: عدد الحاالت النشطة ال�ت
ي اكتملت فيها استمارة إغاق الحالة. 

المقام: عدد الحاالت النشطة ال�ت

قياسه كيفية 

 Closure_safety_plan ،غاق ي بها جميع الخانات المطلوبة مكتملة )Date_closure أي تاريخ االإ
الحاالت ال�ت

غاق،  غاق، Closure_case_plan_complete أي اكتمال خطة الحالة عند االإ أي خطة السامة عند االإ
Closure_resume_ ،غاق Closure_no_further_support أي عدم الحاجة إىل المزيد من الدعم عند االإ

Closure_supervisor_ ،غاق notification أي االإخبار بإمكانية الحصول عى الخدمات من جديد عند االإ
ف عليها، مقسومة عى  غاق ]استمارة إغاق الحالة[(، ووافق المرش ف عند االإ review أي مراجعة المرش

استمارات إغاق الحالة المكتملة. 

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

كمال. يَبحث  ي معلومات إغاق الحالة النوعية وعمل تقييم حقيقي لاإ
تطبيق +GBVIMS ال يستطيع التدقيق �ن

ف باعتبارها مقياساً غري مبا�ش الكتمال إغاق الحالة. ، باالأحرى، عن موافقة المرش هذا المؤ�ش
القيود 

ِض أن هذه الخانات إذا كانت توجد محارف بداخلها فإن إغاق الحالة يكون قد اكتمل.
هذا المؤ�ش يَفرت

ن يراِجعون استمارة إغاق الحالة وملف الحالة عى نحو دقيق وشامل للتقييم  ف�ي ِض هذا المؤ�ش أن المرش
يَفرت

من أجل الجودة قبل الموافقة. 

يَُعد انخفاض معدالت إغاق الحاالت أمراً شائعاً بسبب وجود إحجام عن إغاق الحاالت. يوص بمقارنة 
ي بإغاقات الحاالت المواَفق عليها.

مؤ�ش االأداء االأسا�ي هذا بمؤ�ش االأداء االأسا�ي المع�ن

اضات االفرت

فون يمكنهم أن يروا  ي عى النوع االجتماعي والمرش
ي مجال العنف المب�ن

المرشدون االجتماعيون العاملون �ن
ي عى النوع االجتماعي، 

ي عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
ي وصلت إليها الحاالت لديهم �ن

ما هي الخطوة ال�ت
ي عملية إدارة حاالت 

ي اكتملت �ن
قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد الخطوة ال�ت والمنسِّ

ي عى النوع االجتماعي. 
العنف المب�ن

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟
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 : ي
انخفاض معدالت اكتمال إغاق الحاالت قد يُظِهر االآ�ت

ي عى النوع االجتماعــي إىل مرحلة إغاق الحالة بعد.	 
عــدم وصــول حــاالت العنف المب�ن

ي النظام. 	 
ي عى النوع االجتماعــي ال يَجري إكمالها �ن

إغاقــات حــاالت العنف المب�ن
ي عى النوع االجتماعي 	 

ي مجال العنــف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي عــدم إدخــال المرشــدين االجتماعي�ي

ي تطبيق +GBVIMS بعد.
لبياناتهــم �ن

ي يُْر. 	 
فــون ال يســتطيعون التعامل مع تطبيق +GBVIMS �ن المرش

قلــة فهم بروتوكول إغاق الحاالت.	 
بروتوكــول إغاق الحاالت منخفض الجودة.	 

: ي
ارتفاع معدالت االإجراءات قد يُظِهر االآ�ت

ي عى النوع االجتماعي إىل 	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي وصــول المرشــدين االجتماعيــ�ي
تطبيق +GBVIMS بسهولة.

ي عى النوع االجتماعي 	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي إكمــال المرشــدين االجتماعي�ي
غاق الحاالت. الإ

ي عى النــوع االجتماعي لخطوة إغاق الحالة.	 
بلــوغ أو تجــاوز حاالت العنف المب�ن

ي يُْر. 	 
فــون يســتطيعون التعامل مع تطبيق +GBVIMS �ن المرش

فهــم بروتوكول إغاق الحاالت.	 
بروتوكــول إغاق الحاالت عاىلي الجودة.	 

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟

ي عملية إدارة حاالت العنف 
ي عى النوع االجتماعي �ن

تتبُّع ما وصل إليه الناجون والناجيات من العنف المب�ن
اف.  ي عى النوع االجتماعي، واالإ�ش

المب�ن
طرق الستخدامه

. ن ف�ي ي قد وافق عليها أحد المرش
النسبة المئوية للحاالت المغلقة ال�ت َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 



GBVIMS+ COMPANION GUIDE - ANNEXES 114

الوقــت من فتح الحالة إىل إغلق الحالة

ي تستغرقها عملية إدارة 
ي تظل فيها الحاالت مفتوحة، وطول المدة ال�ت

يقيس هذا المؤ�ش طول المدة ال�ت
ي عى النوع االجتماعي من تقديم الباغ االأوىلي للمنظمة الُمستخِدمة إىل إغاق الحالة. 

حاالت العنف المب�ن
ن ثاثة  ن شهر واحد وثاثة أشهر - ب�ي ة الزمنية إىل االأطر الزمنية التالية: أقل من شهر واحد - ب�ي م طول الفرت يقسَّ

أشهر وستة أشهر - أكرش من ستة أشهر.

التعريف

الأساسية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي مفتوحة.

ي تكون فيها حاالت العنف المب�ن
ة الزمنية ال�ت لتحديد طول الفرت

الثانوية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي.

ي عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
لتحديد ما يَستثمره طاقم العمل من وقت وجهد �ن

الغاية/ الغرض 

ي تستغرقها عملية إدارة حاالت 
ي تظل فيها الحاالت مفتوحة، أي طول المدة ال�ت

يقيس هذا طول المدة ال�ت
ي عى النوع االجتماعي من الباغ إىل إغاق الحالة. 

العنف المب�ن

غاق لكل من الحاالت وبعد ذلك  يُقاس ذلك عن طريق طرح تاريخ الفتح لكل من الحاالت من تاريخ االإ
ات الزمنية  ي كانت مفتوحة طوال الفرت

ي عى النوع االجتماعي ال�ت
حساب النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن

التالية:
% من الحاالت كانت مفتوحة لمدة أقل من شــهر واحد. 	 
ن شــهر واحد وثاثة أشــهر.	  % من الحاالت كانت مفتوحة لمدة ب�ي
ن ثاثة أشــهر وســتة أشــهر.	  % من الحاالت كانت مفتوحة لمدة ب�ي
% من الحاالت كانت مفتوحة لمدة أكرش من ســتة أشــهر.	 

قياسه  كيفية 

غاق( ]استمارة  ( ]استمارة بيانات الناجي أو الناجية[، Date_closure )أي تاريخ االإ ي
Created_at )أي أنشئت �ن

إغاق الحالة[. 
GBVIMS+ ي

َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

ي قد أُدِخلت إىل تطبيق +GBVIMS. وال 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

لن يُظِهر هذا سوى حاالت العنف المب�ن
ي عى النوع االجتماعي. 

ح سبب إغاق حاالت العنف المب�ن َ
يَرش

القيود

ي التاريخ 
ي تطبيق +GBVIMS �ن

ي عى النوع االجتماعي موضوع عليها عامة تفيد إغاقها �ن
حالة العنف المب�ن

الذي أُغِلقت فيه تلك الحالة بالضبط. 
اضات االفرت

ي تكون فيها 
ة الزمنية ال�ت قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد طول الفرت فون والمنسِّ المرش

ي عى النوع االجتماعي مفتوحة. 
حاالت العنف المب�ن

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

 : ي
ة قد تُظِهر االآ�ت ات قصري ي عى النوع االجتماعي المفتوحة لفرت

حاالت العنف المب�ن
ي طريقها إىل مكان آخر.	 

الفئات الُمســتهَدفة قــد تكون �ن
غــاق الحاالت، أو النظــر إىل إغاق الحاالت عى أنه عامة نجاح.	  ضغــط الإ
ي بروتوكول إغاق الحاالت.	 

مشــكات �ن
ي ظروف أخرى قــد تمنع الوصول إىل الخدمات )أي الموقع 	 

ي �ن
عــدم وجــود العوائــق ال�ت

المركزي(.
ي تقديم الخدمات )أي عــدم وجود متابعات/ خطط عمل(.	 

قــد تــدل عــى جودة أقل �ن
ن )الناجون والناجيات ال يعودون(.	  محدودية الثقة بالمرشــدين االجتماعيــ�ي

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟
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 : ي
ات طويلة قد تُظِهر االآ�ت ي عى النوع االجتماعي المفتوحة لفرت

حاالت العنف المب�ن
ي عى النوع االجتماعــي قد يكون لديهم إحجام عن 	 

الناجــون والناجيــات مــن العنف المب�ن
فصــاح التام عن العنف. االإ

ي عى النــوع االجتماعي قد يكونون يواِجهون 	 
 الناجــون والناجيــات من العنف المب�ن

مشكات معقدة.
ن 	  ي تباعد ب�ي

عوائق أمام الخدمات تطيل مدة العملية )أي أوقات الســفر تتســبب �ن
الزيارات(.

ي النظام )قدرات المرشــد االجتماعي(.	 
إهمال إغاق الحاالت �ن

ي عى النوع االجتماعــي، ومثال منها هو أنواع الخدمة 	 
عمليــة إدارة حــاالت العنــف المب�ن

مــة من مديري الحاالت.  المقدَّ
تــدل عى الســياق: الناجون والناجيات يمكنهــم أن يعودوا مرات عديدة للحصول عى 	 

الدعم.
ي المجتمع المحىي بشــأن الخدمات.	 

تــدل عى التوعية والوعي �ن
ي بروتوكول إغاق الحاالت.	 

مشــكات �ن
ي الخدمات. 	 

قد تــدل عى تقديم الجودة �ن

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي عى النوع االجتماعي 
ي إعداد التقارير، لتحديد أعداد حاالت العنف المب�ن

االتجاهات يُْمِكن استخدامها �ن
ي عى النوع االجتماعي. 

انية، جودة إدارة حاالت العنف المب�ن ن القائمة واحتياجات طاقم العمل، متطلبات المري
طرق الستخدامه

.] ي
طار الزم�ن ي ظلت مفتوحة لمدة ]االإ

ي عى النوع االجتماعي ال�ت
النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن

ي ظلت مفتوحة لمدة أقل من شهر واحد. 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

مثال: النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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ي الحاالت الشــديدة الخطورة85 
الوقت من فتح الحالة إىل إغلق الحالة �ن

ي عى النوع االجتماعي الشديدة الخطورة 
ي تظل فيها حاالت العنف المب�ن

يقيس هذا المؤ�ش طول المدة ال�ت
ي عى النوع االجتماعي من تقديم 

ي تستغرقها عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
مفتوحة، أي طول المدة ال�ت

ة الزمنية إىل االأطر الزمنية التالية: أقل من  م طول الفرت الباغ االأوىلي للمنظمة الُمستخِدمة إىل إغاق الحالة. يقسَّ
ن ثاثة أشهر وستة أشهر - أكرش من ستة أشهر.  ن شهر واحد وثاثة أشهر - ب�ي شهر واحد - ب�ي

التعريف 

الأساسية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي الشديدة الخطورة 

ي تكون فيها حاالت العنف المب�ن
ة الزمنية ال�ت لتحديد طول الفرت

مفتوحة. 

الثانوية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي 

ي عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
لتحديد ما يَستثمره طاقم العمل من وقت وجهد �ن

ي عى النوع االجتماعي الشديدة الخطورة.
لحاالت العنف المب�ن

الغاية/ الغرض

ي عى النوع االجتماعي الشديدة الخطورة مفتوحة، 
ي تظل فيها حاالت العنف المب�ن

يقيس هذا طول المدة ال�ت
ي عى النوع االجتماعي من الباغ إىل إغاق 

ي تستغرقها عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
أي طول المدة ال�ت

الحالة. 

ي عى النوع االجتماعي الشديدة الخطورة: 
ة الزمنية لحاالت العنف المب�ن يحىي هذا النسبة المئوية لطول الفرت

% من الحاالت كانت مفتوحة لمدة أقل من شــهر واحد.	 
ن شــهر واحد وثاثة أشــهر.	  % من الحاالت كانت مفتوحة لمدة ب�ي
ن ثاثة أشــهر وســتة أشــهر.	  % من الحاالت كانت مفتوحة لمدة ب�ي
% من الحاالت كانت مفتوحة لمدة أكرش من ســتة أشــهر.	 

قياسه كيفية 

( مستوى المخاطر ]استمارة بيانات الناجي أو الناجية[، Date_closure )أي تاريخ  ي
Created_at )أي أنشئت �ن

غاق( ]استمارة إغاق الحالة[.  االإ
GBVIMS+ ي

َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن  االإ

 .GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

لن يُظِهر هذا سوى حاالت العنف المب�ن القيود

ي التاريخ 
ي تطبيق +GBVIMS �ن

ي عى النوع االجتماعي موضوع عليها عامة تفيد إغاقها �ن
حالة العنف المب�ن

الذي أُغِلقت فيه تلك الحالة بالضبط. 
اضات االفرت

ي تكون فيها 
ة الزمنية ال�ت قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد طول الفرت فون والمنسِّ المرش

ي عى النوع االجتماعي الشديدة الخطورة مفتوحة.
حاالت العنف المب�ن

ن رصده.  ف�ي هذا مؤ�ش مهم للمرش

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

 : ي
ات طويلة قد تُظِهر االآ�ت ي عى النوع االجتماعي المفتوحة لفرت

حاالت العنف المب�ن
ي عى النوع االجتماعي الشــديد الخطورة قد يكون 	 

الناجــون والناجيــات مــن العنف المب�ن
فصاح التام. لديهــم إحجام عن االإ

ي عى النوع االجتماعي الشــديد الخطورة قد يكونون 	 
الناجــون والناجيــات مــن العنف المب�ن

يواِجهون مشكات معقدة.
ن 	  ي تباعد ب�ي

عوائق أمام الخدمات تطيل مدة العملية )أي أوقات الســفر تتســبب �ن
الزيارات(.

ي النظام )قدرات المرشــد االجتماعي(.	 
إهمال إغاق الحاالت �ن

مة من 	  ي عى النوع االجتماعي )مثــاً، أنواع الخدمات المقدَّ
عمليــة إدارة حــاالت العنــف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي(.
مديــري حاالت العنــف المب�ن

ي عى النــوع االجتماعي يمكنهم أن 	 
تــدل عــى الســياق: الناجون والناجيات من العنف المب�ن

يعودوا مــرات عديدة للحصول عى الدعم.
ي المجتمع المحىي بشــأن الخدمات.	 

تــدل عى التوعية والوعي �ن
ي بروتوكول إغاق الحاالت.	 

مشــكات �ن
ي الخدمات. 	 

قد تــدل عى تقديم الجودة �ن

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

85 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.
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: ي
ة قد تُظِهر االآ�ت ات قصري الحاالت المفتوحة لفرت

ي طريقها إىل مكان آخر.	 
لفئات الُمســتهَدفة قــد تكون �ن

ي عى النــوع االجتماعي، أو النظر إىل إغاق الحاالت عى أنه 	 
غــاق حــاالت العنف المب�ن ضغــط الإ

عامة نجاح. 
ي بروتوكول إغاق الحاالت.	 

مشــكات �ن
ي ظروف أخرى قد تمنع الوصــول إىل الخدمات )أي الموقع المركزي(.	 

ي �ن
عــدم وجــود العوائــق ال�ت

ي تقديم الخدمات )أي عــدم وجود متابعات/ خطط عمل(.	 
قــد تــدل عــى جودة أقل �ن

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي عى النوع االجتماعي 
ي إعداد التقارير، لتحديد أعداد حاالت العنف المب�ن

االتجاهات يُْمِكن استخدامها �ن
ي عى النوع االجتماعي. 

انية، جودة إدارة حاالت العنف المب�ن ن القائمة واحتياجات طاقم العمل، متطلبات المري
طرق الستخدامه
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سبب إغلق الحالة86 

ن 
َّ ي عى النوع االجتماعي المغلقة لسبب مع�ي

د ويقيس النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن هذا المؤ�ش يحدِّ
ي عى النوع االجتماعي خطة العمل بشكل 

ي أُغِلقت بسبب تلقي الناجي أو الناجية من العنف المب�ن
)الحاالت ال�ت

ي أُغِلقت بسبب عدم عودة الناجي أو الناجية من هذا 
ي إغاق الحالة - الحاالت ال�ت

مائم ورغبته أو رغبتها �ن
ي أُغِلقت بسبب تحويل الحالة إىل منظمة أخرى 

النمط من العنف بعد مدة من 30 إىل 90 يوماً - الحاالت ال�ت
ي تلقي 

ي االستمرار �ن
ي أُغِلقت بسبب عدم رغبة الناجي أو الناجية من هذا النمط من العنف �ن

- الحاالت ال�ت
ي أُغِلقت بسبب قيود تمويلية(. 

الخدمة - الحاالت ال�ت

التعريف

الأساسية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي. 

لتحديد أسباب إغاق حاالت العنف المب�ن
الغاية/ الغرض

ي 
ي عى النوع االجتماعي. النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن

ي إغاق حاالت العنف المب�ن
د السبب �ن هذا يحدِّ

غاق:  عى النوع االجتماعي المغلقة للسبب الواحد الُمعطى لاإ
% مــن حــاالت العنف هذه أُغِلقت بســبب تلقي الناجــي أو الناجية من هذا النمط من 	 

ي إغاق الحالة.
العنــف خطة العمل بشــكل مائــم ورغبته أو رغبتها �ن

% مــن حــاالت العنف هذه أُغِلقت بســبب عدم عــودة الناجي أو الناجية بعد مدة من 30 	 
إىل 90 يوماً. 

% مــن حــاالت العنف هذه أُغِلقت بســبب تحويل الحالة إىل منظمة أخرى.	 
% مــن حــاالت العنف هذه أُغِلقت بســبب عدم رغبة الناجــي أو الناجية من هذا النمط من 	 

ي تلقي الخدمة.
ي االســتمرار �ن

العنف �ن
% مــن حاالت العنف هذه أُغِلقت بســبب قيود تمويلية. 	 

َ مغلقة إذا: ي عى النوع االجتماعي تُعترب
حالة العنف المب�ن

كانــت حالتها -أي وضعها- عــى التطبيق مغلقة. 	 
ي عى النــوع االجتماعي لها تاريخ إغاق.	 

كانــت حالــة العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي يُْمِكن إغاقها الأكرش من سبب واحد.
حالة العنف المب�ن

ي االســتمارة لمنع تعدد االأســباب.	 
 ســوف يحتاج هذا إىل تغيري �ن

تُحَسب النسبة المئوية بقسمة البسط عى المقام: 
ي أُغِلقت بسبب ]أدِخل السبب[.

البسط: عدد الحاالت ال�ت
ي أُغِلقت.

المقام: عدد الحاالت ال�ت

قياسه  كيفية 

غاق(، سبب إغاق الحالة ]استمارة إغاق الحالة[.  Date_closure )أي تاريخ االإ GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

 .GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

لن يُظِهر هذا سوى حاالت العنف المب�ن القيود 

ي عى النوع االجتماعي.
غاق حالة العنف المب�ن هناك سبب أسا�ي واحد فقط الإ اضات االفرت

غاق حاالت  قون يستطيعون النظر عى مستوى برنامجهم لتحديد أكرش االأسباب شيوعاً الإ فون والمنسِّ المرش
ي عى النوع االجتماعي. 

العنف المب�ن
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

86 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.
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ي أُغِلقت بسبب تلقي الناجي أو الناجية من هذا 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
: ي

ي االآ�ت
ي إغاق الحالة قد يَع�ن

النمط من العنف خطة العمل بشكل مائم ورغبته أو رغبتها �ن
الخدمــات يَجري تقديمها عى نحو واٍف. 	 
ي عى النوع االجتماعي.	 

ي مجال العنف المب�ن
ضاء المرشــد االجتماعي العامل �ن ي اســرت

رغبة �ن

ي أُغِلقت بسبب عدم عودة الناجي أو الناجية من 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
هذا النمط من العنف بعد مدة من 30 إىل 90 يوماً قد يَع�ن

ي طريقها إىل مكان آخر.	 
الفئات الُمســتهَدفة �ن

الخدمــات ال يَجــري تقديمها عى نحو واٍف. 	 
وحة جيداً.	  الخدمات ليســت مرش
ي عى النوع االجتماعي.	 

عــدم الوفــاء بتوقعــات الناجي أو الناجية من العنــف المب�ن
نهاء الخدمة.	  / االأ�ة الإ ضغــط مــن المجتمع المحىي
عوائق أمام الخدمــة )إمكانية الوصول إليها(.	 
قلــة ثقة بطاقــم العمل الذي يعمل عى الحاالت.	 

ي عى النوع 
ي أُغِلقت بسبب تحويل حالة العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي ال�ت
ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن

 : ي
ي االآ�ت

االجتماعي إىل منظمة أخرى قد يَع�ن
ي عى النوع 	 

ي احتياجات الناجي أو الناجية مــن العنف المب�ن الخدمــات المتاحــة ال تلــ�ب
االجتماعي.

غاق. 	  ي االإ
/ االأماكن آخذة �ن ي التغري

إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات آخذة �ن
ي عى النوع 	 

ي منظمتــك بما ال يتيح قبــول توىلي حاالت عنف مب�ن
محدوديــة المــوارد �ن

االجتماعي.
مة والمتاحة.	  ي المجتمع المحــىي للخدمات المقدَّ

ســوء فهم �ن
التنسيق.	  سوء 
ي ســياق ما. 	 

محدودية الخدمات المتاحة �ن

ي أُغِلقت بسبب عدم رغبة الناجي أو الناجية من هذا 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
ي تلقي الخدمة قد يَع�ن

ي االستمرار �ن
النمط من العنف �ن

ي عى النوع 	 
ي احتياجات الناجي أو الناجية مــن العنف المب�ن الخدمــات المتاحــة ال تلــ�ب

االجتماعي.
غاق.	  ي االإ

/ االأماكن آخذة �ن ي التغري
إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات آخذة �ن

وحة جيداً. 	  الخدمات ليســت مرش
ي عى النوع االجتماعي. 	 

عــدم الوفــاء بتوقعــات الناجي أو الناجية من العنــف المب�ن
عوائق أمام الخدمــة )إمكانية الوصول إليها(.	 
مة والمتاحة.	  ي المجتمع المحــىي للخدمات المقدَّ

ســوء فهم �ن
سوء تقديم الخدمات.	 

 : ي
ي االآ�ت

ي أُغِلقت بسبب قيود تمويلية قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
غاق. 	  ي االإ

/ االأماكن آخذة �ن ي التغري
إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات آخذة �ن

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟

ي إدارة حاالت العنف 
ي إعداد التقارير، لتحديد أعداد الحاالت القائمة، الجودة �ن

االتجاهات يُْمِكن استخدامها �ن
ي عى النوع االجتماعي. 

المب�ن
طرق الستخدامه

ي أُغِلقت بسبب ]السبب[.
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن

ي أُغِلقت بسبب عدم عودة الناجي أو 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

مثال: النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن
الناجية بعد مدة من 30 إىل 90 يوماً. 

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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إحصاء عدد إغلقات الحاالت

ي الشهر الواحد للمكان 
ي عى النوع االجتماعي المغلقة �ن

يقيس هذا المؤ�ش العدد المحى لحاالت العنف المب�ن
م  م المنظمة الُمستخِدمة الخدمات وحيث أُبِلغ مقدِّ باغ يُفَهم عى أنه المكان حيث تقدِّ الواحد. مكان االإ

الخدمات بالحادثة. 

التعريف 

الأساسية: الغاية 
ي الشهر الواحد للمكان الواحد.

ي عى النوع االجتماعي المغلقة �ن
لتحديد عدد حاالت العنف المب�ن

الغاية/ الغرض

باغ  ي الشهر الواحد لمكان االإ
ي عى النوع االجتماعي المغلقة حديثاً �ن

يحىي هذا عدد حاالت العنف المب�ن
ي عى النوع االجتماعي 

(. عدد حاالت العنف المب�ن الواحد )المقاطعة أو ما يكافئها عى المستوى المحىي
ن بمواقع. المغلقة للمكان الواحد )عى أساس قائمة المواقع(. ويجب أن يكون الُمستخِدمون مرتبط�ي

قياسه كيفية 

تاريخ إغاق الحالة ]استمارة إغاق الحالة[. GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

ي عى النوع 
ي بُدئت لها حالة عنف مب�ن

ي قد أُدِخلت إىل تطبيق +GBVIMS، وال�ت
هذا ال يَُضم سوى تلك ال�ت

االجتماعي جديدة.
القيود 

owned_by_ ي
ي تقع فيها الوكالة، والذي يوجد �ن

أ المحىي لها( ال�ت باغ هو »المقاطعة« )أو المكا�ن مكان االإ
location )أي مملوك حسب الموقع(. 

اضات االفرت

ي عى النوع االجتماعي أو 
ي مجال العنف المب�ن

هذه المعلومات يُْمِكن أن يستخدمها المرشد االجتماعي العامل �ن
ي عى 

ي ذلك الشهر، وللنظر إىل عدد حاالت العنف المب�ن
ق لتحديد الحاالت المغلقة لديهم �ن ف أو المنسِّ المرش

النوع االجتماعي القائمة.  

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

ي عى النوع االجتماعي قد يشري إىل عدة أشياء:
انخفاض معدل إغاق حاالت العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي إىل اســتثمار أكرب )وقت 	 
ن والناجيــات من العنف المب�ن احتيــاج الناجــ�ي

ي تلك المنطقة. 
ي عى النــوع االجتماعي �ن

ي إدارة حــاالت العنف المب�ن
وجهــد( �ن

ي عى النوع االجتماعي.	 
ي مجال العنــف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي اعتماديــة عــى المرشــدين االجتماعي�ي
ي بإغاق الحالة. 	 

ام بإجراء التشــغيل الموحد المع�ن ن عــدم االلرت
ي تفاعلية الحاالت وبالتاىلي إغاق الحاالت.	 

ات موســمية �ن تغــري
غاق.	  ي توثيق االإ

فشــل �ن
غاق.	  قلــة فهم النظام/ كيفية االإ
يــدل عــى نــوع الخدمة )مثاً، خدمة لها متطلبات تســتغرق وقتاً طوياً كي تكتمل(. 	 
ي المتابعة. 	 

فشل �ن

ارتفاع معدل إغاق الحاالت قد يشري إىل عدة أشياء:
ي عى النوع االجتماعي.	 

غاق حاالت العنــف المب�ن وجــود ضغط الإ
ي عى النوع االجتماعي �يعاً.	 

ي إغاق حاالت العنف المبــ�ن
اعتقــاد بــأن النجاح يَع�ن

غاق. 	  نامج عى وشــك االإ الرب
ي طريقها إىل مكان آخر.	 

الفئة الُمســتهَدفة �ن
يــدل عى البيئــة )تقديم خدمة محدودة أو لمرة واحدة(.	 
ي عى النوع االجتماعي.	 

ســوء فهــم عملية إدارة حاالت العنــف المب�ن
سوء تقديم الخدمات.	 
 	 .) ي قدماً

ي المنظمة )عدد أقل من أفــراد طاقم العمل يمىن
تغــري المــوارد �ن

غاق(.	  ي االإ
ي الموارد الســياقية )منظمات عديدة آخذة �ن

تغري �ن
ي عى النوع 	 

ي تفاعلية الحاالت وبالتاىلي إغاق حــاالت العنف المب�ن
ات موســمية �ن تغــري

االجتماعي.

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ 

عدد الحاالت القائمة، وإعداد التقارير بشأن االتجاهات. طرق الستخدامه

.] ي
طار الزم�ن ي عى النوع االجتماعي المغلقة حديثاً ]أثناء االإ

عدد حاالت العنف المب�ن

ي الشهر الواحد. 
ي عى النوع االجتماعي المغلقة حديثاً �ن

مثال: عدد حاالت العنف المب�ن

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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معدل رضا العملء

ن والناجيات الذين أكملوا استقصاء رضا العميل والذين هم راضون  يقيس هذا المؤ�ش النسبة المئوية للناج�ي
مة لهم. ي عى النوع االجتماعي المقدَّ

عن خدمات إدارة حاالت العنف المب�ن
التعريف

الأساسية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي.

لرصد رضا العماء عن خدمات إدارة حاالت العنف المب�ن
الغاية/ الغرض

: يُقاس هذا بناًء عى ما يىي

ي عامة تبويب إدارة الحاالت الُمراَجعة. 
ي مجموعة استمارات تعقيبات العميل �ن

النسبة المئوية لـ »نعم« �ن

إذا كانت االإجابة »نعم« عن ما يزيد عى 50 بالمائة من االأسئلة المجاب عنها، فإنها تحى باعتبارها »راضياً/ 
راضية« عن الخدمة. 

تُحَسب النسبة المئوية بقسمة البسط عى المقام:
 . ن والناجيات الذين هم درجة استمارة تعقيبات العميل لديهم 50 بالمائة أو أكرش البسط: عدد الناج�ي

ي استمارة تعقيبات العميل. 
ن والناجيات الذين أجابوا �ن المقام: عدد الناج�ي

قياسه كيفية 

أ نعم( لما يزيد عى  ي أجابت بنعم )أو ما يكا�ن
ن استمارات التعقيبات جميعها، ما هي النسبة المئوية ال�ت من ب�ي

ي عى النوع 
50 بالمائة من االأسئلة/ الخانات ]استمارة تعقيبات العميل[ مقسومة عى عدد حاالت العنف المب�ن

ي أكملت استمارة تعقيبات العميل.
االجتماعي ال�ت

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً.  ي
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
ال يَُضم سوى تلك ال�ت القيود

ي مجال العنف 
ي تعقيبات العماء كانت توصيفات دقيقة لتجاربهم مع المرشد االجتماعي العامل �ن

االإجابات �ن
ي عى النوع االجتماعي.

المب�ن
اضات االفرت

ي عى النوع االجتماعي أو 
ي مجال العنف المب�ن

هذه المعلومات يُْمِكن أن يستخدمها المرشد االجتماعي العامل �ن
ي عى النوع االجتماعي.

ي إدارة حاالت العنف المب�ن
ق لتحديد الجودة �ن ف أو المنسِّ المرش

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

انخفاض معدل الرضا قد يشري إىل عدة أشياء:
عدم ثقة بالخدمات.	 
انخفاض جودة الخدمات.	 
ي جمع تعقيبات العماء.	 

فرصــة لل�احة/ االأمانــة �ن
ســوء فهم الخدمات، أو توقع غري صحيح بشــأن الخدمات.	 
قلة الرضــا عن الخدمة المتلقاة. 	 

ارتفاع معدل الرضا قد يشري إىل عدة أشياء: 
بالخدمات.	  ثقة 
جودة الخدمات.	 
ي جمع تعقيبات العماء.	 

عــدم وجود فرص لل�احــة �ن
الرضــا عن الخدمة المتلقاة. 	 
وفاء الخدمات بالتوقعات.	 
فادات الســلبية ســوف تؤثر عى الخدمات. 	  نزعة إىل أن االإ

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي عى النوع االجتماعي. 
ي خدمات إدارة حاالت العنف المب�ن

ن الجودة �ن تحس�ي طرق الستخدامه

ي عى النوع االجتماعي الذين يتلقون إدارة الحاالت الذين 
ن والناجيات من العنف المب�ن النسبة المئوية للناج�ي

هم درجة الرضا لديهم 50 بالمائة عى االأقل. 

َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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ن ن إىل المرشدين االجتماعي�ي ف�ي نســبة الم�ش

ف  ي عى النوع االجتماعي الذين يرش
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي هذا المؤ�ش هو عدد المرشدين االجتماعي�ي
ي عى النوع 

ي مجال العنف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي ن إىل المرشدين االجتماعي�ي ف�ي : نسبة المرش ن ف�ي عليهم أحد المرش

ي النظام الموزَّعة عى المنصة.
االجتماعي. تقوم هذه الحسبة عى االأدوار �ن

التعريف

الأساسية: الغاية 
ف عليهم  ي عى النوع االجتماعي الذين يرش

ي مجال العنف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي لتحديد عدد المرشدين االجتماعي�ي

. ن ف�ي كل من المرش

الثانوية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي.

اف، ومراقبة جودة إدارة حاالت العنف المب�ن لتحديد مستويات االإ�ش

الغاية/ الغرض

. ن ف�ي ي عى النوع االجتماعي إىل المرش
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي نسبة المرشدين االجتماعي�ي قياسه كيفية 

ي عى النوع االجتماعي = إجماىلي عدد 
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي ن إىل المرشدين االجتماعي�ي ف�ي نسبة المرش
ي عى النوع االجتماعي )المقياس 

ي مجال العنف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي ن : إجماىلي عدد المرشدين االجتماعي�ي ف�ي المرش

المرجعي 5:1 وال يزيد عى 8:1(.87

ي عى النوع االجتماعي ويَقسم ذلك 
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي يَحسب النظام عدد المرشدين االجتماعي�ي
ي النظام(. 

ي عى النوع االجتماعي )وفقاً لدورهم �ن
ي إدارة حاالت العنف المب�ن

�ن عى عدد مرش

GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

ي 
ن �ن ل�ي ي عى النوع االجتماعي المسجَّ

ي مجال العنف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي ال يَُضم هذا سوى المرشدين االجتماعي�ي

 .GBVIMS+ تطبيق
القيود

دارة  ن الإ ي عى النوع االجتماعي الخاضع�ي
ن عى حاالت العنف المب�ن أن يكون جميع أفراد طاقم العمل العامل�ي

ف يَستخِدمون تطبيق +GBVIMS ويُدِخلون البيانات إليه.  المرش
اضات االفرت

ي عى النوع االجتماعي 
ي مجال العنف المب�ن

هذه المعلومات يُْمِكن أن يستخدمها المرشد االجتماعي العامل �ن
فون يؤثرون عى الجودة  اف ذي الجودة. المرش ق باعتبار ذلك واحداً من عوامل االإ�ش ف أو المنسِّ أو المرش

ن إىل المرشدين  ف�ي ي عى النوع االجتماعي. فإذا كانت ِنَسب المرش
ي العمل عى حاالت العنف المب�ن

والفعالية �ن
فون  ي عى النوع االجتماعي ال يُْمِكن ضبطها، لن يستطيع المرش

ي مجال العنف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي االجتماعي�ي

ي وقته المناسب. 
اف وإرشاد بأداء عاىلي الجودة وداعم و�ن توفري إ�ش

نتائج ارتفاع النسبة: 
اف.	  �ش ي االإ

ضيق الوقت المتاح لاســتثمار �ن
رشــاد الداعم. 	  ضيق الوقت المتاح لتقديم االإ
ي عى النوع 	 

ي التواجــد للرصــد من أجل جودة العمل عى حــاالت العنف المب�ن
قصــور �ن

االجتماعي. 
ي 	 

ي التواجد لتفســري وتنفيذ السياســات التنظيمية مع طاقم العمل القائم �ن
قصور �ن

االأمامية. الخطوط 
ي مجال 	 

ن �ن ن العامل�ي قلــة القــدرة عى توفري تدريب ذي جودة للمرشــدين االجتماعي�ي
ي عى النوع االجتماعي.

العنــف المب�ن

نتائج انخفاض النسبة: 
اف.	  �ش ي االإ

كفاية الوقت المتاح لاســتثمار �ن
رشــاد الداعم. 	  كفاية الوقت المتاح لتقديم االإ
ي عى النوع 	 

ي للرصد من أجل جودة العمل عى حــاالت العنف المب�ن
تواجــد بالقــدر الــكا�ن

االجتماعي. 
ي 	 

ي لتفســري وتنفيذ السياســات التنظيمية مع طاقم العمل القائم �ن
تواجد بالقدر الكا�ن
االأمامية. الخطوط 

ي مجال العنف 	 
ن �ن ن العامل�ي قــدرة كافيــة عى توفري تدريب ذي جودة للمرشــدين االجتماعيــ�ي

ي عى النوع االجتماعي.
المبــ�ن

َمن يَســتخِدم هذه المعلومات وكيف؟

87 ملزيد من املعلومات، اقرأ املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة.
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ي عى النوع االجتماعي قد 
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي ن إىل المرشدين االجتماعي�ي ف�ي انخفاض نسبة المرش
: ي

يشري إىل االآ�ت
نامج والموارد. 	  مســتوى مائم لتمويل الرب
انخفــاض معدل دوران أفراد طاقم العمل.	 
ي طريقها إىل مكان آخر. 	 

الفئة الُمســتهَدفة �ن
ي عى النوع االجتماعي ذو جودة. 	 

هيــكل إدارة حــاالت العنــف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي قد 
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي ن إىل المرشدين االجتماعي�ي ف�ي ارتفاع نسبة المرش
: ي

يشري إىل االآ�ت
نامج.	  محدوديــة الموارد، أو تمويل الرب
ارتفــاع معدل دوران أفراد طاقم العمل. 	 
ي عى النوع االجتماعي.  	 

يــدل عى الســياق، أو تدفق حاالت العنــف المب�ن
ي عى النــوع االجتماعي ذو جودة منخفضة.	 

هيــكل إدارة حــاالت العنف المب�ن

مفاتيــح الحلول الســياقية: ما الذي قد يَعنيه 
هذا؟ 

اف. ي عى النوع االجتماعي من خال االإ�ش
ي خدمات إدارة حاالت العنف المب�ن

ن الجودة �ن تحس�ي طرق الستخدامه

ف الواحد. ن للمرش متوسط عدد المرشدين االجتماعي�ي َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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عدد الحاالت القائمة

ي عى النوع االجتماعي القائمة للشخص الواحد من 
يقيس هذا المؤ�ش متوسط عدد حاالت العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي عى أساس حاالت 
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي ن�ي ن الممكَّ المرشدين االجتماعي�ي
ي عى النوع االجتماعي إىل 

ي عى النوع االجتماعي المفتوحة. النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن
العنف المب�ن

 : م عى أساس التصنيف التاىلي ي عى النوع االجتماعي تقسَّ
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي المرشدين االجتماعي�ي
ن 21-30 من هذه الحاالت  ن 10-20 من هذه الحاالت مفتوحة، ب�ي أقل من 10 من هذه الحاالت مفتوحة، ب�ي

مفتوحة، أكرش من 30 من هذه الحاالت مفتوحة. 

التعريف

الأساسية: الغاية 
ي مجال العنف 

ن �ن ن العامل�ي ي عى النوع االجتماعي إىل المرشدين االجتماعي�ي
لتحديد نسبة حاالت العنف المب�ن

ي هذا المجال.
ن �ن ي عى النوع االجتماعي لكل من المرشدين االجتماعي�ي

المب�ن

الغاية/ الغرض

ي عى النوع االجتماعي/ المرشد 
ي عى النوع االجتماعي إىل مدير حاالت العنف المب�ن

نسبة حاالت العنف المب�ن
ي عى النوع االجتماعي أو جامع البيانات. 

ي مجال العنف المب�ن
االجتماعي العامل �ن

لحساب النسبة، اجمع عدد الحاالت للمرشد االجتماعي الواحد وبعد ذلك اقسم االإجماىلي عى عدد المرشدين 
 . ن ن النشط�ي االجتماعي�ي

ويُْمِكن كذلك عرض البيانات باستخدام الفئات التالية: 
ن لديهم أقــل من 10 من هذه الحاالت مفتوحة.	  % مــن هــؤالء المرشــدين االجتماعي�ي
ن 11-20 من هذه الحاالت مفتوحة.	  ن لديهــم ب�ي % مــن هؤالء المرشــدين االجتماعي�ي
ن 21-30 من هذه الحاالت مفتوحة.	  ن لديهــم ب�ي % مــن هؤالء المرشــدين االجتماعي�ي
ن لديهم أكــرش من 30 من هذه الحاالت مفتوحة.	  % مــن هــؤالء المرشــدين االجتماعي�ي

ن  ي عى النوع االجتماعي إىل الناج�ي
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي متوسط نسبة المرشدين االجتماعي�ي
والناجيات من هذا النمط من العنف: 

ي عى النوع االجتماعي : إجماىلي عدد حاالت 
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن ن العامل�ي إجماىلي عدد المرشدين االجتماعي�ي
ي عى النوع االجتماعي النشطة )المقياس المرجعي 15:1 حالة نشطة من هذه الحاالت، وعى 

العنف المب�ن
االأكرش 20:1(.88 

قياسه كيفية 

ي عى النوع 
ي عى النوع االجتماعي، عدد حاالت العنف المب�ن

ي مجال العنف المب�ن
المرشد االجتماعي العامل �ن

ي يكون فيها ذلك المرشد االجتماعي هو مالك السجل ]استمارة مالك السجل[.
االجتماعي المفتوحة ال�ت

 GBVIMS+ ي
َمصَدر البيانات/ أسماء الخانات �ن

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

.GBVIMS+ ي قد أُدِخلت إىل تطبيق
ال يَُضم هذا سوى تلك ال�ت القيود

ي هذا المجال 
ن �ن ي يعمل عليها أحد المرشدين االجتماعي�ي

ي عى النوع االجتماعي ال�ت
جميع حاالت العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي يَستخِدم تطبيق 
ي مجال العنف المب�ن

ي تطبيق +GBVIMS. كل مرشد اجتماعي �ن
ُمدَخلة �ن

+GBVIMS ويُدِخل إليه بيانات حاالت العنف تلك. 

اضات  االفرت

ي عى النوع االجتماعي أو 
ي مجال العنف المب�ن

هذه المعلومات يُْمِكن أن يستخدمها المرشد االجتماعي العامل �ن
ي عى النوع االجتماعي عن طريق رصد متوسط 

ي إدارة حاالت العنف المب�ن
ق لتحديد الجودة �ن ف أو المنسِّ المرش

ي عى النوع االجتماعي القائمة. 
عدد حاالت العنف المب�ن

ي جودة خدمات إدارة 
ي انخفاضاً �ن

ي عى النوع االجتماعي القائمة قد يَع�ن
ارتفاع أعداد حاالت العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي أو يزيد من احتمالية إنهاك طاقم العمل. 
حاالت العنف المب�ن

َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

88 ملزيد من املعلومات، اقرأ املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت املذكورة.
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: ي
ي االآ�ت

عدد الحاالت القائمة الصغري قد يَع�ن
عــدد حاالت قائمة مائم.	 
 	.GBVIMS+ ي تطبيق

ي عى النوع االجتماعي لم تُدَخــل جميعها �ن
حــاالت العنــف المب�ن

ارتفــاع احتمالية إنهاك طاقم العمل.	 
عــدم إدخــال البيانات إىل النظام/ إغاق الحاالت. 	 
ي عــى النوع االجتماعي يغِلقون 	 

ي مجال العنف المب�ن
المرشــدون االجتماعيــون العاملون �ن

ي النظام.
ي عــى النوع االجتماعي �ن

حــاالت العنف المب�ن
امج.	  عداد الرب موارد أكرش الإ
ي الســياق، أو تحرك الفئة الُمســتهَدفة. 	 

تغري �ن
اتجاهات/ أنماط خاصة بوقت من الســنة.	 
ي النظام.	 

محدوديــة إدخال البيانات �ن
ي عى النــوع االجتماعي الذين يَِصلون 	 

ن والناجيات من العنف المب�ن محدوديــة عــدد الناجــ�ي
إىل الخدمات. 

عوائــق أمام إمكانية الوصول. 	 
ي عى النوع االجتماعي.	 

ي مجال العنــف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي ارتفــاع عــدد المرشــدين االجتماعي�ي

الوعــي المجتمعي )ِقلته(. 	 
َضعــف إمكانيــة الوصول/ التكيُّف فيما يخــص االحتياج إىل الخدمات البعيدة.	 
قلــة الثقة المجتمعية.	 

 : ي
ي االآ�ت

ي عى النوع االجتماعي القائمة قد يَع�ن
العدد الكبري لحاالت العنف المب�ن

عبء عمل مفرط.	 
ي عى النوع 	 

ي مجــال العنف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي محدوديــة عدد المرشــدين االجتماعي�ي

االجتماعي. 
ي عــى النوع االجتماعي ال يغِلقون 	 

ي مجال العنف المب�ن
المرشــدون االجتماعيــون العاملــون �ن

ي النظام.
الحاالت �ن

امج )اقتطاع من الموارد(.	  ي إعداد الرب
تغــري �ن

ي الســياق: تحرك )تدفق( الفئة الُمســتهَدفة.	 
تغري �ن

هذا الوقت من الســنة: االتجاهات/ االأنماط.	 
ي عى النوع االجتماعي.	 

تســجيل حاالت ليســت من حاالت العنف المب�ن
ي عى النــوع االجتماعي الذين يَِصلون إىل 	 

ن والناجيات من العنف المب�ن ارتفــاع عــدد الناجــ�ي
الخدمات. 

وضوح ســبيل الوصول إىل الخدمات.	 
وعــي مجتمعي بالخدمات.	 

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

انية. ن ي عى النوع االجتماعي، وإعداد المري
ي خدمات إدارة حاالت العنف المب�ن

ن الجودة �ن تحس�ي طرق الستخدامه

متوسط عدد الحاالت للمرشد االجتماعي الواحد. َحة للمؤ�ش الُمق�ت اللغة 
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89 مؤرش األداء األسايس هذا ليس قامئاً يف الوقت الراهن ولكنه قيد اإلعداد.

ي عى النوع االجتماعي الشــديدة الخطورة89 
حاالت العنف المب�ن

ي هي ذات خطورة شديدة.
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

هذا هو النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن التعريف

الأساسية:  الغاية 
ي عى النوع االجتماعي هي ذات الخطورة الشديدة.

لتحديد أي نسبة مئوية من حاالت العنف المب�ن
الغاية/ الغرض

ن  ن�ي دة بأنها شديدة الخطورة، لدى المعيَّ ي عى النوع االجتماعي المحدَّ
النسبة المئوية لحاالت العنف المب�ن

ي عى النوع االجتماعي، مقسومة عى العدد االإجماىلي لحاالت العنف 
ي مجال العنف المب�ن

ن �ن مرشدين اجتماعي�ي
ي عى النوع االجتماعي. 

المب�ن

قياسه  كيفية 

شهرياً. ي
طار الزم�ن االإ

ي مجال 
ن �ن ن العامل�ي ي أشار أحد المرشدين االجتماعي�ي

ي +GBVIMS ال�ت
هذا لن يَُضم سوى الحاالت الُمدَخلة �ن

ي عى النوع االجتماعي إىل كونها شديدة الخطورة. 
العنف المب�ن

القيود

دت بأنها عى هذا النحو.  ي عى النوع االجتماعي ذات الخطورة الشديدة قد حدِّ
جميع حاالت العنف المب�ن اضات االفرت

فون يستطيعون فهم أي  ي عى النوع االجتماعي والمرش
ي مجال العنف المب�ن

المرشدون االجتماعيون العاملون �ن
ي عى النوع االجتماعي لديهم هي ذات الخطورة الشديدة. 

نسبة مئوية من حاالت العنف المب�ن
َمن يَستخِدم هذه المعلومات وكيف؟

: ي
ي االآ�ت

ي عى النوع االجتماعي الشديدة الخطورة قد يَع�ن
ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن

د.	  سياق معقَّ
 	 . االرتــكاب مــن جانــب الحكومة أو كيان بارز، أو ارتفــاع احتمالية العقاب أو أثره الكبري
احتماليــة وجود فكر انتحاري.	 
نامج. 	  يدل عى الفئة الُمســتهَدفة للرب
ي المراحل االأوىل.	 

ي مراحلها االأوىل، أو الوصول إىل الخدمات �ن
بدايــة حالــة طــوارئ �ن

ي البيئة المحيطة.	 
ارتفاع معدل الوصــم �ن

عدم وجود دور احتماء. 	 
َضعف فهم تصنيف الخطورة الشــديدة. 	 

 : ي
ي االآ�ت

انخفاض عدد الحاالت الشديدة الخطورة قد يَع�ن
نامج.	  يدل عى الفئة الُمســتهَدفة للرب
ي عى النوع االجتماعي الشــديدة الخطورة )إن لم يوجد أي 	 

ســوء فهم حاالت العنف المب�ن
منها(.

مفاتيح الحلول السياقية: ما الذي قد يَعنيه هذا؟

ي عى النوع 
ة لحاالت العنف المب�ن ن

ِّ امج عى الدعوة إىل ماءمة الموارد وفقاً للخصائص الممري قد يساعد ذلك الرب
االجتماعي القائمة لديها. 

طرق الستخدامه
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كيف َعِلمــت بالخدمة أو الخدمات الموجودة لدينا؟

الأساسية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي.

ن والناجيات إىل المعرفة بالخدمات المعنية بالعنف المب�ن ل الناج�ي لتحديد كيفية تََوصُّ
الغاية/ الغرض

ي مسار االإحالة.
ي التوعية، وسبل الوصول، والتحسينات الُمْمِكنة �ن

تحديد الثغرات �ن

ي تعمل بفعالية.
تحديد أي عنا� مسار االإحالة هي ال�ت

االستخدامات الُمْمِكنة

ي َعِلمت بالخدمة الموجودة لديك من أحد أفراد 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
: ي

ي االآ�ت
االأ�ة أو االأصدقاء قد يَع�ن

ويــج الشــفهي طريقــة قيمة للعلم بوجود الخدمات، وقد يكــون طريقة ُمْمِكنة لنرش 	  الرت
المعلومات.

بالخدمات.	  ثقة 
قلــة التوعية من خال محافل أخرى.	 

ي َعِلمت بالخدمة الموجودة لديك عرب إحالة من 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
  : ي

ي االآ�ت
منظمة أخرى قد يَع�ن

شــبكة إحاالت تعمل بفعالية.	 
ي إجراءات التشــغيل الموحدة.	 

وضوح �ن
قلــة التوعية من خال محافل أخرى.	 
ن المنظمات.	  ن االأقــران فيما ب�ي ثقــة بالخدمات، ســمعة المنظمة، ثقة ب�ي

ان أو  ي َعِلمت بالخدمة الموجودة لديك من أحد الجري
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
أفراد المجتمع المحىي قد يَع�ن

ويــج الشــفهي طريقــة قيمة للعلم بوجود الخدمات، وقد يكــون طريقة ُمْمِكنة لنرش 	  الرت
المعلومات.

بالخدمات.	  ثقة 
قلــة التوعية من خال محافل أخرى.	 

ي َعِلمت بالخدمة الموجودة لديك من مناقشة 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
مجتمعية قد يَع�ن

التوعية تعمل جيداً.	 
ي االعتبــار عوامــل إمكانية الوصول فيما يخص المقابات/ المناقشــات المجتمعية.	 

َضــع �ن

ة  ي َعِلمت بالخدمة الموجودة لديك من كتيب أو نرش
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
إعامية قد يَع�ن

لمام بالقراءة والكتابة.	  ارتفاع مســتويات االإ
يضاح الب�ية أو المواد الكتابية من االأشــكال المفيدة للتواصل.	  وســائل االإ
وســيلة إيضاح ب�ية أو توصيل رســائل فعالة.	 

 : ي
ي االآ�ت

التنوع عى مستوى االإجابات قد يَع�ن
ي مجموعة من المحافل. 	 

التوعيــة تعمل جيــداً �ن

ات المحتملــة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفســري

الجنس.	 
العمرية.	  الفئة 
عاقة.	  حالة االإ
ي إمكانية الوصول إىل الخدمات لدى نســاء وفتيات مختلفات 	 

نة �ن د ثغــرات معيَّ حــدِّ
ومهمشــات وفقاً للسياق.

مفيدة  تفكيكات 

المرفق د: 
جداول تعقيبات العميل 
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ي تمكنت فيها من الحضور؟
ي االأوقات الــ�ت

هــل كانت الخدمات متاحة �ن

الأساسية: الغاية 
لتحديد إذا كانت الخدمات سهل الوصول إليها.

الغاية/ الغرض

ي إمكانية الوصول إىل الخدمات. 
تحديد الثغرات �ن االستخدامات الُمْمِكنة

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
مــوارد كافيــة )للحفاظ عى إنتاجية الخدمات(.	 
ِماك وظائف واٍف.	 
ن معاً.	  ماءمــة تدبري الخدمــات أو توقيتها أو االثن�ي
اتساق الخدمات.	 

: ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
اضطِلــع بالمزيــد مــن البحث النوعي حول ما الذي يمكنه تســهيل الوصول إىل الخدمات.	 
عــدم كفاية المــوارد )للحفاظ عى إنتاجية الخدمات(.	 
ِماك وظائف غري واٍف.	 
ن معاً.	  عــدم ماءمة تدبري الخدمــات أو توقيتها أو االثن�ي
عدم اتساق الخدمات.	 
عوائق أمام إمكانية الوصول )وســائل النقل، موقع الخدمات، الرســوم، ســياق االأمن/ 	 

اع(. ن الرن

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

الجنس.	 
العمرية.	  الفئة 
عاقة.	  حالة االإ
ي إمكانية الوصول إىل الخدمات لدى نســاء وفتيات مختلفات 	 

نة �ن د ثغــرات معيَّ حــدِّ
ومهمشــات وفقاً للسياق.

مفيدة تفكيكات 

ف والناجيات  تقديم الخدمــات المتمركز عى الناج�ي
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ي عى النوع االجتماعي؟
ي مجال العنف المب�ن

إىل أي مدى شــعرت باالرتياح مع المرشــد االجتماعي العامل �ن

الأساسية: الغاية 
ي مجال العنف 

ن �ن ن العامل�ي لتحديد إذا كان الناجون والناجيات يشعرون باالرتياح مع المرشدين االجتماعي�ي
ي عى النوع االجتماعي. 

المب�ن

الغاية/ الغرض

ي عى النوع االجتماعي، والتوجهات السلوكية 
ن والناجيات من العنف المب�ن ي استقبال الناج�ي

تحديد الثغرات �ن
ي عى النوع االجتماعي، والجوانب المطلوب 

ي مجال العنف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي المؤذية لدى المرشدين االجتماعي�ي

 . ن ي تطوير مهارات التعامل مع االآخرين لدى المرشدين االجتماعي�ي
تحسينها �ن

االستخدامات الُمْمِكنة

طالق مع المرشد  ي لم تشعر بالرتياح عى الإ
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
االجتماعي قد يَع�ن

 	 . ن قلة تدريب المرشــدين االجتماعي�ي
ي جودة الخدمات.	 

تد�ن
االفتقار إىل مهارات التواصل أو التوجهات الســلوكية.	 
انخفــاض الثقة بالخدمات.	 
عدم توافق العميل مع المرشــد االجتماعي.	 
عوائق لغوية.	 
ِماك وظائف غري واٍف.	 
ارتفــاع عدد الحاالت القائمة.	 
نة.	  يدل عى عوامل ســياقية أو بيئية معيَّ
وصم مجتمعي.	 
ي خيارات الخدمات االأخرى المتاحة.	 

يــدل عى نقــص �ن
/ مقابالت إضافية لتحديد مســتويات االرتياح والفرص 	  ف قــد يتطلــب االأمر مجموعة تركري

ي جودة التدريب/ إدارة 
ف بمــا فيها الفرص المتاحــة لعمل تعزيزات �ف المتاحــة للتحســ�ي

الحاالت.

ي شعرت بالرتياح نوعاً ما مع المرشد االجتماعي قد 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
يَع�ن

/ مقابالت إضافية لتحديد مســتويات االرتياح والفرص 	  ف قــد يتطلــب االأمر مجموعة تركري
ي جودة التدريب/ إدارة 

ف بمــا فيها الفرص المتاحــة لعمل تعزيزات �ف المتاحــة للتحســ�ي
الحاالت.

ي شعرت باالرتياح التام مع المرشد االجتماعي قد 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
يَع�ن

 	 . ن جودة تدريب المرشــدين االجتماعي�ي
خدمات ذات جودة.	 
ماءمة مهارات التواصل أو التوجهات الســلوكية.	 
بالخدمات.	  ثقة 
توافق العميل مع المرشــد االجتماعي.	 
مهارات لغوية مائمة.	 
ِماك وظائف واٍف.	 
نة.	  ي إرضاء المرشــد االجتماعي، أو ضغط من أجــل االإجابة بطريقة معيَّ

رغبــة �ن
ي خيارات الخدمات االأخرى المتاحة.	 

يــدل عى نقــص �ن

 : ي
ي االآ�ت

التنوع عى مستوى االإجابات قد يَع�ن
/ مقابالت إضافية لتحديد مســتويات االرتياح والفرص 	  ف قــد يتطلــب االأمر مجموعة تركري

ي جودة التدريب/ إدارة 
ف بمــا فيها الفرص المتاحــة لعمل تعزيزات �ف المتاحــة للتحســ�ي

الحاالت.
، أو جودة الرعاية.	  ن اختاف مســتويات تدريب المرشــدين االجتماعي�ي
/ الناجيات.	  ن ن والناج�ي ن المرشــدين االجتماعي�ي اختاف مســتويات »التوافق« ب�ي

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟  التفسري

الجنس.	 
العمرية.	  الفئة 
عاقة.	  حالة االإ
ي عى النوع االجتماعي.	 

نوع العنــف المب�ن
ي إمكانية الوصول إىل الخدمات لدى نســاء وفتيات مختلفات 	 

نة �ن د ثغــرات معيَّ حــدِّ
ومهمشــات وفقاً للسياق. 

مفيدة تفكيكات 
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ي كل من الزيارات؟
هل رأيت نفس الشــخص �ن

الأساسية: الغاية 
ي الخدمات. 

لتحديد إذا كانت هناك استمرارية �ن
الغاية/ الغرض

ي إعداد الخدمات.
تحديد الثغرات أو الفرص �ن االستخدامات الُمْمِكنة

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
متابعة مائمة.	 
نة.	  ي إرضاء المرشــد االجتماعي، أو ضغط من أجــل االإجابة بطريقة معيَّ

رغبــة �ن
اســتبقاء أفراد طاقم العمل.	 
ي توزيع الحاالت القائمة.	 

ي عمــل توازن �ن
تحديــات �ن

نقــص عدد أفراد طاقم العمل.	 
دون 	  ي مســتويات قدرات أفراد طاقم العمل )مرشــدون اجتماعيون محدَّ

عدم التســاوي �ن
دة(. يتعاملــون مع حاالت محدَّ

 	. ن ي نســبة الحاالت إىل المرشــدين االجتماعي�ي
عدم التوازن �ن

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
دوران أفــراد طاقم العمل.	 
ي توزيع الحاالت القائمة.	 

ي عمــل توازن �ن
تحديــات �ن

متابعة غري مائمة.	 
ي تحديد المواعيد.	 

تضاربــات �ن
تســليم الحاالت/ التوافق مع المرشــد االجتماعي. 	 

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

ي الملف الشــخىي للمرشــد االجتماعي(.	 
موقع/ مكان الخدمات )�ن

تاريخ زيارات المتابعة.	 
مفيدة تفكيكات 

حاالت؟  هــل شــعرت أنــك تلقيت جميع ما احتجت إليه من معلومات عن خياراتــك المتعلقة بالخدمات واالإ

الأساسية: الغاية 
ن  ي اتخاذ القرارات الخاصة بالناج�ي

شاد بها �ن لتحديد إذا كانت المعلومات المائمة يَجري إعطاؤها من أجل االسرت
ي عى النوع االجتماعي. 

والناجيات من العنف المب�ن

الغاية/ الغرض

ي كيفية مناقشة خيارات خدمات االإحالة. 
تحديد الثغرات أو الفرص �ن االستخدامات الُمْمِكنة

: ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
تدريــب أفراد طاقم العمل كاٍف.	 
وضوح إجراءات التشــغيل الموحدة.	 
اف متسق ومنتظم. 	  �ش االإ
قلــة خيارات الخدمات االأخرى.	 
ثة.	  خريطة الخدمات محدَّ
خريطــة الخدمات عفا عليها الزمن.	 
ن مقدمي الخدمات.	  تنســيق جيد ب�ي

: ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
خريطــة الخدمات عفا عليها الزمن.	 
إجراءات التشــغيل الموحدة عفا عليها الزمن.	 
تدريــب أفراد طاقم العمل غري كاٍف. 	 
اف غري واٍف.	  �ش االإ
قلــة خيارات الخدمات االأخرى.	 
/ ال يُْمِكن تنفيذها. 	  ن والناجيــات ال تُل�ب توقعــات الناج�ي
ن مقدمي الخدمات.	  ء ب�ي تنســيق �ي

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

الجنس.	 
العمرية.	  الفئة 
عاقة.	  حالة االإ
ي عى النوع االجتماعي.	 

نوع العنــف المب�ن

مفيدة تفكيكات 
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ي حالتك )من حيث الخطوات التالية(؟
هــل اتَخذت قرارات بشــأن ما أردت حدوثــه �ن

الأساسية: الغاية 
ي عى النوع االجتماعي يقودها الناجون والناجيات.

لتحديد إذا كانت عملية إدارة حاالت العنف المب�ن
الغاية/ الغرض

ي عى النوع االجتماعي، والتوجهات السلوكية والمعارف 
ن عملية إدارة حاالت العنف المب�ن تحديد الفرص لتحس�ي

 . ن والمهارات لدى المرشدين االجتماعي�ي
االستخدامات الُمْمِكنة

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
ي عى النوع 	 

تدريــب كاٍف الأفــراد طاقــم العمل عى المبادئ التوجيهية المعنيــة بالعنف المب�ن
االجتماعي.

اف مائم.	  إ�ش

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
ي عى 	 

تدريــب غــري كاٍف الأفــراد طاقم العمل عى المبادئ التوجيهيــة المعنية بالعنف المب�ن
النوع االجتماعي.

اف.	  �ش حاجــة إىل مزيد من االإ
/ ال يُْمِكن تنفيذها. 	  ن والناجيــات ال تُل�ب توقعــات الناج�ي

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

الجنس.	 
العمرية.	  الفئة 
عاقة.	  حالة االإ
ي عى النوع االجتماعي.	 

نوع العنــف المب�ن

مفيدة تفكيكات 

ر تقديم خدمة ما؟ هــل تمت إحالتــك إىل مكان آخر إذا تعذَّ

الأساسية: الغاية 
ر. لتحديد إذا كانت الخدمات واالإحاالت المائمة توفَّ

الغاية/ الغرض

ي خدمة االإحالة ومسارات االإحالة.
تحديد الثغرات والفرص �ن االستخدامات الُمْمِكنة

: ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
تدريــب أفراد طاقم العمل كاٍف.	 
ي عى النوع االجتماعي.	 

فهــم للمبادئ المعنية بالعنــف المب�ن
اف مائم.	  إ�ش

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
تدريــب أفراد طاقم العمل غري كاٍف.	 
ي عى النوع االجتماعي.	 

قلــة فهــم للمبادئ المعنية بالعنــف المب�ن
اف.	  �ش حاجــة إىل مزيد من االإ
/ ال يُْمِكن تنفيذها. 	  ن والناجيــات ال تُل�ب توقعــات الناج�ي

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

ي عى النوع االجتماعي.	 
نوع العنــف المب�ن

المخاطر. 	  مستوى 
العمرية.	  الفئة 

مفيدة تفكيكات 
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هــل تمكنــت من الوصول إىل الخدمــات دون أن يراك أفراد المجتمع المحىي االآخرون؟

الأساسية: الغاية 
لتحديد إذا كانت هناك مستويات مائمة من الخصوصية.

الغاية/ الغرض

ي إعداد الخدمات ونقاط الدخول.
تحديد الثغرات أو العيوب �ن االستخدامات الُمْمِكنة

: ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
مسارات إحالة �ية.	 
ــقون بشــأن نماذج للرية. 	  مقدمو الخدمات ينسِّ
انخفاض مســتويات الوصم المرتبط بالخدمات.	 
ي موقع مائم.	 

الخدمــات �ن
ي أوقات مائمة.	 

الخدمــات تقديمها �ن

: ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
تدبــري الخدمات غري واٍف.	 
ي جميع جوانب الرية. 	 

مقدمــو الخدمــات ال يفكرون �ن
ارتفــاع معدل الوصــم المرتبط بتلقي الخدمات.	 
لة.	  ي مواقــع غري مائمة/ غري مفضَّ

الخدمــات �ن
ي أوقات غري مائمة/ غري كافية. 	 

الخدمــات تقديمهــا �ن
ي أشــكال متنقلة أو عن بُعد. 	 

قد يدل عى إعداد الخدمات �ن

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

ي الملف الشــخىي للمرشــد االجتماعي(.	 
موقع/ مكان الخدمات )�ن

تاريخ الباغ. 	 
مفيدة تفكيكات 

ي أمورك؟ 
م طاقم العمل ال�ية �ن هــل اح�ت

الأساسية: الغاية 
لتحديد إذا كانت هناك مستويات مائمة من الخصوصية.

الغاية/ الغرض

ي عى النوع االجتماعي 
ام المرشد االجتماعي بالمبادئ التوجيهية المعنية بالعنف المب�ن ن ي الرت

تحديد الثغرات �ن
اف عى طاقم العمل ودعمه لتدارك االأخطاء.  �ش الخاصة بالرية وتحديد الفرص المتاحة لاإ

االستخدامات الُمْمِكنة

: ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
ثقة بطاقم العمل.	 
ي عى النوع االجتماعي.	 

فهــم للمبادئ المعنية بالعنــف المب�ن
اف ناجحة.	  جلسات إ�ش
تدريب كاٍف للمرشــد االجتماعي.	 

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
قلــة الثقة بطاقم العمل.	 
ي عى النوع االجتماعي.	 

قلــة فهــم للمبادئ المعنية بالعنــف المب�ن
اف يُْمِكن تحسينها.	  �ش جلســات االإ
ن بما فيها 	  / مقابلة إضافية لتحديد الفرص المتاحة للتحســ�ي ن قــد يتطلــب االأمر مجموعة تركــري

ي جودة التدريب/ إدارة الحاالت.
الفــرص المتاحة لعمــل تعزيزات �ن

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

ال�ية
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ق أحد السمع؟   ِ
هل شــعرت بأنك يمكنك التحدث بحرية دون أن يَســ�ت

الأساسية: الغاية 
لتحديد إذا كانت هناك مستويات مائمة من الخصوصية.

الغاية/ الغرض

ي إعداد الخدمات.
تحديد الثغرات والفرص �ن االستخدامات الُمْمِكنة

: ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
عزل الصوت ضعيف.	 
المرشــد االجتماعي لم يســتطع اصطحاب الناجي أو الناجية إىل موقع خاص بمجرد حدوث 	 

فصاح. االإ
ي الخدمات.	 

توفــري المــوارد عى نحو غري كاٍف �ن
ي أشــكال متنقلة أو عن بُعد. 	 

قد يدل عى إعداد الخدمات �ن

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
عزل الصوت كاٍف.	 
ي موقع مائم.	 

فصاح �ن قدرة عــى تلقي االإ
توفــري الموارد عى نحو كاٍف للخدمات.	 

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

ي الملف الشــخىي للمرشــد االجتماعي(.	 
موقع/ مكان الخدمات )�ن

تاريخ الباغ.	 
مفيدة تفكيكات 

الجتماعي المرشد 

ي عى النوع االجتماعي ودوداً؟
ي مجــال العنف المب�ن

إىل أي مــدى كان مرشــدك االجتماعي العامل �ن

الأساسية: الغاية 
لتحديد إذا كانت الخدمات بها انفتاح، وعدم إطاق لاأحكام، وقبول.

الغاية/ الغرض

ن  ن العامل�ي ن التوجهات السلوكية ومهارات التعامل مع االآخرين لدى المرشدين االجتماعي�ي تحديد فرص لتحس�ي
ي عى النوع االجتماعي.  

ي مجال العنف المب�ن
�ن

االستخدامات الُمْمِكنة 

ي شعرت أن المرشد االجتماعي لم يكن ودوداً عى 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
: ي

ي االآ�ت
الإطالق قد يَع�ن

تدريب غري كاٍف للمرشــد االجتماعي.	 
ي عى النوع االجتماعي.	 

قلــة فهــم للمبادئ المعنية بالعنــف المب�ن
ارتفــاع عدد الحاالت القائمة.	 
إنهاك طاقم العمل.	 

ي شعرت أن المرشد االجتماعي كان ودوداً نوعاً ما قد 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
يَع�ن

/ مقابالت إضافية لتحديــد مهارات التعامل مع االآخرين 	  ف قــد يتطلــب االأمــر مجموعة تركري
ف بما فيها الفــرص المتاحة لعمل تعزيزات  والتوجهــات الســلوكية والفرص المتاحة للتحســ�ي

ي جــودة التدريب/ إدارة الحاالت.
�ف

ي شعرت أن المرشد االجتماعي كان ودوداً بكل مع�ف 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
الكلمة قد يَع�ن

تدريب كاٍف للمرشــد االجتماعي.	 
ن المرشــد االجتماعي والناجي/ الناجية. 	  توافــق ذو جودة ب�ي
عدم وضع حدود للمرشــد االجتماعي.	 

 : ي
ي االآ�ت

التنوع عى مستوى االإجابات قد يَع�ن
/ مقابالت إضافية لتحديــد مهارات التعامل مع االآخرين 	  ف قــد يتطلــب االأمــر مجموعة تركري

ف بما فيها الفــرص المتاحة لعمل تعزيزات  والتوجهــات الســلوكية والفرص المتاحة للتحســ�ي
ي جــودة التدريب/ إدارة الحاالت.

�ف
، أو جودة الرعاية.	  ن اختاف مســتويات تدريب المرشــدين االجتماعي�ي

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري
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إىل أي مــدى كان أفــراد طاقم العمل يُصِدرون االأحكام تجاهك؟

الأساسية: الغاية 
لتحديد إذا كانت الخدمات بها انفتاح، وعدم إطاق لاأحكام، وقبول.

الغاية/ الغرض

ن  ن العامل�ي ن التوجهات السلوكية ومهارات التعامل مع االآخرين لدى المرشدين االجتماعي�ي تحديد فرص لتحس�ي
ي عى النوع االجتماعي. 

ي مجال العنف المب�ن
�ن

االستخدامات الُمْمِكنة

ي شعرت أن المرشد االجتماعي لم يُصِدر الأحكام 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
: ي

ي االآ�ت
عى الإطالق قد يَع�ن

ي التواصل/ االســتقبال.	 
فهــم للماءمة الثقافية �ن

تدريب كاٍف للمرشــد االجتماعي.	 
اف ذو جودة.	  إ�ش
ي عى النوع االجتماعي.	 

فهــم للمبادئ المعنية بالعنــف المب�ن
ن والناجيات. 	  رعايــة متمركزة عى الناج�ي

ي شعرت أن المرشد االجتماعي كان يُصِدر الأحكام 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
نوعاً ما قد يَع�ن

/ مقابالت إضافية لتحديــد مهارات التعامل مع االآخرين 	  ف قــد يتطلــب االأمــر مجموعة تركري
ي 

ف بما فيها الفــرص المتاحة لعمل تعزيزات �ف والتوجهــات الســلوكية والفرص المتاحة للتحســ�ي
جــودة التدريب/ إدارة الحاالت.

ي شعرت أن المرشد االجتماعي كان يُصِدر الأحكام 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
بكل مع�ف الكلمة قد يَع�ن

 	. ي
، أو غياب الفهم الثقا�ن ي

ســوء تفســري ثقا�ن
تدريب غري كاٍف للمرشــد االجتماعي.	 
اف.	  �ش نقص االإ
ي عى النوع االجتماعي.	 

قلــة فهــم للمبادئ المعنية بالعنــف المب�ن
ي الممارســة.	 

ن والناجيات �ن غيــاب الرعاية المتمركزة عى الناج�ي
إنهاك طاقم العمل.	 

: ي
ي االآ�ت

التنوع عى مستوى االإجابات قد يَع�ن
/ مقابالت إضافية لتحديــد مهارات التعامل مع االآخرين 	  ف قــد يتطلــب االأمــر مجموعة تركري

ي 
ف بما فيها الفــرص المتاحة لعمل تعزيزات �ف والتوجهــات الســلوكية والفرص المتاحة للتحســ�ي

جــودة التدريب/ إدارة الحاالت.
، أو جودة الرعاية.	  ن اختاف مســتويات تدريب المرشــدين االجتماعي�ي

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

 	. البلد االأصىي
الِعرق.	 
العمرية.	  الفئة 

مفيدة تفكيكات 
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هــل تلقيت جميع ما احتجت إليه من معلومات من المرشــد االجتماعي؟

الأساسية: الغاية 
ن  ي اتخاذ القرارات الخاصة بالناج�ي

شاد بها �ن لتحديد إذا كانت المعلومات المائمة يَجري إعطاؤها من أجل االسرت
والناجيات. 

الغاية/ الغرض

ي عى النوع االجتماعي والخيارات. 
ي كيفية مناقشة عملية إدارة حاالت العنف المب�ن

تحديد الثغرات أو الفرص �ن االستخدامات الُمْمِكنة

: ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
تدريب كاٍف للمرشــد االجتماعي.	 
مهارات تواصل ذات جودة لدى المرشــد االجتماعي.	 
قــد يدل عى خدمات أخرى متاحة.	 
ن والناجيات.	  تلبيــة توقعات الناج�ي

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
تدريب غري كاٍف للمرشــد االجتماعي.	 
مهارات تواصل غري مناســبة لدى المرشــد االجتماعي.	 
قــد يدل عى خدمات أخرى متاحة.	 
/ غري واقعية. 	  ن والناجيات ال تُل�ب توقعــات الناجــ�ي

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

هل اســتخدم المرشــد االجتماعي لغة استطعت فهمها؟

الأساسية: الغاية 
لتحديد إذا كانت الخدمات سهل الحصول عليها، من حيث اللغة.

الغاية/ الغرض 

ي إمكانية الحصول عى الخدمات.
تحديد الثغرات �ن االستخدامات الُمْمِكنة

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
مهارات تواصل ذات جودة لدى المرشــد االجتماعي.	 
طة.	  قدرة عى اســتخدام لغة مبسَّ
توافــر مهارات اللغة المحلية/ الســائدة المطلوبة.	 

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
المرشــد االجتماعــي قــد يكون ال يفهم المبــادئ التوجيهية ولم يتدرَّب إال عى لغة أهل 	 

المهنة.
عــدم ماءمة مهارات/ تمثيل اللغة المحلية/ الســائدة.	 
َضعف مهارات التواصل.	 

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

 	. البلد االأصىي
وح.	  ن حالة الرن
العمرية.	  الفئة 

مفيدة تفكيكات 
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ي للتحدث إليه عن أفكارك ومشــكلتك؟ 
هل أعطاك المرشــد االجتماعي الوقت الكا�ن

الأساسية: الغاية 
لتحديد إذا كانت الخدمات بها انفتاح، وعدم إطاق لاأحكام، وقبول.

الغاية/ الغرض

ي عى النوع االجتماعي وإعداد الخدمات.
ن عملية إدارة حاالت العنف المب�ن تحديد فرص لتحس�ي االستخدامات الُمْمِكنة

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
عدد الحاالت القائمة مناســب.	 
تدريب كاٍف للمرشــد االجتماعي.	 
عدم وضع حدود للمرشــد االجتماعي.	 
إدارة مائمة للوقت.	 

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
ي عجلة.	 

ي إدارة الحاالت �ن
ارتفــاع عــدد الحاالت القائمة، وارتفــاع الطلب قد يَع�ن

 	. ن إنهاك المرشــدين االجتماعي�ي
سوء إدارة الوقت. 	 

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري

المخاطر. 	  مستوى 
ي عى النوع االجتماعي.	 

نوع العنــف المب�ن
مفيدة تفكيكات 

ي مشكلتك؟ 
إىل أي مدى شــعرت بأن المرشــد االجتماعي ساعدك �ن

الأساسية: الغاية 
لتحديد الرضا عن الخدمات. 

الغاية/ الغرض

ن تقديم الخدمات، وتدريب طاقم العمل، وإعداد الخدمات. تحديد فرص لتحس�ي االستخدامات الُمْمِكنة

ي شعرت أن المرشد االجتماعي لم يساعد عى 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
الإطالق قد يَع�ن

، أو أنها غري واقعية. 	  ن والناجيات ال تُل�ب توقعــات الناجــ�ي
تدريب غري كاٍف للمرشــد االجتماعي.	 
مــوارد غري كافيــة )من أجل إنتاجية الخدمات(.	 
ارتفــاع عدد الحاالت القائمة.	 
قد يــدل عى نوع/ تعقيد الحالة.	 

ي شعرت أن المرشد االجتماعي ساعد إىل حد ما قد 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
يَع�ن

/ مقابالت إضافية لتحديد مستوى توافر الخدمات والفرص 	  ف قد يتطلب االأمر مجموعة تركري
ي جودة التدريب/ إدارة الحاالت.

ف بما فيها الفرص المتاحة لعمل تعزيزات �ف المتاحة للتحس�ي

ي شعرت أن المرشد االجتماعي ساعدت مساعدة تامة 
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
 : ي

ي االآ�ت
قد يَع�ن

ي الخدمات.	 
ارتفاع مســتوى رضا العميل �ن

ن والناجيات.	  تلبيــة توقعات الناج�ي
تدريب كاٍف للمرشــد االجتماعي، أو مرشــد اجتماعي عى درجة عالية من المهارة.	 
موارد كافيــة )من أجل إنتاجية الخدمات(.	 
عدد الحاالت القائمة مناســب.	 
*قد يــدل عى نوع/ تعقيد الحالة.	 

 : ي
ي االآ�ت

التنوع عى مستوى االإجابات قد يَع�ن
/ مقابالت إضافية لتحديد مســتوى توافر الخدمات والفرص 	  ف قــد يتطلــب االأمــر مجموعة تركري

ي جودة التدريب/ إدارة الحاالت.
ف بمــا فيها الفرص المتاحة لعمــل تعزيزات �ف المتاحــة للتحســ�ي

، أو جودة الرعاية.	  ن اختاف مســتويات تدريب المرشــدين االجتماعي�ي
/ الناجيات. 	  ن ن والناج�ي ن المرشــدين االجتماعي�ي اختاف مســتويات »التوافق« ب�ي

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟ التفسري
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ي عــى النــوع االجتماعــي إىل هنــا لتلقــي 
، بمجــيء صديــق تعــرَّض، أو صديقــة تعرضــت، للعنــف المبــ�ن ن ، أو توصــ�ي هــل تــوصي

المســاعدة؟

الأساسية: الغاية 
لتحديد الرضا عن الخدمات.

الغاية/ الغرض

ن تقديم الخدمات، وتدريب طاقم العمل، وإعداد الخدمات، وإمكانية الوصول،  تحديد فرص لتحس�ي
ي عى النوع 

ي مجال العنف المب�ن
ن �ن ن العامل�ي والمعرفة والتوجه السلوكي والمهارات لدى المرشدين االجتماعي�ي

االجتماعي. 

االستخدامات الُمْمِكنة

: ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات إيجابية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
ارتفاع مســتوى ثقة العميل بالمنظمة.	 
ي الخدمات.	 

ارتفاع مســتوى رضا العميل �ن
قلــة الخيارات المتاحة االأخرى.	 
 	 ، ي يجا�ب ي الخدمة مثل تفاعل المرشــد االجتماعي االإ

مزيــج مــن المكونــات الُمرضية االأخرى �ن
ي لدى المرشــد االجتماعي أو مهارات التواصل لديه، والرية،  يجا�ب والتوجه الســلوكي االإ

ن والناجيات، وســهولة الوصول إىل الخدمات. وتقديــم الخدمــات المتمركز عى الناج�ي
تجربــة إيجابية مع هذا المرشــد االجتماعي عى وجه الخصوص.	 

 : ي
ي االآ�ت

ي أعطت إجابات سلبية عن هذا السؤال قد يَع�ن
ي عى النوع االجتماعي ال�ت

ارتفاع عدد حاالت العنف المب�ن
انخفاض مستويات ثقة العميل بالمنظمة. 

ي الخدمات.
انخفاض مستويات رضا العميل �ن

ي تلقي الخدمات لدى منظمات أخرى/ مقدمي خدمات آخرين. 
تجارب أفضل باستمرار �ن

تجربة سلبية مع هذا المرشد االجتماعي عى وجه الخصوص.
/ غري واقعية.  توقعات العميل ال تُل�ب

عدم وجود أو عدم كفاية التواصل مع المجتمع المحىي بشأن الخدمات المتوافرة. 

ات المحتملة: ما الذي قد يَعنيه هذا؟  التفسري

الجنس.	 
العمرية.	  الفئة 
عاقة.	  حالة االإ
ي عى النوع االجتماعي.	 

نوع العنــف المب�ن
ي إمكانية الوصول إىل الخدمات لدى نســاء وفتيات مختلفات 	 

نة �ن د ثغــرات معيَّ حــدِّ
ومهمشــات وفقاً للسياق.

مفيدة تفكيكات 

احها؟ ي تود، أو تودين، اق�ت
إن ُوِجدت، ما هي التحســينات االأخرى ال�ت

الأساسية: الغاية 
ن والناجيات. لخلق مساحة للتعقيبات المنفتحة من الناج�ي

الغاية/ الغرض

ي تصميم وتقديم الخدمات وتوفري التعقيبات 
ن والناجيات �ن لتحديد مزيد من الفرص لدمج تعقيبات الناج�ي

ي عى النوع االجتماعي. 
ي تعلم وتطور طاقم العمل القائم بالتصدي للعنف المب�ن

شاد بها �ن لاسرت
االستخدامات الُمْمِكنة

حاِول تصنيف اتجاهات من هذه المعلومات النوعية مثل رفاه العميل، أو تفاعل المرشد االجتماعي أو توجهه 
ن والناجيات، أو إمكانية  السلوكي أو مهارات التواصل لديه، أو الرية، أو تقديم الخدمات المتمركز عى الناج�ي

ي 
ر إذا كانت هناك فائدة سوف تتحقق بإقران هذه المعلومات باتجاهات أخرى �ن الوصول إىل الخدمات. قرِّ

االستقصاء لمزيد من الفهم. 

نصائح

رفاه العميل


