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كلمة الشكر والتعلیقات 
فریق البحث 

تم إعداد مجموعة األدوات ھذه من قِبل المعھد العالمي للنساء التابع لجامعة جورج واشنطن بالشراكة مع لجنة اإلنقاذ الدولیة 
ومنظمة الرؤیة العالمیة في أوغندا ومنظمة كیر الدولیة واتحاد الجمعیات اإلغاثیة والتنمویة (منظمة أردا) في لبنان.  

تم تجھیز األدوات وإجراء االختبارات خالل المرحلة الثانیة من برنامج مساعدات التمكین (2020-2021) من قِبل كل من ألینا 
بوتس، أنجیال بوراسا، أمیلیا ریس ماسترسون، وإلیزابیث ھیدج في الوالیات المتحدة؛ لوجین فتال، فرح حالق، تاال شماس، دیما 
غزال، سماح عنتر، مصطفى عبده، ومحمد بیریني في لبنان؛ ھارییت كولي، ھوب ھارییت، فطومة نافش، بریان ماتسیكو، فرید 

نیرو، وغودفري تویسیغي في أوغندا.  

تُمثل مجموعة األدوات ھذه عمل المنظمات الشریكة والمعھد العالمي للنساء الھادف إلى تحسین أدوات الّرصد ما بعد التوزیع 
ٍشكر خاص إلى أعضاء مجتمع الّالجئین  وإنشاء عملیات توزیع أكثر أمانًا للنساء والفتیات ومجتمعات الّالجئین األوسع. نتوّجھ ب
ّلرصد ما بعد التوزیع، وكذلك الباحثات المساِعدات من النساء والفتیات الّالجئات من جنوب السودان  الذین شاركوا في أنشطة ا
ّشكلَن المجالس االستشاریة لّالجئات النساء والفتیات من أجل تنفیذ المرحلة  ّألول للبحث و ّ طورَن دورھن من العام ا وسوریا اللّواتي

ًعما كبیراً لعملیة البحث من المجموعات التالیة:   العلمیة من البحث. كما تلقّى فریق البحث د

المعھد العالمي للنساء التابع لجامعة جورج واشنطن ّ

ماریان ماكار، مورین میرفي، إلیزابیث روجاس، جاستن براون، مانویل كونتریراس، ماري إلسبیرج، أمینات بالوغون، وأمل 
حسن.  

 منظمة كیر الدولیة في لبنان  

أولجا إیج، نایلة الخوري، دانیال دالتي، فیكي سكوال، وفاء عبید، جورجیت القرنویطة، أنجیلیكي باناجولیا، مروة رحال، حسین 
زیدان، سارة بحر، وبوجار خوجة. 

لجنة اإلنقاذ الدولیة، أوغندا 

ھارییت كیزابو، فلورنس ناسالي، نورین نامبیو، لیایال سیبي، مونیكا أییكورو، أنیت فورا، إسحاق نیما، باتریك أوبولیجو، جیمس 
أوتیم، والتر مویسیغما، میرسي لوامبي، إیلیا أوكییو، وإیمانویل مادینج.  

اتحاد الجمعیات اإلغاثیة والتنمویة (منظمة أردا)  

جیھان قیسي، عبد الرحمن درویش، ومنى طاھرة. 

منظمة الرؤیة العالمیة في أوغندا 

بول موریشیا، بول كیجوي، أنیتا أتوین، یونیس أسیرو، دیریك واري، جاستین أبیكو، سیمباراش جافا، وجنیفر نیلسن. 

الفریق االستشاري التقني الوطني في لبنان  

غیفار عناني، ریتا شمالي، عبیر شبارو، ستیفانیا شیریزي، سارة فاولر، بترونیل جیرا، فرح حمود، فیكي كندرجیان، ریتا فلورا 
كیفوركیان، مایا خوري، مارتین نجم كتیلي، حیاة مرشاد، میریام صفیر، بان طبارة، وإریكا تالنتینو. 

الفریق االستشاري التقني الوطني في أوغندا  

بیس أكیما، ھیلین أسیبو، بیتي أشانا، كاثرین باتیو، دورا بیاموكاما، تشاریتي فریداه، أنیت كابارونجي، برودنس كوموجینیا، نویل 
كوموندا، دارلسون كوساسینا، بولین الكر، فیفیان أویال، سارة نالویندا، د. فیكتوریا ناموغاال، إستیر نامبیجا، صنداي أوجارا، 

صوفیا وانجیكو، ولیزا زیمرمان. 
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الفریق االستشاري التقني العالمي 

سارة كورنیش سبنسر، أولغا إیج، كریستین ھیكمان، ألكسندرا ھیلمان، لیندساي ھوكین، فھید جھانجیري، جوانینا كاروغابا، 
إمیلي كراسنور، روزلین ماكفین، روبین میلدون، آني مودي، ویریمو مونییني-واھوم، جري تینا تیندي، ومایكل ویسیلز. 

َّول برنامج مساعدات التمكین من قبل مكتب الّسكان والالجئین والھجرة التابع لوزارة الخارجیة األمریكیة.  ویُم

موارد إضافیة: 

للمزید من الموارد حول عمل برنامج مساعدات التمكین في أوغندا ولبنان - بما في ذلك تقاریر المرحلتین األولى والثانیة، 
واإلحاطات اإلعالمیة بشأن السیاسات، وأدلّة التیسیر، ومجموعات األدوات، والعروض التقدیمیة، والندوات عبر اإلنترنت - قم 

بزیارة موقع:
ُ

globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid-resources لإلستفسارات، اتصل بـ ألینا .
. gwu.eduبوتس، الباحثة الرئیسیة، في أبوتس عبر 

التعلیقات: 

َعتزم تكییف وتعدیل مجموعة األدوات ھذه لتُستَخدم من قبل الباحثین والعاملین في المجال اإلنساني. یرِّحب فریق البحث بالتعلیقات  یُ
ُ مستخدمیھا على مشاركة قصصھم وشھاداتھم معنا. لمشاركة  لتحسین مجموعة األدوات أو أدوات محددة منھا بشكٍل أكبر، ویُشِّجع

. https://www.surveymonkey.com/r/MV6CQ2Cالتعلیقات والشھادات، انقر على رابط االستبیان التالي: 

الصیغة المقترحة لإلقتباس: المعھد العالمي للنساء. (2021). برنامج مساعدات التمكین: مجموعة أدوات تخطیط ورصد 
عملیات توزیع المساعدات بشكل أكثر أمانًا. العاصمة، واشنطن: جامعة جورج واشنطن. 

 

  

https://www.surveymonkey.com/r/MV6CQ2C
http://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid-resources
http://gwu.edu
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"﮲﮴� المرحلة األو� من [برنامج مساعدات التمك﮲﮴ن ]، عندما كن ا  نقوم ڊجمع البڊانات مع الذـسا ء...  کانوا ّ
﮲ ً ّ ُ � الواقع، تلك ّ ﮴. ۰�وننا عما رأينه وتعرضن له، وکانوا ڍقدمن لنا حلوال معقولة لهذە المشـكـالت  ڍخ

ّ التوصڊات جاءت منهن؛ من خالل تنفڊذنا لتوصڊاتهن، سڊكون األمر کما لو أننا استمعنا إليهن وفعلنا ما ّ
ّ ﮲ ڍمكن أن ڍساعدهن ﮴� ضمان سالمتهن أثناء توزڍــــع المساعدات."  ّ

۰ ّ
﮴
﮴ ﮶﮲ ﮴

﮲ ﮲ - عضو � فدڍق الڊـحث التابع ل�نامج مساعدات التمكن � أوغندا من منظمة غ� حكومڊة سڍكة ﮴

 
"مجرد طدح هذە األسئلة [﮴� اسڌـبڊان نقطة التوزڍــــع] جعل الذـساء والفتڊات ڍشعرن ڊاألمان. لقد شعروا ﮲

ّ . "  ﮶ ۰﮴ي ونحميهن . الالجئون ڍفتقدون لعنص األمان أننا نهتم وتحاول القڊام ڊ﮴�ء إڍجا

﮴ ﮲ ﮴
﮲

﮴
﮲

﮴ -عضو � الفدڍق االسڌـشاري التقى الوطى � لبنان ﮲

 

 

 

 

  

ُومظلل أثناء انتظار توزیعھا في لبنان. الیمین: تم تخصیص مساحة مسقوفة  الیسار: الطرود الغذائیة محفوظة في مكاٍن جاف 
لعملیة التوزیع لحمایة األشخاص الذین ینتظرون من الشمس والمطر، وتسمح ھذه المساحة الواسعة بتطبیق "التباعد االجتماعي"، 
أو ترك مسافة جسدیة بین متلقّي المساعدات كما تتطلب االستجابة لجائحة كوفید-19 في 

لبنان.
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اإلختصارات 
 

نقطة توزیع المواد الغذائیة    :FDP

مناقشات مجموعات التركیز    :FGD

العنف القائم على النوع االجتماعي    :GBV

المعھد العالمي للنساء    :GWI

استقصاء األُسر المعیشیة    :HHS

IASC:  اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت 

لجنة اإلنقاذ الدولیة   :IRC

ODM:  رصد عملیة التوزیع من خالل المراقبة  

حمایة المدنیین    :POC

استبیان نقطة التوزیع    :PODQ

PSEA: الحمایة من اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین 

ذوي االحتیاجات الخاصة    :PSN

اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین    :SEA

الفریق االستشاري التقني    :TAG

األمم المتحدة    :UN

 UNHCR: المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین

اتحاد الجمعیات اإلغاثیة والتنمویة (منظمة أردا)   :URDA

WASH: المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة 

منظمة الصحة العالمیة   :WHO

منظمة الرؤیة العالمیة   :WV
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المرحلة الثانیة من برنامج مساعدات التمكین  .I  
فھم كیف تؤدي عملیات توزیع المساعدات إلى أو تُعزز فُرص االستغالل واإلعتداء الجنسیین •  المرحلة األولى

على النساء والفتیات. 
 العمل المیداني اإلثنوغرافي مع النساء والفتیات الّالجئات • 

ّلر صد ما بعد •  المرحلة الثانیة تحدید الخیارات وإعطاءھا األولیة واختبارھا لتحسین نماذج التوزیع وأدوات ا
التوزیع 

 علم التنفیذ، االختبارات التجریبیة• 
نشر النتائج والتحقق من صحتھا وتكرارھا في بلد ثالث، بما في ذلك التواصل الشبكي الذي یقوده •  المرحلة الثالثة

األقران وتدریب النساء والفتیات الباحثات. 
 االستفادة من البحث، النشر، بناء الشبكات • 

 
برنامج مساعدات التمكین: تحویل دینامیكیات النوع اإلجتماعي والقوة في توزیع المساعدات ھو مشروع مدتھ ثالث سنوات یھدف 
إلى تقلیل المخاطر التي قد تؤدي إلى اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین أثناء توزیع المساعدات. یتبنّى المشروع أسالیب البحث 
اإلجرائي القائم على المشاركة إلشراك النساء والفتیات خالل البحث، وتطبیق معرفتھن حول كیفیة فھم اإلستغالل واإلعتداء 
ِعمل المعھد العالمي للنساء مع لجنة اإلنقاذ الدولیة  الجنسیین ومنعھ بشكٍل أفضل. في العام األّول من برنامج مساعدات التمكین، 
في أوغندا ومنظمة كیر الدولیة في لبنان إلشراك النساء والفتیات الّالجئات من جنوب السودان وسوریا (تباًعا) في توثیق والتصدي 
لمخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین التي یواجھنھا ھّن وأقرانھن عند الوصول إلى مساعدات الغذاء والمیاه والصرف الصحي 
والنظافة الصحیة والمأوى والوقود والحطب والمساعدة النقدیة والقسائم. تّمت مشاركة المخاطر والتوصیات ذات األولویة التي 
ذكرن َھا للجھات الفاعلة في مجال المساعدة بھدف تعزیز سالمتھّن أثناء عملیات توزیع المساعدات في سلسلة من التقاریر 

الخاصة ببرنامج مساعدات التمكین.  صفحة الویب والموجزات القطاعیة المتاحة على 

في المرحلة الثانیة من برنامج مساعدات التمكین، تم تطبیق التوصیات التي قدمتھا النساء والفتیات خالل المرحلة األولى في 
عملیات توزیع المساعدات، وتم تكییف أدوات الرصد والتقییم لقیاس مخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین بشكٍل أفضل. الھدفان 

الرئیسان خالل ھذه المرحلة:  
اختبار جدوى ومقبولیة وفعالیة نماذج التوزیع الُمكیّفة الموصى بھا في المرحلة األولى.  1. 
ّلرصد ما بعد التوزیع أن تستوعب بشكٍل أفضل تصورات النساء والفتیات للمخاطر والسالمة 2.  فھم كیف یمكن ألدوات ا

فیما یتعلق باإلستغالل واإلعتداء الجنسیین وغیره من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.   
 

واصل المعھد العالمي للنساء شراكاتھ مع منظمة كیر في لبنان ولجنة اإلنقاذ الدولیة في أوغندا، وأضاف شریكین في التوزیع، 
وھما اتحاد الجمعیات اإلغاثیة والتنمویة (منظمة أردا) في لبنان ومنظمة الرؤیة العالمیة في أوغندا. معًا، قمنا بتخطیط وتنفیذ 
ّضمنت توصیات النساء والفتیات الّالجئات من المرحلة األولى، وقمنا بتكییف أدوات رصد التوزیع الحالیة  عملیات التوزیع التي ت
لتشمل أسئلة حول المخاطر بناًء على نتائج بحثنا. على وجھ التحدید، تم تكییف أدوات الرصد الحالیة التابعة لشركاء التوزیع 
لتشمل أسئلة حساسة للنوع اإلجتماعي حول اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین والعنف القائم على النوع االجتماعي ومسائل الحمایة 

األخرى المتعلقة بالتوزیعات التي قد یواجھھا أي شخص، وخصوًصا النساء والفتیات.  

َّورة لمتلقي المساعدة خالل عملیة التوزیع.  ّ تمكنا من قیاس السالمة والمخاطر المتص من خالل رصد التوزیع أثناء التوزیع وبعده،
تم تحلیل البیانات التي ُجِمعت لتحدید أي خطر متعلّق باإلستغالل واإلعتداء الجنسیین أو مخاطر الحمایة األخرى، وذلك للتمّكن 
من معالجتھا وكذلك لرصد جودة التوزیع بشكٍل عام. تستعرض مجموعة األدوات ھذه أدوات الرصد وكیفیة استخدامھا، وكذلك 
ًظرا إلجراء معظم االختبارات المیدانیة  ِ تنتجھا، وكیفیة كتابة النتائج في صیَغ كافیة لتسمح بالتدّخل. ن كیفیة تحلیل البیانات التي
بعد ظھور جائحة كوفید-19، تُعدّ األدوات مناسبة أیًضا لتقییم مخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین في الحاالت التي یصعب 

فیھا الوصول إلى المجتمعات.  
 

 

 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid-resources
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الغرض من استخدام األدوات  .II 
 

تستخدم أدوات رصد التوزیع أثناء وبعد عملیات التوزیع لتقییم جودة ُ
ومقبولیة المساعدة التي یتم توزیعھا إلى المتلقّین المستھدَفین. غالبًا ما 
تحتوي على أسئلة حول تجربة متلقي المساعدات في موقع التوزیع، 
ونوعیة و/أو كمیة العناصر المستلَمة، وكیفیة استخدام ھذه العناصر.  
تم تكییف أدوات رصد التوزیع الواردة في مجموعة األدوات ھذه 
لتأخذ في االعتبار مخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین بشكٍل 
أفضل، وتم اختبارھا میدانیًا في أوغندا ولبنان، وھما من أكبر البلدان 
ّقررنا تكییف  ُلمستضیفة لّالجئین. بدالً من تطویر أدوات جدیدة،  ا
األدوات التي تستخدمھا المنظمات غیر الحكومیة بالفعل لتجنب 
"التعدد الُمفرط لألدوات"، واختبار كیف یمكن للتغییرات الصغیرة 
أن تجعل أدوات الرصد والتقییم الحالیة أكثر مالءمة لتقلیل مخاطر 

اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین. 

تكییف رصد اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین أثناء توزیع 
المساعدات اإلنسانیة بعد انتشار كوفید-19 

ُ كنّا على وشك البدء بجمع  مع بدایة انتشار جائحة كوفید-19 وعندما
البیانات، طّور فریق البحث استبیان قصیر في نقطة التوزیع لطرح 
أسئلة حول السالمة والمخاطر المتعلقة بجائحة كوفید-19 
واالستجابة لھا. تمت إدارة استبیان للنساء المستجیبات یغطي أربعة 
مجاالت رئیسیة حول تجارب النساء فیما یتعلق بالتوزیعات، ال 
سیما في سیاق جائحة كوفید-19: توصیل المعلومات بشأن 
التوزیعات، ومشاعر الخوف أثناء عملیة التوزیع، ومخاطر 
اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین أثناء توزیع المساعدات، وأماكن 

اإلبالغ عن الشكاوى أو الحصول على الدعم. 

لقد فعلنا ذلك من خالل تطبیق نتائج المرحلة األولى من برنامج مساعدات التمكین، حیث حددت النساء والفتیات الّالجئات الطرق 
التي یمكن من خاللھا لعملیات التوزیع أن تعرضھّن وأقرانھّن لخطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین، وكیفیة الحدّ من ھذه المخاطر. 
عمل المعھد العالمي للنساء مع شركائھ التنفیذیین، أي منظمتّي كیر أردا في لبنان، ومع لجنة اإلنقاذ الدولیة ومنظمة الرؤیة العالمیة 
في أوغندا، لتكییف أدوات رصد التوزیع التي تستخدمھا المنظمات غیر الحكومیة بالفعل - مثل المراقبة أو "تقییمات السالمة"، 
واستبیانات الّرصد ما بعد التوزیع ومجموعات التركیز. بفضل إضافة أو تكییف بعض األسئلة، استطعنا قیاس التصورات القائمة 

على النوع االجتماعي للسالمة والمخاطر بشكٍل أفضل.  
من خالل توضیح كیفیة تنفیذ توصیات النساء والفتیات الّالجئات ضمن أنظمة التوزیع والرصد والتقییم الحالیة، تُظھر المرحلة 
الثانیة من برنامج مساعدات التمكین جدواھا في سیاقات الّالجئین. من خالل تكییف ھذه األدوات مع سیاقك الخاص واستخدامھا 
في برامج التوزیع الخاصة بك، فإنك تتخذ خطوات استباقیة لتحدید ومعالجة المخاطر المعروفة لإلستغالل واإلعتداء الجنسیین، 

ولضمان سالمة النساء والفتیات بدرجة أكبر.  
 

تشمل األدوات:  
 
تقییم السالمة: أداة لرصد عملیة التوزیع من خالل المراقبة، تُستخدم في كل موقع توزیع وفي جمیع أیام 
التوزیع. تزِّود عملیات تقییم السالمة الجھات الفاعلة في مجال التوزیع بفھم دقیق لتدابیر السالمة المعمول بھا 
ولتجربة متلقي المساعدات أثناء التوزیع. وقد تفید بشكٍل خاص في سیاق جائحة كوفید-19 ألنھا ال تتطلب 

التفاعل مع المستجیبین للمقابالت، وبالتالي یمكن إدارتھا بأقل قدر من المخاطر.  
 

 
استبیان نقطة التوزیع: استبیان قصیر جدًا یتم إجراؤه في موقع التوزیع ویسمح للمستجیبین بتقدیم مالحظات 
حول ما إذا كان التوزیع یُلبّي احتیاجاتھم، ویسألھم أیًضا عن مسائل السالمة التي قد ال یتمكنون من إخبارھا 
للمنظمات غیر الحكومیة أو مقدّمي الخدمات. تم تطویره استجابةً لـ كوفید-19، فضالً عن التفاعل المحدود 
للعدید من مقدّمي الخدمات مع السكان المتضررین، ال سیما النساء والفتیات، بسبب إغالق البرنامج واالعتماد 

على االتصاالت الرقمیة. ومع ذلك، یمكن تكییفھ لیتم إجراؤه عن بُعد أو بوصول محدود. 
 
 

ّضمن أسئلة مفّصلة حول مقبولیة العناصر  استقصاء األُسر المعیشیة: استقصاء یتم إجراؤه بعد التوزیعات، یت
ّلرصد ما بعد التوزیع الحالي الذي تستخدمھ المجموعة  َّوزعة وجودتھا واستخداماتھا. قمنا بتكییف استقصاء ا الم
المعنیة بالمواد الغذائیة في أوغندا ألنواع مختلفة من المساعدات، حیث أضفنا أو كی ّفنا أسئلة حول اإلستغالل 
واإلعتداء الجنسیین قبل وأثناء وبعد التوزیع، كما قمنا بتضمین مقیاس لمدى شعور متلقّي المساعدات باألمان 

أو الخوف في نقاط محددة أثناء عملیة التوزیع.   
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ّیسرة لمجموعات صغیرة من متلقّي المساعدات تُعقَد  مناقشات مجموعات التركیز: ھي عبارة عن مناقشات م
بعد التوزیع (مثالیًا، 5-6 أشخاص). تتیح ھذه األداة الفرصة للتعّمق في تجارب المجموعات المختلفة - التي 
تتوافق مع حیث العمر والجنس، باإلضافة إلى الخصائص األخرى ذات األھمیة السیاقیة - وتسمح لھم بمشاركة 

تصوراتھم ضمن مجموعة خاصة صغیرة.  
 

 
 

 

 

ّ ٍ ٍ "ال يڌـبع هذا النوع من التدخل نهجا تنازلڊا، ڊل إنه نهج تصاعدي يڊـدأ من القاعدة وڍتجه إ� ّ
ۣ لس الڊـعض � مـكـان ما وڍ فكرون أن نقاط ﮲ ﮴.  ڍج األع�. أشعر أنه ساعد الذـساء وهو فدڍد من نوعه

﮲ ّ التوزڍــــع ﮴� مخڊم بڊدي بڊدي لالـجئ﮲﮴ن تعا﮴ي من هذە المشاکل، وأنه ڍمكنهم م عالجتها ڊطدڍقة ﮲
﮲  ّ معينة، ﮴� ح﮲﮴ن قد ال تكون تلك ﮴� الحاجة الفعلڊة ع� األرض. نعم، قد تكون مشـكـلة، ولـكـنها ّ ّ قد ال تكون م  شـكـلة ملحة. ڊفضل عمل [فدڍق الڊـحث] ع� أرض الواقع، حددنا المشـكـالت ُ

والحلول معا . لقد عالجت تلك التوصڊات المشـكـالت الحقڊقڊة."  ٍ

﮴
﮲

﮴ ﮲ ﮴ ﮲ ﮴
-عضو � الفدڍق االسڌـشاري التقى الوطى � أوغندا  ﮲

 

 

 

 
 

مجلد مشترك لموارد مجموعة األدوات:  ّ
األدوات والملحقات المدرجة ھنا، باإلضافة إلى الملحقات اإلضافیة المذكورة 

في النص، متاحة عبر:  
 

 https://gwu.box.com/s/8b9cfloeemunjqd6gwrbae1ioss7vwse 

https://gwu.box.com/s/8b9cfloeemunjqd6gwrbae1ioss7vwse
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تحضیر فریقك الستخدام األدوات: التخطیط للتدریب والممارسة والتفكیر ودعم الموظفین  .III 
 

في المرحلة األولى من برنامج مساعدات التمكین، قادت النساء والفتیات الالجئات بحثًا نوعیًا مكثّفًا یضم أكثر من 250 امرأة 
ورجل وصبي وفتاة من الّالجئین والمجتمعات المضیفة في أوغندا ولبنان، باإلضافة إلى مخبرین رئیسیین من الحكومة والمجتمع 
المدني والجھات الفاعلة في مجال المساعدة وجماعات الدفاع عن حقوق المعوقین. تُظھر التوصیات ذات األولویة التي تلقّیناھا 
خبرة النساء والفتیات في كیفیة جعل التوزیعات أكثر أمانًا، وتم تفصیلھا في تقاریر النتائج والموجزات القطاعیة المتاحة على 

 الخاصة بموارد برنامج مساعدات التمكین.  صفحة الویب

بعض اإلجراءات التي توصي بھا النساء والفتیات تُعتبر "إصالحات سریعة" نسبیًا یجب أن تتوفر بالفعل، على سبیل المثال 
الخطوط المفصولة حسب الجنس لجمع المساعدات. قد تتطلّب بعض التوصیات األخرى مزیدًا من المناقشة والتخطیط للتنفیذ 
بطرق مفیدة للّسیاق، من شأنھا أن تدعم النساء والفتیات وال تعرضھن لمزید من مخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین. على 
سبیل المثال، التوصیة الرئیسیة التي تلقّیناھا ھي الحاجة إلى دعم النقل، أي عند التنقّل ألخذ المساعدات بأمان ثم العودة إلى 
ّتتعرض النساء والفتیات بشكٍل خاص لخطر اإلستغالل واإلعتداء  المنزل، ال سیما عند توزیع مساعدات ثقیلة أو ضخمة، وإال س
الجنسیین من قبل سائقي سیارات األجرة أو الدراجات الناریة، الذین یستغلون قوة نفوذ موقعھم. ومع ذلك، یختلف ما یستتبعھ ھذا 
النوع من الدّعم بین السیاقات وحتى ضمنھا. ال یعني ذلك أن األمر مستحیل، ولكن یعني أنھ من الضروري التشاور بشكٍل أوسع 

مع النساء والفتیات في مجالك البرنامجي والمشاركة في تصمیم خیاراً مجدیًا لدعم النقل.  

الخطوات التحضیریة 
 التنفیذ التدریب والممارسة التخطیط

ّحضر فریق البحث من  یجب أن یت
خالل... 
اختیار فریق التوزیع والرصد • 

والتقییم، والتأكد من وجود 
مندوبي إحصاء متطابقین 

جنسیًا 
تنفیذ توصیات برنامج • 

مساعدات التمكنیین لتحسین 
السالمة والمخاطر أثناء 

عملیات التوزیع 
إنشاء جدول زمني ووضع • 

خطة ألخذ العینات ألنشطة 
الّر صد والتقییم 

ینبغي تدریب موظفي الرصد والتقییم 
على... 
المفاھیم األساسیة للنوع • 

االجتماعي والعنف القائم على 
النوع االجتماعي واالستغالل 

واإلعتداء الجنسیین 
اعتبارات الرصد والتقییم في • 

الموضوعات الحساسة 
كیفیة استخدام أدوات البحث • 
كیفیة إحالة المشاركین • 

للحصول على الموارد والدعم 
كیفیة الوصول إلى موارد • 

رعایة الموظفین 

یجب على موظفي الّر صد والتقییم 
المشاركة في... 

استخالص المعلومات بشكٍل • 
منتظم مع المشرفین لضمان 
الجودة، واالستجابة الفوریة 

ألي حاالت یتم اإلبالغ عنھا 
ّلتأملي مع •  جلسات التفكیر ا

الفریق لتحدید األمور التي 
تجري على النحو السلیم 
والتغییرات المطلوبة بشكٍل 

استباقي 

 

التخطیط   .1

الخطوة األولى في التحضیر ألي عملیة توزیع ھي التخطیط الدقیق والتحضیر. في ھذه المرحلة، یجب على فریق البحث أوالً 
ّلرصد ما بعد التوزیع. یمكن للتوصیات الّصادرة عن المرحلتین األولى والثانیة  اختیار أعضاء الفریق الذین سیقومون بالتوزیع وبا
من برنامج مساعدات التمكین أن تزّود الجھات الفاعلة في مجال المساعدة بإجراءات وقائیة لتطبیقھا في توزیعاتھا كي تُعزز 
ّلرصد ما بعد  الشعور باألمان، وینبغي دمجھا خالل مرحلة التخطیط. إضافةً إلى ذلك، یجب أن یُخطط فریق البحث ألنشطة ا
التوزیع، وذلك بالبدء من أوقات إجراء التدریبات إلى أوقات جمع البیانات وتحلیلھا. ثّمة أداة تخطیط لمساعدتك في التأكد من 

 .  الملحق 7تواجد جمیع ھذه المكونات في مكانھا الصحیح، وھي متاحة في

 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid-resources
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"ڍمنحك کل تدرڍب فرصة تعلڊمڊة. ڍسألك الناس المذڍد من األسئلة، وڊالتا﮴� تتطرق إ� المذڍد 
ً ﮲ ٍ ٍ

من التفاصڊل والمعلومات. ولدڍك فدڍقا داعما ڍشارکك ﮴� کل عملڊة، مڎـالـ قڊـل کل تدرڍب، أو عند 
﮲ ﮴ ﮴ � ّ التخطڊط واإلرشاد حول كڊفڊة القڊام ڊـكـل جلسة. لقد طورت جميع هذە اإلرشادات مهارا﮴ي

." - عضو � فدڍق الڊـحث التابع ل�نامج  التڍـس﮴� وأشعر أن﮴ى أستطيع أن أقف وحدي وأقوم ڊالمهمة ﮲

ّ

۰ ﮴
﮲

﮴
﮲ ﮲ مساعدات التمكن � أوغندا  ﮴

 

 

 

 
 

 

التدریب والممارسة   .2

قبل تنفیذ رصد التوزیع، یجب اختیار فریق الرصد والتقییم وتدریبھ على المفاھیم األساسیة المتعلّقة بالنوع االجتماعي والعنف 
القائم على النوع االجتماعي، واالعتبارات األخالقیة واعتبارات السالمة إلجراء البحوث حول العنف القائم على النوع االجتماعي، 
وكیفیة استخدام األدوات، مع توفیر الوقت الكافي للممارسة. وضع فریق برنامج مساعدات التمكین دلیًال تدریبیًا للنوع االجتماعي 

 . الملحقات التابعة لھاوالمفاھیم األساسیة باإلضافة إلى دلیل لكل أداة من األدوات، وھي متاحة في 

 

"التدرڊب ع� استخدام األدوات هو العامل األهم لفهم هذە األدوات" . - عضو � فدڍق الڊـحث 

التابع ل�نامج مساعدات التمكن � لبنان  
﮴
﮲

﮴
﮲ ﮲ ﮴ ۰

 

 

 

 
 

ًسما في استخدام األدوات واستمارات الموافقة، فھي تُشعر فریق البحث بالراحة عند تیسیر األسئلة  ًصرا حا وتُعد الممارسة عن
واألنشطة. ذلك ضروري بشكٍل خاص للِفرق التي تفتقر للخبرة بطرح األسئلة حول الموضوعات الحساسة مثل العنف القائم على 
ُلمعلنة،  النوع االجتماعي واإلستغالل واإلعتداء الجنسیین. باإلضافة إلى األدوات، یجب أن تشمل الممارسة استمارات الموافقة ا
ُلمعلنة في التدریب. یجب أن تسیر الممارسة في سیناریوھات المشكالت أو المخاوف  كما ینبغي استعراض أھمیة الموافقة ا
المحتملة أثناء الرصد، مثل دخول الشخص أثناء إجراء المقابلة واالستماع إلیھا، أو أن یشعر أحد المشاركین بالتوتّر الشدید. توجد 
أمثلة عن استمارات الموافقة المقدمة من برنامج مساعدات التمكین، والتي یمكن للمنظمات غیر الحكومیة تكییفھا بشكٍل أكبر، في 
الملحق 5. ویمكن االطالع على المزید من المعلومات حول اعتبارات السالمة واالعتبارات األخالقیة لجمع البیانات حول العنف 

.   الملحق 6القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ في
 

التنفیذ   .3

ُّلتأملي والتعلم من بعضھم البعض  ّلرصد ما بعد التوزیع، یجب على فریق البحث افساح المجال للتفكیر ا أثناء تنفیذ التوزیع وا
وتطویر قدراتھم على جمع البیانات. بعد اكتمال جمع البیانات، یجب أن یعقد الفریق جلسة استخالص للمعلومات مع الفریق بأكملھ 
لجمع المعلومات الّالزمة لعملیتّي التوزیع والرصد التالیین. ویقوم من بعدھا فریق البحث بتحدید خطوات تحلیل البیانات وصیاغة 

لمجموعة األدوات على خطوات توّضح كیفیة تحلیل البیانات وكتابة النتائج لضمان نشر التوصیات كل ملحق التقریر. یحتوي 
واالستفادة منھا. 
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﮴� الواقع، تلك التوصڊات جاءت منهن [الذـساء والفتڊات الالجئات]؛ من خالل تنفڊذنا ّ
﮲ ّ لتوصڊاتهن، سڊكون األمر کما لو أننا استمعنا إليهن وفعلنا ما ڍمكن أن ڍساعدهن ﮴� ضمان ّ

سالمتهن أثناء توزڍــــع المساعدات." - عضو � فدڍق الڊـحث التابع ل�نامج مساعدات التمكن � ّ

أوغندا 
﮴
﮲ ﮲ ﮴ ۰ ﮴

﮲

﮴ �  لقد .ٍ "لقد کان مفڊدا للغاڍة، ألننا لم نكتف ڊـ ‘إذشاء أداة‘، ڊل كنا نتعلم ونفكر ونتمرن ونتغ
ً ّ ٍ کان أسلوڊا مفتوحا وفعاال للغاڍة للتطور ." - عضو � فدڍق الڊـحث التابع ل�نامج مساعدات ٍ

التمكن � لبنان 

۰ ﮴
﮲

﮴
﮲ ﮲ ﮴

 

 

 

 

 
 

 

النشر   .4

ِفرق التوزیع والرصد والتقییم والحمایة، إذ تساعدھم على التفكیر في الطرق التي  ّلرصد ما بعد التوزیع ضروریة ل تعتبر نتائج ا
قد تؤدي بھا برامج المساعدة عن غیر قصد إلى تعریض الّسكان المتضررین للخطر، وما ھي التعدیالت أو االستجابات الّالزمة 
لمعالجة ذلك. ُصممت األدوات للتصدّي لمخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین المعروفة على وجھ التحدید، باإلضافة إلى توفیر 
ّعما یجب االستمرار و/أو التوّسع بھ. تھدف األدوات إلى  الفرص لتحدید النواحي التي تعمل بالشكل الصحیح والبناء علیھا، فضالً 
مساعدة المنظمات على فھم التوزیع والمخاطر المتعلقة بالطوارئ في مجال االستجابة اإلنسانیة. تُستخدم النتائج لتقییم االحتیاجات 
وتكییف التوزیعات بھدف زیادة السالمة والحدّ من المخاطر الجدیدة و/أو القائمة، والتنسیق مع مقدّمي الخدمات استجابةً للفجوات 
اإلضافیة في معالجة قضایا اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین والعنف القائم على النوع االجتماعي بسرعة. لدعم ذلك، یجب نشر 
تقریر النتائج داخلیًا بین الموظفین والشركاء وكذلك على مجموعات التنسیق والجھات الفاعلة اإلنسانیة والمنتدیات األخرى ذات 
الصلة، مع ذكر توصیات تستھدف أدوار ومسؤولیات أصحاب المصلحة الرئیسیین. یؤدي وضع خطط عمل خالل ھذه 
االجتماعات، بحیث تشمل محاور تركیز واضحة وجداول زمنیة للعمل المستجیب، إلى تحسین المساءلة من خالل تمكین اتّخاذ 

إجراءات التتبع ضدھم.  

  

َّ
"ڍجب إضفاء الطابع المؤس﮴� ع� األدوات الموفرة من ِقڊـل جهة مانحة. من الجڊد ڌسلڊط 

۰�نامج. ڊعد مرور  الضوء ع� اعتڊـار دمج اإلستغالل واإلعتداء الجذـسي﮲﮴ن كجزء من "جودة" ال
﮴ ۰�نامج" من خالل دمج ﮲ 10 سنوات من األزمة السورڍة، من الصوري أن ترت﮴� ڊـ "جودة ال

﮲ ن." -عضو � الفدڍق االسڌـشاري التقى الوطى � لبنان  ﮴ ﮴اإلستغالل واإلعتداء الجذـسي
﮲

﮴ ﮲ ﮴ ﮲ ﮴
﮲

 

 

 

 
 

﮲

ّ
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ھام! نصائح للترجمة التحریریة والترجمة الفوریة 
 

تُعدّ االعتبارات اللّغویة حاسمة لضمان المساواة والجودة أثناء جمع البیانات في السیاقات اإلنسانیة. یجب تصمیم جھود الحمایة من اإلستغالل 
واإلعتداء الجنسیین مع مراعاة متحدثي اللّغات المھمشین، ویجب أن تكون النتائج متاحة باللّغات التي یفھمھا الناس. اللّغات الرسمیة لیست كافیة، 
وینبغي أن یؤخذ ذلك في االعتبار عند تعیین الموظفین وإعداد المیزانیة والتخطیط. ال ینبغي أن یُتوقع من الموظفین الوطنیین أن یُترجموا تحریریًا 
أو فوریا دون تدریب مسبق؛ فھم قد ال یتحدثون بجمیع لغات أو لھجات السكان المتضررین، مما یؤدي إلى ضعف جودة البیانات. فیما یلي بعض 

النصائح لمساعدتك في الترجمة التحریریة والترجمة الفوریة: 
ّ ُ ُ ً

 
قم بتقییم اللّغة (اللغات) ذات الصلة التي یتحدث بھا ویفھمھا السكان محط التركیز. اطرح أسئلة مثل، "ما ھي اللّغة الرئیسیة التي تتحدث بھا 1. 

ّفضل تلقّي المعلومات المكتوبة / المعلومات المنطوقة؟"، و"كیف تفِّضل تلقّي المعلومات؟"  ِ أسرتك في المنزل؟" أو "بأي لغة ت

قم بتعیین جامعي بیانات یتحدثون باللّغة (اللّغات) ذات الصلة. 2. 

عند تكییف األدوات، استخِدم لغة واضحة یمكن أن یفھمھا جامعو البیانات والمستجیبون. تأّكد من الكتابة بلغة واضحة وإیصال أھم المعلومات 3. 
ّسھل ذلك من عملیة الترجمة. للحصول على نصائح حول الكتابة بلغة  مباشرةً، وانتبھ إلى طول الجملة واختیار الكلمات ومستوى القراءة. سیُ

الذي وضعتھ منظمة مترجمون بال حدود.  ھذا الدلیل بسیطة، راجع 

من الضروري اعتماد الكلمات شائعة االستخدام أثناء الترجمة، ولكن مع ذلك، احرص على عدم اختیار المصطلحات التي تُعزز اختالل توازن 
القوى أو توحي أن المرأة أقل شأنًا. مثالً في وسط أوغندا، تُشیر كلمة "Malaya/ماالیا" إلى العاملین في مجال الجنس أو البغایا، ولكن لھا 
داللة سلبیة للغایة وتستخدم عادةً للتقلیل من تقدیر المرء لذاتھ. لن تكون ھذه الكلمة اختیاًرا جیدًا إذا أردت اإلشارة إلى العمل في مجال الجنس 
في االستبیان. قم بإجراء محادثات نقدیة مع أعضاء المجتمع لفھم دالالت مصطلحات معینة واسأل عن البدائل المحتملة لھا. ویُفید تعیین 

مترجمات إناث من المجتمع في الفریق!  

ترجمة األداة إلى اللّغة (اللّغات) ذات الصلة لتجنب وضع عبء الترجمة على جامعي البیانات. في حال تعذّرت الترجمة، فقم بإنشاء مسرد 4. 
مصطلحات على األقل. اطلب من المتحدثین األصلیین قراءة النسخة األصلیة من األداة وإبراز جمیع األجزاء التي قد یصعب تفسیرھا، ثم 

ناقش حلول الترجمة معھم وقم بتضمینھا في مسرد المصطلحات/العبارات. 

قُم بترجمة ارتدادیة لضمان الحفاظ على الكلمات الرئیسیة والمحتوى في الترجمة. 5. 

قم باختبار النموذج المترَجم مع جامعي البیانات والمجتمع محط التركیز. 6. 

قُم باستخالص المعلومات مع جامعي البیانات بانتظام أثناء عملیة جمع البیانات لمناقشة أي أسئلة أو مصطلحات تؤدي إلى االرتباك، واتّفقوا 7. 
معًا على حلول لھا. 

ُي كتبت بھا. 8.  اطلُب من المتحدث األصلي تدقیق تقریر التحلیل وأي نتائج أخرى باللّغات الت

 شارك التحلیل باللّغة (اللّغات) ذات الصلة مع المشاركین وأصحاب المصلحة المحلیین اآلخرین.9. 

 
المراجع: 

ٍكل فعّالمنظمة كارتونغ (CartONG) ومنظمة مترجمون بال حدود، •   .أكثر من 20 نصیحة لغویة لجمع البیانات في المجال اإلنساني بش
 . مبادرة بیانات اللغةمنظمة مترجمون بال حدود،• 
 مسارد مصطلحات مترجمون بال حدود. منظمة مترجمون بال حدود،• 
 . اكتب بوضوح: دلیل مترجمون بال حدود للكتابة بلغة واضحةمنظمة مترجمون بال حدود،• 
 الحصول على مشورة الموظفین على أساس خبرة موظفي برنامج مساعدات التمكین.• 

 

https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2020/04/Plain-Language_Write-Clearly.pdf
https://blog.cartong.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/2020_CartONG_TWB_infographic_language_tips_data_collection_with-links.pdf
https://translatorswithoutborders.org/language-data
https://translatorswithoutborders.org/twb-glossaries/
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2020/04/Plain-Language_Write-Clearly.pdf
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األدوات: استخدامھا وتحلیل البیانات التي تُنتجھا وتحویل ھذه النتائج إلى أفعال  .IV 
توفر األقسام التالیة نظرة عامة عن كل أداة: الغرض منھا، وكیف ومتى یتم استخدامھا، وكیفیة تحلیل واستخدام البیانات التي 

تُنتجھا. یوّضح الرسم البیاني أدناه النقاط التي یتم فیھا استخدام األداة.  

ّجراء  مالحظة: تتمتّع مجموعة األدوات ھذه بمستوى أساسي من المعرفة والخبرة في الرصد والتقییم في البیئات المتضررة 
النزاع. إذا كنت ترغب في االّطالع على أو اكتساب فھم أساسي لعملیات الرصد والتقییم قبل استخدام مجموعة األدوات ھذه، 

 الصادر عن دلیل أبحاث ورصد وتقییم العنف القائم على النوع االجتماعي ومجموعة أدوات للباحثین والممارسیناطلع على 
المعھد العالمي للنساء. 

ّ

 
عملیة رصد التوزیع 

 

 

التخطیط 
التدریب والممارسة 

 

 قبل
 التوزیع

 

 أثناء
 التوزیع

 
 تقییم السالمة

استبیان نقطة التوزیع 
 اإلشراف المنتظم والتفكیر التأّملي

 

 استقصاء األُسر المعیشیة
 مناقشات مجموعات التركیز

 إستخالص المعلومات

 بعد
 التوزیع

 

 
 

  
تساعدنا ھذه األدوات على رصد آراء متلقّي المساعدات، وخصوًصا النساء 

والفتیات، من حیث السالمة والمخاطر. 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdfhttps:/globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdfhttps:/globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
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أ. تقییم السالمة 
 

 
 

ألي غرض تُستخدم ھذه األداة؟ تقییم السالمة ھي أداة مراقبة تُستخدم لتحدید وتسجیل مخاطر السالمة في البیئة المعنیّة بطریقة 
ُمنظمة تدعم اتخاذ اإلجراءات لمعالجتھا. تم تصمیم أداة تقییم السالمة المشمولة في مجموعة األدوات ھذه لتحدید المخاطر المحیطة 
بعملیة التوزیع، والتي تؤثر على قدرة متلقي 
المساعدة على الوصول إلى المساعدة واستخدامھا 
ّضمن أسئلة متعلّقة بالمخاطر المعروفة  بأمان. تت
لإلستغالل واإلعتداء الجنسیین والعنف القائم على 
النوع االجتماعي، وتُتیح فرص لتسجیل طرق یتم 
من خاللھا اتخاذ إجراءات إیجابیة للحد من أو 
التصدّي لإلستغالل واإلعتداء الجنسیین. توفّر أداة 
تقییم السالمة طریقة منھجیة لتسجیل المالحظات 
حول المخاطر واإلجراءات الوقائیة، والتي یمكن 
استخدامھا بعد ذلك التخاذ اإلجراءات ورصد 
النواحي التي تعمل بشكٍل سلیم وتحسین التوزیعات 

المستقبلیة.  

"عملڊات تقيڊم السالمة مفڊدة للمساءلة 
لم ﮴ . ڍحدث ﮴ ﮴لى تقع حى لو  ولرصد األخطاء ا

﮴�ء، رڊما هناك من ينوي إرتـكـاب فعل ما،  ﮶
َ وعندما ڍعلم أنه مراقب من ڊعڊد من ِقڊـل ُ

شخٍص مجهول، فسڊمتنع عن فعل ذلك." - 

عضو � فدڍق الڊـحث التابع ل�نامج مساعدات 

التمكن � لبنان 

۰ ﮴
﮲

﮴
﮲ ﮲ ﮴

 

 

 

 
 

 
 

كیف یبدو شكلھا؟ ھذه األداة عبارة عن قائمة مرجعیة لألسئلة التي یجیب عنھا فریق الرصد والتقییم و/أو موظفي الحمایة من 
خالل التجول ومراقبة توزیع المساعدات بصریًا لتحدید مخاطر السالمة المحتملة المرتبطة بالتوزیع. وتتضمن قائمة من األسئلة 
التي تُرّكز على المعلومات والوصول والسالمة والكرامة والمساواة، مع إیالء اھتمام خاص للفئات الُمستضعفة. تُعتبر المالحظات 

ُلمفّصلة ضروریة لنجاح تقییم السالمة. یمكنك العثور على األداة في  الملحق 1.1الخطیّة وا
ّ

 

. في الملحق 1.1ب، قمنا بتضمین 
، وھي أداة لجمع البیانات مفتوحة المصدر. كوبوعینة عن كیفیة إدخال ھذه األداة في 

متى وأین یمكن استخدامھا؟ یمكن استخدام أداة تقییم السالمة أثناء عملیات توزیع المساعدات بكافة أنواعھا - سواء كانت صغیرة 
ِ ترد بعض  أو كبیرة، ویتم تسلیمھا مركزیًا أو على مستوى المنازل، في الداخل أو في مكان مفتوح - لرصد المخاطر المحتملة. قد

األسئلة غیر المتّصلة بنماذج توزیع معینة، وبالتالي یمكن تجاوزھا أو تكییفھا.  
 
ّموظفي الرصد والتقییم و/أو الحمایة الذین تم تدریبھم على استخدامھا وتسنّت  من یُدیر ھذه األداة؟ یجب إدارة ھذه األداة من قبل 

الملحق 1.2لھم الفرصة لممارسة استخدامھا. تتوفر مواد تدریبیة وإرشادات إضافیة حول أداة تقییم السالمة في 

 

. بالرغم من 
ّإال أنھ یُفّضل إنشاء فِرق  متوازنة جنسانیًا من شخصین كي ال یفّوتوا أي شيء، خصوًصا  إمكانیة إدارتھا من قبل شخٍص واحد، 
ُلمقیّمون أن یجتمعوا في مكاٍن خاص قریب لتسجیل المالحظات معًا في استمارة واحدة.  عند العمل في مواقع توزیع كبیرة. یمكن ل

كیف تتم إدارة ھذه األداة؟ یتم إجراء تقییم السالمة في كل موقع من مواقع التوزیع، ویُفّضل في كل یوم من أیام توزیع المساعدات 
ُلمقیّمون)، عادة سیًرا على األقدام، ویراقبون عملیة التوزیع والبیئة التي  ّجول المقَیّم (ا ًائما. یت ّإال أن ذلك قد ال یكون ممكنًا د ًیضا،  أ
ُلمقیِّمون بتسجیل  تتم فیھا. یوجد نموذج لتخطیط ومتابعة رصد تدقیق السالمة في الملحق 1.3. بعد المراقبة لبعض الوقت، یقوم ا
المالحظات بتكتُّم داخل األداة. یمكن القیام بذلك على الورق أو إلكترونیًا باستخدام ھاتف ذكي أو جھاز لوحي. كال الصیغتان 

  الملحق 1.1متاحتان في 

 

 

 

 وصیغة مجموعة أدوات كوبو في الملحق 1.1ب. 

https://www.kobotoolbox.org/
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االعتبارات األخالقیة: تعبئة االستمارات في مكاٍن خاص  
إحدى اإلعتبارات المھمة جدًا عند استخدام ھذه األداة ھي المراقبة أوالً، وتسجیل المالحظات الحقًا في 
مكاٍن خاص (على سبیل المثال، في مركبة، مكتب، أو منشأة تابعة لمنظمة غیر حكومیة). قد تؤدي تعبئة 
األداة أثناء التجول في موقع التوزیع إلى زیادة التوقعات، حیث قد یعتقد متلقي المساعدة أنك تُسجل أسماء 
أشخاص لیحصلوا على المساعدة، و/أو قد تثیر مخاوف متعلّقة بالسالمة في عملیات التوزیع في المناطق 
األقل أمانًا أو حیث یرتفع مستوى انعدام الثقة. لضمان الخصوصیة، من الضروري تعبئة االستمارات 
ُلمقیِّمون إلى االنتظار حتى نھایة الیوم لتسجیل  في مكاٍن خاص ولیس في األماكن العامة. ال یحتاج ا
المالحظات، بل یمكنھم التنحي جانبًا ضمن الموقع وتعبئة استمارة تقییم السالمة بشكٍل خاص بوجود 

ن األشخا دد األقّل  ال
 

كیف یتم تحلیل البیانات؟ یتم تجمیع بیانات تقییم السالمة من خالل فرز اإلجابات المحدودة (أي اإلجابة بـ "نعم" أو "ال") وقراءة 
المالحظات. یساعد تنزیل المالحظات أو إدخالھا إلى جدول بیانات في تحدید المواضیع باإلضافة إلى المساعدة في عملیات الفرز. 

ُ مفّصلة لتحلیل البیانات. یوفرالملحقان 1.4و1.5 یوفر  نماذج تقاریر لمشاركة النتائج بھدف  الملحق 1.6 إرشادات ونماذج
ّصرف بشأنھا.   الت

 
 

 
ِ

 اعتبار ھام لتحلیل البیانات
لیس علیك االنتظار حتى انتھاء التوزیع لتحلیل نتائج تقییم السالمة واتّخذ االجراءات بشأنھا - بل یجب 

تحلیلھا وإدراجھا في البرنامج بشكٍل مستمر. 

نظرة عن كثب: كیف استخدمت فرق برنامج مساعدات التمكین التي تعمل مع منظمة كیر في لبنان أداة تقییم 
السالمة لتحسین توزیع قسائم الوقود  

 
ّوزعت منظمة أردا ومنظمة كیر الدولیة في لبنان والمعھد العالمي للنساء مجموعات من  في شباط/فبرایر 2020، 
قسائم الوقود على 132 عائلة سوریة الجئة استوفت معاییر الضعف التي وضعتھا المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئین. لم یدعم ذلك االحتیاجات التي حددتھا االستجابة اإلنسانیة فحسب، بل كان أیًضا جزًءا من جھود برنامج مساعدات 
التمكین للحد من اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین في عملیات توزیع المساعدات من خالل تحدید عوامل الخطر (المرحلة األولى) 
وبناء األدلة بخصوص آلیات التوزیع والرصد األكثر أمانًا (المرحلة الثانیة). قام كل من المعھد العالمي للنساء، ومنظمة كیر 
ومنظمة أردا بتكییف أداة تقییم السالمة من أداة موجودة تُستخدم من قبل الجھات الفاعلة في مجال المساعدة مثل منظمة كیر ولجنة 
اإلنقاذ الدولیة، وقام المعھد العالمي للنساء بتدریب الموظفین على كیفیة إجراء عملیات تقییم السالمة بأمان وبشكٍل منھجي. تم 
إجراء تقییم السالمة في كل موقع توزیع من قبل فِرق مشتركة بین الوكاالت من الشریكین التنفیذیین (موظف واحد من منظمة 
أردا واآلخر من منظمة كیر). أجرى موظفو منّظمتي أردا وكیر توزیعین لمقارنة المنھجیة المعتادة التي یتم بھا تنظیم التوزیعات 
ُ مكیَّف بناًء على التوصیات التي قدمتھا النساء والفتیات الّالجئات السوریات خالل المرحلة األولى من  (خط األساس) بنموذج
الدراسة. ُوّزعت القسائم في الشھر األول عبر توزیع واسع النطاق ومستھدف في شھر شباط/فبرایر 2020 (خط األساس)، وتم 
توزیع قسائم الوقود للشھر الثاني على نفس العائالت عبر التوزیع على مستوى المنازل في نیسان/أبریل 2020. تُعدّ ھذه المنھجیة، 
التي تُعرف أیًضا بـ "توزیع المساعدات إلى أبواب المنازل"، إحدى التكییفات التي أوصت بھا الّالجئات والفتیات في المرحلة 

األولى لجعل التوزیعات أكثر أمانًا.  
 
بحلول ھذا الوقت، وصلت جائحة كوفید-19 إلى لبنان وتسببت في تأخیر بدء الرصد، إذ تم تكییف التدریب المباشر (الشخصي) 
ُلمخطط لھ من قبل المعھد العالمي للنساء لیُستبدَل باألسالیب البعیدة. ومع ذلك، لم تتغیّر منھجیة توزیع المساعدات إلى أبواب  ا
المنازل التي أوصت بھا النساء والفتیات في المرحلة األولى، والتي ُطبّقت على توزیع نیسان/أبریل 2020، ألنھا تتماشى مع 
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القیود المفروضة للحفاظ على الصحة والسالمة فیما یتعلّق بـ كوفید-19. تم استخدام معدات الوقایة الشخصیة واتّباع إرشادات 
التباعد االجتماعي، كما تم تكییف طرق رصد التوزیع. 

 
ُلمكیّفة للقسائم، وذلك في ثالثة مواقع مختلفة في شمال لبنان:  أُجریَت تسع عملیات تقییم للسالمة على كل من التوزیعات العادیة وا
ببنین والبیرة في قضاء عكار، ومدینة طرابلس في قضاء طرابلس. وثّقت عملیات تقییم السالمة المالحظات المتعلّقة بالوصول 
ُلمكیّف، أفادت عملیات تقییم السالمة في جمیع  والسالمة والكرامة والمساواة والمعلومات في التوزیعات المختلفة. أثناء التوزیع ا
المواقع عن اتخاذ تدابیر نشطة لمنع أو التخفیف من خطر التعرض لإلستغالل واإلعتداء الجنسیین، مثل مشاركة الخط الساخن 
لتل قّي التعلیقات مع قسیمة الوقود، والتأكید صراحةً أن القسائم مجانیة، وتوزیع قائمة بجمیع األماكن في جمیع أنحاء لبنان التي 
یمكن فیھا االستفادة من القسائم. في عكار على وجھ التحدید، عند زیارة امرأة متلقیة للمساعدة، سأل الفریق عن إمكانیة حضور 
الزوج على الرغم من وجود موظفین وموظفات. كما ساعدت تدابیر التباعد االجتماعي التي تم تنفیذھا بسبب كوفید-19، مثل 

تجنب أي اتصال مباشر عند تسلیم القسیمة، في الحدّ من التوتر والمخاطر. 

توجد مزید من المعلومات حول برنامج مساعدات التمكین في لبنان وأداة تقییم السالمة في تقاریر النتائج التجریبیة األولى 
على صفحة الویب الخاصة ببرنامج  و مجلد موارد مجموعة األدوات، والمتاحة في لبرنامج مساعدات التمكین في لبنانوالثانیة

. https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aidمساعدات التمكین عبر 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-CARE-EmpoweredAid-Lebanon-Results%20Report-remed.pdf
https://gwu.box.com/s/8b9cfloeemunjqd6gwrbae1ioss7vwse
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid
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ب. استبیان نقطة التوزیع 
 

مجاالت استبیان نقطة التوزیع 

توصیل المعلومات  * 

الخوف أثناء عملیة التوزیع * 

مخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین * 
أثناء توزیع المساعدات 

آلیات اإلبالغ والوصول إلى الخدمات * 

أنواع أخرى من العنف أو اإلساءة * 
المرتبطة بـ كوفید-19 

تدابیر السالمة الملحوظة في التوزیعات * 

ألي غرض تُستخدم ھذه األداة؟ استجابةً للجائحة، طّور فریق برنامج مساعدات 
ًصمما لیتم إدارتھ شخصیًا في نقطة التوزیع (یشار إلیھا  ًصیرا م التمكین استبیانًا ق
باسم "استبیان نقطة التوزیع"). استبیان نقطة التوزیع ھو استبیان مختصر یسمح 
للنساء والفتیات بتقدیم مالحظات حول ما إذا كان التوزیع یلبّي احتیاجاتھن، ویسألھّن 
أیًضا عن المشكالت المتعلقة بـ كوفید-19 والتي قد ال یتمكّن من إیصالھا إلى 
المنظمات غیر الحكومیة أو مقدّمي الخدمات بسبب القیود الجدیدة المفروضة على 
الخدمات والتنقل. سمحت ھذه األداة بجمع البیانات بسرعة - في وقت كانت فیھ 
العدید من النساء والفتیات محرومات من اآللیات المعتادة للتغذیة الراجعة والشكاوى 
- حول تأثیر كوفید-19 على وصول النساء والفتیات إلى المعلومات والمساعدات، 
وتجارب العنف (اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین وأشكال أخرى من العنف القائم 
على النوع االجتماعي)، والقدرة على طلب المساعدة والوصول إلى الخدمات. 
یساعد قُصر األداة على قضاء الموظفین والمشاركین الحد األدنى من الوقت في 
التفاعل، مع اتخاذ تدابیر وقائیة إضافیة (كإرتداء أقنعة الوجھ وترك مسافة جسدیة 
مع الحفاظ على الخصوصیة أیًضا). یمكن أیًضا استخدام استبیان نقطة التوزیع 
وتكییفھ بشكٍل أكبر لجمع المعلومات أثناء أنشطة البرنامج األخرى ولیس فقط في 
التوزیعات إذا شعر الفریق أن إجرائھ آمن وضروري، ویمكن استخدامھ خارج 

سیاق كوفید-19. تم تطویره واختباره كأداة مفتوحة، مع تحلیل اإلجابات نوعیًا لتطویر الفئات المغلقة في األداة النھائیة. یسمح 
ذلك بتحلیل أسرع وأسھل للبیانات التي تم جمعھا. 

 الملحق 2.1كیف یبدو شكلھا؟ یُعدّ استبیان نقطة التوزیع، في
ّ

، أداة استبیان قصیرة متعددة االختیارات تحتوي على أسئلة تغطي 
ًاال، ولكن یمكن اختصارھا بشكٍل أكبر حسب صلة  المجاالت المذكورة أعاله. تتألف أداة استبیان نقطة التوزیع المرفقة من 15 سؤ

السیاق. یوضح الملحق 2.1ب كیفیة إدخال ھذه األداة في كوبو، وھي أداة لجمع البیانات مفتوحة المصدر. 

متى وأین یمكن استخدامھا؟ یمكن استخدامھا إذا أراد الفریق جمع معلومات سریعة عن حالة النساء والفتیات في السیاقات التي 
یكون فیھا الوصول محدودًا بسبب الصحة العامة و/أو مخاوف تتعلق بالسالمة، مثل جائحة كوفید-19. تُدار في موقع التوزیع 
ّ مما ھو مطلوب للوصول إلى االحتیاجات األساسیة (التي كانت  ولیس في منازل المستجیبین، وذلك للحد من التنقّل والتفاعل أكثر

مھمة أثناء الوباء).  

 
من یُدیر ھذه األداة؟ تُدار األداة من قِبل فریق من 
مندوبات اإلحصاء اإلناث اللّواتي خضعن للتدریب 
على استخدام أداة استبیان نقطة التوزیع، والموجود 

. إذا اختار الفریق استخدام األداة على الملحق 2.2في 
المشاركین الذكور، فیجب أن یتطابق مندوبو 
اإلحصاء من حیث النوع االجتماعي. من الضروري 
ّلمة  ُلم جدًا توفیر التدریب على كیفیة إجراء المقابالت ا
بتأثیر الصدمات النفسیة، والممارسة على نطاق 

واسع باستخدام األداة.  
 

ّ

"مجرد طدح هذە األسئلة [﮴� اسڌـبڊان نقطة 

التوزڍــــع] جعل الذـساء والفتڊات ڍشعرن 

ڊاألمان. لقد شعروا أننا نهتم وتحاول القڊام 
. الالجئون ڍفتقدون ّ ۰﮴ي ونحميهن  ﮶ ڊ﮴�ء إڍجا

لعنص األمان." - عضو � الفدڍق االسڌـشاري 

﮲

﮴
﮲

﮴
﮲

﮴ ﮲ ﮴ التقى الوطى � لبنان ﮲

 

 

 

 
 

كیف تتم إدارة ھذه األداة؟ في موقع التوزیع، یتم اختیار أو إنشاء موقع یتبع تدفق التوزیع (أي محطة منفصلة بعد تلقي المساعدة) 
ویوفر خصوصیة صوتیة. ذلك یعني أن تكون على مسافة تمنع اآلخرین من سماع إجابات المشاركین، مما یسمح للمستجیبین 



 

19 

 

مناقشة أي قضایا حساسة براحة أكبر. یُفّضل أیًضا توفّر الخصوصیة المرئیة، إن أمكن. یوجد نموذج لتخطیط ومتابعة رصد 
استبیان نقطة التوزیع في الملحق 2.3. 

 
كیف یتم تحلیل البیانات؟ یمكن تحلیل البیانات في برنامج إكسل بعد تصدیرھا من كوبو. یمكن أیًضا تحلیلھا باستخدام برامج 
ّلكمي، مثل برنامج الحزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة (SPSS). للحصول على إرشادات وتوصیات وأمثلة حول كیفیة  التحلیل ا

. یتم بعد ذلك صیاغة نتائج التحلیل في تقریر یُلّخص مخاوف السالمة الرئیسیة التي حددتھا إجراء التحلیل، راجع 
النساء والفتیات. للحصول على نموذج تقریر وأمثلة حول كیفیة كتابة النتائج، راجع

الملحق 2.4
 الملحق 2.5. 

نظرة عن كثب: كیف استخدم برنامج مساعدات التمكین من استبیان نقطة التوزیع 

 

مالحظة تقنیة: استخدام برنامج الحزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة  
إن أردت، یمكن تحلیل البیانات باستخدام برنامج الحزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة. قد یساعد 
استخدام برنامج الحزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة في تبسیط عملیة التحلیل عند جمع كمیات كبیرة 
ّشكل استخدامھ تحدیًا لمن ال یملك خبرة مسبقة في استخدامھ. تتوفر المزید  من البیانات. ومع ذلك، قد یُ

.  الملحق 2.4من المعلومات واإلرشادات في 

 

ّ طور فریق برنامج مساعدات التمكین مع لجنة اإلنقاذ الدولیة في أوغندا أداة استبیان نقطة التوزیع،  في نیسان/ أبریل 2020،
حیث تغیّرت الخطط وقررنا إجراء توزیع مجموعات لوازم النظافة الشخصیة النسائیة على الرغم من القدرة على الحصول على 
َّدرب والتابع  ِقبل فریق حمایة وتمكین المرأة الُم تجربة كاملة النطاق بسبب قیود كوفید-19. تمت إدارة استبیان نقطة التوزیع من 
للجنة اإلنقاذ الدولیة باإلضافة إلى المتطوعین المجتمعیین الذین دعموا الترجمة في كل موقع توزیع وركزوا على أربعة أسئلة 
رئیسیة حول معلومات التوزیع والتواصل، والخوف أثناء عملیة التوزیع، ومخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین، والوصول 
إلى آلیات الشكوى والخدمات. ضمن كل مجموعة من 20 امرأة وفتاة كانوا في موقع التوزیع، تم اختیار كل امرأة رابعة للمشاركة 
في استبیان قصیر من أربعة أسئلة، أي تألّفت العینة اإلجمالیة من 176 امرأة. انتقل موظفو لجنة اإلنقاذ الدولیة والمترجم 
والمستجیب بعد ذلك إلى مكان خاص الستكمال االستبیان. لم تشمل العینة أي فتاة، إذ أُخذت الموافقة مباشرةً قبل إجراء المقابلة 
ولم یتمكن فریق البحث من ضمان وجود أحد الوالدین أو الوصي في الموقع للموافقة على مشاركتھا في االستبیان. لم تُجمع أي 
َستغرق مع كل مستجیب، ولكن تم تسجیل المنطقة ومركز النساء الذي  ُلم بیانات دیموغرافیة أو وصفیة، وذلك لتقلیل مقدار الوقت ا
حدث فیھ التوزیع. بسبب تدابیر السالمة الخاصة بـ كوفید-19، لم تشارك باالستبیان أي مجموعات أخرى باستثناء متلقّي 

المساعدات.  

وعلى نحو مماثل في لبنان، أجرى فریق البحث استبیان نقطة التوزیع أثناء توزیع الطرود الغذائیة التي نظمتھا منظمتّي كیر وأردا 
بین مجموعة مستھدفة من الّالجئین السوریین في قضاء عكار الذین استوفوا معاییر الضعف التي وضعتھا المفوضیة السامیة 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئین. ولكن بسبب األحوال الجویة الصعبة، لجأ الفریق إلى إجراء إحصاء وسأل جمیع النساء اللّواتي 
حضرن التوزیع ونفذن استبیان نقطة التوزیع، أي 38 امرأة بالغة (12٪ من 320 امرأة مشموالت في التوزیع؛ 218 في المحمرة 
و102 في الساحل) حضرن توزیع المواد الغذائیة في موقعین: مستوطنات غیر خاضعة لإلدارة في ساحل عكار (250 عائلة)، 

والمخیمات الخاضعة لإلدارة في المحمرة في عكار (250 عائلة).   

ًظرا ألن االستبیان األصلي تألّف من خمسة أسئلة مفتوحة،  تم تصدیر البیانات من كوبو إلى جدول بیانات برنامج إكسل لتحلیلھا. ن
ُلمصدَّر، ثم تم احتساب مدى تكرار ذكر الموضوعات المشفرة من  فقد تم تشفیر البیانات نوعیًا في جدول بیانات برنامج إكسل ا

قِبل متلقي المساعدات.  

ّإال أن تركیزھا على السالمة  على الرغم من أن األداة كانت قصیرة جدًا ألسباب تتعلق بالسالمة الخاصة بفیروس كوفید-19، 
ًدرا على التقاط مخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین/ العنف القائم على  والمخاطر یعني أن استبیان نقطة التوزیع كان ال یزال قا
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النوع االجتماعي ومشاعر الخوف أثناء عملیة التوزیع في كل من لبنان وأوغندا. في الواقع، أثبت ھذا االستبیان القصیر الذي تم 
إجراؤه في موقع التوزیع أنھ أداة فعّالة للغایة في فھم تصورات األمان والخوف أثناء عملیة التوزیع فیما یتعلّق باإلستغالل 
واإلعتداء الجنسیین والعنف القائم على النوع االجتماعي، وكذلك فھم كیفیة تغیر ھذه المخاطر مع ظھور جائحة كوفید-19. سلّطت 
النتائج الضوء على الحاجة إلى الوصول إلى الخدمات حتى في ظّل الظروف الصارمة للجائحة، حیث أبلغت النساء والفتیات عن 

قلّة فرص الوصول إلیھا.  

 برنامج مساعدات توجد مزید من المعلومات حول برنامج مساعدات التمكین في لبنان واستبیان نقطة التوزیع في نتائج تقاریر
وعلى صفحة الویب  في مجل د موارد مجموعة األدوات  المتاحة وبرنامج مساعدات التمكین في أوغندا،التمكین في لبنان،

الخاصة ببرنامج مساعدات التمكین عبر 
ّ

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid .

 

 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-CARE-EmpoweredAid-Lebanon-Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-CARE-EmpoweredAid-Lebanon-Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf
https://gwu.box.com/s/8b9cfloeemunjqd6gwrbae1ioss7vwse
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid
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  استقصاء األُسر المعیشیة. ج
 

 

ألي غرض تُستخدم ھذه األداة؟ یمكن استخدام االستقصاءات على مستوى األسرة لجمع معلومات متعمقة كجزء من تقدیر 
االحتیاجات أو الرصد والتقییم أو البحث. تم تكییف أداة االستقصاء المضمنة ھنا من األداة التي استخدمتھا المجموعة المعنیة 
بالمواد الغذائیة في أوغندا للرصد ما بعد التوزیع، أي یتم إدارتھا بعد توزیع المساعدات. والغرض منھا ھو تقییم تصورات متلقّي 
المساعدات ورضاھم عن توزیع المساعدات، بما في ذلك الشعور بالخوف أو األمان المحیط بالجوانب المختلفة لتوزیع المساعدات، 
باإلضافة إلى التعلیقات بشأن جودة ومقبولیة العناصر الموزعة. قام فریق برنامج مساعدات التمكین بتكییف بعض األسئلة عن 
طریق إعادة صیاغتھا و/أو إضافة خیارات لإلجابة، وإضافة أسئلة أخرى لتعكس مجاالت مخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین 
(المبنیة على نتائج المرحلة األولى) والتي لم یتم التقاطھا بالفعل. وبالتالي، أصبحت األداة اآلن أكثر مالءمة في التحدید االستباقي 
لمخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین المعروفة وإجراءات التخفیف من اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین المتعلق بتوزیعات 
ٍكل أفضل. اعتمادًا على طرق أخذ العینات المستخدمة، قد تكون النتائج قابلة للتعمیم على أجزاء أكبر من السكان.   المساعدات بش

كیف یبدو شكلھا؟  یتكّون ھذا االستقصاء من سبعة أقسام بمتوسط 4-24 سؤال في كل منھا، وتغطي المجاالت التالیة: خصائص 
األسرة المتلقیة للمساعدات، حریة التنقّل، توزیع المساعدات والوصول إلى المساعدات، استخدام المساعدات، التسجیل والرضا، 

. في الملحق 3.1ب، قمنا بتضمین عیّنة عن 3.1الملحق الخوف واألمان، والشكاوى والتعلیقات. ویمكن االطالع على األداة في 
كیفیة إدخال ھذه األداة في كوبو، وھي أداة لجمع البیانات مفتوحة المصدر. 

متى وأین یمكن استخدامھا؟ تُستخدم االستقصاءات عادةً على مستوى األسرة من خالل مقابالت فردیة مع عینة یتم اختیارھا، 
على النحو األمثل، بطریقة تمثل المجموعة األكبر من متلقّي المساعدات. في التوزیعات األصغر نطاقًا، یمكن استقصاء جمیع 
المتلقّین (یُعرف باإلحصاء). یجب إجراء االستقصاء في مدة ال تزید عن أسبوع إلى ثالثة أسابیع بعد توزیع المساعدات لتجنّب 
ًظرا إلجرائھ بعد التوزیع، یستطیع إلتقاط معلومات حول السالمة والمخاطر عند نقل المساعدة إلى  "التذّكر الخاطئ" أو النسیان. ن

المنزل من موقع التوزیع، وعند السعي إلى تخزین المساعدات أو استخدامھا بأمان.  
 
ًظرا لطبیعة األسئلة الحساسة، یجب إجراء االستقصاء في مكان خاص لتجنُّب المقاطعة. للحصول على مواد تدریبیة وإرشادات،  ن

. للحصول على إرشادات مفّصلة حول االعتبارات األخالقیة واعتبارات السالمة الھامة عند إجراء أي الملحق 3.2قم بزیارة 
ألبحاث ورصد وتقییم العنف القائم على النوع االجتماعي ومجموعة أدوات للباحثین االستقصاء، راجع دلیل المعھد العالمي للنساء 

  والممارسین.

 

"﮴� ڊعض األحڊان، ال يهم امتالك أداة أقص، ڊل امتالك أداة تلتقط معظم المعلومات ال﮴ى ﮲

تحتاج ها." - عضو � فدڍق الڊـحث التابع ل�نامج مساعدات التمكن � أوغندا 

﮴

﮴

من یُدیر ھذه األداة؟ تُعتبر ھذه أداة أكثر تعقیدًا، وبالتالي یجب توفیر درجة أعلى من التدریب والممارسة للموظفین. یجب أن 
یشمل التدریب الموضوعات المطلوبة لجمیع أدوات الرصد والتقییم، مثل المفاھیم األساسیة للعنف القائم على النوع االجتماعي 
واإلستغالل واإلعتداء الجنسیین، وجمع البیانات بطریقة أخالقیة (بما في ذلك المسائل الخاصة باالستقصاءات)؛ وكذلك التدرب 
ّ معمقة  ًظرا ألنھا أداة إلجراء مقابلة على استخدام األداة نفسھا وكیفیة جمع البیانات باستخدام الوسائل الورقیة أو اإللكترونیة. ن
ّلمة بتأثیر الصدمات  ُلم تحتوي على معلومات حول مواضیع حساسة، یجب أیًضا تدریب الموظفین على مھارات إجراء المقابالت ا

. یجب أن یتألف فریق مندوبي اإلحصاء الذین الملحق 3.2النفسیة. كما ذُكر أعاله، یمكن االّطالع على أدلة تیسیر التدریب في 
ّ یمكن الموظفات اإلناث من مقابلة متلقیات  ِ یدیرون األداة من الذكور واإلناث (بما یتناسب مع التوزیع بین المستجیبین)، مما
المساعدات اإلناث والموظفین الذكور من مقابلة متلقي المساعدات الذكور. اعتمادًا على الخصائص الدیمغرافیة لعیّنة السكان، قد 
تبرز الحاجة أیًضا إلى المترجمین، وفي ھذه الحالة یجب تدریبھم جنبًا إلى جنب مع مندوبي اإلحصاء كأعضاء منتسبین بالكامل 

إلى فریق جمع البیانات. 

ّ

﮲ ﮲ ﮴ ۰ ﮴
﮲

 

 

 

 
 

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdfhttps:/globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdfhttps:/globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
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كیف تتم إدارة ھذه األداة؟ یفضل إدارة األداة من قبل مندوبي اإلحصاء المتطابقین مع حیث النوع االجتماعي وجھاً لوجھ على 
مستوى األسرة. من األسھل بناء عالقة وثقة لمناقشة الموضوعات الحساسة، مثل العنف القائم على النوع االجتماعي واإلستغالل 
واإلعتداء الجنسیین، وبالتالي تكون جودة البیانات أعلى عادةً عند إجراء االستقصاءات شخصیًا. أثناء جائحة كوفید-19، أصبح 
من الضروري إجراء االستقصاء عبر الھاتف لتقلیل االتصال الشخصي واحتمال العدوى. أدّى ذلك إلى جمع بیانات منخفضة 
ًظرا ألن المخاطر المحتملة إلجراء الدراسات االستقصائیة شخصیًا تفوق فوائدھا. یتوفر  ّإال أنھ كان النھج األكثر فاعلیة ن الجودة، 

نموذج لتخطیط ومتابعة رصد تدقیق السالمة في الملحق 3.3. 

كیف یتم تحلیل البیانات؟ یبدأ التحلیل بوضع خطة: تم تضمین نموذج خطة التحلیل في الملحق 3.4 ومثال لخطة التحلیل المكتملة 
في الملحق 3.5، ویمكن إیجاد إرشادات مفّصلة حول كیفیة تنزیل بیانات استقصاء األُسر المعیشیة وتنظیفھا وإعادة ترمیزھا 

. یجب تحلیل البیانات التي تم جمعھا بواسطة أداة استقصاء األُسر المعیشیة من قبل موظف مدرب على الملحق 3.6وتحلیلھا في 
ّلكمیة. للحصول على إرشادات وتوصیات وأمثلة حول كیفیة إجراء التحلیل بواسطة برنامج  الرصد والتقییم أو تحلیل البیانات ا

؛ وللحصول على مجموعة بیانات للممارسة، راجع الملحق 3.7إكسل وبرنامج الحزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة، راجع 
.  الملحق 3.9. نماذج إعداد التقاریر لكتابة النتائج موجودة فيالملحق 3.8

 
 

 نظرة عن كثب: كیف استخدم برنامج مساعدات التمكین استقصاء األُسر المعیشیة
طبّق فریق برنامج مساعدات التمكین توصیة رئیسیة من نتائج المرحلة األولى - وھي زیادة عدد العامالت اإلناث 
في مجال اإلغاثة (الموظفات والمتطوعات من المجتمع المحلي) في موقع التوزیع - ضمن إحدى عملیات التوزیع 
العام لألغذیة من قِبل برنامج األغذیة العالمي التي تنظمھا منظمة الرؤیة العالمیة في مخیم بیدي بیدي لّالجئین في 
أوغندا. تمت زیادة عدد العامالت اإلناث في مجال المساعدات في إحدى نقاط توزیع المواد الغذائیة، بینما حافظت نقاط توزیع 
المواد الغذائیة األخرى على المزیج االعتیادي من الموظفین والموظفات، مما سمح بمقارنة نتائج رصد التوزیع لمعرفة المزید 
عن فعالیة ھذه التوصیة في زیادة السالمة و/أو تقلیل تصورات المخاطر، ال سیما بین النساء والفتیات المتلقیات للمساعدة. 
ُلمكیّف (مع المزید من العامالت اإلناث في مجال اإلغاثة)  وبالتالي، أُخذت عینات من نتائج استقصاء األُسر المعیشیة في الموقع ا
ُلمكیّفة)، لمقارنة اإلجابات المتعلقة بالمخاطر  بطریقة تُتیح مقارنتھا بنتائج االستقصاءات التي أجریت في المواقع األخرى (غیر ا

والسالمة والرضا عن عملیة توزیع المساعدات.  
 
قدم اثنان من أعضاء فریق البحث التابع لبرنامج مساعدات التمكین من المعھد العالمي للنساء واثنان من لجنة اإلنقاذ الدولیة في 
أوغندا تدریبًا تفصیلیًا على استخدام أداة استقصاء األُسر المعیشیة ألعضاء فریق التوزیع - عن بُعد عبر تطبیق زوم (بسبب قیود 
السفر المتعلّقة بـ كوفید-19) وشخًصا في أوغندا. تركز التدریب على مفاھیم النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع 
االجتماعي، بما في ذلك اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین، ومبادئ البحث التشاركي والتركیز على النساء والفتیات، وأخالقیات 
البحث، وأداة استقصاء األُسر المعیشیة، وطرق جمع البیانات (بواسطة أجھزة لوحیة من كوبو)، وبروتوكوالت اإلحالة، 
وإجراءات السالمة المتعلقة بالحمایة من اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین/كوفید-19. تدرب أعضاء الفریق على الحصول على 

الموافقة الُمعلنة وإدارة أداة استقصاء األُسر المعیشیة.  

َّوزعة من خالل نقطة توزیع المواد الغذائیة، واحتسب العینة بناًء  قام فریق البحث بإعداد قائمة بجمیع متلقي المواد الغذائیة الم
ُلمتّبعة عادةً من منظمة الرؤیة العالمیة، مستھدفًا تقریبًا 682 مستجیبًا (حوالي 3٪ منھم في نقطة توزیع المواد  على الطریقة ا
الغذائیة المكیُفة و1٪ في نقاط توزیع المواد الغذائیة األخرى، أقل مما ھو موصى بھ، نظراً إلى حجم العینة الذي یعتبر ممكنًا 
بموجب قیود كوفید-19). بمجرد تحدید عدد العینة، تم اختیار األُسر من خالل تجمیعھا أوالً في القرى، وقام مندوبو اإلحصاء 
ّستمروا في  بتحدید وتخصیص األرقام للمنازل داخل كل قریة، ثم استخدموا جدول األرقام العشوائیة الختیار األُسرة األولى، وا
أخذ العینات بناًء على فترات زمنیة محددة. ُطلب من فرد األُسرة الذي حضر توزیع الغذاء المشاركة، كما ُطلبت منھ الموافقة 
الُمعلنة قبل الشروع في االستقصاء مع األشخاص الذین أعطوا موافقتھم. كان مندوبو اإلحصاء متطابقین مع المستجیبین مع حیث 
ِقبل مترجمین حسب الحاجة. انتھت دورة التوزیع في 3 حزیران/یونیو 2020 وأُجریَت  النوع االجتماعي ومصحوبین من 

االستقصاءات بین 30 یونیو/ حزیران و11 تموز/یولیو 2021. 
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توفرت مسارات اإلحالة ألي متلٍق أعرب عن حاجتھ إلى الخدمات اإلنسانیة و/أو أشار إلى االفتقار إلى األمان، أو الحاجة إلى 
الدعم النفسي االجتماعي، أو إلى الحمایة من اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین أو العنف القائم على النوع االجتماعي. كما تم تزوید 
المتلقّین بمعلومات حول كیفیة تقدیم الشكاوى حول توزیع المساعدات من خالل اآللیات القائمة، مثل الخط الساخن للمفوضیة 
السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین. وتوفرت معلومات عامة حول التعلیقات بشأن المساعدة وآلیات اإلبالغ عن الحمایة من 

اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین، وتدابیر الدعم والسالمة المتعلقة بـ كوفید-19، كجزء من كل مقابلة. 

ُوكتبت النتائج في تقریر تمت مشاركتھ داخلیًا مع فریق التوزیع ووكاالتھم على نطاق أوسع. ستُستخدم النتائج  تم تحلیل البیانات 
للمساعدة في زیادة التوعیة في عملیات التوزیع المستقبلیة، مثل ضمان وجود الخطوط المفصولة حسب الجنس في التوزیعات، 

وزیادة مواد التوعیة حول الحمایة من اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین في موقع التوزیع.  

برنامج مساعدات تتوفر مزید من المعلومات حول برنامج مساعدات التمكین في أوغندا وأداة االستقصاء في نتائج تقاریر 
 وعلى صفحة الویب  مجلد موارد مجموعة األدوات المتاحة في وبرنامج مساعدات التمكین في أوغندا،التمكین في لبنان،

 . https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aidالخاصة ببرنامج مساعدات التمكین عبر 

 

  

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-CARE-EmpoweredAid-Lebanon-Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-CARE-EmpoweredAid-Lebanon-Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf
https://gwu.box.com/s/8b9cfloeemunjqd6gwrbae1ioss7vwse
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid
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د. مناقشات مجموعات التركیز  
 

 

ألي غرض تُستخدم ھذه األداة؟ یمكن استخدام مناقشات مجموعات التركیز لجمع البیانات النوعیة التفصیلیة من السكان 
المتضررین كجزء من تقدیر االحتیاجات أو رصد البرنامج أو التقییم أو البحث. قمنا بتكییف أداة مناقشات مجموعات التركیز 
ّلرصد ما بعد التوزیع. الغرض من ھذه األداة ھو تقییم مستوى الرضا  حالیة یستخدمھا شركاؤنا من المنظمات غیر الحكومیة في ا
لدى متلقي المساعدات عن توزیع المساعدات، بما في ذلك الوصول والجودة ومسائل السالمة. أضفنا بالتعدیالت أسئلة إضافیة 
حول مشاعر الخوف و/أو األمان لدى المستجیبین أثناء جوانب مختلفة من عملیة التوزیع، باإلضافة إلى توصیات حول كیفیة 
التخفیف من ھذه المخاطر بشكٍل أفضل. على وجھ التحدید، تھدف ھذه األداة الُمكیّفة اآلن إلى تحدید مخاطر اإلستغالل واإلعتداء 

الجنسیین المعروفة ومعالجتھا بشكٍل استباقي، باإلضافة إلى رصد الوصول إلى التوزیع والجودة والرضا بشكٍل عام.  
 
كیف یبدو شكلھا؟ أداة مناقشات مجموعات التركیز ھي عبارة عن دلیل مناقشة شبھ منظم یتضمن سلسلة من 17 سؤاالً، وتُستخدم 
لتقییم تصورات المشاركین وتعلیقاتھم حول المساعدة التي تلقوھا وعملیة التوزیع بشكٍل عام. تستخدم األداة تمارین تشاركیة مثل 
القوائم والتصنیف والقصص المفتوحة ("المقاالت القصیرة")، باإلضافة إلى األسئلة العامة المفتوحة، لتسھیل المناقشة حول اآلثار 
اإلیجابیة والسلبیة للمساعدة المتلقاة، ومستویات الرضا أو األمان الخاصة بجمیع نقاط عملیة التوزیع، مع إجراء تعدیالت لتحسین 
تقییم المخاطر المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي واإلستغالل واإلعتداء الجنسیین، وتوصیات لتعزیز السالمة في 

. الملحق 4.1عملیات التوزیع وفي محیطھا. یمكن االطالع على األداة في 
 
ّلتعمق بفھم القضایا الحساسة مثل ااإلستغالل واإلعتداء  متى وأین یمكن استخدامھا؟ یمكن عقد مجموعات التركیز إذا أراد الفریق ا
الجنسیین والعنف القائم على النوع االجتماعي. تُقام مجموعات التركیز فقط إذا كان إنشاء مجموعات من األشخاص آمنًا، وعند 
ًوما عقد مجموعات التركیز في  ّدربون جیدًا إلدارتھا. كما ھو الحال مع استقصاء األُسر المعیشیة، یجب عم توفر موظفون م

ُّذكر الخاطئ.  غضون 1-3 أسابیع من التوزیع لتجنّب الت
 
من یُدیر ھذه األداة؟ یتم تیسیر مناقشات مجموعات التركیز من قبل مدیر المناقشة، أو "المیسر"، ویدعمھ شخٌص مكلّف بتدوین 
المالحظات، وإذا لزم األمر، مترجم. تعد ھذه األدوار الداعمة أساسیة، حتى مع استخدام أجھزة التسجیل الصوتي، إذ یمكنھا أیًضا 
المساعدة في التقاط االستجابات المكتوبة و/أو المرئیة (الفئات التي ینخفض فیھا معدل اإللمام بالقراءة والكتابة) على األلواح 
الورقیة القّالبة أثناء التمارین التشاركیة. یجب أن یحصل جمیع الموظفین المشاركین في إدارة مجموعات التركیز، بما في ذلك 
المترجمین ومدِّوني المالحظات، على تدریب في نفس الموضوعات المطلوبة بشكٍل عام لكل أداة رصد مثل المفاھیم األساسیة 
للعنف القائم على النوع االجتماعي واإلستغالل واإلعتداء الجنسیین واألخالقیات والسالمة بما في ذلك عملیات الموافقة 
وبروتوكوالت اإلحالة. كما ھو الحال مع أدوات االستقصاء، من الضروري أیًضا بالنسبة للمجموعة المركزة توفیر التدریب على 
ُّلتمرن على استخدام األداة بشكٍل مكثف مع أي معدات سیتم  ّلمة بتأثیر الصدمات النفسیة، وا ُلم كیفیة إجراء المقابالت/التسھیالت ا

الملحق استخدامھا، مثل أجھزة التسجیل الصوتي ودفاتر المالحظات واأللواح الورقیة القّالبة وأوراق المالحظات الالصقة. راجع 
ّالطالع على موارد التدریب. یجب أن تدار األداة بواسطة میّسر ومدِّون مالحظات ومترجم إما متطابقین حیث النوع 4.2  ل

االجتماعي أو في مجموعات مختلطة جنسیًا، أو فریق تیسیر مؤلف من نساء فقط. 

 مالحظة تقنیة: ما الحاجة إلى مدِّون المالحظات؟ 
ًضرا.  حتى عندما یتم تسجیل مناقشات مجموعات التركیز، یجب أن یكون مدِّون المالحظات حا
یمكن لمدِّون المالحظات مساعدة مدیر المناقشة في تسھیل المناقشة من خالل تولّي أمر التسجیل 
والجوانب التقنیة األخرى. باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یساعد مدِّون المالحظات في تجمیع 
وتحلیل النقاط الرئیسیة عند مشاركتھا في المناقشة، ویمكنھ توفیر سجل للمحادثة في حال فقدان 

التسجیل أو ضعف الجودة.  
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كیف تدار األداة؟ من المھم جدًا "تقسیم" المشاركین، أي جمع األفراد الذین یتشاركون الخصائص نفسھا ذات الصلة لسیاقھم معًا. 
غالبًا ما یتم ذلك على أساس الجنس والفئات العمریة، ولكن في بعض السیاقات، على سبیل المثال، قد یلزم فصل النساء غیر 
المتزوجات عن النساء المتزوجات. یساعد تقسیم المجموعات بھذه الطریقة على شعور المشاركین براحة أكبر في مشاركة آرائھم 
وتعلیقاتھم أمام بعضھم البعض. یجب إجراء مناقشات مجموعات التركیز في أماكن خاصة لتجنُّب المقاطعة. للمزید من المواد 

.  الملحق 4.3، ولالّطالع على كیفیة تتبع البیانات، قم بزیارةالملحق 4.2التدریبیة واإلرشادات، قم بزیارة 
 
كیف یتم تحلیل البیانات؟ یجب تسجیل جمیع مناقشات مجموعات التركیز باستخدام جھاز تسجیل صوتي أو أي جھاز آخر. 
باستخدام أسئلة المقابلة كدلیل، یجب على فریق البحث االستماع إلى التسجیالت وتدوین المالحظات حول الموضوعات المذكورة 
بشكٍل متكرر. یجب على فریق البحث أیًضا تدوین االقتباسات المحددة التي تمثل ھذه الموضوعات. طریقة التحلیل ھذه بسیطة 
ولكنھا فعّالة ویمكن تطبیقھا في بیئات مختلفة. لمزید من اإلرشادات حول تحلیل مناقشات مجموعات التركیز ولالّطالع على 

. یمكن العثور على نموذج وأمثلة لتقاریر نتائج مناقشات الملحق 4.5 والملحق 4.4نموذج وأمثلة جدول بیانات التحلیل، قم بزیارة 
. الملحق 4.6مجموعات التركیز في 

 
 
تحلیل البیانات   مالحظة تقنیة:  خدمات التدوین اللّفظي وبرامج

إذا سمحت المیزانیة، یمكن استخدام خدمات التدوین اللّفظي وبرامج تحلیل البیانات النوعیة (مثل 
برنامج دیدوس أو برنامج انفیفو) لتسھیل تحلیل البیانات. تعتبر ھذه مثالیة للحاالت حیث توجد كمیات 

كبیرة من البیانات أو عندما تبرز الحاجة إلى عملیة تحلیل أكثر منھجیة.  
 

 

نظرة عن كثب: كیف استخدم برنامج مساعدات التمكین مناقشات مجموعات التركیز  
كانت مجموعات التركیز جزًءا من الرصد الذي تم إجراؤه بعد التوزیع العام للغذاء في مخیم بیدي بیدي 
لّالجئین في أوغندا، بمجرد أن سمحت احتیاطات السالمة الخاصة بـ كوفید-19 للمجموعات الصغیرة بااللتقاء 
بأمان (مع توفیر الحمایة الالزمة). عمل فریق برنامج مساعدات التمكین من المعھد العالمي للنساء ولجنة 
اإلنقاذ الدولیة ومنظمة الرؤیة العالمیة بتنسیق وثیق في جمیع مراحل التصمیم والتدریب والتنفیذ والتحلیل ونشر البیانات. تم تكوین 
ُ میّسر من لجنة اإلنقاذ الدولیة یتمتع بخبرة واسعة في إدارة مجموعات التركیز كجزء من  ثالثة فرق تیسیر، كل فریق بقیادة
المرحلة األولى من برنامج مساعدات التمكین. لقد قاموا بالمشاركة في تیسیر التدریب ألعضاء الفریق اآلخرین، حیث أن مشاركة 
القدرات أمر أساسي لنھج برنامج مساعدات التمكین. عمل ھؤالء المیسرین سابقًا كأخصائیین اجتماعیین في مراكز النساء والفتیات 
في لجنة اإلنقاذ الدولیة وكانوا على درایة بمسار اإلحالة الخاص بمخیم بیدي بیدي لّالجئین وخدمات الحمایة من اإلستغالل 
واإلعتداء الجنسیین أو العنف القائم على النوع االجتماعي المتاحة، في حال احتاج المشاركون إلى الدعم. كما شارك مترجم لجنة 
اإلنقاذ الدولیة الذي شارك في المرحلة األولى في مجموعات التركیز لتقدیم الترجمة، باإلضافة إلى مترجمین آخرین وأربعة من 

مدوني المالحظات تم تعیینھم جمیعًا من قِبل منظمة الرؤیة العالمیة.  
ُعقدت مناقشات مجموعات التركیز مع 17 مجموعة من 8 مشاركین لكل منھا، في 6 مواقع لتوزیع المواد الغذائیة في المنطقة 3 
من مخیم بیدي بیدي لّالجئین. نظًرا ألن قیود كوفید-19 أدت إلى تأخیر مجموعات التركیز حتى أیلول/ سبتمبر 2020، عندما 
ُرفعت القیود المفروضة على عدد األشخاص الذین یمكنھم التجمع بأمان (مع الحفاظ على مسافة جسدیة)، غطت مناقشات 
مجموعات التركیز ھذه دورتین لتوزیع الغذاء حضرھما المشاركون، في أیار/مایو وتموز/یولیو. أیًضا بسبب كوفید-19، تم 
ُلمستلَمة كانت ثقیلة وكبیرة الحجم - وھو خطر محدد لإلستغالل واإلعتداء  توزیع حصص مزدوجة، مما یعني أن العناصر ا

الجنسیین للنساء والفتیات الساعیات إلى نقل المساعدات بأمان إلى المنزل.  

تم تعیین المشاركین في مجموعة التركیز من قبل منظمة الرؤیة العالمیة بالشراكة مع قادة المجتمع، بھدف الحصول على عیّنة 
تمثیلیة من النساء والرجال والمراھقین والمراھقات، بما في ذلك أولئك الذین یعانون من اإلعاقات/نقاط الضعف في جمیع 
المجموعات األربع، والمراھقین الذین ھم أرباب أسر. فُصلت مناقشات مجموعات التركیز حسب الجنس والعمر، وتراوحت 
ًعاما أو أكثر. توفرت مسارات اإلحالة ألي مشارك  ًعاما، والنساء والرجال 18  أعمار المراھقین من الفتیان والفتیات بین 15 و17 
أعرب عن حاجتھ إلى الخدمات اإلنسانیة أو أشار إلى االفتقار إلى األمان، أو الحاجة إلى الدعم النفسي االجتماعي، أو إلى الحمایة 
من اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین أو العنف القائم على النوع االجتماعي. وتوفرت معلومات عامة حول التعلیقات بشأن المساعدة 
ـ كوفید-19 في نھایة كل مجموعة  وآلیات اإلبالغ عن الحمایة من اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین، وتدابیر الدعم والسالمة المتعلقة ب

تركیز.  
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تمت صیاغة نتائج مناقشات مجموعات التركیز في تقریر فردي وتقریر موجز لتثلیث نتائج األدوات األخرى والتحقق من صحتھا. 
تم بعد ذلك مشاركة تقاریر التجربة األولى بین أصحاب المصلحة الرئیسیین في منظمة الرؤیة العالمیة ولجنة اإلنقاذ الدولیة 
والقیادة في مخیم بیدي بیدي لّالجئین باإلضافة إلى المسؤولین عن برنامج المساعدة الغذائیة العام. ساعدت نتائج تقریر مناقشات 
مجموعات التركیز المنظمات المسؤولة عن االستجابة اإلنسانیة في مخیم بیدي بیدي لّالجئین على إجراء تغییرات على توزیعات 
المواد الغذائیة لجعلھا أكثر أمانًا للنساء والفتیات والرجال والفتیان. وشملت ھذه التغییرات تعیین شركة أمن جدیدة وزیادة عدد 

موظفات األمن اإلناث وتوفیر الخطوط المفصولة حسب الجنس.   

برنامج تتوفر مزید من المعلومات حول برنامج مساعدات التمكین في أوغندا وأداة مناقشات مجموعات التركیز في نتائج تقاریر 
 وعلى صفحة الویب الخاصة ، االختبار التجریبي األول، المتاحة في مجلد موارد مجموعة األدواتمساعدات التمكین في أوغند

.  https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aidببرنامج مساعدات التمكین عبر 

 

  

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/GWI-IRC-Empowered%20Aid-Uganda%20Results%20Report-remed.pdf
https://gwu.box.com/s/8b9cfloeemunjqd6gwrbae1ioss7vwse
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/empowered-aid
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الملحقات   .V 
تزود الملحقات التالیة الباحثین والممارسین بأدوات رصد ما بعد التوزیع المكیّفة، وأدلة التدریب والتیسیر للتدریب على استخدام 
األدوات، وإرشادات حول كیفیة جمع البیانات وتحلیلھا باستخدام كل من األدوات، ونموذج لكتابة النتائج. تتضمن الملحقات أیًضا 
روابط للوصول إلى جداول البیانات التي یستخدمھا فریق برنامج مساعدات التمكین لتتبع وجمع وتحلیل البیانات باإلضافة إلى 
مجموعة بیانات ممارسة استقصاء األُسر المعیشیة في مجلد الملحق عبر اإلنترنت، والتي یمكن العثور علیھا في المجلد المشترك 

. https://gwu.box.com/s/8b9cfloeemunjqd6gwrbae1ioss7vwseھناأو عبر 

إنھ ملف مرجعي حي وسیتم تحدیثھ بمزید من األمثلة والتكییفات والمعلومات حول كیفیة استخدام األدوات وجمع البیانات وتحلیلھا، 
والطرق الفعّالة لنشر النتائج.  

 

 

. 

ۣ
﮴ ح�. إذا  "ڌستهدف هذە األدوات المجتمع الم

كنت ع� صلة ڊسکاء آخدڍن أتوا لمساعدةُ ﮶

األشخاص المستضعف﮲﮴ن، فهذە ﮴� األدوات
ال﮴ى أو﮴� بها ألنها ستمنحهم إمـكـانڊة الوصول﮴

﮴." - عضو � ﮲ إ� المجتمع وسڍـشعرون ڊالمجتمع

 

 

 

﮴الفدڍق االسڌـشاري التقى الوطى � أوغندا
﮲

﮴ ﮲ ﮴  ﮲

 

 

 

 
 

﮲كن ﮴﮲� أوغندا تقيڊم السالمة  ﮴ ۰�نامج مساعدات التم ڍمارس فدڍق جمع البڊانات التابع ل
۰�اير 2020 أثناء التدرڍب ع� استخدام األداة، شڊـاط/ ف

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AKOds2VuEF4IUk9PVA
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الملحق 1: تقییم السالمة   
 الملحق 1.1: أداة تقییم السالمة

 

ما بعد التوزیع المكیف ّ ّلرصد  برنامج مساعدات التمكین - أداة ا
تقییم السالمة / رصد عملیة التوزیع من خالل المراقبة 

 

  المنطقة/الموقع: __________________           التاریخ: __________________

 حجم التوزیع (یجوز التقدیر): __________________

 ________الحروف األولى ومنظمات الموظفین الذین یقومون بتعئة ھذه االستمارة: __________

یمكن استخدام ھذه األداة في المواقع التي یتم فیھا توزیع و/أو استالم [نوع المساعدة]. إنھا مصممة لتسجیل المالحظات حول 
سالمة ھذه التوزیعات وإمكانیة الوصول إلیھا وإنصافھا بطریقة منظمة ومنھجیة. بعد وضع دائرة حول كلمة "نعم" أو "ال"، 

أضف معلومات إضافیة في قسم المالحظات. 
 

معلومات حول التوزیع 
 

ِدون مالحظاتك والمعلومات اإلضافیة ھنا:ضع دائرة حول إجابة واحدة  ّ 

1. ھل یعرف الالجئون/متلقو المساعدات (من 
الشباب إلى النساء المسنات) معاییر تلقي المساعدة 

ومقدارھا؟ 
 

 نعم 1.

 ال 2.
 

دّون المالحظات المتعلقة بالنوع االجتماعي 
والعمر والقدرة 

 
 
 

2. ھل یعلم الالجئون إذا طرأ أي تغییر في ما ذُكر 
أعاله؟ 

 نعم1. 
 ال 2.

 

دّون المالحظات المتعلقة بالنوع االجتماعي 
والعمر والقدرة 

 
 
 

ضع دائرة حول كل ما ینطبق 3. كیف یتم نشر ھذه المعلومات؟ 
 

 .1 
ّ ______

ِدون ّ شفھیًا لجمیع الالجئین، [
] اللغات:

 :
______ 

ن  ِ ّ

ِدون اللّغات2.  ّ شفھیًا من خالل القادة [
 [

خطیًا من خالل المنشورات، [دو3. 
 ] للغات: ______ّا

 عبر رسالة نصیة 4.

 بواسطة الّالفتات  5.

  غیر ذلك، حدد: _______6.
 

 
 

دّون المالحظات المتعلقة بالنوع االجتماعي 
والعمر والقدرة 
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ّضمن ھذه المعلومات توعیة خاصة  4. ھل تت
بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي و/أو التوعیة 
بشأن اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین و/أو آلیات 

الشكاوى؟  

 نعم 1.
ال 2. 

 

ِصف بإیجاز النقاط الرئیسیة المشتركة 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي / 

اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین:  

 

 

 
5. ھل تم تحدید العنوان قبل التوزیع بلغة یفھمھا 

الجمیع؟  
 
 

نعم 1. 
ال 2. 

 
 

دّون المالحظات المتعلقة بالنوع االجتماعي 
ّ تمكن من سماعھ  والعمر والقدرة من
بسھولة أكبر؟ لمن كان من الصعب سماعھ؟ 
 
 
 

6. ھل جرى تحدید جدول التوزیع بشكٍل واضح 
وفي الوقت المناسب؟ 

 

 نعم 1.
ال 2. 

 

تحدیثات   كیف تم توصیل ھذه المعلومات /
لحالة (الرسائل النصیة القصیرة، شفھیًا،

غیرھا)؟ من ِقبل من؟ بأیة لغات؟
 ا

 
ِدون مالحظاتك والمعلومات اإلضافیة ھنا: ضع دائرة حول إجابة واحدة الوصول ّ 

7. ھل تم تحدید منطقة التوزیع (بواسطة حبل أو 
سیاج خشبي أو جدران اسمنتیة أو غیرھا)؟ 

 نعم1. 
 ال 2.

 
 

ِصف: 

8. عند االقتضاء: ھل توفرت طرق لضمان ترك 
ـ كوفید-19، بحوالي 2 متر  مسافات آمنة، استجابةً ل
(أو أكثر) بین األفراد الذین ال ینتمون لألسرة 

نفسھا؟ (أي العالمات المرسومة على األرض) 
 

 نعم1. 
ال 2. 

 

9. ھل تتوفر نقاط توزیع منفصلة للرجال والنساء؟ 
 
 

نعم 1. 
 ال 2.

 

 :ِصف

10. ھل منطقة التوزیع "نظیفة"، أي خالیة من 
القمامة الملحوظة أو األشیاء التي یحتمل أن تكون 

خطرة؟ 
 

 نعم 1.
ال 2. 

 

 :ِصف

 11-أ. ھل بدأت عملیة التوزیع في الوقت المحدد؟
 
 

 ھل أُخبر الالجئون عن أي تغییرات؟. ب-11
 
 

11-ج. كم من الوقت استغرقت عملیة التوزیع؟ 
 

نعم 1. 
ال 2. 

 
نعم 1. 
 ال 2.

 
 الساعات: ________

 الدقائق: ________
 

 إذا لم یكن كذلك، فكم تأخرت؟
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11-د. كیف تم توصیل ھذه المعلومات / تحدیثات 
الحالة (الرسائل النصیة القصیرة، شفھیًا، غیرھا)؟

من ِقبل من؟ بأیة لغات؟ 
 

 
12-أ. ھل یخضع الالجئون غیر المسجلین في 
القوائم للتسجیل الفوري (في الموقع) وھل یتلقّون 

المساعدات؟ 
 
12-ب. إذا كانت اإلجابة "ال"، فھل یتم تسجیلھم 

ببساطة ویُطلب منھم انتظار التوزیع التالي؟   
 
 

نعم 1. 
ال 2. 

 
 نعم  1.
  ال2.

دِّون المالحظات، بما في ذلك المالحظات 
بشأن عدد الذكور / عدد اإلناث الذین 

یتسّجلون فوریًا في الموقع. 
 

 األمان
 

ِدون مالحظاتك والمعلومات اإلضافیة ھنا:  ضع دائرة حول إجابة واحدة ّ

 نعم 1. 13. ھل كانت نقطة التوزیع مكتّظة؟
 ال 2.

 

ِصف: 
 
 
 

14. ھل أُخذت تدابیر مناسبة لضبط الحشود؟ 
 
 

 نعم 1.

 ال 2.
 
 

أدخل عدد الموظفین الذكور المسؤولین عن 
  _____ضبط الحشود:

أدخل عدد الموظفات اإلناث المسؤوالت 
 _____عن ضبط الحشود: 

 
 

15-أ. بشكٍل عام، ما ھو العدد التقریبي 
للموظفین/المتطوعین والموظفات/المتطوعات في 

نقطة التوزیع؟ 
 
 
 
 15-ب. ھل كانوا یرتدون عناصر تُمیّزھم بصریًا؟

عدد الموظفین/المتطوعین الذكور 
 ________التقریبي: 

عدد الموظفات/المتطوعات اإلناث 
 ________  التقریبي:

 
  نعم1.
 ال 2.

 

16. ھل ھناك طریقة واضحة للتعامل مع شكاوى 
التوزیع؟ 

 نعم 1.
ال 2. 

 

ِصفھا بإیجاز. ما ھي اللغة (اللغات) 
المستخدَمة في المواد المرئیة؟ ھل ھناك 
مواد یمكن فھمھا من خالل الصور فقط، أي 
من قبل أولئك الذین ال یستطیعون القراءة 
(السكان ذوو اإللمام المنخفض بالقراءة 

والكتابة األمیون)؟  
 
 
 

17-أ. ھل تتوفر مواد حول آلیات التغذیة الراجعة 
والشكاوى فیما یتعلّق باإلستغالل واإلعتداء 

الجنسیین وقضایا أخرى؟  
 

نعم 1. 
ال 2. 

 
نعم 1. 

صف بإیجاز النقاط الرئیسیة للتوعیة: 
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17-ب. ھل تشتمل ھذه المواد على مواد بصریة 
(صور) أو تمثیلیات أو طرق أخرى یمكن أن 

یفھمھا أولئك الذین ال یستطیعون القراءة؟ 

ال 2. 

18. عند االقتضاء: ھل تُعَرض الرسائل/مواد 
التوعیة/التثقیف الرئیسیة المتعلّقة بـ كوفید-19؟  

 نعم 1.

 ال 2.
صف بإیجاز النقاط الرئیسیة للتوعیة: 

 
 

19. عند االقتضاء: ھل توفرت طرق لضمان ترك 
مسافات آمنة بحوالي 2 متر (أو أكثر) بین األفراد 
الذین ال ینتمون لألسرة نفسھا؟ (أي العالمات 

المرسومة على األرض) 

 

نعم 1. 
 ال 2.

 

 

 

 

 

 

 
20. ھل الحظت أي شيء یشیر إلى حدوث 

1اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین؟  

 
 
 

 نعم 1.
ال 2. 

 

إذا كان األمر كذلك، فیرجى مشاركة 
التفاصیل وتحدید إجراءات المتابعة التي تم
اتخاذھا. من واجبك اإلبالغ عن أي سلوك
بوه إلى جھة االتصال الخاصة

باإلستغالل واإلعتداء الجنسیین. 

 
 
مش 

 
 
 

21. ھل رأیت الموظفین/المتطوعین یتّخذون 
تدابیر فعّالة لمنع أو تخفیف اإلستغالل واإلعتداء 

الجنسیین؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضع دائرة حول كل ما ینطبق 
0 = ال 

1 = وجود موظفات إناث 
2 = وجود عناصر شرطة إناث 

 3 = دعم النقل
4 = الخطوط المفصولة حسب الجنس 

5 = تم إكمال تدریب الحمایة من 
اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین من قِبل 

الموظفین/المتطوعین 
6 = تم تدریب مكتب الشكاوى على 
التعامل مع شكاوى اإلستغالل 

واإلعتداء الجنسیین 
7 = مواد توعیة تشمل ذوي اإللمام 

المنخفض بالقراءة والكتابة / األمیین 
8 = المتابعة النشطة من قِبل الموظفین 

في المناصب اإلداریة 
9 = غیر ذلك، حدد: 

______________ 

ِدون أیًضا أي مالحظات  ّ ِدون المالحظات.  ّ
حول كیفیة تحسن ذلك - أو عدم تحسنھ - 

منذ التوزیع األخیر الذي حضرتھ:  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
مالحظة للتحلیل: تدعم اإلجابات ھنا التثلیث مع أدوات الرصد ما بعد التوزیع األخرى. 1
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22. ھل الحظت أي تفاعالت بین سائقي النقل 
[أدخل األمثلة ذات الصلة بالسیاق] ومتلقّي 

المساعدات؟   

 1. نعم
ال 2. 

ّدون المالحظات المتعلقة  ماذا الحظت؟ 
بالنوع االجتماعي والعمر والقدرة  

 
 

ِدون مالحظاتك والمعلومات اإلضافیة ھنا:  ضع دائرة حول إجابة واحدةالكرامة والمساواة   ّ
23-أ. ھل توفرت المراحیض في موقع التوزیع؟ 
 
 

23-ب. ھل ھي مفصولة حسب الجنس؟   
 
 

 ھل یمكن قفلھا؟ . ج-23
 

 نعم1. 
ال 2. 

 
نعم 1. 
 ال 2.

 
نعم 1. 
 ال 2.

 
 
 

24. ھل توفرت مرافق غسل الیدین في موقع 
التوزیع؟ 

 
 

 24-ب. ھل ھي مفصولة حسب الجنس؟  
 
 

نعم 1. 
 ال 2.

 
نعم  .1

ال 2. 
 
 

 

25. وھل ھناك مراعاة لمن یضطر لالنتظار؟ على 
سبیل المثال، مكان ظلیل/منطقة مسقوفة لالنتظار
عند نقطة التوزیع لحمایة أولئك الذین ینتظرون من
العناصر (الشمس، المطر، إلخ)، أو أماكن

الجلوس، وغیرھا؟ 

 
 
 

 
 

نعم 1. 
 ال 2.

 
 
 
 

ّدون المالحظات، خصوًصا تلك المتعلقة 
بالنوع االجتماعي والعمر والقدرة 

 
 
 
 

26. ھل تتوفر تسھیالت لألمھات 
الحوامل/المرضعات وأولئك الذین یصطحبون
األطفال؟ (أمثلة: أماكن للرضاعة، أماكن لتغییر
الحفاضات، مناطق لألطفال، رعایة األطفال،

إلخ.) 

 
 
 

 

 نعم 1.
ال 2. 

 

ِّون المالحظات. د

ّوزعو المساعدات أو وسطاءھم  27. ھل تصرف م
بطریقة مناسبة تجاه متلقّي المساعدات؟ (على سبیل
لمثال، التواصل بإحترام، أي عدم الصراخ أو

لتوضیح/المساعدة، إلخ.)  

 
ا 

ا
 
 

 نعم 1.
ال 2. 

 

ِ دون السلوكیات  ّ إذا كانت اإلجابة "نعم"،
اإلیجابیة التي الحظتھا، والتي یمكن

تعزیزھا أو التوّسع بھا. 
 

 

28. ھل الحظت أي حاالت من السلوك و/أو 
التفاعل غیر المحترم أو غیر الالئق من قبل

موّزعي القسائم و/أو وسطاءھم؟ 
 

 
 

  نعم1.

 ال 2.
 

إذا كانت اإلجابة "نعم"، ِصف السلوك الذي 
الحظتھ. ما ھي إجراءات المتابعة التي تم 

اتخاذھا؟ 
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29. ھل یتلقى الجمیع نفس القدر المتفق علیھ من 
المساعدة؟ 

 
 

نعم 1. 
ال 2. 

 

إذا كانت اإلجابة "ال": من الذي یتلقى 
أكثر/أقل؟ دّون المالحظات المتعلقة بالنوع 

االجتماعي والعمر والقدرة: 

 
 
ذوي االحتیاجات الخاصة (على سبیل المثال
القاصرین غیر المصحوبین أو المنفصلین عن
ذویھم وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة 

والنساء الحوامل والمرضعات) 

ِدون مالحظاتك والمعلومات اإلضافیة ھنا: ضع دائرة حول إجابة واحدة ّ 

30. ھل یتم إیالء اھتمام خاص لنشر المعلومات 
على الّالجئین في الحاالت الخاصة؟ 

 
 

نعم 1. 
ال 2. 

 

 .یرجى ذكر أمثلة

31. ھل توجد نقاط وصول منفصلة لذوي 
االحتیاجات الخاصة؟ (على سبیل المثال القاصرین 
غیر المصحوبین أو المنفصلین عن ذویھم وكبار 
السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء الحوامل 

والمرضعات.) 
 

31-ب. ھل ھي مفصولة حسب الجنس؟ 
 

نعم 1. 
 ال 2.

 
 نعم 1.

ال 2. 

ِدون المالحظات، بما في ذلك االحتیاجات  ّ
الخاصة المحددة والجنس وما إلى ذلك. 

32. ھل یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول 
إلى المراحیض؟ 

 

 نعم 1.

 ال 2.
 

ِدون المالحظات ّ. 

33. ھل كان ھناك جامعو مساعدات بدیلون لدعم 
ذوي االحتیاجات الخاصة؟  

نعم 1. 
ال 2. 

أدخل عدد جامعي المساعدات البدیلین 
 ______ الذكور: 

أدخل عدد جامعات المساعدات البدیالت 
  ______اإلناث:

 
34. ھل تمت معاملة ذوي االحتیاجات الخاصة 

باحترام أثناء التوزیع؟ 
 
 
 

نعم 1. 
 ال 2.

دِّون من ِقبل من؟ شارك أمثلة على المعاملة 
المحترمة و/أو غیر المحترمة التي 

لوحظت: 
 

35. [حسب االقتضاء] ھل یتلقى كبار السن 
واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال 
وغیرھم من األفراد الضعفاء حصتھم الغذائیة 

المستحقة؟ 

 

35-ب. إذا كانت اإلجابة "ال"، لماذا؟ 

نعم 1. 
ال 2. 

 

دّون المالحظات المتعلقة بالنوع االجتماعي 
والعمر والقدرة 
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الصور:  إذا أمكن التقاط الصور في إطار المبادئ التوجیھیة األخالقیة ومع المراعاة الكاملة لكرامة كل شخص - على سبیل 
المثال، دون التقاط أي وجوه / میزات تعریفیة لحمایة المدنیین - عند نقطة التوزیع، فقم بإرفاقھا ھنا.  تعتبر صور المراحیض 

وآلیات السالمة والمواد الموزعة ومواد التوعیة (توضح كیفیة / مكان عرضھا) مفیدة بشكٍل خاص. 
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الملحق 1.1ب:  استخدام نموذج كوبو ألداة تقییم السالمة
 

یمكن جمع بیانات تقییم السالمة إلكترونیًا باستخدام برامج جمع البیانات مفتوحة المصدر مثل برنامج كوبو. یشمل الملحق 1.1-
ّحرك األقراص المشترك .  ھناب مثال على كیفیة إدخال األداة في كوبو في مجلد ملحق تقییم السالمة في م
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 الملحق 1.2: دلیل لتیسیر التدریب على استخدام أداة تقییم السالمة 
 

:المواد المطلوب تحضیرھا مسبقا ً  

ّزود باإلنترنت والصوت - ستقوم بتشغیل مقطع فیدیو على تطبیق یوتیوب كل یوم •  جھاز عرض بوربوینت م

 •ّ ّ ألواح ورقیة قالبة، وأقالم تلوین مختلفة اللون، وأوراق المالحظات الالصقة  ّ

المطبوعات  • 

 o 5-4 ما ال یقل عن تقییمّي سالمة فارغین لكل شخص مع 5 نسخ إضافیة في متناول الید (علیھم تعبئة ما ال یقل عن
تقییمات في مجموعات ثنائیة أثناء التدریب، ولھذا السبب یجب توافر الكثیر من المطبوعات) إذا كان التدریب شخصیًا. 

إذا كان التدریب عبر وسائل إلكترونیة، أرسل لھم الملف مسبقًا واطلب منھم إعادة حفظ نسخة نظیفة لكل تمرین.  

 o  نسخة واحدة من إرشادات األخالقیات والسالمة الخاصة بمنظمة الصحة العالمیة لكل شخص

ٍ ل. ُ مالحظة: یستخدم النص المائل في ھذا الدلیل لإلشارة إلى بعض اإلجراءات أو النص الذي یجب قراءتھ بصوت عا
 

برنامج الیوم األول 

ُلمیسر موضوع الجلسة الجلسة  الوقت ا
(الُمیّسرین) 

شرائح 
 البوربوینت

المطبوعات/التجھیزات 

مراجعة سریعة1 10 دقائق 
ّلرصد ما بعد  تعریف أدوات ا

التوزیع 

    

نشاط مراقبة تحلیل النوع  102 دقائق 
االجتماعي 

    

األمان وعملیات تقییم 3 30 دقیقة 
السالمة 

أدوات تقییم السالمة (2 لكل شخص   
على األقل) 

اعتبارات السالمة 4 30 دقیقة 
واالعتبارات األخالقیة لجمع 
البیانات المتعلقة بالعنف القائم 

على النوع االجتماعي 

إرشادات منظمة الصحة العالمیة   

استراحة: 10 دقائق 
تعریف أداة كوبو  6 دقیقة 60

ممارسة تقییم السالمة في 
نموذج كوبو 

تطبیق كوبو على األجھزة   
اللوحیة/الھواتف  

التخطیط للتدریب على  207 دقیقة 
استخدام أداة تقییم السالمة مع 

الفریق 

ِظھر نسخة عن دلیل التیسیر والشرائح    أ
وجدول بیانات المتابعة والمنشورات 

الستعراضھا 
    االختتام 8 دقائق 5
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الیوم األول   

 تعریف تقییم السالمة واألدوات األخرى .1

تحدید اإلطار  

حدد إطار للدراسة والستخدام أداة تقییم السالمة 

فّسر عملیة الّرصد ما بعد التوزیع وأدواتھا. تساعدنا ھذه األدوات على رصد آراء المشتركین، وخصوًصا النساء والفتیات، • 
 من حیث السالمة والمخاطر.

 o أثناء التوزیع 

  تقییم السالمة 

 استبیان نقطة التوزیع 

 oبعد التوزیع 

  مناقشات مجموعات التركیز 

  مقابالت مع األُسر المعیشیة 

اشرح سبب الحاجة إلى أدوات متعددة (بما في ذلك تقییم السالمة واستبیان ما بعد التوزیع ومناقشات مجموعات التركیز وما • 
 إلى ذلك) لتقییم حالة معینة

o  .یساعدنا استخدام أدوات متعددة على تثلیث المعلومات عبرھا 

 o تثلیث المعلومات: جمع المعلومات من مصادر مختلفة بھدف تأكید أو التحقق من صحة المعلومات التي جمعتھا
 في تقییمك

 

نشاط مراقبة تحلیل النوع  االجتماعي   أ. 

اسأل المشاركین عما إذا كانوا قد سمعوا بمصطلح "تحلیل النوع االجتماعي" من قبل، وماذا فھموا عنھ.  

تعریف تحلیل النوع االجتماعي: دراسة األدوار واألنشطة والعالقات بین الذكور واإلناث، أو كیفیة اختالف التجارب واألنشطة 
واألدوار بین الذكر أو األنثى. 

اطلب من المشاركین المشاركة في مراقبة  تحلیل النوع االجتماعي، والتجول في الغرفة/المكتب/المنطقة المحیطة ومالحظة أنواع 
مخاطر السالمة التي قد تواجھھا النساء والفتیات وتدوینھا.  

أسئلة یجب التفكیر فیھا أثناء المراقبة: 

 ھل ھناك مواقع محددة تبدو آمنة / غیر آمنة؟ 

 ھل ھناك أشیاء تبدو آمنة / غیر آمنة؟ 

  ھل توجد ممرات واضحة؟ 
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  ّشكل صعوبات لذوي االحتیاجات الخاصة؟ (كبار السن، المعوقون، األرامل، النساء الحوامل، األطفال ھل ھناك ما ی
غیر المصحوبین/المنفصلین عن ذویھم) 

بمجرد إعطاء التعلیمات، اطلب منھم التجول لمدة 10 دقائق. 

اجمع المشاركین مجدداً واطلب منھم مشاركة مالحظاتھم حول األسئلة أعاله. 20 دقیقة 

ّ مالحظة: أكد على كون ھذه (المراقبة) مھارة أساسیة إلجراء تحلیل النوع االجتماعي. ِ

استعراض الغرض من تقییم السالمة   ب. 
اشرح: تقییم السالمة ھو أداة مراقبة یمكن إجراؤھا مع الحفاظ على المسافة االجتماعیة وتوفر طریقة منھجیة لتسجیل المالحظات 

بطریقة منظمة لعملیات المساعدة، وال سیما مالحظة الفروق بین الجنسین في تجارب الرجال والنساء في موقع التوزیع.  
 

العناصر الرئیسیة  • 
 o .المراقبة: تجول في المخیم أو المجتمع أو المرفق وحد ّد بصریًا مخاطر السالمة المحتملة

 o ،(مثل السیارة أو المكتب أو منشأة تابعة لمنظمة غیر حكومیة) ھام! سّجل المالحظات عند تواجدك في مكان خاص
ولیس أثناء التجول في األماكن العامة. ناقش لماذا یعتبر ذلك مھم؟ ناقش مبدأ عدم اإلضرار بھذه األداة على وجھ 

التحدید حیث یتم إدارتھا من قبل الموظفین أنفسھم. 
 o  ...األكثر فائدة/مالءمة

 ّ في مخیم أو مكان یتسم بحدود جغرافیة محددة ّ
   عند توفر فریق ماھر وقادر على المراقبة والتذكر والتسجیل الحقًا

 o  ...غیر مفید/مالئم عند
 وجود عدد كبیر من العناصر المسلحة 
 انعدام الثقة بشكٍل كبیر تجاه الجھات الفاعلة الخارجیة التي تدخل المجتمع 

o  توزیع واسع النطاق - تقییم سالمة واحد لكل موقع في الیوم 

 o التوزیع إلى أبواب المنازل - تقییم سالمة واحد لكل فریق توزیع. یمكن تعدد عملیات تقییم السالمة في كل توزیع 

ِظھر بوضوح الطرق التي تم بھا تعبئة استمارات التقییم، ال سیما اإلجابات  اعرض لقطات شاشة لألدوات وجداول البیانات، وا
المفتوحة وغیرھا من اإلجابات التي لم تكتمل بالشكٍل الصحیح. استعرض تقریر تقییم السالمة كمثال على كیفیة قیامنا بالتحلیل.  

 االعتبارات األخالقیة واعتبارات السالمة لجمع البیانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي .2
اشرح االعتبارات األخالقیة واعتبارات السالمة الخاصة بالبحث وجمع البیانات المتعلقة بقضایا العنف القائم على النوع 

 للتدریب على االعتبارات األخالقیة واعتبارات السالمة.  راجع الملحق 6االجتماعي. 
 

 ممارسة تقییم السالمة    .3

انقسموا إلى مجموعات ثنائیة (في أزواج). • 
 

اطلب من كل ثنائي قراءة األداة مرة أخرى (بالنسبة للبعض، ستكون ھذه ھي المرة األولى) وطرح أي أسئلة توضیحیة • 
متبقیة (15 دقیقة) 

 
اطلب من الجمیع االنتباه ألنك ستشغل مقطع فیدیو لیشاھدوه، ثم قم بتشغیل مقطع الفیدیو ھذا على موقع یوتیوب "مخیم • 

https://www.youtube.com/watch?v=ywKnj4JHO1Q  الّالجئین في لبنان | المشي في الشوارع" (4 دقائق): 
 https://www.youtube.com/watch?v=UNAdgYo_w-Q".وفیدیو توزیع المساعدات الغذائیة في لبنان": 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywKnj4JHO1Q/
https://www.youtube.com/watch?v=UNAdgYo_w-Q
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بعد مشاھدة الفیدیو، یجب أن یمألوا االستمارة معًا، أي استمارة واحدة لكل ثنائي. (10-15 دقیقة، مما یتیح مزیدًا من الوقت • 
 إذا احتاج الثنائي).

 
من بعدھا، یقارن كل ثنائي إجاباتھ مع ثنائي آخر (إجمالي 4 أشخاص) لمراجعة إجاباتھم ومالحظة التشابھات واالختالفات • 

 فیھا. (15 دقیقة)
 

اطلب من الجمیع العودة إلى الجلسة (المجموعة الكاملة) ومشاركة ما الحظوه: ما ھي التشابھات واالختالفات في إجاباتھم؟ • 
ً في ھذا التمرین؟ یمكن للمیسر تسجیل النقاط الرئیسیة على اللوح  بشكٍل عام، ما الذي كان سھالً وما الذي وجدوه صعبا

 الورقي، وتسجیل المالحظات على اللّوح الورقي أو اللّوح األبیض (15 دقیقة)
 

 تعریف نموذج كوبو  .4

ّلیتمكنوا من حّل الواجب المنزلي ولجلسة الغد•   ّتأكد من إمكانیة وصول الفریق إلى كوبو وأداة تقییم السالمة 
 

استراحة 
 

 اختبار أداة تقییم السالمة من خالل المراقبة  .5

اطلب من المشاركین االنقسام إلى مجموعات ثنائیة (من أزواج) مع شریك *مختلف* عن الذي كان معھم باألمس. إذا كانت • 
 ھناك فرق من منظمات مختلفة، فقم بخلط المنظمات، وحاول ضمان وجود فرق متوازنة بین الجنسین إن أمكن.

 
اطلب من الجمیع إجراء "نشاط مراقبة تحلیل النوع االجتماعي" الذي تعّرفوا علیھ مساء الیوم السابق. یجب أن یتجول كل • 

ثنائي حول المكتب / المنطقة المحیطة ویتظاھر أنھ في موقع التوزیع. بدالً من المشاركة اللّفظیة، سیعملون ھذه المرة في 
 أزواج ویسجلون اإلجابات في استمارات جدیدة (فارغة) لتقییم السالمة. (15-20 دقیقة)

 
من بعدھا، یقارن كل ثنائي إجاباتھ مع ثنائي آخر (إجمالي 4 أشخاص) لمراجعة إجاباتھم ومالحظة التشابھات واالختالفات • 

 فیھا. (20 دقیقة)
 

اطلب من الجمیع العودة إلى الجلسة (المجموعة الكاملة) ومشاركة ما الحظوه: ما ھي التشابھات واالختالفات في إجاباتھم؟ • 
ً في ھذا التمرین؟ یمكن للمیسر تسجیل النقاط الرئیسیة على اللوح  بشكٍل عام، ما الذي كان سھالً وما الذي وجدوه صعبا

 الورقي. (20 دقیقة)
 

 جلسة ممارسة استخدام كوبو  .6

ّشكل مجموعات ثنائیة مع شریك مختلف. •   مجدداً، 
 

 راجع كیفیة العثور على االستمارة وتعبئتھا في كوبو وحفظھا وتحمیلھا على الخادم. • 
 

اطلب من الجمیع االنتباه ألنك ستشغل مقطع فیدیو لیشاھدوه، ثم قم بتشغیل مقطع الفیدیو ھذا على موقع یوتیوب "توزیع • 
 -https://www.youtube.com/watch?v=UNAdgYo_wالمساعدات الغذائیة في لبنان" (دقیقة واحدة ونصف):

 Q 
 

 بعد مشاھدة الفیدیو، یجب أن یمألوا االستمارات معًا (أي استمارة واحدة لكل ثنائي). (15-20 دقیقة).• 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UNAdgYo_w-Q
https://www.youtube.com/watch?v=UNAdgYo_w-Q
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اطلب من الجمیع العودة إلى الجلسة (المجموعة الكاملة) ومشاركة ما الحظوه: ما ھي التشابھات واالختالفات في إجاباتھم؟ • 
ً في ھذا التمرین؟ یمكن للمیسر تسجیل النقاط الرئیسیة على اللوح  بشكٍل عام، ما الذي كان سھالً وما الذي وجدوه صعبا

 الورقي، وتسجیل المالحظات على اللّوح الورقي أو اللّوح األبیض (15 دقیقة)
 
مالحظة: یجب أن یؤكد المیسر أیًضا أن ھذا الفیدیو یوضح الممارسة المشكوك فیھا لتصویر الّالجئین وھم في وضع ضعیف - 
ًارا في  ًارا وتكر أثناء جمع المساعدة - على األرجح دون الحصول على الموافقة الُمعلنة الكاملة. سمعنا من النساء والفتیات مر

المرحلة األولى أنھن یجدن أن ھذه الممارسة تتعارض مع احترام كرامتھن. 
 

 جلسة الممارسة المستھدفة  .7

یُعتبر المیسر الرئیسي مسؤوالً عن تحدید المجاالت التي یجب التركیز علیھا اعتمادًا على ما كان یمثل تحدیًا حتى اآلن. اختر • 
بعض األشخاص لتمثیل السیناریو، وآخرون لتسجیلھم. بعد بضع دقائق، اطلب منھم التوقف وقراءة المالحظات بصوت عاٍل 

ّ تتمكن من القیام بذلك مرتین تقریبًا في غضون 45 دقیقة.  على المجموعة. یجب أن
 

 أمثلة عن المجاالت التي قد تحتاج إلى التركیز والتي یمكن استخدامھا في لعب األدوار:• 
 القضایا المتعلقة ببعض األسئلة بشأن األداة 
 كیفیة تدوین المالحظات بحیث یمكن فھمھا من قبل اآلخرین غیر الموجودین 
 كیفیة استخدام النموذج بشكٍل عام 
 كیفیة تدوین المالحظات بشأن ذوي االحتیاجات الخاصة 
  ّعما تفعلھ ّصرف إذا اقترب منك أحدھم وسألك   كیف تت

 
قم باستخالص المعلومات معًا بعد ذلك حتى یتمكن المشاركون من التعلّم من بعضھم البعض من خالل ھذه الممارسة أمام • 

 الجمیع.  
 

 التخطیط لمتابعة وتحلیل بیانات تقییم السالمة  .8

اطلب من كل ثنائي تبادل نتائجھم المكتوبة مع مجموعة أخرى. امنحھم 10 دقائق تقریبًا لمراجعة استمارات المجموعات  •
 األخرى وطرح األسئلة حول أي شيء ال یفھمونھ. (15-20 دقیقة)

 
ّ تمكنت من قراءة كل شیئ؟ ھل استُخِدمت االختصارات؟ ھل كانت •  عد إلى الجلسة. ما الذي كان من الصعب فھمھ؟ ھل

 الورقة مبللة أو علیھا عالمات أخرى؟ ھل كانت ھناك أیة صفحات مفقودة؟
 

ُ مفّصلة لكیفیة تجمیع نتائج تقییم السالمة من االستمارات  • ناقش أھمیة كل ھذه األمور في ضمان عدم فقد البیانات. ضع خطة
 الورقیة وتحلیلھا:

 
 ________________1- من یدیر تقییم السالمة؟ 

 ________________2ّ - من یتأكد من تحمیلھا على كوبو؟ 
 ________________3 - أین/كیف یتم حفظ البیانات بعد ذلك؟ 

 ________________4 - كیف یمكن تحلیلھا؟ 
 حدد اللغة التي سیتم استخدامھا لتقییم الّسالمة.• 

 
ّلتأكد من تحمیلھا بشكٍل صحیح، وستخطط مع الفریق لكیفیة إتمام ھذه العملیة (أي من •  ناقش أھمیة حفظ البیانات في كوبو وا

 سیتحقق من النماذج التي تم تحمیلھا كل یوم، ومن سیقوم بتنزیلھا من كوبو على الخادم وحفظھا في دروبوكس)
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ناقش كیف سیتم تتبع البیانات للتأكد من حفظھا وتحمیلھا كلھا في دروبوكس (صحیفة التتبع). استخدم صحیفة تتبع تقییم • 
 السالمة الذي أُجري أثناء توزیع الوقود كعینة.

 
االختتام  

 استخالص المعلومات• 
 األسئلة النھائیة• 
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الملحق 1.3: جدول التخطیط والمتابعة في مجال تقییم السالمة 
 

یجب استخدام جدول بیانات التخطیط والمتابعة من قبل فریق جمع البیانات لتحدید الشخص الذي سیكمل تقییم السالمة وفي أي 
یوم التوزیع. بعد كل یوم، یجب أن یتحقق قائد فریق جمع البیانات من اكتمال تقییم السالمة ووضع عالمة علیھ في المتعقب. یمكن 

.ھناالعثور على جدول البیانات عبر اإلنترنت في مجلد ملحق تقییم السالمة في محرك األقراص المشترك 

https://drive.google.com/file/d/1Y3n60HcjjFPts3vIYzWLecGDtioFyfFJ/view?usp=sharing
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الملحق 1.4: توجیھات بشأن تحلیل البیانات الخاصة بتقییم السالمة 
 

 :تنظیف البیانات وتحلیلھا باستخدام برنامج إكسل

"جدول بیانات في حال استخدام االستبیانات الورقیة، أدخل جمیع البیانات في 
الملحق 1.5) في برنامج إكسل. أو، في حال جمع البیانات ( تحلیل تقییم السالمة"

الكترونیًا، قم بتنزیل مجموعة البیانات إلى ملف برنامج إكسل للتنظیف والتحلیل. 

الخطوة األولى:  تنظیف البیانات

یمكنك البدء بتنظیف بیاناتك في برنامج إكسل. تشمل االعتبارات الشائعة لتحلیل 
البیانات ما یلي:  

  ترجمة جمیع اإلجابات إلى لغة واحدة لتحلیلھا•

ا لتحقق من اإلجابات المكتوبة بحثًا عن أي تشویش أو أخطاء (مثل األخطاء •
اإلمالئیة أو صحة تنسیق التاریخ أو األحرف أو األرقام أو الرموز اإلضافیة، وما 

 إلى ذلك).

ا لتحقق من مجموعة البیانات بحثًا عن اإلجابات المفقودة، وتدوین مالحظات •
 عنھا، ومتابعتھا مع مقیّمي السالمة

  توحید التھجئة والكتابة باألحرف الكبیرة لألسماء واألماكن وغیرھا.•

قم بإعداد مجموعة البیانات الخاصة بك لسھولة التحلیل: 

قد ترغب في تقصیر األسئلة في صف الرأس لتسھیل عرض البیانات. مثال: "1. ھل الالجئون على علم بالمعاییر؟" أو • 
 "13. ضبط الحشود؟"  

 قُم بلف النص وتغییر عرض العمود وارتفاع الصف وما إلى ذلك لعرض بیاناتك. یعتبر ذلك ضروریًا للتحلیل.• 

 أضف صفًا في الجزء السفلي من مجموعة بیاناتك من أجل احتساب المجموع• 

  

نصائح إلدارة البیانات أثناء التوزیع: 

في كل یوم بعد التوزیع، یجب على عضو الفریق 
الذي یدیر عملیة جمع البیانات:  

  االطالع على كوبو للتأكد من تحمیل جمیع
استمارات تقییم السالمة من األجھزة إلى 

 خادم كوبو .

  التحقق من جمیع التقییمات التي تم تحمیلھا
للتأكد من اكتمالھا، مع الرجوع إلى مقیّمي 
 السالمة لتعبئة البیانات المفقودة عند اللزوم.

  استخدم وظیفة "اثبات الصحة" في كوبو
(عالمة تبویب البیانات، عرض الجدول) 
لوضع عالمة على االستبیانات على أنھا 
"معتمدة" للتحلیل، أو "معلّقة"، أو "غیر 

 معتمدة".  
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 الخطوة الثانیة: تخزین البیانات

یجب تخزین جمیع البیانات على أجھزة كمبیوتر محمیة بكلمة مرور وفي ملفات محمیة بكلمة مرور. إذا أردت إرسال البیانات 
أو نقلھا، فیجب أن یتم ذلك عبر البرید اإللكتروني المشفر. 

مالحظة: إذا دّون مقیّمو السالمة مالحظات مكتوبة بخط الید، فیجب طباعتھا فور إجراء تقییم السالمة. یجب إتالف المالحظات 
المكتوبة بخط الید (على سبیل المثال، تفتیتھا إلى قطع صغیرة غیر قابلة للقراءة أو تمزیقھا)، وسیتم تخزین المالحظات 
المكتوبة على جھاز كمبیوتر محمي بكلمة مرور، مع السماح لموظفي البحث فقط بالوصول إلى البیانات. إذا دعت الحاجة 
إلى تخزین النسخ المطبوعة مؤقتًا ألي سبب من األسباب (على سبیل المثال، ینتھي تقییم السالمة في وقٍت متأخر من الیوم 
وال یمكن كتابة المالحظات حتى الیوم التالي)، فیجب تخزین النسخ المطبوعة في خزانة ملفات مقفلة. یجب إتالف النسخ 

المطبوعة فور إدخال المالحظات في جھاز الكمبیوتر. 

الخطوة الثالثة:  تحلیل البیانات

اقرأ البیانات حسب العمود (أو السؤال)، وابحث عن موضوعات أو أشیاء بارزة أو اقتباسات جیدة. یمكنك إبراز أي معلومات • 
مھمة أو اقتباسات جیدة قد ترغب في تضمینھا في التقریر. یمكنك استخدام الرموز اللّونیة في النص لإلشارة إلى موضوعات 

 االھتمام. 
 اجمع جمیع اإلجابات الرقمیة وقدّم ملخصات مكتوبة للبیانات حسب العمود باستخدام الصف الموجود أسفل ورقة البیانات. • 
 فیما یلي مثال على الشكل الذي قد یبدو علیھ جدول البیانات عند االنتھاء:• 

بیانات 
التعریف 

5. ھل ُحدد 
جدول التوزیع 
بشكٍل واضح 
وفي الوقت 

المناسب؟ 

5بـ. كیف تلقیت ھذه 
المعلومات / تحدیثات الحالة؟ 
(رسالة نصیة، شفھیًا، الخ)؟ 

من قِبل من؟ بأي لغة؟ 

6. ھل 
تتوفر 
حدود 

جغرافیة 
محددة 
لموقع 

التوزیع؟ 

7. ھل  6بـ. ِصف:
توفرت 
وسائل 

لضمان 
ترك مسافة 
جسدیة آمنة 
كاستجابة لـ 
كوفید-19؟ 

8. ھل 
تتوفر نقاط 

وصول 
منفصلة 
للرجال 

والنساء؟ 

9. ھل  8بـ. ِصف:
یتم 

الحفاظ 
على 

"نظافة" 
وأمن 

منطقة 
التوزیع؟ 

 9بـ. ِصف:

شفھیًا من قِبل مسؤول شریك  نعم 1
باللغة العربیة 

لم یُلحظ وجود  ال
أي تقسیمات أو 
سیاج أو 

عالمات 

تم التوزیع في مخیّم  نعم لم یُلحظ توفرھا ال نعم
نظیف. لم یُلحظ وجود 
أوساخ أو أشیاء خطرة. 
تتولّى النساء اللواتي 
تسُكّن في المخیم أمر 
تنظیفھ، وكان مدیر 
المخیم یُشرف على ھذه 

الطریقة. 
شفھیًا وعبر اتصال ھاتفي  نعم 2

من قِبل مسؤول شریك 
لم یُلحظ وجود  ال

أیة معالم 
للتوزیع 

لم تتوفر نقاط  ال نعم
الوصول ولكن 
تم تطبیق 

إجراءات 
كوفید-19 

كان نظیفًا، ولكن تعذّر نعم 
المرور أثناء الشتاء 

بسبب الوحل 
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جاء أحد متلقّي ال شفھیًا وعبر اتصال ھاتفي  ال 3
المساعدات إلى 
الشاحنة، فتبعھ 
ّموظفي  دمیع 

التوزیع 
إلعالمھ أنھا 
َّوزع إلى  ستُ
أبواب المنازل. 

ُوجد في ھذا نعم ال 
الموقع نقطة 
وصول للنساء 
في الزاویة، 
وأخرى للرجال 
في األمام، 
ولكن ال تتوفر 
أي عالمة تُشیر 
إلى ذلك، فقط 
انتقال الكالم 

بین الناس 

كان التوزیع في مخیّم في  ال
أرض زراعیة، وبالتالي 
أصبحت األرض موحلة 

بعد العاصفة 

"یتّصل مسؤول المشروع نعم 4 
بمدیر المخیم الذي أبلغ متلقّي 
المساعدات شفھیًا – ولكن 
ّ مروا  اشتكى الالجؤون الذین
من عدم معرفتھم أن التوزیع 

یحدث الیوم" 

كان التوزیع إلى ال 
أبواب المنازل 
جزئیًا: "یأتي 
المتلقّي إلى 
نقطة التحقق، 
ثم یرافقھ فریق 
التوزیع إلى 
المنزل مع 

المساعدة." 

لم یُلحظ توفرھاال ال 
أثناء التوزیع 

لم یُلحظ وجود أوساخ أو نعم  
أشیاء خطرة. 

المجموع 
والملخص 

3 نعم 
1 ال 

الجمیع شفھیًا (من قِبل 
مسؤول شریك ومدیر المخیّم)

2 ذكروا االتصال ھاتفي 
 

لم یُلحظ ما 4 ال 
یُحدد منطقة 
التوزیع أو 
ّوضح استعداد  یُ
الموّزعین إلى 
مرافقة المتلقّین 

لتوصیل 
المساعدات إلى 

منازلھم. 

2 نعم 
2 ال 

1 نعم 
3 ال 

توفرت نقاط 
وصول 

منفصلة حسب 
الجنس في 
موقع توزیع 

واحد فقط 

3 نعم 
1 ال 

أبلغ نصفھم عن موقع 
نظیف/آمن، والنصف 
الثاني عن سیول ووحل، 
ّمما صعّب عملیة 

التوزیع. 

 
 

الملحق 1.5: جدول بیانات تحلیل تقییم السالمة  
 
إذا أُنجزت عملیات تقییم السالمة یدویًا، یمكن لمدیر البیانات تعبئة جدول بیانات تحلیل تقییم السالمة بالبیانات التي تم جمعھا 
وتحلیلھا. یتضمن جدول البیانات إرشادات حول كیفیة استخدامھ في عالمة التبویب األولى. یمكن العثور على جدول البیانات عبر 

  . ھنااإلنترنت في مجلد ملحق تقییم السالمة في محرك األقراص المشترك 

https://drive.google.com/file/d/1B1TAc7FX-xVqno0W7Th-rGcEdelqS8RI/view?usp=sharing
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الملحق 1.6: نموذج تقریر موجز حول تقییم السالمة 
 

الرصد ما بعد التوزیع - تقییم السالمة 
 ملخص عن النتائج

ّ

 نظرة عامة
قّدم نظرة عامة بشأن الحالة في بلدك/منطقتك/. اشرح عن التوزیع الجاري. تحدث عن عدد عملیات تقییم السالمة التي تم 
إجراؤھا، ومتى ومن قبل من ولماذا ھي مھمة. قد یساعدك الجدول أدناه في اإلشارة إلى التوزیعات التي تقوم بتقییمھا بشكٍل 

مرئي.  
 

الجدول رقم 1. ملخص التوزیع   
النوع الثاني النوع األول نوع التوزیع 

  موقع التوزیع 
  تاریخ التوزیع 

  عدد األشخاص الذین تم الوصول لھم 
عدد عملیات تقییم السالمة من خالل 

المراقبة 
  

  غیرھا (مثل ظروف كوفید-19) 
 

 :النھج
تقییم السالمة، أداة رصد مصممة لیتم إجراؤھا من قبل المسؤولین عن التوزیع لتحدید المخاطر. صف بإیجاز من ھو فریقك، 

وأي تدریب تم، وكیف تم تنفیذ المراقبة. 
 

 ملخص عن النتائج
 

 الوصول1. 
" في برنامج إكسل. فیما یلي بعض العناوین التي قد تساعدك.   "تحلیل تقییم السالمة ّلخص نتائج ورقة  ِ

 
طریقة التعامل مع شكاوى التوزیع: 

 
التواصل حول الجدول الزمني وتحدیثات الحالة؛ توقیت التوزیع: 

 
سلوك القائمین على توزیع قسائم الوقود أو وسطاءھم تجاه المستلمین: 

 
تخطیط وإقامة ونظافة نقاط التوزیع: 

 
 األمان 2. 

" في برنامج إكسل. فیما یلي بعض العناوین التي قد تساعدك.   "تحلیل تقییم السالمة ّلخص نتائج ورقة  ِ
 

االزدحام وضبط الحشود: 
 

سمات منطقة االنتظار والتسھیالت لذوي االحتیاجات الخاصة: 
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توقیت التوزیع وتفاصیل عن التسجیل: 

 
طاقم التوزیع والمتطوعون: 

ناقش خصائص وأعداد الموظفین والمتطوعین. قد ترغب في استخدام جدول شبیھ بالجدول أدناه للتلخیص. 
 

عدد الموقع  التوزیع
الموظفین/المتطوعین 

الذكور 

عدد 
الموظفات/المتطوعات 

اإلناث 

 المجموع

     النوع األول من التوزیع
   
    
   
    
   

     النوع الثاني من التوزیع
    
    

 
اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین 

 
المالحظات المتعلّقة بالنقل: 

 
" في برنامج إكسل. فیما یلي بعض العناوین التي قد تساعدك.  3.  "تحلیل تقییم السالمة ّلخص نتائج ورقة  ِ الكرامة - 

 
الكرامة العامة في نماذج التوزیع المستخدمة: 

 
المراحیض: 

 
معاملة  ذوي االحتیاجات الخاصة: 

 
" في برنامج إكسل. 4. "تحلیل تقییم السالمة ّلخص نتائج ورقة  ِ إنصاف التوزیع -   

 
" في برنامج إكسل. 5.  "تحلیل تقییم السالمة ّلخص نتائج ورقة  ِ معلومات حول التوزیع - 

 
 .6 " "غیر ذلك " في برنامج إكسل. تتالءم النتائج المدرجة تحت  "تحلیل تقییم السالمة ّلخص نتائج ورقة  ِ غیر ذلك - 

بشكٍل أفضل مع إحدى األقسام األخرى.  
 

المتابعة - اذُكر أي نقاط یالحظھا المقیّمون لمعالجتھا أو متابعتھا بشكٍل فوري.  7. 
 
التوصیات: بناًء على النتائج المذكورة أعاله، قم بصیاغة توصیات محددة للمنظمة القائمة بالتوزیع. التزم بالتوصیات القابلة 

للتنفیذ. عند االقتضاء، اذُكر تفاصیل مثل من وأین ومتى وكیف.  
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الملحق 2: استبیان نقطة التوزیع  
 

الملحق 2.1: أداة استبیان نقطة التوزیع 
 

برنامج مساعدات التمكین - استبیان نقطة التوزیع 
ّ 19-مكیفة لالستجابة لكوفید

 
 

ّ :المقدمة والموافقة
 
أود أن أطرح علیك بعض األسئلة لمساعدتنا على فھم الصعوبات التي قد تواجھیھا أنت وغیرك من النساء والفتیات األخریات 

عندما تحصلن على المساعدة خالل ھذا الوقت الصعب.  
 
لیس علیك مشاركة األسماء والھویات. یمكنك اختیار عدم المشاركة أو االنسحاب في أي وقت. لن تؤثر مشاركتك على الخدمات 
التي تتلقینھا. إذا قررِت المشاركة، فقد أقوم بتدوین بعض المالحظات ولكن لن أسّجل أي معلومات یمكن أن تحدد ھویتك، وذلك 

لحمایة سریتك وخصوصیتك. نقوم بتسجل جمیع اإلجابات بشكٍل مجھول. 
 
والغرض من ذلك ھو فھم التحدیات التي تواجھھا النساء والفتیات الّالجئات في ظل كوفید-19 لنكتشف كیف یمكننا توفیر استجابة 

أكبر لتلك التحدیات في توزیعاتنا وبرامجنا. 
 

 یمكنك االتصال بـ [أدخل رقم الھاتف] أو زیارة [أدخل الموقع] إذا كان لدیك أي أسئلة أو مخاوف بشأن ھذا االستبیان.   
 

ال  نعم    ھل توافقین؟ [ضع عالمة في حال تلقّي الموافقة الشفویة:]   
 

إذا قالت نعم، اسألھا "ھّال بدأنا؟" 
 
 

 بیانات التعریف
یجب تعبئة ھذا القسم من قبل ُمجري المقابلة بناًء على المعلومات التي تملكھا منظمتك في قاعدة البیانات لدیھا (ال حاجة لسؤال متلقي 

المساعدة).  
الیوم/الشھر/السنة أ. تاریخ الیوم: 

 
 ب. إسم جامع البیانات: 

 
أذكر الشھر والسنة باألرقام (مثالً 2021/01) ج. تاریخ التوزیع: 

 
كتب اسم مكان التوزیع أد. مكان التوزیع: 

 
[أدِخل االحتماالت] ه. نوع التوزیع: 
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و. ز. مكان المستجیب: 
 
 

ز. [المنطقة]: 
 

ح. [المدینة]: 
 

ط. [الحي/القریة]: 

ي. نوع المأوى: 
 

ُذكر عند االقتضاء فقط  ا

شقة أو غرفة مستأجرة   1
خیمة أو مأوى جاھز في مخیم ّ  2
یعیش مع المجتمع المضیف   3

مستودع أو مأوى مجموعة آخر   4
77 غیر ذلك، حدد: 

 
ك. رمز المستجیب 

ّ معرف (مثالً م 1، م۲،  #: یجب أن یكون غیر
دبل یو ۱، دبل یو ۲، الخ) 

 

 

 مواصفات المسكن. أ
مالحظة: یجب أن یكون "المستجیب" الشخص الذي تلقى المساعدة. 

1. عمر المستجیب 
 

اكتب العمر بالسنوات: 

ذكر 2. جنس المستجیب   1
أنثى   2

۸۸-ال إجابة 
 

أعزب (لم أتزوج قط) 3. ما ھو وضعك العائلي؟   1
متزوج   2
مطلّق   3

منفصل   4
أرمل   5

۸۸-ال إجابة 
 

 

  ب.  االستبیان
یمكن االستعانة بالخیارات المتعددة لحّث المستجیب، ولكن ال یلزم قراءتھا بصوت عاٍل ما لم یُذكر خالف ذلك. 

1. كیف تعرفین أنت وغیرك من الّالجئات والفتیات [أو 
الرجال والفتیان] عادة متى یتم التوزیع؟ یشمل ذلك 

توزیع المواد الغذائیة أو عدّة النظافة الشخصیة أو أي 
شكل آخر من أشكال المساعدة. 

 ضع دائرة حول كل ما ینطبق
1 = التوزیع إلى أبواب المنازل  

2 = مضّخمات الصوت ومكبّرات الصوت  
3 = أنظمة اإلعالن بواسطة سیارات متنقلة  

4 = تناقل شفوي 
5 = تواصل خّطي (مثالً الملصقات، المنشورات، الرسائل النصیة القصیرة) 

6 = المكالمات الھاتفیة  
7 = مركز النساء والفتیات التابع للجنة اإلنقاذ الدولیة 

8 = مكاتب المساعدة المجتمعیة  
9 = تبادل الرسائل عبر الھاتف الخلیوي (مثالً الرسائل النصیّة القصیرة) 

10 = االتصال الھاتفي بمتلقّي المساعدات 
11 = الخطوط الھاتفیة المجانیة (یتصل متلقي المساعدة) 

12 = ال أعرف  
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77 = غیر ذلك، حدد  
88 = ال إجابة 

2. أي من األسالیب التالیة ھي األكثر فعالیة أو فائدة لك 
وللنساء والفتیات األخریات [أو للرجال والفتیان]؟ 

ضع دائرة حول كل ما ینطبق 
1 = التوزیع إلى أبواب المنازل  

2 = مضّخمات الصوت ومكبّرات الصوت  
3 = أنظمة اإلعالن بواسطة سیارات متنقلة  

4 = تناقل شفوي 
5 = تواصل خّطي (مثالً الملصقات، المنشورات، الرسائل النصیة القصیرة) 

6 = المكالمات الھاتفیة  
7 = مراكز النساء والفتیات 

8 = مكاتب المساعدة المجتمعیة  
9 = تبادل الرسائل عبر الھاتف الخلیوي (مثالً الرسائل النصیّة القصیرة) 

10 = االتصال الھاتفي بمتلقّي المساعدات 
11 = الخطوط الھاتفیة المجانیة (یتصل متلقي المساعدة) 

12 = ال أعرف  
77 = غیر ذلك، حدد  

 88 = ال إجابة 
ضع دائرة حول كل ما ینطبق  3. من یُشارك ھذه المعلومات؟

1 = قادة المجتمع (مثالً، أدخل مثال عن قائد المجتمع) 
2 = العاملین في مجال اإلغاثة 

3 = أصدقاء العائلة 
4 = موظفو المنظمات غیر الحكومیة  

5 = المتطوعون في المنظمات غیر الحكومیة 
6 = ال أعرف   

77 = غیر ذلك، حدد  
 88 = ال إجابة 

4. أي من ھذه المصادر ھي األكثر فعالیة أو فائدة من 
حیث مشاركة المعلومات حول التوزیعات حتى تسمعیھا 
أنت والنساء والفتیات األخریات [أو الرجال والفتیان]؟  

 ضع دائرة حول كل ما ینطبق
1 = قادة المجتمع (مثالً، أدخل مثال عن قائد المجتمع) 

2 = العاملین في مجال اإلغاثة 
3 = أصدقاء العائلة 

4= موّظفو المنظمات غیر الحكومیة  
5 = المتطوعون في المنظمات غیر الحكومیة 

6 = ال أعرف   
77 = غیر ذلك، حدد  

 88 = ال إجابة 
5. من ھو األكثر احتماال لتلقي معلومات عن التوزیعات؟ 

قد تسمع عن التوزیعات من خالل أي من الطرق 
المذكورة أعاله. كتابیًا أو شفھیًا أو عبر الھاتف أو غیر 

ذلك.  

 :ضع دائرة حول إجابة واحدة
1 = النساء والفتیات ← انتقل إلى السؤال 5ب 
2 = الرجال والفتیان ← انتقل إلى السؤال 5ب 

3 = ال أعرف ← انتقل إلى السؤال 6 
77 = غیر ذلك، حدد: ← انتقل إلى السؤال 6 

88 = ال إجابة ← انتقل إلى السؤال 6 
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5ب. [إذا كانت اإلجابة "نعم" على 1 أو 2، فاسأل:] ھل 
یمكنك التوضیح أكثر؟  

ِّون مالحظاتك ھنا [إجابة مفتوحة]: د

 :ضع دائرة حول إجابة واحدة6. من ھو األقل احتماال لتلقي معلومات عن التوزیعات؟ 
1 = النساء والفتیات ← انتقل إلى السؤال 6ب 
2 = الرجال والفتیان ← انتقل إلى السؤال 6ب 

3 = ال أعرف ← انتقل إلى السؤال 7 
77 = غیر ذلك، حدد: ← انتقل إلى السؤال 7 

 88 = ال إجابة ← انتقل إلى السؤال 7
5ب. [إذا كانت اإلجابة "نعم" على 1 أو 2، فاسأل:] ھل 

یمكنك التوضیح أكثر؟ 
دِّون مالحظاتك ھنا [إجابة مفتوحة]: 

7. منذ أن بدأت قیود كوفید -19، ھل شعرت بانعدام 
األمان أثناء عملیة توزیع المساعدات؟ 

 

ضع دائرة حول إجابة واحدة: 
1 = نعم  

2 = ال ← انتقل إلى السؤال 10 
3 = ال أعرف 

77 = غیر ذلك، حدد  
88 = ال إجابة  

8. في النقاط التالیة أثناء عملیة توزیع المساعدات، ھل 
شعرت بانعدام األمان؟ 

قرأ الخیارات جھراً وضع دائرة حول كل ما ینطبق: ا
1 = عند الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوزیعات 

2 = أثناء تمارین التسجیل / التحقق المرتبطة بالتوزیعات 
3 = أثناء الذھاب إلى مكان التوزیع 

4 = في مكان التوزیع 
5 = أثناء مغادرة مكان توزیع / نقل المساعدات إلى المنزل 

6 = أثناء تخزین المساعدات المستلمة 
7 = أثناء استرداد القسیمة / سحب النقد من جھاز الصراف اآللي 

8 = ال أعرف 
77 = غیر ذلك، حدد  

88 = ال إجابة  
9. عند الوصول إلى المساعدة، ھل شعرت بانعدام 

األمان فیما یتعلق بأي مما یلي؟  
اقرأ الخیارات جھراً وضع دائرة حول كل ما ینطبق: 

1 = احتمال التعرض لـ كوفید-19 عند الوصول إلى المساعدات 
2 = كیفیة تنفیذ تدابیر السالمة الخاصة بـ كوفید-19 في مواقع المساعدة  
3 = االستغالل واالعتداء الجنسیین (مثل طلب إقامة عالقة جنسیة مقابل 

المساعدة) 
4 = أنواع أخرى من العنف القائم على النوع االجتماعي (مثل االعتداء 

الجنسي، وعنف الشریك الحمیم) 
5 = أنواع أخرى من العنف (مثل الشجار الجسدي أو اللفظي والسرقة 

واالختطاف) 
ّ

6 = ال أعرف  
77 = غیر ذلك، حدد  

88 = ال إجابة  
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10. إحدى مخاوف السالمة المتعلقة بالتوزیع ھي 
اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین، أي أن یستخدم شخص 

سلطتھ الستغالل شخص آخر من خالل المطالبة بعالقات 
جنسیة مقابل المساعدة. بدون ذكر األسماء، ھل سمعت 

أو شاھدت أي شخص تم استغاللھ جنسیا من قبل موظفي 
منظمة غیر حكومیة أو شریك أو متطوع مجتمعي؟ 

ضع دائرة حول إجابة واحدة 

ً

:
1 = نعم 

2 = ال ← انتقل إلى السؤال 13 
3 = ال أعرف  

77 = غیر ذلك، حدد  
88 = ال إجابة 

 
[إذا كانت اإلجابة "نعم" على السؤال 10، اسأل] عندما 
رأیت أو سمعت عن استغالل أو اعتداء جنسي، ھل كان 

مرتبًطا بأي من أنواع المساعدة التالیة؟ 

اقرأ الخیارات جھراً وضع دائرة حول كل ما ینطبق: 
1 = المساعدات الغذائیة 

2 = مساعدات المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة 
3 = مساعدات المأوى 
4 = المساعدات النقدیة 

5 = مساعدات التحضیر لفصل الشتاء / مساعدة الوقود  
6 = الوقود والحطب 

7 = التعلیم 
8 = الصحة 

9 = سبل العیش 
10 = ال أعرف  

77 = غیر ذلك، حدد  
88 = ال إجابة  

12. [إذا كانت اإلجابة "نعم" على السؤال 10، اسأل] أي 
من الجھات الفاعلة أو المنظمات التالیة شاھدتھا أو 

سمعت أنھا ترتكب اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین مقابل 
المساعدة؟  

اقرأ الخیارات جھراً وضع دائرة حول كل ما ینطبق: 
1 = موظفو األمم المتحدة / المنظمات غیر الحكومیة 

2 = المتطوعون في األمم المتحدة / المنظمات غیر الحكومیة 
3 = الموظفون الحكومیون 

4 = سائقو سیارات األجرة / ركاب دّرجات بودا بودا (السائقون) إلخ. 
5 = قادة المجتمع 

6 = أعضاء المجتمع المضیف 
7 = حراس األمن 

8 = الشرطة 
9 = الجئون آخرون 

10 = العاملون في مجال الصحة  
11 = سائقو الشاحنات 

12 = ال أعرف 
 77 = غیر ذلك، حدد: _______________ 

88 = ال إجابة  
13. ما ھي أنواع العنف أو اإلساءة األخرى التي 

تواجھھا النساء والفتیات في مجتمعك، والتي قد تكون 
مرتبطة بجائحة كوفید-19 واالستجابة لھا؟2  

 

اقرأ الخیارات جھراً وضع دائرة حول كل ما ینطبق :
1 = الزواج المبكر / القسري 

2 = الحمل المبكر / حمل المراھقات 
3 = االغتصاب  

4 = االعتداء الجنسي  
5 = عنف الشریك الحمیم 

6 = التحرش الجنسي  
7 = اإلساءة االقتصادیة 

                                                            
تعریفات مدرجة في الصفحة األخیرة من األداة. 2
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8 = اإلساءة العاطفیة / النفسیة 
9 = ال یوجد 

10 = ال أعرف  
77 = غیر ذلك، حدد  

88 = ال إجابة  
14. إذا أردت اإلبالغ عن شكوى تتعلق بالمساعدة أو 
االتصال بشخٍص ما لتقدیم تعلیقاتك أو الحصول على 
دعم بعد التعرض لسوء المعاملة أو االستغالل، كیف 

ستقومین بذلك؟      

اقرأ الخیارات جھراً وضع دائرة حول كل ما ینطبق: 
1 = [أدخل اسم المنظمة القائمة بالتوزیع] 

2 = منظمة غیر حكومیة أخرى / األمم المتحدة 
3 = قادة المجتمع (مثالً، أدخل مثال عن قائد المجتمع) 

4 = قریب أو صدیق موثوق بھ 
5 = الخط الھاتفي المجاني 

6ّ = جماعة محلیة (مثالً، مجموعة نسائیة أو منظمة محلیّة) 
7 = جماعة / قائد قائم على اإلیمان  

8 = الشرطة / الجیش أو قوات األمن 
9 = ال یوجد 

10 = مراكز النساء والفتیات  
11 = مكتب الحمایة 

12 = مكاتب المساعدة المجتمعیة  
13 = المنشآت الصحیة  

14 = لجنة رعایة الالجئین 
15 = ال أعرف  

77 = غیر ذلك، حدد: _______________ 
88 = ال إجابة  

15. برأیك، أین تشعر النساء والفتیات باألمان والراحة 
عند اإلبالغ عن الشكاوى وتقدیم المالحظات والوصول 

إلى الخدمات؟  

 :اقرأ الخیارات جھراً وضع دائرة حول كل ما ینطبق
1 = [أدخل اسم المنظمة القائمة بالتوزیع] 

2 = منظمة غیر حكومیة أخرى / األمم المتحدة 
3 = قادة المجتمع (مثالً، أدخل مثال عن قائد المجتمع) 

4 = قریب أو صدیق موثوق بھ 
5 = الخط الھاتفي المجاني 

6ّ = جماعة محلیة (مثالً، مجموعة نسائیة أو منظمة محلیّة) 
7 = جماعة / قائد قائم على اإلیمان  

8 = الشرطة / الجیش أو قوات األمن  
9 = ال یوجد 

10 = مراكز النساء والفتیات  
11 = مكتب الحمایة 

12 = مكاتب المساعدة المجتمعیة  
13 = المنشآت الصحیة  

14 = لجنة رعایة الالجئین 
15 = ال أعرف  

77 = غیر ذلك، حدد  
88 = ال إجابة  

 

 االختتام



 استبیان نقطة التوزیعملحق  -برنامج مساعدات التمكین            
           

 

 54| ملحق استبیان نقطة التوزیع 
 

اشكر المستجبین على وقتھم واعرض علیھم تأمین اتصال لھم بأخصائي اجتماعي إذا كانوا یرغبون في تلقّي أي دعم إضافي 
متعلق بالسالمة والمسائل المتعلقة بالعنف التي تمت مناقشتھا. 

ملحق أداة استبیان نقطة التوزیع أداة:  تعریفات العنف المستخدمة في السؤال 13

 

1 = الزواج المبكر / القسري:  الزواج القسري ھو زواج الفرد ضد إرادتھ/إرادتھا. إن زواج األطفال ھو زواج رسمي أو ارتباط 
غیر رسمي قبل سن 18. على الرغم من أن بعض البلدان تسمح بالزواج قبل سن 18، فإن معاییر حقوق اإلنسان الدولیة تصنف 
ُلمعلنة. ولذلك،  ھذه الزیجات كزواج أطفال، معتبرةً أن أولئك الذین تقل أعمارھم عن 18 سنة غیر قادرین على إعطاء الموافقة ا
فإن زواج األطفال یعتبر أیًضا شكل من أشكال الزواج القسري ألن األطفال لیسوا مؤھلین قانوناً للموافقة على ارتباطات كھذه. 

2 = الحمل المبكر / حمل المراھقات: حمل الفتیات أو النساء التي تتراوح أعنارھّن بین 10-19 سنة. 

3- االغتصاب: اإلیالج القسري أو اإلجباري - حتى لو كان طفیفًا - في المھبل أو الشرج أو الفم بقضیب أو جزء آخر من الجسم. 
ویشمل أیًضا اختراق المھبل أو فتحة الشرج بجسم ما. ویشمل االغتصاب االغتصاب الزوجي واالغتصاب الشرجي/اللواط. 

٤- االعتداء الجنسي: أي شكل من أشكال االتصال الجنسي غیر التوافقي ال ینتج عنھ أو یتخللھ اإلیالج. من األمثلة على ذلك 
محاولة االغتصاب، وكذلك التقبیل غیر المرغوب فیھ، والمداعبة، أو لمس األعضاء التناسلیة والمؤخرة. 

5 = عنف الشریك الحمیم: ینطبق "عنف الشریك الحمیم" على وجھ التحدید على العنف الذي یحدث بین شركاء حمیمین 
(متزوجون، مساكنة، صدیق / صدیقة أو عالقات حمیمة أخرى)، ویتم تعریفھ من قبل منظمة الصحة العالمیة كسلوك من شریك 
حمیم أو شریك سابق یسبب األذى الجسدي أو الجنسي أو النفسي، بما في ذلك االعتداء الجسدي، اإلكراه الجنسي واإلساءة النفسیة 

والسیطرة على السلوكیات. قد یشمل ھذا النوع من العنف أیضاً الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات. 

6 = التحرش الجنسي: المبادرة الجنسیة غیر المرحب بھا، وطلبات الحصول على خدمات جنسیة، وغیر ذلك من السلوك اللفظي 
أو الجسدي ذي الطبیعة الجنسیة. 

7 = اإلساءة االقتصادیة: یشیر إلى نوع من اإلساءة یقوم من خاللھا المسیئ بالتحكم في أموال الضحیة لمنعھ أو منعھا من 
الوصول إلى الموارد أو العمل أو السیطرة على المكاسب المالیة وتحقیق االكتفاء الذاتي وكسب االستقالل المالي. 

8 = اإلساءة العاطفیة / النفسیة: التسببب باأللم أو اإلصابة العقلیة أو العاطفیة. وتشمل األمثلة على ذلك التھدید بالعنف الجسدي 
أو الجنسي، أو الترھیب، أو اإلذالل، أو العزلة القسریة، أو المطاردة، أو المضایقة، أو االنتباه غیر المرغوب فیھ، أو المالحظات، 

أو اإلیماءات أو الكلمات المكتوبة ذات الطبیعة الجنسیة و/أو الخطیرة، أو تدمیر األشیاء العزیزة، إلخ. ویندرج 'التحرش الجنسي'  
في ھذه الفئة من العنف القائم على النوع اإلجتماعي. 

*جمیع التعریفات من: اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. (2015). دلیل دمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي 
في العمل اإلنساني: تقلیل المخاطر وتعزیز المرونة والمساعدة على التعافي. مستخلصة من موقع 

https://gbvguidelines.org .

باستثناء تعریف الحمل المبكر / حمل المراھقات، فقد تم استخالصھ من: منظمة الصحة العالمیة. (2020، 31 كانون الثاني/ینایر).  
-https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescentحمل المراھقات، منظمة الصحة العالمیة. 

pregnancy  

  

https://gbvguidelines.org/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
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الملحق 1.2ب: استخدام نموذج كوبو ألداة استبیان نقطة التوزیع 
 

یمكن جمع بیانات استبیان نقطة التوزیع إلكترونیًا باستخدام برامج جمع البیانات مفتوحة المصدر مثل برنامج كوبو. یشمل الملحق 
ّحرك األقراص المشترك  . ھنا1.1-ب مثال على كیفیة إدخال األداة في كوبو في مجلد ملحق استبیان نقطة التوزیع في م

 

  

https://gwu.box.com/s/2u26uu88bat9iu6fnq1xpt73vjoqui46
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الملحق 2.2: دلیل لتیسیر التدریب على استخدام أداة استبیان نقطة التوزیع  
ً : المواد المطلوب تحضیرھا مسبقا

 •ّ ّ ألواح ورقیة قالبة، وأقالم تلوین مختلفة اللون، وأوراق المالحظات الالصقة (إذا أُجري االستبیان شخصیًا) ّ

المطبوعات  • 

 o ما ال یقل عن استبیانّي نقطة التوزیع فارغین لكل شخص مع 5 نسخ إضافیة في متناول الید (علیھم تعبئة ما ال یقل
عن 4-5 تقییمات في مجموعات ثنائیة أثناء التدریب، ولھذا السبب یجب توافر الكثیر من المطبوعات) إذا كان 
التدریب شخصیًا. إذا كان التدریب عبر وسائل إلكترونیة، أرسل لھم الملف مسبقًا واطلب منھم إعادة حفظ نسخة 

نظیفة لكل تمرین.  

 o .تُستخدم مجموعة أدوات كوبو  في الھواتف أو األجھزة اللوحیة أو أجھزة الكمبیوتر إلدارة االستبیان
مالحظة: إذا كانت األداة ستدار عن طریق الھواتف، فتأكد من شحن ھواتف الجمیع لتجنب النسخ غیر 

المحفوظة. 

 o منشورات دلیل التیسیر، یمكن العثور على جدول البیانات عبر اإلنترنت في مجلد ملحق استبیان نقطة
 .ھناالتوزیع في محرك األقراص المشترك 

 o  نسخة واحدة من إرشادات األخالقیات والسالمة الخاصة بمنظمة الصحة العالمیة لكل شخص
 

ٍ
 

مالحظة حول التیسیر: یُستخدم النص المائل في ھذا الدلیل لإلشارة إلى بعض اإلجراءات أو النص الذي یجب قراءتھ بصوت 
عال . 

 برنامج الیوم األول

المیسر  األھداف الموضوع الجلسة الوقت
(الُمیّسرین) 

شرائح ُ
البوربوینت 

الترحیب،   201 دقیقة  
الغرض ونظرة 
عامة على أداة 
استبیان نقطة 

التوزیع 

استعراض األھداف • 
التدریبیة وبرنامج 

 العمل
فھم الغرض • 

والتعرف على 
 االستبیان

فھم خصائص • 
ُمجري المقابلة 

الناجح  

أداة استبیان نقطة   االسم
التوزیع 

تطبیق كوبو على 
الھاتف 

المطبوعات/التجھیزات 

األمان  202 دقیقة  
واألخالقیات 
واإلحاالت  

مراجعة توجیھات • 
منظمة الصحة 

العالمیة  
التعریف عن آلیات • 

اإلحالة / المقابالت 
ّلمة بتأثیر  ُلم ا

الصدمات النفسیة 

توصیات منظمة   
الصحة العالمیة 

المتعلقة باألخالقیات 
والسالمة لدراسة 

ورصد العنف الجنسي 
في حاالت الطوارئ  

https://gwu.box.com/s/2u26uu88bat9iu6fnq1xpt73vjoqui46


 استبیان نقطة التوزیعملحق  -برنامج مساعدات التمكین            
           

 

 57| ملحق استبیان نقطة التوزیع 
 

ّلمة 2 30 دقیقة   ُلم المقابالت ا
بتأثیر الصدمات 

النفسیة  

فھم أدوار جامع • 
البیانات أثناء 

المقابالت 
التعریف عن • 

االعتبارات الخاصة 
 وكیفیة العمل بھا 

التعریف عن رعایة • 
الموظفین وفھمھا  

 ال یوجد   

تقدیم الموافقة  152 دقیقة  
ُّلتمرن  ُلمعلنة وا ا

على نموذج 
الموافقة الشفھیة 

ُّرن على •  تقدیم والتم
نموذج الموافقة 

نماذج الموافقة، تطبیق   
كوبو على الھواتف 

ضمان االتساق في •  اختبار األداة 3 30 دقیقة
تسجیل اإلجابات 

 تعدیل األداة • 
 

المنشورات 1 و2   
تطبیق كوبو على 

الھاتف 

استراحة: 10 دقائق 
السیناریوھات  504 دقیقة 

التدریبیة  
ممارسة التعامل مع • 

قضایا األخالق 
والسالمة المحتملة 
التي قد تحدث أثناء 

 إدارة االستبیان
ممارسة استخدام • 

األجھزة اللوحیة 
لجمع البیانات 

المنشورات 1 و2   
تطبیق كوبو على 

الھاتف 

استعراض  105 دقائق 
المسائل المعلّقة 

في إدارة االستبیان 

إكمال أي أسئلة أو 
قضایا متبقیة تتعلق 

بإدارة االستبیان  

مجموعة البیانات من   
الیوم األول 

تطبیق كوبو على 
الھاتف 

التخطیط الستبیان 6 15 دقیقة 
نقطة التوزیع 

مناقشة الخدمات • 
اللوجستیة 

استعراض المواد 
التدریبیة (فقط مع 

تاال) 

لوح ورقي أو لوح    
أبیض 

خالصة، 7 5 دقائق 
استخالص 
المعلومات 
واالختتام 

االختتام واستخالص 
المعلومات 

   

 

الترحیب + الغرض ونظرة عامة على استبیان نقطة التوزیع واستعراض األداة   .1

 قم بتقدیم والتدریب على أداة نقطة التوزیع التي سیتم إدارتھا أثناء التوزیع• 

 قم بالتخطیط لجمع بیانات استبیان نقطة التوزیع وتتبع البیانات أثناء جمع البیانات• 
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ناقش الغرض من استبیان نقطة التوزیع 

كان من المقرر أن تشمل مجموعة أدوات مراقبة ما بعد التوزیع لبرنامج مساعدات التمكین ما یلي: تقییم السالمة، مجموعات • 
ّلرصد ما بعد التوزیع بسبب كوفید-19 لیشمل استبیان نقطة التوزیع،  التركیز، والمقابالت من األُسر المعیشیة. تم تكییف ا

 والذي یمكن استخدامھ في حاالت كھذه أو في الحاالت المماثلة حیث یكون الوصول محدودًا بسبب حالة الطوارئ. 

تم تصمیم استبیان نقطة التوزیع لیتم إدارتھ بسرعة في موقع التوزیع، اللتقاط وصول النساء (والفتیات إذا كان ذلك مناسبًا) • 
إلى معلومات التوزیع، والسالمة و/أو مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسیین المتعلقة بعملیات التوزیع، والمخاطر المتعلقة 
بالعنف المتعلقة بالطوارئ (على سبیل المثال، جائحة كوفید-19 أو حالة طوارئ أخرى)، وآلیات الشكاوى والخدمات، 

 باإلضافة إلى مالحظاتھم حول كیفیة جعل التوزیعات أكثر أمانًا.
 

استعرض: ما ھو استبیان نقطة التوزیع؟ 

موافقة معلنة شفھیة موجزة ُ• 

استبیان قصیر متعدد الخیارات، مع مجال لإلجابات المفتوحة أو الوصف أو التعلیقات (حوالي 15 دقیقة لكل مقابلة)   • 

یتم إجراؤه شخصیا في موقع توزیع (في الخارج، مع ترك مسافة جسدیة، حوالي 15 دقیقة لكل مقابلة) ً• 

یتم إجراؤه على عینة فرعیة أصغر من إجمالي متلقي المساعدات (حوالي 20٪ من إجمالي المتلقّین) باستخدام عینات • 
عشوائیة بسیطة (على سبیل المثال، باستخدام مولد أو جدول أرقام عشوائي) 

یتم إجراؤه مع النساء فوق سن الـ18 (ما لم تشیر أھداف البرنامج إلى ضرورة إجراء مقابلة مع مجموعة أخرى، و/أو یمكن • 
 الحصول على الموافقة لمقابلة فتیات تحت سن الـ18)

 یتم إجراؤه من قبل الموظفات اإلناث بین المستجیبات اإلناث (والموظفون الذكور بین المستجیبین الذكور إن أمكن)• 

األھداف: فھم كیفیة تأثیر حالة الطوارئ (مثل جائحة كوفید-19 أو غیرھا) على وصول النساء / الفتیات إلى المعلومات • 
والمخاوف المتعلقة باإلستغالل واإلعتداء الجنسیین وأشكال العنف األخرى، ومعرفة آلیات اإلبالغ والخدمات 

 
ٍال للتعرف على األداة   وزع أدوات استبیان نقطة التوزیع الورقیة على الجمیع واقرأھا معھم بصوت ع

 
اعرض أمثلة عن مجموعة بیانات وكتابة تقریر استبیان نقطة التوزیع 

 
اعرض أمثلة على استجابات الستبیان نقطة التوزیع من مجموعة بیانات موجودة (راجع تقاریر المرحلة 2). • 
ناقش الدروس المستفادة من تطبیق استبیان نقطة التوزیع السابق • 

 o قد یكون المستجیبون في عجلة من أمرھم لمغادرة موقع التوزیع وبالتالي سیجیبون على األسئلة بسرعة
 o قد یرغب المستجیبون في إجراء مناقشات مطولة أو طرح أسئلة ال تتعلّق بالموضوع
 o ← سیتردد المستجیبون في مشاركة التفاصیل إذا كان أحد أفراد العائلة یقف معھم أو إذا كانوا یقفون في مكان عام

اختَر أسلوب إجراء المقابلة على انفراد. علیك مراعاة كیف یبدو ذلك بالنسبة لتوزیع المساعدات إلى أبواب المنازل.  
 o (أي عضو فریق من المنظمة غیر الحكومیة المحلیة التي تدیر المخیم) یسعد المستجیبون برؤیة وجھ مألوف
 o قد یتشوش المستجیبون بشأن الغرض من استبیان نقطة التوزیع. اشرح الغرض منھ بوضوح وسیطر على 

التوقعات. اشرح للمشاركین أن المشاركة في استبیان نقطة التوزیع طوعیة ولن تؤثر على وصولھم إلى المساعدة. 
 o  مجري المقابلة الناجح ُ خصائص

  التحلي باالحترام
   اإلصغاء الجید
   عدم المقاطعة
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  إغالق أجھزة الھواتف 
    غیر ذلك؟

 االعتبارات األخالقیة واعتبارات السالمة  .2

اشرح االعتبارات األخالقیة واعتبارات السالمة الخاصة بالبحث وجمع البیانات المتعلقة بقضایا العنف القائم على النوع 
 للتدریب على االعتبارات األخالقیة واعتبارات السالمة.  راجع الملحق 6االجتماعي. 

 
الموافقة المعلنة  ُ

مراجعة استمارة الموافقة الُمعلنة الورقیة معًا  • 

ممارسة إدارة استمارة الموافقة الُمعلنة الشفویة • 

ًدما في المقابلة فقط  مالحظة إلى المیسرین: في حالة استخدام كوبو، یتم تضمینھا في نموذج كوبو ویمكن لجامع البیانات المضي ق
عند تحدید "نعم". 

 اختبار األداة  .3

 تمرین الجلسة

  مجري المقابلة واآلخر لیكون المستجیب ُ قم بتعیین أحد أعضاء فریق التیسیر لیكون
  قم بتعیین كافة المشاركین المتبقین للبدء بالعمل كجامعي بیانات
  اطلب من جمیع المشاركین فتح رابط مقابلة جدید على أجھزة الكمبیوتر أو األجھزة اللوحیة أو الھواتف
   اطلب من جمیع المشاركین المتابعة وإدخال اإلجابات التي یقدمھا المستجیبون في روابطھم الفردیة
   بمجرد االنتھاء من التمرین، اطلب من جمیع المستجیبین تحمیل االستبیان المكتمل على الخادم

 
مالحظة إلى المیسرین: الغرض من ھذا التمرین ھو تقییم مدى اتساق ودقة إدخال المستجیبین للبیانات. یجب أن یقوم المیسر 
أیًضا بإدخال البیانات في جھاز لوحي آخر باعتباره "الرئیسي". یجب على المستجیبین أن یمثلوا بعض التردد في اإلجابة على 

ُ مجري المقابلة من تقدیم أسالیب جیدة لجعلھم یشعرون بالراحة وتشجیعھم على اإلجابة.   األسئلة حتى یتمكن

 

 الممارسة  .4

تمرین في مجموعات صغیرة 
  .قسم المشاركین إلى مجموعات من ثالثة 
  في كل مجموعة: خصص شخًصا واحدًا إلدارة السؤال، وشخًصا واحدًا لیكون المستجیب، وشخًصا واحدًا

 لیكون المراقب
 أعِط المراقب في كل مجموعة منشور النشاط رقم 2 واطلب منھ مراقبة المقابلة واإلجابة على األسئلة 
  أعط كل مجموعة سیناریو من منشور النشاط رقم 1. یمكن إیجاد المنشورات في مجلد فرعي الستبیان نقطة

 . ھناالتوزیع ضمن مجلد الموارد 
  اطلب من المجموعات إدارة االستبیان (باستخدام نموذج كوبو) بینما یقوم المستجیب و/أو المراقب بتنفیذ

 السیناریوھات الموزعة  
إستخالص المعلومات  

 ً عد إلى الجلسة واطلب ردود الفعل من المراقبین أوال 
 مجري المقابلة والمستجیبین ُ  احصل على أي ردود فعل من

https://gwu.box.com/s/2u26uu88bat9iu6fnq1xpt73vjoqui46
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   ناقش نصائح لالستجابة في ھذه المواقف واستنباط األفكار من المجموعة
  مجري المقابلة، المراقب) واطلُب إعادة التمرین (أعِط ُ قم بتبدیل األدوار من المجموعات السابقة (المستجیب،

سیناریوھاتنا الجدیدة لكل مجموعة) 
إستخالص المعلومات مجددا ً 

  عد إلى الجلسة واطلب ردود الفعل من المراقبین
  مجري المقابلة والمستجیبین ُ احصل على أي ردود فعل من
   ًناقش مجددا
العمل الجماعي 

  اطلُب منھم االنقسام إلى مجموعتین من 3 أشخاص والتدرب على السیناریوھات
o قم بتعبئة نموذج كوبو  
oّدرب   مجموعة من 2-3 أشخاص + الم
oالمجموعة 2: 2-3 أشخاص + المدّرب  
oألدیك أي أسئلة أو استفسارات بخصوص األداة؟  

النصائح 
 "استفسر! قبل إدخال "غیر ذلك" أو "ال أعرف 
 في أسئلة "اختر كل ما ینطبق"، انطلق ببطء، واشرح المصطلحات، واحصل على إجابة نعم/ال كلما تقدمت 
 "ال تقرأ بصوت عاٍل خیارات: "غیر ذلك"، "ال أعرف"، "ال إجابة 
 (أنت تعلم أنھا مقابلة من جانبك) استخدم أسئلة المتابعة - انظر إلیھا على أنھا محادثة من وجھة نظر المستجیب 

 ّفكر باإلجابات  ارجع إلى اإلجابات السابقة لتُثبت أنك تستمع / تُ
 ًشكرا لك على المشاركة" أو "یبدو ذلك وكأنھ موقف صعب" إلظھار التعاطف  استخدم عبارات مثل: "

  

استعراض المسائل المعلقة في إدارة االستبیان   .5ّ

  ناقش أي مشاكل ظھرت عند مراجعة بیانات الجلسة خالل الیوم 

 (باستخدام البیانات التي تم تنزیلھا من جلسة التدریب الخاصة بھم) أظھر للمجموعة كیفیة تعبئة البیانات 

تخطیط / لوجستیات استبیان نقطة التوزیع   .6 

  ضع خطة ألخذ العینات 

oالھدف: 20% من متلقّي المساعدات  

o النھج: یفضل أخذ عینات عشوائیة بسیطة. یمكن استخدام عینة مالئمة إذا تعذّر أخذ العینات بطریقة 
عشوائیة. مالحظة: إذا كان عدد المتلقیات اإلناث أقل، وال یمثل 20٪ من العینة بأكملھا، فقم بإجراء 

 إحصاء لجمیع متلقّیات المساعدات اإلناث. 

  ناقش بروتوكول جمع البیانات (التواصل مع المستجیبین بشكٍل عادي مقابل توزیع المساعدات إلى أبواب
 المنازل، وإدخال البیانات وحفظھا، وتحمیلھا، وتتبع البیانات، وما إلى ذلك)

 :تأكید األدوار والمسؤولیات 

o  المشرف: الحضور في جمیع األوقات في التوزیعات العادیة، والتحقق من خالل الھاتف مع فرق
مختلفة أثناء توزیع المساعدات إلى أبواب المنازل، واستكمال صحیفة التتبّع، واإلجابة على األسئلة 
التي تطرأ، ویمكنھ إجراء المقابالت إذا لزم األمر، وجمع الھواتف وتحمیل جمیع االستمارات في 

 نھایة الیوم، مما یضمن تطبیق أي تحدیثات في كوبو على جمیع الھواتف بین األیام
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oجھات االتصال المرجعیة: في الموقع، یمكن االتصال بھا لتقدیم الشكاوى أو اإلحالة 

o،جامعي البیانات: إجراء المقابالت وإدخال اإلجابات في كوبو، وحفظ نموذج كوبو بمجرد اكتمالھ 
واإلبالغ عن جمیع النماذج المكتملة إلى المشرف 

oموظفو الرصد والتقییم والمساءلة والتعلم: التحقق من أن استبیان كوبو جاھز للتحمیل في جمیع 
الھواتف، وتحدیث االستبیان حسب الضرورة لحل أي خلل فنّي، والتأكد من تحدیث جمیع الھواتف 
والرد على أسئلة كوبو وإدخال البیانات من المشرف، وجمع جمیع البیانات التي تم تحمیلھا 

والمراجعة مع المشرف 

oالمترجم: شخص من الفریق لمراجعة اإلجابات بسبب تلقّي التدریب المتخصص حول اإلستغالل 
واإلعتداء الجنسیین 

  تأكد من تحدید متى تم الوصول إلى نسبة 20٪ وأخبر جامعي  (لملحق 2.3راجع صحیفة تتبّع البیانات في
البیانات!) 

 قّسم المھام بین أعضاء الفریق للتحضیر الستبیان نقطة التوزیع 

االختتام واستخالص المعلومات  .7

النقاش المیّسر - اسأل المجموعة: 

ماذا تعلّمنا الیوم؟ 1. 

ما ھي النقاط الرئیسیة للتدریب؟ 2. 

ھل ھناك أي أسئلة معلقة أو أي توضیحات مطلوبة؟ 3. 

قم بتأكید الخطوات التالیة 4. 
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الملحق 2.3 جدول التخطیط والمتابعة في مجال استبیانات نقطة التوزیع 
 

یجب استخدام جدول بیانات التخطیط والمتابعة من قِبل فریق جمع البیانات لتحدید من سیكمل استبیان نقطة التوزیع، وفي أي یوم 
من أیام التوزیع، وعدد المستجیبین الّالزمین للوصول إلى حجم العینة المطلوب. بعد كل یوم، یجب أن یتحقق قائد فریق جمع 
البیانات من اكتمال المقابالت وتحمیلھا على خادم كوبو ووضع عالمة علیھا في المتعقّب. یمكن العثور على جدول البیانات عبر 

.  ھنااإلنترنت في مجلد ملحق استبیان نقطة التوزیع في محرك األقراص المشترك 
 
 
 
 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1cQsh0uZQ9IAxHpEEQSKbO5hIneRToAG6/view?usp=sharing
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الملحق 2.4: توجیھات بشأن تحلیل بیانات استبیان نقطة التوزیع 
 أو برنامج إكسل، اعتمادًا على نھج جمع البیانات الذي یتبعھ فریقك. یوصى مجموعة أدوات كوبوُكِتب ھذا الدلیل لیُستخدَم في 

باستخدام مجموعة أدوات كوبو لجمع البیانات اإللكترونیة وإدارتھا وتحلیلھا بشكٍل أساسي. إذا تم تدریب فریقك على تحلیل البیانات 
باستخدام برنامج إحصائي (مثل آر،  ستاتا، أو برنامج الحزم االحصائیة للعلوم االجتماعیة)، فیمكن اتباع ھذه الخطوات بشكٍل 

غیر دقیق وتنفیذھا في البرنامج الذي تستخدمھ. 
 

 

نصائح إلدارة البیانات أثناء التوزیع: 

في كل یوم بعد التوزیع، یجب على عضو الفریق 
الذي یدیر عملیة جمع البیانات:  

  االطالع على كوبو للتأكد من تحمیل جمیع
استمارات االستبیان من األجھزة إلى خادم 

 كوبو.

  التحقق من جمیع االستمارات التي تم
تحمیلھا للتأكد من اكتمالھا، مع الرجوع إلى 
جامعي البیانات لتعبئة البیانات المفقودة إذا 

 أمكن.

  فحص االستمارات بحثًا عن أخطاء في
إدخال البیانات أو تشویش، مع تقدیم 
التعلیقات إلى جامعي البیانات إذا كانت 

 اإلجابات غیر واضحة أو تُظھر التباًسا.

  استخدم وظیفة "اثبات الصحة" في كوبو
(عالمة تبویب البیانات، عرض الجدول) 
لوضع عالمة على االستبیانات على أنھا 
"معتمدة" للتحلیل، أو "معلّقة"، أو "غیر 

 معتمدة".  

تنظیف البیانات والتحلیل األساسي باستخدام مجموعة أدوات 
 :كوبو

عند اكتمال جمع البیانات وتحمیل جمیع استمارات االستبیان إلى خادم كوبو، 
یمكنك اتباع ھذه الخطوات. 

 

الخطوة األولى:  تنظیف البیانات

لسھولة التحلیل، نوصي بتنظیف البیانات مباشرةً في مجموعة أدوات كوبو. 
تأكد من تنزیل نسخة احتیاطیة من بیاناتك إلى برنامج إكسل قبل تنظیفھا في 

كوبو.  

لتنظیف بیاناتك، انتقل إلى عالمة التبویب "بیانات" أعلى الصفحة، ثم انقر 
فوق عرض "الجدول" في العمود األیسر. افحص بیاناتك بصریًا، والحظ 

العناصر المطلوب تنظیفھا.  

تشمل االعتبارات الشائعة لتحلیل البیانات ما یلي:  

ترجمة جمیع اإلجابات إلى لغة واحدة لتحلیلھا • 

التحقق من مجموعة البیانات بحثًا عن األخطاء (مثل األخطاء • 
اإلمالئیة أو صحة تنسیق التاریخ أو األحرف أو األرقام أو الرموز اإلضافیة، 

وما إلى ذلك). 

التحقق من مجموعة البیانات بحثًا عن اإلجابات المفقودة، وتدوین • 
 مالحظة بشأنھا.

 توحید التھجئة والكتابة باألحرف الكبیرة لألسماء واألماكن وغیرھا.• 

 

https://www.kobotoolbox.org/
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لتنظیف البیانات، حدد الخانة (الخانات) لتحدید استجابة (استجابات) االستبیان التي ترغب في تعدیلھا على طول العمود الموجود 
في أقصى الیسار. إذا أردت إجراء نفس التعدیل عبر عدة صفوف، فیمكنك تحدید أكثر من خانة. عند تحدید الخانة، سیظھر خیار 
تعدیل باللون األزرق أعلى الصفحة. انقر علیھ، وانتقل إلى إجابة السؤال التي ترغب في تنظیفھا، وقم بإجراء التعدیل. تأكد من 

النزول إلى أسفل النموذج والنقر فوق تأكید وإغالق لحفظ التغییر (التغییرات).  

ّ

مالحظة: قد یستغرق تنظیف البیانات في كوبو وقتًا طویالً إذا عدد إجابات االستبیان كبیر اً. لتوفیر الوقت، قم بتقلیل عدد 
خیارات اإلجابات المفتوحة في االستبیان من خالل التأكد من إحتواء جمیع األسئلة في قسم "التعریف" على خیارات استجابة 

 دلیل أبحاث ورصد وتقییم العنف القائم على منسدلة. لمزید من المعرفة والتدریب على تنظیف البیانات وتحلیلھا، قم بزیارة
 الصادرة عن المعھد العالمي النوع االجتماعي مع الالجئین والسكان المتأثرین بالصراع: ومجموعة أدوات للباحثین والممارسین

للنساء. 

الخطوة الثانیة. تحلیل البیانات 

 

یمكنك اختیار عرض التقاریر في العمود األیسر لعرض اإلحصائیات الوصفیة في شكل جدول ورسم بیاني لكل سؤال. بالنسبة 
للمتغیرات المستمرة، مثل العمر، یمكنك عرض المتوسط والوسیط والشكل واالنحراف المعیاري. بالنسبة للمتغیرات الفئویة، 
مثل الحالة االجتماعیة أو أنواع العنف، یمكنك عرض التكرار والنسبة المئویة لكل إجابة. تُعرض اإلجابات المفتوحة كنص 

بصیغة جدول. 

 

یمكنك التبدیل بین العروض المرئیة لكل سؤال (مخطط دائري، مخطط شریطي، خط، جدول، إلخ)، اعتمادًا على نوع البیانات 
التي لدیك. یمكنك أیًضا تجمیع جمیع اإلجابات حسب متغیر وصفي رئیسي باالنتقال إلى اإلعدادات (رمز الترس) في الجزء 
العلوي من التقریر واختیار "تصنیف حسب". على سبیل المثال، یُظھر الرسم البیاني أدناه أكثر طرق االتصال فعالیة مصنفة 

حسب الحالة االجتماعیة.  

https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdfhttps:/globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdfhttps:/globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
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االتصاالت الھاتفیة 
عزباء (لم تتزوج من قبل) 

2.74
متزوجة 
49.32

مطلّقة
0

أرملة
0

ّخطي (مثالً، المنشورات أو الرسائل النصیّة)  التواصل ال 49.32 26.03 2.74 2.74
التوزیع إلى أبواب المنازل  0 5.48 0 2.74
غیر ذلك 0 4.11 0 0

تأكد من فحص ما یلي في تقریرك: 

إحصائیات وصفیة لعینتك: العمر، الجنس (إن وجد)، الحالة االجتماعیة، الموقع الجغرافي، نوع التوزیع، إلخ.  - 

التكرارات والنسب المئویة لجمیع المتغیرات الفئویة (ھذه ھي غالبیة البیانات الخاصة بك) - 

المتوسط والوسیط واالنحراف المعیاري لجمیع المتغیرات المستمرة - 

متغیرات المصالح مصنفة حسب الجنس والحالة االجتماعیة والموقع الجغرافي ونوع التوزیع ّ- 

ّذكر مندوبي اإلحصاء بالتقاط اقتباسات -  ِ إجابات مفتوحة، البحث عن أنماط أو سمات أو أوصاف أو تفسیرات بارزة. 
توضیحیة عندما یكون ذلك ممكنًا، وذلك إلثراء اإلجابات المفتوحة. 

ًیرا مخصًصا (في الجزء العلوي من عرض التقاریر)، مع استبعاد أسئلة  مالحظة: للمساعدة في تبسیط تحلیلك، أنشئ تقر
مثل نص الموافقة الُمعلنة أو الجنس (إذا كانت جمیع المستجیبات من اإلناث). یمكنك إنشاء تقاریر متعددة مع عرض 

متغیرات مختلفة.  

 
 .PDF عند االنتھاء، یمكنك طباعة تقریرك كملف بصیغة
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 :تنظیف البیانات والتحلیل األساسي باستخدام برنامج إكسل

إذا كنت تستخدم االستبیانات الورقیة، أدخل جمیع البیانات في جدول بیانات برنامج إكسل مع األسئلة المدرجة في األعلى. أو، إذا 
كنت تجمع البیانات إلكترونیًا، فقم بتنزیل مجموعة البیانات إلى برنامج إكسل. 

الخطوة األولى:   تخزین البیانات

یجب تخزین جمیع البیانات على أجھزة كمبیوتر محمیة بكلمة مرور وفي ملفات محمیة بكلمة مرور. إذا أردت إرسال البیانات 
أو نقلھا، فیجب أن یتم ذلك عبر البرید اإللكتروني المشفر. 

الخطوة الثانیة:  تنظیف البیانات

بعد تخزین البیانات بأمان، ابدأ بتنظیف بیاناتك في برنامج إكسل، باتباع االعتبارات الشائعة لتنظیف البیانات (أعاله). باإلضافة 
إلى ذلك، تأكد من إنشاء تسمیات لألعمدة الخاصة بك. ھذه ھي أسماء المتغیرات الخاصة بك. ویفید االحتفاظ بكتاب رموز في 

عالمة تبویب منفصلة تسرد أسماء المتغیرات وأرقام ونص أسئلة االستبیان المقابِلة.  

الخطوة الثانیة.  تحلیل البیانات

یمكنك احتساب ما یلي باستخدام صیغ برنامج إكسل إما في الجزء السفلي من مجموعة البیانات الخاصة بك، أو في ورقة ثانیة 
مرتبطة بمجموعة البیانات الخاصة بك: 

إحصائیات وصفیة لعینتك: العمر، الجنس (إن وجد)، الحالة االجتماعیة، الموقع الجغرافي، نوع التوزیع، إلخ.  - 

التكرارات والنسب المئویة لجمیع المتغیرات الفئویة (ھذه ھي غالبیة البیانات الخاصة بك) - 

المتوسط والوسیط واالنحراف المعیاري لجمیع المتغیرات المستمرة - 

یمكنك تجمیع أي متغیرات ذات أھمیة (مثل نوع العنف المبلغ عنھ) الجنس والحالة االجتماعیة والموقع الجغرافي ونوع التوزیع 
في ورقة جدیدة.  

بمجرد احتسابھا، یمكنك عرض ھذه المتغیرات في المخططات الدائریة، والمخططات الشریطیة، والرسوم البیانیة، المشابھة لتلك 
التي أنشأتھا مجموعة أدوات كوبو.  

یجب مراجعة جمیع الردود المفتوحة، والبحث عن األنماط والموضوعات واألوصاف أو التفسیرات التي تبرز. یمكن عد 
ٌّل منھا.  الموضوعات لفھم عدد المرات التي ذُكرت ك
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الملحق 2.5: نموذج تقریر حول استبیان نقطة التوزیع 
 

الرصد ما بعد التوزیع - استبیان نقطة التوزیع  
 ملخص عن النتائج

ّ

  نظرة عامة

قّدم نظرة عامة بشأن الحالة في بلدك/منطقتك/مدینتك. اشرح عن التوزیع الجاري. تحدث عن عدد استبیانات نقطة التوزیع 
التي تم إجراؤھا، ومتى ومن قبل من ولماذا ھي مھمة. قد یساعدك الجدول أدناه في اإلشارة إلى الموقع والنسبة المئویة للسكان 

الذین شملھم االستبیان بشكٍل مرئي. 
 

الجدول 1: عدد متلقي المساعدات والنسبة المئویة المشمولة في العینة 

عدد األشخاص المشمولین في  عدد المتلقّین في التوزیع رقم التوزیع/الموقع
العینة للرصد بعد التوزیع  

 النسبة المئویة

20% 32 160 المنطقة 1 
   

 
   

 
   

 

المجموع 
  

 
 

المنھجیة  

 .صف بإیجاز من ھو فریقك، وأي تدریب تم، وكیف تم تنفیذ استبیان نقطة التوزیع

 

 ملخص عن النتائج

لخص نتائج التحلیل. فیما یلي بعض العناوین التي قد تساعدك:  
 

المعلومات واالتصاالت حول توزیع المساعدات  
 طرق تلقّي المعلومات • 
 أكثر الطرق فعالیّة لتوصیل المعلومات • 
مصادر المعلومات • 
من یسمع المعلومات في أغلب األحیان • 

 
اإلبالغ عن الخوف أثناء عملیة التوزیع 

 الخوف المرتبط بالعنف القائم على النوع االجتماعي • 
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مخاوف أخرى متعلقة بالعنف • 
 

مخاطر اإلستغالل واإلعتداء الجنسیین أثناء توزیع المساعدات  
 

اإلبالغ عن الشكاوى والحصول على الدعم والوصول إلى الخدمات 
 أین تشعر المرأة بالراحة أو باألمان عند اإلبالغ عن شكوى أو الحصول على الدعم أو الوصول إلى الخدمات • 

 
 التوصیات

بناًء على النتائج المذكورة أعاله، قم بصیاغة توصیات محددة للمنظمة القائمة بالتوزیع. التزم بالتوصیات القابلة للتنفیذ. عند 
االقتضاء، اذُكر تفاصیل مثل من وأین ومتى وكیف.  
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الملحق 3: استقصاء األُسر المعیشیة  
 

الملحق 3.1: أداة استقصاء األُسر المعیشیة 
 

ُّالمقدمة  والموافقة المعلنة

ُلمعلنة.  قبل البدء، قم بقراءة استمارة الموافقة الُمعلنة (مثال في الملحق 5) وال تباشر إال بعد االستحصال على الموافقة ا

 بیانات التعریف
ُ مجري المقابلة بناًء على المعلومات التي تملكھا منظمتك في قاعدة البیانات لدیھا (ال حاجة لسؤال متلقي  یجب تعبئة ھذا القسم من قبل

المساعدة).  
الیوم/الشھر/السنة تاریخ الیوم: 

 
 إسم جامع البیانات: 

 
اسم المترجم  

(إن وجد)  
 

أذكر الشھر والسنة باألرقام (مثالً ۲۰۲۰/۰۱) تاریخ التوزیع: 
 

أكتب اسم مكان التوزیع مكان التوزیع: 
 

[أدِخل االحتماالت] نوع التوزیع: 
 

ز. مكان المستجیب: 
 
 

المنطقة: 
 

المدینة: 
 

الحي: 

[قُم بتعدیل الخیارات حسب االقتضاء] نوع المأوى: 
شقة أو غرفة مستأجرة   5

خیمة أو مأوى جاھز في مخیم   6ّ
منزل   7

یعیش مع المجتمع المضیف   8
مستودع أو مأوى مجموعة آخر   9

77 غیر ذلك، حدد: 
 

  ط. أُجریت المقابلة بالّلغة الـ
رمز المستجیب 

ّ معرف (مثال م 1، #: یجب أن یكون غیر
م۲، دبل یو ۱، دبل یو ۲، الخ) 

ً 
 

 

عمود التحقق من 
ُلمحرر في المكتب  الُمشرف ُمجري المقابلة االستقصاء:  موظف إدخال البیانات  ا
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   اسمك: 
 

 
 

  توقیعك: 
 

 
 

 تاریخ التحقق: 

الیوم-الشھر-العام  الیوم-الشھر-العام الیوم-الشھر-العام  الیوم-الشھر-العام   

 
 

 
  

ُلمدخلة:  رقم السجل في البیانات ا
البیانات:  

بطاقة التعریف:   
 یتم تعبئتھا بواسطة موظف إدخال البیانات فقط!

 

 مواصفات المسكن. أ
مالحظة: یجب أن یكون "المستجیب" الشخص الذي تلقى المساعدة. 

 1. عمر المستجیب
 

اكتب العمر بالسنوات: 

ذكر  2. جنس المستجیب  3
أنثى   4

۸۸-ال إجابة 
 

أعزب (لم أتزوج قط) 3. ما ھو وضعك العائلي؟   6
متزوج   7
مطلّق   8

منفصل   9
أرمل   10

۸۸-ال إجابة 
 

أنا نفس الشخص ← إنتقل الى السؤال 8  4. ما نوع عالقتك بالشخص المسؤول عن المسكن؟  1
زوج   2
طفل   3

أب/أم   4
أخ/أخت   5

حفید/حفیدة    6
إبن عم/إبن خال   7

عم/عمة - خال/خالة    8
ال عالقة   9

77 غیر ذلك، حدد: 
۸۸-ال إجابة 

 
5. ما ھو جنس الشخص المسؤول عن المسكن (مقدّم الرعایة 

األولي)؟ 
ذكر   1
أنثى   2

۸۸-ال إجابة 
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 اكتب العمر بالسنوات:  6. عمر الشخص المسؤول عن المسكن  

 
أعزب (لم أتزوج قط) 7. ما ھو الوضع العائلي للشخص المسؤول عن المسكن؟   1

متزوج   2
مطلق   3ّ

منفصل   4
أرمل   5

۸۸-ال إجابة 
 

 8. ما ھو حجم عائلتك؟  
 

9. ما ھو العدد اإلجمالي لألشخاص الذین یعیشون في ھذا 
المسكن في األشھر الثالث األخیرة؟ (بما في ذلك غیر أفراد 

العائلة)؟ 

< ٥ سنوات  

عدد 
الذكور: 

عدد اإلناث: 

٥-۱۷ سنة 

عدد 
الذكور: 

عدد 
اإلناث: 

 ٦۰-۱۸
سنة 
عدد 

الذكور: 
عدد 

اإلناث: 

> ٦۰سنة 

عدد 
الذكور: 

عدد اإلناث: 

العدد االجمالي 

عدد الذكور: 
عدد اإلناث: 

سؤال موّجھ لجامع البیانات، عند االقتضاء: ما ھي الحاالت 
في ھذه األسرة؟ (ال یُقرأ جھرا ً) 

حالة قدیمة   1
حالة جدیدة   2

شخص شدید الضعف/ذوي اإلحتیاجات الخاصة   3
طالب لجوء   4

۸۸-ال إجابة 
  

1 = نعم 10. ھل تُجید القراءة؟  
2 = ال ← إنتقل إلى السؤال رقم 12 

3 - ال إجابة   3
 

[أدخل خیارات اللّغة، كل منھا كرقم جدید]  11. إذا كانت اإلجابة نعم، فما ھي اللغات التي تجید قراءتھا؟   1
77 غیر ذلك، حدد: 

۸۸-ال إجابة 
  

12. من الشخص المسؤول في مسكنك عن قراءة النصوص 
الخطیة؟ 

نفس الشخص/المستجیب   1
الزوج   2
األب   3
األم   4
األخ   5

األخت   6
االبن   7
االبنة   8

77 غیر ذلك، حدد: 
۸۸-ال إجابة 

 
[أدخل خیارات اللّغة، كل منھا كرقم جدید] 13. إذا كانت اإلجابة "نعم"، ما ھي اللغات التي یقرؤونھا؟   1

77 غیر ذلك، حدد: 



ملحق اسڌـبڊان األسة-برنامج تمك﮴ن﮲ المساعدات               
           
 

 72 | ملحق استبیان األسرة
 

۸۸-ال إجابة 
 

 

 

 

 

 

 

 الحركةحریة -ب
یجب تكییف ھذا القسم لیعكس الظروف (مثل الكوفید-۱۹ أو األزمات األخرى) التي قد تؤثر على حریة الحركة 

14. بشكل عام، یرجى تحدید حریة الحركة لدیك. كم كنت 
مرتاحاً بالحركة قبل [حدد األزمة أو القیود المفروضة]؟ 

ال إمكانیة للحركة   1
مصاحب فقط من قبل امرأة أخرى أو ولد   2

مصاحب فقط من قبل قریب ذكر   3
نعم، من دون قیود   4

ِ صف  77- غیر ذلك،
۸۸-ال إجابة 

 
15. كم كنت مرتاحاً بالحركة منذ [حدد األزمة أو القیود 

المفروضة]؟ 
ال إمكانیة للحركة   1

مصاحب فقط من قبل امرأة أخرى أو ولد   2
مصاحب فقط من قبل قریب ذكر   3

نعم، من دون قیود   4
ِ صف  77- غیر ذلك،

۸۸-ال إجابة 
 

األمن 16. ما ھي العوامل الرئیسیة التي تقید حریة الحركة؟ ّ  1
القبول العائلي/الثقافي   2

تكالیف النقل   3
[عند االقتضاء، أدِخل (مثالً، كوفید-19)]   4

اإلصابة/اإلعاقة   5
الوضع المالي/قلة العمل   6

ِ صف  77- غیر ذلك،
۸۸-ال إجابة 

 
17. ما ھي األماكن التي ال یمكنك التنقل منھا/الیھا أو 

الذھاب الیھا بحریة اآلن؟ 
في الحي/المخیّم نفسھ   1

السوق المحلي أو المتاجر   2
مركز الرعایة الصحیة    3

أقرب بلدة   4
محافظة أخرى   5

77- غیر ذلك، ِصف 
۸۸-ال إجابة 
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ذكر   4
أنى ﮶   5

  88ال جواب

  .5ما هو جذـس رب األ�ة  ( مقّدم الرعاڍة األسا﮵�)؟ 

 
 

   .6عمر رب األ�ةأکتب العمر ڊالسنوات   
 

أعزب ( لم ي﮳﮵�وج قط)   6 
﮳ م�وج ﮵  7ّ

مطلق   8
منفصل   9

أرمل   10
  88ال جواب

  .7 ما ﮵� الحالة االجتماعڍـة لرب األ�ة

 
 

  .8ما هو حجم عائلتك ؟  
 

المجموع 

#ذكر: 
 #أن ﮶ى : 

 <60 سنة 

 #ذكر: 
 #أن ﮶ى : 

 60-18
سنة 

 #ذكر: 
 #أن ﮶ى : 

5- 17 سنة 

 #ذكر: 
 #أن ﮶ى : 

 >5 سنوات 

 #ذكر: 
 #أن ﮶ى : 

 .9ما هو إجما﮵� عدد األفراد الذين کانوا ڍعڍـشون ضمن هذە 
األ�ة خالل الثالثة أشهر الماضڍـة ( ڊما ﮵� ذلك أفراد األ�ة ﮳

من الخارج) 

حالة قدڍمة   5
حالة جدڍدة   6

 EVI/SPN  7
طالب لجوء   8

  88ال جواب 

ڊـا : ما هو عدد الحاالت لهذە 
ٍ
لجامع البڊانات ، إذا کان مناس
األسة ؟( ال تقرأ ڊصوت عاٍل) 

  
 = 1نعم 

  = 2ال االنتقال إ� السؤال 12 
6  = ال جواب 

 .10هل انت قادر ع� القراءة؟  

 

﮵
﮵

﮵ ]أدخل خڊارات اللغة ، کل منها كرقم جدڍد[   2
  77غ﮵� ذلك ، تحدڍد 

  88ال جواب 

 .11إذا کانت اإلجاڊة نعم ، ما � اللغات الى ڍمكنك قراءتها 
؟ 

  
ذا﮵﮵ي/ مستجڍـب   9

زوج   10
أب   11

 .12من ﮵﮳� م﮳﮳�لك هو المسؤول عن قراءة ال﮳�ڍد الکـتا﮵﮳ي الذي 
ڍصلکـم؟ 
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أم   12
أخ   13

أخت   14
ابن   15
ابنة   16

﮵غ� ذلك ، حدد : 77  
 88ال جواب  
 

]أدخل خڊارات اللغة ، کل منها كرقم جدڍد[   3
  77غ﮵� ذلك ، تحدڍد 

 88ال جواب  

 .13إذا کانت اإلجاڊة نعم ،فڊـأي لغة ڍمكنهم القراءة 

 

 

A.  ح�ڍة التنقل 
 ڍجب تكيڊف هذا القسم لڊعكس الظروف (مڎـل ف﮴�وس كوفڊد -19 أو أي ازمة أخرى) ال﮴﮴ى تؤثر ع� حدڍة التنقل

الحركة غ﮵� ممكنة   5
فقط برفقة امراة أخرى او طفل   6

فقط برفقة ق�ڍب ذكر   7
نعم ، ڊدون قيود   8

  77غ﮵�ها ، حددّ :
  88ال جواب 

 .14ير۰� تحدڍد مدى حدڍة تنقلك ڊشـكـل عام . إ� أي مدى 
﮲ ٍ

  كنت مرتاحا ﮴� الحركة قڊـل (ڌسمڊة األزمة او القيود) ؟  

 
﮴
﮲ ٍ

الحركة غ﮵� ممكنة   5
فقط برفقة امراة أخرى او طفل   6

فقط برفقة ق�ڍب ذكر   7
نعم ، ڊدون قيود  77   غ﮵�ها ، حدد: 8ّ 

  88ال جواب

 .15إ� أي مدى كنت مرتاحا � الحركة منذ (ڌسمڊة األزمة او 
القيود) ؟  

 
 

األمن   7
﮵ ﮵

قبول ثقا�/عائ�  ﮳  8
کلفة النقل   9

]أدخل إسم األزمة ذات الصلة ( كوفڍـد -19 ع� سڊـڍـل المثال     10
إصاڊة/عجز   11

الوضع الما�/ قلة العمل  77 غ﮵� ذلك ، حدد: ّ﮵12 
88 ال جواب 

﮴ � الحركة؟ 
﮲  .16ما ﮴� العوامل الرئڍـسڊة ال﮴﮴ى تحد من حدڍتك

 
داخل نفس ال� / المجمع ﮵  6

أسواق أو محالت محلڍـة   7
مركز رعاڍة صحڍـة   8

أقرب مدينة   9
محافظة / منطقة أخرى   10

77 غ﮵� ذلك ، حدد: 
88 ال جواب 

﮴ ى ال ڍمكنك حالٍڊا االنتقال إليها أو السفر  ﮴  .17 ما ﮴� األماکن ال
إليها ڊحدڍة؟ 
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ج. توزڍــــع المساعدات والوصول إليها 
﮵مالحظة لمسؤو ل االستطالع: ڍمكن تعدڍل هذا القسم ڊاسڌـڊـدال عڊـارة "المساعدة ال﮵ى يتم توزڍعها" بن وع المساعدة ال﮵ى تراقبها مؤسستك.  ﮵

﮴ � [الموقع] من قڊـل [المنظمة]. هل تتذكر هذا التوزڍــــع؟
﮲ ﮴ � [التارڍــــخ]

﮲  ڌش﮴� األسئلة ﮴﮲� هذا القسم إ� [نوع المساعدة] التوزڍــــع الذي تم
 

﮲بن ڊما کان علڊه التوزڍــــع لمساعدتهم ع� التذكر ، ثم تابع[. ﮲ ﮴ ]إذا کانت اإلجاڊة بنعم ، فتابع. إذا کان الجواب ڊالن﮴� ، فذكر المستجي
﮲لن لتل﮴﮴� ] نوع أدخل عدد المستفڍـدين المسجل﮳﮵ن  ﮴  .18کم عدد أفراد أستك المسج

المساعدة ? [ 
 

األمم المتحدة   1
منظمة غ﮵� حكومڍـة ، حدد:   2

سلطة محلڍـة ، حدد:   3
منظمة حكومڍـة   4
77 غ﮵� ذلك ، حدد: 

89 ال أعرف 
88  ال جواب 

 .19هل تعلم من الذي ڍقدم المساعدة ال﮴﮴ى 
يتم توزڍعها؟ 

 
ال   0

نعم   1
88        ال جواب 

 .20هل تعرف (ڊشـكـل عام) کم مرة تحدث 
هذە التوزڍعات؟ 

 
2 ال   0

نعم   1
88        ال جواب 

 
(إذا کانت اإلجاڊة بنعم]: أدخل إجاڊة مفتوحة (ع� سڊـڍـل المثال ، كڍـف؟) 

هل تعرف كڊف تؤكد ما إذا کان اسمك /  1. 
أستك مسجل﮲﮴ن أم ال؟ إذا کان األمر كذلك ، 

فكڊف؟ 

 
 
 

ال    0
نعم   1

88         ال جواب 

 .22هل تلقت أستك [نوع المساعدة] الشهر 
الما﮴�؟ ﮲

 
1:  لم يتم التوزڍــــع  

2: لم ڍح�وا إ� مکـان التوزڍــــع  ﮳
3:  فقدان الوثائق 

       .24انتقل ا� السؤال 4:   رفضوا من قڊـل الموزع
 _______________________________________ 77:  غ﮵� ذلك

﮵ غ� متطابق :99

 23. 
إذا لم تتلق أستك (نوع المساعدة ) ﮴� التوزڍــــع ﮲

﮴خ� ، فما السڊـب؟  األ

 

 

 .24 أدخل إجاڊة مفتوحة : 
إذا تم تحدڍد 4  كخڊار إجاڊة أعالە ، فاڊحث 

ماذا حدث؟ 
 

اذا کان ذا صلة :  زرعه ڊسڊـب 
نقص الڊـذور 

1 مقاڍضة ڊمواد أخرى 6 

2 مقاڍضة ڊخدمات أخرى 77 غ﮵� ذلك ، حدد 

 25. 
من ب﮲﮴ن (نوع المساعدة)ال﮴﮴ى تلقيتها ، هل 

استخدمتها لألغراض التالڊة؟ 
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3 مشاركة مع آخ�ڍن 99 ﮵غ� متطابق  

4 دفع قرض   

5قرض للج﮵�ان    
 

ال :  انتقل ا� السؤال 27   0
أجل   1

88   ال جواب 

 26. 
هل تعرف أي شخص واجه صعوڊات ﮴� ﮲

الحصول ع� المساعدات ال﮴ى يتم توزڍعها؟ ﮴
  

﮵

 

صع وڊة التنقل   1
المرض   2

عدم الشعور ڊاألمان من وإ� مکـان التوزڍــــع   3
عدم الشعور ڊاألمان ﮵� موقع التوزڍــــع ﮳  4

عدم موافقة من قڊـل أفراد األ�ة   5
77  غ� ذلك ، حدد: ﮵

89   ال أعرف 
88   ال جواب 

 26a.
إذا کانت اإلجاڊة نعم ، فما � الصع وڊات؟ 

اخ�  ما يناسب. ﮵

 ٍ ٍ
 .26b أدخل جواڊا مفتوحا  : 

إذا كانت اإلجابة 1-4 أعاله ، فلماذا؟ (دقق: 
الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو حالة الضعف) 

 

ال  :  انتقل ا� السؤال 28   0
أجل   1

88   ال جواب 

 27. 
ھل كان علیك دفع أي رسوم قبل أو أثناء أو بعد 

الحصول على المساعدة التي یتم توزیعھا؟ 
 

 .27a أدخل المڊـلغ ( ڊالعملة المحلڍـة) 
إذا كانت اإلجابة بنعم ، فیرجى تحدید المبلغ 

الذي یتعین علیك دفعھ: 

 
 

ٍ
﮴ ﮴ ﮴

ٍاکتب اسما أو ِصف من تم الدفع له (ع� سڊـڊل المڎـال ، مسؤول المساعدات� الوکالة ال ى ﮲
ڍعملون بها إذا کان معروفا ، سائق سڊارة أجرة ، إلخ) 

 27b. 
إذا كانت اإلجابة بنعم ، فلمن دفعت ھذا المبلغ؟ 

(إذا كنت تشعر بالراحة ، یمكنك مشاركة اسم أو 
صفة الشخص الذي تم الدفع لھ.) 

 
 
 

ال   انتقل ا� السؤال 29    0
زواج مڊـكر أو إجڊـاري   1

االستغالل أو االعتداء الجذـ �  ﮵2 
﮵ �  شکـل آخر من أشکـال العنف القائم ع� الن وع االجتما  3

﮵ (مثل التحرش الجذـ�  واالعتداء (ال عالقة له بڌـڊـادل األموال) 
عنف من قڊـل ال�ڍك/الزوج  ﮶4 

شجار مع الج﮵�ان   5
شجار مع المجتمع المضڍـف   6

إساءة لفظڍـة   7
اعتداء جسدي   8
استغالل ما﮵�    9

77  غ� ذلك ، حدد: ﮵

 28. 
ھل واجھت أي حوادث عنف أو سوء معاملة أو 

استغالل تتعلق بآخر توزیع للمساعدات أو 
بسببھا؟ 

اختر ما یناسب. 
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88  ال جواب 
 

﮵
عامل � المساعدات ﮳  1

متط وع   2
رجل أمن   3

جهة حكومڍـة   4
متل﮵� مساعدات ﮵  5

سائق ( حدد أنواع السائق﮵ن ) ﮳  6
﮳ عضو آخر ﮵� مجتمع الالجئ﮵ن  ﮳  7

عضو آخر من المجتمع المضڍـف   8
 : __________77    غ﮵� ذلك
89 ال أعرف  
88 ال جواب 

 28a. 
إذا كانت اإلجابة بنعم (1-9 أو 77 أعاله) ، دون 

اإلفصاح عن األسماء ، فمن أي مجموعة كان 
الفاعل؟ 

 

 

ال    0
أجل   1

88   ال جواب 
 

: ________ إذا کانت اإلجاڊة بنعم ، فقد تم إجراء أولڍـة لتأکڍـد اإلحالة

 .28b. إذا كانت اإلجابة بنعم (1-9 أو 77 أعاله) ، 
ھل ترغب في اإلبالغ عن الحادث  

 
 

(إذا كانت اإلجابة نعم) ، قل: إذا كنت ترغب في 
اإلبالغ عن الحادث ، فسأقوم بوصلك بزمیل 
یمكنك تقدیم تفاصیل محددة یمكن أن تساعدنا 

في المتابعة. 

مالحظة حول السؤال 17 لمسؤول االستطالع: إذا كانت المساعدة التي یتم توزیعھا عبارة عن قسیمة ، اطرح األسئلة 16-17 مرة أخرى فیما یتعلق باسترداد 
القسیمة 
ال   0

أجل   1
88 ال جواب 

99  غ﮵� مسجل 

 .29ھل كان موقع التوزیع قریبًا بما یكفي بالنسبة 
لك؟ 

 
وحدي   1

ضمن مجموعة   2
88  ال جواب 

99  غ﮵� مسجل 

 .30ھل سافرت إلى موقع التوزیع بمفردك أم ضمن 
مجموعة؟ 

 ٍ
1  مشڍـا  

2 ڊالدراجة  
3 ڊالدراجة النارڍة 

4 ڊالتاک﮵�  
5 ڊالڊـاص 

6 ڊسڍـارة خاصة 
77 غ﮵� ذلك ، حدد: 

88 ال جواب 
99 غ﮵� مسجل 

 .31كیف سافرت إلى موقع توزیع المساعدات؟ 

 
0  أقل من 30 دقڊقة 

1 من 30 دقڍـقة ا� ساعة  
 .32ما ھو الوقت الذي تستغرقھ للوصول إلى نقطة 

توزیع المساعدات؟ 
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2 ساعتان  
3 ثالث ساعات  

4 ارڊــع ساعات 
5 أک� من 4 ساعات ﮶

77غ﮵� ذلك 
88 ال جواب 

99 غ﮵� مسجل 
 

ال   0
نعم :  انتقل ا� السؤال رقم 34   1

88 ال جواب 
   99غ﮵� مسجل

 .33ھل شعرت باألمان في الطریق إلى نقطة 
التوزیع و / أو في طریق العودة؟ 

 

 

1  الموقع 
2  المسافة 

﮳ ﮵﮵
3 التحرش أو االعتداء الجذـسين  � الط�ڍق إ� / من نقطة التوزڍــــع ﮳

﮳ 4 موظ﮵� توزڍــــع المعونة / المتطوع﮵ن ڍطالبون ڊالجذـس مقاڊل المساعدة ﮳
5 جهات نقل تطالب ڊالجذـس مقاڊل المساعدة 

6 جهات فاعلة أخرى تطالب ڊالجذـس مقاڊل المساعدة 
7ٍ عدم وجود موظفات / متطوعات 

﮵
8المساعدات الى تم تلقيها کانت ثقڍـلة جدا أو كب﮵�ة الحجم ڊحڍـث ال ڍمكن نقلها ﮵

77 أخرى 
88  عدم الرد 

 33a
 إذا لم یكن كذلك ، ما ھي مخاوفك؟ 

ضع عالمة على كل ما ینطبق 

1  نقدا 
2 قسڍـمة النقل 

3  طلب  السائق فعل جذـ� (مثل اللمس أو خلع المالڊس أو العالقة) ﮵
77 أخرى ، ير﮳� التحدڍد: 

88 عدم الرد 
99 ال ينطبق 

 .34ھل ُطلب منك تقدیم أي مما یلي مقابل 
النقل؟ 

 
(مالحظة: ال یحتاج المشارك إلى مشاركة ما إذا 

كان قد حدث أم ال ، وما إذا كان قد تم سؤالھ 
فقط) 

 
 (ن وع العملة) _______________________

ٍدا ،  کم کانت القڊمة؟   .35إذا نق

 
0  ال 

﮵
﮳ ٍ ٍ

﮵
1  أخذي سائق إ� مکـان ما ڊعڍـدا عن الط�ڍق رغما عى  ﮳

2 طلب السائق الکـث﮵� من المال 
3  طالب سائق الجذـس مقاڊل النقل 

﮵ 4  سائق التحرش ي جذـسڍـا ﮳
5  سائق هرب مع المساعدة 
77  أخرى ، ير﮳� التحدڍد: 

88 عدم الرد 
99 ال ينطبق 

 .36ھل واجھت أي تحدیات أخرى مع شركة 
النقل؟ 

 

د.  استعمال المساعدات 
مالحظة: هذا ڍشمل اس�داد القسائم إن وجدت ﮴

ال    0
أجل :  انتقل ا� السؤال 38   1

 .37ھل استفدت من المساعدات الموزعة حتى اآلن؟ 
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88 ال جواب 
﮴غ� مطابق   99

 

 

تنوي ولکـن لم تفعل ڊعد   1
نقص المعلومات / المعرفة حول مکـان أو كڍـفڍـة االستخدام   2

نقص الوقود   3
قلة الوقت   4

ُ ُ

ـ قلة المواصالت أو نقود النقل   7
مخاوف تتعلق ڊالسالمة أو التخ وڍف أو المضاڍقة � ط�ڍقة استخدام   8

المساعدة / اس�داد القسڍـمة ﮵
﮵

المساعدة المڊـاعة أو المتداولة   6
المساعدات فقدت أو �قت   5

﮳

مخاوف تتعلق ڊالسالمة أو التخ وڍف أو المضاڍقة � المتجر / نقطة   9
االس�داد ﮵

﮵
﮳

﮵
﮳

﮵
العنف � الموقع (التحقيق � ن وع العنف :﮳  10

)_______________________________ 
77 أخرى ، ير﮳� التحدڍد: 

99  ال ينطبق 
88عدم الرد 

 .37a. إذا لم تستخدمھ بعد ، فلم ال؟ 
 اختر واحدة فقط 

 
مالحظة: یجب تغییر ھذه الردود وفقًا لنوع المساعدة الموزعة 

واإلعداد 

ال  انتقل ا� السؤال 39   0
أجل   1

 88ال جواب 

 .38ھل قمت ببیع أو التداول ببعض أو كل مساعداتك؟ 

 
 

 

1  1لڍـس لدڍك أي مصدر آخر للمال 
2  2کانت المساعدات زائدة  / حصلت األ�ة أڍضا ع� مساعدات 

مماثلة ڊالفعل 

ٍ

﮶ 3  3تم بڍـعها / تداولها ل�اء سلع مختلفة کانت أک� مالءمة ﮶
4  4تم البيع / المقاڍضة للدفع مقاڊل الموارد األخرى الى احتجناها 

أک�  ﮶
﮵
﮵

5  5بڍـعت ألسڊـاب أخرى 
6  77أخرى ، ير﮳� التحدڍد: 

7  99ال ينطبق 
8  88عدم الرد 

 .38a. إذا تم بیعھا أو التداول بھا ، ما ھو السبب الرئیسي؟ 
اختر واحدة فقط 

 = 1الخدمات الصحڍـة  ﮶
 = 2خدمات تعلڍـمڍـة لألطفال 

 = 3وقود للطبخ واإلضاءة 
= 4المالڊس  

 = 5طعام 
 = 6النقل 

 = 7مواد نظافة الدورة الشه�ڍة 
 = 77أخرى ، حدد 

________________________________________ 
 = 99ال ينطبق 

 38ب. إذا تم بيع المساعدة للساء 
السلع / الخدمات األخرى ، ما کانت 

الرئڍـ﮴� / المهم 
/ الخدمات؟  ساء السلع  ﮶

ال   0
أجل : انتقل ا� السؤال 40   1

 88ال جواب  

 .39بعد استالم المساعدة ، ھل استطعت تخزینھا بأمان؟ 



ملحق اسڌـبڊان األسة-برنامج تمك﮴ن﮲ المساعدات               
           
 

 80 | ملحق استبیان األسرة
 

 
 .39aإذا كانت اإلجابة "ال" ، فما المشكالت التي واجھتھا أثناء إجاڊة مفتوحة :                

التخزین   
 

 

E. الڌـسجڍـل واالکتفاء 
 

ال : انتقل ا� السؤال 41   0
أجل   1

 88ال جواب  
 

 ________ : إذا کانت اإلجاڊة بنعم ، فقد تم إجراء أولڍـة لتأکڍـد اإلحالة

 .40خالل آخر توزیع لـ [نوع المساعدة] ، ھل 
تعرف أي شخص ، بما في ذلك أنت ، ُطلب منھ 

 شيء بالمقابل مثل "خدمات" لتلقي المساعدة؟
 
 

]إذا كانت اإلجابة بنعم ، اسأل المستجیب عما إذا 
كان یرغب في إحالتھ إلى نقطة اتصال [اسم 

المنظمة] لخدمات المتابعة الموضحة في مسار 
اإلحالة بین الوكاالت[. 

 

 المال 1
 2العالقة الجذـسڊة أو االتصال الجذـ� اآلخر ﮴

 العمل العر﮲�﮴  3
 77أخرى ، ير۰� التحدڍد: 

 99ال ينطبق :  انتقل إ� السؤال 30 
 88عدم الرد :  التخ� إ� السؤال 30 ﮴

 .40a. إذا كانت اإلجابة بنعم ، فما ھي الخدمات 
التي ُطلبت مقابل ذلك 

اختر كل ما یمكن تطبیقھ. 

 
 

 1المال 
 2العالقة الجذـسڊة أو االتصال الجذـ� اآلخر ﮴

العر﮲� ﮴    3العمل
التحدڍد:  ير۰� ،     77أخرى

 99ال  ينطبق 
 88عدم الرد 

.40b - ما ھي الخدمات التي قُدمت

 .41ما مدى رضاك عن الجوانب التالیة لعملیة توزیع المساعدات األخیرة؟ لكل جانب ، یرجى مشاركة ما إذا كنت غیر راٍض أو راٍض أو "محاید" 
بمعنى أنك ال تشعر بعدم الرضا وال بالرضا. 

  ( 41a – k اط�ح األسئلة)
غ﮴� راض اذا 0 أو 1 ، إ�ح:    0

 1محاڍد 
﮴

 2را�  ﮲
 99ال ينطبق 
 88عدم الرد 

 .41aكیف تم توفیر 
المعلومات حول تاریخ / 

وقت التوزیع 
 

﮶

 0غ﮴� راض اذا 0 أو 1 ، إسح: 
 1محاڍد 

﮴
 2را�  ﮲

 99ال ينطبق 
 88عدم الرد 

 .41b. كیف تم توفیر 
المعلومات حول 

المساعدات التي سیتم 
توزیعھا (عنوان قبل 

التوزیع) 
 

 ﮶

 0غ﮴� راض اذا 0 أو 1 ، إسح: ﮶
 1محاڍد 

﮴
 2را�  ﮲

 99ال ينطبق 

 .41cكیف تم توفیر 
المعلومات حول من ھو 

مؤھل لتوزیع المساعدات 
(فئة تحدید الحاالت ) 
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88عدم الرد   
 0غ﮴� راض اذا 0 أو 1 ، إسح:  ﮶

 1محاڍد 
﮴

 2را�  ﮲
 99ال ينطبق 
 88عدم الرد  

 .41d. المسافة إلى نقطة 
التوزیع 

 

 0غ﮴� راض اذا 0 أو 1 ، إسح:  ﮶
1محاڍد  

﮴
 2را�  ﮲

 99ال ينطبق 
 88عدم الرد 

41e ساعات / جدولة 
التوزیع 

 0غ﮴� راض اذا 0 أو 1 ، إسح:  ﮶
 1محاڍد 

﮴
 2را�  ﮲

 99ال ينطبق 
 88عدم الرد 

 .41fالمعاملة من قبل 
الموظفین أو المتطوعین 

عند نقطة التوزیع 
(األخالق : مھذب ، 

محترم)؟ 
 0غ﮴� راض اذا 0 أو 1 ، إسح: 

 1محاڍد 
﮴

 2را�  ﮲
99ال ينطبق  
88عدم الرد  

 .41gالمعاملة من قبل 
األمن (أي الشرطة) عند 

نقطة التوزیع  

 ﮶

 0غ﮴� راض اذا 0 أو 1 ، إسح:  ﮶
 1محاڍد 

﮴
 2را�  ﮲

 99ال ينطبق 
 88عدم الرد 

 .41hحسن التوقیت / 
االلتزام بالجدول الزمني  

 0غ﮴� راض اذا 0 أو 1 ، إسح: ﮶
 1محاڍد 

﮴
 2را�  ﮲

 99ال ينطبق 
 88عدم الرد 

 .41i. شروط االنتظار 
(تحدید: خطوط منفصلة 

بین الجنسین أم ال ، وجود 
فيء في المكان ، إلخ 

 

 

0غ﮴� راض  اذا 0 أو 1 ، إسح:  ﮶
 1محاڍد 

﮴
 2را�  ﮲

 99ال ينطبق 
 88عدم الرد 

 .41jهل تتوفر مرافق 
المیاه والصرف الصحي 

والنظافة الصحیة (تحدید: 
مراحیض منفصلة حسب 

 الجنس ، قابلة للقفل أم ال )
 0غ﮴� راض اذا 0 أو 1 ، إسح: ﮶ 

 1محاڍد 
﮴

 2را�  ﮲
 99ال ينطبق 
 88عدم الرد 

 41k. 
ھل تتوفر مرافق رعایة 

األطفال و / أو الدعم 
 

 

 0غ﮴� راض 
 1محاڍد 

﮴
 2را�  ﮲

  99ال ينطبق
 88عدم الرد 

 .42بشكل عام ، ھل أنت راٍض أو غیر راٍض 
عن عملیة توزیع المساعدات؟  
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F. الخوف والسالمة 
 

 = 0ال  انتقل ا� السؤال 44 
 = 1األولوڍة للرجال 

﮴
 = 2نقص � عدد الموظفات المتطوعات ﮲

﮴
 = 3وقت التوزڍــــع/الوقت � اليوم  ﮲

 = 4مـكـان التوزڍــــع 
 = 5المضایقات اللفظیة أو اإلساءة (بما في ذلك التھدید باإلساءة) من قبل 

الموظفین / المتطوعین 
 = 6المضایقات اللفظیة أو اإلساءة (بما في ذلك التھدید باإلساءة) من قبل متلقي 

المساعدة اآلخرین 
 = 7التحرش الجسدي أو اإلساءة من قبل الموظفین / المتطوعین 

 = 8المضایقة الجسدیة أو اإلساءة من قبل متلقي المساعدة اآلخرین 
 = 9التحرش الجنسي أو اإلساءة (بما في ذلك االستغالل) من قبل الموظفین / 

المتطوعین 
 = 10التحرش الجنسي أو االعتداء الجنسي (بما في ذلك االستغالل) من قبل 

متلقي المساعدة اآلخرین 
 ___________ : 77  =غ﮴� ذلك
=88ال جواب 

 .43ھل أدى أي مما یلي إلى شعورك بعدم األمان أثناء عملیة 
التوزیع؟ 

 
اقرأ الخیارات بصوت عاٍل وحدد العدید منھا حسب االقتضاء. 

 
ال  انتقل ا� السؤال 44   0

أجل   1
  88ال جواب 

 .43a. إذا أجبت بنعم على أي من الخیارات من 5 إلى 10 ، اسأل: 
ھل كان علیك القیام بشيء / فعل لم تكن مرتاًحا لھ للحصول على 

المساعدة 
 

 .43bإذا قلت نعم: إذا كنت مرتاًحا وكان من اآلمن لك القیام بذلك أدخل إجاڊة مفت وح: 
على الھاتف ، فھل یمكنك أن تشاركني ما كان علیك القیام بھ؟ 

 
 

أثناء توزیع المساعدات التي كنا نناقشھا ، یرجى اإلشارة إلى مدى شعورك باألمان في مختلف مراحل عملیة التوزیع. یمكنك القیام بذلك من خالل 
 .أو أنك لست آمنًا - أو باألمان نوعا ما - اإلشارة إلى ما إذا كنت تشعر باألمان التام

  44a - f] اطرح األسئلة[
ً

مالحظة: إذا كنت تقوم بالتنسیق شخصیًا ، فاحمل البطاقات ذات الوجوه المبتسمة واطلب من المستجیب تحدید واحدة 
آمن تماًما = نقطة واحدة لكل منھما   

آمن إلى حد ما = 2 نقطة لكل منھما 
غیر آمن = 3 نقاط لكل منھما 

 .44aعند الوصول إلى المعلومات المتعلقة 
 بالتوزیع 

 

 

 آمن تماما = نقطة واحدة لكل منھما  ً
 
 

آمن إلى حد ما = 2 نقطة لكل منھما 
غیر آمن = 3 نقاط لكل منھما 

 .44b. أثناء عملیات التسجیل و / أو التحقق 
المرتبطة بالتوزیع 

 
 آمن تماًما = نقطة واحدة لكل منھما   

 
 

آمن إلى حد ما = 2 نقطة لكل منھما 
غیر آمن = 3 نقاط لكل منھما 

 99غ﮴� مطابق) مڎـال ان تكون المساعدات وزعت إ� المنازل مڊـاسة(  ﮶ 

.44c. أثناء السفر إلى نقطة التوزیع 
 

 آمن تماًما = نقطة واحدة لكل منھما  
 
 

آمن إلى حد ما = 2 نقطة لكل منھما 
غیر آمن = 3 نقاط لكل منھما 

 .44dعند نقطة التوزیع / أثناء تلقي المساعدة 
(بما في ذلك عند تلقي المساعدة على مستوى 
األسرة أثناء التوزیعات من الباب إلى الباب ) 
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 .44e. أثناء التنقل من نقطة التوزیع / نقل 

المساعدات إلى المنزل 
 

 آمن تماًما = نقطة واحدة لكل منھما  
 
 

آمن إلى حد ما = 2 نقطة لكل منھما 
غیر آمن = 3 نقاط لكل منھما 

  99غ﮴� مطابق 
 

 .44f. تخزین المساعدات المتلقاة بأمان 
 

 آمن تماًما = نقطة واحدة لكل منھما  
 
 

آمن إلى حد ما = 2 نقطة لكل منھما 
غیر آمن = 3 نقاط لكل منھما 

  99غ﮴� مطابق 
 

 .45مرة أخرى ، في إطار توزیع المعونة الذي تحدثنا عنھ ، ما ھي 
تدابیر السالمة ، إن وجدت ، ھل الحظت أنھ تم وضعھا لتقلیل أي 

خطر محتمل للفتیات والنساء 
اقرأ الخیارات بصوت عاٍل وحدد كل ما ینطبق 

 = 0غ﮴� موجودة  انتقل ا� السؤال 47 
 = 1زیادة في عدد أفراد الشرطة بشكل عام 

 = 2زیادة في عدد العنصر النسائي بین أفراد الشرطة 
  = 3دوریات الشرطة / األمن حول المجتمع  

  = 4زیادة عدد العامالت اإلناث بالتوزیع 
 = 5زیادة في عدد المتطوعات اإلناث العامالت في التوزیع  

  = 6مجموعات سالمة المجتمع 
  = 7توعیة الفتیات / النساء حول كیفیة اإلبالغ عن الحوادث 

 = 8تثقیف أعضاء المجتمع اآلخرین حول كیفیة اإلبالغ عن الحوادث 
 = 9أنشطة حل النزاعات بین الالجئین والمجتمعات المضیفة 

 = 10خطوط منفصلة حسب الجنس عند نقاط التوزیع 
 = 11مرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة المنفصلة حسب الجنس 

(مثل المراحیض) 
 = 12دعم التنقل للذھاب من / إلى نقطة التوزیع 

_______________ = 77غ﮴� ذلك : 
 = 89: ال أعرف انتقل ا� السؤال 47 

=88ال جواب  انتقل ا� السؤال 47 
 

.46(في حالة مالحظة أي تدابیر أمان) ھل یمكنك وصف شكل ھذه  
التدابیر أثناء توزیع المساعدة؟ یرجى مشاركة ما تعتقد أنھ تم بشكل 

جید وذكر أي توصیات للتحسین. 
 
 

 :أدخل إجاڊة مفتوحة
 
 
 
 

 .47أي من ھذه التدابیر تعتقد أنھ سیكون مفیًدا للغایة في تنفیذه لجمیع 
عملیات التوزیع ، لجعل النساء والفتیات یشعرن بأمان أكبر؟ 

 
اختر أفضل ثالث خیارات  

 = 1زیادة في عدد أفراد الشرطة بشكل عام 
 = 2زیادة في عدد العناصر اإلناث في الشرطة 

 = 3دوریات الشرطة / األمن حول المجتمع 
 بالتوزیع عامالت اإلناثزیادة عدد ال = 4

 = 5زیادة في عدد المتطوعات اإلناث العامالت في التوزیع 
 = 6مجموعات سالمة المجتمع 

 = 7توعیة الفتیات / النساء حول كیفیة اإلبالغ عن الحوادث 
 = 8تثقیف أعضاء المجتمع اآلخرین حول كیفیة اإلبالغ عن الحوادث 

 = 9أنشطة حل النزاعات بین الالجئین والمجتمعات المضیفة 
 = 10خطوط منفصلة حسب الجنس عند نقاط التوزیع أو أجھزة الصراف اآللي 
 = 11مرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة المنفصلة حسب الجنس 

(مثل المراحیض) 
 = 12دعم النقل للذھاب  من وإلى نقطة التوزیع 
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 = 77غ﮴� ذلك_ : ______________
  = 89ال أعلم 
=88ال جواب 

 
 

 الشکـاوى والردود
 

ال  انتقل ا� السؤال 49   0
أجل   1

 88ال جواب  

 .48إذا كان ھناك أي شيء یحیط بتوزیع المساعدات أنت غیر راٍض 
عنھ ، ھل اشتكیت (أو أي شخص آخر في أسرتك)؟ 

  1أدخل اسم المنظمة غ﮵� الحكومڍـة) الموظفون المڍـدانيون  (
انتقل ا� السؤال 48ب  

  2أدخل اسم المنظمة غ� الحكومڍـة) (المكتب  ﮵
  3منظمة غیر حكومیة أخرى أو موظفو األمم المتحدة  اذھب إلى 

48ج  
  4صندوق االقتراحات 

5الهاتف   
  6مكتب مساعدة المجتمع 

   48d انتقل ا� السؤال  7سلطة الڊـلدڍة / المسؤولون 
﮴ ي  ٴ   8مركز ذسا

  9ممڎـل االمن ( السطة)  انتقل ا� السؤال 48e   ﮶
 10فرد من العائلة  
 11صديق  

 ____﮴  77غ� ذلك ، حدد
 88ال جواب  

 .48a. إذا كان الجواب نعم ، لمن تشكو ؟ 
اختر كل ما یمكن تطبیقھ. 

 
 48f ما لم ڍالحظ خالف ذلك ، تابع نحو السؤال

 

 
 .48bھل كان الموظف المیداني [أدخل اسم المنظمة غیر الحكومیة] 

ذكًرا أم أنثى؟ 
 

 48f. انتقل ا� السؤال

    1ذكر 
أنى   ﮶  2

ال أعرف ال أتذكر  ال جواب  3/ / 

 1ذكر    
أنى   ﮶  2

ال أعرف/ ال أتذكر / ال جواب   3

 .48c. ھل كان موظفو المنظمة غیر الحكومیة / األمم المتحدة ذكًرا أم 
أنثى؟ 

 
  48f انتقل ا� السؤال

  1ذكر   
أنى   ﮶  2

ال أعرف/ ال أتذكر / ال جواب   3

 .48dھل كان المسؤول في  سلطة البلدیة  ذكر أم أنثى؟ 
 

  48fانتقل ا� السؤال
   1ذكر  

أنى   ﮶  2
ال أعرف/ ال أتذكر / ال جواب   3

 .48eھل ممثل األمن (أي الشرطة) ذكر أم أنثى؟ 
 

  48fانتقل ا� السؤال

ً ال   0
أجل   1

 88ال جواب  

.48f؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، ھل تلقیت  تعاو نا مرضیًا 
 
 

ٍ
ٍ ٍ

               .48gمن فضلك أخربنا كیف وجدت  أنھ ُم رض  أم ال أدخل جواڊا مفتوحا    :
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 1الموظف﮴ن المڊداني﮴ن للمنظمات غ﮴� الحكومڊة 

﮴غ� الحكومڊة   2مكتب المنظمات 
 3صندوق االق�احات ﮴

 4هاتف 
 5مكتب مساعدة المجتمع 

 6سلطة / الڊـلدڍة 
﮴ ي ٴ  7مركز ذسا

﮴ ﮶  8الفاعل األمى (أي السطة( ﮲
 9مكتب قائد المعسكر 

 __________________  77أخرى: حدد
88عدم الرد  

 .49في حال احتجت إلى إثارة مخاوفك / شكاویك المتعلقة بالمشروع 
، أي من الخیارات ستكون مرتاًحا للجوء إلیھا؟ 

اختر كل ما یمكن تطبیقھ 
 
 

﮲ ﮲

ال   0
 أجل 1
89ال أعلم   

  88ال جواب 

 .50ھل تشعر أن مقدمي المساعدة یأخذون رأیك في االعتبار عند 
تقدیم المساعدة؟ 

 
 

 الختام
 

 .51 شكرا لك على وقتك وتبادل وجھات النظر الخاصة بك التعلڊقات: 
معنا. ھل ھناك أي شيء آخر تود إضافتھ؟ 

 
 

لن نشارك اسمك مع أي شخص ، لكننا سنستخدم ردودك لتحسین خدماتنا. إذا كان لدیك أي أسئلة بعد مقابلتنا أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة 
للوصول إلى الخدمات المتاحة ، یمكنك االتصال [أدخل رقم الھاتف] أو زیارة [أدخل موقع المكتب المحلي.[ 

إذا كنت ترغب في التحدث إلى أخصائي اجتماعي ، یمكنني توصیلك بھ اآلن أو ترك رقمھ لك. 
ھل تمت اإلحالة؟ [ضع دائرة حول واحدة]                    نعم                   ال 

 
 
 

 
ً ٍ

نهاڍةاالستمارة – شكرا ج�ڍال لکـم ع� وقتکـم 

 مفتاح الکـود 
 = 0ال 

 = 1أجل 
 = 77غ﮴� ذلك 

= 88ال جواب  
 = 89ال أعلم 

﮴غ� مطابق  99 = 
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الملحق 3.1 ب: نموذج لشكل KOBO ألدوات استقصاء األسر المعیشیة 

 

یمكن جمع بیانات مسح األسر المعیشیة إلكترونیًا باستخدام برامج جمع البیانات مفتوحة المصدر مثل KOBO  .تم تضمین مثال على 
كیفیة إدخال األداة في  KOBO  في الملحق 1.1 ب  في مجلد ملحق استقصاء األسر المعیشیة  لمحرك األقراص المشترك ھنا . 

 

 
الملحق 3.2: دلیل التسھیل للتدریب على أداة استقصاء األسر المعیشیة 

المواد المطلوب تحضیرھا مسبقًا: • 
 للوحات الورقیة ، وعالمات األلوان المختلفة ، والملصقات (إذا كنت شخصیًا)• 
 رابط إلى أداة Kobo واألجھزة اللوحیة / الھواتف المشحونة بالكامل للتدریب• 
 الطباعة• 
ما ال یقل عن مسحین منزلیین فارغین لكل شخص مع 5 نسخ إضافیة في متناول الید إذا كان التدریب شخصیًا. إذا كان التدریب • 

 افتراضیًا ، أرسل لھم الملف مسبقًا واطلب منھم إعادة حفظ نسخة نظیفة لكل ممارسة.
 نسخة واحدة لكل شخص من إرشادات السالمة واألخالق لمنظمة الصحة العالمیة• 
جمیع النشرات (وفقًا لعدد األشخاص في التدریب) ، والتي یمكن العثور علیھا في المجلد الفرعي الستقصاء األسرة المعیشیة في • 

 مجلد الموارد ھنا.

 

مالحظة لتسھیل العمل: یتم استخدام النص المائل في ھذا الدلیل إلبراز بعض اإلجراءات أو النص الذي یجب قراءتھ بصوت عاٍل. • 
 

 برنامج اليوم األول

 PPTسڍحة طڊـاعة/تحض﮴� 
العرض 
  الوقت الموضوعاألهداف عوامل مساعدة  ﮶

لل�حڊب ڊالفدڍق وإعطاء • االسم  
نظرة عامة 

ترحڊب ونظرة ﮴
عامة 

 30دقڊقة 
 

  

 •التعرف ع� الراڊط • 
الذي سڍـتم إجراء المسح 

علڊه 

التعدڍف براڊط 
 KOBO 

     30دقڊقة 

 •تقدڍم االهتمامات • 
األخالقڊة والمتعلقة 

ڊالسالمة 

إدخال األخالق 
واإلحاالت وإدارة 

الضيق 

ساعة واحدة     

 ﮴اس�احة : ساعة واحدة
لضمان االڌساق � 
ڌسجڊل االستجاڊة 

﮴
ساعة واحدة الممارسة العامة ﮲    

 •لممارسة قضاڍا • 
األخالق والسالمة 

المحتملة ال﮴﮴ى قد تحدث
أثناء إدارة المسح 

السڍـنارڍوهات 
التدرڍڊـڊة 2 

ساعة واحدة 
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التدرب ع� استخدام • 
األجهزة اللوحڊة لجمع 

البڊانات 
استخالص 
المعلومات 

وإغالق 

     30دقڊقة 

ٍ
﮴

﮲ الواجب الم��: تدرب ع� االسڌـبڊان ع� الهاتف مع زمڊل / صديق وتذكر أن تخصص وقتا لنفسك. ﮲
 

 ترحڊب ونظرة عامة .1
ترحڊب  • 
مقدمة /كس الحواجز • 
نظرة عامة • 

 
 KOBالتعدڍف براڊط  .2

جولة حول كیفیة الوصول إلى الرابط واستخدامھ (مع فریق MEAL الذي یشارك في تقدیم المساعدة) 

ابحث عن برنامج KoBo Collect وافتحھ 1. 

 ابحث عن استطالع جدید وافتحھ 2.

 أدخل البیانات وانتقل إلى السؤال التالي 3.

 ارجع للخلف لتحریر البیانات 4.

 حفظ مقابلة مكتملة 5.

حفظ مقابلة غیر مكتملة 6. 

 إنھاء المقابالت المكتملة وتحمیلھا 7.

إدخال ا ألخالقڊات واإلحاالت  والتحـكـم ڊالشعور ڊالضيق   .3
 

اشرح االعتبارات األخالقیة وسالمة البحث وجمع البیانات المتعلقة بقضایا العنف القائم على النوع االجتماعي ، بما في ذلك مراجعة 
المقابالت بالصدمات. انظر الملحق 6 للتدریب على االعتبارات األخالقیة والسالمة.  

 
  الممارسة العامة .4

 

تمرین الجلسة العامة 

تعیین شخص ما لیكون المحاور وشخص لیجیب على أسئلة االستفتاء • 

قم بتعیین جمیع المشاركین المتبقین للبدء كمجمعین للبیانات • 

اطلب من جمیع المشاركین فتح رابط مقابلة جدید على أجھزة الكمبیوتر الخاصة بھم • 

اطلب من جمیع المشاركین المتابعة وإدخال الردود التي یقدمھا المستفتون في روابطھم الفردیة • 
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بمجرد االنتھاء من التمرین ، اطلب من جمیع المستجیبین تحمیل االستبیان المكتمل على الخادم. تحقق جیًدا من أنھ تم تحمیل جمیع • 
االستطالعات - یمكن أن یتسبب االتصال باإلنترنت في بعض األحیان في حدوث مشاكل. 

مالحظة لمقدمي المساعدة: الغرض من ھذا التمرین ھو تقییم مدى اتساق ودقة إدخال المستجیبین للبیانات. یجب أن یقوم مقدم المساعدة 
ًیضا بإدخال البیانات في جھاز لوحي آخر باعتباره "المسؤول". بعد ھذا التمرین ، قم بتنزیل البیانات وقارن عمل المستجیبین. تحقق من  أ

وجود أسئلة حیث توجد اختالفات في الردود والمحاورین الذین ال یقومون بإدخال البیانات بدقة. یمكنك إظھار ھذه البیانات التي تم تنزیلھا 
(من جلسة التدریب الخاصة بھم) في صباح الیوم التالي. 

 

5 سیناریوھات الممارسة 2 

تمرین مجموعة صغیرة 

اجعل المشاركین ینقسمون إلى مجموعات من ثالثة أفراد • 

في كل مجموعة: قم بتعیین شخص واحد إلدارة االستبیان ، وشخص واحد لیكون المستجیب ، وشخص واحد لیكون مراقبًا • 

أعط المراقب لكل مجموعة نشرة نشاط رقم 2 واطلب منھم مراقبة المقابلة واإلجابة على األسئلة • 

أعط كل مجموعة سیناریو من النشاط رقم 1. كما ھو مذكور أعاله ، جمیع النشرات (وفقًا لعدد األشخاص في التدریب) ، والتي یمكن • 
العثور علیھا في المجلد الفرعي لمسح األسرة في مجلد الموارد ھنا. 

اجعل المجموعات تدیر االستطالع (باستخدام النموذج عبر اإلنترنت) بینما یقوم الشخص المستفتى و / أو المراقب بتنفیذ السیناریوھات • 
الموزعة. 

 

استخالص المعلومات 

• عد إلى الجلسة العامة واطلب ردود الفعل من المراقبین أوال ً 

• احصل على أي ردود فعل من المحاورین والمستجیبین 

 

6. استخالص المعلومات والختام 

مناقشة سریعة 

اسأل المجموعة: 

 ماذا تعلمنا الیوم؟ • 

ھل ھناك حاجة إلى أسئلة أو توضیحات ؟ • 

ھل ھناك أي شيء یجب أن نفعلھ بشكل مختلف في الیوم الثاني؟ • 

 

﮴ 
برنامج اليوم الڎـاي ﮲

 PPTسڍحة الطڊـاعة/التحض﮴�ات
العرض  

األدوات  ﮶
المساعدة( 

الوقت الموضوع األهداف   
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تلخڊص أساسڊات ما •  
تعلموە � اليوم األول 

ال�حڊب، 
ملخص اليوم 

األول  

30دقڊقة 
 
 

﮴

﮴
﮲

   

 •االنتهاء من أي أسئلة أو •  
قضاڍا متڊـقڊة تتعلق بإدارة 

المسح 

مراجعة القضاڍا 
العالقة ﮴� إدارة ﮲

المساحة 

30دقڊقة     

 •لممارسة قضاڍا األخالق • 
والسالمة المحتملة ال﮴ى 

قد تحدث أثناء إدارة 
المسح

﮴

 
 •التدرب ع� استخدام • 

األجهزة اللوحڊة لجمع 
البڊانات 

السڍـنارڍوهات 
التدرڍڊـڊة 2 

ساعة ورڊــع 
الساعة 

   

اس�احة 30 دقڊقة ﮴
تابع سڍـنارڍوهات 

الممارسة 2 
     45دقڊقة 

التخطڍـط  •مناقشة اللوجسڌـڊات • 
الستطالعات  

هاتف رب 
األ�ة 

    45دقڊقة 

 •اختتام واستخالص • 
المعلومات 

خالصة النقاط 
الرئڍـسڊة ، 
استخالص 
المعلومات 

وإغالقها 

    30دقڊقة 

 
 ترحڊب، ملخص اليوم األول .1

اطلب من الفرق أن تلخص ما تم تعلمو ە ڊاألمس 

﮴ شارك تجدڊة إجراء مقاڊلة مع صدڍقك والمدة الى استغرقتها ﮴
 

 مراجعة القضاڍا العالقة  .2
ناقش أي قضایا تظھر في مراجعة البیانات من الجلسة العامة خالل الیوم الثاني و / أو دعوة الممارسة من ھذا • 

الصباح  
﮲اعرض للمجموعة كڊفڊة تعبئة البڊانات (ڊاستخدام البڊانات ال﮴﮴ى تم ت�ڍلها من جلسة التدرڍب الخاصة بهم) ﮲

 

السڍـنارڍوهات التدرڍڊـڊة 2 

تمدڍن مجموعة صغ﮴�ة • 

 

اجعل المشاركین ینقسمون إلى مجموعات من ثالثة أفراد 

ًخصا واحًدا لیكون مراقبًا. یجب أن یلعب كل  • ًخصا واحًدا للمجیب ، وش ًخصا واحًدا إلدارة االستبیان ، وش في كل مجموعة: خصص ش
 .شخص دوًرا مختلفًا عما كان علیھ في تمرین المجموعة الصغیرة في الیوم السابق
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 أعط المراقب لكل مجموعة نشرة نشاط رقم 2 واطلب منھم مراقبة المقابلة واإلجابة على األسئلة •

أعط كل مجموعة  سیناریو من نشرة النشاط رقم 1. كما ھو مذكور أعاله ، جمیع النشرات (وفقًا لعدد األشخاص في التدریب) ، والتي  •
یمكن العثور علیھا في المجلد الفرعي الستقصاء األسرة المعیشي في مجلد الموارد ھنا. 

اجعل المجموعات تدیر االستطالع (باستخدام النموذج عبر اإلنترنت) بینما یقوم المستفتى و / أو المراقب بتنفیذ السیناریوھات الموزعة  •

 

استخالص المعلومات 

 .عد إلى الجلسة العامة واطلب ردود الفعل من المراقبین •

احصل على أي ردود فعل من المحاورین والمستجیبین  •

 
 

﮴
متاڊعة � ممارسة السڍـنارڍوهات 2 ﮲

﮴
� الوقت المحدد : قم ڊجولة أخرى ، وقم بڌـڊـدڍل األدوار داخل کل مجموعة (المستجڊب ، المحاور ، المراقب) وأعد ﮲

القڊام ڊالتمدڍن ڊسڍـنارڍوهات جدڍدة 
 

استخالص المعلومات 
• ً عد إ� الجلسة العامة واطلب ردود الفعل من المراقب﮴ن أوال  ﮲
احصل ع� أي ردود فعل من المحاورڍن والمستجيب﮲﮴ن   •

 
 

 ط لمسوحات هاتفڊةالتخطڊ .3
﮲ كڊف سڍـتم الوصول إ� المستجيبن  ﮴

 تدرب ع� نص مقدمة الهاتف •
﮲ تقسڊم المهام ب﮴ن أعضاء الفدڍق  •

قائمة المستفڊدين من الـكـود واختڊار المستجيبن ڊشـكـل عشوا ي  •
تأکڊد دور ال ﮶مسف وإدخال البڊانات ، إلخ.  •

﮴
ٴ ﮲ ﮴

 

 خالصة النقاط الرئڍـسڊة ، استخالص المعلومات وإغالقها 

مناقشة مڊـسطة: 

اسأل المجموعة : 

 ماذا تعلمنا اليوم؟   
ما ﮴� النقاط الرئڍـسڊة للتدرڍب؟  •
هل هناك أسئلة أ ونقاط ڊحاجة للتوضيح ؟  •
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الملحق 3.3: جدول تخطیط وتتبع استقصاء األسرة المعیشي 

یجب استخدام جدول التخطیط والتتبع من قبل فریق جمع البیانات لتحدید الشخص الذي سیكمل استقصاء األسرة المعیشي، وفي أي یوم 
من جدول مراقبة ما بعد التوزیع ، وعدد الذین یحتاجون إلكمالھ للوصول إلى حجم العینة المطلوب. بعد كل یوم ، یجب أن یتحقق قائد 

فریق جمع البیانات من اكتمال المقابالت وتحمیلھا على خادم  Kobo  ( في حالة االستخدام) ، وتمییزھا. یمكن العثور على جدول 
البیانات عبر اإلنترنت في مجلد ملحق استبیان األسرة في محرك األقراص المشترك ھنا. 
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الملحق 3.4: نموذج خطة تحلیل استقصاء األسرة المعیشي 
 

نموذج خطة التحلڍـل 
 

الهدف العام للڊـحث: 
 
 
 

 
ٍ

التدخل األسا� (إذا کان مناسڊـا: ﮵
 
 
 

 
أسئلة / فرضڍـات ڊحثڍـة محددة وأڍة أسئلة 

فرعڍـة ذات صلة: 
أسئلة االستبیان المقابلة أو المتغیرات  التحلڍـل 

 1.
 a.
 b.
 c.

  

 2.
 a.
 b.
 c.

 
 

 

3. 
 

 
 

 

 4.  
 

 

 5.  
 

 

 6.  
 

 

 7.  
 

 

 8.  
 

 

 
متغیرات النتائج الرئیسیة ذات األھمیة  متغیرات التوقع الرئیسیة ذات األھمیة 
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اإلحصاء الوصفي 
للفائدة   

مشاهدات 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

خطوات التحلڍـل: 

إجراء تحلیالت أحادیة المتغیر (تحلیل باستخدام متغیر واحد في كل مرة) 1.

وصف عینة السكان  أ.

حدید تواتر متغیرات النتائج الرئیسیة ذات األھمیة ت .ب

إجراء تحلیالت ثنائیة المتغیر (تحلیل العالقة بین متغیرین)  2.

 ضع متغیرین معًا لشرح عالقتھما: الجداول أو الرسوم البیانیة أ.

حساب مقاییس االرتباط (اختبار Chi-squared ، إلخ.)  ب.

حساب ذات داللة إحصائیة و / أو فترات الثقة  ج.

 تقییم االختالفات في العالقة بین متغیرین حسب العمر والجنس والمكان وما إلى ذلك (تعدیل التأثیر) د.

تقییم تأثیر اإلرباكات المحتملة  ه.

جراء تحلیالت متعددة المتغیرات (اختبر فرضیاتك بشكل أكبر) إ 3.

نسب االنحدار أو األرجحیة  أ.

أسالیب أخرى!  ب.
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الملحق 3.5: نموذج خطة تحلیل استقصاء األسرة المعیشي 

تم وضع خطة التحلیل ھذه من قبل فریق تقدیم المعونة في لبنان ، الذي قام بملء أسئلة / متغیرات االستطالع وكیفیة تحلیلھا ، وما ھي 
أسئلة البحث المطابقة لھا ، في جلسة عمل تشاركیة. راجع الفریق كل سؤال من أسئلة البحث ، ثم نظر في البیانات معًا بعد التدقیق بھا 

لمطابقة األسئلة مع أسئلة البحث والتحلیل الذي یجب إجراؤه لكل من األسئلة / المتغیرات. 

خطة التحلیل - توزیع الوقود ، لبنان - المعونات الممكنة ، 2020 

الھدف العام للبحث: 
 لفحص الجدوى والقبول والفعالیة المحتملة لنماذج التوزیع المعدلة الموصى بھا في المرحلة 1. 1.

لفھم كیف یمكن ألدوات مراقبة ما بعد التوزیع أن تلتقط بشكل أفضل تصورات النساء والفتیات للمخاطر والسالمة فیما یتعلق 2. 
باالستغالل واالعتداء الجنسي وغیره من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي. 

 
التدخل األساسي (إذا كان مناسبًا): 

دلیل الوقود: تغییر طریقة التوزیع من باب إلى باب 
 

 

أسئلة / فرضیات بحثیة محددة وأي 
أسئلة فرعیة ذات صلة: 

أسئلة المسح أو المتغ﮵�ات 
المقاڊلة 

التحلڍـل 

 

1.1 ھل من الممكن تنفیذ التكیف 
الموصى بھ في مجتمعات الالجئین؟ 

تغیر المعرف 
تقيڍـم السالمة 

انظر إلى تواتر األشخاص الذین حصلوا على توزیع 
ُم عدل 

 

صف جدوى التوزیع الطبیعي مقابل التوزیع المعّدل وفقًا 
لتقییم السالمة 

1.2 ھل متلقو المساعدات یعبرون 
عن رضاھم عن النموذج المعدل؟ 
أ. ھل یختلف الرضا حسب جنس 

المستفتى؟ الحالة االجتماعیة؟ سن؟ 
المكان؟ 

ب. كیف یقارن الرضا خالل النموذج 
"المعدل" بالنماذج "العادیة"؟ 

 

حصر ما بعد توزیع الوقود  
 Q503(الرضا مقابل التوزیع) 

إنشاء متغیر النتیجة - 
متغیرات مھمة یجب - 

النظر إلیھا: المیاه والصرف 
الصحي والنظافة الصحیة ، 
والمسافة ، ووقت االنتظار 

( Q504الرضا مقابل 
االسترداد) 

Q200, Q201, Q203, 
 Q205, Q102

المتغیر : نوع التوزیع 
 

حصر البیانات: 
عادة ھیكلة البیانات إلى "واسعة" (بحیث یكون إ- 

التوزیع الطبیعي والمعدل على نفس الخط لكل زوج). 
 B و A سیؤدي ھذا إلى حصول كل متغیر على إصدار

للمقارنة. 
امأل 0 و 1 لجمیع خیارات االختیار من متعدد (بدالً - 

من الفراغ) 
استبعاد الردود غیر القابلة للتطبیق - 
 عدم الرد = رفض -
 

تحلیل أحادي المتغیر: 
جمیع المتغیرات ذات األھمیة: قم بتشغیل الترددات 
لمعرفة أین یوجد اختالف في العینة بین الوقت 1 

(عادي) والوقت 2 (معدل) 
استخدم مجموعة بیانات واسعة للنظر في االختالفات - 

في ترددات المتغیرات ذات األھمیة باستخدام اختبار 
 McNemar

یمكن استخدام X ^ 2 للنظر في االختالف العام في - 
التردد 

 
تحلیل ثنائي المتغیر: 
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إجراء لجمیع متغیرات النتائج حیث لدینا بعض 
االختالف في االستجابات من خالل ... 

جنس* 
سن* 

الوضع الزوجي * 
الموقع (قضاء) * 
اتصال بمسؤول * 

مأوى 
 

المراقبة عبر النقطتین الزمنیتین (التوزیعات العادیة / 
المعدلة) 

 McNemar النتائج الرئیسیة لالھتمام - اختبار
لمتغیرین ثنائي التفرع ، بین نقطتین زمنیتین: 

حریة الحركة - 
الرضا (االنھیار إلى 1 أو 0) - 
العنف (االنھیار إلى 1 أو 0) - 
 الخوف (االنھیار إلى 1 أو 0) -
 

اختبارات إحصائیة أخرى للنظر في استخدامھا: 
 

متغیر ثنائي التفرع : 
 Crosstabs(متوافق) 

McNemar (متوافق)  
 Chi-squared test(غیر متوافق) 

 
متغیر ترتیبي: 
 Crosstabs

 Wilcoxin’s Signed Ranked Test
 Paired T-test (یفترض أن المتغیرات مستمرة وموزعة 

بشكل طبیعي) 
 

متغیر مستقل متتابع: 
 ANOVA

 

 

 

1.3 ھل استخدام النموذج المعدل  
مرتبط بانخفاض خطر االستغالل 
واالنتھاك الجنسیین بین النساء 

والفتیات المتلقین للمعونة؟ أو المزید
من السالمة المتصورة؟ 

أ. ماذا عن انخفاض المخاطر 
الملحوظة؟ 

ب. ماذا عن زیادة السالمة 
المرصودة؟ 

 

مخاطر االعتداء واالستغالل
الجنسیین المتصورة 

(الحصر ما بعد توزیع 
 (Q512 ، Q511 الفیول

المتغیر: نوع التوزیع 
 

تقییم السالمة 
انظر إلى مجموع األسئلة - 

"نعم" و "ال" * التوزیع 
الطبیعي مقابل التوزیع 

ّعدل  الم

إعادة الترمیز: 
س 512/511: إنشاء متغیر 1/0 وھو "أي نوع من - 

الخوف" (خالي من الخوف لكل 12 = 0 ، أي نوع من 
الخوف ألي من 12 = 1) 

تحقق المنطق مع س 402 حول بیع القسیمة - 
 

التحلیل: 
س 512/511: إنشاء متغیر 1/0 وھو "أي نوع من - 

الخوف" (خالي من الخوف لكل 12 = 0 ، أي نوع من 
الخوف ألي من 12 = 1) 

تحقق المنطق مع س 402 حول بیع القسیمة. - 
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اسحب الموضوعات المتعلقة 
بھذا السؤال حسب 

الموضوعات: الوصول ، 
والسالمة ، وما إلى ذلك.  

* عادي مقابل معدل 
 

التحلیل ( متطابق): 
 McNemar’s Test for Q511/512 

أو 
 Wilcoxon’s signed-rank test

 

(اختبار فرق مزدوج) * إذا أنشأنا متغیراً بدالً من  
متغیر ثنائي التفرع أعاله. یمكننا الوصول إلى 

المعلومات عبر مقیاس من ثالثة مستویات والنظر في ما 
إذا كان قد تغیر.. 

تحلیل غیر متطابق: 

 

 chi-squared test
 normal test

2.1 ما ھي الطرق التي یمكن بھا 
تكییف أدوات إدارة البیانات 

الشخصیة الحالیة لتلتقط مخاطر 
االعتداء واالستغالل الجنسیین بشكل 

أفضل؟ 
أ. كیف یمكن تكییف تقییم السالمة؟ 

ب. كیف یمكن تكییف واستخدام 
مخاطر االستغالل واالعتداء 

الجنسیین المتصورة؟ 
 

 

مخاطر االعتداء واالستغالل 
الجنسیین المتصورة  

الحصر قبل توزیع الفیول 
 Q511, Q512)

مالحظات الباحث 
 Q511/512 
تقییم السالمة 

مراقبة فائدة األسئلة التي أضفناھا إلى تقییم السالمة 
 

2.2 كیف یمكن تدریب موظفي 
وكاالت المعونة غیر المتخصصین 

على استخدام ھذه األدوات وتحلیلھا؟ 
 

تدقیق السالمة المعدل و 
الحصر قبل التوزیع 

مالحظات / نصائح التدریب 
(على سبیل المثال كیفیة 

التقییم) 

 
 

مناقشة عملیة التدریب والتحلیل لدینا

2.3 كیف یتم استخدام البیانات التي 
یتم جمعھا بواسطة ھذه األدوات من 

قبل الجھات الفاعلة اإلنسانیة 
لتحسین برامج التوزیع؟ 

 

نتائج الحصر قبل التوزیع 
 تقییم السالمة 

ابتكار طریقة تشاركیة لمراجعة النتائج وتطبیقھا 
للمساعدة في طریقة التوزیع (التي تشمل النساء / 

الفتیات) 
 

 

1.1 ھل من الممكن تنفیذ التكیف 
الموصى بھ في سیاقات الالجئین؟ 

تغیر المعرف 
تقییم السالمة 

 

مراقبة تواتر األشخاص الذین حصلوا على التوزیع 
ّعدل  الم

 

 

وصف جدوى التوزیع الطبیعي مقابل التوزیع المعّدل
وفقًا لتقییم السالمة 

1.2 ھل متلقو المساعدات یعبرون 
عن رضاھم عن النموذج المعدل؟ 
أ. ھل یختلف الرضا حسب جنس 

المستفتى؟ الحالة االجتماعیة؟ سن؟ 
موقعك؟ 

الحصر قبل توزیع الفیول 
  Q503(الرضا مقابل التوزیع)

إنشاء متغیر النتیجة - 
متغیرات مھمة یجب - 

النظر إلیھا: المیاه والصرف 

حصر البیانات: 
إعادة ھیكلة البیانات إلى "واسعة" (بحیث یكون - 

التوزیع الطبیعي والمعدل على نفس الخط لكل زوج). 
 B و A سیؤدي ھذا إلى حصول كل متغیر على إصدار

للمقارنة. 
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ب. كیف یقارن الرضا خالل النموذج 
"المعدل" بالنماذج "العادیة"؟ 

الصحي والنظافة الصحیة ، 
والمسافة ، ووقت االنتظار 

Q504 (الرضا مع 
االسترداد) 

  ،Q201  ،Q200 
 Q20

نوع التوزیع 

 امأل 0 و 1 لجمیع خیارات االختیار من متعدد (بدالً -
من الفراغ) 

استبعاد الردود غیر القابلة للتطبیق - 
عدم الرد = رفض - 
 

تحلیل أحادي المتغیر: 
جمیع المتغیرات ذات األھمیة: قم بتشغیل الترددات 
لمعرفة أین یوجد اختالف في العینة بین الوقت 1 

(عادي) والوقت 2 (معدل) 
استخدم مجموعة بیانات واسعة للنظر في االختالفات - 

في ترددات المتغیرات ذات األھمیة باستخدام اختبار 
 McNemar

یمكن استخدام X ^ 2 للنظر في االختالف العام في - 
التردد 

 
 

تحلیل ثنائي المتغیر: 
إجراء لجمیع متغیرات النتائج حیث لدینا بعض 

االختالف في االستجابات من خالل ... 
* جنس
* سن

* الوضع العائلي 
 * الموقع (قضاء)

 * االتصال بمسؤول
مأوى 

 
المراقبة عبر النقطتین الزمنیتین (التوزیعات العادیة / 

المعدلة) 
 

 McNemar النتائج الرئیسیة لالھتمام - اختبار
لمتغیرین ثنائي التفرع ، بین نقطتین زمنیتین: 

حریة الحركة - 
الرضا (االنھیار إلى 1 أو 0) - 
العنف (االنھیار إلى 1 أو 0) - 
الخوف (االنھیار إلى 1 أو 0) - 
 

اختبارات إحصائیة أخرى للنظر في استخدامھا: 
 

متغیر ثنائي التفرع: 
 Crosstabs (متوافق) 
 McNemar (متوافق) 

Chi-squared test (غیر متوافق) 
 

متغیر ترتیبي: 
 Crosstabs
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 Wilcoxin’s Signed Ranked Test
 ) Paired T-test ( یفترض أن اآلالت مستمرة 

وموزعة بشكل طبیعي) 
 

متغیر مستقل متتابع: 
 ANOVA

 
 

 المتغیرات التنبؤیة الرئیسیة ذات األھمیة                                      متغیرات النتائج الرئیسیة ذات األھمیة
 

 
 

مخاطر االعتداء واالستغالل الجذـسي﮳﮵ن المتصورة 
 

 
 

 المشاهدات اإلحصاء الوصفي للفائدة                                  
﮵﮳ � ـکل الموقع عد المشاهدات حسب الموقع  خرڍطة مع عدد المقاڊالت

جمیع المستجیبین (باستثناء W31 و M20 ، المكررة) 
متوسط. عمر المستفتى - 
عدد االناث 69-18 - 
جنس المستجیبین - 

 أنثى #(٪)  -        
 ذكر #(٪)  -        

متوسط عمر رب األسرة # (٪) - 
الحالة االجتماعیة لرب األسرة - 

 أعزب #(٪)    -      
منفصل / مطلق # (٪) -          
أرمل # (٪)  -         

متزوج #(٪) -          
متوسط حجم األسرة - 
متوسط حجم العائلة - 
نوع المأوى - 
حضري / ریفي أو قضاء - 

منطقة اإلقامة -          
األسر التي تعیلھا نساء 12 (15.4) - 
معرفة القراءة والكتابة؟ - 
 

مالحظة: یمكن مالحظة الكل حسب نوع التوزیع * 

 جدول اإلحصاء الوصفي
 

شریط الرسم البیاني: 
 أنثى رب األسرة *حجم األسرة - 
 * مكان المأوى- 
الحالة االجتماعیة - 
الموقع  * جنس المستلم- 
 

مخطط دائري: 
الحالة االجتماعیة -

العمر (قاطع) - 
الجنس - 
 

 
 

األزواج المطابقة فقط :

متوسط. عمر المستفتى - 
عدد االناث 69-18 - 
جنس المستجیبین - 

 أنثى #(٪)  -        
 ذكر #(٪)  -        

 جدول
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 متوسط عمر رب األسرة # (٪)- 
الحالة االجتماعیة لرب األسرة - 

 أعزب #(٪)  -        
منفصل / مطلق # (٪)  -         

أرمل # (٪) -          
 متزوج #(٪) -         

متوسط حجم األسرة - 
متوسط حجم العائلة - 
 نوع المأوى -

حضري / ریفي أو قضاء - 
منطقة اإلقامة - 
األسر التي تعیلھا نساء 12 (15.4) - 
معرفة القراءة والكتابة؟ -
 

مالحظة: یمكن مراقبة الكل حسب نوع التوزیع * 
  وسائل التواصل
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الملحق 3.6: دلیل حصر وتسجیل بیانات استقصاء األسرة المعیشي 

لمزید من المعلومات حول كیفیة حصر البیانات الكمیة وتحلیلھا ، یرجى الرجوع إلى "أبحاث العنف القائم على النوع االجتماعي 
والمراقبة والتقییم مع الالجئین والسكان المتأثرین بالصراع: دلیل ومجموعة أدوات للباحثین والممارسین." 

بعد تسجیل الدخول إلى KoboToolbox للتأكد من تحمیل جمیع االستطالعات ، یمكنك تنزیل مجموعة بیانات استقصاء األسرة 
 Stata أو SPSS نوصي بعد ذلك بفتح مجموعة البیانات في برنامج إحصائي (على سبیل المثال . CSV أو Excel المعیشي كملف

  SPSS.لبدء الحصر وإعادة الترمیز. ستجد رمز المثال أدناه لـ SAS) أو R أو

البیانات من نقطة زمنیة واحدة (على سبیل المثال ، جولة واحدة من التوزیع ) • 

حصر البیانات األساسیة: 

 •ترجمة جمیع الردود المستندة إلى النصوص والمفتوحة إلى لغة أساسیة (على سبیل المثال ، إذا كنت تعمل باللغة • 
اإلنكلیزیة ، ولكن تم جمع الردود باللغتین اإلنكلیزیة والعربیة ، فترجم الردود العربیة إلى اإلنكلیزیة<) 

 •إزالة الردود المكررة أو االستطالعات المكتملة جزئیًا (على سبیل المثال ، إذا أوقف أحد المستفتین استطالًعا في جزء ما  •
، ثم أعاد القیام باستطالع جدید مع نفس المستجیب) 

 •تحقق من البیانات المفقودة وامألھا إذا كان بإمكانك (على سبیل المثال عن طریق إعادة االتصال بالمستجیب أو النظر في • 
مالحظات العداد) 

 •تحقق من الردود المتناقضة (على سبیل المثال ، تحقق من األسئلة التي تؤكد صحة بعضھا البعض أو تؤكد ما إذا كانت • 
اإلجابات متوافقة) 

 •التحقق من وجود إجابات مزیفة بشكل واضح (مثل "الخطوط الواضحة" أو ملء خیار الرد نفسھ عبر جمیع األسئلة) • 
 •تصحیح األخطاء اإلمالئیة في األسئلة المفتوحة ، وضمان التھجئة المتسقة لألسماء والمواقع.  •

 •ضمان استخدام األحرف الكبیرة بشكل متسق عبر الردود لألسئلة المفتوحة القائمة على النص. • 
 •ضمان االتساق في تسمیات االستجابة (على سبیل المثال "غیر متاح" مقابل "غیر قابل للتطبیق“) • 
 •إنشاء كتیب رموز: قم بتوحید أسماء المتغیرات وأوصافھا ، وإضافة تسمیات االستجابة (یمكن القیام بذلك في Excel أو • 

  SPSS)في برنامج إحصائي
•  
توصیات إعادة الترمیز:  •

 •یجب استبعاد الردود "غیر القابلة للتطبیق" من التحلیل • 
 •یجب التعامل مع خیارات "عدم الرد" على أنھا "مرفوضة" وتضمینھا في التحلیل • 
ًودا لكل خیار استجابة في مجموعة البیانات ، مع "1" •   •بالنسبة ألسئلة االختیار من متعدد "حدد كل ما ینطبق" ، سترى عم

إذا تم تحدیده وخانة فارغة إذا لم یتم تحدیدھا. استبدل أي خانات فارغة في مجموعة البیانات بأصفار ("0") ، بحیث 1 = 
محدد ، 0 = غیر محدد. 

• بالنسبة لألسئلة التي تحتوي على إجابة قیاسیة وملء الفراغ ، أعد ترمیز تلك الردود النصیة إلى رقمیة إن أمكن (على • 
سبیل المثال بالنسبة للمتغیر "المنطقة" ، یتم تعیین رقم أو تصنیف لكل إجابة نصیة ، مثل البقاع = 1 ، شمال لبنان = 2 ، 

صور = 3 ، إلخ.) 

إعادة ترمیز متغیر "العمر" المستمر إلى فئات عمریة 10 سنوات. واعتماًدا على توزیع بیاناتك ، ضع في اعتبارك إعادة الترمیز إلى • 
4 فئات ، على سبیل المثال  
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 o 10-25 = 1
 o 26-40 = 2
 o 41-55 = 3
 o 56+ = 4

ذا لم یكن لدیك عینة كبیرة (أو مجموعة متنوعة من الردود على األسئلة المتعلقة بالسالمة) ، فیمكنك استخدام متغیرات "األمان" إ •
الستة إلنشاء متغیر ثنائي جدید لـ "أي نقص في األمان في أي وقت أثناء التوزیع ، " أین: 

0 = "آمن تماًما" عبر جمیع أسئلة األمان الستة • 
1 = أي إجابات "آمنة نوًعا ما" أو "غیر آمنة" ألي من األسئلة الستة • 

استخدم متغیرات "الرضا" إلنشاء متغیر شامل لدرجة الرضا ، والذي یمكن استخدامھ لمزید من التحلیل  •

مثال على رمز SPSS إلنشاء متغیر درجة الرضا 
**یعني الرضى. 

  COMPUTE satisfac_score=MEAN(satisfac_datetime, satisfac_info, satisfac_eligibility,
    satisfac_distance, satisfac_schedule, satisfac_treatstaffvol, satisfac_treatsec,

     satisfac_timeliness, satisfac_waitingcond, satisfac_wash).
 EXECUTE.

 

قد ترغب في استخدام متغیرات "الرضى" العشرة إلنشاء متغیر ثنائي التفرع من أجل "الرضى العام" عن جمیع جوانب عملیة التوزیع • 
، حیث: 

1 = "راٍض تماًما" عن جمیع جوانب عملیة التوزیع 

  0 = "أقل من راٍض تماًما" لجزء واحد أو أكثر من العملیة
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الملحق 3.7: دلیل تحلیل بیانات استقصاء األسرة المعیشي 

لمزید من المعلومات حول كیفیة تحلیل البیانات الكمیة ، یرجى الرجوع إلى المعھد العالي للنساء ألبحاث العنف القائم على النوع 
االجتماعي والمراقبة والتقییم مع الالجئین والسكان المتأثرین بالصراع: دلیل ومجموعة أدوات للباحثین والممارسین. باإلضافة إلى 

ذلك ، یرجى الرجوع إلى نموذج خطة تحلیل البیانات في الملحق 3.4 والمثال في الملحق 3.5 عند تحلیل بیاناتك. 

 یجب تحلیل بیانات مسح األسرة من قبل أخصائي الرصد والتقییم والتعلم 
 ، SPSS أو خبیر اإلحصاء. نقوم بتضمین مثال الكود أدناه من (MEAL)
ولكن یمكن إجراء التحلیل في Stata أو R أو SAS أو برنامج إحصائي 

آخر 

 

الخطوة 1: تحقق من بیاناتك في Kobo للتأكد من أنھ تم تحمیل جمیع 
االستطالعات من األجھزة اللوحیة أو الھواتف. 

الخطوة 2: قم بتنزیل إصدار Excel من البیانات ، وتحقق من عدم وجود 
استجابة أو تناقضات. 

الخطوة 3: یجب أن تكون جمیع البیانات على أجھزة كمبیوتر محمیة بكلمة 
مرور ویجب تخزینھا في ملفات محمیة بكلمة مرور. إذا كنت ترغب في 

إرسال البیانات أو نقلھا ، فیجب أن یتم ذلك عبر البرید اإللكتروني المشفر. 

الخطوة 4. قم بتحمیل بیاناتك في برنامج إحصائي. 

الخطوة 5. قم بإجراء جمیع تنقیة البیانات وإعادة تشفیرھا (انظر: الملحق 
 .(3.6

الخطوة 5: قم بتحلیل البیانات ، بالرجوع إلى اإلرشادات أدناه. 

نصائح إلدارة البیانات أثناء التوزیع: 

في كل یوم بعد التوزیع ، یجب على عضو الفریق الذي
یدیر عملیة جمع البیانات: 

 

  للتأـکد من تحمڍـل جميع نماذج Kobo تحقق من
  .Kobo االسڌـبڍـان من األجهزة إ� خادم

  ﮵﮵لى تم تحمڍـلها للتأـکد تحقق من جميع النماذج ا
من اـکتمالها ، مع الرجوع إ� جام﮵� البڍـانات لملء 

البڍـانات المفقودة بناء ع� المالحظات المڍـدانڍـة ً
إن أمكن . 

 تحقق من النماذج ڊحثا عن أخطاء ﮵� إدخال ﮳
البڍـانات أو ارتڊـاك ، مع توف﮵� التغذڍة الراجعة 
لمجم﮵� البڍـانات إذا ـکانت الردود غ﮵� واضحة أو 

تظهر التڊـاسا.  ٍ
  Kobo � "استخدم وظڍـفة "التحقق من الصحة

(عالمة تبوڍب البڍـانات ، عرض الجدول) لوضع 
عالمة ع� االستطالعات ع� أنها "معتمدة" 

للتحلڍـل ، أو "معلقة" ، أو "غ﮵� معتمدة" . 

البیانات من نقطة زمنیة واحدة (على سبیل المثال ، جولة واحدة من توزیع المساعدات): 

إذا كانت لدیك بیانات من جولة توزیع واحدة ، فیمكنك استخدام أنواع التحلیل التالیة. 

التحلیل أحادي المتغیر (إحصائیات وصفیة): تعرف على بیاناتك. انظر إلى االعدادات اإلجمالیة ، الحد األدنى والحد األقصى ، والمتوسط 
، والوسیط ، واالنحراف المعیاري عن المتوسط. انظر إلى النسبة المئویة للبیانات المفقودة لكل متغیر. على وجھ الخصوص ، انتبھ إلى 

جنس وعمر المجیبین بسبب موضوع تقییم االستغالل واالعتداء الجنسیین / العنف القائم على النوع االجتماعي. 

قم بتشغیل الترددات لجمیع المتغیرات الدیموغرافیة: جنس المستجیب ، وعمر المستجیب ، وجنس رب األسرة ، والحالة االجتماعیة  •
لرب األسرة ، ونوع المأوى ، وما إلى ذلك. 

قم بتشغیل الترددات لجمیع المتغیرات الرئیسیة ذات األھمیة: حریة الحركة ، والرضى ، والعنف ، والخوف ، واألمان ، إلخ  •

مثال على رمز SPSS لتكرار التركیبة السكانیة ومتغیر واحد مثیر لالھتمام ، الرضا ، خالل برنامج تجریبي لتوزیع 
المساعدات الغذائیة 

****برنامج المساعدات الغذائیة**** 
**الترددات** 
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*الموقع والدیمغرافیة. 

 FREQUENCIES VARIABLES=caza genres agerescat4 genhh marhh dist_type
   /ORDER=ANALYSIS.

 
*العوامل التي تحد من الحركة. 

FREQUENCIES VARIABLES=mv_befgms mv_aftgms mv_security mv_culture mv_transpt mv_covid 
 mv_financial

   /ORDER=ANALYSIS.
 

 .**الرضى
* الرضا عن جوانب التوزیع المختلفة. 

FREQUENCIES VARIABLES= satisfac_datetime satisfac_info satisfac_eligibility satisfac_distance 
satisfac_schedule satisfac_treatstaffvol satisfac_timeliness satisfac_waitingcond satisfac_wash 

 satisfac_ovrall_calc
   /ORDER=ANALYSIS.

 

تحلیل المتغیر الثنائي (التحلیل االرتباطي): معرفة ما إذا كان أي من المتغیرات الرئیسیة ذات األھمیة یختلف باختالف 
الخصائص الدیموغرافیة أو المتعلقة بالتوزیع. 

المتغیرات ثنائیة التفرع (متغیرات 1/0 أو ال / نعم ، على سبیل المثال):  •

o  .قم بتشغیل جداول ترافقیة للتركیبة السكانیة حسب المتغیرات الرئیسیة ذات األھمیة
o على سبیل المثال: شعرت بعدم األمان (بسبب عدم وجود موظفات) حسب نوع التوزیع
o للوحات الجدلیة التي قمت بتشغیلھا للتو Chi-Square قم بإجراء اختبار 

الحظ القیمة p الختبار Chi-squared لتحدید ما إذا كان ھناك ارتباط ذي داللة إحصائیة 

 Example SPSS code for Chi-square test of felt unsafe by distribution type 
 CROSSTABS

   /TABLES= unsafe_nofem BY dist_type
   /FORMAT=AVALUE TABLES

   /STATISTICS=CHISQ 
   /CELLS=COUNT COLUMN

   /COUNT ROUND CELL.

المتغیرات الترتیبیة (المقاییس أو الدرجات) والمتغیرات المستمرة:  •
 

o على جداول متداخلة للمتغیرات الدیموغرافیة حسب المتغیرات الرئیسیة ذات األھمیة Chi-squared قم بتشغیل اختبار 
 على سبیل المثال: نوع التوزیع حسب درجة الرضا -

 
 

مثال اختبار SPSS Chi-square لنوع التوزیع حسب درجة الرضا 
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 CROSSTABS
   /TABLES=dist_type BY satisfac_ovrall_calc

   /FORMAT=AVALUE TABLES
   /STATISTICS=CHISQ 

   /CELLS=COUNT COLUMN
   /COUNT ROUND CELL.

 
مرة أخرى ، الحظ حجم معامل Chi-square والقیمة p لتحدید ما إذا كان ھناك ارتباط ذي داللة إحصائیة 

 

ًیضا إجراء اختبار t للنظر في العالقة بین متغیر النتیجة الترتیبي أو المستمر ذي األھمیة والمتغیر الفئوي (مثل الجنس والحالة  یمكنك أ
االجتماعیة). یفترض ھذا االختبار أن متغیر النتیجة مستمر وموزع بشكل طبیعي ، والمتغیر المستقل فئوي. 

على سبیل المثال: درجة الرضا حسب جنس المستجیب - 
 

مثال على رمز SPSS الختبار t لدرجة الرضا حسب الجنس ونوع التوزیع 
 T-TEST GROUPS=female (0 1)

   /MISSING=ANALYSIS
   /VARIABLES=satisfac_score satisfac_ovrall_calc

   /CRITERIA=CI(.95).
 

 T-TEST GROUPS=dist_type (1 2)
   /MISSING=ANALYSIS

   /VARIABLES=satisfac_score satisfac_ovrall_calc
  /CRITERIA=CI(.95). 

 الحظ القیمة االحتمالیة لتحدید ما إذا كان ھناك فرق ذو داللة إحصائیة في متغیر االھتمام عبر المجموعات

 

التحلیل متعدد المتغیرات: رغم أنھ لیس ضروریًا ، فقد ترغب في التفكیر في تشغیل تحلیل متعدد المتغیرات - مثل نماذج 
االنحدار - للنظر في العوامل التي تساھم في متغیر النتیجة محل االھتمام ، إذا كان حجم عینتك یسمح بذلك. 

متغیرات النتائج الثنائیة: االنحدار اللوجستي (ثنائي المتغیر ، متعدد المتغیرات)  •
- Chi-square قم بتشغیل االنحدار اللوجستي ثنائي المتغیر لكل متغیر تم تحدیده كمؤشر مھم لنتیجة الفائدة باستخدام اختبار 

أعاله لتحدید نسب األرجحیة الصافي. 
 تشغیل االنحدار اللوجستي متعدد المتغیرات لجمیع المتغیرات التي تم تحدیدھا على أنھا مھمة في المتغیر الثنائي لتحدید نسب -

األرجحیة المعدلة. 

 • (ANCOVA ،ANOVA ) تحلیل التباین ، (OLS) متغیرات النتائج المستمرة: االنحدار الخطي
قم بتشغیل االنحدار الخطي البسیط (OLS) أو تحلیل التباین (ANOVA) لكل متغیر تم تحدیده كمؤشر مھم لنتیجة الفائدة -

باستخدام اختبارات t لتحدید االنحراف عن متوسط المجموعة لنتیجة الفائدة عند وجود متغیر المؤشر. 
 تشغیل االنحدار المتعدد أو تحلیل التباین المشترك (ANCOVA) لجمیع المتغیرات (كمجموعة) التي ارتبطت بانحراف كبیر -

عن المتوسط في االنحدار الخطي البسیط لتحدید مقدار التباین في متغیر النتیجة المرتبط بالتباین في متغیرات المؤشر . 
 

بیانات الزوج المتطابقة عبر 2 أو أكثر من النقاط الزمنیة (على سبیل المثال 2+ جوالت من التوزیع): 
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إذا كان لدیك بیانات ثنائیة متطابقة (على سبیل المثال ، نفس المستلمین الذین یتلقون المساعدة مرتین خالل نقطتین زمنیتین) ، 
فستحتاج إلى إعادة ھیكلة بیاناتك قبل التحلیل (انظر: الملحق ج للمسح المنزلي_إرشادات حصر البیانات وتسجیلھا). یمكنك 

االستفادة من أنواع التحلیل التالیة. 
 

التحلیل أحادي المتغیر (اإلحصاء الوصفي): كما ھو مذكور أعاله ، استكشف بیاناتك وتعرف علیھا ، من خالل كل نقطة 
زمنیة. إذا أعدت تنسیق مجموعة البیانات "الواسعة" ، فیجب أن یكون لدیك نسخة من كل متغیر لكل نقطة زمنیة (على سبیل 

 .(gender_b و ، gender_a ، المثال
 قم بتشغیل الترددات لجمیع المتغیرات الدیموغرافیة حسب كل نقطة زمنیة: جنس المستجیب ، وعمر المستجیب ، وجنس •

رب األسرة ، والحالة االجتماعیة لرب األسرة ، ونوع المأوى ، وما إلى ذلك. 
 تشغیل الترددات لجمیع المتغیرات الرئیسیة ذات األھمیة في كل نقطة زمنیة: حریة الحركة ، والرضا ، والعنف ، والخوف ، •

واألمان 
 

تحلیل المتغیر الثنائي (التحلیل االرتباطي): معرفة ما إذا كان أي من المتغیرات الرئیسیة ذات األھمیة یختلف باختالف 
الخصائص الدیموغرافیة أو المتعلقة بالتوزیع ، بما في ذلك حسب كل نقطة زمنیة. 

قم بتشغیل اختبار McNemar للنظر في التباین في متغیرات النتائج الفئویة ذات األھمیة (على سبیل المثال ، أي خوف نعم • 
/ ال) المرتبط بالخصائص الثنائیة (مثل الجنس) باستخدام البیانات المزدوجة المتطابقة عبر النقاط الزمنیة 

 
 على سبیل المثال: إذا كنت ترید أن تنظر إلى المتغیر أي خوف حسب الجنس عبر نقاط زمنیة في مواقع توزیع مختلفة -

 

 Example SPSS code for McNemar test for any fear by sex
 *Nonparametric Tests: Related Samples. 

 NPTESTS 
   /RELATED TEST(anyfear_dist.1 anyfear_dist.2) MCNEMAR(SUCCESS=FIRST) 

   /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE
   /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95.

 
 NPAR TESTS

  /MCNEMAR=anyfear_dist.1 WITH anyfear_dist.2 (PAIRED) 
    /STATISTICS DESCRIPTIVES

   /MISSING ANALYSIS.
 

 NPAR TESTS
   /MCNEMAR=anyfear_redm.1 WITH anyfear_redm.2 (PAIRED)

    /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS. 

 
 CORRELATIONS

   /VARIABLES=anyfear_redm.1 female.1
   /PRINT=TWOTAIL NOSIG

   /MISSING=PAIRWISE.
 

على سبیل المثال: إذا كنت ترید أن تنظر إلى المتغیر ، فأي مخاوف حسب القضاء (المنطقة) عبر نقاط زمنیة في مواقع توزیع مختلفة 
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مثال على كود SPSS الختبار McNemar ألي خوف من القضاء 
 **By caza.

 SORT CASES  BY caza.
 SPLIT FILE LAYERED BY caza.

 
 NPTESTS 

   /RELATED TEST(anyfear_dist.1 anyfear_dist.2) MCNEMAR(SUCCESS=FIRST) 
   /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

   /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95.
 

 SPLIT FILE OFF.
 

-قم بإجراء اختبارات t المزدوجة للنظر في التباین في متغیر النتیجة الترتیبي أو المستمر محل االھتمام (مثل درجة الرضا) المرتبط 
بالخصائص (مثل الجنس والحالة االجتماعیة) باستخدام البیانات المزدوجة المتطابقة عبر النقاط الزمنیة. 

على سبیل المثال: إذا كنت ترید أن تنظر إلى المتغیر ، فال داعي للخوف عبر نقطتین زمنیتین 

 

 Example SPSS code for paired t-test for any fear across two timepoints
T-TEST PAIRS=anyfear_dist.1 anyfear_redm.1 WITH anyfear_dist.2 anyfear_redm.2 

 (PAIRED)
  /CRITERIA=CI(.9500) 

   /MISSING=ANALYSIS.
 

تحلیل متعدد المتغیرات: 

على الرغم من أنھ لیس ضروریًا ، فقد ترغب في التفكیر في تشغیل تحلیل متعدد المتغیرات - مثل نماذج االنحدار - للنظر في العوامل 
التي تساھم في متغیر النتیجة محل االھتمام ، إذا كان حجم عینتك یسمح بذلك. 
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الملحق 3.8: مجموعة بیانات ممارسات استقصاء األسرة المعیشي 
یمكن للمتعلمین زیادة صقل معرفتھم باستخداماستقصاء األسرة المعیشي من خالل التدرب على مجموعة بیانات االستقصاء 
األسري وبناء على عبارة SPSS ، والتي یمكن العثور علیھا في مجلد ملحق استقصاء األسرة المعیشي في محرك األقراص 

المشترك ھنا وھنا ، على التوالي. 
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الملحق 3-9: نموذج تقریر ملخص استقصاء األسرة المعیشي 
 

 مراقبة ما بعد التوزیع - استقصاء األسرة المعیشي 
ملخص النتائج 

ملخص 
قدم نظرة عامة عن الوضع في بلدك / منطقتك / مدینتك. اشرح التوزیع الذي حدث. تحدث عن عدد االستقصاءات المنزلیة التي تم 

إجراؤھا ، ومتى ، ومن قام بھا ، ولماذا ھي مھمة. قد یساعدك الجدول أدناه في تمثیل التوزیعات التي تجري استقصاءات األسرة بشكل 
مرئي. 

 
المنھجیة 

صف بإیجاز من ھو فریقك ، وأي تدریب تم ، ونھج أخذ العینات ، والموضوعات التي تمت تغطیتھا في أداة استقصاء األسرة المعیشي ، 
ًیضا ، واألخالقیات والبروتوكول لتقدیم اإلحاالت إلى المشاركین. قد یساعدك  والبروتوكول الخاص بكیفیة إجراء استقصاء األسرة أ

الجدول أدناه في تمثیل النسبة المئویة للسكان الذین أخذت عینات منھم بصریًا .. 
 

جدول مثال: نظرة عامة على التوزیع والمراقبة باستخدام أداة استقصاء األسر المعیشیة 
نوع المساعدة ال﮵﮵ى  تمت  توزڍــــع مساعدات من الڊـاب ا� الڊـاب  نقطة توزڍــــع مركزڍة 

مـکـان التوزڍــــع    
تارڍــــخ التوزڍــــع    

عدداألشخاص الذين تلقوا المساعدات   . 300  
ذسڊـة األشخاص الذين تمت مقاڊلتهم خالل 

عملڍـة استقصاء األ�ة المعڍـ﮵﮶�  
  (%50) 150 . من المتلق﮳﮵ن  

أي معلومات أخرى ( مثال حول كوفڍـد 19 
وغ﮵�ە) 

  

 
 الموجودات

لخص النتائج من تحلیل بیانات استقصاء األسرة المعیشي (على سبیل المثال من SPSS أو STATA أو أي برنامج إحصائي 
آخر یستخدمھ فریق MEAL الخاص بك). فیما یلي بعض العناوین التي قد تساعدك. تذكر تصنیف جمیع النتائج حسب الجنس

حیثما أمكن ذلك ، وفكر في التصنیف حسب التوزیع إذا كان ذلك مناسبًا. 
 

 
 وصف العینة

قد یساعدك الجدول النموذجي أدناه في تمثیل خصائص العینة التي تمت مقابلتھا بصریًا. الحظ أنھ یمكن أیًضا تمثیل ھذه 
المعلومات بشكل مرئي باستخدام المخططات الدائریة أو الرسوم البیانیة الشریطیة في Excel ، كما ھو موضح في األشكال 

النموذجیة أدناه. 
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جدول مثال: خصائص المستجیبین وأسرھم ، بشكل عام وطریقة التوزیع 

 التوزیع 
 كلھ معدل عادي

n=355 (52%) n=XX (XX%) n=XX (XX%) 
n % n % n % 

        
بجیستملاسجنلا   كرذ  123 35   

ىأنث  232 65    
        

بیجتسلمارعم    طسومتا    32 ل
 

  18 تتح   18 5     
 18-24 98 28     
 25-34 110 31     
 35-44 66 19     
 45-59 43 12     
    60 بركأوأ  20 6     
        

اع ضولا ي لئاع  ةرسألاب رل ل بعزأ   33 9     
وجزتم   275 77     
لصنفم   15 4     
طم  لق  6 2     
لمأر   26 7     
        

ئاعم جحو ھم ك ؟كتل  طسومت ا ل 7   
 1-4 94 26     
 5-9 200 56     
ثركأوأ   ۱۰  61 17    
        

كم عدد األفراد ( من األسرة أو من غیر األسرة 
 ) الذین یعیشون في المنزل ؟

 8 المتوسط

1-4 72 20    

 

 
 5-9 185 52     
۱۰ أو أكثر   97 27     



ملحق اسڌـبڍـان األ�ة-برنامج تمك﮵ن﮳ المساعدات               
           
 

 110 | ملحق استبیان األسرة
 

 أمثلة: خصائص متلقي المساعدات وأسرھم
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عكار طرابلس
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)لم یتزوج قط(أعزب 

المخاطر والسالمة المتصورة: 

 •مراعاة تدابیر السالمة 
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 الحظھا متلقي المساعدات المحیطین بالتوزیعمثال: تدابیر السالمة التي 
 

 
 

 

 
 

. 

2%

3%

14%

19%

20%

20%

23%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

**جنسمرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة المفصولة حسب ال

تثقیف المجتمع حول كیفیة التبلیغ عن الحوادث

الفتیات حول كیفیة التبلیغ عن الحوادث/تثقیف النساء

زیادة عدد المتطوعات اإلناث في التوزیع

زیادة عدد العامالت اإلناث في التوزیع

**خطوط الفصل حسب الجنس في نقاط التوزیع

*التوزیع الى أبواب المنازل

اإلبالغ عن مشاعر الخوف (ھذا مؤشر على مخاطر االعتداء واالستغالل الجنسیین المحتملة)  -
 

مثال: مشاعر الخوف حسب الجنس والتوزیع 

65%

65%

79%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

)۱۹-خالل الكوفید(التوزیع الى أبواب المنازل 

)۱۹-قبل الكوفید(التوزیع العادي الجماعي 

نسبة األشخاص الذین یشعرون بالخوف لدى أي نقطة زمنیة خالل توزیع قسائم الوقود

ذكر أنثى

 •تم اإلبالغ عن العنف المبني على النوع االجتماعي أواالستغالل واالعتداء الجنسیین   

یمكن اإلبالغ عن العنف القائم على النوع االجتماعي أو االستغالل واالعتداء الجنسیین من خالل أسئلة االختیار من متعدد ، أو من خالل 
إجابات مفتوحة. 

 

 

 التوصیات

بناًء على النتائج المذكورة أعاله ، قم بصیاغة توصیات محددة للمنظمة الموزعة. التزم بالتوصیات القابلة للتنفیذ. إذا كان ذلك مناس بًا ، قم 
بتضمین تفاصیل مثل من وأین ومتى وكیف
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الملحق ٤: مناقشات مجموعة التركیز 

الملحق 4.1: أداة مناقشة مجموعة التركیز 

َّدلة لمراقبة ما بعد التوزیع ُة مع  مساعدات التمكین- أدا

 دلیل مناقشة مجموعة التركیز
 

﮳ ﮳ ﮳ ﮵ ﮵ ك� (FGDs) مع أعضاء المجتمع وموظ﮵� المنظمات اإلذسانڍـة المشاركة ﮵� ﮳ سڍـتم استخدام هذا الدلڍـل ﮵� مناقشات مجموعات ال�
عملڍـات التوزڍــــع كجزء من مراقڊـة ما ڊعد التوزڍــــع. ستعقد حلقات النقاش المركزة ڊشـکـل منفصل مع ـکل مجموعة (أعضاء المجتمع: ُ

رجال وذساء وفتڍـان وڊنات ع� حدة ؛ وموظفو الوـکالة).  

یجب عقد مجموعات التركیز مع 5-6 مشاركین كحد أقصى إلتاحة الوقت الكافي لكل شخص للمساھمة. یجب أال تتجاوز 
المجموعة المركزة ساعتین. 

التحضیر: تستخدم ھذه المناقشة الطرق المرئیة. یجب أن یكون لدى المساعد العدید من األوراق ، وأقالم التحدید الملونة ، ویفضل 
أن تكون أوراق المالحظات الالصقة متاحة. بالنسبة للتمرین األول ، یجب أن تكون لدیك صور للتأثیرات السلبیة جاھزة (مطبوعة 

/ مرسومة) أو عناصر ترمز إلى كل منھا. 
 

خطوات ومعلومات أساسیة قبل بدء مناقشة مجموعة التركیز 
قبل البدء ، احصل على موافقة من المشاركین باستخدام نموذج الموافقة (مثال في الملحق 5). 

 
 التأكید على: بمجرد أن تجتمع المجموعة وتبدأ ، أعد

المشاركة طوعیة ، وال یلتزم أي شخص بالرد على أي أسئلة إذا كان ال یرغب في ذلك • 
یمكن للمشاركین مغادرة المناقشة في أي وقت • 
 في حالة مشاركة األمثلة أو الخبرات ، یجب عدم مشاركة األسماء الفردیة •

كن محترما عندما یتحدث اآلخرون • 
قد یقاطع المساعد المناقشة ، ولكن فقط للتأكد من أن كل شخص لدیھ فرصة للتحدث وعدم سیطرة أي شخص على المناقشة • 
 

 أوافق على:
 الحفاظ على سریة جمیع المناقشات. ومع ذلك ، كن على علم بأننا نتحدث في مجموعة وال نشارك أي أسماء أو معلومات •

تعریفیة أخرى 
ال تشارك تفاصیل المناقشة الحقا ، سواء مع أشخاص حاضرین أم ال ً• 

إذا سألك أحدھم ، فاشرح أنك شاركت في أنشطة مراقبة ما بعد التوزیع المصممة لتقییم جودة التوزیعات األخیرة 
 

 اطلب اإلذن لتدوین المالحظات:
 لن یذكر اسم أي شخص في المالحظات المكتوبة •
 
 
 
 
 

الغرض من المالحظات ھو التأكد من أن المعلومات التي تم جمعھا دقیقة • 
إذا وافق الجمیع على التسجیل الصوتي ، سنبدأ التسجیل الصوتي اآلن. • 
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یبدأ ُمالحظة التسجیل في التسجیل الصوتي [إذا وافق الجمیع] قل في الُمسجل ، "اسمي _________ ، التاریخ _____ ، أنا 

في [الموقع] ، ھذه مناقشة جماعیة مع [نوع الممثل ، مثل الالجئات ؛ الجھات الفاعلة اإلنسانیة ؛ إلخ.]." 
ضع الُمسجل بالقرب من المترجم والمساعد قلیال باتجاه مركز المجموعة ، بحیث یلتقط أصوات الجمیع. ً

 
مقدمة (10 دقائق) 

وأعمل مع [اسم المنظمة]. نحن نتشارك مع [اسم المنظمة الشریكة ، إن أمكن] لمعرفة المزید حول مرحبًا ، اسمي _______ 
التحدیات التي تواجھ المجتمعات في الوصول إلى المساعدة اإلنسانیة ، باإلضافة إلى الطرق التي یتعاملون بھا بالفعل مع ھذه 

التحدیات ، وكیف یعتقدون أنھ یمكن معالجة التحدیات بشكل أفضل. 
لقد وافق كل واحد منكم بالفعل على إجراء ھذه المناقشة معنا. مشاركتك تطوعیة ونشكرك على وقتك. 

لنبدأ بمشاركة أسمائنا. 
 

الجزء 1: ترتیب تأثیرات [نوع المساعدة] (30 دقیقة) 
 

 لقد تحدثنا مع العدید من [النساء / الرجال / الفتیات / الفتیان] الذین یعیشون في [نوع المجتمع] لفھم تأثیر [نوع المساعدة] 
على حیاتھم وعلى حیاة أسرھم. في بعض األحیان ، یؤثر علیھم بطرق سلبیة. سوف أشاركك بعض التأثیرات السلبیة الرئیسیة 
وأطلب منك ترتیبھا ، من أولئك الذین تعتقد أنھم أخطر مخاوف [النساء / الرجال / الفتیات / األوالد] مثلك ، إلى أولئك الذین 

تعتبرھم األقل جدیة. 

.1

 
 :ساعدالم
قدم كل من التأثیرات السبعة باستخدام إما الصورة أو العنصر الذي أحضرتھ لتمثیلھ. • 
ضع ھذه في وسط المجموعة بمجرد وصفھا. • 
 ارسم خًطا وھمیًا على األرض. اطلب من المشاركین نقل التأثیرات التي یعتقدون أنھا األكثر خطورة إلى أعلى السطر ، وتلك •

األقل خطورة إلى أسفل. اسمح للمشاركین بالتفاوض والمناقشة مع بعضھم البعض عندما یتوصلون إلى توافق في اآلراء. ھام: 
یجب أن یلتقط محرر المالحظات اقتباسات مباشرة من ھذه المفاوضات! 

 مع تباطؤ المناقشة ، یجب على المساعد التحقق من أن المشاركین قد توصلوا إلى إجماع نھائي ، والتأكد من أن محرر •
المالحظات قد سجل ذلك. 

 
 

توجد أمثلة للصور عن كیفیة تسھیل ھذا التمرین ، وكیف یمكن للمدقق تسجیل الترتیب النھائي ، في الملحق 1 ألداة مناقشات 
جماعات التركیز ، بضع صفحات أدناه في نھایة ھذه األداة. 

 

اآلثار السلبڍـة المحتملة لـ [نوع المساعدة[  
﮵ *هام: � المساحات أدناە ، اذكر 7 تأث�ات سلبڍـة محتملة لنوع المساعدة الى تڊـحث عنها 

﮵﮵﮳ ﮵
عینة: مقدار المساعدة المقدمة غیر كاف أو الجودة ردیئة. مثال: قد ال تستمر الحصص الغذائیة المخفضة حتى دورة التوزیع  1

التالیة ، أو ال تكفي لبیعھا للطحن أو النقل أو غیرھا من الضروریات إلطعام كل فرد في األسرة ، أو أن الطعام فاسد .ھذا یمكن
أن یؤدي إلى الزواج القسري / المبكر. 

 

2  
3  
4  
5  
6  
7  
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إذا كان ھناك وقت ، اسأل: ھل تحسنت أي من ھذه اآلثار السلبیة في التوزیع األخیر؟ ازدادت سوءا؟  1.
 

الجزء الثاني: أسئلة مفتوحة (30-45 دقیقة) 
تذكر آخر توزیع [نوع المساعدة] الذي حضرتھ. سنطرح علیك اآلن بعض األسئلة حول تجربتك قبل وأثناء وبعد ھذا التوزیع. 

التعبئة والتوعیة وإیصال المعلومات: كیف تعرفت أنت والالجئون اآلخرون [النساء والفتیات / الرجال والفتیان] على موعد  2.
توزیع الطعام؟ 

 
2 ب. من وزع ھذه المعلومات؟ كیف؟ 

2 ج. من كان من المرجح أن یسمع عنھا؟ األقل إحتماال؟ 
2د. ما ھي األسالیب التي عملت بشكل أفضل؟ ما الذي یمكن تحسینھ؟ 

مرة أخرى ، تخیل آخر عملیة توزیع شاركت فیھا. ھل كانت ھناك جوانب حول كیفیة تنظیمھا ، ومن كان یعمل ھناك ، مما جعلك  3.
تشعر باألمان؟ أو أي شيء جعلك تشعر بعدم األمان؟ 

 
كیف تمت معاملة المستفیدین أثناء وجودھم في نقطة توزیع المعونة من قبل موظفي المنظمات غیر الحكومیة؟ ماذا عن الھیاكل 4.

المجتمعیة مثل [أمثلة على الھیاكل المجتمعیة / المتطوعین الذین یشاركون في التوزیع]؟ 
 

یرجى مشاركة المعاملة اإلیجابیة والسلبیة التي الحظتھا ، واألكثر تضرًرا (النساء ، الرجال ، الفتیات ، األوالد ، األشخاص ذوو 
االحتیاجات الخاصة ، كبار السن ، األشخاص ذوو اإلعاقة ، إلخ). 

 
ًخصا ما یستغل سلطتھ الستغالل شخص  5. أحد الشواغل األمنیة التي یمكن أن توجد ھو االستغالل واالعتداء الجنسیین ، مما یعني أن ش

آخر من خالل المطالبة بعالقات جنسیة مقابل المساعدة. بدون مشاركة األسماء ، ھل سمعت أو شاھدت أي شخص (متلقي مساعدات) تم 
استغاللھ جنسیاً من قبل موظفي منظمة غیر حكومیة أو شریك أو متطوع مجتمعي؟ 

 
6 ب. من قبل أي شخص آخر ، مثل السائق (أي [وسائل النقل ذات الصلة]) أو ضابط األمن؟ 

6  ج. ھل زاد ھذا النوع من اإلساءة أم انخفض منذ التوزیع األخیر؟ 
 بمجرد استالم [نوع المساعدة] ، كیف یمكنك نقل ھذه العناصر وتخزینھا في المنزل؟ 6.
 

ب. ما ھي التحدیات التي واجھتھا أو الحظت أن النساء والفتیات قادرات على القیام بھا بأمان؟ كیف یختلف ھذا بالنسبة للرجال  7 
والفتیان؟ 

ھل شاھدت أو سمعت عن أنواع أخرى من العنف أو اإلساءة التي تواجھھا النساء والفتیات في مجتمعك ، والتي قد تكون مرتبطة .8
بجائحة كوفید 19 واالستجابة لھا؟ 

.9 
 

 .1حسب رأیك ، ما الذي یمكن عملھ في ھذا المجتمع لخلق بیئة أكثر أمانًا [للنساء والفتیات / الرجال والفتیان] للوصول إلى 
[نوع المساعدة]؟ 

 
9 ب. ھل تم إجراء أي تحسینات بالفعل؟ 

]تحقیقات: زیادة في الموظفات ، زیادة في عدد الشرطیات ، مجموعات سالمة المجتمع ، رفع مستوى الوعي حول المخاطر[ 

إذا أردت طرح أسئلة أو العثور على مزید من المعلومات حول التوزیعات ، أو اإلبالغ عن شكوى ، أو تقدیم مالحظات أخرى 
حول البرنامج ، كیف ستفعل ذلك؟ 
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أین تشعر باألمان لإلبالغ؟ من ستشعر بالراحة عند إبالغھ؟ بأي وسیلة؟ 
 

ھل أنت راٍض عن الطریقة التي یتم بھا التعامل مع الشكاوى في [أدخل آلیات الشكاوى] أثناء التوزیعات؟ 1.
 

ھل أنت راٍض عن األشخاص الذین یعملون في المكتب؟ ھل تحسن أي شيء أو ساء منذ التوزیع السابق؟ 
 

الجزء 3: القصص المفتوحة أو "المقاالت القصیرة" (30-45 دقیقة) 

 :ساعدخطوات للم

سأقرأ بعض القصص من مجتمعات مثل مجتمعك ، بناء على تجارب الحیاة الواقعیة المختلفة. أرید مساعدتك في ملء ھذه القصص كما 1.
لو أنھا حدثت لشخص ما في مجتمعك. 

ً

 

یجب على المساعد كتابة "الناجي" في منتصف الورقة. ثم اقرأ القصص أدناه. 2.

 

بعد قراءة كل سؤال ، اكتب الردود على الورقة (أو استخدم المالحظات الالصقة). كلما كانت اإلجابة مفیدة أو یمكن الوصول إلیھا فیما 3.
یتعلق بالناجي ، كلما اقتربت من كتابتھا إلى "الناجي." 

 

إذا أمكن ، التقط صورة للورقة النھائیة (ولیس المشاركین) في النھایة.  .4

 :القصص

"بالقرب من مكان وجود الطعام ھنا ، تجد أنھ عندما نذھب نحن الفتیات أو النساء [إلى نقطة توزیع الطعام] تجد أنھ في ھذا الوقت ، قد 
نكون متعبین من الوقوف والشمس شدیدة الحرارة ، وأحیانًا یكون ھؤالء العمال ھناك یأتون وھم یربكونك ، آه ، أرجوكم تقبلوني ، ربما 

بعد ذلك سأساعدك وأذھب وأوفر طعامك."  

"ثم ھناك مكان [توزیع] الطعام ، ھناك استغالل جنسي من قبل العمال ، إذا كان الناس كثیرین یأتون ویخدعون النساء األخریات ویخبرونھم 
إذا كنت ال ترغبین في البقاء في الطابور ، فأنت اقبلي أن أنام معك ، وھكذا لن تقفي في الطابور."  

"یمكن أیًضا لبعض العمال أن یتظاھروا بأنھم سیساعدونك مثلما یقولون فقط یا ماما تعالي ، أساعدك تعالي وأحضري صحنك ، فھم 
یخدمونك أوالً ، لذا في وقت العودة إلى المنزل تجدین أن ھذا العامل بالذات یالحقك وسیبدأ بمناقشة الكثیر من األشیاء معك وأیًضا طرح 

مسألة مساعدتك في محاولة إقامة عالقات معك ألنھ ساعدك."  

 

***** تم الحصول على ھذه المقاالت القصیرة من البیانات النوعیة التي تم جمعھا مع النساء والفتیات خالل المرحلة األولى من برنامج 
َّكنة. أعطى ھذا للمشاركین فرصة لإلشارة إلى تجارب العالم الحقیقي للنساء والفتیات من مجتمعاتھن. یمكن إعادة استخدام  المعونة الُمم

ھذه المقاالت القصیرة أو استبدالھا بناًء على السیاق الذي تعمل فیھ. 
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إذا ذكرت امرأة أنھا مرت بتجربة مشابھة لتلك التي حدثت في القصص ، فكم منكم سیصدق قصتھا؟ ھل تبدو ھذه القصة وكأنھا 1.
شيء یحدث بین المجتمعات التي تعمل فیھا؟ ما ھو نوع األشخاص األكثر تضررا؟ (الجنس ، القابلیة ، العمر). 

﮵إذا قررت الذـساء � القصص مشاركة ما حدث لهن ، فلمن قد يروڍن وأين ڍمكن أن ڍذه﮳﮳ن 2. 
 ﮳

ما الذي قد یمنع ھؤالء النساء أو غیرھن من الناجیات من الحصول على المساعدة؟ [دقق: لماذا تتردد الناجیات في مشاركة تجارب 3.
كھذه مع أشخاص آخرین؟] 

 في مجتمعك ، وبدون مشاركة األسماء ، ھل ھناك أي أمثلة لمرتكبي ھذا النوع من اإلساءات یخضعون للمساءلة؟ 4. 

 ھل ھناك أي طرق یمكن أن یجعل النظام الحالي لتوزیع الغذاء أكثر أمانًا للنساء والفتیات؟ ماذا عن الرجال والفتیان؟  5. 
التفكیر في آخر توزیع حضرتھ: ما الذي الحظت أنھ یتم القیام بھ لحمایة النساء والفتیات بشكل أفضل؟ آحرون؟ كیف أثر ذلك على  6. 

تجربتك في السالمة أو المخاطر أثناء التوزیع؟ 
 
 استنتاج   

اشكر المشاركین على وقتھم ومساھماتھم. • 

 ذكر المشاركین أن الغرض من ھذه المناقشة ھو فھم وجھات نظرھم واقتراحاتھم بشكل أفضل فیما یتعلق بالحصول على المساعدة. •

كرر ما سیتم فعلھ بھذه المعلومات والغرض الذي ستخدمھ في النھایة. • 

تذكیر المشاركین بموافقتھم على السریة. • 

اسأل المشاركین إذا كانت لدیھم أسئلة. • 

إذا رغب أي شخص في التحدث على انفراد ، فعلیك الرد بأن المساعد والموظف سیكونان متاحین بعد االجتماع. • 

 

 

[إنھاء التسجیل الصوتي والتأكد من حفظھ] 
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ملحق أداة مناقشات مجموعة التركیز 1 

 

 صور أمثلة لكیفیة تسھیل الترتیب : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الرسومات مع التمرین تمثیل صور : 1 الشكل

 الشكل 2: صور تمرینات التصنیف باستخدام األدوات لتمثیل التأثیرات المختلفة
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كیف یمكن للمدقق تسجیل الترتیب النھائي: 

الترتیب: أدخل 1-7 حسب المكان  التأثیر
الذي صنفتھ المجموعة من حیث 

األھمیة 
1 = األكثر جدیة 

7 = األقل خطورة 
 األمثلة باألحمر:

عینة: مقدار المساعدة المقدمة غیر كاف أو الجودة ردیئة. مثال: قد ال تستمر الحصص 
الغذائیة المخفضة حتى دورة التوزیع التالیة ، أو ال تكفي لبیعھا للطحن ، والنقل ، 

والضروریات األخرى وإطعام كل فرد في األسرة ، أو أن الطعام فاسد. ھذا یمكن أن یؤدي 
إلى الزواج القسري / المبكر. 

 
4 
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الملحق 4.2: دلیل المساعد للتدریب على أداة مناقشات مجموعات التركیز 
ٍ

المواد المطلوب تحض﮵�ها مسڊـقا 

جدول ورقي ، وعالمات ألوان مختلفة ، ومالحظات الصقة  •

مسجالت الصوت (3)  •

 

الطباعة  •

دلیل مناقشة مجموعة تركیز فارغ واحد على األقل لكل شخص ، ونموذج موافقة شفھیة واحد لكل شخص ؛ باللغة اإلنجلیزیة وأي لغة 
(لغات) أخرى ذات صلة 

- 

 -استمارة الموافقة على مناقشة مجموعة التركیز 

 

 •التحضیر لفریق المساعدة: 

اقرأ نموذج الموافقة واألداة والعرض التقدیمي ودلیل المساعدة لضمان فھم المحتوى وتحدیث معرفتك الخاصة في مناقشات مجموعة 
التركیز 

- 

 -تقرر من الذي سیساعد كل جلسة. 

برنامج اليوم االول 

�ڍحة  PPT المساعد/المساعدون األهداف الموضوع الوقت
  العرض

﮶  الطڊـاعة/التحض﮵�ات

ترحڍـب ومقدمة  دقڍـقة 45
 لورشة العمل

التعرڍف ڊالغرض من ورشة • 
العمل 

لتقدڍم / تحدڍث ع� • 
عملڍـة الح� ما ڊعد 

التوزڍــــع 
لتڊـادل أذشطة الم�وع حى • 

اآلن 
﮵ ﮶

�ڍحة  االسم
 4-1 العرض

﮶

مراجعة المفاهڍـم  دقڍـقة 45
 األساسڍـة

مراجعة المفاهڍـم األساسڍـة • 
حول السلطة والجذـس 

والعنف القائم ع� النوع 
﮵ا� واالستغالل  االجتم

﮳واالعتداء الجذـسين    ﮵

�ڍحة  
 17-5 العرض

﮶

 
 

 اس�احة : 15 دقڍـقة﮵
أفضل ممارسات  دقڍـقة 15

﮳  مجموعات ال�ك﮵� ﮵
التعرڍف بهدف مجموعة • 

﮳ ﮵ك� واألخالق ﮵ ال�
راجع دلڍـل المساعد  الجڍـد • 

ومهارات تدوڍن المالحظات 

�ڍحة   
-18 العرض
26 

﮶  
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مراجعة عملڍـة  30دقڍـقة 
الموافقة 

لتحدڍث إدارة الموافقة  • 
لطرح األسئلة أو تقدڍم • 

مالحظات حول عملڍـة 
الموافقة 

�ڍحة  
العرض-27 

 29

﮶  

30دقڍـقة   التعرڍف ڊأداة 
مناقشات 

﮳ مجموعات ال�ك﮵�  ﮵

لڍـعتاد ع� األسئلة ڊما فيها • 
أداة مناقشات مجموعات 

﮳   ﮵ك� ﮵ ال�

�ڍحة  
العرض 30  

﮶  

60دقڍـقة    محاـکاة أداة 
مناقشات 

﮳ مجموعات ال�ك﮵�  ﮵

 •المشاهدة والتعلم من • 
أداة مناقشات مجموعات 

﮳   ال�ك﮵�﮵

�ڍحة  
العرض-30

 33

﮶  

 الغداء : ساعة
ساعتان 

 
اختڍـاري   :

ڍمكنك تقدڍم 
الشاي خالل 
هذە الحصة 

﮳كن  ﮵ للمشار
لالستمتاع 

بوقتهم أثناء 
اللعب  

 

استمر � المحاـکاة 
ڊاستخدام أداة 

مناقشات 
مجموعات ال�ك﮵�  

﮵
﮳

﮳ ﮵

 •مشاهدة عرض • 
﮵ڍـ� ألداة  توض

مناقشات 
مجموعات ال�ك﮵�  

والتعلم منه 
﮵ك�  ومناقشة / التف

� المحاـکاة 

﮳ ﮵

﮵
﮳

�ڍحة  
العرض-34 

 35

﮶ ڌسجڍـالت صوتڍـة 

ساعة ونصف   جلسة تعلڍـقات 
عامة 

 •مناقشة وتقدڍم التغذڍة • 
الراجعة کمجموعة حول 

جلسات التدرڍب 

 
 

  

استخالص  15دقڍـقة 
المعلومات  واإلنهاء 

 •تغطڍـة األسئلة النهائڍـة • 
والخطوات التالڍـة 

�ڍحة  
العرض 36 

﮶  

 

 ترحڍـب ومقدمة لورشة العمل  .1
ك� الحواجز /•  مقدمة 
القوا عد األساسڍـة : اطلب اق�احات للقواعد األساسڍـة لورشة العمل ( ع� سڊـڍـل المثال : اغالق الهاتف ، • 

﮵ ﮵ ﮳ االل�ام ڊالوقت وغ﮵� ذلك) واکتبها ع� اللوح الور�. قم بتعليق القائمة النهائڍـة � الغرفة حى يتمكن الجميع ﮵
من رؤڍتها . 

﮵

﮵
﮳

﮵

﮳•  العيون واألذن﮵ن : أطلب من المتطوع﮵ن أن ڍكونوا ڊمثاڊة العيون واألذن﮵ن، أي سڍـقومون بتلخڍـص اليوم ﮳
﮳ السابق وسڍـقومون ڊدور المتحدث ڊاسم المجموعة إذا ظهرت مشاکل � التدرڍب وڍساعدون � االل�ام ﮵

ڊالوقت .  

﮳

﮵
﮳

﮵
﮳

مراجعة جدول العمل • 
ذكر المشارك﮳﮵ن ب﮳�نامج مساعدات التمك﮳﮵ن وناقش الغرض من التدرڍب: • 

 oڌ�ك هذە الدراسة الذـساء والفتڍـات � الڊـحث الڌـشار﮵� ڊحڍـث تتم معالجة مخاوفهن واحتڍـاجاتهن ﮶
� توزڍــــع المساعدات . 

﮵
﮳

﮵
﮳
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 o ﮵ك� لضمان توزڍــــع المساعدات سڍـتم استخدام المعلومات الى تقدمها ﮵� مناقشات مجموعات ال�
ڊشکـل أک� أمانا وخضوعا للمساءلة أمام الذـساء والفتڍـات .  

﮳ ﮵ ﮳
﮵
﮵

ٍ ٍ ﮶

 oستمنحك ورشة العمل هذە ال﮵ى ڌستغرق يوم﮳﮵ن  منڍدا من المعلومات حول الموضوع الذي سڌـشارك ﮵
﮵ ٍ ﮳ فڍـه وكڍـف سڌـسهل مناقشات مجموعات ال�ك﮵� الجماعڍـة . سنقوم أڍضا ڊالتدرڍڊـات الڊـحثڍـة ، حى ﮵

ڌشعر براحة أک﮳� معها.  

ٍ

اسأل إذا کان لديهم أسئلة أو توضڍـحات • 

 مراجعة المفاهڍـم األساسڍـة .2

 محا�ة/ مناقشة مڍـ�ة: 

﮵ا�. ڍمكن العثور •  تحدڍث المفاهڍـم ا ألساسڍـة حول السلطة والموافقة والجذـس والعنف القائم ع� النوع االجتم
﮳ ع� تمارڍن لمراجعة هذە المفاهڍـم ﮵� منهج التدرڍب العم﮵� ع� الڊـحث الڌـشار﮵� الخاص ڊمساعدات التمك﮵ن ﮳

ودلڍـل المساعد. . 

﮳ أفضل تمارڍن مجموعات ال�ك﮵�  .3 ﮵

 محا�ة / مناقشة مساعدة

تحدڍث أفضل التمارڍن لتنظڍـم وڌسهڍـل عمل مجموعات ال�ك� ڊما � ذلك االخالق ﮵• 
 •ٍ

تعت﮳� مناقشات مجموعات ال�ك﮵� جزءا مهما من عملڍـة مراقڊـة ما ڊعد التوزڍــــع 
 o﮵كن ، وخاصة الذـساء والفتڍـات، من حڍـث السالمة والمخاطر. ﮳ ڌساعدنا هذە األدوات ﮵� مراقڊـة شعور المشار
 o نحن مهتمون ڊمعرفة ما إذا  ـکانوا ڍشعرون ڊأنهم أـک� امانا أو أقل عرضة للخطر﮵� التوزڍــــع المعدل مقارنة

ڊالتوزڍــــع العادي .  

﮳ ٍ ﮶

 o ڊاإلضافة ا� مجموعات ال�ك﮵� ، أجرڍنا أڍضا عملڍـات تقيڍـم للسالمة ﮵� موقع التوزڍــــع واستقصاء م�﮵� ڊعد
التوزڍــــع.  

﮳ ﮳ ﮳ ٍ ﮳ ﮵

﮳•  الغرض من مجموعات ال�ك﮵�  : ﮵
 o ڍقصد بها استكشاف األعراف والمعتقدات والممارسات والموضوعات الثقافڍـة ، ف﮵� لڍـست مخصصة

للقصص الفردڍة ، حڍـث ال ڍمكننا ضمان ال�ڍة من أعضاء المجموعة اآلخرڍن.  
 o .﮳﮳ن اآلخرڍن ت�ز المزڍد من المحادثة ﮵ التفاعالت مع المشارك
 o .الحوار ب﮳﮵ن المجموعة يوضح لنا تحلڍـلنا

﮳•  تنظڍـم مجموعات ال�ك﮵�  ﮵
 o اختڍـار المجموعات ڊسڊـب خصائص معينة ، ڍجب أن تكون مڌـشابهة
 o  .﮵ � مجموعة مختلفة عن الذـساء الم�وجات ﮳ع� سڊـڍـل المثال ، قد تكون الفتڍـات المراهقات ﮵ ﮳

 o .ڍجب أن تضم ـکل مجموعة ما ب﮳﮵ن 6-8 مشارـکات
 oٍ

﮳هذا ڍضمن عددا ـکافڍـا من المشارك﮵ن إلجراء مناقشة حڍـة ، ولـکـن أڍضا لـکـل شخص فرصة للمساهمة 

 ﮵ما  � خصائص فرڍق المساعدة الجڍـد؟• 
 o﮵

التح� ڊاالح�ام ﮵
 o مستمع جڍـد
 o عدم المقاطعة
 o إطفاء الهواتف

﮳ ﮳ ﮵ ﮵
ٍ ﮳ ﮵

﮳

ٍ ٍ
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 o﮵كن ع� االنخراط � المناقشة ﮵ مساعدة جميع المشار
 oغ� ذلك؟  ﮵…

 
المساعدة • 

 o المساعدة وفق الجذـس
 ڊالذـسڊـة لمجموعات الرجال ، قد ڍكون من المفڍـد � ڊعض األحڍـان أن تكون المساعدة أنى بناء ع� ﮶

الموضوع .  
 ڊالذـسڊـة لمجموعات الذـساء ، من المهم ڊشـکـل عام أن تكون المساعدة أن ى ﮶

 oڍجب ع� المساعدأن ڍكون ماهرا � االستماع غ﮵� المتح﮵� والداعم لتجنڊـالتأث﮵� ع� اإلجاڊات  ﮳
 o﮵ك� المناقشة ﮳ ڍجب ع� المساعدين السماح ڊمناقشةسؤال ما حى ال تظهر أفـکـار جدڍدة ، ثم تحوڍل تر

الـکڌـشاف جوانب أخرى للموضوع/السؤال 
 من الناحڍـة المثالڍـة ، سڌـبى التحوالت الـکڌـشاف مجاالت أخرى او االنتقال ا� سؤال آخر حول ما ذكرە ﮵

ڊعض المشارك﮳﮵ن  

المساعدة/طرح األسئلة • 
 o اتبع التعلڍـمات الخاصة ڊكڍـفڍـة قراءة األسئلة
 o ال ڌشدد ع� خڍـار استجاڊة مقاڊل خڍـار آخر
 o :ڍمكن التحقق ڊعد اإلجاڊات عن

  الصواب
  الوضوح
  االـکتمال

 
﮳•  ﮵ أخالقڍـات مجموعات ال�ك�  : ﮵

 oراجع اعتڊـارات السالمة واألخالق ، ڊما � ذلك المقاڊالت ڊالصدمات ، والى ڍمكن العثور عليها � الملحق 6. ﮵• 
 oاڊدأ دائما فقط ڊعد تل� الموافقة المسڌـن﮵�ة. ﮵• 
 oالخصوصڍـة وال�ڍة أمران مهمان! • 
 oاطلب من أعضاء المجموعة الحفاظ ع� �ڍة ما ڍسمعونه. • 
 oأڊلغ المشارك﮳﮵ن أنه ڍمكنهم التوقف / أخذ اس�احة � أي وقت. أـکد أنه ڍمكنهم اختڍـار اإلجاڊة أو عدم اإلجاڊة • 

ع� أي سؤال ال ڍشعرون ڊالراحة عند طرحه. 
﮵
﮳ ﮵

﮳كن عدم مشاركة أي أسماء تعرڍفڍـة � المناقشة الجماعڍـة ، ألن هذا تذـسيق جما� ، وال •  ﮵  oهام: اطلب من المشار
ڍمكننا ضمان الخصوصڍـة. 

﮵ ﮵
﮳

 oا﮶�ح أنه ڍمكن استخدام تدوڍن المالحظات والڌـسجڍـل الصوي إذا تم استالم الموافقة من جميع المشارك﮵ن � • 
المجموعة المركزة. 

﮵
﮳ ﮳ ﮵

﮵

 oإذا تمت مشاركة أي معلومات تعرڍفڍـة (انظر النقطة أعالە لتجنب ذلك) ، فسڍـتم إزالتها من المالحظات. • 
 oاڊدأ دائما وانت� بتذك﮵� المشاركن ڊأنه ڍمكنهم التحدث مع أخصاي اجتما� (تحدڍد من) ڊشـکـل خاص ڊعد ﮵• 

﮵ذلك ، ألي سڊـب من األسڊـاب ڊما � ذلك طلب اإلحاالت . 
﮳

 • 
﮳•  ﮵  •ڊعد انتهاءمناقشات مجموعات ال�ك�  ﮵
 oامنح المشارك﮵ن الوقت الـکـا� لفك الضغط ﮵• 
 oتقدڍم خدمات اإلحالة والمعلومات oاعرض التحدث ع� انفراد • 
 oتأـکد من جمع المالحظات والملفات الصوتڍـة وتحمڍـلها ڊشـکـل آمن إ� مـکـان تخزڍن البڍـانات. • 
 oڍجب االحتفاظ ڊالذـسخ األصلڍـة ﮵� خزانة مقفلة وإتالفها ڊمجرد طڊـاعتها أو ذسخها. ﮳• 

﮳ ﮳

﮵
﮳

﮵
﮳ ٍ

﮵

﮳

﮳
﮵ ﮵ ﮵

﮳
﮵ ٍ

﮵
ء ﮳ ﮵ ٍ

﮳ ﮳
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 ** oالحظ من سڍـدير هذە العملڍـة. • 
 • 
 .4مراجعة عملڍـة الموافقة • 
محا�ة / مناقشة مڍـ�ة: ﮳• 

 

موافقة مسڊـقة • 
﮳ oماذا نع﮵ى ب "الموافقة المسڌـن﮵�ة"؟ • 

س لماذا نحتاج إ� الحصول ع� موافقة مسڌـن﮵�ة قڊـل إجراء مقاڊلة؟ • 
 •مراجعة نموذج الموافقة معا ٍ• 
﮳•  oڍجب جمع الموافقة من جميع المشارك﮵ن � مجموعة ال�ك﮵�   
﮳كن أقل من 18 عاما ، فڍـجب إعطاء موافقة الوالدين أو الو�  ﮵•  ﮵  oإذا ـکان عم ر المشار
﮵كن أقل من 15 عاما ﮳•  ٍ oال ڍجوز أن ڍكون عمر المشار

 •الطبڍـعة الطوعڍـة للمشاركة • 
 oقرار الشخص ڊالمشاركة أم ال ، لن يؤثر ع� وصوله للمساعدة ڊشـکـل إڍجاي أو سلى ! ﮵• 
 oڍمكن ألي شخص أن ڍختار تخ� أي سؤال � أي وقت! ﮵• 
 oڍمكن ألي شخص أن ڍختار إڍقاف المقاڊلة � أي وقت! ﮵• 
 •راجع رقم الخط الساخن والموقع للزڍارة إذا ـکان لدى المشارك﮵ن أسئلة أو مشاـکل. اـکتب � نموذج الموافقة. ﮵• 
مراجعة نماذج الموافقة: • 
 •وزع ذسخ ورقڍـة من نماذج الموافقة المسڌـن﮵�ة • 
 •م�وع ذسخة ع� جهاز العرض ﮶• 
 •راجع بڍـان الموافقة معا ـکمجموعة من خالل جعل مشارك﮵ن مختلف﮵ن ڍقرؤون ـکل فقرة ڊصوت عال  ٍ• 
 •اسأل عما إذا ـکان هناك أي �ء ڍحتاج إ� توضيح ﮵• 
تمرڍن مجموعة صغ﮵�ة • 
 •قسم المشارك﮵ن إ� أزواج واجعلهم ڍمارسون نموذج الموافقة ﮳• 
 •استخالص المعلومات عن كڍـفڍـة س﮵� العملڍـة وأي أسئلة متڊـقڍـة • 
 • 
﮳•  ﮵ 5.  .تقدڍم أداة مناقشات مجموعات ال�ك�  ﮵
 • 
﮵•  ﮳راجع أداة مناقشات مجموعات ال�ك �: ﮵

 •وزع ذسخا ورقڍـة من األداة ٍ• 
 •اعرض األداة وتناول ـکل سؤال معا ـکمجموعة من خالل التجول � الغرفة والحصول ع� مشارك مختلف ڍقرأ ـکل • 

سؤال 

﮳ ٍ
﮵

 •ڊعد قراءة ـکل سؤال اسأل عما إذا  ـکان المعى واضحا وناقش ـکمجموعة أي توضڍـحات مطلوڊة ٍ• 
 •تحقق مع الم�جم﮵ن ودعهم ي�جمون ڊالتناوب للتحقق من االڌساق ﮵• 
﮳•   •إذشاء فرق مجموعات ال�ك﮵�  ﮵
 oمن الذي سڍـقود المجموعات المركزة وڍدير مسجالت الصوت؟ • 
 oناقش من سڍـتو� دور المدقق؟ من سڍـكون دور الم�جم؟ ﮵• 
﮵ك� مع الذـساء = فرڍق ذساي ڊالـکـامل ﮵•   oمجموعات ال�
 oڍمكن أن تكون مجموعات ال�ك﮵� مع الرجال فرڍقا مختلطا ٍ• 
 • 
﮵ � ﮳•  ﮳ .6المحاـکاة ڊاستخدام أداة مناقشات مجموعات ال�ك ﮵

﮵
﮵
﮳ ﮳

ٍ

﮳ ﮵ ﮳
﮵
﮳

﮳
﮳ ﮳

﮳ ﮳ ٍ
﮶

ّ

﮳
﮳ ﮵

ء ﮳ ﮵
ٍ ﮳ ﮵
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 • 
لعب الدور ﮵� الجلسة العامة ﮳• 
﮵غ� ذلك من أشـکـال الدعم حسب •   •راجع أدوار مجموعة المناقشة المركزة: المساع د ومدون المالحظات و

الحاجة. 
محاـکاة •   •
 oڍجب أن ڍقوم أحد أعضاء فرڍق المساعدة بڌـسهڍـل المجموعة المركزة ، وڍجب أن ڍعمل عضو آخر ـکمدقق ، • 

﮳ وآخر ـکم�جم. ڍمكن لثالثة مشارك﮳﮵ن لعب دور المشارك﮳﮵ن ﮵� مجموعة النقاش المركزة ڊحڍـث ڍمكن لجميع ﮵
﮵ � التدرڍب مشاهدة تمثڍـل األدوار﮳  .المشارك﮳﮵ن اآلخرڍن

 oحدد من سڍـكون المساع د ومدون المالحظات والمشاركن � المحاـکاة ، ثم مارس األداة. ﮵• 
﮵ oملحوظة: سڍـحتاج فرڍق المساعدة إ� ورق ور� ، وأقالم تعلڍـم ، ولصق مالحظات ﮵• 
 •مناقشة عامة • 
 oڊعد اـکتمال المحاـکاة ، ڍمكن للمذـسق ومدون المالحظات مشاركة طرڍقة لعبهم ألدوارهم ، وڍمكن للمشاركن • 

طرح األسئلة ، وـکلهم ڍشاركون األفـکـار 

﮳ ﮵

﮵ •لعب األدوار � استخالص المعلومات• 
 ﮳

 oهذا هو الجزء األـک� أهمڍـة � تدرڍڊـنا - التدرب ع� األمور الى سارت ڊشـکـل جڍـد والحدڍث عنها ، وما الذي ﮵• 
ڍمكن تحسڍـنه. 

﮵ ﮵

 o� ـکل مرة سنقوم أوال ڊاستخالص المعلومات من أولئك الذين ڍلعبون دور المشاركن � مجموعات ال�ك�. ً• 
﮵غ�ون؟  كڍـف شعروا؟ ما الذي سار ع� ما يرام أم ماذا سڍـت

﮳ ﮵ ﮵
﮵
﮳ ﮳ ﮵

 oثم نطلب من المساع د مشاركة نفس النوع من التعلڍـقات. • 
﮵ oثم المدقق والم�جم. • 

﮵ oثم ڍمكن ألي مشارك � التدرڍب لم ڍشارك � لعب األدوار إضافة مالحظاتهم. ﮵• 
﮳

﮵س� التدرڍب إضافة أي �ء لم ڍقله ڊالفعل أو التأـکڍـد ع� ڊعض ما قڍـل. ٍ•   oأخ﮵�ا ، ڍمكن لفرڍق تڍـ
 • 
﮵7 . استمر � المحاکاة ڊاستخدام أداة مناقشات مجموعات ال�ك�  • 

﮳ ﮵ ﮵

﮵ � الجلسة العامة (أو مجموعتن  )﮳•  ﮵ � لعب األدوار ﮳االستمرار ﮵
 •

﮵
ڍجب أن ڍقوم أحد أعضاء فرڍق المساعدة بڌـسهڍـل المجموعة المركزة ، وڍجب أن ڍعمل عضو آخر ـکمدقق ، وآخر 

ـکم�جم. ڍمكن أن ڍكون المتطوعون مشارك﮳﮵ن بڍـنما ڍجب ع� ڊقڍـة المجموعة المالحظة وتدوڍن المالحظات. 
 •تواصل مع أشخاص مختلفن � ـکل دور ، لـکـل من السڍـنارڍوهات المختلفة الموصوفة. ﮵• 
  •ڌسهڍـل استخالص المعلومات ڊعد ـکل سڍـنارڍو من لعب األدوار• 

سڍـنارڍوهات لعب األدوار • 
 oالسڍـنارڍو 1: المشاركون هادئون جدا لذا يتدرب المساع د ع� كڍـفڍـة دعم المناقشة � هذا الموقف. ٍ• 
 oالسڍـنارڍو 2: أحد المشاركن ثرثار جدا وال يرڍد السماح لآلخرڍن ڊالتحدث. ٍ• 
 oالسڍـنارڍو 3: ڍصبح أحد المشاركن م�عجا لذا يتدرب المساع د ع� كڍـفڍـة تقدڍم الدعم واإلحالة. ﮳﮳• 
 oأي سڍـنارڍوهات أخرى تود المجموعة ممارستها • 
 ﮶ oتذكر أن تقوم ڊاستخالص المعلومات (ال﮶�ڍحة التالڍـة) ڊعد ـکل �ڍحة مع مجموعة التدرڍب ڊأـکملها• 
 • 
8.  مالحظات الجلسات العامة • 
 مناقشة مڍـ�ة:• 
 •استخالص المعلومات مع ا � جلسة عامة حول األسئلة والمالحظات الى الحظها المساعدون أثناء تنقلهم • 

ومراقڊـة المجموعات. 

ٍ
﮵ ﮵ ﮵

﮳

﮳ ﮳ ﮵

﮳ ﮶

﮵
﮳

﮳

﮵
﮶

 ﮳

﮳ ﮳ ﮵

﮵
﮳

﮳ ﮵
ٍ﮵ ﮳
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 •ڍشارك المسا عد أوال ، ثم مدون المالحظات ، ثم المشاركون. ً• 
 •آخذ المالحظات إلظهار كڍـف قاموا بڌـنظڍـم مالحظاتهم وما األشڍـاء الى الحظوها ع� وجه الخصوص. ﮵• 
  •استخالص المعلومات لعب األدوار• 
﮵• 

﮳ ﮵ ﮵
﮵
﮳ ﮳ ﮵

ً
﮵
﮳

 oهذا هو الجزء األـک� أهمڍـة � تدرڍڊـنا - التدرب ع� األمور الى سارت ڊشـکـل جڍـد والحدڍث عنها ، وما الذي 
ڍمكن تحسڍـنه. 

﮵ ﮵

 o� ـکل مرة سنقوم أوال ڊاستخالص المعلومات من أولئك الذين ڍلعبون دور المشاركن � مجموعات ال�ك �. • 
 •o ﮵غ�ون؟ كڍـف شعروا؟ ما الذي سار ع� ما يرام أم ماذا سڍـت   
 oثم نطلب من المساع د مشاركة نفس النوع من التعلڍـقات. • 
 oثم المدقق والم�جم. ﮵• 
﮳• 

﮵
﮶ ٍ

﮳ oثم ڍمكن ألي مشارك ﮵� التدرڍب لم ڍشارك ﮵� لعب األدوار إضافة مالحظاتهم. 

﮵س� التدرڍب إضافة أي �ء لم ڍقله ڊالفعل أو التأـکڍـد ع� ڊعض ما قڍـل. •  ﮵خ�ا ، ڍمكن لفرڍق تڍـ  oأ

 

9.  استخالص المعلومات وإغالقها • 
 •
مناقشة مڍـ�ة • 
 • 
اسأل المجموعة: • 
 •ماذا تعلمنا اليوم؟• 
 •هل هناك حاجة إ� أسئلة أو توضڍـحات معلقة؟ • 
﮵ برنامج اليوم الثاي• 

 ﮳

�ڍحة  PPT المساعدون االهداف الموضوع الوقت
  العرض

﮶ الطڊـاعة 
﮵ والتحض�ات

30 minutes 
 

ترحڍـب ، ملخص اليوم 
﮳األول ( العيون واألذنن)  ﮵

 •لتلخڍـص أهم الدروس • 
 المستفادة من اليوم األول

   

30 minutes  تجدڍد المعلومات حول
 األخالق واإلحاالت 

 •إعادة التأـکڍـد ع� • 
المخاوف األخالقڍـة 
والمتعلقة ڊالسالمة 

   

BREAK: 15 minutes 
45 minutes  Practice  

 
 •التدرب ع� تڍـس� ﮵• 

عملڍـة ال�ك� ومهارات / ﮵
تقنڍـات تدوڍن 
المالحظات 

 •ضمان حصول جميع • 
﮵وي ﮳ المساعدين ومد

المالحظات ع� فرصة 
للعب دورهم 

ڌسجڍـالت   
صوتڍـة 

30 minutes  مناقشة وتقدڍم •  مناقشة عامة من الممارسة• 
التغذڍة الراجعة 
کمجموعة حول جلسات 
التدرڍب 

   

30 minutes  الخدمات اللوجسڌـڍـة
و الختام 

•تغطڍـة األسئلة النهائڍـة  • 
والخطوات التالڍـة 

   

﮵

﮳ ﮶

﮳ ﮵
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 ترحڍـب ، ملخص اليوم األول 1.
﮳• 

﮵
﮶

اطلب من العيون واألذن﮵ن أن تلخص ما تعلمته ڊاألمس 
اطلب من المجموعة إضافة أي �ء فاتك • 
مراجعة جدول األعمال • 

 
.2

﮵

 تجدڍد المعلومات حول األخالق واإلحاالت  
 o . 6 راجع اعتڊـارات السالمة واألخالق ، ڊما � ذلك المقاڊالت الواعڍـة ڊالصدمات ، والى ڍمكن العثور عليها � الملحق

 
 الممارسة 3.
ممارسة:  • 
 o � ﮵ ﮳﮵استخدم أداة مناقشات مجموعات ال�ك

 oتڊـادل األدوار مع قڍـام فرق المساعدة ڊلعب األدوار ـکمذـسق ومدون وم�جم ، مع 2-3 مشاركن آخرڍن � التدرڍب ڍلعبون دورهم ﮵
﮳ ـکمشاركن � مجموعات ال�ك� ، والڊـا� يراقبون﮵

﮵
﮳ ﮳ ﮵

﮵
﮵ ﮵ ﮵

﮳ ﮳  ﮵
 

﮵
﮳

﮵

o  استخالص المعلومات ڊعد ـکل لعب دور / ممارسة
ما � المالمح الڊـارزة للتڍـس﮵� / تدوڍن المالحظات / المشاركة � الجلسة؟ 

 o ما ﮵� الصعوڊات أو التحدڍات؟
 o  الذي ڍجعل هذە الجلسات أـک﮶� راحة؟ما هو الدعم

تمرڍن مجموعة صغ﮵�ة 
ڍمكنك إما جعل فرق المساعدة تڌـناوب ع� لعب األدوار أمام المجموعة ڊأـکملها أو جعلهم ينقسمون إ� مجموعت﮵ن وڍمكن لعضو  •

واحد من فرڍق المساعدة الجلوس مع ـکل مجموعة. 
﮳

تدرب ع� ـکل �ء  ـکما تفعل  � مناقشات مجموعات ال� ك� الحقڍـ� ، ڊما � ذلك استخدام مسجالت الصوت. ﮵ •
 

استخالص المعلومات الجما�  ﮵
﮶ • اتبع خطوات استخالص المعلومات الواردة ﮵� ال�ڍحة 52 ﮳
o ﮵

﮳
ما � المالمح الڊـارزة للتڍـس﮵� / تدوڍن المالحظات / المشاركة � الجلسة؟ ﮵

o ما � الصعوڊات أو التحدڍات؟ ﮵
o ما هو الدعم الذي ڍجعل هذە الجلسات أـک� راحة؟ ﮶
ملخصات المسا عد أوال ، ڍليها مدون المالحظات ، ثم المشاركون ً •

 
مناقشة عامة من الممارسة 4. 

مناقشة مڍـ�ة 
ڍشارك المساعدون األفـکـار واألسئلة من الممارسة  •
ڍشارك مدونو المالحظات األفـکـار واألسئلة من الممارسة  •
﮵س� الممارسات واألسئلة النهائڍـة  • انفتاح ع� المجموعة الـکـاملة لمناقشة كڍـفڍـة 

 
الخدمات اللوجسڌـڍـة والختام 4. 

الخدمات اللوجسڌـڍـة 
كڍـف سڍـتم الوصول إ� المشارك﮵ن؟ ﮳ •
من سڍـتو� إدارة المسجالت الصوتڍـة ومواد الڌـسهڍـالت؟  •
﮵موقع مجموعات ال�ك﮵� والنقل من / إ� ﮳ •

﮳
﮵ ﮵ ﮵

﮳

﮶
﮵
﮳﮳ ﮵ ﮵

﮵
﮳

﮵
﮵
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حدد الخطوات التالڍـة والجدولة  •
اسأل المجموعة: 

ماذا تعلمنا اليوم؟ • 
هل هناك حاجة إ� أسئلة أو توضڍـحات معلقة؟  •
حدد الخطوات التالڍـة والجدولة •



ملحق نموذج الموافقة-برنامج تمك﮵ن﮳ المساعدات              
           
 

 129 | ملحق نموذج الموافقة
 

الملحق 4.3: جدول تخطیط وتتبع مجموعات التركیز 
 

یجب استخدام جدول بیانات التخطیط والتتبع من قبل فریق جمع البیانات لتحدید من سیكون في فریق المساعدة (المساعد ، مدون 
المالحظات) لكل مجموعة مركزة ، وفي أي یوم من جدول مراقبة ما بعد التوزیع ستحدث مجموعات التركیز ، و مع أي مجموعات. بعد 

كل یوم ، یجب أن یتحقق قائد فریق جمع البیانات للتأكد من اكتمال المقابالت ، وكتابة المالحظات وحفظھا في غضون 3 أیام من 
المجموعة المركزة ، ووضع عالمة على ذلك في أداة التعقب. یمكن العثور على جدول البیانات عبر اإلنترنت في مجلد ملحق مناقشة 

  .المجموعة المركزة لمحرك األقراص المشترك ھنا
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الملحق 4.4: إرشادات تحلیل بیانات مجموعات التركیز 
﮵ � جدول بڍـانات إ� صفوف مختلفة ڊحڍـث ڍمكنك كتاڊة الردود من الڌـسجڍـل أو المالحظات ال﮵ى تم تدوڍنها أثناء ﮳ • أوال ، قسم األسئلة

﮵ � الصف المع﮳﮵ى. سيؤدي ذلك إ� جعل تحدڍد السمات وترم﮵� البڍـانات ڊشـکـل أ�ع. ڍمكنك العثور ع� جدول التحلڍـل  المقاڊلة
المستخدم للمساعدة التمكيذـڍـة ﮵� الملحق 4.5. ﮳

﮳ ﮳

إذا تم إ جراء التحلڍـل من قڊـل أـک� من ڊاحث ، فحاول تقسڍـم العمل ڊحڍـث ڍستمع نفس الڊـاحث إ� ڌسجڍـالت مماثلة أو ينظر إ�  •
﮳ثن / ڍقرأ لمجموعات ال�ك﮵� الذـسائڍـة بڍـنما ڍستمع / ڍقرأ آخر لمجموعات  ﮵ مالحظات مماثلة. ع� سڊـڍـل المثال ، قد ڍستمع أحد الڊـاح

﮳ ﮳ . ﮳ ﮵ك� الخاصة ڊالرجال سيؤدي ذلك إ� ڌسهڍـل تحدڍد الموضوعات ب﮵ن فئات المشارك﮵ن . ﮵ ال�

﮶
﮳ ﮵

قڊـل الڊـدء ﮵� التحلڍـل وإذا كنت ڌستمع إ� الڌـسجڍـالت ، حدد اختصارات لوحة المفاتيح المناسڊـة للـکـمبيوتر والتطبيق الذي ڌستخدمه. ﮳ •
 .تتضمن االختصارات الرئڍـسڍـة الڌـشغڍـل واإلڍقاف المؤقت واإلرجاع والتقدڍم ال�ڍــــع

 

أثناء االستماع إ� الڌـسجڍـالت ، تذكر كتاڊة أي اقتڊـاسات قوڍة ڊشـکـل خاص والى تمثل الموضوعات الرئڍـسڍـة. ڍمكن استخدام هذە  •
االقتڊـاسات لدعم تحلڍـلك ﮵� الـکـتاڊة النهائڍـة. ﮳

﮵ ﮵

﮵وي قڊـل الڊـدء ﮵� ﮵ • ﮵م� ل إذا ـکانت لدڍك ڊالفعل ڊعض األفـکـار حول نوع االستجاڊات ال﮵ى سڌـنتجها المناقشات ، فقم بإذشاء فهرس تر
﮳ ﮳ التحلڍـل. ع� سڊـڍـل المثال ، قم بتمي﮵� المالحظات حول الجوانب ال﮵﮵ى جعلت المشارك﮳﮵ن ڍشعرون ڊاألمان ڊاللون األخ� ، وقم بتمي﮵� ﮳

الردود المتعلقة بتجارب العنف المب﮳﮵ى ع� النوع االجتما﮵� ڊاللون األرجوا﮵ي ، وما إ� ذلك. ومع ظهور موضوعات جدڍدة ، أضف رموز ﮳
ألوان جدڍدة إ� قائمتك الحالڍـة. 

﮳ ﮳ ﮳

 

﮵ •
﮳ ﮳ ﮳ ﮵ ﮶ ٍ ٍ ٍ

﮵ إذا أمكن ، احتفظ ڊعدد المرات الى تالحظ فيها موضوعا معينا. ع� سڊـڍـل المثال ، ضع مقڍـاسا ڊجوار مؤ� ال�م﮵� اللو﮵ي � ـکل مرة ﮵
يتم فيها ذكر فكرة. ڍمكنك اختڍـار التوقف عن االحتفاظ ڊالعد ڊعد نقطة معينة ، ع� سڊـڍـل المثال ، ڊمجرد ذكر موضوع ما 10 مرات. 

 

﮳ • إذا سمحت م﮵�انڍـتك ڊذلك ، ڍمكنك اختڍـار االسڌـثمار ﮵� أدوات لڌـسهڍـل عملڍـة التحلڍـل مثل سماعات الرأس عالڍـة الجودة ودواسة ﮳
قدم الذـسخ ، أو إرسال الملفات إ� ناسخ (وم�جم إذا لزم األمر) وتحلڍـل النصوص. ﮵

 

ڍجب أن يڌـبع تحلڍـل مجموعات ال�ك﮵� تحلڍـالـ نوعڍـا معڍـارڍا ، وتحدڍد الرموز والمواضيع � البڍـانات الستخالص األنماط ، والتقاط  •
االقتڊـاسات الرئڍـسڍـة الغنڍـة ال﮵﮵ى تتحدث عن القضاڍا ال﮵﮵ى تواجهها الذـساء والفتڍـات ﮵� التوزڍعات. لمزڍد من المعرفة والتعلم حول التحلڍـل ﮳

ڍـل ومجموعة﮳ : د ل ﮳ النو� ، راجع أڊحاث العنف القائم ع� النوع االجتما� ، والرصد ، والتقيڍـم مع الالجئ﮳ن والسـکـان المتأثرڍن ڊال�اع
﮳سن   ﮵ ﮳ثن والممار ﮵ أدوات للڊـاح

﮵
﮳ ٍ ٍ ً ﮳ ﮵

﮵﮵ ﮵

 

ّ ً
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الملحق 4.5: جدول تحلیل مجموعات التركیز 
 

كما ھو مذكور في مجموعة األدوات ، یمكن كتابة المالحظات والنسخ من مناقشات المجموعة المركزة وتحلیلھا مباشرة في جدول بیانات 
تحلیل مجموعات التركیز. یتم تقسیم جدول البیانات إلى مناطق األسئلة الخاصة باألداة لسھولة إدخال البیانات وتحلیلھا. یمكن العثور على 

  .جدول البیانات في مجلد ملحق مناقشة المجموعة المركزة في محرك األقراص المشترك ھنا
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الملحق 4.6: نموذج التقریر الموجز لمجموعات التركیز 
مراقبة ما بعد التوزیع - مناقشات مجموعة التركیز 

ملخص النتائج 

ملخص 

قدم نظرة عامة عن الوضع في بلدك / منطقتك / مدینتك. اشرح التوزیع الجاري. تحدث عن عدد مناقشات مجموعات التركیز التي تم 
إجراؤھا ، ومتى ، ومن قبل من ، ولماذا ھي مھمة. 

 

المنھجیة 

قد یساعدك الجدول أدناه في التمثیل المرئي لعدد  مناقشات المجموعة المركزة التي تقوم بتسھیلھا. 

رقم مواقع 
 التوزیع

عدد 
مناقشات 
مجموعات 
  التركیز

 عقد مناقشات مجموعة التركیز

وصف أعضاء المجموعة (على سبیل المثال: النساء ، الرجال ، الرجال ذوي اإلعاقة ، إلخ(.  1 1
2  
3  

2 4  
5  
6  

   
8  
9  

4 10  
11  
12  

 
ملخص النتائج 

لخص النتائج من [ورقة تحلیل مناقشة المجموعة المركزة]. فیما یلي بعض العناوین التي قد تساعدك: 

 

اآلثار اإلیجابیة والسلبیة للتوزیع ، بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي 

 

الخوف واألمان في عملیة التوزیع 

عند االتصال أو إعطاء معلومات حول التوزیعات وأثناء تمارین التسجیل أو التحقق • 

عند نقطة التوزیع • 

 نقل المواد إلى المنزل وتخزین المساعدات الواردة أو صیانتھا •
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التحسینات التي الحظھا المستجیبون في التوزیعات • 

 

مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسیین ، واإلبالغ عن الشكاوى ، والوصول إلى الخدمات 

عوامل الخطر والفئات الضعیفة • 

مرتكبي جرائم االستغالل واالنتھاك الجنسیین • 

كیف تستجیب العائالت والمجتمعات للتقییم البیئي اإلستراتیجي • 

الناجیات ، واستجابات النساء والفتیات ، والوصول إلى الخدمات • 

• التوصیات التي قدمھا المشاركون في مجموعات التركیز 

 

 التوصیات

بناًء على النتائج المذكورة أعاله ، قم بصیاغة توصیات محددة للمنظمة الموزعة. التزم بالتوصیات القابلة للتنفیذ. إذا كان ذلك مناس بًا ، قم 
بتضمین تفاصیل مثل من وأین ومتى وكیف 
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الملحق 5: نموذج الموافقة 
 

﮳ ﮵
َّ مساعدات التمك ن- أدوات معدلة لمراقڊـة ما ڊعد التوزڍــــع ُ

 

﮳ الموافقة ع� مسح األ�ة / مناقشات مجموعة ال�ك�  ﮵ ﮵

ٍ . أنا [منصب] من [اسم المنظمة]. نجري اسڌـبڍـانا حول مدى رضاك عن توزڍــــع [أدخل نوع المساعدة] ﮵مرحڊـا اس� ____________
ٍالذي شاركت فڍـه أ�تك مؤخرا. 

﮵ �-30 دقڍـقة. لن يؤثر ذلك ع� المساعدة الى تتلقاها. نود التحدث مع الشخص � ﮵ من المف�ض أن ڍستغرق إـکمال االستطالع حوا
﮶ أ�تك ، الڊـالغ من العمر 15 عاما أو أـک� ، والذي ح� هذا التوزڍــــع لجمع [أدخل نوع المساعدة]. هل سڍـكون هذا الشخص متاحا؟ ٍ

﮵
﮳

﮵ ﮵
﮳

نعم ، ڊمجرد حضور الشخص المؤهل - أعد قراءة المقدمة ، ثم انتقل إ� "األخالق والموافقة " 1 .

﮶2 . طفل لم يڊـلغ 15 عاما أو أـک� اذهب إ� الطفل أدناە ٍ

﮵غ� مؤهل أدناە ﮳3 . لم ڍعد ع� اتصال ڊالشخص الذي ح� التوزڍــــع انتقل إ� 

ال / المستف﮵ى ترفض  مشاركة أي رسائل رئڍـسڍـة أو مواد إحالة وإنهاء  .4

األخالق والموافقة المسڌـن﮵�ة 

﮵ هل أنت ﮵� مـکـان خاص وآمن للتحدث؟ حى تتمكن من التحدث ڊحرڍة وعدم سماع اآلخرڍن لك. ﮳

نعم - تابع نموذج الموافقة اللفظڍـة [أدناە)  .1

ال -  اذهب إ� وقت أفضل  .2

وقت أفضل 

م﮵ى ڍكون الوقت أفضل لالتصال إلجراء المقاڊلة؟ [ضڊـط وقت معاودة االتصال) . 

طفل (أقل من 15 سنة) 

المراهقون (15 - 17 سنة) 

﮳ �. ﮵ أود التحدث إ� شخص أـک� سنا � أ�تك ، يڊـلغ من العمر 15 عاما أو أـک

نعم - هل ڍمكننا التحدث معهم اآلن؟ أعد قراءة المقدمة ثم انتقل إ� "األخالق والموافقة"  .1

هل هناك وقت أفضل لالتصال بهم للتحدث معهم؟ 

نعم ، الوقت. شكرا لك. سوف نتصل ڊعد ذلك.  .1

﮵ال / ال أعرف. شكرا لك. سنحاول مرة أخرى � وقت آخر .2
  .﮳

﮳ ٍ
ٍ﮳
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غ﮵� مؤهل 

معذرة ، ال ڍمكننا إـکمال الدراسة إال مع الشخص الذي ح� التوزڍــــع. شكرا لك ع� وقتك. ﮳

الموافقة اللفظڍـة 

 

﮵

ڊادئ ذي ڊدء ، شكرا لك ع� وقتك. ڍمكنك اختڍـار المشاركة ومشاركة المعلومات عنك أو عدم المشاركة. لن يؤثر ذلك ع� المساعدة 
ال﮵﮵ى تتلقاها. إذا قمت ڊالمشاركة ، فإننا ال ذسجل أي معلومات ڍمكن أن تحدد هوڍتك ، وذلك لحماڍة خصوصڍـتك وخصوصڍـتك. 

ذسجل جميع اإلجاڊات ڊشـکـل مجهول. لن يتم االتصال ڊك مرة أخرى ما لم تطلب �احة أن ڍقوم فرڍقنا ڊاالتصال ڊك مرة أخرى. إذا 
﮳ ٍ كنت أڍضا موظفا ﮵� منظمة غ﮵� حكومڍـة معنڍـة ، فلن يتأثر عملك ڊقرار المشاركة أم ال. ٍ

﮵غ� مرڍحة. لك مطلق الحرڍة � رفض اإلجاڊة ع� أي أسئلة ، أو إنهاء  سڍـسأل االستطالع عن سالمة الذـساء واألطفال وقد ڍشمل أسئلة 
مشاركتك ﮵� أي وقت ، ولن يؤثر ذلك ع� الخدمات ال﮵ى تتلقاها. ﮳

﮳

﮵

﮳

﮵ ﮵

 

ٍ
﮵

نحن ذستخدم هذە المعلومات لتحس﮵ن خدمات التوزڍــــع لدينا. ع� الرغم من أنك قد ال ڌستفڍـد ڊشـکـل مڊـا� من التحدث إلينا ، إال 
أنك سڌـساعد العائالت األخرى ال﮵ى ڌستخدم الخدمات � المستقڊـل. ﮳

﮶

﮵
﮳

 

ڍمكنى أڍضا مشاركة قائمة ڊالموارد أو إحالتك إ� زمڍـل مدرب ڊشـکـل خاص ، إذا ـکانت األسئلة تزعجك أو ترغب � متاڊعة أحد ﮳
مخاوفك. 

نرحب ڊك لالتصال ڊـ [أدخل الرقم] إذا ـکان لدڍك أي أسئلة أو مخاوف ڊشأن هذا الڊـحث. 

 

﮳ٍ ﮳
﮵
﮳

 

﮵ي�ي أو م﮵�ء ﮵� نطاق توزڍــــع قسڍـمة ﮳ ﮳ت� نفسك ضحڍـة أو شاهدا ع� ممارسات فاسدة أو أي سلوك غ﮵� قانوي أو تم ﮵� حال كنت تع
الوقود أو أثناء هذە المقاڊلة ، ڍمكنك االتصال ڊمكتب الشـکـاوى ع� [أدخل الرقم]. سڍـتم التعامل مع تقرڍرك ڊ�ڍة تامة. 

 

هل لدڍك اسئلة؟ [توقف المناقشة) 

 

﮳

هل توافق ع� المشاركة؟ •  نعم / ال 

استمر ﮵� االسڌـبڍـان فقط إذا قدم المشارك موافقة شفهڍـة. 

ً



 

 136 | ملحق االعتبارات األخالقیة والسالمة
 

 
الملحق 6: التدریب على االعتبارات األخالقیة والسالمة 

 
یمكن استخدام ھذا الملحق لتكملة المراجعة المتعلقة باعتبارات األخالق والسالمة عند إجراء التدریبات على األدوات. یجب أن 

ًائما تجدید معلومات حول ھذه المفاھیم أثناء التدریبات بعد الخضوع لتدریب إلزامي حول  یكون لدى فریق جمع البیانات د
السالمة واألخالقیات المتعلقة بجمع البیانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل واالنتھاك الجنسیین. یمكن 

العثور على مزید من المعلومات حول االعتبارات األمنیة واألخالقیة للبحث والمراقبة والتقییم مع الالجئین والسكان المتأثرین 
بالنزاع في منھج التدریب العملي على البحث التشاركي التابع لمنظمة المعونة التمكینیة ودلیل المساعدة وأبحاث العنف القائم 

على النوع االجتماعي ورصده وتقییمھ مع الالجئین والصراع. - السكان المتأثرون: دلیل ومجموعة أدوات للباحثین 
والممارسین. 

ملخص حول االعتبارات األخالقیة والمتعلقة بالسالمة لجمع البیانات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي 
اشرح االعتبارات األخالقیة والمتعلقة بالسالمة للبحث وجمع البیانات المتعلقة بقضایا العنف القائم على النوع االجتماعي. 

 
التقییمات أو البحث الفعال یجمع فقط المعلومات التي یمكن استخدامھا للبحث والبرمجة والدعوة.  •

 
ُ ًفھما للطرق التي یمكن أن تزید التقییمات من خاللھا العنف ضد النساء والفتیات ویجب  • یجب أن یظھر أعضاء فریق البحث 

أال تستھدف الناجین عمدًا عند جمع المعلومات من أفراد المجتمع. 
 

جمع البیانات في بیئة طارئة ، أو بیئة إنسانیة ، أو وضع نزوح من "السكان المعرضین للخطر" حول العنف الجنسي أمر  •
حساس للغایة. سنتحدث عن تقییم المخاطر / المنافع عند اتخاذ القرارات حول جمع البیانات. أیًضا ، یجب استكشاف جمیع 

مصادر البیانات األخرى قبل متابعة جمع البیانات األولیة مع الناجین أو حول الناجین. 
 

الحصول على معلومات حول العنف الجنسي یتطلب من األفراد مواجھة قضیة حساسة للغایة واالعتراف بھا ومناقشتھا على  •
الصعیدین الثقافي واالجتماعي. على وجھ الخصوص ، غالبًا ما یُطلب من الناجین وصف تجارب الماضي أو األخیرة الصعبة 

والمؤلمة ، والتي قد تؤدي إلى الكرب. في بعض حاالت الطوارئ ، یمكن أن یكون للمشاركة ببساطة في االستفسارات المتعلقة 
ًآثارا خطیرة ، بل ومھددة للحیاة ، لیس فقط للمشاركین أنفسھم ، ولكن أیًضا للمجتمع والمشتركین في جمع  بالعنف الجنسي 

المعلومات. 
 

یجب النظر في مجموعة من القضایا األخالقیة والمتعلقة بالسالمة ومعالجتھا قبل البدء في أي تحقیق من ھذا القبیل. یمكن أن  •
یؤدي عدم القیام بذلك إلى إلحاق الضرر بالسالمة الجسدیة والنفسیة واالجتماعیة ألولئك الذین یشاركون ویمكن أن یعرض 

حیاتھم للخطر. 
 

 :إرشادات منظمة الصحة العالمیة
 https://www.who.int/reproduchealth/publications/violence/9789241595681/en/

 
اطلب من المشاركین العثور على شرح لما تعنیھ كل من ھذه المبادئ التوجیھیة في إرشادات منظمة الصحة العالمیة ورفع 

أیدیھم. یمكن أن یكون من المفید الحصول على حلوى لمكافأة اإلجابات الصحیحة! 
 
 

1. یجب أن تكون الفوائد التي تعود على المستجیبین أو المجتمعات من توثیق العنف الجنسي أكبر من المخاطر التي یتعرض • 
لھا المجیبون والمجتمعات. 

2. یجب أن یتم جمع المعلومات وتوثیقھا بطریقة تعرض المستجیبین بأقل قدر من المخاطر ، وتكون سلیمة من الناحیة • 
المنھجیة ، وتبني على الخبرة الحالیة والممارسات الجیدة. 

https://www.who.int/reproduchealth/publications/violence/9789241595681/en/
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3. یجب توفیر الرعایة األساسیة والدعم للناجین / الضحایا محلیًا قبل الشروع في أي نشاط قد یتضمن إفشاء األفراد لمعلومات  •
حول تجاربھم مع العنف الجنسي. 

4. إن سالمة وأمن جمیع المشاركین في جمع المعلومات حول العنف الجنسي ھي مصدر قلق بالغ ، ویجب رصدھا باستمرار • 
 .في حاالت الطوارئ على وجھ الخصوص

5.یجب حمایة سریة األفراد الذین یقدمون معلومات عن العنف الجنسي في جمیع األوقات. • 
6.یجب على أي شخص یقدم معلومات حول العنف الجنسي أن یعطي موافقة مستنیرة قبل المشاركة في نشاط جمع البیانات. • 
7.یجب اختیار جمیع أعضاء فریق جمع البیانات بعنایة وتلقي التدریب المتخصص المناسب والكافي والدعم المستمر. • 
8.یجب وضع ضمانات إضافیة موضع التنفیذ إذا كان األطفال (أي األطفال الذین تقل أعمارھم عن 18 عاًما) سیخضعون • 

لجمع المعلومات. 
  •

عندما تحصل على الموافقة المستنیرة ، ورعایة الناجین ودعمھم ، والتدریب المتخصص ، الحظ أن المقابالت واإلحالة • 
الواعیة بالصدمات مھمة لجمع البیانات مباشرة مع متلقي المساعدات في سیاق االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي / العنف 

القائم على النوع االجتماعي. ینطبق ھذا أكثر على نقطة استبیان التوزیع ، ومسح األسرة ، ومناقشات مجموعة التركیز. 
 • 
النقاط الرئیسیة: • 
 •تطرح الطبیعة الحساسة للغایة للعنف الجنسي مجموعة فریدة من التحدیات ألي نشاط لجمع المعلومات. • 
 • 
 •یمكن أن یؤدي عدم معالجة توصیات منظمة الصحة العالمیة إلى إلحاق الضرر بالسالمة الجسدیة والنفسیة واالجتماعیة لمن • 

 .یشاركون ویمكن أن یعرض حیاتھم للخطر
•  

 •یجب أن یُظھر أعضاء فریق البحث فھًما للطرق التي یمكن أن تزید التقییمات من خاللھا العنف ضد النساء والفتیات ویجب • 
أال تستھدف الناجین عمًدا عند جمع المعلومات من أفراد المجتمع. 
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الملحق 7: الجدول التخطیطي للتوزیع 
 

یمكن أن یساعد الجدول التخطیطي للتوزیع الجھات الفاعلة في المساعدة على االستعداد للتوزیعات ، ودمج توصیات المعونة 
َّمكنة ، وتخطیط أنشطة المراقبة مع أدوات مراقبة ما بعد التوزیع. یحتوي جدول بیانات التخطیط على عالمتي تبویب ، األولى  ُلم ا
للمساعدة في التخطیط للجدول الزمني للتوزیع ، بما في ذلك تفاصیل حول عدد متلقي المساعدات (الجنس / العمر المفصولین) 
الذین سیتم استھدافھم ، وفي أي أیام ، وعدد األیام التي یجب أخذ عینات منھا لما بعد- مراقبة التوزیع. تقسم عالمة التبویب الثانیة 
المكونات المختلفة لتخطیط التوزیع إلى فئات مختلفة ، بحیث یمكن لفریق التخطیط ملء كل صف بتفاصیل التخطیط ذات الصلة 
حول العناصر التي یتم توزیعھا ، واستراتیجیة االستھداف والتعبئة ، وطریقة التوزیع ، وأنشطة مراقبة التوزیع. یمكن العثور 

على جدول البیانات في جدول بیانات تخطیط التوزیع في محرك األقراص المشترك عبر اإلنترنت ھنا. 
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	3.  ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﺳرﺎﻤﻣ 
	4. ﻮﺑﻮﻛ جذﻮﻤﻧ ﻒﯾﺮﻌﺗ 
	5. ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ةادأ رﺎﺒﺘﺧا 
	6. ﻮﺑﻮﻛ ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺔﺴﻠﺟ 
	7. ﺔﻓﺪﮭﺘﺴﻤﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﺔﺴﻠﺟ 
	8. ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا 


	 ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا لوﺪﺟ :1.3 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ نﺄﺸﺑ تﺎﮭﯿﺟﻮﺗ :1.4 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	ﻞﺴﻛإ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻒﯿﻈﻨﺗ: 
	تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻒﯿﻈﻨﺗ :ﻰﻟوﻷا ةﻮﻄﺨﻟا
	تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﯾﺰﺨﺗ :ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﻮﻄﺨﻟا 
	تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ :ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةﻮﻄﺨﻟا

	 ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻞﯿﻠﺤﺗ تﺎﻧﺎﯿﺑ لوﺪﺟ :1.5 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ لﻮﺣ ﺰﺟﻮﻣ ﺮﯾﺮﻘﺗ جذﻮﻤﻧ :1.6 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻢﯿﯿﻘﺗ - ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺪﺻﺮﻟاﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻋ ﺺﺨﻠﻣ 
	ﺔﻣﺎﻋ ةﺮﻈﻧ 
	ﺞﮭﻨﻟا: 
	ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻋ ﺺﺨﻠﻣ 



	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا :2 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا ةادأ :2.1 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا - ﻦﯿﻜﻤﺘﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑﺪﯿﻓﻮﻜﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻼﻟ ﺔﻔﯿﻜﻣ-19 
	ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟاو ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا: 
	ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ
	أ .ﻦﻜﺴﻤﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻣ 
	نﺎﯿﺒﺘﺳﻻا .ب 


	13 لاﺆﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﻒﻨﻌﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺗ :ةادأ ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا ةادأ ﻖﺤﻠﻣ

	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا ةادﻷ ﻮﺑﻮﻛ جذﻮﻤﻧ ماﺪﺨﺘﺳا :ب1.2 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا ةادأ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺮﯿﺴﯿﺘﻟ ﻞﯿﻟد :2.2 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	ﺎﻘﺒﺴﻣ ﺎھﺮﯿﻀﺤﺗ بﻮﻠﻄﻤﻟا داﻮﻤﻟا : 
	لوﻷا مﻮﯿﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ 
	 ةادﻷا ضاﺮﻌﺘﺳاو ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻋ ةﺮﻈﻧو ضﺮﻐﻟا + ﺐﯿﺣﺮﺘﻟا .1
	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا ﺶﻗﺎﻧ
	 ؟ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا ﻮھ ﺎﻣ :ضﺮﻌﺘﺳا
	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا ﺮﯾﺮﻘﺗ ﺔﺑﺎﺘﻛو تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ﺔﻠﺜﻣأ ضﺮﻋا

	2. ﺔﻣﻼﺴﻟا تارﺎﺒﺘﻋاو ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا تارﺎﺒﺘﻋﻻا 
	 ﺔﻨﻠﻌﻤﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا

	3. ةادﻷا رﺎﺒﺘﺧا 
	ﺔﺴﻠﺠﻟا ﻦﯾﺮﻤﺗ 

	4. ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا 
	 ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﯾﺮﻤﺗ
	 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا صﻼﺨﺘﺳإ
	 ادﺪﺠﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا صﻼﺨﺘﺳإ
	 ﻲﻋﺎﻤﺠﻟا ﻞﻤﻌﻟا
	 ﺢﺋﺎﺼﻨﻟا

	 نﺎﯿﺒﺘﺳﻻا ةرادإ ﻲﻓ ﺔﻘﻠﻌﻤﻟا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا ضاﺮﻌﺘﺳا .5
	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا تﺎﯿﺘﺴﺟﻮﻟ / ﻂﯿﻄﺨﺗ .6 
	7. تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا صﻼﺨﺘﺳاو مﺎﺘﺘﺧﻻا


	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ تﺎﻧﺎﯿﺒﺘﺳا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا لوﺪﺟ 2.3 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻞﯿﻠﺤﺗ نﺄﺸﺑ تﺎﮭﯿﺟﻮﺗ :2.4 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 تاودأ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻒﯿﻈﻨﺗﻮﺑﻮﻛ: 
	تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻒﯿﻈﻨﺗ :ﻰﻟوﻷا ةﻮﻄﺨﻟا
	تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ .ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﻮﻄﺨﻟا
	ﻞﺴﻛإ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟاو تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻒﯿﻈﻨﺗ: 
	تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻦﯾﺰﺨﺗ  :ﻰﻟوﻷا ةﻮﻄﺨﻟا
	تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻒﯿﻈﻨﺗ :ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﻮﻄﺨﻟا
	تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ .ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ةﻮﻄﺨﻟا

	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا لﻮﺣ ﺮﯾﺮﻘﺗ جذﻮﻤﻧ :2.5 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺎﯿﺒﺘﺳا - ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺪﺻﺮﻟاﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻋ ﺺﺨﻠﻣ 
	ﺔﻣﺎﻋ ةﺮﻈﻧ 
	 ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟا
	ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻋ ﺺﺨﻠﻣ 
	تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا 



	 ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ﺮﺳُﻷا ءﺎﺼﻘﺘﺳا :3 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ﺮﺳُﻷا ءﺎﺼﻘﺘﺳا ةادأ :3.1 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	ﺔﻨﻠﻌﻤﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟاو ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا
	ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ 
	أ .ﻦﻜﺴﻤﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻣ
	؟ﻦﻜﺴﻤﻟا ﻦﻋ لوﺆﺴﻤﻟا ﺺﺨﺸﻟﺎﺑ ﻚﺘﻗﻼﻋ عﻮﻧ ﺎﻣ .4 
	ب- ﺔﯾﺮﺣﺔﻛﺮﺤﻟا 
	A. ﻞﻘﻨﺘﻟا ﺔڍ�ﺣ
	 تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا .د
	E. ءﺎﻔﺘکﻻاو ﻞـڍﺠﺴـڌﻟا 
	F. ﺔﻣﻼﺴﻟاو فﻮﺨﻟا
	دودﺮﻟاو ىوﺎـکﺸﻟا
	مﺎﺘﺨﻟا 

	لوﻷا مﻮﻴﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ 
	1. ﺔﻣﺎﻋ ةﺮﻈﻧو ﺐڊﺣﺮﺗ 
	2. ﻂڊاﺮﺑ ﻒڍدﻌﺘﻟاKOB 
	 ﻖﻴﻀﻟﺎڊ رﻮﻌﺸﻟﺎڊ ﻢـكـﺤﺘﻟاو تﻻﺎﺣﻹاو تﺎڊﻗﻼﺧﻷ ا لﺎﺧدإ .3
	4. ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا 
	 2 ﺔﺳرﺎﻣﻣﻟا تﺎھوﯾرﺎﻧﯾﺳ 5
	 تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا صﻼﺧﺗﺳا

	 مﺎﺗﺧﻟاو تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا صﻼﺧﺗﺳا .6

	 يﺎـڎﻟا مﻮﻴﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
	1. لوﻷا مﻮﻴﻟا ﺺﺨﻠﻣ ،ﺐڊﺣﺮﺗ 
	2. ﺔﻘﻟﺎﻌﻟا ﺎڍﺎﻀﻘﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ 
	 2 ﺔڊـڊڍرﺪﺘﻟا تﺎﻫﻮڍرﺎﻨـڍﺴﻟا
	 2 تﺎﻫﻮڍرﺎﻨـڍﺴﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ � ﺔﻌڊﺎﺘﻣ

	3. ڊﻄﺨﺘﻟاﺔڊﻔﺗﺎﻫ تﺎﺣﻮﺴﻤﻟ ﻂ 
	 ﺎﻬﻗﻼﻏإو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا صﻼﺨﺘﺳا ، ﺔڊﺴـڍﺋﺮﻟا طﺎﻘﻨﻟا ﺔﺻﻼﺧ



	 ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا ةﺮﺳﻷا ءﺎﺼﻘﺘﺳا ﻊﺒﺘﺗو ﻂﯿﻄﺨﺗ لوﺪﺟ :3.3 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا ةﺮﺳﻷا ءﺎﺼﻘﺘﺳا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺔﻄﺧ جذﻮﻤﻧ :3.4 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا ةﺮﺳﻷا ءﺎﺼﻘﺘﺳا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺔﻄﺧ جذﻮﻤﻧ :3.5 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا ةﺮﺳﻷا ءﺎﺼﻘﺘﺳا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻞﯿﺠﺴﺗو ﺮﺼﺣ ﻞﯿﻟد :3.6 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا ةﺮﺳﻷا ءﺎﺼﻘﺘﺳا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻞﯿﻟد :3.7 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 :تارﯾﻐﺗﻣﻟا ددﻌﺗﻣ لﯾﻠﺣﺗ

	 ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا ةﺮﺳﻷا ءﺎﺼﻘﺘﺳا تﺎﺳرﺎﻤﻣ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ :3.8 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا ةﺮﺳﻷا ءﺎﺼﻘﺘﺳا ﺺﺨﻠﻣ ﺮﯾﺮﻘﺗ جذﻮﻤﻧ :9-3 ﻖﺤﻠﻤﻟا 
	 ﻲﺷﯾﻌﻣﻟا ةرﺳﻷا ءﺎﺻﻘﺗﺳا - ﻊﯾزوﺗﻟا دﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﺑﻗارﻣ 
	 ﺞﺋﺎﺗﻧﻟا صﺧﻠﻣ
	 صﺧﻠﻣ
	 ﺔﯾﺟﮭﻧﻣﻟا
	تادوﺟوﻣﻟا 
	ﺔﻧﯾﻌﻟا فﺻو 


	تﺎﯾﺻوﺗﻟا 


	 زﯾﻛرﺗﻟا ﺔﻋوﻣﺟﻣ تﺎﺷﻗﺎﻧﻣ :٤ ﻖﺣﻠﻣﻟا
	 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ةادأ :4.1 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	ﻊﯾزوﺗﻟا دﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﺑﻗارﻣﻟ ﺔﻟدﱠﻌﻣ ةُادأ -نﯾﻛﻣﺗﻟا تادﻋﺎﺳﻣ زﯾﻛرﺗﻟا ﺔﻋوﻣﺟﻣ ﺔﺷﻗﺎﻧﻣ لﯾﻟد 
	دﻋأ ، أدﺑﺗو ﺔﻋوﻣﺟﻣﻟا ﻊﻣﺗﺟﺗ نأ درﺟﻣﺑ :ﻰﻠﻋ دﯾﻛﺄﺗﻟا 
	:ﻰﻠﻋ ﻖﻓاوأ 
	:تﺎظﺣﻼﻣﻟا نﯾودﺗﻟ نذﻹا بﻠطا 
	 (ﺔﻘﯾﻗد 45-30) "ةرﯾﺻﻘﻟا تﻻﺎﻘﻣﻟا" وأ ﺔﺣوﺗﻔﻣﻟا صﺻﻘﻟا :3 ءزﺟﻟا
	ﻣﻠﻟ تاوطﺧدﻋﺎﺳ: 
	صﺻﻘﻟا: 
	 جﺎﺗﻧﺗﺳا 


	 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ ةادأ ﻰﻠﻋ ﺐﯾرﺪﺘﻠﻟ ﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻞﯿﻟد :4.2 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	ٍ ﺎﻘـڊﺴﻣ ﺎﻫ�﮵ﻀﺤﺗ بﻮﻠﻄﻤﻟا داﻮﻤﻟا
	 لوﻻا مﻮﻴﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ
	1. ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺷرﻮﻟ ﺔﻣﺪﻘﻣو ﺐـڍﺣﺮﺗ 
	2. ﺔـڍﺳﺎﺳﻷا ﻢـڍﻫﺎﻔﻤﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ 
	3. ﮵�ﻛ�ﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦڍرﺎﻤﺗ ﻞﻀﻓأ ﮳﮵


	 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﺒﺘﺗو ﻂﯿﻄﺨﺗ لوﺪﺟ :4.3 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻞﯿﻠﺤﺗ تادﺎﺷرإ :4.4 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ لوﺪﺟ :4.5 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺰﺟﻮﻤﻟا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا جذﻮﻤﻧ :4.6 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 زﯾﻛرﺗﻟا ﺔﻋوﻣﺟﻣ تﺎﺷﻗﺎﻧﻣ - ﻊﯾزوﺗﻟا دﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﺑﻗارﻣ
	 ﺞﺋﺎﺗﻧﻟا صﺧﻠﻣ
	 ﺔﯾﺟﮭﻧﻣﻟا
	 تﺎﻣدﺧﻟا ﻰﻟإ لوﺻوﻟاو ، ىوﺎﻛﺷﻟا نﻋ غﻼﺑﻹاو ، نﯾﯾﺳﻧﺟﻟا ءادﺗﻋﻻاو لﻼﻐﺗﺳﻻا رطﺎﺧﻣ
	تﺎﯾﺻوﺗﻟا 



	 ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا جذﻮﻤﻧ :5 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻊــــڍزﻮﺘﻟا ﺪﻌڊ ﺎﻣ ﺔـڊﻗاﺮﻤﻟ ﺔﻟﺪﻌﻣ تاودأ -ن ﻜﻤﺘﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻣ
	 �ﻛ�ﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ تﺎﺸﻗﺎﻨﻣ / ة�ﻷا ﺢﺴﻣ �ﻋ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا ﮳﮵﮵
	 ة�﮵ﻨـڌﺴﻤﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟاو قﻼﺧﻷا
	 ﻞﻀﻓأ ﺖﻗو
	 ﺔـڍﻈﻔﻠﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا


	 ﺔﻣﻼﺴﻟاو ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا تارﺎﺒﺘﻋﻻا ﻰﻠﻋ ﺐﯾرﺪﺘﻟا :6 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻊﯾزﻮﺘﻠﻟ ﻲﻄﯿﻄﺨﺘﻟا لوﺪﺠﻟا :7 ﻖﺤﻠﻤﻟا




