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قائمة املصطلحات

أي تأثري ضار كبري عىل رفاهية الطفل الجسدية أو النفسية أو العاطفية يؤثر عىل منو الطفل 

العاطفية و / أو اإلهامل و / أو  ناتًجا عن اإلساءة الجسدية أو  الصحي، وقد يكون الرضر 

االعتداء أو االستغالل الجنيس.

الرضر

أحداث مادية أو ظاهرة طبيعية أو نشاط برشي يحتمل/تحتمل أن يكون/تكون ضار/ة وقد 

يتسبب/تتسبب يف خسائر يف األرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى أو أرضار باملمتلكات 

بعض  بيئي.  رضر  أو  واقتصادي  اجتامعي  اضطراب  أو  والخدمات  العيش  سبل  فقدان  أو 
التعريفات تشري إىل الخطر عىل أنه أخطار ميكن توقعها ولكن ال ميكن تجنبها.1

الخطر

عوامل بيئية أو تجارب أو سامت فردية تزيد من احتامل حدوث نتيجة سلبية ما.2 عوامل الخطر

تؤثر عىل النتائج التنموية اإليجابية بشكل عام بغض النظر عن املخاطر. عندما تكون عوامل 

الحامية هي التأثريات التي تخفف أو تقلل من التأثري السلبي لعوامل الخطر، فإن العوامل 

التعرض  النظر عن  بغض  اإليجابية  النتائج  تعزز  التأثريات  بعض  أن  فكرة  تسرتعي  املحفزة 

للمخاطر أو مستوى الخطر.

العوامل املحفزة

تخلق توازنًا يف عوامل الخطر وتعمل عىل التخفيف من حدتها وتقلل من قابلية تأثر الطفل 
بها ومن احتامل حدوث نتيجة غري مرغوب فيها.3

عوامل الحامية

التعامل  عىل  القدرة  هي  الصمود  عىل  القدرة  اإلنساين،  العمل  يف  الطفل  حامية  مجال  يف 

مع  بنجاح  التكيف  ما عىل  دينامييك  نظام  قدرة  إىل  وتشري  واألزمات،  والشدائد  املحن  مع 

عوامل  من  مبجموعة  وتتأثر  منوه،  أو  بقائه  أو  النظام  ذلك  وظيفة  تهدد  التي  التحديات 

الحامية املوجودة ضمن البيئة االجتامعية للطفل والتي يجب تعزيزها بحيث تفوق املخاطر. 

هذه العوامل تشمل خصائص فردية وعوامل خارجية اجتمعت لتتجسد بطرق ذات مغزى 

مثل حل  الحياتية  واملهارات  التكيف  وآليات  العيش  سبل  تنوع  مثل:  الثقافية  الناحية  من 

املشكالت والقدرة عىل البحث عن الدعم والدافع والتفاؤل واإلميان واملثابرة والحنكة. وبينام 

يُنظر إىل القدرة عىل الصمود عىل أنها سمة أو نتيجة، فهي عىل األرجح عملية قامئة يف سلسلة 

متصلة قد تكون موجودة بدرجات متفاوتة عرب مجاالت متعددة يف الحياة4، وقد تتغري نتيجة 

لتفاعل الطفل مع بيئته.5 

القدرة عىل الصمود

تشري إىل احتاملية ظهور انتهاكات لحقوق األطفال وتهديدات متصلة بها تتسبب يف إلحاق 

االنتهاكات  نوع  االعتبار  بعني  املخاطر  تأخذ  الطويل.  أو  القصري  املدى  عىل  بهم  الرضر 

والتهديدات وكذلك قابلية تأثر األطفال بها وقدرتهم عىل الصمود يف وجهها، وميكن تعريف 

النظر فيها ضمن  التأثر ويجب  الخطر والتهديد وقابلية  أنها مزيج من  الخطر عىل  عوامل 

اإلطار االجتامعي-اإليكولوجي.

الخطر

1 Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
2 Benard, 2004; Rutter, 1987; Werner & Smith, 1992  
نفسه 3 .املرجع 
4 Pietrzak & Southwick, 2011
5 Kim-Cohen & Turkewitz, 2012
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هو شخص أو يشء يحتمل أن يتسبب يف، أو يترصف بقصد، إلحاق اإلصابة أو الرضر أو الخطر 

أو األذى، سواء كان متصوًرا أو فعليًا. وقد يتجىل التهديد يف شكل سلوك أو مامرسات تنظيمية 

أو جامعية أو سياسات رسمية.

التهديد

تشري إىل الخصائص الفردية واألرسية واملجتمعية واالجتامعية التي تقلل من قدرة األطفال 

عىل تحمل اآلثار السلبية لالنتهاكات التي تطال حقوقهم والتهديدات التي تتعرض لها هذه 

الحقوق. غالبًا ما تكون قابلية التأثر خاصة بكل شخص وبكل وضع وكذلك باملوقع الجغرايف 

والتوقيت.

قابلية التأثر

Giovanni Diffidenti UNICEF 2013
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ملاذا نحدد عوامل الخطر والحماية؟

ورفاههم وكذلك  األطفال وسالمتهم  املعدية، صحة  األمراض  والرصاعات وتفيش  الطبيعية  الكوارث  ذلك  مبا يف  اإلنسانية،  األزمات  تهدد 

صحة األرس واملجتمعات املحلية وسالمتها ورفاهها. تتعدد املخاطر التي يتعرض لها األطفال يف األوضاع اإلنسانية وقد تشمل االنفصال عن 

العائلة والتجنيد يف القوات أو الجامعات املسلحة واملشاركة يف أعامل خطرة واالعتداء الجسدي أو الجنيس واملرور بضائقة نفسية واإلصابة 

وحتى املوت.6 ويف الوقت نفسه، غالبًا ما يصبح األفراد )بخالف مقدمي الرعاية املبارشين( واإلجراءات والقوانني واملؤسسات والقدرات 

والسلوكيات التي تحمي األطفال وتقدم الدعم عرب “األعامر واملراحل” املختلفة من منوهم – واملعروفة بأنظمة حامية الطفل - ضعيفة 

أو غري فعالة.7 

تُفهم قابلية التأثر عموًما عىل أنها احتامل مواجهة نتيجة سلبية بناًء عىل وجود عوامل خطر محددة والقدرة عىل االستجابة أو التكيف 

مع عوامل الخطر هذه. غالبًا ما تنشأ قابلية التأثر بنتائج ضارة محددة عندما يواجه طفل ما عوامل خطر متعددة بينام يتوفر لديه عدد 

قليل من عوامل الحامية تحميه من عوامل الخطر هذه، مثل وجود مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة أو الوصول إىل التعليم أو األشخاص 

الداعمني املعنيني داخل األرسة أو خارجها.8 إذا تعرض طفل ما لعدد من عوامل الخطر يفوق عدد عوامل الحامية املتاحة له، فإن احتاملية 

تعرضه لنتيجة )نتائج( سلبية تكون أكرب، ولكن إذا كانت عوامل الحامية مساوية لعوامل الخطر أو تفوقها، فقد يبقى الطفل متمًعا بالرفاه 

حتى عند تعرضه للمحن والشدائد.

وحيث يتسم العمل الوقايئ بالتدخل قبل وقوع نتيجة غري مرغوب فيها، فمن الرضوري أن ترتكز الجهود الوقائية عىل فهم عوامل الخطر 

املوجودة يف كل مستوى من مستويات البيئة االجتامعية للطفل والتي قد تؤدي إىل نتيجة )نتائج( ضارة، وكذلك عىل عوامل الحامية التي 

ميكن أن تساعد يف التغلب عىل عوامل الخطر. من هذا املنظور، فإنه من الرضوري أن يتم تحديد عوامل الخطر والحامية وتقييمها عىل 

جميع مستويات اإلطار االجتامعي-اإليكولوجي.

الغرض من منهجية التحديد والترتيب التشاركية

إن الغرض من منهجية التحديد والرتتيب التشاركية هي متكني املامرسني العاملني يف مجال حامية الطفل يف العمل اإلنساين ورشكاء املجتمع 

املدين واألطفال واملجتمعات املحلية من تحديد عوامل الخطر والحامية املوجودة يف بيئة الطفل عىل جميع مستويات اإلطار االجتامعي-

اإليكولوجي. وتتمثل إحدى نقاط القوة التي تقدمها هذه املنهجية يف أن املشاركني هم من يحددون عوامل الخطر والحامية وأيًضا يلعبون 

دوًرا رائًدا يف ترتيب عوامل الخطر والحامية األكرث أهمية بالنسبة لهم حسب األولوية، وهذا بدوره ميكن أن يدعم اإلجراءات العملية. 

تشتمل املنهجية عىل تيسري املناقشات يف مجموعات الرتكيز بهدف تحديد عوامل الخطر التي تؤدي إىل نتائج ضارة وترتيبها حسب األولوية 

بشكل جامعي وكذلك تحديد عوامل الحامية التي تقلل من التعرض لعوامل الخطر وترتيبها حسب األولوية أيًضا بشكل جامعي.

منهجية التحديد والرتتيب التشاركية هي نهج يستخدم يف جمع البيانات ويتم فيه توجيه مجموعات من املشاركني املطلعني لتكوين إجابات 

ألسئلة محددة بطريقة تشاركية ومالمئة لألطفال. تعتمد املنهجية عىل كل من األساليب الكمية والنوعية لتوليد بيانات ثرية وسياقية ميكن 

عدها وترتيبها ومقارنتها عرب املجموعات أو داخلها، وتعزز العملية التشاركية إمكانية تسليط الضوء رسيًعا عىل عوامل الخطر والحامية 

املوجودة مع توفري فرصة إلجراء تحليل أعمق.

إن منع إلحاق األذى باألطفال أثناء األزمات اإلنسانية يتطلب العمل لتحديد عوامل الخطر التي تسبب أو تزيد من احتامل تعرض الطفل 

لنتيجة )نتائج( ضارة، وأيًضا عوامل الحامية التي تحمي الطفل من عوامل الخطر هذه. وسيؤدي وجود فهم أعمق لعوامل الخطر والحامية 

املوجودة يف السياق إىل تحسني:

1. مقدمة

تركز هذه الوثيقة التوجيهية عىل منهجية وعملية التحديد والرتتيب التشاركية، وال تقدم توضيًحا مفصًل للخطوات التي تؤدي إىل 

استخدامها، مثل اختيار املشاركني أو مؤهلت امليرسين أو وضع التيسري وموقعه. تعترب هذه الخطوات رضورية ويجب تنفيذها 

بطريقة مامثلة يف األساليب التشاركية األخرى.

6 Mansourian, 2020; Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019; Boothby et al., 2012
7 Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019
8 Werner & Smith, 1992
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تصميم التدخالت الربامجية، مبا يف ذلك الُنُهج الوقائية،. 1

تحديد أولويات االستجابات املناسبة، مبا يف ذلك املامرسات القامئة عىل نقاط القوة التي تحول دون وقوع النتائج الضارة التي تؤثر . 2

عىل األطفال، وذلك قبل حدوثها،

تحديد األطفال واألرس ممن هم بحاجة إلرشاكهم يف الربامج بطريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت،. 3

تحديد اآلليات القامئة التي ترعى األطفال وتحميهم عىل مستوى املجتمع املحيل، و. 4

إعادة تقييم عوامل الخطر والحامية أو مراقبتها مع مرور الوقت.. 5

واألهم من ذلك أن هذه املنهجية تساعد يف تحديد عوامل الحامية التي غالبًا ما تكون غري مرئية أو ال يتم أخذها يف االعتبار عند تبني 

نهٍج موجٍه نحو العجز أو املشكالت، مثل أهمية الصداقات واالعتبارات الدقيقة للعالقات بني مقدم الرعاية والطفل والعالقات بني املجتمع 

املحيل والطفل والروحانية والتي تلعب جميعها دوًرا أساسيًا يف منع إلحاق األذى باألطفال.

أمًرا  وترتيبها  والحماية  الخطر  عوامل  تحديد  يعتبر  ملاذا 
مهًما وضرورًيا؟

السببية  اآلليات  لتنوع  نظرًا  تحديًا  الوقاية يشكل  برامج  الطفل يف  الناجمة عن عمليات حامية  الضارة  بالنتائج  التأثر  قابلية  تقييم  إن 

واملسارات املؤدية إىل النتائج الضارة وتعقيد هذه اآلليات واملسارات. من خالل االنخراط التشاريك مع املجتمع املترضر، مبا يف ذلك األطفال 

ومقدمي الرعاية وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني، ستساعد هذه املنهجية يف تحديد وفهم عوامل الخطر املرتبطة بنتائج ضارة محددة 

وكذلك عوامل الحامية املوجودة يف السياق، كام أنها ستمكن من صياغة معايري لتحديد األطفال املعرضني لنتائج ضارة محددة وهذه املعايري 

ميكنها دعم إجراءات الوقاية من الرضر قبل وقوعه.

والحماية  الخطر  عوامل  لتحديد  املنهجية  هذه  استخدام  يمكنه  الذي  من 
وترتيبها حسب األولوية؟

من املحتمل أن يظهر هذا التمرين أن بعض املخاوف األكرث إلحاًحا واملتعلقة بحامية الطفل هي مخاوف متجذرة يف قضايا أكرب وتقع 

خارج نطاق برامج حامية الطفل، مثل الضعف االقتصادي أو االضطرابات االجتامعية أو السياسية أو األعراف االجتامعية الضارة. ال توجد 

حلول سهلة لهذه التحديات لكنها تسلط الضوء عىل الحاجة إىل تعزيز التكامل بني القطاعات. وعىل وجه الخصوص، ونظرًا ألن العمل 

الوقايئ ذو طبيعة متعددة القطاعات، فإن هذه املنهجية تعترب مهمة لجميع الجهات اإلنسانية الفاعلة يف مجال حامية الطفل باإلضافة 

إىل الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة مثل املوظفني الحكوميني وأخصائيي الصحة العقلية ومقدمي الخدمات الصحية وموظفي قطاع 

التعليم واملجتمعات الدينية واملنظامت املجتمعية املحلية ومقدمي الخدمات الذين يهدف عملهم بشكل مبارش أو غري مبارش إىل تعزيز 

رفاه األطفال ومنوهم الصحي.

متى يجب تحديد عوامل الخطر والحماية؟

يجب تحديد عوامل الخطر والحامية يف الحاالت التالية:

أثناء مرحلة تقييم وتحليل الوضع لغرض توجيه عملية تخطيط الربامج وتصميمها،	 

عندما يكون هناك تغيري يف الوضع اإلنساين، مثل احتدام النزاع املسلح، و	 

عند وقوع حدث إنساين جديد يف أزمة ممتدة بالفعل، مثل كارثة طبيعية أو تفيش مرض معدي، لتقييم ما إذا كانت هناك عوامل 	 

خطر جديدة أو ما إذا كانت عوامل الحامية املوجودة قد أصبحت أضعف.
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ملاذا يعتبر فهم السياق مهًما؟

تتنوع املسارات املؤدية إىل النتائج الضارة التي تواجه حامية الطفل، وستختلف عوامل الخطر التي قد تؤدي إىل نتيجة ضارة محددة 

فهمنا  وكلام  واإلعاقة.  والجنس  العمر  مثل  املركبة،  العوامل  عىل  اعتامًدا  أيًضا  والحامية  الخطر  عوامل  تختلف  قد  السياق.  بحسب 

السياق بشكل أفضل، كلام أصبحنا أكرث استعداًدا لتيسري مناقشات مجموعات الرتكيز الهادفة والغنية باملعلومات.

كيف يمكن استخدام هذه املنهجية؟

ميكن استخدام منهجية التحديد والرتتيب التشاركية يف مجموعة من الظروف واألوضاع حسب املوارد املتاحة، مبا يف ذلك استخدامها 

كجزء مام ييل:

إجراء املسوح عىل مستوى السكان، مثل التقييم الرسيع لحامية الطفل أو تقييم االحتياجات بشكل مشرتك أو متعدد القطاعات، أو 	 

كأداة قامئة بذاتها لتوجيه ودعم عملية تصميم الربامج والقياس والتقييم املسبق أو قبل إجراء املسوح عىل مستوى السكان لتوجيه 	 

ودعم عملية تصميم األسئلة.

فيها  تشتد  التي  الجغرافية  للمناطق  الربامج  توجيه  ألغراض  املهمة  البيانات  لجمع  السكان  مستوى  عىل  املسوحات  استخدام  ميكن 

بالسياق  الخاصة  السلبية  للنتائج  املعرضني  أو  تعرضوا  الذين  األطفال  انتشار  توليد معلومات عن  الربامج من خالل  إىل هذه  الحاجة 

وأيًضا االستعالم عن عددهم وخصائصهم. 

عوامل الخطر والحماية العامة

من األهمية مبكان عدم النظر يف عوامل الخطر مبفردها، بل يجب تقييمها باالقرتان مع عوامل الحامية التي ميكن أن تؤثر عىل قابلية 

التأثر بنتيجة سلبية ما. ونظرًا ألن األطفال يشاركون يف عملية تنمية ديناميكية، فمن الرضوري تعزيز و / أو استعادة عوامل الحامية 

التي تعزز رفاه األطفال واألرس وتعزز قدرتهم عىل الصمود يف البيئات اإلنسانية. إن تحديد ماهية عوامل الحامية هذه يشكل الخطوة 

األوىل يف إعادة ترسيخ هذه العوامل.

اإلنسانية،  األزمات  أثناء  تواجهها  التي  للغاية  السلبية  التجارب  من  الرغم  الحامية عىل  عوامل  األرس عىل  العديد من  تحافظ  يف حني 

أو استعادة  التكيف  أو األرسة عىل  الطفل  الحفاظ عىل قدرة  الخطر املوجودة من أجل  الحامية أن تفوق عوامل  فمن املهم لعوامل 

هذه القدرة. عىل سبيل املثال، قد يكون األوالد املراهقون الذين يعيشون يف مجتمع قريب من جامعة مسلحة )عامل خطر( وحيث ال 

يوجد الكثري من خيارات التعليم الرسمي أو غري الرسمي املتاحة )عامل خطر( عرضة ملخاطرة التجنيد. لكن يف األرس التي يوجد فيها 

مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة )عامل حامية( وتتمتع بعالقات أرسية وثيقة وداعمة )عامل حامية(، فقد يؤدي ذلك إىل حامية 

الطفل من مخاطر التجنيد. كل مجتمع محيل وكل ثقافة لديها آليات تستخدمها لفهم عمليات الحامية والحفاظ عليها ودعمها، ومن 

الرضوري العمل مع املجتمع املحيل لفهم ماهية عوامل الحامية.

توجد العديد من املسارات التي تقود إىل تحقيق نتائج ضارة يف عمليات حامية الطفل أثناء األزمات اإلنسانية. وحتى اآلن، ال توجد 

هذه  ألن  محددة  نتائج  تقييم  يف  إليها  االستناد  ميكن  تجريبيًا  منها  التحقق  تم  معيارية  عوامل حامية  أو  عوامل خطر  مجموعة  أي 

العوامل تخص سياقًا بعينه إىل درجة كبرية، ولكن هناك عوامل خطر وحامية “عامة” من املحتمل أن تكون ذات صلة بالسياق الذي 

تعيش فيه.9 يف حني سيقوم األطفال ومقدمو الرعاية وأعضاء املجتمع املحيل وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني يف سياقك بإعالمك 

بعوامل الخطر والحامية القامئة، إال أنه من املهم أيًضا أن تكون عىل دراية بعوامل الخطر والحامية العامة ألنها ميكن أن تكون مبثابة 

الدليل الذي يوجه هذا التمرين. 

القامئة ليست شاملة ومن  النفيس االجتامعي. هذه  النفسية والدعم  الطفل والصحة  9  -هذه عوامل مشرتكة تم تحديدها عرب تخصصات مختلفة، مثل علم منو 
املدرجة فيها يف سياقك، فهي مجرد دليل ميكن تعديله حسب الرضورة. العوامل  تتمكن من تحديد جميع  أال  املحتمل 
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عوامل الحامية العامة10

الحصول عىل الرعاية يف مرحلة مبكرة من الحياة من قبل مقدمي رعاية ثابتني ومخلصني ورسيعي االستجابة. . 1

القدرة عىل تكوين عالقات هادفة مع شخص آخر واحد عىل األقل طوال الحياة والحفاظ عىل هذه العالقات. 2

القدرة عىل ضبط العواطف. 3

فرص تطوير القدرة عىل حل املشكالت والتعلم والتكيف. 4

فرص الكتساب املهارات واملعارف ومراكمتها وفًقا ملتطلبات الثقافة. 5

الوصول إىل تعليم فعال رسمي وغري رسمي . 6

فرص للمساهمة يف تعزيز رفاه األرسة واملجتمع املحيل مناسبة لعمر الطفل . 7

الشعور باحرتام الذات والكفاءة الذاتية. 8

القدرة عىل خلق / إيجاد مغزى للحياة. 9

فرص ملامرسة القدرة املتزايدة عىل الترصف بشكل مستقل وإصدار األحكام يف السياق الثقايف. 10

املشاركة يف الثقافة والطقوس وأنظمة اإلميان املجتمعية، مام يؤدي إىل الشعور باالنتامء. 11

األمل واإلميان والتفاؤل. 12

جدول 1: عوامل الحماية العامة

من الجدير ذكره أنه لوحظ وجود عوامل الحامية الواردة يف الجدول رقم 1 عرب مختلف التخصصات والثقافات لكنها ال تعكس بالرضورة 

مامرسات حامية فريدة من نوعها عىل املستوى الثقايف، ويجب أخذ تأثريات الحامية ذات األساس الثقايف بعني االعتبار، وميكن تكييف 

عوامل الحامية العامة املدرجة يف الجدول رقم 1 مع السياق الثقايف حسب الرضورة.

- الحظ أن هذه العوامل تعتمد إىل حد ما عىل بعضها البعض حيث يوفر الرقم 1 الرشوط املطلوبة للرقمني 2 و 3 والذين يوفران بدورهام الرشوط املسبقة الالزمة   10
8. استخدام الكلامت ‘فرص تطوير القدرات’ بداًل من ‘املهارات’ متعمد حيث تم استخدام هذه  4. وباملثل، فإن األرقام 5 و 6 و 7 تخلق الرشوط الالزمة للرقم  للرقم 

للبيئة. الفرد إىل كونها سامت  أنها خصائص متأصلة يف  العوامل عىل  لالنتقال من وصف  الكلامت كوسيلة 

Azizullah Karimi UNICEF 
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جدول 2: عوامل الخطر العامة

توجد أوجه اتساق ملحوظة يف عوامل الخطر املرتبطة بالنتائج الضارة لألطفال، وميكن فهم هذه العوامل عىل أنها عوامل خطر »عامة« 

أو مشرتكة. وكام هي الحال مع قامئة عوامل الحامية، تقدم القامئة الواردة يف الجدول رقم 2 نقطة انطالق مفيدة لتحديد عوامل الخطر 

الخاصة بالسياق.

عوامل الخطر العامة

البيئية قبل أو بعد . 1 الوالدة املبكرة أو التشوهات الخلقية عند الوالدة أو انخفاض الوزن عند الوالدة أو التعرض للسموم 

الوالدة

عدم الحصول عىل الرعاية من قبل مقدم رعاية ثابت ورسيع االستجابة واحد عىل األقل خالل السنوات املبكرة من العمر. 2

ضياع أو محدودية الفرص الالزمة لتطوير القدرة عىل حل املشكالت والتعلم والتكيف. 3

ضياع أو محدودية الفرص الالزمة الكتساب املهارات واملعارف ومراكمتها وفًقا ملتطلبات الثقافة. 4

عدم تلبية االحتياجات األساسية )مثل الوصول املحدود إىل التغذية الكافية واملأوى ومياه الرشب النظيفة واملالبس املالمئة . 5

للمناخ والرعاية الطبية(11 

االنفصال عن األرسة، بشكل مؤقت أو دائم، بسبب الوفاة أو عدم قدرة أحد الوالدين أو كليهام أو مقدمي الرعاية الرئيسيني . 6

النزاع املسلح أو الحرمان  املثال، نتيجة اإلبعاد القرسي أو السجن أو الرتحيل أو  عىل مواصلة رعاية األطفال )عىل سبيل 

الشديد أو االضطهاد أو اإلصابة أو املرض الجسدي أو النفيس(

التعرض للعنف الهيكيل أو االجتامعي أو العنف بني األشخاص )مبا يف ذلك العنرصية أو التمييز الطائفي أو العرقي والتهميش . 7

أو التمييز بني الجنسني أو العنف برعاية الدولة أو العنف املجتمعي أو العنف األرسي أو العنف الذي ميارسه رشيك حميم 

أو االعتداء الجسدي أو الجنيس أو العاطفي(

عدم الوصول، أو فقدان القدرة عىل الوصول، إىل التعليم الرسمي وغري الرسمي الفعال. 8

فقدان الروابط املجتمعية. 9

األعراف االجتامعية الضارة أو األعراف الضارة األخرى املرتبطة بالنوع االجتامعي. 10

غياب األطر القانونية واملعيارية التي تهدف إىل حامية األطفال من اإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف أو عدم إنفاذها. 11

النزوح نتيجة التهجري القرسي أو فقدان املسكن. 12

- قد تكون االحتياجات األساسية غري امللباة محدودة أو غري متوفرة بسبب طبيعة الوضع اإلنساين نفسه )مثل انعدام األمن الغذايئ أو عدم الوصول إىل املياه   11
الفقر  تلبيتها بسبب  تتم  القرسية(، ومن جانب آخر، قد تكون االحتياجات األساسية متاحة ولكن ال  الهجرة  املأوى بسبب  أو عدم توفر  الجفاف  أثناء فرتات  النظيفة 

وعدم توفر املال )الناتج عىل سبيل املثال عن استنفاد املدخرات أو نضوب الدخل أو ارتفاع تكاليف اإليجار أو استنفاد آليات التكيف األخرى أو عدم الوصول إىل 
التي تحصل عليها عادة  تلبية االحتياجات األساسية  الحرمان، بل يشمل قدرة األرسة عىل  الفقر وعدم توفر املال ال يشمل جميع أشكال  الرسمي(. الحظ أن  العمل  سوق 

من خالل رشائها من السوق أو من خالل توفريها بنفسها.

Wathiq Khuzaie UNICEF 2016
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قبل الرشوع يف تيسري عملية تحديد عوامل الخطر والحامية وترتيبها، من الرضورة مبكان تحديد املشاكل / املخاطر املتصلة بحامية الطفل 

يف السياق )عىل سبيل املثال، االنفصال عن األرسة وعاملة األطفال والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وما إىل ذلك( حيث 

يركز هذا التمرين عىل تحديد عوامل الخطر التي تسبب أو تزيد من قابلية التأثر بهذه العوامل وترتيبها حسب األولوية. ميكن تحديد 

املشاكل املتصلة بحامية الطفل من خالل إجراء مراجعة ثانوية للبيانات املوجودة أو إجراء تقييم رسيع لحامية الطفل أو استشارة الخرباء 

أو من خالل مناقشات مجموعات الرتكيز أو األنشطة التشاركية األخرى مثل رسم خريطة الجسم ورسم خريطة املخاطر واملوارد أو وضع 

تقويم موسمي أو إجراء الجوالت امليدانية.

تشاور مع أعضاء مجموعة تنسيق حامية الطفل يف سياقك لتفهم املشاكل الرئيسية املتصلة بحامية الطفل 

املوجودة يف السياق بشكل أفضل.

2. تحديد عوامل الخطر والحماية وترتيبها بأربع 
خطوات رئيسية

واقعيًا، قد تكون هناك العديد من املشاكل املقلقة املتصلة بحامية الطفل، وقد تختلف هذه املخاوف من مجموعة إىل أخرى ضمن املجتمع 

املحيل. قد ال يكون من املمكن معالجة جميع املشاكل املتصلة بحامية الطفل من خالل الربامج التي تقوم بتنفيذها، وبالتايل فإن إعطاء 

األولوية للمخاوف املتصلة بحامية الطفل التي تتفق الجهات الفاعلة املحلية وأعضاء املجتمع املحيل عىل أهميتها يعترب خطوة أساسية 

يجب اتخاذها قبل البدء يف هذا التمرين. للحصول عىل الدعم املطلوب ملساعدتك يف إعطاء األولوية للمشاكل املتصلة بحامية الطفل، راجع 

الدليل امليداين التأميل، حامية الطفل عىل مستوى املجتمع املحيل يف العمل اإلنساين.

مبجرد تحديد املشكلة )املشاكل( الرئيسية املتصلة بحامية الطفل، قم باستكامل هذا التمرين لتحديد عوامل الخطر والحامية املوجودة 

يف السياق الخاص بك لتحديد العوامل التي تسبب قابلية التأثر أو تزيد منها. إذا تم تحديد أكرث من مشكلة تتعلق بحامية الطفل، فمن 

املهم إكامل هذا التمرين لكل واحدة من هذه املشاكل ألنه يف حني أن بعض عوامل الخطر ستحدث بالتزامن مع بعضها البعض، فقد تكون 

هناك عوامل خطر مختلفة تزيد من قابلية التأثر بكل مشكلة محددة تتعلق بحامية الطفل. عىل سبيل املثال، إذا كان االنفصال عن األرسة 

والتجنيد هام املشكلتان األكرث انتشاًرا اللتان تهددان حامية الطفل يف سياقك، فقم بإجراء هذا التمرين لكل منهام عىل حدة. يف حني أن 

بعض عوامل الخطر التي تسبب االنفصال عن األرسة والتجنيد قد تكون هي نفسها، فإن بعض العوامل األخرى سيكون مختلًفا.

تتضمن عملية تحديد عوامل الخطر والحماية وترتيبها 
أربع خطوات رئيسية كما يلي:

الخطوة 1: إجراء مناقشات مجموعات الرتكيز

الخطوة 2: رتب عوامل الخطر وعوامل الحامية

الخطوة 3: تحليل النتائج وتفسريها

الخطوة 4: تحديد معايري املجموعات الفرعية أو املجموعات السكانية الفرعية من األطفال املعرضني للخطر

https://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/plan_international_-_field_guide_print_final.pdf?file=1&type=node&id=37906
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إجراء مناقشات مجموعات الرتكيز
مجموعات الرتكيز ستضم:

 أطفال

 مقدمي رعاية

 أعضاء من املجتمع )مبا يف ذلك القادة الدينيني وشيوخ املجتمع(، و

 أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين )مثل املامرسني العاملني يف مجال حامية الطفل واملوظفني الحكوميني واملوظفني اآلخرين يف القطاع، 

مبا يف ذلك مقدمي الخدمات(.

كل مجموعة يجب أن تكون لها مجموعة الرتكيز الخاصة بها، ويتمثل الهدف من مجموعات الرتكيز هذه يف تحديد عوامل الخطر التي 

تؤدي إىل نتيجة ضارة ما وكذلك عوامل الحامية املوجودة يف السياق.

يجب أن تتكون كل مجموعة تركيز مام مجموعه 7 إىل 10 مشاركني. حدد يف السياق ما إذا كان من الرضوري وجود نقاشات تقوم بها 

مجموعات تركيز تضم ذكوًرا وأخرى تضم إناثًا بشكل منفصل. وإذا كان من املمكن ضم الرجال والنساء البالغني مًعا، فيجب أن يكون هناك 

توازن يف العدد اإلجاميل - وهو 10-7 مشاركني - بني عدد املشاركني الذكور وعدد املشاركات اإلناث. نظرًا ألن عوامل الخطر والحامية قد 

تختلف بالنسبة للفتيان والفتيات والفئات العمرية املختلفة لألطفال، فإنه يوىص وبشدة بتيسري مجموعات تركيز منفصلة.

جدول 3: عينة تبني تكوين مناقشات مجموعات الرتكيز 

# عدد املشاركات 

اإلناث
# عدد املشاركني 

الذكور
# مجموعات الرتكيز # عدد مناقشات مجموعات 

الرتكيز يف كل موقع

10-7 10-7 أطفال )من الفئة العمرية 11-8( 2-1

10-7 10-7 أطفال )من الفئة العمرية 14-12( 2-1

10-7 10-7 أطفال )من الفئة العمرية 17-15( 2-1

10-7 10-7 مقدمو الرعاية  1

10-7 10-7 أعضاء من املجتمع املحيل 1

10-7 10-7
موظفون آخرون من القطاع ومامرسون 

يف مجال حامية الطفل
1

الخطوة
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تم تصميم أسئلة مناقشات مجموعات الرتكيز من أجل تحديد عوامل الخطر والحامية. ولتيسري هذه العملية:

سيوضح امليرس أن الهدف من املناقشة هو تحديد العوامل التي تؤدي إىل ]أدخل املشكلة املتصلة بحامية الطفل[ وفهم هذه العوامل.	 

بالنسبة ملجموعات الرتكيز التي تضم أطفااًل من جميع األعامر، وخاصة األطفال األصغر سًنا، فكر يف لعبة تلعبها يف بداية املجموعة 	 

املركزة ويف نهايتها لتشجيع األطفال عىل املشاركة ومساعدتهم عىل الشعور بالراحة.

سيقوم امليرس بكتابة كل عامل خطر وعامل حامية عىل حدة عىل لوح ورقي خاص بعوامل الخطر ولوح ورقي آخر خاص بعوامل 	 

الحامية أمام املشاركني يف مترين القامئة الحرة. يجب ترقيم العوامل بدًءا من الرقم 1 عىل كل لوح ورقي. يجب استخدام ألواح ورقية 

منفصلة لتحديد عوامل الخطر وعوامل الحامية لكل مستوى من مستويات اإلطار االجتامعي-اإليكولوجي: الفرد واألرسة واملجتمع 

املحيل واملجتمع ككل واألعراف االجتامعية والثقافية )عند الرضورة(. الحظ أن األطفال األصغر سًنا قد ال يتمكنون من تحديد املستوى 

الذي يوجد فيه كل عامل من عوامل الخطر وعوامل الحامية. فكر يف تخطي هذه الخطوة يف مجموعات الرتكيز املكونة من األطفال 

األصغر سًنا.

تأكد من أن العوامل دقيقة ومحددة قدر اإلمكان. عىل سبيل املثال، بداًل من كتابة ’الجنس‘ أو ’العمر‘ أو عوامل أخرى أكرث عمومية 	 

مثل ’العنف‘ أو ’التنمر‘، اكتب ’األوالد الذين ترتاوح أعامرهم بني 9 و 12 عاًما‘ و ’الفتيات الاليت ترتاوح أعامرهن بني 15 و 17 عاًما‘ 

و ’التنمر الذي ميارسه الطالب اآلخرون يف املدرسة‘ أو ’العنف الذي ميارسه الجريان يف املجتمع املحيل‘. كلام كانت عوامل الخطر أكرث 

تحديًدا ودقة، كلام زادت قدرتنا عىل تحديد نُُهج الربامج املناسبة. اخترب املشاركني عند الرضورة لتحديد مواصفات مجموعة األطفال 

األكرث عرضة للمخاطر وأسباب وجودهم ضمن هذه املجموعة. عىل سبيل املثال، إذا كان الحديث عن ’الفتيات‘، اسأل عام إذا كانت 

هناك فئة عمرية معينة من الفتيات أكرث تأثرًا.

الجدول رقم 2 عىل 	  الواردة يف  العامة  الخطر  الجدول رقم 1 وعوامل  الواردة يف  العامة  الحامية  أيًضا يف عرض عوامل  رمبا ترغب 

املشاركني ملساعدتهم يف إطالق العنان ألفكارهم أو سؤال املشاركني عام إذا كانت هذه العوامل ذات صلة بالسياق أو كيف ميكن 

تكييفها مع السياق.

تجد يف ملحق هذا الدليل منوذًجا الستبيان نقاشات مجموعات الرتكيز الذي يحتوي عىل املزيد من التعليامت.

واألهم من ذلك، ميكنك أيًضا التفكري يف تتبع مالحظاتك أثناء مناقشات مجموعات الرتكيز. عىل سبيل املثال، قد يعرب األطفال عن عوامل 

الخطر والحامية بشكل مختلف عن البالغني. استخدم مالحظاتك لتحديد عوامل الخطر أو الحامية أثناء املناقشات.
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رتب عوامل الخطر وعوامل الحامية
يف حال وجود قامئتني - قامئة عوامل الخطر وقامئة عوامل الحامية - ستناقش مع املجموعة مدى شيوع كل عامل من العوامل وأين أو عىل 

أي مستوى يوجد كل عامل من العوامل )مثل الفرد أو يف املنزل / األرسة أو املدرسة أو املجتمع املحيل أو املجتمع األوسع(. سيسهل هذا 

التمرين عملية تحديد أكرث مكان يوجد فيه كل عامل من عوامل الخطر أو الحامية، مام من شأنه أن يساعد يف توجيه األنشطة وتخصيص 

املوارد يف األماكن التي تشتد فيها الحاجة إليها. إن السؤال عن مدى توفر عوامل حامية محددة، ال سيام تلك التي تتصل بالخدمات واملواقع 

اآلمنة واألنشطة الرتفيهية وما إىل ذلك، يعترب مهاًم ألنه سيقدم لك مؤرًشا عىل عوامل الحامية ذات األولوية بالنسبة لألطفال واملجتمعات 

املحلية ومدى توافرها أو إمكانية الوصول إليها.

سيقوم املشاركون بعد ذلك برتتيب العوامل من األعىل إىل األدىن حسب حجم الدور الذي يلعبه كل عامل يف التسبب يف املشكلة املتصلة 

بحامية الطفل.

سرياجع امليرس كل عامل من العوامل ويستفرس عن مدى شيوعه:

ميكن أن تشمل اإلجابات: ليس شائًعا عىل اإلطالق أو شائع قليالً أو شائع إىل حد ما أو شائع غالبًا أو شائع جًدا. مبجرد أن تتوافق 	 

املجموعة عىل إجابة ما، سيكتب امليرس اإلجابة بجانب عامل الخطر أو الحامية عىل اللوح الورقي.

سيسجل مدون املالحظات اإلجابات عىل ورقة أو مبارشة يف ملف إكسل أو أداة تحليل بيانات أخرى.	 

أخريًا، اكتب كل عامل خطر وكل عامل حامية عىل ورقة منفصلة أو اعط مجموعة الرتكيز أغراًضا مختلفة ميكنهم استخدامها لتجسيد 

العوامل املختلفة. إن استخدام أغراض مختلفة خاصة مع مجموعات األطفال الصغار تعد طريقة للحفاظ عىل النشاط يف مجموعة الرتكيز 

بالوقوف  اختيار غرض لتجسيد كل عامل، وسيسمح ترتيب األغراض بطريقة معينة لألطفال  وعىل تعزيز املشاركة فيها. ميكن لألطفال 

والتحرك يف أرجاء الغرفة. اطلب من املشاركني ترتيب عوامل الخطر التي تسبب قابلية التأثر أو تؤدي إىل زيادتها فيام يتعلق باملشكلة 

املتصلة بحامية الطفل التي تتم مناقشتها من األعىل إىل األدىن حسب حجم الدور الذي يلعبه كل عامل يف التسبب يف املشكلة املتصلة 

بحامية الطفل )مبعنى آخر، مدى أهمية كل عامل يف إظهار املشكلة املتصلة بحامية الطفل(.

ثم اطلب من املشاركني أن يفعلوا اليشء نفسه مع عوامل الحامية وترتيبها من األعىل إىل األدىن حسب أهميتها يف منع حدوث نتيجة ما 

تتعلق بحامية الطفل أو التقليل من قابلية التأثر بهذه النتيجة.

مبجرد أن يقوم املشاركون برتتيب األغراض التي متثل كل عامل أو ترتيب الورق، اطلب من أعضاء املجموعة التأكيد عىل أنهم يتفقون جميًعا 

مع الرتتيب. اسأل عام إذا كان هناك أي خالفات أو وجهات نظر متباينة. وإذا تبني وجود اختالفات يف وجهات النظر، اطلب من املشاركني 

رشح السبب. أخريًا، اسأل أعضاء املجموعة عام إذا كان لديهم أي مساهامت أخرى إلضافتها قبل أن تشكرهم عىل مشاركتهم.

الخطوة2
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تحليل النتائج وتفسريها
مبجرد االنتهاء من مناقشات مجموعات الرتكيز، قم بتحليل النتائج وفرسها. سيساعدك إنشاء ملف إكسل بسيط إلدراج عوامل الخطر 

االجتامعي- النموذج  مستويات  من  مستوى  كل  تركيز ضمن  مجموعة  كل  به  أوصت  الذي  للرتتيب  تبًعا  تحديدها  تم  التي  والحامية 

اإليكولوجي )الفرد واألرسة واملجتمع املحيل واملجتمع ككل واملستوى الثقايف االجتامعي(، وكذلك شيوع العوامل وتوافر األصول واملوارد، 

كل ذلك سيساعدك عىل مقارنة العوامل املختلفة عرب املجموعات. باإلضافة إىل ذلك:

 سجل أية عوامل محددة تثريها جميع املجموعات، و

 الحظ ما إذا كانت هناك عوامل مل تطرحها جميع املجموعات.

هام: من املهم مالحظة أن عدد مرات إثارة عامل بعينه يف مجموعات الرتكيز ال يشري إىل مستوى أهميته، فقد يكون هناك عامٌل ما يُعترب 
من املحرمات يف السياق الثقايف وبالتايل ال يتم التحدث عنه عىل نطاق واسع. قد يعني أيًضا أن عاماًل معيًنا ال يُنظر إليه عىل أنه يعترب عامل 

خطر أو عامل حامية من قبل مجموعة معينة. عىل سبيل املثال، قد يتكون لدى املامرسني العاملني يف مجال حامية الطفل فهٌم بأن معياًرا 

جنسانيًا معيًنا ضاٌر، بينام قد ال يحدد املجتمع املحيل هذا املعيار عىل أنه معيار ضار أو ال يعتربونه من املعايري الضارة ذات األولوية، ويف 

املقابل قد يتم تسليط الضوء عىل عامل حامية يحدده املجتمع املحيل ولكن ال يحدده املامرسون العاملون يف مجال حامية الطفل الذين 

قد تكون لديهم دراية أقل بآليات التكيف املجتمعية املحلية أو التقليدية.

فكر يف إجراء تحليل موضوعي لعوامل الخطر والحامية املحددة. قد يتضمن ذلك فرز البيانات إىل موضوعات واسعة لفهم آراء املشاركني 

ووجهات نظرهم بشكل أفضل فيام يتعلق بعوامل الخطر والحامية املحددة ووفًقا للنموذج االجتامعي-اإليكولوجي حيث قد يساعدك 

هذا التحليل يف تحديد أنسب الُنُهج الربامجية.

ن األطفال وجهات نظر فريدة حول القضايا التي تؤثر عليهم، فقد يحددون عوامل الخطر االجتامعية وتلك التي تواجه الحامية  تذكر! ُيَكوِّ
والتي تتفاقم بسبب املواقف اإلنسانية، مثل اإليذاء أو سوء املعاملة يف املنزل أو إدمان الكحول أو مرور الوالدين بضائقة، وهذه العوامل 

ميكن أن يتغاىض عنها البالغون أو يقللون من شأنها ولكنها عوامل مهمة تجعل األطفال أكرث عرضة للتأثر بالنتائج السلبية.

ما الذي تعنيه هذه املعلومات؟

عندما تتبنى مجموعات مختلفة آراًء مختلفة حول عوامل الخطر الحاسمة، فيمكن أن يؤثر ذلك عىل املكان الذي تُخصص له املوارد ويتم 

آراء  آراء األطفال عن  الربامجية. وميكن أن يحدث اليشء نفسه عندما تختلف  بالتدخالت  باألولوية الستهدافه  يتمتع  أنه  تحديده عىل 

البالغني. ومن ثم، فمن األهمية مبكان تيسري مجموعات تركيز تتكون من مجموعات مختلفة من املشاركني.

ستساعدك هذه املعلومات أيًضا عىل فهم عوامل الحامية التي تُعطى األولوية من قبل األطفال ومقدمي الرعاية وأفراد املجتمع املحيل 

وما إىل ذلك، وهذه العوامل ستساعدك عىل تحديد تدخالت الربامج املناسبة، مبا يف ذلك األنشطة التي تركز عىل بناء نقاط القوة لزيادة 

قدرات التكيف.

الخطوة3
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تفسير النتائج

لدعم عملية تفسري النتائج، يوىص بشدة بتنظيم ورشة عمل مع املامرسني العاملني يف مجال حامية الطفل وغريهم من الجهات الفاعلة 

ذات الصلة العاملة يف السياق اإلنساين.

الغرض من ورشة العمل هو تيسري عملية تشاور منظمة تدعم تفسري البيانات من قبل جميع الجهات الفاعلة املعنية بحامية األطفال. 

تتمثل النتيجتان الرئيسيتان لهذه العملية فيام ييل:

وضع قامئة معتمدة بعوامل الخطر وعوامل الحامية لكل مشكلة ذات أولوية من املشاكل املتصلة بحامية الطفل تم تحديدها يف . 1

السياق، و

وضع تدخالت وقائية ذات أولوية موىص بها عىل مستوى السكان من أجل أ( معالجة عوامل الخطر الحالية، و ب( تعزيز عوامل . 2

الحامية أو استعادتها أو بنائها.

ميكن أن يتم ذلك من خالل تقديم نتائج مترين التحديد والرتتيب التشاريك ملجموعة املشاركني يف ورشة العمل الذين يجب دعوتهم لتقديم 

أي أفكار أو مدخالت أو مالحظات إضافية وفًقا لقوائم عوامل الخطر والحامية املحددة. بعد ذلك، يجب أن تتاح للمشاركني الفرصة لتحديد 

التوصيات الربامجية عىل مستوى السكان املناسبة للسياق الثقايف. من املهم أن يشارك األطفال ومقدمو الرعاية والجهات الفاعلة املحلية يف 

هذا التمرين لكونهم أفضل من يحدد التدخالت الوقائية املناسبة.

املشاركون: من الرضوري أن تضم ورشة عمل تفسري النتائج الجهات الفاعلة املحلية أو الوطنية العاملة يف مجال حامية الطفل )مبا يف 
ذلك ممثلني عن املنظامت املجتمعية واملنظامت غري الحكومية املحلية أو الوطنية وممثلني عن الحكومة( والبالغني واألطفال املتأثرين 

بالوضع اإلنساين وكذلك الجهات الفاعلة املحلية أو الوطنية األخرى ذات الصلة العاملة يف قطاعات أخرى )مثل التعليم أو الصحة أو القضاء 

أو الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي(، ومن املهم أن يكون هناك توازن بني املشاركني من الذكور واإلناث.

التقرير النهايئ: مبجرد االنتهاء من ورشة عمل تفسري النتائج، يجب إعداد تقرير ومشاركته مع املشاركني وطلب تعليقاتهم ومالحظاتهم 
النهائية عىل التقرير قبل إصداره. ومع ذلك، ال يتعني عىل الوكاالت انتظار التقرير النهايئ حتى تبدأ برامجها. وإذا كانت املبادرة فردية، 

فيُوىص بنرش نتائج هذا التمرين ومشاركتها مع مجموعة تنسيق حامية الطفل األوسع والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة.
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تحديد معايري املجموعات الفرعية أو املجموعات السكانية الفرعية من 
األطفال املعرضني للخطر

يجب تحديد املجموعات الفرعية أو املجموعات السكانية الفرعية من األطفال واألرس األكرث احتياًجا إىل الربامج الوقائية يف الخطوة الرابعة. 

غالبًا ما يجتمع تراكم عوامل الخطر املختلفة مع التفاعل بني هذه العوامل ما يعني زيادة القابلية للتأثر واحتامل وقوع الرضر. استخدم 

النتائج عند االقتضاء لتحديد معايري املجموعات السكانية الفرعية من األطفال املعرضني ملشكلة )مشاكل( حامية الطفل الرئيسية املوجودة 

يف السياق. هذه املعايري ستساعدك عىل تحديد املجموعات السكانية الفرعية من األطفال واألرس األكرث احتياًجا للدعم الوقايئ أو تطبيق 

أنشطة بناء نقاط القوة لتضمينها يف تدخالت الربامج عىل مستوى السكان التي تعالج عوامل الخطر والحامية التي تم تحديدها.

M. Abdulaziz UNICEF 2016

الخطوة4
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ستساعدك هذه املوارد عىل تحديد املشاكل الرئيسية املتصلة بحامية الطفل املوجودة يف السياق.  

Child Protection Working Group Secondary Data Review (SDR): Matrix and guidance note, 
Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2016.

Desk Review Template and Guidance, CPWG.

Child Protection Rapid Assessment (CPRA) Toolkit, Alliance for Child Protection  
in Humanitarian Action, 2014.

Child Protection in Emergencies Initial Assessment (CPIA), Child Protection Area  
of Responsibility, Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2016.

Defining and Measuring Child Well-Being in Humanitarian Action:  
A Contextualization Guide, Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2021.

تدعوك  الصدد  هذا  ويف  دائم،  بشكل  وتنقيحها  تطويرها  يجري  متواصلة  عملية  التشاريك  والرتتيب  التحديد  منهجية  تطوير  عملية  إن 

مجموعة عمل التقييم والقياس واألدلة يف التحالف إىل مشاركة استخداماتك للمنهجية والتنويعات التي تجريها فيها مام من شأنه أن يسمح 

لنا بتوثيق عملية استخدامها. يرجى التواصل مع

3. املوارد الرئيسية

Patrick Brown UNICEF 2020

ame.wg@alliancecpha.org

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-protection-working-group-secondary-data-review-sdr-matrix-and-guidance-note/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-protection-working-group-secondary-data-review-sdr-matrix-and-guidance-note/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/desk-review-template-and-guidance/
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/child-protection-rapid-assessment-toolkit
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/child-protection-rapid-assessment-toolkit
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/child-protection-emergencies-initial-assessment-cpia
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/child-protection-emergencies-initial-assessment-cpia
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/contextualizing-and-measuring-child-well-being-humanitarian-action
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/contextualizing-and-measuring-child-well-being-humanitarian-action
mailto:ame.wg%40alliancecpha.org?subject=
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التاريخ

امليرس

املوقع

حدد املشاركني يف مجموعات الرتكيز )أطفال، 
أفراد املجتمع املحيل، مقدمي الرعاية، موظفني 

آخرين من القطاع / مامريس حامية الطفل(:

الجنس )فتيات، فتيان، رجال، نساء أو مختلط(

17-15 14-12 11-8 ضع عالمة عىل الفئة العمرية )لألطفال فقط(

منوذج استبيان مناقشة مجموعات الرتكيز لعوامل الخطر والحامية

الهدف:

تحديد عوامل الخطر املرتبطة بنتيجة سلبية محددة وعوامل الحامية املوجودة يف السياق يف كل مستوى من مستويات اإلطار االجتامعي-

اإليكولوجي. تم تصميم األسئلة لطرحها عىل املشاركني بشكل غري مبارش وسؤالهم عن عوامل الخطر التي قد تؤدي إىل نتيجة سلبية من 

أجل تحديد السبب والنتيجة، باإلضافة إىل سؤالهم عن عوامل الحامية القامئة.

الحظ أن هذا النموذج هو مجرد استبيان وبالتايل ميكنك تعديل األسئلة الواردة فيه عىل النحو الذي تراه مناسبًا وفًقا للسياق الخاص بك. 

عىل سبيل املثال، قد ترغب يف تبسيط األسئلة أو تقليل عدد مجموعات الرتكيز املكونة من األطفال األصغر سًنا.

املشاركون

قد يكون من الرضوري إجراء مناقشات منفصلة مع الرجال والنساء عىل حدة بحسب السياق، وليس من الرضوري أن يكون لدى املشاركني 

معرفة بالقراءة والكتابة. تكون هذه األداة أكرث فاعلية عند استخدامها ملقابلة الفتيات والفتيان بشكل منفصل، حيث قد تختلف عوامل 

الخطر والحامية باختالف الجنس. وباملثل، يوىص بإجراء مقابالت مع األطفال من الفئات العمرية 11-8 و 14-12 و 17-15 بشكل منفصل 

حيث أن األطفال األصغر سًنا قد يواجهون عوامل خطر وحامية تختلف عن تلك التي يواجهها األطفال األكرب سًنا.

امليسرون

سيعمل امليرسون املؤهلون يف مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من ميرسين اثنني. يف كل مجموعة، سيقوم شخص واحد بتيسري 

املناقشة بينام يقوم اآلخر بكتابة املالحظات. ميكن أن تساعدك النصائح أدناه يف جعل مجموعات الرتكيز فعالة قدر اإلمكان.

املبادئ األساسية:

استخدم أسئلة ال تستدرج املشاركني إىل إعطاء إجابات تريدها أنت	 

استخدم أسئلة مفتوحة	 

التحقيق )طريقة غري استدراجية للحصول عىل مزيد من املعلومات(	 

تجنب طرح أسئلة تبدأ بـ ’ملاذا؟‘	 

اسأل عام يجعل مجموعة ما أو طفاًل ما قابلة/قاباًل للتأثر بداًل من السؤال مبارشة عن مجموعات معينة من األطفال، وتجنب استدراج 	 

املشاركني إىل اإلجابة التي تريدها.

٤. املرفق: نموذج 
االستبيان واألدوات
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تيسير املناقشة يف مجموعة التركيز

تبدأ املناقشة بتناول سلسلة من األسئلة ويجب أن تكون األسئلة غري استدراجية أي أن صياغتها يجب أال تدفع املشاركني إىل الرد بطريقة 

معينة أو تقيد أنواع الردود التي سيتم استخالصها. يجب أن تكون األسئلة مخترصة وأن تطرح بأبسط طريقة ممكنة. تعد الصياغة أمرًا بالغ 

األهمية ويجب توفري الوقت املطلوب للتأكد من أن املشاركني يفهمون األسئلة املطروحة بالطريقة التي تقصدها. تأكد من إجراء اختبار 

السؤال )األسئلة( التي تطرحها عىل مجموعة الرتكيز ميدانيًا مع أفراد املجتمع املحيل واألطفال قبل تيسري هذا التمرين.

نقرتح أن تتم صياغة األسئلة بطريقة تحث املشاركني عىل التفكري بشخص حقيقي، شخص يعرفونه، وليس إعطاء رد أو إجابة عن “شخص 

عام”. متيل األمثلة الحقيقية إىل أن تكون أكرث تحديًدا وبالطبع تعكس السلوكيات أو املشاعر أو السامت الفعلية وليس الطريقة التي 

’ينبغي‘ أن يترصف بها الشخص أو ما ’ينبغي‘ أن يشعر به. عندما تطلب من املشاركني التفكري يف شخص آخر غري أنفسهم فإنك تتجنب 

املشكالت املتعلقة باإلفصاح عن الذات. اطلب منهم عدم الكشف عن اسم الشخص الذي يفكرون به لتجنب مشاكل الرسية والسامح 

لهم بوصف الشخص الذي يفكرون فيه بحرية أكرب. كبديل وإذا لزم األمر، فكر يف تقديم سيناريو كمثال حتى تتمكن من وصف موقف ما 

يتعلق مبشكلة حامية الطفل التي تتم مناقشتها بشكل أفضل، مام قد يساعد يف وضع األسئلة يف السياق املعني.

املواد املطلوبة:

أشياء ميكن استخدامها 
لتجسيد عوامل الخطر 

والحامية املختلفة

أقالم لباد بألوان متنوعة ورق لوحي 
ورشيط الصق

كراسة / ورق لتدوين 
املالحظات

نسخة من هذه 
التعليامت واألسئلة يتم 

تسليمها لكل ميرّس

التحضير ملجموعة التركيز

حرض لعبتني مناسبتني للسياق 
الثقايف تلعبهام مع األطفال يف بداية 
مجموعة الرتكيز ونهايتها لتشجيعهم 

عىل املشاركة والشعور بالراحة.

ضع الكثري من الالفتات حتى 
يتمكن املشاركون من العثور عىل 
املكان ويشعرهم هذا بالرتحيب 

عند وصولهم.

احرض قبل ورشة العمل بساعة لتجهيز 
الغرفة، مام يتيح لك الوقت للتعامل مع 

الجداول غري املتوقعة املوضوعة الستخدام 
الغرفة وأيًضا إعداد املواد والوجبات 

الخفيفة.
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تعليمات

آرائهم وتعليقاتهم وأنك ستقوم  أنه متت دعوتهم ملشاركة  للمشاركني  الرتكيز، ووضح  الغرض من مجموعة  قدم نفسك، وارشح 

بتوجيه املناقشة من خالل طلبك من املجموعة التفكري يف أسئلة محددة. إليك بعض األمثلة: “نريد أن نفهم كيف نعرف متى يبيل 

األطفال بالًء حسًنا ...” أو “نحاول أن نفهم ما الذي قد يتسبب يف أو يؤدي إىل ]أدخل نتيجة سلبية[ ... أو “سيكون من املفيد 

جًدا لنا أن نفهم أنواع املشاكل التي يواجهها األطفال أو األرس والتي تسبب ]أدخل نتيجة سلبية[ حتى نفهم بشكل أفضل ماهية 

التدخالت الربامجية األكرث مالءمة ... “

اذكر املدة املتوقعة ملجموعة الرتكيز.

بادر بالحصول عىل املوافقة املستنرية )بالنسبة لألطفال، الحصول عىل املوافقة املستنرية قبل عقد مجموعة الرتكيز خالل مرحلة 

اإلعداد(. وضح أن املشاركة اختيارية، وإذا مل يرغب أحد املشاركني يف املشاركة يف أي وقت فيمكنه مغادرة الغرفة أو إذا مل يرغب 

يف اإلجابة عىل سؤال فيُسمح له برفض اإلجابة. ال بأس بذلك.

ارشح القواعد األساسية املطلوبة ألغراض املناقشة يف مجموعة الرتكيز، والتي ستحدد قواعد السلوك والتوقعات فيام يتعلق بالسلوك 

لتمكني جميع املشاركني من الشعور باألمان وتشجيعهم عىل املشاركة.

اسمح بوجود وقت قبل طرح األسئلة واطلب من املشاركني تقديم أنفسهم.

Roger LeMoyne UNICEF 2020
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عينة من أسئلة مناقشات مجموعات الرتكيز

سيقوم امليرس بطرح األسئلة الواردة أدناه بينام يقوم مدون املالحظات بكتابة العوامل الرئيسية التي يذكرها املشاركون عىل لوحني ورقيني 

قالبني منفصلني، ولكن ال تضع عىل اللوحني عناوين “عوامل الخطر” و “عوامل الحامية”. ما عليك سوى السامح للمشاركني بالرد بشكل 

طبيعي عىل األسئلة. سيقوم مدون املالحظات بكتابة عوامل الخطر عىل لوح ورقي وعوامل الحامية عىل لوح ورقي آخر.

فكر بطفل يبيل بالًء حسًنا. هل ميكن وصف الخصائص / العوامل الرئيسية لطفل يبيل بالًء حسًنا يف عمر:	 

 0-5 سنوات أ. 

 6-12 سنة ب. 

 13-17 سنة ج. 

هل تنطبق هذه العوامل / الخصائص نفسها عىل الفتيان والفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات؟	 

فكر كيف تغريت األمور منذ ]أدخل الوضع اإلنساين، مثل الرصاع والنزوح والكوارث الطبيعية وما إىل ذلك[. ما هو املختلف يف 	 

ظل الظروف الحالية؟

اذكر بعض األشياء التي تحدث يف هذا املجتمع أو يف املدرسة أو يف املنزل والتي تجعل الفتيات والفتيان يشعرون بالسعادة 	 

واألمان؟

اذكر بعض األشياء التي تحدث يف هذا املجتمع أو يف املدرسة أو يف املنزل والتي تجعل الفتيات والفتيان يشعرون بالحزن أو 	 

الخوف أو التعاسة؟

اذكر بعض التقاليد أو االحتفاالت التي تخص الفتيات والفتيان يف هذا املجتمع؟ كيف تشعرون حيال هذه التقاليد أو االحتفاالت؟ 	 

هل هناك تقاليد لالحتفال بالفتيات والفتيان؟

هل هناك بعض التقاليد أو االحتفاالت التي تجعل الفتيات والفتيان يشعرون بعدم االرتياح أو عدم األمان؟	 

فكروا اآلن يف طفل واجه مشكلة، مثل ]أدخل مشكلة حامية الطفل[. إذا كنتم تعرفون طفاًل عاىن من هذه املشكلة فال تقولوا 	 

اسمه، فقط فكروا يف العوامل أو املشكالت التي رمبا تسببت يف تعرضه لهذه املشكلة، أو بشكل عام العوامل أو املشكالت التي 

قد تجعل األطفال عرضة لهذه املشكلة. هل يوجد:

 مشاكل فردية )مثل صعوبة التعلم يف املدرسة أو صعوبة التعبري عن املشاعر(؟أ. 

 مشاكل يف األرسة أو مع الوالدين / مقدمي الرعاية )مثل الطالق واألرس التي يعيلها األب فقط أو األم فقط وتعاطي املواد ب. 

املخدرة من قبل البالغني يف املنزل والبطالة ... إلخ(؟

 مشاكل يف املجتمع املحيل )مثل القرب من جامعة مسلحة أو نقص الفرص التعليمية(؟ج. 

 قضايا يف املجتمع ككل )مثل معتقدات / معايري معينة تعرض األطفال للخطر(؟د. 

من هم األكرث ترضًرا من ]أدخل مشكلة حامية الطفل[ وملاذا؟ )عىل سبيل املثال، هل الفتيات أو الفتيان أو األطفال من فئات 	 

عمرية معينة أكرث ترضراً؟(.

من هو األقل ترضًرا وملاذا؟	 

قبل ]أدخل الوضع اإلنساين[ عندما كان طفل ما يعاين من هذه املشكلة، ماذا حدث؟ من الذي متت استشارته؟ )عىل سبيل 	 

املثال، تم تلقي الدعم الطبي أو متت استشارة مقدمي خدمة محددين ... إلخ(. هل هناك أي عالمات خطر خاصة تشري إىل أن 

طفاًل ما ال يبيل بالًء حسًنا؟ )بالنسبة للفتيات؟ بالنسبة للفتيان؟( ماذا تفعل ومع من تتشاور إذا مل ترس األمور عىل ما يرام؟ اآلن 

وبالنظر إىل الوضع الحايل، ماذا يحدث عندما يعاين طفٌل ما من هذه املشكلة؟ من الذي تتم استشارته؟

قبل ]أدخل الوضع اإلنساين[، إذا كان طفٌل ما ال يترصف بشكل صحيح أو ال ينمو بشكل صحيح، ماذا تفعل؟ من تستشري يف مثل 	 

هذه الحاالت؟ يف ظل الوضع اإلنساين الحايل، ماذا تفعل؟ مع من تتشاور؟

إذا كان مقدم/ة رعاية ما تحت ضغط أو يواجه/تواجه صعوبة يف رعاية األطفال، فمن الذي يجب أن يساعده/ا؟ هل من طريقة 	 

تجعله/ا يشعر/تشعر بتحسن؟
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دعونا اآلن نعود للقامئتني. ضع عنوانني للوحني الورقيني “عوامل الخطر” و “عوامل الحامية”. اسأل املشاركني عام إذا كانوا يتفقون عىل 

أن العوامل املذكورة تجعل الطفل أكرث قابلية للتأثر بـ ]أدخل مشكلة حامية الطفل[. اسأل عام إذا كانت هناك أي عوامل أخرى ميكن 

أن يفكروا بها قد تزيد من قابلية التأثر بـ ]أدخل مشكلة حامية الطفل[. بعد ذلك، راجع قامئة عوامل الحامية واسأل عام إذا كانت 

هناك أي عوامل حامية أخرى من شأنها أن تساعد يف التكيف مع قابلية التأثر بـ ]أدخل مشكلة حامية الطفل[ أو تقليلها أو تخفيفها.

سيقوم امليرس مبراجعة كل عامل من العوامل ويستفرس عن مدى شيوعه:

ميكن أن تشمل الردود: ليس شائًعا عىل اإلطالق أو شائع قليالً أو شائع نوًعا ما أو شائع غالبًا أو شائع جًدا. مبجرد أن تتوصل 	 

املجموعة إىل توافق يف اآلراء، سيكتب امليرس ردها بجانب عامل الخطر أو الحامية املوافق عىل اللوح الورقي.

سيسجل مدون املالحظات الردود عىل ورقة أو مبارشة يف ملف اإلكسل املرفق بهذا الدليل.	 

بعد ذلك، سيسأل امليرس عن مكان وجود كل عامل. الحظ أن العوامل قد تكون موجودة يف أكرث من مكان، عىل سبيل املثال قد يقع 

العنف ضد األطفال يف املنزل واملدرسة واملجتمع املحيل.

الرتكيز ميكن استخدامها لتجسيد  أخريًا، اكتب كل عامل خطر وكل عامل حامية عىل ورقة منفصلة، أو أحرض أشياء مختلفة ملجموعة 

العوامل املختلفة. اطلب من املشاركني ترتيب عوامل الخطر التي تسبب أو تؤدي إىل زيادة قابلية التأثر مبشكلة حامية الطفل التي تتم 

مناقشتها من األعىل إىل األدىن حسب حجم الدور الذي يلعبه كل عامل من عوامل الخطر يف التسبب يف املشكلة املتصلة بحامية الطفل 

)مبعنى آخر، ترتيب حسب مستوى أهمية كل عامل يف إظهار املشكلة املتصلة بحامية الطفل(.

ثم اطلب منهم أن يفعلوا اليشء نفسه مع عوامل الحامية وترتيبها من األعىل إىل األدىن حسب أهمية ما مينع حدوث النتيجة املتصلة 

بحامية الطفل أو يقلل من قابلية التأثر بها.

التأكيد عىل أنهم يتفقون  مبجرد أن يقوم املشاركون برتتيب األشياء التي متثل كل عامل أو ترتيب الورق، اطلب من أعضاء املجموعة 

جميًعا مع هذا الرتتيب.

يف نهاية الجلسة: 

اطرح أي أسئلة توضيحية	 

اسأل املشاركني إذا ما كان لديهم أي يشء يودون إضافته إىل املناقشات	 

إذا تبقى وقت، قم بعمل نشاط رسيع	 

اشكر املشاركني عىل وقتهم 	 
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نماذج من األدوات

ما مدى شيوع عوامل الخطر التالية؟
ضع عالمة عىل إجابة واحدة مقابل كل عبارة

.5

شائع جًدا

.4

شائع غالًبا

.3

شائع نوًعا ما

.2

شائع قلياًل

.1

ليس شائًعا عىل 
االطالق

قامئة عوامل الخطر

O O O O O 1. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 2. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 3. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 4. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 5. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 6. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 7. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 8. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 8. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 10. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 11. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 12. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 13. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 14. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 15. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 16. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 17. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 18. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 19. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O O 20. ]أدرج عامل الخطر هنا[

األداة األولى: شيوع عوامل الخطر

هذه  تعبئة  ويجب  الرتكيز،  مجموعات  مناقشات  أثناء  أدناه  الجداول  بتعبئة  املالحظات  مدون  سيقوم  تعليامت: 

أدناه  املعلومات  إدراج  الرتكيز، يجب  اكتامل مجموعات  تيسريها. مبجرد  يتم  منفصلة  تركيز  لكل مجموعة  الجداول 

يف ملف إكسل.

ضع عالمة عىل عمود واحد فقط لكل عامل من عوامل الحامية.
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األداة الثانية: أين تتواجد عوامل الخطر

البدين  العقاب  يكون  قد  املثال،  سبيل  عىل  الرضورة.  حسب  األعمدة  من  عدد  أكرب  عىل  عالمة  ضع  تعليامت: 

مستخدًما يف املدرسة واملنزل واملجتمع املحيل.

أين يخترب األطفال عوامل الخطر هذه؟

يف املجتمع 
األوسع

يف املجتمع 
املحيل

مستوى األرسة مستوى الفرد قامئة عوامل الخطر

O O O O 1. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 2. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 3. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 4. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 5. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 6. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 7. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 8. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 8. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 10. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 11. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 12. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 13. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 14. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 15. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 16. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 17. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 18. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 19. ]أدرج عامل الخطر هنا[

O O O O 20. ]أدرج عامل الخطر هنا[
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األداة الثالثة: شيوع عوامل الحماية

تعليامت: ضع عالمة عىل عمود واحد فقط لكل عامل من عوامل الحامية.

ما مدى أهمية عوامل الحامية هذه يف حامية األطفال من األذى؟

.5

مهمة جًدا

.4

مهمة

.3

مهمة نوًعا ما

.2

مهمة قلياًل

.1

ليست مهمة 
عىل اإلطالق

قامئة عوامل الحامية

O O O O O 1. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 2. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 3. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 4. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 5. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 6. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 7. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 8. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 8. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 10. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 11. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 12. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 13. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 14. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 15. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 16. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 17. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 18. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 19. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 20. ]أدرج عامل الحامية هنا[
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أين يخترب األطفال عوامل الحامية هذه؟

يف املجتمع 
األوسع

يف املجتمع 
املحيل

مستوى األرسة مستوى الفرد قامئة عوامل الحامية

O O O O 1. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 2. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 3. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 4. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 5. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 6. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 7. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 8. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 8. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 10. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 11. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 12. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 13. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 14. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 15. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 16. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 17. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 18. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 19. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O 20. ]أدرج عامل الحامية هنا[

األداة الرابعة: أين تتواجد عوامل الحماية

تعليامت: ضع عالمة عىل أكرب عدد من املربعات مقابل كل عامل حامية حسب الرضورة. عىل سبيل املثال، قد يكون 
مرشد الرعاية متواجًدا يف األرسة / املنزل ويف املجتمع املحيل.
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األداة الخامسة: ما مدى توفر عوامل الحماية أو ما مدى إمكانية الوصول إليها

تعليامت: ضع عالمة عىل عمود واحد فقط لكل عامل من عوامل الحامية.

ما مدى توفر عوامل الحامية أو ما مدى إمكانية الوصول إليها؟

.5

مهمة جًدا

.4

مهمة

.3

مهمة نوًعا ما

.2

مهمة قلياًل

.1

ليست مهمة 
عىل اإلطالق

قامئة عوامل الحامية

O O O O O 1. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 2. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 3. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 4. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 5. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 6. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 7. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 8. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 8. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 10. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 11. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 12. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 13. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 14. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 15. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 16. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 17. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 18. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 19. ]أدرج عامل الحامية هنا[

O O O O O 20. ]أدرج عامل الحامية هنا[
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