
 

 
 
 

 REActنموذج 
أداةُدعمُفيُ،ُويعملُبمثابةREActُالنموذجُلجمعُالمعلوماتُالالزمةُلصالحُبرنامجُهذاُستخدمُيُ 

ُوانداُ.نظامُ،ُدرجُاألجوبةُعلىُاألسئلةُضمنُأداةُإدارةُالمعلوماتمركبة.ُوتُ الشبهُالمقابالتُ
ُ

ُيتألفُالنموذجُمنُاألقسامُالتالية:ُُ
 معلوماتُقابلةُللتقصُي -
 )يسمحُبعددُمنُالحاالتُ(حاالتُُلُالحُوُُتفاصيل -

o نوعُالحادُث 
o المعتدوُن 
o مسؤوليةُالدولة 

 المنهجيُة -
 توصياتُحولُالسياسُة -
 المقدمةُوالتحديثاُتُاالستجابات -

ُ
بلد،ُلذاُيتمُالتعاملُمعُهذهُوالةُصاغُالنماذجُبحسبُحاجةُكلُمجموعةُمنُالجماعاتُالمعنيُ تُ 

لُحساسيةُويتمُالتطرقُإليهاُبفعالية.ُإالُأنه،ُمنُالمهم ُانُبكاالختالفاتُفيُاألطرُالمتعلقةُبحقوقُاإلنس
اُعلىُأنُتشملُجدًاُأنُنناقشُمضمونُهذهُالنماذجُونكي فُمضمونهاُضمنُورشةُالعمل،ُحرصًاُمنُ 

ُنُأفضلُالتوصياتُفيُاألجوبةُعليها.ُُالمعلوماتُالضروريةُوتؤمُ 
ُ

ُمناقشاتُحولُسبلُتعديلُالنموذجُ:
 المالءمُة -
 لمصطلحاتلغةُ/ااستخدامُاُل -
 لوائحُالتعديل -

o نوعُالحادُث 
o المعتدوُن 
o ُاالستجابُة

 Frontline AIDSفيREActُُبعدُورشةُالعمل،ُسيصارُإلىُإنهاءُالنموذجُبمساعدةُفريقُعملُ
Global ُواندانظامُأداةُإدارةُالمعلومات،ُستخدمُفيُ،ُوسيصارُإلىُتنسيقهُلي.ُُ

 



 

 

 

 

ُُالتسجيُل
ُ وحدةُالتنظيُم

ُُولاألُتواصللاتاريخُُ
 

ُ معلوماتُقابلةُللتقصيُ)الملف(ُُ
دُمنُُ دُ)كيفُيمكنُتعريفُالعميل(REActُرمزُالتعريفُالموح  ُرمزُالتعريفُالموح 

15ُ-0ُالفئةُالعمريُة
16-18ُ
19-35ُ
36-55ُ

55ُبرُمنُُأك
ُالنوعُاالجتماعيُُ

الئحةُمنسدلةُ)يمكنُالقيامُبخيارُواحدُ
ُُ(فقط

عميلُُالختارهُُيُُاجتماعيأيُنوعُُُذكر
ُ؟للتعبيرُعنُذاتُه ُأنثى

ُةُللنوعُاالجتماعيعابُر
ُعابرُللنوعُاالجتماعي
وجيُالميلُآخرُ)بماُفيُذلكُمزُد

ُالجنسي،ُإلخ(
ُيفضلُعدمُاإلفصاح

ُالجنسيُُالميل
الئحةُمنسدلةُ)يمكنُالقيامُبخيارُواحدُ

ُُ(فقط

ُمزدوجُالميلُالجنسي
ُمثليُُ

ُللنوعُاآلخر  محب 
ُآخُر

ُالفئةُالمعنيُة
لقيامُبأكثرُمنُخيارُ)يمكنُاخياراتُمتعددةُُ

ُواحدُ(

ُهلُالعميلُعاملُفيُمجالُالجنس؟ُعاملُفيُمجالُالجنُس
هلُالعميلُرجلُيمارسُالجنسُمعُُُرجالُيمارسونُالجنسُمعُالرجال

ُ؟رجلُآخر
هلُالعميلُشخصُيتعاطىُُُشخصُيتعاطىُالمخدراُت

ُالمخدراتُ؟
فيروسُنقصُُشخصُيتعايشُمعُُ

ُالمناعةُالبشريُة
هلُالعميلُشخصُيتعايشُمعُُ
ُفيروسُنقصُالمناعةُالبشريةُ؟

هلُالعميلُشخصُيتعايشُمعُُُشخصُيتعايشُمعُمرضُالسلُ 
ُ؟ ُمرضُالسل 



هلُالعميلُشخصُيعانيُمنُُُشخصُيعانيُمنُإعاقات
ُإعاقات؟

ُهلُالعميلُسجين؟ُسجين
ُهلُالعميلُمهاجر؟ُمهاجُر

هلُالعميلُشخصُينتميُإلىُُُالميمُُجتمعخصُينتميُإلىُمش
ُمجتمعُالميم؟

هلُالعميلُشخصُعابرُللنوعُُعابرُللنوعُاالجتماعي
ُاالجتماعي؟

لمُيعب رُأيُمنُالفئاتُالمذكورةُإنُُُآخرُ)يرجىُالتحديدُ(
أعالهُعنُالعميل،ُفيرجىُتحديدُُ

ُالفئة.
ُُيفضلُعدمُاإلفصاح

جىُوضعُإشارةُفيُالمربعُإنُُُريُنعم/كاُلُطرفُثالثُ؟ُُالحالةهلُبل غُعنُ
بل غُعنهاُطرفُُُُحالةكنتمُتوثقونُُ

ُالحالةثالثُكشاهدُمثاًلُأوُوردتُ
ُ.فيُنشرةُإخبارية

إدراجُهلُمنحُالعميلُموافقتهُالمسبقةُعلىُُ
ُنداُ؟امُواظعلوماتهُالشخصيةُضمنُنم

يجبُالحصولُعلىُموافقةُمسبقةُُُنعم/كاُل
لحفظُالمعلوماتُالشخصيةُضمنُ

اريخُالميالد،ُُكت،Wandaُُُُنظام
التوجهُالجنسي،ُووضعُالفئةُ

مُأيةُموافقةُ المعنية.ُإنُلمُتقد 
حفظُأيةُمعلوماتُُمسبقة،ُالُيمكنُُ

ُشخصية.
ُإنُكانُالجوابُنعم،ُتظهرُالخياراتُالتاليُة

ُلاالسمُُ منُغيرُالضروريُأنُيكونُاسمهُُُ-االسمُالذيُيف ضلُالعميلُاعتمادهُالمفض 
ُالرسمي

ُالعميلُالكاملُُدوينُعنواُنتُُ-اختيارُيُالعنواُن
قمُالهاتفُاألرضي/الخلويُالذيُيمكنُاستعمالهُلالتصالُُرُُ-اختيارُيُرقمُالهاتف

يمكنُللرقمُأنُيكونُالرقمُالشخصيُأوُرقمُأهله/األوصياءُُبالعميل.ُُ
مُلهُالرعاية ُعليه/الشخصُالذيُيقد 

ُيلتدوينُالبريدُاإللكترونيُالخاصُبالعُمُُ-اختيارُيُالبريدُاإللكترونُي
 

REActُمراحلُمختلفةُلكلُبرنامجُمنُُُ–مراحلُالبرامجُُُالحالُةتفاصيلُُ
ُ حاالتال

هلُمنحُالعميلُموافقتهُالمسبقةُعلىُتسليطُ
استعمالهاُفيُُُوُُحالتهالضوءُعلىُُ

شرطُاالحتفاظُبكلُالمعلوماتُُُنعم/كاُل
تكشفُالهوية،ُهلُُالشخصيةُوالتي



تهُعلىُاإلضاءةُمنحُالعميلُموافقُاألبحاث/الدعوةُللمناصرة؟ُ*
؟ُفالموافقةُالمسبقةُُالحالُةعلىُهذهُ

تعنيُبأنُالعميلُقدُقرأُاستمارةُ
الموافقة،ُفهمُمضمونهاُووق عُعليهاُُ

ُطواعيةُ.
ُُُ*الحالةتاريخُتوثيقُُ

ُشخصياًُُحالةُ؟التبليغُعنُالكيفُتم ُُ
ُهاتفعبرُال

ُعبرُالمنصاتُاالفتراضية
ُخرُىعبرُطرقُأ

ُُُ*الحالةعنوانُ
REActُُُُفيوظفُُاسمُالم

التيُأدلىُبهاُُفيُهذهُالخانةُتضافُكلُالمعلوماتُُُللحالةوصفُكاملُُ
العميل.ُيفترضُبهذهُالخانةُأنُتعرضُألكبرُقدرُممكنُُ

ُمنُالمعلومات.ُُ
 ه؟ت هكتُحقوقمنُهوُالعميلُالذيُانُ  -
عيمل؟ُهلُُقُالالذيُانتهكُحقُوُُُيمنُهوُالمعتُد -

هُهكُنيابةُعنُسلطةُحكوميةُأوُإنيتصرفُالمنت
خصُواحدُأوُأكثرُُشهلُقامُُفيُالمجتمع؟ُُُُعضو

قبلُتهكُمعروفُمنُُعمليةُاالنتهاك،ُوهلُالمنب
 ؟خصُمجهولالعميلُأوُأنهُُش

ذا؟ُماُالذيُحصلُفعليًاُوأدىُإلىُهذاُما -
 وقُالتيُانت هكت؟؟ُماُهيُالحقاكاالنته

،ُالمؤسسة،ُأين؟ُأينُجرتُالحادثةُ)المكان -
 المدينة،ُالمنطقة(؟

ومتىُلجأُيخ(ُُالنتهاكُ)التاُرأين؟ُمتىُحصلُا -
دةُبعدُأنُُللمساعطلباREACTًُُُالعميلُإلىُُ

 ُ؟ريخ(انتهكتُحقوقهُ)التا
حصولُُحصلُبعدُذلك؟ُهلُسعىُالعميلُللُُماذا -

علىُأيةُمساعدةُبعدُأنُانتهكتُحقوقه؟ُهلُلجأُُ
ُُصولُعلىطة؟ُهلُتقدمُبأيُطلبُللحإلىُالشُر

جتماعية،ُطبية،ُقانونيةُبعدُأنُتمُأيُخدماتُا
؟ُهلُتهاكُحقوقه؟ُممنُطلبُالعميلُالمساعدُةان

هُالمساعدةُلُُد متحصلُعلىُالمساعدة؟ُهلُقُ 
لمساعدة،ُفماُُعلىُاول؟ُوإنُلمُيحصلُُوفقُاألص

 ُ؟ونُذلكبابُالتيُحالتُُدهيُاألس



أنُعمُوالمساعدةُالتيُيريدُالعميلُُماُنوعُالُد -
 نقدمهاُله؟ُ

جعلُلماذا؟ُبرأيُالعميل،ُماُهوُالسببُالذيُُ -
لهذاُاالنتهاكُ)التمييز،ُرفضُُيتعرضُُالعميلُُ
؟ُهلُالسببُيعودُإلىُوضعُخدمة،ُإلخ(تقديمُال

 ه،ُوكيفُذلكُ؟العميلُأوُهويت
حاصلُبوصولُهاكُاليرتبطُاالنتكيفُُكيف؟ُُ -

العميلُإلىُخدماتُالوقايةُوالعالجُمنُفيروسُ
ُأوُسوُا هُمنُالخدماتُُنقصُالمناعةُالبشرية/السل 

 الصحيةُاألخرى؟
هذاُالقسمُأيُمعلوماتُأخرىُأوُلىُُفُإيمكنُأنُيضا

ُتبينتُلكمُفيُوقتُالحق.ُُتحديثاتُُ
ُالمعتديُهوُممثلُللدولُةُمسؤوليةُالدولة:ُعدمُاالحتراُم

ُالحالُةيُالتصرفُحيالُهذهُعجزتُالدولةُفُمسؤوليةُالدولة:ُعدمُتأمينُالحماية
الدولةُبموجبهاُعلىُُُالقواعدُالتيُتعملُُالُتنصُالقوانينُأُوُمسؤوليةُالدولة:ُعدمُالترويجُ/ُإتمامُالمسؤوليُة

ُاألشخاصُالذينُيكونونُفيُمثلُهذهُالحالُةمساعدةُ
دُمسؤوليُنعم/كاُلُعلىُأنهاُانتهاكُلحقوقُاإلنسانُ؟ُُالحالُةهلُتمُالتعاطيُمعُُ ةُالدولة،ُفهلُتعاملُهذهُإنُلمُتحد 

إساءةُأوُانتهاكُلحقوقُُُحالةعلىُأنهاُُُالحالُة
ُكال.ُُاإلنسان؟ُأجيبواُبنعمُأو

ُُتاريخُبدءُالحادث
ُُتاريخُانتهاءُالحادث

 المنطقةُالوسطُىُالمنطقةُحيثُجرىُالحادُث
 المنطقةُالشرقية

قةُالشماليُةالمنط  
ةالمنطقةُالغربي  

 ُالحادُثُُالمدينةُحيثُجرُى

 من كان المعتدي؟
ُة:ُموظفُحكومُيالدولُممثلونُعنُالدولة

ُالدولة/ُسلطةُأخرى:ُممثلينُسياسيين
ُخدمةُمدنيةُُموظف

ُسلطةُمحليُة
ُسلطةُقضائيُة
ُسلطةُعسكرية

ُالشرطةُ/ُسلطةُإنفاذُالقانوُن



ُموظفُفيُالسجن
ُموظفُفيُمجالُتقديمُالرعايةُالصحيةُالعامُة

ُمدر سُعاُم
ُالعملُالخاصُبالعميل ُرب 

ُنُالعائلُةفردُمُأفراد
ُشريك

ُصديُق
ُجار

ُزميل
ُنُسزبائنُعاملُبالجأحدُُ

ُقادةُروحيينُ/ُتقليديوُنُآخُر
ُمدر سُخاُص

ُعملُر ُب 
ُعاملُفيُمجالُالرعايةُالصحية

ُالُالعمُلزميلُفيُمج
ُمجموعةُكارهة
ُشخصُمجهول

ُ مجهول
ُُمعتٍدُآخر:ُيرجىُالتحديد

ُ

 نوع الحادث 

دونُعملُجنسيُتمُاإلرغامُعليهُوحصلُمنُُأيُُُاغتصابُعنفُجنسيُ 
حي،ُُلُسط،ُحتىُولوُبشكالجُُإيعمليةُُموافقةُأوُأيةُُ

أوُالفمُبواسطةُالعضوُالذكريُُ،ُُالشرج،ُأوُُهبلفيُالم
ويشملُذلكُأيضًاُإدخالُأوُأيُعضوُآخرُمنُالجسم.ُُ

ُ.ُُجالشُرأيُشيءُفيُالمهبلُأوُُ
بُالزوجيُُاالغتصابُعلىُاالغتصامفهومُُويشتملُُ

ُالشرجيُأيضًا.واالغتصابُُ
أشكالُُأيُشكلُمنُُُمحاولةُاالغتصابُاعتداءُجنسُي

غيرُُصالُالجنسيُُاالت
بلُفقُعليهُمنُقاالمتُو
فين،ُوالذيُالُيؤديُالطُر

ُ.إلىُالولوجُأوُالُيتضمنه

قبولُبالجنسُلتفاديُُال
ُبتزاز،ُالرشوىُوالتنم ُراال

ختانُاإلناث/تشويهُ
 األعضاءُالتناسليةُاألنثوية

اللمسُالجنسيُغيرُُ
ُغوبُبُهالمُر



 القسرُيُُالعقم
ُقسرُياإلجهاضُال

شملُأيضًاُتزويجُشخصُماُعلىُعكسُإرادته،ُويُزواجُقسرُي
ُالرشد(ُ. ُالزواجُالمبكرُ)الزواجُقبلُبلوغُسن 

جسديُأوُإطالقُالتهديداتُحولُالعنفُالالترب ص،ُُوُجنسيتحر شُُ
ُاللُ.خويفُأوُاإلُزالجنسي،ُالت

تناعُالشرطةُعنُتقديمُامُاالمتناعُعنُتقديمُالخدماتُ
ُالحماية

تقديمُالحمايةُ)عدمُالسماحُبالتقدمُُُُلشرطةُعنامتناعُا
بشكوى،ُعدمُمباشرةُالشرطةُالتحقيقُبالشكوىُُ

المرفوعة،ُعدمُمبادرةُالشرطةُإلىُحمايةُشخصُي شتبهُُ
ُبتعر ضهُلإلساءةُعلنًاُ(

امتناعُالشرطةُعنُإجراءُُ
ُالتحقيق

فيُشكوىُمقدمةُأوُُُامتناعُالشرطةُعنُإجراءُالتحقيق
ُيُالتحقيقُفيُشكوىُمقدمةر،ُفمبرُ التأخر،ُمنُدونُُ

ُ.ُُمنُقبلُالعميل
يمُالحمايةُمتناعُعنُتقُداال

القضائية،ُالوصولُإلىُ
ُالعدالةُالفعليُة

وجودُأسسُموضوعيةُلالعتقادُبأنُهناكُتمييزُمتعمد،ُُ
ومُبهُالقاضيُأوُسواهُمنُقيهُالعميلُُموقفُتمييزيُتجا

التمك نُمنُالدفاعُعنُممثليُالمحكمة،ُويحولُدونُُ
ُقُالعميلُ.حقُو

متناعُعنُتقديمُالخدماتُاال
ُالصحيُة

مبادرةُموظفُفيُمجالُالصحةُالعامةُأوُالخاصةُإلىُ
منُالوصولُإلىُالخدماتُالصحيةُذاتُُُالعميلمنعُُ

غيرُُألسبابُُالجودةُأوُتقديمُخدماتُغيرُمالئمةُُ
رة ُ.مبر 

متناعُعنُتقديمُالخدماتُاال
ُالقانونية

عدةُالقانونيةُأوُمنُالحصولُعلىُالمساُُالعميلمنعُُ
رةألسبابُُدماتُالقانونيةُُالخ ُ.ُُغيرُمبر 

ديمُالخدماتُتقمتناعُعنُُاال
ُيُةالتربُو

منُالحصولُعلىُمستوىُجيدُمنُالتربيةُُُُالعميلمنعُُ
رةألسبابُُ ُ.غيرُمبر 

دونُرقابة،ُضوابطُمنعُالعميلُمنُالتعبيرُعنُرأيهُمنُُُمنعُممارسةُحريةُالتعبير
ُهُ.ةُبحقذُإجراءاتُقانونيوُاتخاأ

الموادُتقديمُُاالمتناعُعنُُ
ُغاثُةلإلُُالمخصصةُُالغذائيُة

الموادُمنعُالعميلُمنُالحصولُعلىُُمبادرةُالشرطةُإلىُُ
ألسبابُاعتبرتُغيرُُُُغاثُةالمخصصةُلإلالغذائيةُُ
ُمنطقيةُ.

الخدماتُتقديمُُمتناعُعنُُاال
ُالعامة

منُالحصولُعلىُالخدماتُالعامةُالجيدةُُُالعميلمنعُُ
رةغيرُمبألسبابُُ ُ.ر 

منعُالعميلُمنُالحصولُعلىُوظيفةُمنُدونُأيُُ اعُعنُالتوظيفاالمتن
انونيُأوُبسببُوضعهُالصحيُأوُتصنيفهُُو غُقمس

ُئاتُالمعنيةُ.ضمنُالف
حينُيقتلُشخصُعلىُيدُمعتد،ُأوُإنُكانُهناكُسببُُقتل/ُمحاولةُقتلُعنفُ/ُأذىُجسدي



ُقويُلالعتقادُبأنُالهدفُمنُاالعتداءُهوُالقتل.
ُ.حينُيؤذيُالمعتديُالشخصُجسديًاُأوُيهددُبإيذائهُتداءُعنيف/ُإساءةعُا

والصفع،ُوالرفس،ُُُُاالعتداءُالجسديُالضرب،ُُويشمل
ُجنسية.وغيرهاُمنُاألفعالُذاتُالطبيعةُغيرُالُفعوالُد

اإلفراطُفيُاستعمالُالقوةُمنُ
ُسلطةُإنفاذُالقانوُنُُقبل

تدي(ُُؤولُعنُإنفاذُالقانونُ)المعحينُيبادرُموظفُمس
القوةُبشكلُأكثرُمنُالمقبول،ُتحتُأيُُُُويستعمل

ظروف،ُمثال:ُاستعمالُالقوةُالجسديةُضدُشخصُالُُ
ُيقاومُاالعتقالُ.

منُدونُأيُُحينُيتمُتوقيفُشخصُماُأوُاحتجازهُُُتوقيفُأوُاحتجازُاعتباطي
سببُيؤكدُحصولُجريمةُ)مثال:ُإقتحامُالشرطةُلمنزلُ

أخذُاإلجراءاتُُُُعاملةُفيُالجنس(ُأوُالتوقيفُمنُدوُن
الواجبُاتخاذهاُعندُالتوقيفُ)مثال:ُعدمُتالوةُحقوقُ

الحتجازُلفترةُزمنيةُطويلةُالموقوفُعليهُعندُتوقيفه،ُا
رُمنُدونُتوجيهُالتهم(. ُوبشكلُغيرُمبر 

قاسية،ُُُُتعذيبُأوُمعاملة
رُُوغيرُإنسانية،ُتعاملُمحقُ 

عندُالتواجدُفيُمركزُُ
ُالشرطة/السجنُُُ

رةُالسجنُالشرطةُأوُفيُإداُُحينُيتسب بُعضوُفي
)المعتدي(ُبألمُحادُلشخصُموجودُفيُمركزُالشرطةُ

أوُفيُالسجنُويجعلهُيعانيُمنُأمرُمهينُأوُمذًل،ُبماُ
ُفيُذلكُاإلساءةُالجسديةُوالنفسية.

تعذيبُأوُمعاملةُقاسية،ُُ
وغيرُإنسانية،ُتعاملُمحق رُُ
عندُالتواجدُفيُمركزُرعايةُُ

ُمةصحيةُعا

الصحية،ُيعملُمعُفيُقسمُالرعايةُُحينُيتسببُموظفُُ
الحكومةُ)المعتدي(ُبألمُحادُلشخصُيسعىُللحصولُ

علىُخدماتُالرعايةُالصحيةُويجعلهُيتألمُأوُيعانيُمنُُ
أمرُمهينُأوُمذًل،ُبماُفيُذلكُاإلساءةُالجسديةُُ

ُوالنفسية.
جريمة،ُتتضمنُعنفًاُبطبيعةُالحال،ُسببهاُالتمييزُعلىُُجرائمُكره

ُبابُأخرىُ.أساسُالعرق،ُالدين،ُالميلُالجنسيُأوُأس
التحر شُأوُالترهيبُهوُأيُعملُيتعر ضُلهُشخصُماُُُتنم ُرُُ/تحر ش/ُترهيبُذىُعاطفُيأ

منُقبلُشخصُآخر،ُويسيءُلكرامتهُوحياته،ُويجعلهُ
أوُالخوف.ُمثال:ُُُُيشعرُبانعدامُاألمان،ُالتوتر،ُاإلذالل

التعليقاتُالعنصريةُأوُالجنسيةُأوُالتهديدات.ُوهوُ
زُعلىُيشملُأيضًاُأيُاعتداءُعلىُاألمالك،ُوأيُتميي

،ُأوُسواهاُمنُالسماتُُجتماعيالنوعُاال،ُالجنسأساسُ
ُالشخصيةُ.

حينُيقومُالمعتديُبالمجاهرةُعالنيةُبالهويةُالمجاهرة:  ُالمجاهرة،ُالتشهير
اُأوُببعضُالنواحيُالشخصيةُمنُالشخصيةُلشخصُم

حياتهُ)وضعهُالمتعلقُبفيروسُنقصُالمناعةُالبشرية(ُُ
يذاءُهذاُالشخصُوالكشفُعنُماُقدُيؤديُإلىُإ



ُمعلوماتُضدُرغبته.ُُ
حينُيرويُالمعتديُقصصًاُأوُأخبارًاُكاذبةُالتشهير:  

ُعنُالشخصُويسيءُإلىُسمعته.ُُ
يُويؤديُإلىُالكشفُعنُأيُعملُيقومُبهُالمعتُدُأيُخرقُآخرُللخصوصيُة

معلوماتُخاصةُ)معلوماتُمدرجةُفيُقاعدةُبيانات(ُُ
نُدونُالحصولُأوُمشاركتهاُمعُأشخاصُآخرينُم

ُعلىُموافقته.
التمييزُبسببُالوضعُ 

المتعلقُبفيروسُنقصُُ
ُالمناعةُالبشريُة

حينُيعاملُشخصُماُبطريقةُغيرُعادلةُألنهُيتعايشُُ
ُعتقدُبأنهُكذلكُ.معُفيروسُنقصُالمناعةُالبشرية،ُأوُيُ 

التمييزُبسببُالوضعُ
ُالمتعلقُبمرضُالسلُ 

حينُيعاملُشخصُماُبطريقةُغيرُعادلةُألنهُيتعايشُُ
،ُأوُي عتقدُبأنهُكذلكُ. ُمعُمرضُالسل 

حينُيعاملُشخصُماُبطريقةُغيرُعادلةُألنهُيمتلكُُالجنسُيُُالميلالتمييزُبسببُُ
مجتمعُُُينتميُإلىأوُي عتقدُبأنهُمختلفًاُُُُجنسياًُُُميالُا

وعابريُُنسيُالمثليينُوالمثلياتُومزدوجيُالميلُالج
 ُ.يالنوعُاالجتماعُُوعابرات

النوعُُالتمييزُبسببُُ
ُاالجتماعي

نوعهُحينُيعاملُشخصُماُبطريقةُغيرُعادلةُبسببُُ
ُ(للنوعُاالجتماعيعابرُُ)ُُاالجتماعي

التمييزُبسببُالمظهرُُ
ُالخارجي

مظهرهُلُشخصُماُبطريقةُغيرُعادلةُبسببُُيعامحينُُ
م،ُأوُفونُفيهاُعلىُأنفسهعرُ الخارجي،ُأوُالطريقةُالتيُي

ُجسدية.سماتهمُال
ماُأوُيجبرهُعلىُمنحهُُُُ:ُيهددُالمعتديُشخصالسلبُالسلب،ُاالبتزازُأنواعُأخرىُمنُالحوادُث

ُشيئًاُ)مثال،ُعالقةُجنسية،ُمال،ُملكية(.ُُ
:ُيطالبُالمعتديُبالحصولُعلىُالمالُأوُسواهُاالبتزاز

الحُ)مثالُالجنس(ُمنُشخصُآخرُمقابلُعدمُمنُالمص
عنُمعلوماتُمثيرةُللشبهةُأوُمسيئةُللسمعةُُُُالكشف

ُعنهُ)أوُالقيامُباعتقالُغيرُقانوني(ُُ
مُال كُالمسيطرُحينُيعانيُشخصُماُمنُنمطُمنُالسلُو رُيقهالتحك 

فيُذلكُ،ُبماُُيمُأوُالزوج(كُالحمالسيماُمنُقبلُالشرُي)
هدفُُإلذاللُوالتخويفُباالعتداءات،ُوالتهديدات،ُوا

مُالقهريُُاإليذاء،ُالمعاقبةُأوُالتخويف.ُُ إلىُيهدفُالتحك 
هُعنُأيُيلُمعتمدًاُعلىُالشريك،ُعبرُعزلجعلُالعم
مُبسعم،ُوحرمانهُاالستقالليةُوالتمصادرُُد كهُُلُوحك 

ُاليومي.
إخالء،ُعجزُعنُتأمينُ

ُالمسكُن
خارجُمنزلهُبشكلُغيرُقانونيُ)مثالُُُُالعميلحينُي رمىُُ

 نُالمالكُاكتشفُبأنهُمثليُالجنس.ُُأل



ُُلبالسرقةُ/ُالُس
بطريقةُغيرُُُالعميلحينُينهىُصاحبُالعملُتوظيفُُُاإليقافُعنُالعمل

قانونيةُأوُألسبابُغيرُقانونيةُ)مثالُألنهُاكتشفُبأنهُُ
ُالعميلقصُالمناعةُالبشرية،ُأوُألنُمصابُبفيروسُن

بحاجةُألخذُعطلةُللحصولُعلىُخدماتُرعايةُُ
ُُ.ة،ُإلخ(صحي

الحرمانُمنُالحقُبالوصولُإلىُالموارد/األصولُُُالعنفُاالقتصادي
والخدماتُالتربوية،ُُالفرصُالحياتية،ُُتصاديةُأوُُاالق

ويشتملُماعية.ُُوالصحية،ُوسواهاُمنُالخدماتُاالجت
حاالتُمثلُامتناعُعميلُالعاملُفيُُذلكُأيضًاُعلىُال

ُه،ُوحينُيرفضُُرتفقُعلُيالجنسُعنُدفعُالرسمُالم ب 
العملُأنُيدفعُأجرةُالعامل،ُأوُحينُيحتكرُالقوادُ

ُهُ.تبُعم نُيستحقالرا
)مثال،ُُُُالعميلحينُيتسببُالمعتديُبأضرارُفيُملكيةُُُتدميرُالملكيُة

ُكسرُهاتفهُالخلوي،ُكسرُنوافذُمنزله(.
جائحةُكوروناُوالحجرُ

ُالمنزليُالمرتبطُبها
ُ

أحداثُأخرى:ُيرجىُعرضهاُُ
ُبالتفصيل

ُ

 القسم الخاص بالبرامج  برامجأسئلة ال
الدعم فيماُيتعلقُبالحالة،ُهلُحاولُالعميلُالحصولُعلىُُ

ُسعي إلحقاق العدالة؟ أو ال  القانوني 
ُ

ُ:التاليُُظهرُالخيارسينعم،ُفإنُكانُالجوابُ
الحصولُعليهاُ)احتمالُاعتمادُماُهيُاآللياتُالتيُسعىُإلىُ

ُأكثرُمنُخيار(
ُالمساعدةُالقانونية

ُالشرطُةمساعدةُ
ُحاكُماللجوءُإلىُالم

التقدمُبشكوىُُ)مثال:ُُآليةُالمساعدةُالقانونيةُاإلداريةُُ
ُ(ئنافاستإداريةُُو

)أمينُالمظالم،ُُُُعنىُبحقوقُاإلنسانالمؤسساتُالتيُتُ 
 نسانية،ُالمجلسُالتنظيميُ(الهيئاتُاإل

ُآلياتُأخرُى
مةُمالئمة؟ ُنعم/ُكالُ ُهلُكانتُالخدمةُالمقد 

ُالخاصُبقضيةُالعميلكانُالمرُدُُما ؟ُ)احتمالُاعتمادُود/ُالرد 
ُ(أكثرُمنُخيار

ُملُفحُالتم ُقبولُالطلبُوفت
ُتأجيلُالتحقيُقتمُتجاهلُطلبُالعميلُُو
ُ(تم ُرفضُالشكوىُ)لمُتقبل

ُلبُالعميلنيةُاالستجابةُلُطرفضتُاآلليةُالمع



ُعنف/تحرش/ُمزيدُمنُاالنتهاكات
ُآخر،ُيرجىُالشُر ُحرد 

الخدمات  قُبالحالة،ُهلُحاولُالعميلُالحصولُعلىُُفيماُيتعل
 الصحية؟ 

ُ

ُ:التاليُُالخيارُُفسيظهرنعم،ُُإنُكانُالجوابُ
ُنعم/كاُلُإنُكانُالجوابُنعم،ُفهلُكانتُالخدمةُالمقدمةُإليهُمناسبة؟

خدمات  فيماُيتعلقُبالحالة،ُهلُحاولُالعميلُالحصولُعلىُُ
ُل.؟ُيرجىُالشرحُبالتفصيأخرى 

ُ

ُ:التاليُُالخيارُُفسيظهرنعم،ُُُإنُكانُالجواب
ُنعم/كاُلُإنُكانُالجوابُنعم،ُفهلُكانتُالخدمةُالمقدمةُإليهُمناسبة؟

العميلُالحصولُعلىُأيُنوعُُلم يحاولفيماُيتعلقُبالحالة،ُُ
ُمنُالخدماتُبعد.

ُ

ُ:سيظهرُالخيارُالتاليفإنُكانُالجوابُكال،ُُ
ُُ؟إنُكانُالجوابُكال،ُفماُهوُالسبب

لحصولُعلىُأيُدعمُمنُطلبُُاكانُالعميلُقدُُُُإنُحالة،ُهلُطلبُالعميلُأيُنوعُمنُالدعمُ؟ذهُالعلقُبهفيماُيت
REActُُجىُاختيارُُأوُأرادُاالستعانةُبخدماتها،ُيُر

التيُطلبهاُالعميلُأوُنوعُالدعمُالذيُأرادُالخدماتُُ
ُعندماُاتصلُبكمُ.الحصولُعليهُ

ُيهاُ؟تُإحالتهُإلد متُإليهُأوُتمُ ماُهيُالخدماتُالتيُقُ 
خدماتُرعايةُودعمُخاصةُبعالجُفيروسُنقصُالمناعةُ

 البشريُة
اُإذاُقد متُبشكلُمباشر،ُقد متُُ)لكلُخدمة،ُيرجىُالتحديدُم

علىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُالحاجة،ُ
ُإالُأنهاُلمُتكنُمتوفرة(

ُالمضادة للفيروسات القهقرية البدءُبالعالجاُت
المضادة للفيروسات  التقي دُبالعالجاُت

ُاالستشارة/الدعم/القهقرية
ُمراقبةُالحملُالفيروسي

فيروسُنقصُالمناعةُالبشريةُومعرفةُُتربيةُصحيةُحولُُ
ُالعالج

ُالعالجُالوقائيُبعدُالتعرضُللفيروُس
ُالعالجُالوقائيُقبلُالتعرضُللفيروُس

ُخدماتُالدعمُالنفسُي
كلُمباشر،ُقد متُُ)لكلُخدمة،ُيرجىُالتحديدُماُإذاُقد متُبش

علىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُالحاجة،ُ
ُنُمتوفرة(إالُأنهاُلمُتك

ُالكشفُوالدعمُلتخطيُالوصمةُاالجتماعيُة
ُدعمُعلىُصعيدُالصحةُالفكرية

ُاستشارةُعاطفية/نفسيُة

ُالخدماتُوالحقوقُالمتعلقةُبالصحةُالجنسيةُواإلنجابيةُُ
حديدُماُإذاُقد متُبشكلُمباشر،ُقد متُُلكلُخدمة،ُيرجىُالت)

حاجة،ُعلىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُال
ُإالُأنهاُلمُتكنُمتوفرة(

ُمنعُانتقالُالمرضُمنُاألمُإلىُالطفل
ُاستشارةُخاصةُبالصحةُالجنسية

ُاستشارةُحولُأساليبُالتخطيطُلألسرُة
ُيةاستشارةُحولُالعالقاتُو/أوُالحياةُالجنس

ُاستشارةُتليُالتعر ضُللعنف



ُاستشارةُتليُالتعر ضُلالجهاض
ُلرجالُوالنساءُوالمزالُقالواقيُالجنسيُالخاصُبا

ُاختباراتُللعدوىُالمنقولةُجنسياًُ
ُمنُاألضراُر ُخدماتُالحد 

لكلُخدمة،ُيرجىُالتحديدُماُإذاُقد متُبشكلُمباشر،ُقد متُُ)
لتأمينُهذهُالحاجة،ُُُعلىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورُة

ُإالُأنهاُلمُتكنُمتوفرة(

ُعالجُبديلُللموادُاألفيونيةُالمفعولُ
ُامجُاإلبرُوالحقنبرن

ُالنالوكسوُن

ُخدماتُقانونيةُُ
لكلُخدمة،ُيرجىُالتحديدُماُإذاُقد متُبشكلُمباشر،ُقد متُُ

علىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُالحاجة،ُ
 متوفرة(إالُأنهاُلمُتكنُ

ُدعمُقانوني

ُخدماتُأخرُى
لكلُخدمة،ُيرجىُالتحديدُماُإذاُقد متُبشكلُمباشر،ُقد متُُ

علىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُالحاجة،ُ
ُإالُأنهاُلمُتكنُمتوفرة(

خدماتُغيرُمتعلقةُبفيروسُنقصُالمناعةُالبشريةُُ
ُ)المالريا،ُالسل،ُالتهابُالكبدُالوبائيُسيُ(

ُامُوالمسكُنالطع
ُرُلفيروسُالكورونا،ُتقديمُالرعايةُأوُاللقاحباإجراءُاخت

ُُهلُكانُهناكُأيُحاجاتُضروريةُإالُأنهاُلمُتكنُمتوفرةُ؟
حالة، ما هي المداخالت األنسب التي يستحسن اعتمادها في المستقبل للتطرق إلى المسائل التي استنادًا إلى وصف ال

 تّم توثيقها؟ 
ُمنُالوصمةُاالجتماعيةُوالتمييزبرامجُللُالتدخُل ُحد 

ُخدماتُقانونيُة
ُرصدُالقوانين،ُالقواعدُوالسياساتُوإصالحهُا

ُمعرفةُقانونيةُ)إعرفُحقوقك(
ُنينُوسلطاتُإنفاذُالقانوُنتوعيةُواضعيُالقوا

تدريبُالعاملينُفيُمجالُالرعايةُالصحيةُعلىُحقوقُ
ُاإلنسانُُاإلنسانُواألخالقياتُالطبيةُالمتعلقةُبحقوُق

ُمنُالتمييزُُ ُعلىُأساسُالنوعُاالجتماعيالحد 
 المقدمة والتحديثات   االستجابة

،ُلمساعدةُالموظفُالذيُيعملُعلىُلكلُخدمةُتمُتقديمُإحالةُحولها،ُتظهرُخدماتُاإلحالةُفيُهذاُالقسمُمنُنظامُواندا
ُعلىُتتب عُاإلحاالتُومتابعتها.REActُُُُبرنامجُُ

فيروسُنقصُالمناعةُُُةُبعالجخدماتُرعايةُودعمُخاص
 البشريُة

متُُ )لكلُخدمة،ُيرجىُالتحديدُماُإذاُقد متُبشكلُمباشر،ُقد 
علىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُالحاجة،ُ

ُإالُأنهاُلمُتكنُمتوفرة(

ُالمضادة للفيروسات القهقرية البدءُبالعالجاُت
المضادة للفيروسات  التقي دُبالعالجاُت

ُشارة/الدعماالست/ةالقهقري
ُمراقبةُالحملُالفيروسي

تربيةُصحيةُحولُفيروسُنقصُالمناعةُالبشريةُومعرفةُُ
ُالعالج

ُالعالجُالوقائيُبعدُالتعرضُللفيروُس



ُالعالجُالوقائيُقبلُالتعرضُللفيروُس
ُخدماتُالدعمُالنفسُي

)لكلُخدمة،ُيرجىُالتحديدُماُإذاُقد متُبشكلُمباشر،ُقد متُُ
إنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُالحاجة،ُُُالة،ُأُوعلىُشكلُإح

ُإالُأنهاُلمُتكنُمتوفرة(

ُالكشفُوالدعمُلتخطيُالوصمةُاالجتماعيُة
ُدعمُعلىُصعيدُالصحةُالفكرية

ُاستشارةُعاطفية/نفسيُة

ُالخدماتُوالحقوقُالمتعلقةُبالصحةُالجنسيةُواإلنجابيةُُ
متُُشر،ُقدُ لكلُخدمة،ُيرجىُالتحديدُماُإذاُقد متُبشكلُمبا)

علىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُالحاجة،ُ
ُإالُأنهاُلمُتكنُمتوفرة(

ُمنعُانتقالُالمرضُمنُاألمُإلىُالطفل
ُاستشارةُخاصةُبالصحةُالجنسية

ُاستشارةُحولُأساليبُالتخطيطُلألسرُة
ُاستشارةُحولُالعالقاتُو/أوُالحياةُالجنسية

ُلعنفاستشارةُتليُالتعر ضُل
ُاستشارةُتليُالتعر ضُلالجهاض

ُالواقيُالجنسيُالخاصُبالرجالُوالنساءُوالمزالُق
ُاختباراتُللعدوىُالمنقولةُجنسياًُ

ُمنُاألضراُر ُخدماتُالحد 
لكلُخدمة،ُيرجىُالتحديدُماُإذاُقد متُبشكلُمباشر،ُقد متُُ)

علىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُالحاجة،ُ
ُكنُمتوفرة(هاُلمُتإالُأن

ُعالجُبديلُللموادُاألفيونيةُالمفعولُ

ُبرنامجُاإلبرُوالحقن

ُالنالوكسوُن

ُخدماتُقانونيةُُ
لكلُخدمة،ُيرجىُالتحديدُماُإذاُقد متُبشكلُمباشر،ُقد متُُ

علىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُالحاجة،ُ
 إالُأنهاُلمُتكنُمتوفرة(

ُدعمُقانوني

ُأخرُىخدماتُُ
لُخدمة،ُيرجىُالتحديدُماُإذاُقد متُبشكلُمباشر،ُقد متُُلك

علىُشكلُإحالة،ُأوُإنُكانُهناكُضرورةُلتأمينُهذهُالحاجة،ُ
 إالُأنهاُلمُتكنُمتوفرة(

خدماتُغيرُمتعلقةُبفيروسُنقصُالمناعةُالبشريةُُ
ُ)المالريا،ُالسل،ُالتهابُالكبدُالوبائيُسيُ(

ُالطعامُوالمسكُن
ُلفيروسُالكورونا،ُتقديمُالرعايةُأوُاللقاحرُُباإجراءُاخت

ةُتحديثاتُحولُالحالة.ُمثال:ُإنُلمُيكنُهناكُتقديمُأي تحديثُالحالُة
ُأيُإحالة،ُفماُالسببُوراءُذلكُ؟

ُمُوضعُالحالُة ُقيدُالتقد 
ل ت ُح 

ُلمُتحلُ 
ُنعم/كالُ ُخدماتُالمالئمةُ؟هلُتم ُتقديمُال

ُ:اليسيظهرُالخيارُالتفإنُكانُالجوابُكال،ُُ
ُُ؟إنُكانُالجوابُكال،ُفماُهوُالسبب

ُالحالُة ُُتاريخُحل 
ُُالمبلغُالذيُتم ُُإنفاقُه

ُُنوعُالعملة



ُ المرفقات
x ُُ5ُُإرفاقُالملفُُ

xُُ5ُُوصفُالملفُالمرفقُُ
 

 


