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 األولوية 

 )خالل أسبوعين( حالة عادية   ساعة( 24عاجلة )خالل حالة    ساعة( 42)خالل حالة طارئة   

 البيانات الحيوية / المعلومات العامة 

 :تاريخ الميالد  :) أو رقم الحالة اذا كانت الحالة سرية( االسم

 :(وجدت)اذا كانت  عاقةاإل الجنس:

 :الخاصة بالمفوضية السامية )إن كان الجئ( بطاقة اللجوءرقم  رقم البطاقة الشخصية:

 : )الشارع/ الحارة(:1العنوان رقم 

 :: )العزلة/ المديرية/ المحافظة(4العنوان 

 األسرة:  حجم رقم التلفون

 سنة(: 81اذا كان العميل قاصرا )اقل من 

 عالقته بالطفل:  :/ العائل الرئيسياألساسي عايةالرمقدم اسم 

      ال   نعم ؟ بذويهاو غير مصحوب  ذويههل الطفل منفصل عن  :/العائلمعلومات التواصل مع مقدم الرعاية

  )اذا كانت اإلجابة ال وضح(   ال   ؟ نعم  اإلحالة /العائل عنتم إبالغ مقدم الرعاية

 مالحظة خاصة/ احتياجات محددة:

 

 

 مع تقديم أي مالحظات مؤيدة لذلك إن وجدت، استخدم ورق إضافية اذا لزم األمر؟ الحالة إحالة أسباب)وضح  اإلحالة أسباب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المطلوبةالخدمات 

 مواد اإلغاثة األساسية )غير الغذائية(   والصحة العقلية الدعم النفسي االجتماعي   

 نقديةمساعدات     دعم الطفل/ ترتيبات الرعاية.  

  صحية/ طبية / تغذية   األسرة لم شملإعادة /األسرة  البحث عن  

  اآلمن الغذائي    خدمات متعلقة بالمرأة  

 المأوى   اإلعاقاتذو  األشخاص 

 / التعليمتوفير اسباب المعيشة   المساعدة القانونية   

 غيره    ية واآلمن على سبيل المثال: توفير مأوى أمن.السالمة الجسد  

 أو أي خدمات مقدمة مسبقاً: مطلوبةمن فضلك وضح أي خدمات 

 

 

 

 

 الموافقة على نشر المعلومات ) اقرأ مع العميل/ مقدم الرعاية ثم اجب على أي سؤال قبل توقيعه/توقيعها أدناه( 

هذه المعلومات وكشفها لـ _____________________  إحالة________ ) الحروف األولى للشخص المعنى( أفهم بان الغرض من أنا،___________________
__) مة ___________________)أسم الوكالة المحال اليها( هو ضمان السالمة واستمرار الرعاية بين مقدمي الخدمات الذين يلتمسون خدمة هذه اآلسرة. حيث أن مقدم الخد

 وبالتوقيع على هذه االستمارة فإنني أفوض بتبادل المعلومات. عنها اإلفصاحوذكرت بالضبط المعلومات التي سيتم   اإلحالة ماهية إجراء( وضحت لي مسبقا اإلحالةالوكالة منفذه 

 التاريخ: :اذا كان الطفل قاصرا( /العائلالتوقيع ) أو توقيع مقدم الرعاية

 اسم الوكالة المحال اليها الحالة : مت باإلحالةاسم الوكالة التي قا

 االسم:  االسم: 

 / الوكالة:الموقع / الوكالة:الموقع

 معلومات التواصل: معلومات التواصل: 

  :شخصيا ) ظرف مختوم ( كون محمية(  البريد اإللكتروني ) ت  الهاتف) الحاالت الطارئة فقط(    تم التسليم عبر:  تاريخ اإلحالة: 

 __________________   نعم )حدد بعضا منها أو جميعها( ال        هل هناك أي قيود على التواصل أو اإلحالة؟
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8الوكاالتالمنظمات /بين  اإلحالةحول استمارة  إرشاديةمالحظات 
 

  ؟/المنظماتالوكاالتبين  باإلحالةقصود ما الم

تتصل بهم التي  الوكاالتتلك القضايا التي تستطيع  تتجاوزيمكن أن يواجه أفراد السكان المتضررين من الصراع سلسلة واسعة من القضايا 

تم تغطيتها مباشرة من خالل برامجهم على معالجتها. حيث تستطيع المنظمات تحديد القضايا على المستوى الفردي والمجتمعي والتي لم يمباشرة 

لخدمات المتاحة ويمكنهم مساعدة لاو المهام الموكلة اليهم. ويعتبر الموظفين والعاملين في الخطوط األمامية وأعضاء المجتمع مصادر معلومات 

اج يإلي مقدم خدمة أخر نظرا الحت األشخاص المعنين في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها. وتعرف اإلحالة بانها عملية توجيه للعميل

أو خارج مجال عمله. ويمكن تقديم اإلحالة لمجموعة مختلفة من الخدمات  مقدم الخدمة الحالي خبرةخارج نطاق  الواقعةالعميل/ العميلة للمساعدة 

والمساعدات المادية أو النقدية والمعافاة على سبيل المثال: الصحة واألنشطة النفسية االجتماعية وخدمات الحماية والتغذية والتعليم والمأوى 

 الجسدية و المركز المجتمعي و/أو وكالة الخدمات االجتماعية.

 

 /المنظمات الوكاالتالمبادئ التوجيهية لعمليات اإلحالة بين 
 ي كل األوقات:وحتى ال تلحق اإلحالة الضرر باألفراد/ المجتمع المحتاج للمساعدة تحتاج اإلحالة الحترام المبادئ التالية ف

 
 اإلفصاحالتي يتم : يتطلب مبدئ السرية من جميع الموظفين والعاملين في الخطوط األمامية و المتطوعين وأفراد المتجمع حماية المعلومات السرية
حال الحصول على في مقدمي الخدمة( فقط  أيأو التي تم جمعها والمتعلقة باألشخاص وكذا ضمان إمكانية وصول طرف ثالث للمعلومات )  عنها
بطريقة آمنه ووفقاً  تتموهذا يتضمن التأكد من أن جمع المعلومات وتخزينها ومشاركتها حول حاالت األشخاص  من األشخاص. صريح إذن

لمن وزمنها و اإلفصاحوطريقة عن المعلومات الخاصة بحالته  اإلفصاحلسياسات حماية البيانات المتفق عليها. من حق الشخص أن يقرر هل يتم 
عنها.  ينبغي على الموظفين االمتناع عن الكشف عن أسماء األشخاص أو تحديد أي معلومات محددة ألي شخص غير مشترك  اإلفصاحيتم 

كما يجب عليهم عدم مناقشة حالة األشخاص مع األسر واألصدقاء والزمالء بأي حال من  -بدون موافقة صريحة -مباشرة في تقديم الخدمات
 على كل منظمة.  المطبقةر عدم احترام مبدئ السرية انتهاك لمدونة السلوك األحوال. ويعتب

 
 
 

عنها  اإلفصاح: تتم عمليات اإلحالة فقط بمجرد تقديم األشخاص لموافقة مسبقة وله الحق في حصر المعلومات التي يرغب/ ترغب في الموافقة
 واألشخاص الذين سيتم مشاركتها معهم.

 
حتى يتمكنوا من االختيار المسبق بحرية. وبأي ف أو كشريك أو كمتطوع هو تقديم المعلومات عن الخدمات المتوفرة دورك كموظ: احترام الفرد

أو الضغط على األفراد بشأن الحصول على خدمة أخري. البد لك من احترام كرامتهم  االستشارةاألحوال ينبغي عليك عدم تقديم  نحاال م
 يفترض بك عدم التعبير عن رايك او أن تمرر قرار او تلوم الشخص.وذ القرار وتفضيالتهم، وقدراتهم على اتخا

 
دها. وال يمكن لموظفي الوكالة الُمحيلة وتوفرها/وج -ماتالخد رسم خرائطعلى  بناءً  -: فقط شاركهم المعلومات في حالال تقدم وعود أو توقعات

أو جودة الخدمات وهذا يتطلب توضيحه للمستفيدين. ومع ذلك اإلحالة نتائج  ل على الخدمات أوضمان الحصو للمتطوعين التابعين لها للحالة أو
يجب التوضيح أيضا في حال وقوع أي مشكلة متعلقة بالحصول على الخدمات ويمكن لألشخاص طالبي اإلحالة العودة إلبالغ موظفي الوكالة 

 كنهم طلب الدعم اإلضافي.الُمحلية لحاالتهم أو للمتطوعين التابعين لها كما يم
  
 

الذين عانوا من أو يتعرضون لخطر لضمان السالمة الجسدية والنفسية لألشخاص  اإلجراءات: يجب على موظفي المنظمات اتخاذ اآلمن والسالمة
راءات أو اإلحاالت األخرى االستغالل أو اإلهمال. يجب أن تكون السالمة الجسدية لألشخاص أولى األولويات على كل اإلج وأاإلساءة  وأالعنف 

وبشكل عقالني توقع  فيه التي قد تتوفر. يجب األخذ في الحسبان اعتبارات األمن والسالمة عند تقديم خيارات اإلحالة لألشخاص وللحد الذي يمكن
 موظفي الخطوط األمامية بالمخاطر ذات الصلة. معرفة
 

 

  من الذي يستطيع استخدام استمارة اإلحالة؟

عمليات استمارة اإلحالة هو استخدامها من قبل كل المنظمات اإلنسانية العاملة مع األشخاص المتضررين من الصراع بغرض تسهيل الهدف من 

اإلحالة وكوسيلة لتوثيق اإلحاالت وفقا للمعايير الدنيا. ويمكن ألي جهة مقدمة للخدمة استخدام استمارة  ومسارات /المنظماتالوكاالتبين  اإلحالة

مالئمة طفل إلي أماكن صحية يحيل ال رعايةأساسي للة والدليل اإلرشادي فعلى سبيل المثال يمكن استخدامها من قبل طبيب يعمل في مركز اإلحال

قيام مدير الحالة بإحالة العميل للتعافي الجسدي. كما يمكن استخدامها من قبل األشخاص المقدمين برنامج تغذية أو الي  أو خاصة باألطفال

 بعد الحدث المؤلم.ه / مسئولياتر الشخصفات النفسية األولية بناء على دولإلسعا

 

 

 

 

                                                           
1
استمارة اإلحالة بين  حول الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي في الحاالت الطارئة، /المنظماتالوكاالتمقتطفات أخذت من مجموعة مراجع اللجنة الدائمة المشتركة بين  

 -(. 4112والمالحظات اإلرشادية ) الوكاالت
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  كيف يمكن لي أن أقوم باإلحالة؟

 هي:بصفة أساسية الخطوات المطلوبة للقيام باإلحالة الناجحة 

 ما الذي يحتاجه العميل؟أي  -حدد المشكلة 

 حدد الخدمات األخرى وارسم خريطة بمقدمي الخدمات لى أكمل وجهع حدد المنظمة أو الوكالة التي يمكن أن تلبي هذه االحتياجات .

األخرين الذين قد يكونوا قادرين على مساعدة العميل و/أو مقدم الرعاية في تلبية احتياجاته. يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة 

اجتماعات  من أو 4Wsاألسئلة الرباعية خريطة رسم من تقارير الخدمات أو  دليلبالخدمات األخرى في منطقتك الجغرافية من 

 .تنسيقال

 ،تواصل مسبقا مع مقدمي الخدمة األخرين لتكتشف أكثر عن معايير تقديمهم و تواصل مع مقدم الخدمة من اجل التأكد من أهليته

ما المعلومات المطلوبة  ملتشويجب أن  مقدم الخدمة. معمالم يتم القيام عموما باإلحالة من النوع المحدد للخدمات ومعايير أهليتهم. 

 يستلزمه برتوكول مقدم الخدمة الخاص باإلحالة وما اذا كانوا قادرين على مساعدة العميل أم ال.

  على سبيل المثال ما اإلحالة مقدم الرعاية لو/أو له كذلك وضح  المتاحةطبيعة اإلحالة وقدم له المعلومات حول الخدمات للعميل وضح(

وكيف يمكن للعميل الوصول اليه والحصول على الخدمات؟ ولماذا توصيه ؟ أين يقع عنوان مقدم الخدمةهي الخدمات المقدمة؟ 

 باإلحالة؟( تذكر دائما بان العميل يمكنه اختيار عدم إحالته.

 ن واالتفاق مع قة. إذا وافق العميل على اإلحالة، قم بالحصول على القبول قبل تزويد اآلخرين بمعلومات العميل مع اآلخريقبول الوثي

 العميل عن ماهية المعلومات التي يمكن مشاركتها. يجب الحصول على موافقة الوالدين/العائل إذا كان العميل قاصراً.

  له لضمان نجاح اإلحالة وتبادل المعلومات أينما  المستقبلةثم تابع العميل والوكالة  الوكاالتبتعبئة استمارة اإلحالة بين  باإلحالةقم

فقة العميل للقيام بذلك. وتتضمن مجاالت المتابعة كال من: هل حصل العميل على الخدمات المخطط لها؟ ماهي نتائج تسمح موا

 الخدمات التي حصل عليها؟براضيا بعملية اإلحالة و /العائل اإلحالة؟ هل كان العميل و/أو مقدم الرعاية

 مغلقة( لضمان تنفيذ عملية جمع  وملفات الحالة في خزانات آمنةلة تخزين المعلومات والسرية: يجب االحتفاظ بكل استمارات اإلحا(

 وتخزينها بطريقة آمنة وأخالقية. وإدارتهاالمعلومات 

 

 كيف يمكن أن اعمل مع وكاالت مختلفة لتنسيق عمليات اإلحالة؟

 المساراتعلى  الموافقة( 4ى التوثيق الرسمي لإلحالة )( المصادقة عل1كال من اإلجراءات التالية: )القيام ب الوكاالتتنفيذ نظام اإلحالة بين  يشمل

( 2للموظفين ذوي العالقة باإلحالة حول كيفية استخدام التوثيق والمعايير واإلجراءات و) تدريب تنفيذ( 3واإلجراءات والمعايير المحددة لإلحالة )

جتماعات الخاصة بالتنسيق وور  العمل المنعقدة بشأن اال، 4Wsخريطة خدمات األسئلة الرباعية رسم التنسيق مثل  أنشطةفي  المشاركة

ويمكن تنسيق هذه  الخطوات من خالل اآلليات الموجودة مثل مجموعات التنسيق بين الوكاالت أو عبر الكتل / مجموعات العمل ذات اإلحالة. 

 العالقة.

 

 اإلحالة  أنظمةاستخدام  ورصد وتقييم عمليات اإلحالة 

رفع التقارير. فعلى لبناء على احتياجات الوكاالت للبيانات وباستخدام مؤشرات متنوعة  /المنظماتالوكاالتاإلحالة بين نظام نجاح يمكن تتبع 

 كافة وكاالت التنسيق يمكن للوكاالت اإلبالغ عن زيادة التعاون فيما بينها من خالل الموافقة على استخدام -األساسي الصعيدعلى -سبيل المثال 

 التي صادقت على االستمارة والتزمت بتدريب موظفيها على استخدام هذه االستمارة. /المنظماتذكر عدد الوكاالتمستشهدًة بلة ستمارة اإلحاال

القبلية والبعدية الناجحة من خالل تنفيذ اختبارات  باإلحاالتلقيام على ايمكن للوكاالت تعقب الزيادة في قدرات موظفيها  -وعلى صعيد أعلى

 ./المنظماتوالجودة بين الوكاالتإجراءات التتبع  من خالل تنفيذأو من خالل معرفة اإلحاالت الناجحة الموثقة  البعديةلمؤجلة واالختبارات ا

 


