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:ييحتوي هذا القسم على أداة تحديد الخطر المتزايد بالترتيب اآلت
 

قسم البيانات الشخصية / مقّدمة 
)أسئلة وقوائم مرجعية لمؤشرات الخطر(فئات المخاطر 

 
خطر جّدي ووشيك على السالمة  شديد

الشخصية، مّما يستدعي التدخل الفوري 
   .أو المتابعة في غضون بضعة أيام/و

احتمال وقوع خطر جدي على  متوسط
دعي تدخًال يستشخصية مّما سالمة الال

 6-4أو متابعة في غضون /عاجًال و
 .أسابيع

تدّني احتمال وقوع خطر جدي على  متدني
السالمة الشخصية غير أن الحاجة قد تدعو 
.إلى التدّخل من أجل تلبية احتياجات معينة

 
 
 

الخطر تصنيف

  األشخاص المسّنون 
األطفال والمراهقون

النساء والفتيات المعّرضات للخطر 
الحماية القانونية والمادية 
الصحة واإلعاقة 

إنهاء المقابلة
ملخص التصنيف لكل فئة مخاطر 

 حسب األولويةمجاالت اإلحالة
للخطر الشامل التصنيف

  مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
  دائرة الحماية الدولية

:العنوان
Division of International Protection 

94, Rue de Montbrillant 
1202 Geneva 

Switzerland 
يمكن تحميل أداة تحديد الخطر المتزايد من الموقعين التاليين:  

)األداة ( http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c46c6860.html 
)دليل المستخدم ( http://www.unhcr.org/refworld/docid/46f7c0cd2.html   

بانون. ب/ ن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي© : صورة الغالف



  2أداة تحديد الخطر المتزايد، النسخة 
 

3 

 
 رجم الفوري وأي شخص آخر حاضرتّم التعريف عن الشخص المسؤول عن إجراء المقابلة والمت.1

منجز؟         قسم البيانات الشخصية/ مقّدمة       

  تّم شرح الغاية من إجراء المقابلة ومّدتها 2.
  تّم توضيح الطابع السري للمقابلة 3.
  تّم شرح الحاجة إلى التزام الشخص الذي تتّم مقابلته الصدق 4.
  .5 الشخص الذي تتّم مقابلته في إيقاف المقابلة في أي وقت من األوقاتحّقتّم شرح 
  النتيجة المتوخاة من المقابلة/ التوقعات تّم توضيح  6.
  تّم الحصول على موافقة الشخص على إجراء المقابلة 7.

 

 
 )الشهرة، االسم(سم اال         

 التفاصيل الخاصة بالشخص الذي تتّم مقابلته

تاريخ الوالدة 
 )السنة/الشهر/اليوم(       الجنس    

        التعريف/ رقم التسجيل   
        بلد المنشأ  

                  الديانة   العرق

 األسرةرادعدد أف
                  الوضع العائلي   بمن فيهم الشخص الذي تتّم (

)مقابلته

  ترآيبة األسرة وما فوق60  سنوات4–صفر سنة17-5 سنة18-59
عدد أفراد األسرة بحسب (

الجنس، بمن فيهم /العمر
)الشخص الذي تتّم مقابلته

#          #          #          #        ذآر  

#          #          #          #        أنثى  

محّل اإلقامة
          

)مثًال المخيم، الحّي، المنزل(
          بريد إلكتروني/ هاتف   

 

 
 اسم الموظف         

 منظمة الموظف/منصب          

 معلومات االتصال بالموظف         

 اسم المترجم الفوري         

المنظمة التي ينتمي إليها المترجم 
 الفوري         

 خ المقابلة والمكان الذي أجريت فيهتاري         

 التفاصيل الخاصة بالموظف المسؤول عن إجراء المقابلة والمترجم الفوري
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1المنهجية رقم المنهجية المستخدمة 2المنهجية رقم                    

 

 

 

           

 

 

           

:إسأل ،  أنفسهممسّنينالشخاص مع األحال إجراء المقابلة في 
 يشي الراهن؟هل تواجه أي مشاآل متصلة بوضعك المع •
 آيف تصف عالقتك بأفراد العائلة اآلخرين؟ هل تشعر باإلدماج أو اإلقصاء في عائلتك؟ ]أسئلة تدقيق اختيارية [ •
هل هنالك أي أشخاص أو منظمات أو مجموعات مجتمعية قادرة على المساعدة في التصدي لهذه المشاآل؟ أي دعم تحتاج إليه •

 من أجل حّل هذه المشاآل؟

هل تتضّمن عائلتك أو يقيم معك في المنزل أي أفراد إسأل
ين؟ مسّن

 إطرح األسئلة التالية- نعم
"األطفال والمراهقون" إنتقل إلى قسم –آّال

المسّنون  األشخاص

:إسأل  في حال إجراء المقابلة بشأن أشخاص مسّنين، 

 اجه المسّنون من أفراد عائلتك أي مشاآل متصلة بوضعهم المعيشي الراهن؟هل يو • 
هل هنالك أي أشخاص أو منظمات أو مجموعات مجتمعية قادرة على المساعدة في التصدي لهذه المشاآل؟ أي دعم تحتاج إليه •

 من أجل حّل هذه المشاآل؟
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العائلةالشخص نفسه
رموز 

االحتياجات 
الخاصة 
المحتملة  

في 
في حاليًاالماضي

 حاليًاالماضي

 ER-FR    لذات بشكل يومي توّلي العناية باعدم القدرة على .1

الدعم أو أشخاص مسنون من دون عائلة أو شكل آخر من أشكال .2
 ER-NF    مهملين من قبل مقدمي الرعاية

 ER-MC    أسرة يعيلها جد أو جدة أو شخص مسّن.3
SP-GP 

  :غير ذلك.4              

 

 

الشخص 
متدني  متوسطشديد نفسه

متدني  متوسطشديد العائلة

 األسماء                             

مالحظات

          

، الواردة أعالهاستنادًا إلى األجوبة على األسئلة    األشخاص المسّنون– خطرمؤشرات ال
المناسبةات مؤشرات الخطر خانضع عالمة في  حقوق اإلنسان، مشقات أو ظروف أخرىلصدمة نفسية، انتهاآات 

 

  األشخاص المسّنون–تصنيف الخطر
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العائلةالشخص نفسه

في  
في حاليًاالماضي

حاليًاالماضي

رموز 
االحتياجات 
الخاصة 
المحتملة

المجتمع /  مع أقارب في المخيم  يعيششاب منفصل عن ذويه/طفل.1
 SC-SC    المحلي نفسه

والمراهقون  األطفال
يقيم معك في المنزل أي أفراد هل تتضّمن عائلتك أو  إطرح األسئلة التالية- نعم

أطفال؟  "النساء والفتيات المعّرضات للخطر" إنتقل إلى قسم –آّالإسأل

:إسأل  في حال إجراء المقابلة بشأن أشخاص مسّنين، 

.أرجو منك إطالعي على وضع أطفالك المعيشي ووصف ما يقومون به خالل النهار  • 
و األطفال الذين تتوّلى رعايتهم أي مشاآل متصلة بوضعهم المعيشي الراهن؟ هل يواجه أطفالك أ  • 

هل هنالك أي أشخاص أو منظمات أو مجموعات مجتمعية قادرة على المساعدة في التصدي لهذه المشاآل؟ أي دعم تحتاج إليه •
 من أجل حّل هذه المشاآل؟

:إسأل  ، طفال أنفسهممع األحال إجراء المقابلة في 

 مع من تعيش حاليًا؟ هل يمكنك إطالعي على ما تقوم به خالل النهار؟ • 
 هل تواجه أي مشاآل متصلة بوضعك المعيشي الراهن؟ • 

األطفال اآلخرين؟/ معّلميك / مدرستك / جيرانك / هل تواجه أي مشاآل مع ذويك ] ئلة تدقيق اختياريةأس[ • 
هل هنالك أي أشخاص من محيطك قادرين على المساعدة في التصدي لهذه المشاآل؟ أي دعم تحتاج إليه من أجل حّل هذه •

 المشاآل؟

، الواردة أعالهاستنادًا إلى األجوبة على األسئلة   طفال والمراهقون األ– مؤشرات الخطر
المناسبةات مؤشرات الخطر خانضع عالمة في  حقوق اإلنسان، مشقات أو ظروف أخرىلهاآات صدمة نفسية، انت

 



  2أداة تحديد الخطر المتزايد، النسخة 
 

7 

العائلةالشخص نفسه

في  
الماضي

في 
حاليًاالماضي حاليًا

رموز 
االحتياجات 
الخاصة 
المحتملة

SC-UC ن أقاربه بذويه أو بأي شخص م يعيش وحيدًا أو  (طفل غير مصحوب
.2    )المجتمع المحلي/ في ظّل رعاية مؤقتة ضمن المخيم 

SC-FC 
SC     3 شاب يتيم-  يتيمطفل.

CR-CP     ة أب أو أم لطفل/مراهق 4.
SC-CH     أسرة يعيلها طفل 5.
CR-CC 

ت سفاح قربى، مثًال، حاال(ظروف معيشية غير آمنة ضمن العائلة 
.CR, SV     6)إساءة معاملة، إهمال

CR, SC-
IC SC-

UC 
SC-FC 

مثًال، إساءة (ترتيبات معيشية غير آمنة مع أشخاص من غير األقرباء 
.7    )معاملة أو إهمال، رعاية مؤسسية

SV-VA 
SV-VF 
SV-VO 

أو االعتداء الجنسيين من قبل أشخاص /عرضة أو ضحية لالستغالل و
.8    من غير األقرباء

SV-VA, 
SV-VF, 
SV-VO, 
CR-AF 

 إخفاء تحت التهديد أو  أوضحية إتجار أو نقل أو تجنيد أو خطف
مثل البغاء وغيره من أشكال االستغالل (بالقوة لغرض االستغالل 

 )الجنسي، االسترقاق ونزع األعضاء
    9.

SV-SS     ممارسة البغاء من أجل البقاء 10.

SV-FM     زواج مبكر 11.

CR-TP     حمل مبكر 12.
CR-LW     عمالة قسرية 13.
CR-LO 
CR-AF     تجنيد أطفال 14.

CR-NE     في سّن الدراسة لكن غير ملتحق بالمدرسة 15.

CR-SE      ال يمكن تلبيتها في الصفوف العادية(احتياجات تعليمية خاصة( 16.

CR-CL     17 سنة ولكن متهم أو مدان بمخالفة القوانين18دون الـ.

              :غير ذلك   18.

 

 

الشخص 
متدني  متوسطشديد نفسه

متدني  متوسطشديد العائلة

 األسماء                             

مالحظات
          

الخطر والمراهقون–تصنيف األطفال
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العائلةالشخص نفسه

في  
في حاليًاالماضي

اليًاحالماضي

رموز 
تياجات االح

الخاصة 
المحتملة

العزباء، المرأة المسنة التي تّم التخّلي بما في ذلك األرملة، األم (امرأة .1
      دعم عائلي / أو فتاة من دون حماية .) عنها، الخ

WR-WR 
WR-SF 
SP-PT 
SP-CG 

  النساء والفتيات المعّرضات للخطر – مؤشرات الخطر
نسان، مشقات أو ظروف أخرىحقوق اإللصدمة نفسية، انتهاآات 

، الواردة أعالهاستنادًا إلى األجوبة على األسئلة 
المناسبةات مؤشرات الخطر خانضع عالمة في 

 

للخطر المعّرضات والفتيات  النساء

:إسأل  ، نساء وفتياتفي حال إجراء المقابلة بشأن 

هنا؟   • تشعر النساء والفتيات باألمانهل 
أين وقعت هذه الحادثة؟ هل/ هل سبق للنساء أو الفتيات في عائلتك أن تعّرضن ألي حادثة؟ متى ] أسئلة تدقيق اختيارية[ •

 تلّقين أي مساعدة أو دعم؟ 
آل؟ أي دعم تحتاجهل هنالك أي أشخاص أو منظمات أو مجموعات مجتمعية قادرة على المساعدة في التصدي لهذه المشا •

 إليه أو يحتجن هّن إليه من أجل حّل هذه المشاآل؟
 

:إسأل  ، مع النساء والفتيات أنفسهنحال إجراء المقابلة في 

؟ هنا باألمان  هل تشعرين • 
أين وقعت هذه الحادثة؟ هل تلّقيتّن/ لتك ألي حادثة؟ متى  هل سبق وتعّرضِت أنت أو النساء في عائ]أسئلة تدقيق اختيارية[  •

 أي مساعدة أو دعم؟
هل هنالك أي أشخاص أو منظمات أو مجموعات مجتمعية قادرة على المساعدة في التصدي لهذه المشاآل؟ أي دعم تحتجن •

إليه من أجل حّل هذه المشاآل؟
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العائلةالشخص نفسه

في  
الماضي

في 
اليًاحالماضي حاليًا

رموز 
تياجات االح

الخاصة 
المحتملة

، بدنيمثًال، اعتداء (انعدام األمان في المنزل أو المجتمع المحلي 
 من قبل أحد أفراد العائلة أو المجتمع المحلي، معنوي/جنسي أو نفسي

)بما في ذلك العنف األسري وجرائم الشرف وسفاح القربى
    2.

LP-AN 
SV-VA 
SV-VF     ة أو الجنسيةبدنيضرب مبرح أو غير ذلك من االعتداءات ال 3.

مثل ( أو جنسي في معرض ممارسة األنشطة اليومية بدنيعنف 
)طب، على الطريق إلى أو من المدرسةإحضار المياه أو جمع الح 4.    SV-VO 

 
في معرض ممارسة .) تهديدات، تحّرش، الخ(معنوي / اعتداء نفسي 

.5    األنشطة اليومية

أو غيره من االعتداءات ) بما في ذلك االغتصاب الزوجي(اغتصاب 
 SV-VA.6    الجنسية

SV-VF 
أشكال أخرى من العنف القائم على أساس الجنس الممارس من قبل 

 العنف الممارس من قبل بما في ذلك(لدول دول وغير الأطراف من ا
الممارسات /الدولة، الحرمان من الموارد والفرص والخدمات، القوانين

 )التمييزية

7.    
SV-VO 
SV-GM 
SV-HK 

ضحية إتجار أو نقل أو تجنيد أو خطف أو إخفاء تحت التهديد أو 
مثل البغاء وغيره من أشكال االستغالل (غرض االستغالل بالقوة ل

) الجنسي، والعمالة القسرية واالسترقاق ونزع األعضاء

SV-VA 
SV-VF     8.
SV-VO 

SV     التهديد باالغتصاب والعنف الجنسي 9.

أو النفسي، إساءة المعاملة، اإلهمال /، الجنسي وبدنيعرضة للعنف ال
مثل موظفي األمم (أو االستغالل من قبل أشخاص في موقع سلطة 

)المتحدة أو أي وآالة شريكة أو موظفين حكوميين

LP-AN     10.
SV 

SV-SS     ممارسة البغاء من أجل البقاء 11.

SV-FM     أو التهديد بزواج من هذا النوع(أو مبكر /زواج قسري و( 12.
SV-HP 
SV-GM 
SV-HK 

بما في ذلك (أو ممارسات تقليدية ضارة /عقوبة عرفية غير عادلة و
.13    .)ختان اإلناث والعنف المرتبط بالمهر وزواج السلفة، الخ

              :غير ذلك   14.

 

 

الشخص 
متدني   متوسطشديدنفسه

وسط متشديد متدني  العائلة
                            األسماء  

          

مالحظات

الخطر للخطر–تصنيف المعّرضات والفتيات النساء
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العائلةالشخص نفسه
رموز 

االحتياجات 
الخاصة 
المحتملة  

في 
في حاليًاالماضي

 حاليًاالماضي

 LP-MD    عمليات فرار متكررة.1

    1انتماء إلى أقلية دينية أو اجتماعية أو إثنية أو جنسية.2

     اجتماعيًاةفي عالقة زواج غير مقبول.3

4.
نبذ أو إيذاء من قبل المجتمع

)تعلق بتجاوز األعراف االجتماعيةبما في ذلك ألسباب ت(
    

5.
مثًال، اعتداء بدني، (انعدام األمان في المنزل أو المجتمع المحلي 

عاطفي من قبل أحد أفراد العائلة أو المجتمع المحلي، /جنسي أو نفسي
)ري وجرائم الشرف وسفاح القربىبما في ذلك العنف األس

    

LP-MS  
LP-MM 

LP-AN 
SV 

 LP-ND    عدم حيازة وثائق قانونية.6

 LP-RR    عرضة للترحيل أو اإلعادة .7
LP-RD 

 LP-IH    )مثًال خشية التعّرف إليه أو العثور عليه(متخّف .8

لك بما في ذ(احتجاز أو حبس تعسفي أو أي شكل من أشكال االعتقال .9
    )الحبس االنفرادي

LP-DA 
LP-DO 
LP-DT 

 LP-WP      عدم وجود برنامج لحماية الشهود للخطر بسبب ةعرض.10

                                                 
  .المثليون أو مشتهو الجنسين أو مغايرو الهوية الجنسية أو المخّنثونمن األقليات الجنسية السحاقيات أو  1

  الحماية القانونية والمادية – مؤشرات الخطر
حقوق اإلنسان، مشقات أو ظروف أخرىلصدمة نفسية، انتهاآات 

، الواردة أعالهاستنادًا إلى األجوبة على األسئلة 
المناسبةضع عالمة في مرّبعات مؤشرات الخطر 

 

والمادية القانونية  الحماية

:إسأل
منطقتك؟/ آيف تصف الحالة األمنية في مجتمعك   • 

ة أوهل تلّقيتم أي مساعد  أين؟/هل سبق لك أو لعائلتك مواجهة أي تهديد أو الشعور بالخوف؟ متى  ]أسئلة تدقيق اختيارية[ •
 دعم؟ أي دعم تحتاجون إليه من أجل حّل هذه المشاآل؟
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العائلة الشخص نفسه
رموز 

االحتياجات 
الخاصة 
المحتملة  

في 
الماضي

في 
 حاليًاحاليًاالماضي

أو العنف القائم على أساس الجنس/لجنسي وللعنف اعرضة      11.

أو العنف القائم على أساس الجنس/ناج من العنف الجنسي و     12.
SV-VA  المرتكب من بما في ذلك االغتصاب الزوجي واالغتصاب (اغتصاب

 SV-VF.13    أو غيره من االعتداءات الجنسية)  شخص من الجنس نفسهقبل
SV-VO 

ضحية إتجار أو نقل أو تجنيد أو خطف أو إخفاء تحت التهديد أو 
مثل البغاء وغيره من أشكال االستغالل (لقوة لغرض االستغالل با

) الجنسي، والعمالة القسرية واالسترقاق ونزع األعضاء
    14.

أو ضحية عمليات ضرب أو عنف بدني أو اعتداء أو /عرضة و
.15    ) غير جنسي(استغالل 

LP-AN 
مثل (تحّرش بدني في معرض ممارسة األنشطة اليومية / عنف 

 TR.16    )إحضار المياه أو جمع الحطب، على الطريق إلى أو من المدرسة

اعتداءات منهجية ومتكررة على الشخص نفسه أو العائلة     17.

جريمة / تعّرض أحد أفراد العائلة أو األصدقاء المقّربين لموت عنيف 
.18    قتل 

TR-WV 
أو أعمال عنف بدني ضد أشخاص آخرين/شاهد على جرائم قتل و     19.

TR 
SV-HP 
SV-GM
SV-HK 

أو ممارسات تقليدية ضارة قد تصل إلى /عقوبة عرفية غير عادلة و
.20    حّد التعذيب

LP-AP     متهم بممارسة العنف 21.

TR-HO     ُأجبر على أذية اآلخرين 22.
FU-TR     انفصال قسري ومطّول عن المقّربين واألحباء 23.
FU-FR 
LP-RP  األنشطة مثًال بسبب (العائلة / مخاطر أخرى تهدد الشخص نفسه

.24     )هنية الممارسة حاليًااالجتماعية أو السياسية أو الم
LP-AF 
LP-BN  النقص في الغذاء أو المياه أو المأوى أو غيرها من االحتياجات

.25    األساسية
LP-NA 

              :غير ذلك   26.

 

 

الشخص 
متدني  متوسط شديدنفسه

متدني  متوسطديد شالعائلة

 األسماء                             

        مالحظات  

الخطر والبدنية–تصنيف القانونية الحماية
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نقص المناعة البشرية بفيروس ال تسّجل أي إصابة: مالحظة
 

 
العائلةالشخص نفسه

في  
في حاليًاالماضي

حاليًاالماضي

رموز 
االحتياجات 
الخاصة 
المحتملة

1.

شخص مصاب بمرض مزمن
شخص يعاني من مشكلة صحية تستلزم عالجًا وأدوية على المدى (

أو متابعة من قبل طبيب؛ مثل السكري /و ًاإشرافأو /ويل والط
تنفسي والسرطان والسل وفيروس نقص المناعة جهاز الوأمراض ال

)البشرية وأمراض القلب

    SM-CI 

2.
في القدرة شخص يعاني من ظروف صحية أخرى تؤثر بشكل خطير 

على الحرآة واالستقاللية في أداء الوظائف وممارسة األنشطة 
. اليومية

    SM-OT 

2.1 

إعاقة فكرية
شاآل في للغاية مّما يؤدي إلى مقدرات فكرية محدودة ذو شخص (

م  في تعّلهذا الشخص بطيئًاة، يكون في سن الطفول. الحياة اليومية
هذا يكون  ما نادرًا. مهام بسيطةه تأدية ، يمكنفي سن الرشد. النطق

األطفال أو /رعاية نفسه ومستقل أو شكل  على العيش بالشخص قادرًا
تكون اإلعاقة شديدة، قد يواجه  وعندما .دون دعم من اآلخرينمن 
مساعدة يستلزم قد أنه فهم اآلخرين آما الكالم وة في لشخص صعوبا

.)دائمة

    DS-MM 
DS-MS 

 DS-BD    )بما في ذلك العمى(ضعف في البصر  2.2

 DS-DF    )ك الصممبما في ذل(ضعف في السمع  2.3

 DS-SD    إعاقة في النطق /مشاآل 2.4

واإلعاقة  الصحة

:إسأل
اني أنت أو أي فرد من عائلتك من مشاآل صحية أو ظروف خاصة أو إعاقات؟هل تع •  

أي دعم تحتاجون إليه من أجل حّل هذه المشاآل؟ •  أي عالج أو رعاية تتلقون لهذه المشاآل الصحية؟

، الواردة أعالهجوبة على األسئلة استنادًا إلى األ  صحة واإلعاقةال – مؤشرات الخطر
المناسبةضع عالمة في مرّبعات مؤشرات الخطر  حقوق اإلنسان، مشقات أو ظروف أخرىلصدمة نفسية، انتهاآات 
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العائلةالشخص نفسه

في  
الماضي

في 
حاليًاالماضي حاليًا

رموز 
االحتياجات 
الخاصة 
المحتملة

 متوسطة-إعاقة جسدية 
DS-PM     2.5 ) أداء  علىتهير من قدر بشكل آببدني ال يحّدخلل شخص يعاني من 

)بشكل مستقلوظائفه 
 شديدة-إعاقة جسدية 

ته الحرآة آبير من قدر بشكل بدني يحّدخلل شخص يعاني من ( 
لزم أو يست/، أو يمنعه من ممارسة العمل وبشكل مستقلوأداء وظائفه 

)المساعدة من مقّدم رعاية

DS-PS     2.6 

DS-PS     2.7 عدم القدرة على تولي العناية الذاتية وعدم توّفر أي مقّدم رعاية

مرض عقلي
SM-MI 
DS-MS 
DS-MM 

 بما في ذلك االآتئاب والقلق ،شخص يعاني من مرض عقلي(
،  النفسية الجسديةضطراباتاال، والذهان، والصرع وضطراباتواال

)التي قد تنجم عن أسباب مختلفة

    3.

الكحول/مخدراتإدمان ال/تعاطي
دمان على الكحول أو المخدرات أو أي مادة اإلشخص يعاني من (

قد يؤّدي . أخرى بشكل يعوق أو يحّد أو يؤّثر في أداء وظائفه اليومية
أو العجز عن /هذا اإلدمان إلى انتهاج سلوك عنيف مع أفراد العائلة و

)إعالة األسرة

SM-AD     4.

SM-MN      تكميلية/ ببرنامج تغذية عالجية ملتحق بحاجة إلى دعم غذائي أو 5.
TR-PI أو العنف، بما /ن التعذيب وعأو صدمة نفسية ناجمة /إصابة جسدية و

 DS-MS.6    لجنسي والعنف القائم على أساس الجنسفي ذلك العنف ا
DS-MM 

              :غير ذلك   7.

 

رموز االحتياجات الخاصة العائلةالشخص نفسه
المحتملة

 
 المذآورة أعاله خطرًا يهدد هل تشّكل أي من الحاالت

 SM-CCالحياة ويستلزم بالتالي تدخًال فوريًا إلنقاذ الحياة؟
 

    

 

 

الشخص 
متدني  متوسطشديد نفسه

الخطر واإلعاقة–تصنيف الصحة

متدني  العائلة متوسطشديد
                            األسماء  

          

مالحظات
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:االسم            :رقم التسجيل

 
تّم سؤال الشخص الذي يخضع للمقابلة عّما إذا آان يوّد الكشف عن أي معلومات إضافية 1. 

إنهاء المقابلة             منجز؟

المالحظات " ضمن قسم للمتابعةتسجيل األمور التي تحتاج   تّم آماالمعنيالشخص تّمت اإلجابة على آافة األسئلة التي طرحها 
أدناه" الخاصة 2. 

أو عمليات اإلحالة/تّم إبالغ الشخص المعني بالخطوات الالحقة و 3. 

 

 
العائلةالشخص نفسه فئة المخاطر

متدني  متوسطشديد متدني  متوسطشديد األشخاص المسّنون

متدني  متوسطشديد متدني  متوسطشديد األطفال والمراهقون

متدني  متوسطشديد متدني  متوسطشديد النساء والفتيات المعّرضات للخطر

متدني  متوسطشديد متدني  متوسطشديد الحماية القانونية والبدنية

متدني متوسط شديد متدني  متوسطشديد الصحة واإلعاقة

 

 
العائلة األسماء/االسمالشخص نفسه نقطة اإلحالة

 حماية/ مشورة قانونية 
شديد

 
متوسط

 
متدني

 
شديد

 
متوسط

         متدني  

 تحديد صفة الالجئ/ أهلية 
شديد

 
متوسط

 
متدني

 
شديد

 
متوسط

         متدني  

 إعادة توطين
ديدش

 
متوسط

 
متدني

 
شديد

 
متوسط

         متدني  

عنف جنسي وعنف قائم على أساس 
الجنس

 
شديد

 
متوسط

 
متدني

 
شديد

 
متوسط

         متدني  

 تحديد المصالح الفضلى
شديد

 
متوسط

 
متدني

 
شديد

 
متوسط

         متدني  

 مشورة/ إرشاد نفسي واجتماعي 
شديد

 
متوسط

 
متدني

 
شديد

 
متوسط

         متدني  

 إحالة طبية
شديد

 
متوسط

 
متدني

 
شديد

 
متوسط

         متدني  

 غير ذلك
شديد

 
متوسط

 
متدني

 
شديد

 
متوسط

         متدني  

 

 
متدني متوسط خطر جّدي ووشيك على السالمة     شديد

أو /الشخصية، مّما يستدعي التدخل الفوري و
المتابعة في غضون بضعة أيام

احتمال وقوع خطر جدي على    
أو /ستدعي تدخًال عاجًال والسالمة الشخصية مّما ي

 أسابيعمتابعة في غضون 

  

4-6

تدّني احتمال وقوع خطر جدي على 
السالمة الشخصية غير أن الحاجة قد تدعو إلى 

التدّخل من أجل تلبية احتياجات معينة

للخطر الشامل التصنيف

األولوية بحسب اإلحالة مجاالت

مخاطر فئة لكل التصنيف ملّخص

:مالحظات خاصة
         

 


