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 معلومات الزامية   ١اجلزء 

 نبذة عن مصدر املعلومة

        نوع املصدر ١  .   أو مالحظة   أو ثانوي   أساسي 

 تفاصيل عن املصدر٢ . 
  تم استالم المعلومات بشھادة: 

 
 أو ان المصدر  :

                   

 أنا الشاھد االسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم التواصل: _____________ 

  ضحية 
  أمم متحدة 
 شرطة  

 راعي/  بالغ 
  منظمة غير حكومية دولية 
  منظمة غير حكومية 

  أحدى افراد األسرة 
  أحد افراد المجتمع     

  مزود الخدمة 
 مجموعة مسلحة  
  إعالم 

 
 ______أخرى

 

  النوع اإلجتماعي للمصدر٣   .  أنثى   ال ينطبق  ذكر  4  . عمر للمصدر  ال ينطبق    بالغ          طفل 

  موافق على تبادل املعلومة٥  .   ال  نعم 

    إذن للمتابعة٦  .   ال  نعم 

  اإلعتماد على املصدر ٧   .   يستوجب الحصول على مصدر أخر للتأكد من المعلومة   معلومات موثوقة 
 

 معلومات عن احلادث
  التاريخ٨   .        9   .الوقت  

   غير معروف   ال ينطبق  ليال   مساء   بعد الظھر  صباح 

 املنطقة    ١٠  . 
 المحافظة المديرية 

نوع الموقع: القرية 

 ١.  إسم اجملموعة املسلحة أو جمموعة رقم  ١١   
  ( إختياري)  ٢إسم المجموعة المسلحة أو مجموعة رقم    

 

 عدد الضحايا/ الناجيني١٢  .  
  معروف:                      مجموع األطفال: أوالد:               بنات :           النوع اإلجتماعي غير  

 تفاصيل اإلنتهاك١٣  .    
 أستخدام األطفال في القوات والجماعات المسلحة  تشويه قتل

 مجموع غير معروف  بنات أوالد مجموع غير معروف  بنات أوالد مجموع غير معروف بنات أوالد

            
  إختطاف إغتصاب او غيره من أشكال العنف الجنسي  

     مجموع غير معروف  بنات أوالد مجموع غير معروف  بنات أوالد
 
 

           
 

  الھجوم على المدارس   
  ال         نعم  
 ثانوي  نوع المدرسة :  أساسي  
 مساحة صديقة للطفل  
(ارجو التحديد ) أخرى 

  نوع الھجوم :  
   قصف جوي    إحراق  قصف  
  احتالل المبنى سرقة / نھب  

  ھجوم مباشر على الطالب / مدرسين   تخويف  
 (أرجو التحديد ) أخرى    

 تم إغالق المنشأة نتيجة لذلك : 
 ال         نعم  

  الھجوم على المستشفيات     
 ال         نعم  

  نوع المرفق الصحي 
 وحدة صحية متنقلة  مركز صحي 
 مستشفى إسعاف   

  نوع الھجوم :  
   قصف جوي    إحراق  قصف  
  احتالل المبنى سرقة / نھب  

  ھجوم مباشر على المرضى / أطباء  
 تخويف  
 (أرجو التحديد ) أخرى    

 تم إغالق المنشأة نتيجة لذلك : 
 ال          نعم 

       الحرمان من وصول المساعدات اإلنسانية 
  ال         نعم 

 نوع الحرمان من الوصول للمساعدات اإلنسانية 
  القيود المفروضة على دخول األفراد القيود

   المفروضة على استيراد السلع
 القيود المفروضة على السفر داخل البالد   
 التھديدات واعمال العنف على الموظفين التدخل في

   العمليات اإلنسانية 
 الرھينة / خطف العاملين  

  النزاع / األعمال العدائية التي تعوق وصول
   المعونات 

  اختطاف المركبات  
تقييد وصول المستفيدين 
الملكية /الضرر/السرقة  
 أخرى ( أرجو التحديد  
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 تفاصيل االنتهاك  ١٤  . 
    

        أعاله،  ١٣في المادة  إنتھاكلفتيان والفتيات عن كل ا فصل عدد انتھاكوصف الحادث تماما كما حدث في لغة بسيطة. (إذا كان ھذا الحادث ينطوي على أكثر من

  ..أدناه). ١٥األطفال في القسم  كل وتفاصيل عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ملخص اإلنتھاك
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   ٢اجلزء 
  تفاصيل إضافيه

ينبغي إستكمال هذه املعلومات كلما كان ممكنا ولكن ليست إلزاميه    ) ) 
 نبذه عن الطفل حلظة اإلنتهاك   . ١٥  

في كل الخاليا التي ال  )غير معروفة(اللإلشارة إلى   “/”استخدم ورقة إضافية إذا لزم األمر.  استكمال خط واحد عن كل طفل. استخدام
 ...، الالجئين، الذين يعيشون في المجتمعات المحلية، مؤسسة، غير معروف)النازحين(سواء كان من تتوفر معلومات. حالة الطفل 

 
اإلنتھاك  اإلنتھاك الثالث

 الثاني
اإلنتھاك 
 االول 

موضع 
 العناية 

النوع اإلجتماعي  وضع الطفل العمر التقريبي الرقم  إسم الطفل 
 التسلسلي

        1 

        2 

        3 

         4 

        5 

        6 
 

  اخلدمات أو اإلحاالت املقدمة .١٦ 
استكمال خط واحد عن كل طفل. استخدام ورقة إضافية إذا لزم األمر. ضمان استخدام نفس رقم خط لكل طفل على النحو الوارد أعاله. 

 المستفيد.طفل الخدمة للوهذا سيمكن تقييم مستوى 
 

رق
 م

 خدمة مقدمة
 نعم ام ال

 مت اإلحالة
 نعم ام ال

 نوع اخلدمه(ضع عالمة عند العمود املناسب )

 طبية
نفسية 

 وإجتماعية
 قانونية

البحث عن 
 املفقودين

 أخرى ( حدد)

1        
2        
3        
4        
5        
6        

 

 موقع التقرير . ١٧       
المحافظةالمديرة 

نوع المكان القرية او العزلة 

 .١٨  تاريخ التقرير    
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 حالة السجل . ١٩  ��� ���� .١٩

التوقيع  المالحظات   التاريخ
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

  الوصف القانوني:  
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  احملامي: رأي
.....................................................................................................................................................
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