
دليل التدخل االجتماعي للعناية اإلنسانية



نحن جمعية غير ربحية ، مهمتنا هي خدمة أي شخص في حالة استبعاد

اجتماعي.

في نويفو هوغار بيتانيا ، نعمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ،

ونضع حلوًال للفقر والجوع ونوفر مشاريع تعمل عىل تحسين صحة ورفاهية

.األشخاص الذين يأتون إىل مواردنا
 

نحن ملتزمون بالنمو الشخصي والمهني ، والحد من عدم المساواة من أي نوع

.، لتحقيق أهدافنا الرئيسية: السالم والعدالة االجتماعية

! مرحًبا ، نحن بيتانيا

الجديد!



لدينا إجراءات في نقاط

استراتيجية مختلفة من

األراضي الوطنية ، وتطوير

عملنا في مجتمعات الحكم

الذاتي في األندلس

وإكستريمادورا ومدريد وجزر

الكناري وبلد الباسك. يقع

Calle مقرنا الرئيسي في
Gibraltar Nº152 ، في La Línea de

la Concepción (Cádiz).



مجاالت
التدخل

مجال االتجار بالبشر والعنف بين الجنسين: االهتمام في منازلنا حالًيا متخصص ومتنوع وفًقا للخصائص والظروف التي تمر

بها المرأة ، ولهذا السبب تختلف منازلنا في تلك الخاصة بالنساء ضحايا العنف الجنساني وكذلك أطفالهم القصر ؛ منزل

للنساء الحوامل أو النساء اللواتي لديهن أطفال دون سن 3 سنوات ، باإلضافة إىل منزلنا للنساء ضحايا االتجار بالبشر

وضحايا االستغالل الجنسي وفي سياق الدعارة ، بما في ذلك القصر.

منطقة التدخل في اإلقليم: الغرض الرئيسي من المشروع هو تحقيق النجاح في تطوير مسارات الدمج االجتماعي والعمالي

، واإلدماج الكامل للعمالة والمستوى التعليمي للسكان المراد خدمتهم

مجال الرعاية الطارئة واإلنسانية: الهدف من برنامج الرعاية اإلنسانية الجديد هذا هو الترحيب الشامل بالمهاجرين الذين

يعانون من ضعف خاص وتلبية احتياجاتهم األساسية في اإلقامة والصيانة ، باإلضافة إىل تزويدهم باألدوات االجتماعية ،

مثل تعلم اللغة والتدريب و إرشاد

و ، "(PRIA-MA) منطقة األشخاص المحرومين من الحرية: "برنامج التدخل لمعتدي العنف الجنساني في التدابير البديلة

"برنامج التثقيف بشأن المرور في السجون اإلسبانية" و "منع وتقليل مخاطر االستهالك لدى النساء المحرومات من

."الحرية

والمركز السكني ، واإلسكان الخاضع لإلشراف ، ، Primera Acogida و La Alianza منطقة للمشردين: حيث يتم تطوير برامج مثل

.والرعاية الشاملة للمهاجرين الشباب ، وشبكة اإلسكان شبه المستقل ورعاية الشوارع للمشردين



االهتمام اإلنساني

الحق في تلقي المساعدة اإلنسانية وتقديمها

هو مبدأ
اإلنسانية األساسية التي تساعد كل مواطن

في كل بلد. كأعضاء في

يقر المجتمع الدولي بواجبنا في تقديم
المساعدة اإلنسانية

عند الحاجة. الدافع الرئيسي لتدخلنا نتيجة

.لعملنا
 

الهدف من برنامج المساعدة اإلنسانية هذا

هو استيعاب جميع أفراد المجتمع
المهاجرون الذين يعانون من ضعف خاص

ويلبون احتياجاتهم األساسية ، باإلضافة إىل

تزويدهم باألدوات االجتماعية ، مثل تعلم

اللغة والتدريب والتوظيف والتوجيه

.القانوني

يشتمل البرنامج عىل اإلقامة والوجبات وتوصيل مواد

النظافة األساسية واألحذية والرعاية الصحية األساسية

والمعلومات والمشورة والمشورة والدعم االجتماعي والدعم

القانوني والنفسي وإعادة االتصاالت العائلية.



المستفيدون

المهاجرون في أوضاع هشة بسبب التدهور الجسدي أو العقلي ونقص

الدعم االجتماعي. يجب أن يفتقر هؤالء األشخاص إىل الموارد االقتصادية

لتلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم ، إما ألنهم ال يملكون دخًال ، أو ألنه ال
يتجاوز الدخل الذي تم تحديده للوصول إىل البرنامج.

 

المهاجرون الذين يصلون إىل الشواطئ اإلسبانية بشكل غير منتظم ، أو

يسهل الوصول إليها من مدينتي سبتة ومليلية المستقلتين بعد

عبور الحدود بشكل غير منتظم مع المغرب. وينطوي هذا الوضع
عىل مخاطر اجتماعية وصحية خطيرة ، لذلك يحتاج هؤالء

.المستفيدون إىل برامج عمل فورية لتصحيح ضعفهم الشديد

سيكونون المستفيدين من اإلجراءات المدرجة في برنامج

المساعدة اإلنسانية ،

باإلضافة إىل موارد االستقبال المنصوص عليها في البرنامج

المذكور أعاله ، أولئك المهاجرين في حاالت الضعف والذين

:يستوفون المتطلبات التالية
 



فقهاء

األخصائيين االجتماعيين

علماء النفس

المتعلمين

المراقبين والمساعدين

المتطوعين

التدخل االجتماعي

لضمان رعاية اجتماعية جيدة

للمهاجرين ، من الضروري محاولة

إنشاء عالقة قائمة عىل الثقة

واالحترام والحوار ، وتشجيع

مشاركة الناس كأبطال لعملياتهم

الخاصة.

فريق
متعددة
األداءاألداءالتخصصات

المسح األولي

تاريخ عملية الهجرة

قضايا ما قبل الهجرة

الدعم االجتماعي واألسري

علم النفس المرضي / األداء

السابق

موارد المواجهة الشخصية
الوظائف اليومية

ردود الفعل السلبية أو المحددة



نغمة التطبيع ، قريبة ودافئة

(... لغة مالئمة (ال تستخدم كلمات تقنية أو تسميات

.ترحيب حار لتجعلك تشعر بالراحة قدر اإلمكان

كيفية التصرف

التدخل االجتماعي

الحد من ضعفهم وتغطية احتياجاتهم األساسية و 

تزويدهم باألدوات الالزمة إلدماجهم في البلد

المضيف من خالل تعلم

اللغة واألنشطة والمحادثات والدورات وكل ما

.يساهم في االندماج
 

موضوعي



أنواع التدخالت

تفعيل الموارد الالزمة مع الشخص لبدء عملية التعافي ،

ومرافقته في عملية االنتقال ، والتكيف مع حياتهم الجديدة

في البلد الذي يرحب بهم.

قم بإجراء متابعة دورية أو ، للتدخل الجديد ، اإلنجازات التي

تم تحقيقها ، كيف يشعر الشخص وكيف هي المجاالت

.المختلفة في حياته

اجتماعي

مقابلة أولية لجمع البيانات التي يزودوننا بها
معرفة المزيد بعمق عن تاريخهم ووضعهم ، باإلضافة إىل

اكتشاف عوامل الضعف و / أو الصعوبات التي قد تظهر

.((خطة الرعاية الفردية



بالنسبة للتدخل االجتماعي ، يتم إجراء مقابلة مع الشخص أوالً لجمع

جميع أنواع المعلومات ، ومعرفة ما إذا كانت هناك عوامل ضعف ،

باإلضافة إىل ذلك ، سيتم دراسة اللغة غير اللفظية بما في ذلك

الصمت وتعبيرات الشخص.

من هناك ، ستبدأ عملية التعافي والتكيف مع حياتهم الجديدة ، مع

.القيام دائًما بمتابعة شاملة لتقدم الشخص

اجتماعي

أنواع التدخالت



أنواع التدخالت
قانوني

عىل المستوى القانوني ، تجري الفقيه مقابلة مع الوثائق التي تحملها

لتحليل وضعها القانوني-اإلداري. وأيًضا ، في حال كان المهاجر طالًبا

للحصول عىل الحماية الدولية أو أبدى رغبته في طلبها ، فإن وظيفتها

هي تقديم المشورة له ومرافقته طوال اإلجراءات القانونية. في هذه

المرحلة ، يكون تدخل األخصائيين النفسيين والمحامي أمرًا أساسًيا ،

بحيث يصل طلب الحماية الدولية إىل ميناء ناجح ، وبالتالي يغطي

احتياجات الحماية القانونية ، من انتهاك الحقوق التي يعاني منها

المهاجرون في بلدانهم. من أصل.



شكلي

نتوقع أن يستوعب الشخص دراسة لغة البلد المضيف ، وكل تلك التدريبات التي تمكنه من

العيش باستقاللية في حالة مستقرة وكريمة. لذلك فإن تدخل المربين ضروري ، فهم يتعلمون من

خاللهم األدوات االجتماعية ، ويكتسبون المعرفة بالثقافة التي ترحب بهم ، وبالتالي يقلل من تأثير

الصدمة الثقافية.

عىل الرغم من أن حاجز اللغة يمكن أن يكون عامالً حاسًما ، إال أن هناك وسائل عن بُعد ، باإلضافة

.إىل خدمات الترجمة التي يمكنها تقليل هذا الحاجز ، باإلضافة إىل متطوعينا
في كثير من األحيان ، حتى لو أومأت برأسها وأعطونا "نعم" ، فهي في الحقيقة "ال". نحاول   

استخدام لغة قريبة وبسيطة ، بدون مصطلحات تقنية. يعتبر االختالف الثقافي وصعوبة اللغة من

.الحواجز المهمة التي يجب أخذها في االعتبار. نحن نستخدم جمل قصيرة وبسيطة

أنواع التدخالت



أنواع التدخالت
نفسي

عادة ما تكون عملية الهجرة مصحوبة بالعديد من الخسائر التي يجب عىل الناس القيام بها
عملية. إذا لم يكن لديهم القدرة عىل تحملهم ، يمكن أن تؤدي مبارزة الهجرة

.متالزمة المهاجر مع اإلجهاد المزمن ، من بين أمور أخرى
وبالمثل ، فإن وضعهم االجتماعي واالقتصادي والعمل واألسري في إسبانيا سوف يحدد إىل

حد كبير

قياس حالتهم الصحية الجسدية والنفسية واالجتماعية. باإلضافة إىل ذلك ، هناك عنف معين

.الجنس الذي يمكن أن تكون المهاجرات ضحيته ، وله تأثير أيًضا
وبالمثل ، فإنهم يواجهون حاالت من االستغالل في العمل في قطاعات مثل الزراعة أو الخدمة

.المنزلية
هذا هو السبب في تخصص المهنيين ، وتحديدا

 .يعد اختصاصيو علم النفس أمرًا حاسًما لزيادة فرص الشفاء التام للشخص



المستوى البدني: ضيق في التنفس ، وخدر ، وضيق في الصدر و

... المعدة ، فرط الحساسية للضوضاء   

المستوى السلوكي: العزلة ، اليقظة المفرطة ، االنفعاالت ، الخمول ...

المستوى العاطفي: الحزن ، والغضب ، والشعور بالذنب ، والقلق ،

والوحدة ، والعجز ، إلخ.

عواقب نفسية

المستوى المعرفي: الشك ، عدم الثقة ، عدم اليقين ، قلة االنتباه ،

.قلق مستمر ، هلوسة (سمعية وبصرية) ، كتلة ذاكرة



تم إعداد هذا الدليل بغرض توفير المعلومات والعمل كأداة اجتماعية

لجميع السكان ، سواء للعمال في المجال االجتماعي أو لألشخاص

المحتملين الذين قد يشعرون بأنهم محددون في سياق الضعف.

 
.نأمل أن تكون مفيدة لك


