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تاريخ النزوح
األول  -في حالة
النازحين
(شهر/سنة) -
تاريخ العودة
(يوم/شهر/سنة)

الملحوظات التمهيدية (دقيقتان)
مرحبا اسمي ___ .أنا جزء من فريق تقييم ………………..سيتم استخدام المعلومات التي ستقدمها لنا لوضع استراتيجية االستجابة والتخطيط للجهات الفاعلة
اإلنسانية.
يرجى االنتباه إلى أن هذا االجتماع ليس لديه أي تأثير مباشرعلى احتمال حصولكم أو عائلتكم على مساعدة في المستقبل.
ستضل جميع المعلومات سرية .ونحن مهتمون باالستماع إلى جميع آرائكم سواء كانت إيجابية أو سلبية دون ذكر أسماء أو من قال ماذا .كما ال
نستطيع أن نعدكم أن اقتراحاتكم ستؤدي دائما إلى تغييرات فورية ولكن ردود أفعالكم مهمة للغاية لنا وستحدد كيفية استخدام المعلومة لوضع
البرامج وصنع القرارات .
يمكنكم اختيار المشاركة في النقاش أم ال .عند بداية النقاش ،يحق لكم رفض اإلجابة على اي سؤال ومغادرة النقاش في أي وقت.
إذا اخترتم عدم المشاركة أو تخطي أي أسئلة ،فإن ذلك لن يكون له أي آثار سلبية على اإلطالق على قدرتكم على الوصول إلى الخدمات من أي
جهة .ال تترددوا في طرح أي سؤال اآلن ،أو في أي وقت أثناء المناقشة .هل توافقون على المشاركة في هذا النقاش؟
تستغرق هذه الحصة حوالي ساعة .
القواعد األساسية (دقيقتان)
.1
.2
.3
.4
.5

القاعدة األكثر أهمية هي أن شخصا واحدا يتكلم في نفس الوقت.
ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة.
ال يخضع النقاش إلى ترتيب معين
عندما يكون لديك شيء لتقوله ،ال تتردد .هناك الكثير من األشخاص في المجموعة ومن المهم أن أحصل على وجهات نظر كل واحد منكم.
ال يتعين عليك الموافقة على آراء األشخاص اآلخرين في المجموعة

تعليمات للمشرفين
 .1أسئلة للمشاركين :هذه هي األسئلة التي ينبغي قراءتها وإبالغها للمشاركين .إذا كان هناك بعض المفردات المحددة التي قد تكون غير
واضحة ،ال تتردد في تقديم تعريف
 .2أسئلة استقصائية :تعتبر األسئلة االستقصائية والتوضيحية جزءا هاما من االستبيان ولها غرضين رئيسيين يتمثالن في )1 :المساعدة على
توضيح إجابات مقدمي االجابات و )2المساعدة في الحصول على معلومات أكثر تفصيال حول الموضوعات ذات ااألهمية .وتسمح هذه األسئلة
لمقدمي اإلجابات بتوفير أكثر من مجرد إجابة متكونة من جملة واحدة .ال تقرأ على المشاركين األسئلة االستقصائية مع األسئلة الرئيسية .استخدمها أو
كيفها إذا استلزم األمر .
 .3ديناميكيات الجندرية :من المهم جدا عند طرح جميع األسئلة ،فهم تجارب النساء ربات األسر ،وكذلك النساء بشكل عام .وبالرغم من وجود
مجموعات متخصصة لإلناث فقط ،وهو ما ينبغي أن يوفر حيزا آمنا إلجراء مناقشة صريحة ،فعليك التأكد من أن النساء يتحدثن عن تجاربهن
الرجاء االنتباه إلى الردود المتأتية من طرف ربات األسر ومحاولة تركيز المناقشات حول تلك الردود.

األسئلة
مقدمة ( 5دقائق)
أسئلة للمشاركين:

 .1هل يمكن لكل شخص أن يقدم نفسه ،بإخبار إسمه وسنه ومهنته ومنطقته  /حيه األصلي

إمكانية الوصول إلى الطعام واألسواق ( 10دقائق)
 .2هل يمكنك الوصول إلى األسواق في منطقتك؟ هل أنت قادر على تلبية احتياجاتك؟ ما رأيك في الجودة؟
❖ إستقصاء :إذا كنت غير قادر على تلبية االحتياجات ،فلماذا ال يمكنك ذلك؟
❖ إستقصاء :كيف تقيم التنوع الغذائي المتوفر في السوق المحلي بالمقارنة مع 2017؟
 .3ما رأيك في إرتفاع األسعار مقارنة باألشهر الماضية؟
❖ إستقصاء :هل زاد البائعون من أسعارهم خالل الـ  6أشهر الماضية؟ بكم؟
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❖ إستقصاء :هل يخلف ذلك عبئًا ثقيالً على اإلنفاق العام ألسرتك؟ ما هي المجموعات الغذائية والمواد غير الغذائية التي سجلت أكبر تغير في
السعر خالل الـ  6أشهر الماضية؟ هل إرتفع  /إنخفض؟
 .4ماهي المجموعات الغذائية التي تعتمد عليها بشكل كبير في نظامك الغذائي؟ وكم عدد الوجبات التي تتناولها في المتوسط يوميًا؟
 .5هل قمت باستبدال مجموعة غذائية بمجموعة أخرى خالل األشهر القليلة الماضية بسبب عدم توفر  /صعوبات في شراء الطعام؟
❖ إستقصاء :ما هو الغذاء األصعب في الحصول عليه؟ ما هي مجموعة الطعام التي قمت باستبداله بها؟

الحماية ( 20دقيقة)
لغير النازحين  /السكان األصليين
 .6منذ وصول النازحين أو العائدين الى المنطقة ،كيف يتعايش الناس سويا؟
❖ إستقصاء :كيف هي العالقة بين السكان غير النازحين والنازحين داخليا أو العائدين؟
❖ إستقصاء :اعتمادًا على استجابة المشاركين ،اطلب المزيد من التفاصيل عما إذا كانت العالقة جيدة  /سيئة وما إلى ذلك.

بالنسبة للنازحين داخليا  /العائدين:
 .7منذ وصولك إلى منطقة النزوح  /منذ عودتك ،كيف كانت تجربتك؟
❖ إستقصاء :كيف هي العالقة بين السكان غير النازحين والنازحين أو العائدين؟
❖ إستقصاء :هل الحظت أي ديناميكيات جديدة في المنطقة؟ أي تجارب سلبية أو إيجابية ترغب أن تتقاسمها؟ هل عشت أي نوع من التمييز في
أي مجال من مجاالت الحياة بسبب فئتك اإلجتماعية  /انتمائك القبلي؟
 .8بصفتك (رجل  /إمرأة  /شاب اسأل حسب المجموعة ،)“:كيف تصف أمن منطقة سكنك الحالية؟
❖ إستقصاء :إذا كنت تشعر بعدم األمان ،فهل يمكنك توضيح السبب؟ (على سبيل المثال ،القتال و االشتباكات ،التوترات القبلية ،خطر العنف
الشخصي)
❖ إستقصاء :أين ال تشعر باألمان؟ لماذا ا؟ هل هناك أماكن محظور عليك الذهاب إليها؟ من قبل من ولماذا؟
 .9للنساء فقط :هل سمعتي ،أو عشتي مشاكل او حاالت عنف النك امرأة أو على أساس الجنس مؤخرا في هذه المنطقة؟
 .10هل عانى الناس في منطقتك  /مجتمعك من أعراض الضغط النفسي في اآلونة األخيرة؟

النفاذ إلى الخدمات األساسية  -الصحة والتعليم ( 10دقائق)
 .11الصحة :ما هو وضع الخدمات الصحية في حيكم في الوقت الحالي وفي األشهر األخيرة ؟
❖ إستقصاء :ما هي االحتياجات الصحية األولية؟ اإلمدادات الطبية؟ الموظفين المدربين؟ الدعم المالي بشكل عام؟ الوصول إلى الدواء؟
 .12الصحة :هل أنت على علم بأي خطط لزيادة سعة المرافق الصحية في منطقتك خالل الشهر القادم أو السنة القادمة؟
❖ إستقصاء :كيف ترى تأثير هذا على قدرتك على الوصول إلى الرعاية الصحية والدعم الطبي؟
 .13التعليم :ماهو وضع التعليم في منطقتك اآلن وفي األشهر السابقة؟
❖ ما هي االحتياجات األولية للتعليم ؟ ( األدوات و اللوازم المدريسية ،نقص الموظفين؟ الوصول الى المدرسة عامة؟)
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المصاريف وسبل العيش وآليات التكيف ( 10دقائق)

 .14هل لديك أكثر من مصدر دخل واحد؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،اذكر هذه المصادر؟
❖ استقصاء :هل تحصل على أجر مقابل عملك بانتظام؟ كم مرة تحصل على أجرك؟ كيف يتم دفع أجرك؟
 .15هل واجهت صعوبة في الوصول إلى األموال التي تدخل إلى حسابك المصرفي؟
❖ استقصاء :إذا كنت غير قادر على الوصول إلى النقد ،فهل تستخدم طرق دفع أخرى ،على سبيل المثال الشيكات والتحويالت
المصرفية؟ هل تدفع اي رسوم وإذا كان األمر كذلك ،كم؟
❖ استقصاء :إذا كنت تتلقى راتبًا في حسابك المصرفي ،فهل تستطيع استخدامه؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،ما هو مقدار المال الذي تنجح في
سحبه شهريًا وهل يكفي لتغطية احتياجاتك؟ إذا واجهتك صعوبات في الوصول إلى األموال في حسابك ،فهل يمكنك وصف المشكالت
التي تواجهها وكيف تتعامل معها.

❖
❖
❖

❖

 .16نظرا إلى أزمة السيولة في ليبيا ،هل يمكنك تحمل نفقاتك بشكل مريح؟ إذا كان الجواب ال ،كيف تتعامل مع هذه الفجوة؟
استقصاء :هل يكون ذلك بالتخفيض في المبادالت النقدية والزيادة في تجارة السلع والخدمات؟ أو بترتيب أولويات المشتريات؟ هل تستخدم
البطاقات اإللكترونية وطرق دفع بديلة أخرى او تحصل على مواد مدعمة؟ الشراء بالدين؟ هل هناك رسوم إضافية إذا كنت تدفع عن طريق
الشيكات المعتمدة أو عن طريق التحويالت المصرفية؟
استقصاء :بالتفكير في جميع نفقات أسرتك ،هل برأيك أن استراتيجيات التكيف الخاصة بك قد تغيرت خالل  6األشهر األخيرة؟ لماذا وكيف؟
ً
وقبوال لشراء السلع في األسواق؟ هل حدث تغيير في نوع الدفع الذي تستخدمه؟ إذا كان األمر
استقصاء :ما هي طرق الدفع األكثر استخدا ًما
كذلك ،فلماذا وكيف تمكنت من شراء السلع؟
استقصاء :هل يتم دفع الرواتب الحكومية في منطقتك؟ إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعمل في وظيفة حكومية ،فهل تعمل حاليًا؟ هل تدفع لك؟
ما مدى انتظام الدفع؟ هل ترى أن الوضع سيتحسن خالل األشهر القليلة القادمة؟

الخاتمة
وأخيرا ،هل بإمكان كل شخص التعبير في كلمة واحدة عن مشاعره تجاه مستقبل المنطقة  /البلد؟
نشكركم جميعا على تخصيص الوقت لمشاركتنا أفكاركم وخبراتكم[ .بعض الشاي والبسكويت في انتظاركم!]
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