


 إجــراءات العمــل الموحدة المشــتركة
 بيــن الــوكاالت فــي حــاالت الطــوارئ

 للوقاية من والتصدي
 للعنف المبني على النوع االجتماعي

 وحماية الطفل
في األردن



لقـد تـم تطويـر إجـراءات العمـل املوحـدة املشـركة بـن الـوكاالت للوقايـة مـن والتصـدي للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي 
وحاميـة الطفـل يف األردن تحـت رعايـة املجـي الوطنـي لشـؤون األرسة، ومجموعـات العمـل الفرعيـة لحاميـة الطفـل والعنـف 
املبنـي عـى النـوع االجتامعـي. كـام قـاد عمليـة تطوير إجـراءات العمـل املوحـدة فريق العمـل املكون من مؤسسـة إنقـاذ الطفل، 
واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن، واليونيسـيف، وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، واملجلس الوطني لشـؤون 
األرسة. وقـد جـاءت هـذه الوثيقـة كثمـرة للمشـاورات املكثفة مع الجهـات الوطنية والدوليـة املعنية التي تضمنت أكـر من أربعن 

وزارة ومؤسسـة ومنظمـة. لـذا يتقـدم فريـق العمـل بخالـص الشـكر لـكل من سـاهم يف تطويـر هذه اإلجـراءات.

تاريخ املراجعة/ التنقيح:
   

املسودة األوىل: كانون الثاين 2013     

املسودة الثانية: آذار 2013 

الوثيقة النهائية: متوز 2013 

املراجعة األوىل )بعد 3 أشهر(     

املراجعة الثانية )بعد سنة(
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لمقدمــة ا



المقدمة

8

غايات ونطاق إجراءات العمل الموحدة المشتركة بين الوكاالت

تصـف إجـراءات العمـل املوحـدة املشـركة بـن الوكاالت يف حـاالت الطـوارئ املبـادئ التوجيهية واإلجـراءات واألدوار واملسـئوليات 
املتعلقـة بالوقايـة مـن والتصـدي للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي )GBV( وحاميـة الطفـل )CP( للمترضريـن مـن األزمـة 
السـورية الذيـن يقيمـون يف املخيـامت واملجتمعـات الحرضية أو أماكـن االسـتيطان/التجمعات. تركز إجراءات العمـل املوحدة عى 
الالجئـن السـورين، وتتضمـن أيضـاً معلومـات عـن الخدمـات لغريهم مـن الالجئن واملجتمعـات املضيفـة حيثام وجدت. واسـتناداً 
إىل أفضـل املامرسـات الوطنيـة، فقـد تـم تطوير هذه اإلجـراءات من خالل عملية استشـارية بـن الوكاالت والرشكاء من املؤسسـات 
األردنيـة الحكوميـة ووكاالت األمـم املتحـدة والجهـات الفاعلـة مـن املجتمع املدين املحـي والـدويل العاملة يف مجـال العنف املبني 
عـى النـوع االجتامعـي وحاميـة الطفـل ، إضافة إىل قطاعات رئيسـية أخرى )أنظر صفحـة التواقيع لإلطالع عـى املنظامت املصادقة 

عى إجـراءات العمـل املوحدة(.

يـرد يف إجـراءات العمـل املوحـدة تفصيـالً للحـّد األدىن مـن إجـراءات الوقايـة مـن والتصـدي للعنـف املبنـي عى النـوع االجتامعي 
وحاميـة الطفـل، فضـالً عـن أنّهـا تسـتعرض إجـراءات أكـر شـموالً للتدخالت الخاصـة بهذا الشـأن، كام أنهـا تحدد املنظـامت و/ أو 
املؤسسـات املسـئولة عـن اإلجـراءات يف قطاعـات التصـدي الرئيسـية األربعـة: القطـاع الصحـي، وقطـاع الدعم النفـيس االجتامعي، 
والقطـاع القانـوين / العدالـة، والقطـاع األمنـي. وقـد ُصممـت إجـراءات العمـل املوحـدة لالسـتخدام مـع املصـادر املتوفـرة الخاصة 

بالوقايـة مـن والتصـدي للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي وحاميـة الطفل.
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الفصل األول:
التعريفــات 

والمصطلحــات



األول: الفصل 
التعريفــات والمصطلحــات

10

التعريفات الوطنية

القيـام  االعتسداء الجنسي: هـو أّي فعـل جنـيس، أو محاولـة 
غـري  الجنسـية  املبـادرات  أو  التعليقـات  أو  جنـيس،  بفعـل 
املرغـوب بهـا، أو أفعـال االتجار بالبـرش، أو أّي فعل آخر موّجه 
ضـد جنـس الشـخص بواسـطة اإلكـراه. ويشـمل ذلك اإلسساءة 
الجنسسية لألطفسال التـي تنطـوي عـى إجبـار أو إغـواء الطفـل 
عـى املشـاركة يف أنشـطة جنسـية، سـواء أكان الطفـل مـدركاً 
ملـا يحـدث أم ال. وقـد تنطـوي تلـك األفعـال عـى االحتـكاك 
الجسـدي، أو عـى األنشـطة التـي ال تتضمـن االحتـكاك مثـل 
أو  اإلباحيـة،  املـواد  إنتـاج  أو  إىل  النظـر  يف  األطفـال  إقحـام 
مشـاهدة األنشـطة الجنسية، أو تشـجيع األطفال عى الترصف 
 بطـرق جنسـية غري الئقـة )من اإلطـار الوطني لحاميـة األرسة(

االغتصساب: االغتصـاب هـو االتصـال الجنـيس مـع أنثـى، غـري 
شـكل  أّي  اسـتخدام  يتـم  حيـث  املزعـوم،  املعتـدي  زوجـة 
مـن أشـكال القـوة. )وقـد أشـار قانـون العقوبـات إىل جرميـة 
 .301  ،300  ،295  ،294  ،293  ،292 املـواد  يف   االغتصـاب 

هتسك العسرض: هـو التعـدي الفاحش املنـايف لـآداب الذي يقع 
عـى جسـد أو عـرض شـخص آخر، وال يشـرط يف هتـك العرض 
وقـوع الفعـل عـى مـكان معـن من الجسـم بل يشـمل جميع 
األماكـن التـي تعـد عـورات مـن جسـم اإلنسـان فـإن فعـل أي 
يشء يخـدش عاطفـة الحيـاء عنـد املـرء يعتـر هتـك عـرض. 
)يحـدد قانـون العقوبـات هـذه الجرائـم يف املـواد 296، 297، 

و299(  ،298

تعريفات نظام إدارة المعلومات لحاالت العنف
)GBVIMS( 3المبني على النوع االجتماعي

 GBV( املعلومـات  إدارة  نظـام  يعـرّف  ال  الجنسي:  العنسف 
IMS( العنـف الجنـيس كأحـد األنـواع األساسـية للعنف املبني 
عـى النـوع االجتامعي، وإمنا كفئٍة تشـمل االغتصاب واالعتداء 

لجنيس. ا

االغتصساب: إيـالج املهبـل أو فتحـة الـرشج أو الفـم )مهام كان 
طفيفـاً( بواسـطة القضيـب أو أّي جـزء آخر من الجسـم وذلك 
مـن دون موافقـة الطـرف اآلخـر. كـام ويتضمـن ذلـك اخراق 

املهبـل أو فتحـة الـرشج بواسـطة يشء ما. 

االعتسداء الجنسي: أّي  شـكل مـن أشـكال االتصـال الجنـيس 
إىل  يـؤدي  ال  والـذي  اآلخـر  الطـرف  موافقـة  دون  مـن 
محاولـة  ذلـك:  عـى  األمثلـة  ومـن  إيالجـاً.  يتضمـن  ال  أو 
املداعبـة  أو  فيـه،  املرغـوب  غـري  والتقبيـل  االغتصـاب، 
هـذا  يشـمل  وال  واألرداف.  التناسـلية  األعضـاء  ملـس  أو 
إيالجـاً(.  يتضمـن  )حيـث  االغتصـاب  الحـاالت  مـن   النـوع 
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تعريفات خاصة بالعنف 1.1
المبني على النوع االجتماعي

هـذه  جـذور  أّن  مـن  الرغـم  وعـى  واملـرأة.  الرجـل  بـن  املكتسـبة  االجتامعيـة  االختالفـات  إىل  يشـري  االجتامعسي:  النسوع 
 االختالفـات متأصلـة يف كل ثقافـة، إال أنّهـا قابلـة للتغيـري مـع مـرور الوقـت، ومتتـاز بالتباينـات الكبـرية داخـل وبـن الثقافـات.1 

العنسف املبنسي عسى النسوع االجتامعسي: هـو مصطلـح شـامل يتضمن أي فعـل مؤذي مرتكب ضـد إرادة الفرد يسـتند إىل ما ينسـبه 
املجتمـع مـن فروقـات بـن الذكور واإلنـاث. وتختلف طبيعـة ودرجة األنـواع املحددة من العنـف املبني عى النـوع االجتامعي من 

ثقافـٍة إىل أخـرى ومـن بلـٍد آلخر ومن منطقـٍة ألخرى.2

يتضمن الجدول التايل التعريفات واملصطلحات املستخدمة يف اإلطار األردين واملستقاة من مصادر محلية ودولية معاً.



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت فــي حــاالت الطــوارئ للوقاية 
مــن والتصــدي للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفل فــي األردن
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تعريفات نظام إدارة المعلومات لحاالت العنف
)GBVIMS( المبني على النوع االجتماعي

ويعتـر تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة )FGM( / ختـان 
اإلنـاث )FGC( مـن أفعـال العنـف الجنـيس التـي تؤثـر عـى 
األعضـاء الجنسـية، وعليـه يُصنـف بأنّـه فعـل جنـيس. وينبغي 
االعتـداء  ُمسـمى  تحـت  الضـارة  املامرسـة  تُصنـف هـذه  أن 

الجنـيس.

االعتسداء الجسسدي: هـو فعـل مـن أفعـال العنـف الجسـدي 
ذو طبيعـة غـري جنسـية. ومـن األمثلـة عـى ذلـك: الـرضب، أو 
الصفـع، أو الخنـق، أو القطـع، أو الدفـع، أو الحـرق، أو إطالق 
النـار، أو اسـتخدام أّي  نـوع مـن أنـواع األسـلحة، أو االعتـداء 
باسـتخدام األسـيد، أو أّي  فعـل آخـر ينتـج عنه األمل أو شـعور 

بعـدم الراحـة أو اإلصابـة.

السزواج القسري: الـزواج مـن شـخص ضـد رغبتـه / رغبتهـا، 
ويشـمل أيضـاً الـزواج املبكـر، وهـو أّي  زواج يتـم دون سـّن 

18 عامـاً.

الحرمسان مسن املسوارد أو الفسرص أو الخدمسات: الحرمـان مـن 
أو  االقتصاديـة،  األصـول  أو  املـوارد  عـى  الحصـول  يف  الحـق 
فـرص كسـب العيـش، أو التعليـم، أو الصحـة،  أو الخدمـات 
االجتامعيـة األخـرى. ومـن األمثلـة عـى ذلـك: أرملـة ُحرمـت 
قـرساً مـن اسـتالم مرياثهـا أو تـم االسـتيالء عـى دخلهـا قـرصاً 
مـن قبـل زوجهـا أو أحـد أفـراد أرستهـا، أو امـرأة ُمنعـت مـن 
اسـتخدام وسـائل منـع الحمـل، أو فتـاة ُحرمـت مـن الذهـاب 
إىل املدرسـة، الـخ. وينبغـي أال يشـمل ذلـك التقاريـر الخاصـة 

بالفقـر العـام.

التعريفات الوطنية

العنسف الجسسدي: االسـتخدام املتعمـد للقوة الجسـدية سـواء 
بواسـطة التهديـد أو الفعـل وذلـك ضـد الشـخص نفسـه أو أّي  
شـخص آخـر يف األرسة، مـام قـد يـؤدي إىل إصابـٍة جسـدية، وال 
يقتـرص هـذا األمـر عـى أفـراد األرسة.  ومـن األمثلة عـى ذلك، 
اللكـم، أو العـض، أو الحـرق، أو أّي  أفعـال أخـرى تلحق األذى 

بالفـرد. )مـن اإلطسار الوطني لحاميسة األرسة(
 

االعتسداء: تعـرّف املـواد 333 إىل 338 مـن قانـون العقوبـات 
األفعـال التـي تنـدرج تحـت تصنيـف االعتـداء.

وفقـاً للـامدة 10 مـن قانـون األحـوال الشـخصية 36، 2010، 
يحـدد السـن القانـوين  للـزواج يف األردن بالثامنـة عـرش. 

العنسف االجتامعسي االقتصسادي: يتصف هذا النـوع من العنف 
باالسـتخدام املتعمـد للسـلطة املالية من قبـل املعتدي لتحقيق 
التبعيـة املاليـة للضحيـة. ويحافـظ املعتـدي عـى العالقـة عن 
طريـق التهديـد بحرمـان الطفـل مـن حقـه / حقهـا يف التعليم 
والرعايـة األرسيـة. ويشـمل أيضـاً حرمـان املـرأة مـن حقوقهـا 
األساسـية مثـل الحـق يف التعليـم والعمـل، والتهديـد بسـحب 
الدعـم املـايل املقـدم للضحيـة. )مـن اإلطـار الوطنـي لحاميـة 

األرسة(

مـن  عـدداً  العقوبسات  قانسون  يعـرّف  الفجسور:  عسى  الحسض 
الجرائم املرتبطة بتشـجيع املرأة عى مامرسـة البغاء والسـيطرة 
عليهـا واالسـتفادة مـن عمـل املـرأة يف الدعـارة. )وقـد حددت 

املـواد 309 إىل 318 مـن قانسون العقوبسات هـذه الجرميـة(.
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التعريفات الوطنية

العنسف النفسي: هو أمل نفـيس أو عاطفي أو مضايقة يشـتمل، 
وال يقتـرص عـى، الهجوم اللفظـي واإلذالل واإلهانات والتصوير 
غـري املقبـول والتحرش وعـزل البالغن األكر عرضـة للخطر عن 

أرسهـم وأصدقائهـم. )من اإلطار الوطنسي لحامية األرسة(

العنسف العاطفسي: القيـام بـأّي فعـل أو االمتنـاع عـن القيـام 
بفعـل يـؤدي إىل إضعـاف قدرة الفرد عـى التعامل مع محيطه 
االجتامعـي بشـكل كامـل. ويشـمل الرفـض والتحقـري وتدمـري 
ثقـة الفـرد بنفسـه، وفـرض مطالـب غـري واقعيـة، والتهديـد، 
وتحديـد توقعـات غـري واقعيـة. )مـن اإلطسار الوطنسي لحاميسة 

األرسة(

أو  األرسة  أفـراد  بـن  تحـدث  التـي  األرسي:اإلسـاءة  العنسف 
الـرشكاء الحميمـن /  األزواج البالغـن. ويشـمل األفعال املرضّة 
أو تلـك التـي تحمـل إمكانيـة  أو عاطفيـاً  أو نفسـياً  جسـدياً 
إلحـاق الـرضر الجسـدي والنفـيس والعاطفـي.  ويتضمـن هذا 
أيضـاً االعتـداءات الجنسـية أو الرهيـب الجسـدي، أو التهديـد 
بالقتـل أو األذى، أو الحرمـان مـن القيـام باألنشـطة العادية أو 
تقييـد الحريـة، أوالحرمـان مـن الحصـول عـى املـوارد. )اإلطار 

الوطنسي لحاميسة األرسة(. 

تنـص املـادة 5 من  قانـون الحامية من العنـف األرسي عى أنه 
“يعتـر عنفـاً أرسيـاً كافـة األفعال الجرميـة فيام عـدا الجنايات 
والتـي تقـع مـن فـرد مـن أفـراد األرسة عـى فـرد آخـر داخـل 

األرسة. املـادة 7 مـن قانـون الحاميـة من العنـف األرسي”.

تعريفات نظام إدارة المعلومات لحاالت العنف
)GBVIMS( المبني على النوع االجتماعي

واإلصابـة  األمل  إلحـاق  هـي  العاطفيسة:  النفسسية/  اإلسساءة 
النفسـية أو العاطفيـة. ومن األمثلة عى ذلـك، التهديد بإلحاق 
العنـف الجسـدي أو الجنـيس أو التخويـف أو اإلذالل أو العزل 
القـرسي أو الرصـد أو التحـرش أو االهتـامم غـري املرغـوب فيه 
أو املالحظـات أو اإلميـاءات أو الكلـامت املكتوبـة ذات الطابع 

الجنـيس أو تدمـري األشـياء العزيـزة، الخ. 

العنسف األرسي/ عنسف الرشيسك الحميم: ال يعـرّف نظام إدارة 
املعلومـات  هـذا النـوع مـن العنـف كأحـد األنـواع الرئيسـية 
للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي. ولكنـه يُعرّفـه بأنّـه 
التـي قـد تتضمـن  الناجيـة  العالقـة بـن املعتـدي والناجـي/ 
أشـكاالً متعـددة مـن العنـف )االغتصـاب، واالعتـداء الجنيس، 

واالعتـداء الجسـدي، واإلسـاءة النفسـية/ العاطفيـة(.

تعريفات خاصة 1.2
بحمايـة الطفل4

• الطفل: هو كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من العمر، ما مل يبلغ سّن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون )الوطني(.5 	

• حامية الطفل: هي الوقاية من والتصدي لإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف ضد األطفال يف حاالت الطوارئ.6 	

ي بتقد�ي 
، ولذلك نكت�ن ي

رد�ن
ئ
طار اال ي االإ

ن
ي إجراءات العمل املوحدة هذه عن تلك املستخدمة �

ن
يفات �اية الطفل الدولية املستخدمة � تلف تعر ن 4.ال �ت

يفات. موعة واحدة فقط من التعر مج
5.اتفاقية حقوق الطفل, املادة 1، 1989   

 www.cpwg.net  -  موعة معل �اية الطفل 6.التعريف العاملي ملج
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• األطفسال املحرومسن مسن رعايسة الوالديسن / السويص: هم جميـع األطفال الذيـن ال يتمتعون باإلقامـة مع والرعاية مـن قبل أحد 	
األبويـن عـى األقـل ألي سـبب من األسـباب أو مهام كانت الظـروف. وميكن اإلشـارة إىل األطفال املحرومن مـن رعاية الوالدين 
والذيـن يقيمـون خـارج بلـد إقامتهـم املعتـاد أو ممـن هم ضحايا حـاالت الطـوارئ باألطفال غـري املصحوبـن أو املنفصلن عن 

ذويهم.

• األطفسال غسر املصحوبسن: أي طفـل قـد انفصـل عـن كال األبوين أو األقـارب وال يوجد لديه مـن يهتم به من األشـخاص البالغن 	
الذيـن يعتـرون بحكـم القانـون أو العـرف موكلـن برعايتـه. وهـذا يعنـي احتامليـة افتقـار الطفـل لرعايـة البالغـن كليـاً، أو 
احتامليـة أن يكـون القامئـن عـى رعايتـه أشـخاص غـري معروفـن بالنسـبة لـه أو ال تربطهـم بـه أي عالقـة، أو قـد يكونـوا مـن 

مقدمـي الرعايـة غـري املعتاديـن مثـل الجـريان أو طفـل آخـر دون سـن الثامنـة عرش أو شـخص غريب.

• األطفسال املنفصلسن عسن ذويهسم: أّي  الطفـل الـذي انفصـل عـن كال األبوين أو عن الشـخص املـوكل برعايته بحكـم القانون أو 	
العـرف، ولكـن ليس بالـرضورة عن أقـارب آخرين.

• اليتيم: هو الطفل الذي قد تويف كل من والديه،  ويف بعض البلدان، يعتر الطفل الذي فقد أحد والديه يتيامً.	

• اإلسساءة: اإلسـاءة للطفـل هـي سـوء املعاملـة املتعمـد أو اإلهـامل الـذي يرض بسـالمة الطفـل ورفاهـه وكرامته ومنائـة أو ذلك 	
الـذي قـد يتسـبب باإليـذاء عـى األرجـح. وتشـمل اإلسـاءة جميع أشـكال سـوء املعاملة الجسـدية أو الجنسـية أو النفسـية أو 
العاطفيـة التـي تحـدث إيـذاء: وقـد يتخـذ اإليـذاء أشـكاالً عـدة منهـا اآلثـار املرتبـة عـى منـاء األطفـال الجسـدي والعاطفـي 
والسـلويك، وعـى صحتهـم العامـة، وعالقاتهـم األرسيـة واالجتامعيـة، وتقديرهـم للـذات، وتحصيلهـم العلمـي، وتطلعاتهـم 

. ملستقبلية ا

• اإلسساءة الجسسدية: تنطـوي عـى اسـتخدام القـوة البدنية التي تتسـبب بحـدوث إصابة جسـدية فعلية أو محتملة أو تتسـبب 	
يف املعانـاة )عـى سـبيل املثـال: الـرضب، أو الهـز، أو الحـرق، أو التعذيب، أو الرجم، الخ.(. وميكن أن تحدث اإلسـاءة الجسـدية 

يف املنزل واملجتمـع واملدارس.

• اإلسساءة العاطفيسة: اإلسـاءة العاطفيـة أو النفسـية هـي سـوء املعاملـة املسـتمر للطفـل الـذي ينتـج عنـه آثـاراً عكسـية حادة 	
ومسـتمرة تؤثـر عـى منـاء الطفـل العاطفـي والنفـيس وعـى رفاهـه. وتشـمل املعاملـة املهينة واملذلـة )مثـل الشـتائم، والنقد 

املسـتمر، وتقليـل الشـأن، والتعيـري املسـتمر، والحبـس والحـد مـن التفاعـل االجتامعي(.

• العنسف: االسـتخدام املتعمـد للقـوة البدنية أو السـلطة ضـد أي طفل، سـواء تضمن ذلك التهديـد أو االسـتخدام الفعي للقوة. 	
ويُسـتخدم العنـف مـن قبـل فـرد واحـد أو مجموعة من األفـراد، وقد ينتج عنـه رضر فعـي أو محتمل لصحة الطفـل أو بقائه 
عـى قيـد الحيـاة، أو منائـه، أو كرامتـه، أو قـد تكـون هنـاك احتامليـة كبـري بـأن يتسـبب بالـرضر. وميكن أن يشـمل ذلـك أيضاً 

العنـف الـذايت مثل إيـذاء النفـس أو االنتحار.

• اإلهامل: هو الفشـل املسـتمر بتوفري أو تأمن االحتياجات الجسـدية أو النامئية أو النفسـية األساسـية للطفل، سـواء كان ذلك 	
عـن قصـد أو بسـبب الالمبـاالة أو التقصـري. ويدعـى اإلهامل أحياناً بالشـكل ’’السـلبي‘‘ لإلسـاءة كونه يرتبط بعـدم تلبية بعض 
جوانـب الرعايـة والحاميـة الرئيسـية، مـام يـؤدي إىل اإلرضار بصحـة الطفـل أو منـوه، وقـد يتضمن أيضـاً عدم تلبيـة احتياجات 
الطفـل العاطفيـة األساسـية. وال يشـمل اإلهـامل حـاالت الفقـر حيـث ال يتمكـن الشـخص املـوكل برعايـة الطفـل مـن توفـري 

املتطلبـات األساسـية لـه ولكنـه يحاول القيـام بذلك.
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• م عندمـا تكـون أرسة الطفل غـري قادرة، حتـى مع وجـود الدعم املناسـب، عى توفري 	 الرعايسة البديلسة: هـي الرعايـة التـي تَُقـدَّ
الرعايـة املالمئـة للطفـل، أو عندمـا تقـوم األرسة بالتخـي أو بالتنـازل عنه. وقد تتخذ الرعاية شـكالً رسـمياً أو غري رسـمي، وهي 
تشـتمل عـى رعايـة ذوي القـرىب، أو حضانـة الطفل، أو أشـكال أخـرى من الرعاية األرسيـة، أو أماكن الرعاية التي تشـبه األرسة 

مثـل الرعايـة املؤسسـية، أو ترتيبات العيش املسـتقل التي تتـم تحت اإلرشاف.

• السويص: يعنـي الشـخص املَُعـنَّ رسـمياً مبوجـب القانـون الوطنـي ليكون مسـئوالً عن رعايـة الطفل وذلـك عندما يفقـد والدي 	
الطفـل مسـئولية الرعايـة أو يف حـال وفـاة كالهام. 

• عمسل األطفسال: أّي عمـل يقـوم بـه الطفـل ويعتـر ضـار بنامئـه الصحـي، أو التعليمـي، أو البـدين، أو العقـي، أو الروحـي، أو 	
األخالقـي، أو االجتامعـي. ويسـتند مفهـوم عاملـة األطفـال إىل اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن الحد األدىن للسـن )رقم 
138( والتـي تقـدم التعريـف الـدويل األكـر إلزامـاً بخصوص الحد األدىن لسـن االسـتخدام أو العمـل. والحد األدىن لسـن العمل 

يف األردن هـو 16.

• أسسوأ أشسكال عمسل األطفسال: تشـمل العبودية، والدعـارة، واملواد اإلباحية، واألنشـطة غـري املرشوعة، والعمل الـذي يُحتمل أن 	
يـرض بصحـة األطفـال أو سـالمتهم أو أخالقهـم، كـام هـو محـدد يف اتفاقيـة منظمـة العمـل الدولية )رقـم 182(. وتُحظر أسـوأ 
أشـكال عمـل األطفـال عـى كافـة األطفـال دون سـن الثامنة عـرش، حتى أولئـك الذين بلغوا سـن العمـل القانوين والبالغ سـتة 

عرش سـنة. 

• األطفسال املرتبطسن بالجامعسات املسسلحة أو القسوات املسسلحة )CAAFAG(: أّي  شـخص مجَنـد يقل عمره عـن الثامنية عرش 	
عامـاً أو مـن كان قـد ُجّنـد أو اسـتُخدم مـن قبـل القـوات املسـلحة )القـوات العسـكرية الحكوميـة أو أقـوات أمـن أخـرى( أو 
املجموعـات املسـلحة )مـن املعارضـة( بـأي صفـة كانـت، مبـا يف ذلـك، األطفـال )الذكـور واإلنـاث( املسـتخدمن كمقاتلـن، أو 
طباخـن، أو حاملـن، أو سـعاة، أو جواسـيس، أو املسـتخدمن ألغـراض جنسـية. ويشـمل ذلـك أيضـاً األطفـال الذيـن يقدمـون 
املعلومـات إىل الجامعـات أو القـوات املسـلحة، والذيـن يوزعـون املنشـورات نيابـة عـن تلـك الجامعـات أو القـوات، أو الذين 
ينقلـون املـواد، أو الذيـن يعملـون يف أعـامل امليكانيـك. وال يشـمل ذلـك األطفـال الذيـن  يُظهـرون دعـامً لقـوات املعارضـة أو 
القـوات الحكوميـة بـدون أّي  تعليـامت أو اتفـاق مسـبق مـن قبـل أعضـاء الجامعـات املسـلحة )أي مـن خـالل املشـاركة يف 

املظاهـرات أو إلقـاء الحجـارة أو كتابـة الشـعارات عـى الجـدران، عـى سـبيل املثال(.

• االتجسار بالبسرش: ينطـوي عـى تجنيـد أو نقـل أو إيـواء أو اسـتقبال األفـراد من خالل اسـتخدام وسـائل القـوة أو اإلكـراه أو أّي 	
وسـيلة أخـرى بهـدف اسـتغاللهم. ومـن األمثلـة عـى ذلـك، نقل طفـل داخل البلـد أو عر الحـدود، سـواء باسـتخدام القوة أم 

ال وبهدف اسـتغالله. 

• الناجسن مسن األطفسال: أّي شـخص دون سـن الثامنـة عـرش كان قد تعرض ألي شـكل من أشـكال العنف وخاصـة العنف املبني 	
عى النـوع االجتامعي.

• األطفسال الذيسن هسم يف نسزاع مسع القانسون: األطفـال الذيـن هم يف نـزاع مع نظـام العدالة بسـبب االشـتباه بهـم أو اتهامهم أو 	
إدانتهـم الرتـكاب جرمية.

• األطفسال الذيسن هسم يف متساس مسع القانسون: هـو املصطلـح العام الـذي يشـمل كافة األطفـال الذين هـم يف متاس مـع القانون، 	
ويتضمـن ذلـك األطفـال الذيـن هم يف نـزاع مع القانـون والضحايا والشـهود مـن األطفال.
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• الحسدث: هـو الطفـل الـذي يتـم التعامـل معه ضمن األنظمـة القانونيـة املعنية بطريقـة تختلف عـن البالغـن الرتكابه جرمية 	
معينـة. يَُعـرِّف قانـون األحـداث األردين رقـم 24 - 1968 “الحـدث” عـى أنـه كل طفل أتم السـابعة من العمر ومل يتـم الثامنة 

عرش. 

• عدالسة األطفسال: هـي الجهـود املبذولـة لحاميـة حقـوق األطفـال الذيـن هـم يف متاّس مـع نظـام العدالـة، بصفتهم شـهوداً، أو 	
ضحايـا، أو الرتكابهـم جرميـة مـا، أو كأطـراف يف أو مسـتفيدين مـن اإلجـراءات القانونية األخرى. وبينام يشـمل هـذا املصطلح 
جميـع اإلجـراءات الجنائيـة أو اإلداريـة، يقتـرص اسـتخدامه هنـا فقـط عى األطفـال الذين هم يف نـزاع مع القانـون، والضحايا، 

والشـهود عـى الجرائـم املرتكبـة ضد الترشيعـات الجنائيـة أو غريها مـن القوانن.

• املصلحسة الفضسى للطفسل: تصـف رفـاه الطفل بشـكل واسـع، حيث يتـم تحديـد املصلحة الفضـى للطفل من خـالل مجموعة 	
متنوعـة مـن الظـروف الفرديـة، مثـل العمر، أو مسـتوى نضـج الطفل، أو وجـود أو غيـاب الوالدين/املوكلن برعايـة الطفل، أو 
بيئـة الطفـل وتجاربـه. لتحديـد املصلحـة الفضى للطفل، راجـع املبـادئ التوجيهية للمفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون 

     )UNHCR(2008الالجئن

التعريفات والمصطلحات 1.3
األخرى ذات الصلة

• الجهسات الفاعلسة: هـي األفـراد والجامعـات واملنظامت واملؤسسـات املعنيـة يف الوقاية مـن والتصدي للعنف املبنـي عى النوع 	
االجتامعـي. وقـد تكـون هـذه الجهـات إمـا من الالجئن أو من السـكان املحليـن أو من املوظفـن، أو املتطوعـن العاملن لدى 
وكاالت األمـم املتحـدة أو منظـامت غـري حكوميـة أو مؤسسـات حكوميـة ُمضيفـة أو جهـات مانحـة باإلضافـة إىل غريهـا مـن 

أعضـاء املجتمع.7

• االعتقسال، أو التهديسد باإلعسادة القريسة إىل البلسد األم، أو الحاجسة إىل التكفيل: أّي  حالة يتم فيها اعتقال الشـخص أو تهديده 	
باالعتقـال، أو تهديـده باإلعـادة إىل البلـد األم )وتعنـي اإلعـادة غـري الطوعيـة إىل البلـد األم(، أو أّي حالـة تحتـاج إىل التكفيـل 

بسـبب تعرضهـا للخطر.

• املجتمع: يُستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل السكان املترضرين من حالة الطوارئ ويشتمل عى الالجئن والسكان املضيفن.	

• الريّسة: هـي مبـدأ أخالقـي يرتبـط باملهـن الطبيـة والخدمـات االجتامعيـة. تتطلـب املحافظـة عـى الرسيـة حاميـة مقدمـي 	
الخدمـات للمعلومـات التـي ُجمعـت عـن املسـتفيدين وعـدم السـامح بتبادلهـا إال بـإذن رصيح منهـم. ويتم االحتفـاظ بكافة 
املعلومـات املدونـة يف مـكان رسي ويف خزائن مقفلة.ُ سـمح فقط بتدويـن املعلومات غري املعرفة بهوية املسـتفيدين يف ملفات 
الحـاالت. وللحفـاظ عـى رسيّـة املعلومـات املتعلقـة باإلسـاءة، ينبغـي ملقدمي الخدمـات عدم مناقشـة تفاصيل الحالـة مطلقاً 
مـع األرسة أو األصدقـاء أو مـع الزمـالء الذيـن ال تعتـر معرفتهـم باإلسـاءة التي وقعت أمـراً رضورياً. هناك أيضـاً حدود للرسية 

ال ينبغـي تجاوزهـا أثنـاء العمل مـع األطفال.8

• اإلعاقسة: هـي مفهـوم متجـدد مسـتمد من تفاعل األشـخاص الذيـن يعانون من اعتـالل ما مع املواقـف والحواجـز البيئية التي 	
تعرقـل مشـاركتهم التامـة والفعالة يف املجتمع بشـكل متسـاو مع غريهم.9

ن الواكالت  كة ب�ي ة املش�ت
ئ
نسانية. اللجنة الدا� وضاع االإ

ئ
ي اال

ن
عي �

ي عىل النوع االج�ت
ن الواكالت للعنف املب�ن كة ب�ي ة املش�ت

ئ
ية  للجنة  الدا� 7. املبادئ التوج�ي

IASC، 2005
غاثة / اليونيسيف، 2012  . اللجنة الدولية للإ نسي ن من االعتداء احلج طفال الناج�ي

ئ
8. رعاية اال

عاقة، 2006  اص ذوي االإ ن ش
�

ئ
مم املتحدة بشأن حقوق اال

ئ
9. ديباجة اتفاقية اال
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وفقـاً للقانـون األردين حـول حقـوق األشـخاص املعوقن، يعرف الشـخص املعوق عى أنه:  “كل شـخص مصاب بقصـور كي أو جزيئ 
بشـكل مسـتقر يف أي مـن حواسـه أو قدراتـه الجسـمية أو النفسـية أو العقليـة إىل املدى الذي يحـد من إمكانية التعلـم أو التأهيل 

أو العمـل بحيـث ال يسـتطيع تلبيـة متطلبـات حياته العادية يف ظـروف أمثاله من غـري املعوقن.” 10  

• املوافقسة املسستنرة: هـي املوافقـة الطوعيـة للشـخص الـذي يتمتـع باألهلية القانونيـة إلعطاء املوافقـة. للحصول عـى املوافقة 	
املسـتنرية، ينبغـي أن يتمتـع الفـرد بالقـدرة والنضـج ملعرفـة وفهـم الخدمـات املتاحـة كام ينبغـي أن يكـون قـادراً قانونياً عى 
إعطـاء املوافقـة. يكـون عـادة اآلباء/املوكلـن برعايـة الطفـل هـم املسـئولون عـن منـح املوافقـة بالنيابـة عـن الطفـل لتلقـي 
الخدمـات إىل أن يبلـغ الطفـل سـّن الثامنـة عـرش. ويف األردن, يعتر املراهقون بسـن السادسـة عرش فأكر قادريـن من الناحية 

القانونيـة عـى إعطـاء موافقتهم بـدالً مـن آبائهم/املوكلـن برعايتهم.11

• اسستطالع رأي الطفسل )رغبسة الطفسل يف املشساركة(: إبـداء الرغبة يف املشـاركة يف الخدمـات. ميكن طلـب “رأي األطفال” األصغر 	
سـناً، الذيـن هـم بحكـم التعريـف صغـار جـداً إلعطـاء املوافقة املسـتنرية ولكن ميكنهـم فهم واملوافقـة عى املشـاركة يف تلقي 

الخدمـات. فاسـتطالع رأي الطفـل هـو الرغبـة التي يعـرب عنها الطفل يف املشـاركة يف تلقـي الخدمات.12 

• اإلبسالغ اإللزامسي: يشـري إىل قوانـن الدولـة التـي تفـرض عى بعض املنظـامت و/ أو األشـخاص العاملن يف مهن املسـاعدة )مثل 	
املدرسـن، والباحثـن االجتامعيـن، والعاملـن يف مجـال الصحـة، ومـا إىل ذلـك( التبليـغ عـن حاالت اإلسـاءة الفعليـة للطفل أو 
تلك املشـتبه بها )عى سـبيل املثال، اإلسـاءة الجسـدية، والجنسـية، واإلهامل، واإلسـاءة العاطفية والنفسـية، والجامع الجنيس 

غري املـرشوع(.13

• املعتسدي: أّي شـخص أو مجموعـة أو مؤسسـة شـارك بشـكل مبـارش أو سـاند عملية العنـف أو نوع آخر من اإلسـاءة ضد إرادة 	
شـخص ما.14

 
• الدعسم النفسي االجتامعسي: هـو الدعـم الـذي يهـدف إىل حاميـة أو تعزيـز املعافاة النفسـية االجتامعيـة و/ أو الوقايـة من أو 	

عـالج االضطـراب العقي.15

• الالجسئ: أّي  شـخص لديـه خـوف مـرر مـن التعـرض لالضطهاد بسـبب عرقه أو دينـه أو جنسـيته أو انتامئه إىل فئـة اجتامعية 	
معينـة أو بسـبب آرائـه السياسـية ويقيـم خـارج البلد الذي يحمل جنسـيته، وال يسـتطيع بسـبب ذلك الخـوف أو ال يرغب يف 

االسـتفادة مـن حامية ذلـك البلد.16

• الناجسي / الناجيسة أو الضحيسة: هـو الشـخص الـذي تعـرض للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي. ميكـن اسـتخدام مصطلحي 	
“الضحيـة” و “الناجـي / الناجيـة” بشـكل متغـري. يف األردن، غالبـاً مـا يُسـتخدم مصطلـح “الضحيـة” يف القطاعـات االجتامعيـة 
والطبيـة. ومصطلـح “الناجـي / الناجيـة” هو املصطلح املسـتخدم واملفضل بشـكل عـام يف قطاعات الدعـم النفيس واالجتامعي 
ألنـه يشـري إىل املرونـة )أنظـر: املبـادئ التوجيهيـة للجنـة الدامئة املشـركة بـن الـوكاالت للعنف املبنـي عى النـوع االجتامعي 
)IASC GBV((. ويعـرّف اإلطـار الوطنـي لحاميـة األرسة مصطلـح الضحية بأنّه ‘‘الشـخص أو األشـخاص الذيـن تعرضوا للعنف 

يف األرسة، سـواء كان ذلـك بشـكل مبـارش أو غـري مبارش.’’

 31 لسنة 2007
ت
عاقة ر� اص ذوي االإ ن ش

�
ئ
10. املادة 2 من قانون حقوق اال

غاثة /  اليونيسيف، 2012 . اللجنة الدولية للإ نسي ن من االعتداء احلج طفال الناج�ي
ئ
11. رعاية اال

12. املرجع نفسه 
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ئ
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• التعذيسب: يعنـي أّي  فعـل يسـفر عـن أمل أو معانـاة شـديدين، سـواء كان جسـدياً أو عقليـاً يُلحـق عمداً بشـخص مـا من أجل 	
الحصـول منـه أو مـن شـخص آخـر عى معلومـات أو اعراف، أو ملعاقبته أو معاقبة شـخص آخر الرتكابه أو االشـتباه يف ارتكابه 
لفعـل مـا، أو لتخويفـه أو تخويـف شـخص آخـر، أو إلرغامـه أو إرغـام شـخص آخر، أو ألّي سـبب يقـوم عى أسـاس التمييز أياً 
كان نوعـه عنـد إلحـاق مثـل هـذا النـوع مـن األمل أو املعانـاة، أو التحريـض أو املوافقة عـى ارتكابه، أو السـكوت عنه من قبل 
موظـٍف رسـمّي أو أّي  شـخص آخـر يتـرصف بصفتـه الرسـمية. وال يشـمل األمل أو املعانـاة اللـذان ينتجان فقط عـن العقوبات 

القانونيـة الكامنـة أو العرضية.17

وب املعاملت أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية  أو املهينة، 1984 ه من �ن مم املتحدة ملناهضة التعذيب  وغ�ي
ئ
   17. اتفاقية اال
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توافـق جميـع الجهـات الفاعلـة عـى تقديـم أقـى أوجه التعـاون واملسـاعدة فيام بينهـا للوقاية مـن والتصدي للعنـف املبني عى 
النـوع االجتامعـي وحاميـة الطفـل وتوافـق أيضاً عـى االلتـزام باملجموعة التاليـة من املبـادئ التوجيهية: 

2.1.1  المبادئ التوجيهية لكافة اإلجراءات18  

• االلتـزام بتوصيـات األخالقيـات والسـالمة الـواردة يف توصيـات منظمـة الصحـة العامليـة بشـأن األخالقيـات والسـالمة يف بحـث 	
وتوثيـق ورصـد العنـف الجنـيس يف حـاالت الطـوارئ )منظمـة الصحـة العامليـة 2007(. 

• تقديـم أقـى أوجـه التعـاون واملسـاعدة املشـركة بن املنظـامت واملؤسسـات للوقاية من والتصـدي للعنف املبنـي عى النوع 	
االجتامعـي. وهـذا يشـمل تبـادل تحليل األوضـاع ومعلومات التقييـم لتجنب االزدواجيـة ولزيادة الفهم املشـرك للوضع.

• تطويـر واملحافظـة عـى تدخـالت متعـددة القطاعـات منسـقة بعناية بـن الـوكاالت للوقاية مـن والتصدي للعنـف املبني عى 	
النـوع االجتامعي. 

• إرشاك املجتمع بالكامل يف فهم وتعزيز املساواة بن الجنسن وعالقات القوة التي تحمي وتحرم حقوق النساء والفتيات. 	
• ضـامن املشـاركة املتسـاوية والفعالـة للنسـاء والرجـال والفتيـات والفتيـان يف تقييم وتخطيـط وتنفيذ ورصـد الرامج من خالل 	

االسـتخدام املنظم لألسـاليب التشاركية.
• دمج وتعميم إجراءات التدخل يف حاالت العنف املبني عى النوع االجتامعي يف كافة الرامج والقطاعات.	
• ضامن املساءلة عى جميع املستويات.	
• يتعـن عـى جميـع املوظفـن واملتطوعـن املعنيـن يف الوقايـة مـن والتصدي للعنـف املبني عى النـوع االجتامعـي،  مبا يف ذلك 	

املرجمـن والالجئـن العاملـن عـى أسـاس الحوافـز، فهـم مدونة قواعـد السـلوك والتوقيع عليهـا أو عى وثيقة مشـابهة تحدد 
معايـري السـلوك نفسـها )انظـر امللحـق الخامس: عينة ملدونة السـلوك الخاصة بحاالت االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية(.

2.1.2 المبادئ التوجيهية للعمل مع الناجين19

• تجنب تعريض األشخاص ملزيد من األذى نتيجة ألفعالك:	

التوجيهية 2.1 المبـادئ 
اإلجراءات لكافة 

ية  . املبادئ التوج�ي عي
ي عىل النوع االج�ت

: وضع إجراءات معل موحدة للعنف املب�ن عي
ي عىل النوع االج�ت

داة املرجعية للعنف املب�ن
ئ
18. مقتبس من: اال

. ي
نسا�ن عي والعمل االإ

ن الواكالت حول النوع االج�ت كة ب�ي ة املش�ت
ئ
موعة العمل الفرعية للجنة الدا� جراءات العمل املوحدة، 2008. مج الإ

موعة العمل العاملية حلماية الطفل، 2012   نسانية, مج وضاع االإ
ئ
ي اال

ن
د�ن من املعاي�ي �اية الطفل �

ئ
19. احلد اال

التعـرف عـى كيفيـة التعامـل مـع القضايـا يف السـابق مـن قبـل األطفـال، واألرس، واملجتمعـات والسـلطات قبـل اعتـامد   o
تدخـالت جديـدة.

الحصـول عـى فهـم كامـل للسـلوكيات واألعـراف االجتامعيـة املتوقعـة للفتيـات والفتيـان مـن مختلف األعـامر، وأخذها   o
بعـن االعتبـار عنـد التخطيـط للتدخـالت.

تعزيـز املشـاركة املجديـة واآلمنـة لألطفـال يف تخطيـط وتقييـم الرامـج للتمكـن تحديـد وجهـات نظـر ومصالـح األطفال   o
والبالغـن.

تفادي حرص الخدمات واملنافع لفئات محددة من األطفال أو األرس، عى سبيل املثال، األطفال املنفصلن عن ذويهم.  o
ضـامن الرسيّـة والحصـول عـى املوافقـة املسـتنرية عنـد التعامـل مـع القضايـا الحساسـة والتأكـد مـن تصميـم التدخالت   o

بعنايـة لحاميـة الخصوصيـة.
وضع بروتوكوالت لحامية الطفل وااللتزام بها, مبا يف ذلك إجراءات اإلبالغ عن والتعامل مع املخالفات املشتبهة.  o
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• ضامن حصول األشخاص عى املساعدة بشكل غري منحاز:	

 

• حامية األشخاص من اإلساءة الجسدية والنفسية الناتجة عن العنف واإلكراه:	

• مساعدة األشخاص عى املطالبة بحقوقهم، والوصول إىل سبل العالج املتاحة والتعايف من آثار االعتداء/ العنف:	

• تعزيز نظم حامية الطفل:	

• تعزيز مرونة األطفال يف مجال العمل اإلنساين:	

ضامن توفري املساعدات لكل من يحتاجها.  o
ضـامن توفـري املسـاعدات دون متييـز وعـدم حجبهـا عـن األطفـال املحتاجـن أو أرسهـم أو املوكلـن برعايتهـم، وضـامن   o

إمكانيـة وصولهـم للمنظـامت اإلنسـانية مبـا يتـامىش مـع تلبيـة املعايـري.
اسـتخدام طـرق مبتكـرة وخالقـة يف التدخـالت الخاصـة بحامية الطفـل للوصول إىل األطفـال الذين يكونـون غالباً يف أمس   o

الحاجـة إىل الحامية.
استجابة العاملن يف مجال حامية الطفل بشكل رسيع لدى تحديد أمناط أو حاالت من التمييز واإلقصاء.  o

ضـامن حاميـة األطفـال مـن العنـف ومـن إرغامهـم أو حثهم عـى التـرصف بطريقة مخالفـة لرغبتهـم وكنتيجـة لخوفهم   o
مـن مثل هـذه اإلسـاءة.

وجـوب سـعي كافـة التدخـالت املعنيـة بحاميـة الطفـل وراء جعـل األطفال أكـر أمناً، وتسـهيل جهودهم وجهـود أرسهم   o
يف تحقيـق األمـان، والحـد مـن تعـرض األطفـال للمخاطـر.

ضامن مساعدة األطفال يف املطالبة بحقوقهم من خالل توفري املعلومات والوثائق ومساعدتهم يف الوصول إىل الحلول.  o
ضامن تقديم الدعم املالئم لألطفال للتعايف من اآلثار الجسدية والنفسية واالجتامعية للعنف وغريه من االنتهاكات.  o

تأكـد العاملـن يف مجـال حاميـة الطفـل واملنظـامت اإلنسـانية األخـرى، كلام أمكـن، من توفـري التدخالت الدعـم لألطفال   o
يف املطالبـة بحقوقهـم والدعـم لغريهـم مثـل الوالدين/املوكلـن برعايـة الطفـل  للمطالبـة بحقـوق الطفـل نيابـة عنـه.

تحديد القدرات والهياكل القامئة والبناء عليها ؛  o
تجنـب إنشـاء هيـاكل موازية، مثل موظفـي املنظامت الذين يقومون مقام أو يتخطون الحكومـة، أو الباحثن االجتامعين   o

املعينـن مـن قبل املجتمـع املحي؛
بناء قدرات الجهات الوطنية والحكومية باإلضافة إىل املجتمع املدين؛  o

ضـامن مشـاركة ممثلـن عـن املجتمـع املحـي وتنظيـم عملهـم، مبـا يف ذلـك املشـاركة الهادفـة لألطفـال يف التحليـل،   o
والتقييـم؛ والتخطيـط، 

الربط والتنسيق مع اآلخرين العاملن يف مجال حامية الطفل والقضايا ذات الصلة؛  o
إعطاء األولوية للملكية املحلية يف تدخالت حامية الطفل، كلام كان ذلك ممكناً؛  o

االنخراط يف العمل منذ البداية مع الجهات التنموية الفاعلة للتخطيط لالنتقال إىل مرحلة ما بعد الطوارئ، إن ذلك مناسباً.  o

ضـامن تعزيـز برامـج حاميـة الطفـل لعوامل الحاميـة التي تدعـم مرونـة األطفال، وتعالـج العوامـل التي تعرض   o
للمخاطر؛ األطفـال 

ضامن إتاحة الرامج لجميع األطفال، والتأكد من تعزيزها ملهارات األطفال ونقاط القوة لديهم؛  o
التأكـد مـن إرشاك الرامـج لألشـخاص املقربن من األطفـال، وتعزيزها للعالقـات الداعمة بن األطفـال ووالديهم/  o

املوكلـن برعايتهـم ونظرائهـم وغريهـم من األشـخاص املهمن؛
ضامن تعزيز الرامج للهياكل واملامرسات والخدمات التي تسهم يف حامية األطفال يف املجتمع؛  o

التأكد من أن الرامج تأخذ يف االعتبار املعايري االجتامعية والقانونية التي تؤثر عى حياة وظروف األطفال؛  o
ضامن ربط الرامج لكافة العنارص املذكورة أعاله وإتباع نهج ثابت.  o
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• ضامن سالمة الناجي/الناجن وأرسهم يف جميع األوقات.	

• احرتام رسية األشخاص املترضرين وأرسهم يف جميع األوقات.	

• احرتام رغبات وخيارات وحقوق وكرامة الناجن	

• ضامن عدم التمييز يف كافة التفاعالت مع الناجن وعند تقديم كافة الخدمات.	

2.2.1 المبادئ التوجيهية للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة21 

• احرام الكرامة واالستقاللية الفردية، مبا يف ذلك، حرية اتخاذ القرارات واستقاللية األشخاص	
• عدم التمييز	
• االنخراط يف املساهمة الفعالة الكاملة يف املجتمع وعدم اإلقصاء	
• احرام االختالفات وتقبل األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البرشي واإلنسانية	
• تساوي الفرص	
• إمكانية الوصول إىل الخدمات	
• املساواة بن الرجال والنساء	
• احرام القدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحرام حقهم يف الحفاظ عى هوياتهم 	

التوجيهية 2.2 المبـادئ 
للعمل مـع الناجين20

اسـترش الناجـن بشـأن الجهـة التـي يرغبـون طلـب املسـاعدة منهـا واحـرم رغباتهـم، وال تضغط عليهـم وال تقـرح اتجاه   o
معـن أو توجهـم نحـوه.

أجر املقابالت يف مكان خاص.  o
احـرص عـى أن تتـم املقابـالت والفحوصـات مـن قبل موظفات من نفـس جنس الناجـي/ة أو كام يفضلون، وهذا يشـمل   o

املرجمن/املرجامت.
إبـدي االحـرام يف جميـع األوقـات, وتعامـل بطريقـة تخلـو من إصدار األحـكام. ال تضحـك أو تظهر عدم احـرام للفرد، أو   o

لثقافتـه، أو ألرستـه، أو لوضعـه.
كـن صبـوراً, وال تضغـط للحصـول عـى مزيـد مـن املعلومـات إذا كان الناجـي/ة غـري مسـتعد/ة للتحـدث عـن تجربتـه/  o

. تجربتها
اطرح فقط األسئلة ذات الصلة. )عى سبيل املثال، ال تعتر عذرية الناجية ذات صلة وال ينبغي مناقشتها(.  o

تجنب الطلب من الناجي/ة تكرار القصة يف مقابالت عدة.  o

إذا قـدم الناجي/الناجيـة املوافقـة املسـتنرية واملحـددة، ميكنـك فقـط تبـادل املعلومـات ذات الصلـة مـع اآلخريـن وذلـك   o
ألغـراض تتعلـق مبسـاعدة الناجـن، مثل اإلحالة لتلقـي الخدمات. ينبغي االسرشـاد باتفاقية تبادل املعلومـات غري املعرفة 

لإلحـاالت الخاصـة بحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي للوصـول إىل الخدمات.
يجب املحافظة عى جميع املعلومات املدونة عن الناجن يف ملفات آمنة ومغلقة.  o

ية  عي )املبادئ التوج�ي
ي عىل النوع االج�ت

: وضع إجراءات معل موحدة للعنف املب�ن عي
ي عىل النوع االج�ت

داة املرجعية للعنف املب�ن
ئ
20.مقتبس من: اال

. ي
نسا�ن عي والعمل االإ

ن الواكالت حول النوع االج�ت كة ب�ي ة املش�ت
ئ
موعة العمل الفرعية للجنة الدا� جراءات العمل املوحدة(. 2008. مج الإ

عاقة، 2006  اص ذوي االإ ن ش
�

ئ
مم املتحدة بشأن حقوق اال

ئ
21.املبادئ العامة التفاقية اال
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يعـرف امليثـاق اإلنسـاين واملعايـري الدنيـا يف مجـال االسـتجابة للكـوارث  )Sphere( حقسوق جميسع األشسخاص يف تلقسي املسساعدات 
اإلنسسانية عـى أنهـا عنـرص أسـايس يف حـق الحيـاة بكرامـة. وهذا يشـمل الحـق يف التمتع مبسـتوى معيـي الئق مبا يف ذلـك الغذاء 
واملـاء واللبـاس واملـأوى املناسـبن، وكذلـك متطلبـات الصحـة الجيـدة والتـي يكفلهـا القانـون الـدويل. تعكـس املعايـري األساسـية 
للميثـاق اإلنسـاين يف جوهرهـا ويف حدهـا األدىن هـذه الحقـوق وتطـرح التطبيق العمـي لصونها، خاصـة يف البنـود املتعلقة بتقديم 
املسـاعدات للمترضريـن جـراء الكـوارث والنزاعـات. وينبغـي تقديـم أي مـن هذه املسـاعدات مبا يتوافـق مع مبسدأي الحياد وعدم 

التمييسز الـذي يشـري إىل رضورة عـدم التمييـز ضـد أي شـخص بنـاء عـى حالتـه، مبا يف ذلـك حالـة اإلعاقة.22

2.2.2 مبادئ توجيهية محددة للعمل مع الناجين من األطفال23 

• تعزيسز مصلحسة الطفسل الفضسى: تعتـر مصلحة الطفـل الفضى أمراً أساسـياً للرعاية الجيـدة. ويتمثل االعتبار األسـايس ملصلحة 	
الطفـل الفضـى يف تأمـن سـالمة األطفـال البدنية والعاطفيـة – وبعبارة أخرى, رفـاه األطفال – من خالل رعايتهـم ومعالجتهم. 
وينبغـي ملقدمـي الخدمـة تقييـم النتائـج اإليجابية والسـلبية لإلجراءات مـع الحرص عى مشـاركة األطفال واملوكلـن برعايتهم 
)عندمـا يكـون ذلـك مناسـباً(. ويفضـل دامئـاً اتخـاذ مسـار اإلجـراءات األقـل رضراً، كـام ينبغـي لكافـة اإلجـراءات ضـامن عدم 

املسـاس بحقـوق األطفال يف التمتـع باألمان والتطور املسـتمر.

• ضسامن سسالمة الطفسل: يعتـر ضـامن السـالمة البدنيـة والعاطفيـة لألطفـال أمـراً يف غايـة األهميـة أثنـاء الرعايـة واملعالجـة. 	
وينبغـي عـى جميـع اإلجـراءات املتخـذة بالنيابـة عـن الطفـل حاميـة رفاهـه الجسـدي والعاطفـي عـى املـدى القصـري والبعيـد. 

• مواسساة الطفسل: يحتـاج األطفـال الذيـن يفصحـون عـن االعتـداء الجنـيس إىل الشـعور بالراحـة والتشـجيع والدعـم مـن قبـل 	
مقدمـي الخدمـات. وهـذا يتطلـب تدريـب مقدمـي الرعايـة حـول كيفيـة التعامـل مع اإلفصـاح عـن االعتداء الجنيس بشـكل 
مناسـب. يتوجـب عـى مقدمـي الرعايـة تصديـق األطفال الذيـن يفصحون عـن االعتداء الجنيس وعـدم إلقاء اللـوم عليهم بأّي 
شـكل مـن األشـكال بخصـوص االعتـداء الـذي تعرضـوا له. ومـن املسـئوليات الرئيسـية التي تقع عـى عاتق مقدمـي الخدمات 

جعـل األطفـال يشـعرون باألمـان والرعاية أثنـاء تلقيهـم للخدمات.

• ضسامن الريّسة بشسكل مناسسب: ينبغـي جمـع املعلومـات عن حادثـة تعرض الطفـل لإلسـاءة واسـتخدامها وتبادلهـا وتخزينها 	
بطريقـة رسيـة. وهـذا يعنـي ضـامن 1( جمـع املعلومـات برسيـة أثنـاء إجـراء املقابـالت؛ 2( أن يتـم تبـادل املعلومـات وفقـاً 
للقوانـن والسياسـات املحليـة وعـى أسـاس الحاجـة إىل املعرفـة، وفقـط بعـد الحصـول عـى إذن مـن الطفـل و/ أو املـوكل 
برعايتـه؛ 3( وأن تخـزن معلومـات الحالـة بشـكل آمـن. ويف بعـض األماكـن يتعـن عـى مقدمـي الخدمـات مبوجـب القانـون 
املحـي اإلبـالغ عـن حـاالت االعتـداء عـى األطفـال إىل السـلطات املحليـة. وبالتـايل ينبغـي إبـالغ األطفـال واملوكلـن برعايتهم 
بإجـراءات اإلبـالغ اإللزامـي عنـد بدايـة تقديـم الخدمـات. ويف الحـاالت التـي تكـون فيهـا صحـة الطفـل أو سـالمته معرضتـن 

للخطـر، توجـد حـدود للرسيـة مـن أجـل حاميـة الطفل.

• إرشاك الطفسل يف عمليسة صنسع القسرار: لألطفـال الحـق يف املشـاركة يف عملية اتخاذ القـرارات التي تؤثر عى حياتهـم. ينبغي أن 	
يكـون مسـتوى مشـاركة الطفـل يف اتخـاذ القـرار مناسـباً ملسـتوى نضجه وعمـره. وينبغي أال يتعارض االسـتامع إىل أفـكار وآراء 
األطفـال مـع حقـوق ومسـئوليات املوكلـن برعايتـه يف التعبـري عـن وجهـات نظرهـم حـول املسـائل التـي تؤثر عـى أطفالهم. 
وعندمـا ال يكـون مقدمـي الخدمـات قادريـن عـى تلبية رغبـات الطفل )بناءاً عـى اعتبـارات املصلحة الفضـى(، عندها يتعن 
عليهـم االسـتمرار بتمكـن ودعـم األطفـال والتعامـل معهـم بطريقـة شـفافة مـع مراعاة أقـى درجـات االحـرام. ويف الحاالت 

التـي ال ميكـن فيهـا تلبيـة رغبـات الطفل، ينبغـي توضيـح األسـباب وراء ذلك له.
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• معاملسة كل طفسل بعسدل ومسساواة )مبسدأ عسدم التمييز والشسمولية(: ينبغي تقديم نفس مسـتوى الجودة العاليـة من الرعاية 	
والعـالج لألطفـال، بغـض النظـر عـن العـرق، أو الديـن، أو الجنـس، أو الحالـة األرسيـة، أو وضـع املوكلـن برعايتـه، أو الخلفية 
الثقافيـة، أو الوضـع املـايل، أو القـدرات النـادرة، أو اإلعاقـة، مـام يتيح لهم فرصـة تحقيق أقـى إمكاناتهم. وينبغـي أال يعامل 

أّي طفـل بطريقـة غـري عادلة ألّي سـبب من األسـباب.

• تعزيسز مرونسة األطفسال: لـكل طفـل قـدرات ونقـاط قـوة فريـدة، باإلضافـة إىل امتالكـه القـدرة عى الشـفاء. بالتـايل، يقع عى 	
عاتـق مقدمـي الخدمـات مسـؤولية التعـرف عى واالسـتفادة من نقـاط القـوة الطبيعية لدى الطفـل واألرسة وذلـك كجزٍء من 
عمليـة التعـايف والشـفاء. ينبغـي تحديـد العوامل التـي تعزز مرونة األطفـال والبناء عليهـا أثناء تقديم الخدمـات. وتكون فرص 
التعـايف مـن اإلسـاءة أكـر بالنسـبة لألطفال الذيـن يحظـون بالرعاية واملشـاركة الفعالة يف الحيـاة األرسيـة ويف املجتمع والذين 

يعترون أنفسـهم أقوياء.

2.2.3 مبادئ توجيهية للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة24 

• سـوف تتخـذ الـدول األطـراف جميـع اإلجـراءات الرضوريـة لضـامن متتـع غـري منقـوص لألطفـال ذوي اإلعاقـة بكافـة الحقوق 	
اإلنسـانية والحريـات عـى قـدم املسـاواة مـع غريهـم مـن األطفال.

• يجب إيالء االعتبار األول ملصلحة الطفل الفضى يف جميع اإلجراءات املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة.	
•  سـوف تضمـن الـدول األطـراف حـق األطفـال ذوي اإلعاقـة يف التعبـري الحـر عـن وجهـات نظرهـم حـول األمور التـي تخصهم 	

وأخذهـا عـى محمـل الجـد بنـاء عـى عمـر الطفـل ودرجـة نضوجـه، وبالتسـاوي مـع غـريه مـن األطفـال، وتقديـم املسـاعدة 
املناسـبة لسـنهم ودرجـة إعاقتهـم مـام ميكنهـم مـن إدراك هـذا الحق.

يتعـن عـى جميـع الجهـات الفاعلـة التـي تقابـل أو تتصـل بشـكل مبـارش بالناجـن أن تكـون عـى درايـة باملبـادئ التوجيهيـة وأن 
تضعهـا قيـد التنفيـذ. كـام يتوجـب عليهـا إدراك مسـئولياتها من حيـث اإلصغاء باهتـامم وإعطاء املعلومـات وتلقـي التدريب حول 

األسـاليب التـي تركز عـى الناجن.

عاقة، 2006 2012  اص ذوو االإ ن ش
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إدارة الحـاالت هـي عمليـة متعـددة االختصاصـات مبنيـة عـى التعـاون املشـرك لتعزيـز جـودة وفعاليـة النتائج، وذلـك من خالل 
التواصـل وتوفـري املـوارد املناسـبة لتلبيـة احتياجات الفرد.25 وتشـمل هـذه العمليات التقييـم والتخطيط والتنفيذ والتنسـيق ورصد 
وتقييـم الخيـارات والخدمـات. تهـدف إدارة الحـاالت إىل متكـن الناجـن / األطفـال،  واملوكلـن برعايـة الطفل، إذا كان ذلك مناسـباً، 
وذلـك مـن خـالل رفـع مسـتوى الوعـي لديهـم حـول الخيـارات املتاحـة أمامهـم للتعامـل مـع املشـكلة، ومسـاعدتهم عـى اتخـاذ 
قـرارات مسـتنرية حـول مـا يجـب القيام به حيال هذه املشـكلة. تضمـن إدارة الحاالت مشـاركة الناجن / األطفـال يف جميع جوانب 
التخطيـط وتلقـي الخدمـة. إن نهـج إدارة الحـاالت مفيـد لألشـخاص ذوي االحتياجـات املعقدة واملتعـددة الذين يسـعون للحصول 

عـى الخدمـات مـن مجموعة من مقدمـي الخدمـات واملنظـامت والجامعات.
 

تستلزم املبادئ األساسية التي تقوم عليها إدارة الحاالت ما يي:

• ضامن كون الناجي)ة( / الطفل الالعب األسايس يف إدارة الحالة؛	
• متكن الناجي)ة( / الطفل وضامن مشاركتهم يف جميع جوانب التخطيط وإيصال الخدمات.	
• احرام رغبات وحقوق وكرامة وقدرة الناجن/ األطفال؛	
• تقديم الدعم العاطفي من خالل إظهار مواقف تتسم بالرعاية واالهتامم تجاه الناجن/ األطفال؛	
• توفري معلومات واضحة للناجي)ة( / الطفل لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنرية بشأن الخدمات املطلوبة؛	
• اإلصغـاء وإنشـاء عالقـات تسـودها األلفـة والثقـة، مـام سيسـهم يف خلـق بيئـة داعمـة يتمكـن فيهـا الناجـي)ة( / الطفـل من 	

البـدء يف التعـايف؛
• ضامن الرسيّة التي تعتر أمراً حاسامً يف حامية سالمة وأمن الناجن ومنع إساءة استخدام املعلومات؛	
• ضـامن عـدم التمييـز مـن خـالل معاملـة كافة الناجـن/ األطفـال بطريقة تحفـظ كرامتهم بغض النظـر عن الجنـس أو الخلفية 	

أو العـرق أو املعتقد أو مالبسـات الحادثـة / الحوادث؛
• الحصول عى املوافقة املستنرية من الناجن / األطفال قبل تبادل أّي معلومات .	

يجـب توفـر املهـارات الالزمـة لـدى مدراء الحاالت إلدارة الحاالت متشـياً مـع املبادئ املذكورة أعـاله. ينبغي أيضـاً أن يكونوا مدركن 
ألدوارهـم ومسـؤولياتهم، كـام يجـب أن يكونـوا قادريـن عـى التعامـل مـع املواقـف الصعبـة التـي تتطلـب مهنيـة عاليـة ومراعـاة 

للثقافـات املختلفة.

خطوات إدارة الحاالت:

• تحديد الحاالت	
• التقييم األويل	
• اإلستجابة األولية والتدخل )تعرف أيضاً بالتخطيط للحاالت والتنفيذ(	
• املتابعة واملراجعة )تتضمن مؤمتر الحالة يف بعض األحيان( واإلغالق	
• تقييم الخدمة	

يلخص املخطط االنسيايب إلدارة الحاالت الخطوات األساسية للعملية )انظر امللحق الثامن(.

لمحـة عامة حـول عملية 3.1
ومسـؤوليات إدارة الحاالت

غاثة . اللجنة الدولية للإ ن عي الطارئة: دليل املشارك�ي
ي عىل النوع االج�ت

 25. االستجابة والتأهب حلاالت العنف املب�ن
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تعتـر املنظـامت املعنيـة بـإدارة الحـاالت مسـئولة عـن تقييم حـاالت حاميـة الطفل وحـاالت العنف املبنـي عى النـوع اإلجتامعي 
وتوفـري كامـل خدمـات إدارة الحاالت، مبـا يف ذلك:

• بناء عالقة وتوطيد جسور الثقة مام يساهم يف تكوين بيئة داعمة تساعد الناجن / األطفال عى التامثل للشفاء؛	
• العمل كنقطة االتصال يف تقييم االحتياجات واملتابعة	
• توفري وتنسيق الخدمات ومتابعة تقديم الخدمات.	

كـام ذكـر أعـاله، فـإن الهـدف مـن إدارة حـاالت الناجـن مـن العنـف املبنـي عـى النـوع اإلجتامعـي هـو متكـن الناجن مـن خالل 
زيـادة وعيهـم بالخيـارات املتاحـة أمامهـم وتقديـم الدعم لهم ليتمكنـوا من اتخاذ قرارات مسـتنرية، وزيادة وعيهـم حول الخدمات 
املتوفـرة. وتركـز إدارة الحـاالت للناجـن مـن العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي يف املقـام األول عى تلبيـة االحتياجـات الصحية 

وتوفـري األمـان وتلبيـة االحتياجـات النفسـية االجتامعيـة واالحتياجـات القانونية بعـد وقوع الحـادث / الحوادث.

تقـوم املنظـامت املدرجـة يف الجـدول أدنـاه  بإدارة حـاالت العنف املبني عى النوع االجتامعي. وسـوف تعمل هـذه املنظامت عى 
تقييـم أي حالـة مـن الحـاالت التـي تصلهـم لتقديـم الدعـم، مبـا يف ذلـك حاالت العنـف املبني عـى النـوع االجتامعي التي تشـمل 
األطفـال. يعتـر نظـام إدارة املعلومـات املرمـز لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي – منـوذج التنـاول والتقييـم النفـيس 
االجتامعـي )امللحـق األول( األسـاس يف إدارة الحـاالت. وبالنسـبة للناجن من األطفـال، يعتر منوذج تقييم املصلحـة الفضى )امللحق 
السـابع( األسـاس يف إدارة الحـاالت والـذي  يتـم اسـتكامله مـن قبـل مديـر الحالـة لـدى اسـتقباله لحالة مـن حاالت العنـف املبني 

عـى النـوع االجتامعي.

يضمن مدير الحاالت واملنظمة ما يي يف كافة مراحل العملية:

• حفظ كافة الوثائق الورقية يف ملفها الخاص والعمل عى ترميزها؛	
• حاميـة كافـة اإلحـاالت واملعلومـات املتعلقـة بالحالـة التـي يتم تبادلهـا عن طريـق الريد اإللكـروين بكلمة مـرور للتمكن من 	

الوصول إىل املسـتندات وأجهـزة الكمبيوتر؛
• املحافظـة عـى الرسيـة وسـالمة املعلومـات. يجـب أن تحفـظ كافـة النسـخ األصلية من منـاذج التنـاول األويل ومنـاذج املوافقة 	

املسـتكملة يف املكاتـب املعنيـة ويف داخـل خزائـن مقفلـة. وتحفـظ جميـع النـامذج التي تحتوي عـى معلومات معرفـة بهوية 
الحالـة، مبـا يف ذلـك اسـتامرات املوافقـة، منفصلـة عن مناذج التنـاول املرمزة التي تشـتمل عـى تفاصيل الحـادث. ال يجوز أبدا 

نقـل أو تبـادل منـاذج التنـاول املكتملـة بـن املنظـامت وذلك حفاظـاً عى السـالمة واألمن ورسيـة املعلومات؛
• وتحفـظ كافـة امللفـات الورقيـة يف مـكان آمن يف خزائـن مقفلة، هـذا ويجب املحافظة عى إغـالق وتأمن الغـرف التي تحتوي 	

عـى املعلومـات الورقيـة واإللكرونيـة بعـد مغـادرة املوظفـن لهـا. ينبغـي لجميـع املوظفـن توخـي اليقظـة تجاه مـن يدخل 
الغرفـة التـي يعملـون داخلها وعن سـبب وجودهـم هناك.

إلدارة حـاالت األطفـال الناجـن مـن العنـف املبني عـى النوع االجتامعـي، ينبغي للعاملـن االجتامعيـن التمتع باملعرفـة واملهارات 
املتخصصـة الالزمـة للعمـل مـع األطفـال. كـام يجـب أن يتبعـوا خطـوات إدارة الحـاالت املوحـدة يف العمـل مـع الناجـن البالغـن 
والتـي كيفـت لتلبيـة احتياجـات األطفـال. عنـد التعامل مـع األطفال الناجـن من اإلسـاءة الجنسـية27 ، ينبغي أن يتمكـن العاملون 

االجتامعيـون من:

إدارة حـاالت العنف 3.2
المبنـي على النـوع االجتماعي26

ية  : املبادئ التوج�ي عي
ي عىل النوع االج�ت

: وضع إجراءات معل موحدة للعنف املب�ن عي
ي عىل النوع االج�ت

داة املرجعية للعنف املب�ن
ئ
26. مقتبس من: اال

. ي
نسا�ن عي والعمل االإ

ن الواكالت حول النوع االج�ت كة ب�ي ة املش�ت
ئ
موعة العمل الفرعية للجنة الدا� جراءات العمل املوحدة، 2008. مج الإ

غاثة / اليونيسيف، 2012 . اللجنة الدولية للإ نسي ن من االعتداء احلج طفال الناج�ي
ئ
27. رعاية اال
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• تطبيق الفهم التقني لالعتداء الجنيس لتثقيف ودعم األطفال واألرس طوال إجراءات إدارة الحالة؛	
• تطبيـق املهـارات املناسـبة الصديقـة لألطفـال خـالل عمليـة إدارة الحاالت )أنظر القسـم 3.3 حـول إدارة حـاالت حامية الطفل 	

أدناه(؛
• تكييف خطوات وإجراءات إدارة الحاالت للناجن من األطفال. وهذا يشمل:	

3.2.1 اإلفصاح عن حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي: األدوار والمسئوليات

للناجـن الحريـة والحـق باإلفصـاح عـن حادثـة تعرضـوا لهـا ألّي أحـد. فقد يفصحـون عـن تجربتهم ألحـد أفـراد األرسة أو األصدقاء 
الجديريـن بالثقـة. وقـد يطلبـون املسـاعدة من شـخص أو مـن منظمة فاعلـة يف املجتمع املحـي. ويقع عى عاتـق أّي مقدم خدمة 
يتلقـى معلومـات مـن الناجـن حـول حادثـة تعرضوا لها مسـئولية تقديم معلومـات صادقة ودقيقة عـن الخدمات املتاحـة، وإتاحة 

فـرة زمنيـة معقولـة لتقديـم الخدمـات، ورشح النتائج املرتبـة )اإليجابيات والسـلبيات( عى تلقـي خدمة معينة.

اإلفصاح: مقدمو الخدمات العامة

• يتعـن عـى كافـة الجهـات الفاعلـة التـي تحتـك بالناجـن مـن العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي أن تكـون عـى درايـة 	
مبسـارات اإلحالـة الخاصـة بحـاالت العنـف املبنـي عى النـوع االجتامعي وبأشـكال املسـاعدة املتوفـرة. يوضح امللحـق الثامن 

عـرش مسـار اإلحـاالت الخـاص بالتصـدي للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي؛ 
• يتوجب عى الجهات الفاعلة غري املتخصصة عدم مقابلة الناجن مبارشة أو املبادرة بالتدخل املبارش؛ 	

مراعاة املبادئ التوجيهية للعمل مع الناجن من األطفال؛  o
إتبـاع إجـراءات املوافقـة املسـتنرية / اسـتطالع رأي الطفل: )أنظر القسـم 3.3.3 حول املوافقة املسـتنرية لألطفال والقسـم   o

3.2.4 املتعلـق باإلبـالغ اإللزامـي(؛
تقييـم االحتياجـات الفوريـة الخاصـة بصحـة وسـالمة األطفـال الناجـن باإلضافـة إىل االحتياجـات النفسـية االجتامعيـة   o
واالحتياجـات القانونيـة / القضائيـة وذلـك باسـتخدام إجـراءات التدخـل يف األزمـات لحشـد خدمات التدخـل املبكر التي 

تضمـن صحـة وسـالمة الطفـل؛
إجـراء عمليـات تقييـم مسـتمرة لسـالمة الطفـل يف السـياق األرسي وغـريه مـن السـياقات االجتامعيـة بعـد اإلفصـاح عن   o

اإلسـاءة؛
اتخاذ إجراءات حاسمة ومالمئة عندما يكون الطفل بحاجة إىل الحامية؛  o

إرشاك املوكلن برعاية الطفل غري املسيئن يف كافة إجراءات إدارة الحالة   o
معرفـة مقدمـي الخدمـات الصديقـة لألطفـال وإجـراء اإلحـاالت املناسـبة )أنظـر امللحـق الثامـن عـرش: مسـارات اإلحالة   o

لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي(؛
التفاعـل بشـكل مناسـب مـع األطفـال ذوي اإلعاقـة واملوكلـن برعايتهـم، مبـا يف ذلـك املوكلـن بالرعاية مـن ذوي اإلعاقة،   o

وتقديـم املعلومـات لهـم بأسـلوب ميكنهـم مـن فهمهـا.

إدارة الحاالت

الناجون البالغون والناجون األطفال
الناجون البالغون 
الناجون األطفال 
الناجون األطفال 
الناجون البالغون 

الناجون البالغون والناجون األطفال

املنظمة

)IRC( اللجنة الدولية لإلغاثة
  )JWUUPP( اتحاد املرأة األردنية / أن بونت بري

)IMC(  الهيئة الطبية الدولية
)JRF( مؤسسة نهر األردن

)IFH(  معهد العناية بصحة األرسة
)UNHCR( املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن
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• يجـب دامئـاً احـرام رغبـات الناجـن املتعلقـة باملـكان أو الشـخص الذي يرغبـون يف طلب املسـاعدة منه، وال يجـوز حثهم عى 	
إتبـاع مسـار معن مـن اإلجراءات؛ 

• يتعسن عسى الجهسات الفاعلسة غسر املختصسة طلسب موافقسة الناجسن لربطهسم بضابسط االرتبساط الرئيسي املسوكل مبسسار إحالة 	
حساالت العنسف املبنسي عسى النسوع االجتامعسي, إضافسة إىل تسسهيل االتصسال بسن مقسدم الخدمسة وبينهسم؛ عنـد الحصول عى 
موافقـة الناجـن يف مشـاركة معلوماتهم الخاصة، تتم اإلحالة بواسـطة اسـتخدام منـوذج اإلحاالت املرمز املتـداول بن املنظامت 

لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي )أنظـر امللحـق الثالث( ؛ 
• يجب أن تبقى جميع املعلومات رسيّة، حتى لو طلب أحد أفراد األرسة أو املجتمع أّي معلومات حول الدعم املقدم.	

اإلفصاح والتقييم األويل: مقدمو الخدمات املختصة لحاالت العنف املبني عى النوع االجتامعي

تتضمـن الجهـات الفاعلـة املختصـة الخدمـات الطبيـة أو منظـامت إدارة الحـاالت املتخصصـة يف التعامـل مع حـاالت العنف املبني 
عـى النـوع االجتامعـي )أنظـر امللحـق الثامـن عـرش: مسـارات اإلحالـة للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي(. ميكـن للجهـات 
املختصـة اسـتقبال الحـاالت إمـا عـن طريق إفصاح الناجـن املبارش أو عن طريـق اإلحالة من قبـل الجهات الفاعلـة األخرى. ويتعن 

عـى جميـع مقدمـي الخدمـات املختصـة ضامن مـا يي:

• سـهولة الوصـول إىل الخدمـات الرئيسـية التـي تتسـم باألمـان والخصوصية والرسيّـة. تزداد احتامليـة تقدم الناجـن من العنف 	
املبنـي عـى النـوع االجتامعـي لطلـب املسـاعدة واإلبالغ عـن الحادثة إذا مـا توفرت مثل هـذه الرشوط.

• توفر املوظفات واملوظفن املدربن؛	
• التعامل باحرتام مع الناجن وبطريقة تخلو من إصدار األحكام يف كافة مراحل العملية؛	
• شـعور الناجـن بالراحـة لـدى الوصـول إىل الخدمـات. اسـأل الناجـون مـا إذا كان هناك شـخص يثقون بـه ميكنه تقديـم الدعم 	

لهـم وانتظارهـم وذلـك بعسد الحصول عسى موافقتهم؛
• تحديـد االحتياجـات الفوريـة بالتعـاون مـع الناجـن وذلـك بعـد أن يبدئـون بالشـعور بالراحـة وبعـد الحصول عـى موافقتهم 	

املستنرية؛
• توفـري الدعـم العاطفـي املبـديئ، واملعلومـات حـول خيـارات الدعـم املتاحـة )الرعايـة الصحيـة، والدعـم النفـيس االجتامعـي 	

والقانـوين والحاميـة واألمـن(. ينبغـي مناقشـة الفوائـد واملزايـا املحتملـة والنتائـج املرتبـة عـى مثـل هـذا الدعـم، كـام ينبغي 
الحصـول عـى موافقـة الناجـن قبـل االتصـال بـأّي منظمـة لتقديـم الدعـم؛

• رشح أهميسة تلقسي الناجسن للرعايسة الطبيسة يف أقسرب وقست ممكسن بعسد وقسوع حادثسة العنسف الجنسي وذلسك للوقايسة من 	
األمسراض املنقولسة جنسسياً وفسروس نقسص املناعسة )االيسدز(، ومنسع الحمسل غسر مرغسوب فيه؛

• تقييم االحتياجات واملخاطر ومصادر القوة بالتعاون وبشكل تشاريك مع الناجن؛	
• إعسداد خطسة عمسل و/ أو خطسة أمسان شـاملة للدعم االجتامعـي والخدمـات الالزمة بالتعـاون مع الناجـن لتلبيـة احتياجاتهم. 	

وإذا كان الناجـون يف خطـر وشـيك، اعمـل عـى تطويـر خطـة أمـان تأخذ بعـن االعتبار مصلحتهـم الفضى لضـامن أقى قدر 
مـن السـالمة )أنظـر القسـم 4.1.3 حول األمـن واألمان(؛

• تعبئـة واسـتكامل منـوذج  التنـاول والتقييـم لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي ومنـوذج تقييـم املصلحـة الفضى 	
ومنـوذج طلـب املوافقـة )أنظـر امللحـق األول والسـابع والسـادس( وذلـك فقـط بعـد االنتهـاء مـن مناقشـة كافـة الخيـارات 
مـع الناجـن، واالتفـاق عـى خطـة فرديـة. يجـب تدريـب جميـع مـدراء الحـاالت عـى النهـج املرتكز عـى الناجـي/ة  ويجب 
اسـتخدام نظـام إدارة املعلومـات لحـاالت العنف املبني عى النـوع االجتامعي )GBVIMS( – منوذج التنـاول والتقييم النفيس 

االجتامعـي بالطريقـة املالمئة؛ 
• الحصول عى املوافقة املستنرية قبل إجراء التدخالت واإلحاالت )أنظر القسم 3.2.3 أدناه حول املوافقة املستنرية(؛	
• الحـد مـن عـدد األشـخاص املبلغـن عـن الحادثـة والحـد مـن املعلومـات التي يتـم تبادلهـا. ال يجـوز أبـداً مشـاركة املعلومات 	

املعرفـة بهويـة الناجـن يف االجتامعـات كـام ال يجـوز مناقشـة الحـاالت الفرديـة عـى اإلطالق؛
• التفاعل املناسب مع األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم.	



الفصــل الثالث:
إدارة الحــاالت، واإلبالغ، وآليــات اإلحالة

30

الموافقة المستنيرة وتبادل المعلومات   3.2.2

قـد ينطـوي تبـادل املعلومـات حـول حـاالت العنف املبنـي عى النـوع االجتامعي عـى عواقب خطرية مـن املحتمل أن تهـدد حياة 
الناجـن و ومـن يقـدم املسـاعدة لهم مام يسـتدعي توخي الحيطة القصـوى أثنـاء إدارة املعلومات.

• بعـد اإلفصـاح عـن املعلومـات، يكـون للناجـن مـن العنـف املبني عى النـوع االجتامعـي الحق يف السـيطرة عى كيفيـة تبادل 	
املعلومـات املتعلقـة بحالتهـم مع الـوكاالت األخرى أو األفـراد اآلخرين؛

• يجب أن يكون الناجن عى دراية باملخاطر أو اآلثار املرتتبة عى تبادل املعلومات املتعلقة بوضعهم؛	
• للناجسن الحسق يف التحفسظ عسى طبيعسة املعلومسات التسي يسسمح بتبادلهسا، وأن تحديسد املنظسامت التسي ميكنهسا اإلطسالع عى 	

معلوماتهسم مسن تلسك التسي ال ميكنهسا عمسل ذلك.كـام أنـه يتوجـب عـى الناجـن فهـم األمـور املتعلقـة بتبـادل املعلومات غري 
املعرفـة بهويتهـم لغايـات جمـع البيانـات واملراقبة األمنية كام يتوجب الحصـول عى موافقتهم للقيام مبثل هذا األمر. تسرشـد 
عمليـة تبـادل املعلومـات بـن الـوكاالت باتفاقية تبادل املعلومـات يف إحالة حاالت العنـف املبني عى النـوع االجتامعي )أنظر 

امللحـق الرابع عرش(.
• إذا وافـق الناجـون عـى أو طلبـوا اإلحالـة، يجـب الحصول عى موافقتهم املسستنرة قبل تبـادل أّي معلومة مـع اآلخرين. وقبل 	

أن تشـارك املنظمـة أي معلومـات عـن الحالـة، أو قبـل القيام باإلحالـة، ينبغي إعطاء معلومـات صادقة ووافية حـول اإلحاالت 
املمكنـة واآلثـار املرتبـة عليهـا، مـام ميكـن الناجي/ة من اتخاذ قرار مسـتنري فيـام يتعلق بكيفيـة أو احتاملية تبـادل املعلومات.

• يشـتمل نظـام إدارة املعلومـات لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي – منـوذج التنـاول والتقييم النفـيس االجتامعي 	
ومنـوذج تقييـم املصلحـة الفضـى ومنـوذج التنـاول والتقييـم الطبـي )امللحـق األول والسـابع والثـاين( عـى قسـم للموافقـة 
)امللحـق الرابـع والسـادس( يُوقّـع مـن قبـل الناجن. وهـذا مينح الناجـن الخيـارات التالية بعـد موافقتهم عى ذلـك: )أ( تبادل 
املعلومـات مـع وكاالت مختـارة وفقـاً الحتياجاتهـم ورغباتهـم، و )ب( تبـادل املعلومـات غـري املعرفـة بهويتهـم وذلـك لغايات 

رصـد وجمـع البيانات.
• يجب دامئاً إعطاء األولية للرسية واملوافقة املستنرية إال يف الظروف االستثنائية:	

 فـإذا كان الناجـون مـن األطفـال، ينبغـي إيـالء األوليـة للمصلحـة الفضى للطفل. ينبغـي ملدير الحالة استشـارة مديـره و/أو جهات 
فاعلـة أخـرى وذلـك مـن خـالل عقـد مؤمتـر الحالـة وقبـل اتخـاذ أي قـرار يف ذلـك الخصـوص. وتجـدر اإلشـارة إىل رضورة املفاضلة 
بـن الـرضر املحتمـل والـذي قـد ينجـم عـن عدم اإلفصـاح عـن املعلومات الرسيـة والـرضر املحتمل يف حـال املحافظة عـى رسيتها.

للتأكد من كون املوافقة ’’مستنرية‘‘، يتعن عى مقدمي الخدمات رشح ما يي:

• جميع الخيارات املتاحة؛	
• أنه سيتم تبادل املعلومات )بحسب ما تم االتفاق عليه مع الناجن( مع آخرين لغايات الحصول عى خدمات أخرى؛	
• توضيح تبعات املوافقة عى الحصول عى خدمات أخرى بدقة؛ 	
• فوائد ومخاطر الخدمة؛ 	
• حق الناجون يف رفض أو يف الراجع عن أّي جزء من الخدمة؛	
• حدود الرسية؛	
• تقديـم املعلومـات لألشـخاص ذوي اإلعاقـة بطريقة متكنهم مـن فهمها وذلك باسـتخدام بدائل التواصل املتنوعة )لغة اإلشـارة، 	

الصـور، املعلومات الشـفهية واملكتوبة، الـخ ...( عند الرضورة.

عندما يعرض الناجون حياتهم للخطر؛28   o
عندما يهدد الناجون بإيذاء شخص آخر؛    o

عندما يشتبه بحدوث إساءة أو إهامل للطفل وبحسب املصلحة الفضى للطفل؛   o
حيثام تنطبق أحكام اإلبالغ اإللزامي.  o

ن من  ن الناج�ي  ب�ي
ً
النتحار شائعا اصة - قد يصبح التفك�ي �ج اء حياته احلن �ن طط الإ ن ات تدل عىل أن الشخص �ي اوز ال�ية عندما تكون هناك مؤ�ش ج

ت
28. ي�ت �

ي الصحة  ي عىل مد�ي احلالت استشارة أخصائ�ي
اء حياته. إذا اكنت هناك شكوك، ينب�ن �ن طط الإ ن شارة إىل أن الشخص �ي  للإ

ً
ي حد ذاته ليس اكفيا

ن
العنف وهو �

ي تقد�ي املعلومات ل حول خدمات الصحة النفسية املتاحة.
ية ، ينب�ن يع احلاالت، عندما تنتاب الشخص أفاكر إنتحار ي �ج

ن
النفسية. �
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ولالطـالع عـى التفاصيـل حـول كيفيـة الحصـول عـى موافقـة األطفـال/ املوكلـن برعايتهـم، أنظـر القسـم 3.3 حـول إدارة حـاالت 
حاميـة الطفـل أدناه.

3.2.3  اإلبالغ اإللزامي

ينبغـي إعطـاء األوليـة دامئـاً للرسيّـة واملوافقـة املسـتنرية، ومـع ذلـك، فـإن قواعـد اإلبـالغ اإللزامـي تنـص عـى أن بعـض العاملـن 
الفاعلـن الذيـن يتلقـون معلومـات حـول أشـكال معينـة مـن العنـف ملزمـون بحكـم القانون إبـالغ الرشطة عـن هـذه املعلومات. 
ومـن املهـم أن يكـون الناجـون عى درايـة بقواعد اإلبالغ اإللزامـي، ونوعية املعلومات التـي قد تؤدي إىل ذلـك، والعواقب املحتملة 
لإلبـالغ، قبـل البـدء بـأي مقابلـة. ويف هـذه الحالـة، قـد يختـار الناجـون عـدم اإلفصـاح عـن املعلومـات الحيويـة، والتـي تعتـر من 
إحـدى حقوقهـم. ولكـن ينبغي االسـتمرار بتقديـم الخدمات وفقـاً للمعلومات التي تم تبادلهـا ووفقاً لرغبات الناجـن. يؤدي تبادل 

املعلومـات مـن دون الحصـول عـى موافقـة الناجـن إىل كـرس جسـور الثقـة حيث تكـون له عواقـب سـلبية للغاية.29
 

• ينبغسي عسى موظفسي األمسم املتحسدة واملنظسامت غر الحكوميسة ومنظامت املجتمسع املحيل العاملسن يف املجاالت غسر الطبية 	
إحالسة الناجسن البالغسن إىل إدارة حاميسة األرسة فقسط بعسد الحصول عى موافقتهم املسستنرة. 

• ينبغسي ملوظفسي األمسم املتحسدة واملنظسامت غسر الحكوميسة ومنظسامت املجتمسع املحسيل العاملسن يف املجساالت غسر الطبيسة 	
إحالسة حساالت العنسف األرسي والعنسف الجنسي ضسد األطفسال إىل إدارة حاميسة األرسة بعسد الحصسول عسى املوافقة املسستنرة 
مسن الطفسل و/أو املسوكل برعايتسه. وكـام ورد يف النقطـة األوىل أعـاله، تنطبـق األحـكام ذاتهـا املتعلقة باإلبالغ اإللزامي بحسـب 
القانـون األردين عـى األطفـال والبالغـن عـى حد سـواء. ولكن بحسـب املعايري الدولية، يـوىص يف حال عدم موافقـة الطفل و/
أو املـوكل برعايتـه أن يقـوم املسـئول عـن الحالـة بإحالـة الطفـل إىل إدارة حاميـة األرسة إذا ارتـئ هـو ومديره بـأّن ذلك يصبُّ 
يف مصلحـة الطفـل الفضـى. وهـذا يشـمل األوضـاع التـي تكـون فيهـا اإلحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة رضوريـة ملواجهـة خطر 

وشـيك يؤثر عـى سـالمة الطفل. 

ال يُطلـب، مبوجـب قانـون العقوبـات، مـن موظفـي األمم املتحـدة واملنظامت غـري الحكوميـة ومنظـامت املجتمع املحي   o
العاملـن يف املجـاالت غـري الطبيـة اإلبالغ عـن الجرائم )الجنـح والجنايات30(. وتشـمل الجرائم ذات الصلـة مبوجب قانون 

العقوبـات كل مـن االغتصـاب، واالعتـداء الجنـيس واالعتداء الجسـدي.31
وعـى الرغـم مـن أن  قانـون الحامية من العنـف األرسي، رقم 6 – 2008، يطالب مقدمو الخدمـات االجتامعية والتعليمية   o
والطبيـة )مبـا يف ذلـك موظفـي األمـم املتحـدة واملنظـامت غـري الحكومية ومنظـامت املجتمـع املحي( اإلبـالغ عن حاالت 
العنـف األرسي32 التـي ال تشـكل جنايـة33 )وتعـرف أيضـاً بالجنـح(، إال أنّـه ال توجـد عواقـب جنائيـة لعـدم اإلبـالغ. ولذا، 
وانسـجاماً مـع املعايـري الدوليـة، ينبغـي اإلبـالغ عن حاالت العنف فقـط بعد الحصول عـى املوافقة املسـتنرية من الناجن 

البالغن.

ية  . املبادئ التوج�ي عي
ي عىل النوع االج�ت

: وضع إجراءات معل موحدة للعنف املب�ن عي
ي عىل النوع االج�ت

داة املرجعية للعنف املب�ن
ئ
29. مقتبس من: اال

. ي
نسا�ن عي والعمل االإ

ن الواكالت حول النوع االج�ت كة ب�ي ة املش�ت
ئ
موعة العمل الفرعية للجنة الدا� جراءات العمل املوحدة. 2008. مج الإ

ت: هي جرا�ئ يعاقب  نا�ي ت(. احلج لسجن ملدة 3 سنوات أو أقل )املادة 15, و21, و22 من قانون العقو�ج ا بغرامة أو �ج ي يعاقب عل�ي
را�ئ ال�ت نح: هي احلج 30. احلج

ت( عدام )املواد 14، 18، 19، 20 من قانون العقو�ج الإ شغال الشاقة أو �ج
ئ
حلبس ملدة تتجاوز الثلث سنوات إضافة إىل اال ا �ج عل�ي

ن 333-334 ت، املاد�ت 31. قانون العقو�ج
ي 

ن
يفه � وط التالية: أنه فعل عنف أ�ي )الوارد تعر  لل�ش

ً
�ي وفقا

ئ
بلغ عن حاالت العنف اال الإ ام �ج ن �ي، ينشأ االل�ت

ئ
 لقانون احلماية من العنف اال

ً
32. فقا

ن القعل أو علمات العنف قد نتجت عن عنف 
ئ
دمة عىل بينة من علمات العنف  أو قد �ت إبلغه �ج  إىل صفة جناية, ويكون مقدم احلن

ت
� املادة 5(, وال �ي

أ�ي.
�ي

ئ
33. املادة 8 من قانون احلماية من العنف اال



الفصــل الثالث:
إدارة الحــاالت، واإلبالغ، وآليــات اإلحالة

32

• طلسب مسن جميسع موظفسي القطساع العسام )موظفـي الحكومـة( اإلبـالغ عـن الجنـح والجنايـات مبا يف ذلـك حـاالت االغتصاب 	
واالعتـداء الجنـيس واالعتـداء الجسـدي وفقـاً لقانـون العقوبـات. ولسذا يتعسن عى جميسع موظفسي الحكومة34  إبسالغ الناجن 

مبثسل هسذا االلتسزام عنسد البدء بسأي مقابلسة أو حسوار معهم.
• يُطلسب مسن كافسة املوظفسن الذيسن ميارسسون املهسن الطبيسة اإلبـالغ عـن الُجنـح والجنايـات املرتكبـة ضـد الناجـن، مبـا يف ذلك 	

حـوادث االغتصـاب واالعتـداء الجنـيس واالعتداء الجسـدي، وذلك وفقاً لقانـون العقوبات. ومـع ذلك، فإنّه وفقـاً للروتوكوالت 
الداخليـة لـوزارة الصحـة، يجـب اإلبـالغ عـن الحـاالت املتعلقـة بالناجـن البالغـن مـن دون الحصـول عـى موافقتهـم فقط يف 
الحـاالت التـي تشـمل محاولـة االنتحـار، والعنـف الجنـيس، واإلصابـات الخطرية الناتجـة عـن العنـف األرسي أو إذا كان أطفال 
الناجـي/ة يف خطـر )أنظـر امللحـق الثامـن )ا( لوحـة إجـراءات الرعايـة الصحيـة لحـاالت العنـف األرسي ضـد املـرأة(35 . ووفقاً 
للروتوكـوالت الداخليـة لـوزارة الصحـة، يجـب اإلبـالغ عـن كافـة الحـاالت التـي تشـمل الناجـون مـن األطفـال )أنظـر امللحق 
الثامـن )ب( – لوحـة إجـراءات الرعايـة الصحيـة لحـاالت العنـف األرسي ضـد األطفـال(. ويف هسذه الحساالت، ينبغسي ملقدمسي 
الخدمسات إعسالم الناجسن مسن العنسف املبني عسى النوع االجتامعسي بالتعليسامت املتعلقة باإلبسالغ قبل محاولسة الحصول عى 

أّي معلومسات عسن الحالسة أثنساء املقابلة.

• الوقايسة مسن االسستغالل واإلسساءة الجنسسية )PSEA(: تنـص نـرشة األمـن العـام عـى وجـوب اإلبـالغ عـن والتحقيـق يف كافـة 	
أشـكال االسـتغالل الجنـيس واإلسـاءة الجنسـية من خالل آليـات اإلبالغ املعتمـدة لدى املنظمـة. يتعن عى مقدمسي الخدمات 
املعنيسن إعسالم الناجسن من العنسف املبني عى النسوع االجتامعي بالتعليامت الخاصسة باإلبالغ اإللزامي عن حاالت االسستغالل 
الجنسي واإلسساءة الجنسسية قبسل محاولسة الحصسول عسى أّي معلومسات حسول الحالسة أثنساء املقابلسة. )أنظـر القسـم املتعلـق 

بالحامية من االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية(.

3.2.4  التصدي والتدخل الفوري )بما في ذلك اإلحالة(

• توفري التدخالت املبارشة، مبا يف ذلك التدخل النفيس االجتامعي، إذا كان ذلك مالمئاً.	
• إحالـة الناجـون إىل الخدمـات املالمئـة بعـد الحصـول عـى موافقتهـم للمتابعـة وحشـد التأييـد )إن لـزم األمـر( للحصـول عـى 	

الالزمة؛ الخدمـات 
• مرافقة الناجن إىل الخدمات االجتامعية والطبية والقانونية، وتقديم الدعم لهم ليتمكنوا من الوصول إىل تلك الخدمات؛	
• ينبغـي أن تتـم اإلحـاالت باسـتخدام منـاذج اإلحالـة املرمزة لحاالت العنـف املبني عى النـوع االجتامعي املشـركة بن الوكاالت 	

)أنظـر امللحـق الثالـث(، والتـي ال تشـتمل عـى االسـم، أو العنـوان، أو أّي  معلومـات أخـرى قـد تـؤدي إىل التعـرف عى هوية 
الناجـن. وينبغـي دامئـاً إعطـاء األولويـة لرسيـة وأمـن الناجن. يتم إرسـال منـوذج اإلحالة عر الريـد االلكـروين املحمي بكلمة 

مـرور. )تقتـرص معرفـة كلمـة املرور فقـط عى ضبـاط االرتباط(؛
• ينبغـي عمـل الزيـارات املنزليـة بتحفـظ شـديد، وال يُنصح القيـام بها عند تقديـم الدعم للناجـن من العنف املبنـي عى النوع 	

االجتامعـي، إال إذا توصـل مديـر الحالـة إىل اتفـاق معهـم للقيـام بذلـك. وال تقـم بـأّي زيـارات منزليـة إذا كان هـذا اإلجـراء 
سـيعرض الناجـن للخطـر أو للوصـم بالعـار. وعند القيـام بالزيـارات املنزلية، حاول أن تبقـى بعيداً عن األضـواء، وكن عى علم 

بـأن املعلومـات التـي تطلبهـا مـن الناجـي/ة بحضـور األقـارب أو غريهم مـن أفراد املجتمـع قد تؤثر عى سـالمته/ سـالمتها؛
• عـى جميـع الـوكاالت املدرجـة يف مسـارات اإلحالـة لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي تحديـد ضابطـي ارتبـاط 	

)RFP( لـكل وكالـة )ضابـط ارتبـاط مسـئول عـن اإلحالـة ونائب واحـد يقوم بـإدارة اإلحاالت يف غيـاب ضابط االرتبـاط(. تأكد 
مـن أن ضبـاط االرتبـاط  مدربـون وعـى درايـة تامـة بكيفيـة اسـتقبال الحـاالت والقيـام باإلحاالت. 

ت، املادة  207. 1.2 34. قانون العقو�ج
ر )املادة 207. 3  لسجن ملدة أسبوع واحد إىل ثلثة أ�ش ن ال يبلغون عن هذه احلاالت �ج ارسون املهن الطبية الذ�ي ن �ي ن الذ�ي  للقانون، قد يعاقب املوظف�ي

ً
35. وفقا

ت(. من قانون العقو�ج
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3.2.5  متابعة الحالة

• إجراء الرصد واملتابعة لضامن كفاءة وفعالية التدخالت وملراجعة خطة العمل؛	
• التأكد من تلقي الناجن للمساعدة والخدمات الالزمة لتحسن وضعهم وحل مشاكلهم؛	
• تحديـد مزيـد مـن االحتياجـات ونقـاط للعمـل ومـن ثـم التخطيـط وفقـاً لذلـك مـع الناجـن. وبالنسـبة للناجن مـن األطفال 	

يتـم ذلـك مبوافقـة الطفـل و/ أو املـوكل برعايتـه. وينبغـي أن تحتـوي خطة العمـل عى إطار زمنـي وأن تسـتند إىل احتياجات 
الناجن؛ 

• بعـد مراجعـٍة الخطـة مـع الناجـي/ة, سـوف يتقرر فيام إذا سـيتم مواصلـة تنفيذها أو تعديلهـا، أو إغالق ملـف الحالة. ينبغي 	
إتبـاع مزيـد مـن إجـراءات املوافقة املسـتنرية / اسـتطالع رأي الطفل بالنسـبة للناجن مـن األطفال، ويف حال دعـت الحاجة إىل 
القيـام بإحـاالت جديـدة. يغلـق ملـف الحالـة بعـد مراجعـة مـا إذا قد متـت تلبيـة االحتياجـات بنجـاح )بالنسـبة للناجن من 

األطفـال، ينبغـي اسـتكامل منـوذج إغـالق الحالة املشـرك بـن الوكاالت – أنظـر امللحـق الخامس عرش(؛
• عنـد الـرضورة، قـم بعقـد مؤمتـر حالـة بحسـب األصـول بعـد موافقـة الناجـي/ة وبالنسـبة للناجن مـن األطفال، بعـد مبوافقة 	

الطفـل و/أو املـوكل برعايتـه وذلـك لضـامن التنسـيق الوثيـق مـع مقدمـي الخدمـات اآلخرين. )أنظـر أدناه(

3.2.6 مؤتمر الحالة )مؤتمر مغلق(

بالنسـبة لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي، ميكـن عقـد اجتامعـات دوريـة ملراجعـة الحـاالت الفرديـة التـي تتطلـب 
التصـدي املشـرك بـن الـوكاالت. ويكـون الركيـز عـى معالجة مشـاكل الحامية الفورية وتنسـيق إجـراءات التصدي لـكل حالة عى 

حدة: 

• تكـون مؤمتـرات الحالـة عـى شـكل اجتامعات صغـرية ومغلقـة تنعقد يف املخيـم أو عى مسـتوى املحافظة ملناقشـة معلومات 	
حساسـة للغايـة تتعلق بحـاالت معينة؛

• يجـب الحصـول عـى موافقـة الناجـي/ة املسـتنرية لتبادل املعلومـات مع جميع املشـاركن يف مؤمتـر الحالـة. وإذا مل تُعَط هذه 	
املوافقـة، عندهـا ينبغـي أال تُناقش تلـك الحالة؛

• تتـم مشـاركة األشـخاص يف مؤمتـر الحالـة مـن خـالل توجيـه الدعـوة فقط. ويجـب أن يتضمـن مؤمتـر الحالة مشـاركن فاعلن 	
قـد حصلـوا عـى إذن لتلقـي/ وتبـادل املعلومات املتعلقـة بناجـي/ة محدد/ة؛

• يجـب أن يشـمل تبـادل املعلومـات فقـط معلومـات ذات الصلـة وليـس معلومـات شـخصية أو تفاصيـل عـن الناجـي/ة أو 	
الحادثـة؛

• تقـع عـى عاتـق أعضـاء هـذا االجتـامع مسـئولية ضـامن الحفـاظ عى كرامـة ورسيـة الناجـن ومناقشـة املعلومـات الرضورية 	
فقـط لحل املشـاكل وتنسـيق اإلجـراءات؛

• تقـع عـى عاتـق مـدراء الحـاالت املحدديـن مسـئولية ضـامن تبـادل املعلومـات بعـد الحصـول عـى إذن مسـبق مـن قبـل 	
الناجـي/ة. ويتعـن عـى مـدراء الحـاالت إبقـاء الناجـن عـى اطـالع بالقـرارات املتخـذة والتقـدم املحـرز.

3.2.7   تقييم الخدمة

• قم بتعبئة استبيان ال يحتوي عى معلومات معرفة بهوية الناجن وذلك لقياس مدى رضاهم؛	
• شارك يف الدورات التدريبية حول مهارات إدارة الحاالت ومترن عى جلسات املراجعة مع مرشف الحالة.	
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تقـوم الـوكاالت املدرجـة يف الجـدول أدنـاه بـإدارة حـاالت حامية الطفـل. يجب أن تتـم إدارة الحـاالت لألطفال الناجـن من العنف 
املبنـي عـى النـوع االجتامعـي )والتـي تشـمل العنـف الجنـيس ضـد األطفـال( مـن قبـل مـدراء حـاالت العنـف املبنـي عـى النوع 
االجتامعـي املدربـن عـى التعامـل مـع األطفـال )املدرجـة يف القسـم 3.1 أعـاله حـول إدارة حـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع 

االجتامعي(.

باإلضافة إىل املهارات العامة إلدارة الحاالت الواردة يف القسم 3.1، ينبغي ملديري حاالت حامية الطفل:

• إتباع وتطبيق املبادئ التوجيهية يف التعامل مع األطفال )أنظر القسم 2(؛	
• أن يكونوا عى اطالع مبسائل مناء ورفاه األطفال؛	
• التواصـل والعمـل مـع األطفـال مـن مختلـف الفئـات العمريـة واألرسيـة، مبـا فيهـم األطفـال الذيـن خـروا تجـارب شـديدة 	

الصعوبـة؛
• تحديد مواطن القوة واالحتياجات التي متكن الطفل والعائلة من االنخراط يف إجراءات تعزيزيه للرعاية والعالج.	
• تفهم املصادر واإلمكانيات لدى األطفال واألرس حتى يف الظروف الصعبة.	
• تقييم املخاطر واالحتياجات ومواطن القوة وإعداد التدخل املناسب بالتشاور مع الطفل و/أو املوكل برعايته؛	
• إتبـاع إجـراءات املوافقـة املسـتنرية لألطفـال )أنظـر القسـم 3.3.3 حول كيفيـة الحصول عى املوافقة املسـتنرية / اسـتطالع رأي 	

الطفـل مـن األطفـال واملوكلن برعايتهـم، والقسـم 3.2.4 حول التبليـغ اإللزامي(؛
• االسرشاد باملصلحة الفضى للطفل يف جميع األوقات.	

يتعن عى الوكاالت املعنية بحامية الطفل وإدارة الحاالت أن تحرص عى التعامل برسية مع الحاالت من خالل:

• ضامن تدريب جميع العاملن يف إدارة الحاالت عى مبادئ الرسية وإجراءاتها؛	
• حفـظ ملفـات الحـاالت داخـل خزائـن مقفلـة يف أماكـن آمنـة بحيـث ال ميكـن الوصـول إليهـا إال مـن قبـل مـدراء الحـاالت 	

واملرشفـن ذوي الصلـة واملخولـن بذلـك؛
• ضـامن عـدم مناقشـة املوظفـن املخولـن بالوصـول إىل امللفـات ألي مـن التفاصيل الخاصـة باألطفال مع أي شـخص غري مخول 	

باإلطالع عـى ذلك.

يتعن عى كافة املنظامت العاملة يف مجال حامية الطفل تأمن األوراق و/ أو األنظمة اإللكرونية لتتبع وإدارة الحاالت:

• ينبغي أن تخضع إدارة ملفات الحاالت )النسخ الورقية واإللكرونية( إىل  بروتوكول حامية البيانات وتبادل املعلومات؛	
• تتضمـن أنظمـة إدارة الحـاالت املتوفـرة للتعامـل مـع حـاالت حاميـة الطفـل نظـام إدارة املعلومـات لحاميـة األطفـال )يجري 	

العمـل عليـه حاليـاً يف األردن(، والنظـام الداخـي إلدارة حـاالت الالجئـن الخـاص باملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون 
الالجئـن )نظـام ProGres( ونظـام تتبـع األرس املسـتخدم مـن قبـل إدارة حاميـة األرسة واملجلـس الوطنـي لشـؤون األرسة  

والجهـات الفاعلـة الوطنيـة األخـرى؛
• يـوىص بـإدارة معلومـات الحـاالت إلكرونياً بسـبب مسـاعدتها يف منـع ازدواجيـة تقديم الخدمات وفقدان مسـار أعـداد كبرية 	

مـن حـاالت حاميـة الطفل ممـن يتلقون الدعـم حالياً؛
• لدى بعض املنظامت غري الحكومية أيضا نظم ورقية إلدارة املعلومات؛	
• سوف يحكم عملية تبادل املعلومات يف نظام إدارة املعلومات لحامية الطفل بروتوكول منفصل وموجز لتبادل املعلومات.	

للمزيـد مـن املعلومـات، أنظـر القسـم 7.2 حول نظـام إدارة املعلومـات لحامية الطفل والقسـم 7.3 حـول أنظمـة إدارة املعلومات 
األخرى.

إدارة حاالت 3.3
حمايـة الطفل
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3.3.1  تحديد حاالت حماية الطفل من قبل مقدمي الخدمات العامة
 

هنـاك عـدة طـرق لتحديـد األطفـال املعنفـن أو املعرضن لخطـر العنف أو اإلسـاءة أو االسـتغالل ممن يحتاجـون إىل خدمات إدارة 
الحاالت:

• 	 ،)CFS( مـن خـالل وكاالت حاميـة الطفـل أثنـاء تنفيذ األنشـطة املجتمعيـة لحامية الطفـل مثل املسـاحات الصديقة لألطفـال
وأنشـطة التوعيـة أو الخدمـات النفسـية االجتامعية مـع األطفال؛

• من خالل غريهم من مقدمي الخدمات العامة مثل موظفي التعليم والرشطة والعاملن يف مجال الصحة, الخ؛	
• مـن قبـل موظفـي املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئن، بالنسـبة لالجئـن، وخاصـة موظفي التسـجيل ومكتب 	

املساعدة؛
• ميكـن تحديـد الطفـل مـن خـالل أفـراد املجتمـع املحي، مبـا يف ذلك الجـريان وأصحـاب العمل فضالً عـن آليات حاميـة الطفل 	

املجتمعيـة مثـل لجـان حاميـة الطفل، ومـا إىل ذلك؛
• اإلحالة الذاتية: للطفل الحرية والحق يف إبالغ أي كان. 	

يتعن عى مقدمي الخدمات العامة )مبا فيهم موظفي حامية الطفل غري العاملن يف إدارة الحاالت(:

• أن يكونـوا عـى بينـة مـن أنـواع العنف واإلسـاءة واإلهامل واالسـتغالل التـي ميكن أن يتعرض لهـا األطفال إضافـة إىل العالمات 	
التـي تشـري إىل احتامليـة تعرضهم لها؛

• أن يكونـوا عـى درايـة مبـدراء حـاالت حاميـة الطفـل املتوفرين ضمـن مناطقهـم الجغرافية. عندمـا يفصح األطفـال أو املوكلن 	
برعايتهـم عـن تعـرض األطفـال للعنـف، اإلسـاءة، اإلهـامل أو االنفصـال عـن ذويهـم، يتعـن عـى مقدمـي الخدمـات العامـة 
تقديـم الدعـم العاطفـي األسـايس لألطفـال وأرسهـم مبـا يتوافـق مع مبـادئ وأسـاليب »اإلسـعافات النفسـية األوليـة )PFA(؛36

• ال ينبغـي ملقدمـي الخدمـات العامـة )مبـا يف ذلـك موظفـي حاميـة الطفـل غـري العاملـن يف إدارة الحـاالت( توجيـه أسـئلة 	
ذات طابـع تحقيقـي أو إجـراء مقابـالت متعمقـة مـع األطفـال املعنفـن أو املعرضـن لخطـر العنـف أو اإلسـاءة أو اإلهامل أو 

االسـتغالل أو أولئـك الذيـن انفصلـوا عـن األشـخاص املوكلـن برعايتهـم؛
• املحافظة عى رسية املعلومات املقدمة عن الحالة من قبل الطفل و/أو آخرين )انظر القسم 2.1(؛	
• توفـري معلومـات صادقـة وكاملـة للطفـل / املـوكل برعايتـه حـول الخدمـات والخيـارات املتاحـة مبـا يف ذلـك الخدمـات العامة 	

وخدمـات إدارة الحـاالت؛
• تشجيع ودعم األطفال لطلب املساعدة واستخدام منوذج اإلحالة املشرك بن الوكاالت )امللحق السادس عرش(؛	

إدارة الحاالت

إدارة حـاالت حاميـة الطفـل مبـا يف ذلـك األطفـال الناجـن مـن العنـف املبني  عى 
النـوع االجتامعـي وإدارة حـاالت الصحة النفسـية

حامية الطفل مبا يف ذلك األطفال الناجن من العنف املبني عى النوع االجتامعي
حامية الطفل مبا يف ذلك األطفال الناجن من العنف املبني عى النوع االجتامعي

حامية الطفل مبا يف ذلك األطفال الناجن من العنف املبني عى النوع االجتامعي
حامية الطفل مبا يف ذلك األطفال الناجن من العنف املبني عى النوع االجتامعي

األطفال املنفصلن عن ذويهم

املنظمة 

)IMC( الهيئة الطبية الدولية

)IRC( اللجنة الدولية لإلغاثة
)JRF( مؤسسة نهر األردن

املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئن 

)UNHCR(
)TdH( منظمة أرض البرش

)NHF( مؤسسة نور الحسن

ي امليدان. منظمة الصحة العاملية، 2011
ن

ن � ولية: دليل العامل�ي
ئ
سعافات النفسية اال 36. االإ
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• اسـتخدام منـوذج اإلحالـة املشـرك بـن الـوكاالت )امللحـق السـادس عـرش( لتوثيق املعلومـات التي يختـار الطفـل و/ أو املوكل 	
برعايتـه أن يفصـح عنهـا ملقدمـي الخدمـات ويوافـق عـى تبادلها مـع مقدمي خدمـات آخرين. بالنسـبة لألطفـال الناجن من 
العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي، ينبغـي أن تتم اإلحالة بواسـطة اسـتخدام منوذج اإلحالة املشـفر املشـرك بـن الوكاالت 

الخـاص بحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي )انظـر امللحـق الثالث( وذلـك مبوافقة من الطفـل / مقـدم الرعاية ؛
• مرافقة الطفل إىل مدير الحالة مع املوكل برعايته للطفل كلام كان ذلك ممكنا ومناسبا؛	
• احـرام رغبـات الطفـل إذا مل يرغـب هـو أو املوكل برعايتـه باإلحالة إىل مدير الحـاالت، إال يف الظروف التي يتقـرر فيها أن ذلك 	

يصـب يف املصلحـة الفضـى للطفـل. وهذا يشـمل الظـروف التي تكون فيها سـالمة الطفل معرضة لخطر وشـيك )انظر القسـم 
3.2.4 حـول التبليـغ اإللزامـي(. إذا كان مقـدم الخدمـة العامـة غري متأكد من أن ذلـك يصب يف املصلحة الفضـى للطفل، عليه 

التشـاور مـع مدير الحالـة )دون تقديم تفاصيل تحـدد هوية الحالة(.
• إذا مل يرغـب املـوكل برعايـة الطفـل بتلقـي خدمـات إدارة الحـاالت، اسـتمر يف تقديـم الخدمـات ذات الصلـة للطفـل / املوكل 	

برعايتـه، وقـم بإحالتهـم إىل أي مـن الخدمـات األساسـية  األخـرى )غـري خدمات الحاميـة( التي يرغبـون بتلقيها )مثـل الصحة، 
التعليـم( وذلـك باسـتخدام منـوذج اإلحالة املشـرك بـن الوكاالت.

3.3.2   التقييم األولي من قبل مدراء الحاالت

باإلمـكان إحالـة األطفـال الذيـن تعرضـوا للعنـف واإلسـاءة واإلهـامل أو االنفصال عـن ذويهم عن طريـق مقدمي الخدمـة اآلخرين 
أو أفـراد املجتمـع  أو بإمكانهـم أن يتقدمـوا مبـارشة إىل مـدراء حـاالت حامية الطفل.

ينبغي إجراء التقييم األويل لحاالت حامية الطفل عى النحو التايل:

• 	 )BIA( ينبغـي تقييـم حـاالت حاميـة الطفـل مـن قبـل املنظـامت غـري الحكوميـة باسـتخدام منـوذج  تقييـم املصلحة الفضـى
)امللحـق السـابع( أو عـن طريـق املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئن باسـتخدام منوذج تقييـم املصلحة الفضى 

الخـاص بها؛
• يف حـاالت األطفـال الناجـن مـن العنـف املبني عـى النوع االجتامعي اسـتخدم األقسـام ذات الصلـة يف نظـام إدارة املعلومات 	

لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي – منـوذج التنـاول والتقييم النفـيس االجتامعي )امللحـق األول(؛
• ينبغي أن يحدد التقييم االحتياجات واملوارد ونقاط القوة لدى الطفل وأرسته )عندما توجد(.	
• ينبغي أن يكون التقييم شمولياً بحيث يتضمن احتياجات الطفل وموارده التي قد تتطلب اإلحالة إىل منظامت أخرى؛	
• ينبغـي أن يتضمـن التقييـم املعلومات الدميوغرافية األساسـية، وترتيبات الرعاية الحالية، وعالقـات الطفل االجتامعية واألرسية، 	

والرفـاه النفـيس واالجتامعـي، والحصـول عـى التعليـم و/أو التدريـب املهنـي، والخدمات الصحية األساسـية، والوضـع الغذايئ، 
وإمكانيـة الوصـول للميـاه والـرصف الصحي، الـخ؛ وقضايا الحامية )أنظـر أدناه(؛

• ينبغـي للتقييـم تحديـد مـا إذا كان الطفـل معرضـاً أو قـد تعـرض لخطـر العنف أو اإلسـاءة أو االسـتغالل أو اإلهـامل، وتحديد 	
نـوع العنـف إن أمكـن، إضافـة إىل األسـباب واإلجـراءات التـي اتخذهـا الطفـل و/أو املـوكل برعايته أو آخـرون لحاميته.

• بالنسـبة لألطفـال املنفصلـن عـن ذويهـم و غـري املصحوبـن، ينبغـي للتقييـم أن يحـدد أيضـاً مـا إذا كان الطفـل بحاجـة لتتبع 	
 UASC( أثـر األرسة و/أو بحاجـة إىل الرعايـة البديلـة )أنظـر إجـراءات العمل املوحدة لألطفـال  غري املصحوبن  طالبـي اللجوء

SOP( للحصـول عـى التفاصيل(.
• تحديـد أولويـة الحالـة. تشـمل الحـاالت ذات األولويـة القصـوى التـي تحتـاج إىل إجـراءات عاجلـة األطفـال  غـري املصحوبـن، 	

واألطفـال املوقوفـن، واألطفـال الذيـن يواجهـون مخاطـر فوريـة تتعلـق بالسـالمة )مبـا يف ذلـك إيـذاء النفـس/ االنتحـار(، أو 
العنـف الجنـيس الـذي وقـع خـالل االثنـن وسـبعون سـاعة األخرية.

• ينبغـي الحصـول عـى املوافقـة مـن الطفـل و/ أو املوكل برعايتـه )1( يك تحتفـظ املنظمة التي تديـر الحالة مبلـف للحالة؛ )2( 	
لتبـادل املعلومـات مـع املنظـامت األخـرى باسـتخدام منـوذج املوافقـة لحاالت حاميـة الطفـل )أنظر امللحـق السـابع: املوافقة 

عـى تبـادل املعلومـات يف حاالت حاميـة الطفل(.
• تختلف عملية ونتائج التقييم وفقاً لعمر وحالة كل طفل وبناءاً عى مصلحة الطفل الفضى.	
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يتعن عى مدراء الحاالت القيام مبا يي أثناء التقييم: 

• إرشاك الطفل يف عملية التقييم واتخاذ القرارات وأخذ رأيه بطريقة مناسبة سن ومستوى نضج الطفل؛ 	
• التحـدث إىل الطفـل بشـكل منفصـل عـن املوكلـن برعايتـه أو عـن أقرانـه أو ترتيـب موعـد آخـر إن مل يكـن ذلـك ممكنـاً يف 	

املقابلـة األوىل؛ 
• تجنب األساليب التي قد تؤدي إىل وصم الطفل؛	
• ضامن الخصوصية أثناء إجراء املقابالت.	

3.3.3   الحصول على الموافقة المستنيرة / استطالع الرأي من األطفال والموكلين برعايتهم37

ينبغي الحصول عى املوافقة إلدارة حاالت األطفال كام يي:

• بصفـة عامـة، ينبغـي الحصـول عـى إذن للمـّي قدمـاً يف إجـراءات إدارة الحالـة )وغريهـا مـن إجـراءات الحالـة( مـن الطفـل 	
باإلضافـة إىل الشـخص املـوكل برعايتـه أو أّي  شـخص بالـغ آخـر مناسـب )أنظـر أدنـاه(؛

• يف األردن، ينبغـي دامئـاً الحصـول عـى موافقـة الوالدين/الشـخص املـوكل برعايـة الطفـل )أو أّي شـخص آخـر بالـغ ومسـئول( 	
لألطفـال دون سـّن السادسـة عـرش.38 وبالنسـبة لألطفـال الذيـن تـراوح أعامرهـم بـن السادسـة عـرش والسـابعة عـرش، ميكن 

الحصـول عـى موافقـة الطفـل يف حـال مل يرغـب أو مل يتمكـن املـوكل برعايتـه مـن تقديـم املوافقة؛
• بالنسـبة لألطفـال الذيـن تـراوح أعامرهـم بـن السادسـة والثامنـة عـرش، ينبغـي السـعي للحصـول عـى إذن للمـي قدمـاً يف 	

إدارة الحالـة وتقديـم الخدمـات. أمـا بالنسـبة لألطفال األصغر سـناً، فيجب اسـتطالع رأي الطفل، يف حن ينبغـي طلب املوافقة 
املسـتنرية مـن األطفـال األكر سـناً )أنظـر أدنـاه للحصول عـى مزيد مـن التفاصيل(؛

• ويف بعـض الحـاالت ال يكـون مـن املناسـب الحصـول عـى موافقـة الوالـد/ املـوكل برعايـة الطفـل وخاصـة عندمـا يكـون هـو 	
املعتـدي أو متواطئـاً يف االعتـداء، أو عندمـا يتعلـق األمـر باألطفـال غـري املصحوبـن. ففـي مثـل هـذه الحـاالت، وكلـام أمكـن، 
ينبغـي دامئـاً السـعي للحصـول عـى موافقة شـخص آخر بالغ وموثوق بالنسـبة لألطفال دون سـّن السادسـة عرش – وبالنسـبة 
لألطفـال الذيـن تجـاوزا السادسـة مـن العمر, ينبغـي أن يشـاركوا يف تحديد ذلك الشـخص. عندما ال يتوفر مثل ذلك الشـخص، 

قـد يضطـر مديـر الحالـة إىل إعطـاء موافقتـه نيابـة عـن األطفال دون سـّن السادسـة عرش.
• ينبغـي أن يكـون األطفـال واملوكلـن برعايتهـم عى علـم مبتطلبات اإلبـالغ اإللزامي ذات الصلـة )أنظر القسـم املخصص لإلبالغ 	

اإللزامي يف 3.2.4(.

الرُّضسع واألطفسال الصغسار )الذيسن تسرتاوح أعامرهسم مسن 5-0 سسنوات(: بالنسـبة لألطفال يف هـذه الفئـة العمرية، ينبغـي الحصول 
عـى املوافقـة املسـتنرية مـن املـوكل برعايـة الطفـل أو أي شـخص بالـغ آخـر يثـق بـه الطفـل، وليس مـن الطفـل نفسـه. فاألطفال 
الصغـار جـداً ليسـوا قادريـن مبـا يكفـي عى اتخـاذ القرارات الخاصـة بالرعاية والعالج. بالنسـبة لألطفـال يف هذه الفئـة العمرية، ال 
ينبغـي السـعي وراء »اسـتطالع رأي الطفـل«، ومـع ذلـك، يتعـن عى مقدم الخدمـة أن يحـاول رشح كل ما يحـدث للطفل بطريقة 

مالمئـة ومبسـطة جداً.

األطفسال الصغسار )الذيسن تسرتاوح أعامرهسم مسن 11-6 سسنة(: إجـامالً، ال يكـون األطفـال يف هـذه الفئـة العمريـة قادريـن قانونيـاً 
أو ناضجـن مبـا يكفـي إلعطـاء موافقتهـم املسـتنرية لتلقـي الخدمـات. ومـع ذلـك، هـم قـادرون عـى إبـداء رأيهـم أو التعبـري عـن 
“رغبتهـم” يف املشـاركة. وينبغـي طلـب اإلذن مـن  األطفـال يف هـذه الفئـة العمريـة للمـي قدمـاً يف تلقـي الخدمـات واإلجـراءات 
التـي تؤثـر عليهـم تأثـرياً مبـارشاً. ميكـن الحصـول عى هـذا اإلذن مـن الطفل شـفوياً، ومن ثـم توثيقه يف منـوذج املوافقة املسـتنرية. 

ويجـب أيضـاً الحصـول عـى املوافقـة املسـتنرية مـن املوكلـن برعايـة الطفـل إىل جانـب اسـتطالع رأي الطفل.

ي امليدان. منظمة الصحة العاملية، 2011
ن

ن � ولية: دليل العامل�ي
ئ
سعافات النفسية اال 37. االإ

نائية. امات احلج ي سن 16 وما فوق توجيه اال�ت
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ئ
ق لل ت، �ي 38. وفقا لقانون العقو�ج
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املراهقسون الصغسار )الذيسن تسرتاوح أعامرهسم مسن 14-12 سسنة(: يتمتـع األطفـال يف هـذه الفئـة العمريـة بقـدرات متطـورة ومنـو 
معـريف أكـر تقدمـاً، وميكـن اعتبارهـم ناضجـن مبـا يكفـي التخـاذ القـرارات وإعطـاء موافقتهـم املسـتنرية و/أو إبداء رأيهـم للمّي 
قدمـاً بتلقـي الخدمـات. واسـتناداً إىل املامرسـات العمليـة العاديـة، ينبغـي أن يسـعى املوظـف املسـئول عـن الحالـة للحصول عى 
موافقـة خطيـة مـن الطفـل لتلقـي الخدمـات، فضـالً عـن موافقة مسـتنرية خطيـة مـن الوالد/ املـوكل برعايتـه. ومع ذلـك، إذا تبن 
بـأّن إرشاك الشـخص املـوكل برعايـة الطفـل هـو إجـراء غـري آمـن و/أو ليـس يف مصلحـة الطفـل الفضـى، يتعـن عـى املسـئول عن 
الحالـة محاولـة تحديـد شـخص آخـر بالـغ وموثـوق يف حياة الطفـل لتقديـم املوافقة املسـتنرية، إىل جانـب موافقة الطفـل الخطية. 
وإذا مل يكـن ذلـك ممكنـاً، قـد تكـون ملوافقـة الطفل عى املشـاركة )اسـتطالع رأي الطفـل( ثقالً رئيسـياً إذا أفاد تقييم املسـئول عن 
الحالـة بـأن الطفـل ناضـج مبـا فيـه الكفايـة. ويف هـذه األوضـاع، ينبغـي أن يتشـاور املسـئولون عـن الحـاالت مـع رؤسـائهم لتلقي 

الالزمة. التوجيهـات 
 

املراهقسون األكسر سسناً )الذيسن تسرتاوح أعامرهم مسن 17-15 سسنة(: يتمتع املراهقون األكر سـناً بقـدرات متنامية ومنـاء معريف أكر 
تقدمـاً وقـد يكونـوا ناضجـن مبـا يكفـي التخـاذ القـرارات وإعطـاء موافقتهـم عى املـي قدمـاً بتلقـي الخدمـات. يف األردن، يعتر، 
بشـكل عـام، املراهقـون الذيـن أكملوا سـن السادسـة عـرش قادرين مـن الناحيـة القانونية عـى اتخاذ القـرارات املتعلقـة برعايتهم 
وعالجهـم، وخاصـة فيـام يتعلـق بالخدمـات االجتامعيـة وخدمـات الصحـة اإلنجابيـة. وهذا يعنـي أنّه بإمـكان املراهقن األكر سـناً 
إعطـاء موافقتهـم املسـتنرية أو املوافقـة عـى املشـاركة وفقـاً للقوانـن املحليـة. ومـن الناحيـة املثاليـة، يتـم أيضـاً إرشاك املوكلـن 
بالرعايـة الداعمـن وغـري املسـيئن يف عمليـة اتخاذ القرارات بشـأن الرعايـة والعالج منذ البدايـة وطلب موافقتهم املسـتنرية كذلك. 
ومـع ذلـك، يجـب أن تُتخـذ القـرارات املتعلقـة مبشـاركة املوكلـن بالرعاية بالتشـاور مع الطفـل مبارشة وفقـاً للقوانن والسياسـات 
املحليـة. وإذا وافـق املراهـق )واملـوكل برعايتـه( عـى املـي قدماً بتلقـي الخدمات، يوثق املسـئول عـن الحالة موافقتهم املسـتنرية 
باسـتخدام منـوذج موافقـة العميـل أو يوثـق يف سـجل الحالة بأنّه قد تـم الحصول عى موافقة شـفهية بتلقي خدمـات إدارة الحالة.

3.3.4  التصدي والتدخل األولي 

إذا تقـرر مـن خـالل إجـراء التقييـم األويل بـأن الطفـل يحتـاج إىل املسـاعدة، ينبغـي فتـح ملـف للحالـة وتوثيـق وتسـجيل ورصـد 
كافـة الخدمـات التـي تـم الوصـول إليهـا. ينبغي ملديـر الحالة أو آخريـن أن يقدموا للطفـل )واملـوكل برعايته إذا كان ذلك مناسـباً( 
املعلومـات حـول خيـارات الدعـم املتاحـة، بحيـث ميكنهم اتخاذ قرار مسـتنري بشـأن تلـك الخدمات، كـام ينبغي تطويـر خطة عمل 

فرديـة تأخـذ األمـور التالية بعـن االعتبار:

• وصف اإلجراءات التي يجب إتباعها ملعالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الطفل؛	
• الركيز عى االحتياجات املحددة ونقاط القوة / موارد الطفل واملوكلن برعايته وشبكات عالقاتهم؛	
• تقييم ملخاطر السالمة، وإن لزم األمر، وضع خطة للسالمة )أنظر القسم 4.2 التصدي لحاالت حامية الطفل(؛	
• الركيـز عـى مبـدأ املصلحـة الفضـى للطفـل مـع األخـذ بعـن االعتبار رغبـات الطفـل )ورغبـات املـوكل برعايته عندمـا يصّب 	

ذلـك يف مصلحـة الطفـل الفضـى( باإلضافـة إىل سـّن ومسـتوى نضـج الطفل؛
• وضع األهداف واألطر الزمنية للتنفيذ وآليات املتابعة؛	
• إدراج التفاصيل التي توضح حدود املسئولية، مبا يف ذلك اإلحاالت إىل مقدمي الخدمات )أنظر أدناه(؛	
• تحديـد اإلجـراءات لرصـد ومراجعـة الحالـة لغايـات إجـراء التقييـم املناسـب يف الوقـت املناسـب للتأكد مـا إذا قد متـت تلبية 	

احتياجـات الطفـل أم ال.39

لالطـالع عـى بعـض اإلجـراءات املتعلقـة بـإدارة الحـاالت لألطفـال املنفصلـن عن ذويهـم وغـري املصحوبن، أنظـر إجـراءات العمل 
املوحـدة لألطفـال غـري املصحوبـن واملنفصلـن عـن ذويهـم )UASC SOP( وإجـراءات العمـل املوحـدة لتحديـد املصلحـة الفضى 

.)BID SOP( للطفـل

يطانية، 2011 ؤسسة إنقاذ الطفل. مؤسسة إنقاذ الطفل ال�ج اصة �ج امج �اية الطفل احلن ن �ج 39. اممرسات إدارة احلاالت �ن
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3.3.5  اإلحاالت

تحتـاج حـاالت حاميـة الطفـل يف الغالـب لإلحالـة إىل الخدمـات املقدمـة بشـكل غـري مبـارش مـن قبـل مديـر الحالة, مثـل خدمات 
التعليـم وخدمـات الصحـة البدنيـة أو النفسـية، أو الخدمـات القانونيـة / الرشطة، ودعم سـبل العيش )مبا يف ذلـك التدريب املهني 
أو الوصـول إىل أنشـطة مولـدة للدخـل لجميـع أفـراد األرسة( أو املـواد غـري الغذائيـة. ويتعـن عـى مـدراء الحـاالت تسـهيل إحالـة 

الطفـل/ املـوكل برعايتـه إىل الخدمـات األخـرى عى النحـو التايل:

• معرفـة مـدراء الحـاالت بالخدمـات املقدمـة يف مناطقهـم الجغرافيـة كـام هو موضـح يف مسـارات إحالة حاالت حاميـة الطفل 	
)أنظـر امللحق التاسـع عرش(؛ 

• تقديـم املعلومـات للطفـل و/أو املـوكل برعايتـه حـول الخدمـات املتاحـة التـي ميكنهـم الوصـول إليهـا، إضافـة إىل إيجابيـات 	
وسـلبيات كل منهـا )مبـا يف ذلـك التكاليـف إن وجـدت(.

• أخـذ موافقـة الطفـل/ املـوكل برعايتـه إلحالـة الطفـل إىل خدمـات محـددة، وأخـذ موافقتهم عى تبـادل املعلومـات مع مقدم 	
الخدمة باسـتخدام ’’منـوذج املوافقة«؛

• تبـادل املعلومـات مـع مقـدم الخدمـة التـي يوافـق الطفـل عـى تلقيهـا، واسـتكامل ’’منـوذج اإلحالـة املشـرك بـن الـوكاالت‘‘ 	
)امللحـق السـادس عـرش( إلحالـة الطفل إىل الخدمة ذات الصلة. ويتعن اسـتخدام منوذج اإلحالة املشـفر املشـرك بن الوكاالت 

لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي )امللحـق الثالـث( للناجن مـن األطفال؛
• إذا مل يوافـق الطفـل / املـوكل برعايتـه عـى تبـادل معلوماتهـم مع مقـدم الخدمـة، يتعن عى مديـر الحالة تقديـم املعلومات 	

لهـم حـول الخدمـات ذات الصلـة – )مبـا يف ذلك تفاصيـل االتصال (؛
• يف الحـاالت املسـتعجلة، ميكـن أن تتـم اإلحـاالت عن طريق الهاتـف، ولكن ينبغي أن يتبعهـا التوثيق املناسـب )واملوافقة ذات 	

الصلـة(. ويف مثـل هـذه الحـاالت، ميكـن ملديـر الحالـة مرافقـة الطفـل/ املـوكل برعايتـه إىل الخدمـة )و يوىص بذلـك يف حاالت 
العنـف املبنـي عـى النوع االجتامعـي املوجه ضـد الناجن مـن األطفال(.

• وينبغي رصد تلقي الطفل للخدمات كجزٍء من متابعة الحالة )أنظر أدناه(.	

3.3.6  متابعة الحالة واإلغالق

تعتـر املتابعـة واحـدة مـن أهـم األنشـطة يف حاميـة الطفـل وهـي مرتبطـة بواجـب تقديـم املنظـامت للرعاية عنـد تنـاول الحالة. 
تتضمـن املتابعـة العنـارص التالية:

• يجب أن تتم يف الوقت املناسب وبصورة منتظمة قدر اإلمكان، وفقاً الحتياجات الطفل أو األرسة؛	
• يجـب أن تتـم، يف العمـوم، بوتـرية شـهرية عـى األقـل للحـاالت ذات األولويـة االعتياديـة واملتوسـطة، وأسـبوعياً عـى األقـل 	

للحـاالت ذات األولويـة القصـوى. إذا متـت إحالـة الطفـل إىل خدمـات مقدمـة مـن قبـل منظمـة أخـرى، يتعن عـى املوظفن 
االسـتمرار باملتابعـة للتأكـد مـن تقـدم الطفل؛

• رصد رفاه األطفال بشكل عام والتأكد من تحقيق التقدم أو تقديم الخدمات عى النحو املخطط له؛40	
• ضـامن بقـاء األطفـال والبالغـن عـى اطـالع بصـورة منتظمـة حـول التقـدم املحـرز والتأكـد مـن تلقـي الرعايـة املالمئـة ورصد 	

االندمـاج االجتامعـي للطفـل؛41
•  تحديد التغيريات التي طرأت عى ظروف الطفل، األمر الذي يتطلب إجراء مزيد من التقييم؛42	
• فسح املجال إلجراء مزيد من التقييم إذا تبن بأّن التدخالت مل تكن ناجحة؛43	

40. دليل إدارة احلاالت ملؤسسة إنقاذ الطفل –  مسودة
41. املرجع نفسه
42. املرجع نفسه
43. املرجع نفسه
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• املسـاعدة يف تحديـد عـدد الزيـارات ومعـدل تكرارهـا وذلـك اسـتناداً الحتياجـات كل طفـل وكل حالـة عـى حدة، واالسـتمرار 	
عـى ذلـك النحـو إىل حـن تحقيق تحسـن ملمـوس بشـأن مخـاوف الحامية؛44

يعتـر إغـالق ملـف الحالـة رضوريـاً لضـامن عدم بقـاء ملفات الحـاالت مفتوحة لفـرات طويلة وعـدم خلق نوع مـن االعتامدية.45 
ولـذا، ميكـن إغـالق ملف الحالـة عند تحقـق ما يي:

• تلبية احتياجات الطفل )واملوكل برعايته( والتخلص من املخاوف الفورية املتعلقة بالحامية؛	
• مراجعة خطة السالمة للطفل والتأكد من جهوزيتها؛	
• إبالغ الطفل )واملوكل برعايته( بإمكانية مواصلة تلقي الخدمات يف أّي  وقت؛	
• قيام مرشف الحالة مبراجعة خطة إغالق الحالة )خطة الخروج(.	

تعقـد مؤمتـرات الحالـة لكافـة الحـاالت ذات األولويـة القصـوى وتلـك التـي تتضمـن تعقيـدات إضافيـة )انظـر القسـم 7.2.3 حول 
مؤمتـرات الحالـة املذكـورة أعـاله(. تقييـم مؤمتـرات الحالـة التقـدم املحـرز وتضمـن التنسـيق والتعـاون مـع مقدمـي الخدمـات 

املختلفـن.

3.3.7  تقييم الخدمة

يتـم التقييـم مـن قبـل كل منظمـة مـع الطفـل )املـوكل برعايتـه( لتقديم التغذيـة الراجعة حـول الخدمـات التي تلقوهـا.46 وميكن 
أيضـاً أن يشـارك مـدراء الحـاالت يف التقييـم مـن خـالل إجراء مراجعـة نهائيـة للحالة وللقامئـة املرجعية مـع مرشفيهم. 

لذا، يرتب عى مدير الحالة ما يي:

• تعبئة استبيان الرضا مع الطفل/ املوكل برعايته؛	
• املشاركة يف جلسات مهارات إدارة الحالة والتمرن عى جلسات املراجعة مع املرشف.	

)BID( 3.3.8 إجراءات تحديد المصلحة الفضلى

تـم تأسـيس لجنـة تحديـد املصلحـة الفضـى لالجئـن يف األردن. يصـف “تحديـد املصلحـة الفضـى” )BID( العمليـات الرسـمية 
والضامنـات اإلجرائيـة الصارمـة التـي ُوضعـت بهـدف تحديد مصالح الطفـل الفضى فيـام يتعلق بالقـرارات الهامة التـي تؤثر عليه 
بشـكل خـاص. وينبغـي لهـذه العملية تيسـري مشـاركة الطفل بشـكل كاف وبدون أي متييـز، وإرشاك صانعي القـرار ذوي الخرة من 

مختلـف املجـاالت ذات الصلـة، وتحقيـق التـوازن بـن كافـة العوامـل الهامـة من أجـل تقييم الخيـار األفضل.

وتشـمل األوضـاع الخمسـة التـي تحتـم عـى املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئن47 تحديـد املصلحـة الفضى للطفل 
مـا يي:

• اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالرعايـة املؤقتـة لألطفـال غـري املصحوبـن واملنفصلـن عـن ذويهـم يف ظـروف اسـتثنائية محـددة - 	
يـوىص يف األردن مراجعـة ترتيبـات الرعايـة البديلـة لألطفـال غـري املصحوبـن مـن قبـل لجنـة تحديـد املصلحـة الفضـى؛

• تحديـد الحـل الدائـم األكـر مالمئـة لألطفـال الالجئن غـري املصحوبن  واملنفصلـن عن ذويهم )العـودة الطوعيـة إىل الوطن، أو 	
اإلدمـاج املحي، أو إعـادة التوطن(؛

44. املرجع نفسه
45. املرجع نفسه

ي أوضاع الطوارئ. اليونيسيف/
ن

عية � دمات النفسية االج�ت ية ملقدمي خدمات الصحة واحلن : مبادئ توج�ي نسي ن من العنف احلج طفال الناج�ي
ئ
46. رعاية اال

غاثة، 2012 اللجنة الدولية للإ
اصة بتحديد املصلحة الفضىل، 2010 ن احلن ية لملفوضية السامية لشؤون اللجئ�ي ي لتنفيذ املبادئ التوج�ي

47. الدليل امليدا�ن
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• االنفصـال املحتمـل للطفـل عـن والديـه / الشـخص املوكل برعايته )أو شـخص يحمل حـق الوصاية مبوجب القانـون أو العرف( 	
ضـد إرادتـه يف حـال مل متكن السـلطات املختصـة من اتخاذ اإلجـراءات أو مل ترغـب يف القيام بذلك؛

• تحديـد الحلـول أو القـرارات الدامئـة املتعلقـة برتيبـات الرعايـة يف الحـاالت التـي يبقـى فيها وضـع الوصاية دون حـل وتكون 	
السـلطات الوطنيـة غـري راغبـة أو غـري قـادرة عى البـّت يف موضـوع الوصاية؛

• يف الحاالت املعقدة التي تسبق مل شمل األرسة.	

تأسـس فريـق تحديـد املصلحـة الفضـى منـذ عـام 2007، برئاسـة املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئن، ومبسـاهمة 
مـن منظمـة غـري حكوميـة محليـة وإدارة حاميـة األرسة. متـارس حاليـاً لجنـة املصلحـة الفضـى أعاملهـا يف عـامن ومخيـم الزعري. 
تنـدرج الحـاالت املقيمـة مـن قبـل الجهـات الفاعلـة الرئيسـية العاملـة يف مجـال حاميـة الطفل ضمـن األوضـاع الخمسـة املذكورة 
أعـاله. وسـيتم مراقبـة العضويـة وتواتـر االجتامعات لالسـتجابة لتطور األوضـاع يف األردن. ميكن االطالع عى منـوذج التقارير الخاص 

بتحديـد املصلحـة الفضـى يف امللحـق السـابع عرش.

يجـري حاليـاً مراجعـة إجـراءات العمـل املوحدة لتحديد املصلحة الفضى وسـيتم إضافتها كملحق إىل النسـخة الثانيـة من إجراءات 
العمـل املوحدة هذه. 
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الفصل الرابع:48
التصــدي لحاالت العنف 

المبنــي على النوع 
االجتماعي

. املبادئ  عي
ي عىل النوع االج�ت

: وضع إجراءات معل موحدة للعنف املب�ن عي
ي عىل النوع االج�ت

داة املرجعية للعنف املب�ن
ئ
48. الفصل الرابع مقتبس من: اال

. ي
نسا�ن عي والعمل االإ

ن الواكالت حول النوع االج�ت كة ب�ي ة املش�ت
ئ
موعة العمل الفرعية للجنة الدا� جراءات العمل املوحدة، 2008. مج ية الإ التوج�ي
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يلتـزم مقدمـو الخدمـات الطبيـة بتوفـري الرعايـة الطبيـة للناجن من العنـف املبني عـى النوع االجتامعـي كأولوية قصوى. وسـيتم 
توفـري إمكانيـة الوصـول إىل خدمـات الرعايـة الصحيـة يف جميـع الحـاالت، حتى قبـل إبالغ إدارة حاميـة األرسة. يتعـن عى مقدمي 

الرعايـة الصحيـة ما يي:

• ضـامن الرسيّـة والوصـول إىل الخدمـات الطبية وإبـداء التعاطف إضافة إىل تقديـم الرعاية الطبية املناسـبة للناجن من العنف 	
املبني عى النـوع االجتامعي؛

• تقديم معلومات للناجن حول اإلجراءات الطبية؛	
• الحصول عى املوافقة املستنرية من الناجن )أنظر القسم املتعلق باملوافقة املستنرية واإلبالغ اإللزامي(؛	
• ضـامن اإلحالـة واملتابعـة مـع مقدمـي الخدمـات اآلخريـن، وفقـاً لرغبات الناجن وبحسـب مـا يقتضيـه القانون )أنظر القسـم 	

3.2.3 املتعلـق باملوافقـة املسـتنرية  والقسـم 3.2.4 حـول اإلبـالغ اإللزامي(؛
• ضامن سالمة الناجن وأرسهم يف جميع األوقات؛	
• جمع املعلومات يف أماكن تتسم بالخصوصية؛	
• تقديم الدعم النفيس للناجن؛	
• ضامن التوثيق واملتابعة؛	
• التأكد من أن الخدمات الطبية متاحة للناجن ذوي اإلعاقة مع األخذ بعن االعتبار احتياجاتهم املحددة.	

وبالنسـبة للعنـف الجنـيس، تشـتمل الرعايـة الصحية كحد أدىن عـى )أنظر امللحق الثاين عـرش – مبادئ التدابـري الرسيرية العالجية 
االغتصاب(49: لضحايا 

• أخـذ مقـدم خدمـة الرعايـة الصحيـة فـوراً للتاريـخ الطبـي املناسـب وإجـراء فحـص شـامل )مـن قبل شـخص من نفـس جنس 	
الناجـي/ة أو كـام يفضـل/ تفضـل الناجـي/ة( حيـث ينبغـي أن يكـون مدربـاً عـى كيفيـة إجـراء التدابـري العالجيـة الرسيريـة 
للعنـف الجنـيس املبنـي عـى النـوع االجتامعـي )SGBV(, مبـا يف ذلـك فحـص الحـوض / األعضـاء التناسـلية إذا وافق/وافقـت 

املريض/املريضـة عـى ذلك؛
• عـالج اإلصابـات، والوقايـة مـن األمـراض، مبـا يف ذلـك العـالج الوقايئ بعـد التعرض لفـريوس نقص املناعـة املكتسـبة )HIV( يف 	

غضـون 72 سـاعة، واألمـراض املنقولـة جنسـياً )STIs(، والتهـاب الكبـد الوبـايئ، والكـزاز وذلـك ضمن اإلطـار الزمني؛
• منع الحمل غري املرغوب فيه خالل 120 ساعة من وقت الحادثة؛	
• إجراء الفحوصات يف غرٍف تضمن الخصوصية والكرامة والراحة للناجن؛	
• توثيق املعلومات بدقة مع املحافظة عى رسيتها وتخزينها يف مكان آمن ورسي؛	
• متابعـة خدمـات الرعايـة / اإلحالـة الثانويـة مـع تغطيـة كاملة ملصاريـف النقل، ومصاحبـة الناجـن، إذا لزم األمر، مـع التأكيد 	

عـى إجـراء االتصـاالت ضمن حلقـة مغلقة؛
• تقديـم األطبـاء واملمرضـات للدعـم العاطفـي مبا يتناسـب مع النوع االجتامعـي وعمر وظـروف الناجي/ة. وينبغـي أيضاً توفري 	

التدريبـات لكافـة املوظفن العاملـن يف املجال الطبي؛
• وجود مساحات آمنة لألطفال يف املرافق الصحية، وتوفر كادر مدرب قادر عى تكييف الفحص الطبي والعالج للطفل؛	
• إذا متـت اإلحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة )أنظـر القسـم 3.2.3 املتعلـق باملوافقـة املسـتنرية والقسـم 3.2.4 املتعلـق اإلبـالغ 	

اإللزامـي( يقـوم الطبيـب الرشعـي، عنـد الحاجـة، بفحـص الناجـي/ة إذا وافق/ وافقـت عى ذلك، ومـن ثم يقـوم بجمع األدلة 
الرشعيـة ليتـم إرسـالها إىل املختـر. ويوفـر الطبيـب الرشعـي التقريـر الطبـي القانـوين يف حـال رغب/رغبـت الناجـي/ة يف التقايض؛

• إذا أُحيلـت الحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة، يتـم جمـع أدلـة فحـص الطـب الرشعـي يف عيـادة الطـب الرشعـي يف إدارة حاميـة 	
األرسة، ولكـن إذا كان الناجـي/ة يف املستشـفى، تُجمـع األدلـة مـن قبـل الطبيـب الرشعـي املتواجـد يف املستشـفى.

االسـتجابة الطبية4.1

. منظمة الصحة العاملية، 2004. يقدم هذا الدليل  ن ن واملهجر�ي ي التعامل مع اللجئ�ي
ن

وتوكوالت للستخدام � ي لضحا�ي االغتصاب: وضع �ج 49. التدب�ي ال��ي
طفال.

ئ
ال اصة �ج ن ويسلط الضوء عىل االحتياجات احلن  حول االستجابة الصحية للناج�ي
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ً
وتوكوال �ج
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يجـب أن يتمتـع مقدمـو الرعايـة الصحيـة لألطفـال الناجن من العنـف املبني عى النـوع االجتامعـي باملعرفة واملهـارات واملواقف 
واألدوات لتقديـم الرعايـة الطبيـة القانونيـة املتخصصة لهم, مبـا يف ذلك:50

• فهٌم لنامء الطفل ومفاهيم اإلساءة الجنسية للطفل؛	
• التواصل بفعالية مع الناجن من األطفال؛	
• فهم الرعاية العالجية الرسيرية للناجن من األطفال والقدرة عى تطبيقها؛	
• تكييف الفحص والعالج الطبي لتلبية احتياجات الناجن من األطفال؛	
• ضامن اإلحاالت اآلمنة واملالمئة والتأكد من وجود أنظمة للمتابعة؛	
• رصد األنشطة باستخدام أدوات معتمدة.	

يسلط الجدول أدناه الضوء عى املنظامت التي تقدم الخدمات الطبية للناجن يف العنف املبني عى النوع االجتامعي:

يتعـن عـى كافـة الجهـات الفاعلـة التـي تجـري مقابـالت مـع الناجن أو تكـون عى اتصـال مبارش بهـم اإلملـام باملبـادئ التوجيهية 
والتمكـن مـن وضعهـا قيـد التطبيـق العمـي )أنظـر الفصـل الثـاين(. وينبغـي عـى تلـك الجهـات أيضـاً إدراك مسـئوليتها املتمثلـة 
باإلصغـاء بعنايـة وتقديـم املعلومـات كـام هـو موضـح يف ورقـة العمـل 8.3 مـن املبـادئ التوجيهيـة للعنـف املبنـي عـى النـوع 
االجتامعـي للجنـة الدامئـة املشـركة بـن الـوكاالت– )2005(، وتقديـم الدعم النفـيس واالجتامعـي املرتكز عى املجتمع مبـا يف ذلك:

• اإلصغـاء إىل الناجـن وطـرح األسـئلة غـري االقتحاميـة وذات الصلـة التـي تخلـو مـن إصـدار األحـكام وذلـك فقـط لالسـتيضاح. 	
وينبغـي أيضـاً تجنـب الضغـط عـى الناجـن للحصـول عـى مزيـد مـن املعلومـات أكـر مـام هـم مسـتعدون لـإلدالء به؛

• إذا أبـدى الناجـون لومـاً للـذات، يتعـن عـى مقدمـي الرعاية طأمنتهم بلطـف والتأكيد عـى أن العنف الجنيس هـو دامئاً خطأ 	
املعتـدي وليـس خطأ الناجـي/ة عى اإلطالق؛

• تقديم معلومات صادقة وكاملة حول الخدمات والوسائل املتاحة؛	
• إعطاء األولوية للسالمة يف جميع األوقات؛	
• عـدم اإلمـالء عـى الناجـن مـا ينبغـي عملـه أو الخيـارات التـي ينبغـي اختيارهـا. ولكـن ينبغـي متكينهـم متكينهـا مـن خـالل 	

مسـاعدتهم عـى اتخـاذ قـرارات مسـتنرية.

ينبغـي أن تكـون خدمـات الدعـم النفـيس االجتامعي املقدمـة للناجن من العنـف املبني عى النوع االجتامعي شـمولية تسـتهدف 
األفـراد واملجتمعـات عـى حـدٍّ سـواء )أو جوانـب لكل منهـا(. وتشـمل التدخالت النفسـية االجتامعيـة للناجن مـن العنف الجنيس 

املبنـي عـى النـوع االجتامعـي )SGBV( األشـكال التالية من األنشـطة املتداخلة:

غاثة / اليونيسيف، 2012 . اللجنة الدولية للإ نسي ن من العنف حلج طفال الناج�ي
ئ
50. رعاية اال

املنظمة

اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة )IRC(, جمعيـة العـون الصحـي األردنيـة /
صنـدوق األمم املتحـدة للسـكان )JHAS/UNFPA(،  معهد العناية 
بصحـة األرسة )IFH(، جمعية أمان/ صندوق األمم املتحدة للسـكان 

)MOH( وزارة الصحـة ،)Aman Society/UNFPA(

الخدمة

التدابـري  ذلـك   يف  مبـا  اإلنجابيـة,  الصحـة 
العنـف  للناجـن مـن  الرسيريـة  العالجيـة 
)CMR( االجتامعـي  النـوع  عـى  املبنـي 

النفسية 4.2 االسـتجابة 
االجتماعية
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• الدعـم النفـيس االجتامعـي للمسـاعدة يف التعـايف واالستشـفاء مبـا يف ذلـك اإلسـعافات النفسـية األوليـة، واإلرشـاد الفـردي 	
والجمعـي؛

• الدعـم واملسـاعدة يف إعـادة الدمـج االجتامعـي، مبـا يف ذلـك التدريـب املهنـي ومتكـن املـرأة، ومحـو األميـة، وإعـادة اإلدمـاج 	
املـدريس، واملسـاحات الصديقـة للطفـل؛

• خدمـات الصحـة النفسـية: ينبغـي إحالـة الناجـون ممـن هـم بحاجـة إىل أو يطلبون خدمـات الصحـة النفسـية املتخصصة إىل 	
ضابـط ارتبـاط الصحة النفسـية.

وينبغـي تكييـف التدخـالت النفسـية االجتامعيـة للناجـن مـن األطفال  وينبغـي تدريب املوظفن الذيـن يقدمون الدعـم لهم وفقاً 
لذلـك. تشـمل التدخـالت النفسـية االجتامعيـة املقدمـة لألطفال الناجن مـن العنف املبني عـى النوع االجتامعـي ما يي:

• إجـراء تقيـم شـامل مـن أجـل تحقيـق فهـم أفضل لبيئـة الطفـل االجتامعيـة واألرسيـة، ورفاهـه النفيس، ومصـادر القـوة لديه 	
للمسـاعدة يف تحديـد التدخـالت النفسـية االجتامعية املناسـبة؛

• توفري التثقيف حول التعايف، وتدريبات االسرخاء، وتعليم مهارات التأقلم وحل املشكالت51.	
• يجـب أن تسـعى التدخـالت النفسـية االجتامعيـة املرتكـزة عى املجتمـع إىل تعزيز رفاه وراحـة الناجن من خالل تحسـن بيئة 	

التعـايف ككل. ويشـمل ذلـك أنشـطة التوعيـة املجتمعيـة للحد مـن الوصم وتعزيز فرص وصـول الناجن من العنـف املبني عى 
النـوع االجتامعـي إىل الخدمـات، هـذا باإلضافـة إىل تعزيـز الدعـم املجتمعـي واألرسي، مبـا يف ذلك مبـادرات املسـاعدة الذاتية 

واملرونة. 

يبـن الجـدول أدنـاه قامئـة بأسـامء املنظـامت التي توفـر خدمات الصحـة النفسـية والدعم النفـيس االجتامعـي )MHPSS( املكيفة 
خصيصـاً لدعـم الناجـن مـن العنف املبنـي عى النـوع االجتامعي.

يشـمل األفـراد الذيـن قـد يكونوا بحاجـة إىل مزيد من الدعـم املتخصص أولئك غـري القادرين عى القيام  باملهـام اليومية،   o
وال يسـتطيعون املحافظـة عـى عالقـات طيبـة مـع اآلخريـن أو غـري قادريـن عـى االعتنـاء بصحتهـم البدنية. وقـد يحتاج 

أيضـاً األفـراد الذيـن يعانـون من مشـاكل نفسـية مسـبقة إىل تلقي الدعـم املتخصص؛
ينبغـي للجهـات الفاعلـة العاملـة يف مجـال الحاميـة تقديـم املشـورة حـول خدمات الصحـة النفسـية املتاحة ملن يشـتبه   o

أنهـم بحاجـة لهـا وإحالتهـم  إىل مقـدم الخدمـة املختـص عنـد الحصـول عـى موافقتهـم.

املنظمة

الهيئـة الطبيـة الدوليـة، لجنـة اإلغاثة الدوليـة، معهـد العناية بصحة 
األرسة / صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، اتحاد املـرأة األردنية / أن 
بونـت بـري، مؤسسـة نهـر األردن، منظمـة ضحايـا التعذيـب، جمعية 
جمعيـة  الالجئـن،  ملسـاعدة  الدوليـة  اللجنـة  األزور،  بنـت  خولـه 

النسـاء العربيـات، وزارة الصحـة. 

الخدمة

والدعـم  النفسـية  الصحـة  خدمـات 
 )MHPSS( االجتامعـي  النفـيس 
مـن  للناجـن  املتخصصـة  )الخدمـات 
العنـف املبني عى النـوع االجتامعي(

غاثة /  اليونيسيف، 2012 . اللجنة الدولية للإ نسي طفال الناجون من العنف حلج
ئ
51. رعاية اال
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ينبغي دامئاً إعطاء األولوية لسالمة الناجن، حيث يتعن عى مديري الحاالت عقب استقبالهم ألّي حالة القيام مبا يي:

• إيجاد اسراتيجيات متكن الناجن من البقاء مع أرسهم وإعطاء األولوية للسالمة إذا تطلب األمر؛	
• توفـري أجهـزة هاتـف ليتمكـن الناجـون مـن االتصال مبديـر الحالة عندما يكـون من الصعب الوصـول إىل إليهم وفقـط إذا كان 	

توفـري الهواتـف ال يعرضهـم إىل مزيـد من الخطر؛
• تزويد الناجن برقم الخط الساخن الستخدامه يف حالة الطوارئ؛ 	
• توفـري سـكن بديـل مؤقـت، بانتظـار إيجـاد حلول طويلة األمـد، وتوفري الدعـم املايل و النقـل للموقع اآلمن. ولكـن ينبغي دوماً 	

تقييـم املخاطـر األمنيـة  املرتبطـة بهذا الخيـار وضامن الرصد املسـتمر ملخاطر الحامية؛ 
• إحالـة الناجـن مـن العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي يف املجتمعات الحرضيـة واملخيـامت إىل منـازل آمنة )مراكـز إيواء( 	

إذا كانـوا يف خطـر وشـيك. وينبغـي الحصـول عـى املوافقة املسـتنرية للناجـي/ة )وبالنسـبة للناجن من األطفـال، الحصول عى 
موافقـة الطفـل و/أو املـوكل برعايتـه أو إذا تبـن أن األمـر يصب يف مصلحة الطفـل الفضى( قبل القيام بـأي إحالة. وينبغي أن 
تكـون اإلحـاالت إىل مـأوى آمـن املـالذ األخـري كـام ينبغـي أن تتـم من خـالل مؤمتـر الحالة بعـد اسـتنفاذ كافة البدائـل األخرى 
املمكنـة. يتعـن عـى الجهـات الفاعلـة األخـذ بعـن االعتبـار بـأن قـرار اإلحالـة إىل مـأوى آمن قـد يـؤدي إىل مزيد مـن العزلة 

للناجي/ة.

عندمـا يكـون الناجـي/ة معـرض لخطـر وشـيك ميكـن الوصـول إىل مراكـز اإليـواء عـن طريـق إدارة حاميـة األرسة / مراكـز اإليـواء 
التابعـة لـوزارة التنميـة االجتامعيـة أو مـأوى اتحـاد املـرأة األردنيـة:

• تستلزم اإلحالة إىل مراكز اإليواء وجود إسراتيجية واضحة وخطة إلدارة الحالة تهدف إىل التوصل لحل؛	
• تقوم الجهة املسئولة عن اإلحالة بضامن متابعة الحالة عند اللزوم؛	
• عنـد اللـزوم، تقـوم الجهـة املسـئولة عـن اإلحالـة مبتابعـة التدابري واإلجـراءات الالزمة مبـا يف ذلك خدمـات الرعايـة االجتامعية 	

والخدمـات الطبيـة والنفسـية االجتامعية؛
• تضمن جميع الجهات املعنية بهذه العملية سالمة وأمن الناجن؛	
• تضمن جميع الجهات املعنية التعامل مع الناجن بتعاطف ومبا يحفظ كرامتهم؛	

ميكن الوصول إىل مراكز اإليواء التابعة لوزارة التنمية االجتامعية  من خالل إدارة حامية األرسة:

• تستقبل دار الوفاق النساء وأطفالهن الصغار  وكذلك الفتيات لوحدهن إذا كن يف سن الثالثة عرش فام فوق(؛	
• يوفـر مـأوى دار األمـان التابـع ملؤسسـة نهـر األردن الرعايـة املؤقتـة لألطفـال الذين تعرضـوا لإلسـاءة أو اإلهـامل، حيث يقدم 	

الخدمـات لـألوالد حتـى سـن الثانيـة عـرش والفتيات حتـى سـن الثالثة عرش؛
• وال توجـد مراكـز إيـواء متخصصـة للناجـن مـن الفتيـان فوق سـن الثانية عرش، ومـع ذلك، تقبـل مراكز اإليواء غـري املتخصصة 	

التابعـة لـوزارة التنميـة االجتامعيـة الفتيـان الناجن من العنـف املبني عى النـوع االجتامعي.

:)JWU( يوجد أيضاً مأوى اتحاد املرأة األردنية

• ميكـن اسـتقبال النسـاء اللـوايت تزيـد أعامرهـن عن الثامنة عـرش وأطفالهن مبـارشة )الفتيات مـن جميع األعـامر، واألوالد حتى 	
سـن الثالثة عرش(؛

• بالنسبة للفتيات دون سن الثامنة عرش، يتم تأمن املأوى لهن بالتنسيق مع إدارة حامية األرسة؛	
• ال يوجد حد زمني لإلقامة يف دور اإليواء؛	

االسـتجابة األمنية / 4.3
السالمة
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• تتوفر الرعاية الطبية الشاملة والدعم النفيس االجتامعي والدعم القانوين للناجن من العنف املبني عى النوع االجتامعي؛	
• ميكن للناجن الحصول عى الغذاء واملواد غري الغذائية مبا يف ذلك منتجات النظافة.	

يسلط الجدول أدناه الضوء عى مقدمي خدمات األمن والسالمة:

تشـمل االسـتجابة القانونيـة املشـورة واملسـاعدة القانونيـة والتمثيـل القانـوين للبالغـن واألطفـال عندمـا يرغب الناجـون يف توجيه 
االتهـام ضـد املعتـدي أو يف الحـاالت املتعلقة باألحوال الشـخصية )عى سـبيل املثال القضايـا املتعلقة بالوصاية ، والطـالق، والنفقة، 

الـخ ...( ويشـمل ذلك:

• توفـري املعلومـات املتعلقـة بالتدابـري املعمـول بهـا حاليـاً والتـي مـن شـأنها الوقايـة مـن حـدوث املزيـد مـن الـرضر مـن قبـل 	
املعتـدي املزعـوم؛ 

• توفري املعلومات حول إجراءات املحاكم وأية قضايا تتعلق بآليات العدالة الوطنية مبا يف ذلك األطر الزمنية املتوقعة؛	
• توفري املعلومات حول الدعم املتاح يف حال املبارشة يف اإلجراءات القانونية؛ 	
• توفـري املعلومـات حـول إيجابيـات وسـلبيات كافة الخيـارات القانونية الراهنة والتي تشـمل تسـليط الضوء عى قصـور أّي من 	

حلـول العدالـة التقليدية التـي ال تفي باملعايـري القانونية الدولية؛
• التمثيل القانوين أمام املحكمة إذا رغب الناجي/ة يف التقايض؛	
• توفـري الجهـات القانونيـة الفاعلـة وغريهـا الدعـم للناجن، كلـام أمكن، يف تغطيـة كافة تكاليـف املحكمة وتوفري وسـائل النقل 	

مـن وإىل قاعـة املحكمـة لحضـور جلسـات االسـتامع. وينبغـي إعـالم الناجـن بأي تكاليـف قد ترتب عـى ذلك منـذ البداية.
• التشـاور مـع الناجـن مـن األطفـال بشـأن خيار العدالـة القانونيـة وتوعيتهـم بالخدمـات املتاحـة وحدودها، وأخـذ احتياجات 	

الطفـل ورغباتـه ومشـاعره بعـن االعتبـار وبـذل جميـع الجهـود لتمكينـه مـن التعبـري عـن نفسـه واملشـاركة يف عمليـة صنـع 
القرار؛52

• مرافقـة الطفـل يف جميـع إجـراءات املحكمـة، مبا يف ذلك جلسـات ما قبـل املحاكمة واملحاكمة وجلسـة النطـق بالحكم، إضافة 	
إىل توفـري التمثيـل القانوين للطفـل أمام املحاكم.

يبن الجدول أدناه الجهات الرئيسية الفاعلة التي توفر الخدمات القانونية:

املنظمة

إدارة حامية األرسة 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن 

وزارة التنمية االجتامعية، اتحاد املرأة األردنية 

الخدمة

الرشطة
الحامية

مراكز اإليواء

القانونية4.4 االسـتجابة 

غاثة /  اليونيسيف، 2012 . اللجنة الدولية للإ نسي طفال الناجون من العنف احلج
ئ
52. رعاية اال

املنظمة

املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن، أرض – العـون القانـوين، 
اتحـاد املـرأة األردنيـة،  جمعيـة خولـه بنـت األزور

املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن، نقابـة املحامـن األردنين، 
ميـزان، أرض – العـون القانـوين،  اتحـاد املـرأة األردنيـة

الخدمة

املشورة القانونية

التمثيل القانوين
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يف األردن، ميكـن إحالـة حـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي، وخاصة حـاالت العنف الجنـيس ضد الناجن وحـاالت أخرى 
مـن العنـف األرسي ضـد األطفـال والنسـاء إىل إدارة حاميـة األرسة بعـد الحصـول عـى موافقـة الناجـن أو باتبـاع إجـراءات اإلبـالغ 
اإللزامـي )أنظـر القسـم 3.2.4 (. بالنسـبة للحـاالت التـي تشـمل طالبـي اللجـوء أو الالجئـن،  يسـتطيع الناجون من العنـف املبني 
عـى النـوع االجتامعـي أو املوكلـون برعايتهـم اإلبـالغ مبـارشة إىل إدارة حاميـة األرسة إذا وافقوا عى ذلك. تقـوم إدارة حامية األرسة 
بدورهـا بإعـالم املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئن. وبالنسـبة للمنظـامت غري الحكومية ومنظـامت املجتمع املحي، 

يـوىص باإلحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة مـن خـالل املفوضيـة، إن أمكـن، ويف حـال تـم الحصول عى موافقـة الناجن.

تكون إجراءات إدارة حامية األرسة عى النحو التايل عند تلقيها ألّي شكوى:

• إعطاء األولوية للعالج الطبي عند الرضورة قبل إجراء أي مقابلة مع الناجي/ة؛	
• إجـراء املقابـالت مـع الناجـي/ة يف أماكـن تتسـم بالخصوصيـة وذلـك بحضـور ضابط مـن نفس الجنـس أو كام يفضـل/ تفضل 	

الناجي/ة؛
• التعامل مع الحاالت برسية تامة، وتعتمد إدارة حامية األرسة نظام الرميز لهذه األسباب؛	
• الحصول عى »املوافقة املستنرية من الناجي/ة ؛	
• ضامن الحصول عى األدلة املكانية والنوعية؛	
• توثيق الشكوى يف السجالت؛	
• التشاور مع الطبيب الرشعي يف جميع األوقات؛	
• يقوم الطبيب الرشعي بإصدار تقرير طبي وجمع وختم عينات األدلة الجنائية وإرسالها إىل املختر؛	
• قد يستلزم الوضع أن يفحص الطبيب الرشعي أفراد األرسة اآلخرين الذين من املمكن أن يكونوا قد تعرضوا لخطر اإلساءة؛	
• زيارة املوقع الذي وقعت فيه اإلساءة، إذا دعت الحاجة، وجمع األدلة إلرسالها إىل املختر؛	
• فتـح ملـف للحالـة والسـري بإجـراءات كافـة الوثائـق ذات الصلة ليتم إرسـالها إىل القضـاء إذا دعـت الحاجة )أنظـر أدناه ملزيد 	

مـن التفاصيل(؛
• متابعة نتائج الدائرة القضائية؛	
• توفري حامية مؤقتة للناجي/ة أو لغريهم من أفراد األرسة خالل فرة التحقيق إذا دعت الحاجة؛	
• متابعـة وضـع الناجـي/ة وسالمته/سـالمتها وضـامن إمكانيـة الوصـول إىل خدمـات الرعايـة االجتامعيـة والطبيـة والنفسـية 	

وخدمـات الطـب الرشعـي؛
• توقيف املعتدي املزعوم؛	
• ضامن املرور اآلمن للناجن من وإىل املنازل اآلمنة.	

مبـا أن املحافـظ يتحمـل املسـئولية الرئيسـية يف كافـة املسـائل املتعلقـة باألمـن يف محافظتـه، قـد تقـوم إدارة حاميـة األرسة بإحالـة 
حـاالت العنـف التـي تنطـوي عـى املسـائل األمنيـة األوسـع نطاقـاً – مثـل النزاعـات بـن العشـائر أو األرس، أو جرائـم الـرشف إىل 

املحافظ.

تتبايـن  بعـض اإلجـراءات املحـددة التـي تتبعهـا إدارة حاميـة األرسة وفقـاً لنوع العنف، ومـا إذا كان الناجي/ة شـخص بالغ أو طفل 
كـام هـو موضـح أدنـاه.53 ويف جميع الحـاالت، ينبغي إتباع الخطـوات األولية األساسـية التالية:

• يأخـذ موظـف االسـتقبال املعلومـات األساسـية حول الحالة، مبـا يف ذلك املعلومـات الدميوغرافية وتلك املتعلقـة بالعنف املبني 	
عى  النـوع االجتامعي؛

• يجري املحققون مقابلة مع الطفل/ الشخص البالغ مبا يف ذلك أخذ إفادته/ إفادتها؛	

الشرطة4.5 إجراءات 

ن 25/3/2013 �ة بتار�ي
ئ
ي إدارة �اية اال

53. مقابلت مع موظ�ن
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• تعتـر املقابـالت مـع األطفـال صديقة للطفـل وتأخذ يف االعتبار سـّن ونضج الطفل. وتُسـجل املقابالت مـع األطفال عى رشيط 	
فيديـو ليتـم إرسـالها إىل القايض عندما تسـتدعي الرضورة ذلك.

االعتداء الجسدي أو االعتداء الجنيس ضد البالغن واألطفال )الجنايات(:

• يف الحـاالت املصنفـة كجنايـات، ميكـن للناجن )أو املـوكل برعايتهم( أن يتخذ قراراً بخصوص رفع شـكوى ضـد املعتدي املزعوم 	
أم ال. فـإن أرادوا تقديـم الشـكوى، عندهـا ينبغي إتباع اإلجراءات القضائيـة املوضحة أدناه؛

• إذا مل يرغبـوا يف رفـع شـكوى، يتعـن عـى إدارة حاميـة األرسة إحالة الحالة إىل املدعي العام الذي سـيقرر بـدوره إحالة القضية 	
إىل إجـراءات املحكمـة أم ال. ويف هـذه الحالـة، ميكـن اسـتخدام إفاداتهم من قبل املدعي العام وقد يتم اسـتدعاؤهم للشـهادة؛ 

• تُحيـل إدارة حاميـة األرسة كافـة حـاالت االعتـداء الجسـدي األرسي ضـد النسـاء واألطفـال املرتكبـة مـن قبل أحد أفـراد األرسة، 	
واالعتـداء الجنـيس ضـد البالغـن )النسـاء والرجـال( واألطفال إىل املدعـي العام.

العنف الجسدي ضد البالغن املرتكب من قبل أحد أفراد األرسة والذي ال يشكل اعتداءاً جسدياً )جنحة(:

• يرشـد املحقـق الناجـي/ة إىل الخيـارات الثالثـة التاليـة: أ( توجيـه االتهـام ضـد املعتـدي املزعـوم / تقديـم شـكوى قضائيـة 	
)إجـراءات املحكمـة(؛ ب( اإلحالـة إىل الباحـث االجتامعي للوسـاطة األرسيـة؛ ج( اإلحالة إىل املحافظ وتوقيـع  املعتدي املزعوم  

عـى تعهـد بعـدم اإلسـاءة للناجـي/ة مـرة أخرى؛
• يحدد الناجون الخيار الذي يرغبون اتخاذه.	

العنف الجسدي ضد األطفال املرتكب من قبل أحد أفراد األرسة والذي ال يشكل اعتداءاً جسدياً )جنحة(:

• يف حاالت العنف الجسدي ضد األطفال املرتكبة من قبل أحد أفراد األرسة، يحال الطفل إىل الطبيب الرشعي للفحص؛	
• إذا أشـار تقريـر الطـب الرشعـي أن العنـف الـذي تعـرض له الطفل قد أسـفر عـن كدمات أو إصابات جسـدية، فسـوف تحيل 	

إدارة حاميـة األرسة الحالـة إىل املدعـي العام؛
• إذا أشـار تقريـر الطـب الرشعـي إىل عـدم وجـود أي كدمـات أو إصابـات، فسـيتم تخيـري الطفـل واملـوكل برعايتـه )يف حـال مل 	

يكـن املـوكل برعايـة الطفـل هـو الطـرف املسـيئ( بـن أ( اإلحالـة إىل الباحـث االجتامعـي للوسـاطة األرسيـة؛ ب( اإلحالـة إىل 
املحافـظ لتوقيـع املعتـدي عـى تعهـد بعـدم اإلسـاءة إىل الطفـل مـرة أخـرى؛ ج( توجيـه االتهـام ضد املعتـدي املزعـوم. تؤخذ 
آراء الطفـل يف االعتبـار يف كافـة القـرارات الخاصـة بحالتـه، ويتم الحصول عى املوافقة املسـتنرية من الشـخص املـوكل برعايته 
ومـن الطفـل نفسـه إذا تبـن أنـه يف سـن يؤهلـه لذلك وأنه عى مسـتوى كاف مـن النضج. عندمـا ال يكون مـن املمكن للطفل 
إعطـاء موافقتـه املسـتنرية، وعندمـا ال تتوفـر موافقـة املوكل برعايته ، ميكـن للباحث االجتامعـي من وزارة التنميـة االجتامعية 

تقديـم املوافقـة نيابة عـن الطفل.

يتعامـل القضـاء عمومـاً مـع حاالت العنف الجسـدي، سـواء تلـك التي ارتكبها أحـد أفراد األرسة أو شـخص من خـارج نطاق األرسة، 
وفقـاً  لقانـون األصـول الجزائيـة، ومـن الجديـر بالذكـر أنّـه ال توجد محكمة خاصـة باألرسة للتعامـل مع مثل هذه الحـاالت. وميكن 
للناجـي/ة رفـع دعـوى قضائيـة عاديـة يف املحكمـة  الجنائيـة العاديـة )محكمـة البدايـة أو محكمـة الصلـح( و/ أو دعـوى طالق يف 

املحكمـة الرشعيـة )محكمة األحوال الشـخصية(.
ويتمتـع القـايض بسـلطة تقديريـة حيـث ميكنه أن يقرر مـا إذا كان باإلمكان املبارشة بإجـراءات املحكمة يف غرفـة خاصة أم ال ويتم 
النظـر يف املوضـوع عـى أسـاس كل حالـة عـى حدة.  يتعن عى مقدمـي الخدمات حشـد التأييد لعقد جلسـات املحاكمة يف أماكن 

اإلجـراءات القضائية4.6
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مغلقـة لكافـة الناجن مـن العنف املبني عى النـوع االجتامعي.
نظـراً لحساسـية حـاالت العـف الجنـيس، تختلـف إجراءاتهـا القضائيـة عـن اإلجـراءات الخاصـة بالعنـف الجسـدي، حيـث تنعقـد 
جلسـات االسـتامع دامئـاً يف أماكـن وغـرف تتسـم بالخصوصيـة يف قاعـة املحكمـة. ويتـم أيضـاّ توفـري حاميـة إضافيـة واتخـاذ تدابري 

أمنيـة أثنـاء جلسـة االسـتامع لضـامن سـالمة الناجي/ة.

ينبغي أن تكون اإلجراءات القضائية صديقة للطفل، السيام يف املحاكم:

• تُسـجل املقابـالت مـع األطفـال يف إدارة حامية األرسة وتُسـتخدم كدليـل يف املحكمة يك ال يضطر الطفـل إىل إعادة رسد تفاصيل 	
االعتـداء أو حتى الذهـاب إىل املحكمة؛

• تعقد جلسات االستامع لألطفال يف غرف خاصة، ويتم ضامن الخصوصية يف جميع األوقات؛	
• يتم التشاور مع الطفل بشأن َخيار التوجه للعدالة القانونية وتوعيته بخصوص الخدمات املتاحة ومحدوديتها؛	
• أخـذ حقـوق الطفـل واحتياجاتـه وآرائـه ومشـاعره يف االعتبـار وبـذل كافـة الجهـود لتمكـن الطفـل مـن التعبـري عـن نفسـه 	

واملشـاركة يف عمليـة صنـع القـرار.

قـد يحتـاج الناجـون يف العديـد مـن الحـاالت إىل املسـاعدات األساسـية لضـامن رفاههـم وسـالمتهم وأمنهـم بشـكل فـوري. وميكن 
تقديـم املسـاعدات املاديـة، مثـل املـواد الغذائيـة الطارئـة واملـواد غري الغذائيـة )NFI( أو املـأوى، إضافـة إىل املسـاعدة يف التوثيق 
والتسـجيل عـن طريـق اإلحـاالت. وال ينبغي أن تتسسبب الخدمسة املقدمة بوصم الناجن مسن العنف املبني عى النسوع االجتامعي، 
مثسل إمكانيسة تحديسد هويتهسم كناجسن وذلك يف سسياق تلقيهسم لخدمات معينسة أو من خالل األماكسن التي تقدم فيهسا الخدمات.

الدعم 4.7 خدمات 
األساسية

املنظمة54

اللجنـة   ،UNHCR  املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن
الدوليـة لإلغاثـة، منظمـة كـري الدوليـة،  اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة 

املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئن،  اللجنـة الدولية لإلغاثة، 
منظمة كـري الدولية، هانديكاب انرناشـيونال 

ان بونت بري / اتحاد املرأة األردنية، جمعية خوله بنت األزور 

مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية 

كويست سكوب، جمعية خوله بنت األزور 

الخدمة

املواد غري الغذائية 

املساعدة النقدية

والتدريـب  الحياتيـة  املهـارات 
املهني واملشـاريع املولـدة للدخل

التعليم

التعليم غري النظامي

ي عىل النوع 
موعة معل العنف املب�ن دمات من قبل مج يع مقدمي هذه احلن ي أنه قد �ت استعراض/ إقرار �ج

دول ال يع�ن ي هذا احلج
ن

54. إن إدراج املنظمات �
عي 

االج�ت
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يبن الجدول أدناه خدمات الدعم األسايس: 
4.8.1  االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية )SEA( من قبل موظفي األمم المتحدة وموظفين آخرين

تسرشـد آليـات وإجـراءات اإلبـالغ بنـرشة األمـن العـام لألمـم املتحـدة حـول االسـتغالل واالعتـداء الجنـيس، 2003 ويتـم تطبيقهـا 
للقوانـن الوطنية. ووفقـاً 

مبـا أن اإلبـالغ عـن االسـتغالل الجنـيس واإلسـاءة الجنسـية إلزامـي ملوظفـي وكاالت األمـم املتحـدة أو املنظـامت املمولة مـن قبلها، 
ينبغـي إعـالم الناجـن بـأن املعلومـات التـي يفصحـون عنها سـوف تتـم مشـاركتها من خـالل اآلليات املناسـبة.

وتشمل معايري منع االستغالل واإلساءة الجنسية )PSEA( ما يي:

• يشـكل االسـتغالل الجنـيس واإلسـاءة الجنسـية أفعال سـوء سـلوك خطـرية تتطلب اتخـاذ إجـراءات تأديبية، مبا يف ذلـك الفصل 	
دون إنذار سـابق؛

• يحظر النشاط الجنيس مع األطفال وال يعتر التقدير الخاطئ لسّن الطفل مقبول كدفاع؛	
• يُحظـر تبـادل املـال أو العاملـة أو السـلع أو الخدمـات مقابـل الجنـس، مبـا يف ذلـك الجامئـل الجنسـية أو غريهـا مـن أشـكال 	

السـلوك املهـن أو غـري اإلنسـاين أو االسـتغاليل. ويشـمل ذلـك أّي  تبـادل للمسـاعدة املسـتحقة للمسـتفيدين؛
• تسـتند العالقـات الجنسـية بـن موظفـي األمم املتحـدة أو العاملن يف املجال اإلنسـاين واملسـتفيدين عى ديناميـات القوى غري 	

املتكافئـة، وتقـوض مصداقيـة ونزاهـة عمل الوكالـة ويوىص بقوة بعدم تشـجيعها.

يجـري حاليـاً تطويـر آليـات ملنـع االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية )PSEA( يف األردن. ويف الوقـت الراهـن، ينبغـي إبـالغ املفوضيـة 
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن بجميع حوادث االسـتغالل الجنـيس واالعتداء الجنيس التي تشـمل العاملـون يف املجاالت 
اإلنسـانية والعاملـون مـن الالجئـن. وسـيتم تطويـر وصـف مفّصـل إلجـراءات الوقايـة واملسـاءلة كـام وسـيتم مشـاركتها يف وقـت 
قريـب. للهيئـات املحليـة مدونـات سـلوك خاصـة بهـا، ولكن يف الوقـت ذاته، يتم التعامل مع حاالت االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية 

وفقـاً للقانـون الدويل.

4.8.2  الزواج المبكر

السـن القانـوين للـزواج يف األردن هـو مثانيـة عـرش عامـاً. ومـع ذلـك، قـد يـأذن القـايض الرشعـي بالـزواج ملـن تـراوح أعامرهن بن 
الخامسـة عـرش والسـابعة عـرش رشيطـة أن يكـون العريـس قـادراً عـى دفـع النفقـة واملهـر، وأن توافق العـروس عى الـزواج، وأن 
يوافـق املـوكل برعايتهـا عـى ذلـك أيضاً، وأن يكـون الزواج يف مصلحتهـا الفضى. أمـا إذا كان العريس دون سـن الثامنة عرش، يتعن 
الحصـول عـى موافقتـه وموافقـة العـروس وعـى موافقة املوكلـن برعايتهام، كـام ينبغي للقـايض أن يحدد مـا إذا كان الزواج يصب 

يف مصلحتهـام الفضى.

قانون األردين، ال يُسمح بالزواج ملن هم دون سّن الخامسة عرش. 55

لـدى اسـتقبال أشـخاص معرضـن لخطـر الـزواج املبكـر، يتعن عـى مقدمي الخدمـات إتباع  نفـس إجـراءات إدارة الحالـة املطبقة 
يف حـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي )أنظـر الفصل الثالـث(. وعالوة عـى ذلك، يتعن عـى املنظامت املسـئولة ما يي:

إجـراءات خاصة بقضايـا محددة من حاالت 4.8
العنـف المبنـي على النـوع االجتماعي

نة حقوق الطفل، 2011 امس. حلج ردن الرابع واحلن
ئ
55. اتفاقية حقوق الطفل: تقر�ي اال
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• تقديم املشورة للمستفيدين حول العواقب القانونية واالجتامعية والصحية للزواج املبكر؛	
• إذا وافق املستفيدون، يتعن تقديم املشورة إىل أفراد األرسة املعنين ملنع الزواج املبكر مع إيالء األولوية لسالمتهم؛	
• يف الحـاالت التـي تتعلـق بطالبـي اللجـوء السـيايس، ينبغي اإلحالـة إىل املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئن بعد 	

الحصـول عى موافقة املسـتفيدين؛
• ضامن اإلحاالت األخرى وفقاً لرغبات املستفيدين؛	

لدى استقبال حاالت زواج مبكر قد متت بالفعل، تصبح الخدمات التالية متاحة:
• تقديـم املسـاعدة القانونيـة والتمثيـل القانـوين للحصول عى خدمة تسـجيل املواليد وإصدار شـهادات الزواج، وعنـد االقتضاء، 	

تقديم املسـاعدة يف املسـائل الخاصة بقانون األرسة؛
• تقديم املشورة وخدمات الصحة اإلنجابية، مبا يف ذلك تنظيم األرسة؛	
• املساعدة يف الحصول عى التعليم والتدريب املهني واإلحالة؛	
• تقديم النصح واملعلومات بخصوص الخدمات النفسـية االجتامعية املتاحة، مبا يف ذلك املسـاحات املخصصة للنسـاء، وخدمات 	

اإلرشـاد، وإرشـاد األزواج، واإلحالة إذا وافق املستفيد. 

يف الحـاالت التـي يتـم فيهـا اإلفصـاح عـن  العنف أو غـريه من املخـاوف املتعلقة بالحامية، اتبـع نفس اإلجـراءات املطبقة يف حاالت 
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العنـف املبنـي عى النـوع االجتامعي األخرى. 

يوضـح هـذا القسـم الخطـوط العريضـة ا للخدمـات التـي تقدمهـا الجهات املعنيـة بحاميـة الطفل والحامية األوسـع نطاقـاً. وهذه 
تشـمل املسـاحات الصديقـة لألطفـال )CFSs(، والخدمـات النفسـية االجتامعيـة املرتكـزة عـى املجتمـع، والخدمـات النفسـية 
االجتامعيـة املتخصصـة، والخدمـات القانونيـة، وخدمات السـالمة لألطفال الناجن مـن العنف، وخدمات عدالة األحداث، وتسـجيل 

املواليـد. وينبغـي أن تكـون هـذه الخدمـات متاحـة لكافـة األطفـال بغـض النظر عـن الجنـس أو العمـر أو الظروف. 
ميكن الرجوع إىل خدمات إدارة حاالت حامية الطفل يف الفصل الثالث.

5.1.1 خدمات حماية الطفل المجتمعية والخدمات النفسية االجتماعية وخدمات الصحة النفسية

يغطـي هـذا القسـم ثالثة  أشـكال رئيسـية من خدمات حاميـة الطفل املجتمعية والخدمات النفسـية االجتامعيـة. وتهدف خدمات 
حاميـة الطفـل املجتمعيـة والخدمـات النفسـية االجتامعية إىل تعبئـة ودعم أفراد املجتمـع، وخاصة أعضاء مجتمـع الالجئن، لتوفري 

حاميـة ودعم أفضـل لألطفال املتأثريـن بأزمة الالجئن. 
ينبغـي لهـذه األنـواع مـن الخدمـات أن تكـون متاحـة لكافـة األطفـال املتأثريـن باألزمـة. ومـع ذلـك, ميكـن للناجـن مـن األطفـال 
الذيـن يقعـون بشـكل مبـارش ضحايـا للعنـف، أو اإلسـاءة، أو االسـتغالل، أو االنفصـال عـن ذويهـم، االسـتفادة مـن هـذه األنشـطة 
بشـكل خـاص. وينبغـي دمجهـم يف األنشـطة املنفـذة مـع غريهم من األطفـال املتأثرين باألزمة بشـكل عـام لتجنب الوصـم وتعزيز 
االندمـاج االجتامعـي. ويجـب تنفيذ هذه األنشـطة بطريقة منسـقة مـن قبل منظامت حاميـة الطفل لضامن التغطية واملسـاواة يف 
فـرص الحصـول عـى هـذه الخدمات لألطفـال الالجئن وأطفـال املجتمعـات املُضيفة، وتجنـب ازدواجية الخدمـات املقدمة وضامن 

نهـج منسـق بـن مختلـف املنظـامت  يلبي املعايـري الدوليـة ويراعي السـياق/ الثقافـة املحلية .

)CBCPC( 5.1.1.1 اآلليات املجتمعية لحامية الطفل

تعتـر اآلليـات املجتمعيـة لحاميـة الطفـل والتـي غالبـاً مـا يُطلـق عليهـا اسـم “لجـان حاميـة الطفـل” شـبكات أو مجموعـات مـن 
األفـراد تعمـل عـى مسـتوى املجتمـع املحـي بطريقـة منسـقة لتحقيـق أهـداف حاميـة الطفـل والتـي تتضمـن الهيـاكل املحليـة 

والتقليديـة أو اإلجـراءات غـري الرسـمية لتعزيـز أو دعـم رفـاه األطفـال56. ويقـع ضمـن مسـؤولية هـذه اللجـان مـا يـي:

• العمـل عـى الوقاية من اإلسـاءة والعنف واسـتغالل األطفال )أنظر القسـم 2.5 حول الوقاية( ويتضمن ذلـك التعبئة املجتمعية 	
ورفع مسـتوى الوعي وحشد التأييد؛

• رفع مستوى الوعي والتقبل للخدمات القامئة املصممة لحامية الطفل وغريها من الخدمات يف املجتمعات؛	
• تحديـد املسـائل الرئيسـية املتعلقـة بحاميـة الطفـل، وتعبئـة املجتمعـات وحشـد التأييـد مـع الجهـات الفاعلـة ذات الصلـة 	

ملخاطبـة مثـل هـذه القضايـا؛
• تحديـد حـاالت حاميـة الطفـل، وتعبئـة املوارد املجتمعيـة، واإلحالة إىل مقدمي الخدمات الرسـمين، مبا يف ذلـك مديري حاالت 	

حاميـة الطفـل أو مقدمـي الخدمـات ذات الصلـة. وينبغـي تدريـب لجـان حاميـة الطفل حول كيفيـة تحديد وإحالـة الحاالت 
وفقـاً ملسـارات اإلحالة املرفقـة )أنظر امللحق التاسـع عرش(.

وينبغـي تنفيـذ هـذه اللجـان/ اآلليات متشـياً مع “املعيار السـادس عرش”: اآلليات املجتمعيـة للحد األدىن من معايـري حامية الطفل 
يف مجـال العمـل اإلنسـاين، واالختصاصـات املشـركة  )TOR( بن الـوكاالت  للجان حامية الطفل يف األردن )يتـم تطويرها حالياً(.

المتعلقة 5.1 الخدمـات 
بحمايـة الطفل

موعة معل �اية الطفل، 2012، صفحة 143 نسانية. مج وضاع االإ
ئ
ي اال

ن
د�ن من معاي�ي �اية الطفل �

ئ
56. احلد اال
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5.1.1.2  املساحات الصديقة للطفل

تعتـر املسـاحات الصديقـة للطفـل »مسـاحات آمنـة حيث تُنشـئ املجتمعـات بيئات تتسـم بالرعاية يسـتطيع األطفال مـن خاللها 
مامرسـة اللعـب الحـر واملنظـم، والتمتـع باألنشـطة الرفيهيـة والتعليميـة، كـام وتعتـر اسـتجابة هامـة يف حاميـة الطفـل تهـدف 
إىل مسـاعدة األطفـال الذيـن تعرضـوا للعنـف والنـزوح عـى اسـتعادة إحساسـهم بالحيـاة الطبيعيـة. وينبغـي تنفيـذ  املسـاحات 
الصديقـة للطفـل مبـا يتـامىش مـع املبادئ التوجيهية للمسـاحات الصديقـة لألطفال يف حاالت الطـوارئ57 ومع املعيار السـابع عرش: 

املسـاحات الصديقـة للطفـل املـدرج يف الحـد األدىن مـن معايـري حاميـة الطفـل يف حـاالت الطـوارئCPiE(  58( ، مبـا يف ذلـك: 

• أن تكـون متاحـة لجميـع األطفـال الذيـن تـرضروا من األزمة مبا فيهـم األطفال الذين تعرضوا بشـكل مبارش للعنـف و/ أو الذي 	
يعيشـون يف املخيامت أو يف املجتمع؛

• توفري أنشطة مالمئة لسن وجنس األطفال األصغر سناً )12-6 سنة(، وكذلك للمراهقن )18-13 سنة(؛	
• ضامن مشاركة وملكية املجتمع املحي واألطفال، مبا يف ذلك إرشاك أفراد األرسة يف دعم أطفالهم؛	
• توفـري مجموعـة مـن الخدمـات، مبـا يف ذلـك الخدمـات النفسـية االجتامعيـة، والتعليـم غـري النظامـي، والخدمـات الرفيهيـة، 	

وجلسـات املهـارات الحياتيـة لألطفـال، إضافـة إىل أنشـطة رفـع مسـتوى الوعـي لـدى اآلبـاء / املوكلـن برعايـة الطفـل وأفـراد 
األرسة حـول كيفيـة تقديـم الدعـم والرعايـة ألبنائهـم يف الحـاالت الصعبـة؛

• توفري بيئة آمنة وداعمة ومحفزة لألطفال؛	
• ضامن شمول املساحات الصديقة للطفل كافة األطفال مبن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة، وتقديم األنشطة املتكاملة.	
• إرشاك األشخاص األكر سناً واألشخاص من ذوي اإلعاقات كمتطوعن يف أنشطة املساحات الصديقة للطفل؛	
• تحديـد األطفـال املحتاجـن إىل الحاميـة وإحالتهـم حيثام تقي الـرضورة )أنظر امللحق التاسـع عرش: مسـارات اإلحالة لحاالت 	

الطفل(. حامية 

5.1.1.3  أنواع أخرى من األنشطة النفسية االجتامعية املرتكزة عى املجتمع

ينبغـي للعاملـن الفاعلـن يف مجـال حاميـة الطفـل ضـامن تقديـم الدعم النفـيس االجتامعي املناسـب لألطفـال يف حينـه مبن فيهم 
األطفـال ذوي اإلعاقـة ، والتأكـد مـن إدمـاج هـذه العمليـة يف  التدخـالت الخاصة مبسـائل حاميـة الطفل:

• تنسـيق خدمـات الصحـة النفسـية وخدمـات الدعـم النفـيس االجتامعـي بنـاء عـى منـوذج التدخـل الهرمـي للجنـة الدامئـة 	
املشـركة بـن الـوكاالت، ابتـداء مـن التدخـالت التـي تعـود بالفائـدة عـى جميـع أفـراد املجتمـع املتـرضر إىل الخدمـات األكر 

تخصصـاً يف مجـال الصحـة النفسـية إضافـة إىل قطاعـات أخـرى كالتعليـم والرعايـة الصحيـة.59
• تدريب موظفي حامية الطفل حول تأثريات العنف والنزوح عى الرفاه النفيس االجتامعي لكل من األطفال والبالغن؛	
• تقديم خدمات حامية الطفل بأسلوب يساعد عى الشفاء الذايت؛	
• تقديم الدعم العاطفي غري التدخي األسايس لألطفال وأرسهم من خالل أساليب مثل اإلسعافات النفسية األولية  )PFA(؛60	
• احـرام مبـادئ »عـدم اإلرضار« وذلـك بتجنـب الضغـط عى األطفـال واملوكلـن برعايتهم ملشـاركة تجاربهم الشـخصية  بدرجة 	

أكـر مـام قـد يفصحون عنه يف األوضـاع الطبيعية، وتجنب اسـتخدام املصطلحات اإلكلينيكية يف وصـف ردود األفعال الطبيعية 
لألطفـال )مثل الصدمة النفسـية، إلخ(؛

• إرشاك املجتمع املتأثر يف تخطيط وتنفيذ األنشطة الخاصة بحامية الطفل واألنشطة النفس اجتامعية؛61 	
• تحديـد األطفـال واألرس الذيـن يعانـون مـن الضيـق الشـديد الـذي يضعـف مـن أدائهـم وتحديد مـن يعانون مـن االضطرابات 	

النفسـية وإحالتهـم إىل خدمـات الصحـة النفسـية )أنظر القسـم 4.2.2 حـول الصحة(.

ي 
ن
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إضافـة إىل ذلـك، ينبغـي عـى كل مـن العاملـن الفاعلـن يف مجـاالت حاميـة الطفـل والصحـة النفسـية االجتامعيـة ضـامن وصـول 
األطفـال املترضريـن جـراء العنـف والنـزوح إىل النشـاطات النفسـية واالجتامعيـة املنظمة واملنفـذة داخل وبواسـطة املجتمع لدعم 

رفـاه األطفـال النفـيس االجتامعي62،ويتضمـن ذلك: 

• جلسات منظمة حول مرونة الطفل واملهارات الحياتية للمساعدة يف بناء مهارات التأقلم لدى األطفال؛	
• توعية املوكلن برعاية الطفل لتمكينهم وأفراد املجتمع املحي من دعم ورعاية أطفالهم بشكل أفضل؛	
• تنفيذ أنشطة  »نظري لنظري« وبرنامج إرشاد اليافعن؛	
• دعم املشاركة يف األنشطة الرفيهية والرياضية والثقافية واملدنية املخصصة لألطفال؛63	
• تنفيـذ أنشـطة الدعـم االجتامعـي املرتكـزة عـى املجتمـع للموكلـن برعايـة الطفـل )عى سـبيل املثـال، املجموعات النسـائية، 	

واسـتئناف األنشـطة الدينيـة( لتعزيـز رفاههـم وراحتهـم، مـام سـينعكس بشـكل مبـارش وإيجـايب عى حاميـة األطفـال ورفاههم؛
• دمج هذه األنشطة ضمن برامج وأنشطة حامية الطفل بدالً من إنشاء خدمات نفسية اجتامعية مستقلة بحد ذاتها.64	

5.1.1.4  الخدمات النفسية االجتامعية املتخصصة غر املركزة

يعتـر األطفـال الذيـن تعرضـوا للعنف واإلسـاءة واالسـتغالل، باإلضافـة إىل االنفصال عن أرسهم أكر عرضة لخطر املشـاكل النفسـية 
واالجتامعيـة. وعـى الرغـم مـن تعايف معظـم األطفال عند تلقيهـم للدعم من أرسهـم وأصدقائهم، إال أّن بعض األطفـال و/ أو األرس 
تتكـون لديهـم مشـاكل انفعاليـة أو سـلوكية أو اجتامعية تتطلب خدمات مهنية مثل اإلرشـاد أو إدارة الحـاالت. وينبغي أن تتضمن 

خدمـات حاميـة الطفـل مثـل هـذه الخدمات يف برامجهـا  أو اإلحالة إليها. وتشـمل هـذه الخدمات ما يي: 

• خدمات إدارة الحاالت )أنظر الفصل الثالث(؛	
• اإلرشاد الفردي، وإرشاد األزواج، واإلرشاد األرسي؛	
• اإلرشاد الجمعي؛	
• مجموعات الدعم.	

ينبغـي تقديـم الخدمـات املذكـورة أعـاله بطريقـة تحافـظ عـى الرسيّـة ومتكن األطفـال واملوكلـن برعايتهم من مامرسـة السـيطرة 
واختيـار شـكل الدعـم الـذي يرغبـون بتلقيـه. هـذا وينبغـي دمجهـم يف أنظمـة أوسـع للوصـول إىل العديد مـن األشـخاص، وزيادة 
االسـتمرارية، والتخفيـف مـن الوصمـة، مبـا يتـامىش مـع  املبـادئ التوجيهيـة للصحـة النفسـية والدعـم النفـيس االجتامعـي للجنـة 
الدامئـة املشـركة بـن الـوكاالت. يجـب أيضـاً  توفـري الخدمـات لجميـع األطفـال املحتاجـن، مبا يف ذلـك الضحايـا املبارشيـن للعنف 

واالستغالل. واإلسـاءة 

5.1.1.5  خدمات الصحة النفسية

ينبغـي إحالـة األطفـال الذيـن يعانـون مـن مـرض نفـيس أو مـن درجـات مـن الضيـق النفـيس الـذي ينتـج عنـه ضعـف األداء إىل 
خدمـات الصحـة النفسـية. وبإمـكان أّي  مـن مقدمـي خدمات حامية الطفـل العامة الذين ال يسـتطيعون الجزم مبـا إذا كان الطفل 
بحاجـة إىل خدمـات الصحـة النفسـية أم ال إحالتـه أوالً إىل مديـري حـاالت حاميـة الطفـل و/ أو خدمـات اإلرشـاد الذيـن بدورهـم 

ميكنهـم إجـراء التقييـم وتحديـد نـوع الخدمـة النفسـية االجتامعيـة / خدمات الصحـة النفسـية الالزمة. 

ن الواكالت حول الصحة العقلية والرفاه النفسي  كة ب�ي ة املش�ت
ئ
ية للجنة الدا� ي املبادئ التوج�ي

ن
�ة‘‘ – �

ئ
تمع واال ي من اهلرم - ’’دمع املج

62. أنظر املستوى الثا�ن
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63. دليل إرشادات دمع الصحة العقلية والرفاه النفسي االج�ت
كة  ة املش�ت
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64. دليل إرشادات دمع الصحة العقلية والرفاه النفسي االج�ت
 IASC, 2010 ن الواكالت ب�ي
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يوضح الجدول أدناه مقدمي الخدمات املجتمعية يف مجال حامية الطفل والدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية:

5.1.2  الخدمات األمنية والقانونية والشرطية والقضائية لألطفال الناجين من العنف واإلهمال

يصـف هـذا القسـم الخدمـات املقدمـة لألطفـال الناجـن مـن العنـف واإلهـامل لضـامن سـالمتهم وإمكانيـة وصولهـم للعدالـة 
)أنظـر التصـدي للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي أعـاله(. ويشـمل ذلك الرشطـة والخدمـات القانونيـة والقضائيـة والخدمات 
االجتامعيـة، فضـالً عـن مراكـز إيـواء األطفـال الناجن من العنـف أو اإلهـامل. فالخدمات املقدمـة متاحة لجميع األطفـال املعرضن 
لخطـر العنـف. كـام ميكـن لألطفـال الذيـن تعرضوا للعنف أو اإلهـامل من قبل أفـراد األرسة )كام هو معرف يف قانـون حامية األرسة 
وقانـون األحـداث، أنظـر الفصـل األول( أو العنـف الجنيس أو االعتداء الجسـدي )كام هو محدد يف قانون العقوبـات – أنظر الفصل 

األول( االسـتفادة مـن خدمـات الرشطـة والخدمات القانونيـة والقضائية.

5.1.2.1  خدمات األمن لحاالت حامية الطفل

يتعـن عـى الجهـات اإلنسـانية واألمنيـة الفاعلـة اتخـاذ الخطـوات للتصـدي للتهديـدات املوجهـة ضـد أمـن األطفـال بشـكل عـام. 
ويجـب أيضـاً التأكـد مـن توفـري الخدمـات لـكل طفـل معـرض ملزيـد مـن مخاطـر العنـف وذلـك حفاظـاً عـى سـالمتهم. وتشـمل 
الجهـات املعنيـة بتقديـم الخدمـات األمنيـة كل مـن إدارة الرشطـة العاملـة يف املخيـامت، ورشطـة الحـدود، وإدارة حاميـة األرسة 

واملحافظـن. 

املنظمة

مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، اليونيسيف 

مؤسسـة إنقـاذ الطفل الدولية، مؤسسـة إنقـاذ الطفل األردنيـة، منظمة أرض 
البـرش، الهيئـة الطبيـة الدولية، جمعية املركز اإلسـالمي الخرييـة، اتحاد املرأة 
األردنيـة، مؤسسـة نهـر األردن، الهـالل األحمـر األردين )JRC(، مـرييس كـور، 
املنظمـة الدوليـة لإلغاثـة والتنميـة )IRD(، مركـز التوعية واإلرشـاد األرسي، 
مؤسسـة نـور الحسـن، معهـد امللكـة زيـن الـرشف للتنميـة )Zenid(، كـري 
الشـعاع  األزور،  بنـت  األمـرية سـلمى، جمعيـة خولـه  مركـز  انرناشـيونال، 

لتنميـة املـرأة والطفل 

اللجنة الدولية لإلغاثة، مركز والتوعية واإلرشـاد األرسي، مؤسسـة نهر األردن، 
الهـالل األحمر األردين، مؤسسـة نور الحسـن، منظمة ضحايـا التعذيب، إدارة 
حاميـة األرسة، معهـد امللكـة زيـن الـرشف للتنميـة )Zenid(، هيئـة الخدمة 

اليسـوعية لالجئن، الهيئـة الطبية الدولية، هانديكاب انرناشـيونال 

الهيئـة الطبيـة الدوليـة، منظمـة ضحايـا التعذيـب، وزارة الصحـة / منظمـة 
العاملية الصحـة 

الخدمة

لجان حامية الطفل

املساحات الصديقة للطفل،  والخدمات 
النفسية االجتامعية لألطفال املرتكزة عى 

املجتمع / خدمات حامية الطفل65

خدمات اإلرشاد / مجموعات الدعم66

خدمات الصحة النفسية اإلكلينيكية

ي دليل إرشادات دمع الصحة العقلية 
ن
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والرفاه النفسي االج�ت
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تشمل إجراءات التصدي للتهديدات األمنية ضد األطفال بشكل عام ما يي: 

• الحفـاظ عـى التواجـد األمنـي الـكايف يف املخيـامت واملجتمعـات ذات الركيـز العـايل مـن الالجئـن، وضـامن وجـود دوريـات 	
للرشطـة يف املناطـق التـي يكـون فيهـا األطفـال معرضـن للخطـر بشـكل خـاص؛

• ضـامن توفـري التدريـب الـكايف ملوظفـي األمـن، مبـا يف ذلـك دوريـات الحـدود، واألمـن يف املخيـامت، حـول مسـائل الالجئـن 	
وحاميـة الطفـل؛

• زيـادة الوعـي حـول مسـائل األطفـال والالجئـن واملجتمعـات املُضيفـة وآليـات إبـالغ الرشطـة و/أو املفوضيـة السـامية لألمـم 	
املتحـدة لشـؤون الالجئـن عـن حـاالت العنـف ضـد األطفال؛

• إرشاك إدارة حاميـة األرسة والجهـات الفاعلـة األخـرى يف رصـد العنـف واإلسـاءة واالسـتغالل املوجـه ضد األطفـال، والعمل مع 	
الجهـات األمنيـة لتطوير إجـراءات للتصدي ألشـكال العنف الشـائعة؛

• الربـط عـى املسـتوى املحـي بـن آليـات حاميـة الطفـل املرتكـزة عـى املجتمـع ومقدمي خدمـات حاميـة الطفـل والرشطة / 	
إدارة حاميـة األرسة لرصـد التهديـدات األمنيـة الشـائعة ضـد األطفـال يف أماكـن محـددة وتطويـر إجـراءات مشـركة للتصـدي لها؛

• التأكـد مـن حصـول املوظفـن العاملـن يف مراكـز اإليـواء عـى املعلومـات الكافيـة والتدريبـات املناسـبة حـول مسـائل حامية 	
الطفـل، مبـا يف ذلـك األطفـال غـري املصحوبـن  واملنفصلـن عـن ذويهـم، واالسـتغالل الجنـيس واإلسـاءة الجنسـية، واسـتغالل 
األطفـال يف العمـل، والتأكـد مـن أنهـم قـد وقعوا عـى مدونة قواعد السـلوك أو أّي  سياسـة أخرى تغطي حاميـة الطفل وأنهم 

قـد تلقـوا التدريبـات الالزمـة حولها.67

تشمل اإلجراءات املتعلقة باألطفال الناجن من أو املعرضن لخطر العنف ما يي:

• يتعـن عـى مقدمـي الخدمـات العامة الذيـن يتعرفون عى الناجـن من األطفـال و/ أو األطفال املعرضن لخطـر العنف تقديم 	
املعلومـات لألطفـال واملوكلـن برعايتهم حـول مديري حاالت حامية الطفـل وإدارة حامية األرسة؛

• يتعـن عـى مديـري حـاالت حاميـة الطفل الذيـن يتعاملون مع حـاالت العنف ضد األطفال تقييم سـالمة الطفـل. ويف الحاالت 	
التـي تكـون فيهـا سـالمة الطفـل معرضـة للخطر، ينبغي وضـع خطة لسـالمة الطفل بالتشـاور معه ومـع املوكلـن برعايته، إذا 

كان ذلك مناسـباً؛
• وقـد تتضمـن خطـة السـالمة اإلجـراءات التـي ميكـن اتخاذهـا مـن قبـل الطفـل و/أو املـوكل برعايتـه، والعمـل مـع أشـخاص 	

آخريـن معروفـن لـألرسة / الطفـل لضامن سـالمتهم، وإرشاك لجان / شـبكات حامية الطفـل، وإبالغ إدارة حاميـة األرسة )أنظر 
تفاصيـل إجـراءات إدارة حاميـة األرسة أدنـاه(، وإبـالغ األمـن العـام )يف حالـة االعتـداء الجسـدي عـى الطفـل من قبل شـخص 

مـن خـارج نطـاق األرسة(، ووضـع الطفـل مـع أرسة أخـرى أو يف موقـع آخـر، أو وضـع الطفـل يف مركـز إيـواء بشـكل مؤقت؛
• يف مخيـم الزعـري، ميكـن إبـالغ الـدرك املسـئولن عـن أمـن املخيـم باملسـائل األمنيـة املتعلقـة باألطفـال )غـري حـاالت العنف 	

األرسي أو الجنـيس(.

وينبغـي عـدم إقصـاء األطفـال عـن أرسهـم بسـبب اإلهـامل و/ أو ألسـباب أمنيـة إال مـن قبـل إدارة حاميـة األرسة )أنظـر أدنـاه(. 
وعنـد إبعـاد الطفـل عـن أرستـه للحفاظ عى سـالمته، يجب وضعه مـع أحد أفـراد العائلـة إذا كان بإمكانهم توفـري الرعاية والدعم 
لـه. متتلـك إدارة حاميـة األرسة الصالحيـة يف وضـع الطفـل مـع فـرد آخـر مـن أفـراد األرسة بنـاءاً عى توصيـات الباحـث االجتامعي 
)مـن دون اإلحالـة إىل قـايض األحـداث(. وتؤخـذ آراء الطفـل يف االعتبـار عنـد اتخـاذ القـرارات املتعلقـة بنقلـه للعيـش مـع أحـد 
أفـراد األرسة. أمـا إذا دعـت الحاجـة إىل نقـل الطفـل مـن ترتيبـات الرعايـة الحاليـة ووضعـه يف مأوى أو مـع أرسة حاضنـة، يتوجب 
يف مثـل هـذه الحالـة الحصـول عـى موافقـة قـايض األحـداث. كـام ميكـن للمكلفـن بحضانـة الطفـل بشـكل احتياطي توفـري إقامة 
آمنـة يف املسـتقبل طاملـا تلقـوا التدريبـات الالزمـة. وملزيد مـن التفاصيل، ميكـن االطالع عى إجـراءات العمل املوحـدة لألطفال غري 
املصحوبـن واملنفصلـن عـن ذويهـم )UASC SOPs(. وأمـا بالنسـبة إلحالة األطفـال إىل مراكز اإليـواء، فينبغي أن يكـون ذلك مالذاً 

أخـري وأجـراء مؤقت.

موعة معل �اية الطفل، 2012 نسانية. مج وضاع االإ
ئ
ي اال

ن
د�ن من معاي�ي �اية الطفل �

ئ
67. احلد اال
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• تقـدم دار األمـان التابعـة ملؤسسـة نهـر األردن الرعايـة املؤقتـة لألطفـال الذيـن تعرضـوا لإلسـاءة أو اإلهـامل، حيـث تتوفـر 	
الخدمـات لألطفـال الذكـور لغايـة سـن الثانيـة عـرش واإلنـاث لغاية سـن الثالثـة عرش. ويتـم إدخـال األطفـال إىل دار األمان أو 
أحـد مراكـز اإليـواء التابعـة لـوزارة التنميـة االجتامعيـة مـن خـالل إدارة حاميـة األرسة بعد موافقـة قايض األحـداث وبناء عى 

تقريـر مراقبة السـلوك.
• ميكـن إحالـة الفتيـات املراهقـات اللـوايت تعرضن لإلسـاءة أو اإلهامل واللوايت تـراوح أعامرهن بن الرابعة عرش والسـابعة عرش 	

إىل دار الوفـاق، حيـث يـدار هـذا املـأوى مـن قبـل وزارة التنميـة االجتامعية، ولكـن ينبغي أن تتـم اإلحالة إليه مـن قبل إدارة 
حاميـة األرسة بالتعـاون مـع وزارة التنمية االجتامعية.

• يوجـد لـدى وزارة التنميـة االجتامعيـة مأويـن لـألوالد، أحدهـام يف عـامن لألطفـال الذيـن تـراوح أعامرهـم بـن الثانيـة عـرش 	
والخامسـة عـرش ، واآلخـر يقـع يف منطقـة شـفا بدران ومخصص لـألوالد الذين تراوح أعامرهم ما بن السادسـة عـرش والثامنة. 
وتقبـل أيضـاً مراكـز اإليـواء غـري املتخصصـة التابعـة لـوزارة التنميـة االجتامعيـة األوالد الناجـن مـن العنـف املبني عـى النوع 
االجتامعـي. ويجـب أن تتـم اإلحـاالت كذلـك من قبـل إدارة حامية األرسة بعد موافقـة قايض األحداث وبناء عـى تقرير مراقبة 

السلوك.
• توفـر مراكـز اإليـواء خدمـات متكاملـة لألطفـال، مبـا يف ذلـك التعليـم، والدعـم النفـيس والخدمـات الطبيـة، كـام أنهـا تسـهل 	

زيـارات أفـراد األرسة كلـام أمكـن أمكـن؛
• تقـع عـى عاتـق املحافظـن املسـئولية الرئيسـية فيـام يتعلـق بكافـة املسـائل األمنيـة يف محافظـات كل منهـم. ولهذا السـبب، 	

ميكـن إحالـة حـاالت العنـف ضـد األطفـال التي تنطوي عى مسـائل أمنية أوسـع نطاقـاً مثل النزاعـات بن العشـائر / األرس، أو 
جرائـم الـرشف إىل املحافـظ. إضافـة إىل ذلـك، قـد يختـار املوكلـون برعايـة الطفـل، يف بعض الحـاالت، اإلحالـة إىل املحافظ من 

قبـل إدارة حاميـة األرسة )أنظـر أدناه(.

5.1.2.2  إجراءات الرشطة لحاالت حامية الطفل

تتـوىل إدارة حاميـة األرسة التعامـل مـع حـاالت العنـف األرسي واإلهـامل واإلسـاءة الجنسـية ضد األطفـال والتي حدثـت يف األردن. 
لـدى إدارة حاميـة األرسة وحـدات منتـرشة يف كافـة أرجاء األردن، يف الشـامل والجنوب وعامن )أنظر امللحق التاسـع عرش ملسـارات 
اإلحالـة لحـاالت حاميـة الطفـل(. ميكـن إحالـة حـاالت العنـف األرسي، واإلهـامل، واإلسـاءة الجنسـية إىل إدارة حاميـة األرسة عنـد 
موافقـة الطفل/املـوكل برعايتـه أو عندمـا يصـب ذلـك يف مصلحـة الطفـل الفضـى )أنظـر القسـم 3.2.4(. بالنسـبة للحـاالت التـي 
تشـمل طالبـي اللجـوء أو الالجئـن، ميكـن للطفـل أو املـوكل برعايته إبـالغ إدارة حامية األرسة مبـارشة، ويف هذه الحالـة تقوم إدارة 
حاميـة األرسة بإعـالم املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن بالحالـة إذا وافـق الناجي/املـوكل برعايتـه. أمـا بالنسـبة 
للمنظـامت غـري الحكوميـة ومنظـامت املجتمـع املحـي، يوىص باإلحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة من خـالل املفوضية السـامية لألمم 

املتحـدة لشـؤون الالجئـن كلـام أمكـن وعنـد الحصول عـى موافقـة الناجن.

يتـم التعامـل مـع حـاالت االعتـداء الجسـدي ضـد األطفـال املرتكـب مـن قبـل أشـخاص مـن خـارج نطـاق األرسة من خـالل املراكز 
األمنية. 

تقـدم إدارة حاميـة األرسة خدمـات طبيـة وقانونيـة ونفسـية اجتامعيـة متكاملـة لألطفـال الناجـن مـن العنف وأرسهم عـى النحو 
التـايل )أنظـر أيضـاً القسـم 4.1.5  أعاله(:

• يأخذ موظف االستقبال املعلومات األساسية حول الحالة، مبا يف ذلك املعلومات الدميغرافية وتلك املتعلقة بنوع العنف؛	
• يُحال األطفال الذين يحتاجون إىل عالج طبي فوري  إىل املعالجة الطبية قبل مقابلتهم؛	
• تُجـري إدارة حاميـة األرسة تحقيقـاً، مبـا يف ذلـك املقابـالت مـع الطفـل وأفـراد األرسة وغريهـم من الشـهود واملعتـدي املزعوم، 	

عندمـا يكـون ذلـك مناسـباً. وتكـون املقابـالت صديقة للطفل تأخذ يف االعتبار سـن ومسـتوى نضـج الطفل، كام ويتم تسـجيل 
املقابـالت مـع الناجـن من األطفـال عى رشيـط فيديو؛
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• يتـم التعامـل مـع كافـة الحـاالت بشـكل رسي وتؤخـذ املوافقـة املسـتنرية مـن املـوكل برعايـة الطفـل عندمـا يكـون ذلـك يف 	
مصلحـة الطفـل الفضـى؛

• يُحال األطفال، وعند اللزوم املعتدي املزعوم، إىل الطب الرشعي لجمع األدلة؛	
• ميكـن للباحثـن االجتامعيـن إجـراء زيـارة / دراسـة اجتامعيـة لـألرسة وميكنهـم أيضـاً توفـري الخدمـات النفسـية االجتامعيـة 	

والوسـاطة األرسيـة لـكل مـن الطفـل واألرسة؛
• ميكن إلدارة حامية األرسة إحالة الحالة إىل املحافظ لتوقيع املعتدي عى تعهد بعدم إيذاء الطفل؛	
• ميكـن إلدارة حاميـة األرسة إبعـاد الطفـل عـن األرسة ووضعـه يف الرعايـة البديلـة عنـد الـرضورة  للحفاظ عى  سـالمته كام هو 	

موضـح أعاله؛
• تتواصل إدارة حامية األرسة مع القسم األمني املعني لتوقيف أو استجواب أو اعتقال املعتدين املزعومن؛	
• ميكـن إلدارة حاميـة األرسة إحالـة الحالـة إىل القضـاء عنـد الحاجة )أنظر أدناه ملزيـد من املعلومات حول كيفيـة إحالة الحاالت 	

إىل القضاء(؛
• بالنسـبة لألطفـال دون سـن الخامسـة عـرش، يكـون لوالـد الطفـل أو الـويص عليـه الحـق يف اتخـاذ القـرار بتوجيـه االتهام ضد 	

املعتـدي أم ال. أمـا بالنسـبة لألطفـال الذيـن تزيـد أعامرهـم عـن الخامسـة عـرش، فيمكنهـم أيضاً توجيـه االتهام ضـد املعتدي 
وفقـاً لقانـون العقوبـات )لحـاالت العنـف الجنـيس و/أو االعتداء الجسـدي(؛

• تقـوم إدارة حاميـة األرسة مبتابعـة األمـور املتعلقـة بسـالمة ورفـاه الطفـل وضـامن إمكانيـة الوصـول إىل خدمـات الرعايـة 	
النفسـية. الطبيـة والطـب الرشعـي والخدمـات  االجتامعيـة والخدمـات 

االعتداء الجسدي أو الجنيس )جرمية( املرتكب ضد األطفال:

• ميكـن للناجـن أو املوكلـن برعايتهـم، يف الحـاالت الجنائيـة، أن يقـرروا ما إذا كانـوا يرغبون يف تقديم شـكوى أم ال ضد املعتدي 	
املزعـوم. فـإن تقدموا بالشـكوى، يتم إتباع اإلجـراءات القضائيـة املبينة أدناه؛ 

• وإن مل يرغبـوا يف رفـع شـكوى، تقـوم إدارة حاميـة األرسة بإحالـة الحالـة إىل املدعي العـام الذي يقرر بدوره ما إذا كان سـيحيل 	
الحالـة إىل إجـراءات املحكمـة أم ال. وميكـن اسـتخدام اإلفـادة / املقابلة املسـجلة من قبل املدعي العـام يف القضية؛

• وهكـذا، تُحـال جميـع حـاالت االعتـداء الجسـدي األرسي ضـد األطفـال واالعتـداءات الجنسـية ضـد األطفـال إىل املدعـي العام 	
مـن قبـل إدارة حاميـة األرسة.

العنف الجسدي ضد األطفال واملرتكب من قبل أحد أفراد األرسة الذي ال يشكل اعتداءا جسدياً )جنحة(:

• إذا أفـاد تقريـر الطـب الرشعـي بـأن الطفل قـد تعرض لعنف أسـفر عن كدمـات أو إصابات، تقـوم إدارة حاميـة األرسة بإحالة 	
الحالـة إىل املدعـي العـام، بـرصف النظر عن رغبـات الطفل / املـوكل برعايته؛

• إذا أشـار تقريـر الطـب الرشعـي إىل عـدم وجـود أّي  كدمـات أو إصابات، عندهـا يُعطى الطفـل أو املوكل برعايتـه )إذا مل يكن 	
هـو الطـرف املسـيئ( الخيـار بــ أ- اإلحالة إىل الباحـث االجتامعي للوسـاطة األرسية؛ ب- اإلحالـة إىل املحافـظ لتوقيع املعتدي 
عـى تعهـد بعـدم اإلسـاءة إىل الطفـل مجـدداً؛ ج- توجيـه االتهام ضـد املعتدي املزعـوم. تؤخـذ آراء الطفل يف االعتبـار يف كافة 
القـرارات املتعلقـة بحالتـه ويتـم الحصـول عـى املوافقـة املسـتنرية من املـوكل برعايـة الطفل أو مـن الطفل نفسـه إذا ما تبن 
أنـه يف السـن ومسـتوى النضج املناسـبن إلعطـاء املوافقة. عندما ال يكـون بإمكان الطفـل إعطاء املوافقة املسـتنرية و/أو عندما 
ال تتوفـر موافقـة الشـخص املـوكل برعايتـه، يسـتطيع الباحـث االجتامعـي التابع لـوزارة التنميـة االجتامعيـة املوافقـة بالنيابة 

عـن الطفل. 
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5.1.2.3   اإلجراءات القضائية لحاالت حامية الطفل

ُحـال حـاالت العنـف ضد األطفـال إىل املحكمة الجنائية املختصة، حيـث تنعقد املحكمة بصفتها محكمة أحـداث وتطبق اإلجراءات 
الخاصـة باألحـداث وفـق قانـون األحـداث.. وهـذا يشـمل األطفال الذيـن ينبغـي إقصائهم عن أرسهم بسـبب العنف أو اإلسـاءة أو 
اإلهـامل أو األطفـال الذيـن يحتاجـون للرعايـة البديلـة خـارج إطـار أرسهم املمتدة )سـواء كان ذلـك يف مراكز اإليـواء أو لدى األرس 

الحاضنة(.
وتشمل اإلجراءات الخاصة الصديقة للطفل: 

• تسـجيل املقابـالت مـع األطفـال يف إدارة حاميـة األرسة التـي تسـتخدم كدليـل يف املحكمـة يك ال يضطـر الطفـل إىل إعـادة رسد 	
تفاصيـل اإلسـاءة أو حتـى الذهـاب إىل املحكمة؛

• إجراء جلسات االستامع لألطفال يف غرف خاصة مع الحرص عى ضامن الخصوصية يف جميع األوقات؛	
• التشاور مع الطفل فيام يتعلق بخيار العدالة القانونية وتوعيته بشأن الخدمات املتاحة وحدودها؛	
• أخـذ حقـوق الطفـل واحتياجاتـه وآرائـه ومشـاعره بعـن االعتبـار وبـذل كل الجهـود لتمكـن الطفـل مـن التعبـري عـن نفسـه 	

واملشـاركة يف عمليـة صنـع القـرار.

تُعنـى املحكمـة الرشعيـة بكافـة أحكام قانـون األحوال الشـخصية املتعلقة بحاالت حامية الطفـل مبا ذلك الرعايـة والطالق واملرياث 
والوصايـة. واملحكمـة الرشعيـة مسـئولة كذلـك عـن توفـري حـق الوصايـة لـألرس الحاضنـة أو ألفـراد األرسة الذيـن يقدمـون الرعايـة 

لألطفـال املنفصلن عـن ذويهم. 

5.1.2.4  املساعدة القانونية يف حاالت العنف ضد األطفال

تتوفـر املسـاعدة القانونيـة يف حـاالت حاميـة الطفـل عندمـا: يرغـب الطفـل / املـوكل برعايتـه مقاضـاة املعتـدي أو عندمـا تحـال 
القضيـة إىل املحكمـة مبوجـب قـرار املدعـي العـام؛ يف الحـاالت املتعلقة باألحوال الشـخصية )الوصايـة، الطالق، الـخ ...(؛ أو يف حالة 
األرس الحاضنـة أو رعايـة أحـد أفـراد األرسة لألطفـال املنفصلـن عـن ذويهـم والذيـن يرغبـون يف الحصـول عـى الوصايـة القانونيـة 

لألطفـال املنفصلـن عـن ذويهـم / الـويص القانوين. 
يجب أن تضمن املساعدة القانونية ما يي: 

• تزويـد الناجـن مـن األطفـال واملوكلـن برعايتهـم، إذا لـزم األمـر، باملعلومـات والتشـاور معهـم بشـأن اإلجـراءات القانونيـة 	
والقضائيـة وتوعيتهـم بالخدمـات املتاحـة ومنافعهـا وحدودهـا؛

• أخـذ حقـوق الطفـل واحتياجاتـه وآرائـه ومشـاعره بعـن االعتبـار وبـذل كل الجهـود لتمكـن الطفـل مـن التعبـري عـن نفسـه 	
واملشـاركة يف عمليـة صنـع القـرار؛

• ُمرافقة الطفل إىل كافة إجراءات املحكمة، مبا يف ذلك جلسات ما قبل املحاكمة، واملحاكمة وجلسة النطق بالحكم؛	
• توفري التمثيل القانوين أمام املحكمة؛	
• كلـام أمكـن، ينبغـي ملقدمـي املسـاعدة القانونيـة وغريهـم ممـن يقدمـون الدعـم لحـاالت حاميـة الطفـل تغطيـة املصاريـف 	

املتعلقـة برسـوم املحكمـة وتأمـن املواصـالت مـن وإىل املحكمـة يف موعـد جلسـات االسـتامع. يجـب إبـالغ الطفـل / املـوكل 
برعايتـه عـن أي تكاليـف قـد ترتـب عليهـم منـذ البدايـة.

تشـمل الجهـات الفاعلـة يف مجـال الخدمـات القانونيـة واملعنيـة بحـاالت حامية الطفـل كل من: املفوضية السـامية لألمـم املتحدة 
لشـؤون الالجئـن، ومؤسسـة أرض – العـون القانـوين، وميـزان، ونقابـة املحامـن األردنيـن. ينبغـي إحالـة األطفـال الالجئـن ممـن 
يحتاجـون إىل املسـاعدة القانونيـة إىل املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن أوالً، والتـي بدورهـا تقـوم بإحالتهم إىل 
مؤسسـة أرض – العـون القانـوين الرشيكـة لهـم التـي تقـدم املسـاعدة القانونية املجانيـة أو إىل نقابـة املحامن األردنيـن التي توفر 
التمثيـل القانـوين أمـام املحكمـة. تقـدم أيضـاً كل مـن منظمـة أرض – العـون القانـوين وميـزان ونقابـة املحامن األردنين املسـاعدة 

القانونيـة لالجئـن غـري املسـجلن واألطفـال األردنيـن، مبـا يف ذلـك تقديم املشـورة القانونيـة والوسـاطة والتمثيـل القانوين.
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5.1.3  األطفال الذين هم في نزاع مع القانون

ميكـن لألطفـال الالجئـن واألطفـال مـن املجتمعـات األردنيـة املُضيفـة أن يكونـوا يف نـزاع مـع القانـون األردين وذلـك ملجموعـة من 
األسـباب. وبينـام يعتـر عـدد األطفـال الالجئـن الذيـن هم يف نـزاع مع القانـون محـدوداً، إال أّن هناك أعـداداً متزايدة مـن األطفال 
السـورين الالجئـن – وخاصـة الفتيـان املراهقـن – الذيـن قـد مثلوا أمـام محكمة األحـداث ملجموعة مـن الجرائم. ووفقـاً التفاقية 
حقـوق الطفـل68 وقانـون األحـداث األردين، ينبغـي تطبيق إجـراءات قانونية خاصة لألطفـال الذين هم يف نزاع مـع القانون. وتجري 

حاليـاً مراجعـة لقانـون األحـداث األردين لجعله أكـر مواءمة للمعايـري الدولية.

الحسد األدىن لسسن املسسئولية الجنائيسة: إن الحـد األدىن لسـن املسـئولية الجنائيـة يف األردن هو سـبع سـنوات. ومع ذلـك، ال ميكن 
إصـدار الحكـم عـى األطفال من سـن السـابعة وحتـى الثانية عرش.

االعتقسال والتحقيسق: يتـم عـادة اعتقـال األطفـال الذيـن هـم يف نـزاع مـع القانـون مـن قبـل الرشطـة العاديـة. يف مخيـم الزعري 
وشـامل عـامن، ينبغـي إحالـة مثـل هـذه الحـاالت إىل إدارة رشطة األحـداث املختصة يف التعامل مـع األطفال الذين هـم يف نزاع مع 
القانـون. وينبغـي أن يتواجـد أثنـاء االسـتجواب أحـد الوالديـن / املـوكل برعايـة الطفـل أو محام أو شـخص آخر موثوق بـه. وإذا مل 
يتوفـر أّي مـن هـؤالء، ينبغـي أن يتواجـد ضابط مراقبة السـلوك69 فوجود شـخص موثوق بـه يعتر أمراً مهامً لضـامن حامية حقوق 

الطفـل أثنـاء االسـتجواب، والسـيّام الحـق يف عدم مامرسـة الضغط مـن أجل انتـزاع االعراف.70

ينبغسي لسكل مسن يعلسم بوجسود أطفسال معتقلسن أو موقوفسن إبسالغ إدارة رشطسة األحسداث عسى الفسور إذا كانست متوفرة 
يف منطقتهسم. ويف حساالت اعتقسال أو احتجساز األطفسال الالجئسن، يجسب إبسالغ املفوضيسة السسامية لألمسم املتحدة لشسؤون 
الالجئسن فسوراً لحاميسة الطفسل ومتثيلسه قانونيساً. أنظسر مسسارات اإلحالسة لحساالت حاميسة الطفسل للحصسول عسى تفاصيسل 

االتصسال. تقسوم إدارة رشطسة األحسداث بدورهسا بإعسالم اليونيسسيف بحساالت بتوقيسف / اعتقسال األطفسال الالجئسن.

التحويسل: تشـجع إدارة رشطـة األحـداث تحويـل األطفـال الذيـن هم يف نزاع مـع القانون عن نظـام القضاء الرسـمي يف األردن. كام 
أن اتفاقيـة حقـوق الطفـل )CRC(، كغريهـا مـن املعايـري الدوليـة،  تشـجع التحويـل71 )إال أّن القانـون األردين ال يسـمح للرشطة أو 
املدعـي العـام أو املحاكـم بعـدم التحقيـق يف أو مالحقـة الجرائـم  بسـبب درجة خطورتها أو ألمـور تتعلق مبصلحـة الطفل الفضى. 
مـع ذلـك، ففـي الحـاالت التـي تتطلـب تقديم شـكوى من قبـل الطرف املتـرضر )مبا فيها الجنـح مثل أشـكال االعتـداء الخفيفة72(، 
تشـجع إدارة رشطـة األحـداث الوسـاطة مـن قبل طرف ثالـث )أنظر نظام العدالة غري الرسـمي أدنـاه( بن الضحيـة وأرسة املعتدي. 

ويف حـال نجـاح الوسـاطة تتيـح لوائـح العفـو املجال أمام إغـالق القضية  وتحويـل األطفال عن اإلجـراءات القضائية الرسـمية. 

التوقيسف لسدى الرشطسة: وفقـاً لقانـون األحـداث، للقضـاء فقط السـلطة بإصـادر أمر باحتجـاز األطفال. ومـع ذلك، غالبـاً ما يبقى 
األطفـال املعتقلـن موقوفـن لـدى الرشطـة ملـدة تصـل إىل 24 سـاعة قبـل عرضهـم عـى املدعـي أو قبـل إطـالق رساحهـم. ويكـون 
األطفـال الذيـن هـم يف نـزاع مـع القانـون أكـر ضعفـاً وأكـر احتياجـاً للحاميـة خالل األربـع وعـرشون سـاعة األوىل بعـد االعتقال. 
وينبغـي فصـل األطفـال عـن البالغـن عندمـا يكونـون قيـد التوقيـف وال يجـوز تكبيلهـم إال إذا اعتُـر ذلك رضوريـاً ألسـباٍب أمنيٍة.

مم املتحدة حول حقوق الطفل
ئ
68. اتفاقية اال

ت، املادة 15 69. قانون العقو�ج
ت, املادة 208 70. قانون العقو�ج

71. اتفاقية حقوق الطفل، 1989،  املادة. 40.3 ب 
ن 333-334 ت، املاد�ت 72. قانون العقو�ج
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التمثيسل القانسوين: للمشـتبه بهـم، مبـن فيهـم األطفـال، الحـق يف الحصـول عـى محـام ميثلهـم أثنـاء التحقيـق73 . ومع ذلـك، تبدأ 
مرحلـة التحقيـق مـن قبـل املدعـي العـام74 . ويسـمح ملحامـي الدفـاع بالتواجد أثناء مرحلـة التحقيـق واملحاكمـة إال أن األمر ليس 

إلزاميـا 75ً . تقـدم املنظـامت التاليـة املسـاعدات القانونيـة املجانية:

• ميكـن لألطفـال الالجئـن الذيـن هم يف نزاع مـع القانون تلقي املسـاعدة القانونية املجانيـة والتمثيل القانـوين املجاين من خالل 	
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن، ونقابـة املحامـن األردنيـن )انظـر القسـم 4.2.1.3 ملزيد مـن التفاصيل(. 
وينبغـي إحالـة جميـع األطفـال الالجئـن الذين هم يف نـزاع مع القانـون إىل املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئن 

أوالً، والتـي بدورهـا تضمـن توفري التمثيـل القانوين لهم.
• بالنسبة لألطفال غري الالجئن, توفر ميزان )MIZAN( العون واملساعدة القانونية لألطفال الذين هم يف نزاع مع القانون.	

نظسام العدالسة غسر الرسسمي / العسريف: غالبـاً مـا يتـم اللجـوء إىل حـل النزاعات من خـالل آليـات العدالة غـري الرسـمية / العرفية 
مـن قبـل األطفـال ممـن هـم يف نزاع مـع القانون واملوكلن برعايتهم.  وبحسـب القانـون األردين، ينبغي أن تتم هـذه اإلجراءات من 
خـالل نظـام العدالـة الرسـمي وال تعتـر رشعيـة إن مل توافـق عليهـا املحكمـة. تهـدف هذه اآلليـات يف الغالب إىل اسـتعادة السـالم 
االجتامعـي ومحاولـة تفـادي االنتقـام بـدالً مـن إجـراء تقييم عـادل للوقائـع، أو معاقبة سـلوك األفراد. ال يكـون األطفال غالبـاً طرفاً 
يف هـذه اإلجـراءات، كـام أنهـم أيضـاً ال يتأثـرون بشـكل مبارش بنتائج العمليـة، والتي غالباً ما تكون عى شـكل تعويـض مادي يدفع 
لـألرس املتـرضرة. وبالنسـبة لألطفـال غـري املصحوبـن، تكـون إمكانيـة وصولهـم للنظـام غري الرسـمي صعبـة للغاية كونهـم يفتقرون 
إىل التمثيـل والدعـم مـن قبـل أرسهـم. ويف حـاالت العنـف املبنـي عى النـوع االجتامعـي “والجرائـم األخالقيـة”، غالباً مـا تتعارض 
نتائـج نظـام العدالـة غـري الرسـمي مع حقـوق الطفل. ويف بعض الحـاالت, وخاصة إذا كانت سـالمة الطفل مهددة بسـبب احتاملية 
وقـوع أعـامل انتقاميـة أو “جرائـم رشف”، يـوىص بتسـليم الطفل املشـتبه به أو الطفل الضحية نفسـه للسـلطات مـن أجل الحامية 

بـدالً مـن التوجـه إىل آليات نظـام العدالة غري الرسـمي.

الكفالسة : ينبغـي اإلفـراج عـن كل طفـل يُشـتبه بارتكابـه جنحة ما مـن التوقيف السـابق للمحاكمة إذا قـام بتوفري سـند الكفالة76.
ويف حالـة وقـوع جنايـة مزعومـة )االعتـداء الجسـدي أو الجنـيس، عـى سـبيل املثـال( يُسـمح بالكفالة فقـط إذا ما توافـرت ظروف 
خاصـة يف القضيـة. وتَطلـب عـادة السـلطات من املـوكل برعاية الطفـل تقديم الكفالـة الالزمة واسـتالم الطفل من مـكان التوقيف. 
ويف بعـض الحـاالت، مُتنـح الكفالـة فقـط إذا تـم التوصـل إىل تسـوية مع مقدم الشـكوى، مـام يضع ضغوطاً عى املشـتبه بـه للجوء 
إىل آليـات العدالـة غـري الرسـمية. ويف أغلـب األحيـان، ميكـن تجنـب التوقيـف قصري األمـد عندما يرغـب أو يتمكن املوكلـن برعاية 
الطفـل مـن اسـتالمه عـى الفـور مـن املركز األمنـي أو من مركـز التوقيـف. وهناك حـاالت يبقى فيها األطفـال رهـن التوقيف لعدم 

وجـود مـكان آخـر لهـم ميكنهـم املكـوث فيـه، أو ألنـه ال ميكنهم العـودة إىل املوكلـن برعايتهـم أو ال ينبغي لهـم عمل ذلك. 

التوقيسف السسابق للمحاكمسة: إذا رفضـت الكفالـة، يوقـف الطفـل بنـاءاً عـى قـرار مـن املدعـي العـام. ويوجـد يف األردن ثالثـة 
مراكـز توقيـف لألحـداث، اثنـان للبنـن )اربـد وعـامن - طربـور( وآخـر للبنـات يف عـامن. وال ميكـن توقيـف األطفـال الذيـن تقـل 
أعامرهـم عـن اثنـي عـرش عامـاً قبل املحاكمـة. وينطبق األمـر ذاته عى األطفـال الذين يُشـتبه يف ارتكابهـم مخالفـة إدارية. وميكن 
توقيـف األطفـال املشـتبه بارتكابهـم جنحـة مـا ملـدة تصـل إىل شـهرين بأمـر مـن النائـب العـام77، إضافة إىل شـهرين آخريـن بأمر 
مـن املحكمـة78  وميكـن توقيـف األطفـال املشـتبه بارتكابهم جناية ما ملدة تصل إىل سـتة أشـهر بأمـر من املدعـي العام79إضافة إىل 
مـدة تصـل إىل شـهرين آخريـن بأمـر مـن املحكمـة80 بعـد توجيـه االتهـام وحتى نهايـة املحاكمـة، وذلك بأمر مـن النائـب العام.81

ت، املادة 4  73. قانون العقو�ج
ت، املادة 43 ، 63.1 ، 100 ب1  74. قانون العقو�ج

ت، املادة 208 75. قانون العقو�ج
حداث 

ئ
ن للحضور إذا ما �ت االستدعاء. املادة 16 من قانون اال 76. إيداع املال ك�ن

ت، املادة 114/1  77. قانون العقو�ج
ت، املادة 114/4  78. قانون العقو�ج
ت، املادة 114/1  79. قانون العقو�ج
ت، املادة 114/4  80. قانون العقو�ج
ت، املادة 134/2  81. قانون العقو�ج
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املحاكمسة والنطسق بالحكسم: ينـص القانـون األردين عـى عقوبـاٍت أقـل شـدة لألطفـال مـن تلـك التـي تصدر بحـق البالغـن. فالحد 
األقـى لعقوبـة السـجن لألطفـال يف سـّن الخامسـة عـرش فأكـر هـي اثني عرش سـنة. وبالنسـبة لألطفال من سـن الثانيـة عرش إىل 
الرابعـة عـرش، تصـل عقوبـة السـجن القصوى إىل عرش سـنوات82 تكـون التدابري غري االحتجازيـة متاحة يف حاالت الجنـح والجنايات 
األقـل خطـورة مثـل األحـكام مـع وقـف التنفيـذ وأوامـر اإلرشاف والغرامـات83 وال يجـوز تطبيق عقوبـة االحتجاز عـى األطفال من 
سـن السـابعة إىل الحاديـة عـرش، ولكـن ميكـن فقـط إصـدار أمر بوضـع الطفل مـع أحد الوالديـن، أو الـويص، أو يف مؤسسـة رعاية، 
أو تعيـن موظـف مراقبـة السـلوك لـإلرشاف عليه84 كـام يتمتع محامي الدفـاع85 بحقوق الدفاع األساسـية, مثل الحق يف اسـتجواب 

الشـهود86  واسـتدعاء الشـهود للدفـاع وعمل نسـخ من ملـف القضية87.

تنفيسذ الحكسم باالحتجساز: ميكـن زيـارة األطفـال املحرومـن مـن حريتهم من قبـل املوكلـن برعايتهـم وأقاربهم بشـكل منتظم. كام 
ويتمتـع األطفـال املحتجزيـن بالحقـوق األساسـية، مثـل الحـق يف التعليـم. تنـص املـادة 27/1 مـن قانـون األحـداث عـى إمكانيـة 

اإلفـراج املبكـر عـن األطفـال بعـد انقضـاء ثلث مـدة الحكـم واسـتيفاء الـرشوط األخرى. 

املسؤوليات الرئيسية للرشطة واالدعاء:

• إبـالغ الوالديـن / املـوكل برعايـة الطفـل مبـارشة بعـد االعتقـال. ويف حالـة األطفـال الالجئـن، يجـب إبـالغ املفوضيـة السـامية 	
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئن؛ 

• تسليم القضية إىل أقسام الرشطة املختصة )إدارة رشطة األحداث(، عندما يكون ذلك ممكناً، ويف أقرب وقت ممكن؛	
• التأكد من قدرة الوالدين / املوكل برعاية الطفل واملحامن وضباط مراقبة السلوك عى حضور جلسة االستجواب.	

تشمل املسئوليات الرئيسية للجهات الفاعلة اإلنسانية العامة:
 

• إبـالغ إدارة رشطـة األحـداث، حيثـام وجـدت، عـى الفـور بأي طفـل الجئ معتقـل أو موقوف وإبـالغ املفوضية السـامية لألمم 	
املتحـدة لشـؤون الالجئن بذلـك أيضاً؛

• السـعي للحصـول عـى املسـاعدة مـن محـام أو منظمـة متخصصـة يف مجـال عدالـة األحداث قبـل تنفيـذ أو اقـراح أي أعامل 	
ميكـن أن يرتـب عليهـا آثـار قانونية؛

• احـرام القوانـن ذات الصلـة، مـع األخـذ بعن االعتبـار موافقة الطفـل واملوكلن برعايته عـى أي إجراءات، إضافـة إىل املصلحة 	
الفضـى للطفل؛

• اإلملام باملخاطر التي قد تؤثر عى سالمة الطفل بسب أعامل االنتقام أو جرائم الرشف؛	
• تشـجيع األشـخاص الذين يثق الطفل بهم، السـيام املوكلن برعايته، عى حضور جلسـة االسـتجواب وزيارة األطفال املحتجزين 	

ودعـم عمليـة إعادة إدماجهم بعـد اإلفراج عنهم؛
• ميكن ملديري حاالت حامية الطفل أن ينوبوا عن األشخاص املوثوق بهم إذا مل يكن أّي منهم متوفراً؛	
• توفري الخدمات الطبية والنفسية االجتامعية أو غريها من الخدمات التي يحتاجها األطفال الذين هم يف نزاع مع القانون؛	
• اإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل ضد الالجئن إىل ضابط االرتباط يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن.	

حداث، املادة 18 و 19 
ئ
82. قانون اال

83. املرجع نفسه 
حداث، املادة 21 

ئ
84. قانون اال

ت، املادة 221/2  85. قانون العقو�ج
ت، املادة 175/2  86. قانون العقو�ج

ت، املادة 209  87. قانون العقو�ج
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املسئوليات املنوطة باملنظامت التي تقدم املساعدات القانونية

• توفري التمثيل القانوين واملساعدة القانونية يف أقرب وقت ممكن وبشكل شامل قدر اإلمكان؛	
• الحصول عى موافقة خطية من الطفل / املوكل برعايته لتمثيلهم قانونياً؛	
• إعـالم وإرشاك املـوكل برعايـة الطفـل، كلـام كان ذلـك ممكنـاً ومناسـباً، يف العمليـة وتقديـم الدعـم للطفـل. التأكـد مـن إعالم 	

الطفـل / املـوكل برعايتـه باإلجـراءات القانونيـة والخيـارات والتكاليـف واألطـر الزمنيـة والفوائد واملسـاوئ التـي تتبع مختلف 
الخيـارات القانونيـة، وأخـذ وجهـات نظرهـم يف عـن االعتبـار مبـا ينسـجم مـع تحقيـق املصلحة الفضـى للطفل؛

• إعـالم ضابـط االرتبـاط يف املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن فـوراً لـدى تـويل أي حالـة مـن حـاالت األطفال 	
الذيـن هـم يف نـزاع مـع القانـون أو عنـد تقديـم الخدمـات لهم؛ 

• إحالـة الحـاالت إىل الجهـات اإلنسـانية الفاعلـة املختصـة يف تقديـم الخدمـات الطبيـة أو النفسـية االجتامعيـة أو غريهـا مـن 	
الخدمـات عنـد الحاجـة؛

• اإلبـالغ عـن انتهـاكات حقـوق الطفـل لألطفـال الالجئن ممن هم يف نـزاع مع القانـون إىل ضابط االرتباط يف املفوضية السـامية 	
لألمم املتحدة لشـؤون الالجئن.

يحتوي الجدول أدناه  قامئة بالجهات الفاعلة التي توفر السالمة واألمن والخدمات القانونية والرشطية والقضائية:

املنظمة

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، إدارة حامية األرسة

أرض – العون القانوين )لالجئن( 
ميزان )لغري الالجئن(

املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئن/ نقابـة املحامن األردنين 
– العـون القانـوين لالجئـن )ينبغـي اإلحالـة أوالً إىل املفوضية السـامية لألمم 

املتحدة لشـؤون الالجئـن(، ميزان

إدارة حامية األرسة 

إدارة رشطـة األحـداث )شـامل عـامن والزعـري(، املراكز األمنيـة )يف املناطق 
األخرى(

دار األمـان / مؤسسـة نهـر األردن )لألطفـال دون سـن 13؛ يتـم الدخـول عن 
طريـق إدارة حامية األرسة(

وزارة التنمية االجتامعية )للفتيات املراهقات والنساء(

محكمة الجنايات )للحاالت الجنائية(
محكمـة األحـداث / قـايض األحداث )لألطفال الذين هـم يف نزاع مع القانون 

والذيـن بحاجة إىل حامية خاصة(
املحكمة الرشعية )الرعاية، الطالق، الوصاية القانونية، الخ ...(

الخدمة

الخط الحامية الساخن

العون القانوين

التمثيل القانوين

الرشطة والخدمات متعددة القطاعات 
للعنف األرسي والعنف الجنيس

الرشطة لألطفال الذين هم يف نزاع مع 
القانون

مراكز اإليواء

اإلجراءات القضائية
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5.1.4 تسجيل المواليد

لجميـع األطفـال الحـق يف الحصـول عـى اسـم مسـجل قانونيـاً، ومعـرف بـه رسـمياً من قبـل الحكومـة وفقاً للـامدة 7 مـن اتفاقية 
حقـوق الطفـل )التسـجيل، واالسـم، والجنسـية، والرعايـة(. ويفتقـر معظـم الوافديـن السـورين إىل العديـد من الوثائـق )مثل دفر 
العائلـة والهويـة الشـخصية وشـهادة الـزواج، الـخ(. ولهـذا السـبب، يواجهـون قيـوداً أو تحديـات قانونيـة محتملـة يف اسـتصدار 
شـهادات ميـالد ألطفالهـم. فالشـأن األكـر الـذي يشـغل دائـرة األحـوال الشـخصية هـو أن تتمكن مـن إثبـات الـزواج لتجنب خلط 
األنسـاب. وقـد توصلـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن إىل اتفـاق مع دائـرة األحـوال املدنية بخصـوص الحد 

األدىن مـن الوثائـق املطلوبـة وذلـك عـى النحـو التايل:

• إلزامية توفر دفر العائلة أو شهادة الزواج؛	
• إذا كان الوالد ال يحمل هوية شخصية، تعتمد الدائرة دفر العائلة فقط؛	
• إذا كانـت الزوجـة وحدهـا وتحمـل دفـر عائلـة، ميكنهـا مـع اثنـن من الشـهود أو األقارب تسـجيل الطفـل يف الدائـرة حتى لو 	

مل تكـن صورتهـا موجـودة يف دفـر العائلة؛
• إذا كان الوالـد أو األم يحمـل / تحمـل دفـر عائلـة باإلضافـة إىل وصـل يثبـت بأّن السـلطات تحتفـظ بهويتهم الشـخصية، ففي 	

هـذه الحالـة يعتـر الوصـل كدليـل ويُعتمـد بدالً مـن الهوية طاملـا كان مختومـاً من قبل السـلطات؛
• إذا كانـت العائلـة ال متلـك سـوى شـهادة املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن التي تحتـوي عى صـور للزوجة 	

والـزوج، عندهـا تقبـل الدائـرة بهـذه الوثيقـة حتـى لو مل تكـن هنـاك أي وثائق أخـرى داعمة؛
• يف حـال عـدم توفـر أّي  نـوع مـن الوثائـق، بإمـكان الزوجـن رفـع دعـوى قضائيـة لـدى املحكمـة الرشعيـة بعنـوان »تصحيـح 	

الزواج«؛ 
• يجب الحصول دامئاً عى إشعارات الوالدة الصادرة عن املستشفيات؛	
• سـتقوم الدائـرة بإرسـال أحـد موظفيهـا مرتـن يف األسـبوع إىل مخيـم الزعـري لجمـع طلبات شـهادة امليـالد ومراجعـة الوثائق 	

وتوجيـه األرس املعنيـة بشـأن اإلجـراءات، ومـن ثـم إصدار شـهادات امليالد وتسـليمها يف األسـبوع التـايل لتجنب التأخـري والغرامات؛
• ميكن لالجئن الذين يعيشون يف املجتمعات املُضيفة التوجه إىل أحد فروع دائرة األحوال املدنية يف املواقع القريبة منهم.	

يبن الجدول أدناه الجهات الرئيسية الفاعلة يف مجال تسجيل املواليد.

5.1.5  الخدمات األساسية األخرى

قـد تكـون  الحـاالت الخاصـة بحاميـة الطفـل بحاجـة إىل الخدمـات األساسـية مثـل الصحـة والتعليـم واملسـاعدة املاديـة لضـامن 
رفاههـم  وراحتهـم وسـالمتهم وأمنهـم بشـكل فـوري. يوفـر هـذا القسـم معلومـات حـول الخدمـات املقدمـة مـن قبـل القطاعات 
األخـرى الهامـة عنـد التصـدي لحـاالت حاميـة الطفـل. ويف حـاالت عمـل األطفـال، عـى سـبيل املثـال، يكـون دعـم األرس من خالل 

سـبل كسـب العيـش البديلـة أمـراً رضوريـاً ملسـاعدة الطفـل يف العـودة إىل املدرسـة.

املنظمة

ااملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن 

دائرة األحوال الشخصية

الخدمة

معلومات عن الخدمات

إصدار شهادات امليالد
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5.1.5.1 الصحة 

تتوفـر خدمـات الرعايـة الصحيـة األوليـة والثانويـة وبعـض الخدمـات الثالثيـة لجميع الالجئن السـورين املسـجلن وذلـك مجاناً يف 
مركـز الصحـة العامـة واملستشـفيات الحكوميـة )يكـون التحويـل إىل مراكـز الصحـة العامة أمـراً متطلباً باسـتثناء حـاالت الطوارئ(.

يتوجـب عـى املريـض / املريضـة إبـراز شـهادة التسـجيل الصادرة عـن املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئـن للتمكن 
مـن الحصـول عـى الخدمـات بـدون رسـوم. وتجـدر اإلشـارة إىل أنـه يف حـال انتهـاء فـرة صالحيـة شـهادة التسـجيل الصـادرة عـن 
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئن، سـيتوجب عى الالجئ دفع أجور الخدمة بحسـب التعرفـة املخصصة لألجانب.

ميكـن للسـورين غـري املسـجلن الحصول عـى الخدمات األوليـة وبعض الخدمـات الثانوية من خـالل العيادات الرشيكـة للمفوضية 
السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئن.

بالنسـبة لحـاالت الطـوارئ لالجئـن السـورين غـري املسـجلن، وكذلـك العراقيـن وغريهـم مـن الجنسـيات األخـرى، فسـوف تغطي 
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن تكاليـف العـالج الالزمة السـتقرار حالة املريـض )للحـاالت الطارئـة الحقيقية( 
وذلـك يف حـال قـام املريـض أو شـخص آخـر ينوب عنـه بإخطـار الكاريتاس  أو جمعيـة العـون الصحـي األردين )JHAS( خالل مدة 

أقصاها 48 سـاعة.

تُقـدم خدمـات التطعيـم والرعايـة السـابقة للـوالدة ورعايـة مـا بعـد الـوالدة مجانـاً يف مراكـز الصحـة الحكوميـة بغـض النظـر عن 
تسـجيل. حالة 

تشمل الخدمات الطبية األساسية لحاالت حامية الطفل ما يي:

• الحصول عى خدمات الرعاية الصحية األولية؛	
• عالج اإلصابات؛	
• الحصول عى خدمات الصحة النفسية والخدمات النفسية االجتامعية؛	
• اإلحاالت إىل الخدمات املتخصصة األخرى ذات الصلة؛	
• التدخالت الالزمة إلنقاذ حياة األطفال املصابن / الجرحى والعمليات الجراحية؛	
• التطعيم والعالج من األمراض املعدية؛	
• التوثيق الطبي؛	
• متابعة الرعاية.	

يتعـن عـى مديـري برامـج الرعايـة الصحيـة التأكد من توفـر الرعاية الصحيـة لألطفال املعرضن لخطر اإلسـاءة، والعنـف، واإلهامل 
واالسـتغالل. وهـذا قـد يتضمـن األطفـال املوجوديـن يف الرعايـة البديلـة، واألطفـال الذيـن فقـدوا مقـدم رعايـة أو أكـر  ومقدمـي 

الرعايـة مـن األطفـال واألطفال الذيـن يرأسـون األرس، واألطفـال ذوي اإلعاقة.

يتعن عى مدراء الصحة اآليت:

• تحديـد ومعالجـة العوائـق املختلفـة التـي تحـول دون وصـول الفتيـات والفتيـان إىل الخدمـات وتصميـم خدمـات توعويـة 	
لألطفـال؛

• تعزيـز أو تكييـف أو تطويـر إجـراءات صديقـة لألطفـال شـاملة لإلعاقـة مـن أجـل إدخـال ومعالجـة وترسيـح األطفـال غـري 	
املصحوبـن؛
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• ضـامن تدريـب العاملـن يف املجـال الصحـي عـى تدابـري حاميـة الطفـل األساسـية املرتبطـة بعملهـم، مبـا يف ذلـك الوقايـة من 	
االنفصـال عـن ذويهـم )مـن حيـث ضامن وجود إجـراءات متكن املوكلـن برعاية الطفل مـن البقاء مع األطفـال يف حالة اإلخالء 

الطبـي واإلدخال إىل املستشـفى(؛
• ضامن وصول األطفال األكر سناً إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ؛	
• تدريـب موظفـي الصحـة الرسيريـة )اإلكلينيكيـة( عـى الرعايـة الرسيريـة لألطفـال وتدريـب موظفـي الصحـة غـري الرسيرية 	

االحتياطيـن عـى الرسيـة وعنـارص الحاميـة للعمـل الخـاص بالعنـف الجنيس؛
• الحـرص عـى توقيـع العاملـن يف مجـال الصحة )مبـا يف ذلك العاملـن يف مجال الصحـة يف املجتمع( عى مدونة قواعد السـلوك 	

والتأكـد مـن حصولهـم عـى التدريب الـالزم فيام يتعلق بهـذه الوثيقة أو أّي سياسـة أخرى تشـمل حامية الطفل. 

ويتعن عى مقدمي الرعاية الصحية ما يي:

• االنتبـاه لعالمـات اإلسـاءة إىل األطفـال وتحديـد األطفال املتعرضن لإلسـاءة أو املعرضن لخطر اإلسـاءة وذلك بحساسـية وحذر. 	
وينبغـي أيضـاً أن يكونـوا قادريـن عـى تحديـد املسـائل األخـرى املتعلقـة بحاميـة الطفـل، مبـا يف ذلـك عمـل الطفـل، والزواج 

املبكـر، واألطفـال املنفصلـن عـن ذويهـم واألطفال غـري املصحوبن؛
• توفـري خدمـات صحيـة صديقـة للطفـل وآمنة تتسـم باالحـرام والرسيـة للضحايا مـن األطفال والناجـن من العنف، واإلسـاءة، 	

واالسـتغالل، واإلهـامل )مبـا يف ذلـك العنف املبنـي عى النـوع االجتامعي(؛
• توفري الدعم العاطفي األسايس لحاالت حامية الطفل وأرسهم مثل اإلسعافات النفسية األولية؛	
• تزويـد األطفـال ومقدمـي الرعايـة لهـم مبعلومات حـول الخدمات األخـرى املتاحة لحاالت حاميـة الطفل وفقاً ملسـارات إحالة 	

حاميـة الطفـل الـواردة يف امللحـق التاسـع عرش واإلحالـة إىل تلك الخدمات بعد الحصـول عى موافقة الطفـل / املوكلن برعايته؛
• إبـالغ إدارة حاميـة األرسة عـن حـاالت العنـف األرسي ضـد األطفـال و/ أو العنـف الجنـيس، وذلـك متشـياً مع متطلبـات اإلبالغ 	

اإللزامـي ) الـواردة يف القسـم 3.2.4 أعاله(.

يوفر الجدول أدناه قامئة مبقدمي الخدمات الصحية / الطبية:

املنظمة

اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة، جمعيـة العـون الصحـي األردنيـة، وزارة الصحـة، 
اتحـاد املـرأة األردنيـة، الكاريتـاس / املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة 
لشـؤون الالجئـن، كتـاب السـنة، الهـالل األحمـر اإلمـارايت، جمعيـة املركـز 

اإلسـالمي الخرييـة، هيئـة اإلغاثـة األردنيـة

اللجنة الدولية لإلغاثة، وزارة الصحة، جمعية الفاروق الخريية

وزارة الصحة 

معهد العناية بصحة األرسة 

الخرييـة،  اإلسـالمي  املركـز  جمعيـة  األردنيـة،  الصحـي  العـون  جمعيـة 
الكاريتـاس / املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن، وزارة 

الصحـة

جمعية العون الصحي األردنية، وزارة الصحة، الهالل األحمر اإلمارايت

الخدمة

الرعاية الصحية األولية

الرعاية الطبية املكيفة لألطفال

معالجة اإلصابات

الفحص الصحي

اإلحاالت إىل املستشفيات / الخدمات 
الصحية الثانوية

الرعاية الصحية الثانوية
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خدمات الصحة النفسية املتخصصة

تشـري التقديـرات إىل أّن نسـبة %20-10 مـن األطفـال الذين تعرضوا إلجهاد شـديد بسـبب الـرصاع العنيف والنزوح قـد يعانون من 
اضطرابـات نفسـية تـراوح بـن بسـيطة إىل معتدلة مـام يتطلب تدخالت نفسـية اجتامعية مركزة، مثل اإلسـعافات النفسـية األولية 
/ إدارة الحالـة. ومـع ذلـك، قـد يعـاين نسـبة 2 4-% مـن األطفـال مـن اضطرابـات نفسـية شـديدة وبالتـايل يحاجـون إىل خدمـات 

الصحـة النفسـية الرسيرية.

ينبغـي للجهـات الفاعلـة العاملـة يف مجـال الحاميـة إرشـاد األطفـال ممن هم بحاجـة إىل خدمات الصحة النفسـية حـول الخدمات 
املتاحـة وإحالتهـم إىل مقدمـي الخدمـات املتخصصـة بعد الحصـول عى موافقتهـم )وموافقة املوكلـن برعايتهم(. 

توفـر الهيئـة الطبيـة الدوليـة خدمـات الصحة النفسـية األولية لألطفـال يف األردن. وبالنسـبة للحاالت املعقدة التـي تحتاج إىل مزيد 
مـن التدخـل، يتم إحالـة األطفال إىل مرافـق وزارة الصحة. 

5.1.5.2 التعليم

منـذ بدايـة األزمـة، قـام رشكاء مجموعـة عمـل قطـاع التعليـم بتوفـري مسـاعدات التعليـم يف حـاالت الطـوارئ لألطفـال السـورين 
املعرضـن للخطـر. قامـت اليونيسـيف بالتعـاون مـع وزارة الربيـة والتعليـم  بضـامن اسـتفادة األطفـال السـورين مـن إمكانيـة 
االلتحـاق باملـدارس الحكوميـة يف جميـع أنحـاء البـالد مجانـاً وبغـض النظـر عـن وضعهـم أو عـن توافـر األوراق الثبوتيـة. وبانتظار 
تسـجيلهم لـدى املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن، بإمـكان األطفـال مـن الالجئـن السـورين التسـجيل مجاناً يف 

املـدارس الحكوميـة )مـن الصـف 11-1( خـالل العـام الـدرايس )-2012 2013(.

املنظمة

هانديكاب انرناشيونال، مؤسسة نور الحسن

هانديكاب انرناشيونال، مؤسسة نور الحسن
 
 

جمعية العون الصحي األردنية، هانديكاب انرناشيونال 

هانديكاب انرناشيونال  

مؤسسة نور الحسن، هانديكاب انرناشيونال 

الخدمة

خدمات إعادة التأهيل لألشخاص املعوقن

توفري الوسائل املساعدة عى الحركة 
واألطراف الصناعية

تقييم الحاجة إىل نوع الكريس املتحرك

خدمات إعادة التأهيل لألشخاص املصابن

كشف وتشخيص اإلعاقات

املنظمة

جمعية العون الصحي األردنية، الهيئة الطبية الدولية،  وزارة الصحة

هانديكاب انرناشيونال 

الخدمة

خدمات الصحة النفسية

الخدمات النفسية االجتامعية
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التعليم النظامي88:

• الحصول عى التعليم االبتدايئ النظامي املجاين يف املدارس األردنية يف املجتمع املُضيف )املراحل الدراسية 1 – 11(؛	
• توفري التعليم النظامي )املراحل الدراسية 1 – 11( لألطفال السورين يف املخيامت؛	
• تتوفر الدروس االستدراكية / دروس تقوية يف املجتمعات املضيفة )يف املفرق والرمثا وإربد وعامن( ويف املخيامت؛	
• توفري اللوازم املدرسية واملالبس األساسية لألطفال السورين األكر ضعفاً يف املجتمعات املُضيفة.	

خدمات التعليم غر الرسمي89 وغر النظامي90 يف املجتمعات املُضيفة واملخيامت:

• توفـري املهـارات الحياتيـة واألنشـطة الرفيهيـة ومهـارات محـو األميـة الوظيفيـة / دروس الحسـاب، والتعليـم غـري الرسـمي 	
للمراهقـن مـن سـن الثانيـة عـرش إىل سـن الثامنـة عـرش يف املراكـز املجتمعيـة ويف املخيـامت؛

• شـهادة وزارة الربيـة والتعليـم )التعليـم غـري النظامي( للمترسبن من املدرسـة واليافعن خارج املدرسـة املهتمن بالعودة 	  
إىل نظـام التعليـم النظامـي أو السـعي للحصـول عـى دبلـوم معـادل للصـف العـارش )مبـا يف ذلـك خيـار اإلحالـة إىل التدريب 

املهني(؛
• مهارات التدريب املهني واملهارات املولدة للدخل ومهارات محو األمية الوظيفية لربات األرس؛	
• التدريـب املهنـي الـذي يسـتهدف الالجئـن البالغـن يف عـامن, والـذي قـد يكـون أحـد خيـارات التخطيـط للرعايـة الالحقـة 	

لألطفـال غـري املصحوبـن
• تقبـل بعـض مراكـز التدريـب املهنـي يف األردن األطفال الالجئـن.  ونظراً ملحدوديـة املقاعد، ينبغي حفظهـا لليافعن الذين هم 	

يف حاجة ماسـة إىل خيارات كسـب العيش.

لجميـع األطفـال، مبـن فيهـم األطفـال ذوي اإلعاقـة، الحق األسـايس يف التعليم. تنـص املادة 24 من مقـررات اللجنـة املعنية بحقوق 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة CPRD عـى وجـوب ضـامن الدول األطـراف ملا يي:

• عـدم اسـتبعاد األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن نظـام التعليـم العـام عـى أسـاس اإلعاقـة، وعـدم اسـتثنائهم مـن التعليم األسـايس 	
املجـاين واإللزامـي، أو مـن التعليـم الثانـوي، عـى أسـاس اإلعاقة؛

• متكـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن الحصـول عـى تعليم شـامل جيـد ومجاين يف املراحـل االبتدائيـة والتعليم الثانـوي عى قدم 	
املسـاواة مـع اآلخريـن يف املجتمعات التي يعيشـون فيها؛

• توفري وتلبية متطلبات التعليم لألفراد إىل حد معقول؛ 	
• حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عى الدعم الالزم ضمن نظام التعليم العام لتيسري حصولهم عى تعليم فعال؛	
• توفـري تدابـري دعـم فرديـة فعالـة يف بيئـات تسـمح بتحقيـق أقـى قدر مـن النمو األكادميـي واالجتامعـي مبا يتفـق مع هدف 	

الدمـج الكي.

) ي ع�ش
ول إىل الصف الثا�ن

ئ
ي املدارس احلكومية )من الصف اال

ن
بية والتعل�ي � ي تقدهما وزارة ال�ت

: خدمات التعل�ي املعتمدة ال�ت 88. التعل�ي النظامي
ية وتعل�ي احلساب ودورات املهارات احلياتية، وهذه النشاطات غ�ي معتمدة  ف�ي ي تشمل نشاطات �ت

: النشاطات التعليمية املتنوعة وال�ت 89. التعل�ي غ�ي الرمسي
موعات معينة. ية مددة أو مج ، وهي ال تقترص عىل فئات معر بية والتعل�ي من قبل وزارة ال�ت

(. تشمل الفئة املؤهلت  ن بية والتعل�ي )مدته عام�ي اصة بوزارة ال�ت ي تتبع مناهج التعل�ي غ�ي النظامي احلن
دمات التعليمية املعتمدة ال�ت : احلن 90. التعل�ي غ�ي النظامي

لتعل�ي النظامي  ن مل يسبق هلم االلتحاق �ج يد عن ثلث سنوات، أو الذ�ي ن ن انقطعوا عن التعل�ي النظامية ملدة �ت مج التعل�ي غ�ي النظامي أولئك الذ�ي �ن لللتحاق ب�ج
ي 

ن
ادة الصف العا�ش املعتمدة � ادة معادلت ل�ش مج �ش �ن وا متطلبات ال�ج ن ا�ن نح املشاركون الذ�ي ، �ي ن من التعل�ي غ�ي النظامي ردن. بعد استامكل عام�ي

ئ
ي اال

ن
�

املدارس احلكومية.
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يبن الجدول قامئة مبقدمي خدمات التعليم:

5.1.5.3  املواد غر الغذائية

• تُقـدم املـواد غـري الغذائيـة لجميـع الالجئـن لـدى وصولهـم إىل مخيـم الزعـري. وميكن لالجئـن  أخذ هـذه املـواد معهم لدى 	
الخـروج مـن املخيـم بكفالة91؛

• تقـدم العديـد مـن املنظـامت يف املجتمع املضيـف املواد غري الغذائيـة املؤقتة، إال أن املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون 	
الالجئـن ال توفـر مثـل هذه املواد خـارج املخيم92؛

• ال يحتاج الالجئون للتسجيل لدى املفوضية الستالم املواد غري الغذائية من املنظامت األخرى؛	
• ال تـوزع هـذه املـواد عـى األطفـال الناجن مـن العنف أو األطفـال املنفصلن عن ذويهم بشـكل خاص، وذلـك لتجنب وصمهم 	

و/أو التسـبب بانفصالهـم عن أرسهـم أكر من ذلك؛
• ينبغـي لألطفـال غـري املصحوبـن اسـتالم هـذه املـواد مـن الـرشكاء. ومـع ذلـك، يتعـن عـى املنظـامت التأكـد مـن املفوضيـة 	

السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن بـأن األطفـال غـري مصحوبـن بالفعـل قبـل املبـارشة بتوزيـع املـواّد لهـم؛ 

املنظمة

مؤسسة إنقاذ الطفل األردنية

وزارة الربية والتعليم، اليونيسيف

كويست سكوب

املسـاعدات  مؤسسـة  لالجئـن،  الرنويجـي  املجلـس  سـكوب،  كويسـت 
الكنسـية الفنلنديـة، جمعيـة الفـاروق، الهيئـة الطبيـة الدوليـة، مؤسسـة 
التوعيـة  الدوليـة، جمعيـة حاميـة األرسة والطفـل، مركـز  الطفـل  إنقـاذ 
واإلرشـاد األرسي، جمعيـة خولـه بنـت األزور، أن بونـت بري / اتحـاد املرأة 
األردنيـة، كاريتـاس، جمعيـة املتطوعـن للخدمـة الدوليـة )AVSI(، هيئـة 
الخدمـة اليسـوعية لالجئـن، مركـز رشق عـامن الخـريي، مركـز الريمـوك - 

البقعـة، مبـادرة مدرسـتي، واليونيسـيف

مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، هيئة الخدمة اليسوعية لالجئن

كويست سكوب

الكاريتاس، مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، منظمة كري

الخدمة

الخط الساخن للحصول عى معلومات 
حول خدمات التعليم والحامية يف املدارس

التعليم النظامي

التعليم غري النظامي )لليافعن خارج 
املدارس واملترسبن من املدرسة ممن هم 

عرضة لخطر الترسب(

التعليم غري الرسمي )لليافعن خارج 
املدارس واليافعن غري املؤهلن للتعليم 

النظامي( والتوجيه مبا يف ذلك محو األمية 
/ دروس الحساب ، واملهارات الحياتية، 

واألنشطة الرفيهية.

التعليم ما قبل املرحلة األساسية

التوجيه
 

التدريب املهني

م. اليونيسيف، 2013 ن عن ذو�ي ن واملنفصل�ي طفال غ�ي املصحوب�ي
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• ينبغـي أن تتضمـن “حزمـة املسـاعدات” األوليـة لألطفال غـري املصحوبن واملنفصلن عـن ذويهم الذين يقيمون مـع األقارب أو 	
يف الرعايـة البديلـة أو الذيـن يتلقـون الدعـم للعيش املسـتقل، املـواد لألطفال املوجوديـن داخل األرس)مبا يف ذلـك أرسة املوجه 
/ املرشـد( إذا لـزم األمـر. وينبغـي تقديـم املـواد بنـاءاً عـى االحتياجـات الفرديـة لـألرس قـدر اإلمكان بـدالً من أن تكـون مجرد 

حزمـة تحتـوي عى مـواد عامة وذلـك للوقاية مـن االنفصـال الثانوي93. 
• ينبغي أن تكون املواد غري الغذائية متاحة ومالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة	

5.1.5.4  املأوى

• يحصـل الالجئـون عـى مـأوى مبـا يف ذلك الخيـام والكرافانـات يف املخيامت من خالل املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون 	
ورشكائها؛ الالجئن 

• تقـدم العديـد مـن املنظـامت غـري الحكوميـة ومنظـامت املجتمـع املحـي مسـاعدات لالجئـن لتسـديد دفعـات اإليجـار يف 	
املجتمعـات املضيفـة، ومتتلـك بعـض الجمعيـات الخريية اإلسـالمية عدداً من الشـقق السـكنية يف مواقع مختلفـة  متاحة لألرس 

الضعيفـة لـدى اإلحالـة إليها؛
• توجد أماكن إيوائية مالمئة ومتاحة لالجئن ذوي اإلعاقة.	

5.1.5.5  سبل العيش واملساعدات النقدية

• نظـراً ألّن الفقـر هـو أحـد األسـباب الجذريـة للعديـد مـن مشـاكل حاميـة الطفـل، ميكـن لرامـج املسـاعدات النقديـة وسـبل 	
العيـش أن تلعـب دوراً هامـاً يف التصـدي ملختلـف حـاالت حاميـة الطفل، وخاصة عمل األطفـال أو الزواج املبكـر أو األرس التي 

ترعـى األطفـال املنفصلـن عـن ذويهـم أو األطفـال غـري املصحوبـن أو األطفـال املترسبن مـن املدارس؛
• توجـد يف املخيـم خطـة “املـال مقابل العمل” التي تسـتهدف حاليـاً البالغن، حيث يتم توظيف األشـخاص عى أسـاس التناوب 	

لضـامن حصـول الجميـع عـى فرصـة. وما زالت خطـة ’’النقد مقابل العمـل‘‘ تطبق عى نطاق ضيـق يف املجتمع94؛
• تقدم 	 وهناك قيود عى توظيف السورين يف املجتمع املُضيف كونهم ملزمن بالحصول عى تصاريح للعمل95؛ 

املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن وغريها مـن الرشكاء املسـاعدات النقدية لدعـم األرس الضعيفة يف تسـديد 
دفعـات اإليجـار، كـام تقـدم املنـح واملشـاريع االقتصاديـة الصغـرية ومسـتلزمات االسـتعداد لفصـل الشـتاء والتعليـم ورسـوم 
الدراسـة وغريهـا مـن االحتياجات األساسـية األخرى. وتسـتند هذه املسـاعدات إىل تقييـم وضع األرسة، وميكـن متديدها إذا لزم 

األمـر بنـاءاً عـى تقييـم املصلحـة الفضـى للطفل96؛
• ينبغـي أن تتوفـر برامـج املـال مقابـل العمـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة كـام ينبغـي إرشاكهـم يف مخططـات املسـاعدات املاليـة 	

والعمل؛ 
• توفـر املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئن ورشكائها املسـاعدات النقدية الطارئة )مرة واحدة( لالجئن املسـجلن 	

حديثاً؛
• لتقديـم املسـاعدات النقدية، تشـرط املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئن وبعض الرشكاء تسـجيل الالجئن لدى 	

املفوضيـة. وبعـد تسـجيلهم، يتـم تقييمهـم وفقاً للمعايـري لتحديد ما إذا كانـوا مؤهلن للحصول عى املسـاعدات النقدية؛
• يقـدم بعـض الـرشكاء )أنظـر أدنـاه( مسـاعدات نقديـة لالجئن غري املسـجلن واملجتمعـات األردنيـة املُضيفة الضعيفـة؛ كام أّن 	

املسـاعدات النقديـة متاحـة أيضـاً للضعفـاء مـن األردنيـن، السـيام األيتام وذلك مـن خالل صنـدوق الزكاة ومنظـامت املجتمع 
املـدين األخرى؛

• ميكـن لحـاالت حاميـة الطفـل أن تكـون مؤهلـة للحصـول عـى املسـاعدات النقديـة مـن املفوضيـة وغريهـا مـن الـرشكاء إذا 	
اسـتوفت املعايـري املحـددة؛

93. املرجع نفسه
94. املرجع نفسه
95. املرجع نفسه

قليمية لسور�ي 2013، املفوضية  م. اليونيسيف، 2013؛ خطة االستجابة االإ ن عن ذو�ي ن واملنفصل�ي طفال غ�ي املصحوب�ي
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• ينبغـي تقديـم املسـاعدات النقديـة لحـاالت حاميـة الطفـل فقـط كجزٍء مـن برنامج أوسـع، للتأكد من اسـتيفاء هـذه الحاالت 	
للمعايـري املحـددة وتلقـي مسـاعدات مامثلـة لفئـات أخـرى ضعيفـة. وال ينبغي إنشـاء الرامج التـي توفر املسـاعدات النقدية 
أو املـأوى لحـاالت حاميـة الطفـل عـى وجـه الخصوص )مثل األطفـال غري املصحوبن( وذلـك لتفادي وصم أو تشـجيع األطفال 

أو اآلبـاء / املوكلـن برعايـة الطفـل عـى االدعاء بأنهـم منفصلن أو قد تعرضـوا للعنف؛ 
• تشـمل إجـراءات العمـل املوحـدة لألطفـال غـري املصحوبـن واملنفصلـن عـن ذويهـم مسـائل محـددة  تتعلـق بسـبل العيـش 	

ملقدمـي الرعايـة لألطفـال غـري املصحوبـن واملنفصلـن عـن ذويهـم؛

يبن الجدول أدناه قامئة مبقدمي الخدمات:

5.1.5.6 املواد الغذائية والوقود واملاء

• يحق لجميع الالجئن يف املخيامت الحصول عى الحصص الغذائية97؛	
• يف املجتمـع املُضيـف، يوفـر برنامسج األغذيسة العاملي )WFP( قسـائم للحصول عى الحصـص الغذائية، ويعتـر جميع الالجئن 	

املسـجلن مؤهلن لذلك؛98
• يتم توفري املاء والوقود للطهي والتدفئة لالجئن الذين يعيشون يف املخيامت؛	
• ال تُقـدم املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئن حاليـاً مثل هذه الخدمـات يف املجتمع املُضيف، وإمنـا يقدم بعض 	

الرشكاء املسـاعدات املوسمية.99
• يجب ضامن توفري مواد غذائية مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة بحسب احتياجاتهم.	

املنظمة

اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة، ان بونت بـري، اتحاد املرأة األردنية، مؤسسـة إنقـاذ الطفل الدولية، 
الشـعاع لتنميـة املرأة والطفـل )يف املجتمعات املضيفة(

اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة، مؤسسـة إنقـاذ الطفـل الدولية، اللجنـة الدولية ملسـاعدة الالجئن، 
مركـز التوعيـة واإلرشـاد األرسي، كري انرناشـيونال، املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون 
الالجئـن، هيئـة الخدمة اليسـوعية لالجئـن، ميد إيـر )Medair(، والوكالة السـبتية للتنمية 

 )ADRA( واإلغاثة 
مالحظـة: يجـب أن متـر املسـاعدات النقديـة املقدمـة لالجئـن من قبـل الـرشكاء التنفيذين 

للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن من خـالل املفوضية

اللجنة الدولية ملسـاعدة الالجئن، كنيسـة االتحاد املسـيحي / مرييس كور، كري انرناشـيونال، 
مركـز التوعيـة واإلرشـاد األرسي، املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئن، جمعية 
املركـز اإلسـالمي الخرييـة، كتـاب السـنة، جمعيـة حاميـة األرسة والطفولـة، هيئـة الخدمـة 

اليسـوعية لالجئن، كويسـت سـكوب، السنابل 

الخدمة

سبل العيش/ املشاريع 
املولدة للدخل 

املساعدات النقدية

املواد غري الغذائية
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يصـف هذا القسـم أشـكاالً محددة من العنف، واإلسـاءة، واالسـتغالل ضـد األطفال الالجئـن يف املجتمعات املُضيفـة املتأثرة. ويوفر 
كل قسـم خلفيـة موجـزة حـول هـذه املسـائل، وبعـض برامج التصـدي الرئيسـية، باإلضافـة إىل إجراءات لالسـتجابة لألطفـال الذين 

تعرضـوا لهـذا النوع مـن قضايا حاميـة الطفل. 

5.2.1   العنف الجسدي

يأخـذ العنـف الجسـدي عـدداً مـن األشـكال التـي تحـدث بشـكل منفصـل أو تحـدث جنبـاً إىل جنـب مـع العنـف النفـيس و/ أو 
الجنـيس. ويشـمل العنـف الجسـدي رضب الطفـل باليـد أو بوسـاطة يشء مـا )مثل العصـا، أو الحزام، أو السـوط، أو الحـذاء، وهلم 
جـرا( أو الـركل، أو الهـز، أو رمـي الطفـل، أو القـرص، أو شـد الشـعر، أو إجبـار الطفـل عـى البقاء يف موقـف غري مريـح أو مهن، أو 
جعـل الطفـل ميـارس نشـاطاً بدنيـاً مفرطـاً، أو الحـرق أو إحـداث نـدب للطفـل. وقد يحدث هـذا النوع مـن العنف يف املـدارس أو 

املنـازل أو يف املجتمـع، وميكـن أن تـراوح شـدته مـن بسـيط إىل حاد.

العنف الجسدي يف األرسة:

• ينبغـي تقديـم الدعـم للموكلـن برعايـة الطفـل الذيـن ميارسـون العنـف الجسـدي ضـد األطفـال من خـالل توفـري التوجيهات 	
املالمئـة أو اإلرشـاد ملنـع العنـف مبـا يف ذلـك: املهـارات اإليجابيـة للوالديـن / املوكلـن برعايـة الطفـل والتـي تشـمل التأديـب 

اإليجـايب، وإدارة الغضـب، واإلرشـاد ملعالجـة أسـباب العنـف، و/أو الوسـاطة األرسيـة؛
• ميكـن للجـان وموظفـي حاميـة الطفل املسـاعدة يف تحديد األطفال املعرضن لخطـر العنف أو الذين يعانون منه ومسـاعدتهم 	

يف الوصول إىل الخدمات املناسـبة؛
• ينبغـي توفـري الخدمـات الصحيـة والخدمـات النفسـية االجتامعيـة والخدمـات التعليميـة لألطفـال الذيـن تعرضـوا للعنـف 	

الجسـدي؛
• ينبغـي توفـري املعلومـات والخدمـات لألطفـال، مـن سـن السادسـة فأكـر، املعرضن لخطـر العنف الجسـدي أو الذيـن يعانون 	

منـه وذلـك لتمكينهـم مـن حاميـة أنفسـهم )مثـل كتيـب ’’أنت آمـن /  أنا آمـن‘‘ وجلسـات زيـادة التوعية(؛ 
• ينبغـي ملقدمـي الخدمـات العامـة الذيـن يتعرفـون عى أطفال يتعرضون للعنف الجسـدي مـن قبل أحد أفـراد األرسة إحالتهم 	

إىل مديـر حالـة مؤهـل لحاميـة الطفـل أو إىل إدارة حاميـة األرسة بعد الحصول عـى موافقة الطفل / املـوكل برعايته. ويف حال 
عـدم موافقـة الطفـل / املـوكل برعايتـه، يصبح بإمكان مقـدم الخدمة العامة اإلحالـة إىل مدير الحالة لديهـم إذا تولدت لديهم 
قناعـة بـأن سـالمة الطفـل مهـددة. أمـا إذا كانـت هناك بعض الشـكوك حول ذلـك ، يتعن عى مقـدم الخدمة العامة التشـاور 

مـع مديـر حاالت حاميـة الطفل بـدون اإلدالء بتفاصيل تحـدد هوية الحالة.

العنف الجسدي يف املجتمع

• ينبغـي تقديـم املعلومـات والخدمـات لألطفـال الذيـن يقعـون ضحايـا للعنـف مـن قبـل أطفـال آخريـن – مثـل التنّمـر – 	
ملسـاعدتهم عـى حاميـة أنفسـهم، وتقديـم خدمـات نفسـية واجتامعيـة إذا لـزم األمـر؛

• ينبغـي أيضـاً تقديـم جلسـات توعيـة حـول قضايـا حاميـة الطفـل للموكلـن برعاية ضحايـا العنف مـن األطفـال لتمكينهم من 	
حاميـة أطفالهم؛

• ينبغـي تقديـم املعلومـات والخدمـات حـول حقـوق الطفـل واملهـارات الحياتيـة لألطفـال مرتكبي العنـف ضد أطفـال آخرين 	
)مبـا يف ذلـك إدارة االنفعـاالت(، فضـالً عـن الخدمـات النفسـية االجتامعيـة، إن لـزم األمـر، للتعامل مـع األسـباب الكامنة وراء 

هـذا العنـف. كـام ينبغـي إرشاك املوكلـن برعايـة الطفـل يف الخدمـات النفسـية االجتامعيـة املقدمة لهـؤالء األطفال؛

الخاصة 5.2 اإلجراءات 
بحمايـة الطفل
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• بإمـكان األطفـال الذيـن يقعـون ضحايـا لالعتـداء الجسـدي، حسـب التعريـف الـوارد يف قانـون العقوبـات، الذين تـم االعتداء 	
عليهـم إمـا عـن طريـق أشـخاص بالغـن مـن خـارج نطـاق األرسة أو أطفال آخريـن، إبـالغ الرشطة باألمـر والتي بدورهـا تقوم 
يف التحقيـق يف املسـألة. وبالنسـبة لألطفـال دون سـن الخامسـة عـرش، ينبغي تقديم الشـكوى مـن قبل والدي الطفـل/ املوكل 
برعايتـه، يف حـن ميكـن لألطفـال بسـن الخامسـة عرش فام فوق تقديم الشـكوى بأنفسـهم. وتعرّف املـواد 333، و 334، و 335 
مـن قانـون العقوبـات االعتـداء الجسـدي عـى النحـو التـايل: “كل مـن أقدم قصداً عـى رضب شـخص أو جرحـه أو إيذائه بأي 
فعـل مؤثـر مـن وسـائل العنـف واالعتـداء نجـم عنه مـرض أو تعطيل عن العمل ملـدة تزيد عـن 20 يوماً، عوقـب بالحبس من 

ثالثة أشـهر إىل ثالث سـنوات”؛
• ينبغـي معاملـة األطفـال مرتكبـي االعتـداء الجسـدي ضـد أطفـال آخرين )وغريهـا من الجرائـم( وفقـاً ملعايري عدالـة األحداث 	

ذات الصلـة )أنظر القسـم 4.2.1.4(.

اإلجراءات التي تيل إحالة حاالت العنف الجسدي إىل مدير الحالة:

• يتعـن عـى مديـري حـاالت حاميـة الطفـل التابعـن للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن واملنظـامت غـري 	
الحكوميـة ممـن يسـتقبلون حـاالت العنـف الجسـدي املرتكب ضـد األطفال من قبـل أفراد األرسة أن يسـتكملوا منـوذج تقييم 
املصلحـة الفضـى املشـرك بـن الـوكاالت )أنظـر امللحق السـابع(، مبا يف ذلـك تحديد أّي  مخـاوف تتعلق بالسـالمة. هذا وتقوم 

إدارة حاميـة األرسة باسـتكامل منـوذج التقييـم الخـاص بهم؛
• يتعـن عـى مديـر الحالـة تطويـر خطة للتصـدي إىل هذا النوع من العنـف، كام يتعن عليه التشـاور مع مقـدم الرعاية للطفل 	

)وليـس املعتـدي( إذا كان مثـل هـذا األمر ال يعرض الطفل ملزيـد من الخطر؛
• ينبغـي تقديـم اإلرشـاد أو املهـارات الحياتيـة لألطفال املعرضن للعنف الشـديد أو املتكرر ملسـاعدتهم يف التعامـل مع آثار هذا 	

العنـف. وقـد يحتـاج أفراد األرسة أيضـاً إىل هذه الخدمة تبعـاً لنوع العنف؛
• وحيثـام كان ذلـك ممكنـاً، ينبغـي الحصـول عـى موافقـة الطفـل و/أو املـوكل برعايتـه لإلحالـة إىل الخدمـات األخـرى. ويجب 	

أيضـاً تقديـم املعلومـات لألطفـال واملوكلـن برعايتهـم حـول الخدمـات التي تقدمهـا إدارة حاميـة األرسة؛
• ميكـن ملديـري الحـاالت اإلحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة دون موافقـة الطفـل و/أو املـوكل برعايتـه عندمـا يـرون أّن ذلك يصب 	

يف مصلحـة الطفـل الفضـى، عـى سـبيل املثـال، يف الحـاالت التـي تكـون فيها سـالمة الطفل يف خطر وشـيك.

5.2.2  العنف في المدارس

يُحظـر العقـاب البـدين يف املـدارس وفقـاً لالئحـة التنظيميـة لالنضبـاط املـدريس )أنظـر امللحـق التاسـع حـول القوانـن الوطنيـة 
واالتفاقيـات الدوليـة(. بـدأت اليونيسـيف حملة معاً نحو مدرسـة آمنة يف عـام 2009 بالتعاون مع وزارة الربيـة والتعليم واألطراف 
املعنيـة بهـدف الحـد مـن انتشـار العنـف يف املدارس. وتشـجع الحملـة تطبيق أسـاليب تأديبية جديـدة يف املدارس وتحشـد التأييد 
إلنهـاء التسـامح املجتمعـي للعنـف يف املـدارس وتدعـم التغطية اإلعالمية لنرش الرسـالة عى الصعيـد الوطني. تهدف هـذه املبادرة 
إىل تغيـري طريقـة التفكـري متاماً فيام يتعلق بالتأديب والبيئة املدرسـية. وتسـعى إىل جعل املدرسـن مدركن لحقوقهم ومسـئولياتهم 

وتحاسـبهم عى أفعالهم100.

وسـيتم فـرض عقوبـات عـى تطبيـق أشـكال العقـاب البـدين وفقـاً للقوانـن األردنيـة  )أنظـر امللحـق التاسـع  للرجـوع إىل القوانن 
الوطنيـة واالتفاقيـات الدوليـة حـول املـواد ذات الصلة(.

• يفرض مكتب الخدمة املدنية أيضاً العقوبات ضد أّي  شخص يُلحق عقوبات بدنية باألطفال؛	
• ويتعـن عـى موظفـي املؤسسـات التعليميـة االمتنـاع عـن اللجـوء إىل العقـاب البـدين ضـد األطفـال بـأي شـكل من األشـكال، 	

حيـث سـتتم محاسـبة املخالفـن عـى أي خـرق للقوانـن.

و مدارس آمنة. اليونيسيف، 2012
ن

� 
ً
ردنية– معا

ئ
 اال

ً
100. �لت معا
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تحيـل وتتابـع وحـدة رصـد الحاميـة يف وزارة الربيـة والتعليـم وبدعـم مـن اليونيسـيف / مؤسسـة إنقـاذ الطفـل األردنيـة حـاالت 
الحاميـة املتعلقـة بالعنـف يف املـدارس. ويتمثـل دور مؤسسـة إنقاذ الطفـل األردنية يف نرش التوعيـة حول حق األطفـال يف التعليم، 

مبـا يف ذلـك توعيـة الطـالب بشـأن املبـادئ التوجيهيـة التأديبية والخدمـات املتوفـرة يف مكاتب املسـاعدة لألطفـال وأرسهم. 

تشمل اإلجراءات الحالية املرتبطة بحاالت العنف يف املدارس ما يي:

• يتـم اإلبـالغ عـن الحـاالت إىل املرشـدين يف املـدارس التابعة لـوزارة الربية والتعليـم وإىل مؤسسـة إنقاذ الطفـل األردنية وذلك 	
ومـن قبـل موظفـي التعليـم ومـن خـالل مكتـب املسـاعدة، أو مـن قبـل أرسة الطفـل أو الطفل نفسـه أو آخرين مـن مقدمي 

الخدمات. 
• يقـوم املرشـدون  يف وزارة الربيـة والتعليـم أو الباحثـون االجتامعيـون العاملـون يف مؤسسـة إنقـاذ الطفـل األردنيـة بإجـراء 	

التقييـم ومـن ثـم يقدمـون تقريـراً مختـرصاً يتضمـن توصيـات للمراجعـة / املوافقة إىل ضبـاط االرتبـاط املعنين )بالنسـبة إىل 
مرشـدي املـدارس يقـدم التقريـر إىل رئيـس وحـدة اإلرشـاد، وبالنسـبة إىل مؤسسـة إنقـاذ الطفـل األردنيـة يقـدم إىل وحـدة 

الحاميـة يف وزارة الربيـة والتعليـم(؛
• يتابـع املرشـدون يف وزارة الربيـة والتعليـم / الباحثـون االجتامعيـون يف مؤسسـة إنقـاذ الطفـل األردنيـة الحالـة، وإذا تبـن أن 	

الطفـل بحاجـة إىل خدمـات أخـرى،  ميكنهـم إحالتـه إىل مقدمي الخدمـات ذات الصلة )مبـا يف ذلك إدارة حاميـة األرسة وإدارة 
رشطـة األحداث(؛

•  بإمكان وزارة الربية والتعليم فرض العقوبات عى موظفي التعليم )أنظر أعاله( إذا كان املعتدي من موظفي التعليم؛	
• يغلـق ملـف الحالـة مبجـرد اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة مـن قبـل وحـدة الحاميـة أو مؤسسـة إنقـاذ الطفـل األردنيـة )بحسـب 	

التدخـالت املطلوبـة(.

يشمل الجدول أدناه قامئة بأسامء مقدمي الخدمات:

5.2.3  العنف المبني على النوع االجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي ضد الفتيات والفتيان

يكـون األطفـال، سـواء مـن الالجئـن أو مـن املجتمعـات املُضيفـة، معرضـن ملخاطـر مختلـف أشـكال العنـف املبنـي عـى النـوع 
االجتامعـي املوضحـة يف القسـم 4.1 أعـاله. يؤثـر العنـف الجنـيس عـى كل مـن الفتيـات والفتيـان إال أنـه يبقـى غـري مبلـغ عنـه 
بشـكل ملحـوظ. ويعتـر الـزواج املبكـر أمراً شـائعاً خاصة بـن الفتيات السـوريات املراهقات اللـوايت تزوج معظمهـن قبل وصولهن 
إىل األردن. وباإلمـكان االطـالع عـى إجـراءات التصـدي لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي ضـد األطفال يف القسـم 4.1 
أعـاله.  يعتـر البنـات واألوالد مـن ذوي اإلعاقـة بالتحديـد أكر عرضة للعنـف الجنيس بسـبب التمييز االجتامعـي والبنيوي املتجذر 

تجاههم.101

املنظمة

مؤسسة إنقاذ الطفل األردنية

الخط الساخن لدائرة الحامية يف وزارة الربية والتعليم:

الخدمة

 الخط الساخن للحصول عى معلومات 
حول الحامية والخدمات التعليمية

ل ومؤسسة إنقاذ الطفل، 2011 شيو�ن �ن عاقة. هاندياكب ان�ت طفال ذوي االإ
ئ
نسي ضد اال روج من الظملة: العنف احلج 101. احلن
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5.2.4  عمل األطفال

يعتـر عمـل األطفـال أمـراً شـائعاً بن الالجئن السـورين وخاصـة الفتيان املراهقـن، وكذلك يف املجتمعـات األردنية املُضيفة، السـيّام 
يف املناطـق األقل حظـاً اقتصادياً.

عمـل األطفـال هـو أمـر غـري مقبـول ألّن األطفـال املعنيـن صغـار جـداً وينبغي أن يكونـوا يف املدرسـة.  يشـمل عمل األطفـال أيضا 
العمـل املنجـز مـن قبـل األطفـال الذيـن قـد  بلغـوا الحـد األدىن لسـن العمـل، إال أّن العمـل الـذي يؤدونـه يعتـر ضـاّراً لرفاههـم 

العاطفـي والناميئ والجسـدي.

صـادق األردن عـى اتفاقيـات عمـل األطفال102الصـادرة عـن منظمة العمـل الدوليـة واتفاقية األمم املتحـدة لحقوق الطفـل، وبناء 
عـى ذلـك، قـام بوضـع السياسـات والترشيعـات ملنـع عمـل األطفـال. والحـد األدىن لسـن العمـل يف األردن هـو السادسـة عـرش، 
ويعـد التعليـم إلزاميـاً حتـى الصـف العـارش أو حتـى بلـوغ سـن السادسـة عرش. ولذلـك يعتـر توظيف / اسـتخدام األطفـال الذين 
تقـل أعامرهـم عـن سـتة عـرش عامـاً أمـر غـري قانـوين فضـالً عن أنـه ال يُسـمح ألي طفـل دون سـن الثامنة عـرش العمـل يف مهن أو 
»أعـامل خطـرة«. وقـد أصـدرت وزارة العمـل قامئة معدلـة باملهن الخطـرة يف حزيران 2011 وتشـمل: املخاطر الجسـدية؛ واملخاطر 
النفسـية؛ واملخاطـر األخالقيـة واالجتامعية؛واملخاطر الكيميائية؛ واملخاطـر الفيزيائية؛ واملخاطر البيولوجية والجرثومية )الفريوسـات 

والبكترييـا والطفيليـات وغريهـا(؛ واملخاطـر األرغونوميـة )انسـجام اإلنسـان مـع اآلالت وأدوات العمـل(؛ وغريها مـن املخاطر. 

تنطبق الرشوط التالية عى عمل األطفال الذين تراوح أعامرهم بن السادسة عرش والسابعة عرش:
  

• ال ميكنهـم العمـل ألكـر مـن سـت سـاعات يف اليـوم ويجـب أن يُعطـوا وقتـاً للراحـة ال يقـل عـن سـاعة واحـدة بعـد كل أربع 	
سـاعات عمـل متتالية؛ 

• ال يُسـمح لهـم بالعمـل بـن السـاعة الثامنـة مسـاءاً والسادسـة صباحـاً، أو خـالل األعيـاد الدينيـة والعطـل الرسـمية والعطـل 	
األسـبوعية؛ 

• يتعـن عـى صاحـب العمـل طلـب الوثائـق التالية مـن ويل أمـر الطفل: شـهادة ميالد الطفـل؛ وشـهادة بلياقة الطفـل الصحية 	
للعمـل املطلـوب صـادرة عـن طبيـب مختـص ومصـادق عليهـا مـن قبـل وزارة الصحـة؛ وموافقـة خطيـة مـن ويل أمـر الطفل 

يسـمح فيهـا بعمـل الطفل يف  املؤسسـة؛ 
• يجـب أن يحفـظ صاحـب العمـل هـذه الوثائق يف ملف خـاص بالطفل مع بيانات كافيـة حول مكان إقامته وتاريخ االسـتخدام 	

وطبيعـة العمل املوكل إليـه واألجر واإلجازات؛

أقـرت الحكومـة يف أغسـطس 2011 اإلطـار الوطنـي ملكافحـة عمـل األطفال )NFCL( الـذي يحدد آليـة التعامل مع عمـل األطفال 
مـن قبـل وزارة العمـل ووزارة الربيـة والتعليـم وزارة التنميـة االجتامعية. تنطوي اآلليـة عى تحديد وتقييـم )التفتيش عى العمل، 
والتعليـم، واملرافـق االجتامعيـة( واإلحالـة )إىل الخدمـات املناسـبة( واملتابعـة )الرصـد(. إال أنـه مل يتـم تفعيلـه بشـكل كامـل بعـد، 
ولكـن يجـري اختبـاره وتجربتـه يف محافظـات عـامن واملفـرق والزرقـاء، كـام وسـيمتد إىل مناطـق أخـرى يف األعـوام 2013-2014. 
ويجـري اآلن دمـج رشكاء آخريـن يف هـذا السـياق، مبـا يف ذلـك منظـامت املجتمـع املـدين، والرشطـة، ورجـال الديـن، ومـا إىل ذلـك، 
حيـث بإمـكان هـذه األطـراف تعزيـز كافـة مكونـات آليـة اإلحالـة. وقـد تـم إعـداد قاعـدة بيانـات وطنيـة حديثـة لعمـل األطفال 

للمسـاعدة يف جمـع البيانـات وتحليلهـا ورصدها.

يحتـاج األطفـال الالجئـن )والبالغـن( ممـن بلغوا السـن القانوين للعمل التقدم بطلـب إىل وزارة العمل للحصـول عى ترصيح عمل. 
وبإمـكان األطفـال السـورين تقديـم الطلـب مبـارشة، يف حن يحتاج األطفـال العراقين إىل التقـدم بطلب للحصول عـى اإلقامة قبل 

أن يتمكنـوا مـن طلب الحصول عـى ترصيح العمل.

طفال
ئ
 182 )1999( بشأن أسوأ أشاكل معل اال

ت
د�ن لسن االستخدام  واالتفاقية ر�

ئ
 138 )1973( بشأن احلد اال

ت
102. اتفاقية  منظمة العمل الدولية ر�
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كل صاحـب عمـل ال يراعـي الـرشوط املدرجـة أعـاله يعتر مخالفـاً للترشيعات الخاصـة بالعمل ويصبـح عرضة لدفـع غرامة تراوح 
بـن 300 دينـار و500 دينـار. إضافـة إىل ذلـك، يعاقـب أصحاب العمل الذين يسـتخدمون األشـخاص بشـكل غري قانوين )عى سـبيل 
املثـال، دون الحصـول عـى تصاريـح العمـل( بدفـع غرامـة تـراوح بـن 500 دينـار و1000 دينـار )وتُضاعـف هذه العقوبـة يف حال 

تكـرار املخالفات(.
 

وتشمل اإلجراءات الرئيسية املتعلقة بعمل األطفال لالجئن واملجتمعات املُضيفة ما يي:

• توعية املجتمع حول مخاطر عمل األطفال وأهمية التعليم؛	
• تقـوم كل مـن اليونيسـيف ومنظمـة العمـل الدوليـة ووزارة العمـل ومؤسسـة إنقـاذ الطفـل ووزارة التنميـة االجتامعيـة ببنـاء 	

قـدرات رشكائهـا املنفذيـن يف مجـال عمـل األطفـال، مبـا يف ذلـك عمـل األطفـال املنتـرش بـن الالجئن؛
• تشـتمل الرامـج التوعويـة املجتمعيـة للجهـات املعنيـة بحاميـة الطفـل جلسـات للموكلـن برعاية الطفـل، واألطفـال الالجئن 	

حـول الوقايـة مـن والتصـدي لعمـل األطفال؛
• يتعـن عـى منظـامت حاميـة الطفـل إبـالغ وزارة العمـل بانتظـام بـأي تفاصيـل تتعلـق بأصحـاب العمـل املتورطـون يف عمـل 	

األطفال؛ 
• يجـري حاليـاً تعزيـز الروابـط بـن آليـة اإلحالـة ضمـن اإلطـار الوطنـي ملكافحـة عمـل األطفـال NFCL ونظـام إدارة الحـاالت 	

الخـاص باالسـتجابة اإلنسـانية.

ينبغـي توفـري خدمـات الدعـم التاليـة للطفـل / األرسة من قبـل وكاالت مؤهلـة يف مجال إدارة حـاالت حامية الطفل مثـل املفوضية 
السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئـن، أو الهيئة الطبيـة الدولية، أو مؤسسـة نهر األردن:

• تقييم وضع الطفل واألرسة من قبل  مدراء حاالت مؤهلن يف مجال حامية الطفل؛	
• تقديم املشورة إىل األطفال وأرسهم فيام يتعلق مبخاطر عمل األطفال وما ورد يف القانون األردين بشأن عمل األطفال؛	
• تقديم املعلومات إىل األطفال واألرس حول خيارات التعليم والتدريب املهني، وإحالتهم إىل تلك الخدمات حسب األصول؛	
• تقييـم أهليـة األرسة لتلقـي املسـاعدة النقديـة مـن خالل املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئن، حيـث يتم تقديم 	

املسـاعدة بعـد تقييـم وضـع األرسة. ولـي تكـون األرسة مؤهلـة للحصـول عـى املسـاعدة النقديـة، ينبغـي أن يكـون الطفـل 
ملتحقاً يف املدرسـة؛

• توفـري املسـاعدات االقتصاديـة األخـرى مثـل دفعـات اإليجـار والطـرود الغذائيـة وفـرص العمـل املرتبطـة بالفـرص التعليميـة 	
وذلـك مـن خـالل الرامـج التـي تدعمهـا اليونيسـيف؛

• مشاركة األطفال و/ أو األرس يف الخدمات النفسية االجتامعية واملساحات الصديقة لألطفال واليافعن؛	
• متابعة ورصد الطفل واألرسة لضامن وصولهم إىل الخدمات والحد من مخاطر استمرار أو عودة الطفل إىل العمل.	

يسلط الجدول أدناه الضوء عى مقدمي الخدمات املعنين يف الوقاية من والتصدي لعمل األطفال يف األردن:

املنظمة

وزارة العمل، وزارة الربية والتعليم، وزارة التنمية االجتامعية

الهيئـة الطبيـة الدوليـة، اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة، مؤسسـة نهـر األردن، املفوضيـة 
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن، وزارة التنميـة االجتامعيـة

الخدمة

الرصد والحامية

إدارة الحاالت
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5.2.5  األطفال المنفصلين عن ذويهم واألطفال غير المصحوبين  بما في ذلك الرعاية البديلة

توجد املعلومات حول إجراءات الوقاية من واالستجابة لألطفال املنفصلن عن ذويهم يف إجراءات عمل موحدة مستقلة 

)CAAFAG( 5.2.6  األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة

أدى إدراج القـوات الحكوميـة السـورية يف تقريـر األمـن العـام السـنوي حـول األطفـال والـرصاع املسـلح )S/2012/261( يف شـهر 
حزيـران / يونيـو مـن عـام 2012 واملتعلـق بقتل وتشـويه األطفال، إضافة إىل شـن الهجامت عى املدارس واملستشـفيات، إىل إنشـاء 
آليـات للرصـد ورفـع التقاريـر بشـأن األطفـال والرصاعات املسـلحة )CAAC( يف سـوريا. وقد أشـار تقريـر األمن العام السـنوي إىل 
أن قـوات النظـام السـوري  مسـئولة أيضـاً عـن ارتـكاب جرائـم االغتصـاب وغريهـا مـن أشـكال العنف الجنـيس ضد األطفـال. وورد 

أيضـاً يف التقريـر تجنيـد واسـتخدام الجيش السـوري الحـر لألطفال.

وقـد تحققـت األمـم املتحـدة مـن تجنيـد الجيـش السـوري الحـر لألطفـال واسـتخدامهم يف األعـامل الحربية يف سـوريا. ومـع ذلك، 
ال يوجـد حاليـا أي معلومـات مثبتـة حـول التجنيـد أو االسـتخدام يف األعـامل الحربيـة مـن جانـب قـوات النظام. ومن جهـة أخرى، 
كانـت سـوريا قـد صادقـت عى الروتوكـول االختياري التفاقية حقـوق الطفل املتعلق بتـورط األطفال يف النزاعات املسـلحة. وتعتر 
املصادقـة عـى هـذا الروتوكـول االختيـاري مبوجب القانـون الدويل مبثابة إقـرار بعدم رشعية تجنيـد األطفال من قبل قـوات النظام 
السـوري والجامعات املسـلحة أو السـامح لألطفال دون سـن الثامنة عرش يف املشـاركة يف األعامل الحربية بأي شـكل من األشـكال، 

سـواء كمقاتلـن أو يف أدوار الدعـم )مثل السـائقن والجواسـيس الخ(.

ونظـراً لألوضـاع الصعبـة يف سـوريا، مبـا يف ذلـك املسـائل األمنيـة وصعوبـة إمكانيـة الوصـول، والتدفـق الهائـل لالجئـن يف الـدول 
املجـاورة )األردن، والعـراق، ولبنـان وتركيـا(، هنـاك تصـور لنهـج إقليمـي كبدايـة لدعـم فريـق العمـل يف سـوريا. 

وقـد أُنشـأت آليـة الرصـد واإلبـالغ )MRM( بشـأن األطفال والنزاعات املسـلحة يف سـوريا يف حزيـران 2012 لرصد كافـة االنتهاكات 
السـتة الجسـيمة، مبـا يف ذلـك، قتـل األطفـال وتشـويههم، وشـن الهجامت عـى املـدارس واملستشـفيات، وتجنيد األطفال يف سـوريا. 
وقـد تـم إنشـاء آليـة للرصـد اإلقليمـي لرصـد هـذه االنتهـاكات الجسـيمة يف األردن والعراق ولبنـان وتركيا ، ولكسـب تأييـد أطراف 

النـزاع )سـواء كان ذلـك النظـام أو قـوات املعارضة( ملنـع مثل هـذه االنتهاكات.
اإلجراءات الرئيسية ملنع ومعالجة مسألة األطفال املرتبطن بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة:

 
• إذا تـم التعـرف عـى أطفـال كانـوا قـد جنـدوا أو اسـتخدموا يف النزاعـات مـن قبـل قـوات النظـام أو الجامعـات املسـلحة يف 	

سـوريا، ينبغـي إحالتهـم إىل مـدراء حـاالت  حاميـة الطفـل )الهيئـة الطبية الدوليـة واملفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون 
الالجئـن(  ملزيـد مـن املتابعة؛

• توفـري حلـول مسـتدامة )مبـا يف ذلـك اإلرشـاد، والتدريـب املهنـي، وضـامن التعليـم الرسـمي وغـري الرسـمي( لـألوالد والبنـات 	
املعرضـن لخطـر العـودة إىل سـوريا بهـدف املشـاركة يف النـزاع، أو املعرضـن لخطـر التجنيـد أو االسـتخدام مـن قبـل القـوات 

املسـلحة أو الجامعـات املسـلحة يف سـوريا؛
• تنفيـذ أنشـطة  توعويـة  لليافعـن واملوكلـن برعايتهـم وغريهـم مـن أعضاء املجتمـع حول حقـوق الطفل، مبا يف ذلـك املخاطر 	

واآلثـار الواقعـة عـى األطفـال املرتبطن بالقوات املسـلحة أو الجامعات املسـلحة؛
• الرصد واإلبالغ عن التجنيد أو االستخدام املحتمل للفتيات والفتيان من قبل القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة.	

مالحظسة: نظسراً للمسسائل املتعلقسة بسسالمة وأمن األطفال املرتبطن بالقوات املسسلحة أو الجامعات املسسلحة وأرسهم فإنه يسسمح 
فقسط لوكاالت حامية الطفل الرئيسسية التنسسيق والتخطيط ألنشسطة الوقايسة والتصدي.
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5.2.7  االتجار باألطفال

يحظـر قانـون مكافحـة االتجـار بالبـرش لعـام 2008 جميـع أشـكال االتجـار وينـص عـى فرض عقوبـات بالسـجن تـراوح مدتها من 
سـتة أشـهر إىل 10 أعـوام بتهمـة البغـاء القـرسي، واالتجار باألطفال، واالتجار بالنسـاء والفتيـات. وقد أطلقت اللجنـة الوطنية )التي 
تتألـف مـن وزارة الداخليـة، ووزارة العـدل، ووزارة العمـل، والرشطـة( يف شـهر آذار لعـام 2010  إسـراتيجية وطنيـة وخطـة عمـل 

ملكافحـة االتجـار بالبرش للفـرة ما بـن 2010-2012.

ويتضمـن قانـون مكافحـة االتجـار بنـداً الفتتـاح مراكز إيوائيـة، ومع ذلك، مـا زال األردن يفتقـر إىل خدمات اإليـواء لضحايا االتجار. 
ال يوجـد مـأوى حكومـي متـاح لضحايـا االتجـار مـن الذكـور، عـى الرغـم مـن أّن الرشطـة ووزارة العمـل يدفعـون أحيانـاً للضحايـا 
الذكـور املشـاركون يف النزاعـات العاّمليـة - والذيـن قـد يكـون بعضهـم ضحيـة االتجـار - لإلقامة يف أحـد الفنادق. وأما عـدد ضحايا 
االتجـار الذيـن تلقـوا مثـل هـذه املسـاعدات يف عـام 2011 فهـو غـري معـروف، كـام أنـه مل يصـدر تقريـر لغايـة اآلن حـول األطفال 

املتورطـن يف االتجار103.

وتتطلـب حاميـة ضحايـا االتجـار مـن األطفـال تحديـد هويتهـم يف الوقـت املناسـب، ووضعهـم يف بيئـة آمنـة، وتوفـري الخدمـات 
االجتامعيـة لهـم، والرعايـة الصحيـة، والدعـم النفـيس االجتامعـي، وإعـادة دمجهم مـع األرسة واملجتمـع إذا ثبت أّن ذلـك يصبُّ يف 

الفضى. مصلحتهـم 

يسـاعد توثيـق األطفـال منـذ والدتهم من خالل شـهادات امليالد والتسـجيل لدى املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئن، 
إذا كانـوا مـن الالجئـن، يف منـع االتجـار. ويعتـر التوثيـق الدقيـق لرتيبات الرعايـة لألطفال املنفصلـن عن ذويهم وغـري املصحوبن 

ذو أهميـة بالغة.
تشمل األنشطة الرئيسية التي يتوجب القيام بها لتحديد األطفال ضحايا االتجار ما يي:

• إحالـة الحـاالت إىل منظـامت حاميـة الطفـل إلجـراء التقييـم وتطويـر خطـة عمـل، مبا يف ذلـك تقديـم الدعم املبـارش واإلحالة 	
الخدمات؛ إىل 

• إبالغ وحدة مكافحة االتجار مبارشة بأي معلومات / تقارير حول ضحايا االتجار من األطفال؛	
• ينبغي أن يقوم املوكلن برعاية الطفل باإلبالغ عن األطفال املفقودين.	

املنظمة

املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن، وغريهـا من املنظـامت التي 
تقـدم خدمـات إدارة حـاالت حاميـة الطفل

 
اليونيسيف

الخدمة

اإدارة الحاالت
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عـى الرغـم مـن إدراج كل مـن الوقاية والتصدي يف قسـمن منفصلن ضمن »إجراءات العمل املوحدة« هذه، إال أن كالهام نشـاطن 
مرابطـن. فالعديـد مـن عنـارص التصـدي للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي وحاميـة الطفل هـي أيضا تدابـري وقائية. تسـتلزم 
الوقايـة العمـل عـى مسـتويات مختلفـة مـن املجتمـع لتحقيـق التغيـري االجتامعـي وتنفيـذ التدخـالت املسـتهدفة مـع مجموعات 
محـددة. وتشـمل الوقايـة أيضـا نهـج أكـر عموميـة بالنسـبة للسـكان ككل )مثـل الحمـالت، ورسـائل وسـائل اإلعـالم الجامهرييـة 

وغريهـا مـن مبـادرات التوعية(.

مـن الـرضوري لـدى وضـع اسـراتيجيات الوقايـة، أال يقتـرص الركيـز عـى األشـخاص املترضريـن فقـط )كان ذلـك مـن البالغـن أو 
األطفـال( ولكـن أيضـا عـى املجتمـع ككل، حيـث أن للمجتمـع أثـر كبـري يف خلـق ثقافة عدم التسـامح فيـام يتعلق بقضايـا العنف 
املبنـي عـى النـوع االجتامعـي وحاميـة الطفـل. ميتـد تأثـري العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي وحاميـة الطفـل ليطـال مجمـل 
النظـم املختلفـة، مبـا يف ذلـك الصحـة البدنية والنفسـية، وتطبيق القانـون، والقضاء، والخدمـات االجتامعية العامـة، واملنظامت غري 
الربحيـة يف تصديهـا للحادثـة وتقديـم الدعـم لألطفـال  و /  أو الناجـن. ومـن دون وجـود عنـرص وقايـة فعـال، ال ميكـن للخدمـات 
املقدمـة وحدهـا أن تحـدث التغيـري يف املواقـف والسـلوكيات التـي تسـبب العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي ومسـائل حامية 

الطفـل، األمـر الـذي يفسـح املجـال أمـام اسـتمرار مثل هـذه القضايـا داخـل املجتمع.

تقوم كافة األطراف العاملة يف إجراءات العمل املوحدة هذه مبا يي: 

• توفـري التدريـب أو املشـاركة يف التدريـب حـول العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي واملبـادئ التوجيهيـة للجنـة الدامئـة 	
املشـركة بـن الـوكاالت، وإجـراءات العمـل املوحـدة هـذه، واملـواد األخـرى ذات الصلـة واملكيفـة مبـا يتـامىش مـع قطـاع التدخـل؛

• اعتـامد مدونـات لقواعـد السـلوك لكافـة العاملـن تركـز عـى منـع االسـتغالل الجنيس واإلسـاءة الجنسـية. وتشـمل اإلجراءات 	
توفـري التدريبـات لكافـة املوظفـن، وتوقيعهـم عـى مدونـة لقواعـد السـلوك، ووضـع آليـات آمنـة ورسيـة لإلبـالغ ومتابعـة 

التقارير؛
• السـعي الجـاد للوصـول إىل املشـاركة املتسـاوية للنسـاء والفتيـات والفتيـان والرجال يف تصميـم وتقديم الخدمـات واملرافق يف 	

مرحلـة اإلعـداد، واالجتـامع بشـكل منتظـم مـع النسـاء والفتيـات للتعـرف عى مـدى سـهولة الوصـول إىل الخدمـات واملرافق 
إضافـة إىل مسـائل السـالمة واألمـن املرتبطن بها؛

• ضامن شمولية وتوفر الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة؛	
• وبالتعـاون مـع مجموعـة العمـل الفرعيـة للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي، ينبغـي التنسـيق بعنايـة لتطويـر وتنفيـذ 	

أنشـطة التوعيـة يف املجتمـع حـول العنـف املبني عى النـوع االجتامعي وحشـد التأييد مع الجهـات اإلنسـانية الفاعلة األخرى 
الحكومية؛ والسـلطات 

• تنظيم أنشطة التمكن االقتصادي للحّد من التعرض للخطر؛	
• تعزيـز بيئـة وقائيـة، مـن خالل تقييم األمن والسـالمة والتعامل مع مسـائل الحامية. وعند تصميم املشـاريع وتنفيذ التدخالت، 	

ينبغـي النظـر دامئـاً يف النتائـج املقصـودة وغـري املقصودة لألنشـطة ومراجعة االسـراتيجيات لضامن حامية الناجـن وذلك وفقاً 
الفضى؛ ملصلحتهم 

• تعزيـز تعبئـة املجتمعـات املحليـة وحمـالت التوعيـة ملنـع وقـوع مزيد من حـوادث العنـف ووصـم الناجن. ينبغـي للوكاالت 	
العمـل مـع مختلـف الشـبكات الرسـمية وغري الرسـمية ملجتمـع الالجئن مـن أجل:

الوقايـة من العنـف المبني 6.1
على النـوع االجتماعي

مواصلـة االطـالع عـى مخاطـر العـف املبنـي عى النـوع االجتامعـي والقضايا املتعلقـة بـه والتواصل مع مجموعـة العمل   o
الفرعيـة للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي حـول هذه املسـائل؛

املشاركة يف مناقشات حل املشاكل لتعزيز اسراتيجيات الوقاية باستمرار؛  o
السعي بنشاط لتعزيز احرام حقوق اإلنسان وحقوق املرأة، ودعم دور املرأة والشباب كصانعي قرار متساوين؛  o
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• التأكـد مـن فهـم وتنفيـذ كافـة القطاعـات ذات الصلـة / الجهـات الفاعلـة ألدوارهـا ومسـئولياتها كام هـو موضـح يف إجراءات 	
العمـل املوحـدة هـذه، ويف املبـادئ التوجيهيـة للجنـة الدامئـة املشـركة بـن الـوكاالت )IASC, 2005( مبـا يف ذلك:

يتعـن عـى كافـة الجهـات املعنية يف مسـائل الوقاية التعاون يف التنسـيق والتخطيط لألنشـطة. ويجـب أن تكون الرسـائل اإلعالمية 
العامـة، وحمـالت زيـادة التوعيـة، واسـراتيجيات تغيـري األمنـاط السـلوكية، متسـقة ومتامسـكة ومتصلـة بالخدمـات واملنظـامت 

لتفـادي اللبـس وخلـط األمـور لـدى املجتمع.

تعتـر جميـع الجهـات اإلنسـانية الفاعلة مسـئولة عـن الوقاية من العنف، واإلهامل، واإلسـاءة، واسـتغالل األطفـال، وال يقترص األمر  
فقـط عـى األطـراف يف إجراءات العمـل املوحدة هذه

يتعن عى كافة األطراف العاملة يف إجراءات العمل املوحدة هذه القيام مبا يي: 

• توفـري التدريـب أو املشـاركة يف التدريـب حـول حاميـة الطفـل، والحـد األدىن من معايـري حامية الطفـل يف األوضاع اإلنسـانية، 	
وإجـراءات العمـل املوحـدة هـذه، واملـواد األخـرى ذات الصلـة، وتكييفها لتتـواءم مع قطـاع التدخل؛

• اعتـامد مدونـات لقواعـد السـلوك لكافـة املوظفـن والتـي تركـز عـى منـع االسـتغالل الجنـيس واإلسـاءة الجنسـية. وتشـمل 	
اإلجـراءات توفـري التدريبـات لكافـة املوظفـن، وتوقيعهـم عـى مدونـة قواعـد السـلوك، ووضـع آليـات آمنـة ورسيـة لإلبـالغ، 

ومتابعـة التقاريـر؛
• السـعي الجـاد لتحقيـق املشـاركة املتسـاوية للفتيـان والفتيـات يف تصميـم وتقديـم الخدمـات واملرافق، واالجتامع بهم بشـكل 	

منتظـم للتعـرف عـى إمكانيـة الوصـول إىل املسـاعدات والسـالمة واألمـن املرتبطـن بالخدمـات واملرافـق لتعزيـز بيئـة وقائية 
لألطفـال عـن طريـق تقييم ومخاطبـة مسـائل الحامية؛

• ضامن شمول الخدمات وإتاحتها لألطفال ذوي اإلعاقة واملوكلن برعايتهم من ذوي اإلعاقة.	
• التنسـيق بعنايـة بالتعـاون مـع مجموعـة العمـل الفرعيـة لحاميـة الطفـل لتطويـر وتنفيـذ أنشـطة التوعيـة الخاصـة بحاميـة 	

الطفـل داخـل املجتمـع وحشـد التأييـد بـن الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية األخـرى والسـلطات الحكوميـة؛

تعزيز النامذج اإليجابية ألدوار الذكور واألعراف والسلوكيات الذكورية اإليجابية غري العنيفة؛  o

الصحسة: تنفيـذ الحـد األدىن مـن حزمـة الخدمـات األوليـة للصحـة اإلنجابيـة )MISP( يف حـاالت الطـوارئ، والتأكـد مـن   o
إتاحـة الخدمـات الصحيـة للنسـاء واألطفـال، ودمـج التوعيـة حـول العنـف املبني عـى النـوع االجتامعي وأنشـطة تغيري 

السـلوك يف األنشـطة الصحيـة املجتمعيـة. 
الخدمسات االجتامعيسة / النفسسية االجتامعيسة: إحـداث التغيـري يف املعايري االجتامعيـة الثقافية، وتعزيـز احرام حقوق   o
اإلنسـان وحقـوق املـرأة، وتشـجيع الناجـن عى طلب املسـاعدة، وتوفـري اإلرشـاد األرسي، وتعزيز تقبل املجتمـع للضحايا 

/ الناجـن مـن العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي وإعـادة دمجهـم يف املجتمع.
األمسن: الحفـاظ عـى الوجـود األمني الكايف من خالل الشـبكات الرسـمية وغري الرسـمية، ومواصلة التوعيـة حول الحامية   o
واألمـن املرتبطـة بالعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي، وتزويـد مجموعـة عمـل العنف املبنـي عى النـوع االجتامعي 
باملعلومـات حـول  الحاميـة واألمـن، وتطويـر وتعزيـز اسـراتيجيات وقائيـة محـددة للتعامل مع املسـائل األمنيـة املتجددة.
العدالسة القانونيسة: زيـادة الوعـي بـن الالجئـن حـول القوانـن الوطنيـة وخدمـات املسـاعدة القانونية املتاحـة، وتعزيز   o
احـرام نظـام العدالـة القانونية للناجن لتشـجيعهم عى اإلبـالغ عن العنف104وتطبيـق القوانن والسياسـات ذات الصلة، 

والبـّت يف قضايـا العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي بشـكل فعال.
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• وينبغـي للـوكاالت العمـل مـع مختلـف الشـبكات الرسـمية وغـري الرسـمية ملجتمـع الالجئـن )عى سـبيل املثال، لجـان حامية 	
الطفـل( مـن أجل:

• تعزيز وتفعيل دور املدارس يف تنفيذ األنشطة الالمنهجية؛ 	
• تعزيز دور مجالس اآلباء / املوكلن برعاية الطفل يف املدارس؛	
• التأكـد مـن فهـم وتنفيـذ جميـع القطاعـات ذات الصلـة / الجهـات الفاعلة ألدوارهـا ومسـئولياتها كام هو موضـح يف إجراءات 	

العمـل املوحـدة هذه.

تنفـذ الجهـات الفاعلـة العاملـة يف مجـال حاميـة الطفـل والعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي مجموعـة مـن األنشـطة لتعبئـة 
املجتمعـات املحليـة للوقايـة مـن العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي عـى النحـو التـايل: 

• بناء قدرات منظامت املجتمع املحي؛	
• إنشاء مساحات صديقة لألطفال ومراكز لليافعن والنساء التي تقدم خدمات متعددة القطاعات لكل من النساء واألطفال؛	
• تأسيس لجان حامية، ولجان لحامية الطفل، ورابطات اآلباء / املوكلون برعاية الطفل، واملعلمون؛	
• تنفيذ أنشطة التوعية / املهارات الحياتية لألطفال واآلباء / املوكلن برعاية الطفل حول مسائل حامية الطفل؛	
• تنفيذ  أنشطة التوعية للنساء والرجال واألطفال حول العنف املبني عى النوع االجتامعي؛	
• تعبئة رجال الدين للتحدث عن حامية املرأة والرجل والطفل؛	
• تعبئة الرجال والفتيان للوقاية من العنف؛	
• اسـتخدام الفنـون، ووسـائل اإلعالم االجتامعية، ووسـائل اإلعـالم الجامهريية لنرش التوعيـة وتحفيز الحوار فيـام يتعلق بالوقاية 	

العنف؛ من 
• البحث عن األشخاص ذوي اإلعاقة من الرجال والنساء واألطفال وإرشاكهم يف األنشطة.	

المجتمع 6.3 تعبئـة 
لغايـات الوقاية

الحفـاظ عـى الوعـي بشـان مخاطـر وقضايـا حاميـة الطفـل، وإبقـاء مجموعـة عمل حاميـة الطفـل والعنـف املبني عى   o
النـوع االجتامعـي عـى اطـالع بهـذا الخصـوص؛

املشاركة يف مناقشات حل املشاكل لتعزيز اسراتيجيات الوقاية باستمرار؛  o
السعي بنشاط لتعزيز احرام حقوق اإلنسان وحقوق الطفل، ودعم دور األطفال واليافعن كصانعي قرار متساوين.  o



87

الفصل السابع:

نشــر المعلومــات



الفصل الســابع:
نشــر المعلومــات

88

• ضامن وجود نهج منسق ورسائل متسقة وثابتة؛	
• تطوير خطة عمل مشركة بن الوكاالت تحتوي عى إطار زمني ومسؤوليات محددة؛	
• تعريف املجتمعات بالخدمات املتاحة؛	
• ضامن تركيز الرسائل عى الوصول اآلمن والرسي للناجن من العنف الجنيس املبني عى النوع االجتامعي إىل املساعدات؛	
• ضـامن توفـري املعلومـات حـول االسـتجابات الطبية للحـاالت الطارئة إضافـة إىل الخدمات األخـرى والتأكد من صياغة الرسـائل 	

بطريقـة مقبولـة ثقافيـاً بحيـث تحمي األفـراد الذين يحاولـون الوصول إىل الخدمـات من الخطر. 

تشمل املواد املعلوماتية:

• بطاقات اإلحالة؛	
• امللصقات؛	
• الرامج اإلذاعية امليرسة من قبل الالجئن حول الخدمات؛	
• الخط الساخن؛ 	
•  األنشطة التوعوية.	

 ميكن توزيع بطاقات اإلحالة عى مبادرات التوعية التالية:

• الفرق الطبية املتنقلة؛ 	
• مراكز التسجيل؛	
• ضباط االرتباط لالجئن وضباط االرتباط للمجتمعات املُضيفة؛	
• الجمعيات والعيادات الخريية اإلسالمية؛	
• املراكز املجتمعية؛	
• مراكز املرأة.	

• عرض إجراءات العمل املوحدة عى اإلدارة العليا للمنظامت املشاركة واملصادقة عى الوثيقة، والتوقيع عليها؛	
• عقـد ورشـة عمـل تدريبيـة تسـتمر ليـوم واحـد حول إجـراءات العمـل املوحدة ومسـارات اإلحالـة ملقدمي الخدمـات / ضباط 	

االرتبـاط املدرجـن يف مسـارات اإلحالة؛
• عقـد االجتامعـات الداخليـة بـن املنظامت غـري الحكومية ووكاالت األمم املتحـدة حيث يقوم ضباط االرتبـاط  بعرض إجراءات 	

العمـل املوحدة عى زمالئهـم داخل منظامتهم؛
• عقد دورات تدريبية حول إدارة الحاالت.	

إبـالغ المجتمع7.1

إبـالغ مقدمي الخدمات7.2
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تتوفـر لـدى مجموعـة مـن املنظامت نظم إدارة الحـاالت االلكرونية، ويُطبق حاليـاً يف األردن نظـام إدارة املعلومات لحاالت العنف 
املبنـي عـى النـوع االجتامعـي )GBV IMS( ونظـام إدارة املعلومـات لحـاالت حاميـة الطفـل )CP IMS(. وسـيتم دعـم عمليـة 
بـدء التنفيـذ لنظاَمـْي إدارة املعلومـات مـن خـالل عقـد دورات تدريبية متواصلـة لضباط االرتبـاط املعنين الطالعهم عـى األدوات 
واإلجـراءات. والهـدف عـى املـدى املتوسـط هـو موامئـة قواعـد البيانـات الوطنيـة مـع نظاَمـْي إدارة املعلومـات بقـدر املسـتطاع. 

وتتمثـل الخطـوة األوىل يف هـذه املرحلـة يف االتفـاق عـى النقـاط املتعلقـة بالبيانات املشـركة.

 )GBV IMS( تبـادل البيانـات غـري املعرّفـة: سـيتم اختبـار نظـام إدارة املعلومـات لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي
يف عـدة مواقـع يف األردن. وسـيتم إعـداد بروتوكـول تبـادل املعلومـات لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي بالرشاكة مع 
وكاالت جمـع البيانـات لتوجيـه عمليـة جمـع البيانـات بطريقـة آمنـة ورسيّـة وأخالقيّـة، وتحليـل واسـتخدام بيانـات نظـام إدارة 

املعلومـات لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي  )البيانـات اإلحصائيـة غـري املعرّفـة(. 

اإلحـاالت وتبـادل املعلومـات لتقديـم الخدمـة: منظـامت إدارة الحـاالت هي املسـئولة عن توثيق حـاالت العنف املبنـي عى النوع 
اجتامعـي. وتتضمـن إجـراءات العمـل املوحـدة هـذه منـاذج التنـاول واإلحالـة واملوافقـة السـتخدامها من قبـل املنظامت الرئيسـية 
عنـد اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي، )أنظـر امللحـق األول والثالـث والرابـع(. ويسـتخدم العاملـون يف 
املجـال الطبـي منـوذج تنـاول وتقييـم الحالـة يف امللحـق الثاين، علامً بـأن هذه النامذج تُسـتخدم فقـط من قبل املنظـامت املختصة.

ينبغـي تدريـب موظفـي املنظـامت املكلفـن بجمع معلومات منـوذج التناول األويل من الناجـن حول كيفية تعبئـة النامذج والعمل 
وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة. ينبغـي أن يشـمل التدريـب حـول االسـتكامل السـليم لنـامذج التنـاول، تحديـد التعريـف املالئـم لـكل 

حادثـة ُمبلّـغ عنهـا مـن حوادث العنـف املبني عـى النـوع االجتامعي. 
تشـمل منـاذج التنـاول معلومـات رسيـة وحساسـة للغايـة، وال ميكـن تبـادل هـذه املعلومات مـع اآلخريـن إال ضمن ظـروف معينة 
)أنظـر القسـم حـول املوافقـة وتبـادل املعلومـات. هـذا ويجـب حفـظ النـامذج يف ملفـات مغلقـة حيـث ال ينبغـي تبادلها بشـكل 

مبـارش أبداً. 

سـوف يُسـتخدم نظـام إدارة املعلومـات لحـاالت حاميـة الطفـل )CP IMS( مـن قبـل وكاالت حامية الطفـل الرئيسـية كأداة إلدارة 
الحـاالت، حيـث سـيقدم الدعـم لعـدد مـن حـاالت األطفـال املتأثريـن مبجموعـة مـن املسـائل املختلفـة الخاصـة بحاميـة الطفـل 
 )BIA( يف مناطـق جغرافيـة عـدة. وقـد اتفقـت منظـامت حاميـة الطفـل الرئيسـية عـى منـوذج مشـرك لتقييـم املصلحـة الفضـى
السـتخدامه عنـد تحديـد حـاالت حاميـة الطفـل )أنظـرا مللحق السـابع(. وسـيتم أيضـاً تكييف واسـتخدام النـامذج الرئيسـية لنظام 

إدارة املعلومـات لحـاالت حاميـة الطفـل.

سـيتم توفـري التدريـب املالئـم ملوظفـي الـوكاالت املكلفـن بجمـع املعلومـات حـول كيفيـة تعبئـة النـامذج والعمـل وفقـاً للمبادئ 
التوجيهيـة. وينبغـي حفـظ منـاذج تقييـم املصلحـة الفضـى )BIA( األصليـة املسـتكملة وكافـة النـامذج األخـرى يف ملفـات مغلقة. 

إضافـة إىل ذلـك، ينبغـي تأمـن أجهـزة الكمبيوتـر وقواعـد البيانـات بكلمـة مرور. 

نظـام إدارة المعلومـات لحاالت العنف 8.1
المبنـي على النـوع االجتماعي

نظـام إدارة معلومات 8.2
حمايـة الطفل
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يشـتمل نظـام إدارة املعلومـات لحـاالت حاميـة الطفـل تدابـري احرازيـة لحامية معلومـات األطفـال وتعزيز أفضل املامرسـات فيام 
يتعلـق بالرسيّـة. وميكـن تبـادل البيانـات املشـفرة / الجزئيـة مـا بـن الـوكاالت ألغـراض تتعلق بالنقـل املعلومـات، أو اإلحـاالت، أو 
اإلبـالغ، وذلـك وفقـاً لروتوكـول تبـادل املعلومـات املتفـق عليـه بن الوكاالت. وسـيتم إدخـال املعلومـات املتعلقة بحـوادث العنف 
املبنـي عـى النـوع االجتامعـي ضـد األطفال يف منوذج محدد السـتخالص املعلومـات غري املُعرّفـة وإدخالها يف نظـام إدارة املعلومات 

لحـاالت العنـف املبني عـى النـوع االجتامعي.

تسـتخدم إدارة حاميـة األرسة خـارج عـامن نظـام تتبـع ورقـي للحـاالت. ويتعـن عـى املنظـامت إحالـة الحـاالت بناءاً عـى موافقة 
الناجـي/ة ومصلحـة الطفـل الفضـى باسـتخدام مناذج اإلحالة املشـركة بـن الوكاالت )أنظـر امللحق الثالث وامللحق السـادس عرش( 
و/ أو عـر الريـد االلكـروين. وينبغـي املحافظـة عـى الرسيّـة عنـد القيـام باإلحاالت مبـا يف ذلك إرسـال الحاالت إىل ضبـاط االرتباط 

املخولـن يف إدارة حاميـة األرسة فقط )سـيتم تطويـره الحقاً(.

طـورت الجهـات الوطنيـة الفاعلـة مبـا يف ذلك املجلس الوطني لشـؤون األرسة )NCFA( نظـام تتبع الحالة املسـتخدم حالياً من قبل 
جهـات فاعلـة عـدة، مبـا يف ذلك إدارة حامية األرسة، ومؤسسـة نهـر األردن، ووزارة التنمية االجتامعيـة، ووزارة الصحة، وذلك كنظام 
إدارة حـاالت مشـرك بـن الـوكاالت لحـاالت العنـف األرسي والعنـف الجنـيس. ويعمـل هـذا النظام من خـالل االنرنت مام يسـمح 
ملقدمـي الخدمـة بتتبـع الخدمـات املقدمـة للحـاالت، مـع ضـامن املحافظة عـى الرسية. ويتـم العمل بهـذا النظام حاليـاً يف عامن، 
وسـيتم تنقيحـه الحقـاً لربطـه مـع نظم إدارة الحـاالت األخرى حسـب االقتضاء. ويتم حالياً دراسـة خيارات السـامح للمنظامت غري 

الحكوميـة بإحالـة الحـاالت إىل الجهـات الوطنيـة الفاعلـة يف مجال الحاميـة من خالل نظام تتبـع الحاالت. 

ولـدى املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئن نظـام داخي إلدارة حاالت الالجئـن يدعى بروجريـس )ProGres(. يوفر 
الـرشكاء املنفذيـن للمفوضيـة التحديثـات حـول حـاالت الالجئـن التـي تعاملـوا معهـا بانتظـام )مـرة يف الشـهر عـى األقـل( وذلـك 
 )ProGres( ويتـم حاليـاً تحديـد طريقـة ربـط نظـام بروجريـس .)ProGres( لتتمكـن املفوضيـة مـن تحديـث نظـام بروجريـس

ونظـام إدارة املعلومـات لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي ونظـام إدارة املعلومـات لحـاالت حاميـة الطفل. 

سـيقوم أعضـاء مجموعـة قطـاع حاميـة الطفـل والعنف املبنـي عى النـوع االجتامعي بتقديـم التقاريـر املنتظمة )كل ثالثة أشـهر( 
 .)RRP( حـول املـؤرشات املدرجة يف خطـة التصـدي اإلقليمية

مؤشـرات العنـف المبني على 8.4
النـوع االجتماعـي وحماية الطفل

إدارة 8.3 نظم 
المعلومـات األخرى
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تتطلـب الوقايـة مـن والتصـدي الفعـال لقضايـا حامية الطفـل والعنف املبنـي عى النوع االجتامعـي وجود حد أدىن مـن اإلجراءات 
املنسـقة املتعـددة القطاعـات مـا بن الجهـات الفاعلة العاملة يف مجـال الصحة والخدمـات االجتامعية والقانونيـة ومجاالت حقوق 

اإلنسـان والقطاعات األمنيـة واملجتمع املحي. 

ويف األردن، تعمـل مجموعـات العمـل الفرعيـة لحاميـة الطفـل والعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي كهيئـة تنسـيقية تهدف إىل 
تعزيـز الوقايـة مـن والتصـدي لقضايـا حاميـة الطفـل والعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي يف حـاالت الطـوارئ، مـع الركيز عى 
الالجئـن السـورين يف املخيـامت واملجتمعـات املُضيفة، مبا يف ذلك سـكان البلد املُضيـف وغريهم )مثل العراقيـن( املتأثرين باألزمة. 
وتضمـن مجموعـات العمـل الفرعيـة لحاميـة الطفـل والعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي املوامئـة مع تنسـيق القطـاع الوطني 

للمسـائل املتعلقـة بحاميـة الطفـل والعنـف املبنـي عى النـوع االجتامعي.

تـرأس كل مـن اليونيسـيف واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن مجموعة العمـل الفرعيـة لحامية الطفـل ، بينام 
يـرأس صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن مجموعـة العمـل الفرعيـة لحـاالت 
العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي. وكلتـا املجموعتـان عبـارة عـن مجموعتي عمـل فرعيـة ملجموعة عمـل الحاميـة املجتمعية 
التـي ترأسـها املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـن. ويتكـون أعضـاء مجموعـات العمل الفرعيـة مـن وكاالت األمم 

املتحـدة واملنظـامت غـري الحكوميـة الدوليـة والوطنيـة واملؤسسـات العاملـة يف هـذه القطاعات.

تجتمـع مجموعـات العمـل الفرعيـة الوطنيـة كل أسـبوعن. تنعقـد االجتامعـات االسـتثنائية وفـرق العمـل الخاصـة مـن الرؤسـاء، 
وبنـاءاً عـى طلـب مـن أعضاء مجموعات العمـل، عندما تكون هنالك حاجة ملعالجة أّي مشـكلة مسـتعجلة. كـام توجد مجموعات 
عمـل فرعيـة لحاميـة الطفـل والعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي عـى مسـتوى املخيـم واملحافظـات )والتـي يجـري تأسيسـها 
حاليـاً(، لـكل منهـا مهـام ومسـئوليات محـددة وموضحـة يف كراسـة الـرشوط واملواصفـات )TOR(، هـذا وتنعقـد االجتامعات عى 

مسـتوى املخيم بشـكل أسـبوعي.

ويتـم تبـادل املعلومـات بشـكل شـهري عـى األقـل بـن مجموعـات العمل مـن خـالل توزيع محـارض االجتامعـات. تحـدد محارض 
االجتامعـات القضايـا واملشـاكل التـي تحتـاج إىل اتخـاذ اإلجـراءات مـن قبل مجموعة عمـل أخرى. وتتخـذ مجموعـة العمل املالمئة 
اإلجـراءات وتقـدم املعلومـات الالزمـة بشـأن املتابعـة. كـام وترفـع مجموعـات العمل الفرعيـة لحامية الطفـل والعنـف املبني عى 

النـوع االجتامعـي التقاريـر بانتظـام إىل مجموعـة عمـل الحاميـة املجتمعية عـى كل مـن الصعيد الوطنـي وامليداين.

يتعـن عـى كافـة القطاعـات األخـرى )مثل الصحـة والتعليم والحاميـة ،الخ( تحديد مسـئوليات كل منهـم فيام يتعلـق بالوقاية من 
والتصـدي لحـاالت حاميـة الطفـل والعنـف املبني عـى النوع االجتامعـي، وكيفية التنسـيق مع مجموعـات العمـل الفرعية لحامية 

الطفـل والعنـف املبني عـى النوع االجتامعـي ووكاالت التنسـيق كل يف موقعها.

آليات التنسـيق9.1





التواقيــع  الصفحــة 
لألطــراف المشــاركة

96

صفحـة التواقيع لألطراف المشـاركة

نحن املوقعون أدناه، بصفتنا ممثلن عن منظامتنا، نوافق ونلتزم بـام يي:

• التقيد باإلجراءات واملبادئ التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة؛	
• الوفاء بأدوارنا ومسئولياتنا يف الوقاية من والتصدي للعنف املبني عى النوع االجتامعي وحامية الطفل؛	
• تزويـد كافـة املوظفـن الجـدد يف منظامتنـا بنسـخ من هـذه الوثيقة مع تحديد مسـئوليات العمـل للتعامل مع حـاالت العنف 	

املبنـي عـى النـوع االجتامعـي وحاميـة الطفل يك تسـتمر هذه اإلجـراءات إىل ما بعـد مدة تعاقـد أّي  منهم.
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المالحــق
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الملحق األول: 
نظسام إدارة املعلومسات لحساالت العنسف املبنسي عسى النسوع االجتامعسي 

)GBV IMS( – منسوذج التنساول والتقييسم النفسي االجتامعسي

Stage of displacement at time of incident*
   مرحلة الترشد وقت وقوع الحادثة

 Not Displaced / Home Community  غري مرشد / من املجتمع املحي   
 Pre-displacement قبل الترشد   
 During Flight أثناء الفرار
 During Refuge أثناء اللجوء  
 During Return / Transit أثناء العودة / العبور  
 Post-displacement  بعد الترشد 

    

Time of day that incident took place*
الوقت من اليوم الذي وقعت فيه الحادثة

 Morning (sunrise to noon) صباحاً: من طلوع الشمس وحتى الظهر
 Afternoon (noon to sunset)عرًصا:من الظهر وحتى الغروب
 Evening/night (sunset to sunrise)مساًء/ليالً:من الغروب وحتى طلوع الشمس
 Unknown/Not Applicableغري معروف/ال ينطبق

Displacement status at time 
of report*:

 Refugee الجئ   
 Asylum Seeker طالب لجوء
 Resident  مقيم  
 Foreign National أجنبي  
 IDP نازح 
 Stateless Person  عديم الجنسية  
 Returnee عائد

Is the survivor an unaccompanied minor, 
separated child, or other vulnerable child? *
 هل العميل طفٌل غر مصحوب أو منفصل أو طفل مستضعف عى
*نحو آخر؟

 No  ال    
 Unaccompanied Minor   طفل غري مراف    
 Separated Child   طفل منفصل   
 Other Vulnerable Child طفل أشد ضعفاً عى نحو آخر

CONFIDENTIAL
Psychosocial Intake & Assessment Form

Before beginning the interview, please be sure to remind the survivor that all information given will be 

kept confidential, and that they may choose to decline to answer any of the following questions.

Staff Code*
رمز املوظف

Incident Date*
تاريخ الحادثة )يوم/شهر/سنة(

Report Date*
تاريخ املقابلة )يوم/شهر/سنة(

Report by Survivor*? 
 Yes نعم    No ال

Administrative Information

Date of Birth*  تاريخ الوالدة Survivor’s Country of Origin*?
بلد املنشأ

 Jordan  األردن     
 Syria      سوريا
 Iraq      العراق
 Other غري ذلك

Sex of Survivor*
الجنس/نوع

 Female  أنثى     
 Male      ذكر

Current Civil / Marital Status*:
الحالة املدنية / االجتامعية الحالية

 Single أعزب     
 Married / Cohabitating  متزوج / له رفيق 
 Divorced / Separated  مطلق / منفصل
 Widowed  أرمل

Survivor Information  معلومات الناجي/ الناجية

Is the survivor a person with 
disabilities? *   هل العميل ذو إعاقة؟

 No ال  
 Mental disability  إعاقة ذهنية    
 Physical disability إعاقة جسدية    
 Both ذكوًرا وإناثًا

Details of the Incident    تفاصيل الحادثة

Incident location / Where the incident took place*  موقع الحادثة / أين وقعت الحادثة

 Border الحدود                         
 Survivor’s home  منزل العميل                           
 Garden حديقة                                   
 Health Center / Hospital املركز الصحي / املستشفى     
 Market / Shopping Center السوق / املركز تسوق 
 Perpetrator’s home  منزل الجاين            
 Police / Prison الرشطة / سجن
 Religious Center (Mosque, Church) (املركز الديني )املسجد، الكنيسة
 School/Education institution   املدرسة / املؤسسة التعليمية    

 Security institution  مؤسسة األمن           
 Shelter / Safe House املأوى / بيت آمن
 Street شارع 
 Transit Center املركز العبور                                      
 Transportation نقل
 WASH facilities  مرافق املياه والرصف الصحي                        
 Work place (factory, office( )مكان العمل )مصنع، مكتب
 Other أخرى: ___________

  Tafilah الطفيلة     
  Maan معان
  Aqaba العقبة   
  Al-Hasakah الحسكه 
  Aleppo حلب     
  Ar-Raqqah الرقة
  As-Suwayda سويداء            
  Daraa درعا    
  Deir ez-Zor دير الزور
  Hama حامه

Incident Area*املنطقة التي 
وقعت فيها الحادثة

 Syria سوريا     
 Jordan
 Iraq العراق      
 Other: غري ذلك

Governorate*املحافظة 
  Amman  عامن
  Irbid اربد
  Mafraq املفرق        
  Jarash جرش  
  Ajloon  عجلون
  Balka البلقاء 
  Zarqa  الزرقاء
  Madaba مادبا
  Karak الكرك

 Homs حمص
 Idlib إدلب
 Latakia الالذقية  
 Quneitra القنيطرة
 Rif Dimashq ريف دمشق
 Damascus دمشق 
 Tartus طرطوس
 Other: غري ذلك

Town/Camp:* 

Village/Town     البلدة

Camp/Site
 Za’atari
 Cyber City
 KAP
 Azraq
 Other Camp/Site: 

DRAFT PSS Intake form – Jordan March 2013 SP-1/4
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Penetration Involved? *  مل الحادث تنطوي عى اخرتاق؟ 
(Mark all that apply) )اجعل كل ما ينطبق(

Penis قضيب
Finger اإلصبع

Other Object كائن أخرى

Was this incident a Harmful Traditional Practice*?
هل كانت هذه الحادثة مامرسة تقليدية مسيئة 
      

 No  ال  
 Honour violence رشف العنف
 Threat of honour violence  تهديد بجرائم رشف 
 Other غري ذلك:_______________  

DRAFT PSS Intake form – Jordan March 2013 SP-2/4

Account of the incident/Description of the incident تقرير عن الحادثة/وصف الحادثة

Type of incident/violence* نوع العنف يف الحادثة
(Select only ONE of the  below)
 يرجى مراجعة نظام تصنيف الحادثة التابع لنظام إدارة معلومات العنف القائم(
)عى النوع االجتامعي واختيار نوع واحد فقط

 Rape اغتصاب
(includes any penetration)

 Sexual assault اعتداء جنيس
(includes attempted rape and all sexual violence/abuse 
without penetration, and female genital mutilation)
 يتضمن محاولة االغتصاب وجميع أشكال العنف/االستغالل الجنيس بدون(
)ولوج، وبر/تشويه األعضاء التناسلية لألنثى

 Physical assault اعتداء جسدي
(includes hitting, slapping, kicking, shoving, etc. that is not 
sexual in nature)
)يتضمن الرضب والصفع والركل والدفع وغري ذلك مام ليس له طابع جنيس(

 Forced marriage الزواج القرسي
)includes early marriage( )يتضمن الزواج املبكر(

 Denial of resources, opportunities or services
     حرمان من املوارد والفرص والخدمات
(includes denial of inheritance, earnings, access to school or 
contraceptives, etc)

 Psychological / Emotional abuse
 إساءة املعاملة النفسية / العاطفية
(includes threats violence, forced isolation, harassment / 
intimidation, gestures, etc)

 Non-GBV عنف غري قائم عى النوع االجتامعي

ل الحوادث ملحوظة: لن تسّجل هذه الحوادث يف مسجِّ

1. هل تضمنت الحادثة املبلغ عنها ولوًجا؟
       إذا كانت اإلجابة بنعم   صنِّف الحادثة عى أنها »اغتصاب«.

       إذا كانت اإلجابة بال  استمر لتصل إىل نوع الحادثة التايل يف القامئة.
2. هل تضمنت الحادثة املبلغ عنها اتصاالً جنسيًا غري مرغوب فيه؟

       إذا كانت اإلجابة بنعم  صنِّف الحادثة عى أنها »اعتداء جنيس«.
       إذا كانت اإلجابة بال   استمر لتصل إىل نوع الحادثة التايل يف القامئة.

3. هل تضمنت الحادثة املبلغ عنها اعتداًء جسديًا؟
       إذا كانت اإلجابة بنعم  صنِّف الحادثة عى أنها »اعتداء جسدي«.

       إذا كانت اإلجابة بال  استمر لتصل إىل نوع الحادثة التايل يف القامئة.
4. كل كانت الحادثة واقعة زواج قرسي؟

       إذا كانت اإلجابة بنعم  صنِّف الحادثة عى أنها »زواج قرسي«.
       إذا كانت اإلجابة بال   استمر لتصل إىل نوع الحادثة التايل يف القامئة.
5. هل تضمنت الحادثة املبلغ عنها حرمانًا من املوارد أو الفرص أو الخدمات؟

             إذا كانت اإلجابة بنعم  صنِّف الحادثة عى أنها »حرمان من املوارد أو                    
       الفرص أو الخدمات«.

       إذا كانت اإلجابة بال  استمر لتصل إىل نوع الحادثة التالية يف القامئة.
6. هل تضمنت الحادثة املبلغ عنها إساءة املعاملة النفسية/العاطفية؟

       إذا كانت اإلجابة بنعم  صنِّف الحادثة عى أنها »إساءة معاملة نفسية/عاطفية«.
       إذا كانت اإلجابة بال   استمر لتصل إىل نوع الحادثة التالية يف القامئة.

7. هل الحادثة املبلغ عنها حالة من حاالت العنف القائم عى النوع االجتامعي؟
       إذا كانت اإلجابة بنعم    ابدأ مرة ثانية عند الرقم 1 وحاول إعادة تصنيف                

       الحادثة )إذا كنت حاولت تصنيف الحادثة عدة مرات، اطلب من املرشف عليك   
       مساعدتك يف تصنيف الحادثة(.

       إذا كانت اإلجابة بال  صنِّف الحادثة عى أنها »عنف غري قائم عى النوع    
       االجتامعي«.

No ال                        Vagina املهبل              Anus رشج             Other Orifice الفوهة األخرى

Were money, goods, benefits, and / or services exchanged in 
relation to this incident*?  هل تم تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع و/أو 
 خدمات فيام يتعلق بهذه الحادثة
 

 No  ال           
 Yes نعم

  
Type of abduction at time of the incident* نوع االختطاف عند وقوع الحادثة  الحادثة 

 None بدون       Forced Conscription تجنيد إجباري       Trafficked  مـُتــََّجر به      Other Abduction / Kidnapping نوع آخر من االختطاف

Has the survivor reported this incident anywhere else?* (If yes, select the type of service provider and write the name 
of the provider where the survivor reported).

 هل أبلغ الشخص عن هذه الحادثة يف أي مكان آخر )إذا كان الجواب نعم، حدد نوع مقدم الخدمة وكتابة اسم مزود حيث العميل املبلغ عنها(. 

 No  ال
 Yes, other GBVIMS organization, specify:            
 Yes, non-GBVIMS organization, specify:  
 Unknown غري معروف

نعم، وغريها من منظمة GBVIMS، حدد
نعم، و غري منظمة GBVIMS، حدد
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Main occupation of alleged perpetrator *           وظيفة أو عمل املدعي عليه 

  Police رشطة    
 Incentive Worker حافز العامل  
 Armed Forces القوى املسلحة الحكومية  
 Armed Group مسلح غري تابع للدولة/ميليشيا    
 Teacher مدرّس   

DRAFT PSS Intake form – Jordan March 2013 SP-3/4

Alleged perpetrator relationship with survivor *
عالقة مرتكب الحادثة املدعى عليه بالناجي

 Intimate partner / Former partner رشيك حميم / رشيك سابق         
 Primary caregiver مقدم الرعاية الرئييس
 Family other than spouse or caregiver من العائلة بخالف الزوج أو مقدم الرعاية
 Supervisor / Employer  مرشف / صاحب العمل
 Teacher / School official  مدرّس / مسؤول مبدرسة
 Service Provider مقدم خدمة
 Co-tenant / Housemate مشارك يف اإليجار / زميل يف السكن
 Schoolmate  زميل دراسة
 Family Friend / Neighbour صديق للعائلة / جار
 Other refugee / IDP / returnee الجئ / شخص نازح داخليًا / عائد آخر
 Other resident community member  عضو آخر من املجتمع املقيم
 Other غري ذلك ______________________
 No relation  ال توجد عالقة                                                                  
 Unknown  غري معروف

Has the survivor had any previous incidents of GBV perpetrated against them?* هل تعرض الشخص ألي نوع من أنواع العنف 
  نعم Yes              ال  No   املبني عى النوع االجتامعي مسبقا؟

If yes, include a brief description إذا كانت اإلجابة بنعم، أرفق وصًفا موجزًا:

Number of alleged perpetrator(s)* عدد مرتكبي 
الحادثة املدعى عليهم

 1         
 2        
 3         
 More than 3  3 أكر من        
 Unknown غري معروف 

Alleged perpetrator(s) sex*  جنس مرتكب/مرتكبي 
الحادثة املدعى عليهم

 Male  ذكر 
 Female أنثى
 Both  ذكوًرا وإناثًا

Age* عمر

 Adult راشد
 Minor قارص
 Adult & Minor   راشد وقارص

 Civil Servant  موظف دولة  
 Faith Based Worker موظف مبنظمة غري حكومية دينية  
 Unemployed  عاطل عن العمل   
 Unknown  غري معروف   
 Other  غري ذلك_____________________

 UN Staff  موظف مبنظمة غري حكومية
 NGO Staff موظف مبنظمة غري حكومية    
 Community Leader قائد مجتمع محي   
 Religious Leader زعيم ديني
 Service Provider  مقدم خدمة  

Who referred this survivor to you? * من أحال هذا العميل إليك؟

 Self-Referred إحالة ذاتية/ أول نقطة اتصال  
 Health/Medical Services الخدمات الصحية/الطبية
 Community or Camp Leader قائد مجتمع محي أو املخيم
 Legal Services خدمات املساعدة القانونية
 Police/Other Security Actor الرشطة/ جهة أمنية أخرى
 Psychosocial/Counselling Services الخدمات النفسية/ اإلستشارة
 Teacher/School Official 

 Safe House/Shelter ملجأ آمن/مركز إيواء
 Livelihood Program برنامج سبل الرزق
 Other Humanitarian / Development Actor فاعل آخر يف املجال 

  اإلنساين أو التنموي

 Other Government Service خدمة حكومية أخرى
 Other (specify): د      _______________________        غري ذلك - حدِّ

Planned Action/Action Taken: Any action/activity regarding this report اإلجراءات / الخطوات املتخذة والتي سيتم اتخاذها

Was survivor referred to a safe house/ shelter? *
هل أحيل الشخص إىل ملجأ آمن/مركز إيواء؟

 Yes نعم   
 No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة قدمتها وكالتك 
 No - Service already received from another agency ال/ الخدمات  

قدمتها وكالة أخرى من قبل
 No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق
 No - Referral declined by survivor  ال/ رفض الناجي اإلحالة 
 No - Service unavailable   ال/ الخدمة غري متاحة

Was survivor referred to medical services?  *
هل أحيل الشخص  إىل الخدمات الصحية/الطبية؟

 Yes نعم   
 No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة قدمتها وكالتك 
 No - Service already received from another agency ال/ الخدمات  

قدمتها وكالة أخرى من قبل
 No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق
 No - Referral declined by survivor  ال/ رفض الناجي اإلحالة 
 No - Service unavailable   ال/ الخدمة غري متاحة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة
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Was survivor referred to psychosocial services? * 
هل أحيل الشخص إىل الخدمات النفسية؟

 Yes نعم   
 No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة قدمتها وكالتك 
 No - Service already received from another agency ال/ الخدمات  

قدمتها وكالة أخرى من قبل
 No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق
 No - Referral declined by survivor  ال/ رفض الناجي اإلحالة 
 No - Service unavailable   ال/ الخدمة غري متاحة

Did you refer the survivor to legal assistance services?*
هل أحيل الشخص إىل جهة قانونية؟

 Yes نعم   
 No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة قدمتها وكالتك 
 No - Service already received from another agency ال/ الخدمات  

قدمتها وكالة أخرى من قبل
 No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق
 No - Referral declined by survivor  ال/ رفض الناجي اإلحالة 
 No - Service unavailable   ال/ الخدمة غري متاحة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة

Does the survivor want to pursue legal action?* هل يرغب يف متابعة إجراءات قانونية؟  

Yes  نعم   No  ال  Undecided at time of report مل يقرر بعد يف وقت اإلبالغ

Was survivor referred to a security services?  *
هل أحيل الشخص إىل الرشطة أو إىل جهة أمنية أخرى؟ 

 Yes نعم   
 No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة قدمتها وكالتك 
 No - Service already received from another agency ال/ الخدمات  

قدمتها وكالة أخرى من قبل
 No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق
 No - Referral declined by survivor  ال/ رفض الناجي اإلحالة 
 No - Service unavailable   ال/ الخدمة غري متاحة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة

Was survivor referred to livelihoods services? *
هل أشار العميل إىل الخدمات الرزق؟ 

 Yes نعم   
 No - Service provided by your agency  ال/ الخدمة قدمتها وكالتك 
 No - Service already received from another agency ال/ الخدمات  

قدمتها وكالة أخرى من قبل
 No - Service not applicable  ال/ الخدمة ال تنطبق
 No - Referral declined by survivor  ال/ رفض الناجي اإلحالة 
 No - Service unavailable   ال/ الخدمة غري متاحة

Referral Details: تفاصيل اإلحالة

Describe the survivor’s emotional state at the 
beginning of the interview: * 
صف الحالة النفسية للشخص يف بداية املقابلة 

  Scared / Fearful  )خائف)ة                           
  Sad / Depressed  )حزين)ة(/مكتئب)ة   
  Anxious / Nervous )قلق)ة( ومتوتر)ة               

Assessment Points  نقاط التقييم

Describe the  survivor’s emotional state at the end of the 
interview: * 
صف الحالة النفسية للشخص يف نهاية املقابلة

  Calmer than at the start of interview أهدأ مام كانت عليه يف البداية            
   Similar to that at the start of interview متاما كام كانت عليه               
  More upset than at the  start of interview  اكر غضباً واضطرابا                  
  Other: غري ذلك

Will the survivor be safe when she or he leaves?
    هل سيكون الشخص  بأمان عند االنرصاف؟ 

 Yes نعم    No ال      If no, why not: إذا ال، ملاذا ال؟

What actions were taken to ensure survivor’s safety? 
ما اإلجراءات املتخذة لضامن سالمة الشخص ؟

 Safety Plan created  تم تصميم خطة سالمة
 Referral to community-based support  متت اإلحالة للحصول عى دعم مجتمعي
 Referral to Safe House متت اإلحالة مللجأ آمن
 Service provider to follow-up سوف يقوم مقدم الخدمة مبتابعة الحالة        
 Other action taken: غري ذلك )يرجى التحديد(

If raped, have you explained possible consequences of rape to the survivor (and/or to guardian, based on 
assessment capacity and best interest of survivor if under 18?
 إذا اغتصاب، وقد سبق بيان النتائج املحتملة للك االغتصاب إىل الناجن )و / أو لويل األمر يعتمد عى تقييم القدرات ومصلحة الناجن من تحت إذا 18(؟

 Yes نعم   No ال

Did the survivor give their consent to share her/his non-identifiable data in your reports? *  هل وافق الشخص عى أمكانية 

ال No    نعم Yes    استخدام معلوماته غر املعرفة يف تقريرك

  Angry    )غاضب)ة                                
  Calm )هادئ)ة          
  Other: غري ذلك
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الملحق الثاني: 
نظسام إدارة املعلومسات لحساالت العنسف املبنسي عسى النسوع االجتامعسي 

)GBV IMS( – منسوذج التنساول والتقييسم الطبسي

  

1 

          
 
 
 

 

 سري - الملحق الثاني
 الموافقة على إجراء الفحص

 
 الصحي: إلى األخصائي/ العاملمالحظة 

األولى. اشرح للعميل بوضوح إجراءات الفحص الطبي واسمح له/ لها باختيار أٍّي من  /لغتهالغتهفي ينبغي قراءة هذا النموذج للعميل أو ولي األمر 
 في أّّي وقت, وملء استمارة جديدة. رأيه/رأيهاوبإمكان العميل تغيير  الخيارات الُمدرجة أو ال شئ.

 
 
 

 ____________________________ أنا ____________________________, أعطي موافقتي ل 
 

 (:ًا, ال تترك فراغخيار لكل ةواحد إجابةإلجراء ما يلي )اختيار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 انب من جوانب الفحص التي ال أرغب بها.بإمكاني رفض أيّ ج هأّن دركأ

 
 توقيع المريض: _________________________________________________________

 
 

 (: _________________________________________ًاتوقيع ولي األمر )إذا كان المريض قاصر
 
 

 _____________: __________________التاريخ : ___________________رمز الموظف
 

 اسم الناجية/ الناجي( باكت ( )اسم ووظيفة مقدم الرعاية الطبية(

   إن لزم األمر(باستخدام المنظار )الفحص  .3
     

  فحص طبي .1

 فحص الحوض .2

جمع األدلة, مثل عينات السوائل في الجسم, أو جمع  المالبس,  .4
 و تمشيطات الشعر, أو الكشاطات, أو قصاصات األظافر:أ

 سحب عينة الدم .5

           ال نعم

          ال     نعم

            ال نعم

           ال نعم

          ال نعم
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 سري

 الخدمات الصحيةلمقدم بيانات النموذج جميع 

 معلومات عامة .1

مرافق الناجية/ الناجي وكانت/ كان الناجية/ الناجي  أومن قبل الناجية/ الناجي  حادثةهل تم اإلبالغ عن ال
 *حاضرًة/ حاضرًا عند اإلبالغ؟

 
 

 *وقت الفحصتاريخ/  رمز الموظف  نوع المرفق الصحي
 

 )إذا كان معروفًا(* حادثةتاريخ/ وقت ال
 

 

 الجنس* العمر أو تاريخ الميالد*
 ذكر 
 أنثى 

 حادثةالعن معلومات  .2
  *حادثةوقت ال
صباحًابعد الظهر 
     مساءًا/ لياًلغير معروف 

 ؟*حادثةالمنطقة التي وقع فيها ال

 

 *؟حادثةمنطقة قريبة من مكان وقوع ال

 *ف المبني على النوع االجتماعينوع العن
 (تحديد الخيار الذّي ينطبق)
  /إيالجاغتصاب 

 اعتداء جنسي 

 اعتداء جسدّي 

 زواج قسرّي 

  حرمان من الموارد, أو الفرص, أو

 الخدمات

 إساءة نفسية/ عاطفية 

 *على الممارسة التقليدية الضارة؟ حادثةهل تنطوّي هذه ال
 ال 
  #  1نوع الممارسة 
  # 2نوع الممارسة 
 3وع الممارسة # ن 
  # 4نوع الممارسة 
  # 5نوع الممارسة 

 ؟*حادثةهل كان للمال, أو المصلحة, و/أو الخدمات عالقة بهذه ال
        نعمال 

 *حادثةنوع االختطاف وقت وقوع ال
 ال يوجد 

 التجنيد اإلجبارّي 
 االتجار بالبشر 
 نوع آخر من االختطاف/ الخطف 

 *في مكان آخر؟ حادثةمريض عن هذه الهل أبلغت/ أبلغ المريضة/ ال
 ال 
 غير معروف 
  :)نعم )حدد أين ومتى 

  العنف المبني على النوع االجتماعي؟*نوع أيّ حوادث سابقة من  العميلهل واجهت/ واجه 
 نعمال         

 إذا كانت اإلجابة نعم, اذكر وصفاً موجز؟*
 . معلومات المعتدي المزعوم3

 ومين*المزعالمعتدين عدد 
 1 
 2 
 3 
  3أكثر من 
 غير معروف 

 *المزعومينالمعتدين / المعتديعمر 
 بالغ 
 قاصر 
 وقاصر بالغ 

 *المزعوم بالناجية/ الناجي  المعتديعالقة 
 
 صديق لألسرة/ جار 
 شريك حميم/ شريك سابق 
 مقدم الرعاية الرئيسي 
 أحد أفراد األسرة عدا الزوج أو مقدم الرعاية 
  المسكنرفيق في السكن/ مشارك في 
 ال توجد عالقة 
 غير معروف 

 

 مشرف/ صاحب عمل 
 معلم/ مسؤول في المدرسة 
  خدمةالمقدم 
 زميل في الصف 
 فرد من أفراد المجتمع المضيف 
  الجئ آخر/ من المشردين

 (/ عائد آخرIDPالمحليين )
 أخرى 

 ا

  00:00اليوم/ الشهر/ السنة          الساعة  

  00:00   اليوم/ الشهر/ السنة          الساعة

 

غير معروف 
 

غير معروف 
 

 نعم        ال 
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 *المزعوم للمعتدي الوظيفة الرئيسية 
  موظف لدى

 األمم المتحدة
 الشرطة 

 جندّي 
  منظمة غير موظف في

 حكومية

 معلم/ مسؤول في المدرسة 
 م ديني/ زعيم في المجتمعزعي 

 مسؤول أمني 
 أخرى/ غير معروف 

 
 ال نعم . السيرة المرضية والفحص الطبي4

   هل تعاني/ يعاني من الحساسية؟
   هل تعاني/ يعاني من أمراض مزمنة؟

   والدة؟عملية جراحية سابقة ألسباب تتعلق باألمراض النسائية/ ال
   عملية جراحية سابقة ألسباب أخرى؟

 وسائل منع الحمل المستخدمة؟
 ال شئ 
 حبوب منع الحمل 
  لولب(IUD) 
 الواقي الذكرّي 
 وسائل منع الحمل عن طريق الحقن 
 أخرى 

 للقضيب؟ إيالجعلى  حادثةهل تنطوي هذه ال
  عن طريق المهبل –نعم 
  عن طريق فتحة أخرى –نعم 
 ال 

 ؟حادثةاء وقوع الفقدان الوعي أثن
 ال 
 نعم 

 هل يوجد جرح/ جراح خطيرة؟
 ال 
 نعم 

 اشتباه في الناسور؟
 ال 
 نعم 

 هل يوجد دليل على الحمل؟
 ال 
 ___:(نعم )عدد األسابيع 

وضع فيروس نقص المناعة البشرية/ 
 اإليدز:
 إيجابي 
 سلبي 
 غير معروف 

 مرحلة البلوغ: 
 بلوغي 
 ما قبل البلوغ 
 ناضج 

 التناسلية؟ عضاءهل تم فحص األ

  عن ذلك امتنع المريض –ال 
  غير متوفر -ال 
  ال ينطبق –ال 
  فحص خارجي –نعم 
  فحص بالمنظار –نعم 

 ؟يفحص الشرجالهل تم 

  عن ذلك امتنع المريض –ال 
  غير متوفر -ال 
  ال ينطبق –ال 
  فحص خارجي  –نعم 
  فحص بالمنظار –نعم 

 
 . السيرة المرضية والفحص الطبي )تتمة(4

تم إجراء فحص لألعضاء التناسلية أو الشرج,  إذا
 هل تبين وجود...

 : رضحيةجروح 
 ال 
 نعم 

 أجسام غريبة:
 ال 
 نعم 

 توجد سوائل حيوية )مثل الحيوانات المنوية, الخ.(:
 ال 
 نعم 

امتنعت/ امتنع  –ال  الفحوصات التي أجريت
 المريضة/ المريض

  –ال 
 غير متوفر

  –ال 
 ال ينطبق

  -نعم 
 سلبي

  –نعم 
 إيجابي

 ال  –نعم 
 نتائجال

       فحص الحمل
فحص فيروس نقص 

       المناعة البشرية

       فحص السيالن
       فحص الكالميديا
       فحص الزهري

       فحص داء المشعرات



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت فــي حــاالت الطــوارئ للوقاية 
مــن والتصــدي للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفل فــي األردن

107

  

4 

       ب فحص التهاب الكبد
       مخطط صدى القلب

       أشعة
       ية القلبائمخطط كهرب

 العالجات الموصوفة .5

الوقاية/ العالج من األمراض المنقولة 
 جنسياً:

      نعم 
  امتنعت/ امتنع المريض –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ:

      نعم 
  امتنعت/ امتنع المريض –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 عالج الجروح:

      نعم 
  متنعت/ امتنع المريضا –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 الوقاية من الكزاز:

      نعم 
  امتنعت/ امتنع المريض –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 التطعيم ضد التهاب الكبد ب:

      نعم 
  امتنعت/ امتنع المريض –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 نقص المناعة الوقاية من فيروس 
 :(PEP) البشرية

      نعم 
  امتنعت/ امتنع المريض –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 خطة العمل/ اإلجراءات المتخذة: أّي إجراء/ نشاط يتعلق بهذا التقرير. .6
 من قام بإحالة هذه/ هذا المريضة/ المريض إليكم؟*

 إحالة ذاتية 
 الخدمات الصحية/ الطبية 
 الخدمات النفسية االجتماعية 
 الشرطة/ جهة أمنية أخرى 
 منزل/ مأوى آمن 

 الخدمات القانونية 
 برنامج سبل العيش 
 التوعية المجتمعية 
 مدرس/ مسؤول في المدرسة 

 زعيم في المجتمع أو المخيم 
 جهة إنسانية أخرى 
 جهة خدمية حكومية أخرى 
 )أخرى )حّدد 

هل قمت بإحالة المريضة/ 
المريض إلى منزل/ مأوى 

 آمن؟*

 نعم 
  الخدمات أنت بتقديم قمت –ال 
  تلقت/ تلقى الخدمات بالفعل –ال 
  امتنعت المريضة/ المريض –ال 
  الخدمة ال تنطبق -ال 
  الخدمة غير متوفرة –ال 

هل قمت بإحالة المريضة/ 
مستوى أعلى من المريض إلى 

 طبية ؟*الخدمات ال

 )نعم )اذكر ألّّي سبب من األسباب التالية 
 لرعاية ما قبل الوالدة 
 يمللتطع 
 لتنظيم األسرة 
 لمرفق األقربل 
 للجراحة 
 ( للمشورة والفحص الطوعيVCT) 
 معالجة متقدمة أخرىتلقي ل 
 )ال )اذكر ألّّي سبب من األسباب التالية 
 ألنك قمت بتقديم الخدمات 
 ألّن الخدمات ُقدمت بالفعل 
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 المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع 
 الخدمة ال تنطبق 
 الخدمة غير متوفرة 

حالة المريضة/ المريض هل قمت بإ
 إلى الخدمات النفسية االجتماعية؟*

 ألنك قمت بتقديم الخدمات -ال   نعم 
  ألّن الخدمات ُقدمت بالفعل –ال 
 ال ألّن المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع 
  ال ينطبق –ال 
  الخدمة غير متوفرة –ال 

هل قمت بإحالة المريضة/ المريض 
 إلى الخدمات األمنية؟*

 نعم 
  ألنك قمت بتقديم الخدمات -ال 
  ألّن الخدمات ُقدمت بالفعل –ال 
  ألّن المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع -ال 
  ال ينطبق –ال 
  الخدمة غير متوفرة –ال 

 هل ترغب المريضة/ المريض في متابعة اإلجراءات القانونية؟
 نعم 
 ال 
 لم تتخذ/ يتخذ قرار وقت إعداد التقرير 

المريض هل قمت بإحالة المريضة/ 
 إلى خدمات المساعدة القانونية؟*

 نعم 
  ألنك قمت بتقديم الخدمات -ال 
  ألّن الخدمات ُقدمت بالفعل -ال 
  ألّن المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع -ال 
  ال ينطبق -ال 
  الخدمة غير متوفرة -ال 

هل قمت بإحالة المريضة/ المريض 
 إلى خدمات سبل العيش؟*

 نعم 
  الخدمات ألنك قمت بتقديم -ال 
  ألّن الخدمات ُقدمت بالفعل -ال 
  ألّن المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع -ال 
  ال ينطبق -ال 
  متوفرة الخدمة غير -ال 

 األدلة الطبية؟ تم جمعهل 

 نعم 
  ألّن الخدمات ُقدمت بالفعل -ال 
  ألّن المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع -ال 
  ال ينطبق -ال 
  متوفرةالخدمة غير -ال 

ل طلب المريض شهادة ه
 طبية؟
 نعم 
 ال 

المريضة هل ًأعطيت 
 شهادة طبية ؟
 نعم 
 ال 

ُحددت زيارة  هل
 للمتابعة؟*
 نعم 
 ال 

 

شرح عملية الفحص الطبي قبل تم  هل 
 *؟البدء باإلجراء
 نعم 

 ال 

هل أعطت/ أعطى المريضة/ المريض 
نشر المعلومات غير موافقتها/ موافقته على 
 ؟*التعريفية  لغايات اإلبالغ
 نعم 
 ال 
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الملحق الثالث: 
 منوذج اإلحاالت املتداول بن الوكاالت لحاالت العنف املبني عى النوع االجتامعي

 الملحق الثالث: نموذج اإلحالة المتداول بين الوكاالت لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي
 

 طبيعي مستعجلتاريخ اإلحالة:       حالة طوارئ ________________ 
 الوكالة التي قامت باإلحالة التي ُأحيلت إليها الحالة وكالةال

 رمز الوكالة/ العيادة:
 ____________________________________ 

رمز مدير حالة الوكالة التي قامت باإلحالة 
____________________________________ 

 رمز الوكالة:
____________________________________ 

 

 
 معلومات العميلة/ العميل:

يلرمز العميلة/  عم  الجنسية      ال
 ______________       أنثى     ذكر      _______________

 رمز تعريف الحالة 
_________________________ 

 
 إذا كانت العميلة/ العميل قاصر

 ____________________________رمز مقدم الرعاية األولية:  
 _________________________________ : عالقته بالطفل

 هل تم إبالغ مقدم الرعاية باإلحالة؟ 
نعم 
ابة ال, وضح السبب(ال, )إذا كانت اإلج________________________________________________________ 

 
 ملخص الحالة )ال تكتب األسماء أبدًا في هذ الحيز(

 

 الخدمات المطلوبة: التدابير الواجب اتخاذها
 طبية ___________________________________________________________________________________________________ 
 قانونية ______________________________________________________________________________________________ ____ 
 حماية ____________________________________________________________________________________________ _______ 
 تعليمية __________________________________________________________________________________________________ 
 مالية ___________________________________________________________________________________________________ 
)الصحة العقلية )طبيب نفسي أو غيره _______________________________________________________________________________ 
 أخرى _________________________________________________________________ __________________________________ 

 
 الخدمات التي ٌقدمت بالفعل

 
 

 
 تفاصيل اإلحالة

 هل تم إبالغ العميل/ العميلة باإلحالة؟
منع 
)ال, )إذا كانت اإلجابة ال, وضح السبب________________________________________________________ 

 هل وقعت/ وقع العميلة/ العميل على نموذج اإلفراج عن المعلومات؟
نعم 
)ال, )إذا كانت اإلجابة ال, وضح السبب________________________________________________________ 

 هل تمت إحالة العميلة/ العميل إلى أّي منظمة أخرى؟
نعم 



حق لمال  ا

110

 وضح السبب(نعمال, )إذا كانت اإلجابة ,________________________________________________________ 
  هل توجد أّي قيود تتعلق باالتصال أو ما غيره؟

نعم 
وضح السبب(ال, )إذا كانت اإلجابة نعم ,________________________________________________________ 

 
 اإلحالة عن طريق : تمت
 )الهاتف )للطوارئ فقط 
البريد االلكتروني 
الفاكس 
شخصيًا 

 
 

 
 المتابعة المتوقعة عن طريق: 

الهاتف 
البريد االلكتروني 
شخصيًا 

 بتاريخ ______________________
 

توافق الوكاالت المعنية بجمع المعلومات على تبادل التالي أثناء 
 المتابعة:______________________________________

 

 

 ________________ خ االستالم: تاري
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إحالة حاالت العنف الجنسي المبني على النوع االجتماعي 
المتداول بين الوكاالت– اتفاقية تبادل المعلومات

الهدف

تهـدف اتفاقيـة تبـادل املعلومـات هـذه إىل تحديـد املبادئ التوجيهيـة ووصف اإلجراءات لتبـادل مناذج إحالة الحاالت ضمن مسـار 
إحالـة حـاالت العنـف املبني عـى النوع االجتامعي مبـا يف ذلك الـوكاالت التالية. 

القواعد األساسية

• يجـب أال يتـم تبـادل املعلومـات بن منظـامت اإلحالة إالمن خـالل النموذج املوحد واإلجـراءات املتفق عليها وأال يشـتمل عى 	
أّي معلومـة معرّفـة للناجي/ة أو للوكاالت.

• ال ينبغـي تبـادل أّي معلومـات محـددة للناجـن بحيـث ميكـن أن تـؤدي إىل التعـرف عـى هويتهـم, عى سـبيل املثال, االسـم, 	
والحـروف األوىل, واملنطقـة, وتاريـخ امليـالد, الخ.

• ينبغـي اسـتخدام النمـوذج املوحـد بعـد موافقـة الناجـي/ة عـى الحصـول عـى الخدمـات وتوقيعهـا/ توقيعـه عـى منـوذج 	
املوافقـة.

• يقـوم مديـر الحالـة بتصنيـف النمـوذج؛ ويحميـه بواسـطة تعيـن كلمـة الـرس ومـن ثم يرسـله إىل مقـدم الخدمـة املُكلف عن 	
طريـق الريـد االلكروين.

• إذا تـم تبـادل عـدد مـن اإلحـاالت, يُرسـل النمـوذج بشـكل منفـرد إىل كل منظمـة أو وكالـة, وذلـك لتتـم متابعـات الرسـائل 	
االلكرونيـة بـن املنظمـة التـي تقـوم باإلحالـة واملنظمـة التـي تسـتلمها فقـط.

أمن البيانات

ينبغـي عـى املنظـامت ضـامن أمـن وسـالمة البيانـات, واتخـاذ اإلجـراءات املناسـبة للحفـاظ عـى رسيـة البيانـات. ويتعـن عـى 
املنظـامت تقديـم وثيقـة وورد )Word document( مـع إعدادهـا بوضـع )“القـراءة فقـط” )read only(( وتحديـد كلمـة الـرس 

لحاميتهـا. وقـد تـم االتفـاق بـن جميـع الـوكاالت عـى كلمـة الـرس للملفـات املرسـلة تلـك. 
وينبغـي حفـظ أّي معلومـات محميـة يف كمبيوتـر يشـتمل عـى برنامـج نشـط ملكافحـة الفريوسـات وعـى كلمـة رس. وال يُسـمح 

بالوصـول إىل البيانـات إال ملديـري الحـاالت واألخصـايئ االجتامعـي والصحـي.

الحدود الزمنية

مبجـرد التوصـل إىل اتفـاق, تصبـح اتفاقيـة تبـادل املعلومات هذه سـارية املفعول اعتباراً من]تاريخ[, وسـتكون تحـت التجربة حتى 
[تاريـخ ], وسـوف تعتمـد عليهـا املنظـامت والـوكاالت التي هـي جزء من مسـار إحالة حاالت العنـف املبني عى النـوع االجتامعي 

ملراجعـة مـدى فعالية وفائدة وااللتـزام  باالتفاقية. 

الخروقات

يف حـال خالـف أّي طـرف مـن املشـاركن التفاقيـة تبـادل املعلومـات هذه, سـوف يتعرض للمسـاءلة وسـتتم الدعوة لعقـد اجتامع 
بـن املنظـامت والـوكاالت التـي هـي جزء من مسـار إحالـة حاالت العنـف املبني عى النوع االجتامعي ملناقشـة سـبل املـي قدماً.
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الملحق الرابع: 
نظام إدارة املعلومات لحاالت العنف املبني عى النوع االجتامعي )GBV IMS( – منوذج املوافقة

ألي من  يجب أن ُيشَرح للعميل بوضوح إمكانية اختيارهواألولى.  يجب قراءة هذا النموذج على المريض أو ولي أمره بلغته
 أو عدم اختيار أي منها.الخيارات المتاحة 

 
ـ  التي معلومات البإطالع اآلخّرين على  (منظمتك  اسم)أصِّرح أنا، __________________________________________________, ل

 لما يلي:  وفقًاها عنتخص الحادثة التي أبلغتهم 

، على معلومات محددة تخص الحالة المشار إليهمبإطالع مقدمي الخدمة )أو الخدمات(  إذنًا (منظمتك  اسم(أمنح  أدرك أنني بمنحي التفويض أدناه، .1
   ، حتى أتمكن من الحصول على المساعدة فيما يخص احتياجاتي األمنية و/أو الصحية و/أو النفسية و/أو القانونية.الحادثةمستقاة من تقّريّر 

 
 لما تمليه الحاجة لتوفيّر المساعدة التي أطلبها. وفقًاأدرك أن المعلومات المتبادلة ستعامل بسّرية واحتّرام، وال تتداول إال 

 
 ، في أي مّرحلةيحقب أحتفظوأدرك أن اإلفصاح عن هذه المعلومات يعني أن شخًصا ما من الهيئة أو الخدمة المختارة أدناه قد يحضّر للحديث معي. 

 أن أغيّر رأيي بشأن تبادل المعلومات مع المنظمة/جهة التنسيق المبينة أدناه. في ، حلمن المّرا
 

 أود أن يفصح عن المعلومات للجهات التالية: 
  )ضع عالمة على كل ما ينطبق، وحدد االسم، والمّرفق، والوكالة/المنظمة كما ينطبق(

 )حِدد(: _________________________________________________________________ يةاألمن الخدمات

 الخدمات النفسية )حِدد(: ______________________________________________________________

 _الخدمات الصحية/الطبية )حِدد(: ___________________________________________________________

 )حِدد(:__________________________________________________________ مّركز إيواءآمن/  ملجأ

 خدمات المساعدة القانونية )حِدد(: ___________________________________________________________

 _______________خدمات الحماية )حِدد(:_______________________________________________

 )حِدد(:__________________________________________________________ العيشخدمات سبل 

 _______________________________________________(: )غيّر ذلك حِدد نوع الخدمة واالسم والوكالة

 
 

الحادثة لن تخصني أو تخص  تبادلةالُممعلومات المن باحتمال تبادل بعض المعلومات التي ال تكشف عن الهوية ألغّراض التقاريّر. أي  حطت علًماأ .2
 بالتحديد. لن يتمكن أحد من التعّرف علي بناًء على المعلومات المتبادلة. أدرك أن المعلومات المتبادلة ستعامل بسّرية واحتّرام.  التي وقعت لي

 
 

 

 _______________________________________________________  :بصمة العميل/توقيع
  

 ________________التاريخ:                        _____________________________ أخصائي الحالة: رمز

 
 
 
 

 - سري –الملحق الرابع 
  موافقة على اإلفصاح عن المعلومات

 ال  نعم  العميل عالمة على التفويض: يضع .2
 )عامًا 81 تحت العميل كان إذا األمر ولي/الوالد أو(

 (عامًا 81 تحت العميل كان إذا األمر ولي/الوالد أو)

 ال    نعم   العميل عالمة على التفويض: يضع .1
 (عامًا 81 تحت العميل كان إذا األمر ولي/الوالد أو)
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الملحق الخامس: 
عينة ملدونة السلوك الخاصة بحاالت االستغالل واإلساءة الجنسية

مدونة قواعد السلوك لالستغالل واإلساءة الجنسية

يتعـن عـى جميـع الجهـات الفاعلـة املعنيـة بالوقايـة مـن والتصـدي للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي أن تفهـم وتوقـع عى 
مدونة قواعد السـلوك أو وثيقة مشـابهة تحدد املعايري املهنية. ويَقع عى الوكاالت اإلنسـانية واجب رعاية املسـتفيدين ومسـئولية 

ضـامن التعامـل معهـم بكرامـة واحـرام والحفاظ عـى الحد األدىن مـن معايري السـلوك املعينة.
وللوقايـة مـن االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية, ينبغـي إدراج املبـادئ األساسـية التاليـة يف مدونـة قواعـد السـلوك للوكالـة العاملة يف 

اإلنسـاين: املجال 

• يشـكل االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية من قبل العاملن يف املجال اإلنسـاين أفعال سـوء سـلوك جسـيم وبالتايل فإنها تعتر سـبباً 	
الوظيفة. إلنهاء 

• يُحظـر النشـاط الجنـيس مـع األطفـال )األشـخاص الذيـن تقـل أعامرهـم عـن 18 عامـاً( بغـض النظـر عن سـّن األغلبية أو سـّن 	
األهليـة إلعطـاء املوافقـة محليـاً. ويعتـر التقديـر الخاطـئ لسـّن الطفـل غري مقبـول كدفاع. 

• يُحظـر تبـادل املـال أو العاملـة أو السـلع أو خدمـات مامرسـة الجنـس, مبـا يف ذلـك الخدمـات الجنسـية أو غريهـا من أشـكال 	
السـلوك املهـن أو الالإنسـاين أو االسـتغاليل. ويشـمل ذلـك أّي تبـادل للمسـاعدة بـن املسـتفيدين.

• يـوىص بشـدة بعـدم تشـجيع العالقـات الجنسـية بـن العاملـن يف املجـال اإلنسـاين واملسـتفيدين كونهـا تسـتند إىل ديناميـات 	
القـوى غـري املتكافئـة, وتقـوض مصداقيـة ونزاهـة أعـامل املسـاعدة اإلنسـانية.

• حيثـام تتولـد مخـاوف وشـكوك لـدى العامـل اإلنسـاين فيام يتعلـق بوقوع االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية من قبل أحـد الزمالء 	
يف العمـل, سـواء أكان يعمـل يف نفـس الوكالـة أم ال, فإنـه يتعـن عليها/ عليه اإلبالغ عـن تلك املخاوف من خـالل آليات اإلبالغ 

املعتمـدة يف الوكالة.
• يتعـن عـى العاملـن يف املجال اإلنسـاين إنشـاء والحفاظ عى بيئة متنع وقوع االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية وتحـث عى تنفيذ 	

مدونـة قواعـد السـلوك املعتمـدة لـدى الوكالـة. وتقـع عـى عاتـق املديريـن عـى جميع املسـتويات مسـئوليات خاصـة لدعم 
وتطويـر أنظمـة تحافـظ عى هـذه البيئة.

ولضـامن تحقيـق أقـى قـدر مـن الفعاليـة ملدونـة قواعـد السـلوك, ينبغـي وضعهـا يف مـكان عـام خـاص مبكتـب أو مركـز الجهـة 
الفاعلـة يتيـح للجميـع رؤيتهـا، كـام وينبغي عرضهـا وتوضيحها للموظفـن, والتوقيع عليها من قبـل جميع املوظفـن واالحتفاظ بها 
يف ملفاتهـم. وينبغـي ترجمـة جميع النسـخ الصـادرة واملوزعة من مدونة قواعد السـلوك إىل اللغة املناسـبة السـتخدامها يف امليدان.

:)ST/SGB/2003/13(نرشة األمن العام حول التدابري الخاصة للحامية من االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf 

أمثلة ملدونات قواعد السلوك:
http://www.pseataskforce.org/en/tools
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الملحق السادس: 
منوذج املوافقة عى تبادل املعلومات يف حاالت حامية الطفل

سري- موافقة على اإلفصاح عن المعلومات - الملحق الثامن 

.تتمكن من اختيار أّي أو ال شئ من الخيارات المدرجة/ ويجب أن ُيفسر بشكل واضح حتى يتمكن. الوصي بلغتهم األم/ ينبغي قراءة هذا النموذج للطفل

بتخزين بياناتي الشخصية في  (اسم الوكالة)_________________________ أصرح, ____________________________________________, أنا
بتخزين المعلومات حول الحادثة التي أبلغتهم عنها كما هو  (اسم الوكالة)_________________________ كما أنني أسمح ل. (ورقيًا والكترونيًا)نظام إدارة الحالة 

:موضح أدناه

اإلذن بتبادل معلومات محددة حول الحالة الواردة في تقرير حادثتي  (اسم الوكالة)_________________________ فإنني أعطي ل, أدرك بأنني بمنح التفويض أدناه. 1
وأدرك أن المعلومات المتبادلة . ألتمكن من تلقي المساعدة لتلبية احتياجاتي األمنية أو الصحية أو النفسية االجتماعية أو القانونية, مزودي الخدمة الذين أشرت إليهم/ مع مزود

وأدرك أن اإلفصاح عن هذه المعلومات يعني بأن الشخص العامل في الوكالة أو الخدمة . وأال يتم تبادلها إال عند الحاجة لتقديم المساعدة التي أطلبها,  سوف ُتعامل بسرية واحترام
.جهة التنسيق المدرجة أدناه/ وأحتفظ بحقي، في أي مرحلة من المراحل، في تغيير رأيي حول تبادل المعلومات مع الوكالة. المشار إليها أدناه قد يأتي للتحدث معي

*الوكاالت؟/ جزء من المعلومات التي قدمها إلى األفراد/ هل يريد الطفل االمتناع عن تقديم جميع نعم ال

وقم بتحديد االسم , من هم الذين يريد الطفل حجب المعلومات عنهم أو ما هي الخدمات التي ال يرغب الطفل بأن يحّول إليها؟ ضع عالمة على كل ما ينطبق, إذا كانت اإلجابة نعم
.المنظمة حسب االقتضاء/ والمرفق والوكالة

:الخدمات األمنية

:الخدمات النفسية االجتماعية

:الطبية/ الخدمات الصحية

:منزل أو مأوى آمن

:خدمات المساعدة القانونية

:خدمات الحماية

:خدمات سبل المعيشة

:الحكومة

:تدخل المجتمع المحلي

:أفراد األسرة

:(حدد)أخرى 

حدد ما هي المعلومات التي ينبغي أن ُتحجب

(يمكن اختيار عدة خيارات)أسباب حجب المعلومات  الخوف من تعرضهم  أو غيرهم لألذي يريدون نقل المعلومات بأنفسهم



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت فــي حــاالت الطــوارئ للوقاية 
مــن والتصــدي للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفل فــي األردن

115

(حدد)أخرى 

يرجى وضع )* الوصي أو الطفل إذا جاء الطفل وحده لإلبالغ/ ينبغي وضع عالمة التفويض من قبل الوالد. 1
(لإلشارة إلى الشخص الذي يعطي الموافقة‘ الوصي/ الوالد’أو ‘ الطفل’دائرة حول  نعم ال

*توقيع العميل التاريخ

وأال . وينبغي للمعلومات التي يتم تبادلها أال تشير لي أو للحادثة. لقد ُأبلغت وأدركت بأّنه يمكن كذلك تبادل بعض المعلومات غير الُمِحددة وذلك ألغراض تتعلق بإعداد التقارير. 2
.وأدرك بأّن المعلومات المتبادلة سوف يتم التعامل معها بسرية واحترام. يكون بإمكان أّي أحد تحديد هويتي بناءًا على المعلومات التي تم تبادلها

يرجى وضع )* الوصي أو الطفل إذا جاء الطفل وحده لإلبالغ/ ينبغي وضع عالمة التفويض من قبل الوالد. 2
(لإلشارة إلى الشخص الذي يعطي الموافقة‘ الوصي/ الوالد’أو ‘ الطفل’دائرة حول  نعم ال
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الملحق السابع: 
)BIA( منوذج تقييم املصلحة الفضى

Inter-Agency Best Interests Assessment Form

PRIORITY*: 1: 2 days □  2: 1 week □ 3: 30 days □ 4: Non Urgent (date)

Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic needed

For completion at end of assessment لإلكمال بعد االنتهاء من التقييم 

Yes
□     نعم

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

Sex*
الجنس

Male
□     ذكر

Female
□      أنثى

Syrian 
سورية □

Iraqi 
□    عراقية □

□

(لتقييم جميع الحاالت المتعلقة بحماية الطفل بما فيها حاالت األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم)نموذج تقييم  

Grandfather's Name  إسم الجد

Citizenship* 
الجنسية

Nickname/Alias
اسم آخر مستخدم/ اللقب 

Child / Caregiver Tel. No.
   Arabic Needed

Landmark 
َمّعلم

Street Name, House Number / Block and Caraven or Tent 
Number

National ID No. 
رقم الهوية األردنية

Ration Card / Service ID No.
رقم البطاقة التموينية

ASSESSMENT FORM (for completion for all Child Protection cases including UASC)

Have you completed the confidentiality agreement with the client?* 
هل تم استكمال االستمارة الخاصة بسرية المعلومات مع المستفيد؟*
Is there a data protection issue with this client? If yes, refer to consent form while managing case*   
هل هناك أية مخاوف متعلقة بحماية بيانات المستفيد؟ إذا نعم، الرجاء االطالع على استمارة الموافقة*

SECTION 1 - CHILD'S PERSONAL DETAILS (BIO-DATA)    بيانات الطفل الشخصية - 1القسم
Explain to the child and/or caregiver "I am now going to ask you some basic information about yourself/your child" 

أو مقدم الرعاية  بأنك  ستقوم بطرح أسئلة حول بعض المعلومات األساسية المتعلقة بالطفل ومقدم الرعاية/إشرح للطفل و

Has the child been previously interviewed and registered by a Child Protection Agency in Jordan?*  
هل تم مقابلة أو تسجيل الطفل مسبقاً من قبل أي من المنظمات المعنية بحماية الطفل؟

Have you taken a photo of the child? 
هل تم أخذ صورة للطفل؟

If yes, note any information given on 
the provider and services they gave. 
 إذا نعم، أذكر أية معلومات ذكرها الطفل عن مقدم
الخدمة والخدمات التي تلقاها

Nickname/Alias  
اسم آخر مستخدم/اللقب

Age given by child*
السن بحسب إفادة الطفل

Nickname/Alias  
اسم آخر مستخدم/اللقب

Name  
االسم

Father's Name  
إسم األب

Current Address*
العنوان

Governorate

Neighbourhood / Sector or Module

City / Town / Camp

UN ID No. 
رقم بطاقة المفوضية

Other Tel. No. (specify) 
Arabic Needed 

Country

Country of Origin
Jordanian mother 
□                        األم أردنية

Other ID No (specify kind)
رقم أي بطاقة شخصية أخرى

Jordanian

Family Name  إسم العائلة

Other (specify)
حدد- أخرى 

Child's 
Name 

English & 
Arabic* اسم 

الطفل

Family Name  
إسم العائلة

Name  االسم

Date of Birth 
(DD/MM/YY)* 

تاريخ الميالد

Grandfather's Name  
إسم الجد

Family Name  
إسم العائلة

Palestinian 
□         فلسطينية

Family Name  إسم العائلة

Name  
االسم

Father's Name  
إسم األب

Grandfather's Name  
إسم الجد

CONSENT FOR SHARING INFORMATION الموافقة على مشاركة المعلومات مع جهات أخرى

Mother's Name*
مقدمة الرعاية/ اسم األم  

الرئيسية

Name  االسم Father's Name  إسم األب Grandfather's Name  إسم الجد

Father's Name*
مقدم الرعاية/ اسم األب  

الرئيسي

Nickname/Alias
اسم آخر مستخدم/ اللقب 

Ration Card / Service ID Number
رقم البطاقة التموينية

UN ID Number
 رقم بطاقة المفوضية

National ID Number
رقم الهوية األردنية

Father's Name  إسم األب

UN ID Number
 رقم بطاقة المفوضية

National ID Number
رقم الهوية األردنية

Ration Card / Service ID Number
رقم البطاقة التموينية

CPIMS No:
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Inter-Agency Best Interests Assessment Form

District 
المنطقة

Source of Identification* 
مصدر التعرف على الطفل

If father or mother believed dead, give details including 
whether information has been verified
 في حال الشك اواالشتباه بوفاة األم أو األب، اذكر التفاصيل، بما في ذلك اذا تم التأكد
من صحة المعلومات

Separation Status*
تصنيف الحالة

Section 2.1: Details of separation and plans for placement and care  تفاصيل حول انفصال الطفل عن ذويه وخطط الرعاية - 2.1القسم

Date of Arrival in Current Location 
(DD/MM/YY)* 

تاريخ الوصول للموقع الحالي

Briefly describe the child's 
major concern/issue* 
  اشرح بشكل مختصر أهم المخاوف والقضايا
الرئيسية المتعلقة بالطفل

Nickname/Alias
اسم آخر مستخدم/ اللقب 

Family Name  إسم العائلة

Nickname/Alias
اسم آخر مستخدم/ اللقب 

Father's Name  إسم األب Grandfather's Name  إسم الجد Family Name  إسم العائلة

Grandfather's Name  إسم الجد

Inform the child "I will now ask you some questions about how you were separated from your parents/the adult who usually cared for you" 
أعلم الطفل بأنك ستقوم بطرح بعض األسئلة المتعلقة بكيفية اإلنفصال عن ذويه أو مقدم الرعاية السابق

Father's Name  إسم األب

Female Primary Caregiver's 
Name (if applicable)*

مقدمة الرعاية الرئيسية/ اسم األم

Unaccompanied 
□  طفل غير مصحوب

Country

Date of Identification (DD/MM/YY)* 
تاريخ التعرف على الطفل

Date of Arrival in Jordan (DD/MM/YY)* 
تاريخ الوصول إلى األردن

Name  االسم
Male Primary Caregiver's Name 
(if applicable)*

مقدم الرعاية الرئيسي/ اسم األب

Note: If child is separated or unaccompanied, complete all sections.  If child is not separated or unaccompanied, go directly to section 3. 
3إذا ال، انتقل مباشرة إلى القسم  . أكمل كافة األقسام في حال كان الطفل غير مصحوبًا أو منفصاًل عن ذويه: مالحظة

National ID Number
رقم الهوية األردنية

Separated 
□  طفل منفصل عن ذويه

UN ID Number
 رقم بطاقة المفوضية

Name  االسم

If child has been living with caregivers other than the parents 
explain why, for how long, their relationship to the child, and 
give their names below
إذا لم يكن مع والديه، وضح لماذا ومنذ متى 

Province 
المحافظة

Landmark 
َمّعلم

Ration Card / Service ID Number
رقم البطاقة التموينية

Options: Self-Referral, Identification by CP Community Worker (eg. CBCPN), CFS, UNHCR-Registration, UNHCR-Protection, Medical 
Agencies, Education Provider, Govt SW, Police, Community Leaders, Other Agency, Other - specify)

تحويل ذاتي ، تحديد من قبل شبكة  حماية الطفل، المساحات الصديقة للطفل، قسم التسجيل بالمفوضية، قسم الحماية بالمفوضية، المؤسسات الطبية، مزودو الخدمات التعليمية: الخيارات  ، 
حدد- الباحثون االجتماعيون من الجهات الحكومية، الشرطة، قادة المجتمع، أخرى  

CP IMS No: Arabic 
needed

National ID Number
رقم الهوية األردنية

UN ID Number
 رقم بطاقة المفوضية

Ration Card / Service ID Number
رقم البطاقة التموينية

SECTION 2 - Separated and Unaccompanied Children                                                                      
األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم - 2القسم                                               

 Any name/s given to the child after separation? If yes, 
mention:

:هل تم اعطاء الطفل اي اسماء اخرى بعد االنفصال؟ اذا نعم، اذكر

Village / City 
المدينة/ القرية 

Permanent address of child and 
family in country of origin prior 
to separation 
عنوان الطفل السابق في سوريا

Street Name and House Number
اسم الشارع

Page 2 BIA



حق لمال  ا

118

Inter-Agency Best Interests Assessment Form

Yes
     نعم
□

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

Daily   □ 
يومي

Weekly 
أسبوعي □ □

Yes
□     نعم

No
□    ال

Age Sex Alive?

Yes
□     نعم

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

Relationship to Child Last Known Address

 

Others who may be able to provide 
information to help with tracing? 

List any documents carried by the child or caregiver: 

History and reasons for separation from parents / previous caregiver  مقدمو الرعاية السابقين/ تاريخ وأسباب االنفصال عن الوالدين

Does the child / caregiver consent to 
tracing? 

Infrequently
نادراً  

If yes to the last question, give details of the persons(s) below (continue on back of page if needed): 
إذا كان الجواب نعم على أي من األسئلة المذكورة أعاله، اذكر تفاصيل الشخص اواألشخاص بما في ذلك االسم والعنوان ورقم االتصال

Full Name Wants tracing for 
contact or 

reunification?

Does child have any other relatives/friends in Jordan?
هل يوجد للطفل أقارب أو معارف آخرين في األردن؟

Information on any other caregivers the 
child had in between the previous 
primary caregiver and the current 
caregiver
 معلومات عن أي مقدمي رعاية آخرين للطفل في الفترة ما
بين االنفصال والوقت الحالي

How frequent is the 
contact? 
يتم االتصال على شكل؟

Does the child plan to join these people at any time? 
هل ينوي الطفل االنضمام ألي منهم؟

List any movements between place of 
separation and current location
 اذكر التنقالت التي تمت ما بين مكان االنفصال والموقع
الحالي

How and why the child entered Jordan
كيف ولماذا دخل الطفل إلى األردن؟

Targeted for persectution  □

Other (specify):Accidental (during flight)  □Avoiding conscription  □

Is the child in contact with their 
previous primary caregivers? 
هل الطفل على اتصال بوالديه؟

Death / sickness of  caregiver  □

How, when and where the child  was 
separated from their parents / previous 
primary caregiver

أو مقدم الرعاية؟/ كيف تم انفصال الطفل عن والديه

Does the child know where 
their previous primary 
caregivers are? 
هل يعرف الطفل مكان والديه الحالي؟

Cause of 
Separation

Fear for safety  □

Fear of sexual violence  □ Lack of access to services  □

Family violence  □

Telephone Number 
رقم الهاتف   

If yes to either of the above questions, give details of the persons(s) below (continue on back of page if needed). 
إذا كان الجواب نعم على أي من األسئلة المذكورة أعاله، اذكر تفاصيل الشخص اواألشخاص بما في ذلك االسم والعنوان ورقم االتصال

Separated at border  □

Does the child need their previous primary caregiver or 
other primary relatives to be traced (i.e. if they are not in 
contact)? 
هل يحتاج الطفل إلى تتبع أثر والديه أو أي من أقاربه الرئيسيين؟
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Inter-Agency Best Interests Assessment Form

Street
□   الشارع

□

Yes
□     نعم

No
□    ال

Family Name  إسم العائلة

Family Name  إسم العائلة

Yes
□   نعم

No
□    ال

Yes
□   نعم

No
□    ال

If yes, how and for 
how long?

FOR ALL UNACCOMPANIED CHILDREN IN INFORMAL FOSTER CARE:  

Does the child want to stay 
in this care arrangement?

If no, why not?

Admin Level 3

Admin Level 6Admin Level 5

National ID Number
رقم الهوية األردنية

Other ID Number
رقم  اي بطاقة هوية أخرى

Telephone Number 
رقم الهاتف

Are there siblings in the same care 
arrangement?

هل يوجد للطفل أخوة في نفس مكان الرعاية؟

If yes, complete separate forms for each sibling if 
information differs 

إذا نعم، إمأل نموذج لكل أخ في  حال اختالف المعلومات

Relationship to Child 
عالقة مقدمة الرعاية بالطفل

Ration Card / Service ID Number
رقم البطاقة التموينية

Grandfather Name's  إسم الجد Nickname/Alias اسم اخر مستخدم/اللقب

Admin Level 2Admin Level 1

Did the child and caregiver 
know each other before?  

If  the current address is 
temporary, where do the child / 
caregiver plan to move to?
 في حال كون العنوان الحالي مؤقتا، إلى أين

مقدم الرعاية االنتقال؟/ ينوي الطفل

Admin Level 4

Grandfather's Name  إسم الجد

Name  االسم Father's Name  إسم األب

Relationship to Child 
عالقة مقدم الرعاية بالطفل

Nickname/Alias اسم آخر مستخدم/اللقب

Ration Card / Service ID Number
رقم البطاقة التموينية

Date this care / living 
arrangement started:

متى بدأت ترتيبات الرعاية هذه؟

UN ID Number
 رقم بطاقة المفوضية

National ID Number
رقم الهوية األردنية

Female Caregiver's Name 
اسم مقدمة الرعاية

Male Caregiver's Name  
(اذا كان رجل)   اسم مقدم الرعاية   

UN ID Number
 رقم بطاقة المفوضية

Other ID Number
رقم اي بطاقة هوية أخرى

Telephone Number 
رقم الهاتف

Father's Name  إسم األبName  االسم

Section 2.2 - Current Care Arrangements                                                 ترتيبات الرعاية الحالية2.2القسم 

Inform the child "I will now ask you some questions about where you are currently living and who is living with you" 
أعلم الطفل بأنك ستقوم بطرح أسئلة حول مكان سكنه ومع من يعيش حاليا

No adult caregiver   □

Residential Care
□ رعاية مؤسسية

Transit Centre  □People with same family name  □
Child is currently 

living*
: مع\ الطفل يقيم حالياَ في Informal Foster Care □ 

رعاية بديلة غير رسمية
Formal Foster Care
□         رعاية بديلة رسمية

Known relatives
□  أقرباء معروفين

Relationship to Child Address

Previously unknown relatives
ً أقرباء غير معروفين للطفل سابقا

Contact NumberName

IF THE CHILD IS WITHOUT ADULT CARE COMPLETE THIS SECTION:                                          أكمل القسم التالي إذا كان الطفل تحت رعاية شخص بالغ

Telephone number of caregiver
رقم هاتف مقدم الرعاية

IF THE CHILD IS IN ADULT CARE COMPLETE THIS SECTION: 
أكمل القسم التالي إذا كان الطفل تحت رعاية شخص بالغ
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Inter-Agency Best Interests Assessment Form

Yes
□   نعم

No
□    ال

Yes
□   نعم

No
□    ال

Do you think the care 
arrangement is safe? 

Do you think the care 
arrangement is stable? 

Give details

Give details

For each of the sections below, consider the opinions of the child, their family, teachers, etc and your own observations. Find out what is already being provided in the community and 
what child and community strategies can be strengthened. 
. الخ، اضافة مالحظاتك الشخصية ايضا   حاول التعرف على أية حلول أو تدخالت مجتمعية موجودة وكيفية تعزيزها... في كل من  األجزاء التالية، يجب األخذ بعين باالعتبار آراء الطفل الشخصية وعائلته ومدرسيه

3.1 Daily Activities and Social Relations                                                                                  3.1 األنشطة اليومية والعالقات اإلجتماعية والحالة النفسية

When interviewing the child, inform them: I am now going to ask you questions about your daily activities and social relations
عند مقابلة الطفل قم بإعالمه بأنك ستقوم بطرح أسئلة متعلقة بأنشطته اليومية وكيفية تعامله مع أية مشاكل قد يعاني منها

بعيدا عن المدرسة أو العمل، كيف يقوم الطفل بتمضية يومه؟ هل يمضي يومه برفقة أطفال اخرين؟ هل يختلط مع اقرانه ويشارك باألنشطة المختلفة؟ هل يشعر بأنه مختلف عن األطفال االخرين او بأنه تتم معاملته بطريقة مختلفة 
؟ كيف يقوم الطفل بالتكيف مع مشاكله؟ هل هناك اشخاص (الخ.. خوف، انعزال، حزن، عدوانية، صعوبات نوم، صعوبة بالتركيز)عن االخرين؟ ما هي أبرز مخاوفه؟ هل يبدو لك بأن الطفل يعاني من أية مشاكل نفسية او عاطفية؟ 

داعمين حول الطفل يساعدوه على التعامل مع المشاكل؟ من هم؟ 
هل شهد الطفل أوعاش تجربة عنف؟هل يبدو الطفل مجهد نفسيا او يعاني من صعوبة في ممارسة يومه بشكل طبيعي؟: ال تسأل االسئلة التالية لكن قم بتسجيل االجوبة اذا تم ذكرها

3.3 Education, Skills and Livelihoods Assessment                                                                                 3.3 تقييم سبل العيش والمهارات ومستوى التعليم

FOR ALL UNACCOMPANIED CHILDREN: 

Apart from school or work, how does the child spend their day? Do they spend time with other children? Does the child mix with his/her peers and take part in the usual recreational 
and other activities?  Does the child feel different or feel they are treated differently to their peers? 

3.2 Emotional Wellbeing                                                                                                                3.2 األنشطة اليومية والعالقات اإلجتماعية والحالة النفسية

بعيدا عن المدرسة أو العمل، كيف يقوم الطفل بتمضية يومه؟ هل يمضي يومه برفقة أطفال اخرين؟ هل يختلط مع اقرانه ويشارك باألنشطة المختلفة؟ هل يشعر بأنه مختلف عن األطفال االخرين او بأنه تتم معاملته بطريقة مختلفة 
؟ كيف يقوم الطفل بالتكيف مع مشاكله؟ هل هناك اشخاص (الخ.. خوف، انعزال، حزن، عدوانية، صعوبات نوم، صعوبة بالتركيز)عن االخرين؟ ما هي أبرز مخاوفه؟ هل يبدو لك بأن الطفل يعاني من أية مشاكل نفسية او عاطفية؟ 

داعمين حول الطفل يساعدوه على التعامل مع المشاكل؟ من هم؟ 
هل شهد الطفل أوعاش تجربة عنف؟هل يبدو الطفل مجهد نفسيا او يعاني من صعوبة في ممارسة يومه بشكل طبيعي؟: ال تسأل االسئلة التالية لكن قم بتسجيل االجوبة اذا تم ذكرها

When interviewing the child, inform them: I am now going to ask you questions about how you feel and how you deal with any problems 
عند مقابلة الطفل قم بإعالمه بأنك ستقوم بطرح أسئلة متعلقة بأنشطته اليومية وكيفية تعامله مع أية مشاكل قد يعاني منها

What are the child's main concerns or worries? Does the child appear to have any emotional problems or behavioural problems e.g. frightened, withdrawn, unhappy, difficulties 
sleeping, aggressiveness, difficulties concentrating? How do they cope with their problems? Do they have support from people around them to deal with their problems, and if so from 
whom ? DO NOT ASK BUT RECORD IF MENTIONED: Has the child witnessed or experienced violence?  Does the child appear to be extremely distressed and/or have difficulty 
functioning in their daily life?

What are the child(ren)'s main concerns about their living arrangement. Have any adults supported them? (If yes, give details). Is there anyone in the community the child(ren) would 
feel comfortable living with? What would the child(ren) like to happen for their long-term care? Does the child(ren) have risky or positive coping mechanisms? Are they exposed to 
any negative influences (note any observations as well as what the child says)?

SECTION 3 -  ASSESSMENT OF CHILD'S CURRENT SITUATION                                                     
تقييم الوضع الحالي للطفل - 3القسم                                                                           

CP IMS No. Arabic 
Needed
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Inter-Agency Best Interests Assessment Form

School   □
بالمدرسة

School   □
بالمدرسة

Work is harmful for child's development
□     العمل يعوق ويؤذي عملية تتطور الطفل

Other (specify)
حدد- نشاطات أخرى 

3.4 Health and Nutrition Needs                                                                                                                                        3.4 االحتياجات الصحية واألساسية

Has the child been unwell? If yes, is the child frequently unwell and does the child have any immediate medical needs or long-term health concerns? Does the child have access to 
medical care - if not, why not?  If the child is married, is she pregnant? How many meals a day does the child have? What kind of food does the child eat and where/how do they get 
it? (If in the camp - is the family receiving food rations?) (If in the host communities - is the family receiving cash assistance?) Does the child have enough to eat - if not why not? 

ة؟ هل هناك حالة\ة متزوج\هل يبدو الطفل مريضا؟ اذا نعم، هل هذه حالة متكررة وهل يحتاج الطفل الى اي مساعدة طبية فورية او على شكل طويل االمد؟ هل يستطيع الطفل الحصول على العناية الطبية، اذا ال، لماذا؟ هل الطفل  
 حمل؟ على كم وجبة يحصل الطفل باليوم؟ ما نوع الطعام الذي يحصل عليه ومن اين؟ اذا كان يعيش بالمخيم، هل تحصل العائلة على معونة تموينية؟ اذا كان يعيش خارج المخيم، هل تحصل العائلة على مساعدة مادية؟ هل يحصل
:الطفل على طعام كافي، اذا ال، لماذا؟ هل لدى الطفل مالبس كافية؟ هل يحصل على ماء نظيف؟ هل من السهل الوصول للماء والدورات الصحية والحمامات؟ اشرح التفاصيل

اشرح بشكل موجز موقف .  مركز التدريب وحدد اسم المدرسة والصف ومدى االلتزام بالذهاب بالحضور\ اذكر فيما اذا كان الطفل يذهب للمدرسة. اشرح بشكل موجز وضع الطفل التعليمي بما في ذلك التعليم البديل والتدريب المهني
اشرح تأثير العمل على . اذا كان الطفل ال يذهب للمدرسة اذكر لماذا، وهل يود الطفل الذهاب للمدرسة؟ اذا كان الطفل يعمل، صف طبيعة العمل وعدد الساعات وعدد األيام. وسلوك الطفل اتجاه المدرسة واذا ما كان هناك أية مشاكل

.الطفل والسبب الذي دفعه للعمل

Give details of family economy/ livelihoods (including for child-headed households): Is anyone working? Do they run any businesses? Do they receive any income support? Do they 
have any assets? Can they provide their basic needs? Did they work or have businesses in the country of origin (if, yes, give details)? 

، هل من أحد يعمل بالعائلة؟ هل يديرون عمل خاص؟ هل يصلهم دخل من مكان؟ هل لديهم ممتلكات؟ هل يقومون بتأمين(بما في ذلك العائلة المرؤوسة من قبل طفل)اذكر تفاصيل حول وضع العائلة اإلقتصادي ووسائل كسب الرزق   
حاجياتهم األساسية؟

What does the child do in Jordan?
ماذا يعمل الطفل في األردن؟

Briefly describe child's situation for education (including alternative education or vocational training) including whether they go to school / training and if so which school, grade, 
regularity. Briefly describe child's attitude toward school and if they have any problems at school.  If the child is not in school, explain why not, and if would s/he like to go to school?.  
If the child is working:  Describe the kind of work, how many hours per day and how many days per week the child works, the impact on the child and the main reason for the child 
working? 

Activities for the household (chores, other) - specify no.of hours
(تنظيف، رعي، الخ)  أعمال منزلية 

What did the child do in their country of 
origin? 
ماذا كان يعمل الطفل في سوريا؟

If the child is working, tick all that 
applies:
 اذا كان الطفل يعمل، ضع عالمة على الخيارات
:المناسبة

Paid work under 16      □
16تحت سن - عمل مدفوع األجر 

Recreational activities  □
أنشطة ترفيهية

Unpaid work  □
العمل بدون أجر

Activities for the household (chores, other) - specify no.of hours
(تنظيف، رعي، الخ)  أعمال منزلية 

Paid work    □
العمل بأجر

Recreational activities   □
أنشطة ترفيهية

Paid work  □
العمل بأجر

Family or child depend on child's income    □
الطفل يعيش من مدخوله\ العائلة معتمدة على مدخول الطفل

Worst forms of child labour
□    اسوء انواع عمالة األطفال

Unpaid work   □
العمل بدون أجر

Paid work over 16 6 hours / day or less    □ Paid work over 16 more than 6 hours / day   □
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Inter-Agency Best Interests Assessment Form

GBVR □ GBVSA □ GBVPA □ GBVD □ GBVSE □ GBVEM □

CPDV  □ CPEP □ CPPA □ CPFG □ CPL □ CPT □ CPN □ CPCL □

CPOF  □ CPPSS □ CPMH □ CPSN □ CPCI □ CPVHH □ CPO □ CPA □

3.7 Protection Concerns                                                                                                                                        3.7 مخاوف متعلقة بالحماية

Does the child feel safe in their daily life? Have they had any worries about their safety since coming to Jordan? With whom and where do they feel safe? Have any other parts of the 
assessment implied abuse, exploitation, neglect or violence? If so, note them here. Are there any immediate safety concerns with the child? If so, describe them here, list required 
actions below and tick 'urgent' at the top of the form.
 هل يشعر الطفل باألمان في حياته اليومية؟ هل عند الطفل أي مخاوف متعلقة بالشعور باألمان منذ وصوله لألردن؟ مع من وأين يشعر الطفل باألمان؟ هل بينت أي من أقسام التقييم السابقة أي إشارة الى إساءة في المعاملة، او

هل هناك أي مخاوف ب متعلقة بأمن الطفل بحاجة لتدخل فوري؟. استغالل، اوإهمال، أو عنف؟ اذا نعم، اذكر هنا
في صفحة التقييم األولى" عاجل"وقم بذكر اإلجراءات التي يجب اتخذاها، مع وضع اشارة على كلمة . اذا نعم، اذكر

3.6 Family Assessment  (family relationships and home setting)                                                     3.6  (العالقات العائلية ووضع المنزل) تقييم وضع األسرة 

Risk Factors Arabic needed

When interviewing the child inform them "I am now going to ask you questions about how safe you are in your daily life"
عند مقابلة الطفل، قم بإعالمه بأنك ستقوم بطرح أسئلة حول مدى شعوره باألمان في حياته اليومية 

3.5 Basic Survival Needs                                                                                                                                        3.5 االحتياجات الصحية واألساسية

Does the child have sufficient clothing? Does the child have acces to clean water? Are they able to access safe, clean toilets and showers? If not, explain. Describe the child's living / 
accommodation situation - the number of rooms in the home, how many people live there, if the accommodation is shared with any other family, if there are any ventilation or damp 
issues. 

ة؟ هل هناك حالة\ة متزوج\هل يبدو الطفل مريضا؟ اذا نعم، هل هذه حالة متكررة وهل يحتاج الطفل الى اي مساعدة طبية فورية او على شكل طويل االمد؟ هل يستطيع الطفل الحصول على العناية الطبية، اذا ال، لماذا؟ هل الطفل  
 حمل؟ على كم وجبة يحصل الطفل باليوم؟ ما نوع الطعام الذي يحصل عليه ومن اين؟ اذا كان يعيش بالمخيم، هل تحصل العائلة على معونة تموينية؟ اذا كان يعيش خارج المخيم، هل تحصل العائلة على مساعدة مادية؟ هل يحصل
:الطفل على طعام كافي، اذا ال، لماذا؟ هل لدى الطفل مالبس كافية؟ هل يحصل على ماء نظيف؟ هل من السهل الوصول للماء والدورات الصحية والحمامات؟ اشرح التفاصيل

Does the child appear happy in the home (give examples)? Does the child have problems with children or other household members? Is the child treated any differently from the 
other children in the family (e.g. sleeping and eating arrangements)? Does the child experience any anger or aggression in the home? How is the child disciplined? How is the child 
supported if upset or having problems? Do the parents appear interested in child's well-being? Who does the child appear to be close to?

؟ هل يعاني الطفل من حاالت(ترتيبات النوم والطعام الخ)هل يبدو لك الطفل سعيدا بالمنزل؟ هل يواجه الطفل اي مشاكل مع اطفال اخرين أو مع اي من أفراد االسرة؟ هل تتم معاملة الطفل بشكل مختلف عن باقي االطفال في األسرة   
مقدمو الرعاية بحالة الطفل النفسية؟ هل هناك استعداد من قبل مقدمي الرعاية لتقديم الدعم على\ غضب أو عدوانية؟ كيف تتم عملية ضبط سلوك الطفل؟ كيف تتم عملية الدعم النفسي للطفل في حال واجه مشاكل؟ هل يهتم الوالدين  

ما مدى معرفة العائلة والطفل ببعضهم البعض من قبل؟: المدى الطويل؟ هل تتلقى العائلة اي مساعدة من أي مؤسسة أو جهة؟ سؤال لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

When interviewing the child, inform the child "I am now going to ask you some question about your family life"
عند مقابلة الطفل، قم بإعالمه بأنك ستقوم بطرح اسئلة متعلقة بعائلته

Primary Protection Concern

Summary of Secondary 
Protection Concerns
ملخص للمخاوف المتعلقة بالحماية

Protective Factors Arabic needed
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Inter-Agency Best Interests Assessment Form

Yes
نعم □

No
ال □

Yes
□   نعم

No
□    ال

Y   □ N  □

Y   □ N  □

Y   □ N  □

Y   □ N  □

Y   □ N  □

Y   □ N  □

Y   □ N  □

Y   □ N  □

Y   □ N  □

Y   □ N  □
Other (specify)   □

Shelter / NFI □
مساعدات عينية\ مأوى

Alternative Care □

MHPSS □
صحة نفسية ودعم نفسي اجتماعي

If yes, give details.
إذا كان الجواب نعم، اذكر التفاصيل

1

2

SECTION 4 - WISHES OF THE CHILD                                                                                    رغبات وأراء الطفل - 4القسم

Briefly Describe Required Intervention
اشرح بشكل موجز التدخل المطلوب

Name of Organization Referring To
اسم المنظمة المحول اليها

Consent Given

Community Activities (e.g. CFS) □
أنشطة مجتمعية

What they said and when they were interviewed
المالحظات المذكورة

2

Does the child wish for intervention or particular support in relation to any of the above areas?
هل يرغب الطفل في تدخل أو في أي  دعم خاص بخصوص أي من األمور المذكورة أعاله؟

Yes
نعم □

SECTION 5 - Views of the caregiver / others interviewed            أراء مقدم الرعاية واخرين تمت مقابلتهم خالل التقييم - 5القسم

No
□ال

If the assessment shows the need for intervention that is in addition or in conflict with the wishes of the child, has this been discussed with the 
child? If not, why not? If this has been discussed what is the outcome? If the child is at risk, outline what steps are needed to ensure their safety 
and well-being.

 
إذا اظهر التقييم الحاجة إلى تدخل يتعارض مع رغبة الطفل أو يضيف إليها، هل قمت بمناقشة هذا األمر مع الطفل؟ إن لم تتم المناقشة، لماذا؟ وإذا تمت المناقشة، ماذا كانت النتيجة؟ إذا كان الطفل 

.معرض للخطر، ما هي الخطوات المطلوب اتخاذها لضمان سالمته وحسن حاله؟

Legal Assistance □
مساعدة قانونية

Referral to Other Services                                                                                                                                                                                         Provide information to beneficiary on 
all available services and complete the Interagency Referral - ensure consent has been given before referral - see Consent Form)

الرجاء االطالع على استمارة الموافقة - التحويل لخدمات أخرى ، تأكد بأنك قمت بالحصول على موافقة المستفيد قبل التحويل  (زود المستفيد بجميع المعلومات المتعلقة بالخدمات المتوفرة، وقم باكمال استمارة الخاصة بالتحويل)

SECTION 6 - PROPOSED INTERVENTION / RECOMMENDATIONS (to be developed with the child and caregiver and reviewed by 
Supervisors)                                                          يتم إقراره مع المشرف- التدخل المقترح  - 6القسم

Protection Services (e.g. registration, 
shelters / safe haven) □
تسجيل

Service Required
الخدمة المطلوبة

Person interviewed
اسم الشخص

3

Family Tracing  □
تتبع العائلة

Livelihoods / Cash □
مساعدات مادية\ برامج لكسب العيش

Emergency Medical Care  □
رعاية صحية طارئة
General Medical Care □
رعاية صحية عامة 

Education □
تعليم

1
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Inter-Agency Best Interests Assessment Form

Yes
□     نعم

No
□    ال

UNHCR NHF IMC IRC JRF

Completed By: Case Worker Name / 
Code*

رمز الباحث االجتماعي\ اسم: تم اعداده من قبل  
المشرف على الحالة

Approved By: Supervisor Name / Code*
رمز المشرف\ اسم: موافق عليه من قبل

Date of Interview (DD/MM/YY)*
 تاريخ المقابلة

1

Direct Actions to be Taken by the Case Worker (in order of priority)
اإلجراءات المباشرة التي يجب اتخاذها من قبل الباحث االجتماعي(الترتيب حسب االولوية) 

Date (DD/MM/YY)

Signature of Approving Supervisor*
توقيع المشرف

SECTION 7 - FORM COMPLETED / APPROVED BY                            تمت الموافقة عليه من قبل/ إتمام النموذج - 7القسم

Organization*
المنظمة

If yes, name of organisation:
اذا نعم، اذكر االسم:

Action Taken During the Interview / Visit
الزيارة\ االجراءات المتخذة خالل المقابلة

Date of Review / Approval by Supervisor  
(DD/MM/YY)*

موافقة المشرف/تاريخ مراجعة التقييم

Case transferred to another agency
هل تم تحويل الحالة لمنظمة أخرى؟

3

2

4

FrequencyNext Planned / Needed Actions
االجراءات المنوي اتخاذها مستقبال
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الملحق الثامن )ا(: 
مخطط إجراءات الرعاية الصحية لوزارة الصحة لحاالت العنف األرسي ضد املرأة

1234
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الملحق الثامن )ب( : 
مخطط إجراءات الرعاية الصحية لوزارة الصحة لحاالت العنف األرسي ضد األطفال
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الملحق التاسع: 
القوانن الوطنية واالتفاقيات الدولية

يعدد هذا امللحق القوانن الوطنية والسياسات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بإجراءات العمل املوحدة هذه.

I. القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي

1. حق المرأة في العيش دون التمييز المبني على الجنس:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )ICCPR( املادة 3.	
• العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقايف  )ICESCR( املادة 3	
• إتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW( املواد 1, و 2, و 3.	
• اإلعالن الخاص بالقضاء عى العنف ضد املرأة )DEVAW( املادة 3)هـ(.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• الدستور األردين لسنة 1952.	
• امليثاق الوطني األردين لسنة 1991.	
• قانون األحوال الشخصية رقم 6 لسنة 1976.	

2. الحماية من المعاناة والتعذيب أو أّي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الُمهينة أو العقاب:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )UDHR( املادة 5.	
• العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )ICCPR(، املادة 7	
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC( املادة 37، 1989.	
• لجنة مناهضة التعذيب )CAT( املادة 12.	
• اإلعالن الخاص بالقضاء عى العنف ضد املرأة   )DEVAW( املادة 3)ح(.	
• اتفاقية مناهضة التعذيب، 1984	

القوانن والترشيعات الوطنية

• يف عـام 1989, وقـع األردن عـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملناهضـة التعذيـب وغريه من أشـكال املعاملة القاسـية أو الالإنسـانية 	
أو املُهينـة أو العقاب.

• قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.	
• قانون األحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976.	
• الحامية من العنف األرسي قانون رقم 6 لسنة 2008.	
• قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.	
• الفقرة )أ( من املادة 8 من قانون الحامية من العنف املنزيل واألرسي رقم 6, 2008.	
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٣. حق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال تنظيم األسرة:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW(, املواد 12:1, و 14:2, 16:1)هـ(.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• ال يوجد	

٤. الحـق فـي الحمايـة مـن االسـتغالل الجنسـي واإلسـاءة الجنسـية، بما في ذلك ممارسـة النشـاط الجنسـي غير القانونـي، والدعارة 

والمـواد اإلباحية:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC(, املواد 34, و 35, و 19.1, و 19.2.	
• اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW(, املادة 6.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• قانون منع االتجار بالبرش )2008(	
• قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.	
• لالطالع عى “هتك العرض”, راجع املواد 296 إىل 299 من قانون العقوبات.	
• لالطالع عى “االغتصاب”, راجع  املواد 292, و 293, و 294, و 295, و 300 و 301 من قانون العقوبات.	
• قانون األحداث رقم 24 لسنة 1968.	
• عقوبات “الحض عى الفجور”: قانون العقوبات املادتن 309 و 318.	

٥. الحق في الوصول إلى الموارد أو الفرص أو الخدمات:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• إتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW(, املادة 13.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• قانون العقوبات املواد 309-318.	

6. اإلبالغ اإللزامي عن حاالت العنف األسري ضد البالغين واألطفال واإلساءة الجنسية:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• نـرشة األمـن العـام: التدابـري الخاصـة للحامية مـن االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية )ST/SGB/2003/13(، األمن العـام، ترشين 	

أول 2003 

القوانن والترشيعات الوطنية
• قانون العقوبات 207 / 1.2 و 333-334	
• قانون حامية األرسة املادتن 5 و 8.	
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٧. الحق في الموافقة على الزواج والحّد األدنى للسّن القانوني للزواج:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية الرضا بالزواج والحّد األدىن لسّن الزواج وتسجيل عقود الزواج وفقاً للامدة 6 لسنة 1964.	
• اتفاقية القضاء عى التمييز ضد املرأة, املادة 16 لسنة 1979.	
• اتفاقية  حقوق الطقل املادتن 24)3(, و 16)2(, لسنة 1989.	

القوانن والترشيعات الوطنية

• قانون األحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.	
• قانون العقوبات رقم 279 لسنة 2011.	

II. القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية لحماية الطفل

تعتسر اتفاقيسة حقسوق الطفسل, والتسي تحسدد الخطوط العريضسة لحقوق الطفل مبسا يف ذلك الحسق يف الحامية من العنف واإلسساءة 
واالسستغالل واإلهسامل, هسي الصسك السدويل األسسايس لحاميسة الطفسل. وميكسن االطسالع أدنساه عسى املسواد ذات الصلسة, فضسالً عسن 

القوانسن الدوليسة والوطنيسة األخسرى ذات الصلة.

1. الحق في الحماية من العنف واإلساءة واالستغالل واإلهمال:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC(, املواد 19.1, و 19.2.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• قانون العقوبات املواد 62, و 289, و 290, 333-338	
• قانون األحداث املادة 32.	

لالطالع عى قوانن االعتداء الجنيس, ميكن الرجوع إىل القوانن الخاصة باللعنف املبني عى النوع االجتامعي املذكورة أعاله

2. الحماية من العنف في المدارس:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC(, املواد 28:1, و 28:2, و 29:1.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• الئحة االنصباط املدريس. تعليامت رقم 4 )1981( الصادرة وفقاً لقانون رقم 16 )1964(.	
• قانون األحداث, املادة 18.	
• قانون الخدمة املدنية رقم 134 لسنة 2009.	
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3. الحماية من عمل األطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية منظمة العمل الدولية املواد رقم 138, و 182, و 183.	
• اتفاقية منظمة العمل الدولية للحّد األدىن لسّن العمل رقم 1.	
• اتفاقية حقوق الطفل املادة 32.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• قانون العمل, املواد 73, و 74, و 75, و 77.	

4. العدالة من أجل اإلطفال:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC( املواد 40.3, و 4.1, و 4.2, و 4.3.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• قانون األحداث املادة 7 لسنة 2002, املواد 3, و 18, و 19, و 21, و 27.1.	
• قانون العقوبات املواد 208 و15 و 333-334.	

5. حقوق األطفال ذوي اإلعاقة:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC( املواد 23.1, و 23.2, و 23.3, و 23.4.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• املادة 2 من قانون رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006.	

6. األطفال المرتبطين بالجماعات أو القوات المسلحة:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC( املادة 38.	
• الروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك األطفال يف النزاعات املسلحة )2000(.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• صادقـت األردن وسـوريا والعـراق عـى الروتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـراك األطفـال يف النزاعـات 	

املسـلحة.
• قانون الخدمة العسكرية اإلجبارية رقم 23 لسنة 1986.	
• خطة العمل الوطنية األردنية لألطفال 2004-2013.	
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7. االتجار باألطفال:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية, 2000.	
• اتفاقية حقوق الطفل املادتن 35, و 36.	

القوانن والترشيعات الوطنية
• قانون منع االتجار بالبرش )2008(.	
• قانون مكافحة الرق لسنة 1929.	
• قانون العقوبات املادة 16 لسنة 1960.	

8. األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل املواد 10, و 20, و 21.	
• املبادئ التوجيهية بشأن التعامل مع األطفال غري املصحوبن واملنفصلن عن ذويهم )2004(.	
• املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال, الجمعية العامة لألمم املتحدة, 2009.	

القوانن والترشيعات الوطنيةقانون عدالة األحداث املادة 32.
• ما تزال املبادئ التوجيهية الوطنية للرعاية البديلة قيد التطوير.	
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الملحق العاشر:
املراجع الرئيسية

ُوضعت إجراءات العمل الموحدة هذه على أساس عدد من المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية:

• اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006	

• اتفاقية حقوق الطفل: األردن التقرير الرابع والخامس. لجنة حقوق الطفل، 2001	

• اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، 1989	

• إجراءات الحامية التابعة  لوزارة الربية والتعليم األردنية، 2012	

• إجـراءات العمـل املوحـدة للوقايـة مـن والتصدي لحاالت العنـف املبني عى النـوع االجتامعي يف مخيـم داداب لالجئن. كينيا، 	
2012

• إجـراءات العمـل املوحـدة للوقايـة مـن والتصـدي لحـاالت العنف الجنـيس املبني عـى النـوع االجتامعـي يف األردن. املفوضية 	
السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئـن، 2009

• إجـراءات الرعايـة الصحيـة لحـاالت العنـف األرسي ضـد املـرأة التابعـة  لوزارة الصحـة األردنية. نسـخة تجريبيـة. وزارة الصحة 	
/ صنـدوق األمـم املتحدة للسـكان/ واملجلـس الوطني لشـؤون األرسة، 2012

• 	www.gbvims.org - أداة تصنيف نظام إدارة املعلومات لحاالت العنف املبني عى النوع االجتامعي

• أداة مرجعيـة للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي: وضـع إجـراءات العمـل املوحـدة للعنف املبني عـى النـوع االجتامعي. 	
مجموعـة العمـل الفرعيـة للجنـة الدامئـة املشـركة بـن الـوكاالت الخاصة بالنـوع االجتامعـي والعمل اإلنسـاين. 2008

• أدوات مرجعيـة للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي الداعمة لتنفيذ املبـادئ التوجيهيـة لتدخالت العنف املبنـي عى النوع 	
االجتامعـي يف األوضـاع اإلنسـانية: بالركيـز عـى الوقايـة مـن والتصـدي للعنـف الجنـيس يف حـاالت الطـوارئ. اللجنـة الدامئـة 

IASC, 2005 املشـركة بن الـوكاالت
• 	www.gbvims.org - أداة تصنيف نظام إدارة املعلومات لحاالت العنف املبني عى النوع االجتامعي

• أداة مرجعيـة للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي: وضـع إجـراءات العمـل املوحـدة للعنف املبني عـى النـوع االجتامعي. 	
مجموعـة العمـل الفرعيـة للجنـة الدامئـة املشـركة بـن الـوكاالت الخاصة بالنـوع االجتامعـي والعمل اإلنسـاين. 2008

• أدوات مرجعيـة للعنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي الداعمة لتنفيذ املبـادئ التوجيهيـة لتدخالت العنف املبنـي عى النوع 	
االجتامعـي يف األوضـاع اإلنسـانية: بالركيـز عـى الوقايـة مـن والتصـدي للعنـف الجنـيس يف حـاالت الطـوارئ. اللجنـة الدامئـة 

IASC, 2005 املشـركة بن الـوكاالت

• إدارة برامج العنف املبني عى النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ، صندوق األمم املتحدة للسكان	

• إسـراتيجية صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان وإطـار عمل التعامـل مع حاالت العنـف املبني عـى النوع االجتامعـي. صندوق 	
األمـم املتحدة للسـكان، 2008-2011

• التصدي واالستعداد للعنف املبني عى النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ: دليل املشاركن. اللجنة الدولية لإلغاثة	
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• 	www.cpwg.net - التعريفات العاملية لفريق عمل حامية الطفل

• التقييـم األسـايس ملنظمـة كـري األردن لتحديـد الضعـف بـن الالجئـن السـورين الذيـن يعيشـون يف األردن: التقييـم الرسيـع 	
باملشـاركة املجتمعيـة. منظمـة كـري األردن، 2012 

• التدبـري العالجـي الرسيـري للناجيـات من االغتصاب: تطوير بروتوكوالت السـتخدامها مـع الالجئن واألشـخاص النازحن داخلياً. 	
نسـخة منقحـة. جنيـف، منظمة الصحـة العاملية / املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئن، 2004

• التقييم الشامل لالجئن السورين املقيمن يف املجتمع املحي يف شامل األردن. أن بونت بري، 2012	
• العنـارص األربعـة املؤثـرة يف الصحـة النفسـية والدعـم النفـيس االجتامعـي يف األردن: متريـن مسـح التدخـالت. منظمـة الصحة 	

العامليـة والهيئـة الطبيـة الدولية واليونيسـيف، 2012

• الحـد األدىن مـن معايـري التعليم  للشـبكة الدوليـة للتعليم يف حاالت الطـوارئ )INEE(. األزمة الحرجة وإعـادة اإلعامر املبكر. 	
اليونسكو، 2004

• اإلجراء رقم 6 للحامية من العنف املنزيل واألرسي، 2008	

• الحـد األدىن مـن معايـري حاميـة الطفـل يف مجـال العمـل اإلنسـاين. مجموعـة الحاميـة العامليـة. متـاح عـى شـبكة االنرنـت: 	
Http://www.cpwg.net

• الصحـة النفسـية والدعـم النفـيس االجتامعي للعنف الجنـيس املرتبط بالرصاعات: املبـادئ والتدخالت. جنيـف. منظمة الصحة 	
العامليـة، الجنة الدامئة املشـركة بـن الوكاالت، 2007

• الصحـة النفسـية يف حـاالت الطـوارئ: الجوانـب النفسـية واالجتامعية للسـكان الذيـن تعرضوا لعوامـل اإلجهاد الشـديد. إدارة 	
الصحـة النفسـية واإلدمـان يف منظمـة الصحة العامليـة، جنيف

• 	
• الصحـة النفسـية والدعـم النفـيس االجتامعـي يف حـاالت الطـوارئ . فريـق عمل مجموعـة الحاميـة العاملية والفريـق املرجعي 	

للجنـة الدامئـة املشـركة بن الـوكاالت، 2010

• العنف ضد املرأة: تقييم الوضع يف األردن. منظمة الصحة العاملية	

• العنـف الجنـيس واملبنـي عـى النـوع االجتامعـي ضـد الالجئـن والعائديـن والنازحـن داخليـاً: املبـادئ التوجيهيـة للوقاية من 	
والتصـدي للعنـف. املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئـن، 2003

• املبـادئ التوجيهيـة للجنـة  الدامئـة املشـركة بـن الـوكاالت للعنـف املبني عى النـوع االجتامعـي يف األوضاع اإلنسـانية. اللجنة 	
IASC, 2005 الدامئـة املشـركة بن الـوكاالت

• املبادرة العاملية إلنهاء جميع أشكال العقاب البدين ضد األطفال: التقرير الُقطري لألردن. اليونيسيف، 2010	

• املبـادئ التوجيهيـة لتدخـالت العنـف املبنـي عـى النوع االجتامعـي يف األوضاع اإلنسـانية: بالركيـز عى الوقاية مـن والتصدي 	
IASC, 2005  للعنـف الجنـيس يف حـاالت الطـوارئ. جنيف، اللجنـة الدامئة املشـركة بن الـوكاالت
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الملحق الحادي عشر:
أساسيات إدارة حاالت العنف املبني عى النوع االجتامعي والدعم النفي االجتامعي – وثيقة توجيهية

تقديـم الرعايـة النفسـية اإلجتامعيـة األساسـية للناجـن من حاالت العنف املبني عى النوع اإلجتامعي يسـهم يف تيسـري اإلستشـفاء 
الشـامل وتلبـي اإلدراك بـأن اآلثـار الناجمـة عـن التعـرض لحـدث مجهد قـد ال تقترص فقط عى رضر جسـدي بل تنطـوي أيضاً عى 

ردود فعل نفسـية وسلوكبة. 

التناول األولي والتقييم

مـن أجـل مسـاعدة الناجـي عى الشـفاء وتجنب تفاقم الـرضر، هنالك عدة إعتبـارات معينة ينبغـي مراعاتها، إبتداء من اإلسـتقبال 
الـودي للناجيـة عنـد لقاءهـا ألول مرة وحتـى اإلنتهاء من اللقـاءات الالحقة التـي تجمعكام معاً.

• يعتـر التفاعـل األول مـع الناجـي بالـغ األهميـة ذلـك أنـه يشـكل اللحظـة األوىل مـن العمليـة التـي يبـدأ فيها مقـدم الخدمة 	
تأسـيس عالقـة مبنيـة عـى الثقـة وتحفيز اإلستشـفاء. 

• عنـد لقـاء الناجـي للمـرة األوىل، ينبغـي عـى مقدمـي الخدمـة الرحيـب بهـا بحـرارة من خـالل إظهـار املـودة والتخفيف عن 	
الناجية.

• بعـد دعـوة الناجيـة إىل الجلـوس يف مـكان يوفـر الخصوصيـة، إبـدأ بالتعريـف عـن شـخصك، مبا يف ذلـك أسـمك، املنظمة التي 	
تعمـل لديهـا، ووظيفتك يف تلك املؤسسـة.

• ادعـو الناجيـة إىل مشـاركتك همومهـا ومخاوفهـا واعمـل عـى كتابـة املعلومـات التـي تـديل بهـا يف منـوذج التنـاول والتقييـم 	
املصمـم لغايـات اإلسـتخدام يف األوضـاع الطارئـة مـن قبـل القطـاع الخدمـي الـذي تنتمـي إليـه.

• عنـد إنتهـاء الناجيـة مـن رسد قصتهـا، أعمـل عـى إطالعها عـى الخيـارات املتاحة لرعايتهـا، مبا يف ذلـك الخدمـات التي ميكنك 	
تقدميهـا. عندمـا تنتهـي مـن اتخـاذ القـرار بخصـوص املسـاعدة التـي ترغـب يف الحصـول عليهـا، أرشح لهـا “منـوذج املوافقـة” 

واطلـب منهـا التوقيـع عليه.
• إذا كنـت مـن مقدمـي الرعايـة الصحيـة، ال تبـدأ بإجـراء فحـص طبـي إال بعـد أن توضـح الـرضورة إلجـراء الفحـص الطبي وما 	

الـذي سـيتبع ذلـك. تأكـد مـن إعـالم الناجيـة أنـه بإمكانهـا طلـب التوقـف عـن اإلسـتمرار يف الفحـص الطبـي يف أي وقت بعد 
البـدء به.

• إذا حـدث أن لفـت الناجـون أو أي شـخص عـى معرفـة بالناجيـة إنتباهـك إىل واقعـة مـا ومل يكـن هنالـك فرصـة للتحـدث يف 	
مـكان آمـن، أخـر الشـخص بأنـه يؤسـفك السـامع عـن تلـك الواقعـة ومن ثـم اصطحبهـم إىل مـكان خاص.

اإلستشارة النفسية اإلجتماعية في األزمات   
 

التقييـم، التخطيـط، التعليـم، والتعامـل مـع اإلحتياجات الطبيـة واألمنية امللحـة تعتر جميعها من العنارص األساسـية يف اإلستشـارة 
النفسـية اإلجتامعية يف األزمات. تسـتغرق اإلستشـارة النفسـية اإلجتامعية يف األزمات مدة قصرية )ما يقارب مدة 12 أسـبوع الحقاً 
ألول إبـالغ( حيـث يكـون الغايـة الرئيسـية منهـا تقليص اإلجهـاد النفيس إىل الحـد األدىن، وتقديـم الدعم املعنوي، وتحسـن قدرات 

الناجيـة عـى التكيـف يف املـدى املنظـور. باإلمكان تحقيق ذلك بواسـطة اسـتخدام التقنيات البسـيطة التالية:

• اإلصغـاء باهتـامم إىل قصـة الناجيـة مـع النظـر يف عينيهـا، الجلـوس بوضعيـة قامئة مقبـالً ومواجهاً لهـا، إعالمها بخفتـان صوتها 	
أو عـدم القـدرة عـى سـامع مـا تقـول عندما يعرضهـا اإلنزعـاج أو البـكاء، والتحدث إلبهـا بصوت ذو نـرة ملطفة.

• عندمـا تشـاركك الناجيـة مبعلومـات عـن الحـدث، كأن تقـول: “لقـد اغتصبنـي” أو “لقـد قـام برضيب”، اسـتخدم معهـا عبارات 	
شـفائية مهدئـة تبعـث الراحة:
o  إنني آسف لتعرضك لذلك     

o  الذنب ليس ذنبك  
o  أنت اآلن يف أمان  

o أنا اآلن معك لتقديم الدعم  
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o  أنا أصدق ما تقولن  
o سأفعل جميع ما بوسعي ملساعدتك  

• اسـأل الناجيـة أسـئلة مفتوحـة وذلـك لتمكـن التقييـم الدقيـق للحدث ولتحديـد خيـار الرعاية املمكنة واألنسـب لهـا. تجنب 	
طـرح أسـئلة تكـون إجابتهـا بنعـم أو ال، وتجنـب األسـئلة اإلسـتجوابية التي تبدأ بــ “ملاذا”.

• حدثها عن مخترص ما حدثتك به وذلك للتأكيد عى أنك تصغي إليها وتتفهم ما قالته لك.	
• ساعد الناجية عى الركيز يف ربط ما تقوله الناجية باملشكلة الرئيسية	
• تقديم اإلستشارة النفسية اإلجتامعية للناجية يتطلب اإلستامع و اإلدالء مبعلومات دقيقة وحقيقية.	

عـى سـبيل املثـال، عندمـا تخـرك الناجيـة عـن مشـاعر الخوف والحـزن أو تصف احساسـها بـاألمل، التهـرب، اضطرابـات النوم،   
تغـري الشـهية، أو تراجـع قدرتهـا عـى مامرسـة النشـاطات اإلعتياديـة اليوميـة، عليـك إخبارهـا بـأن مـا تشـعر بـه هـو رد فعل 

طبيعـي وأن الكثـري مـن النـاس الذيـن خـروا مثـل هـذا الحـدث قـد شـعروا مبشـاعر مامثلـة.
 

• باإلمـكان اسـتخدام العبـارات الشـافية أيضـاً يف نهاية اللقاء، لتشـجيع الناجية من حـاالت العنف املبني عى النـوع اإلجتامعي. 	
ميكنـك أيضـاً تذكريهـا بانهـا متتلـك اإلرادة والقوة لتجـاوز التجربة الصعبة وأنك عى ثقة بأنها سـتتامثل إىل الشـفاء.

• ساعد الناجية بالركيز عى الحارض، ماذا بإمكاننا أن نفعل اآلن.	

التحويل

يعمـل مقدمـي الخدمـات عـى تقديـم الدعم األسـايس يف اإلستشـارة النفسـية اإلجتامعيـة، وتقديم التأييـد ومسـاعدة الناجن عى 
حـل مشـاكلهم، ومنـع تفاقـم املشـاكل، وتعزيـز قدرات الناجـن عى لعب دور فعـال يف اإلستشـفاء. وهذا ميكـن تحقيقه من خالل 

عمليـة التحويل.

• مبجـرد انتهـاء الناجيـة مـن رسد قصتهـا، سـوف تصبـح بحاجـة إىل معرفـة الخيـارات املتاحـة أمامهـا يف حالـة رغبتهـا يف اتخـاذ 	
ما. إجـراء 

• قـدم للناجيـة معلومـات حقيقيـة ودقيقـة عـن الخيـارات املتاحـة لها، مبا ذلـك جميع نقـاط القوة والقيـود املتعلقـة بخيارات 	
تحويلها.

• استخدم مسار التحويل. إن وجد ذلك، أثناء التوضيح للناجي عن الرعاية املتوفرة واترك لها حرية اإلختيار.	
• أرشح للناجية ما الذي سيحدث عندما تقوم أنت أو هي بتحويل حالتها.	
• تأكـد مـن أنهـا تتفهـم ماهيـة الخدمـات التي سـتتلقاها وذلك عـن طريق الطلـب منها إخبارك عـن الذي تنتظـر أن يقدمه لها 	

مقـدم الخدمة الذي سـتحول إليه.
• إذا طلبـت منـك الناجيـة أو غريهـا مـن النسـاء الضعيفـات خدمـات ليـس بإمكانـك تقدميهــا، ببسـاطة أعـد رشح مـا الـذي 	

بامكانـك مسـاعدتها بـه.

يرجـى املالحظـة بـأن جميـع التوثيقـات الخاصـة بالحـاالت يجـب حفظفهـا يف مـكان مقفـل. إذا مل يتوفر مـكان مقفل يف الــموقع، 
فعليـك إيجـاد املـكان اآلمـن الذي سـتحتفظ فيـه بالنـامذج لضامن السـالمة والرسيـة املتعلقـة بالناجية.  

نشاطات إستشفائية أخرى

مـن األهميـة مبـكان أن تحمـل االفـراد والجامعـات عى تبـادل املعلومـات التي تضمن بيئـة آمنة وتؤمن اسـتجابة شـفائية للناجن. 
ضـع يف اإلعتبـار القيام بالنشـاطات التالية لتشـجيع بيئـة مجتمعية صحية:

• التقـي بقـادة املجتمـع واملجموعـات املتواجدة يف املجتمـع وذلك للتعرف عى النشـاطات املجتمعية األخـرى وتطوير وتطبيق 	
اسـراتيجية التوعية بواسـطة وسـائل اإلنتشار الواسع
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• القيام بنشاطات توعية منتظمة، كالتوعية عن طريق زيارة املنازل وأماكن التجمعات العامة.	
• ال تنـى إعـالم مقدمـي الخدمـات اآلخرين واسـتخدام وسـائط تبادل املعلومـات يف األماكن األخـرى مثل املنشـورات اإلعالمية 	

واإلعالنـات الدعائيـة املبتكرة حول النشـاطات املتاحة.
• اجمـع النـاس يف أماكـن توعيـة يف مناطـق التجمعـات وتبـادل معهـم املعلومـات حول أنـواع العنـف، والتبعيـات الناجمة عن 	

العنـف، وغريهـا من الوسـائل املناسـبة للتصـدي ومجابهـة العنف.
• تنظيم نشاط غنايئ، ألعاب ترفيهية، عروض درامية، وعروض الرقص يف أماكن للتجمعات املفتوحة	
• إذا توفـر تواجـد أفـراد مـن لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة IRC  أو برنامج حاميـة ومتكن املـرأة WPE، بادر باستشـارة املوظفن حول 	

صحـة تقنيـات اإلنتشـار الواسـع املسـتخدمة يف التصدي للعنـف املبني عى النـوع اإلجتامعي، كالرسـائل القصرية والنشـاطات 
أو الدعـم التقنـي واإلرشـاد حول الحشـد املجتمعي وتوصيل الرسـائل.

اإلسعافات األولية النفسية االجتامعية

اإلسـعافات األولية النفسـية اإلجتامعية هي من أساسـيات اإلسـتجابة يف مواجهة األمراض النفسـية لدى األشـخاص الذين يتعرضون 
إلجهـاد نفـيس حـاد ويراعـي اإلدراك بأن األشـخاص معرضن لردود فعل نفسـية تلحق األحـداث املؤملة التي يخرونها مام يسـتدعي 

اسـتجابة عالجية أساسية.

 اإلسعافات األولية النفسية اإلجتامعية يجب أن تتضمن اآليت:

• استقرار الناجي 	
• تلبية اإلحتياجات امللحة	
• تطبيقها من طرف جميع املستجيبن يف حاالت الطواريء الحادة	
• اإلسـتمرار يف تطبيقهـا مـن جانـب جميـع املسـتجيبن الغـري متخصصن يف الخدمات النفسـية ملا هو أشـمل مـن مرحلة حاالت 	

الطـواريء الحادة.

اإلسعافات األولية النفسية االجتامعية تعزز اآليت:

• السسالمة- ضـع يف اإلعتبـار أن الناجـن بحاجـة إىل شـعور فـوري بالطأمنينـة والتـي ميكـن توفـريه مـن خـالل تقديـم معلومات 	
دقيقـة عـن الخدمـات األساسـية يف منطقـة التوطـن )اللجوء(

• التهدئسة- عـى املسـتجيبن أن يتحلـوا بالصـر، العطـف، والعناية. اسـتمع إىل مـا يريد الناجون قولـه، كرر املعلومـة، وتذكر بأن 	
لكـن إنسـان رد فعـل مختلف عن غـريه أثناء حـاالت الطواريء.

• التواصلية- سوف ينتفع الناجن من اإلتصال اإليجايب مع املستجيبن ومن اتصالهم بعائالتهم وأصدقائهم.	
• األمسل- تقديـم املعلومـات الدقيقـة عـن الخدمـات املتوفـرة ميكـن مـن إعادة توطيـد اإلحسـاس باألمل الـذي فقد أثنـاء حالة 	

الطواريء.
• ضبط النفس-  اسمح للناجن حرية اإلختيار من بن املعلومات التي قدمت لهم ومبا يتوافق مع احتياجاتهم. 	

ال تتضمن اإلسعافات األولية النفسية اإلجتامعية التايل:

• سؤال الناجن عن قصصهم	
• إعطاء وعد	
• انتقاد الناجن أو الحكم عى ترصفاتهم أو إنتقاد والحكم عى الخدمات	
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الملحق الثاني عشر: 
مبادئ التدابر الريرية العالجية لضحايا االغتصاب

 
 بروتوكوالت العالج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية اإليدز .1

 
كيلوغرامًا والبالغون بمن فيهم النساء الحوامل  54المراهقون الذين يتجاوز وزنهم  1.1

 والمرضعات
 

 
 

 األطفال 1.1
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 بروتوكوالت الوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا وعالجها .1
 

العالجات المضادة لألمراض المنقولة جنسياً والتي توصي منظمة الصحة العالمية بإعطائها للبالغين  1.2
 )ويمكن استخدامها في التوقية(

 
هذه أمثلة على العالجات المضادة لألمراض المنقولة جنسيًا. وقد تكون هناك عالجات أخرى.  مالحظة:

وعليك، دائمًا، أن تتبع ما جاء في بروتوكوالت عالج األمراض المنقولة جنسيًا المستخدمة على الصعيد 
 المحلي.

 

 

  



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت فــي حــاالت الطــوارئ للوقاية 
مــن والتصــدي للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفل فــي األردن

141

والتي توصي منظمة الصحة العالمية بإعطائها لألطفال  العالجات المضادة لألمراض المنقولة جنسيًا 1.1
 والمراهقين )ويمكن أيضاً استخدامها في العالج الوقائي(

 
هذه أمثلة على العالجات الوقائية المضادة لألمراض المنقولة جنسيًا. وقد تكون هناك عالجات أخرى. وعليك، دائمَا، أن تتبع ما مالحظة: 

 مراض المنقولة جنسياً المستخدمة على الصعيد المحلي، وأن تستعمل األدوية والجرعات المناسبة لألطفال.جاء في بروتوكوالت عالج األ
 

 

 

 

 



حق لمال  ا

142

 بروتوكوالت خاصة بمنع الحمل في الحاالت الطارئة .3
 

 يمكن استخدام نظامين إلعطاء حبوب منع الحمل للحاالت الطارئة:
 

في  الليفونورجيستريلملي غرام من مادة  2,1النظام الذي يحتوي فقط على الليفونورجيستريل:  .2
 جرعة واحدة )ويوصى بإعطاء هذا النظام ألنه أكثر نجاعة وآثاره الجانبية أقل(، أو

 211( جرعتان تحتويان على Yuzpe: )البروجيستوجين –النظام الذي يحتوي على االستروجين  .1
نورجيستريل ملي غرام من مادة الليفو 1,1باإلضافة إلى  ميكروغرام من اإليثينيلستراوديول

 ساعة بين األولى والثانية. 21وتؤخذان بعد فاصل زمني قدره 
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الملحق الثالث عشر: 
املخطط االنسيايب إلدارة الحاالت

 
 
 

الثامن عشر(.الملحق في  اإلحالةاستخدم نموذج  واإلحالة: )الكشف المباشرالعميل لتلقي الخدمة \تعريف الناجي  

وبدء التعامل مع الحالةالمقدمة   
وبناء الثقةالترحيب   

ذنتقديم المعلومات حول الخدمات والحصول على اإل  

 ؟عملك هل الحالة ضمن نطاقك
 

.األوليالتقييم   
الخدمات النفسية العميل )الصحة, \تقييم وضع واحتياجات الناجي

 , والسالمة والعدالة(.االجتماعية

 تخطيط الحالة:
 تحديد االحتياجات ووضع خطة لتقديم الرعاية والعالج

 و "متى"ماذا قرر من " سيفعل" 

 خطة الحالةتنفيذ 
 

 (.اإلحاالتالعميل بالمصادر ) على سبيل المثال: \ربط الناجي

لنفسية توفير التدخالت المباشرة ) على سبيل المثال: التدخالت ا
 االجتماعية(.

 متابعة الحالة:
 

 هل تم تحقيق األهداف؟

 العميل المزيد من المساعدة؟\هل تتطلب حالة الناجي

 الحالة : إغالق
العميل من نطاق الخدمة, استخدم نموذج حماية \خروج الناجي

 العميل طفاًل.\كان الناجي إذا 71إغالق الحالة في الملحق  –الطفل 
 

 خطة الحالة المنقحة نفذ 

تقييم احتياجات  إعادة
العميل وتحديد \الناجي

العوائق التي تحول دون 
ية تحقيق أهداف الرعا

 والعالج.

 :المقدمة تقييم الخدمات
ميل والتغذية الراجعة استبيان رضى الع

 لمشرف الحالة.

 نوعحاالت العنف المبني على ال
 االجتماعي

 :الناجون البالغون 
 –استكمل نموذج التناول والتقييم 

كان معتمدا لدى  إذا) 7الملحق 
  منظمتك(.

 
 

العميل طفاًل, \كان الناجي إذا
تحديد والحالة تتطابق مع معايير 

ارجع  (BIDالمصلحة الفضلى )
هيئة المنسقين في  إلى

(UNHCR باستخدام نموذج )
BID  71الملحق 

 
 

العميل, \موافقة الناجي في حال
الخدمة  باإلحالة إلى مقدم

المناسب   ) بما في ذلك ادارة 
الحاالت في المنظمات االخرى(. 

 IA اإلحالةاستخدم نموذج 
   الثامن عشر.الملحق 

 حاالت حماية الطفل:
استكمل نموذج تقييم 

الملحق  –المصلحة الفضلى 
أنظر إجراءات العمل ) 1

الموحدة لألطفال غير 
المصحوبين والمنفصلين عن 

 (.ذويهم(

 نعم
 

 نعم
 

 ال
 

 نعم
 

 ال
 

 ال
 

 1الملحق -استكمل نموذج تقييم المصلحة الفضلى: الناجون من األطفال
 كان معتمدا لدى منظمتك(. إذا) 7الملحق  - التناول والتقييمونموذج 
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الملحق الرابع عشر: 
اإلحاالت الخاصة بالعنف املبني عى النوع االجتامعي: بروتوكول تبادل املعلومات

الغاية

تـم إعـداد هـذا الروتوكـول لتحديـد املبـاديء التوجيهيـة ووصف إجـراءات تبادل منـاذج تحويل الحـاالت مع ) أدخل أسـم الوكالة 
املحولـة( بصفتهـا ) أدخـل مقـدم الخدمـة( املوكلـة بأعامل اإلسـتجابة والوقاية من العنـف املبني عى النـوع اإلجتامعي يف ) أدخل 

أسـم البلد(.

القواعد األساسية

• املعلومـات التـي يتـم تقدميهـا مـن طـرف املنظـامت املحيلـة إىل )XX( ال يتـم تسـليمها إال وفقـط مـن خـالل الشـكل املتفق 	
عليـه ولـن يحتـوي عـى أي معلومـات تحـدد هويـة الناجن أو الـوكاالت.

• جميـع املعلومـات املحـددة بالناجـي والتـي قـد تقـود إىل معرفـة هويـة الناجـي لـن يتـم تبادلهـا، عـى سـبيل املثال: األسـم، 	
األحـرف األوىل مـن األسـم، املقاطعـة، تاريـخ امليـالد، ألـخ ...

• يجب استخدام النموذج املعتمد بعد موافقة الناجي عى تلقي الخدمات وبعد وضع توقيعه عى منوذج املوافقه.	
• يعبـأ ويسـتكمل النمـوذج بواسـطة مديـر الحالـة، ويتـم حاميته بوضـع كلمة مرور ويرسـل إىل مقـدم الخدمة بواسـطة الريد 	

اإللكروين.
• يستخدم النموذج فقط من قبل املنظامت التي هي طرف يف بروتوكول تبادل املعلومات املتوافق عليه.	

حماية البيانات

سـوف تضمـن املنظـامت بـأن جميـع البيانـات مؤمنة ومحمية وسـوف تطبـق اإلجـراءات املناسـبة للمحافظة عى رسيـة البيانات. 
سـوف تعمـل املنظـامت عـى تسـليم امللف مكتوباً بــ “برنامج مايكروسـوفت أوفس وورد” ومرمـج “قراءة فقـط” ومحمياً بكلمة 

مـرور. تـم اإلتفـاق بـن جميع الـوكاالت عى كلمـة املرور الخاصـة بهذه امللفات املرسـلة.

أي معلومـات محميـة يحتفـظ بهـا يف الكمبيوتـر يجـب تخزينهـا يف كمبيوتـر محمـي بواسـطة برنامـج فعـال مضـاد للفريوسـات  
ومحمـي بكلمـة مـرور أيضـاً.

إمكانية الوصول إىل هذه البيانات غري متاحة إال إىل مدير الحالة ومقدم الخدمة.

TIME LIMIT المهلة الزمنية

مبجـرد املوافقـة، يصبـح بروتوكـول تبادل املعلومات هذا سـاري املفعول إبتداء من) التاريخ (، ويسـتمر سـاري املفعول عى أسـاس 
تجريبـي حتـى ) التاريـخ(، وهـو التوقيـت الـذي سـتبارش فيـه املنظـامت املنخرطـة يف عمليـة جمـع البيانـات يف مراجعـة فعاليـة 

الروتوكـول ومـدى اإلسـتفادة من إسـتخدامه واإللتـزام ببنوده.
تحتفـظ املنظـامت املنخرطـة يف جمـع البيانـات بحـق التوقـف عـن تبـادل املعلومات ألي سـبب من األسـباب ويف أي وقت تشـاء، 

وسـوف تبلـغ كتابـة )وكالـة التنسـيق( بالنيـة و لتاريخ املزمـع للتوقف.

الخروقات

يف حـال وقـوع خروقـات مـن طـرف أي مـن األطـراف املشـاركة يف بروتوكول تبـادل املعلومـات، فسـوف يتوقف تبـادل املعلومات 
إىل أن يتوصـل إىل إيجـاد حـل للمسـألة، وسـوف تتحمـل األطراف املخلـة بالروتوكول املسـؤولية، ويجري إعادة تقييـم الروتوكول.

تحتفـظ املنظـامت املنخرطـة يف عمليـة تبـادل املعلومـات بحـق اإلمتنـاع عـن تبـادل معلومـات تتعلق بالعنـف املبني عـى النوع 
اإلجتامعـي التـي تصلهـا مـع أي طرف فاعـل خارجي.

.
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الملحق الخامس عشر: 
منوذج إغالق الحالة

 
CASE CLOSURE FORM 

                            
SECTION 1 - IDENTITY OF THE CHILD 

                            
Registration / CP 
IMS Number 

   

                            
SECTION 2 - CLOSURE DETAILS 

                            
What is the 
reason for 
closing the 
child's file? 

Protection needs resolved / care plan 
completed and child & family able to cope 
alone 

□ Transferr
ed 

□   
 

   
Death of 
Child 

□ Other 
(specify) 

   
 

                            
Give 
further 
details 
on the 
reasons 
for 
closure 

  

  

  

  

  

  

  

                            
Type of care 
arrangement at 
closing 

Family 
reunification 

□ Long-Term 
Foster Care 

□ Adoption 
(Ehtidan) 

□  

 
Independent 
living 

□ Other (specify)    
 

                            
Details of information provided to the child and caregivers upon case closure 
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(e.g. reason for closure, how to contact the agency in case of problems etc).  

  

  

  

                            
Details of the caregiver (if not family reunification or alternative care 
arranged by the agency which will be documented on the standard forms)  

  

  

  

 

SECTION 3 - FORM COMPLETED / APPROVED BY                                    
 

تم تعبئة النموذج من قبل / الموافقة من قبل  –القسم الثالث   
                                                        
Completed By: 
Case Worker 
Name / Code* 

 من النموذج تعبئة تم
 القائم الموظف :قبل

الحالة دراسة على  
  *االسم / الرمز

              DATE OF 
REUNIFICATION* 

الشمللم  عملية تنفيذ تاريخ * 

      

              

                                                        
Approved By: 
Case Worker 
Name / Code* 

 من النموذج اعتماد تم
 القائم الموظف :قبل

الحالة دراسة على  
  االسم / الرمز

              Date of Review / 
Approval by Officer* 

المراجعة تاريخ /  قبل من االعتماد
 *المسئول

      
              

                                                        
Signature of 
Approving Officer 

االعتماد موظف توقيع  
(  باعتماد قام الذي
 (النموذج

  Organisatio
n* 

UNHCR NHF JRF   

   IMC IRC       المنظمة
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الملحق السادس عشر: 
منوذج اإلحاالت املشرتك بن الوكاالت

 
  حالة عادية      مستعجلةحالة      تاريخ اإلحالة:    طارئةحالة _________________    

 المؤسسة المحال إليها    المؤسسة المحيلة
 ________________________/ العيادة:______المؤسسة

 _____________________العنوان: ______________
 الهاتف/ الفاكس: ______________________________
 البريد اإللكتروني: _____________________________

 ______________: ____________اسم الشخص المسؤول

 _______________________المؤسسة/ العيادة:_______
 العنوان: ___________________________________
 الهاتف/ الفاكس: ______________________________
 البريد اإللكتروني: _____________________________

 ____________ن علم(: _________إ) اسم الشخص المسؤول
 

 /ةالمراجعمعلومات 
 __________________________________     االسم:

 __________________________________   العنوان:
 رقم الهاتف: _________________________

 الجنسية: ________________      تاريخ الميالد:________
 اللغة: __________________     الجنس: ___________ 

 ________: _________UNHCRاثبات شخصية أو رقم رقم 
 

 قاصرًا مراجعال /تكان إذا
 _____________ معلومات االتصال الخاصة به: __________________: __________المسؤول اسم ولي األمر/

 ________________________________________________________________  :  لبالطف / العالقةصلة القرابة
 __________________________ ("ال"جابة ذا كانت اإلال )السبب إ  نعم   حالة؟  على علم باإل هل ولي األمر )القائم بالرعاية(

 
 يرجى توضيح الخدمات المطلوبة في الفراغ الموجود(الخدمات المطلوبة: )

 طبية ___________________________________________________________________________ 
 قانونية ___________________________________________________________________________ 
  حماية___________________________________________________________________________ 
 ية ___________________________________________________________________________تعليم 
  مالية____________________________________________________________________________ 
  ( أو غيرهصحة نفسية )طب نفسي__________________________________________________________ 
  أخرى___________________________________________________________________________ 
 

 (أسباب اإلحالة: )وصف المشكلة، مدتها، تكرارها... إلخة،  /مراجعحول خلفية المعلومات 
 
 
 

 سابقًاالخدمات التي تم تقديمها 
 
 
 

 (أدناه المراجع/ة قبل توقيعتطرح وأجب عن أي أسئلة قد  /ةمراجعمع ال المعلومات اءةقرقم بالمعلومات )اإلفصاح عن الموافقة على 
هذه المعلومات  عن اإلفصاحمن واإلحالة من هدف أن ال أفهم (/ةمراجع)اسم ال ______أدناه، _______________ أنا الموقع

دمي الخدمات الذين يسعون إلى ___ )المؤسسة المحال إليها( هو ضمان أمان الرعاية واستمراريتها بين مق______لـ____________
 اقامو_ )المؤسسة المحيلة( على تفسير إجراءات اإلحالة لي بشكل واضح، و_____، وقد عمل مقدم الخدمة _______________تيخدم

 .تالمعلوما هذه تبادلأوافق على ها. وبتوقيعي على هذا النموذج، فإنني اإلفصاح عنمعلومات التي سيتم ال بتحديد
 

 _________ريخ: ____التا (في حاالت القّصر الشخص المسؤولأو  /ةالمراجع__ )___________________توقيع الطرف المسؤول:
 

 تفاصيل اإلحالة
 _____________________________________)السبب إذا كانت اإلجابة "ال"( ال    نعم  ؟  باإلحالة مراجعال إبالغتم هل 
 _________________________)السبب إذا كانت اإلجابة "ال"( ال    نعم ؟  المعلومات صاحإفعلى نموذج  مراجعالع يوقتم تهل 

 _____________________________كانت اإلجابة "نعم"(  )السبب إذاال نعم   أخرى؟  أي منظمةلى إ مراجعالهل تم تحويل 
 _________________________ )السبب إذا كانت اإلجابة "نعم"(ال  نعم      ؟أي قيود أخرى تصال أولال محددات وجد أيتهل 
 شكل شخصيب  فاكس ال   لكترونيالبريد اإل  ( فقط حاالت الطوارئالهاتف )   عن طريق: اإلحالةتقديم تم 

 ___________________بتاريخ ______            بشكل شخصي   البريد اإللكتروني   الهاتف   المتابعة متوقعة عن طريق: 
 المعلومات التي توافق المؤسسات على تبادلها في مرحلة المتابعة: ___________________________________________

 ______________تاريخ االستالم:   ________________________________المستلم وتوقيعه: ____ اسم
 

 نسخة المؤسسة المحيلة
  حالة عادية      مستعجلةحالة     تاريخ اإلحالة:    حالة طارئة _________________    

 المؤسسة المحال إليها    المؤسسة المحيلة
 ______المؤسسة/ العيادة:________________________

 العنوان: ___________________________________
 الهاتف/ الفاكس: ______________________________
 البريد اإلليكتروني: _____________________________

 : __________________________اسم الشخص المسؤول

 المؤسسة/ العيادة:______________________________
 _______________________________العنوان: ____

 الهاتف/ الفاكس: ______________________________
 البريد اإلليكتروني: _____________________________

 ____________)إن علم(: _________ اسم الشخص المسؤول
 

 المراجعمعلومات 
 __________________________________     االسم:

 __________________________________   العنوان:
 رقم الهاتف: _________________________________

 الجنسية: ________________      تاريخ الميالد:________
 اللغة: __________________     الجنس: ___________ 

 رقم هوية المفوضية السامية لشؤون الالجئين: ______________
 

 قاصرًا جعمراالإذا كان 
 : _______________________ معلومات االتصال الخاصة به: __________________األساسي بالرعايةاسم ولي األمر/ القائم 

 _____________________________  ___________________________________صلة القرابة/ العالقة بالطفل:  
 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "ال"( __________________________ نعم    باإلحالة؟   هل ولي األمر )القائم بالرعاية( على علم

 
 الخدمات المطلوبة: )يرجى توضيح الخدمات المطلوبة في الفراغ الموجود(

 ___________________________________________________________________________ طبية 
 ____________ قانونية_______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ حماية 
 ___________________________________________________________________________ تعليمية 
 ______________ مالية______________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ )صحة نفسية )طب نفسي أو غيره 
 ___________________________________________________________________________ أخرى 
 

 أسباب اإلحالة: )وصف المشكلة، مدتها، تكرارها... إلخ( /مراجعمعلومات حول خلفية ال
 
 
 

 الخدمات التي تم تقديمها سابقًا
 
 
 

 وأجب عن أي أسئلة قد يطرحها قبل توقيعه أدناه( مراجعمع ال المعلومات اءةقرقم بالمعلومات )اإلفصاح عن الموافقة على 
هذه المعلومات  من اإلفصاح عنوأن الهدف من اإلحالة  ( أفهممراجع)اسم ال _______________أنا الموقع أدناه، ______

دمي الخدمات الذين يسعون إلى لـ_____________________ )المؤسسة المحال إليها( هو ضمان أمان الرعاية واستمراريتها بين مق
 اقاموالمحيلة( على تفسير إجراءات اإلحالة لي بشكل واضح، و ، وقد عمل مقدم الخدمة _____________________ )المؤسسةتيخدم

 .المعلومات هذه تبادلها. وبتوقيعي على هذا النموذج، فإنني أوافق على اإلفصاح عنالمعلومات التي سيتم  بتحديد
 

 _________يخ: ____رالتا(       في حاالت القّصر ي األمرأو ول المراجع__ )___________توقيع الطرف المسؤول: _________
 

 تفاصيل اإلحالة
 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "ال"( _____________________________________ نعم    باإلحالة؟   مراجعهل تم إبالغ ال
 _________________________ال )السبب إذا كانت اإلجابة "ال"(  نعم   المعلومات؟   صاحإفعلى نموذج  مراجعهل تم توقيع ال

 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "نعم"( _____________________________نعم   إلى أي منظمة أخرى؟  مراجعهل تم تحويل ال
 _________________________ ال )السبب إذا كانت اإلجابة "نعم"( نعم    ؟  أي قيود أخرى تصال أولال محددات وجد أيتهل 

 بشكل شخصي  الفاكس   البريد اإللكتروني   الهاتف )حاالت الطوارئ فقط(   ق: عن طري تم تقديم اإلحالة
 ___________________بتاريخ ______            بشكل شخصي   البريد اإللكتروني   الهاتف   المتابعة متوقعة عن طريق: 

 _________________________________________المعلومات التي توافق المؤسسات على تبادلها في مرحلة المتابعة: __
 تاريخ االستالم: ______________  اسم المستلم وتوقيعه: ____________________________________
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 نسخة المؤسسة المحيلة
  حالة عادية      مستعجلةحالة     تاريخ اإلحالة:    حالة طارئة _________________    

 المؤسسة المحال إليها    المؤسسة المحيلة
 ______المؤسسة/ العيادة:________________________

 العنوان: ___________________________________
 الهاتف/ الفاكس: ______________________________
 البريد اإلليكتروني: _____________________________

 : __________________________اسم الشخص المسؤول

 المؤسسة/ العيادة:______________________________
 _______________________________العنوان: ____

 الهاتف/ الفاكس: ______________________________
 البريد اإلليكتروني: _____________________________

 ____________)إن علم(: _________ اسم الشخص المسؤول
 

 المراجعمعلومات 
 __________________________________     االسم:

 __________________________________   العنوان:
 رقم الهاتف: _________________________________

 الجنسية: ________________      تاريخ الميالد:________
 اللغة: __________________     الجنس: ___________ 

 رقم هوية المفوضية السامية لشؤون الالجئين: ______________
 

 قاصرًا جعمراالإذا كان 
 : _______________________ معلومات االتصال الخاصة به: __________________األساسي بالرعايةاسم ولي األمر/ القائم 

 _____________________________  ___________________________________صلة القرابة/ العالقة بالطفل:  
 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "ال"( __________________________ نعم    باإلحالة؟   هل ولي األمر )القائم بالرعاية( على علم

 
 الخدمات المطلوبة: )يرجى توضيح الخدمات المطلوبة في الفراغ الموجود(

 ___________________________________________________________________________ طبية 
 ____________ قانونية_______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ حماية 
 ___________________________________________________________________________ تعليمية 
 ______________ مالية______________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ )صحة نفسية )طب نفسي أو غيره 
 ___________________________________________________________________________ أخرى 
 

 أسباب اإلحالة: )وصف المشكلة، مدتها، تكرارها... إلخ( /مراجعمعلومات حول خلفية ال
 
 
 

 الخدمات التي تم تقديمها سابقًا
 
 
 

 وأجب عن أي أسئلة قد يطرحها قبل توقيعه أدناه( مراجعمع ال المعلومات اءةقرقم بالمعلومات )اإلفصاح عن الموافقة على 
هذه المعلومات  من اإلفصاح عنوأن الهدف من اإلحالة  ( أفهممراجع)اسم ال _______________أنا الموقع أدناه، ______

دمي الخدمات الذين يسعون إلى لـ_____________________ )المؤسسة المحال إليها( هو ضمان أمان الرعاية واستمراريتها بين مق
 اقاموالمحيلة( على تفسير إجراءات اإلحالة لي بشكل واضح، و ، وقد عمل مقدم الخدمة _____________________ )المؤسسةتيخدم

 .المعلومات هذه تبادلها. وبتوقيعي على هذا النموذج، فإنني أوافق على اإلفصاح عنالمعلومات التي سيتم  بتحديد
 

 _________يخ: ____رالتا(       في حاالت القّصر ي األمرأو ول المراجع__ )___________توقيع الطرف المسؤول: _________
 

 تفاصيل اإلحالة
 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "ال"( _____________________________________ نعم    باإلحالة؟   مراجعهل تم إبالغ ال
 _________________________ال )السبب إذا كانت اإلجابة "ال"(  نعم   المعلومات؟   صاحإفعلى نموذج  مراجعهل تم توقيع ال

 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "نعم"( _____________________________نعم   إلى أي منظمة أخرى؟  مراجعهل تم تحويل ال
 _________________________ ال )السبب إذا كانت اإلجابة "نعم"( نعم    ؟  أي قيود أخرى تصال أولال محددات وجد أيتهل 

 بشكل شخصي  الفاكس   البريد اإللكتروني   الهاتف )حاالت الطوارئ فقط(   ق: عن طري تم تقديم اإلحالة
 ___________________بتاريخ ______            بشكل شخصي   البريد اإللكتروني   الهاتف   المتابعة متوقعة عن طريق: 

 _________________________________________المعلومات التي توافق المؤسسات على تبادلها في مرحلة المتابعة: __
 تاريخ االستالم: ______________  اسم المستلم وتوقيعه: ____________________________________

 
 المراجعنسخة 

  حالة عادية      مستعجلةحالة     تاريخ اإلحالة:    حالة طارئة _________________    
 سسة المحال إليها المؤ   المؤسسة المحيلة

 المؤسسة/ العيادة:______________________________
 العنوان: ___________________________________
 الهاتف/ الفاكس: ______________________________
 البريد اإلليكتروني: _____________________________

 : __________________________اسم الشخص المسؤول

 لمؤسسة/ العيادة:______________________________ا
 العنوان: ___________________________________
 الهاتف/ الفاكس: ______________________________
 البريد اإلليكتروني: _____________________________

 ____________)إن علم(: _________ اسم الشخص المسؤول
 

 المراجعمعلومات 
 __________________________________     االسم:

 __________________________________   العنوان:
 رقم الهاتف: _________________________________

 الجنسية: ________________      تاريخ الميالد:________
 اللغة: __________________     الجنس: ___________ 

 فوضية السامية لشؤون الالجئين: ______________رقم هوية الم
 

 قاصرًا مراجعالإذا كان 
 : _______________________ معلومات االتصال الخاصة به: __________________األساسي بالرعايةاسم ولي األمر/ القائم 

 __________________________________________________  ______________صلة القرابة/ العالقة بالطفل:  
 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "ال"( __________________________ نعم    هل ولي األمر )القائم بالرعاية( على علم باإلحالة؟  

 
 الخدمات المطلوبة: )يرجى توضيح الخدمات المطلوبة في الفراغ الموجود(

 ______________________________________ طبية_____________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ قانونية 
 ___________________________________________________________________________ حماية 
 ______________________________________ تعليمية_____________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ مالية 
 __________________________________________________________ )صحة نفسية )طب نفسي أو غيره 
 _____________________________________ أخرى______________________________________ 
 

 أسباب اإلحالة: )وصف المشكلة، مدتها، تكرارها... إلخ( /مراجعمعلومات حول خلفية ال
 
 
 

 الخدمات التي تم تقديمها سابقًا
 
 
 

 ل توقيعه أدناه(وأجب عن أي أسئلة قد يطرحها قب مراجعمع ال المعلومات اءةقرقم بالمعلومات )اإلفصاح عن الموافقة على 
هذه المعلومات  من اإلفصاح عنوأن الهدف من اإلحالة  ( أفهممراجع)اسم ال أنا الموقع أدناه، _____________________

دمي الخدمات الذين يسعون إلى لـ_____________________ )المؤسسة المحال إليها( هو ضمان أمان الرعاية واستمراريتها بين مق
 اقاموقدم الخدمة _____________________ )المؤسسة المحيلة( على تفسير إجراءات اإلحالة لي بشكل واضح، و، وقد عمل متيخدم

 .المعلومات هذه تبادلها. وبتوقيعي على هذا النموذج، فإنني أوافق على اإلفصاح عنالمعلومات التي سيتم  بتحديد
 

 _________ريخ: ____التا(       في حاالت القّصر ي األمرأو ول المراجع__ )___________توقيع الطرف المسؤول: _________
 

 تفاصيل اإلحالة
 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "ال"( _____________________________________ نعم    باإلحالة؟   مراجعهل تم إبالغ ال
 _________________________إذا كانت اإلجابة "ال"( ال )السبب  نعم   المعلومات؟   صاحإفعلى نموذج  مراجعهل تم توقيع ال

 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "نعم"( _____________________________نعم   إلى أي منظمة أخرى؟  مراجعهل تم تحويل ال
 _________________________ ال )السبب إذا كانت اإلجابة "نعم"( نعم    ؟  أي قيود أخرى تصال أولال محددات وجد أيتهل 

 بشكل شخصي  الفاكس   البريد اإللكتروني   الهاتف )حاالت الطوارئ فقط(   عن طريق:  تم تقديم اإلحالة
 ___________________بتاريخ ______            بشكل شخصي   البريد اإللكتروني   الهاتف   المتابعة متوقعة عن طريق: 

 لمؤسسات على تبادلها في مرحلة المتابعة: ___________________________________________المعلومات التي توافق ا
 تاريخ االستالم: ______________  اسم المستلم وتوقيعه: ____________________________________
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 المراجعنسخة 
  حالة عادية      مستعجلةحالة     تاريخ اإلحالة:    حالة طارئة _________________    

 سسة المحال إليها المؤ   المؤسسة المحيلة
 المؤسسة/ العيادة:______________________________
 العنوان: ___________________________________
 الهاتف/ الفاكس: ______________________________
 البريد اإلليكتروني: _____________________________

 : __________________________اسم الشخص المسؤول

 لمؤسسة/ العيادة:______________________________ا
 العنوان: ___________________________________
 الهاتف/ الفاكس: ______________________________
 البريد اإلليكتروني: _____________________________

 ____________)إن علم(: _________ اسم الشخص المسؤول
 

 المراجعمعلومات 
 __________________________________     االسم:

 __________________________________   العنوان:
 رقم الهاتف: _________________________________

 الجنسية: ________________      تاريخ الميالد:________
 اللغة: __________________     الجنس: ___________ 

 فوضية السامية لشؤون الالجئين: ______________رقم هوية الم
 

 قاصرًا مراجعالإذا كان 
 : _______________________ معلومات االتصال الخاصة به: __________________األساسي بالرعايةاسم ولي األمر/ القائم 

 __________________________________________________  ______________صلة القرابة/ العالقة بالطفل:  
 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "ال"( __________________________ نعم    هل ولي األمر )القائم بالرعاية( على علم باإلحالة؟  

 
 الخدمات المطلوبة: )يرجى توضيح الخدمات المطلوبة في الفراغ الموجود(

 ______________________________________ طبية_____________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ قانونية 
 ___________________________________________________________________________ حماية 
 ______________________________________ تعليمية_____________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ مالية 
 __________________________________________________________ )صحة نفسية )طب نفسي أو غيره 
 _____________________________________ أخرى______________________________________ 
 

 أسباب اإلحالة: )وصف المشكلة، مدتها، تكرارها... إلخ( /مراجعمعلومات حول خلفية ال
 
 
 

 الخدمات التي تم تقديمها سابقًا
 
 
 

 ل توقيعه أدناه(وأجب عن أي أسئلة قد يطرحها قب مراجعمع ال المعلومات اءةقرقم بالمعلومات )اإلفصاح عن الموافقة على 
هذه المعلومات  من اإلفصاح عنوأن الهدف من اإلحالة  ( أفهممراجع)اسم ال أنا الموقع أدناه، _____________________

دمي الخدمات الذين يسعون إلى لـ_____________________ )المؤسسة المحال إليها( هو ضمان أمان الرعاية واستمراريتها بين مق
 اقاموقدم الخدمة _____________________ )المؤسسة المحيلة( على تفسير إجراءات اإلحالة لي بشكل واضح، و، وقد عمل متيخدم

 .المعلومات هذه تبادلها. وبتوقيعي على هذا النموذج، فإنني أوافق على اإلفصاح عنالمعلومات التي سيتم  بتحديد
 

 _________ريخ: ____التا(       في حاالت القّصر ي األمرأو ول المراجع__ )___________توقيع الطرف المسؤول: _________
 

 تفاصيل اإلحالة
 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "ال"( _____________________________________ نعم    باإلحالة؟   مراجعهل تم إبالغ ال
 _________________________إذا كانت اإلجابة "ال"( ال )السبب  نعم   المعلومات؟   صاحإفعلى نموذج  مراجعهل تم توقيع ال

 ال )السبب إذا كانت اإلجابة "نعم"( _____________________________نعم   إلى أي منظمة أخرى؟  مراجعهل تم تحويل ال
 _________________________ ال )السبب إذا كانت اإلجابة "نعم"( نعم    ؟  أي قيود أخرى تصال أولال محددات وجد أيتهل 

 بشكل شخصي  الفاكس   البريد اإللكتروني   الهاتف )حاالت الطوارئ فقط(   عن طريق:  تم تقديم اإلحالة
 ___________________بتاريخ ______            بشكل شخصي   البريد اإللكتروني   الهاتف   المتابعة متوقعة عن طريق: 

 لمؤسسات على تبادلها في مرحلة المتابعة: ___________________________________________المعلومات التي توافق ا
 تاريخ االستالم: ______________  اسم المستلم وتوقيعه: ____________________________________

 
 نسخة المؤسسة المحال إليها
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الملحق السابع عشر: 
منوذج التقارير الخاص بتحديد املصلحة الفضى للطفل

امللحق متوفر حالياً باللغة االنجليزية يف النسخة االنجليزية إلجراءات العمل املوحدة
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الملحق الثامن عشر: 
مسارات اإلحالة لحاالت العنف املبني عى النوع االجتامعي

  المبني على النوع االجتماعيمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 عمــــان 

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

أو مقدم الخدمة  المجتمعأحد أفراد أو  ما العائلة أو صديقبإبالغ  ةالناجي/ يقوم
نقطة "إلى  ة؛ يصطحب ذلك الشخص الناجي/أو خدمات تسجيل الالجئين

 اجتماعية. يةللخدمات الصحية أو مدير الحاالت النفس الدخول"

مدير لباإلبالغ شخصياً "لنقطة الدخول" الطبية/الصحية أو يقوم الناجي/ة 
 اجتماعية. يةالحاالت النفس

 
 االستجابة الفورية

  ةالسرية ورغبات الناجي/وتحترم  واألمانرعاية تتسم بالالخدمة توفير بيئة  مقدميتعين على 
  المبني على النوع االجتماعيمن العنف  /الناجياتوشاملة حول الخدمات والدعم المتاحين للناجينموثوقة تقديم معلومات 
  ذلك ة فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجي/الحصول على الموافقة المستنيرة والمباشرة باإلحالة 
  يقوم الطفل باختيار عندما يقوم أحد أفراد األسرة/الوصي باتخاذ قرار نيابة عن الطفل، يتوجب إعطاء األولوية لمصلحة الطفل الفضلى ويفضل أن

 له/لها الشخص البالغ المرافق 
 مرافقة الناجي/ة لمساعدته/مساعدتها في الوصول إلى الخدمات 
 لخدمات الرعاية الطبية ساعة( 27)خالل  وريمن العنف الجنسي بشكل ف ضمان وصول الناجين 

 الطبية/الصحيةالرعاية 
 

  (JHASجمعية العون الصحي األردنية )
 00:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 
 االرتباط ضابط

 د. حنان جرار
  0208850900خلوي: 

 
 . عال الطيباويد

 0228000072خلوي: 
Pc@jordanhealthaid.org  

  
  (IFHمعهد العناية بصحة األسرة )

 08:50 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 (00) 9005500هاتف:  
 

 ضابط االرتباط:
 الصويلح

 د. نسرين بركات
 0202500980خلوي: 

 
 الهاشمي

 د. تانيا سعيد
 0202022087خلوي: 

 
 د. هبة الفيومي

 ( 00) 9005500هاتف: 
 

 وزارة الصحة
 مستشفى البشير
 ساعة 79ساعات الدوام: 

 
 (00) 9299950هاتف: 

)بما في ذلك الدعم النفسي  الحاالتمدير 
 االجتماعي الفوري(

 
 (81غون )فوق سن البال
 

  (JWUاتحاد المرأة األردنية )
  00:50 – 05:50الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 ناجية الزعبي
 كفاح الجابر

 (00) 8028270هاتف:  
 0205707585خلوي: 

Najiaha.zo3by@yahoo.com  
 

  (IFHمعهد العناية بصحة األسرة )
  08:50 – 05:00الخميس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مركز الهاشمي

 ربى حسن
  0202050852خلوي: 
jo.org-r.hasan@ifh  

 
 مركز الصويلح

 هيا البدري
 0208507000خلوي: 
jo.org-c.lab@ifh  

 
 (JRFمؤسسة نهر األردن )

  00:00 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 منتهى الحراسيس

النفسي االجتماعي  )بما في ذلك الدعم الحاالتمدير 
 الفوري(

 
 (81األطفال )دون سن 

 
 ( IMCالهيئة الطبية الدولية )

 
 :ساعة 79

  0208258008 خط الخدمة المناوب:
 

 االرتباط:ضابط 
  02:00 – 00:00الخميس  –األحد 

 
 مرام شاهين

   0205020900خلوي: 
mshahin@internationalmedicalcorps.org  

 
 ( JRFمؤسسة نهر األردن )

 00:00 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 منتهى الحراسيس

 (00) 9009000هاتف: 
m.alharasis@jrf.org.jo  

 
 بشارة  سامية

 (00) 9009000هاتف: 
s.bishara@jrf.org.jo  
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 ضابط االرتباط:

  00:00 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 إبراهيمد. بالل طالل 
 0258005588خلوي: 

 

 (00) 9009000: هاتف
m.alharasis@jrf.org.jo  

 
 ساميا بشارة

 (00) 9009000هاتف: 
s.bishara@jrf.org.jo  

كانت هناك مخاطر  كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى أو إذا بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونية أو إذاأو الطفل/مقدم الرعاية   ةالناجي/ رغب)ت(إذا 
والمساعدة في لمساعدة القانونية من أجل الحصول على المعلومات االحماية و  إلى موظفي  وإن أمكن رافق الناجي/ةباإلحالة ، قم بأمن وأمان اآلخرينوشيكة تتعلق 

 : اإلحالة إلى الشرطة
 

 والشرطة األمنوالحماية 
 

الحماية )بما  –( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )
 (القسرية اإلعادة أو في ذلك الحاالت التي تشمل خطر االعتقال واالحتجاز

 
 08:50 – 05:00الخميس:  –األحد 
 0208890555: المناوب الخدمة هاتف

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0202000009الخط الساخن للمفوضية: 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة إلدارة ) شرطةال –( FPDإدارة حماية األسرة )
حماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات اإلحالة من خالل المفوضية السامية 

 – ممكنًاالناجي/ة وعندما يكون األمر  لدى موافقة لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
  (jadaan@unhcr.orgزينة جدعان 

 
 ساعة 79أوقات الدوام: 

 
 ضابط االرتباط:

 صادق العمريالرائد 
 (00) 9007099هاتف: 

 
 000الخط الساخن: 

 
 

 تضمنهااألمن: قم بتقييم النتائج التي قد تترتب على مثل هذا القرار وتأكد من عدم 
  بالناجين/الناجيات قد تلحق مخاطر ألي
 

 
 مستشارو المساعدات القانونية

 
 ( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

 08:50 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 0208890555: المناوب الخدمة خط
 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعية

 0202000009الخط الساخن للمفوضية: 
 

 العون القانوني -منظمة أرض
 

 ضابط االرتباط:
 

 سوزان محارب
 (00) 9002722هاتف: 
 0228222022خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 

 0222552770خط الطوارئ: 
 

 اتحاد المرأة األردنية 
  00:50 05:50الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 ناجية الزعبي 
 كفاح الجابر

 (00) 8028270هاتف: 
 0205707585خلوي: 

Najiaha.zo3by@yahoo.com  
 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورية 

  ةمع مرور الوقت وبناءًا على خيارات الناجي/ اإلحالة إلى الخدمات التالية يمكن
 
 

)المساعدات  االحتياجات األساسية واألمن والعدالة الحماية الخدمات النفسية االجتماعية الرعاية الصحية
النقدية، المساعدات غير الغذائية، 

 الخ(
 الرعاية الصحية األولية

 
 وزارة الصحة

 مستشفى البشير
 ساعة 79ساعات الدوام: 

 

 الخدمات النفسية االجتماعية للبالغين
 

السبت ( JWUاتحاد المرأة األردنية )
  00:50 – 05:50الخميس  –
 
 

 الحماية/التسجيل
 

المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين 

(UNHCR ) األحد– 
 08:50 – 05:00الخميس 

 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين
 

 خط المعلومات
  08:50 – 05:50األربعاء  –األحد 
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 (00) 9299950هاتف: 
 

  (JHASجمعية العون الصحي األردنية )
  00:00 00:00الخميس  –السبت 

 
 ( 00) 8750029: هاتف

 
 (IFHمعهد العناية بصحة األسرة )

  08:50 – 05:00الخميس  –األحد  
 

 ضابط االرتباط:
 مركز الهاشمي

 ربى حسان
 0202050852خلوي: 
jo.org-r.hasan@ifh 

 
 مركز الصويلح

 هيا البدري
 0208507000خلوي: 
jo.org-c.lab@ifh 

 
 (JWUاتحاد المرأة األردنية )

  02:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 

 د. أوس شاكر
  0200078800خلوي: 
 (00) 8029758هاتف: 

 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 

 )الالجئين الفلسطينيين( – الفلسطينيين )األنروا(
  05:98 – 02:50الخميس  –األحد 

 
 عيادة شمال عمان

 (00) 8008057هاتف: 
 ( /00) 9278902البقعة: 

 9270000 (00) 
 

 عيادة جنوب عمان
 ( /00) 9072898هاتف: 

 9900000 (00) 
 

 :خدمات الصحة اإلنجابية
 

 وزارة الصحة
 مستشفى البشير
 ساعة 79ساعات الدوام: 

 
 (00) 9299950هاتف: 

 
  (JHASجمعية العون الصحي األردنية )

  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 ضابط االرتباط:
 ناجية الزعبي

 كفاح الجابر
 ( 00) 8028270هاتف: 
  0205707585خلوي: 

Najiaha.zo3by@yahoo.com  
 

   (IFHمعهد العناية بصحة األسرة )
 08:50 – 05:00الخميس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مركز الهاشمي

 ربى حسان
 0202050852خلوي: 
jo.org-r.hasan@ifh 

 
 الصويلحمركز 

 هيا البدري
 0208507000خلوي: 
jo.org-c.lab@ifh 

 
  الهالل األحمر األردني

 
 ( 00) 9005855هاتف: 
 / 0200807007خلوي: 

0202050908    / 
0200555507  

 
 ( JRFمؤسسة نهر األردن )

  00:00 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 (00)9078000هاتف:  
 

 00:00 – 00:00الخميس  –األحد 
  000: خط المساعدة

 
 ضابط االرتباط:

 
 منتهى الحراسيس

 ( 00) 9009000هاتف: 
m.alharasis@jrf.org.jo  

 
 بشارة سامية

 ( 00) 9009000هاتف: 
s.bishara@jrf.org.jo  

 
 :الخدمات النفسية االجتماعية لألطفال

 
 ( JRFمؤسسة نهر األردن )

  00:00 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 (00)9078000هاتف:  
 

 
: المناوب خط الخدمة

0208890555 
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعية

الخط الساخن للمفوضية: 
0202000009 

 
وكالة األمم المتحدة لغوث 

وتشغيل الالجئين 
 – الفلسطينيين )األنروا(

الحماية )بما في ذلك الحاالت 
التي تشمل خطر االعتقال 

 اإلعادة واالحتجاز أو
 القسرية لالجئين الفلسطينيين(

 
 – 02:50الخميس  –األحد 

08:00  
 

 ضابط االرتباط:
 
 األعرجرين يش

  0200892770خلوي: 
 

 أماني زقوط
 0200500020خلوي: 

 
 شمال عمان

 (00) 8080057هاتف: 
 

 جنوب عمان
 (00) 9255200هاتف: 

 
 

 :المأوى/المنازل اآلمنة
 

إدارة حماية األسرة من خالل 
المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين 

 
 – 05:00الخميس  –األحد 

08:50  
 

: المناوب خط الخدمة
0208890555 

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعية
الخط الساخن للمفوضية: 

0202000009 
 
 

 (00) 8807090هاتف: 
 

وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 
 – الفلسطينيين )األنروا(الالجئين 

المساعدات العينية لالجئين 
 الفلسطينيين

 
  08:00 – 02:50الخميس  –األحد 

 
 شمال عمان

 (00) 8080057هاتف: 
 

 جنوب عمان
 (00) 9255200هاتف: 

 
المساعدات النقدية / المساعدات غير 

 :الغذائية
 

  (CARE Int’lمنظمة كير الدولية )
 00:00 – 05:00الخميس  –األحد 

 
 (00) 8080955هاتف: 
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 ضابط االرتباط:
 

 د. حنان جرار
 0208850900خلوي: 

 
 د. عال الطيباوي

 0228000072خلوي: 
pc@jordanhealthaid.org  

 
 (IFHاألسرة )معهد العناية بصحة 

  08:50 – 05:00الخميس  –األحد  
 

 ضابط االرتباط:
 ربى حسان

 0202050852خلوي: 
jo.org-r.hasan@ifh 

 مركز الهاشمي
 

 هيا البدري
 0208507000خلوي: 
jo.org-c.lab@ifh 

 مركز صويلح
 

 جمعية أمان 
 

 (00) 8570825هاتف: 
 ( 00) 9078728هاتف: 
 (00) 8088900هاتف: 

 
 :النفسية الصحة خدمات

 
 ( IMCالهيئة الطبية الدولية )

  02:00 – 00:00الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 أحمد بواعنة
 0205800050خلوي: 

abawaneh@InternationalMedicalCorps.org  
 

 0208258008خط الخدمة المناوب: 
 

 منظمة ضحايا التعذيب
 02:00 – 00:00الخميس  –ألحد ا

 
 (00) 8080988هاتف: 

info@cvtjo.org  
masfoor@cvt.org  

 00:00 – 00:00الخميس  –األحد 
  000خط المساعدة: 

 
 ضابط االرتباط:

 
 منتهى الحراسيس

 ( 00) 9009000هاتف: 
m.alharasis@jrf.org.jo  

 
 بشارة سامية

 ( 00) 9009000هاتف: 
s.bishara@jrf.org.jo  

 
 :المساحات الصديقة لألطفال

 
 ( JRFمؤسسة نهر األردن )

  00:00 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 (00) 9078000هاتف:  
 

 00:00 – 00:00الخميس  –األحد 
  000خط المساعدة: 

 
 ضابط االرتباط:

 
 منتهى الحراسيس

 ( 00) 9009000هاتف: 
m.alharasis@jrf.org.jo  

 
 بشارة سامية

 ( 00) 9009000هاتف: 
s.bishara@jrf.org.jo  

 
 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولية )

  02:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 

 محمود الكركي
  0220207952خلوي: 

اتحاد المرأة األردنية 
(JWU) – عمان 

 
 – 05:50الخميس  –السبت 

02:00 
 

 ضابط االرتباط:
 

 ناجية الزعبي
الخط الساخن: 

0205707585  
 ( 00) 8028270هاتف: 
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  المبني على النوع االجتماعيمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 اربد
 

 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم
الناجي/ة بإبالغ العائلة أو صديق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم  يقوم

الخدمة أو خدمات تسجيل الالجئين؛ يصطحب ذلك الشخص الناجي/ة إلى 
 "نقطة الدخول" للخدمات الصحية أو مدير الحاالت النفسية اجتماعية.

الدخول" الطبية/الصحية أو لمدير الحاالت  يقوم الناجي/ة باإلبالغ شخصياً "لنقطة
 النفسية اجتماعية.

 
 االستجابة الفورية

 يتعين على مقدم الخدمة توفير بيئة تتسم بالرعاية واألمان وتحترم السرية ورغبات الناجي/ة 
 وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحين للناجين/الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي تقديم معلومات موثوقة 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجي/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنيرة والمباشرة باإلحالة 
  األولوية لمصلحة الطفل الفضلى ويفضل أن يقوم الطفل باختيار عندما يقوم أحد أفراد األسرة/الوصي باتخاذ قرار نيابة عن الطفل، يتوجب إعطاء

 الشخص البالغ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجي/ة لمساعدته/مساعدتها في الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاية الطبية 27ضمان وصول الناجين من العنف الجنسي بشكل فوري )خالل 
 الرعاية الطبية/الصحية

 
  (JHASالعون الصحي األردنية ) جمعية
  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 د. حنان جرار
 0208850900خلوي: 

 
 د. عال الطيباوي

 0228000072خلوي: 
pc@jordanhealthaid.org  

 
 وزارة الصحة

 مستشفى األميرة رحمة / بديعة 
 ساعة 79ساعات الدوام: 

 
 (07) 2000025هاتف: 

 
 ضابط االرتباط:

  00:00 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 د. عبد الكريم دالعة
  0258055790خلوي: 

 
 وزارة الصحة

 مستشفى األميرة بسمة
 ساعة 79ساعات الدوام: 

 
 (07) 2720292هاتف: 

 
 ضابط االرتباط:

 00:00 – 05:00الخميس  –األحد 
 عبابنةد. محمد 
 0208000807خلوي: 

مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي 
 االجتماعي الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
 ( IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )

 02:00 – 05:80الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 باحثة اجتماعية –دينا خزاعلة 

 0228080825خلوي: 
Dina.dinaalkhazali@rescue.org  

 
 أخصائية نفسية –نوال محمد 

 0200258509خلوي: 
Nawal.mohammad@rescue.org  

 
 مدربة / باحثة اجتماعية – فرح قدورة

 0220020000خلوي: 
Farah.qadura@rescue.org  

 
 ( JWUاتحاد المرأة األردنية )

  00:80 – 05:80الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 إربد

 رشا خزاعله
 منتهى تييم

 ( 07) 2790897هاتف: 
 0205707899خلوي: 

Rasha_mk@yahoo.com  
Montaha.tayyem@gmail.com  

 
 الرمثا

 منى غرايبه

 النفسي االجتماعي الفوري( مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم
 

 (81األطفال )دون سن 
 

 ( IMCالهيئة الطبية الدولية )
 

 ساعة 79
  0208258008: المناوبخط الخدمة 

 
 ضابط االرتباط:

 02:00 – 00:00الخميس  –األحد 
 

 هنادي القريوتي
 0200088252خلوي: 

halqaryouti@internationalmedicalcorps.org  
 

 ( IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )
  02:00 – 05:80الخميس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 فرح قدورة
 0220020000خلوي: 

Farah.qadura@rescue.org 
 

 دينا خزاعلة 
 0228080825خلوي: 
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 تغريد الغزالة
  0205707889خلوي: 

Muna.khaled606@yahoo.com  
 

ناك مخاطر الناجي/ة  أو الطفل/مقدم الرعاية بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونية أو إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة في  وشيكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرين، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجي/ة  إلى موظفي  الحماية والمساعدة القانونية من أجل الحصول

 اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماية واألمن والشرطة
 

الحماية  –( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )
 اإلعادة أو)بما في ذلك الحاالت التي تشمل خطر االعتقال أو االحتجاز 

 (القسرية
 

 08:80 – 05:00الخميس  –األحد 
 0208890858: المناوب الخدمة خط
 

 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 0202000009الخط الساخن: 

 
بإمكان الناجون التوجه مباشرة ) شرطة –( FPDإدارة حماية األسرة )

إلدارة حماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات اإلحالة من خالل 
الناجي/ة  لدى موافقة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 (Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًا
 

 ساعة 79أوقات الدوام: 
 

 الرائد رائد الحمايدة
 (07) 2077895هاتف: 

 
 000الخط الساخن: 

 
 

األمن: قم بتقييم النتائج التي قد تترتب على مثل هذا القرار وتأكد من عدم 
  بالناجين/الناجيات قد تلحق مخاطر ألي تضمنها

 

 
 مستشارو المساعدات القانونية

 
 الخدمات القانونية  –( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

  08:80 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 0208890858: المناوب الخدمة خط
 

 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 0202000009الخط الساخن: 

 
 المساعدة القانونية –القانوني -منظمة أرض العون

 
 ضابط االرتباط:

 
 سوزان محارب

 (00) 9002722هاتف: 
  0228222022خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 

 0222852770خط الطوارئ: 
 

 ( JWUاتحاد المرأة األردنية )
  00:80 – 05:80الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 إربد

 رشا الخزاعله
 منتهى تييم

  (07) 2790897هاتف: 
  0205707899خلوي: 

Rasha_mk@yahoo.com 
Montaha.tayyem@gmail.com  

 
 الرمثا
 غرايبةمنى 

 تغريد الغزاله
  0205707889خلوي: 

Muna.khaled606@yahoo.com 
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 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورية 
  ةمع مرور الوقت وبناءًا على خيارات الناجي/ اإلحالة إلى الخدمات التالية يمكن

 
 

االحتياجات األساسية )المساعدات  الحماية واألمن والعدالة الخدمات النفسية االجتماعية الرعاية الصحية
النقدية، المساعدات غير الغذائية، 

 الخ(
  الرعاية الصحية األولية:

 
 وزارة الصحة

 مستشفى األميرة رحمة / بديعة 
 ساعة 79ساعات الدوام: 

 
 (07) 2000025هاتف: 

 
 الصحةوزارة 

 مستشفى األميرة بسمة
 ساعة 79ساعات الدوام: 

 
 (07) 2720292هاتف: 

 
 إربد – (JWUاتحاد المرأة األردنية )

  00:80 – 05:80الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 

 إربد
 مي الشياب

 ( 07) 2790897هاتف: 
 0205707899خلوي: 

 
 وزارة الصحة

 مستشفى األميرة رحمة / بديعة 
 

 (07) 2000025هاتف: 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة
 – (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 
 الفلسطينيين الالجئين

 
 ضابط االرتباط:

 
 رياض منسي

 0208905050خلوي: 
 

  اإلنجابية: الصحة
 

 وزارة الصحة
 مستشفى األميرة رحمة / بديعة 

 ساعة 79ساعات الدوام: 
 

 (07) 2000025هاتف: 
 

 ت النفسية االجتماعية للبالغين:الخدما
 

 ( JWUاتحاد المرأة األردنية )
  00:80- 05:80الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 إربد

 رشا الخزاعله
 منتهى تييم

 ( 07) 2790897هاتف: 
  0205707899خلوي: 

Rasha_mk@yahoo.com 
Montaha.tayyem@gmail.com  

 
 الرمثا
 غرايبةمنى 

 تغريد الغزاله
  0205707889خلوي: 

Muna.khaled606@yahoo.co
m 
 

 –األحد ( IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )
  02:00 – 05:80الخميس 

 
 ضابط االرتباط:

 فرح قدورة
 0220020000خلوي: 

Farah.qadura@rescue.org 
 

 دينا خزاعلة 
 0228080825: خلوي

Dina.dinaalkhazali@rescue.org  
 

 دمات النفسية االجتماعية لألطفال:الخ
 

 (TdHمنظمة أرض البشر )
  02:80 – 05:80الخميس  – األحد

 
 االرتباط ضابط

 هبة عبدو
  7896 828 079خلوي: 

 
 ( IMCالهيئة الطبية الدولية )

  02:00 – 00:00الخميس  –األحد 
 

 :الحماية / التسجيل
 

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
 ( UNHCRلشؤون الالجئين )

 
  08:80 – 05:00الخميس  –األحد 

 
 0208890858: المناوب الخدمة خط
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعية

 0202000009الساخن:  الخط
 

مكتب المساعدة في الرمثا لدى جمعية 
 العون الصحي األردنية

  08:00 – 00:00االثنين 
 (07) 2785800هاتف: 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة

 - (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 
الحماية )بما في ذلك الحاالت التي تشمل 

 اإلعادة خطر االعتقال أو االحتجاز أو
 القسرية لالجئين الفلسطينيين(

 
 ضابط االرتباط:

 
 رياض منسي

 0208905050خلوي: 
 

 الطوارئ:
 األعرجرين يش

 0200892770خلوي: 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
 

 خالل من( FPDإدارة حماية األسرة )
 (UNHCR) المفوضية

 
  08:80 – 05:00الخميس  –األحد 

 
 0208890858: المناوب الخدمة خط
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعية

 0202000009الخط الساخن: 
 

قدية / المساعدات غير المساعدات الن
 الغذائية:

 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين
 

 خط المعلومات
  08:80 – 05:80األربعاء  –األحد 

 (00) 8807090هاتف: 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة
 – (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 

المساعدات العينية لالجئين 
 الفلسطينيين

 
 ضابط االرتباط:

 رياض منسي
 0208905050: خلوي

 
 ( IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )

  02:00 – 05:80الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 فرح قدورة

 0220020000خلوي: 
Farah.qadura@rescue.org 

 
 دينا خزاعلة 

 0228080825خلوي: 
 

 (TdHمنظمة أرض البشر )
  02:80 – 05:80الخميس  – األحد

 
 ضابط االرتباط 

 بنان الجراح
  0200089722خلوي: 

 
 الشجرة: –ضابط ارتباط الرمثا 

 بديعة الشيوخ
  0205500588خلوي: 
 0202000089خلوي: 
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 الصحةوزارة 
 مستشفى األميرة بسمة

 ساعة 79ساعات الدوام: 
 

 (07) 2720292هاتف: 
 

  (JHASجمعية العون الصحي األردنية )
  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 د. حنان جرار

 0208850900خلوي: 
 

 خدمات الصحة النفسية:
 

 ( IMCالهيئة الطبية الدولية )
 02:00 – 00:00الخميس  –األحد 

 
 أحمد بواعنة

  0205800080خلوي: 
abawaneh@internationalMedicalC

orps.org  
 
  0208258008: المناوب خط الخدمة 

 
 

 ضابط االرتباط:
 هنادي القريوتي

  0200088252خلوي: 
halqaryouti@internationalmedic

alcorps.org  
 

 مراكز المرأة:
 

 ( JWUاتحاد المرأة األردنية )
  00:80- 05:80الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 إربد

 رشا الخزاعله
 منتهى تييم

 ( 07) 2790897هاتف: 
  0205707899خلوي: 

Rasha_mk@yahoo.com 
Montaha.tayyem@gmail.com  

 
 الرمثا
 غرايبةمنى 

 تغريد الغزاله
  0205707889خلوي: 

Muna.khaled606@yahoo.co
m 
 

 المساحات الصديقة لألطفال:
 

 ( SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولية )
  02:00- 00:00الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 هاغوبتهاني 
  0220207980خلوي: 

 
 محمد الكركي

 0220207982خلوي: 
 

 (TdHمنظمة أرض البشر )
  02:80 – 05:80الخميس  – األحد

 
  االرتباط ضابط

 
 هبة عبدو
 7896 828 079خلوي: 

 عمان -( JWUاتحاد المرأة األردنية )
  02:00 – 05:80الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 ناجية الزعبي
  0205707888الخط الساخن: 

 (00) 8028270هاتف: 
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  المبني على النوع االجتماعيمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 المفرق
 

 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم
الناجي/ة بإبالغ العائلة أو صديق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم  يقوم

الخدمة أو خدمات تسجيل الالجئين؛ يصطحب ذلك الشخص الناجي/ة إلى 
 "نقطة الدخول" للخدمات الصحية أو مدير الحاالت النفسية اجتماعية.

الدخول" الطبية/الصحية أو لمدير الحاالت  يقوم الناجي/ة باإلبالغ شخصياً "لنقطة
 النفسية اجتماعية.

 
 االستجابة الفورية

 يتعين على مقدم الخدمة توفير بيئة تتسم بالرعاية واألمان وتحترم السرية ورغبات الناجي/ة 
 وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحين للناجين/الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي تقديم معلومات موثوقة 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجي/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنيرة والمباشرة باإلحالة 
  األولوية لمصلحة الطفل الفضلى ويفضل أن يقوم الطفل باختيار عندما يقوم أحد أفراد األسرة/الوصي باتخاذ قرار نيابة عن الطفل، يتوجب إعطاء

 الشخص البالغ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجي/ة لمساعدته/مساعدتها في الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاية الطبية 27ضمان وصول الناجين من العنف الجنسي بشكل فوري )خالل 
 :الرعاية الطبية/الصحية

 
 (JHASالعون الصحي األردنية ) جمعية
  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 د. ريما دياب
  0227007700خلوي: 

 
 بلقيس بني هاني

 0226000002خلوي: 
 
 الطيباوي. عال د

  0226000072: خلوي
pc@jordanhealthaid.org  

 
 ( IRCالدولية لإلغاثة )اللجنة 
  02:00 – 03:80الخميس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 معاذ بادي
  0226000007خلوي: 

Moath.badi@rescue.org   
 

 وزارة الصحة
 المفرق –مديرية الصحة 
 ساعة 70ساعات الدوام: 

 
 (07) 0780032هاتف: 

 
 االرتباط: ضابط
  00:00 – 03:00الخميس  –األحد 

 د. أمل عبد الكريم مبروك
 0795531052خلوي: 

مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي 
 الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
 ( IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )

  02:00 – 03:80الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 المفرق -باحثة اجتماعية  –هبة شديفات 

  0220020000خلوي: 
البريد االلكتروني: 

Heba.shudaifat@rescue.org 
 

 األخصائية النفسية في المفرق –نداء رضوان 
 0222000000خلوي: 

البريد االلكتروني: 
Neda.najemradwan@rescue.org  

 
 باحثة اجتماعية / مدربة – فرح قدورة

  0220020000خلوي: 
Farah.qadura@rescue.org  

 
  (JWU))الخالدية(اتحاد المرأة األردنية 

 02:00 – 03:80الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 كفصفاء أبو 

 نجاح المغاريز
  0203707800خلوي: 
  (00) 0003800هاتف: 

etehadalkhadeya@yahoo.com  

مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي 
 الفوري(

 
 (81األطفال )دون سن 

 
 ( IMCالهيئة الطبية الدولية )

 
  ساعة 24

  0206236006: المناوب خط الخدمة
 

 ضابط االرتباط:
  02:00 – 00:00الخميس  –األحد 

 رويده عساف
 0200000700خلوي: 

rassaf@internationalmedicalcorps.org  
 
 ( IRCالدولية لإلغاثة )اللجنة  

  02:00 – 03:80الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط: 
 نداء رضوان 

 0220020000خلوي: 
Neda.najemradwan@rescue.org  

 
  هبة شديفات

  0222000000خلوي: 
Heba.shudaifat@rescue.org  

 
 فرح قدورة

  0220020000خلوي: 
Farah.qadura@rescue.org  
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ناك مخاطر الناجي/ة  أو الطفل/مقدم الرعاية بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونية أو إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة في  وشيكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرين، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجي/ة  إلى موظفي  الحماية والمساعدة القانونية من أجل الحصول

 اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماية واألمن والشرطة
 

الحماية  –( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )
 اإلعادة أو)بما في ذلك الحاالت التي تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

 (القسرية
 

 06:80 – 03:00الخميس:  –األحد 
 0206600838: المناوب الخدمة هاتف

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0202000000الخط الساخن للمفوضية: 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة الشرطة ) –( FPDإدارة حماية األسرة )
إلدارة حماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات اإلحالة من خالل 

الناجي/ة  لدى موافقة لشؤون الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة 
 (Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًا

 
 ساعة 70أوقات الدوام: 

 
 000الخط الساخن: 

 (07) 2077802هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 الرائد جمعة الهيسة

 (07) 0786600هاتف: 
 

: قم بتقييم النتائج التي قد تترتب على مثل هذا القرار وتأكد من عدم األمن
  بالناجين/الناجيات قد تلحق مخاطر ألي تضمنها

 
 مستشارو المساعدات القانونية

 
 ( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

 
 06:80 – 03:00الخميس:  –األحد 
 0206600838: المناوب الخدمة هاتف

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0202000000الخط الساخن للمفوضية: 
 

 المساعدة القانونية –القانوني -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 (00) 0002722هاتف: 
  0226222022خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
  0222832770خط الطوارئ: 

 
 المساعدة القانونية والتمثيل القانوني –)الخالدية(   –( JWUاتحاد المرأة األردنية )

  02:00 – 03:80الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 صفاء أبو كف
 نجاح المغاريز

  0203707800خلوي: 
 (00) 0003800هاتف: 

 المتابعة والخدمات األخرى -االستجابة الفورية  ما بعد
  ةمع مرور الوقت وبناءًا على خيارات الناجي/ اإلحالة إلى الخدمات التالية يمكن

 
 

األساسية )المساعدات  االحتياجات الحماية واألمن والعدالة الخدمات النفسية االجتماعية الرعاية الصحية
النقدية، المساعدات غير الغذائية، 

 الخ(
 الرعاية الصحية األولية:

 
  وزارة الصحة

 المفرق –مديرية الصحة 
 ساعة 70ساعات الدوام: 

 
 (07) 0780032هاتف: 

 
 ( JHASجمعية العون الصحي األردنية )

  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

 االرتباط: ضابط
 أحمد مصاروه

  ات النفسية االجتماعية للبالغين:الخدم
 

 ( IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )
  02:80 – 03:80السبت  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

باحثة  -المفرق  –هبة شديفات 
 اجتماعية:

 0220020000 خلوي:
Heba.shudaifat@rescue.org   

أخصائية  -المفرق  –نداء رضوان 
 نفسية

  0222000000 خلوي:
Neda.najemradwan@rescue.org  

 الحماية / التسجيل:
 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
 ( UNHCRالالجئين )

 06:80 – 03:00الخميس:  –األحد 
 0206600838: المناوب الخدمة هاتف

 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعية
الخط الساخن للمفوضية: 

0202000000 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
 لشؤون الالجئين

 
 خط المعلومات

 – 03:80األربعاء  –األحد 
06:80  

 (00) 6607000هاتف:
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة
 – (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 

 لالجئينالمساعدات العينية 
 الفلسطينيين
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 0226002007خلوي: 
 ( 07) 0787870هاتف: 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة

 – (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 
 الفلسطينيين الالجئين

 
 ضابط االرتباط:

 رياض منسي
  0206003030خلوي: 

 
 الصحة اإلنجابية:

 
 وزارة الصحة

 المفرق –مديرية الصحة 
 ساعة 70ساعات الدوام: 

 
 (07) 0780032هاتف: 

 
 (JHASجمعية العون الصحي األردنية )

  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط: 
 د. ريما دياب

  0227007700خلوي: 
 

 بلقيس بني هاني
  0226000002خلوي: 

 
 (IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )

  02:80 – 03:80السبت  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 معاذ بادي

  0226000007: خلوي
Moath.badi@rescue.org  

 
 خدمات الصحة النفسية:

 
 الهيئة الطبية الدولية 

   02:00 – 00:00الخميس: –األحد 
 

  0206236006خط الخدمة المناوب: 
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد بواعنة

 0203600080خلوي: 
abawaneh@InternationalMedicalC

orps.org  
 
 
 
 

 –( JWUاتحاد المرأة األردنية )
 الخالدية
  02:00 – 03:80الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 صفاء أبو كف
 نجاح المغاريز

 0203707800خلوي: 
 (00) 0003800هاتف: 

 
 ( AWOمنظمة المرأة العربية )

  00:00 – 00:00الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 دانا أبو شام

  0206300300خلوي: 
 

 دعاء درويش
  0227006883خلوي: 

 
  دمات النفسية االجتماعية لألطفال:الخ
 

 ( TDHمنظمة أرض البشر )
  02:00 – 03:00الخميس  –األحد 

 
 هبه عبدو
  0203732300خلوي: 

 
 مراكز المرأة:

 
 –( JWUاتحاد المرأة األردنية )

 الخالدية
  02:00 – 03:80الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 صفاء أبو كف
 نجاح المغاريز

 0203707800خلوي: 
 (00) 0003800هاتف: 

 
اللجنة الدولية لمساعدة الالجئين 

(ICMC ) 
 

 االرتباط: ضابط
 ناصر عبيدات

 0200000830خلوي: 
 (07) 0787866هاتف: 

 
 المساحات الصديقة لألطفال:

 
 ( SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولية )

  06:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

الحماية  - (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 
)بما في ذلك الحاالت التي تشمل خطر 

القسرية  اإلعادة االعتقال واالحتجاز أو
 لالجئين الفلسطينيين(

 
 ضابط االرتباط:

 زياد موسى
  0206208008خلوي: 

 
 رياض منسي

  0206003030خلوي: 
 

 الطوارئ:
 األعرجشرين 

   0200602770خلوي: 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
 

إدارة حماية األسرة من خالل المفوضية 
 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 
 06:80 – 03:00الخميس:  –األحد 
 0206600838: المناوب الخدمة هاتف

 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعية
الخط الساخن للمفوضية: 

0202000000 
 

 عمان –( JWUاتحاد المرأة األردنية )
  02:00 – 03:80الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 الزعبي ناجيه
  0203707868: الخط الساخن

 (00) 6026270 :هاتف

 ضابط االرتباط:
 رياض منسي

 0206003030خلوي: 
 

 النقدية:المساعدات 
 

 ( IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )
 

 ضابط االرتباط: 
 شديفات  هبه

  0222000000خلوي: 
Heba.shudaifat@rescue.org  

 
لمنازل / المساعدات غير ترميم ا

 الغذائية:
 

كنيسة االتحاد المسيحي / ميرسي 
 كور

 
 ضابط االرتباط: 
 القس نور سهاونة

 ( 07) 0788200هاتف: 
  0206070780خلوي: 

 
 الالجئيناللجنة الدولية لمساعدة 

(ICMC) 
 

 ضابط االرتباط:
 

 ناصر عبيدات
  0200000830خلوي: 
 ( 07) 0787866هاتف: 

 
 المساعدات غير الغذائية:

 
 الالجئينالهيئة اليسوعية لخدمة 

(JRS ) مساعدات غير غذائية 
 

 ضابط االرتباط:
 يحيى

  0206266800خلوي: 
 

 –( TdHمنظمة أرض البشر )
 مساعدات غير غذائية

 – 03:80الخميس  –األحد 
02:00  

 
 ضابط االرتباط:

 هبه زريقات
  0200700003خلوي: 

 
 
 ضابط االرتباط: 

 محمود الكركي
 0220207082خلوي: 
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  المبني على النوع االجتماعيمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 الجنوب )معان والكرك والعقبة(

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

الناجي/ة بإبالغ العائلة أو صديق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم  يقوم
الخدمة أو خدمات تسجيل الالجئين؛ يصطحب ذلك الشخص الناجي/ة إلى 

 "نقطة الدخول" للخدمات الصحية أو مدير الحاالت النفسية اجتماعية.

الدخول" الطبية/الصحية أو لمدير الحاالت  يقوم الناجي/ة باإلبالغ شخصياً "لنقطة
 النفسية اجتماعية.

 
 االستجابة الفورية

 يتعين على مقدم الخدمة توفير بيئة تتسم بالرعاية واألمان وتحترم السرية ورغبات الناجي/ة 
 وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحين للناجين/الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي تقديم معلومات موثوقة 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجي/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنيرة والمباشرة باإلحالة 
  األولوية لمصلحة الطفل الفضلى ويفضل أن يقوم الطفل باختيار عندما يقوم أحد أفراد األسرة/الوصي باتخاذ قرار نيابة عن الطفل، يتوجب إعطاء

 الشخص البالغ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجي/ة لمساعدته/مساعدتها في الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاية الطبية 27ضمان وصول الناجين من العنف الجنسي بشكل فوري )خالل 
 الرعاية الطبية/الصحية

 
 – (JHASالعون الصحي األردنية ) جمعية

 وحدة متنقلة
 

 ضابط االرتباط:
 د. زينب باسل

  3222727970خلوي: 
 

 د. عال الطيباوي
  3226335372خلوي: 

مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي 
 الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
 
 الكرك –اتحاد المرأة األردنية  

الخدمات غير متاحة حاليًا ولكن سيعاد تفعيلها ابتدءا 
  7370من شهر آب/أيلول 

  
 ( 30) 7033033هاتف: 
 8501194 079خلوي: 

 
 –جمعية األنوار الخيرية اتحاد المرأة األردنية / 

 معان
  79:03 – 30:33الخميس  – األحد

 
 االرتباط: ضابط

 نهى حمادن
 لبنى جبارات

 
 0772220523خلوي: 

0777533950  
alanwar.maan@yahoo.com  

 
 

 مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي الفوري(
 

 (81األطفال )دون سن 
 

  (IMC) الهيئة الطبية الدولية
 ساعة 79

 3226206326: المناوب الخدمة هاتف
 

 االرتباط: ضابط
  72:33 – 32:33الخميس  –األحد 

 
 3226206326: المناوب الخدمة هاتف

 
 أحمد بواعنة

  3220675707خلوي: 
abawaneh@InternationalMedicalCorps.org  

 
 
 
 

ناك مخاطر الناجي/ة  أو الطفل/مقدم الرعاية بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونية أو إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة في  وشيكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرين، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجي/ة  إلى موظفي  الحماية والمساعدة القانونية من أجل الحصول

 اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماية واألمن والشرطة
 

 –( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )
 أوالحماية )بما في ذلك الحاالت التي تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

 (القسريةاإلعادة 

 
 مستشارو المساعدات القانونية

 
 ( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

 76:03 – 30:33الخميس:  –األحد 
 3226695000: المناوب الخدمة هاتف
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 76:03 – 30:33الخميس:  –األحد  
 3226695000: المناوب الخدمة هاتف

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 3222732729الخط الساخن للمفوضية: 
 

بإمكان الناجون التوجه الشرطة )  –( FPDإدارة حماية األسرة )
مباشرة إلدارة حماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات اإلحالة من 

 لدى موافقة لشؤون الالجئينخالل المفوضية السامية لألمم المتحدة 
زينة جدعان:  –الناجي/ة وعندما يكون األمر ممكناً 

Jadaan@unhcr.org) 
 

 ضابط االرتباط:
 الكرك والطفيلة

 الرائد قيس الغرايبة
 (86) 9607832هاتف: 

 
 ضابط االرتباط:

 العقبة ومعان
 الرائد محمد البطوش

 (30) 7363072هاتف: 
 

 ساعة 79أوقات العمل: 
 277الخط الساخن: 

 
األمن: قم بتقييم النتائج التي قد تترتب على مثل هذا القرار وتأكد من 

  بالناجين/الناجيات قد تلحق مخاطر ألي تضمنهاعدم 

 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 3222732729الخط الساخن للمفوضية: 

 
 القانوني -منظمة أرض العون

 
 ضابط االرتباط:

 
 سوزان محارب

 (35) 9572722هاتف: 
  3226222322خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
  3222002777خط الطوارئ: 

 
 / جمعية األنوار الخيرية اتحاد المرأة األردنية 

 79:03 – 30:33الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  3227773670خلوي: 
3222600263      

Alanwar.maan@yahoo.com  

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورية 
  ةمع مرور الوقت وبناءًا على خيارات الناجي/ اإلحالة إلى الخدمات التالية يمكن

 
 

االحتياجات األساسية )المساعدات  واألمن والعدالة الحماية الخدمات النفسية االجتماعية الرعاية الصحية
 النقدية، المساعدات غير الغذائية، الخ(

 الرعاية الصحية األولية:
 

  وزارة الصحة األردنية
 

 االرتباط: ضابط
 

 ( 30) 7005723هاتف: 
 

/ جمعية األنوار  اتحاد المرأة األردنية
 معان -الخيرية 

 79:03 – 30:33الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  3227773670خلوي: 
3222600263      

Alanwar.maan@yahoo.com 
 

 الخدمات النفسية االجتماعية:
 

اتحاد المرأة األردنية / أون بونت بيير 
(JWU/UPP )–الكرك 

  75:03 – 30:03الخميس  –السبت 
 

  :االرتباط ضابط
 

 (30) 7033033هاتف: 
 3220005267خلوي: 

 
اتحاد المرأة األردنية / أون بونت بيير 

(JWU/UPP )– معان 
  75:03 – 30:03الخميس  –السبت 

 
 مراكز المرأة 

 
بيير  اتحاد المرأة األردنية / أون بونت

(JWU/UPP )– الكرك 
  75:03 30:03الخميس  –السبت 

  لحماية / التسجيل:ا
 

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
 ( UNHCRلشؤون الالجئين )

 
 76:03 – 30:33الخميس:  –األحد 
: المناوب الخدمة هاتف

3226695000 
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعية

الخط الساخن للمفوضية: 
3222732729 

 
مكتب المساعدة في معان لدى هيئة 

 الشباب األردنية
 آخر اثنين من كل شهر 

32:33 – 76:33  
 (30) 7709072هاتف: 

 

 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 –( UNHCRلشؤون الالجئين )
 والكرك( ومعان )العقبة
  76:03 – 30:33الخميس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط: 

 هدى الشابسوغ
  3222035730خلوي: 

Alshabso@unhcr.org  
 

 خط المعلومات
 األربعاء –األحد 

30:03 – 76:03  
 (35) 6637797هاتف: 

 
  المساعدات غير الغذائية:

 
األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة

 – (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 
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جمعية العون الصحي األردنية 
(JHAS )– وحدة متنقلة 

 
 ضابط االرتباط:

 أنس درويش
  3226335370خلوي: 

 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة
 – (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 

الرعاية الصحية األولية واإلحالة إلى 
 الخدمات الثانوية لالجئين الفلسطينيين

 
 ضابط االرتباط:

 األعرجرين يش
   3225692773خلوي: 

  االرتباط: ضابط
 

 (30) 7033033هاتف: 
 3220005267خلوي: 

 
اتحاد المرأة األردنية / أون بونت بيير 

(JWU/UPP )– معان 
 
 

/ جمعية األنوار اتحاد المرأة األردنية 
 معان -الخيرية 

 79:03 – 30:33الخميس  – السبت
 

 االرتباط: ضابط
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  3227773670خلوي: 
3222600263      

Alanwar.maan@yahoo.com 
  

األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة
 - (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 

الحماية )بما في ذلك الحاالت التي تشمل 
 خطر االعتقال واالحتجاز أو اإلعادة

 القسرية لالجئين الفلسطينيين(
 

 ضابط االرتباط:
 األعرجرين يش

  3225692773خلوي: 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
  

خالل من   إدارة حماية األسرة
المتحدة المفوضية السامية لألمم 

 لشؤون الالجئين
 

 76:03 – 30:33الخميس:  –األحد 
: المناوب الخدمة هاتف

3226695000 
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعية

 
الخط الساخن للمفوضية: 

3222732729 
 

 عمان -اتحاد المرأة األردنية 
 72:33 – 30:03الخميس  –السبت 

 
 االرتباط: ضابط

 ناجية زعبي
  3220737060الساخن:  الخط

 (35) 6526272هاتف: 
 

 المساعدات العينية لالجئين الفلسطينيين 
 

 ضابط االرتباط:
 األعرجرين يش

 3225692773خلوي: 
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  المبني على النوع االجتماعيمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 الزرقاء
 

 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم
الناجي/ة بإبالغ العائلة أو صديق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم الخدمة  يقوم

أو خدمات تسجيل الالجئين؛ يصطحب ذلك الشخص الناجي/ة إلى "نقطة 
 الدخول" للخدمات الصحية أو مدير الحاالت النفسية اجتماعية.

الدخول" الطبية/الصحية أو لمدير الحاالت  يقوم الناجي/ة باإلبالغ شخصياً "لنقطة
 النفسية اجتماعية.

 
 االستجابة الفورية

 يتعين على مقدم الخدمة توفير بيئة تتسم بالرعاية واألمان وتحترم السرية ورغبات الناجي/ة 
 وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحين للناجين/الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي تقديم معلومات موثوقة 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجي/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنيرة والمباشرة باإلحالة 
  األولوية لمصلحة الطفل الفضلى ويفضل أن يقوم الطفل باختيار عندما يقوم أحد أفراد األسرة/الوصي باتخاذ قرار نيابة عن الطفل، يتوجب إعطاء

 الشخص البالغ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجي/ة لمساعدته/مساعدتها في الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاية الطبية 27ضمان وصول الناجين من العنف الجنسي بشكل فوري )خالل 
 الرعاية الطبية/الصحية

 
  (JHASالعون الصحي األردنية ) جمعية
  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 جرار حنان. د
  0208850900: خلوي

 
 الطيباوي. عال د

 0228000072: خلوي
pc@jordanhealthaid.org  

 
 وزارة الصحة

 مستشفى الزرقاء الحكومي
 ساعة 79الدوام:  ساعات

 
 ( 08) 4057009هاتف: 

 
 ضابط االرتباط:

  00:00 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 د. أشرف محمد الصعوب
 0205002020خلوي: 

 

مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي 
 االجتماعي الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
  (JWUاتحاد المرأة األردنية )

  08:40 – 05:40الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 

 ميسا أبو سيل
 غدير التميمي

 ( 08) 4020550هاتف: 
 0205800005خلوي: 

Kalnada45@yahoo.com  

 مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي الفوري(
 

 (81األطفال )دون سن 
 

 ( IMCالهيئة الطبية الدولية )
 

 ساعة 79
  0208258008: المناوب الخدمة خط
 

 ضابط االرتباط:
  02:00 – 00:00الخميس  –األحد 

 
 رنده حسين

 0208992909خلوي:
 (08) 4409008هاتف: 

ناك مخاطر الناجي/ة  أو الطفل/مقدم الرعاية بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونية أو إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة في  وشيكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرين، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجي/ة  إلى موظفي  الحماية والمساعدة القانونية من أجل الحصول

 اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماية واألمن والشرطة
 

الحماية  –( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )
 اإلعادة أو)بما في ذلك الحاالت التي تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

 (القسرية
 

 
 مستشارو المساعدات القانونية

 
 ( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

 08:40 – 05:00الخميس  –األحد 
 

 0208890454: المناوب الخدمة خط
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 08:40 – 05:00الخميس  –األحد 
 0208890454: المناوب الخدمة خط
 

 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 0202000009الخط الساخن: 

 
بإمكان الناجون التوجه مباشرة ) شرطة –( FPDإدارة حماية األسرة )

إلدارة حماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات اإلحالة من خالل 
الناجي/ة  موافقة لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 (Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًا
 

 ساعة 79ساعات العمل: 
 

 ضابط االرتباط:
 عبد اهلل األعورالرائد 

 (08) 4057087هاتف: 
 

 000الخط الساخن: 
 
 

األمن: قم بتقييم النتائج التي قد تترتب على مثل هذا القرار وتأكد من عدم 
  بالناجين/الناجيات قد تلحق مخاطر ألية تضمنها

 

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0202000009الخط الساخن: 
 

  العون القانوني –منظمة أرض 
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 (00) 9002722هاتف: 
 0228222022خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 

  0222452770خط الطوارئ: 
 

 اتحاد المرأة األردنية 
  08:40 – 05:40الخميس  –السبت 

 
 االرتباط:  ضابط

 ميسا أبو سيل
 غدير التميمي

 0205800005خلوي: 
 ( 08) 4020550هاتف: 

 
  جمعية خوله بنت األزور

 00:00 – 00:00الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 خلفه عائشة

  0250975040خلوي: 
 (08) 4040000هاتف: 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورية 
  ةمع مرور الوقت وبناءًا على خيارات الناجي/ اإلحالة إلى الخدمات التالية يمكن

 
 

االحتياجات األساسية )المساعدات  الحماية واألمن والعدالة الخدمات النفسية االجتماعية الرعاية الصحية
النقدية، المساعدات غير الغذائية، 

 الخ(
 الرعاية الصحية األولية:

 
 وزارة الصحة

 الزرقاء الحكومي مستشفى
 ساعة 79ساعات الدوام: 

 
 ( 08) 4057009هاتف: 

 
جمعية العون الصحي األردنية 

(JHAS ) 
 

 ضابط االرتباط:
 جعفر الشايب

  0228000077خلوي: 
 
 

 :الخدمات النفسية االجتماعية للبالغين
 

  (JWUاتحاد المرأة األردنية )
  08:40 – 05:40الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 ميسا أبو سيل
 غدير التميمي

 0205800005خلوي: 
 ( 08) 4020550هاتف: 

 
  جمعية خوله بنت األزور

 
 ضابط االرتباط:

 خلفه عائشة
  0250975040خلوي: 

 الحماية / التسجيل:
 

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
 –( UNHCRلشؤون الالجئين )

الحماية )بما في ذلك الحاالت التي تشمل 
 اإلعادة أوخطر االعتقال واالحتجاز 

 (القسرية
 

 08:40 – 05:00الخميس  –األحد 
 0208890454: المناوب الخدمة خط
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعية

 0202000009الخط الساخن: 
 

المساعدة في الزرقاء لدى عيادة  مكتب

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
 لشؤون الالجئين

 
 خط المعلومات

  08:40 – 05:40األربعاء  –األحد 
 (00) 8807090هاتف: 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغيل  كالةو

 – (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 
لالجئين  العينيةالمساعدات 
 الفلسطينيين

 
 ضابط االرتباط:

 رياض منسي
 0208905050خلوي: 
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 اتحاد المرأة األردنية 
  02:00 – 00:00الخميس  – السبت

 
 ضابط االرتباط: 

 د. محمود نمر
  0205707787خلوي: 
 (08) 4020550هاتف: 

 
 خدمات الصحة اإلنجابية:

 
 وزارة الصحة

 مستشفى الزرقاء الحكومي
 ساعة 79ساعات الدوام: 

 
 ( 08) 4057009هاتف: 

 
جمعية العون الصحي األردنية 

(JHAS ) 
  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط: 

 د. حنان جرار
  0208850900خلوي: 

 
 خدمات الصحة النفسية:

 
 ( IMCالهيئة الطبية الدولية )

 
 ضابط االرتباط:

  02:00 – 00:00الخميس  –األحد 
 

 رنده حسين
  0208992909خلوي: 
  (08) - 4009008هاتف: 

 0208258008خط الخدمة المناوب: 
 

وحدة متنقلة  –منظمة ضحايا التعذيب 
 والرصيفة الزرقاء من لكل
 

 ضابط االرتباط:
 أدريين كارتر

  0200504857: خلوي
Acarter@cvtjo.org  

 
 
 

 (08) 4040000هاتف: 
 

  دمات النفسية االجتماعية لألطفال:الخ
 

 (IMCالهيئة الطبية الدولية )
 

 ضابط االرتباط:
  02:00 – 00:00الخميس  –األحد 

 
 رنده حسين

  0208992909خلوي: 
 (08) 4009008هاتف: 

 
 المرأة :مراكز 

 
  (JWUاتحاد المرأة األردنية )

  08:40 – 05:40الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 ميسا أبو سيل
 غدير التميمي

 0205800005خلوي: 
 ( 08) 4020550هاتف: 

 
 (AWOمنظمة المرأة العربية )

  00:00 – 00:00الخميس  – األحد
 

 ضابط االرتباط:
 دانا أبو شام

 0208599509خلوي: 
 

 خاليله آسا
 0220085590خلوي: 

 
 المساحات الصديقة لألطفال:

 
 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولية )

  02:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 محمود الكركي

 0220207942خلوي: 

 جمعية العون الصحي األردنية
  08:00 – 00:00الخميس 
 (08) 4009008هاتف: 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغيل  كالةو

 - (األنروا) الفلسطينيينالالجئين 
الحماية )بما في ذلك الحاالت التي تشمل 

 اإلعادة خطر االعتقال واالحتجاز أو
 لالجئين الفلسطينيين( القسرية

 
 ضابط االرتباط:

 زياد موسى
  0208204094خلوي: 

 
 رياض منسي

  0208905050خلوي: 
 

 الطوارئ:
 األعرجرين يش

 0200892770خلوي: 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
 

إدارة حماية األسرة من خالل المفوضية 
 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 
 08:40 – 05:00الخميس  –األحد 

 0208890454: المناوب الخدمة خط
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعية

 0202000009الخط الساخن: 
 

 عمان – (JWUاتحاد المرأة األردنية )
 02:00 – 05:40الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 ناجية الزعبي 
  0205707484الخط الساخن: 

 (00) 8028270هاتف: 
 
 

 المواد غير الغذائية:
 

  مركز التوعية واإلرشاد األسري
 

 ضابط االرتباط:
 إناس ضرغام

 ( 08) 4508099هاتف: 
  0228829592خلوي: 
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  المبني على النوع االجتماعيمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 الزعتري

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

الناجي/ة بإبالغ العائلة أو صديق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم الخدمة  يقوم
أو خدمات تسجيل الالجئين؛ يصطحب ذلك الشخص الناجي/ة إلى "نقطة 

 الدخول" للخدمات الصحية أو مدير الحاالت النفسية اجتماعية.

الدخول" الطبية/الصحية أو لمدير الحاالت  يقوم الناجي/ة باإلبالغ شخصياً "لنقطة
 النفسية اجتماعية.

 
 االستجابة الفورية

 يتعين على مقدم الخدمة توفير بيئة تتسم بالرعاية واألمان وتحترم السرية ورغبات الناجي/ة 
 وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحين للناجين/الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي تقديم معلومات موثوقة 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجي/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنيرة والمباشرة باإلحالة 
  األولوية لمصلحة الطفل الفضلى ويفضل أن يقوم الطفل باختيار الشخص عندما يقوم أحد أفراد األسرة/الوصي باتخاذ قرار نيابة عن الطفل، يتوجب إعطاء

 البالغ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجي/ة لمساعدته/مساعدتها في الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاية الطبية 27ضمان وصول الناجين من العنف الجنسي بشكل فوري )خالل 
 الرعاية الطبية/الصحية

 
 النساء/الفتيات

 
جمعية العون الصحي األردنية / صندوق األمم المتحدة 

 ( JHAS/UNFPAللسكان )
 ساعة( 72)

 
 ضابط االرتباط:

 00:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

 د. ريما دياب
  0220266002خلوي: 

 
 د. عال الطيباوي

  0226000072خلوي: 
 

 ضابط االرتباط:
 األسبوعيةساعات الدوام والعطل  بعد
 

 األخصائية النسائية / القابلة المناوبة
  0220076076خط الطوارئ الساخن: 

pc@jordanhealthaid.org  
 

 الرجال/األوالد
 

جمعية العون الصحي األردنية / المفوضية السامية 
  ( JHAS/UNHCRلشؤون الالجئين )

 ساعة 72
 

 االرتباط:  ضابط
 الطبيب المناوب

 0220076076خط الطوارئ الساخن: 
 
 

مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي 
 االجتماعي الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
معهد العناية بصحة األسرة / صندوق األمم 

 ( IFH/UNFPAالمتحدة للسكان )
 

  00:00 – 00:00الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 وعد شراع

  0200270060خلوي: 
 

 بهاء مهيدات
  0200722027خلوي: 

 
  

مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي 
 الفوري(

 
 (81األطفال )دون سن 

 
 ( IMCالهيئة الطبية الدولية )

 ساعة 72
 

  0207660602: المناوب الخدمة خط
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ناك مخاطر الناجي/ة  أو الطفل/مقدم الرعاية بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونية أو إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة في  وشيكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرين، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجي/ة  إلى موظفي  الحماية والمساعدة القانونية من أجل الحصول

 اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماية واألمن والشرطة
 

الحماية  –( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )
 اإلعادة)بما في ذلك الحاالت التي تشمل خطر االعتقال أو االحتجاز أو 

 (القسرية
 

 :االرتباط ضابط
 سرين البيطار 

 0207600072خلوي: 
 

 محمد حجي
  0206722020خلوي: 

 
  06:20 – 07:00الخميس  –األحد 

 0206620272: المناوب الخدمة خط
 

 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 0202000002الخط الساخن: 

 
بإمكان الناجون التوجه مباشرة إلدارة ) شرطة –( FPDإدارة حماية األسرة )
ينبغي لمقدمي الخدمات اإلحالة من خالل المفوضية السامية حماية األسرة، بينما 

 (لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 

 ضابط االرتباط:
 النقيب سليمان العمري

 0772356956خلوي: 
da.dana96@yahoo.com    

familypd@accessme.com.jo  
 
 

األمن: قم بتقييم النتائج التي قد تترتب على مثل هذا القرار وتأكد من عدم 
  بالناجين/الناجيات قد تلحق مخاطر ألي تضمنها

 
 مستشارو المساعدات القانونية

 
 خدمات قانونية –( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

 
 االرتباط: ضابط

 سرين البيطار
 0207600072خلوي: 

 
 محمد حجي

 0206722020خلوي: 
 

 (06:20 – 07:00الخميس  –)األحد  0206620272: المناوب الخدمة خط
 

 )بعد ساعات العمل وخالل العطل األسبوعية( 0202000002الخط الساخن: 
 

)تتم اإلحالة من خالل المفوضية  الخدمات القانونية –القانوني -منظمة أرض العون
 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(

 
 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورية 
  ةمع مرور الوقت وبناءًا على خيارات الناجي/ اإلحالة إلى الخدمات التالية يمكن

 
 

االحتياجات األساسية  واألمن والعدالة الحماية الخدمات النفسية االجتماعية الرعاية الصحية
)المساعدات النقدية، 

 المساعدات غير الغذائية، الخ(
 :الرعاية الصحية األولية

 
األردنية / المفوضية  الصحيالعون  جمعية

 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
(JHAS/UNHCR ) 

  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

  0220076076: خط الطوارئ الساخن
 

  :الصحة اإلنجابية

 :مراكز النساء
 

 األمم صندوق/  األسرة بصحة العناية معهد
 (IFH/UNFPA) للسكان المتحدة

 
  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 
 
 

 ضابط االرتباط:

  :التسجيلالحماية / 
 

 المتحدة لألمم السامية المفوضية
 ( UNHCR) الالجئين لشؤون

 
  06:20 – 07:00الخميس  –األحد 

 
 
 

: المناوب الخدمة خط

 :الغذاء
 

المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين 

(UNHCR )– (بطاقات 
 العنف من للناجين تموين

 المبني على النوع االجتماعي(
 
 

 :المواد غير الغذائية
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األردنية / صندوق األمم  الصحيالعون  جمعية

 (JHAS/UNFPAالمتحدة للسكان )
  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط: 

 د. ريما دياب
 0220266002خلوي: 

 
  خدمات الصحة النفسية:

 
 (IMCالهيئة الطبية الدولية )

 02:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد جران

ajaran@internationalmedicalcorps.org  
 

 0207660602خط الخدمة المناوب: 
 

 بهاء مهيدات
jo.org-b.mohedat@ifh  

 
 (UN Womenهيئة األمم المتحدة للمرأة )

  00:00 – 00:00الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 غادة علي

 6424 517 078خلوي: 
ghada.ali@unwomen.org  

 
  المساحات الصديقة لألطفال:

 
 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولية )

 06:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 حميدة جهامه

Hamida.jahama@savethechildren.org  
 

  :الخدمات النفسية االجتماعية للبالغين
 

/صندوق األمم األسرة بصحة العناية معهد
 ( IFH/ UNFPA) المتحدة للسكان

  00:00 – 00:00الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 بهاء مهيدات

jo.org-b.mohedat@ifh 
 

 :الخدمات النفسية االجتماعية لألطفال
 

 (IMCالهيئة الطبية الدولية )
 02:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد جران
ajaran@internationalmedicalcorps.org  

 
 0207660602المناوب: خط الخدمة 

 
 :المساحات المجتمعية

 
/المفوضية والتنمية لإلغاثة الدولية المنظمة
 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية

(IRD/UNHCR ) 
 

 ضابط االرتباط:
 إكرام العش

jo.org-i.alish@ird 

0206620272 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعية
 0202000002الخط الساخن: 

 
 :/المنازل اآلمنةالمأوى

 
 خاللإدارة حماية األسرة من 

 المتحدة لألمم السامية المفوضية
  الالجئين لشؤون

 
  06:20 – 07:00الخميس  –األحد 

 
: المناوب الخدمة خط

0206620272 
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعية

 0202000002الخط الساخن: 
 
 
 
 

 
المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين 

(UNHCR )– (بطاقات 
 العنف من للناجين تموين

 المبني على النوع االجتماعي(
 

 ضابط االرتباط:
 سيرين البيطار

bitar@unhcr.org  
 

 المال مقابل العمل:
 

المتحدة للمرأة هيئة األمم 
(UN Women) 

 – 00:00الخميس  –األحد 
00:00  

 
 االرتباط: ضابط

 غادة علي
ghada.ali@unwomen.org  

 
 التعليم:

 
مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية / 

 التعليم –اليونيسيف 
 

 ضابط االرتباط:
)مؤسسة إنقاذ  عبير زياده

 الطفل األردنية(
 0226262727خلوي: 

 
 ديما جرار )اليونيسيف(

 0202770000خلوي: 
 

التعليم غير  – كويست سكوب
الرسمي )محو األمية والتفكير 

 النقدي( والتوجيه/اإلرشاد
 

 ضابط االرتباط:
 مايك نيكونتشنك

  0200720777خلوي: 
mike@questscope.org  

 
 – المجلس النرويجي لالجئين

التعليم النظامي والتعليم غير 
الرسمي والتعليم غير النظامي 

 لألطفال واليافعين
 

 ضابط االرتباط:
 كاميال لودي

 0202272202خلوي: 
 

مؤسسة المساعدات الكنسية 
التعليم غير الرسمي  – الفنلندية

/ محو األمية، األنشطة البدنية، 
 والمهارات الحياتية

 
 ضابط االرتباط:

 محمد
 0226000000خلوي: 
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  المبني على النوع االجتماعيمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 حديقة الملك عبدا هلل، الرمثامخيم 

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

الناجي/ة بإبالغ العائلة أو صديق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم  يقوم
الخدمة أو خدمات تسجيل الالجئين؛ يصطحب ذلك الشخص الناجي/ة إلى 

 "نقطة الدخول" للخدمات الصحية أو مدير الحاالت النفسية اجتماعية.

الحاالت  يقوم الناجي/ة باإلبالغ شخصياً "لنقطة الدخول" الطبية/الصحية أو لمدير
 النفسية اجتماعية.

 
 االستجابة الفورية

 يتعين على مقدم الخدمة توفير بيئة تتسم بالرعاية واألمان وتحترم السرية ورغبات الناجي/ة 
 تقديم معلومات موثوقة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحين للناجين/الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجي/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنيرة والمباشرة باإلحالة 
 ختيار عندما يقوم أحد أفراد األسرة/الوصي باتخاذ قرار نيابة عن الطفل، يتوجب إعطاء األولوية لمصلحة الطفل الفضلى ويفضل أن يقوم الطفل با

 الشخص البالغ المرافق له/لها 
 فقة الناجي/ة لمساعدته/مساعدتها في الوصول إلى الخدماتمرا 

 ساعة( لخدمات الرعاية الطبية 27ضمان وصول الناجين من العنف الجنسي بشكل فوري )خالل 
 الرعاية الطبية/الصحية

 
 وزارة الصحة 

 
 (JHASجمعية العون الصحي األردنية )

 مرة في األسبوع
 

 ضابط االرتباط:
 فظية عياد

  8200008870: خلوي
 

 د. عال الطيباوي
  8220888872خلوي: 

pc@jordanhealthaid.org 
 
 

مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي 
 الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
معهد العناية بصحة األسرة/صندوق األمم المتحدة 

  (IFH/UNFPAللسكان )
  08:88 – 80:88الخميس  –األحد 

 
 االرتباط: ضابط

 بالل زواتين
  8202808207خلوي: 

 
 تقوى تهتموني

  8200008020خلوي: 

مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي 
 الفوري(

 
 (81األطفال )دون سن 

 
 ( IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )

 02:88 – 80:88الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 لبنى جرار

 8220822208خلوي: 
Lubna.Jarrar@rescue.org  

 
 سيتنور علي

 8228887788خلوي: 
SitNour.Ali@rescue.org  

ناك مخاطر الناجي/ة  أو الطفل/مقدم الرعاية بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونية أو إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة  وشيكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرين، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجي/ة  إلى موظفي  الحماية والمساعدة القانونية من أجل الحصول

 في اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماية واألمن والشرطة
 

الحماية  –( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )
 (القسرية اإلعادة أو)بما في ذلك الحاالت التي تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

  00:88 – 80:88الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 إيمان العزب

 8220720000خلوي: 
alazabe@unhcr.org  

 
 00:88 – 80:88الخميس:  –األحد 
 8200058808: المناوب الخدمة هاتف

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 
 مستشارو المساعدات القانونية

 
 ( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

 
 00:88 – 80:88الخميس:  –األحد 
 8200058808: المناوب الخدمة هاتف

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 8202080005الخط الساخن للمفوضية: 
 

 القانوني -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط:
 

 سوزان محارب
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 8202080005الخط الساخن للمفوضية: 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة إلدارة ) شرطة –( FPDإدارة حماية األسرة )
حماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات اإلحالة من خالل المفوضية السامية 

 (لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 

 000الخط الساخن: 
 (87) 8780000هاتف: 

 فرع الرمثا
 

: قم بتقييم النتائج التي قد تترتب على مثل هذا القرار وتأكد من عدم األمن
  بالناجين/الناجيات قد تلحق مخاطر ألي تضمنها

 

 ( 88) 5802722هاتف: 
  8220222822خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 8222802770خط الطوارئ: 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورية 
  ةمع مرور الوقت وبناءًا على خيارات الناجي/ اإلحالة إلى الخدمات التالية يمكن

 
 

األساسية )المساعدات  االحتياجات الحماية واألمن والعدالة الخدمات النفسية االجتماعية الرعاية الصحية
النقدية، المساعدات غير الغذائية، 

 الخ(
 الرعاية الصحية األولية:

 
 الصحة وزارة

 
جمعية العون الصحي األردنية 

(JHAS) 
 مرة في األسبوع

 
 ضابط االرتباط:

 
 فظية عياد

 8200008870خلوي: 
 

 الصحة النفسية:
 

 ( IMCالهيئة الطبية الدولية )
 ضابط االرتباط:

 
 منار عوض

  8208080500خلوي: 

 مات النفسية االجتماعية للبالغين:الخد
 

معهد العناية بصحة األسرة / صندوق 
 (IFH/UNFPAاألمم المتحدة للسكان )

  08:88 – 80:88الخميس  – األحد
 

 ضابط االرتباط: 
 

 رائد الشرمان
  8200008055خلوي: 

 
 تقوى تهتموني

 8200000787خلوي: 
 
 النفسية االجتماعية لألطفال:دمات لخا

 
 (IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )

  02:88 – 80:88الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 الخطيب ساره
 8200075808: خلوي

 
  المساحات الصديقة لألطفال:

 
 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولية )

 00:88 – 80:88الخميس  –األحد 
 

 االرتباط: ضابط
 عبير فليح

 8220580088خلوي: 
 

 / التسجيل: الحماية
 

 المفوضية السامية لألمم 
 ( UNHCRالمتحدة لشؤون الالجئين )

 00:88 – 80:88الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 إيمان العزب

 8220720000خلوي: 
alazabe@unhcr.org 

 
 00:88 – 80:88الخميس:  –األحد 
 8200058808: المناوب الخدمة هاتف

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 8202080005الخط الساخن للمفوضية: 
 

 ضابط االرتباط: 
 

 ياسر ياسين
yassiny@unhcr.org  

 
 المأوى / المنازل اآلمنة:

 
إدارة حماية األسرة من خالل المفوضية 

 الالجئينالسامية لألمم المتحدة لشؤون 
 

 00:88 – 80:88الخميس:  –األحد 
 8200058808: المناوب الخدمة هاتف

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 8202080005الخط الساخن للمفوضية: 
 

 المفوضية السامية لألمم 
الالجئين المتحدة لشؤون 

(UNHCR) 
 – 80:88األربعاء  –األحد 

00:88  
 

 ضابط االرتباط:
 ماهر إسحاقات

  8200782880خلوي: 
ishaqat@unhcr.org  

 
 جيفري كارلييه

  8200505082خلوي: 
carliez@unhcr.org  

 
 (88) 0087050المعلومات: خط 

 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعية
: المناوبالحماية  خط

8200058808 
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 عبد الرزاق بني هاني
 8220520000خلوي: 

 
  مراكز المرأة:

 
معهد العناية بصحة األسرة / صندوق 

 (IFH/UNFPAاألمم المتحدة للسكان )
  08:88 – 80:88الخميس  – األحد

 
 ضابط االرتباط: 

 رائد الشرمان
  8200008055خلوي: 

 
 تقوى تهتموني

 8200000787خلوي: 
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  المبني على النوع االجتماعيمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 سايبر سيتي

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

الناجي/ة بإبالغ العائلة أو صديق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم الخدمة  يقوم
أو خدمات تسجيل الالجئين؛ يصطحب ذلك الشخص الناجي/ة إلى "نقطة 

 الدخول" للخدمات الصحية أو مدير الحاالت النفسية اجتماعية.

الدخول" الطبية/الصحية أو لمدير  يقوم الناجي/ة باإلبالغ شخصياً "لنقطة
 الحاالت النفسية اجتماعية.

 
 االستجابة الفورية

 يتعين على مقدم الخدمة توفير بيئة تتسم بالرعاية واألمان وتحترم السرية ورغبات الناجي/ة 
 وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحين للناجين/الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي تقديم معلومات موثوقة 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجي/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنيرة والمباشرة باإلحالة 
  األولوية لمصلحة الطفل الفضلى ويفضل أن يقوم الطفل باختيار عندما يقوم أحد أفراد األسرة/الوصي باتخاذ قرار نيابة عن الطفل، يتوجب إعطاء

 الشخص البالغ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجي/ة لمساعدته/مساعدتها في الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاية الطبية 27ضمان وصول الناجين من العنف الجنسي بشكل فوري )خالل 
 الرعاية الطبية/الصحية

 
العون الصحي األردنية  جمعية

(JHAS ) 
  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط: 

 
 فظية عياد

 0200000070خلوي: 
 

 د. عال الطيباوي
  0220000072خلوي: 

pc@jordanhealthaid.org  
 

النفسي االجتماعي  مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم
 الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
معهد العناية بصحة األسرة / صندوق األمم المتحدة  

 ( IFH/UNFPAللسكان )
  02:90 – 00:90سبعة أيام في األسبوع 

 
 ضابط االرتباط: 

 
 بالل زواتين

  0202900207خلوي: 
 

 سعيدينقصي 
  0202900000خلوي: 

 
 أحالم محامده

  0200029000خلوي: 
 
 

 مدير الحاالت )بما في ذلك الدعم النفسي االجتماعي الفوري(
 

 (81األطفال )دون سن 
 

 ( IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )
  02:00 – 00:90الخميس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 لبنى جرار

  0220022209خلوي: 
Lubna.Jarrar@rescue.org  

 
 سيتنور علي

  0220007700خلوي: 
SitNour.Ali@rescue.org  

 
 
 
 

ناك الناجي/ة  أو الطفل/مقدم الرعاية بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونية أو إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات  لمخاطر وشيكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرين، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجي/ة  إلى موظفي  الحماية والمساعدة القانونية من أجل الحصو

 والمساعدة في اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماية واألمن والشرطة
 

الحماية  –( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )
 (القسرية اإلعادة أو)بما في ذلك الحاالت التي تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

 
 ضابط االرتباط:

 إيمان العزب
 0220720000خلوي: 

alazabe@unhcr.org  
 

 
 مستشارو المساعدات القانونية

 
 ( UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

 00:90 – 00:00الخميس:  –األحد 
 0200050909المناوب:  الخدمة هاتف

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0202000005الخط الساخن للمفوضية: 
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 00:90 – 00:00الخميس:  –األحد 
 0200050909: المناوب الخدمة هاتف

 
 األسبوعية العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0202000005الخط الساخن للمفوضية: 
 

إلى إدارة  يمكن للناجين التوجه مباشرة) شرطة –( FPDإدارة حماية األسرة )
حماية األسرة، بينما يتعين على مقدمي الخدمات اإلحالة فقط من خالل 

 ((UNHCR) المفوضية
 

 000الخط الساخن: 
 ( 07) 0790000هاتف: 

 فرع الرمثا
 
 

الحماية  – (األنروا) الفلسطينييناألمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  وكالة
 القسرية اإلعادة أوالحاالت التي تشمل خطر االعتقال واالحتجاز )بما في ذلك 

 لالجئين الفلسطينيين(
 

 ضابط االرتباط:
 زياد موسى

  0200209059خلوي: 
 

 الطوارئ:
 األعرجرين يش

  0200052770خلوي: 
 

األمن: قم بتقييم النتائج التي قد تترتب على مثل هذا القرار وتأكد من عدم 
  بالناجين/الناجيات قد تلحق مخاطر ألية تضمنها

 القانوني -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط:
 

 سوزان محارب
 (00) 5002722هاتف: 
  0220222022خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 خط الطوارئ: 

0222902770  
 

 اتحاد المرأة األردنية
  00:90 – 00:90الخميس  –األحد 

 
 ( 09) 7900000: هاتف

 0200090907خلوي: 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورية 
  ةمع مرور الوقت وبناءًا على خيارات الناجي/ اإلحالة إلى الخدمات التالية يمكن

 
 

األساسية  االحتياجات الحماية واألمن والعدالة الخدمات النفسية االجتماعية الرعاية الصحية
)المساعدات النقدية، 

المساعدات غير الغذائية، 
 الخ(

 الرعاية الصحية األولية:
 

جمعية العون الصحي األردنية 
(JHAS ) 

  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

 :الصحة اإلنجابية 
 

جمعية العون الصحي األردنية 
(JHAS) 

  00:00 – 00:00الخميس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط: 
 عيادفظية 

 0200000070خلوي: 
 

 ت النفسية االجتماعية للبالغين:الخدما
 

معهد العناية بصحة األسرة / صندوق األمم 
 ( IFH/UNFPAالمتحدة للسكان )

  02:90 – 00:90سبعة أيام في األسبوع 
 

 ضابط االرتباط: 
 بالل زواتين

  0202900207خلوي: 
 

 سعيدينقصي 
  0202900000خلوي: 

 
 أحالم محامده

  0200029000خلوي: 
 

 الحماية / التسجيل:
 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
 ( UNHCRالالجئين )

  00:90 – 00:00الخميس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 إيمان العزب

 0220720000خلوي: 
alazabe@unhcr.org  

 
 00:90 – 00:00الخميس:  –األحد 
 0200050909: المناوب الخدمة هاتف

 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعية

 
المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين 

(UNHCR) 
 – 00:90األربعاء  –األحد 

00:90  
 

 ضابط االرتباط:
 إسحاقاتماهر 

  0200702090خلوي: 
ishaqat@unhcr.org 

 
 كارلييهجيفري 
 0200505002خلوي: 

carliez@unhcr.org 
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  مات النفسية االجتماعية لألطفال:الخد 
 

 ( IRCاللجنة الدولية لإلغاثة )
  02:00 – 00:00الخميس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 الخطيب سارة
 0200075900: خلوي

 
 المساحات الصديقة لألطفال:

 
 معهد العناية بصحة األسرة 

  02:90 – 00:90السبت   –األحد 
 

 االرتباط:  ضابط
 زواتين بالل

  0202900207: خلوي
 

 سعيدين قصي
  0202900000: خلوي

 
 محامده أحالم
 0200029000: خلوي

 
 مراكز المرأة:

 
معهد العناية بصحة األسرة / صندوق األمم 

 ( IFH/UNFPAالمتحدة للسكان )
  02:90 – 00:90الخميس   –األحد 

 
 ضابط االرتباط: 

 سعيدينقصي 
  0202900000: خلوي

 
 أحالم محامده

 0200029000خلوي: 
 
 

الخط الساخن للمفوضية: 
0202000005 

 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 

 الالجئين الفلسطينيين )األنروا(
 

 ضابط االرتباط
 

 األعرجشرين 
arja2@unrwa.org-s.al  

  0200052770خلوي: 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
 

إدارة حماية األسرة من خالل المفوضية 
 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 
  00:90 – 00:00الخميس  –األحد 

  0200050909: المناوب الخدمة خط
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعية

 0202000005الخط الساخن: 
 
 
 

 خط المعلومات للمفوضية:
0007050 (00) 
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الملحق التاسع عشر: 
مسارات اإلحالة لحاالت حامية الطفل

 عمان –مسار اإلحالة لحاالت حماية الطفل 

 : تحديد حاالت حماية الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )ةيقوم مقدمو الخدمات العام
 حماية الطفل. تشمل االستجابة الفورية ما يلي:(، أو أفراد المجتمع بتحديد حاالت UNRWAالفلسطينيين )

 
 توفير االستجابة اآلمنة التي تتسم بالرعاية 
 احترام السرية ورغبات الطفل/مقدم الرعاية 
 تقديم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  الطفل/مقدم الرعايةتيسير عملية اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافقة 
  ساعة( لألطفال الناجين من العنف الجنسي 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاية الطبية )خالل 
 التشاور مع مدير حاالت حماية الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل في الحاالت التي تشكل خطر وشيك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

الطفل/مقدم التوجه المباشر من قبل 
 الرعاية إلى مدير الحاالت

 

 الخطوة الثانية: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال في 
 المدرسة وخارج المدرسة

العنف المبني على النوع 
االجتماعي والموجه ضد 
األطفال بما في ذلك العنف 
الجنسي والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبني على النوع 

 (GBVاالجتماعي )

جميع حاالت حماية الطفل 
األخرى بما في ذلك العنف 

ضد األطفال في األسرة 
 والمجتمع، وعمالة األطفال

األطفال غير المصحوبين 
 والمنفصلين عن ذويهم

األطفال الذين هم في نزاع مع  األطفال ذوي اإلعاقة
 القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعية والدعم  –األردنية 
لتسجيل األطفال في 

 المدارس
 

 س الخمي – األحد
03:80 – 00:00 

 
 ضابط االرتباط:

 عروبة ياسين
  0000007770خلوي: 

AYaseen@saveth
echildren.org.jo  

 
 الخط الساخن:

7220277770  
767777200  
767777000 

 
 
 

 
  الدوليةالهيئة الطبية 

 الخميس –األحد 
00:00 – 00:00  

 
 ساعة 77

 خط الخدمة المناوب:
0000030000  

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد بواعنة
  0003000080خلوي: 

abawaneh@internati
onalmedicalcorps.or

g  
 

 مؤسسة نهر األردن
 الخميس –األحد 

00:00 – 00:00  
 

 ضابط االرتباط:
 

 بشارة سامية
 (00) 7007000هاتف: 

s.bishara@jrf.org.jo  
 

 ساعة 77
 000خط المساعدة: 

 

 
 مؤسسة نهر األردن

 الخميس –األحد 
00:00 – 00:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بشارة سامية

 (00) 7007000هاتف: 
s.bishara@jrf.org.jo  

 
 ساعة 77

  000خط المساعدة: 
 

المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

 – 03:00الخميس  –األحد 
00:80  

 
 : خط الخدمة المناوب

0000070838   
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعية

 
: الساخنخط ال

0000000007  
 

بالنسبة لحاالت عمالة 
األطفال، قم باإلبالغ عن 

أصحاب العمل المتورطين إلى 
وحدة عمالة األطفال في 

 وزارة العمل
 

 
  :تتم اإلحالة بداية إلى

 
المفوضية السامية لألمم 

 المتحدة لشؤون الالجئين 
 

 الخميس  –األحد 
03:00 – 00:80  

 
خط الخدمة المناوب: 

0000070838  
 

بعد ساعات العمل وخالل 
 العطل األسبوعية:

 
الخط الساخن: 

0000000007 
 
 مؤسسة نهر األردن 

 الخميس –األحد 
00:00 – 00:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بشارة سامية

 (00) 7007000هاتف: 
s.bishara@jrf.org.jo  

 
 ساعة 77

  000خط المساعدة: 
 

 
  – مؤسسة نور الحسين
خدمات إعادة التأهيل 
 لألشخاص المعوقين

 الخميس  –األحد 
00:00- 00:00 

 
  : ضابط االرتباط

 
 الصويلح

 دحبورهدى 
 ( 00) 0877000هاتف:

 
 الهاشمي

 جهاد مالح
 (00) 7003800هاتف:

 
المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

 الخدمات المجتمعية –
 

 ضابط االرتباط: 
 

 حسن محمد
  0000003080خلوي:  

mohammed@unhc
r.org  

 

 
إدارة اإلحالة إلى  – شمال عمان

 شرطة األحداث
 الخميس –السبت 

00:80 – 00:00  
 

 ساعة(: 77الخط الساخن )
0870370 (00 ) 
0880707 (00 ) 
0800300 (00 ) 

 
تقوم إدارة شرطة األحداث بإعالم 

المناصرة وحشد اليونيسيف لغايات 
 التأييد

 
إلى  إحالة حاالت الالجئين

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
  لشؤون الالجئين

خط الطوارئ الخاص بحاالت 
 0000077700االحتجاز: 

 
وخالل العطل بعد ساعات الدوام 

 األسبوعية
 

: الساخن خط الحماية
0000000007 

 
تقوم المفوضية بإحالة الالجئين 

التمثيل القانوني من لتلقي خدمات 
قبل نقابة المحامين األردنيين عند 

 الحاجة
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطينيينوتشغيل الالجئين 
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 ضابط االرتباط:
 

 شيرين الطيب
  0000030038خلوي: 

Altaeib_shereen@h
otmail.com / 

altaeib_shereen@ya
hoo.com  

 

 ساعة 77
 

 ضابط االرتباط:
 النزهة  -شمال عمان 

 وفاء نوارة
w.nuwwara@unrwa.org  

 
خط الحماية المناوب: 

0000000700 
 

 الوحدات –جنوب عمان 
 هيفاء الوحيدي

h.wheidi@unrwa.org  
 

خط الحماية المناوب: 
0003003300  

 
 الطوارئ: 

 شيرين األعرج
araj2@unrwa.org-s.al   

 0000070770خلوي: 
 
 
 

 
 

 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه في الحاالت التالية:
 رغبة الطفل / مقدم الرعاية في الحصول على خدمات الحماية والخدمات القانونية والشرطية .0
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرين .7
 ألن اإلحالة تصب في مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالية: .3

  فورية تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماية/الشرطة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/إدارة حماية األسرة(وجود مخاطر 
 )وجود مخاطر فورية تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
  األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرية أو الطوعية لحاالت

 الالجئين(
 )اإلهمال الشديد )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / إدارة حماية األسرة 
 ( االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية من قبل العاملين في المجال اإلنساني)المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين( للطفل التي تتطلب تحديد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 احرص دائمًا على تقييم النتائج التي تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 

 الحماية – ة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضي
  03:37 – 76:77الخميس  –األحد 

 7233370363خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 77) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعية
  7232073037خط الحماية الساخن: 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعايةحاالت العنف الجنسي والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماية األسرة 

لدى  من خالل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إحالة الالجئين من األطفال / مقدمي الرعايةحماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًاالحصول على موافقتهم 

 
 ساعة / سبعة أيام في األسبوع 77أوقات الدوام: 
 300الخط الساخن: 

 ( 70) 3603236هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
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 صادق العمريالرائد 
familypd@accessme.com.jo  

 
 

 الخدمات األخرى الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى
 

 

الخدمات النفسية االجتماعية  الرعاية الصحية
لحاالت حماية الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعليم الخدمات األساسية األخرى الحماية واألمن والعدالة

 - الهيئة الطبية الدولية 
 خدمات الصحة النفسية 

 الخميس –األحد 
00:00 – 00:00  

 
 ضابط االرتباط:

 بواعنةأحمد 
  0003000080خلوي: 

 
جمعية العون الصحي 

 –( JHASاألردنية )
الرعاية الصحية األولية 
 وخدمات الصحة النفسية

 
00:00 – 00:00 

 
 الرعاية الصحية األولية

  (00) 0780007هاتف: 
 

 خدمات الصحة النفسية
 المدينةعيادة 

 (00) 7000007هاتف: 
  0000000070خلوي: 

 
 عيادة أبو نصير

 ( 00) 0780007هاتف:
 

الرعاية  – الكاريتاس
الصحية األولية واإلحالة إلى 

 الخدمات الثانوية
 الخميس –األحد 

00:00 – 00:00  
 

 عيادة الهاشمي
 ( 00) 7003000هاتف: 

7070000 (00) 

العيادة االستشارية التابعة لوزارة 
الخدمات النفسية  – الصحة

 االجتماعية
 الخميس –األحد 

76:77 – 03:37  
 

  7220277303خلوي: 
 

 – عيادة الهاشمي / وزارة الصحة
 الخدمات النفسية االجتماعية

76:77 – 03:37  
 

  7220277306خلوي: 
 

 – معهد العناية بصحة األسرة
الخدمات النفسية االجتماعية، 

اإلسعافات النفسية األولية، 
ومجموعات الدعم المكيفة للرجال 

 والفتيان
 الخميس –األحد 

76:77 – 02:37  
 )الصويلح(
 آيات ختاتنه

 (70) 3377037هاتف: 
 

 )الهاشمي(
 شادن أبو همور

 ( 70) 7376307هاتف: 
 

الخدمات  – اتحاد المرأة األردنية
النفسية االجتماعية، المساحات 

الصديقة لألطفال، واألنشطة الترفيهية 
 والمهارات الحياتية لألسر

 الخميس  –السبت 
76:37 – 00:37  

 

المفوضية السامية لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئين

الحماية والتسجيل والخدمات 
 القانونية لالجئين

 الخميس  –األحد 
76:77 – 03:37  

 
خط الخدمة المناوب: 

7233370363  
 

ت الدوام وخالل بعد ساعا
 العطل األسبوعية

الخط الساخن للمفوضية: 
7232073037  

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطينيينوتشغيل الالجئين 
الحماية )بما في ذلك الحاالت  –

التي تنطوي على مخاطر 
االعتقال واالحتجاز واإلعادة 
 القسرية لالجئين الفلسطينيين(

 ساعة  77
 

  ضابط االرتباط:
 

 النزهة  -شمال عمان 
 وفاء نوارة

w.nuwwara@unrwa.or
g  
 

خط الحماية المناوب: 
0000000700 

 
 الوحدات –جنوب عمان 

 هيفاء الوحيدي
h.wheidi@unrwa.org  

 

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
التسجيل ودعم  – لشؤون الالجئين

األطفال واألسر المعرضين للخطر من 
خالل المواد غير الغذائية والمساعدات 

 النقدية
 

 األربعاء –األحد 
76:37 – 03:37  

 ( 70) 3377070: خط المعلومات
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعية

: مكتب المساعدة للمفوضية
7233370363  

 
األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة

المساعدات  – الفلسطينيينالالجئين 
لالجئين  وخدمات التسجيل األساسية

 الفلسطينيين
 الخميس  –األحد 

00:80 – 00:00  
 
 

 شمال عمان:
 ( 00) 0000087هاتف: 

 
 جنوب عمان:

 (00) 7038000هاتف: 
 

مساعدات النقد  – انترناشيونالكير 
 الطارئة، كوبونات النقد، والمدفئات 

  00:00 – 03:00الخميس  –األحد 
 

 – جمعية المركز اإلسالمي الخيرية
 المواد غير الغذائية )الغذاء والمأوى(

 

 – األردنيةمؤسسة إنقاذ الطفل 
خط ساخن لتقديم  -)التعليم النظامي( 

معلومات حول خدمات التعليم في ال
 المدارس

 الخميس –األحد 
76:37 – 00:77  

 
 7220277770الخط الساخن: 

 
 ضابط االرتباط: 
 روان أبو شيخة

 7223230330خلوي: 
.oRShaikha@savethechildren

rg.jo  
 

التعليم غير النظامي  – كويست سكوب
 والتعليم غير الرسمي

 الخميس –األحد 
73:77 – 02:77  

  
 ( 70) 7006330هاتف: 

 
 – الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين

التعليم غير الرسمي لليافعين والبالغين 
)اللغة االنجليزية، والفنون، 

والموسيقى، والرياضة، والمهارات 
 الحياتية(، وروضة األطفال

 شرق عمان –األشرفية 
 

 ضابط االرتباط:
 

 تميم عارف
  7236203360خلوي: 

 
خدمات التعليم غير  – الكاريتاس

وتنمية الرسمي، والمهارات الحياتية، 

                                                                 
 التعريفات: 1

 (.07-0خدمات التعليم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم )الصفوف  التعليم النظامي:
التربية والتعليم وال ترتبط زارة األنشطة التعليمية التي تتراوح بين األنشطة الترفيهية، وتعليم الحساب، وجلسات المهارات الحياتية. هذه األنشطة غير معتمدة من قبل والتعليم غير الرسمي: 

 تحديداً بأي فئة عمرية أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلين لاللتحاق بالتعليم غير خدمات التعليم المعتمدة التي تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتعليم غير النظامي )برنامج لمدة سنتين(. وتشمل فئة الطالالتعليم غير النظامي: 

ن التعليم غير النظامي، يحصل المشاركون أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالث سنوات أو الذين لم يلتحقوا قط بالتعليم النظامي في األردن. عند استكمال سنتين مالنظامي 
 على شهادة تعادل الصف العاشر في المدارس الحكومية.
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03:00 – 07:00  
 

الرعاية  – وزارة الصحة
الصحية األولية وخدمات 

 الصحة النفسية
 الخميس –السبت 
03:00 – 00:00  

 
 الرعاية الصحية األولية

 مستشفى البشير
 ( 00) 7077780هاتف: 

 
 ضابط االرتباط:

 الخميس –األحد 
03:00 – 00:00 

 
 إبراهيمد. بالل طالل 

 0030008300خلوي: 
 

 مستشفى سحاب
 د. جميل توتنجي

 ( 00) 7070007هاتف: 
 

 الصحة النفسية
العيادة االستشارية لوزارة 

 الصحة
  0000070000خلوي: 

 
 مركز الهاشمي

  0000070003خلوي: 
 

 اتحاد المرأة األردنية
 الخميس –السبت 
00:00 – 00:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 د. أوس شاكر
  0000070000خلوي: 
 ( 00) 0007730هاتف: 

 
جمعية المركز اإلسالمي 

الرعاية الصحية  – الخيرية
 األولية
 الخميس –السبت 
00:80 – 00:80  

 
 ضابط االرتباط:

 
 خالد حمدان

 (00) 7830000هاتف: 
 0000070088خلوي: 

 
 – مؤسسة نور الحسين
خدمات إعادة التأهيل 

لألشخاص ذوي اإلعاقة بما 
في ذلك العالج الطبيعي 
وعالج النطق والتربية 

 الخاصة والمساعدات الطبية
 الخميس –األحد 

 ضابط االرتباط:
 ناجية الزعبي
 كفاح الجابر

 ( 70) 3023273هاتف: 
  7236777333خلوي: 

Najiaha.zo3by@yahoo.com  
 

توجد في عدة مواقع في عمان )جبل 
الحسين، مخيم الحسين، ومخيم 

 الوحدات(
 

الخدمات  – الهالل األحمر األردني
 النفس اجتماعية

 الخميس –السبت 
73:77 – 00:77  

 
 (70) 7376366هاتف: 
  7233337737خلوي: 

7232737733   
7233366307 

 
الخدمات  – مؤسسة نهر األردن

النفسية االجتماعية للنساء واألطفال 
من خالل مركز الملكة رانيا لألسرة 

 والطفل
 الخميس –األحد 

76:77 – 00:77  
 

 ( 70) 7373730هاتف: 
  007أو خط المساعدة: 

 
الخدمات  – الدوليةالهيئة الطبية 

 النفسية االجتماعية
 الخميس –األحد 

73:77 – 02:77  
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد بواعنة

/  7236300030خلوي: 
7236320700  

 
الخدمات النفسية  – كير انترناشيونال

 االجتماعية
 الخميس –األحد 

76:77 – 00:77  
 

 ( 70) 3030766هاتف: 
 

 – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية
المساحات الصديقة لألطفال 
 والخدمات النفسية االجتماعية

 الخميس –السبت 
73:77 – 02:77  

 
 ضابط االرتباط:

 عبد الرحمن زغلول
  7223277777خلوي: 

 

خط الحماية المناوب: 
0003003300  

 
 :الطوارئ

 ضابط االرتباط:
 شيرين األعرج

araj2@unrwa.org-s.al  
 0000070770خلوي: 

 
 

 حماية -إدارة حماية األسرة 
 

  300الخط الساخن: 
 ( 70) 3603236هاتف: 

 
 – اتحاد المرأة األردنية

 الخدمات القانونية
 الخميس –السبت 
76:37 – 00:37  

 
 ضابط االرتباط:

 ناجية زعبي
 7236777333الخط الساخن: 

 ( 70) 3023273هاتف: 
 

المأوى  – مؤسسة نهر األردن
لألطفال الناجين من العنف )بما 

في ذلك الخدمات النفسية 
االجتماعية، الحماية، التعليم، 

 والخدمات الطبية(
 الخميس –األحد 

73:77 – 03:77  
 

 ( 70) 3737037هاتف: 
 007خط المساعدة: 

 
  أرض العون القانوني

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

/ سبعة أيام في  ساعة 77)
 (األسبوع

7222362770  
 
 
 
 

 ضابط االرتباط:
 

 عبد القادر ملكاوي
  0033030300 خلوي:
 ( 07) 0700030هاتف: 

 
خدمات  – انترناشيونالهانديكاب 

إعادة التأهيل لألشخاص المعوقين 
والمصابين من األطفال والبالغين؛ 

توفير األطراف الصناعية ومعينات 
 الحركة

 
 الخميس  –األحد 

03:80 – 00:80  
 

  0030700800خلوي: 
-Outreach.jd@hi

emergency.org  
 

 المواد الغذائية – السنابل
 

 المواد غير الغذائية -كتاب السنة
 الخميس –األحد 

03:00 – 00:00  
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد صقر 

 
  0033000000خلوي: 

saggggar@yahoo.com  
 

المساعدات  – اللجنة الدولية لإلغاثة
 النقدية
 الخميس –األحد 

03:80 – 00:00  
 

 ضابط االرتباط:
 

 فرح قدورة
  0000000000خلوي: 

Farah.qadura@rescue.org  
 

المساعدات النقدية  –كير انترناشيونال 
الطارئة، والكوبونات النقدية، 

 والمدفئات  
 الخميس –األحد 

03:00 – 00:00  
 

 ( 00) 0000733هاتف: 
 

 – جمعية المركز اإلسالمي الخيرية
 المواد غير الغذائية

 الخميس  –السبت 
00:80 – 00:80  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 مركز أبو هريرة
 خالد أبو حمدان

مهارات القيادية لدى اليافعين ال
 وتعليم ما قبل المدرسة والتدريب، 

 
خدمات التربية  – ميرسي كور

 الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت فــي حــاالت الطــوارئ للوقاية 
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03:00 – 00:80  
 

 (00) 7003800هاتف: 
 

 االرتباط:ضابط 
 

 الصويلح
 د. نسرين بركات

  0000800700خلوي: 
 

 الهاشمي
 د. تانيا سعيد

  0000000007خلوي: 
 

 الفيوميد. هبة 
 ( 00) 7003800هاتف: 

 
 – منظمة ضحايا التعذيب

خدمات الصحة النفسية 
والعالج الطبيعي؛ اإلحالة 

إلى الخدمات 
االجتماعية/إدارة الحاالت 
للناجين من صدمة الحرب 

 والتعذيب
 الخميس –األحد 

00:00 – 00:00  
 

 ضابط االرتباط:
 

 ( 00) 0000700هاتف: 
info@cvtjo.orgor  

 masfoor@cvtjo.org 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغيل الالجئين 

الخدمات  – الفلسطينيين
الصحية األساسية لالجئين 

 الفلسطينيين
 الخميس –األحد 

00:70 – 07:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 النزهة  -شمال عمان 

 وفاء نوارة
w.nuwwara@unrwa.

org  
 

خط الحماية المناوب: 
0000000700 

 
 الوحدات –جنوب عمان 

 هيفاء الوحيدي
h.wheidi@unrwa.org  

 
خط الحماية المناوب: 

0003003300  
 

 – جمعية المركز اإلسالمي الخيرية
 المساحات اآلمنة لألطفال واليافعين

 الخميس –السبت 
72:37 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط: 

 الدين القسام مركز عز
 عبد الرحمن معادي

  7233302777خلوي: 
 

 مركز األنوار
 محمد سليمان

 7233330773خلوي: 

  0000000780خلوي: 
 

 مركز عز الدين القسام
 عبد الرحمن معادي

 0000800777خلوي: 
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 اربد –مسار اإلحالة لحاالت حماية الطفل 

 : تحديد حاالت حماية الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )ةيقوم مقدمو الخدمات العام
 حماية الطفل. تشمل االستجابة الفورية ما يلي:(، أو أفراد المجتمع بتحديد حاالت UNRWAالفلسطينيين )

 
 توفير االستجابة اآلمنة التي تتسم بالرعاية 
 احترام السرية ورغبات الطفل/مقدم الرعاية 
 تقديم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  الطفل/مقدم الرعايةتيسير عملية اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافقة 
  ساعة( لألطفال الناجين من العنف الجنسي 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاية الطبية )خالل 
 التشاور مع مدير حاالت حماية الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل في الحاالت التي تشكل خطر وشيك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

الطفل/مقدم التوجه المباشر من قبل 
 الرعاية إلى مدير الحاالت

 

 الخطوة الثانية: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال في 
 المدرسة وخارج المدرسة

العنف المبني على النوع 
االجتماعي والموجه ضد 
األطفال بما في ذلك العنف 
الجنسي والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبني على النوع 

 (GBVاالجتماعي )

جميع حاالت حماية الطفل 
األخرى بما في ذلك العنف ضد 
األطفال في األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غير المصحوبين 
 والمنفصلين عن ذويهم

األطفال الذين هم في  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعية والدعم  –األردنية 
لتسجيل األطفال في 

 المدارس
 

 س الخمي – األحد
03:80 – 03:80   

 
 ضابط االرتباط:

 سماح البدور
  0773545770خلوي: 

sbdour@savethec
hildren.org.jo  

 
 عالء القرعان

 0773735077خلوي: 
aquran@savethec

hildren.org.jo  
 

 الخط الساخن:
0774700504 
030000744 
030000000 

 
  0773545770خلوي: 

0773735077 

 
 – الهيئة الطبية الدولية

مختصة في مجال حماية 
 الطفل والصحة النفسية

 
 الخميس –األحد 

07:00 – 07:00  
 

 ساعة 05
 خط الخدمة المناوب:

0773733073  
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد بواعنة

  0773304080خلوي: 
abawaneh@internatio

nalmedicalcorps.org  
 

 ابتسام مسعد
  0777304707خلوي: 

 
 – اللجنة الدولية لإلغاثة

مختصة في مجال العنف 
 المبني على النوع االجتماعي

 الخميس  –األحد 
03:80 – 07:00  

 
 ضابط االرتباط:

 دينا خزاعله
  0773087373خلوي: 

Dina.dinaalkhazali@
rescue.org  

 
 محمدنوال 

  0774733345خلوي: 

 
 الهيئة الطبية الدولية

 الخميس –األحد 
 07:00 – 07:00  

 
 ضابط االرتباط:

 ابتسام مسعد
  0777304707خلوي: 

 
بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، قم 

باإلبالغ عن أصحاب العمل 
المتورطين إلى وحدة عمالة 

 األطفال في وزارة العمل
 

 :ضابط االرتباط
 شيرين الطيب

  0777337338خلوي: 
Altaeib_shereen@hotm

ail.com / 
altaeib_shereen@yaho

o.com  
 
  

 
  :تتم اإلحالة بداية إلى

 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين 
 

 الخميس  –األحد 
03:00 – 03:80  

 
خط الخدمة المناوب: 

0773354838  
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعية:

الخط الساخن للمفوضية: 
0777007075 

 
 الهيئة الطبية الدولية

 الخميس –األحد 
07:00 – 07:00  

 
 ضابط االرتباط:

 ابتسام مسعد
  0777304707خلوي: 

 
  –هانديكاب انترناشيونال 

خدمات األدوات المساعدة و
 واإلرشاد األسريإعادة 
 الخميس  –األحد 

03:80 – 07:80  
 

  0737073877خلوي: 
 

 
المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

الخميس  –األحد 
03:00 – 03:80  

 
خط الطوارئ الخاص 

بحاالت االحتجاز: 
0774750000 

 
بعد ساعات الدوام 

 وخالل العطل األسبوعية
 

: الساخن خط الحماية
0777007075 

 
تقوم المفوضية بإحالة 
الالجئين لتلقي خدمات 

قبل التمثيل القانوني من 
  نقابة المحامين األردنيين
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Nawal.mohammad
@rescue.org  

 
 فرح قدورة

 0774070407خلوي: 
Farah.qadura@resc

ue.org  
 

 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه في الحاالت التالية:
 رغبة الطفل / مقدم الرعاية في الحصول على خدمات الحماية والخدمات القانونية والشرطية .1
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرين .7
 ألن اإلحالة تصب في مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالية: .3

 ة األسرة(وجود مخاطر فورية تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماية/الشرطة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/إدارة حماي 
 )وجود مخاطر فورية تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
 ية لحاالت األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرية أو الطوع

 الالجئين(
 )اإلهمال الشديد )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / إدارة حماية األسرة 
  اإلنساني )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية من قبل العاملين في المجال 
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(للطفل التي تتطلب تحديد المصلحة الفضلى  الحاالت( 

 
 احرص دائمًا على تقييم النتائج التي تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 

 الحماية – المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
  13:30 – 00:00الخميس  –األحد 

 0233355303خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 75) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعية
  0232103135خط الحماية الساخن: 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعايةحاالت العنف الجنسي والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماية األسرة 

لدى  من خالل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إحالة الالجئين من األطفال / مقدمي الرعايةحماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًاحصول على موافقتهم ال
 

 ساعة / سبعة أيام في األسبوع 75أوقات الدوام: 
 311الخط الساخن: 

 ( 07) 2077350هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 رائد الحمايدهالرائد 

familypd@accessme.com.jo  
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 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

 

الخدمات النفسية االجتماعية  الرعاية الصحية
لحاالت حماية الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعليم الخدمات األساسية األخرى الحماية واألمن والعدالة

 - الهيئة الطبية الدولية 
خدمات الصحة النفسية 

 وإدارة الحاالت
 الخميس –األحد 

07:00 – 07:00  
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد بواعنة

  077330408خلوي: 
 

الرعاية  – وزارة الصحة
 الصحية الثانوية واإلحاالت

03:80 – 03:80  
 

 وزارة الصحة
مستشفى األميرة 

  رحمة/بديعة
 ساعة 05
 

   (00) 7000773هاتف: 
 

 االرتباط:ضابط 
 الخميس  –األحد 

03:00 – 04:00  
 

 داللعةد. عبد الكريم 
 خلوي:

0733733057  
 

الرعاية  –وزارة الصحة 
 الصحية الثانوية

 
 مستشفى األميرة بسمة

 ساعة 05
 

 (00) 7070757هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 الخميس –األحد 

03:00 – 04:00  
 
 

الخدمات  – الهيئة الطبية الدولية
النفسية االجتماعية، إدارة الحاالت، 
اإلسعافات النفسية األولية، تدريب 

 لجان الحماية المجتمعية
 الخميس –األحد 
03:00 – 12:00  

 
 االرتباط:ضابط 

 إيمان المنسي
  0230323305خلوي: 

 
الخدمات  – منظمة أرض البشر

النفسية االجتماعية والمساحات 
 الصديقة لألطفال

 الخميس  –األحد 
00:30 – 12:00  

 
 ضابط االرتباط:

 هبه عبدو
  0230702035خلوي: 

 
 – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية

المساحات الصديقة لألطفال واليافعين 
 والخدمات النفسية االجتماعية

 الخميس  –السبت 
03:00 – 13:00  

 
 ضابط االرتباط:

 تهاني هاغوب
  0225207531خلوي: 

 
 عبد الرحمن زغلول

  0223275500خلوي: 
 

لجان الحماية  – اتحاد المرأة األردنية
المجتمعية، والمساحات الصديقة 

 لألطفال
 الخميس –السبت 
00:30 – 15:30  

 
 اربد

المفوضية السامية لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئين

الحماية والتسجيل والخدمات 
 القانونية لالجئين

 الخميس  –األحد 
00:00 – 13:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0233355303  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعية

الخط الساخن للمفوضية: 
0232103135  

 
خط المساعدة في الرمثا في 
عيادة جمعية العون الصحي 

 األردنية
  13:00 – 03:00االثنين 
 (07) 2730310هاتف: 

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطينيينوتشغيل الالجئين 
الحماية )بما في ذلك الحاالت  –

التي تنطوي على مخاطر 
االعتقال واالحتجاز واإلعادة 
 القسرية لالجئين الفلسطينيين(

 
 ساعة  05
 

 الخميس –األحد 
07:00 – 03:00  

 ساعة  05
 

 ضابط االرتباط:
 رياض منسي

  0773503430خلوي: 
r.mansi@unrwa.org  

 
 الطوارئ:

 األعرجشيرين 
araj2@unrwa.org-s.al  

المفوضية السامية لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئين

التسجيل ودعم األطفال واألسر 
المعرضين للخطر من خالل 

المواد غير الغذائية 
 والمساعدات النقدية

 
 خط المعلومات للمفوضية:

 األربعاء –األحد 
00:30 – 13:30  

 ( 05) 3307151: هاتف
 

بعد ساعات العمل وخالل 
 العطل األسبوعية

: مكتب المساعدة للمفوضية
0233355303  

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطينيينوتشغيل الالجئين 
 المساعدات األساسية –

لالجئين  وخدمات التسجيل
 الفلسطينيين

 الخميس  –األحد 
07:80 – 03:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 رياض منسي

  0773503430خلوي: 
r.mansi@unrwa.org  

 
توفير  – منظمة أرض البشر 

 المواد غير الغذائية 
 الخميس –األحد 

03:80 – 07:00  
 

 ضابط االرتباط:
 

 بنان الجراح
  0777435077خلوي: 

 
 –ضابط االرتباط في الرمثا 

معلومات  – األردنيةمؤسسة إنقاذ الطفل 
 حول خدمات التعليم في المدارس

 
 ضابط االرتباط: 

 سماح البدور
 0223555327خلوي: 

sbdour@savethechildren.org.jo  
 

 عالء القرعان
 0223235022خلوي: 

aquran@savethechildren.org.jo  
 

التعليم غير النظامي  – كويست سكوب
 والتعليم غير الرسمي

 الخميس –األحد 
03:00 – 12:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 توفيق زكارنه

  0223331103خلوي: 
 ( 05) 5510331هاتف: 

 
برامج التعليم  – جمعية الفاروق الخيرية

 لألطفال المتسربين من المدارس
 15:00 – 00:00 الخميس –األحد 

 
 ضابط االرتباط:
 ميسون األعرج

  0203251751خلوي: 
 

التعليم غير  -جمعية حماية األسرة والطفولة
 النظامي

 الخميس –األحد 
03:00 – 10:00  

 
 ( 07) 2730501هاتف: 

                                                                 
 التعريفات: 1

 (.17-1خدمات التعليم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم )الصفوف  التعليم النظامي:
غير معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وال ترتبط األنشطة التعليمية التي تتراوح بين األنشطة الترفيهية، وتعليم الحساب، وجلسات المهارات الحياتية. هذه األنشطة التعليم غير الرسمي: 

 تحديداً بأي فئة عمرية أو مجموعة مستهدفة.
اق بالتعليم غير ب المؤهلين لاللتحخدمات التعليم المعتمدة التي تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتعليم غير النظامي )برنامج لمدة سنتين(. وتشمل فئة الطالالتعليم غير النظامي: 

سنتين من التعليم غير النظامي، يحصل المشاركون  النظامي أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالث سنوات أو الذين لم يلتحقوا قط بالتعليم النظامي في األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر في المدارس الحكومية.
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 د. محمد عبابنه
  0773000300خلوي: 

 
 الصحة النفسيةخدمات 

 الخميس –األحد 
03:00 – 05:00  

 
  0774750307خلوي: 

 
جمعية العون الصحي 

 –( JHASاألردنية )
خدمات الرعاية الصحية 
الثانوية من خالل عيادة 
متنقلة، وخدمات الصحة 

 النفسية
 الخميس –السبت 
07:00 – 04:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
  0773004007خلوي: 
 (00) 7033300هاتف: 

 
 – جمعية الفاروق الخيرية
مركز طبي وصيدلية / 
الخدمات الطبية للنساء 

واألطفال واإلحاالت إلى 
 خدمات الصحة اإلنجابية

 
 ساعة 05
 

 ضابط االرتباط:
 ميسون مروج

  0733750040خلوي: 
 

جمعية المركز اإلسالمي 
الرعاية الصحية  – الخيرية
 األولية
 الخميس –السبت 
07:80 – 03:80  

 
 ط االرتباط:ضاب

 عبد القادر الملكاوي
  0733737347خلوي: 
 هاتف: 

 
الرعاية  – كتاب السنة

 الصحية األولية
 الخميس –األحد 

03:00 – 04:00  
 

 ضابط االرتباط:
 صقارأحمد 

  0733003043خلوي: 
saggggar@yahoo.c

om   
 

 – هانديكاب انترناشيونال
خدمات إعادة التأهيل 

   (07) 2751357هاتف: 
  0230707355خلوي: 

 
 الرمثا

  0230707335هاتف: 
 

لجان  – اللجنة الدولية لإلغاثة
 الحماية المجتمعية

 الخميس  –األحد 
00:30 – 12:00  

 
وزارة  –مستشفى األميرة بسمة 

الخدمات النفسية  –الصحة 
 االجتماعية

 
  0225250312خلوي: 

 
الخدمات  – مؤسسة نور الحسين

النفسية االجتماعية والخدمات 
 المجتمعية

 
 ( 05) 5300310هاتف: 

 
 – جمعية حماية األسرة والطفولة

اإلحالة إلى خدمات الصحة النفسية؛ 
توفير الخدمات النفسية االجتماعية 

 للناجين من العنف األسري
 

 ضابط االرتباط:
 

 كاظم الكفيري
 ( 07) 2730501هاتف: 

 
الخدمات  – هانديكاب انترناشيونال

 النفسية االجتماعية
 الخميس  –األحد 
00:30 – 12:00  

 
  0202723333خلوي: 

-Outreach.jd@hi
emergency.org  

 
 
 

  0774357000خلوي: 
 

 حماية -إدارة حماية األسرة 
 

  311الخط الساخن: 
 ( 07) 2077352هاتف: 

 
 – أرض العون القانوني

 المساعدة القانونية
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 05) 5512522هاتف: 
  0223222022خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

/ سبعة أيام في  ساعة 75)
 (األسبوع

0222302771  
 

 – اتحاد المرأة األردنية
 المشورة القانونية

 الخميس –السبت 
00:30 – 15:30 

 
 ضابط االرتباط:

 
 اربد

 منتهى التييم
 رشا خزاعله
 جمال جييت

 (07) 2751357هاتف: 
  0230707355خلوي: 

 
 الرمثا

 منى غرايبة
 تغريد الغزالة

 0230707335خلوي: 
 
 
 
 

 الشجرة:
 

 بيداء الشيوخ
  0773347338خلوي: 
  0777444785خلوي: 

 
 – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية

سبل العيش )األنشطة المولدة 
 للدخل لألسر(

 
جمعية المركز اإلسالمي 

المواد غير الغذائية  – الخيرية
 )الغذاء والمأوى(

 – 07:80الخميس  –السبت 
03:80  

 ضابط االرتباط:
 

 عبد القادر ملكاوي
  0733737347 خلوي:
 ( 00) 7077337هاتف: 

 
 – هانديكاب انترناشيونال
خدمات إعادة التأهيل 

لألشخاص المعوقين والمصابين 
من األطفال والبالغين؛ توفير 
األطراف الصناعية ومعينات 

 الحركة
 

 الخميس  –األحد 
03:80 – 07:80  

 
  0737073877خلوي: 

-Outreach.jd@hi
emergency.org  

 
 المواد الغذائية – السنابل

 
المواد غير  -كتاب السنة

 الغذائية
 الخميس –األحد 

03:00 – 04:00  
 

 ضابط االرتباط:
 صقارأحمد  

 
  0733003043خلوي: 

saggggar@yahoo.co
m  
 

 – اللجنة الدولية لإلغاثة
 المساعدات النقدية

 الخميس –األحد 
03:80 – 07:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 فرح قدورة

  0774070407خلوي: 
Farah.qadura@rescue.org  
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لألشخاص المعوقين 
والمصابين من األطفال 

والبالغين؛ توفير األطراف 
 الصناعية ومعينات الحركة

 
 الخميس  –األحد 

03:80 – 07:00  
 

  0737073877خلوي: 
-Outreach.jd@hi

emergency.org   
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغيل الالجئين 

الخدمات  – الفلسطينيين
الصحية األساسية لالجئين 

 الفلسطينيين
 الخميس  –األحد 

07:53 – 05:00  
 

 ضابط االرتباط:
 رياض منسي

  0773503430خلوي: 
r.mansi@unrwa.org  

 
 اتحاد المرأة األردنية

 الخميس  –السبت 
00:30 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط:

 مي الشياب
  0230707355خلوي: 
 (07) 2751357هاتف: 

اللجنة الدولية لمساعدة 
المساعدات غير  – الالجئين

 الغذائية والمساعدات النقدية
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 المفرق –مسار اإلحالة لحاالت حماية الطفل 

 : تحديد حاالت حماية الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )ةيقوم مقدمو الخدمات العام
 حماية الطفل. تشمل االستجابة الفورية ما يلي:(، أو أفراد المجتمع بتحديد حاالت UNRWAالفلسطينيين )

 
 توفير االستجابة اآلمنة التي تتسم بالرعاية 
 احترام السرية ورغبات الطفل/مقدم الرعاية 
 تقديم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  الطفل/مقدم الرعايةتيسير عملية اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافقة 
  ساعة( لألطفال الناجين من العنف الجنسي 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاية الطبية )خالل 
 التشاور مع مدير حاالت حماية الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل في الحاالت التي تشكل خطر وشيك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

الطفل/مقدم التوجه المباشر من قبل 
 الرعاية إلى مدير الحاالت

 

 الخطوة الثانية: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال في 
 المدرسة وخارج المدرسة

العنف المبني على النوع 
االجتماعي والموجه ضد 
األطفال بما في ذلك العنف 
الجنسي والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبني على النوع 

 (GBVاالجتماعي )

جميع حاالت حماية الطفل 
األخرى بما في ذلك العنف ضد 
األطفال في األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غير المصحوبين 
 والمنفصلين عن ذويهم

األطفال الذين هم في  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعية والدعم  –األردنية 
لتسجيل األطفال في 

 المدارس
 

 س الخمي – السبت
03:80 – 03:80 

 
 ضابط االرتباط:

 تغريد فريج
  0773545778خلوي: 

tfraij@savethechi
ldren.org.jo  

 
 الخط الساخن:

7220277770  
767777200  
767777000 

 
 
 

 
 – الدوليةالهيئة الطبية 

مختصة في حماية الطفل 
 والصحة النفسية

 
 ساعة 45

 خط الخدمة المناوب:
0773733073  

 
 ضابط االرتباط:

 
 الخميس –األحد 

07:00 – 07:00  
 دعد منيزل

 0777434844خلوي: 
 

 رنا أبو مي
  7286478777خلوي: 

 
 – اللجنة الدولية لإلغاثة

مختصة في مجال العنف 
 المبني على النوع االجتماعي

 الخميس –األحد 
03:80 – 07:00  

 
 ضابط االرتباط:

 نداء رضوان
  0774070400خلوي: 

Neda.najemradwan
@rescue.org  

 
 
 
 

 
مختصة  – الهيئة الطبية الدولية 

 في حماية الطفل والصحة النفسية
 

 ساعة 45
 الخدمة المناوب:خط 

0773733073  
 

 ضابط االرتباط:
 

 الخميس –األحد 
07:00 – 07:00  

 دعد منيزل
 0777434844خلوي: 

 
 رنا أبو مي

 7286478777خلوي: 
 

بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، قم 
باإلبالغ عن أصحاب العمل 

المتورطين إلى وحدة عمالة 
 األطفال في وزارة العمل

 
 ضابط االرتباط:

 
 شيرين الطيب

  0777337338خلوي: 
Altaeib_shereen@hotm

ail.com / 
altaeib_shereen@yaho

o.com  
 

 
  :تتم اإلحالة بداية إلى

 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين 
 

 الخميس  –األحد 
03:00 – 03:80  

 
خط الخدمة المناوب: 

0773354838  
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعية:

 
 0777007075الخط الساخن: 

 
مختصة  – الهيئة الطبية الدولية 

 في حماية الطفل والصحة النفسية
 

 ساعة 45
 المناوب: خط الخدمة

0773733073  
 

 ضابط االرتباط:
 

 الخميس –األحد 
07:00 – 07:00  

 دعد منيزل
 0777434844خلوي: 

 
 رنا أبو مي

 7286478777خلوي: 
 

 
  هانديكاب انترناشيونال

 الخميس –األحد 
03:80 – 07:00  

 
 ضابط االرتباط:
 رزان النابلسي

  0737473877خلوي: 
 

المفوضية السامية لألمم 
  المتحدة لشؤون الالجئين

 الخميس –األحد 
03:00 – 03:80 

 
مكتب المساعدة للمفوضية: 

3304050 (04) 
 
 

 
المفوضية السامية لألمم 
  المتحدة لشؤون الالجئين

 الخميس –األحد 
03:00 – 03:80 

 
خط الطوارئ الخاص 

بحاالت االحتجاز: 
0774754400 

 
بعد ساعات الدوام 

 وخالل العطل األسبوعية
 

: الساخن خط الحماية
0777007075 

 
تقوم المفوضية بإحالة 
الالجئين لتلقي خدمات 

التمثيل القانوني من قبل 
 نقابة المحامين األردنيين 

 
األمم المتحدة  وكالة

لغوث وتشغيل الالجئين 
 الفلسطينيين

 
 ضابط االرتباط:

  
 زياد موسى

خلوي: 
0773748458  

z.mousa2@unrw
a.org  
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 هبة شديفات
  0777045050خلوي: 

Heba.shudaifat@res
cue.org  

 
 فرح قدورة

  0774070407خلوي: 
Farah.qadura@resc

ue.org  
 
 

 الطوارئ:  
 

 شيرين األعرج
خلوي: 

0774357440 
 
 
 

 
 

 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه في الحاالت التالية:
 رغبة الطفل / مقدم الرعاية في الحصول على خدمات الحماية والخدمات القانونية والشرطية .0
 تتعلق بسالمة وأمن اآلخرينوجود مخاطر  .7
 ألن اإلحالة تصب في مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالية: .4

 ة األسرة(وجود مخاطر فورية تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماية/الشرطة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/إدارة حماي 
 مبكر )المفوضية السامية لشؤون الالجئين(وجود مخاطر فورية تتعلق بالزواج القسري/ال 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرية أو الطوعية لحاالت األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضية السامية ل

 الالجئين(
 / إدارة حماية األسرة( اإلهمال الشديد )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 )االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية من قبل العاملين في المجال اإلنساني )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين( للطفل التي تتطلب تحديد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 النتائج التي تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائمًا على تقييم 

 
 

 الحماية – المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
  03:47 – 76:77الخميس  –األحد 

 7283370464خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 77) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعية
  7282078087خط الحماية الساخن: 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعايةحاالت العنف الجنسي والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماية األسرة 

لدى  من خالل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إحالة الالجئين من األطفال / مقدمي الرعايةحماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًاالحصول على موافقتهم 

 
 ساعة / سبعة أيام في األسبوع 77أوقات الدوام: 
 800الخط الساخن: 

 ( 77) 0743300هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 جمعة الهيسةالرائد 

familypd@accessme.com.jo  
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 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

 

الخدمات النفسية االجتماعية  الرعاية الصحية
لحاالت حماية الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعليم الخدمات األساسية األخرى الحماية واألمن والعدالة

 - الهيئة الطبية الدولية 
 خدمات الصحة النفسية 

 الخميس –األحد 
07:00 – 07:00  

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد بواعنة
  0773304080خلوي: 

 
الرعاية  – وزارة الصحة

الصحية األولية والثانوية في 
 العيادات والمستشفيات

 
وزارة  –مستشفى المفرق 

 الصحة
 ( 04) 4480074هاتف: 

 
 التوليدمستشفى 

 ( 04) 4484405هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 الخميس –األحد 

03:00 – 04:00  
 

 د. أمل عبد الكريم مبروك
 0795531052خلوي: 
  (04) 4480037هاتف: 

 
جمعية العون الصحي 

 –( JHASاألردنية )
 الثانويةالرعاية الصحية 

 وخدمات الصحة النفسية
 الخميس –السبت 
07:00 – 04:00 

 
 االرتباط:ضابط 

 أحمد مصاروة
  0773007004خلوي: 
 ( 04) 4484847هاتف: 

 
 
 

  الهيئة الطبية الدولية
 ساعة 77

خط الخدمة المناوب: 
7283263783  

 
 ضابط االرتباط: 

 الخميس –األحد 
78:77 – 02:77  

 
 دعد منيزل

  7288730470خلوي: 
 

 رنا أبو مي
  7286478777خلوي: 

 
الخدمات  – منظمة أرض البشر
والمساحات  النفسية االجتماعية،
ومجموعات دعم الصديقة لألطفال، 

 اآلباء واألمهات
 الخميس –األحد 

76:77 – 02:77  
 

 ضابط االرتباط: 
 

 هبة عبدو
  7286762680خلوي: 

 
 – ؤسسة إنقاذ الطفل الدوليةم

المساحات الصديقة لألطفال، 
والمساحات الصديقة لليافعين، 

والخدمات النفسية االجتماعية، ولجان 
 الحماية المجتمعية

 الخميس –السبت 
78:77 – 03:77  

 
 ضابط االرتباط:
 محمود الكركي

  7220277742خلوي: 
 
 
 

المفوضية السامية لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئين

الحماية والتسجيل والخدمات 
 القانونية لالجئين

 الخميس  –األحد 
76:77 – 03:47  

 
خط الخدمة المناوب: 

7283370464  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعية

الخط الساخن للمفوضية: 
7282078087  

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطينيينوتشغيل الالجئين 
الحماية )بما في ذلك الحاالت  –

التي تنطوي على مخاطر 
االعتقال واالحتجاز واإلعادة 
 القسرية لالجئين الفلسطينيين(

 ساعة  45
 

  ضابط االرتباط:
 

 زياد موسى
  0773748458خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org  
  

 رياض منسي
 0773503430خلوي: 

 
 الطوارئ: 

 
 شيرين األعرج

 0774357440خلوي: 
 

 حماية –إدارة حماية األسرة 
 )بما في ذلك المأوى(

 
  800الخط الساخن: 

 ( 77) 0743300هاتف: 

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
التسجيل ودعم  – لشؤون الالجئين

األطفال واألسر المعرضين للخطر 
من خالل المواد غير الغذائية 

 والمساعدات النقدية
 

 األربعاء –األحد 
76:47 – 03:47  

: خط المعلومات للمفوضية
3377070 (70 ) 

 
ساعات العمل وخالل العطل بعد 

 األسبوعية
: خط الحماية المناوب

7283787077  
 

سبل العيش  – اللجنة الدولية لإلغاثة
)األنشطة المولدة للدخل، والمهارات 
الحياتية، ومحو األمية(، المساعدات 

 النقدية، وطرود الكرامة
 السبت  –األحد 

76:47 – 02:47  
 

 ضابط االرتباط:
 هبة شديفات

  7222707777خلوي: 
Heba.shudaifat@rescue.or

g  
 

 –مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية 
 برامج سبل العيش للمراهقات 

 الخميس –السبت 
78:77 – 03:77  

 
 ضابط االرتباط:

 عبد الرحمن زغلول
  7223277777خلوي: 

 
 
 
 

)التعليم  – األردنيةمؤسسة إنقاذ الطفل 
معلومات خط ساخن لتقديم ال -النظامي( 

 حول خدمات التعليم في المدارس
 

 ضابط االرتباط: 
 تغريد فريج

 7222024006خلوي: 
 

التعليم غير النظامي  – كويست سكوب
، والمهارات والتعليم غير الرسمي

 الحياتية
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد أبو نمره

  7286302820خلوي: 
 

خدمات التعليم غير  – الكاريتاس
وتنمية الرسمي، والمهارات الحياتية، 
المهارات القيادية لدى اليافعين 

 وتعليم ما قبل المدرسة والتدريب، 
 

التربية  – انترناشيونالهانديكاب 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة الخاصة

 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 الخدمات المجتمعية – لشؤون الالجئين
 

 ( 70) 3377077خط الخدمة المناوب: 
 /3377070 (70) 

                                                                 
 التعريفات: 1

 (.07-0خدمات التعليم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم )الصفوف  التعليم النظامي:
من قبل وزارة التربية والتعليم وال ترتبط األنشطة التعليمية التي تتراوح بين األنشطة الترفيهية، وتعليم الحساب، وجلسات المهارات الحياتية. هذه األنشطة غير معتمدة التعليم غير الرسمي: 

 تحديداً بأي فئة عمرية أو مجموعة مستهدفة.
غير  ب المؤهلين لاللتحاق بالتعليمخدمات التعليم المعتمدة التي تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتعليم غير النظامي )برنامج لمدة سنتين(. وتشمل فئة الطالالتعليم غير النظامي: 

سنتين من التعليم غير النظامي، يحصل المشاركون  النظامي أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالث سنوات أو الذين لم يلتحقوا قط بالتعليم النظامي في األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر في المدارس الحكومية.
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 – هانديكاب انترناشيونال
توفير المعينات الحركية 
وخدمات إعادة التأهيل 

 واإلرشاد األسري
 الخميس –األحد 

03:80 – 07:00  
 

 ضابط االرتباط:
 رزان النابلسي

  0737473877خلوي: 
Dvfp.po.irbid@gmai

l.com  
 

الهالل األحمر اإلماراتي 
والمستشفى الميداني 

 األردني
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغيل الالجئين 

الرعاية  – الفلسطينيين
الصحية األولية واإلحالة إلى 

لالجئين  الخدمات الثانوية
 عند الحاجة الفلسطينيين

 
 ضابط االرتباط: 

 رياض منسي
 0773503430خلوي: 

 
  

 
 
 
 
 

الخدمات  – هانديكاب انترناشيونال
 النفسية االجتماعية

 الخميس –األحد 
03:80 – 07:00  

 
 ضابط االرتباط:
 رزان النابلسي

  0737473877خلوي: 
Dvfp.po.irbid@gmail.com 

 
–)الخالدية(  -  اتحاد المرأة األردنية

وحماية المساحات الصديقة لألطفال، 
الطفل المجتمعية، واألنشطة 

 الحياتية لألسرالترفيهية، والمهارات 
 الخميس  – األحد

76:47 – 00:47  
 

 ضابط االرتباط:
 صفاء أبو كف
 نجاح المغاريز

 ( 70) 7876407هاتف: 
 
 

 – اتحاد المرأة األردنية
 عمان( –)المأوى 
 الخميس –السبت 
76:47 – 00:47  

 
 ضابط االرتباط:

 ناجية زعبي
 7286777434الخط الساخن: 

  ( 70) 3023278هاتف: 
 

  أرض العون القانوني
 الخميس –األحد 

78:77 – 06:77  
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

/ سبعة أيام في  ساعة 77)
 (األسبوع

7222462770  
 
 
 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل  وكالة
المساعدات  – الفلسطينيينالالجئين 
لالجئين  وخدمات التسجيل األساسية

 الفلسطينيين
 الخميس -األحد 

07:80 – 03:00  
 

 ضابط االرتباط:
 زياد موسى

  0773748458خلوي: 
 

 الطوارئ: 
 ساعة 45

 شيرين األعرج
  0774357440خلوي: 

 
 – الالجئينالهيئة اليسوعية لخدمة  

 المواد غير الغذائية
 الخميس  –األحد 

00:00 – 05:00  
 

 ضابط االرتباط:
 يحيى

  0773733804خلوي: 
 

كنيسة االتحاد المسيحي / ميرسي 
ترميم المنازل وتوفير المواد  – كور

 غير الغذائية
 االثنين، واألربعاء، والخميس

03:00 – 00:00 
 

 ضابط االرتباط: 
 القس نور سهاونة

 ( 04) 4488704هاتف: 
  0773044484خلوي: 

 
 – الهيئة الدولية لمساعدة الالجئين
مساعدات تسديد اإليجار، طرود 

الرضع، مساعدات خاصة بفصل 
 الشتاء، وترميم المنازل

 
 ضابط االرتباط:

 ناصر عبيدات
  0774505830خلوي: 
 ( 04) 4484833هاتف: 

 
المواد غير  – منظمة أرض البشر

 الغذائية
 الخميس –األحد 

03:80 – 07:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 هبة زريقات

 0774400503خلوي: 
 

 

 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت فــي حــاالت الطــوارئ للوقاية 
مــن والتصــدي للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفل فــي األردن

191

 الجنوب )معان، الكرك، والعقبة( –مسار اإلحالة لحاالت حماية الطفل 

 : تحديد حاالت حماية الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )ةيقوم مقدمو الخدمات العام
 المجتمع بتحديد حاالت حماية الطفل. تشمل االستجابة الفورية ما يلي: (، أو أفرادUNRWAالفلسطينيين )

 
 توفير االستجابة اآلمنة التي تتسم بالرعاية 
 احترام السرية ورغبات الطفل/مقدم الرعاية 
 تقديم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  أدناه( عند موافقة الطفل/مقدم الرعايةتيسير عملية اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر 
  ساعة( لألطفال الناجين من العنف الجنسي 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاية الطبية )خالل 
 التشاور مع مدير حاالت حماية الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل في الحاالت التي تشكل خطر وشيك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

المباشر من قبل الطفل/مقدم التوجه 
 الرعاية إلى مدير الحاالت

 

 الخطوة الثانية: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال في 
 المدرسة وخارج المدرسة

العنف المبني على النوع 
االجتماعي والموجه ضد 
األطفال بما في ذلك العنف 
الجنسي والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
على النوع المبني 

 (GBVاالجتماعي )

جميع حاالت حماية الطفل 
األخرى بما في ذلك العنف ضد 
األطفال في األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غير المصحوبين 
 والمنفصلين عن ذويهم

األطفال الذين هم في  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

والدعم  التوعية –األردنية 
لتسجيل األطفال في 

 المدارس
 

 س الخمي – األحد
03:80 – 00:00 

 
 ضابط االرتباط:

 عروبة ياسين
  0000006700خلوي: 

ayaseen@savethe
children.org.jo  

 
 الخط الساخن:

7220277770  
767777200  
767777000 

 
 
 

 
 – الطبية الدوليةالهيئة 

مختصة في حماية الطفل 
 والصحة النفسية

 الخميس –األحد 
00:00 – 00:00 

 
 ساعة 67

 خط الخدمة المناوب:
0000030000  

 
 

 
مختصة  – الهيئة الطبية الدولية 

 في حماية الطفل والصحة النفسية
 الخميس  –األحد 

00:00 – 00:00  
 

 ساعة 67
 خط الخدمة المناوب:

0000030000  
 

بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، قم 
باإلبالغ عن أصحاب العمل 

المتورطين إلى وحدة عمالة 
 األطفال في وزارة العمل

 
 ضابط االرتباط:

 
 شيرين الطيب

  0000030038خلوي: 
Altaeib_shereen@hotm

ail.com / 
altaeib_shereen@yaho

o.com  
 

 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين 
03:00 – 00:80  

 
 ضابط االرتباط: 

 مجيد حموقةعبد 
  0000707008خلوي: 

hammouqa@unhcr.org  
 

خط الخدمة المناوب: 
0000070838  

 
بعد ساعات العمل وخالل العطل 

 األسبوعية:
 

الساخن: الحماية خط 
0000000007 

 
  

 
 

 
المفوضية السامية لألمم 

 المتحدة لشؤون الالجئين 
03:00 – 00:80  

 
 ضابط االرتباط: 
 هدى الشابسوغ

  0000800003خلوي: 
alshabso@unhcr.o

rg  
 
 

 
المفوضية السامية لألمم 
  المتحدة لشؤون الالجئين

 الخميس –األحد 
03:00 – 00:80 

 
خط الطوارئ الخاص 

بحاالت االحتجاز: 
0000076600 

 
بعد ساعات الدوام 

 وخالل العطل األسبوعية
 

: الساخن خط الحماية
0000000007 

 
تقوم المفوضية بإحالة 
الالجئين لتلقي خدمات 

التمثيل القانوني من قبل 
 نقابة المحامين األردنيين 

 
األمم المتحدة  وكالة

لغوث وتشغيل الالجئين 
 الفلسطينيين

 ساعة  67
 

 ضابط االرتباط:
 هيفاء الوحيدي

خلوي: 
0003003300 
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 الطوارئ: 
 شيرين األعرج

-s.al
araj2@unrwa.org   

خلوي: 
0000070660 

 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه في الحاالت التالية:
 رغبة الطفل / مقدم الرعاية في الحصول على خدمات الحماية والخدمات القانونية والشرطية .0
 بسالمة وأمن اآلخرينوجود مخاطر تتعلق  .7
 ألن اإلحالة تصب في مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالية: .3

 ة األسرة(وجود مخاطر فورية تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماية/الشرطة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/إدارة حماي 
  المفوضية السامية لشؤون الالجئين(وجود مخاطر فورية تتعلق بالزواج القسري/المبكر( 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرية أو الطوعية لحاالت األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضية السامية ل

 الالجئين(
 ة حماية األسرة(اإلهمال الشديد )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / إدار 
 )االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية من قبل العاملين في المجال اإلنساني )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(للطفل التي تتطلب تحديد المصلحة الفضلى  الحاالت( 

 
 ج التي تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائمًا على تقييم النتائ

 
 

 الحماية – المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
  03:37 – 76:77الخميس  –األحد 

 7233370363خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 77) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعية
  7232073037خط الحماية الساخن: 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعايةحاالت العنف الجنسي والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماية األسرة 

لدى  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينمن خالل  إحالة الالجئين من األطفال / مقدمي الرعايةحماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًاالحصول على موافقتهم 

 
 ساعة / سبعة أيام في األسبوع 77أوقات الدوام: 
 300الخط الساخن: 

  familypd@accessme.com.jo( ضابط االرتباط: الرائد محمد البطوش، 73) 7737302العقبة ومعان: هاتف: 
  familypd@accessme.com.jo( ضابط االرتباط: الرائد قيس الغرايبة، 73) 7362703الكرك والطفيلة: هاتف: 
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 التعريفات:1

 (.07-0خدمات التعليم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم )الصفوف  التعليم النظامي:
ط بين األنشطة الترفيهية، وتعليم الحساب، وجلسات المهارات الحياتية. هذه األنشطة غير معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وال ترتباألنشطة التعليمية التي تتراوح التعليم غير الرسمي: 

 تحديداً بأي فئة عمرية أو مجموعة مستهدفة.
ة بالتعليم غير النظامي )برنامج لمدة سنتين(. وتشمل فئة الطالب المؤهلين لاللتحاق بالتعليم غير خدمات التعليم المعتمدة التي تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم الخاصالتعليم غير النظامي: 

شاركون سنتين من التعليم غير النظامي، يحصل الم النظامي أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالث سنوات أو الذين لم يلتحقوا قط بالتعليم النظامي في األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر في المدارس الحكومية.

 
 

 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

الخدمات النفسية االجتماعية لحاالت  الرعاية الصحية
 حماية الطفل / إدارة الحاالت

 1التعليم الخدمات األساسية األخرى الحماية واألمن والعدالة

 – وزارة الصحة
الرعاية الصحية األولية 

 )الكرك(والثانوية 
 

 6830000هاتف: 
(08 ) 

 
 

جمعية العون الصحي 
 –( JHASاألردنية )

األولية الرعاية الصحية 
 )الكرك(

 
الخدمة متاحة مرة في 

 األسبوع
 

 ضابط االرتباط:
 أنس درويش

خلوي: 
0000000063 

 
األمم المتحدة  وكالة

لغوث وتشغيل الالجئين 
  الفلسطينيين

 
 ضابط االرتباط: 

 هيفاء الوحيدي
خلوي: 

0003003300 
 

 عيادة العقبة:
00:80 – 08:70  
 6008080هاتف: 

(08) 
 

اتحاد المرأة األردنية / 
جمعية األنوار الخيرية 

 معان  –
 الخميس  –األحد 

03:00 – 07:80  
 

 ضابط االرتباط:

اتحاد المرأة األردنية / جمعية األنوار 
 معان  –الخيرية 

 الخميس  –األحد 
03:00 – 07:80  

 
 ضابط االرتباط:

 نهى حمدان
 لبنى جبارات

  0006660068خلوي: 
0000088000  

Alanwar.maan@yahoo.com  
 
 

سيباشر العمل بالمساحات الصديقة لألطفال 
والحماية المجتمعية ابتدءا من آب/أيلول 

7703  
 الخميس –األحد 

76:37 – 00:37  
 

 ( 73) 7377677هاتف: 
  7236630337خلوي: 

لشؤون المفوضية السامية لألمم المتحدة 
الحماية والتسجيل والخدمات  – الالجئين

 القانونية لالجئين
 الخميس  –األحد 
76:77 – 03:37  

 
  7233370363خط الخدمة المناوب: 

 
 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعية

  7232073037الخط الساخن للمفوضية: 
 

مكتب المساعدة في معان لدى هيئة شباب 
 األردن

 ل شهرأول اثنين من ك
73:77 – 03:77  
 (73) 7037602هاتف: 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  وكالة

الحماية )بما في ذلك  – الفلسطينيين
الحاالت التي تنطوي على مخاطر االعتقال 

واالحتجاز واإلعادة القسرية لالجئين 
 الفلسطينيين(

 ساعة  67
 

  ضابط االرتباط:
 

 هيفاء الوحيدي
 الساخن:خط الحماية 

0003003300  
 

 الطوارئ: 
 

 شيرين األعرج
 0000070660خلوي: 

araj2@unrwa.org-s.al   
 77 حماية –إدارة حماية األسرة 

 ساعة 
 

  300الخط الساخن: 
 العقبة ومعان

 ( 73) 7737302هاتف: 

المفوضية السامية لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئين

التسجيل ودعم األطفال واألسر 
المعرضين للخطر من خالل 

المواد غير الغذائية 
 والمساعدات النقدية

 )معان والعقبة والكرك(
 

 الخميس –األحد 
76:77 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:
 هدى الشابسوغ

  72322370076خلوي: 
alshabso@unhcr.org  

 
 خط المعلومات

 األربعاء –األحد 
76:37 – 03:37  
 (70) 3377070هاتف: 

 
بعد ساعات العمل وخالل 

 العطل األسبوعية
  7232073037الخط الساخن: 

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطينيينوتشغيل الالجئين 
 المساعدات األساسية –

لالجئين  وخدمات التسجيل
 الفلسطينيين

00:80 – 00:00  
 

 ضابط االرتباط:
 الوحيدي هيفاء

 0003003300خلوي: 
 

 الطوارئ: 
 شيرين األعرج

  0000070660خلوي: 
araj2@unrwa.org-s.al 

  

مؤسسة إنقاذ الطفل 
)التعليم النظامي(  – األردنية

خط ساخن لتقديم  -
خدمات معلومات حول ال

 التعليم في المدارس
 )الكرك(

 ساعة 77
 

الخط الساخن: 
767777700 

 
التعليم  – كويست سكوب

غير النظامي والتعليم غير 
 الرسمي

 )الكرك ومعان والعقبة(
 الخميس  –األحد 

73:77 – 02:77 
 

 ضابط االرتباط:
 طارق نعيمات

 7223777030خلوي: 
 

اتحاد المرأة األردنية / 
 – الخيريةجمعية األنوار 

التعليم غير الرسمي )محو 
األمية الوظيفي، ودورات 

 كمبيوتر(
 )معان(
 الخميس –األحد 
76:77 – 07:37  

 
 ضابط االرتباط:

 نهى حمدان
 لبنى جبارات

  7227777373خلوي: 
7222333337  

Alanwar.maan@ya
hoo.com  
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 نهى حمدان
 لبنى جبارات

خلوي: 
0006660068  
0000088000  

Alanwar.maan@
yahoo.com  

 
 
 

 
 ضابط االرتباط:

 محمد البطوشالرائد 
familypd@accessme.com.jo  

 
 الكرك والطفيلة

 (73) 7362703هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 الرائد قيس الغرايبة

familypd@accessme.com.jo  
 

  أرض العون القانوني
 الخميس –األحد 
73:77 – 06:77  

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 

 خط الطوارئ:
 ساعة( 77)

7222362770  
 

مأوى لألطفال  – مؤسسة نهر األردن
الناجين )بما في ذلك الخدمات النفسية 

االجتماعية، والحماية، والتعليم، والخدمات 
 الطبية(

 
 (70) 3737037هاتف: 
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 الزرقاء –مسار اإلحالة لحاالت حماية الطفل 

 : تحديد حاالت حماية الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )ةيقوم مقدمو الخدمات العام
 حماية الطفل. تشمل االستجابة الفورية ما يلي:(، أو أفراد المجتمع بتحديد حاالت UNRWAالفلسطينيين )

 
 توفير االستجابة اآلمنة التي تتسم بالرعاية 
 احترام السرية ورغبات الطفل/مقدم الرعاية 
 تقديم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  الطفل/مقدم الرعايةتيسير عملية اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافقة 
  ساعة( لألطفال الناجين من العنف الجنسي 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاية الطبية )خالل 
 التشاور مع مدير حاالت حماية الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل في الحاالت التي تشكل خطر وشيك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

الطفل/مقدم التوجه المباشر من قبل 
 الرعاية إلى مدير الحاالت

 

 الخطوة الثانية: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال في 
 المدرسة وخارج المدرسة

العنف المبني على النوع 
االجتماعي والموجه ضد 
األطفال بما في ذلك العنف 
الجنسي والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبني على النوع 

 (GBVاالجتماعي )

جميع حاالت حماية الطفل 
األخرى بما في ذلك العنف ضد 
األطفال في األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غير المصحوبين 
 والمنفصلين عن ذويهم

األطفال الذين هم في  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعية والدعم  –األردنية 
لتسجيل األطفال في 

 المدارس
 

 الخميس –السبت 
00:00 – 00:00  

 
 ضابط االرتباط:

 إسالم القدسي
  0440455000خلوي: 

iqudsi@savethechi
ldren.org.jo  

 
 الخط الساخن:

0440407570 
060077400 
060000000 

0440455000 

 
 – الطبية الدوليةالهيئة 

مختصة في مجال حماية 
 الطفل والصحة النفسية

 
 الخميس –األحد 

00:00 – 04:00  
 

 ساعة 75
 خط الخدمة المناوب:

0400460000  
 

 ضابط االرتباط:
 معتصم بني يونس

  0400554505خلوي: 
 

 مؤسسة نهر األردن
 أوقات الدوام: 

 الخميس –األحد 
00:00 – 00:00  

 
  000خط المساعدة: 

 
 ضابط االرتباط:

 
 بشارة ةسامي

 (00) 5005000هاتف: 

 
 الهيئة الطبية الدولية

 الخميس –األحد 
 00:00 – 04:00  

 
 ضابط االرتباط:

 ابتسام مسعد
  0404070074خلوي: 

 
 مؤسسة نهر األردن

 الخميس   –األحد 
00:00 – 00:00  

 
 000خط المساعدة: 

 
 ضابط االرتباط:

 بشارة ةسامي
 (00) 5005000هاتف: 

 
بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، قم 

باإلبالغ عن أصحاب العمل 
المتورطين إلى وحدة عمالة 

 األطفال في وزارة العمل
 

 ضابط االرتباط:
 شيرين الطيب

  0404064060خلوي: 
Altaeib_shereen@hotm

ail.com / 
altaeib_shereen@yaho

o.com  

 
  :تتم اإلحالة بداية إلى

 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين 
 

 الخميس  –األحد 
06:00 – 00:00  

 
خط الخدمة المناوب: 

0400050060  
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعية:

الخط الساخن للمفوضية: 
0404000005 

 
 الهيئة الطبية الدولية

 الخميس –األحد 
00:00 – 04:00  

 
 ضابط االرتباط:

 ابتسام مسعد
  0404070074خلوي: 

 
 –هانديكاب انترناشيونال 

خدمات إعادة التأهيل 
للمعاقين والمصابين من 

األطفال والبالغين، 
واألطراف الصناعية 

 والمعينات الحركية
 

  0464740000خلوي: 
Outreach.jd@emer

gency.org  

 
المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

الخميس  –األحد 
06:00 – 00:00  

 
خط الطوارئ الخاص 

بحاالت االحتجاز: 
0400457700 

 
بعد ساعات الدوام 

 وخالل العطل األسبوعية
 

خط الحماية: 
0404000005 

 
األمم المتحدة  وكالة

لغوث وتشغيل الالجئين 
 الفلسطينيين

 75ساعات العمل: 
 ساعة

 ضابط االرتباط:
 زياد موسى

خلوي: 
0400400050  

z.mousa2@unrw
a.org  

 
 الطوارئ:

 األعرجرين يش 
خلوي: 

0400054770 
-s.al
garaj2@unrwa.or  
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 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه في الحاالت التالية:
 رغبة الطفل / مقدم الرعاية في الحصول على خدمات الحماية والخدمات القانونية والشرطية .1
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرين .7
 اإلحالة تصب في مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالية:ألن  .3

 ة األسرة(وجود مخاطر فورية تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماية/الشرطة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/إدارة حماي 
 لالجئين(وجود مخاطر فورية تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضية السامية لشؤون ا 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرية أو الطوعية لحاالت األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضية السامية ل

 الالجئين(
 )اإلهمال الشديد )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / إدارة حماية األسرة 
 الجنسي واإلساءة الجنسية من قبل العاملين في المجال اإلنساني )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين( االستغالل 
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين( للطفل التي تتطلب تحديد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائمًا على تقييم النتائج التي تترتب على مثل هذه 

 
 

 الحماية – المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
  13:30 – 00:00الخميس  –األحد 

 0233355303خط الخدمة المناوب: 
 

 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعية
  0232103135خط الحماية الساخن: 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعايةحاالت العنف الجنسي والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماية األسرة 

لدى  شؤون الالجئينمن خالل المفوضية السامية لألمم المتحدة ل إحالة الالجئين من األطفال / مقدمي الرعايةحماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًاالحصول على موافقتهم 

 
 ساعة / سبعة أيام في األسبوع 75أوقات الدوام: 
 311الخط الساخن: 

 ( 03) 3307337هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 علوانالرائد عبد اهلل 

familypd@accessme.com.jo  
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 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

 

الخدمات النفسية االجتماعية لحاالت  الرعاية الصحية
 حماية الطفل / إدارة الحاالت

 1التعليم الخدمات األساسية األخرى الحماية واألمن والعدالة

جمعية العون الصحي 
 ( JHASاألردنية )

 00:00الخميس  –السبت 
– 00:00  
 

 ضابط االرتباط:
 جعفر الشايب

  0440000077خلوي: 
 عيادة الزرقاء

  0440000006هاتف: 
 

 –معتصم بني يونس 
 خدمات الصحة النفسية

 0400554505خلوي: 
 (00) 0005000هاتف: 

 
 – الهيئة الطبية الدولية

 خدمات الصحة النفسية
 الخميس –األحد 

00:00 – 04:00 
 

 ضابط االرتباط:
 رندة حسين 

  0400554505خلوي: 
 (00) 0005000هاتف: 

 
 هاتف الخدمة المناوب:

  0400460000خلوي: 
 

جمعية المركز اإلسالمي 
الرعاية  –الخيرية 

الصحية األولية واإلحالة 
 إلى المستشفيات

 
 ضابط االرتباط:

 أبو زنيد ماجد
 0400000004خلوي: 
 (00) 0000000هاتف: 

 
 – مؤسسة نور الحسين
خدمات إعادة التأهيل 

لألشخاص ذوي اإلعاقة 
من خالل عيادة متنقلة 

الخدمات النفسية  –الهيئة الطبية الدولية 
 االجتماعية واإلسعافات النفسية األولية

 
 ضابط االرتباط:

 الخميس –األحد 
03:00 – 12:00  

 
 رندة حسين

  0233552555خلوي: 
 (03) 3335103هاتف: 

 
 هاتف الخدمة المناوب: 

  0233203033خلوي: 
 

الخدمات النفسية  – ز األميرة سلمىمرك
 االجتماعية

 
 – مركز التوعية واإلرشاد األسري

 اإلرشاد الفردي والجمعي
 الخميس –األحد 

00:00 – 13:00  
 

 ( 03) 3053155هاتف: 
 0222722135خلوي: 

 
 اتحاد المرأة األردنية

 الخميس –السبت 
00:30 – 13:30  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 أبو سيل ميساء

 غدير التميمي
  0230301130خلوي: 
 ( 03) 3320005هاتف: 

 
الخدمات  – جمعية خوله بنت األزور

 النفسية االجتماعية
 الخميس  –األحد 

03:00 – 15:00 
 
 

المفوضية السامية لألمم 
 – الالجئينالمتحدة لشؤون 

الحماية والتسجيل والخدمات 
 القانونية لالجئين

 الخميس  –األحد 
00:00 – 13:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0233355303  
 

بعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 األسبوعية

الخط الساخن للمفوضية: 
0232103135  

 
مكتب المساعدة في الزرقاء لدى 
 جمعية العون الصحي األردنية 

  13:00 – 03:00 الخميس
 (03) 3335103هاتف: 

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطينيينوتشغيل الالجئين 
الحماية )بما في ذلك الحاالت  –

التي تنطوي على مخاطر 
االعتقال واالحتجاز واإلعادة 
 القسرية لالجئين الفلسطينيين(

 
 ضابط االرتباط:

 زياد موسى
z.mousa2@unrwa.org  

  0400400050خلوي: 
 

 منسي رياض
  0400506060خلوي: 

 
 الطوارئ:

 األعرجشيرين 
  0400054770خلوي: 

 
 حماية -إدارة حماية األسرة 

 ساعة 75ساعات العمل: 
 

  311الخط الساخن: 

المفوضية السامية لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئين

التسجيل ودعم األطفال واألسر 
المعرضين للخطر من خالل 

المواد غير الغذائية والمساعدات 
 النقدية

 
 خط المعلومات

 األربعاء –األحد 
00:30 – 13:30  
 (05) 3307151هاتف: 

 
وخالل العطل بعد ساعات العمل 

 األسبوعية
خط الحماية المناوب: 

0233355303  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطينيينوتشغيل الالجئين 

المساعدات األساسية لالجئين  –
 الفلسطينيين

 
 ضابط االرتباط: 

 زياد موسى
z.mousa2@unrwa.org  

  0400400050خلوي: 
 

 رياض منسي
  0400506060خلوي: 

 
جمعية المركز اإلسالمي 

المواد غير الغذائية  –الخيرية 
 )والمواد الغذائية(

 
 ضابط االرتباط: 

 ماجد أبو زنيد
  0400000004خلوي: 
 ( 00) 0000000هاتف: 

 
 مركز التوعية واإلرشاد األسري

المساعدات النقدية  –
والمساعدات غير الغذائية لألسر 

 المعرضة للخطر

 – الدوليةمؤسسة إنقاذ الطفل 
معلومات حول خدمات التعليم في 

 المدارس
 

 الخط الساخن: 
000077255  
000000111  

 
 ضابط االرتباط: 
 فريال الشومري

  0235027535خلوي: 
 

 إسالم القدسي
 ( 03) 3053155هاتف: 

 
 – مؤسسة إنقاذ الطفل األردنية

خط ساخن  –)التعليم النظامي( 
لتوفير المعلومات حول خدمات التعليم 

 والحماية في المدارس
 الخميس  –األحد 

00:30 – 15:00  
 

 ضابط االرتباط:
 خوله أبو ريا

  0223255011خلوي: 
Kaburayya@savethechildren

.org.jo  
 

التعليم غير  –كويست سكوب 
النظامي والتعليم غير الرسمي 

 وبرامج التوجيه لألطفال واليافعين
 

 ( 05) 5510331هاتف: 
 

 – مركز التوعية واإلرشاد األسري
-5التعليم غير النظامي لألطفال من 

 سنة 17
 

 ضابط االرتباط: 
 ناس ضرغاميإ

 ( 03) 3053155هاتف:
 

                                                                 
 التعريفات: 1

 (.17-1خدمات التعليم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم )الصفوف  التعليم النظامي:
األنشطة غير معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وال ترتبط األنشطة التعليمية التي تتراوح بين األنشطة الترفيهية، وتعليم الحساب، وجلسات المهارات الحياتية. هذه التعليم غير الرسمي: 

 تحديداً بأي فئة عمرية أو مجموعة مستهدفة.
ن لاللتحاق بالتعليم غير ب المؤهليخدمات التعليم المعتمدة التي تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتعليم غير النظامي )برنامج لمدة سنتين(. وتشمل فئة الطالالتعليم غير النظامي: 

سنتين من التعليم غير النظامي، يحصل المشاركون  النظامي أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالث سنوات أو الذين لم يلتحقوا قط بالتعليم النظامي في األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر في المدارس الحكومية.
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 وخدمات التربية الخاصة
 الخميس  –األحد 

00:00 – 04:00  
 

 ضابط االرتباط:
 دبابنه روان

 (00) 0055000هاتف: 
5006000 (00) 

 
 – انتيرناشيونالهانديكاب 

خدمات إعادة التأهيل 
للمعوقين والمصابين من 

األطفال والبالغين، 
واألطراف الصناعية 

 ومعينات الحركة
 

 ضابط االرتباط:
  0464740000خلوي: 

-Outreach.jd@hi
emergency.or  

 
وكالة األمم المتحدة لغوث 

الالجئين  وتشغيل
خدمات  – الفلسطينيين

الصحة األساسية لالجئين 
 الفلسطينيين

 الخميس  –األحد 
04:50 – 05:00 

 
 ضابط االرتباط:

 زياد موسى
  0233253553خلوي: 

 
 –منظمة ضحايا التعذيب 
خدمات الصحة النفسية 

والعالج الطبيعي 
واإلحاالت إلى الخدمات 

االجتماعية/إدارة الحاالت 
للناجين من صدمة الحرب 

 والتعذيب
 

وحدة متنقلة للزرقاء 
 والرصيفة

 الخميس –األحد 
03:00 – 12:00  

 
 ضابط االرتباط:

 ن كارترايأدر
jo.orgAcarter@cvt 
  0235003307خلوي: 

 
 اتحاد المرأة األردنية

 الخميس –السبت 
11:00 – 12:00  

 
 ضابط االرتباط:

 د. محمود نمر
  0230707737خلوي: 
 (03) 3320005 هاتف:

 ضابط االرتباط:
 خلفه عائشة

 (03) 3330333هاتف: 
  0205570033خلوي: 

 
الخدمات  – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية

النفسية االجتماعية والمساحات الصديقة 
 لألطفال واليافعين

 الخميس –السبت 
03:00 – 12:00  

 
 ضابط االرتباط:
 محمود الكركي

  0225207532خلوي: 
 

 عبد الرحمن زغلول
 0223275500: خلوي

 
 – جمعية المركز اإلسالمي الخيرية

 المساحات اآلمنة لألطفال واليافعين
 

 ضابط االرتباط:
 ماجد أبو زنيد

 ( 03) 3353333هاتف: 
  0233533132خلوي: 

 
الخدمات النفسية  – مؤسسة نور الحسين

 االجتماعية
 الخميس –األحد 

03:00 – 15:00  
 

 ضابط االرتباط:
 روان دبابنة

 (05) 3355130 هاتف:
5300310 (05 ) 

 
ابتسام  – الشعاع لتنمية المرأة والطفل

 المجالي
  0222553530خلوي: 

 
الخدمات  – هانديكاب انتيرناشيونال

 النفسية االجتماعية
  0202723333خلوي: 

-Outreach.jd@hi
gemergency.or   
 

عاون الدولي اليابانية لتنمية منظمة الت
 خدمات اإلرشاد – المجتمعات )نيكود(

 الخميس  –األحد 
10:00 – 12:00 

 
Niccod.zarqa.center@gmail.co

m  
  0233133731خلوي: 

 110خط المساعدة: 

 ( 03) 3331503هاتف: 
 

 أرض العون القانوني
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 05) 5512522هاتف: 
  0223222022خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

 ساعة( 75)
  0222302771خلوي: 

 
 اتحاد المرأة األردنية

 الخميس –السبت 
00:30 – 13:30  

 
 ضابط االرتباط:

 أبو سيل  ءميسا
 غدير التميمي

  0230301130خلوي: 
 ( 03) 3320005هاتف:

 
 جمعية خوله بنت األزور

 
 ضابط االرتباط:

 خلفه عائشة
  0205570033خلوي: 
 ( 03) 3330333هاتف: 

 
المأوى  – مؤسسة نهر األردن

لألطفال الناجين )بما في ذلك 
الخدمات النفسية االجتماعية 

خدمات والحماية والتعليم وال
 الطبية(

 
 (05) 3735537هاتف: 

 الخميس  –األحد 
06:00 – 00:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 ناس ضرغاميإ
 ( 00) 0600055هاتف: 

 
المواد غير  – كويست سكوب

الغذائية )مدفئات الغاز 
 واسطوانات الغاز، الخ(

 
 –الشعاع لتنمية المرأة والطفل 

)المطبخ  المشاريع المولدة للدخل
 اإلنتاجي( للمجتمعات المضيفة

 
 ضابط االرتباط:
 ابتسام المجالي

  0444550000خلوي: 

برامج  – جمعية خوله بنت األزور
محو األمية والتعليم غير النظامي 

 واإلحاالت إلى التدريب المهني
 الخميس –األحد 

03:00 – 15:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 خلفه عائشة

  0205570033خلوي: 
 

غير التعليم  – اتحاد المرأة األردنية
رسمي للفتيان والفتيات )محو األمية ال

الوظيفي، دورات الحاسوب وتحضير 
 الطعام( 
 الخميس  –السبت 
00:30 – 13:30  

 
 ضابط االرتباط:

 أبو سيل ءميسا
 غدير التميمي

  0230301130خلوي: 
 (03) 3320005هاتف: 
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 الزعتري –مسار اإلحالة لحاالت حماية الطفل 

 : تحديد حاالت حماية الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )ةيقوم مقدمو الخدمات العام
 حماية الطفل. تشمل االستجابة الفورية ما يلي:(، أو أفراد المجتمع بتحديد حاالت UNRWAالفلسطينيين )

 
 توفير االستجابة اآلمنة التي تتسم بالرعاية 
 احترام السرية ورغبات الطفل/مقدم الرعاية 
 تقديم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  الطفل/مقدم الرعايةتيسير عملية اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافقة 
  ساعة( لألطفال الناجين من العنف الجنسي 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاية الطبية )خالل 
 التشاور مع مدير حاالت حماية الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل في الحاالت التي تشكل خطر وشيك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

الطفل/مقدم التوجه المباشر من قبل 
 الرعاية إلى مدير الحاالت

 

 الخطوة الثانية: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال في 
 المدرسة وخارج المدرسة

العنف المبني على النوع 
االجتماعي والموجه ضد 
األطفال بما في ذلك العنف 
الجنسي والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبني على النوع 

 (GBVاالجتماعي )

جميع حاالت حماية الطفل 
األخرى بما في ذلك العنف ضد 
األطفال في األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غير المصحوبين 
 والمنفصلين عن ذويهم

األطفال الذين هم في  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعية والدعم  –األردنية 
لتسجيل األطفال في 

 المدارس
 

 س الخمي – األحد
00:00 – 00:00  

 
 ضابط االرتباط:

 كريم ملكاوي
 0774505070خلوي: 

 
/شبكة الخط الساخن

 02000077 :زين
 
 

 
 – الهيئة الطبية الدولية

مختصة في حماية الطفل 
 والصحة النفسية

 
 ساعة 45

 خط الخدمة المناوب:
0709440407  

 
 ضابط االرتباط:

 الخميس –األحد 
00:00 – 07:00  

 أحمد جران
 0700905900خلوي: 

ajaran@internation
almedicalcorps.org  

  
 
 
 

 
مختصة  – الهيئة الطبية الدولية 

 في حماية الطفل والصحة النفسية
 – 00:00الخميس  –السبت 

00:00  
 

 الخدمة المناوب:خط 
0709440407  

 
 ضابط االرتباط:

 الخميس –األحد 
00:00 – 07:00  

 أحمد جران
 0700905900خلوي: 

ajaran@international
medicalcorps.org 

 
 

 
  :تتم اإلحالة بداية إلى

 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين 
 

  األربعاء – السبت
00:00 – 07:00 

 
 ضابط االرتباط

 محمد حجي
  0704970070خلوي: 

Hajiji@unhcr.org  
 

 الخميس –األحد 
09:00 – 04:50  

 
 خط الخدمة المناوب: 

0704450595 
 

العمل وخالل العطل بعد ساعات 
 األسبوعية:

 
 0707000005الخط الساخن: 

 
األطفال  – اللجنة الدولية لإلغاثة

 غير المصحوبين
 ساعة 45

خط الخدمة المناوب: 
0774077704 

 
 ضابط االرتباط:

 فيبي مرابي
  0774000045خلوي: 

 
 – هانديكاب انترناشيونال

المعينات الحركية وخدمات 
إعادة التأهيل واإلرشاد 

 األسري
 الخميس -األحد 
 الخميس –األحد 

00:00 – 00:00  
 

 ضابط االرتباط:
 محمد شطناوي

   0797044454خلوي: 
-Outreach.jd@hi

emergency.org  
 

  مؤسسة نور الحسين
 الخميس –األحد 

00:00 – 07:00  
 

 ضابط االرتباط:
 بهاء مهيدات

  0777500500خلوي: 
 

المفوضية السامية لألمم 
  المتحدة لشؤون الالجئين

 الخميس –األحد 
09:00 – 04:50 

 
 ضابط االرتباط:

 ناصر محمد
Mohamnas@unhcr

.org  

 
اإلحالة إلى إدارة شرطة 

 األحداث:
 الخميس –األحد 

07:50 – 04:00  
 

إدارة شرطة  تقوم
 بإعالم األحداث

اليونيسيف بالحاالت 
 لغايات المناصرة

 
 ضابط االرتباط:

 مها الحمصي
خلوي: 

0700947774 
 الخميس –األحد 

mhomsi@unicef.o
rg  
 

اإلحالة أيضًا إلى 
المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

الخميس  –األحد 
09:00 -04:50  

 
 ضابط االرتباط:

 محمد حجيجي
خلوي: 

0704970070 
Hajiji@unhcr.org  

 
خط الطوارئ الخاص 

بحاالت االحتجاز: 
0700754400 
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Phoebe.marabi@rescue
.org  

 
األطفال  – مؤسسة نور الحسين
 المنفصلين عن ذويهم

00:00 – 07:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 بهاء مهيدات

  0777500500خلوي: 
 

 ثروت
  0799404054خلوي: 

بعد ساعات الدوام 
 وخالل العطل األسبوعية

 
خط الحماية: 

0707000005 
 

تقوم المفوضية بإحالة 
الالجئين لتلقي خدمات 

التمثيل القانوني من قبل 
 نقابة المحامين األردنيين

 
 

 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه في الحاالت التالية:
 رغبة الطفل / مقدم الرعاية في الحصول على خدمات الحماية والخدمات القانونية والشرطية .1
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرين .7
 الفضلى لألسباب التالية:ألن اإلحالة تصب في مصلحة الطفل  .3

 ة األسرة(وجود مخاطر فورية تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماية/الشرطة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/إدارة حماي 
 )وجود مخاطر فورية تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
 اإلعادة القسرية أو الطوعية لحاالت األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤونوجود مخاطر تتعلق ب 

 الالجئين(
 )اإلهمال الشديد )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / إدارة حماية األسرة 
 قبل العاملين في المجال اإلنساني )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين( االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية من 
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين( للطفل التي تتطلب تحديد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 ضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائمًا على تقييم النتائج التي تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر و

 
 

 الحماية – المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
  12:00 – 00:00 األربعاء – السبت

 
  hajiji@unhcr.org 0200220020محمد حجيجي: خلوي: 

 
 10:30 – 02:00 الخميس –األحد 

 0200050323خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 75) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعية
  0202100105خط الحماية الساخن: 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعايةحاالت العنف الجنسي والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماية األسرة 

لدى  من خالل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إحالة الالجئين من األطفال / مقدمي الرعايةحماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًاالحصول على موافقتهم 

 
 ساعة  75أوقات الدوام: 
 011الخط الساخن: 

 ( 07) 0730011هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 النقيب سليمان العمري

 0227300000خلوي: 
Da.dana96@yahoo.com  

familypd@accessme.com.jo  
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 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 
 

 

الخدمات النفسية االجتماعية  الرعاية الصحية
لحاالت حماية الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعليم الخدمات األساسية األخرى الحماية واألمن والعدالة

 - الهيئة الطبية الدولية 
 خدمات الصحة النفسية 

 الخميس – السبت
00:00 – 07:00  

 
 ضابط االرتباط:

 جرانأحمد 
ajaran@internation
almedicalcorps.org   

 
خط الخدمة المناوب: 

0709440407  
 

 جمعية العون الصحي
/ المفوضية األردنية 

السامية لألمم المتحدة 
الرعاية  – لشؤون الالجئين

  األوليةالصحية 
 الخميس –السبت 
00:00 – 00:00 

 
 خط الطوارئ الساخن: 

0770094094  
 

الرعاية  – أطباء العالم
 الصحية األولية

 
 ضابط االرتباط:

 د. لويس
 0700574404خلوي: 

 
حاالت  – المستشفى المغربي

الطوارئ والرعاية الثانوية 
 والثالثية

 
 ضابط االرتباط:

 د. أالربي
 0770050070خلوي: 

 
 

الخدمات  – الهيئة الطبية الدولية
النفس اجتماعية لألطفال، والمساحات 

 الصديقة لليافعين
 الخميس –السبت 
00:00 – 12:00  

 ساعة 75
 

 ضابط االرتباط: 
 

 أحمد جران
ajaran@internationalmedica

lcorps.org  
 

خط الخدمة المناوب: 
0202000012  

 
/  مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية

المساحات الصديقة  -اليونيسيف 
لألطفال، والمساحات الصديقة 

حماية الطفل، وزيادة  ، لجانلليافعين
 الوعي حول مسائل حماية الطفل

 الخميس –السبت 
00:00 – 10:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 ولمحمد الزغ
zghoul@savethechildren.oral

g   
 0779919117خلوي: 

 
 – صندوق األمم المتحدة للسكان

المساحات الصديقة لليافعين، ومراكز 
 المرأة

 الخميس –السبت 
00:00 – 10:00  

 
 ضابط االرتباط:

 بهاء مهيدات
jo.org-b.mohedat@ifh  

المفوضية السامية لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئين

الحماية والتسجيل والخدمات 
 القانونية لالجئين

 ساعة  75
 

 الخميس  –األحد 
02:00 – 10:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0200050323  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعية

الخط الساخن للمفوضية: 
0202100105  

 
 –أرض العون القانوني 

 الخدمات القانونية
 

العنف  –إدارة حماية األسرة 
الجنسي، وأنشطة التوعية 

المجتمعية حول مسائل حماية 
الطفل والعنف المبني على 

 النوع االجتماعي
 الخميس –األحد 

02:00 – 10:30 
 

خط الخدمة المناوب: 
0200050323  

 
ساعات الدوام وخالل  بعد

 العطل األسبوعية
الخط الساخن للمفوضية: 

0202100105 
 
 

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
 المواد الغذائية، لشؤون الالجئين

والنقد مقابل  ،المواد غير الغذائيةو
 العمل، والمأوى

 
 ضابط االرتباط:

 محمد ناصر
 0200200032خلوي: 

 
المواد  – برنامج الغذاء العالمي

 الغذائية
 

 ضابط االرتباط:
 محمد ساتيل

 0200352772خلوي: 
 
 

 – الدولية مؤسسة إنقاذ الطفل
 الغذاء والنقد مقابل العمل

 
 ضابط االرتباط:

 محمد الزغول
alzghoul@savethechildren.

org  
 0220010112خلوي: 

 
المواد  – النرويجي لالجئينالمجلس 

 غير الغذائية
 

 النظافة – اليونيسيف
 

 ضابط االرتباط: 
 جوان فرتشيال

 0700947570خلوي: 
jfrechilla@unicef.org  

  
 – (OXFAMمنظمة أوكسفام )

 النظافة
 

/  مؤسسة إنقاذ الطفل األردنية
 التعليم النظامي -  اليونيسيف

 
 ضابط االرتباط:

 عبير زيادة )مؤسسة إنقاذ الطفل
 (األردنية
  0220203232خلوي: 

 
 )اليونيسيف(ديما جرار 

 0202770000خلوي: 
 

التعليم غير الرسمي  – كويست سكوب
 )محو األمية، والتفكير النقدي( واإلرشاد

 
 ضابط االرتباط:

 
 مايك نيكونتشنك

 0200250722خلوي: 
mike@questscope.org  

 
التعليم  – المجلس النرويجي لالجئين

النظامي والتعليم غير الرسمي والتعليم 
 غير النظامي لألطفال واليافعين

 
 ضابط االرتباط:

 ال لودييكام
  0202525203خلوي: 

 
 – مؤسسة المساعدات الكنسية الفنلندية

التعليم غير الرسمي / محو األمية، 
 واألنشطة البدنية، والمهارات الحياتية

 
 ضابط االرتباط:

 محمد
 0220001101خلوي: 

 
 
 
 

 

                                                                 
 التعريفات: 1

 (.17-1خدمات التعليم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم )الصفوف  التعليم النظامي:
ربية والتعليم وال ترتبط التعليمية التي تتراوح بين األنشطة الترفيهية، وتعليم الحساب، وجلسات المهارات الحياتية. هذه األنشطة غير معتمدة من قبل وزارة التاألنشطة التعليم غير الرسمي: 

 تحديداً بأي فئة عمرية أو مجموعة مستهدفة.
التربية والتعليم الخاصة بالتعليم غير النظامي )برنامج لمدة سنتين(. وتشمل فئة الطالب المؤهلين لاللتحاق بالتعليم غير خدمات التعليم المعتمدة التي تتبع مناهج وزارة التعليم غير النظامي: 

غير النظامي، يحصل المشاركون  سنتين من التعليم النظامي أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالث سنوات أو الذين لم يلتحقوا قط بالتعليم النظامي في األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر في المدارس الحكومية.

 
 



حق لمال  ا

202

 – المستشفيات الفرنسية
الطوارئ والرعاية الصحية 

 الثانوية والثالثية
 

 ضابط االرتباط:
 د. بيير

 0774074504خلوي: 
 

جمعية العون الصحي 
األردنية / صندوق األمم 

الصحة  – المتحدة للسكان
 اإلنجابية
 الخميس –السبت 

00:00 – 00:00  
 

 ضابط االرتباط:
 د. ريما دياب

  0770744005خلوي: 
 

فريق وزارة الصحة المتنقل / 
 خدمات التطعيم  –اليونيسيف 

 
 ضابط االرتباط: 

 محمد أميري
  0700505095خلوي: 

 
 بثينة الخطيب

  0700000509خلوي: 
 
 

 حماية الطفل – اليونيسيف
 

 ضابط االرتباط:
 جين ماكفيل

  0200500700خلوي: 
 

 –هيئة األمم المتحدة للمرأة 
المساحات الصديقة لليافعين، ومراكز 

 المرأة
 

 ضابط االرتباط:
 غادة علي

 5176424 078 خلوي:
 

 المالعب – ميرسي كور
 

 ضابط االرتباط:
 

 نزار
  0220005515خلوي: 

 
 – معهد العناية بصحة األسرة

الخدمات النفسية االجتماعية للكبار، 
وخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة )دون 

(، والمساحات الصديقة 10سن 
 لليافعين

 
الخدمات  – هانديكاب انترناشيونال

النفسية االجتماعية الجماعية لألطفال 
 المعوقين/المصابين وأسرهم

 
 ضابط االرتباط:
 أوليفيا بيرناكي

-Outreach.jd@hi
emergency.org  

  0222003770خلوي: 
 

/  الهيئة الدولية لإلغاثة والتنمية
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

المساحات  – لشؤون الالجئين
 المجتمعية

 
 ضابط االرتباط:

 يفيتشدارين ميلوس
jo.org-d.milosevich@ird  
 0202020205خلوي: 

 
 
 
 

 ضابط االرتباط: 
 جيف سيلفرمان

  0220232001خلوي: 
 

 –( ACTEDمنظمة أكتيد )
 النظافة

 
 ضابط االرتباط:
 سورانغا مالوا

 2496 881 079خلوي: 
Suranga.mallawa@acted.or

g  
 

النقد  –هيئة األمم المتحدة للمرأة 
 مقابل العمل

 
 ضابط االرتباط: 

 
 غادة علي

 0220120575خلوي: 
 

 الزعبيهديل 
 0200712231خلوي: 

 
المواد  –االتحاد اللوثري العالمي 

 غير الغذائية
 

 ضابط االرتباط:
 نادر

 0202301077خلوي: 
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 مخيم حديقة الملك عبد اهلل  –مسار اإلحالة لحاالت حماية الطفل 

 : تحديد حاالت حماية الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )ةيقوم مقدمو الخدمات العام
 المجتمع بتحديد حاالت حماية الطفل. تشمل االستجابة الفورية ما يلي:(، أو أفراد UNRWAالفلسطينيين )

 
 توفير االستجابة اآلمنة التي تتسم بالرعاية 
 احترام السرية ورغبات الطفل/مقدم الرعاية 
 تقديم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  أدناه( عند موافقة الطفل/مقدم الرعايةتيسير عملية اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر 
  ساعة( لألطفال الناجين من العنف الجنسي 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاية الطبية )خالل 
 التشاور مع مدير حاالت حماية الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل في الحاالت التي تشكل خطر وشيك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

المباشر من قبل الطفل/مقدم التوجه 
 الرعاية إلى مدير الحاالت

 

 الخطوة الثانية: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال في 
 المدرسة وخارج المدرسة

العنف المبني على النوع 
االجتماعي والموجه ضد 
األطفال بما في ذلك العنف 
الجنسي والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
على النوع المبني 

 (GBVاالجتماعي )

جميع حاالت حماية الطفل 
األخرى بما في ذلك العنف ضد 
األطفال في األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غير المصحوبين 
 والمنفصلين عن ذويهم

األطفال الذين هم في  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

والدعم  التوعية –األردنية 
لتسجيل األطفال في 

 المدارس
 

 س الخمي – السبت
03:80 – 03:80 

 
 ضابط االرتباط:

 تغريد فريج
  0773545778خلوي: 

tfraij@savethechi
ldren.org.jo   

 
 الخط الساخن:

7220277770  
767777200  
767777000 

 
 
 

 
 الدولية لإلغاثةاللجنة 
 الخميس –األحد 

03:80 – 07:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 لبنى جرار

 0773077778خلوي: 
Lubna.jarrar@rescu

e.org  
 

 سيتنور علي
 0774447700خلوي: 

SitNour.Ali@rescue.
org  

 
 

 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين 
 الخميس -األحد 

03:00 – 03:80  
 

 ضابط االرتباط:
 إيمان العزب

  0777770733خلوي: 
alazabe@unhcr.org  

 
خط الحماية المناوب: 

0773354838  
  

وخالل العطل بعد ساعات الدوام 
 األسبوعية

 
: الساخن خط الحماية

0777007075 
 

بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، قم 
باإلبالغ عن أصحاب العمل 

المتورطين إلى وحدة عمالة 
 األطفال في وزارة العمل

 
 ضابط االرتباط:

 
 شيرين الطيب

  0777337338خلوي: 
Altaeib_shereen@hot

mail.com 
Altaeib_shereen@yah

oo.com  
 

 
المفوضية اإلحالة بداية إلى 

السامية لألمم المتحدة لشؤون 
 الالجئين 

 الخميس -األحد 
03:00 – 03:80  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 إيمان العزب

  0777770733خلوي: 
alazabe@unhcr.org  

 
المناوب:  الحمايةخط 

0773354838  
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعية:

 
الساخن: الحماية الخط 

0777007075 
 

األطفال  – اللجنة الدولية لإلغاثة
 غير المصحوبين

 الخميس –األحد 
03:80 – 07:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 لبنى جرار
 0773077778خلوي: 

Lubna.jarrar@rescue.org  
 

 سيتنور علي
 0774447700خلوي: 

 
 – هانديكاب انترناشيونال

تزويد المعينات الحركية 
وخدمات إعادة التأهيل 

 واإلرشاد األسري
 الخميس –األحد 

03:80 – 07:00  
 

  0737773877خلوي: 
Dvfp.intake.irbid@

gmail.com  
 

المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين 

 الخميس -األحد 
03:00 – 03:80  

 
 ضابط االرتباط: 

 أميرة فرج
  0777777377خلوي: 

faraj@unhcr.org  
 

مكتب المساعدة للمفوضية: 
3307050 (04) 

 

 
المفوضية السامية لألمم 
  المتحدة لشؤون الالجئين

 الخميس –األحد 
03:00 – 03:80 

 
 إيمان العزب

خلوي: 
0777770733  

alazabe@unhcr.
org 

 
خط الطوارئ الخاص 

بحاالت االحتجاز: 
0774757700 

 
بعد ساعات الدوام 

 وخالل العطل األسبوعية
 

: الساخن خط الحماية
0777007075 

 
تقوم المفوضية بإحالة 
الالجئين لتلقي خدمات 

التمثيل القانوني من قبل 
 نقابة المحامين األردنيين 
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 SitNour.Ali@rescue.org  
 

األطفال  – مؤسسة نور الحسين
  المنفصلين عن ذويهم

 
 ضابط االرتباط:

 دببيخلود 
هاتف الخدمة المناوب: 

0777803030  
 

 دعاء العمري
 0773573775خلوي: 

 
 

 الخدمات أدناه في الحاالت التالية:قم باإلحالة إلى 
 رغبة الطفل / مقدم الرعاية في الحصول على خدمات الحماية والخدمات القانونية والشرطية .0
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرين .7
 ألن اإلحالة تصب في مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالية: .3

  خدمات الحماية/الشرطة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/إدارة حماية األسرة(وجود مخاطر فورية تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب 
 )وجود مخاطر فورية تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
 و القوات المسلحة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرية أو الطوعية لحاالت األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة أ

 الالجئين(
 )اإلهمال الشديد )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / إدارة حماية األسرة 
  الالجئين(االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية من قبل العاملين في المجال اإلنساني )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين( للطفل التي تتطلب تحديد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 احرص دائمًا على تقييم النتائج التي تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 

 الحماية – الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
  03:37 – 76:77الخميس  –األحد 

  alazabe@unhcr.org 7227720763إيمان العزب: 
 

 7273370363خط الخدمة المناوب: 
 

  بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعية
  7272077077خط الحماية الساخن: 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعايةحاالت العنف الجنسي والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماية األسرة 

لدى  من خالل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إحالة الالجئين من األطفال / مقدمي الرعايةحماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًاالحصول على موافقتهم 

 
 ساعة  77أوقات الدوام: 
 700الخط الساخن: 

  familypd@accessme.com.jo( 77) 0733300: هاتف: فرع الرمثا
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 إلى الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة 
 

 

الخدمات النفسية االجتماعية  الرعاية الصحية
لحاالت حماية الطفل / إدارة 

 الحاالت

الخدمات األساسية  الحماية واألمن والعدالة
 األخرى

 1التعليم

الرعاية الصحية  – وزارة الصحة
 األولية 

 
جمعية العون الصحي األردنية 

(JHAS )–  الرعاية الصحية
 األولية 

 
 الخدمة متاحة مرة في األسبوع

 
 ضابط االرتباط:

 فضية عياد
  0733330473خلوي: 

 
 د. عال الطيباوي

 0773004077خلوي: 
pc@jordanhealthaid.org  

 
الصحة  – الهيئة الطبية الدولية

 النفسية
 الخميس –األحد 

07:00 – 04:00  
 

 االرتباط:ضابط 
 ساري الحج

  0773770077خلوي: 
-Sal

haj@internationalmedical
corp.org  

 
فريق وزارة الصحة المتنقل / 

 التطعيم – اليونيسيف
 

 ضابط االرتباط:
 محمد أميري

  0777578438خلوي: 
 

 بثينة الخطيب
 0777040573خلوي: 

 
 
 

 –عناية بصحة األسرة معهد ال
 الخدمات النفسية االجتماعية

 الخميس –األحد 
77:77 – 03:77  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بالل زواتين

  7272367277خلوي: 
 

 تقوى تهتموني
هاتف الخدمة المناوب: 

7273773227  
 

 – اللجنة الدولية لإلغاثة
األطفال غير المصحوبين 

واألطفال الناجين من العنف 
 المبني على النوع االجتماعي

 الخميس –األحد 
77:77 – 02:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 الخطيب ساره
  7273677377خلوي: 

 
 – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية

المساحات الصديقة لألطفال، 
والمساحات الصديقة للشباب، 

فعين، والمساحات الصديقة لليا
 والشبكات المجتمعية

 
 الخميس –األحد 

76:37 – 03:37  
 

 ضابط االرتباط: 
 عبير فليح

  7223700373خلوي: 
Abeer.fleih@savethechil

dren.org  
 
 

المفوضية السامية لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئين

الحماية والتسجيل والخدمات 
 القانونية لالجئين

 الخميس  –األحد 
76:77 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:

 إيمان العزب
  0777770733خلوي: 

alazabe@unhcr.org 
 

خط الخدمة المناوب: 
7273370363  

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعية
الخط الساخن للمفوضية: 

7272077077  
 

  القانونيأرض العون 
 الخميس –األحد 

77:77 – 06:77  
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

 ساعة( 77)
7222362770  

 
 

المفوضية السامية لألمم 
 – لشؤون الالجئينالمتحدة 

التسجيل ودعم األطفال 
واألسر المعرضين للخطر 

من خالل المواد غير 
 الغذائية والمساعدات النقدية

 
 األربعاء –األحد 

76:77 – 03:37  
 

 ضابط االرتباط:
 إسحاقاتماهر 

  7276772737خلوي: 
ishaqat@unhcr.org  

 
 كارلييةجيفري 
 7277767372خلوي: 

carliez@unhcr.org  
 

للمفوضية:  خط المعلومات
3377070 (70) 

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعية
 خط الحماية المناوب:

7273370363 
 
 

مؤسسة إنقاذ الطفل 
)التعليم النظامي(  – األردنية

التوعية والدعم خدمات  –
لتسجيل األطفال في 

 المدارس
 الخميس –السبت 
76:37 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط: تغريد فريج

  7223707723خلوي: 
tfraij@savethechildre

n.org.jo  
 

 الخط الساخن: 
7220277770  

767777200 
767777000 

 
 

                                                                 
 التعريفات: 1

 (.07-0خدمات التعليم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم )الصفوف  التعليم النظامي:
ط بين األنشطة الترفيهية، وتعليم الحساب، وجلسات المهارات الحياتية. هذه األنشطة غير معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وال ترتباألنشطة التعليمية التي تتراوح التعليم غير الرسمي: 

 تحديداً بأي فئة عمرية أو مجموعة مستهدفة.
ة بالتعليم غير النظامي )برنامج لمدة سنتين(. وتشمل فئة الطالب المؤهلين لاللتحاق بالتعليم غير خدمات التعليم المعتمدة التي تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم الخاصالتعليم غير النظامي: 

شاركون سنتين من التعليم غير النظامي، يحصل الم النظامي أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالث سنوات أو الذين لم يلتحقوا قط بالتعليم النظامي في األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر في المدارس الحكومية.
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خدمات  – هانديكاب انترناشيونال
إعادة التأهيل لألشخاص المعوقين 
والمصابين من األطفال والبالغين، 
واألطراف الصناعية، والمقاويم، 

 ومعينات الحركة
 

  7262723377خلوي: 
Dvfp.intake.irbid@gmail.com  

 عبد الرزاق بني هاني
  7223723766خلوي: 

Abdelrazaq.banihani@sa
vethechildren.org  

 
 المالعب – ميرسي كور

 
 ضابط االرتباط:

 أحالم عوامله
  7223777377خلوي: 

a.awamleh@jo.mercycorps.
org  

 
المساعدات الكنسية  مؤسسة
األنشطة النفس  – الفنلندية

 اجتماعية لليافعين
 الخميس –األحد 

77:77 – 02:77  
 

 ضابط االرتباط:
 أيمن نزال

  7223000007خلوي: 
Aiman.nazaal@kua.fi  

 
 – هانديكاب انترناشيونال

المجموعات النفسية االجتماعية 
لألطفال المعوقين/المصابين 

 وأسرهم
 

  7262723377خلوي: 
Dvfp.intake.irbid@gmail.

com  
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  سايبر سيتي –مسار اإلحالة لحاالت حماية الطفل 

 : تحديد حاالت حماية الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )ةيقوم مقدمو الخدمات العام
 حاالت حماية الطفل. تشمل االستجابة الفورية ما يلي:(، أو أفراد المجتمع بتحديد UNRWAالفلسطينيين )

 
 توفير االستجابة اآلمنة التي تتسم بالرعاية 
 احترام السرية ورغبات الطفل/مقدم الرعاية 
 تقديم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
 لطفل/مقدم الرعايةتيسير عملية اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافقة ا 
  ساعة( لألطفال الناجين من العنف الجنسي 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاية الطبية )خالل 
 التشاور مع مدير حاالت حماية الطفل لتحديد المصلحة الفضلى للطفل في الحاالت التي تشكل خطر وشيك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

 التوجه المباشر من قبل الطفل/مقدم
 الرعاية إلى مدير الحاالت

 

 الخطوة الثانية: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال في 
 المدرسة وخارج المدرسة

العنف المبني على النوع 
االجتماعي والموجه ضد 
األطفال بما في ذلك العنف 
الجنسي والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبني على النوع 

 (GBVاالجتماعي )

جميع حاالت حماية الطفل 
األخرى بما في ذلك العنف 
ضد األطفال في األسرة 

 والمجتمع، وعمالة األطفال

األطفال غير المصحوبين 
 والمنفصلين عن ذويهم

األطفال الذين هم في نزاع  األطفال ذوي اإلعاقة
 مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعية والدعم  –األردنية 
 لتسجيل األطفال في

 المدارس
 

 س الخمي – السبت
03:80 – 03:80 

 
 ضابط االرتباط:

 تغريد فريج
  0773545778خلوي: 

tfraij@savethechi
ldren.org.jo   

 
 الخط الساخن:

7220277770  
767777200  
767777000 

 
 المفرق
 0773545778هاتف: 

 

 
 الدولية لإلغاثةاللجنة 
 الخميس –األحد 

03:80 – 07:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 لبنى جرار

 0773077778خلوي: 
Lubna.jarrar@rescu

e.org  
 

 سيتنور علي
 0774447700خلوي: 

SitNour.Ali@rescue.
org  

 
 

 
المفوضية السامية لألمم 

 المتحدة لشؤون الالجئين 
 الخميس -األحد 

03:00 – 03:80  
 

 ضابط االرتباط:
 إيمان العزب

  0777770733خلوي: 
alazabe@unhcr.org  

 
خط الحماية المناوب: 

0773354838  
  

وخالل العطل بعد ساعات الدوام 
 األسبوعية

 
: الساخن خط الحماية

0777007075 
 

بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، 
قم باإلبالغ عن أصحاب العمل 

المتورطين إلى وحدة عمالة 
 األطفال في وزارة العمل

 
 ضابط االرتباط:

 
 شيرين الطيب

  0777337338خلوي: 
Altaeib_shereen@hot

mail.com / 
altaeib_shereen@yah

oo.com 
 

 
المفوضية إلى  أواًلاإلحالة 

السامية لألمم المتحدة لشؤون 
 الالجئين 

 الخميس -األحد 
03:00 – 03:80  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 إيمان العزب

  0777770733خلوي: 
alazabe@unhcr.org  

 
المناوب:  الحمايةخط 

0773354838  
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعية:

 
الساخن: الحماية الخط 

0777007075 
 

 – اللجنة الدولية لإلغاثة
 األطفال غير المصحوبين

 
 ضابط االرتباط: 

 لبنى جرار
 0773077778خلوي: 

Lubna.jarrar@rescue.org  
 

 سيتنور علي
 0774447700خلوي: 

SitNour.Ali@rescue.org  
 
 

 
  – هانديكاب انترناشيونال

 الخميس –األحد 
03:80 – 07:00  

 
  0737773877خلوي: 

Dvfp.intake.irbid@
gmail.com  

 
المفوضية السامية لألمم 

 المتحدة لشؤون الالجئين 
 يومان في األسبوع

03:00 – 03:80  
 

 ضابط االرتباط: 
 منة رنا

  0773337557خلوي: 
manna@unhcr.org  

 
مكتب المساعدة للمفوضية: 

3307050 (04) 
 

 
المفوضية السامية لألمم 

  الالجئينالمتحدة لشؤون 
 الخميس –األحد 

03:00 – 03:80 
 

 إيمان العزب
  0777770733خلوي: 

alazabe@unhcr.org 
 

خط الطوارئ الخاص بحاالت 
 0774757700االحتجاز: 

 
وخالل بعد ساعات الدوام 
 العطل األسبوعية

 
: الساخن خط الحماية

0777007075 
 

تقوم المفوضية بإحالة 
الالجئين لتلقي خدمات التمثيل 

القانوني من قبل نقابة 
 المحامين األردنيين 

  
األمم المتحدة لغوث  وكالة

وتشغيل الالجئين 
 الفلسطينيين

 ساعة 75
 

 ضابط االرتباط:
 شيرين األعرج

 0774357770خلوي: 
araj2@unrwa.org-s.al 
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األطفال  – مؤسسة نور الحسين 
  المنفصلين عن ذويهم

 
 ضابط االرتباط:

 سعيدينقصي 
 

هاتف الخدمة المناوب: 
0733080000  

 
 

 

 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه في الحاالت التالية:
 رغبة الطفل / مقدم الرعاية في الحصول على خدمات الحماية والخدمات القانونية والشرطية .0
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرين .7
 اإلحالة تصب في مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالية: ألن .3

 ة األسرة(وجود مخاطر فورية تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماية/الشرطة )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/إدارة حماي 
  الالجئين(وجود مخاطر فورية تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضية السامية لشؤون 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرية أو الطوعية لحاالت األطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضية السامية ل

 الالجئين(
 )اإلهمال الشديد )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين / إدارة حماية األسرة 
 ل الجنسي واإلساءة الجنسية من قبل العاملين في المجال اإلنساني )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(االستغال 
 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(للطفل التي تتطلب تحديد المصلحة الفضلى  الحاالت( 

 
 اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى احرص دائمًا على تقييم النتائج التي تترتب على مثل هذه

 
 

 الحماية – المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
  03:37 – 76:77الخميس  –األحد 

  alazabe@unhcr.org 7227720763إيمان العزب: 
 

 7273370363المناوب:  الحمايةخط 
 

  بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعية
  7272077077خط الحماية الساخن: 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعايةحاالت العنف الجنسي والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماية األسرة 

لدى  من خالل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الالجئين من األطفال / مقدمي الرعايةإحالة حماية األسرة، بينما ينبغي لمقدمي الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزينة جدعان:  –وعندما يكون األمر ممكنًاالحصول على موافقتهم 

 
 ساعة  77أوقات الدوام: 
 700الخط الساخن: 

  familypd@accessme.com.jo( 77) 0733300: هاتف: فرع الرمثا
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 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

الخدمات النفسية االجتماعية  الرعاية الصحية
لحاالت حماية الطفل / إدارة 

 الحاالت

الخدمات األساسية  الحماية واألمن والعدالة
 األخرى

 1التعليم

جمعية العون الصحي األردنية 
(JHAS ) 

 الخميس –السبت 
07:00 – 04:00 

 
 ضابط االرتباط:

 فضية عياد
  0733330473خلوي: 

 
 د. عال الطيباوي

 0773004077خلوي: 
pc@jordanhealthaid.org  

 
فريق وزارة الصحة المتنقل / 

 التطعيم – اليونيسيف
 

 ضابط االرتباط:
 محمد أميري

  0777578438خلوي: 
 

 بثينة الخطيب
 0777040573خلوي: 

 
خدمات  – هانديكاب انترناشيونال

إعادة التأهيل لألشخاص المعوقين 
والمصابين من األطفال والبالغين، 
واألطراف الصناعية، والمقاويم، 

 ومعينات الحركة
 

  7262723377خلوي: 
Dvfp.intake.irbid@gmail.com  

 –معهد العناية بصحة األسرة 
المساحات الصديقة لألطفال 
 والمساحات الصديقة لليافعين

 الخميس –األحد 
77:77 – 03:77  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بالل زواتين

 7266676226خلوي: 
 

المجموعات  – هانديكاب انترناشيونال
النفسية االجتماعية لألطفال 
 المعوقين/المصابين وأسرهم

 
  7262723377خلوي: 

Dvfp.intake.irbid@gmail.com  
 

المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

الحماية والتسجيل  –
والخدمات القانونية 

 لالجئين
 الخميس  –األحد 
76:77 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:

 إيمان العزب
  0777770733خلوي: 

alazabe@unhcr.org 
 

المناوب:  الحمايةخط 
7273370363  

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعية
الخط الساخن للمفوضية: 

7272077077  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغيل الالجئين 

 الفلسطينيين
 ساعة 77
 

 ضابط االرتباط:
 شيرين األعرج

 7270372777خلوي: 
-s.al

araj2@unrwa.org   
 

  أرض العون القانوني
 الخميس –األحد 
77:77 – 06:77  

 
 ضابط االرتباط:

 محارب سوزان
 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

التسجيل ودعم األطفال  –
واألسر المعرضين 

للخطر من خالل المواد 
غير الغذائية والمساعدات 

 النقدية
 

 األربعاء –األحد 
76:77 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:

 إسحاقاتماهر 
  7276772737خلوي: 

ishaqat@unhcr.org  
 

 جيفري كارليية
 7277767372خلوي: 

carliez@unhcr.org  
 

 خط المعلومات
 للمفوضية: 
3377070 (70) 

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعية
خط الحماية المناوب: 

7273370363 
 
 

  األردنيةمؤسسة إنقاذ الطفل 
 الخميس –السبت 
76:37 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:

 تغريد فريج 
  7223707723خلوي: 

tfraij@savethechildren.org.jo  
 

 الخط الساخن: 
7220277770  
767777200 
767777000 

 
 المفرق
 7223707723هاتف: 

                                                                 
 التعريفات: 1

 (.07-0خدمات التعليم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم )الصفوف  التعليم النظامي:
األنشطة غير معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وال ترتبط  وتعليم الحساب، وجلسات المهارات الحياتية. هذهاألنشطة التعليمية التي تتراوح بين األنشطة الترفيهية، التعليم غير الرسمي: 

 تحديداً بأي فئة عمرية أو مجموعة مستهدفة.
ين لاللتحاق بالتعليم غير ب المؤهلخدمات التعليم المعتمدة التي تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتعليم غير النظامي )برنامج لمدة سنتين(. وتشمل فئة الطالالتعليم غير النظامي: 

عند استكمال سنتين من التعليم غير النظامي، يحصل المشاركون  النظامي أولئك الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالث سنوات أو الذين لم يلتحقوا قط بالتعليم النظامي في األردن.
 على شهادة تعادل الصف العاشر في المدارس الحكومية.
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-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

 ساعة( 77)
7222362770  
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ملخص: 
إجسراءات العمسل املوحسدة املشسرتكة بسن السوكاالت يف حساالت الطسوارئ للوقايسة مسن والتصسدي للعنسف املبني عى 

النسوع االجتامعسي يف األردن

 )SOPs( إجـراءات العمـل املوحـدة: هـذه الوثيقـة هي ملخص إلجـراءات العمل املوحدة املشـركة بن الوكاالت يف حـاالت الطوارئ
وتركـز تحديـدا عـى البالغـن واألطفـال الناجن مـن العنف املبني عـى النوع االجتامعـي املتأثريـن بأزمة الالجئـن يف األردن، وهي 
تلخيـص ملكونـات اجـراءات العمـل املوحـدة املشـركة بـن الـوكاالت للوقايـة مـن والتصـدي للعنـف املبني عـى النـوع االجتامعي 
وحاميـة الطفـل يف األردن. وتركـز هـذه الوثيقـة عـى الالجئـن السـورين ولكنهـا تشـمل أيضـاً العراقيـن وغريهم من سـكان املدن 
واملخيـامت و\أو غريهـا مـن املسـتوطنات والتجمعـات السـكنية. ويجـب أن يسـتخدم هـذا امللخـص جنبـا إىل جنـب مـع النسـخة 

األصليـة مـن إجـراءات العمـل املوحـدة،  وتتوافـق مراجـع هذا املسـتند مـع عناوين الفصـول يف النسـخة الكاملة  .

1. التعريفات والمصطلحات: راجع الفصل االول )التعريفات والمصطلحات(

تعريفات خاصة بالعنف املبني عى النوع االجتامعي

العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي: هـو مصطلح شـامل يتضمـن أي فعل مـؤذي مرتكب ضـد إرادة الفرد يسـتند إىل ما ينسـبه 
املجتمـع مـن فروقـات بـن الذكور واإلنـاث. وتختلف طبيعـة ودرجة األنـواع املحددة من العنـف املبني عى النـوع االجتامعي من 

ثقافـٍة إىل أخـرى ومـن بلـٍد آلخر ومن منطقـٍة ألخرى.

2. المبادئ التوجيهية: ) انظر الفصل الثاني: المبادئ التوجيهية(

املبادئ التوجيهية للعمل مع كافة الناجن:

• ضامن سالمة الناجي/الناجن وأرسهم يف جميع األوقات.	
• احرام رسية األشخاص املترضرين وأرسهم يف جميع األوقات.	
• احرام رغبات وخيارات وحقوق وكرامة الناجن.	
• ضامن عدم التمييز يف كافة التفاعالت مع الناجن وعند تقديم كافة الخدمات.	

مبادئ توجيهية محددة للعمل مع الناجن من األطفال:

• تعزيز مصلحة الطفل الفضى	
• ضامن سالمة الطفل 	
• مواساة الطفل	
• ضامن الرسيّة بشكل مناسب	
• إرشاك الطفل يف عملية صنع القرار	
• معاملة كل طفل بعدل ومساواة )مبدأ عدم التمييز والشمولية(	
• تعزيز مرونة األطفال	

يتعـن عـى جميـع الجهـات الفاعلـة التـي تقابـل أو تتصـل بشـكل مبـارش بالناجـن أن تكـون عـى درايـة باملبـادئ التوجيهيـة وأن 
تضعهـا حيـز التنفيـذ. كـام يتوجـب عليها إدراك مسـئولياتها من حيـث اإلصغاء باهتـامم وإعطـاء املعلومات وتلقـي التدريب حول 

األسـاليب التـي تركز عـى الناجن.
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3. إدارة الحاالت، واإلبالغ، وآليات اإلحالة: )انظر الفصل الثالث: إدارة الحاالت، واإلبالغ، وآليات اإلحالة(

إدارة الحـاالت هـي عمليـة متعـددة االختصاصـات مبنيـة عـى التعـاون املشـرك لتعزيـز جـودة وفعاليـة النتائج، وذلـك من خالل 
التواصـل وتوفـري املـوارد املناسـبة لتلبيـة احتياجـات الناجـن مـن العنف املبنـي عى النـوع االجتامعـي. وتهـدف إدارة الحاالت إىل 
متكـن الناجـن / األطفـال،  واملوكلـن برعايـة الطفـل، إذا كان ذلـك مناسـباً، وذلـك مـن خـالل رفـع مسـتوى الوعـي لديهـم حـول 
الخيـارات املتاحـة أمامهـم للتعامـل مـع املشـكلة، ومسـاعدتهم عـى اتخـاذ قـرارات مسـتنرية حـول ما يجـب القيام به حيـال هذه 

املشكلة.

تستلزم املبادئ األساسية التي تقوم عليها إدارة الحاالت ما يي:

• ضامن كون الناجي)ة( الالعب األسايس يف إدارة الحالة، والتأكد من إرشاكهم يف كافة جوانب التخطيط وتقديم الخدمات	
• احرام رغبات وحقوق وكرامة وقدرة الناجن.	
• تقديم الدعم العاطفي من خالل إظهار مواقف تتسم بالرعاية واالهتامم تجاه الناجن.	
• توفري معلومات واضحة للناجي)ة( / الطفل لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنرية بشأن الخدمات املطلوبة.	
• اإلصغـاء وإنشـاء عالقـات تسـودها األلفـة والثقـة، مـام سيسـهم يف خلـق بيئـة داعمـة يتمكـن فيهـا الناجـي)ة( مـن البـدء يف 	

التعايف.
• ضامن الرسيّة التي تعتر أمراً حاسامً يف حامية سالمة وأمن الناجن ومنع إساءة استخدام املعلومات؛	
• ضامن عدم التمييز من خالل معاملة كافة الناجن بطريقة تحفظ كرامتهم.	
• الحصول عى املوافقة املستنرية من الناجن قبل تبادل أّي معلومات.	

يجـب توفـر املهـارات الالزمـة لـدى مدراء الحاالت إلدارة الحاالت متشـياً مـع املبادئ املذكورة أعـاله. ينبغي أيضـاً أن يكونوا مدركن 
ألدوارهـم ومسـؤولياتهم، كـام يجـب أن يكونـوا قادريـن عـى التعامـل مـع املواقـف الصعبـة التـي تتطلـب مهنيـة عاليـة ومراعـاة 

للثقافـات املختلفة.

يلخص املخطط االنسيايب إلدارة الحاالت الخطوات األساسية للعملية
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الثامن عشر(.الملحق في  اإلحالةاستخدم نموذج  واإلحالة: )الكشف المباشرالعميل لتلقي الخدمة \تعريف الناجي  

وبدء التعامل مع الحالةالمقدمة   
وبناء الثقةالترحيب   

ذنتقديم المعلومات حول الخدمات والحصول على اإل  

 ؟عملك هل الحالة ضمن نطاقك
 

.األوليالتقييم   
الخدمات النفسية العميل )الصحة, \تقييم وضع واحتياجات الناجي

 , والسالمة والعدالة(.االجتماعية

 تخطيط الحالة:
 تحديد االحتياجات ووضع خطة لتقديم الرعاية والعالج

 و "متى"ماذا قرر من " سيفعل" 

 خطة الحالةتنفيذ 
 

 (.اإلحاالتالعميل بالمصادر ) على سبيل المثال: \ربط الناجي

لنفسية توفير التدخالت المباشرة ) على سبيل المثال: التدخالت ا
 االجتماعية(.

 متابعة الحالة:
 

 هل تم تحقيق األهداف؟

 العميل المزيد من المساعدة؟\هل تتطلب حالة الناجي

 الحالة : إغالق
العميل من نطاق الخدمة, استخدم نموذج حماية \خروج الناجي

 العميل طفاًل.\كان الناجي إذا 71إغالق الحالة في الملحق  –الطفل 
 

 خطة الحالة المنقحة نفذ 

تقييم احتياجات  إعادة
العميل وتحديد \الناجي

العوائق التي تحول دون 
ية تحقيق أهداف الرعا

 والعالج.

 :المقدمة تقييم الخدمات
ميل والتغذية الراجعة استبيان رضى الع

 لمشرف الحالة.

 نوعحاالت العنف المبني على ال
 االجتماعي

 :الناجون البالغون 
 –استكمل نموذج التناول والتقييم 

كان معتمدا لدى  إذا) 7الملحق 
  منظمتك(.

 
 

العميل طفاًل, \كان الناجي إذا
تحديد والحالة تتطابق مع معايير 

ارجع  (BIDالمصلحة الفضلى )
هيئة المنسقين في  إلى

(UNHCR باستخدام نموذج )
BID  71الملحق 

 
 

العميل, \موافقة الناجي في حال
الخدمة  باإلحالة إلى مقدم

المناسب   ) بما في ذلك ادارة 
الحاالت في المنظمات االخرى(. 

 IA اإلحالةاستخدم نموذج 
   الثامن عشر.الملحق 

 حاالت حماية الطفل:
استكمل نموذج تقييم 

الملحق  –المصلحة الفضلى 
أنظر إجراءات العمل ) 1

الموحدة لألطفال غير 
المصحوبين والمنفصلين عن 

 (.ذويهم(

 نعم
 

 نعم
 

 ال
 

 نعم
 

 ال
 

 ال
 

 1الملحق -استكمل نموذج تقييم المصلحة الفضلى: الناجون من األطفال
 كان معتمدا لدى منظمتك(. إذا) 7الملحق  - التناول والتقييمونموذج 

 
 

المخطط االنسيابي إلدارة الحاالت – حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل 
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إدارة الحاالتاملنظمة

)IRC( الناجون البالغون والناجون األطفالاللجنة الدولية لإلغاثة
  )JWUUPP ( الناجون البالغون اتحاد املرأة األردنية / أن بونت بري

 )IMC( الناجون األطفال الهيئة الطبية الدولية
)JRF( الناجون األطفال مؤسسة نهر األردن

)IFH(  الناجون البالغون معهد العناية بصحة األرسة
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن 

)UNHCR(

الناجون البالغون والناجون األطفال

4. التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي: )انظر الفصل الرابع: التصدي للعنف المبني على النوع(.

يتطلـب التصـدي الفعـال للعنـف املبنـي عـى النـوع  نهجا متعـدد القطاعـات. وقد تم ايضـاح املسـؤوليات املحددة لـكل قطاع يف 
النسـخة الكاملـة إلجـراءات العمـل املوحـدة وكذلـك مسـارات اإلحالـة املالمئـة للتصـدي للعنـف املبنـي عـى النوع كـام يف امللحق 

السادس.

املنظمةالقطاع

لجنــة اإلغاثــة الدوليــة , جمعيــة العــون الصحــي األردنيــة, معهــد العنايــة بصحــة األرسة, الصحي\الطبي

جمعيــة أمــان, وزارة الصحــة 
الهيئــة الطبيــة الدوليــة, مؤسســة إنقــاذ الطفــل الدوليــة, معهــد العنايــة بصحــة األرسة/النفيس االجتامعي

ــر  ــة, مؤسســة نه ــرأة األردني ــت بري/اتحــاد امل ــم املتحــدة للســكان ان بون ــدوق األم صن

ــه بنــت األزور  ــا التعذيــب, جمعيــة خول األردن, مركــز ضحاي

إدارة حاميــة األرسة، املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن، وزارة التنميــة األمن\األمان

االجتامعيــة، اتحــاد املــرأة األردنيــة
املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن، أرض العــون القانــوين، اتحــاد املــرأة األردنية/انــب القانون\العدالة

ونــت بــري، جمعيــة خولــه بنــت األزور
لشــؤون املواد غري الغذائيةالخدمات االساسية االخرى املتحــدة  لألمــم  الســامية  املفوضيــة 

ــة،  ــة، كــري الدولي ــة الدوليــة لإلغاث الالجئــن، اللجن

اللجنــة الدوليــة ملســاعدة الالجئــن،
لشــؤون املساعدات النقدية املتحــدة  لألمــم  الســامية  املفوضيــة 

ــة ــري الدولي ــة، ك ــة لإلغاث ــة الدولي ــن، اللجن الالجئ

التدريــب  الحياتيــة,  املهــارات   

ــدة للدخــل املهنــي، املشــاريع املول

ان بونــت بري/اتحــاد املــرأة األردنيــة، جمعيــة 

خولــه بنــت األزور
مؤسسة إنقاذ الطفل الدوليةالتعليم

كويست سكوب, جمعية خوله بنت األزورالتعليم غري الرسمي
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5. الوقاية:  )انظر الفصل الخامس: الوقاية(

تعتـر جميـع الجهـات اإلنسـانية الفاعلة مسـئولة عـن الوقاية من العنـف املبني عى النـوع االجتامعي، وال يقتـرص األمر فقط عى 
األطـراف املوقعـة عى وثيقـة إجراءات العمـل املوحدة هذه.

ميكـن الحصـول عـى معلومـات مفصلـة حول تدابري الوقايـة لكل قطاع من املبـادئ التوجيهيـة للجنة الدامئة املشـركة بن الوكاالت 
.)IASC, 2005( الخاصـة بالعنـف املبني عى النـوع االجتامعي

عـى الرغـم مـن إدراج كل مـن الوقاية والتصدي يف قسـمن منفصلن ضمن “إجراءات العمل املوحدة” هذه، إال أن كليهام نشـاطن 
مرابطـن. فالعديـد مـن عنـارص التصـدي للعنـف املبنـي عـى النـوع اإلجتامعـي وحاميـة الطفل هـي أيضا تدابـري وقائية. تسـتلزم 
الوقايـة العمـل عـى مسـتويات مختلفـة مـن املجتمـع لتحقيـق التغيـري االجتامعـي وتنفيـذ التدخـالت املسـتهدفة مـع مجموعات 
محـددة. وتشـمل الوقايـة أيضـا نهـج أكـر عموميـة بالنسـبة للسـكان ككل )مثـل الحمـالت، ورسـائل وسـائل اإلعـالم الجامهرييـة 

وغريهـا مـن مبـادرات التوعية(.

6. التوثيق والبيانات والرصد: ) انظر الفصل الثامن: التوثيق والبيانات والرصد(

 )GBV IMS( تبـادل البيانـات غـري املعرّفـة: سـيتم اختبـار نظـام إدارة املعلومـات لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي
يف عـدة مواقـع يف األردن. وسـيتم إعـداد بروتوكـول تبـادل املعلومـات لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي بالرشاكة مع 
وكاالت جمـع البيانـات لتوجيـه عمليـة جمـع البيانـات بطريقـة آمنـة ورسيّـة وأخالقيّـة، وتحليـل واسـتخدام بيانـات نظـام إدارة 

املعلومـات لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي  )البيانـات اإلحصائيـة غـري املعرّفـة(. 

اإلحـاالت وتبـادل املعلومـات لتقديـم الخدمـة: منظـامت إدارة الحـاالت هي املسـئولة عن توثيق حـاالت العنف املبنـي عى النوع 
اجتامعـي. وتتضمـن إجـراءات العمـل املوحـدة هـذه منـاذج التنـاول واإلحالـة واملوافقـة السـتخدامها من قبـل املنظامت الرئيسـية 
عنـد اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي، )أنظـر امللحـق األول والثالـث والرابـع(. ويسـتخدم العاملـون يف 
املجـال الطبـي منـوذج تنـاول وتقييـم الحالـة يف امللحـق الثاين، علامً بـأن هذه النامذج تُسـتخدم فقـط من قبل املنظـامت املختصة. 
تشـمل منـاذج التنـاول معلومـات رسيـة وحساسـة للغايـة، وال ميكـن تبـادل هـذه املعلومات مـع اآلخريـن إال ضمن ظـروف معينة 
)أنظـر القسـم حـول املوافقـة وتبـادل املعلومـات. هـذا ويجـب حفـظ النـامذج يف ملفـات مغلقـة حيـث ال ينبغـي تبادلها بشـكل 

مبـارش أبداً.

7. التنسيق: )انظر الفصل التاسع: التنسيق(

ويف األردن، تعمـل مجموعـات العمـل الفرعيـة للعنـف املبنـي عـى النوع االجتامعـي كهيئة تنسـيقية تهدف إىل تعزيـز الوقاية من 
والتصـدي ملسـائل حاميـة الطفـل والعنـف املبنـي عى النـوع االجتامعي يف حـاالت الطوارئ، مـع الركيز عى الالجئن السـورين يف 

املخيـامت واملجتمعـات املُضيفـة، مبـا يف ذلك سـكان البلد املُضيـف وغريهم )مثـل العراقين( املتأثريـن باألزمة.
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ملخص: 
إجسراءات العمسل املوحسدة املشسرتكة بسن السوكاالت يف حساالت الطسوارئ للوقايسة مسن والتصسدي للعنسف املبني عى 

النسوع االجتامعسي يف األردن

هـذه الوثيقـة هـي ملخـص ملحـاور حاميـة الطفل الـواردة يف إجـراءات العمـل املوحدة املشـركة بن الـوكاالت والتي تركـز تحديدا 
عـى حاميـة األطفـال املترضريـن جراء أزمـة الالجئن يف األردن. تتطـرق إجراءات العمل املوحدة املشـركة بن الوكاالت إىل املسـائل 

املتعلقـة بالوقايـة مـن والتصـدي لحـاالت العنف املبنـي عى النـوع االجتامعي وحامية الطفـل يف األردن.
وتركـز عـى الالجئـن السـورين وكذلك تشـمل العراقيـن والذين يقيمـون يف املخيامت واملجتمعـات الحرضية أو أماكن االسـتيطان/
مراكـز التجمعـات. ينبغـي اسـتخدام هـذه الوثيقـة جنبـاً إىل جنـب مـع النسـخة الكاملـة مـن إجـراءات العمـل املوحـدة. تتوافـق 

العناويـن يف هـذا امللخـص مـع عناويـن الفصـول يف النسـخة الكاملة.  

1. التعريفات والمصطلحات: راجع الفصل االول )التعريفات والمصطلحات(

 حامية الطفل: هي الوقاية من والتصدي لإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف ضد األطفال يف حاالت الطوارئ.

2. المبادئ التوجيهية: ) انظر الفصل الثاني: المبادئ التوجيهية(

املبادئ التوجيهية لحامية الطفل لكافة اإلجراءات

• تجنب تعريض األشخاص ملزيد من األذى نتيجة ألفعالك؛	
• ضامن حصول األشخاص عى املساعدة بشكل غري منحاز؛	
• حامية األشخاص من اإلساءة الجسدية والنفسية الناتجة عن العنف واإلكراه؛	
• مساعدة األشخاص عى املطالبة بحقوقهم، والوصول إىل سبل العالج املتاحة والتعايف من آثار االعتداء/ العنف؛	
• تعزيز نظم حامية الطفل؛	
• تعزيز مرونة األطفال يف مجال العمل اإلنساين.	

3. إدارة الحاالت، واإلبالغ، وآليات اإلحالة: )انظر الفصل الثالث: إدارة الحاالت، واإلبالغ، وآليات اإلحالة(

إدارة الحـاالت هـي عمليـة متعـددة االختصاصـات مبنيـة عـى التعـاون املشـرك لتعزيـز جـودة وفعاليـة النتائج، وذلـك من خالل 
التواصـل وتوفـري املـوارد املناسـبة لتلبيـة احتياجات الطفـل. تهدف إدارة الحاالت إىل متكـن الطفل،  واملوكلن برعايتـه، إذا كان ذلك 
مناسـباً، وذلـك مـن خـالل رفع مسـتوى الوعي لديهم حول الخيـارات املتاحة أمامهم للتعامل مع املشـكلة، ومسـاعدتهم عى اتخاذ 
قـرارات مسـتنرية حـول مـا يجـب القيام بـه حيال هذه املشـكلة. تسـتلزم املبادئ األساسـية التي تقـوم عليها إدارة الحـاالت ما يي:

مبادئ توجيهية محددة للعمل مع حاالت حامية األطفال:

• تعزيز مصلحة الطفل الفضى؛	
• ضامن سالمة الطفل؛ 	
• توفري الدعم العاطفي للطفل؛ 	
• ضامن الرسيّة بشكل مناسب؛	
• إرشاك الطفل / املوكل برعايته يف عملية صنع القرار؛	
• معاملة كل طفل بعدل ومساواة )مبدأ عدم التمييز والشمولية(؛ 	
• تعزيز مرونة األطفال.	
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إضافة إىل ذلك, يتوجب عى مدراء الحاالت ما يي:

• اإلصغاء وإنشاء عالقات تسودها األلفة والثقة، مام سيسهم يف خلق بيئة داعمة مُتَّكن الطفل من البدء يف التعايف؛	
• ضـامن أن يكـون الطفـل /املـوكل برعايتـه الالعـب األسـايس يف إدارة الحالـة والتأكـد مـن إرشاكهـم يف كافـة جوانـب التخطيط 	

الخدمات؛ وتقديـم 
• الحصول عى املوافقة املستنرية من الناجن / األطفال قبل تبادل أّي معلومات؛	
• توفري معلومات واضحة للطفل / املوكل برعايته لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنرية. 	

ر املهـارات الالزمـة لـدى مدراء الحاالت إلدارة الحاالت متشـياً مع املبادئ املذكـورة أعاله. ينبغي أيضـاً أن يكونوا مدركن  ينبغـي تََوفُـّ
ألدوارهـم ومسـؤولياتهم، وأن يكونـوا قادريـن عـى التعامـل مـع املواقـف الصعبـة التـي تتطلـب مهنيـة عاليـة ومراعـاة للثقافـات 

املختلفة.

يلخص املخطط االنسيايب إلدارة الحاالت الخطوات األساسية للعملية:
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الثامن عشر(.الملحق في  اإلحالةاستخدم نموذج  واإلحالة: )الكشف المباشرالعميل لتلقي الخدمة \تعريف الناجي  

وبدء التعامل مع الحالةالمقدمة   
وبناء الثقةالترحيب   

ذنتقديم المعلومات حول الخدمات والحصول على اإل  

 ؟عملك هل الحالة ضمن نطاقك
 

.األوليالتقييم   
الخدمات النفسية العميل )الصحة, \تقييم وضع واحتياجات الناجي

 , والسالمة والعدالة(.االجتماعية

 تخطيط الحالة:
 تحديد االحتياجات ووضع خطة لتقديم الرعاية والعالج

 و "متى"ماذا قرر من " سيفعل" 

 خطة الحالةتنفيذ 
 

 (.اإلحاالتالعميل بالمصادر ) على سبيل المثال: \ربط الناجي

لنفسية توفير التدخالت المباشرة ) على سبيل المثال: التدخالت ا
 االجتماعية(.

 متابعة الحالة:
 

 هل تم تحقيق األهداف؟

 العميل المزيد من المساعدة؟\هل تتطلب حالة الناجي

 الحالة : إغالق
العميل من نطاق الخدمة, استخدم نموذج حماية \خروج الناجي

 العميل طفاًل.\كان الناجي إذا 71إغالق الحالة في الملحق  –الطفل 
 

 خطة الحالة المنقحة نفذ 

تقييم احتياجات  إعادة
العميل وتحديد \الناجي

العوائق التي تحول دون 
ية تحقيق أهداف الرعا

 والعالج.

 :المقدمة تقييم الخدمات
ميل والتغذية الراجعة استبيان رضى الع

 لمشرف الحالة.

 نوعحاالت العنف المبني على ال
 االجتماعي

 :الناجون البالغون 
 –استكمل نموذج التناول والتقييم 

كان معتمدا لدى  إذا) 7الملحق 
  منظمتك(.

 
 

العميل طفاًل, \كان الناجي إذا
تحديد والحالة تتطابق مع معايير 

ارجع  (BIDالمصلحة الفضلى )
هيئة المنسقين في  إلى

(UNHCR باستخدام نموذج )
BID  71الملحق 

 
 

العميل, \موافقة الناجي في حال
الخدمة  باإلحالة إلى مقدم

المناسب   ) بما في ذلك ادارة 
الحاالت في المنظمات االخرى(. 

 IA اإلحالةاستخدم نموذج 
   الثامن عشر.الملحق 

 حاالت حماية الطفل:
استكمل نموذج تقييم 

الملحق  –المصلحة الفضلى 
أنظر إجراءات العمل ) 1

الموحدة لألطفال غير 
المصحوبين والمنفصلين عن 

 (.ذويهم(

 نعم
 

 نعم
 

 ال
 

 نعم
 

 ال
 

 ال
 

 1الملحق -استكمل نموذج تقييم المصلحة الفضلى: الناجون من األطفال
 كان معتمدا لدى منظمتك(. إذا) 7الملحق  - التناول والتقييمونموذج 

 
 

المخطط االنسيابي إلدارة الحاالت – حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل 
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إدارة الحالة املنظمة

إدارة حــاالت حاميــة الطفــل مبــا يف ذلــك األطفــال الناجن 

مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعي 

)IMC( الهيئة الطبية الدولية

حاميــة الطفــل مبــا يف ذلــك األطفــال الناجــن مــن العنــف 

املبنــي عــى النــوع االجتامعي

)IRC( اللجنة الدولية لإلغاثة

حامية الطفل مبا يف ذلك األطفال الناجن من العنف 

املبني عى النوع االجتامعي

)JRF( مؤسسة نهر األردن

حامية الطفل مبا يف ذلك األطفال الناجن من العنف 

املبني عى النوع االجتامعي

)UNHCR( املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن

حاميــة الطفــل مبــا يف ذلــك األطفــال الناجــن مــن العنــف 

املبنــي عــى النــوع االجتامعي

)TdH( منظمة أرض البرش

األطفال املنفصلن عن ذويهم )NHF( مؤسسة نور الحسن

4. التصدي لمسائل حماية الطفل: ) انظر الفصل الخامس: التصدي لمسائل حماية الطفل(

تبن الجداول أدناه خدمات حامية الطفل الرئيسية املقدمة من قبل املنظامت:

1-4 خدمات حامية الطفل املجتمعية  وخدمات الدعم النفي االجتامعي والصحة النفسية.

املنظمة الخدمة
مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، اليونيسيف  لجان حامية الطفل

مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، مؤسسة إنقاذ الطفل األردنية، منظمة 

أرض البرش، الهيئة الطبية الدولية، جمعية املركز اإلسالمي الخريية، 

اتحاد املرأة األردنية، مؤسسة نهر األردن، الهالل األحمر األردين 

)JRC(، مرييس كور، املنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية )IRD(، مركز 

التوعية واإلرشاد األرسي، مؤسسة نور الحسن، معهد امللكة زين 

الرشف للتنمية )Zenid(، كري انرناشيونال، مركز األمرية سلمى، 

جمعية خوله بنت األزور، الشعاع لتنمية املرأة والطفل 

املساحات الصديقة للطفل،  والخدمات النفسية 

االجتامعية لألطفال املرتكزة عى املجتمع / خدمات 

حامية الطفل1

اللجنة الدولية لإلغاثة، مركز والتوعية واإلرشاد األرسي، مؤسسة نهر 

األردن، الهالل األحمر األردين، مؤسسة نور الحسن، منظمة ضحايا 

التعذيب، إدارة حامية األرسة، معهد امللكة زين الرشف للتنمية 

)Zenid(، هيئة الخدمة اليسوعية لالجئن، الهيئة الطبية الدولية، 

هانديكاب انرناشيونال 

خدمات اإلرشاد / مجموعات الدعم2

الهيئة الطبية الدولية، منظمة ضحايا التعذيب، وزارة الصحة / 

منظمة الصحة العاملية

خدمات الصحة النفسية اإلكلينيكية
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2-4 الخدمات األمنية والقانونية والرشطية والقضائية لألطفال الناجن من العنف واإلهامل ممن هم يف نزاع مع القانون:

املنظمة الخدمة

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، إدارة حامية األرسة خطوط الحامية الساخنة

أرض – العون القانوين )لالجئن(، 

ميزان )لغري الالجئن(

العون القانوين

ــن  ــة املحام ــن/ نقاب ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس املفوضي

ــة  ــة أوالً إىل املفوضي ــن )ينبغــي اإلحال ــوين لالجئ ــن – العــون القان األردني

ــن( ــم املتحــدة لشــؤون الالجئ الســامية لألم

التمثيل القانوين

إدارة حامية األرسة  الرشطــة والخدمــات متعــددة القطاعــات للعنــف 

األرسي والعنــف الجنــيس
إدارة رشطــة األحــداث )شــامل عــامن والزعــري(، املراكــز األمنيــة )يف 

ــرى( ــق األخ املناط

مــع  نــزاع  الذيــن هــم يف  لألطفــال  الرشطــة 

القانــون

دار األمــان / مؤسســة نهــر األردن )لألطفــال دون ســن 13؛ يتــم الدخــول 

عــن طريــق إدارة حاميــة األرسة(

وزارة التنمية االجتامعية )للفتيات املراهقات والنساء(

مراكز اإليواء

محكمة الجنايات )للحاالت الجنائية(

محكمــة األحــداث / قــايض األحــداث )لألطفــال الذيــن هــم يف نــزاع مــع 

القانــون والذيــن بحاجــة إىل حاميــة خاصــة(

املحكمة الرشعية )الرعاية، الطالق، الوصاية القانونية، الخ ...(

اإلجراءات القضائية

3-4 تسجيل املواليد والخدمات األساسية األخرى:  

املنظمة الخدمة

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن  معلومات عن الخدمات

دائرة األحوال الشخصية إصدار شهادات امليالد

للمزيـد عـن مـزودي خدمـات الصحـة والتعليـم واملواد غـري الغذائية واملأوى وسـبل العيـش واملسـاعدات النقدية واملـواد الغذائية 
والوقـود واملـاء )انظـر الفصل الخامـس :الخدمات األساسـية األخرى(.
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4-4   إجراءات محددة ملسائل حامية الطفل:

يوضـح القسـم 2-5 إجـراءات محددة للعنف الجسـدي، والعنف املـدريس، وعاملة األطفال، واألطفال املرتبطن بالجامعات املسـلحة 
أو بالقـوات املسـلحة، واالتجـار باألطفـال،. وتـم توضيـح اإلجـراءات املحـددة للعنـف املبني عى النـوع االجتامعي ضـد األطفال مبا 
يف ذلـك الـزواج املبكـر يف الفصـل الرابـع: التصـدي للعنـف املبني عـى النوع االجتامعـي. أما بالنسـبة لإلجراءات املتعلقـة باألطفال 
املنفصلـن عـن ذويهـم وغـري املصحوبـن فيمكـن االطـالع عليهـا يف إجـراءات العمـل املوحـدة لألطفـال املنفصلن عـن ذويهم وغري 

املصحوبن.

5. الوقاية:  )انظر الفصل السادس: الوقاية(
 

تعتـر جميـع الجهـات اإلنسـانية الفاعلة مسـئولة عـن الوقاية من العنف، واإلهامل، واإلسـاءة، واسـتغالل األطفـال، وال يقترص األمر  
فقـط عـى األطـراف يف إجراءات العمـل املوحدة هذه.

عـى الرغـم مـن إدراج كل مـن الوقايـة والتصـدي يف قسـمن منفصلـن ضمـن “إجـراءات العمـل املوحـدة” هـذه، إال أن كالهـام 
نشـاطن مرابطـن. فالعديـد مـن عنـارص التصـدي ملسـائل حاميـة الطفـل هـي أيضـا تدابـري وقائيـة. تسـتلزم الوقايـة العمـل عـى 
مسـتويات مختلفـة مـن املجتمـع لتحقيـق التغيـري االجتامعـي وتنفيـذ التدخـالت املسـتهدفة مـع مجموعـات محـددة. وتشـمل 
الوقايـة اإلجـراءات املتخـذة مـن قبـل بقيـة القطاعـات وتعبئـة املجتمعـات للوقايـة مـن العنـف ضـد األطفـال. وتشـمل الخدمات 

الوقائيـة أيضـا الوقايـة املبكـرة يف الحـاالت التـي يكـون فيهـا األطفـال معرضـون لخطـر العنـف واإلسـاءة واالسـتغالل.

6. التوثيق والبيانات والرصد: )انظر الفصل الثامن: التوثيق والبيانات والرصد(

توثيق حامية الطفل: تستخدم النامذج التالية املشركة بن الوكاالت يف حاالت حامية األطفال:

•  منوذج تقييم املصلحة الفضى )BIA( الستخدامه عند تحديد حاالت حامية الطفل )أنظر امللحق التاسع(.	
•  نظـام إدارة املعلومـات لحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي )GBVIMS( – منـوذج التنـاول والتقييـم النفـيس 	

االجتامعـي )انظـر امللحـق األول( السـتخدامه يف حـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعـي ضـد األطفـال. 
• منـوذج اإلحـاالت املشـرك بـن الـوكاالت )امللحـق الثامـن عـرش( إلحالة حـاالت حاميـة الطفل )غري حـاالت العنـف املبني عى 	

النـوع( مـن وإىل الخدمـات العامة.
• منـوذج إحـاالت العنـف املبنـي عـى النـوع االجتامعي املشـرك بن الـوكاالت ويسـتخدم إلحالـة األطفـال الناجون مـن العنف 	

املبنـي عـى النـوع االجتامعـي مـن وإىل الخدمات العامـة. )امللحـق الثالث(.

يجـري العمـل حاليـاً عـى نظـام إدارة املعلومـات لحـاالت حامية الطفل من قبـل املنظامت غـري الحكومية الفاعلـة يف مجال حامية 
الطفـل. وهنـاك أيضـاً نظـم أخـرى إلدارة معلومات حامية الطفل منهـا نظام بروغريس )ProGress( املسـتخدم مـن قبل املفوضية 

السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئن ونظـام تتبع الحـاالت الوطني األردين.

7. التنسيق: )انظر الفصل التاسع: التنسيق(

يف األردن، تعمـل مجموعـة العمـل الفرعيـة لحاميـة الطفـل كهيئة تنسـيقية تهـدف إىل تعزيز الوقايـة من والتصـدي لقضايا حامية 
الطفـل يف حـاالت الطـوارئ، مـع الركيـز عى الالجئن السـورين يف املخيامت واملجتمعـات املُضيفة، مبا يف ذلك سـكان البلد املُضيف 

وغريهـم )مثل العراقيـن( املتأثرين باألزمة.
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