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والعنف األسري
اإلجتماعي
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[المقدمة]
تم تطوير الدليل التدريبي على االجراءات الوطنية الموحدة للوقاية واالس���تجابة لحاالت العنف في االردن «العنف المبنى على
النوع االجتماعي ،العنف االسري ،وحماية الطفل» من قبل المجلس الوطني لشؤون االسرة عام  2018وبالشراكة مع منظمات
االمم المتحدة (منظمة االمم المتحدة للطفولة /اليونيس���ف  ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،صندوق
االمم المتحدة للسكان) ،والمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ومجموعات العمل الفرعية
(العن���ف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل) وتحت إش���راف الفريق الوطني لحماية األس���رة من العنف ،ليكون اداة
تدريبية بين يدي كافة المؤسس���ات مقدمة الخدمة لحاالت العنف لتعزيز المعرفة والمواقف والمهارات الالزمة لدى العاملين
لديها في اس���تخدام منهجيات العمل المعتمدة في التعامل مع حاالت العنف بما يس���هم في الوصول الى فهم مش���ترك
ومنهجيات عمل موحدة ومفعلة لكيفية التعامل مع الحاالت على المستوى الوطني.
ويستخدم الدليل كموجه للمدربين في التدريب على االجراءات الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في االردن
من خالل توفير مرجعية علمية وعملية مفيده في تحضير االنشطة واالستفادة من منهجيات التدريب وارواق العمل بما فيها
الخطوات والمراحل المتسلس���لة لتنفيذ البرنامج التدريبي حول اجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالس���تجابة لحاالت
العنف في االردن .
ويتضم���ن الدليل التدريب���ي الجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالس���تجابة لحاالت العنف ف���ي االردن جزئين مترابطين
ومتكاملين لتدريب العاملين مع حاالت العنف :
الج���زء االول  :الدليل التدريبي للسياس���ات والمب���ادئ التوجيهية لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف االس���ري
وحماية الطفل .
الجزء الثاني  :الدليل التدريبي الجراءات التعامل مع حاالت العنف .
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القواعد العامة الستخدام هذا الدليل
‐ ‐ينصح بتطبيق هذا الدليل بإتباع االساليب واإلجراءات الموضحة ،لكن يترك المجال للمدربين بالتعديالت التي يرونها مناسبة
لتحقيق الهدف التدريبي شريطة تدوين هذه التعديالت بالكامل.
‐ ‐تطبيق اسس تعلم الكبار التي تقر انهم لديهم خبرات في هذا المجال  ،وينصح باالستفادة منها خالل عملية التدريب
والتعلم  ،من خالل اشراكهم في تقديم المعلومات عن طريق األسئلة الموجهة ومجموعات العمل النقاشية والعروض
التقديمية.
‐ ‐يقوم المدرب/المدربة أو من يساعده بتدوين المعلومات الالزمة لتطوير الدليل التي يمكن استنتاجها من خالل األداء
والمناقشة.
‐ ‐االلتزام بتعبئة النماذج بشكل دقيق وتفصيلي واالهتمام بالمعلومات مع توضيح اهميتها في إدارة الحالة بالجودة العالية.
‐ ‐ينصح المدرب/المدربة بتحضير تمارين كسر جمود مختلفة تناسب الفئة المستهدفة.

قواعد استخدام البطاقات الملونة:
‐ ‐فكرة واحدة على البطاقة الواحدة.
‐ ‐ما ال يزيد عن ثالثة أسطر للبطاقة الواحدة.
‐ ‐الكتابة بخط واضح ومقروء عن بعد.
‐ ‐استخدام القلم العريض لون أسود أو أزرق.
‐ ‐استخدام لون بطاقات موحد لكل موضوع  /أو لكل مجموعة.

تمارين المراجعة
المراجعة اليومية هي فقرة تهدف الى استذكار المواضيع التي ذكرت في اليوم السابق أو في الجلسات أو الفقرات السابقة،
والتي غالبا ما ُيبنى عليها محتوى الجلسات التالية ،ويجب ان تتم بشكل تفاعلي وابتكاري ممتع مع مراعاة عدم احراج
المتدربين بل مساعدتهم على التذكر من خالل اسئلة استداللية أو كلمات مفتاحية تساعد على تذكر المعلومات.
كما ويراعي المدرب/المدربة عدم توجيه السؤال ألي شخص بشكل مباشر وترك األمر للمتدربين للمبادرة والتطوع لإلجابة.
يقوم المدرب/المدربة بتصميم طريقة المراجعة باختيار اسلوب مقبول وممتع ،مثل الكرة الورقية بحيث يقوم مشارك
بسؤال عن موضوع تم تقديمه ليتطوع أحد المشاركين لإلجابة فترمى له الكرة ،ويقوم نفس الشخص بسؤال عن موضوع
آخر ليقوم أحد المشاركين بالتطوع لإلجابة وهكذا ...
بإمكان المدرب/المدربة

عمل برنامج يومي بحيث تقوم كل يوم مجموعة من المتدربين بتحضير المراجعة اليومية

وتنفيذها ويستحسن ان تقوم المجموعة بمناقشة الطريقة مع المدرب/المدربة بوقت مسبق ،وعادة ما يقوم المتدربون
بها بطرق تفاعلية وممتعة في نفس الوقت.
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قواعد ادارة الجلسات
فيما يلي أمثلة لقواعد ادارة حماية األسرة الجلسات  ،وللمدرب االنتقاء منها أو عمل عصف ذهني مع المشاركين للتوصل
لقواعد يرونها مناسبة لهم مع مراعاة عدم تجاوز بعض القواعد االساسية .
‐ ‐المشاركة الفعالة من قبل المشاركين .
‐ ‐االلتزام بالوقت وبموضوع النقاش.
‐ ‐نكافئ بعضنا باإلنصات لبعضنا البعض.
‐ ‐نعمل بروح الفريق ألواحد وندعم بعضنا.
‐ ‐المداخالت قصيرة  ،واضحة وذات عالقة بموضوع النقاش.
‐ ‐تقبل واحترام الرأي اآلخر.
‐ ‐ال يوجد فكرة سخيفة وفكرة جيدة  ،كل االفكار خاضعة للنقاش.
‐ ‐نتحاور على األفكار وليس على األشخاص.
‐ ‐في تعلم الكبار ،ال يوجد معلم ومتعلم  ،كلنا نتعلم من بعضنا.
‐ ‐انتظار الدور للحديث وعدم المبادرة به.
‐ ‐االلتزام بما يتم االتفاق عليه في المجموعة الكلية.
‐ ‐نخلق جو مفعم بالصداقة والمحبة واالحترام والمرح.
‐ ‐البطاقات واللوحات المنجزة تفقد عالقتها بصاحبها بعد وصولها للوح  ...تصبح بطاقاتنا ولوحاتنا.
‐ ‐اقفال الهواتف الخلوية أو وضعها على الصامت.
‐ ‐التدخين مسموح للمدخنين في االستراحات وخارج القاعة.
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]

الدليل التدريبي
لسياسات والمبادئ التوجيهية
للوقاية واالستجابة لحاالت
العنف في األردن
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اليوم

الجلسة

األول

1

العنوان

وقت الجلسة
09:00

الفقرة
1

11:00

وقت الفقرة

09:30

09:15

االفتتاح والتمهيد
افتتاح الدورة التدريبية

الهدف
المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

حسب الجهة الراعية ،ممكن ان يكون افتتاح رسمي أو ان يقوم المدرب/
المدربة باالفتتاح المبسط

اليوم األول :الجلسة االجرائية
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
‐ ‐يتم االتفاق عليها مع الجهة راعية الحفل بوقت مسبق مع ضمان المحافظة على الوقت
في حال االفتتاح من قبل المدرب/المدربة  ،يقوم المدرب/المدربة باالفتتاح والترحيب بالمشاركين متمنيا لهم مشاركة
مفيدة وفعالة في كل الجلسات والتفاعل فيما بينهم ومع المحتوى التدريبي .
اليوم

الجلسة

األول

األولى

مدة الفقرة
العنوان

وقت الجلسة
09:00

الفقرة

11:00

2

وقت الفقرة
09:30

10:05

 3دقائق لشرح الطريقة 30 ،دقيقة للتعارف 2 ،د وقت احتياطي
تعارف المشاركين
‐‐ان يتعارف المشاركون على بعضهم البعض

الهدف
‐‐كسر الجليد فيما بين المشاركين

المساعدات التدريبية

أية مساعدات تدريبية تناسب المدرب/المدربة لضمان تفاعل المشاركين ،مثل مجموعة
صور مختلفة ،كرة مطاط أو كرة من الورق ،أو أي أداة تفاعليه يختارها المدرب

األسلوب التدريبي
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الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
طريقة الصور :
1-1يجهز المدرب/المدربة مسبقا صور ذات طبيعة مختلفة (من االنترنت أو من أي مصدر آخر) بحدود  40-30صورة  ،أو ضعفي عدد
المشاركين ،مطبوعة على أورق متساوية الحجم.
2-2يقوم بفرد الصور على الطاوالت  ،ويطلب من المشاركين المرور على جميع الصور  ،بحيث يحدد
كل مشارك صورة (ال يجب ان يحملها بيده) يستخدمها للتعريف عن نفسه من خاللها ويقف بجانبها.
3-3بعد ان يقوم كل متدرب بتحديد الصورة التي تناسبه  ،يطلب المدرب/المدربة منهم حمل الصورة

للمدرب الحق
في استخدام أي
أسلوب تعارف

استعدادًا للبدء بعملية التعارف.
4-4في حال اختيار اكثر من شخص لنفس الصورة  ،فيتم التعارف من خاللها على التوالي .

يتقنه ويعتقد

5-5يطلب المدرب/المدربة من المشاركين حمل الصورة والوقوف على شكل دائرة مغلقة.

انه يساعد في

6-6في التعارف يقوم كل مشارك بتعريف نفسه من خالل موضوع الصور ،أو يشرح كيف تتناسب

تحقيق الهدف،

الصورة مع شخصيته  ،ويخبر المشاركين األمور التي يرغب ان يعرفها المشاركين عنه بما ال يزيد

ويوفر الوقت،

عن دقيقتين لكل مشارك.

مع مراعاة ادارة

7-7في حال عدم ذكر اي من المشاركين لتفاصيل غير األسم والمؤسسة  ،يقوم المدرب/المدربة

الوقت

بتوجيه اسئلة بسيطة لمساعدة المشارك/ة على الحديث وبدون احراجه/ا.
8-8بعد اكتمال التعارف ،يوجه المدرب/المدربة سؤاال للمشاركين  :من يستطيع إعادة ذكر األسماء ،ثم يفتح المجال
للمتطوعين إلعادة ذكر األسماء  ،ويعيدها أكثر من مرة وبهذا يتم ضمان حفظ أسماء جميع المشاركين.
9-9ال يجب على المدرب/المدربة ان يكون حازما في هذه الفقرة  ،بل ترك المجال للمشاركين بالتعبير عن انفسهم بشكل
مريح وممتع  ،مع ضرورة ضمان كسر الجليد بين المشاركين.
ان رغب المدرب/المدربة باستخدام اسلوب آخر الكرة مثال (كرة مطاطية صغير ال يزيد قطرها عن  12-10سم :
1- 1يقوم المدرب/المدربة أوال بالتعريف عن نفسه ثم يرمي الكرة الى شخص آخر ليعرف عن نفسه  ،ثم يرميها لشخص آخر
مقابل  ،وهكذا حتى تنتهي المجموعة  ،مع العودة للخطوة  8أعاله.
2- 2في حال عدم توفر الكرة  ،يتم عمل كرة ورقية من خالل ضغط مجموعة ورقات ولصقها بواسطة رول الالصق.
اليوم

الجلسة

األول

األولى

مدة الفقرة
العنوان

وقت الجلسة
09:00

الفقرة
3

11:00

وقت الفقرة
10:05

10:35

 30دقيقة 5 :دقيقة لشرح الفقرة 15 ،دقيقة لتحضير التوقعات و 5دقائق للعرض و 5دقائق لعرض
األهداف
توقعات المشاركين واألهداف
‐‐أن يتعرف المدرب/المدربة على توقعات المشاركين.

الهدف

‐‐أن يحدد المدرب/المدربة للمشاركين المواضيع التي سيغطيها التدريب
وتلك التي لن يتم تغطيتها.
‐‐ان يطلع المشاركون على أهداف البرنامج التدريبي

المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

البطاقات الملونة ،لوح الفلب شارت ،أقالم ماركر ،صمغ معجون أو سبراي الصق ،كمبيوتر  +داتا شو
للعرض.
مجموعات العمل ،العروض التقديمية

التحضيرات المسبقة صياغة األهداف التدريبية على شرائح بوربوينت ،أو بطاقات ملونة أو فلب شارت حسب اختيار المدرب
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الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1- 1يعلن المدرب/المدربة اسم الفقرة  -توقعات المشاركين ،والمقصود بها ما هي المواضيع التي يتوقع المشاركون
تلقيها ،أو الفائدة المعرفية والمهارية والسلوكية التي سيتم اكتسابها من هذه الدورة.
2- 2يقوم المدرب/المدربة بتقسيم المشاركين الى ( )4-3مجموعات على ان يكون عدد االفراد في
كل مجموعة من  6-5-4أفراد .وتكون عملية التقسيم إما اختيارية للمتدربين مع محافظة توازن
في عدد االفراد لكل مجموعة ،أو يقوم المدرب/المدربة بالتقسيم حسب ما يرتأيه مناسبا دون
اظهار أي تفضيل بين المشاركين.
3- 3تجلس كل مجموعة في المكان المخصص لها  ،ويمكن ان تجلس المجموعات في خارج قاعة
التدريب ان توفر المكان المناسب .
 4- 4يقوم كل مشارك بشكل منفرد اوال بتدوين توقعاته الشخصية من الدورة .
5- 5داخل كل مجموعة  ،يقوم افراد المجموعة بالكشف عن توقعاتهم الشخصية ومناقشتها
ومحاولة دمجها بحيث تخرج التوقعات النهائية بما ال يزيد عن عدد أفراد المجموعة .
6- 6تدون التوقعات النهائية على بطاقات ملونه مخصصة بحيث يراعي المدرب/المدربة نفس اللون

الهدف من فقرة
التوقعات هو
االتفاق على
المخرجات
والتأكد من عدم
وجود توقعات
لدى المشاركين
لن يتم تحقيقها
من خالل هذه
الدورة التدريبية.

لباقي المجموعات  ،يقوم المدرب/المدربة بتوضيح قواعد استخدام البطاقات.
7- 7تقوم كل مجموعة بعرض توقعاتها بتثبيت البطاقات على اللوح  ،بما يفسح المجال للمجموعات األخرى الضافة توقعاتها.
8- 8بعد االنتهاء من كل المجموعات  ،يقوم المدرب/المدربة بمراجعة هذه التوقعات مع وضع اشارة ( ü ) üعلى التوقعات التي
سيتم تقديمها ضمن البرنامج التدريبي و اشارة ( )xعلى البطاقات التي لن يتم التطرق لما ورد فيها.
9- 9الهدف الرئيسي  ،توضيح المواضيع التي سيتضمنها البرنامج التدريبي منذ البداية  ،بحيث ال يشعر المشاركون باالحباط
من عدم تحقيق توقعاتهم في نهاية الدورة  ،في حال عدم تحديد التوقعات منذ البداية .كذلك رفع مستوى توقعات
المشاركين الذين لديهم توقعات ادنى من األهداف المحددة.
10-10يتم تثبيت البطاقات بالالصق على اللوحة وتثبت على الجدار في مكان واضح ،ليتم الرجوع اليها يوميا في لالشارة الى
االهداف التي تحققت في كل يوم  ،ومذلك في نهاية الدورة للتأكد من تحقيق األهداف.
11-11يقوم المدرب/المدربة بعرض األهداف التدريبية مع ربطها بالتوقعات التي تم مناقشتها
اليوم

الجلسة

األول

األولى

مدة الفقرة
العنوان
الهدف
المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي
التحضيرات المسبقة

وقت الجلسة
09:00

11:00

الفقرة
4

وقت الفقرة
10:35

11:00

 25دقيقة
الفئة المستهدفة
‐‐ان يحدد المشاركون الفئة /الفئات المستهدفة للدليل
جهاز كمبيوتر +جهاز عرض  +البطاقات الملونة
المناقشة
يجهز المدرب/المدربة على بور بوينت أو بطاقات ملونة معلومات القطاعات ،
والمؤسسات واالفراد المستهدفين من هذا الدليل االجرائي.
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الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1- 1يوجه المدرب/المدربة السؤال التالي  :من هي  /من هم الجهات التي تحتم عليها طبيعة عملها ان تتعامل مع هذا الدليل ؟ .
2- 2يطلب المدرب/المدربة من المشاركين كتابة جهة واحدة فقط على بطاقة واحدة.
3- 3يجمع المدرب/المدربة البطاقات  ،يتم قراءتها وتثبيتها على اللوح ضمن ترتيب حسب نوعية الجهات والخدمات التي
تقدمها بحيث تظهر في النهاية مرتبة على هيئة القطاعات والمؤسسات واألفراد.
4- 4بعد تعليق الجولة األولى من البطاقات ،يسأل المدرب/المدربة هل ال زال هناك جهات لم يتم ذكرها؟  ،ثم يطلب كتابتها
على البطاقات بنفس الطريقة كما في الفقرة  2أعاله.
5- 5إعادة الفقرة  3أعاله ،لكن بمتابعة اكمال الترتيب الذي تم البدء به.
6- 6يستمر المدرب/المدربة بالسؤال في الفقرة  1أعاله لحين اتمام كافة القطاعات والمؤسسات واألفراد .
7- 7ربما يحتاج المدرب/المدربة لتذكير المشاركين ببعض المؤسسات ذات العالقة  ،ليس بذكر أسم الجهة ،انما بذكر
طبيعة الخدمة التي تقدمها ليقوم المشاركون بذكر اسم الجهة المعنية.
8- 8يقوم المدرب/المدربة بالتأكيد على القطاعات المعنية.
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

األول

2

13:30 – 11:30

1

11:50 – 11:30

المدة
العنوان
الهدف

 20دقيقة
التعريفات الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي و العنف األسري.
أن يتعرف المتدربون على التعريفات الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي و
العنف األسري.

المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

نسخ من ورق عمل «تعريفات العنف المبني على النوع االجتماعي و العنف األسري»
عمل فردي.

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1.1يقوم المدرب/المدربة بتوضيح عنوان الفقرة -التعريفات الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي و العنف األسري.
2.2يشرح المدرب/المدربة النشاط حيث سيقوم بتوزيع اوراق عمل على المتدربين فيها المصطلحات في عامود والتعريفات
مبعثرة في العامود المقابل ،وسيقوم المتدربون بإيصال التعريفات المناسبة للمصطلحات.
3.3يقوم المدرب/المدربة بتوزيع أوراق العمل على المتدربين.
4.4يقوم المتدربون بإيصال المصطلحات بالتعريفات المناسبة لها.
5.5يطلب المدرب/المدربة من المتدربين بمشاركة إجاباتهم ( كل متدرب يشارك بأحد التعريفات) بحيث يتفق المدرب/المدربة
مع المتدربين على صحة التعريفات جميعها.
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الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

ورقة عمل «التعريفات الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري»:
قم بإيصال المصطلح في العامود األول مع تعريفه الصحيح من العامود الثاني
ٍ
ٍ
الجنسية واإلغواء
التحرشات والتعليقات
جنسي ،بما فيه
سلوك
نشاط أو
العنف الناتج عن
ّ
ّ
ّ
1

النوع االجتماعي
“الجندر”

الجنسية للطفل كإجباره أو إغرائه على
ويتضمن أيضًا اإلساءة
الجنسي واإلكراه عليه ،
ّ
ّ
جنسية بصرف النظر أكان الطفل مدركًا لذلك أم لم يكن ،أو تشجيعه
المشاركة بنشاطات
ّ
إباحية أو على المشاركة في إنتاجها أو تسويقها أو نشرها ،أو تشجيعه
على مشاهدة مواد ّ
ٍ
جنسي غير الئق
بشكل
التصرف
على
ّ
ّ

2

العنف المبني على
النوع االجتماعي

جسدية أو أذى
الجسدية أو التهديد باستخدامها ،الذي قد تنتج عنه إصابة
استخدام القوة
ّ
ّ
جسدي ؛ ومن أمثلته الضرب أو الجرح أو اللكم أو العض أو الحرق بإلقاء مواد حارقة أو كاوية
ّ
ٍ
المادي بالجسد
أفعال أخرى قد ُتلحق األذى
أو مشوهة  ،ويشمل أيضًا أي
ّ
كل فعل فيه مساس بأي جزء من جسم المجني عليه مما يدخل عرفا في حكم السوءات

3

العنف األسري

4

العنف الجنسي

5

االغتصاب

6

هتك العرض

7

العنف الجسدي

8

العنف النفسي

9

زواج األطفال

ويخدش الحياء العرضي .كذلك االتصال الجنسي مع إمرأة خالف الطبيعة وكذا اللواط بالذكر
وكل اعتداء يقع على العرض بالذات ويستطيل الى العورات سوا ًء أكان المجني عليه ذكرا
أم انثى .
امتناع عن القيام بفعل يقع من أحد أفراد األسرة على أي ٍ
ٍ
ٍ
فرد آخر داخل األسرة نفسها
فعل أو
أي
معنوي.
مادي أو
يؤدي إلى وقوع ضرر
ّ
ّ
ّ
أي فعل مؤذي مرتكب ضد إرادة الفرد يستند إلى ما ينسبه المجتمع من فروقات بين الذكور
ثقافة إلى أخرى ومن ٍ
ٍ
بلد
واإلناث .وتختلف طبيعة ودرجة األنواع المحددة من هذا العنف من
ٍ
منطقة ألخرى.
آلخر ومن
عاطفيًا ِ ،مثل:
نفسيًا أو
العقلي أو يسبب ألمًا
اضطراب في السلوك
هو العنف الذي ينتج عنه
ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحقير؛ والعزل عن األهل واألصدقاء؛ والسخرية؛ والتخويف؛ والمطالب
اإلهانة؛ والشتم؛
والحريات
التعسفي للحقوق
التعجيزية؛ أو الحرمان
ّ
ّ
ّ
سن  18عامًا.
هو ّ
أي زواج يتم دون ّ
هي العالقات واألدوار االجتماعية والقيم التي يحددها المجتمع لكل من الجنسين ( الرجال
والنساء ) ،وتتغير هذه االدوار والعالقات والقيم وفقًا لتغير المكان والزمان وذلك لتداخلها
وتشابكها مع العالقات االجتماعية االخرى مثل الدين  ،الطبقة االجتماعية  ،العرق  …،الخ.
هو مواقعة رجل إلمرأة ،غير زوجه ،بغير رضاها سواء باإلكراه،أو التهديد،أو الحيلة،أو الخداع

مالحظة :تنطبق كافة التعريفات أعاله على كل من األطفال والبالغين.
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الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

األول

2

13:30 – 11:30

2

12:50 – 11:50

 60دقيقة

المدة
العنوان

التعريفات الخاصة بحماية الطفل من العنف.

الهدف

أن يتعرف المتدربون على التعريفات الخاصة بحماية الطفل من العنف.

المساعدات

معدة مسبقًا ( 20بطاقة) ،كمبيوتر ،داتا شو.
بطاقات بالمصطلحات
ّ

التدريبية
األسلوب

مجموعات العمل ،عرض بوربوينت.

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بتوضيح عنوان الفقرة -تعريفات خاصة بحماية الطفل من العنف.
العد (يعد المتدربين من  4 -1ويتم جمع حاملي
2-2يقوم المدرب/المدربة بتقسيم المتدربين إلى ( )4مجموعات عمل بطريقة ّ
األرقام المتشابهة معًا).
3-3يوزع المدرب/المدربة  5بطاقات عشوائية لكل مجموعة.
4-4تقوم كل مجموعة بنقاش المصطلحات الموجودة لديهم و الخروج بأفضل تعريف مقترح لكل مصطلح و كتابة التعريف
على البطاقة.
5-5يطلب المدرب/المدربة من كل مجموعة قراءة عرض التعريفات الخاصة بها للمجموعة الكبرى مع إتاحة المجال لمناقشة
التعريفات و تعديلها.
6-6يقوم المدرب/المدربة بعرض التعريفات األصلية باستخدام الداتا شو.
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الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

بطاقات «التعريفات الخاصة بحماية الطفل من العنف»:

الطفل
المصلحة
الفضلى للطفل

الحدث

اليتيم

الرعاية البديلة

الوصي

الحاضن

اإلساءة
للطفل

اإلهمال

االتجار بالبشر

عمل األطفال

السن
القانوني
للموافقة

حماية
الطفل

فاقد السند
األسري

الولي

عمل األطفال

األطفال
المنفصلين
عن ذويهم
أسوأ أشكال
عمل األطفال
15

المساء
إليهم من
األطفال

استطالع رأي
الطفل
األطفال
المرتبطين
بالجماعات
المسلحة
أو القوات
المسلحة

الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

التعريفات الخاصة
بحماية الطفل من العنف

المصلحة الفضلى للطفل
جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار
وذات أولوية وأفضلية
في جميع الظروف ومهما كانت مصالح األطراف األخرى
وإعطاء الطفل حق تقدير مصلحته والتعبير عنها.
و تصف رفاه الطفل بشكل واسع ،حيث يتم تحديد المصلحة الفضلى
للطفل من خالل مجموعة متنوعة من الظروف الفردية،
مثل العمر،
أو مستوى نضج الطفل
أو وجود أو غياب الوالدين/الموكلين برعاية الطفل،
أو بيئة الطفل وتجاربه.

الطفل:
هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر ،ما لم يبلغ سن
الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
الحدث:
ُي َع ِّرف قانون األحداث األردني لسنة “ 2014الحدث” على أنه كل طفل
لم يتم الثامنة عشر ،ويشمل بذلك الحدث الجانح والحدث المحتاج
للحماية والرعاية.
حماية الطفل:
حماية األطفال من األذى والعنف ويشمل األذى :العنف ،وإساءة
المعاملة ،واالستغالل واإلهمال ،وتهدف برامج حماية الطفل من العنف
إلى تعزيز وحماية وتحقيق حقوق الطفل في الحماية من إساءة
ألمعاملة واإلهمال واالستغالل والعنف على النحو الوارد في اتفاقية
األمم المتحدة لحقوق الطفل وسائر اتفاقيات حقوق اإلنسان وكذلك
القوانين الوطنية النافذة .
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الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

اليتيم:
هو الطفل الذي قد توفي أي من والديه.
فاقدو السند األسري:
هم جميع األطفال الذين ال يتمتعون باإلقامة مع والرعاية من قبل أحد
األبوين على األقل ألي سبب من األسباب أو مهما كانت الظروف.
الرعاية البديلة:
هي الرعاية التي ُت َق َّدم عندما تكون أسرة الطفل الطبيعية غير قادرة ،حتى
مع وجود الدعم المناسب ،على توفير الرعاية المالئمة للطفل ،أو عندما
تقوم األسرة بالتخلي أو بالتنازل عنه .وقد تتخذ الرعاية شكالً رسميًا أو غير
رسمي ،وهي تشتمل على رعاية ذوي القربى ،أو حضانة الطفل ،أو أشكال
أخرى من الرعاية األسرية ،أو أماكن الرعاية التي تشبه األسرة مثل الرعاية
المؤسسية ،أو ترتيبات العيش المستقل التي تتم تحت اإلشراف.

الوصي:
هو شخص مختار من األب أو جد ألب أو وصي مختار من الجد ألب او في
حال عدم توفرهم من القاضي إلدارة شؤون القاصر ومراعاة مصلحته

الولي:
ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم
نصبته المحكمة للوصاية
المحكمة او الوصي الذي ّ

الحاضن:
هو الشخص الذي يمنح حق حضانة االوالد وتربيتهم ويكون لالم
النسبية حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد األم ينتقل الحق ألمها
ثم ألم األب ثم لألب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن
لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة ألحد األقارب األكثر أهلية

اإلساءة للطفل:
سوء المعاملة المتعمد أو اإلهمال الذي يضر بسالمة الطفل ورفاهه
وكرامته ونمائه والذي قد يتسبب باإليذاء على األرجح ،وتشمل اإلساءة
جميع أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو
العاطفية التي تحدث إيذاء .وقد يتخذ اإليذاء أشكاال ً عدة منها :اآلثار
المترتبة على نماء األطفال الجسدي والعاطفي و السلوكي ،وعلى
صحتهم العامة ،وعالقاتهم األسرية واالجتماعية ،وتقديرهم للذات،
وتحصيلهم العلمي ،وتطلعاتهم المستقبلية.

المساء اليهم من األطفال:
أي شخص دون سن الثامنة عشر كان قد تعرض ألي شكل من أشكال
ّ
العنف وخاصة العنف المبني على النوع االجتماعي.
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اإلهمال:
عدم توفير أو تأمين االحتياجات الجسدية أو النمائية أو النفسية األساسية
للطفل ،سواء كان ذلك عن قصد أو بسبب الالمباالة أو التقصير.
ويدعى اإلهمال أحيانًا بالشكل ’’السلبي‘‘ لإلساءة كونه يرتبط بعدم
تلبية بعض جوانب الرعاية والحماية الرئيسية ،مما يؤدي إلى اإلضرار
بصحة الطفل أو نموه ،وقد يتضمن أيضًا عدم تلبية احتياجات الطفل
العاطفية األساسية.
وال يشمل اإلهمال حاالت الفقر حيث ال يتمكن الشخص الموكل برعاية
الطفل من توفير المتطلبات األساسية له ولكنه يحاول القيام بذلك.
السن القانوني للموافقة:
يعتبر سن الثامنة عشر سن النضج القانوني في األردن وبالتالي ينبغي
توقيع أية وثائق رسمية تتعلق باألطفال دون سن الثامنة عشر من قبل
أحد الوالدين أو الوصي وذلك وفقًا للقانون.

استطالع رأي الطفل (رغبة الطفل في المشاركة) :
ابداء الرغبة في المشاركة في الخدمات .يمكن طلب “رأي األطفال”
األصغر سنًا ،الذين هم بحكم التعريف صغار جدًا إلعطاء الموافقة
المستنيرة ولكن يمكنهم فهم والموافقة على المشاركة في
تلقي الخدمات.
فاستطالع رأي الطفل هو الرغبة التي يعرب عنها الطفل في
المشاركة في تلقي الخدمات.
األطفال غير المصحوبين:
أي طفل قد انفصل عن كال األبوين أو األقارب وال يوجد لديه من يهتم
به من األشخاص البالغين الذين يعتبرون بحكم القانون أو العرف
موكلين برعايته.
وهذا يعني احتمالية افتقار الطفل لرعاية البالغين كليًا ،أو احتمالية
أن يكون القائمين على رعايته أشخاص غير معروفين بالنسبة له أو ال
تربطهم به أي عالقة ،أو قد يكونوا من مقدمي الرعاية غير المعتادين
مثل الجيران أو طفل آخر دون سن الثامنة عشر أو شخص غريب.
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األطفال المنفصلين عن ذويهم :
أي الطف���ل ال���ذي انفصل ع���ن كال األبوين أو عن الش���خص الموكل
ّ
برعايته بحكم القانون أو العرف ،ولكن ليس بالضرورة عن أقارب آخرين.
األطفال المرتبطين بالجماعات المس���لحة أو القوات المسلحة
(:)CAAFAG
أي شخص مجنَ د يقل عمره عن الثامنة عشرة سنة أو من كان قد ُجّند
ّ
أو استُ خدم من قبل القوات المسلحة (القوات العسكرية الحكومية
أو أق���وات أمن أخ���رى) أو المجموعات المس���لحة (م���ن المعارضة) بأي
صف���ة كانت ،بما ف���ي ذلك ،األطف���ال (الذكور واإلناث) المس���تخدمين
كمقاتلي���ن ،أو طباخي���ن ،أو حمالي���ن ،أو س���عاة ،أو جواس���يس ،أو
المستخدمين ألغراض جنسية.
ويش���مل ذلك أيضًا األطفال الذين يقدمون المعلومات إلى الجماعات
أو الق���وات المس���لحة ،والذي���ن يوزع���ون المنش���ورات نياب���ة عن تلك
الجماع���ات أو القوات ،أو الذي���ن ينقلون الم���واد ،أو الذين يعملون في
أعمال الميكانيك.
وال يش���مل ذل���ك األطف���ال الذين ُيظه���رون دعمًا لق���وات المعارضة أو
القوات الحكومية بدون ّأية تعليمات أو اتفاق مس���بق من قبل أعضاء
الجماعات المس���لحة (أي من خالل المشاركة في المظاهرات أو إلقاء
الحجارة أو كتابة الشعارات على الجدران ،على سبيل المثال).

عمل األطفال:
أي عمل يقوم به الطفل ويعتبر ضار بنمائه الصحي ،أو التعليمي ،أو
ّ
البدني ،أو العقلي ،أو الروحي ،أو األخالقي ،أو االجتماعي.
أسوأ أشكال عمل األطفال:
أوال :كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق ،كبيع األطفال
واالتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو اإلجباري،
بما في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم في
صراعات مسلحة.
ثانيا :استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة ،أو إلنتاج
أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.
ثالثا :استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير
مشروعة ،وال سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في
المعاهدات الدولية ذات الصلة واالتجار بها.
رابعا :األعمال التي يرجح أن تؤدي ،بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف
التي تزاول فيها ،إلى اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم
األخالقي.
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االتجار بالبشر:
أ .اس���تقطاب اش���خاص أو نقله���م أو إيوائه���م أو اس���تقبالهم بغرض
اس���تغاللهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من
اشكال القس���ر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة
أو اس���تغالل حالة ضعف ،أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل
موافقة ش���خص له س���يطرة على هؤالء االش���خاص .أو استقطاب أو
نقل أو إيواء أو اس���تقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك
بغرض اس���تغاللهم ولو لم يقترن هذا االس���تغالل بالتهديد بالقوة أو
استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند ( )1من هذه الفقرة.
ب .لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة  ،تعني كلمة (االس���تغالل) استغالل
االش���خاص ف���ي العم���ل بالس���خرة أو العمل قس���رًا أو االس���ترقاق أو
االس���تعباد أو ن���زع االعض���اء أو في الدعارة أو أي ش���كل من أش���كال
االستغالل الجنسي.
ج .تعتبر الجريمة ذات طابع (عبر وطني) في أي من الحاالت التالية:
 1.1إذا ارتكبت في اكثر من دولة.
 2.2إذا ارتكب���ت ف���ي دولة وت���م التحضي���ر أو اإلع���داد أو التخطيط لها أو
االشراف عليها في دولة اخرى .
 3.3إذا ارتكبت في أي دولة ع���ن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس
أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.
 4.4إذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة اخرى.
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

األول

2

13:30 – 11:30

3

13:10 – 12:50

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات
التدريبية
األسلوب
التدريبي

 20دقيقة
التعريفات الخاصة بإدارة الحالة.
أن يتعرف المتدربون على التعريفات الخاصة بإدارة الحالة.
كمبيوتر ،داتا شو للعرض.

عرض بوربوينت.

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1.1يقوم المدرب/المدربة بتقديم عنوان الفقرة -التعريفات الخاصة بإدارة الحالة.
2.2يعرض المدرب/المدربة التعريفات على الداتا شو ،و يطلب من متطوعين قراءة التعريفات من البوربوينت.
3.3يقوم المدرب/المدربة بشرح التعريفات مع فتح المجال امام المتدربين لمناقشتها والتعقيب عليها .
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التعريفات الخاصة بإدارة الحالة

‐ ‐المساء إليه /ا :
هو الشخص الذي تعرض ألي نوع من أنواع العنف.
‐ ‐المسيء :
أي شخص قام بارتكاب فعل العنف بأي شكل من أشكاله على
شخص آخر

إدارة الحالة:
ٍ
المساء إليه/ا واحتياجاته/ا،
منهجية
عمل مرتكزة على رغبات ُ
ّ
ّ
وتقييمها؛ وتنس���يقها؛
وتتضم���ن تخطيط إج���راءات
التدخ���ل للحال���ة؛ ّ
ّ
وتوجيهها؛ ورقابتها؛ ومتابعتها؛ وتقديم الخدمات ّ
الالزمة لها ،بالتنسيق
مع الشركاء ذوي العالقة،
ٍ
المسؤوليات واألدوار
تحدد
باستخدام إجراءات
متسلسلة ّ
ّ
وحتى إغالقها.
منذ استقبال الحالة ّ
منسق الحالة:
ّ
المتخص���ص ال���ذي يمتل���ك المه���ارات والخب���رات
ه���و الموظ���ف
ّ
والمؤهالت ّ
المعنية،
المؤسسة
المساء إليه/ا في
ّ
الالزمة للتعامل مع ُ
ّ
ّ
تقييم مصادر الخطورة
مهمات إدارة الحالة منذ البدء بإج���راء ّ
ويتول���ى ّ
ولغاية إغالق الملف
من خالل اإلش���راف والتواصل مع فريق إدارة الحال���ة القائم على متابعة
المؤسسات الشريكة،
المعنية أو مع
المؤسسة
المساء إليه/ا ،داخل
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
بالمساء إليه/ا.
المتعلقة
إضافة إلى تنسيق االجتماعات
ُ
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منسقي الحاالت:
مشرف
ّ
المتخصص ال���ذي يمتلك مهارات اإلش���راف ،ويش���غل
وه���و الموظ���ف
ّ
المؤسسة،
إشرافيًا داخل
منصبًا
ّ
ّ
منس���قي الحال���ة لدى
وه���و ال���ذي يق���وم على توزي���ع الح���االت على ّ
واإلداري
الفن���ي
الدع���م
ّ
المؤسس���ة ،ومتابع���ة ه���ذه الح���االت وتقديم ّ
ّ
ّ
ّ
والتأكد من تقديم خدمات ذات جودة،
لمنس���قي الحالة،
(اللوجستي)
ّ
ّ
بالمساء إليه/ا وأسرته/ا.
الخاصة
وحسب خطة العمل
ُ
ّ
قدم الخدمة:
ُم ّ
المس���اء إليه/ا مباش���رة
وه���و موظف
ّ
المؤسس���ة ال���ذي يتعامل مع ُ
متخصصة له/ا،
وأسرته/ا ،من خالل تقديم خدمة
ّ
االجتماعي؛ وعلم
وم���ن ذوي االختصاص ف���ي المجاالت التالية :العم���ل
ّ
النفس؛ واإلرش���اد؛ وعلم االجتماع؛ وتربي���ة الطفل؛ والطب؛ والتمريض؛
ٍ
ّ
المتعلق���ة بالعلوم
التخصص���ات
مج���االت أخ���رى من
أي
والقان���ون؛ أو ّ
ّ
اإلنسانية.
ّ

المستنيرة:
الموافقة ُ
الطوعية للشخص،
هي الموافقة
ّ
باألهلية إلعطاء الموافقة ّ
لتلقي الخدمات،
يتمتع
الذي ّ
ّ
والمبنية على معلومات كاملة وواضحة وسهلة الفهم،
ّ
أن يتمت���ع الفرد بالق���درة والنضج
ويتطل���ب الحصول عل���ى الموافق���ة ْ
لمعرفة الخدمات المتاحة وفهمها،
وع���اد ًة م���ا يك���ون اآلباء/الموكل���ون برعاي���ة الطف���ل أو الوص���ي هم
المسؤولون عن إعطاء الموافقة بالنيابة عنه ّ
لتلقي الخدمات،
أن يبلغ الطفل ِ
سّن الثامنة عشرة مع مراعاة القوانين والتشريعات
إلى ْ
الوطنية النافذة.
ّ
التعريفات والمصطلحات األخرى ذات الصلة
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

األول

3

13:30 – 11:30

5

13:30 – 13:10

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات
التدريبية
األسلوب
التدريبي

 20دقيقة
التعريفات و المصطلحات األخرى ذات الصلة.
أن يتعرف المتدربون على التعريفات و المصطلحات األخرى ذات الصلة.
كمبيوتر ،داتا شو للعرض.
عرض بوربوينت.
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الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1.1يقوم المدرب/المدربة بتوضيح عنوان الفقرة -تعريفات و مصطلحات أخرى ذات صلة.
2.2يقوم المدرب/المدربة بعرض التعريفات على الداتا شو ،ويختار متطوعين من المتدربين ليقوموا بالقراءة والتعقيب
(المتدربين هم من الذين عملوا في هذا المجال سابقا).
3.3يتيح المدرب/المدربة المجال للمتدربين لطرح أسئلة أو استفسارات أو لنقاش التعريفات.
4.4يقوم المدرب/المدربة بمراجعة اهم بنود اليوم األول .
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التعريفات والمصطلحات األخرى ذات الصلة

مقدمو الخدمات المتخصصة:
هم األفراد والمنظمات والمؤسسات المعنية بالوقاية واالستجابة
للعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري /أو العنف ضد
األطفال.
مقدمو الخدمات العامة:
يشير إلى كافة الجهات الفاعلة بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية التي تقدم الخدمات
غير المتخصصة في مجال حماية الطفل من العنف و/أو العنف
المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري.
ذو اإلعاقة:
كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي
من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي
يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث ال يستطيع تلبية
متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
كامل األهلية:
هو كل شخص بلغ ثماني عشرة سنة شمسية كاملة متمتعًا
بقواه العقلية ولم يحجر عليه.
فاقد األهلية:
كل من كان فاقد التمييز لصغر في السن (أقل من  7سنوات) أو عته
أو جنون.
ناقص األهلية:
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن
الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة.
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الدعم النفسي االجتماعي:
هو الدعم الذي يهدف إلى حماية أو تعزيز المعافاة النفسية االجتماعية
و /أو الوقاية من أو عالج االضطراب السلوكي.
السرية:
ّ
هي مبدأ أخالقي يرتبط بالمهن الطبية والخدمات االجتماعية وتتطلب
المحافظة على السرية حماية مقدمي الخدمات للمعلومات التي
ُجمعت عن الحاالت وعدم السماح بتبادلها إال بإذن صريح منهم.
ويتم االحتفاظ بكافة المعلومات المدونة في مكان سري وفي خزائن مقفلة.
التبليغ اإللزامي:
يشير إلى قوانين الدولة التي تفرض على بعض المنظمات و /أو
األشخاص العاملين في بعض المهن (مثل مقدمي الخدمات الصحية
والتعليمية واالجتماعية وغيرهم) التبليغ عن حاالت العنف المبني
على النوع االجتماعي والعنف األسري واإلساءة للطفل (مثل اإلساءة
الجسدية ،والجنسية ،واإلهمال ،واإلساءة العاطفية والنفسية).
الجنايات:
هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة االعدام او االشغال
الشاقة المؤبدة أو االشغال الشاقة المؤقتة او االعتقال المؤقت او
االعتقال المؤبد ،ومنها على سبيل المثال :جرائم القتل واالغتصاب
وهتك العرض واإليذاء البليغ.
الجنح:
هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس أو الغرامة
ومنها على سبيل المثال :جرائم الذم والقدح والتحقير واإليذاء البسيط
واألفعال المنافية للحياء العام.
الالجئ:
أي شخص لديه خوف مبرر من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه
ّ
أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية
ويقيم خارج البلد الذي يحمل جنسيته،
وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يرغب في االستفادة من حماية
ذلك البلد.
االعتقال ،أو التهديد باإلعادة القسرية إلى البلد األم ،أو الحاجة
إلى التكفيل:
ّأية حالة يتم فيها اعتقال الشخص أو تهديده باالعتقال ،أو تهديده باإلعادة
القسرية إلى البلد األم (وتعني اإلعادة غير الطوعية أو التلقائية إلى
البلد األم) ،أو ّأية حالة تحتاج إلى التكفيل بسبب تعرضها للخطر.
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التعذيب:
أي فعل يسفر عن ألم أو معاناة شديدين ،سواء كان جسديًا أو عقليًا
يعني ّ
ُيلحق عمدًا بشخص ما من أجل:
الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف،
أو لمعاقبته أو معاقبة شخص آخر الرتكابه أو االشتباه في ارتكابه
لفعل ما،
أو لتخويفه أو تخويف شخص آخر،
أو إلرغامه أو إرغام شخص آخر،
ألي سبب يقوم على أساس التمييز أيًا كان نوعه عند إلحاق مثل هذا
أو ّ
النوع من األلم أو المعاناة،
أو التحريض أو الموافقة على ارتكابه،
ٍ
أي شخص آخر يتصرف
موظف
أو السكوت عنه من قبل
رسمي أو ّ
ّ
بصفته الرسمية.
وال يشمل األلم أو المعاناة اللذان ينتجان فقط عن العقوبات القانونية
الكامنة أو العرضية.
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

األول

3

16:00 – 14:30

1

16:00 – 14:30

المدة

 75دقيقة

العنوان

المبادئ التوجيهية.

الهدف

أن يتعرف المتدربون على المبادئ التوجيهية لكافة اإلجراءات.

المساعدات
التدريبية
األسلوب
التدريبي

لوح و أوراق فلب شارت ،أقالم ماركر ،بطاقات ملونة ،صمغ ،معجون ،أو سيراي الصق ،أوراق عمل
«المبادئ التوجيهية»
مجموعات العمل.

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
 -1يقوم المدرب/المدربة بتقديم الفصل الثاني من الدليل -المبادئ التوجيهية و يوضح المدرب/المدربة أن هناك مجموعة من
المبادئ التوجيهية مقسمة كما يلي:
أ -المبادئ التوجيهية العامة لكافة اإلجراءات.
ب -المبادئ التوجيهية إلجراءات العمل مع األطفال.
ج -المبادئ التوجيهية العامة للعمل مع المساء إليهم.
د -المبادئ التوجيهية للعمل مع المساء إليهم من األطفال.
هـ -المبادئ التوجيهية إلجراءات العمل مع المساء إليهم من ذوي اإلعاقة.
 -2يقوم المدرب/المدربة بتقسيم المتدربين إلى  5مجموعات عمل.
 -3يوزع المدرب/المدربة أوراق العمل على للمجموعات بحيث تأخذ كل مجموعة أحد عناوين المبادئ التوجيهية.
 -4تقوم كل مجموعة بتحضير مبادئها بأسلوب إبداعي لعرض أمام المجموعة الكبرى.
 -5تقوم كل مجموعة بعرض المبادئ الخاصة بها و يتيح المدرب/المدربة المجال للمتدربين لطرح األسئلة و النقاش بعد كل عرض.
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ورقة عمل «المبادئ التوجيهية» – مجموعة رقم 1
قم مع مجموعتك بتحضير المبدأ التالي بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
المبادئ التوجيهية العامة لكافة اإلجراءات
1- 1تقديم أقصى أوجه التعاون والمساعدة المشتركة بين المنظمات والمؤسسات للوقاية والتصدي للعنف المبني على
النوع االجتماعي والعنف األسري وحماية الطفل  ،وهذا يشمل تبادل المعلومات والدروس المستفادة لتجنب االزدواجية
ولزيادة الفهم المشترك لبرامج التدخل.
2- 2التطوير والمحافظة على تدخالت متعددة القطاعات لالستجابة والوقاية من العنف.
3- 3إشراك المجتمع بالكامل في فهم وتعزيز المساواة بين الجنسين وعالقات القوة التي تحمي وتحترم حقوق النساء
والفتيات واألطفال والفئات المهمشة.
4- 4ضمان المشاركة المتساوية والفعالة للنساء والرجال والفتيات والفتيان في تقييم وتخطيط وتنفيذ ورصد البرامج من
خالل االستخدام المنظم لألساليب التشاركية.
5- 5دمج وتعميم إجراءات الوقاية واالستجابة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري وحماية الطفل في
كافة البرامج والقطاعات.
6- 6ضمان المساءلة على جميع المستويات.
 7- 7فهم وضمان تطبيق مدونة قواعد السلوك لكافة العاملين المعنيين بالتعامل مع حاالت العنف المبني على النوع
االجتماعي والعنف األسري وحماية الطفل.
8- 8العمل مع اسرة حالة العنف بما ال يتعارض مع المصلحة الفضىلى للحالة.
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ورقة عمل «المبادئ التوجيهية» – مجموعة رقم 2
قم مع مجموعتك بتحضير المبدأ التالي بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
المبادئ التوجيهية العامة إلجراءات العمل مع األطفال
1- 1تجنب تعريض األطفال لمزيد من األذى نتيجة للتدخل وذلك من خالل :
‐ ‐التعرف على آليات التعامل مع قضايا حماية الطفل وتقييمها قبل اعتماد تدخالت جديدة.
‐ ‐الحصول على فهم كامل للسلوكيات واألعراف االجتماعية وأخذها بعين االعتبار عند التخطيط للتدخالت.
‐ ‐تعزيز المشاركة المجدية واآلمنة لألطفال في تخطيط وتقييم البرامج لتمكن من تحديد وجهات نظر ومصالح األطفال
والبالغين
‐ ‐تفادي حصر الخدمات والمنافع لفئات محددة من األطفال أو األسر ،بل تطبيق نهج شامل إلدارة الحاالت لجميع األطفال
المعرضين للخطر
السرية والحصول على الموافقة المستنيرة/استطالع الرأي عند التعامل مع القضايا الحساسة والتأكد من
‐ ‐ضمان
ّ
تصميم التدخالت بعناية لحماية الخصوصية.
ويجب التنويه هنا ان الشرط الرئيسي للحصول على الموافقة المستنيرة هو ان يتمتع الشخص باألهلية إلعطائها ،وعليه
فإن اآلباء او الموكلون برعاية الطفل هم المسؤولون عن اعطاء الموافقة بالنيابة عن الطفل لتلقي الخدمات.
2- 2وضع بروتوكوالت لحماية الطفل من العنف وااللتزام بها ،بما في ذلك إجراءات التبليغ عن حاالت العنف
واإلساءة.
3- 3حصول كافة األطفال على المساعدة من خالل:
‐ ‐ضمان توفير المساعدة لكل من يحتاجها دون تمييز وعدم حجبها عن األطفال المحتاجين أو أسرهم أو الموكلين
برعايتهم ،وضمان إمكانية وصولهم للخدمات بما يتماشى مع تلبية المعايير.1
‐ ‐استخدام طرق مبتكرة وخالقة في التدخالت الخاصة بحماية الطفل من العنف للوصول إلى األطفال الذين هم غالبًا في أمس
الحاجة إلى الحماية.
‐ ‐ضمان استجابة العاملين في مجال حماية الطفل بشكل سريع عند تحديد أنماط أو حاالت من التمييز واإلقصاء.
4- 4حماية األطفال من اإلساءة الجسدية والنفسية الناتجة عن العنف واإلكراه:
وجوب سعي كافة التدخالت المعنية بحماية الطفل من العنف لجعل األطفال أكثر أمنًا ،وتسهيل جهودهم وجهود
أسرهم في تحقيق األمان ،والحد من تعرض األطفال للمخاطر.
5- 5مساعدة األطفال على المطالبة بحقوقهم ،والوصول إلى سبل العالج المتاحة والتعافي من آثار االعتداء/
العنف:
‐ ‐ضمان مساعدة األطفال (والموكلين برعايتهم) في المطالبة بحقوقهم من خالل توفير المعلومات والوثائق ومساعدتهم في
الوصول إلى الحلول.
‐ ‐ضمان تقديم الدعم المالئم لألطفال للتعافي من اآلثار الجسدية والنفسية واالجتماعية للعنف وغيره من االنتهاكات.
6.6تعزيز نظم حماية الطفل من العنف:
‐ ‐رصد البرامج الفاعلة الحالية والقدرات المحلية والبناء عليها.
‐ ‐تجنب إنشاء نظام حماية موا ٍز مثل ما قد يقدم من خدمات حماية واستجابة من قبل مؤسسات المجتمع المحلي
وغيرها.
‐ ‐بناء قدرات الجهات الوطنية والحكومية باإلضافة إلى المجتمع المدني.
‐ ‐ضمان مشاركة ممثلين عن المجتمع المحلي وتنظيم عملهم ،بما في ذلك المشاركة الهادفة لألطفال في التحليل،
 1الحد األدنى من المعايير حماية الطفل في األوضاع اإلنسانية مجموعة العمل العالمية لحماية الطفل2012،
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والتخطيط ،والتقييم.
‐ ‐الربط والتنسيق مع اآلخرين العاملين في مجال حماية الطفل والقضايا ذات الصلة.
7.7تعزيز مهارات التكيف لدى األطفال:
‐ ‐ضمان تعزيز برامج حماية الطفل من العنف لعوامل الحماية التي تدعم مهارات التكيف االيجابية لدى األطفال  ،وتعالج
العوامل التي تعرض األطفال للمخاطر.
‐ ‐ضمان إتاحة البرامج لجميع األطفال ،والتأكد من تعزيزها لمهارات األطفال ونقاط القوة لديهم.
‐ ‐التأكد من إشراك البرامج لألشخاص المقربين من األطفال ،وتعزيزها للعالقات الداعمة بين األطفال ووالديهم/الموكلين
برعايتهم ونظرائهم وغيرهم من األشخاص المهمين.
‐ ‐ضمان تعزيز البرامج والخدمات التي تسهم في حماية األطفال في المجتمع؛ مع ضمان أن تأخذ في االعتبار المعايير
االجتماعية والقانونية التي تؤثر على حياة وظروف األطفال.
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ورقة عمل «المبادئ التوجيهية» – مجموعة رقم 3
قم مع مجموعتك بتحضير المبدأ التالي بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
المبادئ التوجيهية العامة إلجراءات العمل مع المساء إليهم:
1- 1ضمان سالمة المساء اليه/إليهم في جميع األوقات.
2- 2احترام سرية المساء إليهم في جميع األوقات.
‐ ‐إذا قدم المساء اليه/ا الموافقة المستنيرة والمحددة ،يمكنك فقط تبادل المعلومات ذات الصلة مع اآلخرين وذلك ألغراض تتعلق
بمساعدته/ا ،مثل اإلحالة لتلقي الخدمات ،بما يتوافق مع القوانين واألنظمة المتبعة مثل التبليغ اإللزامي.
‐ ‐ال تناقش أية معلومات تتعلق بالحادثة أو بالخدمات المقدمة مع المساء اليه/ا أو المعتدي بوجود أي شخص آخر غير معني بالحالة.
‐ ‐يجب المحافظة على جميع المعلومات المدونة عن المساء إليهم في ملفات آمنة ومغلقة.
3- 3احترام رغبات وخيارات وحقوق وكرامة المساء إليهم.
‐ ‐قدم المشورة للمساء إليهم بشأن الجهة التي يرغبون طلب المساعدة منها واحترم رغباتهم ،وال تضغط عليهم وال تقترح اتجاه
معين أو توجهم نحوه.
‐ ‐قم بإجراء المقابالت مع المساء إليهم في مكان خاص يراعي خصوصيتهم. .مثال :تهيئة غرف خاصة لمقابلة األطفال المساء إليهم
مزودة بكافة المتطلبات الرئيسية للتعامل مع األطفال على ان تأخذ بعين االعتبار مراعاة نفسية الطفل وخصوصية الحالة وتوفير
الراحة واالمان .
‐ ‐احرص على أن تتم المقابالت والفحوصات من قبل موظفين من نفس جنس المساء إليهم أو كما يفضلون ،وهذا يشمل جميع
مقدمي الخدمة.
‐ ‐كن واضحًا فيما يتعلق بدورك وما تستطيع أن تقدمه فض ً
ال عن األمور التي ال تستطيع القيام بها.
‐ ‐قم بإبداء االحترام في جميع األوقات ،وتعامل بطريقة تخلو من إصدار األحكام،ال تضحك أو تظهر عدم احترام للفرد ،أو لثقافته ،أو
ألسرته ،أو لوضعه.
‐ ‐كن صبورًا ،وال تضغط للحصول على مزيد من المعلومات إذا كان المساء اليه/ا غير مستعد/ة للتحدث عن تجربته/ا.
‐ ‐ أظهر التعاطف والتفهم والرغبة في اإلصغاء.
‐ ‐اطرح فقط األسئلة ذات الصلة بتقييم حالة العنف
‐ ‐تجنب الطلب من المساء اليه/ا تكرار القصة في مقابالت عدة.
4- 4ضمان عدم التمييز في كافة اإلجراءات مع المساء إليهم وتقديم كافة الخدمات بطريقة تراعي وتحفظ كرامتهم،
بغض النظر عن الجنس ،الجنسية ،العرق ،الدين وغيره.
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ورقة عمل «المبادئ التوجيهية» – مجموعة رقم 4
قم مع مجموعتك بتحضير المبدأ التالي بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
المبادئ التوجيهية للعمل مع المساء اليهم من األطفال
1-1تعزيز مصلحة الطفل الفضلى:
تعتبر مصلحة الطفل الفضلى أمرًا أساسيًا للرعاية الجيدة ،ويتمثل االعتبار األساسي لمصلحة الطفل الفضلى في تأمين سالمة
األطفال البدنية والنفسية والعقلية – وبعبارة أخرى ،رفاه األطفال – من خالل رعايتهم ومعالجتهم .وينبغي لمقدمي الخدمة تقييم
النتائج اإليجابية والسلبية لإلجراءات مع الحرص على مشاركة األطفال والموكلين برعايتهم (عندما يكون ذلك مناسبًا) ويفضل دائمًا
اتخاذ مسار اإلجراءات األقل ضررًا ،كما ينبغي لكافة اإلجراءات ضمان عدم المساس بحقوق األطفال في التمتع باألمان والتطور المستمر(
لمعرفة طرق المصلحة الفضلى للطفل اطلع على وثيقة المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين « المبادئ التوجيهية
حول تحديد المصلحة الفضلى للطفل .)»2008
2-2ضمان سالمة الطفل:
يعتبر ضمان السالمة البدنية والنفسية والعقلية لألطفال أمرًا في غاية األهمية أثناء الرعاية والمعالجة ،وينبغي أن تهدف اإلجراءات
المتخذة بالنيابة عن الطفل إلى حماية رفاهه الجسدي والنفسي على المدى القصير والبعيد.
3-3ضمان السر ّية بشكل مناسب:
ينبغي جمع المعلومات عن حادثة تعرض الطفل لإلساءة واستخدامها وتبادلها وتخزينها بطريقة سرية ،وهذا يعني ضمان ما يلي:
‐ ‐جمع المعلومات بسرية أثناء إجراء المقابالت؛
‐ ‐أن يتم تبادل المعلومات وفقًا للقوانين والسياسات المحلية وعلى أساس الحاجة إلى المعرفة،
‐ ‐أن تخزن معلومات الحالة بشكل آمن.
وفي االردن يتعين على مقدمي الخدمات بموجب القانون التبليغ عن حاالت االعتداء على األطفال إلى جهات االختصاص المعنية،
وبالتالي ينبغي إبالغ األطفال والموكلين برعايتهم بإجراءات التبليغ اإللزامي عند بداية تقديم الخدمات.
4-4إشراك الطفل في عملية صنع القرار:
لألطفال الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ،ينبغي أن يكون مستوى مشاركة الطفل في اتخاذ
القرار مناسبًا لمستوى نضجه وعمره ،وينبغي أال يتعارض االستماع إلى أفكار وآراء األطفال مع حقوق ومسئوليات الموكلين برعايته
في التعبير عن وجهات نظرهم حول المسائل التي تؤثر على أطفالهم ،وعندما ال يكون مقدمي الخدمات قادرين على تلبية رغبات
الطفل (بناء على اعتبارات المصلحة الفضلى) ،ينبغي توضيح األسباب وراء ذلك له.
5-5معاملة كل طفل بعدل ومساواة (مبدأ عدم التمييز والشمولية):
ينبغي تقديم نفس مستوى الجودة العالية من الرعاية والعالج لألطفال ،بغض النظر عن العرق ،أو الدين ،أو الجنس ،أو الحالة األسرية،
أو وضع الموكلين برعايته ،أو الخلفية الثقافية ،أو الوضع المالي ،أو اإلعاقة ،مما يتيح لهم فرصة تحقيق أقصى إمكاناتهم ،وينبغي أال
ألي سبب من األسباب.
أي طفل بطريقة غير عادلة ّ
يعامل ّ
6-6تعزيز مهارات التكيف لدى األطفال:
لكل طفل قدرات ونقاط قوة فريدة ،باإلضافة إلى امتالكه القدرة على الشفاء ،بالتالي ينبغي تحديد العوامل التي تعزز من مهارات
التكيف لدى األطفال والبناء عليها أثناء تقديم الخدمات ،وتكون فرص التعافي من اإلساءة أكبر بالنسبة لألطفال الذين يحظون
بالرعاية والمشاركة الفعالة في الحياة األسرية وفي المجتمع ،إضافة إلى االحترام والتقبل غير المشروط دون النظر لطبيعة مشكلة
الطفل أو نوع االساءة التي تعرض لها.

31

الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

ورقة عمل «المبادئ التوجيهية» – مجموعة رقم 5
قم مع مجموعتك بتحضير المبدأ التالي بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
المبادئ التوجيهية إلجراءات العمل مع المساء اليهم من ذوي اإلعاقة
1-1احترام الكرامة واالستقاللية الفردية ،بما في ذلك ،حرية اتخاذ القرارات واستقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة.
2-2ضمان المساهمة الفعالة الكاملة في المجتمع وعدم اإلقصاء.
3-3عدم التمييز واحترام االختالفات وتقبل األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري واإلنساني.
4-4ضمان تكافؤ الفرص ،وإمكانية الوصول إلى الخدمات.
5-5المساواة بين الرجال والنساء.
6-6احترام
7-7القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم.
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

1

11:00 – 09:00

1

09:15 – 09:00

المدة
العنوان
الهدف

 15دقيقة
مراجعة اليوم األول.
ان يقوم المتدربون باستذكار اهم مواضيع وفقرات اليوم األول وربطها مع محتوى اليوم
الثاني.

المساعدات
التدريبية
األسلوب

المناقشة العامة

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يقوم المدرب/المدربة بتحضير كرة ورقية  ،أو كرة عادي صغيرة يحضرها مسبقا.
2-2يطلب المدرب/المدربة من المشاركين تشكيل دائرة في مكان فسيح في القاعة .
3-3يعلن المدرب/المدربة ان فقرة المراجعة ستكون من خالل توجيه سؤال عن أي موضوع أو فقرة وردت في محتوى اليوم
السابق  ،ثم رمي الكرة ل الزميل  /الزميلة التي تتطوع لالجابة.
4-4الشخص الذي تطوع لالجابة  ،له الحق بتوجيه سؤال آخر عن أي موضوع أو فقرة وردت في محتوى اليوم السابق  ،ثم
رمي الكرة ل الزميل  /الزميلة التي تتطوع لالجابة.
5-5وهكذا حتى يشعر المدرب/المدربة انه تم تغطية أهم المواضيع والفقرات.
6-6في حال ال زال بعض المواضيع والفقرات لم يتم تغطيتها يقوم المدرب/المدربة بتوجيه السؤال ثم رمي الكرة لمن
يتطوع لالجابة .
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

1

11:00 – 09:00

2

09:45 – 09:15

 30دقيقة

المدة
العنوان

منهجية إدارة الحالة ،التبليغ و آليات اإلحالة.

الهدف

أن يتعرف المتدربون على منهجية إدارة الحالة ،التبليغ و آليات اإلحالة

المساعدات
التدريبية

كمبيوتر ،داتا شو للعرض ،لوح فلب شارت ،أقالم ماركر

األسلوب التدريبي عرض بوربوينت ،مناقشة عامة.

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بتقديم موضوع الفقرة -منهجية إدارة الحالة ويوجه المدرب/المدربة في البداية سؤال افتتاح
للجلسة ( :ما هو هدف ادارة حماية األسرة الحالة ؟)
2-2ويبدأ  /تبدأ بعرض تعريف منهجية إدارة الحالة على البوربوينت و شرح هدفها.
3-3يسأل المدرب/المدربة المتدربون “ما هي برأيكم المبادئ األساسية التي يجب أن تقوم عليها إدارة الحالة؟ “ و يناقش
اإلجابات مع تدوينها على القالب.
4-4يقوم المدرب/المدربة بعرض مبادئ إدارة الحالة و شرحها.
5-5يعرض المدرب/المدربة “ضوابط العمل بين الشركاء ضمن منهجية إدارة الحالة” ويناقشها مع المتدربين مع التأكيد
على أهميتها لضمان إدارة ناجحة للحالة.
6-6يوضح المدرب/المدربة أن هناك مستويات إلدارة الحالة ،ويقوم بشرح مختصر للمستويين على الفلب شارت مبينًا
الفرق بين الحاالت التي تتطلب تبليغ إدارة حماية األسرة و الحاالت التي ال تتطلب التبليغ.
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التعريفات الخاصة بإدارة الحالة
منهجية إدارة الحالة:
هي عملية متعددة االختصاصات مبنية على التعاون المشترك بين
كافة القطاعات المعنية
لتعزيز جودة وفعالية النتائج،
وذلك من خالل التواصل الفعال في ما بينها وتوفير الموارد المناسبة
لتلبية احتياجات الفرد وأسرته.
وتشمل هذه العملية التقييم ورصد وتقييم الخيارات والخدمات
والتخطيط والتنفيذ والتنسيق.
وقد تم اعتماد هذه المنهجية وطنيًا في التعامل مع حاالت العنف
المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري والعنف ضد األطفال.

أهداف منهجية إدارة الحالة:
 تهدف منهجية إدارة الحالة إلى تمكين المساء إليهم وأسرهم،والموكلين برعاية الطفل -إذا كان ذلك مناسبًا-
من خالل رفع مستوى الوعي لديهم حول الخيارات المتاحة أمامهم
للتعامل مع المشكلة ،ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة
حول ما يجب القيام به حيال هذه المشكلة.
تضمن عملية إدارة الحالة مشاركة المساء اليهم وأسرهم في
جميع جوانب التخطيط وتلقي الخدمة.
وهي مفيدة لألشخاص ذوي االحتياجات المعقدة والمتعددة الذين
يسعون للحصول على الخدمات من مجموعة من مقدمي الخدمات
والمنظمات والجماعات.
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المبادئ األساسية التي تقوم عليها إدارة الحالة
‐ ‐ضمان أن يكون المساء اليه المحور األساسي في إدارة الحالة.
‐ ‐تمكين المساء اليهم وأسرهم وضمان مشاركتهم في جميع جوانب
التخطيط وتقديم الخدمات.
‐ ‐احترام رغبات وحقوق وكرامة وقدرة المساء اليهم/األطفال.
‐ ‐تقديم الدعم النفسي تجاه المساء اليهم/األطفال من خالل إظهار مواقف
تتسم بالرعاية واالهتمام.
‐ ‐توفير معلومات واضحة للمساء اليهم/األطفال لتمكينهم من اتخاذ قرارات
مستنيرة بشأن الخدمات المطلوبة.
‐ ‐اإلصغاء وإنشاء عالقات تسودها األلفة والثقة ،مما يسهم في خلق بيئة
داعمة يتمكن فيها المساء اليهم/األطفال من البدء في عملية التعافي.
‐ ‐ضمان السر ّية التي تعتبر أمرًا حاسمًا في حماية سالمة وأمن المساء اليهم
ومنع إساءة استخدام المعلومات.
‐ ‐ضمان عدم التمييز من خالل معاملة كافة المساء اليهم/األطفال بطريقة
تحفظ كرامتهم بغض النظر عن الجنس أو الخلفية أو العرق أو المعتقد أو
مالبسات الحادثة/الحوادث.
‐ ‐الحصول على الموافقة المستنيرة من المساء اليهم/األطفال قبل تبادل أ ّية
معلومات.

ضوابط العمل بين الشركاء ضمن منهجية إدارة الحالة
المؤسسة التي تقوم بإدارة الحالة االلتزام بالضوابط التالية:
على
ّ
نسق الحالة ،ودعوة الجهات للمشاركة في لقاءات
‐ ‐إسناد
لم ِّ
مهمة التنسيق ُ
ّ
بالمساء إليه/ا وأسرته/ا.
إدارة الحالة
ّ
الخاصة ُ
المؤسسة المعن ّية بالتعرف والكشف عن حاالت العنف
‐ ‐ضرورة مشاركة
ّ
وحماية الطفل من العنف التي ب َّلغت عن الحالة في عضوية فريق إدارة الحالة
من خالل متابعة الحالة ،وتقديم الخدمة ،والمشاركة في اجتماعات مؤتمر
المؤسسات التي تشارك في فريق إدارة
الحالة واتخاذ القرارات ،وعلى جميع
ّ
الحالة إرسال الشخص المؤهل فن ّيًا ،الذي يمتلك الصالحيات التخاذ القرارات
ُّ
بالتدخلات ال ّ
للمساء إليه/ا وأسرته.
الخاصة
ّ
الزمة ُ
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للمساء إليه/ا وأسرته/ا من خالل تق ّييم درجة
‐ ‐ضرورة تق ّييم عوامل الخطورة ُ
الشخصي والسالمة الذاتية ،وتق ّييم درجة ٍّ
كل من :الخطورة
خطورة األمن
ّ
الجسد ّية ،والخطورة النفس ّية ،والعمل على عقد لقاء االستجابة الفورية
مقدمي الخدمات.
بمشاركة كافة الشركاء المعن ّيين من
ّ
التطورات والمستجدات
نسق الحالة بإطالع فريق إدارة الحالة على
‐ ‐التزام ُم ِّ
ّ
دوري.
بالمساء إليه/ا وأسرته/ا ،وبشكل
ّ
المتع ّلقة ُ
منســــــق الحالة بجمع المعلومات ال ّ
الزمة وتأمينها ،ومتابعة كافة
‐ ‐التزام
ِّ
المســــــاء إليه/ا وأسرته/ا والمتخذة من
اإلجراءات والخدمات التي يحتاجها ُ
مقدمي الخدمات للحالة ،وضمان عدم تأخّ ر فريق إدارة
قبل الشركاء من
ّ
الحالة بإنجازها ،وتبادل المعلومات بشأنها.

المساء إليه /ا أو من ينوب عنه في جميع المراحل ،ومن خالل اطالعه،
‐ ‐إشراك ُ
وأخذ رأيه حول الخيارات المتاحة ،وتبعات ّ
كل واحد منها ،والخطة المنوي
اتخاذها.
بالمساء إليه/ت تشاركيًا ضمن فريق إدارة الحامة.
‐ ‐ اتخاذ القرارات ُ
بناء على تقييم نتائج عوامل الخطورة،
‐ ‐ اتخاذ قرار إغالق الملف بين الشركاء
ً
‐ ‐وإصدار القرار النهائي بالتصويت بين أعضاء فريق إدارة الحالة ،بحسب رأي
األعلبية.
‐ ‐ التزام الجهة التي تقوم بدور إدارة الحالة بعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع
المؤسسات المعنية لتقديم الخدمات المتخصصة.
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

1

11:00 – 09:00

3

10:05 – 09:45

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات
التدريبية
األسلوب
التدريبي

 20دقيقة
أدوات عملية إدارة الحالة.
أن يتعرف المتدربون على أدوات عملية إدارة الحالة.
كمبيوتر ،داتا شو للعرض ،لوح فلب شارت ،أقالم ماركر ،بطاقات ملونة ،الصق معجون أو
سبراي الصق.
عرض بوربوينت.

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1- 1يقوم المدرب/المدربة بتوضيح عنوان الفقرة -أدوات عملية إدارة الحالة.
2- 2يلصق المدرب/المدربة  4بطاقات بألوان مختلفة على لوح الفلب شارت و يسأل المتدربون “ما هي األدوات الواجب
توافرها لضمان عملية إدارة الحالة؟ “.
3- 3يستمع المدرب/المدربة إلجابات المتدربين ،و في حال ذكر أي من األدوات الصحيحة ،يقوم المدرب/المدربة بتدوينها
على إحدى البطاقات ويثبتها على اللوح حتى تكتمل األدوات األربع.
4- 4باستخدام عرض البوربوينت يشرح المدرب/المدربة كل أداة مع توضيح أهميتها في عملية إدارة الحالة -مع عرض
مخطط األدوات.
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بطاقات «أدوات عملية إدارة الحالة»:

التخطيط للحالة

تقييم الحالة

وإعداد خطة التدخل

متابعة الحالة

تنفيذ الخطة

أدوات عملية إدارة الحالة

تقييم الحالة:
أوالّ :
ديناميكية ومستمرة لجمع وتحليل المعلومات ذات
عملية
هي
ّ
ّ
ليتم تحديد الخدمات المناسبة
بالمساء إليه/ا وأسرته/ا،
الصلة
ّ
ُ
للدعم.
ُّ
التدخل:
ثانيا :التخطيط للحالة وإعداد خطة
بنا ًء على مخرجات التخطيط يتم تحديد الخطوات الواجب إتباعها مع
التفاعلية من قبل فريق
العملية
وتتم هذه
المساء إليه/ا وأسرته/اّ ،
ُ
ّ
ّ
المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات
إدارة الحالة ومشاركة جميع
ّ
للمساء إليه/ا بقيادة منسق الحالة المعني بإدارة العملية.
ُ
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ثالثا :تنفيذ الخطة:
للمساء إليه/ا
أي مباشرة العمل بخطة التدخل وتقديم الخدمات
ُ
وأسرته/ا ،وقد يشمل التنفيذ تقديم خدمات مباشرة أو إحالة إلى
مؤسسات أخرى.
ّ
رابعا :متابعة الحالة:
تم إحرازه في تنفيذ
هي عملية مستمرة لمراجعة
التقدم الذي ّ
ّ
ّ
للتأكد من أن الخطة تعمل وفق ما خطط له وعلى تحسين
الخطة،
المساء إليه/ا وأسرته/ا ،وتساعد على اكتشاف أية
حماية وسالمة ُ
تحديات /صعوبات قد تعرقل أو تغير مسار سير تنفيذ خطة التدخل،
بحيث يمكن إجراء ما يلزم من تعديل إجراءات أو وضع مدخالت بديلة
أو إضافية أو جديدة للتغلب على تلك العوائق في الوقت المناسب
وبكفاءة و فاعلية.

التقييم

التخطيط

ادوات
إدارة
الحالة

التنفيذ
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

1

11:00 – 09:00

4

10:15 – 10:05

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات

 10دقائق
مراحل االستجابة
أن يتعرف المشاركون على مراحل االستجابة.
كمبيوتر ،داتا شو للعرض.

التدريبية
األسلوب

عرض بوربوينت.

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بعرض سريع لمراحل االستجابة مع شرح بسيط عن كل مرحلة.
2-2يوضح المدرب/المدربة بأن الشرح التفصيلي لكل مرحلة سيتبع.
عملية االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف
ّإن
ّ
معنية  -بشكل أساسي -بتقديم
االسري والعنف ضد األطفال
ّ
ّ
والتأكد من توفير الحماية واألمن له ،ومن
للمساء إليه/ا،
الخدمات ُ
والمسيئين.
ثم لألسر
ّ
ُ
ومنع تكرار العنف و االساءة مستقبال.
وتبنى عملية االستجابة على مراحل محددة يتم من خاللها تحديد
االهداف الرئيسية من عملية االستجابة وادوار ومسؤوليات جميع
الجهات المعنية بتنفيذها.

المرحلة األولى :مرحلة االكتشاف والتبليغ:
تبدأ عملية إدارة الحالة بالتعرف على الحالة و/أو االفصاح عنها .يمكن
تعزيز آليات التعرف على الحاالت من خالل العمل الميداني والتوعية
المجتمعية ،وآليات االحالة الفعالة بين المؤسسات.
وقد تتطلب القوانين الوطنية على بعض المؤسسات و/أو األشخاص
العاملين في قطاع الخدمات التعليمية واالجتماعية والصحية
التبليغ عن حاالت العنف مثل اإلساءة لألطفال وفاقدي األهلية أو العنف
الجنسي أو االشتباه بوجود خطورة على حياة المساء إليهم.
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المرحلة الثانية :مرحلة االستجابة الفورية:
إن الهدف من مرحلة االستجابة الفورية هو ضمان األمن والسالمة
الشخصية للمساء إليهم من خالل تقييم عوامل الخطورة األولية
واالحتياجات الطارئة التي تشكل تهديدًا مباشرًا على الحياة.
يتم عقد لقاء االستجابة الفورية مع الشركاء المعنيين وينبثق عنه
خطة االستجابة الفورية للحالة بالتفصيل خطوات توفير الخدمة التي
سيتم تنفيذها مع تحديد األدوار والمسؤوليات للشركاء المعنيين
واإلطار الزمني المحدد لتنفيذها.

ّ
التدخل:
المرحلة الثالثة :مرحلة
يتم اعداد وتنفيذ خطة تدخل شاملة متعددة التخصصات بناءا على
تقييم االحتياجات الشاملة للحالة .حيث تهدف الخطة الى تمكين
المساء اليهم وأسرهم ومنع تكرار العنف.
رابعًا :إجراءات إغالق ملف الحالة
هي الخطوة األخيرة في عملية إدارة الحالة ،ويتم إغالق الحالة بعد
إجراء مراجعة للحالة وضمان زوال عوامل الخطورة المهددة للحياة
وتنفيذ خطط االستجابة الفورية والتدخل.
وسيتم شرح آلية تطبيق هذه المراحل بالتفصيل الحقا
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

1

11:00 – 09:00

5

10:35 – 10:15

المدة
العنوان
الهدف

 20دقيقة
أدوار منسقي الحاالت و مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة.
أن يتعرف المتدربون على أدوار منسقي الحاالت و مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة
و التمييز بينها.

المساعدات

كمبيوتر ،داتا شو للعرض.

التدريبية
األسلوب

عرض بوربوينت.

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
 -1يوضح المدرب/المدربة أن هناك أدوار و مسؤوليات مختلفة تقع على الجهات المعنية إلدارة الحالة.
 -2يقوم المدرب/المدربة بتقديم منسق الحالة كحلقة الوصل الرئيسية ما بين المساء إليه /ا و جميع الجهات األخرى
المعنية بإدارة الحالة.
 -3يعرض المدرب/المدربة أدوار منسق الحالة على البوربوينت.
 -4يسأل المدرب/المدربة “ما هي أدوار مقدمي الخدمات في القطاعات المختلقة إذًا ؟ “.
 -5يستمع المدرب/المدربة إلجابات المتدربين و يقوم بعرض أدوار مقدمي الخدمات و شرحها.
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أدوار منسقي الحالة
تعتبر المؤسسات المعنية بإدارة الحالة مسؤولة عن تقييم حاالت
العنف ضد األطفال وحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي
والعنف األسري وتوفير خدمات إدارة الحالة كاملة والتي تتضمن
كافة الخطوات المدرجة أعاله.
يمكن أن يتم التعرف على هذه الحاالت واكتشافها من قبل منسقي
الحالة أنفسهم أو من قبل مقدمي الخدمات األخرى.
وعندما يتم اكتشاف الحالة من قبل مقدمي الخدمات األخرى تتم
إحالتها إلى منسق الحالة الذي يقوم بدوره بالتقييم األولي للحالة.

وتتضمن األدوار الرئيسية لمنسقي الحالة ما يلي:
‐ ‐ بناء عالقة وتوطيد جسور الثقة مما يساهم في تكوين بيئة داعمة تساعد
المساء اليهم  /األطفال على التعافي.
‐ ‐ العمل كنقطة االتصال في تقييم االحتياجات والمتابعة.
‐ ‐ تقديم وتنسيق الخدمات والمتابعة للتأكد من تلقي المساء اليهم/األطفال
وأسرهم الخدمات.

أدوار مقدمي الخدمات
في القطاعات المختلفة

أدوار مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة
يحظى العاملون في مجال حماية الطفل من العنف والعنف المبني
على النوع االجتماعي والعنف األسري من مقدمي الخدمات العاملين
في القطاعات المختلفة (مثل الصحية واالجتماعية والتربوية وغيرها،
او مدراء البرامج) بدور في عملية إدارة الحاالت يتمثل في الخطوات
التالية:
 اإلفصاح/اكتشاف الحاالت :يقوم العديد من األشخاص ممن تعرضوالمسائل العنف ضد األطفال أو العنف المبني على النوع االجتماعي
والعنف األسري  -باإلفصاح عما حدث لهم أو قد يتم اكتشافهم من
قبل مقدمي الخدمات العاملين مع الحاالت في المجاالت المختلفة.

43

الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

 تقديم الخدمات :تقدم عادة القطاعات األخرى الخدمات المتخصصةلحاالت العنف ضد األطفال والعنف المبني على النوع االجتماعي مثل
خدمات الصحة والتعليم والمساعدات المالية والمأوى  ،كما ويتم
تقديم هذه الخدمات بالتنسيق مع وبإشراف من منسق الحالة الذي
يعمل بشكل وثيق مع الذين يقدمون تلك الخدمات األخرى.
 إحالة الحاالت المكتشفة لمؤسسة أخرى معنية بشكل مباشربتقديم خدمة إدارة الحالة لحاالت العنف وحماية الطفل من العنف.

عند القيام باإلحالة يتوجب االلتزام بكافة اإلجراءات الالزمة المدرجة أدناه
والمتعلقة باحترام رغبات الحالة وضمان مصلحة الطفل الفضلى
وضمان سالمة الحالة واحترام السرية.

يتوجب على مقدم الخدمة ما يلي :
‐ ‐ اإلصغاء لمشاكل واحتياجات الحالة.
‐ ‐ وإن لزم األمر  ،يمكن طرح األسئلة الالزمة فقط للتوضيح ومعرفة نوع الخدمة
التي تحتاج إليها الحالة.
‐ ‐ عدم طرح األسئلة التطفلية أو غير الالزمة.
‐ ‐ تقديم معلومات صادقة وكاملة حول الخدمات المتوفرة  ،وإن لزم األمر ،
التأكد من هذه المعلومات من مقدم الخدمة.
‐ ‐ اإلجابة على األسئلة بقدر المستطاع.

‐ ‐ إذا وافقت الحالة على اإلحالة ينبغي أن تعطي موافقتها المستنيرة قبل
مشاركة أية معلومات مع اآلخرين .وفي حالة االطفال ينبغي الحصول على
موافقة ولي االمر او الممثل القانوني (إال إذا كان مثل هذا األمر يعرض الطفل
للخطر أو ال يصب في مصلحة الطفل الفضلى).
‐ ‐ مرافقة الحالة إلى مقدم الخدمة إذا كان ذلك مناسبًا أو ضروريًا.
‐ ‐ توثيق اإلحالة.
‐ ‐ المتابعة لضمان حصول الحالة على الخدمات الالزمة.
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

1

11:00 – 09:00

6

11:00 – 10:35

المدة

 25دقيقة

العنوان
الهدف
المساعدات

طريقة اإلحالة بين المؤسسات.
أن يتعرف المتدربون على أهم طرق اإلحالة ما بين المؤسسات
كمبيوتر ،داتا شو للعرض.

التدريبية
األسلوب

عرض بوربوينت ،المناقشة العامة.

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
 -1يسأل المدرب/المدربة «ما هي الطرق المتبعة في إحالة المساء إليه /ا بين المؤسسات ؟».
 -2يقوم المدربة  /المدربة بتقسيم المتدربين الى  ٥مجموعات عمل ويطلب من المجموعات تحضير عرض الحدى طرق
االحالة مع نقاط قوتها وضوابط استخدامها باالستعانة بعرض البوربوينت حين يلزم.
 -3تقوم كل مجموعة بعرض نتائجها مستعينة باي طريقة تختارها المجموعة ويمكن استخدام البوربوينت مع فتح
مجال للنقاش والتعقيب بعد كل عرض .يتم العرض في الجلسة الثانية بعد االستراحة بمعدل  5دقائق لكل مجموعة .

طرق اإلحالة بين المؤسسات
هناك عدة طرق لإلحاالت وقد تم إدراج أهمها أدناه:
 -1مرافقة الحالة
 -2اإلحالة عن طريق الهاتف
 -3االحالة عن طريق البريد االلكتروني
 -4اإلحالة بواسطة نموذج اإلحالة المشترك بين المؤسسات
 -5اإلحالة بواسطة نظام قاعدة المعلومات
 متى تستخدم؟ ما هي نقاط قوتها؟ ما هي سلبيات استخدامها؟ ما هي ضوابط استخدامها؟اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

2

13:30 – 11:30

2

12:30 – 11:55

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات

 35دقيقة
اإلفصاح عن حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي و العنف األسري
أن يتعرف المتدربون على أدوار مقدمي الخدمات في اإلفصاح عن حاالت العنف األسري.
كمبيوتر ،داتا شو للعرض.

التدريبية
األسلوب

عرض بوربوينت.

التدريبي
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الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
 -1يقوم المدرب/المدربة بتقديم عنوان الفقرة -أدوار مقدمي الخدمات باإلفصاح عن حاالت العنف المبني على النوع
االجتماعي و العنف األسري.
 -2يعرض المدرب/المدربة دور مقدمي الخدمات غير المختصة في اإلفصاح مع شرحها ،مع اتاحة المجال للمشاركين
بالنقاش وتقديم المعلومات
 -3يعرض المدرب/المدربة دور مقدمي الخدمات المختصة في اإلفصاح و التقييم األولي مع شرحها مع التركيز على
الحاالت ذات األولوية المرتفعة .مع اتاحة المجال للمشاركين بالنقاش وتقديم المعلومات
 -4يناقش المدرب/المدربة الفرق بين أدوار مقدمي الخدمات المختصة و غير المختصة لتأكيد المعلومات لدى المتدربين.

اإلفصاح عن حاالت العنف المبني
على النوع االجتماعي والعنف األسري

‐ ‐ للمساء اليهم الحرية والحق باإلفصاح عن أية حادثة عنف تعرضوا لها
ألي شخص أو مؤسسة فاعلة في المجتمع المحلي
ّ
‐ ‐ وللمساء اليهم الحق في اإلفصاح عن ما يرونه مناسبا من
المعلومات المتعلقة بما حدث لهم واختيار الوقت الذي سيفصحون
به عن تلك المعلومات
أي مقدم خدمة يتلقى معلومات من المساء
‐ ‐ ويقع على عاتق ّ
اليهم:
 -1تقديم معلومات صادقة ودقيقة عن الخدمات المتاحة
 -2إتاحة فترة زمنية معقولة لتقديم الخدمات
 -3شرح النتائج المترتبة (اإليجابيات والسلبيات) على تلقي خدمة
معينة بما في ذلك الزامية التبليغ عن بعض الحاالت للمؤسسات
الرسمية
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االكتشاف أو اإلفصاح :مقدمي الخدمات العامة غير المختصة
‐ ‐ ينبغي لمقدمي الخدمات العامة ضمان بيئة آمنة وداعمة تتسم
بالسرية.
‐ ‐ يتعين على كافة الجهات الفاعلة التي تحتك بالمساء اليهم أن
تكون على دراية بمسارات اإلحالة الخاصة بحاالت العنف المبني
على النوع االجتماعي والعنف األسري وبأشكال المساعدة
المتوفرة.
‐ ‐ يتوجب على الجهات الفاعلة غير المتخصصة عدم مقابلة المساء
اليهم مباشرة أو المبادرة بالتدخل المباشر.
‐ ‐ يجب دومًا احترام رغبات المساء إليهم المتعلقة بالمكان أو
الشخص الذي يرغبون في طلب المساعدة منه ،وال يجوز حثهم
على إتباع مسار معين من اإلجراءات.

‐ ‐يتعين على الجهات الفاعلة غير المختصة طلب موافقة المساء
اليهم لربطهم بضابط االرتباط الرئيسي لدى المؤسسات المعنية
بتقديم الخدمات المتخصصة.
‐ ‐ وعند الحصول على موافقة المساء اليهم في مشاركة
معلوماتهم الخاصة  ،يجب أن تتم اإلحالة عن طريق مرافقتهم أو
عن طريق الهاتف أو البريد االلكتروني ويتم توثيق ذلك
سرية اال للمعنيين
‐ ‐ يجب مراعاة أن تبقى جميع المعلومات
ّ
بشكل مباشر بتقديم الخدمات للحالة ،حتى لو طلب أحد أفراد
أي معلومات حول الدعم المقدم.
األسرة أو المجتمع ّ
‐ ‐ ضرورة مراعاة التشريعات الخاصة بمعايير التبليغ الخاصة بحاالت
العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري للجهات
الرسمية المعنية بهذه الحاالت

47

الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

عندما يقوم مقدمو الخدمات العامة بالتعرف على حاالت
العنف واإلساءة وإحالتها الى منسق الحالة:
 -1تنتقل مسؤولية إدارة الحالة إلى تلك المؤسسة.
 -2تكمن مسؤولية مقدمو الخدمات في التأكد من استالم منسق
الحاالت للحالة وأنه بإمكانه تقديم الخدمات ذات الصلة.
 -3على المؤسسة المحيلة تزويد منسق الحالة بكافة المعلومات
المتوفرة لديها عن الحالة وكافة التفصيالت والبيانات الشخصية.
 -4ينبغي للمؤسسات المعنية بإدارة الحاالت إشعار المؤسسة
المحيلة باستالم الحالة والتأكيد على الموعد الذي يمكنهم
فيه استقبال الحالة.
 -5وإن لم يكن بمقدورهم تقديم الخدمات للحالة ألي سبب كان
يتوجب عليهم إعالم المؤسسة المحيلة بذلك وإعالمها بالسبب
إذا كان ذلك مناسبًا
(مثال على ذلك :الحالة ال تندرج ضمن إطار عملهم أو أن مقدم
الخدمة ال يستطيع استقبال حاالت جديدة ،الخ).
 -6إذا استمرت المؤسسة المحيلة بتقديم الخدمات وتحتاج
للتنسيق مع منسق الحالة الرئيسي يمكنهم طلب عقد اجتماع
إدارة الحالة (مؤتمر حالة).
يمكن لمنسقي الحاالت تزويد المؤسسات المحيلة بالمعلومات
على أساس الحاجة للمعرفة فقط.
وفي حال لن تستمر المؤسسة المحيلة بتقديم الخدمات للحالة
فالمعلومة الوحيدة التي يمكن لمنسق الحاالت تقديمها لهم هي
ما إذا كانت مؤسسته ستعمل على تقديم الخدمات للحالة أم ال
وتحديد متى يمكنهم المباشرة في تقديم الخدمات للحالة.

مقدمو الخدمات المختصة (التقييم األولي)
تتضمن الجهات الفاعلة المختصة:
‐ ‐ الخدمات الطبية
‐ ‐ أو النفسية واالجتماعية
‐ ‐ أو مؤسسات معنية بإدارة الحاالت المتخصصة في التعامل مع
حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري مثل
إدارة حماية األسرة.
يمكن للجهات المختصة استقبال الحاالت إما عن طريق إفصاح
المساء اليهم مباشرة أو عن طريق اإلحالة من قبل الجهات العامة
غير المختصة األخرى.
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ويتعين على جميع مقدمي الخدمات المختصة ضمان ما يلي:
 -1مراعاة التشريعات الخاصة بمعايير التبليغ الخاصة بحاالت العنف
المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري للجهات الرسمية
المعنية بهذه الحاالت.
 -2ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الرئيسية التي تتسم باألمان
والسرية.
والخصوصية
ّ
 توفر الموظفات والموظفين المدربين على التعامل مع هذهالحاالت.
 التعامل باحترام مع المساء اليهم وبطريقة تخلو من إصداراألحكام في كافة مراحل العملية.
 -ضمان شعور المساء اليهم بالراحة لدى الوصول إلى الخدمات.

 -3تعيين منسق حالة مؤهل ومدرب على التعامل مع حاالت العنف
المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري والذي يقوم بالبدء
بإجراءات إدارة الحالة وذلك كالتالي:
 توفير الدعم النفسي األولي والمعلومات حول خيارات الدعم المتاحة(مثل الحماية واألمن والرعاية الصحية ،والدعم النفسي االجتماعي
والقانوني وغيرها) .ينبغي مناقشة الفوائد والمزايا المحتملة والنتائج
المترتبة على مثل هذا الدعم ،كما ينبغي الحصول على موافقة
بأية مؤسسة لتقديم الدعم.
المساء إليهم قبل االتصال ّ
 تحديد االحتياجات الفورية بالتشارك مع المساء إليهم وذلك بعد أنيشعروا بالراحة وبعد الحصول على موافقتهم المستنيرة .مثال
ذلك :شرح أهمية تلقي المساء إليهم للرعاية الطبية في أقرب وقت
ممكن بعد وقوع حادثة العنف الجنسي وذلك للوقاية من األمراض
المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة (االيدز) ،ومنع الحمل غير
مرغوب فيه.
 تحديد األولويات للحاالت :ينبغي إعطاء األولوية خالل التقييم لحاالتالعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري .يساعد نموذج
التقييم األولي (تقييم عوامل الخطورة وتحديد االحتياجات الخاصة)
منسقي الحاالت وغيرهم من مقدمي الخدمات على تحديد األولويات
وضمان توفر الدعم في الوقت المناسب للحاالت.
 -4إعداد خطة أمان شاملة للدعم االجتماعي والخدمات الالزمة بالتعاون
مع المساء اليهم لتلبية احتياجاتهم .وإذا كان المساء اليهم في
خطر وشيك ،فيجب العمل على تطوير خطة أمان تأخذ بعين االعتبار
مصلحتهم الفضلى لضمان أقصى قدر من السالمة.
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وبنا ًء على ذلك يتم تصنيف الحاالت إلى:
 الحاالت ذات األولوية المرتفعة –وتنطوي على خطر مباشر يؤثر على الحالة و/أو شخص آخر .وينبغي
أن يتم تعيين منسق للحالة والبدء بإجراءات االستجابة الفورية خالل
مدة يتم تحديدها حسب نوع العنف من وقت استالم الحالة للبدء
بإجراءات إدارة الحالة بتقديم الخدمات بناء على التقييم األولي واإلحالة.
 الحاالت ذات األولوية المنخفضة –وهي تشير إلى الحالة التي تحتاج إلى الخدمات المتعددة إال أنه ال توجد
هناك مخاطر داهمة أو فورية.

الحاالت ذات األولوية المرتفعة:
يتم تعيين منسق حالة خالل مدة يتم تحديدها حسب نوع العنف من
وقت استالم الحالة للبدء بإجراءات إدارة الحالة بتقديم الخدمات بناء
على التقييم األولي واإلحالة.
1-1وجود إصابات جسدية حادة تتطلب رعاية طبية فورية.
2-2استخدام األسلحة أو األدوات الحادة خالل االعتداء أو محاوالت الخنق
خالل االعتداء.
3-3التهديد بقتل المساء إليه/ا من قبل المسيء أو أحد أفراد األسرة
(وجود تهديد بجريمة قتل بدافع الحفاظ على الشرف).
4-4يعاني المساء إليه/ا من أي من أعراض عدم االستقرار النفسي
التالية :نوبات بكاء حادة ،ميول عدائية ،ذهول ،ارتباك ،تشويش،
عدم القدرة على التركيز واالنتباه ،الخوف ،االرتجاف ،القلق.
5-5محاوالت االنتحار أو التخطيط له أو التهديد بإيذاء اآلخرين.
6-6الحاالت التي تستدعي التبليغ وفقًا للتشريعات واألنظمة.

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

2

13:30 – 11:30

3

13:00 – 12:30

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات

 30دقيقة
الموافقة المستنيرة وتبادل المعلومات.
أن يتعرف المتدربون على الموافقة المستنيرة و ضوابط تبادل المعلومات.
كمبيوتر ،داتا شو للعرض.

التدريبية
األسلوب

عرض بوربوينت.

التدريبي
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الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يستذكر المدرب/المدربة تعريف الموافقة المستنيرة.
2-2يسأل المدرب/المدربة “ما أهمية أخذ الموافقة المستنيرة؟ ما عواقب عدم أخذها ؟ “ و يناقش اإلجابات مع المتدربين.
3-3يعرض المدرب/المدربة المادة النظرية على الداتاشو.
4-4يقوم المدرب/المدربة بعرض شروط الموافقة المستنيرة و التأكيد على ضرورة تحقيق كافة الشروط حتى تكون
الموافقة “مستنيرة” حقًا.

نتذكر:
المستنيرة:
الموافقة ُ
الطوعية للشخص،
هي الموافقة
ّ
باألهلية إلعطاء الموافقة ّ
لتلقي الخدمات،
يتمتع
الذي ّ
ّ
والمبنية على معلومات كاملة وواضحة وسهلة الفهم،
ّ
أن يتمتع الفرد بالقدرة والنضج
ويتطلب الحصول على الموافقة ْ
لمعرفة الخدمات المتاحة وفهمها،
وعاد ًة ما يكون اآلباء/الموكلون برعاية الطفل أو الوصي هم
المسؤولون عن إعطاء الموافقة بالنيابة عنه ّ
لتلقي الخدمات،
أن يبلغ الطفل ِ
سّن الثامنة عشرة مع مراعاة القوانين والتشريعات
إلى ْ
الوطنية النافذة.
ّ

الموافقة المستنيرة وتبادل المعلومات
قد ينطوي تبادل المعلومات حول حاالت العنف المبني على النوع
االجتماعي والعنف األسري على عواقب خطيرة من المحتمل أن تهدد
حياة المساء اليهم ومن يقدم المساعدة لهم مما يستدعي توخي
الحيطة القصوى أثناء إدارة المعلومات.
‐ ‐بعد اإلفصاح عن المعلومات ،يكون للمساء اليهم الحق في
السيطرة على كيفية تبادل المعلومات المتعلقة بحالتهم مع
المؤسسات األخرى أو األفراد اآلخرين.
‐ ‐يجب أن يكون المساء اليهم على دراية بالمخاطر أو اآلثار المترتبة
على تبادل المعلومات المتعلقة بوضعهم.
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‐ ‐للمساء اليهم الحق في التحفظ على طبيعة المعلومات التي
يسمح بتبادلها ،وتحديد المؤسسات التي يمكنها اإلطالع على
معلوماتهم من تلك التي ال يمكنها عمل ذلك.
‐ ‐إذا وافق المساء اليهم على اإلحالة أو طلبوا ذلك ،فيجب الحصول
أي معلومة مع اآلخرين.
على موافقتهم المستنيرة قبل تبادل ّ
‐ ‐يجب دائمًا إعطاء األولوية للسرية والحصول على الموافقة
المستنيرة إال في ظروف استثنائية جدًا (والتي تستدعي التبليغ
االلزامي).
‐ ‐ينبغي أخذ الموافقة المستنيرة لتقديم الخدمات للمساء
اليهم وإلحالتهم لخدمات أخرى ولمشاركة معلوماتهم.

للتأكد من أن الموافقة ’’مستنيرة‘‘ ،يتعين على منسقي الحاالت/
مقدمي الخدمات شرح ما يلي:
‐ ‐ جميع الخيارات المتاحة.
‐ ‐ أنه سيتم تبادل المعلومات (بحسب ما تم االتفاق عليه مع
المساء اليهم) مع آخرين لغايات الحصول على خدمات أخرى.
‐ ‐ توضيح تبعات الموافقة على الحصول على خدمات أخرى بدقة.
‐ ‐ فوائد ومخاطر الخدمة.
أي جزء من
‐ ‐ حق المساء اليهم في رفض أو في التراجع عن ّ
الخدمة.
‐ ‐ حدود السرية.
‐ ‐ تقديم المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة تمكنهم من
فهمها وذلك باستخدام بدائل التواصل المتنوعة (لغة اإلشارة،
الصور ،المعلومات الشفهية والمكتوبة ،الخ) عند الضرورة.

52

الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

2

13:30 – 11:30

3

13:30 – 13:00

 30دقيقة

المدة
العنوان

التبليغ اإللزامي.

الهدف

أن يتعرف المتدربون على معايير التبليغ اإللزامي.

المساعدات

معدة مسبقًا بمعايير التبليغ ،لوح فلي شارت ،أقالم ماركر.
بطاقات ملونة ّ

التدريبية
األسلوب التدريبي المناقشة العامة.
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بتقديم عنوان الفقرة -التبليغ اإللزامي.
2-2يوضح المدرب/المدربة أنه أحيانًا و في حاالت معينة ال تعطي األولوية للسرية و الموافقة المستنيرة ،حيث أن بعض الحاالت
تستدعي التبليغ اإللزامي و التي يترتب علي عدم التبليغ عنها المساءلة القانونية.
3-3يسأل المدرب/المدربة “ما برأيكم الحاالت التي تستوجب التبليغ اإللزامي ؟ “ و يدون اإلجابات على اللوح.
4-4يناقش المدرب/المدربة اإلجابات مع المتدربين مع شطب كل حالة ال تخضع للتبليغ اإللزامي مع بيان و تحديد األسباب.
5-5يعرض المدرب/المدربة معايير التبليغ على الداتاشو مع إعادة التأكيد على الخضوع للمسائلة القانونية في حال لم
يتم التبليغ.

بطاقات «معايير التبليغ اإللزامي»:
أي اعتداء أو فعل يعتبر جناية عندما يرتكب ضد أحد أفراد األسرة،
بصرف النظر عن أهلية أو قدرة فرد األسرة.

أي اعتداء أو فعل يعتبر جنحة مرتكبة ضد شخص عاجز أو ضد شخص
فاقد األهلية من جانب أحد أفراد األسرة .ويشمل األشخاص فاقدو األهلية
أي طفل دون السابعة من العمر ،ومن هم في أي عمر بسبب الخرف
أو الجنون؛ يشمل األشخاص العاجزون األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  7سنوات وأقل من  18سنة.
يعاقب على عدم التبليغ عن جرائم العنف األسري المشار إليها أعاله
عندما يعترف بمعرفة ذلك بالسجن لمدة ال تزيد على أسبوع وبغرامة
ال تزيد على  50دينارا أو بالسجن والغرامة معا.
ويخضع موظفو إنفاذ القانون ومقدمو الخدمات الطبية لمتطلبات
أكثر صرامة فيما يتعلق بالتبليغ اإللزامي ،وعليه ينبغي أن يكونوا
على دراية بمتطلبات مهنهم المحددة.
ومن المهم لمقدمي الخدمات من جميع اإلختصاصات فهم
المسؤوليات األكثر صرامة المناطة بموظفي إنفاذ القانون ومقدمي
الخدمات الطبية.
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معايير التبليغ االلزامي

يجب أن يكون جميع األفراد المشاركين في إدارة الحالة واالستجابة
للعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري وحماية األطفال
على دراية بمتطلبات التبليغ اإللزامية والعقوبات المحتملة لعدم
التبليغ.
تلخيص للجرائم التي تخضع للتبليغ اإللزامي من جانب الموظفين
في القطاع العام أو القطاع الخاص الذين يطلعون على معلومات
تخص هذه الجرائم ،حيث قد يؤدي عدم التبليغ إلى فرض عقوبات
عليهم بموجب القانون:

1-1أي اعتداء أو فعل يعتبر جنحة مرتكبة ضد شخص عاجز أو ضد شخص
فاقد األهلية من جانب أحد أفراد األسرة.
ويشمل األشخاص فاقدو األهلية أي طفل دون السابعة من العمر ،ومن
هم في أي عمر بسبب الخرف أو الجنون؛ يشمل األشخاص العاجزون
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  7سنوات وأقل من  18سنة.
2-2أي اعتداء أو فعل يعتبر جناية عندما يرتكب ضد أحد أفراد األسرة،
بصرف النظر عن أهلية أو قدرة فرد األسرة.
وقد يعاقب على عدم التبليغ عن جرائم العنف األسري المشار إليها
أعاله عندما يعترف بمعرفة ذلك بالسجن لمدة ال تزيد على أسبوع
وبغرامة ال تزيد على  50دينارًا أو بالسجن والغرامة معًا.
ويخضع موظفو إنفاذ القانون ومقدمو الخدمات الطبية لمتطلبات
أكثر صرامة فيما يتعلق بالتبليغ اإللزامي ،وعليه ينبغي أن يكونوا
على دراية بمتطلبات مهنهم المحددة.
ومن المهم لمقدمي الخدمات من جميع اإلختصاصات فهم
المسؤوليات األكثر صرامة المناطة بموظفي إنفاذ القانون ومقدمي
الخدمات الطبية.

54

الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

3

16:00 – 14:30

1

16:00 – 14:30

 90دقيقة

المدة
العنوان

مراحل االستجابة (مفصلة).

الهدف

أن يتعرف المتدربون على مراحل االستجابة بشكلها المفصل.

المساعدات
التدريبية
األسلوب التدريبي
التحضيرات

بطاقات ملونة  ،لوح فلي شارت ،أقالم ماركر ،الصق معجون أو سبراي الصق ،أوراق عمل مرحلة
االستجابة الفورية و مرحلة التدخل .
مجموعات العمل.
بطاقات ملونة تحتوي تفاصيل المرحلة (آليات التبليغ ،مسار التبليغ ،ضوابط المرحلة).

المسبقة

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بتذكير المتدربين بأسماء المراحل األربعة و إلصاقها على الحائط /اللوح.
معدة مسبقًا تحتوي تفاصيل المرحلة (آليات
2-2يشرح المدرب  /مرحلة االكتشاف و التبليغ باستخدام بطاقات ملونة ّ
التبليغ ،مسار التبليغ ،ضوابط المرحلة).
3-3يعلن المدرب/المدربة أن لمرحلتي االستجابة الفورية و التدخل ،سينقسم المتدربون إلى مجموعتين ،تقوم كل
مجموعة بتحضير إحدى المرحلتين على بطاقات ملونة تشمل تفاصيل المرحلة.
4-4يقسم المدرب/المدربة المتدربون إلى مجموعتين.
5-5يوزع المدرب/المدربة المادة النظرية الخاصة بكل مجموعة باإلضافة إلى المواد و األدوات الالزمة للتحضير (البطاقات،
األقالم ،الالصق ،أوراق فلب شارت إن لزم) و يعطي الوقت الكافي لعملية التحضير.
6-6يتأكد المدرب/المدربة من فهم المجموعات للمراحل خالل التحضير مع إرشادهم للمعلومات الضرورية و توجيه
العمل.
7-7تعرض مجموعة مرحلة االستجابة الفورية و نتائجها و تلصقها على الحائط  /اللوح مستكملة بذلك ما بدأه المدرب
 /المدربة.
8-8يشرح المدرب/المدربة مرحلة االستجابة الفورية بالتفصيل.
9-9تكرر العملية مع مجموعة مرحلة التدخل.
1010يقوم المدرب/المدربة باستكمال المخطط بشرح إجراءات إغالق الملف و إلصاق البطاقات الخاصة
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الوقاية :برامج وأنشطة موجهة للمجتمع بشكل عام
محددة أو أفراد وإعادة تأهيل وإدماج في المجتمع خالل مرحلة ّ
الرعاية الالحقة
برامج تستهدف فئات ّ
التدخل أو ّ

المساء إليه/ا
النهج
التشاركي المرتكز على ُ
ّ
التمييز
السرية
احترام حقوق ورغبات ُ
والخصوصية ،الحماية ،عدم ّ
ّ
المساء إليه/ا ،الموافقة المستنيرةّ ،
مرحلة االكتشاف والتبليغ
تقوم المؤسسة بااللتزام
بالتعامل مع الحاالت حسب
إجراءات إدارة الحالة ومراحلها

شخصي
مقدمو
الخدمات
خط/
هاتف

مؤسسات
معنية بالتعامل
مع حاالت العنف
األسري

ال تستدعي التبليغ
وفق التشريعات الوطنية النافذة

تستدعي التبليغ

أخرى

مرحلة االستجابة الفورية
تعيين منسق الحالة

مؤتمر الحالة

تحديد عوامل الخطورة

خطة تدخل شاملة

مؤتمر متابعة الحالة

تدخالت مؤسسية
متعددة القطاعات

خطة تدخل شاملة

لقاء االستجابة الفورية
خطة استجابة فورية

اجتماعية ونفسية

تدخالت مؤسسية
متعددة القطاعات

صحية

تدخالت مؤسسية
متعددة القطاعات

قانونية /قضائية

دراسة وتقييم الحالة

اجتماعية ونفسية
الجهة المعنية قانونيًا

ّ
التدخل الشاملة
مرحلة

إيوائية

صحية
قانونية /قضائية

دراسة وتقييم الحالة

إيوائية
دراسة وتقييم الحالة

إجراءات إغالق الملف
قرار جماعي يتم اتخاذه حسب رأي أغلبية الشركاء بصرف النظر عن وقت اإلغالق أو سببه
المساء إليه/ا وأسرته/ا بالمعلومات الالزمة في حال احتاج/ا مستقبال ألي دعم إضافي ،ووجود إثبات على ذلك في الملف
ويتم تزويد ُ

نظام موحد إلجراءات االستجابة لحاالت العنف األسري
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ورقة عمل “مرحلة االستجابة الفورية” – مجموعة 1
قم مع مجموعتك بتحضير المرحلة التالية بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
مرحلة االستجابة الفورية
1-1بنا ًء على نتائج التقييم األولي وتقدير االحتياجات الطارئة ،يقوم منسق الحالة بالتنسيق للقاء االستجابة الفورية مع
مقدمي الخدمات المعنيين بتقديم وتوفير التدخالت المباشرة ،بما في ذلك التدخل الصحي والنفسي االجتماعي ،إذا
كان ذلك مالئمًا.
2-2ينبثق عن لقاء االستجابة خطة استجابة فورية متعددة التخصصات والقطاعات بنا ًء على اولويات الحالة.
3-3يتم إحالة المساء إليهم إلى الخدمات المالئمة بعد الحصول على موافقتهم للمتابعة (إن لزم األمر) للحصول على
الخدمات الالزمة.
4-4يقوم منسق الحالة بمرافقة المساء إليهم إلى الخدمات االجتماعية والطبية والقانونية ،وتقديم الدعم لهم ليتمكنوا
من الوصول إلى تلك الخدمات (ان أمكن ذلك) بناءا على الوضع وموافقة المساء اليه\ا.
5-5ينبغي أن تتم اإلحاالت عن طريق مرافقة المساء اليه/ا أو اإلحالة عن طريق الهاتف أو البريد االلكتروني وتوثيق ذلك.
6-6قد يتطلب من منسق الحالة تقييم وضع الحالة وتقديم الخدمات لها القيام بالزيارات المنزلية لها ،وينبغي عمل الزيارات
المنزلية بتحفظ شديد مع مراعاة ضمان السرية والخصوصية للحالة وعدم تعريضها لمزيد من الخطر.
7-7على جميع المؤسسات المدرجة في مسارات اإلحالة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري وحماية
الطفل تحديد ضباط ارتباط لكل مؤسسة (ويجب ضمان أن ضباط االرتباط قد تلقوا التدريبات الالزمة وعلى دراية تامة
بكيفية استقبال الحاالت وإجراء اإلحاالت) لضمان سهولة التواصل والمتابعة معه.
8-8يقوم منسق الحالة بمتابعة تنفيذ الخطة داخليا ومع مقدمي الخدمات االخرين حتى الوصول الى تحقيق كافة اهدافها.
يقوم منسق الحالة بتقييم الحاجة الى تقديم خدمات شاملة غير طارئة ومتابعة الحالة (بالتنسيق مع الشركاء المعنيين)
او اغالق الملف بناء على زوال معايير الخطورة وعدم الحاجة الى خدمات اخرى.
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ورقة عمل «مرحلة التدخل» – مجموعة رقم 2
قم مع مجموعتك بتحضير المرحلة التالية بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
مرحلة التدخل الشاملة
1-1يقوم منسق الحالة بما يلي:
2-2إجراء الرصد والمتابعة لضمان كفاءة وفعالية التدخالت ولمراجعة خطة العمل.
3-3التأكد من تلقي المساء إليهم للمساعدة والخدمات الالزمة لتحسين وضعهم وحل مشاكلهم.
4-4تحديد مزيد من االحتياجات ونقاط للعمل ومن ثم التخطيط وفقًا لذلك مع المساء إليهم ،وبالنسبة للمساء إليهم من
األطفال يتم ذلك بموافقة الطفل و /أو الموكل برعايته ،وينبغي أن تحتوي خطة العمل على إطار زمني وأن تستند
إلى احتياجات المساء إليهم.
5-5بعد مراجعة الخطة مع المساء اليه/ا ،سوف يتقرر فيما إذا سيتم مواصلة تنفيذها أو تعديلها أو إغالق ملف الحالة،
وينبغي إتباع إجراءات الموافقة المستنيرة /استطالع رأي الطفل بالنسبة لألطفال المساء إليهم والقيام بإحاالت جديدة
في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
يغلق ملف الحالة بعد التأكد من زوال عوامل الخطورة وتلبية االحتياجات الطارئة والشاملة وتحقيق اهداف خطة التدخل بنجاح.

آلية عقد مؤتمر الحالة
1-1بالنسبة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري  ،يمكن عقد اجتماعات دورية لمراجعة الحاالت
الفردية التي تتطلب التصدي المشترك بين المنظمات (حكومية وغير حكومية ودولية) ،ويكون التركيز على معالجة
مشاكل الحماية الفورية وتنسيق إجراءات التصدي لكل حالة على حدة:
2-2تكون مؤتمرات الحالة على شكل اجتماعات صغيرة ومغلقة تنعقد في مقر المؤسسة األساسية المعنية بإدارة الحالة أو
غيرها حسب اإلتفاق لمناقشة معلومات حساسة للغاية تتعلق بحاالت معينة ،ويشارك في مؤتمر الحالة فقط األشخاص
الذين يعملون على تقديم الخدمات المباشرة للمساء اليه/ا ،ينبغي خالل مؤتمر الحالة مشاركة المعلومات على
أساس الحاجة للمعرفة ،أما المعلومات التي ليست لها صلة بعمل مقدم خدمة معين فينبغي أال يتم مشاركتها معه
– على سبيل المثال ،ال يحتاج مقدمو الخدمات الصحية إلى معرفة تفاصيل تتعلق بالمعتدي أو بالطريقة التي يتم فيها
االستجابة للحالة ،وعند الضرورة  ،لضمان احترام هذا المبدأ  ،يمكن لمقدمي الخدمات المعينين حضور جزء من مؤتمر
الحالة فقط حيث يتم مناقشة األمور التي لها صلة بعملهم.
3-3بالنسبة للبالغين ينبغي الحصول على موافقة المساء اليه/ا المستنيرة لتبادل المعلومات مع المشاركين
في مؤتمر الحالة ممن ال يقدمون خدمات مباشرة (مثل الخبير التقني) ،وإذا لم تعطى هذه الموافقة ،عندها
ينبغي عدم مناقشة تلك الحالة.
4-4بالنسبة لألطفال  ،ينبغي الحصول على الموافقة/استطالع رأي الطفل لمشاركة المعلومات مع المشاركين
في مؤتمر الحالة ،وفي بعض الحاالت يمكن مشاركة المعلومات بحدود الحاجة للمعرفة من دون موافقة
الطفل أو مقدم الرعاية إذا كان مثل هذا األمر يصب في مصلحة الطفل الفضلى.
5-5في الحاالت المعقدة المتعلقة باألطفال ،تتم مشاركة المعلومات ضمن إجراءات تحديد المصلحة الفضلى وذلك لضمان
توفير الحماية الالزمة.
6-6تتم مشاركة األشخاص في مؤتمر الحالة من خالل توجيه الدعوة فقط ،ويجب أن يتضمن مؤتمر الحالة مشاركين فاعلين
قد حصلوا على إذن لتلقي /وتبادل معلومات محددة متعلقة بالمساء اليه/ا محدد/ة.
7-7يجب أن تشمل عملية تبادل المعلومات ،معلومات ذات الصلة فقط وليس معلومات شخصية أو تفاصيل عن المساء
اليه/ا أو الحادثة.
8-8تقع على عاتق أعضاء هذا االجتماع مسؤولية ضمان الحفاظ على كرامة وسرية المساء إليهم ومناقشة المعلومات
الضرورية فقط لحل المشاكل وتنسيق اإلجراءات.
تقع على عاتق منسقي الحاالت المحددين مسؤولية ضمان تبادل المعلومات بعد الحصول على إذن مسبق من قبل
المساء اليه/ا ،ويتعين على منسقي الحاالت إبقاء المساء إليهم على علم بالقرارات المتخذة والتقدم المحرز.
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثالث

1

11:00 – 09:00

1

11:00 – 09:00

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات

 120دقيقة
االستجابة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي و العنف األسري.
أن يتعرف المتدربون على أنواع االستجابة لحاالت العنف و تفاصيل كل نوع.
أوراق عمل « أنواع االستجابة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي و العنف األسري» .

التدريبية
األسلوب

مجموعات العمل.

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بتوضيح عنوان الفقرة -أنواع االستجابة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي و
العنف األسري.
2-2يقسم المدرب/المدربة المتدربون إلى  5مجموعات عمل.
3-3يوزع المدرب/المدربة على كل مجموعة ورقة العمل الخاصة بها:
‐ ‐االستجابة الطبية.
‐ ‐االستجابة النفسية /االجتماعية.
‐ ‐االستجابة األمنية /السالمة.
‐ ‐االستجابة القانونية  +اإلجراءات القضائية.
‐ ‐إجراءات الشرطة (إدارة حماية األسرة)  +اإلجراءات اإلدارية.
4-4تقوم كل مجموعة بتحضير النوع الخاص بها بطريقة تفاعلية (بوربوينت ،لعب أدوار ،بطاقات ملونة ،لعبة .).....
5-5يوزع المدرب/المدربة المادة النظرية الخاصة بكل مجموعة باإلضافة إلى المواد و األدوات الالزمة للتحضير
(البطاقات ،األقالم ،الالصق ،أوراق فلب شارت إن لزم) و يعطي الوقت الكافي لعملية التحضير.
6-6يقوم المدرب/المدربة بشرح خدمات الدعم األساسية.
7-7تعرض مجموعة مرحلة االستجابة الفورية نتائجها وتلصقها على الحائط /اللوح مستكملة بذلك ما بدأه بذلم
المدرب/المدربة .
8-8يشرح المدرب/المدربة مرحلة االستجابة الفورية بالتفصيل .
9-9تكرر العملية مع مجموعة مرحلة التدخل
1010يقوم المدرب/المدربة باستكمال المخطط وذلك بشرح مرحلة إغالق الملف واصاق البطاقات الخاصة بها.
ورقة عمل «أنواع االستجابة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري» – مجموعة رقم 1
قم مع مجموعتك بتحضير نوع االستجابة التالي بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى

االستجابة الطبية
يلتزم مقدمو الخدمات الطبية بتوفير الرعاية الطبية للمساء إليهم كأولوية قصوى ،وينبغي توفير إمكانية الوصول إلى
خدمات الرعاية الصحية في جميع الحاالت الطارئة -حتى قبل إبالغ الجهه المعنية قانونا  -يتعين على مقدمي الرعاية الصحية
ما يلي:
السرية والخصوصية وإبداء التعاطف وتيسير سبل الوصول إلى الخدمات الطبية.
1-1ضمان
ّ
2-2تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمساء إليهم من العنف المبني على النوع االجتماعي.
3-3تقديم معلومات للمساء إليهم حول اإلجراءات الطبية،والحصول على الموافقة المستنيرة من المساء إليهم.
4-4ضمان اإلحالة والمتابعة مع مقدمي الخدمات اآلخرين وفقًا لرغبات المساء إليهم وبحسب ما يقتضيه القانون.
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5-5ضمان سالمة المساء إليهم وأسرهم في جميع األوقات.
6-6تقديم الدعم النفسي للمساء إليهم.
7-7ضمان التوثيق والمتابعة.
8-8التأكد من أن الخدمات الطبية متاحة للمساء إليهم ذوي اإلعاقة مع األخذ بعين االعتبار احتياجاتهم المحددة.
9-9التنسيق مع الجهات المعنية إلعفاء المساء إليهم من اي رسوم او مصاريف طبية تتضمنها الحالة
بالنسبة للعنف الجنسي ،تشتمل الرعاية الصحية كحد أدنى على:
ٍ
غرف تضمن الخصوصية والكرامة والراحة للمساء إليهم.
1-1إجراء الفحوصات في
2-2أخذ مقدم خدمة الرعاية الصحية فورًا للتاريخ الطبي المناسب وإجراء فحص شامل (من قبل شخص من نفس جنس
المساء اليه/ا أو كما يفضل /تفضل المساء اليه/ا) حيث ينبغي أن يكون مدربًا على كيفية إجراء التدابير العالجية
السريرية لالعتداء الجنسي ،بما في ذلك فحص الحوض /األعضاء التناسلية إذا وافق /وافقت المريض/المريضة على ذلك.
3-3عالج اإلصابات الحادة والوقاية من األمراض ،بما في ذلك العالج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة المكتسبة
( ، )HIVفي غضون  72ساعة واألمراض المنقولة جنسيًا ( )STIsوالتهاب الكبد الوبائي والكزاز وذلك ضمن اإلطار الزمني
المحدد له.
4-4منع الحمل غير المرغوب فيه خالل  120ساعة من وقت الحادثة.
5-5توثيق المعلومات بدقة مع المحافظة على سريتها وتخزينها في مكان آمن وسري.
6-6متابعة خدمات الرعاية /اإلحالة الثانوية الالزمة لكل حالة.
7-7تقديم األطباء والممرضات للدعم النفسي بما يتناسب مع جنس وعمر وظروف المساء اليه/ا ،وينبغي أيضًا توفير
التدريبات لكافة الموظفين العاملين في المجال الطبي.
8-8وجود مساحات آمنة لألطفال في المرافق الصحية وتوفر كادر مدرب قادر على تكييف الفحص الطبي والعالج للطفل
المساء اليه.
9-9عند التبليغ للجهات القانونية ذات العالقة ،يقوم الطبيب الشرعي ،عند الحاجة ،بفحص المساء اليه/ا إذا وافق /وافقت
على ذلك ،ومن ثم يقوم بجمع األدلة الجرمية ليتم إرسالها إلى المختبر ،ويوفر الطبيب الشرعي التقرير الطبي
القضائي األولي.
1010وفي الحاالت المتعلقة باألطفال ،يجب التأكد من أخذ الموافقة المستنيرة من ولي األمر أو الموكل برعايته إضافة الى
استطالع رأي الطفل لغايات إجراء فحص الطب الشرعي.
1111في إدارة حماية األسرة مثال ،يتم جمع أدلة فحص الطب الشرعي في عيادة الطب الشرعي في إدارة حماية األسرة ،أما إذا
كان المساء اليه/ا في المستشفىُ ،تجمع األدلة من قبل الطبيب الشرعي المتواجد في المستشفى.
اضافة الى ذلك يجب أن يتمتع مقدمو الرعاية الصحية لألطفال المساء إليهم والمتعرضين للعنف المبني على النوع
االجتماعي و /أو العنف األسري بالمعرفة والمهارات والمواقف واألدوات لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم بما في ذلك:

1

فهم لنماء الطفل ومفاهيم اإلساءة الجنسية للطفل.
1-1
ٌ
2-2التواصل بفعالية مع المساء إليهم من األطفال.
3-3فهم الرعاية العالجية السريرية للمساء إليهم من األطفال والقدرة على تطبيقها.
4-4تكييف الفحص والعالج الطبي لتلبية احتياجات المساء إليهم من األطفال.
5-5ضمان اإلحاالت األمنة والمالئمة والتأكد من وجود أنظمة للمتابعة.
6-6رصد األنشطة باستخدام أدوات معتمدة.

 1رعاية األطفال المساء إليهم من العنف لجنسي .اللجنة الدولية لإلغاثة/اليونيسيف2012 ،
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ورقة عمل «أنواع االستجابة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي
والعنف األسري» – مجموعة رقم 2
قم مع مجموعتك بتحضير نوع االستجابة التالي بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
االستجابة النفسية االجتماعية
يتعين على كافة الجهات الفاعلة التي تجري مقابالت مع المساء إليهم أو تكون على اتصال مباشر بهم أن تكون
ملمة بالمبادئ التوجيهية وأن تتمتع بالقدرة على وضعها قيد التطبيق العملي ،وينبغي على تلك الجهات أيضًا إدراك
مسؤوليتها المتمثلة باإلصغاء بعناية وتقديم المعلومات ،وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي المجتمعي بما في ذلك:
1-1اإلصغاء إلى المساء إليهم وطرح األسئلة غير االيحائية والتي تخلو من إصدار األحكام ،وينبغي أيضًا تجنب الضغط على
المساء إليهم للحصول على مزيد من المعلومات أكثر مما هم مستعدون لإلدالء به.
2-2إذا أبدى المساء إليهم لومًا للذات ،يتعين على مقدمي الرعاية طمأنتهم بلطف والتأكيد على أن العنف هو دائمًا خطأ
المسيء وليس خطأ المساء اليه/ا على اإلطالق.
3-3تقديم معلومات صادقة وكاملة حول الخدمات والوسائل المتاحة.
4-4إعطاء األولوية للسالمة في جميع األوقات.
5-5عدم اإلمالء على المساء إليهم بما ينبغي عمله أو الخيارات التي ينبغي اختيارها ولكن يجب تمكينهم من خالل
مساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ينبغي أن تكون خدمات الدعم النفسي االجتماعي المقدمة للمساء إليهم الذين تعرضوا للعنف المبني على النوع
حد سواء (أو جوانب لكل منها) ،وتشمل التدخالت
االجتماعي والعنف األسري شمولية تستهدف األفراد والمجتمعات على ٍّ
النفسية االجتماعية للمساء إليهم األشكال التالية من األنشطة المتداخلة:
1-1الدعم النفسي االجتماعي للمساعدة على التعافي بما في ذلك اإلسعافات النفسية األولية واإلرشاد الفردي والجمعي.
2-2الدعم والمساعدة في إعادة الدمج االجتماعي ،بما في ذلك التدريب المهني وتمكين المرأة ومحو األمية وإعادة اإلدماج
المدرسي والمساحات الصديقة للطفل.
3-3خدمات الصحة النفسية :ينبغي إحالة المساء إليهم ممن هم بحاجة إلى أو يطلبون خدمات الصحة النفسية المتخصصة
إلى برامج الصحة النفسية.
‐ ‐يشمل األفراد الذين قد يكونوا بحاجة إلى مزيد من الدعم المتخصص أولئك غير القادرين على القيام
بالمهام اليومية ،وال يستطيعون المحافظة على عالقات طيبة مع غيرهم أو غير قادرين على االعتناء
بصحتهم البدنية ،وقد يحتاج أيضًا األفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية سابقة إلى تلقي الدعم
المتخصص.
‐ ‐ينبغي للجهات الفاعلة العاملة في مجال الحماية تقديم المشورة حول خدمات الصحة النفسية المتاحة لمن
يشتبه أنهم بحاجة لها وإحالتهم إلى مقدم الخدمة المختص عند الحصول على موافقتهم.
يجب أن تسعى التدخالت النفسية االجتماعية المرتكزة على المساء إليهم إلى تعزيز رفاه وراحة المساء إليهم من خالل
تحسين بيئة التعافي ككل ،ويشمل ذلك أنشطة التوعية المجتمعية للحد من الوصم وتعزيز فرص وصولهم إلى
الخدمات ،هذا باإلضافة إلى تعزيز الدعم المجتمعي واألسري ،بما في ذلك مبادرات المساعدة الذاتية والمرونة.
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ورقة عمل «أنواع االستجابة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي
والعنف األسري» – مجموعة رقم 3
قم مع مجموعتك بتحضير نوع االستجابة التالي بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
االستجابة األمنية/السالمة
ألي حالة القيام بما
ينبغي دائمًا إعطاء األولوية لسالمة المساء إليهم ،حيث يتعين على منسقي الحاالت عقب استقبالهم ّ
يلي (خطة السالمة واألمان):
1-1إيجاد استراتيجيات تمكن المساء إليهم من البقاء مع أسرهم وإعطاء األولوية للسالمة إذا تطلب األمر.
2-2اكتشاف ومعالجة أية مخاوف متعلقة بالوصمة االجتماعية للمساء إليهم والتي قد تمنعهم من اتخاذ إجراءات لضمان
سالمتهم.
3-3توفير اليات اتصال امنة ليتمكن المساء إليهم من االتصال بمنسق الحالة عندما يكون من الصعب الوصول إليهم
بشكل ال يعرضهم إلى مزيد من الخطر.
4-4تزويد المساء إليهم برقم الخط الساخن الستخدامه في حالة الطوارئ.
5-5توفير سكن بديل مؤقت ،بانتظار إيجاد حلول طويلة األمد ،وتوفير الدعم المالي والنقل للموقع اآلمن ،ولكن ينبغي
دومًا تقييم المخاطر األمنية المرتبطة بهذا الخيار وضمان الرصد المستمر لمخاطر الحماية.
6-6إحالة المساء إليهم من العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري وحاالت والعنف واالستغالل واالهمال واالساءة
ضد االطفال لحماية الطفل .
 7حماية الطفل في المجتمعات الحضرية والمخيمات إلى منازل آمنة (دور رعاية إيوائية) إذا كانوا في خطر وشيك،وينبغي الحصول على الموافقة المستنيرة للمساء اليه/ا (وبالنسبة للمساء إليهم من األطفال ،استطالع رأي الطفل
و/أو الحصول على الموافقة المستنيرة من الموكل برعايته بما يصب في مصلحة الطفل الفضلى) قبل القيام بأي
إحالة ،وينبغي أن تكون اإلحاالت إلى مأوى آمن المالذ األخير .كما يجب أن تتم من خالل مؤتمر الحالة بعد استنفاذ كافة
البدائل األخرى الممكنة ،يتعين على الجهات الفاعلة األخذ باالعتبار بأن قرار اإلحالة إلى مأوى آمن قد ينتج عنه مزيد من
العزلة للمساء إليهم.
تذكرعندما تكون الحالة معرضة لخطر وشيك يتم التنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية وإدارة حماية األسرة والحاكم
االداري المختص لتوفير اإليواء في أحد المراكز التابعة لوزارة التنمية االجتماعية أو مأوى اتحاد المرأة األردنية ،وبالنسبة
لآلجئين وطالبي اللجوء يتم ذلك من خالل المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين:
1-1تستلزم اإلحالة إلى دور الرعاية االيوائية وجود استراتيجية واضحة وخطة إلدارة الحالة تهدف إلى التوصل لحل.
2-2تقوم الجهة المسئولة عن اإلحالة بضمان متابعة الحالة عند اللزوم.
3-3عند اللزوم ،تقوم الجهة المسئولة عن اإلحالة بمتابعة التدابير واإلجراءات الالزمة بما في ذلك خدمات الرعاية االجتماعية
والخدمات الطبية والنفسية االجتماعية وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية األسرة ووزارة التنمية االجتماعية ودار الرعاية اإليوائية.
4-4تضمن جميع الجهات المعنية بهذه العملية سالمة وأمن المساء إليهم.
5-5تضمن جميع الجهات المعنية التعامل مع المساء إليهم بتعاطف وبما يحفظ كرامتهم فمثال :
‐ ‐تستقبل دار الوفاق النساء ممن تعرضن للعنف األسري (مع أطفالهن األوالد لغاية سن الخامسة والبنات من كافة
األعمار) ،حيث تقوم الدار بتقديم الخدمات التشخيصية واالرشادية للمرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل
المشاكل والمصاعب التي تواجهها.
‐ ‐تستقبل دار رعاية الفتيات /الرصيفة والتابعة لوزارة التنمية االجتماعية الفتيات اللواتي تعرضن للعنف من عمر الثانية
عشر وحتى الثامنة عشر حيث يتم تقديم خدمات التمكين والتأهيل واعادة الدمج في مجتمعاتهن.
‐ ‐ال توجد مراكز إيواء مخصصة للفتيان المساء إليهم ممن هم فوق سن الثانية عشر ،ومع ذلك ،تقبل مراكز اإليواء التابعة لوزارة
التنمية االجتماعية الفتيان المساء إليهم كإجراء بديل عند تعرضهم للعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري.
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‐ ‐يوجد أيضًا مأوى تحت إدارة اتحاد المرأة األردنية :والذي يقوم على استقبال النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن الثامنة
عشر وأطفالهن مباشرة (الفتيات من جميع األعمار ،واألوالد حتى سن الثالثة عشر) ،أما بالنسبة للفتيات دون سن الثامنة
عشر ،يتم تأمين المأوى لهن بالتنسيق مع إدارة حماية األسرة حيث يتم توفير الرعاية الطبية الشاملة والدعم النفسي
االجتماعي والدعم القانوني للمساء إليهم من العنف المبني على النوع االجتماعي.
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ورقة عمل «أنواع االستجابة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي
والعنف األسري» – مجموعة رقم 4
قم مع مجموعتك بتحضير نوع االستجابة التالي بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
االستجابة القانونية
تشمل االستجابة القانونية المشورة والمساعدة القانونية والتمثيل القانوني للبالغين واألطفال عندما يرغب المساء
إليهم في توجيه االتهام ضد المسيء أو في الحاالت المتعلقة باألحوال الشخصية (على سبيل المثال القضايا المتعلقة
بالوصاية ،والطالق ،والنفقة ،الخ) ويشمل ذلك:
1-1توفير المعلومات المتعلقة بالتدابير المعمول بها حاليًا والتي من شأنها الوقاية من حدوث المزيد من الضرر من قبل
المسيء المزعوم.
2-2توفير المعلومات حول إجراءات المحاكم وأية قضايا تتعلق بآليات العدالة الوطنية بما في ذلك األطر الزمنية المتوقعة.
3-3توفير المعلومات حول الدعم المتاح في حال المباشرة في اإلجراءات القانونية.
4-4توفير المعلومات حول إيجابيات وسلبيات كافة الخيارات القانونية الراهنة.
5-5التمثيل القانوني أمام المحكمة إذا رغب/ت المساء اليه/ا في التقاضي.
6-6توفير الجهات القانونية الفاعلة وغيرها لدعم المساء إليهم في تغطية كافة تكاليف المحكمة وتوفير وسائل النقل
من وإلى قاعة المحكمة لحضور جلسات االستماع كلما أمكن ،وينبغي إعالم المساء إليهم بأي تكاليف قد تترتب
على ذلك منذ البداية.
7-7التشاور مع المساء إليهم من األطفال والموكلين برعايتهم  /الوصي بشأن خيار العدالة القانونية وتوعيتهم بالخدمات
المتاحة وحدودها ،وأخذ احتياجات الطفل ورغباته ومشاعره بعين االعتبار وبذل جميع الجهود لتمكينه من التعبير عن
نفسه والمشاركة في عملية صنع القرار.

2

8-8مرافقة الطفل في جميع إجراءات المحكمة ،بما في ذلك جلسات ما قبل المحاكمة والمحاكمة وجلسة النطق
بالحكم ،إضافة إلى توفير التمثيل القانوني للطفل أمام المحاكم.

2

رعاية األطفال الناجون من العنف لجنسي .اللجنة الدولية لإلغاثة  /اليونيسيف2012 ،
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اإلجراءات القضائية
إجراءات المحاكم النظامية
يتعامل القضاء عمومًا مع حاالت العنف الجسدي والجنسي ،سواءًا تلك التي ارتكبها أحد أفراد األسرة أو شخص من خارج
نطاق األسرة ،وفقًا للتشريعات النافذة ،ومن الجدير بالذكر ّأنه ال توجد محكمة خاصة باألسرة للتعامل مع مثل هذه الحاالت.
ويمكن للمساء اليه/ا رفع دعوى قضائية عادية في المحكمة النظامية (محكمة البداية أو محكمة الصلح) و /أو دعوى
تتعلق باالحوال الشخصية لدى المحكمة الشرعية (أو لدى محاكم مجالس الطوائف غير المسلمة).
ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية حيث يمكنه أن يقرر ما إذا كان باإلمكان المباشرة بإجراءات المحكمة في غرفة خاصة
أم ال ويتم النظر في الموضوع على أساس كل حالة على حدة ،يتعين على مقدمي الخدمات حشد التأييد لعقد جلسات
المحاكمة في أماكن مغلقة لكافة المساء إليهم الذين تعرضوا للعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري
نظرًا لحساسية حاالت العف الجنسي ،تختلف إجراءاتها القضائية عن اإلجراءات الخاصة بالعنف الجسدي ،حيث تنعقد جلسات
االستماع دائمًا في أماكن وغرف تتسم بالخصوصية في قاعة المحكمة ،ويتم ّ
أيضا توفير حماية إضافية واتخاذ تدابير أمنية
أثناء جلسة االستماع لضمان سالمة المساء اليه/ا.
ينبغي أن تكون اإلجراءات القضائية صديقة للطفل السيما في المحاكم:
1-1وفقًا لقانون األحداث األردني لعام  ،2014يمكن تسجيل مقابالت األطفال لدى الدعي العام واستخدامها كدليل في المحكمة.
2-2تنعقد جلسات االستماع في غرف خاصة حيث يتم ضمان الخصوصية في كافة األوقات.
3-3يتم التشاور مع الطفل فيما يتعلق بخيار العدالة القانونية وتوعيته بالخدمات المتاحة ومحدوديتها.
4-4أخذ حقوق الطفل واحتياجاته وآرائه ومشاعره في االعتبار وبذل كافة الجهود لتمكين الطفل من التعبير عن نفسه
والمشاركة في عملية صنع القرار.

إجراءات المحاكم الشرعية
تقوم المحاكم الشرعية بالتعامل مع حاالت العنف األسري بخاصة خالل جميع مراحل إدارة الحالة ،حيث يمكن التعرف على
حاالت العنف خالل التعامل مع أية قضية متعلقة باألسرة وعليه يقوم القاضي بتقدير أما متابعتها مباشرة عن طريق النيابة
الشرعية أو إحالتها إلى إدارة حماية األسرة للتقييم والمتابعة.
يقوم منسق الحالة وحسب تقييمها وبيان احتياجاتها بالتنسيق مع النيابة الشرعية وتزويدها بكافة المعلومات الخاصة
بالحالة وعوامل خطورتها لتعمل على دراسة الحالة واحالتها إلى المحكمة الشرعية للبت بها وأخذ القرارات الالزمة (مثل
حجز اموال ،منع المسيء من السفر ،نقل حضانة الطفل أو الضم إلى شخص أو جهة وغيرها) ،إضافة التخاذ اإلجراءات الالزمة
بكل ما يتعلق باألحوال الشخصية مثل قضايا الطالق والنفقة والتحضين .
وتقوم مكاتب االصالح األسري كذلك بمتابعة الحاالت تقديم خدمات المشورة القانونية والشرعية

خدمات الدعم األساسية
قد يحتاج المساء إليهم في العديد من الحاالت إلى المساعدات األساسية لضمان رفاههم وسالمتهم وأمنهم بشكل
فوري ،ويمكن تقديم المساعدات المادية ،مثل المواد الغذائية الطارئة ،وقسائم الغذاء ،والمواد غير الغذائية ( )NFIأو
المأوى ،إضافة إلى المساعدة في التوثيق والتسجيل عن طريق اإلحاالت .
وال ينبغي أن تتسبب الخدمة المقدمة بوصم المساء إليهم من العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري ،مثل
إمكانية تحديد هويتهم كمساء إليهم وذلك في سياق تلقيهم لخدمات معينة أو من خالل األماكن التي تقدم فيها
الخدمات.
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ورقة عمل «أنواع االستجابة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي
والعنف األسري» – مجموعة رقم 5
قم مع مجموعتك بتحضير نوع االستجابة التالي بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
إجراءات الشرطة
يتم التبليغ عن حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي ،وخاصة حاالت العنف الجنسي وحاالت أخرى من العنف األسري
إلى الجهات المعنية قانونيا بعد الحصول على موافقة المساء إليهم وفق االنظمة والتعليمات الناظمة لها وبشكل تراعي
فيه المصلحة الفضلى واحتياجات الحالة واالسرة أو بإتباع معايير التبليغ اإللزامي.
ألي شكوى:
اما بالنسبة لالجراءات الخاصة بادارة حماية االسرة في فيما يتعلق باجراءاتها الداخلية عند تلقيها ّ
1-1إعطاء األولوية للعالج الطبي الطارئ عند الضرورة قبل إجراء أي مقابلة مع المساء اليه/ا.
2-2إجراء المقابالت مع المساء اليه/ا في أماكن تتسم بالخصوصية وذلك بحضور ضابط من نفس الجنس أو كما يفضل/
تفضل المساء اليه/ا.
3-3التعامل مع الحاالت بسرية تامة حيث تعتمد إدارة حماية األسرة نظام الترميز لهذه األسباب.
4-4الحصول على “الموافقة المستنيرة من المساء اليه/ا للمضي قدمًا في اإلجراءات ذات الصلة.
5-5بالنسبة لألطفال ،يتم إعالم أولياء األمور أو مقدمي الرعاية بالحالة كما ويتم عادة الحصول على موافقتهم للقيام
باإلجراءات ذات الصلة.
6-6ضمان بيان االختصاص المكاني والنوعي لمكتب اإلدارة المبلغ اليه.
7-7توثيق الشكوى في السجالت.
8-8التشاور مع الطبيب الشرعي في جميع األوقات.
9-9يقوم الطبيب الشرعي بإصدارتقرير طبي قضائي وجمع وختم عينات األدلة الجرمية ،ومن ثم تقوم اإلدارة بإرسالها إلى
المختبر.
1010قد يستلزم الوضع أن يفحص الطبيب الشرعي أفراد األسرة اآلخرين الذين من الممكن أن يكونوا قد تعرضوا لخطر
اإلساءة.
1111الكشف على الموقع الذي وقعت فيه اإلساءة ،إذا دعت الحاجة ،وجمع األدلة إلرسالها إلى المختبر.
1212فتح ملف للحالة والسير بإجراءات الحصول على كافة الوثائق ذات الصلة ليتم إرسالها إلى القضاء إذا دعت الحاجة (أنظر
أدناه لمزيد من التفاصيل).
1313متابعة نتائج التحقيق في القسم القضائي.
1414توفير حماية مؤقتة للمساء إليهم و/أو لغيرهم من أفراد األسرة خالل فترة التحقيق إذا دعت الحاجة.
1515متابعة وضع المساء اليه/ا وسالمته/سالمتها وضمان إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية االجتماعية والطبية والنفسية
وخدمات الطب الشرعي.
1616االحتفاظ بالمسيء المزعوم المدة القانونية إذا دعت الحاجة.
1717ضمان االنتقال اآلمن للمساء إليهم من وإلى المنازل اآلمنة.
1818قد تقوم إدارة حماية األسرة بإحالة بعض حاالت العنف التي تنطوي على المسائل األمنية األوسع نطاقًا– مثل النزاعات
بين العشائر أو األسر ،أو التهديد بارتكاب جرائم قتل بدافع الحفاظ على الشرف -إلى الحاكم اإلداري .
تتباين بعض اإلجراءات المحددة التي تتبعها إدارة حماية األسرة وفقًا لنوع العنف ،وما إذا كان المساء اليه/ا شخص بالغ أو
طفل كما هو موضح أدناه وفي جميع الحاالت ،ينبغي إتباع الخطوات األولية األساسية التالية:3
1-1يأخذ موظف االستقبال المعلومات األساسية حول الحالة ،بما في ذلك المعلومات الديموغرافية وتلك المتعلقة بالعنف

3

للتفاصيل حول الية العمل بمنجية إدارة الحالة في إدارة حماية األسرة يرجى االطالع على دليل إجراءات التعامل مع حاالت العنف االسري
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المبني على النوع االجتماعي أو العنف األسري.
2-2يتم إحالة الحالة داخليا الى مشرف منسقي الحاالت لتصنيفها حسب اولوية التدخل وتعيين منسق حالة مناسب لها.
3-3يباشر منسق الحالة إجراءات إدارة الحالة وذلك بالتنسيق والمتابعة مع مقدمي الخدمات المعنيين بالحال.

االعتداء الجسدي أو االعتداء الجنسي ضد البالغين واألطفال (الجنايات):
1-1يتعين على إدارة حماية األسرة إحالة الحالة إلى المدعي العام الذي سيقرر بدوره إحالة القضية إلى إجراءات المحكمة أم ال.
وفي هذه الحالة ،يمكن استخدام إفاداتهم من قبل المدعي العام وقد يتم استدعاؤهم للشهادة.
ُ 2-2تحيل إدارة حماية األسرة كافة حاالت االعتداء الجنسي ضد البالغين (النساء والرجال) واألطفال إلى المدعي العام.
العنف الجسدي ضد البالغين المرتكب من قبل أحد أفراد األسرة والذي يصنف كجنحة:
في حاالت الجنح يتوقف تحريك الدعوى ضد المسيء على شكوى من المساء إليه اذا كان بالغا كما ويتم البدء باجراءات ادارة
الحالة مع المساء اليه/ا وتقييم عوامل الخطورة لتحديد االحتياجات الالزمة للحالة بما يراعى المصلحة الفضلى والتشريعات
الناظمة من قبل فريق ادارة الحالة بشكل يضمن حماية وسالمة الحالة مع ضمان مشاركة الحالة في اتخاذ القرار ما امكن .

العنف الجسدي ضد األطفال المرتكب من قبل أحد أفراد األسرة والذي يصنف كجنحة:
في حاالت الجنح التي يتوقف فيها تحريك الدعوى ضد المسيء على شكوى من المساء إليه ،يتولى ولي األمر تقديم
الشكوى لدى المدعي العام ،ويمكن للمساء إليه الذي قد تجاوز سن الخامسة عشرة رفع الشكوى ايضا كما ويتم
البدء باجراءات ادارة الحالة مع المساء اليه/ا وتقييم عوامل الخطورة لتحديد االحتياجات الالزمة الطفل بما يراعى المصلحة
الفضلى والتشريعات الناظمة من قبل فريق ادارة الحالة بشكل يضمن حماية وسالمة الطفل مع ضمان مشاركة الحالة
في اتخاذ القرار ما امكن مع مراعاة مايلي :
1-1في حاالت العنف الجسدي ضد األطفال المرتكبة من قبل أحد أفراد األسرة ،يحال الطفل إلى الطبيب الشرعي للفحص.
2-2يتم اإلحالة الى المدعي العام اذا بينت نتيجة التقرير الطبي نسبة التعطيل اكثر من عشرة ايام او اذا كانت الحالة
العامة سيئة او متوسطة او بحاجة إلى دخول مستشفى
3-3أما إذا أشار تقرير الطب الشرعي إلى عدم وجود أي كدمات أو إصابات يتم استكمال اجراءات ادارة الحالة وتؤخذ آراء
الطفل في االعتبار في كافة القرارات الخاصة بحالته ،ويتم الحصول على الموافقة المستنيرة من ولي األمر/الوصي،
وفي حال عدم توفر ولي األمر/الموكل برعايته ،يمكن لمراقب السلوك من وزارة التنمية االجتماعية تقديم الموافقة
نيابة عن الطفل.

إجراءات الحكام اإلداريين
يتعامل الحكام االداريين مع العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري وحاالت حماية الطفل وفقا للتشريعات
النافذة ،حيث يمكن للمساء إليهم تقديم شكوى لدى الحاكم االداري المختص او ان يتم احالته من الجهه المعنية قانونا ،
حيث يقرر النظر بالشكوى على اساس كل حالة على حدة ،او احالتها الى الجهه المعنية قانونا حسب طبيعة الحالة ،او إحالة
الحالة التي تنطوي على خطورة امنية عالية من خالل االستجابة واإلحالة لدور اإليواء سندا الحكام نظام دور ايواء المعرضات
للخطر لسنة  2016حيث يتم استقبال المعرضة للخطر وايوائها وفق األسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ونظرا لخصوصية حاالت العنف األسري تم استحداث قسم حماية األسرة في مديرية حقوق االنسان وكذلك شعبة حماية
األسرة في مراكز المحافظات تتبع الى مكتب المحافظ الضفاء الخصوصية والسرية للحاالت ،ويتم توفير حماية امنية اثناء
اخذ االفادات وتعهد خطي من المسيء لضمان سالمة المساء إليهم واتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة.
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثالث

2

13:30 – 11:30

1

11:50 – 11:30

المدة
العنوان
الهدف

 20دقيقة
إجراءات

خاصة

بقضايا

محددة

من

حاالت

العنف

المبني

على

النوع

االجتماعي.

1.1أن يتعرف المتدربون على اإلجراءات الخاصة بقضايا االستغالل الجنسي و اإلساءة الجنسية من
قبل موظفي األمم المتحدة و موظفين آخرين .
2.2أن يتعرف المتدربون على اإلجراءات الخاصة بقضايا الزواج المبكر.

المساعدات

كمبيوتر ،داتا شو.

التدريبية
األسلوب التدريبي عرض بوربوينت.

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بشرح اإلجراءات الخاصة بقضايا االستغالل الجنسي و اإلساءة الجنسية من قبل موظفي األمم
المتحدة و موظفين آخرين .مع اتاحة المجال للمتدربين بالمشاركة في النقاش
2-2يقوم المدرب/المدربة بإجابة استفسارات المتدربين إن وجدت.
3-3يقوم المدرب/المدربة بشرح اإلجراءات الخاصة بقضايا الزواج المبكر و نقاشها مع المتدربين.
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إجراءات خاصة بقضايا محددة من حاالت العنف
المبني على النوع االجتماعي
1-1االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية ( )SEAمن قبل موظفي
األمم المتحدة وموظفي االغاثة االنسانية
2-2زواج األطفال

االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية ( )SEAمن قبل
موظفي األمم المتحدة وموظفي االغاثة االنسانية
بما ّأن اإلبالغ عن االستغالل واإلساءة الجنسية أمر إلزامي ،ينبغي
بأن كافة المعلومات التي سيفصحون عنها
إعالم المساء إليهم ّ
سوف يتم تبادلها من خالل اآلليات المناسبة.
وتشمل معايير منع االستغالل واإلساءة الجنسية ( )PSEAما يلي:
 تستند العالقات الجنسية بين موظفي األمم المتحدة أو العاملينفي المجال اإلنساني والمستفيدين على ديناميكيات القوى غير
المتكافئة ،وتقوض مصداقية ونزاهة عمل الوكالة ويوصى بقوة
بعدم تشجيعها.

‐ ‐يشكل االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية أفعال سوء سلوك
خطيرة تتطلب اتخاذ إجراءات تأديبية ،بما في ذلك الفصل دون
إنذار سابق.
‐ ‐يحظر النشاط الجنسي مع األطفال وال يعتبر التقدير الخاطئ
لسن الطفل مقبول كدفاع.
ّ
‐ ‐ ُيحظر تبادل المال أو العمالة أو السلع أو الخدمات مقابل الجنس،
بما في ذلك الجمائل الجنسية أو غيرها من أشكال السلوك
أي تبادل
المهين أو غير اإلنساني أو االستغاللي .ويشمل ذلك ّ
للمساعدة المستحقة للمستفيدين.
يجري حاليًا تطوير آليات لمنع االستغالل واإلساءة الجنسية في األردن.
وفي الوقت الراهن ،ينبغي إبالغ المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين بجميع حوادث االستغالل الجنسي واالعتداء
الجنسي التي تشمل العاملين في المجاالت اإلنسانية والعاملين
من الالجئين.
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زواج األطفال
‐ ‐السن القانوني للزواج في األردن هو ثمانية عشر عامًا.
‐ ‐يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم أي منهما هذا السن إذا
كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا
الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي
القضاة لهذه الغاية.
‐ ‐أصدر قاضي القضاة تعليمات

تنظم عملية منح المحاكم

الشرعية الذن الزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية
من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة ،وهي استنادا الى الصالحيات
الممنوحة لقاضي القضاة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( )10من
قانون األحوال الشخصية رقم ( )36لعام  2010وسيبدأ العمل
بالتعليمات الجديدة اعتبارا من .2017/8/1

تعليمات تنظيم عملية منح المحاكم الشرعية
إلذن الزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة
شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة:
‐ ‐ تحديد حد أعلى لفارق السن بين الطرفين حيث ال يجوز بأي حال
ان يزيد عمر الخاطب عن ثالثة وثالثين عاما وهو قريب من المعدل
العام لسن الزواج في االردن بالنسبة للذكور؛
‐ ‐ اشتراط اثبات الخاطب لمقدرته المالية على االنفاق ودفع المهر
وتهيئة بيت الزوجية بأوجه االثبات المعتبرة قانونا وذلك للتأكد من
توفر البيئة المادية المناسبة والمالئمة للمخطوبة بعد الزواج؛
‐ ‐ موافقة ولي المخطوبة قبل الحصول على اإلذن بالزواج وكذلك
موافقته على اجراء العقد واعتبرت رفض الولي مانعا من موانع
منح االذن؛
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‐ ‐ضرورة ان تتضمن حجة االذن مقدار المهر الذي سيجري عليه العقد
بين الطرفين واشترطت ان ال يقل عن مهر مثل المخطوبة وذلك
ضمانا لحقها لعدم التهاون به؛
‐ ‐ إفهام المحكمة للمخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق
لها به مصلحة وفقًا ألحكام القانون وعلى أن يتم تضمين أية
شروط ترغب بها المخطوبة في حجة اإلذن بالزواج عند إصدارها
لمراعاتها عند اجراء العقد؛
‐ ‐ الزامية اجتياز كل من الخاطب والمخطوبة لدورة المقبلين على
الزواج التي تنظمها دائرة قاضي القضاة من خالل معهد القضاء
الشرعي ومديرية االصالح االسري أو أية جهة يعتمدها قاضي
القضاة لهذه الغاية وذلك لرفع الوعي بعدد من القضايا الضرورية
الستمرار الحياة الزوجية ومنها التوعية بالحقوق والواجبات
الزوجية ومهارات التواصل بين الزوجين وما يتعلق باقتصاديات
االسرة والمسائل الطبية ذات العالقة وغيرها من القضايا التي
ستشكل االطار التدريبي والتوعوي لهذه الدورات؛

‐ ‐إحالة طلبات الزواج الى مكتب اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري
المنشأ ضمن اختصاص المحكمة وبحيث يتوجب على مكتب
اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري دراسة الحالة المحالة اليه
وتزويد المحكمة برأيه فيها؛
‐ ‐ولمزيد من التوثيق والدقة في العمل فقد نصت التعليمات على
ضرورة أن تؤسس المحكمة ملفا لكل حالة يتضمن البينات
والمعززات التي استندت اليها في قرارها وأن تنظم ضبوطات
رسمية بما تجريه من تحقيقات.

سن الخامسة
وفقًا للقانون األردني ،ال ُيسمح بالزواج لمن هم دون ّ
عشر مطلقًا.
‐ ‐وعليه ال بد من ابالغ مكاتب النيابة الشرعية أو إدارة حماية األسرة
(التي تقوم بدورها بالتنسيق مع النيابة الشرعية) لدراسة الحالة
والقيام باإلجراءات الالزمة لمنع هذا الزواج.
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لدى استقبال حاالت زواج أطفال قد تمت بالفعل ،تصبح الخدمات
التالية متاحة:
1-1تقديم المساعدة القانونية والتمثيل القانوني للحصول على
خدمة تسجيل المواليد وإصدار شهادات الزواج ،وعند االقتضاء،
تقديم المساعدة في المسائل الخاصة بقانون األحوال
الشخصية.
2-2تقديم المشورة وخدمات الصحة اإلنجابية ،بما في ذلك تنظيم
األسرة.
3-3المساعدة في الحصول على فرص التعليم والتدريب المهني.
4-4تقديم النصح والمعلومات بخصوص الخدمات النفسية االجتماعية
المتاحة ،بما في ذلك المساحات المخصصة للنساء ،وخدمات
اإلرشاد ،وإرشاد األزواج ،واإلحالة.
‐ ‐في الحاالت التي يتم فيها اإلفصاح عن العنف أو غيره من المخاوف
المتعلقة بالحماية ،اتبع نفس اإلجراءات المطبقة في حاالت العنف
المبني على النوع االجتماعي األخرى.

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثالث

2

13:30 – 11:30

2

13:30 – 11:50

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات

 70دقيقة
الخدمات المتعلقة بحماية الطفل من العنف.
أن يتعرف المتدربون على الخدمات المتعلقة بحماية الطفل من العنف
أوراق عمل « الخدمات المتعلقة بحماية الطفل من العنف».

التدريبية
األسلوب

مجموعات عمل.

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بقديم عنوان الفقرة  -الخدمات المتعلقة بحماية الطفل من العنف
2-2يقسم المدرب/المدربة المتدربون الى  6مجموعات عمل ،ويقوم بتوزيع أوراق عمل “الخدمات المتعلقة بحماية الطفل
من العنف” على النحو التالي:
−مجموعة  :1خدمات حماية الطفل المجتمعية والخدمات النفسية االجتماعية وخدمات الصحة النفسية.
−مجموعة  :2خدمات األمن و الحماية.
−مجموعة  :3إجراءات إدارة حماية األسرة.
−مجموعة  :4اإلجراءات اإلدارية  +اإلجراءات القضائية  +اإلجراءات القانونية.
−مجموعة  :5األحداث.
−مجموعة  :6الخدمات األساسية األخرى.
3-3تقوم كل مجموعة بتحضير المادة النظرية لشرحها بأسلوب تفاعلي.
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4-4تعرض كل مجموعة جزئيتها أمام المجموعة الكبرى ،ويفتح المجال إلجابة األسئلة و النقاش بعد كل مجموعة.

ورقة عمل «الخدمات المتعلقة
بحماية الطفل من العنف» – مجموعة رقم 1
قم مع مجموعتك بتحضير الخدمات التالية بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
خدمات حماية الطفل المجتمعية والخدمات النفسية االجتماعية وخدمات الصحة النفسية
يغطي هذا القسم األشكال الرئيسية من خدمات حماية الطفل المجتمعية والخدمات النفسية االجتماعية ،وتهدف خدمات
حماية الطفل المجتمعية والخدمات النفسية االجتماعية إلى كسب تأييد ودعم أفراد المجتمع  ،لتوفير حماية ودعم أفضل
لألطفال المتأثرين بالعنف.
ينبغي لهذه الخدمات أن تكون متاحة لكافة األطفال ،ومع ذلك  ،يمكن للمساء إليهم من األطفال الذين يقعون بشكل
مباشر ضحايا للعنف  ،أو اإلساءة أو االستغالل أو االنفصال عن ذويهم االستفادة من هذه األنشطة بشكل خاص ،وينبغي
دمجهم في األنشطة المنفذة مع غيرهم من األطفال لتجنب الوصم وتعزيز االندماج االجتماعي ،ويجب تنفيذ هذه األنشطة
بطريقة منسقة من قبل مؤسسات حماية الطفل لضمان التغطية والمساواة في فرص الحصول على هذه الخدمات
لجميع األطفال ،وتجنب ازدواجية الخدمات المقدمة وضمان نهج منسق بين مختلف المؤسسات يلبي المعايير الدولية
ويراعي السياق/الثقافة المحلية.

اآلليات المجتمعية لحماية الطفل ()CBCPM
تعتبر اآلليات المجتمعية لحماية الطفل من العنف والتي غالبًا ما ُيطلق عليها اسم ’لجان حماية الطفل‘ شبكات أو مجموعات
من األفراد تعمل على مستوى المجتمع المحلي بطريقة منسقة لتحقيق أهداف حماية الطفل من العنف والتي تتضمن
الهياكل المحلية والتقليدية أو اإلجراءات غير الرسمية لتعزيز أو دعم رفاه األطفال ،4ويقع ضمن مسؤولية هذه اللجان ما يلي:
1-1العمل على الوقاية من اإلساءة والعنف واالستغالل ضد األطفال ،ويتضمن ذلك التعبئة المجتمعية ورفع مستوى الوعي
وحشد التأييد.
2-2رفع مستوى الوعي والتقبل للخدمات القائمة المصممة لحماية الطفل من العنف وغيرها من الخدمات في المجتمعات.
3-3تحديد المسائل الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل من العنف  ،وتعبئة المجتمعات وحشد التأييد مع الجهات الفاعلة
ذات الصلة لمخاطبة مثل هذه القضايا.
4-4تحديد حاالت حماية الطفل وتعبئة الموارد المجتمعية واإلحالة إلى مقدمي الخدمات الرسميين  ،بما في ذلك منسقي
حاالت حماية الطفل أو مقدمي الخدمات ذات الصلة ،وينبغي تدريب لجان حماية الطفل حول كيفية تحديد وإحالة الحاالت
وفقًا لمسارات اإلحالة.

المساحات الصديقة للطفل
تعتبر المساحات الصديقة للطفل «مساحات آمنة حيث ُتنشئ المجتمعات بيئات تتسم بالرعاية يستطيع األطفال من
خاللها ممارسة اللعب الحر والمنظم والتمتع باألنشطة الترفيهية والتعليمية ،كما وتعتبر استجابة هامة في حماية
الطفل من العنف تهدف إلى مساعدة األطفال الذين تعرضوا للعنف والنزوح على استعادة إحساسهم بالحياة الطبيعية.
وينبغي تأسيس المساحات الصديقة للطفل بما يتماشى مع االرشادات التالية 5بما في ذلك:
5-5أن تكون متاحة لجميع األطفال في المجتمع بما فيهم األطفال الذين تعرضوا بشكل مباشر للعنف.
6-6توفير أنشطة مالئمة لسن وجنس األطفال األصغر سنًا ( 12-6سنة)  ،وكذلك للمراهقين ( 18-13سنة).
7-7ضمان المشاركة الفعلية للمجتمع المحلي واألطفال ،بما في ذلك إشراك أفراد األسرة في دعم أطفالهم.
 4الحد األدنى من معايير حماية الطفل في األوضاع اإلنسانية .مجموعة عمل حماية الطفل ،2012 ،صفحة 143
 5المبادئ التوجيهية للمساحات الصديقة لألطفال في حاالت الطوارئ ومع المعيارالسابع عشر:المساحات الصديقة للطفل المدرج في الحد األدنى من
معايير حماية الطفل في حاالت الطوارئ ()CPiE
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8-8توفير مجموعة من الخدمات  ،بما في ذلك الخدمات النفسية االجتماعية والتعليم غير الرسمي والخدمات الترفيهية
وجلسات المهارات الحياتية لألطفال إضافة إلى أنشطة رفع مستوى الوعي الدى اآلباء /الموكلين برعاية الطفل وأفراد
األسرة حول كيفية تقديم الدعم والرعاية ألبنائهم في الحاالت الصعبة.
1-1توفير بيئة آمنة وداعمة ومحفزة لألطفال.
2-2ضمان شمول المساحات الصديقة للطفل لكافة األطفال بمن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة  ،وتقديم األنشطة المتكاملة.
3-3إشراك األشخاص األكبر سنًا واألشخاص من ذوي اإلعاقات كمتطوعين في أنشطة المساحات الصديقة للطفل.
4-4تحديد األطفال المحتاجين إلى الحماية وإحالتهم حيثما تقتضي الضرورة.

أنواع أخرى من األنشطة النفسية االجتماعية المجتمعية
ينبغي للعاملين الفاعلين في مجال حماية الطفل من العنف ضمان تقديم الدعم النفسي االجتماعي المناسب لألطفال
في حينه بمن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة  ،والتأكد من إدماج هذه العملية في التدخالت الخاصة لحاالت حماية الطفل :
1-1تنسيق خدمات الصحة النفسية وخدمات الدعم النفسي االجتماعي بناء على نموذج التدخل الهرمي للجنة الدائمة
المشتركة بين المنظمات  ،ابتداء من التدخالت التي تعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع إلى الخدمات األكثر
تخصصًا في مجال الصحة النفسية إضافة إلى قطاعات أخرى كالتعليم والرعاية الصحية.6
2-2تدريب موظفي حماية الطفل حول تأثيرات العنف وغيره من القضايا المتعلقة بحماية الطفل على الرفاه النفسي
االجتماعي لكل من األطفال والبالغين.
3-3تقديم خدمات حماية الطفل بأسلوب يساعد على الشفاء الذاتي.
4-4تقديم الدعم العاطفي األساسي لألطفال وأسرهم من خالل أساليب مثل اإلسعافات النفسية األولية . )PFA(7
5-5احترام مبادئ “عدم اإلضرار” وذلك بتجنب الضغط على األطفال والموكلين برعايتهم لمشاركة تجاربهم الشخصية
بدرجة أكبر مما قد يفصحون عنه في األوضاع الطبيعية  ،وتجنب استخدام المصطلحات اإلكلينيكية في وصف ردود
األفعال الطبيعية لألطفال (مثل الصدمة النفسية  ،الخ).
6-6إشراك المجتمع المستهدف في تخطيط وتنفيذ األنشطة الخاصة بحماية الطفل من العنف واألنشطة النفسية االجتماعية، 8
7-7تحديد األطفال واألسر الذين يعانون من اعتالالت نفسية قد تضعف من أدائهم وتحديد من يعانون من االضطرابات النفسية
وإحالتهم إلى خدمات الصحة النفسية.
8-8إضافة إلى ذلك  ،ينبغي على كل من العاملين الفاعلين في مجاالت حماية الطفل من العنف والصحة النفسية االجتماعية
ضمان وصول األطفال المتضررين جراء العنف وغيره من قضايا حماية الطفل إلى النشاطات النفسية واالجتماعية
المنظمة والمنفذة داخل وبواسطة المجتمع لدعم رفاه األطفال النفسي االجتماعي ، 9ويتضمن ذلك:
‐ ‐جلسات منظمة حول مهارات التكيف لدى األطفال والمهارات الحياتية للمساعدة في بناء مهارات التأقلم لديهم.
‐ ‐توعية الموكلين برعاية الطفل لتمكينهم وأفراد المجتمع المحلي من دعم ورعاية أطفالهم بشكل أفضل.
‐ ‐تنفيذ أنشطة «دعم وتعليم االقران» وبرنامج إرشاد اليافعين.
‐ ‐دعم المشاركة في األنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والمدنية المخصصة لألطفال .
10

 6المبادئ التوجيهية للمساحات الصديقة لألطفال في حاالت الطوارئ ومع المعيارالسابع عشر:المساحات الصديقة للطفل المدرج في الحد األدنى من
معايير حماية الطفل في حاالت الطوارئ ()CPiE
 7دليل إرشادات دعم الصحة العقلية والرفاه النفسي االجتماعي في األوضاع الطارئة :ما هي األمور التي ينبغي لمدراء البرامج معرفتها؟ اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت (2010 ،)IASC
 8دليل إرشادات دعم الصحة العقلية والرفاه النفسي االجتماعي في األوضاع الطارئة :ما هي األمور التي ينبغي لمدراء البرامج معرفتها؟ اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت (2010 ،)IASC
 9أنظر المستوى الثاني من الهرم ‘‘ -دعم المجتمع واألسرة’’ – في المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول الصحة العقلية
والرفاه النفسي االجتماعي في األوضاع الطارئة .اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (2007،)IASC
 10دليل إرشادات دعم الصحة العقلية والرفاه النفسي االجتماعي في األوضاع الطارئة .اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (2007،)IASC
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‐ ‐تنفيذ أنشطة الدعم االجتماعي المجتمعية للموكلين برعاية الطفل (على سبيل المثال  ،المجموعات النسائية  ،واستئناف
األنشطة الدينية) لتعزيز رفاههم وراحتهم مما سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على حماية األطفال ورفاههم.
‐ ‐دمج هذه األنشطة ضمن برامج وأنشطة حماية الطفل من العنف بدال ً من إنشاء خدمات نفسية اجتماعية مستقلة بحد ذاتها.

11

الخدمات النفسية االجتماعية
يعتبر األطفال الذين تعرضوا للعنف واإلساءة واالستغالل باإلضافة إلى االنفصال عن أسرهم أكثر عرضة لخطر المشاكل
النفسية واالجتماعية ،وعلى الرغم من تعافي معظم األطفال عند تلقيهم للدعم من أسرهم وأصدقائهم  ،إال ّأن بعض
األطفال و /أو األسر تتكون لديهم مشاكل انفعالية أو سلوكية أو اجتماعية تتطلب خدمات مهنية مثل اإلرشاد أو إدارة
الحاالت ،وينبغي أن تتضمن خدمات حماية الطفل من العنف مثل هذه الخدمات في برامجها أو اإلحالة إليها ،وتشمل هذه
الخدمات ما يلي:
1-1خدمات إدارة الحاالت .
2-2اإلرشاد الفردي  ،وإرشاد األزواج  ،واإلرشاد األسري.
3-3اإلرشاد الجمعي.
4-4مجموعات الدعم.
السرية وتمكن األطفال والموكلين برعايتهم من ممارسة
ينبغي تقديم الخدمات المذكورة أعاله بطريقة تحافظ على
ّ
السيطرة واختيار شكل الدعم الذي يرغبون بتلقيه .هذا وينبغي دمجهم في أنظمة أوسع للوصول إلى العديد من
األشخاص وزيادة االستمرارية والتخفيف من الوصم ، 12يجب أيضًا توفير الخدمات لجميع األطفال المحتاجين  ،بما في ذلك
الضحايا المباشرين للعنف واإلساءة واالستغالل.

خدمات الصحة النفسية
ينبغي إحالة األطفال الذين يعانون من اضطراب نفسي أو من درجات من الضيق النفسي الذي ينتج عنه ضعف األداء إلى
أي من مقدمي خدمات حماية الطفل العامة الذين ال يستطيعون الجزم بما إذا كان
خدمات الصحة النفسية ،وبإمكان ّ
الطفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية أم ال إحالته أوال ً إلى منسقي حاالت حماية الطفل لتلقي خدمات اإلرشاد الذين
بدورهم يمكنهم إجراء التقييم وتحديد نوع الخدمة النفسية االجتماعية  /خدمات الصحة النفسية الالزمة.

 11دليل إرشادات دعم الصحة العقلية والرفاه النفسي االجتماعي في األوضاع الطارئة :ما هي األمور التي ينبغي لمدراء البرامج معرفتها؟ اللجنة الدائمة
المشتركة بين الوكاالت (2010 ،)IASC
 12المبادئ التوجيهية للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للجنة الدائمة المشتركة بين المنظمات
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ورقة عمل «الخدمات المتعلقة
بحماية الطفل من العنف» – مجموعة رقم 2
قم مع مجموعتك بتحضير الخدمات التالية بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
خدمات األمن والحماية لحاالت العنف ضد األطفال
يتعين على الجهات اإلنسانية واألمنية الفاعلة اتخاذ الخطوات للتصدي للتهديدات الموجهة ضد أمن األطفال بشكل عام.
ويجب أيضًا التأكد من توفير الخدمات لكل طفل معرض لمزيد من مخاطر العنف وذلك حفاظًا على سالمتهم .وتشمل
الجهات المعنية بتقديم خدمات األمن والحماية كل من مديرية الشرطة العاملة في المخيمات  ،وشرطة الحدود  ،وإدارة
حماية األسرة والحكام االداريين.
تشمل إجراءات التصدي للتهديدات األمنية ضد األطفال بشكل عام ما يلي:
1-1ضمان وجود دوريات للشرطة في المناطق التي يكون فيها األطفال معرضين للخطر بشكل خاص،مثل المخيمات
والمجتمعات ذات التركيز العالي من الالجئين.
2-2ضمان توفير التدريب الكافي لموظفي األمن  ،بما في ذلك دوريات الحدود  ،واألمن في المخيمات  ،حول مسائل العنف
واالستغالل واإلساءة ضد األطفال.
3-3زيادة الوعي حول قضايا حماية األطفال وآليات إبالغ الشرطة و/أو إدارة حماية األسرة (والمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين في حالة الطفل الالجئ) عن حاالت حماية الطفل .
4-4إشراك إدارة حماية األسرة والجهات الفاعلة األخرى في رصد العنف واإلساءة واالستغالل الموجه ضد األطفال  ،والعمل مع
الجهات األمنية لتطوير إجراءات للتصدي ألشكال العنف الشائعة.
5-5الربط على المستوى المحلي بين آليات حماية الطفل المجتمعية ومقدمي خدمات حماية الطفل والشرطة  /إدارة
حماية األسرة لرصد التهديدات األمنية الشائعة ضد األطفال في أماكن محددة وتطوير إجراءات مشتركة للتصدي لها.
6-6التأكد من حصول الموظفين العاملين في دور الرعاية على المعلومات الكافية والتدريبات المناسبة حول حاالت
حماية الطفل  ،بما في ذلك األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  ،واالستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية
أي سياسة أخرى تغطي
 ،واستغالل األطفال في العمل  ،والتأكد من أنهم قد وقعوا على مدونة قواعد السلوك أو ّ
اجراءات حماية الطفل وأنهم قد تلقوا التدريبات الالزمة حولها.

13

تشمل اإلجراءات المتعلقة باألطفال المساء إليهم أو المعرضين للخطر ما يلي:
1-1يتعين على مقدمي الخدمات العامة ممن يتعرفون على األطفال المساء إليهم أو المعرضين لخطر العنف تقديم
معلومات عن األطفال والموكلين برعايتهم لمنسقي حاالت حماية الطفل وإدارة حماية األسرة.
2-2يتعين على منسقي حاالت حماية الطفل الذين يتعاملون مع حاالت حماية الطفل تقييم سالمة الطفل ،وفي الحاالت
التي تكون فيها سالمة الطفل معرضة للخطر ،ينبغي وضع خطة لسالمة الطفل بالتشاور معه ومع الموكلين برعايته
 ،إذا كان ذلك مناسبًا.
3-3وقد تتضمن خطة السالمة اإلجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الطفل و/أو الموكل برعايته ،والعمل مع أشخاص
آخرين معروفين لألسرة/الطفل لضمان سالمتهم ،وإشراك لجان /شبكات حماية الطفل ،وإبالغ إدارة حماية األسرة (أنظر
تفاصيل إجراءات إدارة حماية األسرة أدناه)  ،وإبالغ األمن العام (في حالة االعتداء الجسدي على الطفل من قبل شخص من
خارج نطاق األسرة) ،وبناء على قرار القاضي ومن الممكن وضع الطفل مع أسرة راعية بديلة او وضعه في مركز إيواء
بشكل مؤقت على ان يتم اتخاذ هذا القرار وفقا لتقييم عوامل الخطورة الشامل

( االجتماعية والنفسية والصحية

واالمنية ) للطفل واسرته وبصورة تحقق المصلى الفضلى للطفل مع ضرورة مراعاة التشريعات الوطنية الناظمة.
 13الحد األدنى من معايير حماية الطفل في األوضاع اإلنسانية .مجموعة عمل حماية الطفل2012 ،
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وفي الحاالت التي تتطلب إقصاء األطفال عن أسرهم بسبب اإلهمال و /أو ألسباب أمنية يتم ذلك فقط من خالل إدارة حماية
األسرة وبقرار قضائي من المحكمة المختصة ،وعند إبعاد الطفل عن أسرته للحفاظ على سالمته  ،يمكن وضعه مع أحد
أفراد العائلة الممتدة إذا كان بإمكانهم توفير الرعاية والدعم له ،تنفذ إدارة حماية األسرة قرار وضع الطفل مع فرد آخر
من أفراد األسرة أو في دار رعاية ايوائية والصادر عن المحكمة المختصة ،وتؤخذ آراء الطفل في االعتبار عند اتخاذ القرارات
المتعلقة بنقله للعيش مع أحد أفراد األسرة حسب العمر والمرحلة النمائية للطفل ،أما إذا دعت الحاجة إلى نقل الطفل
من ترتيبات الرعاية الحالية ووضعه في دار رعاية ايوائية أو مع أسرة بديلة  ،يتوجب في مثل هذه الحالة الحصول على
موافقة المحكمة المختصة ،كما يمكن للمكلفين بحضانة الطفل شكل بديل توفير إقامة آمنة في المستقبل طالما
تلقوا التدريبات الالزمة ،14وأما بالنسبة إلحالة األطفال إلى دور الرعاية االيوائية  ،فينبغي أن يكون ذلك مالذًا أخير وإجراءًا مؤقتا:
1-1يوجد لدى وزارة التنمية االجتماعية مجموعة من دور الرعاية االيوائية ويتم استقبال األطفال المحتاجين الى الحماية وفق
معايير قبول خاصة بكل دار ،يجب أن تتم اإلحاالت من قبل إدارة حماية األسرة بعد موافقة قاضي األحداث وبناء على تقرير
مراقب السلوك وبالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية.
2-2توفر دور الرعاية االيوائية خدمات متكاملة لألطفال  ،بما في ذلك التعليم والدعم النفسي والخدمات الطبية كما أنها
تسهل زيارات أفراد األسرة كلما أمكن.
3-3تقع على عاتق الحكام االداريين المسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بكافة المسائل األمنية في منطقتهم ،ولهذا السبب
 ،يمكن إحالة حاالت حماية الطفل التي تنطوي على مسائل أمنية أوسع نطاقًا مثل النزاعات بين العشائر /األسرإلى
الحاكم االداري المختص ،إضافة إلى ذلك  ،قد يختار الموكلون برعاية الطفل  ،في بعض الحاالت  ،اإلحالة إلى الحاكم
االداري المختص من قبل إدارة حماية األسرة.

 14ولمزيد من التفاصيل  ،يمكن االطالع على إجراءات العمل الموحدة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم (.)UASC SOPs
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ورقة عمل «الخدمات المتعلقة
بحماية الطفل من العنف» – مجموعة رقم 3
قم مع مجموعتك بتحضير اإلجراءات التالية بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
خدمات إدارة حماية األسرة لحماية الطفل
تتولى إدارة حماية األسرة التعامل مع حاالت العنف األسري واإلهمال واإلساءة الجنسية ضد األطفال التي تحدث في األردن،
ولدى إدارة حماية األسرة أقسام منتشرة في كافة أرجاء المملكة .يمكن إحالة حاالت العنف األسري واإلهمال واإلساءة
الجنسية إلى إدارة حماية األسرة من قبل موظفي المؤسسات الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والمؤسسات غير
الحكومية الوطنية والدولية.
يتم التعامل مع حاالت االعتداء الجسدي ضد األطفال المرتكب من قبل أشخاص من خارج نطاق األسرة من خالل المراكز
األمنية وإدارة شرطة األحداث.
تقدم إدارة حماية األسرة ومن خالل شركائها خدمات طبية وقانونية ونفسية اجتماعية متكاملة لألطفال المساء إليهم
من العنف وأسرهم على النحو التالي :
1-1يأخذ موظف االستقبال المعلومات األساسية حول الحالة  ،بما في ذلك المعلومات الديمغرافية وتلك المتعلقة بنوع
العنف.
ُ 2-2يحال األطفال الذين يحتاجون إلى عالج طبي فوري إلى الخدمات الطبية قبل مقابلتهم.
3-3تستمع إدارة حماية األسرة إلى االفادات المتعلقة بحالة العنف ،بما في ذلك المقابالت مع الطفل وأفراد األسرة وغيرهم
من الشهود والمعتدي المزعوم  ،عندما يكون ذلك مناسبًا ،وتكون المقابالت صديقة للطفل تأخذ في االعتبار سن
ومستوى نضج الطفل وان يراعى جنس الطفل عند المقابلة  ،كما يتم تسجيل المقابالت مع األطفال المساء إليهم
على شريط فيديو إن اقتضت الحاجة ،ووفقًا للتشريعات النافذة.
4-4يتم التعامل مع كافة الحاالت بشكل سري وتؤخذ الموافقة المستنيرة من الموكل برعاية الطفل عندما عندما يصب
مثل هذا األمر في مصلحة الطفل الفضلى.
ُ 5-5يحال األطفال المعتدى عليهم  ،وعند اللزوم المعتدي المزعوم  ،إلى الطب الشرعي لجمع األدلة.
6-6تتواصل إدارة حماية األسرة مع األقسام األمنية المعنية حسب متطلبات الحالة .
7-7يمكن إلدارة حماية األسرة إحالة الحالة إلى القضاء عند الحاجة .
8-8تقوم إدارة حماية األسرة بمتابعة األمور المتعلقة بسالمة الطفل وضمان إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية االجتماعية
والخدمات الطبية والطب الشرعي والخدمات النفسية.
9-9يمكن للباحثين االجتماعيين إجراء زيارة  /دراسة اجتماعية لألسرة ويمكنهم أيضًا توفير الخدمات النفسية االجتماعية
والوساطة األسرية لكل من الطفل واألسرة حسب الحالة.
1010يمكن إلدارة حماية األسرة إحالة الحالة إلى الحاكم االداري المختص التخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة مثل توقيع المسيء
على تعهد بعدم إيذاء الطفل مرة اخرى .
  11-يمكن إلدارة حماية األسرة إبعاد الطفل عن األسرة ووضعه في الرعاية البديلة عند الضرورة للحفاظ على سالمته كما هو
موضح أعاله ،وينبغي أن يتم ذلك بأمر من المحكمة المختصة والذي يعتمد ً على توصيات فريق ادارة الحالة مع مراعاة

المصلحة الفضلى والتشريعات الناظمة.

االعتداء الجسدي أو الجنسي (جناية) المرتكب ضد األطفال:
تقوم إدارة حماية األسرة بإحالة الحالة إلى المدعي العام الذي يقرر بدوره ما إذا كان سيحيل الحالة إلى إجراءات المحكمة أم
ال ،ويتم استكمال اجراءات ادارة الحالة  ،ويمكن استخدام اإلفادة  /المقابلة المسجلة من قبل المدعي العام في القضية
العنف الجسدي ضد األطفال والمرتكب من قبل أحد أفراد األسرة الذي يصنف كجنحة:
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1-1إذا أفاد تقرير الطب الشرعي بأن الطفل قد تعرض لعنف أسفر عن كدمات أو إصابات  ،تقوم إدارة حماية األسرة بإحالة
الحالة إلى المدعي العام  ،بصرف النظر عن رغبات الطفل /الموكل برعايته.
2-2أما إذا أشار تقرير الطب الشرعي إلى عدم وجود أي كدمات أو إصابات استكمال اجراءات ادارة الحالة وتؤخذ آراء الطفل
في االعتبار في كافة القرارات الخاصة بحالته ،ويتم الحصول على الموافقة المستنيرة من ولي األمر/الوصي ،وفي حال
عدم توفر ولي األمر/الموكل برعايته ،يمكن لمراقب السلوك من وزارة التنمية االجتماعية تقديم الموافقة نيابة عن
الطفل ،يستطيع مراقب السلوك التابع لوزارة التنمية االجتماعية إعطاء الموافقة بالنيابة عن الطفل حسب ما امكن .
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ورقة عمل «الخدمات المتعلقة
بحماية الطفل من العنف» – مجموعة رقم 4
قم مع مجموعتك بتحضير اإلجراءات التالية بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
اإلجراءات اإلدارية لحماية الطفل
يتم اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة للوقاية من مخاطر الجنوح وظواهر االنحراف لدى النشئ ،وذلك من خالل منع الحدث من
الدخول ألي من محالت بيع التبغ والمالهي الليلية والحانات والمقاهي وما ماثلها ،وإحالة حاالت االساءة واالهمال ضد األطفال
من قبل الحاكم االداري المختص الى محكمة األحداث المختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
إضافة الى ذلك يتم اعتقال كل من يقوم باستغالل الحدث باستخدامه في عمل من اعمال التسول والتحقيق معه واحالته
الى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

اإلجراءات القضائية لحماية الطفل
تتم إحالة حاالت حماية الطفل إلى محكمة األحداث حيث تطبق اإلجراءات الخاصة باألحداث بما يتوافق مع قانون األحداث ،وهذا
يشمل األطفال الذين ينبغي إقصائهم عن أسرهم بسبب العنف أو اإلساءة أو اإلهمال أو األطفال الذين يحتاجون للرعاية
البديلة خارج إطار أسرهم الممتدة (سواء كان ذلك في مراكز الرعاية االيوائية أو لدى األسر البديلة).
وتشمل اإلجراءات الخاصة الصديقة للطفل:
1.1إمكانية تسجيل المقابالت مع األطفال في إدارة حماية األسرة وفقًا للتشريعات النافذة التي تستخدم كبينة
مقبولة في المحكمة  ،إضافة الى شبكة الربط التلفزيوني المغلقة المتوفرة في عدد من المحاكم ،إضافة
الى محكمة الجنايات الكبرى ،لما لهذه االجهزة من فائدة عظيمة في تحقيق األمن النفسي للطفل .
2.2إجراء جلسات االستماع لألطفال في غرف خاصة مع ضمان الخصوصية في جميع األوقات.
3.3التشاور مع الطفل فيما يتعلق بخيار العدالة القانونية وتوعيته بشأن الخدمات المتاحة وحدودها.
4.4أخذ حقوق الطفل واحتياجاته وآرائه ومشاعره بعين االعتبار وبذل كل الجهود لتمكين الطفل من التعبير عن
نفسه والمشاركة في عملية صنع القرار.
ُتعنى المحكمة الشرعية بكافة أحكام قانون األحوال الشخصية المتعلقة بحاالت حماية الطفل  ،حيث تقوم
النيابة الشرعية بدراسة الحالة وكافة معطياتها والتنسيق مع المحكمة الشرعية للبت في اإلجراءات واتخاذ
القرارات الالزمة بما ذلك الحضانة والوصاية وإجراءات الرعاية البديلة وغيرها.

المساعدة القانونية لحماية الطفل
تتوفر لدى بعض مؤسسات المجتمع المدني برامج متخصصة لتقديم المساعدة القانونية في حاالت حماية الطفل
عندما :يرغب الطفل  /الموكل برعايته في مقاضاة المسيء أو عندما تحال القضية إلى المحكمة بموجب قرار المدعي
العام،وفي الحاالت المتعلقة باألحوال الشخصية لدى المحكمة الشرعية ،أو في حالة األسر البديلة أو رعاية أحد أفراد األسرة
لألطفال المنفصلين عن ذويهم ممن يرغبون في الحصول على الوصاية القانونية لهم.15
يجب أن تضمن المساعدة القانونية ما يلي:
1-1تزويد المساء إليهم من األطفال والموكلين برعايتهم  ،إذا لزم األمر  ،بالمعلومات والتشاور معهم بشأن اإلجراءات
القانونية والقضائية وتوعيتهم بالخدمات المتاحة ومنافعها وحدودها.
2-2أخذ حقوق الطفل واحتياجاته وآرائه ومشاعره بعين االعتبار وبذل كل الجهود لتمكين الطفل من التعبير عن نفسه
والمشاركة في عملية صنع القرار.
 15حول المساعدة القانونية في حاالت العنف ضد الطفل هناك مباديء توجيهية صادرة عن الجمعية العامة لالمم المتحدة بشأن سبل الحصول العلى
المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية رقم  67لسنة 187 /
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ُ 3-3مرافقة الطفل إلى كافة إجراءات المحكمة  ،بما في ذلك جلسات ما قبل المحاكمة والمحاكمة وجلسة النطق
بالحكم.
4-4توفير التمثيل القانوني أمام المحكمة.
5-5كلما أمكن  ،ينبغي لمقدمي المساعدات القانونية وغيرهم ممن يقدمون الدعم لحاالت حماية الطفل تغطية
المصاريف المتعلقة برسوم المحكمة وتأمين المواصالت من وإلى المحكمة عند موعد جلسات االستماع ،ويجب إبالغ
الطفل  /الموكل برعايته عن أي تكاليف قد تترتب عليهم منذ البداية.
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ورقة عمل «الخدمات المتعلقة
بحماية الطفل من العنف» – مجموعة رقم 5
قم مع مجموعتك بتحضير اإلجراءات التالية بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
إجراءات التعامل مع قضايا األحداث
يتم التعامل مع القضايا المتعلقة باألحداث بموجب قانون األحداث لعام  2014ويمثلون أمام محكمة األحداث ،ويعتبرالحد
األدنى لسن المسؤولية الجنائية في األردن هو الثانية عشر.16

القبض والمقابالت التحقيقية :
تتولى إدارة شرطة األحداث التعامل مع األطفال الذين هم في نزاع مع القانون ،وينبغي أن يتواجد أثناء سماع االقوال أحد
أي من هؤالء ،ينبغي أن يتواجد مراقب السلوك ،17فوجود شخص
الوالدين /الموكل برعاية الطفل أو محام  ،وإذا لم يتوفر ّ
والسيما الحق في عدم ممارسة الضغط من أجل
موثوق به يعتبر أمرًا مهمًا لضمان حماية حقوق الطفل أثناء سماع االقوال،
ّ
انتزاع االعتراف.

18

التسوية :
تتولى إدارة شرطة األحداث إجراء تسوية النزاع في المخالفات والجنح التي ال تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة أطراف النزاع
على التسوية وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر كنوع من مسارات العدالة االصالحية.
كما يتولى قاضي تسوية النزاع إجراء مثل هذه التسوية في حال عدم توصل األطراف إلى أي اتفاق ،كما يمكن أن يحيل
قاضي التسوية النزاع إلى جهات أو أشخاص قادرين على إجراء التسوية في نفس الحاالت مما يحول دون ادخال الحدث الجانح
في منظومة التقاضي التي تؤثر سلبًا على سلوكه وتدخله في العدوى الجرمية ،باإلضافة إلى إمكانية فرض تدابير وبدائل
عقوبة غير سالبة للحرية تحقق اعادة تأهيل الحدث وإدماجه في المجتمع.

االحتفاظ لدى الشرطة:
وفقًا لقانون األحداث  ،القضاء هو صاحب السلطة الوحيدة بإصدار أمر توقيف األطفال لدى مراكز التوقيف الخاصة باألحداث
المعتمدة من قبل وزارة التنمية االجتماعية وتحت إشراف موظفي الوزارة  ،19ومع ذلك ،يمكن أن يتم اإلحتقاظ باألطفال
األحداث لدى الشرطة لمدة تصل إلى  24ساعة في نظارات األحداث الواقعة تحت اشراف وزارة التنمية االجتماعية قبل عرضهم
على المدعي العام .
ويكون األطفال الذين هم في نزاع مع القانون أكثر ضعفًا وأكثر احتياجًا للحماية خالل األربع وعشرون ساعة األولى بعد
القبض عليهم وإجراء المقابالت التحقيقية ،وعليه ينبغي فصل األطفال عن البالغين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة
وأثناء التنفيذ ،20وال يجوز تقييدهم أو استخدام القوة ضدهم أو عزلهم إال في الحاالت التي يبدي فيها تمردًا أو عنفا وفي
حدود ما تقتضيه الضرورة.21

التمثيل القانوني :
للمشتبه بهم من األطفال ،الحق في الحصول على محام يمثلهم أثناء التحقيق22،ومع ذلك ،تبدأ مرحلة التحقيق من قبل
المدعي العام ،ويسمح لمحامي الدفاع بالتواجد أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة إال أن األمر ليس إلزاميًا .وتقدم العديد
 16قانون األحداث رقم  32لسنة 2014
 17قانون األحداث ،المادة 15
 18قانون العقوبات ،المادة 208
 19قانون األحداث رقم  32المادة  8لسنة 2014
 20المادة /5أ من قانون األحداث رقم  32لعام 2014
 21المادة /4د قانون األحداث رقم  32لعام 2014
 22المادة /9أ من قانون األحداث رقم  32لعام 2014
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من المنظمات المساعدات القانونية المجانية ومنهاقسم المساعدة القانونية في مديرية حقوق االنسان في وزارة العدل
الذي تم انشاؤه في  ، 2015كما صدرت تعليمات تنظيم المساعدة القانونية المقدمة من وزارة العدل رقم  1لسنة 2016
والمنشورة في الجريدة الرسمية.
كما أن تواجد المحامي مع الحدث في الجرائم التي تعد جنايات هو أمر إلزامي في قانون األحداث ،وتسخر المحكمة محام
للحدث في حال لم يكن قادرًا على توكيل محام وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

الكفالة:
ينبغي اإلفراج عن كل طفل ُيشتبه بارتكابه جنحة ما وعدم توقيفه قبل المحاكمة إذا قام بتوفير سند الكفالة 23،وفي
حالة وقوع جناية مزعومة (االعتداء الجسدي أو الجنسي ،على سبيل المثال) ُيسمح بالكفالة فقط إذا ما توافرت ظروف خاصة
في القضية ،وتَ طلب عادة السلطات من الموكل برعاية الطفل تقديم الكفالة الالزمة واستالم الطفل من مكان التوقيف،
وفي بعض الحاالت ُتمنح الكفالة فقط إذا تم التوصل إلى تسوية مع مقدم الشكوى ،مما يضع ضغوطًا على المشتبه به
للجوء إلى طرق التصالح المعمول بها ضمن العادات والتقاليد ،وفي أغلب األحيان ،يمكن تجنب التوقيف قصير األمد عندما
يرغب أو يتمكن الموكلين برعاية الطفل من استالمه على الفور من المركز األمني أو من مركز التوقيف ،وهناك حاالت
يبقى فيها األطفال رهن التوقيف لعدم وجود مكان آخر لهم يمكنهم المكوث فيه ،أو ألنه ال يمكنهم أو ال ينبغي لهم
العودة إلى الموكلين برعايتهم.

التوقيف السابق للمحاكمة :
 1إذا تم توقيف الحدث في جنحة فيتوجب إخالء سبيله مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخصي أو تأمين نقدييضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة ،ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك.
 2للمدعي العام أو المحكمة إخالء سبيل الحدث الموقوف بجريمة إذا كان في ظروف الدعوى أو حالة الحدث ما يستدعيذلك مقابل سند كفالة عدلية أو مالية يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة.
 3-للمدعي العام أن يجدد مدة توقيف الحدث لمرة واحدة وعليه تبليغ دار تربية األحداث بقرار التجديد خطيًا ،وإذا اقتضى
التحقيق االستمرار في توقيف الحدث فعلى المدعي العام أن يطلب من المحكمة تمديد التوقيف لمدة ال تتجاوز
عشرة أيام في كل مرة.
 4يتم توقيف الحدث الذي أسندت إليه جنحة أو جناية في دار تربية األحداث ولمدة ال تزيد على عشرة أيام على أن تراعىمصلحة الحدث.24

المحاكمة والنطق بالحكم
ٍ
عقوبات أقل شدة لألطفال من تلك التي تصدر بحق البالغين ،فالحد األقصى لعقوبة االحتجاز في
ينص القانون األردني على
سن الخامسة عشرفما فوق هي اثني عشر سنة ،وبالنسبة لألطفال من سن الثانية
احدى دور تأهيل األحداث لألطفال في ّ
عشر إلى الرابعة عشر ،تصل العقوبة القصوى إلى عشر سنوات 25،وتكون التدابير غير االحتجازية متاحة في حاالت الجنح
والجنايات األقل خطورةمثل اللوم والتأنيب والتسليم والتدريب المهني والخدمة للمنفعة العامة وغيرها من التدابير التي
يتضمنها الحكم الصادر بحق الحدث(تعليمات اسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية لسنة  2015المادة  26،)3ويعتبر
الطفل المرتكب لجريمة دون سن الثانية عشرة محتاجًا للحماية والرعاية ،و يمكن إصدار أمر بوضع الطفل مع أحد الوالدين،
أو الوصي ،أو في مؤسسة رعاية ،أو تعيين موظف مراقبة السلوك لإلشراف عليه ،27كما يتمتع محامي الدفاع 28بحقوق
 23المادة  16من قانون األحداث لسنة  1968وتعديالته
 24قانون األحداث للعام 2014
 25قانون األحداث المادة  258و26والمادة24ا
 26المرجع نفسه
 27قانون األحداث ،المادة 33
 28أصول المحاكمات الجزائية ،المادة 1/221
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الدفاع األساسية ،مثل الحق في مناقشةالشهود واستدعاء الشهود للدفاعوعمل نسخ من ملفالقضية

29

تنفيذ الحكم باالحتجاز
يمكن زيارة األطفال المحرومين من حريتهم من قبل الموكلين برعايتهم وأقاربهم بشكل منتظم ،كما ويتمتع األطفال
المحتجزين بالحقوق األساسية ،مثل الحق في التعليم ،تنص المادة  32من قانون األحداث على إمكانية اإلفراج المبكر عن
األطفال بعد انقضاء ثلث مدة الحكم واستيفاء الشروط األخرى.

المسؤوليات الرئيسية للشرطة واالدعاء:
1-1إبالغ الوالدين/الموكل برعاية الطفل مباشرة بعد االعتقال ،وفي حالة األطفال الالجئين ،يجب إبالغ المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
2-2تسليم القضية إلى أقسام الشرطة المختصة (إدارة شرطة األحداث) ،عندما يكون ذلك ممكنًا ،وفي أقرب وقت ممكن.
3-3التأكد من قدرة الوالدين/الموكل برعاية الطفل والمحامين وضباط مراقبة السلوك على حضور جلسة االستماع إلى افادة الحدث.

المسؤوليات الرئيسية للجهات الفاعلة اإلنسانية العامة:
1-1السعي للحصول على المساعدة من محام أو منظمة متخصصة في مجال عدالة األحداث قبل تنفيذ أو اقتراح أي أعمال
يمكن أن يترتب عليها آثار قانونية.
2-2احترام القوانين ذات الصلة ،مع األخذ بعين االعتبار موافقة الطفل والموكلين برعايته على أي إجراءات إضافة إلى
المصلحة الفضلى للطفل.
3-3اإللمام بالمخاطر التي قد تؤثر على سالمة الطفل بسب أعمال االنتقام أو جرائم الشرف.
4-4تشجيع األشخاص الذين يثق الطفل بهم ،السيما الموكلين برعايته ،على حضور جلسة االستجواب وزيارة األطفال
المحتجزين ودعم عملية إعادة إدماجهم بعد اإلفراج عنهم.
5-5توفير الخدمات الطبية والنفسية االجتماعية أو غيرها من الخدمات التي يحتاجها األطفال الذين هم في نزاع مع القانون.
6-6إبالغ إدارة شرطة األحداث ،حيثما وجدت ،على الفور بأي طفل الجئ معتقل أو موقوف وإبالغ المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين بذلك أيضًا .والتبليغ عن انتهاكات حقوق الطفل ضد الالجئين إلى ضابط االرتباط في المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

المسؤوليات الرئيسية للمؤسسات التي تقدم المساعدات القانونية
1-1توفير التمثيل القانوني والمساعدة القانونية في أقرب وقت ممكن وبشكل شامل قدر اإلمكان.
2-2الحصول على موافقة خطية من الطفل /الموكل برعايته لتمثيلهم قانونيًا.
3-3إعالم وإشراك الموكل برعاية الطفل في العملية ،كلما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا ،وتقديم الدعم للطفل ،التأكد
من إعالم الطفل  /الموكل برعايته باإلجراءات القانونية والخيارات والتكاليف واألطر الزمنية والفوائد والمساوئ التي
تتبع مختلف الخيارات القانونية ،وأخذ وجهات نظرهم في عين االعتبار بما ينسجم مع تحقيق المصلحة الفضلى
للطفل.
4-4إعالم ضابط االرتباط في المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فورًا لدى تولي أي حالة من حاالت األطفال
الالجئين الذين هم في نزاع مع القانون أو عند تقديم الخدمات لهم.
5-5إحالة الحاالت إلى الجهات اإلنسانية الفاعلة المختصة في تقديم الخدمات الطبية أو النفسية االجتماعية أو غيرها من
الخدمات عند الحاجة.
6-6التبليغ عن انتهاكات حقوق الطفل لألطفال الالجئين ممن هم في نزاع مع القانون الى ضابط االرتباط في المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

 29أصول المحاكمات الجزائية ،المادة 2/175
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ورقة عمل «الخدمات المتعلقة
بحماية الطفل من العنف» – مجموعة رقم 6
قم مع مجموعتك بتحضير الخدمات التالية بأسلوب ابداعي لعرضه أمام المجموعة الكبرى
الخدمات األساسية األخرى
قد تكون الحاالت الخاصة بحماية الطفل بحاجة إلى الخدمات األساسية مثل الصحة والتغذية والتعليم والمساعدة المادية
لضمان رفاههم وراحتهم وسالمتهم وأمنهم بشكل فوري ،يوفر هذا القسم معلومات حول الخدمات المقدمة من قبل
القطاعات األخرى الهامة عند التصدي لحاالت حماية الطفل ،وفي حاالت عمل األطفال  ،على سبيل المثال  ،يكون دعم األسر
من خالل فرص االعتماد على الذات أمرًا ضروريًا لمساعدة الطفل في العودة إلى المدرسة.

الخدمات الصحية:
تتوفر خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية وبعض الخدمات الثالوثية لجميع األطفال تحت سن السادسة وذلك اما مجانا او
بتغطية تأمينية حسب الجنسية ووضعه القانوني في األردن.
يتوجب على المريض /المريضة إبراز بطاقة التسجيل الصحية أو شهادة التسجيل الصادرة عن المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين للتمكن من الحصول على الخدمات.
ُتقدم خدمات التطعيم ورعاية الحمل والنفاس مجانًا في مراكز الصحة الحكومية بغض النظر عن الجنسية وحالة التسجيل.
تشمل الخدمات الطبية األساسية لحاالت حماية الطفل ما يلي:
1-1الحصول على خدمات الرعاية الصحية األولية.
2-2عالج اإلصابات الحادة.
3-3الحصول على خدمات الصحة النفسية والخدمات النفسية االجتماعية.
4-4اإلحاالت إلى الخدمات المتخصصة األخرى ذات الصلة.
5-5التدخالت الالزمة إلنقاذ حياة األطفال المصابين /الجرحى والعمليات الجراحية.
6-6التطعيم والعالج من األمراض المعدية.
7-7التوثيق الطبي.
8-8متابعة الرعاية.

الخدمات التعليمية:
تعتبر الخدمات التعليمية والتربوية من أهم الخدمات التي تقدم ضمن برامج حماية الطفل من العنف،ويجب ضمان
سهولة وصول جميع األطفال الى هذه الخدمات بدون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الجنسية أو اإلعاقة ،ويجب
أن تضمن كافة اإلجراءات للتعامل مع جميع األطفال ،بمن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة ،الحق في التعليم ويتم تقديم هذه
الخدمات وفقا لمايلي  :

--التعليم النظامي:

البرامج التعليمية المصدقة والمعتمدة التي تقدمها المدارس الحكومية والخاصة (الصفوف الدراسية  ،)12-1وتشمل الفئة
المستهدفة الطالب من سن السادسة إلى سن السابعة عشر وفقًا لقانون التربية والتعليم لعام  ١٩٩٤وتعديالته.

-التعليم غير النظامي ويتضمن مايلي :1-1برنامج تعليم الكبار ومحو األمية

يستهدف هذا البرنامج الراغبين باستكمال تعليمهم ممن كان عمره (  )15سنة فأكثر  ،وال يستطيع القراءة والكتابة
من خالل التحاقه بالبرنامج وإكسابه مهارة القراءة والكتابة ومهارات الحياة المختلفة من خالل حلقة متكاملة من البرامج
التعليمية تبدأ من األول األساسي وحتى الثانوية العامة تقدمها وزارة التربية والتعليم ،وتشمل اللغة العربية والتربية
اإلسالمية والرياضيات والثقافة العامة ومهارات استخدام الحاسوب واللغة االنجليزية .
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2-2الدراسات المنزلية :
يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق مفهوم التربية المستدامة والتعلم الذاتي والسماح لألشخاص الذين تركوا الدراسة
المنتظمة بتقديم االمتحانات الفصلية في المدارس الحكومية مع طالبها النظاميين في نهاية كل فصل دراسي ،وإذا
ما اجتاز أحدهم االمتحان بنجاح يرفع إلى الصف الذي يليه ،وتطبق عليه أسس النجاح واإلكمال والرسوب المعمول بها في
التعليم النظامي  ،ويستطيع من خالل هذا البرنامج أن يتقدم المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة .
3-3الدراسات المسائية :
يهدف هذا البرنامج إلى خلق فرص تعليمية مناسبة ومشابهة ألجواء الدراسة النظامية لألشخاص الذين تركوا الدراسة
المنتظمة وذلك من خالل االلتحاق بهذه المراكز وهي تخدم الدارسين من المتابعين لما بعد مرحلة االمية من الصف السابع
األساسي وحتى الصف الثاني الثانوي  ،وكذلك يستطيع الدارس من خالل هذا البرنامج أن يتقدم المتحان شهادة الدراسة
الثانوية العامة .
4-4برامج الدراسات األكاديمية( الدراسات المسائية و مراكز محو االمية) في مراكز اإلصالح والتأهيل:
يعمل هذا البرنامج على تقديم الخدمات التعليمية لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل ،إسهامًا في العمل على دمجهم
بالمجتمع ،وذلك من خالل فتح مراكز لتعليم الكبار ومحو األمية في مراكز االصالح والتاهيل وتأمين احتياجاتها من الكتب
والقرطاسية ودفع أجور المعلمين العاملين وتقديم التسهيالت الالزمة للنزالء الراغبين بالتقدم المتحان الثانوية العامة ،
وتقوم وزارة التربية والتعليم بدفع رسوم امتحان الثانوية العامة عن النزالء.
5-5برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين:
يهدف هذا البرنامج إلى إكساب الطلبة المتسربين األنماط السلوكية االيجابية من عادات واتجاهات وقيم مختلفة وتوفير
فرص حياة فضلى لهم وتوسيع خياراتهم  ،ومدة هذا البرنامج ( )24شهرًا يدرسها الطالب على ( )3حلقات مدة كل منها ()8
شهور  ،من خالل مراكز تشرف عليها وزارة التربية والتعليم عليها .
6-6برنامج التعليم االستدراكي:
وهو برنامج تعليمي مكثف يهدف إلى توفير التعليم األساسي لألطفال المنقطعين عن الدراسة ،ضمن الفئة العمرية)
 )12-9سنة ،ويعتبر فرصة تعويضية تعطى في ثالث مستويات تعليمية مكثفة للصفوف األساسية الستة األولى (من الصف
األول وحتى السادس) على مدار ثالث سنوات دراسية ،ويتم تنفيذه واإلشراف عليه من قبل وزارة التربية والتعليم ،ويسعى
البرنامج إلى تمكين األطفال غير الملتحقين بالتعليم النظامي من عمر ( )12-9عامًا من إكمال تعليمهم سواء من
خالل تأهيلهم لاللتحاق بالتعليم النظامي أو إحدى برامج التعليم غير النظامي ،باالضافة لسعي البرنامج لعالج مشكلة
التسرب من التعليم النظامي للحد من نسب األمية وعمل األطفال.

فرص االعتماد على الذات والمساعدات النقدية
ألن الفقر هو أحد األسباب الجذرية للعديد من مشاكل التي تواجهه حاالت حماية الطفل  ،يمكن لبرامج المساعدات
نظرًا ّ
النقدية وفرص االعتماد على الذات أن تلعب دورًا هامًا في التصدي لمختلف حاالت العنف واالساءة واالستغالل لالطفال «
حماية الطفل «  ،وخاصة عمل األطفال أو وزواج االطفال أو األسر التي ترعى األطفال المنفصلين عن ذويهم أو األطفال غير
المصحوبين أو األطفال المتسربين من المدارس.
يمكن ان تقدم المنح والمشاريع االقتصادية الصغيرة ومستلزمات االستعداد لفصل الشتاء والتعليم ورسوم الدراسة
وغيرها من االحتياجات األساسية األخرى .وتستند هذه المساعدات إلى تقييم وضع األسرة ،ويمكن تمديدها إذا لزم األمر
بناء على تقييم المصلحة الفضلى للطفل.30
ينبغي أن تتوفر برامج المال مقابل العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة كما ينبغي إشراكهم في مخططات المساعدات المالية
والعمل.

 30إجراءات العمل الموحدة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم .اليونيسيف2013 ،؛ خطة االستجابة اإلقليمية لسوريا  ،2013المفوضية السامية
لشؤون الالجئين2012 ،
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثالث

3

16:00 – 14:30

1

16:00 – 14:30

المدة

 90دقيقة

العنوان

الخدمات المتعلقة بحماية الطفل من العنف – .العروض الخاصة بالخدمات المتعلقة
بحماية الطفل من العنف

الهدف

أن تعرض المجموعات الخدمات المتعلقة بحماية الطفل من العنف

المساعدات التدريبية أوراق عمل «الخدمات المتعلقة بحماية الطفل من العنف».
األسلوب التدريبي

عرض مجموعات العمل.

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
تقوم المجموعات بعروض – الخدمات الخاصة بحماية الطفل من العنف
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الرابع

1

11:00 – 09:00

1

10:00 – 09:00

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات

 60دقيقة
إجراءات التعامل مع قضايا خاصة لحماية الطفل.
أن يتعرف المتدربون على إجراءات التعامل مع قضايا خاصة لحماية الطفل.
كمبيوتر ،داتا شو للعرض.

التدريبية
األسلوب

عرض بوربوينت.

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بطرح عنوان الفقرة – إجراءات التعامل مع قضايا خاصة لحماية الطفل.
2-2باستخدام البوربوينت ،يشرح المدرب/المدربة إجراءات التعامل مع قضايا خاصة للعنف ضد األطفال مذكرًا المتدربين
بالتعريفات التي تم التعرف عليها خالل اليوم األول من التدريب.
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اإلجراءات الخاصة بالعنف ضد األطفال
 -1العنف الجسدي
‐

‐العنف الجسدي في األسرة

‐

‐العنف الجسدي في المجتمع

‐

‐العنف في المدارس

‐

‐اجراءات وزارة التربية والتعليم في التعامل مع حاالت العنف
في المدارس

 -2عمل األطفال
اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال

العنف الجسدي في األسرة:
 ينبغي تقديم الدعم للموكلين برعاية الطفل الذين يمارسونالعنف الجسدي ضد األطفال من خالل توفير التوجيهات المالئمة أو
اإلرشاد لمنع العنف بما في ذلك:
المهارات اإليجابية للوالدين/الموكلين برعاية الطفل والتي تشمل
التأديب اإليجابي وإدارة الغضب واإلرشاد لمعالجة أسباب العنف و/أو
الوساطة األسرية.
 يمكن للجان وموظفي حماية الطفل من العنف المساعدةفي تحديد األطفال المعرضين لخطر العنف أو الذين يعانون منه
ومساعدتهم في الوصول إلى الخدمات المناسبة.

العنف الجسدي
يأخذ العنف الجسدي عددًا من األشكال التي تحدث بشكل
منفصل أو تحدث جنبًا إلى جنب مع العنف النفسي و /أو
الجنسي.
 يشمل العنف الجسدي: ضرب الطفل باليد أو بواسطة شيء ما ( مثل العصا أو الحزام أوالسوط أو الحذاء) ....
 الركل الهز رمي الطفل القرص شد الشعر إجبار الطفل على البقاء في موقف غير مريح أو مهين جعل الطفل يمارس نشاطًا بدنيًا مفرطًا الحرق -إحداث ندب للطفل
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‐ ‐ينبغي توفير الخدمات الصحية والخدمات النفسية االجتماعية
والخدمات التعليمية لألطفال الذين تعرضوا للعنف الجسدي.
‐ ‐ينبغي توفير المعلومات والخدمات لألطفال ،من سن السادسة
فأكثر ،المعرضين لخطر العنف الجسدي أو الذين يعانون منه وذلك
لتمكينهم من حماية أنفسهم (مثل كتيب ’’سالمتك/سالمتي‘‘
وجلسات زيادة التوعية).
‐ ‐ينبغي لمقدمي الخدمات العامة الذين يتعرفون على أطفال
يتعرضون للعنف الجسدي من قبل أحد أفراد األسرة إحالتهم إلى
منسق حاالت مؤهل في مجال العنف ضد األطفال أو إلى إدارة حماية
األسرة بعد الحصول على موافقة الطفل/الموكل برعايته.
‐ ‐ وفي حال عدم موافقة الطفل/الموكل برعايته ،يصبح بإمكان
مقدم الخدمة العامة اإلحالة إلى إدارة حماية األسرة إذا تولدت لديهم
قناعة بأن سالمة الطفل مهددة .أما إذا كانت هناك بعض الشكوك
حول ذلك ،يتعين على مقدم الخدمة العامة التشاور مع منسق
حاالت العنف ضد األطفال بدون اإلدالء بتفاصيل تحدد هوية الحالة.

العنف الجسدي في المجتمع:
‐ ‐ينبغي تقديم المعلومات والخدمات لألطفال الذين يقعون ضحايا
التنمر – لمساعدتهم على
للعنف من قبل أطفال آخرين – مثل
ّ
حماية أنفسهم وتقديم خدمات نفسية واجتماعية إذا لزم األمر.
‐ ‐ينبغي أيضًا تقديم جلسات توعية حول قضايا العنف ضد األطفال
للموكلين برعاية األطفال الذين تعرضوا للعنف لتمكينهم من
حماية أطفالهم.
‐ ‐ينبغي تقديم المعلومات والخدمات حول حقوق الطفل والمهارات
الحياتية لألطفال الذين مارسوا العنف ضد أطفال آخرين (بما في
ذلك إدارة االنفعاالت) فضالً عن الخدمات النفسية االجتماعية ،إن لزم
األمر ،للتعامل مع األسباب الكامنة وراء هذا العنف.
‐ ‐كما ينبغي إشراك الموكلين برعاية الطفل في الخدمات
النفسية االجتماعية المقدمة لهؤالء األطفال.

 بإمكان األطفال الذين يقعون ضحايا لالعتداء الجسدي ،حسبالتعريف الوارد في قانون العقوبات ،الذين تم االعتداء عليهم إما عن
طريق أشخاص بالغين من خارج نطاق األسرة أو أطفال آخرين ،إبالغ
الشرطة باألمر والتي بدورها تقوم في التحقيق في المسألة.
وبالنسبة لألطفال دون سن السادسة عشر ،ينبغي تقديم الشكوى
من قبل والدي الطفل /الموكل برعايته ،في حين يمكن لألطفال
في سن السادسة عشر فما فوق تقديم الشكوى بأنفسهم.
 ينبغي معاملة األطفال مرتكبي االعتداء الجسدي ضد أطفال آخرين(وغيرها من الجرائم) وفقًا لمعايير عدالة األحداث ذات الصلة.
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العنف في المدارس:
يحظر استخدام العقاب البدني من قبل اإلداريين والمعلمين في
مدارس وزارة التربية والتعليم بموجب نظام الخدمة المدنية رقم 82
لسنة  2013وتعديالته
وللحد من االنتشار العنف في المدارس قامت وزارة التربية والتعليم
بالتعاون مع منظمة اليونيسف واألطراف المعنية بإعداد برنامج
الحملة الوطنية” :معًا  ...نحو بيئة مدرسية آمنة“ والذي يهدف إلى:
‐

‐ تبني المعلمين أساليب تأديبية إيجابية بديلة للعقاب للحد من
العنف في المدارس

‐

‐ إحداث تغيير سلوكي لدى المعلمين

‐

‐ توجيه وتعديل سلوك الطلبة في المدارس بما ينسجم مع رسالة
التربية والتعليم ويضمن مستقبالً أفضل لألجيال والمجتمعات

‐

‐تقوم وزارة التربية والتعليم  /مديرية اإلرشاد والتوجيه الممثلة
بقسمي (الحماية والبيئة األمنة ،واإلرشاد التربوي) برصد ومتابعة
حاالت العنف في المدارس من خالل الخط الساخن ،وتطبيق استبانة
المسح الشهري االلكتروني.

‐

‐كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الشركاء بتنفيذ

العديد من

الورش التدريبية لرفع الكفايات المهنية للمعلمين والمرشدين
التربويين لمساعدتهم في التعامل مع مشكالت الطلبة
لتخفيف نسب العنف المدرسي.
‐

‐باإلضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج الموجهة للطلبة بهدف
تطوير وتوجيه سلوكهم بطريقة ذاتية ،وإكسابهم مهارات تعزز
السلوك اإليجابي لديهم من خالل تنفيذ العديد من األنشطة
والمبادرات التي تخفف من العنف في المدارس.
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إجراءات وزارة التربية والتعليم في التعامل مع
حاالت العنف في المدارس:
1-1استقبال بالغات اإلساءة والعنف الموجه من قبل المعلمين بحق
الطلبة من خالل الخط الساخن في الوزارة أو التبليغ الشخصي من
ولي األمر و من مقدمي الخدمات وفق اتفاقيات التعاون المبرمة.
2-2مخاطبة المديريات المعنية بالشكوى لتشكيل لجان التحقق/
التحقيق في مضمون الشكوى واتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق
نظام الخدمة المدنية رقم  82لسنة  2013وتعديالته.
3-3يقوم المرشدون التربويون بالتعامل مع حاالت العنف بين الطلبة
داخل المدرسة من خالل تقديم الخدمات اإلرشادية المناسبة مثل
(دراسة حالة فردية – إرشاد جمعي – حصص توجيه جمعي .)...
4-4يتم اإلحالة إلى المؤسسات المعنية (إدارة حماية األسرة) في حاالت
العنف األسري التي يتم اكتشافها في المدرسة من خالل اإلجراءات
الرسمية المتبعة في وزارة التربية والتعليم.
5-5يغلق ملف الحالة بمجرد اتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل قسم
الحماية والبيئة اآلمنة وقسم االرشاد التربوي (بحسب التدخالت
المطلوبة).

عمل األطفال
‐

‐يمثل عمل األطفال مسألة مقلقة من مسائل العنف ضد األطفال
وذلك بسبب صغر سن األطفال المعنيين وتأثيره على دراستهم.
يشمل عمل األطفال أيضا العمل المنجز من قبل األطفال الذين
قد بلغوا الحد األدنى لسن العمل ،إال ّأن العمل الذي يقومون به
يعتبر ضارًا لرفاههم العاطفي والنمائي والجسدي.

‐

‐صادق األردن على اتفاقيات عمل األطفال الصادرة عن منظمة
العمل الدولية واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ،وبناء على
ذلك ،قام بوضع السياسات والتشريعات لمنع عمل األطفال.

الحد األدنى لسن العمل في األردن هو السادسة عشر ،ويعد التعليم
إلزاميًا حتى الصف العاشر ،وبالتالي فإن توظيف  /استخدام األطفال
الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عامًا يعتبر أمرًا غير قانوني.
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وال يجوز ألي طفل دون سن الثامنة عشر العمل في مهن أو «أعمال
خطرة» .وقد أصدرت وزارة العمل قائمة معدلة بالمهن الخطرة في
حزيران  2011وتشمل:
‐

‐المخاطر الجسدية،

‐

‐والمخاطر النفسية،

‐

‐والمخاطر األخالقية واالجتماعية،

‐

‐والمخاطر الكيميائية،

‐

‐والمخاطر الفيزيائية ،والمخاطر البيولوجية

‐

‐والجرثومية (الفيروسات والبكتيريا والطفيليات وغيرها(،

‐

‐والمخاطر األرغونومية) انسجام اإلنسان مع اآلالت وأدوات العمل)،

‐

‐وغيرها من المخاطر.

تنطبق الشروط التالية على عمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
السادسة عشر والثامنة عشر:
1-1ال يمكنهم العمل ألكثر من ست ساعات في اليوم ويجب أن
ُيعطوا وقتًا للراحة ال يقل عن ساعة واحدة بعد كل أربع ساعات
عمل متتالية.
2-2ال ُيسمح لهم بالعمل بين الساعة الثامنة مسا ًء والسادسة
صباحًا ،أو خالل األعياد الدينية والعطل الرسمية والعطل
األسبوعية.
3-3يتعين على صاحب العمل طلب الوثائق التالية من الشخص
الموكل برعاية الطفل :شهادة ميالد الطفل ،وشهادة بلياقة
الطفل الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص
ومصادق عليها من قبل وزارة الصحة ،وموافقة خطية من ولي
أمر الطفل يسمح فيها بعمل الطفل في المؤسسة.
4-4يجب أن يحفظ صاحب العمل هذه الوثائق في ملف خاص
بالطفل مع بيانات كافية حول مكان إقامته وتاريخ االستخدام
وطبيعة العمل الموكل إليه واألجر واإلجازات.
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‐

‐أقرت الحكومة في آب  2011اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال
( )NFCLلتكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية ،تحدد أسس التعامل
مع حاالت عمل األطفال ،واألدوار والمسؤوليات الواجب على الجهات
المختلفة تبنيها ،لتقديم الخدمات لألطفال العاملين وأسرهم
بصورة متكاملة شمولية ،لحماية الطفل من االنخراط في العمل،
واعادته إلى مكانه الطبيعي على مقاعد الدراسة.

‐

‐يتطرق الفصل الثالث من اإلطار إلى الوقاية من عمل األطفال
وأهميتها كجزء ال يتجزأ من المنظومة المتكاملة لحماية
األطفال من العمل ،ويوضح أدوارا مقترحة للجهات ذات العالقة .وتم
التركيز على برامج التوعية المجتمعية وأهميتها في النهوض
بالبرامج الرامية إلى مكافحة عمل األطفال.

‐

‐ويوضح الفصل الرابع من اإلطار عملية االستجابة لمكافحة عمل
األطفال عبر التعليم ،بمراحلها األربعة ،ابتداء بالكشف والتبليغ
انتهاءا بعملية التقييم لعملية التدخل .ويركز على األنشطة التي
تتطلب العمل المشترك ،من خالل اللقاء التشاوري ضمن مرحلة
التدخل والتبليغ وانتهاء التدخل ،وذلك لتحقيق مبدأ التكامل في
تقديم الخدمة للطفل وأسرته ،والتحقق من تحقيق فرصه الطفل
الستكمال تعليمه .هذا ويوضح أدوار الجهات ذات العالقة ويضع
التوصيات العملية باإلضافة إلى مؤتمر تقييم الحالة ،للتحقق من
نجاح عملية التدخل سابقا لتسير الوزارات قدما في تنفيذ اإلطار.

حدد اإلطار آلية للتصدي لعمل األطفال من خالل
المراحل التالية:
‐

‐الكشف والتبليغ

‐

‐التقييم األولي يشمل احتياجات الطفل العامل وأسرته .ووضع
التوصيات المناسبة واإلحالة (إلى الخدمات المناسبة)

‐

‐مرحلة التدخل

‐

‐المتابعة والتقييم
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‐

‐اإلطار تم تجريبه في الميدان وإعداد دليل االجراءات التطبيقية
لإلطار التي توضح النماذج التفصيلية لكل مرحلة من مراحل
اإلطار والمعلومات والبيانات والدراسات الواجب تطبيقها وأدوات
المتابعة والتقييم للتدخالت.

‐

‐لم يتم تفعيل هذه اآللية بشكل كامل على أرض الواقع لنقص
الكوادر العاملة في مجال الحد من عمل األطفال ولعدم وجود
صالحيات قانونية في حينه.

‐

‐ويتم حاليا تحديث اإلطار الوطني للحد من عمل األطفال
ليتناسب مع التعديالت األخيرة في قانون االحداث.

‐

‐واإلطار يوضح بشكل أساسي مسؤوليات الجهات الثالث
الرئيسية المعنية بعمل االطفال وهم وزارة العمل ووزارة التربية
والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية.

‐

‐تم تصميم نظام الرصد الوطني (مراحل اإلطار) الكترونيًا
من قبل منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ليشكل قاعدة
بيانات وطنية حديثة لعمل األطفال للمساعدة في جمع البيانات
وتحليلها ورصده والتي ايضًا ما زالت غير مفعله على أرض الواقع.

ينبغي توفير خدمات الدعم التالية للطفل /األسرة المنخرط في
عمل األطفال من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
والمنظمات المؤهلة في مجال إدارة حاالت العنف ضد األطفال:
‐

‐تقييم وضع الطفل واألسرة من قبل منسقي حاالت مؤهلين
في مجال العنف ضد األطفال.

‐

‐تقييم عوامل الخطورة والتبليغ للجهة المعنية للتعامل مع
الطفل العامل.

‐

‐تقديم المشورة إلى األطفال وأسرهم فيما يتعلق بمخاطر
عمل األطفال وما ورد في القانون األردني بشأن عمل األطفال.

‐

‐تقديم المعلومات إلى األطفال واألسر حول خيارات التعليم
والتدريب المهني ،وإحالتهم إلى تلك الخدمات حسب األصول.
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‐

‐مشاركة األطفال و /أو األسر في الخدمات النفسية االجتماعية
والبرامج الخاصة بالطفل.

‐

‐متابعة ورصد الطفل واألسرة لضمان وصولهم إلى الخدمات
والحد من مخاطر استمرار أو عودة الطفل إلى العمل.

‐

‐تقييم أهلية األسرة لتلقي المساعدة النقدية من خالل صندوق
المعونة الوطنية وغيرها من المساعدات وللطفل الالجئ من
خالل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

‐

‐ينبغي التركيز على حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي
في مكان العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة لغايات حماية
األطفال من اي اعتداءات جنسية او جسدية

واتخاذ اإلجراءات

القانونية بحق اي مكان عمل يثبت فيه ذلك بموجب احكام
قانون العمل والتي تصل الى اغالق المؤسسة.

إجراءات خاصة لالستجابة لحاالت العنف ضد األطفال في األزمات
1-1تسجيل المواليد
2-2األطفال المنفصلين عن ذويهم واألطفال غير المصحوبين
3-3األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة
()CAAFAG
4-4االتجار باألطفال

تسجيل المواليد
‐

‐ووفقا التفاقية حقوق الطفل ،يجب تسجيل كل طفل بعد الوالدة
مباشرة ،ويكون له الحق منذ الوالدة باالسم ،و اكتساب الجنسية،
وبقدر اإلمكان ،الحق في معرفة ورعايته من جانب اآلباء.

‐

‐يفتقر معظم الالجئين إلى العديد من المستندات المطلوبة
لتسجيل المواليد (مثل دفتر العائلة والهوية الشخصية وشهادة
الزواج ،الخ) .لذا فقد اعتمدت إدارة األحوال المدنية ودائرة قاضي
القضاة إجراءات إدارية تهدف إلى تسهيل تسجيل المواليد من خالل
إثبات واقعات الزواج وثبوت النسب لجميع األطفال المولودين في
األردن.

‐

‐وينبغي إحالة أي أسرة من هذا القبيل تواجه صعوبات في تسجيل
والدة طفل إلى مقدمي الخدمات القانونية المناسبين وفقا
لمسار اإلحالة.
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توصلت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى اتفاق
مع دائرة األحوال المدنية بخصوص الحد األدنى من الوثائق المطلوبة.
وتقوم الدائرة بالعمل داخل مخيمات الالجئين السوريين وذلك:
‐

‐لجمع طلبات شهادة الميالد

‐

‐ومراجعة الوثائق

‐

‐وتوجيه األسر المعنية بشأن اإلجراءات،

‐

‐ومن ثم إصدار شهادات الميالد

‐

‐وتسليمها لتجنب التأخير والغرامات.

المضيفة التوجه
ويمكن لالجئين الذين يعيشون في المجتمعات ُ
إلى أحد فروع دائرة األحوال المدنية في المواقع القريبة منهم
للحصول على كافة هذه الخدمات.

األطفال المنفصلين عن ذويهم واألطفال
غير المصحوبين
تؤسس إجراءات العمل الموحدة المشتركة األدوار والمسؤوليات
لكل من الجهات الحكومية (إدارة حماية األسرة) ووزارة التنمية
االجتماعية

ومنظمات األمم المتحدة (مفوضية األمم المتحدة

لشؤون الالجئين واليونيسف واالنروا)
وغيرها من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال إدارة الحاالت
(منظمة اإلغاثة الدولية  IRCوالهيئة الطبية الدولية  IMCومؤسسة نهر
األردن ومعهد العناية بصحة األسرة/مؤسسة نور الحسين) بخصوص
إجراءات العمل من أجل رعاية وحماية األطفال غير المصحوبين
والمنفصلين كجزء من االستجابة ألوضاع الالجئين في األردن.

‐

‐تم وضع إجراءات العمل الموحدة المشتركة كنتيجة لعملية
تشاورية في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني عام  ٢٠١٣وتشرين
الثاني لعام  ٢٠١٤متضمنة أعضاء مشاركين في مجموعة العمل
الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين تحت مظلة
مجموعة العمل الفرعية لحماية الطفل في األردن.

‐

‐تشكل هذه الوثيقة إلى جانب العديد من الملحقات الداعمة وثيقة
إجراءات العمل الموحدة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين.

‐

‐سيتم تحديث هذه اإلجراءات كل  ١٢شهر من قبل مجموعة العمل
الخاصة باألطفال المنفصلين وغير المصحوبين إال إذا تطلب األمر
خالف ذلك بسبب تغييرات هامة في اإلطار العام فيما يتعلق
بحماية الطفل في األردن .يجب أن تتم قراءة هذه اإلجراءات بالتزامن
مع إجراءات العمل الموحدة المشتركة بين المنظمات في
حاالت الطوارئ للوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع
االجتماعي وحماية الطفل في األردن.
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األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة
()CAAFAG
اإلجراءات الرئيسية لمنع ومعالجة مسألة األطفال المرتبطين بالقوات
المسلحة أو الجماعات المسلحة:
إذا تم التعرف على أطفال كانوا قد جندوا أو استخدموا في النزاعات
من قبل قوات النظام أو الجماعات المسلحة ،ينبغي إحالتهم إلى
منسقي حاالت العنف ضد األطفال في المؤسسات المعنية لمزيد من
المتابعة.
‐توفير حلول مستدامة (بما في ذلك اإلرشاد ،والتدريب المهني،

‐

وضمان التعليم الرسمي وغير الرسمي) لألوالد والبنات
المعرضين لخطر العودة إلى بالدهم بهدف المشاركة في
النزاع ،أو المعرضين لخطر التجنيد أو االستخدام من قبل القوات
المسلحة أو الجماعات المسلحة.

‐

‐تنفيذ أنشطة توعوية لليافعين والموكلين برعايتهم وغيرهم
من أعضاء المجتمع حول حقوق الطفل ،بما في ذلك المخاطر
واآلثار الواقعة على األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو
الجماعات المسلحة.

‐

‐الرصد واإلبالغ عن التجنيد أو االستخدام المحتمل للفتيات
والفتيان من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.

االتجار باألطفال
‐

‐يحظر قانون مكافحة االتجار بالبشر لعام  2009جميع أشكال
االتجار وينص على فرض عقوبات بالسجن تتراوح مدتها من ستة
أشهر إلى  10أعوام بتهمة البغاء القسري واالتجار باألطفال واالتجار
بالنساء والفتيات.

‐

‐أطلقت اللجنة الوطنية (التي تتألف من وزارة الداخلية ووزارة
العدل ووزارة العمل والشرطة) في شهر آذار لعام  2010إستراتيجية
وطنية وخطة عمل لمكافحة االتجار بالبشر للفترة ما بين -2010
.2012
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ويتضمن قانون مكافحة االتجار بندًا الفتتاح مراكز إيوائية ،وقد تم
افتتاح دار كرامة تحت مظلة وزارة التنمية االجتماعية لتقديم الخدمات
المتخصصة لضحايا االتجار بالبشر.
وتتطلب حماية ضحايا االتجار من األطفال:
‐

‐ تحديد هويتهم في الوقت المناسب

‐

‐ ووضعهم في بيئة آمنة

‐

‐ وتوفير الخدمات االجتماعية لهم والرعاية الصحية والدعم
النفسي االجتماعي

‐

يصب في
‐ وإعادة دمجهم مع األسرة والمجتمع إذا ثبت ّأن ذلك
ُّ
مصلحتهم الفضلى

تشمل األنشطة الرئيسية التي يتوجب القيام بها لتحديد األطفال
ضحايا االتجار ما يلي:
‐

‐إحالة الحاالت إلى منظمات حماية الطفل من العنف إلجراء التقييم
وتطوير خطة عمل ،بما في ذلك تقديم الدعم المباشر واإلحالة
إلى الخدمات.

‐

‐إبالغ وحدة مكافحة االتجار مباشرة بأية معلومات /تقارير حول
ضحايا االتجار من األطفال.

‐

‐ينبغي أن يقوم الموكلين برعاية الطفل باإلبالغ عن األطفال
المفقودين.

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الرابع

2

13:30 – 11:30

1

12:15 – 11:30

المدة
العنوان
الهدف

 45دقيقة
الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي و العنف األسري
1.1أن يتعرف المتدربون على مستويات الوقاية.
2.2أن يتعرف المتدربون على اإلجراءات الوقائية للمؤسسات الفاعلة في
مجال الوقاية والحماية من العنف األسري.

المساعدات

كمبيوتر ،داتا شو للعرض ،لوح فلب شارت ،أقالم ماركر.

التدريبية
األسلوب التدريبي عرض بوربوينت  +مجموعات العمل  +النقاش.
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بتقديم عنوان الفقرة -الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي و العنف األسري.
2-2باستخدام البوربوينت ،يقدم المدرب/المدربة بشرح مستويات الوقاية مع إيضاح وشرح هرم المستويات.
3-3يقسم المدرب/المدربة المتدربين الى  3مجموعات عمل و يطلب من كل مجموعة إعطاء أمثلة على أحد مستويات
الوقاية الثالثة و من ثم عرضها أمام باقي المتدربين.
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4-4يناقش المدرب/المدربة نتائج عمل المجموعات مع المتدربين.
5-5يسأل المدرب/المدربة “ما هي اإلجراءات الوقائية الواجب إتباعها من قبل المؤسسات الفاعلة في مجال الوقاية و الحماية
من العنف؟ “
6-6يدون المدرب/المدربة إجابات المتدربين على اللوح.
7-7يعرض المدرب/المدربة اإلجراءات على البوربوينت مشيدًا بإجابات المتدربين.

الوقاية
‐

‐إن العديد من عناصر االستجابة للعنف المبني على النوع
االجتماعي ومسائل العنف ضد األطفال هي أيضا تدابير وقائية.

‐

‐تستلزم الوقاية العمل على مستويات مختلفة مع المجتمع.

‐

‐وتشمل الوقاية أيضا نهج أكثر عمومية بالنسبة للمجتمع
ككل (مثل الحمالت ورسائل وسائل اإلعالم الجماهيرية وغيرها
من مبادرات التوعية).

‐

‐من الضروري ،لدى وضع استراتيجيات الوقاية ،أال يقتصر التركيز
على األشخاص المتضررين فقط (كان ذلك من البالغين أو
األطفال) ولكن أيضا على المجتمع ككل.

‐

‐يمتد تأثير العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري
والعنف ضد األطفال ليطال مجمل النظم المختلفة ،بما
في ذلك برامج الصحة الجسدية والنفسية ،وتطبيق القانون،
والقضاء ،والخدمات االجتماعية العامة ،ودور المنظمات غير
الربحية في تصديها للعنف وتقديم الدعم لألطفال و /أو
المساء اليهم.

‐

‐ومن دون وجود عنصر وقاية فعال ،ال يمكن للخدمات المقدمة
وحدها أن تحدث التغيير في المواقف والسلوكيات التي تسبب
العنف.

الوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي
والعنف األسري
حدد اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف ثالثة مستويات من
ّ
الوقاية من العنف تهدف إلى:
1-1تعزيز السلوك الصحي داخل األسرة والمجتمع
2-2والعمل على إزالة عوامل الخطورة
3-3والكشف المبكر عن حاالت العنف األسري
للحد منه
4-4وتحديده واتخاذ اإلجراءات الالزمة ّ
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وهذه المستويات هي:
مستوى الوقاية األول (برامج التوعية):
ّ
العام بأبعاد العنف األسري ومخاطره على
الرأي
ّ
ويتعلق بتوعية ّ
األسرة والفرد.
ُّ
التدخل):
مستوى الوقاية الثاني (برامج الوقاية من خالل برامج
ٍ
ٍ
ّ
للمساء إليه/ا.
كاملة
ويتعلق بتوفير خدمات
وشاملة ُ
الرعاية الالّ حقة):
مستوى الوقاية الثالث (برامج الوقاية خالل ّ
ّ
المساء إليه بأسرته/ا ومجتمعه وتأهيل
ويتعلق بخدمات إعادة دمج ُ
والمسيئين.
أسرته/ا
ُ

ال بد للمؤسسات الفاعلة في مجال الوقاية والحماية من العنف
المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري اتخاذ كافة التدابير
لتنسيق وتضافر الجهود لتنفيذ برامج وإجراءات تسعى للوقاية من
العنف ،ومن هذه اإلجراءات:
‐

‐توفير التدريب أو المشاركة في التدريب حول العنف المبني
على النوع االجتماعي والعنف األسري وآليات التعامل معهما،
واإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري ،و إجراءات العمل
الوطنية للوقاية

من واالستجابة للعنف المبني على النوع

االجتماعي والعنف األسري والعنف ضد األطفال ،وغيرها من الوثائق
والمصادر الوطنية والدولية ذات العالقة
‐

‐اعتماد مدونات لقواعد السلوك لكافة العاملين تركز على منع
االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية .وتشمل اإلجراءات توفير
التدريب عليها لكافة الموظفين ،وتوقيعهم على مدونة لقواعد
السلوك ،ووضع آليات آمنة وسرية لإلبالغ ومتابعة التقارير.

‐

‐السعي الجاد للوصول إلى المشاركة المتساوية لكافة فئات
المجتمع من النساء والفتيات والفتيان والرجال (وخاصة الفئات
األكثر تعرضا للعنف) في تصميم وتقديم الخدمات والمرافق
في مرحلة اإلعداد والتخطيط والتنفيذ.

‐

‐ضمان شمولية وتوفر الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

‐

‐التنسيق لتطوير وتنفيذ أنشطة التوعية في المجتمع حول
العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري وحشد
التأييد مع الجهات اإلنسانية الفاعلة األخرى والسلطات الحكومية
المحلية.

‐

للحد من التعرض للخطر.
‐تنظيم أنشطة التمكين االقتصادي ّ

‐

‐تعزيز بيئة وقائية من خالل تقييم األمن والسالمة والتعامل مع
مسائل الحماية.
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‐

‐تعزيز تعبئة المجتمعات المحلية وحمالت التوعية لمنع وقوع
مزيد من حوادث العنف ووصم المساء اليهم ،من خالل:

‐

‐مواصلة االطالع على مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي
والقضايا المتعلقة به والتواصل ما بينها وتبادل المعلومات
والدروس المستفادة.

‐

‐المشاركة في مناقشات حل المشاكل لتعزيز استراتيجيات
الوقاية باستمرار.

‐

‐السعي بنشاط لتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحقوق المرأة ،ودعم
دور المرأة والشباب كصانعي قرار متساوين.

‐

‐تعزيز النماذج اإليجابية ألدوار الذكور واألعراف والسلوكيات
الذكورية اإليجابية غير العنيفة.

التأكد من فهم وتنفيذ كافة القطاعات ذات الصلة/الجهات الفاعلة
ألدوارها ومسئولياتها بما في ذلك:
‐

‐الصحة :إتاحة الخدمات الصحية للنساء واألطفال ،ودمج التوعية
حول العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري وأنشطة
تغيير السلوك في األنشطة الصحية المجتمعية.

‐

‐الخدمات االجتماعية/النفسية االجتماعية :إحداث التغيير في المعايير
االجتماعية الثقافية ،وتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحقوق المرأة
 ،وتشجيع المساء اليهم على طلب المساعدة ،وتوفير اإلرشاد
األسري ،وتعزيز تقبل المجتمع للمساء اليهم من العنف المبني
على النوع االجتماعي والعنف األسري وإعادة دمجهم في المجتمع.

‐

‐األمن :التوعية حول مسائل الحماية واألمن المرتبطة بالعنف
المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري ،وتطوير وتعزيز
استراتيجيات وقائية محددة للتعامل مع المسائل األمنية
المتجددة وآليات التعامل مع حاالت العنف وإجراءاتها.

‐

‐العدالة القانونية :زيادة الوعي في المجتمع

حول القوانين

الوطنية وخدمات المساعدة القانونية المتاحة  ،وتعزيز احترام
نظام العدالة القانونية للمساء اليهم واسرهم لتشجيعهم
على التبليغ عن العنف ،وتطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة
والبت في قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف
،
ّ
األسري بشكل فعال.
يتعين على كافة الجهات المعنية في مسائل الوقاية التعاون في
التنسيق والتخطيط لألنشطة .ويجب أن تكون الرسائل اإلعالمية العامة
وحمالت زيادة التوعية واستراتيجيات تغيير األنماط السلوكية منسقة
ومتماسكة ومتصلة بتقديم الخدمات بشكل مباشر لتفادي اللبس
وخلط األمور لدى المجتمع.
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الرابع

2

13:30 – 11:30

2

13:00 – 12:15

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات

 45دقيقة
الوقاية من العنف و االستغالل و اإلهمال و اإلساءة ضد الطفل.
أن يتعرف المتدربون على طرق الوقاية ضد العنف و االستغالل و اإلهمال و اإلساءة ضد الطفل.
كمبيوتر ،داتا شو للعرض.

التدريبية
األسلوب

عرض بوربوينت  ،عمل فردي.

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بتوضيح عنوان الفقرة -الوقاية من العنف و االستغالل و اإلهمال و اإلساءة ضد الطفل -كالشق
الثاني من الفصل السادس في الدليل «الوقاية» .ويوضح أن الدور ال يقتصر فقط على المؤسسات المعنية بقضايا العنف
ضد األطفال.
2-2يسأل المدرب/المدربة المتدربون “كيف يمكن وقاية الطفل و ما هو دور الجهات مقدمة الخدمات؟ “
3-3يطلب المدرب/المدربة من المتدربين كتابة اإلجابة بشكل فردي ،و من ثم يستمع إجابات المتدربين.
4-4يقوم المدرب/المدربة بعرض دور كافة األطراف العاملة في مجال حماية الطفل باستخدام البوربوينت مع فتح المجال
للنقاش.

الوقاية من العنف واالستغالل
واإلهمال واإلساءة ضد الطفل

تعتبر جميع الجهات مقدمة الخدمات مسؤولة عن الوقاية من
العنف واإلهمال واستغالل واإلساءة ضد األطفال ،وال يقتصر األمر فقط
على المؤسسات المعنية بقضايا العنف ضد األطفال.
يتعين على كافة األطراف العاملة قي مجال حماية الطفل من
العنف القيام بما يلي:
‐

‐توفير التدريب أو المشاركة في التدريب حول مسائل العنف
ضد األطفال ،واإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري
 ،و إجراءات العمل الوطنية للوقاية من واالستجابة للعنف
المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري والعنف ضد
األطفال ،وغيرها من الوثائق والمصادر الوطنية والدولية ذات
العالقة وتكييفها لتتوائم مع قطاع التدخل.
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‐

‐اعتماد مدونات لقواعد السلوك لكافة الموظفين والتي تركز
على منع االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية .وتشمل اإلجراءات
توفير التدريبات لكافة الموظفين  ،وتوقيعهم على مدونة قواعد
السلوك  ،ووضع آليات آمنة وسرية لإلبالغ  ،ومتابعة التقارير.

‐

‐السعي الجاد لتحقيق المشاركة المتساوية للفتيان والفتيات
في تصميم وتقديم الخدمات والمرافق  ،واالجتماع بهم بشكل
منتظم للتعرف على إمكانية الوصول إلى المساعدات والسالمة
واألمن المرتبطين بالخدمات والمرافق لتعزيز بيئة وقائية لألطفال
عن طريق تقييم ومخاطبة مسائل الحماية.

‐

‐ضمان شمول الخدمات وإتاحتها لألطفال ذوي اإلعاقة والموكلين
برعايتهم من ذوي اإلعاقة.

‐

‐تطوير وتنفيذ أنشطة التوعية الخاصة بحماية الطفل من العنف
داخل المجتمع وحشد التأييد بين الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى
والجهات الحكومية.

‐

‐ينبغي لكافة المؤسسات العمل مع مختلف الجهات الرسمية
وغير الرسمية في المجتمعات المحلية (على سبيل المثال ،
لجان حماية الطفل من العنف) من أجل:

‐

‐الحفاظ على الوعي بشان مخاطر وقضايا العنف ضد األطفال
 ،والعمل على تبادل المعلومات والدروس المستفادة حول
البرامج المنفذة.

‐

‐المشاركة في مناقشات حل المشكالت لتعزيز استراتيجيات
الوقاية باستمرار.

‐

‐السعي لتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحقوق الطفل  ،ودعم دور
األطفال واليافعين كصانعي قرار متساويين.

‐

‐تعزيز وتفعيل دور المدارس في تنفيذ األنشطة الالمنهجية.

‐

‐تعزيز دور مجالس اآلباء/الموكلين برعاية الطفل في المدارس.

‐

‐التأكد من فهم وتنفيذ جميع القطاعات ذات الصلة /الجهات
الفاعلة ألدوارها ومسؤولياتها كما هو موضح في إجراءات العمل
الموحدة هذه.
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الرابع

2

13:30 – 11:30

3

13:30 – 13:00

 30دقيقة

المدة
العنوان

تعزيز دور المجتمع في الوقاية.

الهدف

أن يتعرف المتدربون على طرق تعزيز دور المجتمع في الوقاية.

المساعدات

كمبيوتر ،داتا شو للعرض ،لوح فلب شارت ،أقالم ماركر.

التدريبية
األسلوب

عرض بوربوينت  ،المناقشة العامة.

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بعرض عنوان الفقرة  -تعزيز دور المجتمع في الوقاية.
 2يسأل المدرب/المدربة المتدربين “ما هي بعض الطرق التي يمكن من خاللها تعزيز دور المجتمع في الوقاية“ ويدون إجاباتهم على اللوح القالب.
3-3يعرض المدرب/المدربة طرق و آليات تعزيز دور المجتمع في الوقاية على الداتا شو و يناقش المتدربين.

تعزيز دور المجتمع نحو الوقاية من العنف
تنفذ الجهات الفاعلة العاملة في مجال حماية الطفل من العنف
والعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري مجموعة من
األنشطة لتحفيز المجتمعات المحلية نحو الوقاية من العنف على
النحو التالي:
‐

‐بناء قدرات منظمات المجتمع المحلي.

‐

‐إنشاء مساحات صديقة لألطفال ومراكز لليافعين والنساء التي
تقدم خدمات متعددة القطاعات لكل من النساء واألطفال.

‐

‐تأسيس لجان حماية ولجان لحماية الطفل من العنف ورابطات
اآلباء/الموكلين برعاية الطفل والمعلمين.

‐

‐تنفيذ أنشطة التوعية /المهارات الحياتية لألطفال واآلباء /
الموكلين برعاية الطفل حول مسائل العنف ضد األطفال.

‐

‐تنفيذ أنشطة التوعية للنساء والرجال واألطفال حول العنف
المبني على النوع االجتماعي.

‐

‐تحفيز رجال الدين للتحدث عن حماية المرأة والرجل والطفل.

‐

‐تحفيز الرجال والفتيان للوقاية من العنف.

‐

‐استخدام الفنون ،ووسائل اإلعالم االجتماعية ،ووسائل اإلعالم
الجماهيرية لنشر التوعية وتحفيز الحوار فيما يتعلق بالوقاية
من العنف.

‐

‐البحث عن األشخاص ذوي اإلعاقة من الرجال والنساء واألطفال
وإشراكهم في األنشطة.
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عند العمل على توعية المجتمع وحشده للوقاية واالستجابة لقضايا
العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري والعنف ضد
األطفال ال بد من أخذ العديد من االعتبارات والمبادئ الرئيسية التالية
المتعلقة بكيفية نشر المعلومات في المجتمع وبين مقدمي
الخدمات بعين االعتبار.
‐

‐ضمان وجود نهج منسق ورسائل متسقة وثابتة بين جميع
الشركاء قبل البدء بتنفيذ أنشطة التوعية المجتمعية المتعلقة
بالحماية.

‐

‐ينبغي تكييف الرسائل ضمن السياق وتكييفها لمالئمة الفئة
المستهدفة واختبارها قبل البدء بنشرها .قد تتطلب الرسائل
استخدام منهجيات مختلفة والتي قد تتغير وفقًا للفئة
المستهدفة.

‐

‐ينبغي إيالء اعتبارات خاصة لألميين (ومحدودي التعليم) أو
األشخاص ذوي اإلعاقة كما ينبغي النظر في مالئمة الرسائل
لضمان حصولهم على المعلومات بشكل متساو مع غيرهم.

‐

‐تطوير خطة عمل بين المؤسسات الحكومية و غير الحكومية
ووكاالت األمم المتحدة مع تحديد األولويات والجدول الزمني
والنطاق ومسؤوليات محددة.

‐

‐إعطاء األولوية إلعالم المجتمعات حول الخدمات المتوافرة
وكيفية الوصول إليها .ويجب أن تركز الرسائل بشكل خاص
على الوصول اآلمن والسري للمساعدات وعلى االستجابة الطبية
للحاالت الطارئة.

‐

‐وينبغي مشاركة الخبرات والدروس المستفادة مع مقدمي
الخدمات اآلخرين وذلك إلعادة النظر بانتظام باستراتيجيات نشر
المعلومات لتحقيق أقصى درجة من وصولها للمجتمعات.
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وتشتمل طرق نشر المعلومات ولكنها ال تقتصر على:
‐

‐توزيع بطاقات التعريف بالخدمات مع معلومات ذات الصلة حول
الخدمات والمواقع وساعات العمل وتفاصيل االتصال بضابط
االرتباط .ويمكن توزيعها في مراكز التسجيل والحصول على
الخدمات العامة والمراكز المجتمعية

‐

‐توزيع الملصقات التي تحمل شعارات وصور أو معلومات تتعلق
بالحصول على الخدمات.

‐

‐برامج الراديو  /التلفزيون الميسرة من قبل مقدمي الخدمات
حول الخدمات المتوفرة وأهميتها.

‐مواقع اإلعالنات التجارية في الراديو أو التلفزيون التي تعزز وصول

‐

الرسائل إلى جمهور كبير.
‐الخط الساخن :توفير معلومات آلية أو عبر الهاتف والدعم

‐

للمتصلين حول كيفية الوصول للخدمات.
‐نشر المعلومات أو أنشطة رفع الوعي المرتكزة على المجتمع

‐

التي تفسح المجال أمام مقدمي الخدمات للتفاعل مع
المجموعات أو األفراد في وقت معين ومناقشة الخدمات أو
المخاوف المتعلقة بالحماية لديهم.

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الرابع

3

16:00 -14:30

1

15:00 – 14:30

 30دقيقة

المدة
العنوان

تعزيز دور مقدمي الخدمات نحو الوقاية من العنف.

الهدف

أن يتعرف المتدربون على طرق تعزيز دور مقدمي الخدمات في الوقاية.

المساعدات

كمبيوتر ،داتا شو للعرض ،لوح فلب شارت ،أقالم ماركر.

التدريبية
األسلوب

عرض بوربوينت  ،المناقشة العامة.

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بعرض عنوان الفقرة -تعزيز دور مقدمي الخدمات نحو الوقاية من العنف.
 2يسأل المدرب/المدربة “ما هي بعض الطرق التي يمكن من خاللها تعزيز دور مقدمي الخدمات في الوقاية؟“ ويدون إجاباتهم على اللوح القالب.
3-3يعرض المدرب/المدربة طرق و آليات تعزيز دور مقدمي الخدمات في الوقاية على الداتا شو و يناقش المتدربين.
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الرابع

3

16:00 -14:30

2

16:00 – 15:00

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات

 60دقيقة
التوثيق و إدارة البيانات.
أن يتعرف المتدربون على أهم طرق التوثيق و إدارة البيانات.
كمبيوتر ،داتا شو للعرض ،أوراق عمل «النظام اإللكتروني في اإلدارة للمعلومات».

التدريبية
األسلوب التدريبي عرض بوربوينت  ،مجموعات عمل.
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بتقديم عنوان الفصل السابع -التوثيق و إدارة البيانات.
2-2باستخدام البوربوينت ،يقوم المدرب/المدربة بإعطاء مقدمة /نبذة عن التوثيق و النظام اإللكتروني إلدارة
المعلومات.
 3يقسم المدرب/المدربة المتدربين إلى  3مجموعات عمل و يعطي كل مجموعة إحدى أوراق عمل “ النظاماإللكتروني إلدارة المعلومات “.
4-4تقوم كل مجموعة بتلخيص أهم النقاط و عرضها للمجموعة الكبرى.
5-5يجيب المدرب/المدربة عن استفسارات المتدربين المتعلقة بالموضوع بعد عرض كل مجموعة.

تعزيز دور مقدمي الخدمات نحو الوقاية من العنف
‐

‐باإلضافة إلى التأكد من إعالم المجتمعات عن الخدمات
بانتظام ،من المهم أيضًا التأكد من أن مقدمي الخدمات
(وخاصة العامة) على دراية بالخدمات المتوافرة.

‐

‐في حين أن العديد من الرسائل واألدوات المستخدمة للمجتمع
يمكن تطبيقها أيضًا في إعالم مقدمي الخدمات .تحتوي
الرسائل الخاصة بمقدمي الخدمات على معلومات وأدوات
إضافية لزيادة الوعي بما يرتبط بالمخاوف المتعلقة بمسائل
الحماية والخدمات المقدمة وآليات الحصول عليها.
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تشمل المنهجيات المستخدمة عادة في مشاركة المعلومات
مع مقدمي الخدمات ولكنها ال تقتصر على:
‐

‐عرض اجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت
العنف في االردن(العنف المبني على النوع االجتماعي ،العنف
االسري،حماية الطفل ” على اإلدارة العليا لكافة المؤسسات
الفاعلة في المجتمع والمصادقة والتوقيع عليها.

‐

‐عقد ورش عمل تدريبية متخصصة لتقديم أو تحديث المعرفة
حول إجراءات العمل الوطنية ومسارات اإلحالة للعاملين في
مجال العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري
والعنف ضد األطفال من المؤسسات الحكومية ووكاالت األمم
المتحدة والمؤسسات غير الحكومية والعاملين في القطاعات
األخرى واستمرارية الرعاية والحماية التي تربط بينها.

‐

‐عقد ورش عمل تدريبية متخصصة لتقديم أو تحديث المعرفة
حول إجراءات العمل الوطنية ومسارات اإلحالة لغير العاملين
في مسائل الحماية من المؤسسات الحكومية ووكاالت
األمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية والعاملين في
القطاعات األخرى.

‐

‐عقد االجتماعات التنسيقية بين جميع القطاعات.

‐

‐عقد دورات تدريبية مشتركة بين المؤسسات حول إدارة الحاالت
وغيرها من مبادرات بناء القدرات ذات الصلة.

التوثيق ،وإدارة البيانات
‐

مهما وأساسيا من عملية
‐يشكل التوثيق وإدارة الملفات جان ًبا
ً
إدارة الحالة

‐

‐تنطوي ملفات حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف
جدا
األسري والعنف ضد األطفال على معلومات سرية وحساسة ً

ويجب التعامل معها بعناية فائقة ،من أجل ضمان حماية سالمة وأمن
المساء إليهم ،وضمان تحقيق المبادئ التوجيهية األساسية في
التعامل مع هذه الحاالت :السرية والخصوصية.
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‐وقد بينت وثيقة «معايير االعتماد وضبط الجودة للخدمات

‐

المقدمة لحاالت العنف األسري /المجلس الوطني لشؤون
األسرة  »2014-المعايير األساسية التي يجب اعتمادها لتحقيق
الحد األدنى من متطلبات تقديم الخدمات لحاالت العنف األسري
ضمن معيار «إدارة البيانات» والذي ينص على ما يلي:
حفظ ملفات حاالت العنف األسري وفق أنظمة محددة للحفاظ
على سريتها.
ال بد للمؤسسات العاملة في مجال الحماية من العمل على تحقيق
هذا المعيار لتقديم الخدمة (درجة أهمية المعيار :حرجة).

ولتحقيق هذا المعيار يجب وجود أنظمة واضحة لكيفية حفظ
معلومات وملفات الحاالت ،وتداولها بين المؤسسة والشركاء،
والمحافظة على سريتها وتخزينها بما يتوافق مع القوانين
والتشريعات.
‐وقد تم تحديد ثالثة مؤشرات لقياس مدى التزام المؤسسات

‐

بآليات التوثيق:
المؤشر :1توثيق الخدمات التي يتم تقديمها في ملف خاص بها
يدعى ِب» ملف الحالة»
المؤشر :2وجود آلية محددة للتوثيق في ملف الحالة تضمن
التوثيق ضمن نماذج معتمدة وموحدة ذات أرقام تسلسلية
يسهل تتبعها وتصنيفها.
المؤشر :3تضمين موافقة ومصادقة المشرف أو المسؤول من
خالل توقيعه على الوثائق الموجودة داخل الملف.

النظام اإللكتروني إلدارة المعلومات
يجب أخذ الجوانب التالية باالعتبار لضمان توفر بيئة آمنة إلدارة ملفات
الحالة على نظام إدارة المعلومات:
‐

‐تحتوي أجهزة الكمبيوتر والوثائق المستخدمة في قواعد
بيانات على كلمات مرور آمنة.

‐

‐اتخاذ االحتياطات ،مثل :مكافحة الفيروسات ،والنسخ
االحتياطية للبيانات.

‐

‐نظام ترميز لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي
لحماية خصوصية الحاالت وأمنها.
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‐

سرية
‐جميع المعلومات المتوفرة إلكترون ًيا يجب أن تحمي ّ
الحاالت بإدراج فقط المعلومات ذات الصلة بالمعلومات
المنسوخة على البريد اإللكتروني مع تجنب ذكر األسماء قدر
اإلمكان.

‐

‐تشفير جميع الملفات التي سيتم تقاسمها و  /أو حمايتها
السر في رسالة إلكترونية
سر على أن ترسل كلمة
ّ
بكلمة ّ
منفصلة عن تلك المرفق بها الملف.

‐

المؤسسات الصحية
‐توفير التدريب اإللزامي لفريق إدارة الحالة في
ّ
على استخدام النظام وتطبيقه.

‐

‐توفير حسابات دخول فردية لفريق إدارة الحالة من أجل ضمان أمن
النظام.

‐

‐تقييد وصول كادر العمل إلى الملفات ،ومنح إمكانية الوصول
الكامل إلى الملفات فقط لمنسق/ة الحالة.

‐

‐ال يمكن الوصول إلى الملفات إال من خالل نظام إلكتروني لملف
تم
محمي بشكل آمن عن طريق كلمات
الحالة
ٌ
السر ،وإذا ّ
ّ
استخدام نسخ مطبوعة من مستندات الملف ،تحفظ بشكل
آمن في خزائن في غرفة مقفلة.

‐

‐يجب أن يتم تطوير إجراءات عمل موحدة تتضمن معلومات
عن إمكانية الوصول إلى هذه الغرفة ،والحفاظ على مفاتيحها،
إضافة إلى الوقت الزمني لالحتفاظ بهذه الملفات في الغرفة
(سياسة حفظ الملفات).
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ورقة عمل «النظام اإللكتروني إلدارة المعلومات» – مجموعة رقم 1
قم مع مجموعتك بتلخيص أهم النقاط لعرضه أمام المجموعة الكبرى
نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري
تم تنفيذ مشروع اتمتة نظام استجابة المؤسسات لحاالت العنف االسري يهدف ضمان تقديم استجابة متكاملة لحاالت
العنف االسري وضمان المصلحة الفضلى لها ،من خالل نظام إلكتروني ليتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات
مقدمة الخدمة لحاالت العنف لغايات متابعة االجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات الالزمة من قبل المؤسسات المعنية
لحاالت العنف االسري بشكل عام وضد االطفال بشكل خاص  ،وضمان التعامل معها وتقديم الخدمات الالزمة لها بالسرعة
القصوى وفق نظام االستجابة الذي وضحه االطار الوطني لحماية االسرة من العنف االسري واجراءات كافة المؤسسات
المعنية باالستجابة لها بما يضمن تقديم الخدمات بصورة تكاملية ذات جودة عالية مبنية على النهج التشاركي ،وضمان
سهولة تحويل الحاالت بين المؤسسات وتبادل المعلومات فيما بينها ،وإعداد تقارير دورية حول اجراءات استجابة المؤسسات
مقدمة الخدمة لحاالت العنف ،وتحديد الثغرات والفجوات فيها والحلول المقترحة لها ،وتزويدها الصحابا القرار المعنيين
التخاذ االجراءات الالزمة ،وتمثلت أهداف المشروع:
•مأسسة اجراءات االستجابة الفورية لحاالت العنف االسري وتقديم الخدمات الالزمة لها ضمن نظام الكتروني
•ربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات لحاالت العنف االسري وتسهيل عملية التحويل الحاالت فيما بينها
ومتابعتها
•ضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحاالت العنف األسري وفق النهج التشاركي.
•ايجاد قاعدة بيانات وطنية لتسجيل ،ومتابعة ،وتقييم االستجابات لحاالت العنف األسري.
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ورقة عمل “النظام اإللكتروني إلدارة المعلومات” – مجموعة رقم 2
قم مع مجموعتك بتلخيص أهم النقاط لعرضه أمام المجموعة الكبرى
نظام إدارة المعلومات لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي () GBVIMS
وي َمّكن هذا النظام الجهات التي تقدم الخدمات للناجين من العنف المبني على
بدأ العمل بهذا النظام منذ تموز ُ ،2014
النوع االجتماعي من جمع وتخزين وتحليل البيانات بشكل آمن ومشاركة البيانات المتعلقة بحوادث العنف المبني على
النوع االجتماعي المبلغ عنها.
ال يعتبر نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي أداة من أدوات إدارة الحاالت بل هو عباره عن قاعدة بيانات
تتيح الفرصة أمام المنظمات للتحليل المشترك لالتجاهات الخاصة بحوادث العنف المبني على النوع االجتماعي المبلغ
عنها لمنظمات إدارة الحاالت واإلحالة إلى الخدمات وبناء على ذلك تتمكن المنظمات من تحديد األولويات واالستراتيجيات
الخاصة باالستجابة على المستوى المشترك بين المنظمات في األردن.
ان مشاركه وتلقي البيانات غير المعرفة عن العنف المبني على النوع االجتماعي ستسهم في تحسين التنسيق بين
الوكاالت ،تحديد واستهداف الفجوات ،تحديد أولويات العمل ،وتحسين برامج االستجابة والوقاية من العنف المبني على النوع
االجتماعي ،وقد تؤدي بالنتيجة الى تحسين جهود الدعوة ،كسب التأييد ،زيادة التمويل ،تعبئه الموارد وتحسين الرقابة.
وقد قامت المنظمات المعنية بجمع البيانات بتطوير بروتوكول لمشاركة المعلومات والمصادقة عليه وذلك بهدف
وضع اإلرشادات الخاصة لمشاركه بيانات نظام إدارة المعلومات بطريقة آمنة وسرية (معلومات إحصائية غير معرفة بهوية
الحاالت) مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين  UNHCRكونها المنظمة المسؤولة عن تجميع البيانات لدورها في ترأس
مجموعه الوقاية واالستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان .UNFPA
وتقوم المفوضية السامية لشؤون الالجئين  UNHCRوصندوق األمم المتحدة للسكان  UNFPAأيضا برئاسة فرقه العمل
لنظام إدارة المعلومات لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي بينما تعمل اليونيسف  UNICEFعلى تقديم الدعم
التقني وبناء القدرات ،وتعمل جميع المنظمات المعنية بجمع البيانات التي صادقت على بروتوكول مشاركة المعلومات
على حماية المعلومات لضمان عدم حصول الضرر للناجين ،مقدمو الخدمات او المجتمع من جراء مشاركه المعلومات.
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ورقة عمل «النظام اإللكتروني إلدارة المعلومات» – مجموعة رقم 3
قم مع مجموعتك بتلخيص أهم النقاط لعرضه أمام المجموعة الكبرى
نظام إدارة معلومات حماية الطفل ()CPIMS
يوجد في األردن حاليًا نظامان يعمالن على إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل ويركزان على االستجابة لألزمة
السورية من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية .النظام األول هو نظام إدارة معلومات حماية الطفل غير المتصل باإلنترنت
السامية لشؤون الالجئين كوحدة من وحدات نظام معلومات مساعدة الالجئين
( )CPIMSوقد أنشأ من قبل المفوضية ّ
( ،)RAISويشتمل نظام ( )CPIMSعلى نموذج لتقييم المصلحة الفضلى ( )CPIMS BIDتسجل فيه المعلومات ذاتها التي
يتم ادخالها في نموذج مماثل مستقل تابع للنظام الموحد المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية
وموحدة بين كل الجهات ذات العالقة.
األطفال ( )IA CPIMSضمن مجاالت متفق عليها ّ
ويعد أداة من أدوات إدارة الحاالت ،جرى تجريبه واعتماده في
إما النظام الثاني ( )CPIMS+/PRIMEROفهو متصل باإلنترنت ّ
السامية لشؤون الالجئين ،وهو عبارة عن تطبيق مجاني
العام  2015ليستخدم من قبل شركاء اليونيسيف والمفوضية ّ
متاح على شبكة االنترنت يعمل عبر منصة اليونيسيف السحابية تحت اسم “بريميرو”  .™Primeroوقد عملت اليونيسيف
على إنشائه بغية تيسير إدارة ورصد الحاالت وتتبع ولم شمل األسر ،وقد روعي في تصميمه األمان وسهولة االستخدام
وقابلية التكييف والتعديل حسب الحاجة ،كما ّأنه يشتمل على عدة نظم متطورة وموحدة بين الوكاالت إلدارة المعلومات
الخاصة بحماية الطفل ومن ضمنها نظام إدارة معلومات حماية الطفل بلس ( )+CPIMSالمستخدم حاليًا من قبل ثالثة
مؤسسات مختصة بإدارة الحاالت.
السامية لالجئين( (U N
وتلتقي اللجنة التوجيهية المختصة بنظام إدارة معلومات حماية الطفل التي تترأسها المفوضية ّ
 )HCRوالهيئة الطبية الدولية ( )IMCشهريًا وتعمل على تيسير انتقال وتجميع البيانات بين النظامين المذكورين آنفًا،
وترفع اللجنة التوجيهية في األردن تقاريرها إلى مجموعة العمل الفرعية المختصة بحماية الطفل من العنف التي تترأسها
السامية لالجئين وهي الجهة المسؤولة عن جمع ومشاركة وتجميع البيانات المتعلقة بإدارة
اليونيسيف والمفوضية ّ
حاالت حماية الطفل لغايات الحماية وإنشاء البرامج.

114

الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الخامس

1

11:00 – 09:00

1

11:00 – 09:00

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات

 120دقيقة
التنسيق ،اإلشراف و المتابعة و التقييم.
أن يتعرف المتدربون على آليات التنسيق ،اإلشراف و المتابعة و التقييم.
لوح فلي شارت ،كمبيوتر ،داتا شو للعرض ،أقالم ماركر ،الصق ورقي.

التدريبية
األسلوب

المقهى العالمي ( + )World cafeعرض بوربوينت.

التدريبي
التحضيرات

خمسة أسئلة على بطاقات

المسبقة
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بتوضيح عنوان الفصل الثامن -التنسيق ،اإلشراف و المتابعة و التقييم.
2-2يشرح المدرب/المدربة نشاط المقهى العالمي:
‐

‐يتم وضع األسئلة الخمسة على خمس طاوالت  ،بحيث يكون على كل طاولة سؤال واحد فقط.

‐

‐يطلب المدرب/المدربة من المتدربون التوجه إلى أحد الطاوالت و مناقشة السؤال الموجود هناك مع تدوين اإلجابات
على الورقة الموجودة.
‐بعد مرور فترة معينة من الزمن (من  20الى  30دقيقة)  ،يطلب المدرب/المدربة من المتدربين البحث عن طاولة أخرى

‐

و التوجه اليها لمناقشة و إجابة سؤال آخر ،مع بقاء احد المتدربين على الطاولة ليقوم بمهمة شرح ما تم التوصل
اليه.
‐

‐تعاد هذه العملية حتى يتم التأكد ان جميع المتدربين قاموا بزيارة جميع الطاوالت و اإلجابة على األسئلة الخمس.

‐

‐ في النهاية تعود كل مجموعة الى طاولتها األولى  ،وتقوم بمراجعة االضافات والتعديالت من اآلخرين واخراج النتائج
بشكلها النهائي .و في نهاية النشاط يقوم مندوب عن كل طاولة بعرض السؤال و قراءة اإلجابات الموجودة مع
إتاحة المجال للمناقشة بعد كل سؤال.
‐تنخفض مدة الوقت المتاح لكل جولة ( ألن الجهد األكبر يكون قد تم من قبل المجموعة السابقة على كل طاولة)

‐

 3تنقسم الخمس أسئلة كما يلي:أوالً :على المستوى الداخلي للمؤسسات:
‐

‐كيف يتم اإلشراف الداخلي على االلتزام بتطبيق اإلجراءات؟

‐

‐ما هي مهام قسم اإلشراف الداخلي في كل المؤسسة؟

ثانيًا :مدى التزام المؤسسات المعنية:
‐

‐كيف يتم قياس مدى التزام المؤسسات المعنية بتطبيق اإلجراءات؟

‐

‐ما دور فريق الرقابة و اإلشراف (الوطني؟؟).

‐

‐ما هي اآلليات الواجب تطويرها لضمان التزام المؤسسات

4-4يقوم المدرب/المدربة بعرض المادة المساندة على البوربوينت لتأكيد المعلومات.
5-5يقدم المدرب/المدربة العنوان األخير -آليات التنسيق في األزمات.
6-6باستخدام البوربوينت ،يشرح المدرب/المدربة آليات التنسيق في األزمات مع عرض المخطط و مناقشة المتدربين.
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ما هي اآلليات الواجب تطويرها لضمان
التزام المؤسسات؟

كيف يتم اإلشراف الداخلي على االلتزام
بتطبيق اإلجراءات؟

كيف يتم قياس مدى التزام
المؤسسات المعنية بتطبيق اإلجراءات؟

ما دور فريق الرقابة واإلشراف؟

ما هي مهام قسم اإلشراف الداخلي
في كل مؤسسة؟

والتقييم
التنسيق ،اإلشراف والمتابعة
ّ
‐

‐تتطلب الوقاية من والتصدي الفعال للعنف ضد األطفال والعنف
المبني على النوع االجتماعي وجود حد أدنى من اإلجراءات
المنسقة المتعددة القطاعات ما بين الجهات الفاعلة العاملة
في مجال الصحة والخدمات االجتماعية والقانونية ومجاالت
حقوق اإلنسان والقطاعات األمنية والمجتمع المحلي.

‐

‐وتلعب المنظمات غير المعنية بالحماية التي تتمتع بحضور
ميداني قوي دورًا رئيسيًا في التبليغ عن الحاالت التي تصلهم
أثناء تنفيذهم ألنشطتهم غير المتعلقة بالحماية.

االشراف والمتابعة والتقييم على المستوى
الداخلي للمؤسسات المعنية بتطبيق اإلجراءات
الوطنية الموحدة
‐

الداخلي على االلتزام بتطبيق هذه اإلجراءات
‐ ّ
يتم اإلشراف ّ
الوطنية داخل ّ
مؤسسة من خالل تحديد القسم المسؤول
كل ّ
عن ذلك.

‐

ّ
والمهمات التالية لإلشراف
المؤشرات
‐يقوم هذا القسم باعتماد
ّ
داخليًا :
على إجراءات تطبيقها ومتابعتها
ّ

‐

المؤسسة بقضايا العنف المبني على النوع االجتماعي
‐التزام
ّ
والعنف األسري والعنف ضد األطفال ،باعتبارها أولوية في
الدوري لها.
والتقييم
التنفيذية،
االستراتيجيات والخطط
ّ
ّ
ّ
ّ

‐

المؤسسة لنظمها وإجراءاتها الداخلية المتعلقة بتقديم
‐ تطوير
ّ
ومكررة.
عشوائية
حتى ال تكون االستجابة
الخدمات ،وتقييمها ّ
ّ
ّ
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‐

المحدثة
اإلجرائية لتقديم الخدمات حسب النسخة
‐تحديث األدلة
ّ
ّ
من اإلطار واإلجراءات ،وتعميمها على العاملين ،ومتابعة التزامهم
بها.

‐

ّ
المتعلقة بحماية األسرة
أسس تنسيق جميع األنشطة
‐تطوير ّ
لضمان تكامل الخدمات ،وشموليتها ،ولتالفي الثغرات.

‐

ّ
والتأكد من التزامهم بسياسات الحماية،
‐متابعة أداء الكوادر،
المقدمة.
ونوعية الخدمات
والسرية،
ّ
ّ
ّ

‐

‐بناء مستمر لقدرات العاملين ومقدمي الخدمات ،وفق تحديد
ومعايير
أسس
ّ
االحتياجات على إجراءات تقديم الخدمات ضمن ّ
ضبط الجودة.

‐

‐ اعتم���اد ّ
متخصص���ة ّ
تتعل���ق بن���وع الخدم���ة ،والت���زام
مؤش���رات
ّ
معايير االعتماد وضبط الجودة لخدمات العنف
المؤسسة بتطبيق
ّ
ّ
األس���ري المعتمدة من قبل رئاس���ة الوزراء العام  2014والبناء عليها
في تحسين االستجابة لحاالت العنف األسري.

‐

‐اس���تخدام نظام «أتمته» إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري
إلدارة الحاالت ،ومتابعتها ،وتحويلها.

‐

وتقييم رضى ُمتلقي الخدمة ،واالس���تفادة منها
التقييم الدوريّ ،
‐ ّ
المقدمة ،ورفع جودتها.
في تطوير الخدمات
ّ

المؤسسات
والتقييم لمدى التزام
اإلشراف والمتابعة
ّ
ّ
الوطني
المعنية بتطبيق اإلجراءات على المستوى
ّ
ّ
والتقييم
الفني والمتابعة
والدعم
اختيار جهة مسؤولة عن اإلشراف ّ
ّ
ّ
الشامل:
‐

الوطني
الوطنية بتطبيق اإلطار
المؤسسات
‐لمتابعة التزام
ّ
ّ
ّ
لحماية األسرة وإجراءاته

‐

‐والتزامها بتقديم الخدمات الالزمة

‐

الحكومية
الحكومية وغير
المؤسسات
أن ُتمثل هذه الجهة
‐على ْ
ّ
ّ
ّ
العاملة في مجال حماية األسرة من العنف المبني على النوع
االجتماعي والعنف األسري والعنف ضد األطفال في المملكة
األردنية الهاشمية.
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‐

‐وبنا ًء على نظام الفريق الوطني لحماية األسرة من العنف ،نظام
رقم ( )33لسنة  ،2016المادة  ،4يتولى الفريق الرقابة واإلشراف
على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية
األسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في
إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية األسرة وأفرادها.

‐

‐ويمارس الفريق في سبيل ذلك المهام والصالحيات التالية
(وغيرها):

‐

‐متابعة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف
بتطبيق وتفعيل القرارات التي يتخذها الفريق بشأن السياسات
واالستراتيجيات والتشريعات ذات العالقة.

‐

‐ دراسة األولويات الوطنية في مجال حماية األسرة وتحديدها
ومتابعة تنفيذها.

‐

‐ اإلشراف على تطبيق وثيقة اإلطار الوطني لحماية األسرة من
العنف المعتمدة من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ اإلجراءات
المنبثقة عنها.

الوطني لحماية
يتسنى القيام بهذا الدور ،سيقوم الفريق
وحتى
ّ
ّ
ّ
اآلليات التالية:
األسرة من العنف بتطوير ّ
المؤسسات الشريكة لحماية األسرة من
آلية اإلشراف على استجابة
ّ
الوطني لحماية األسرة من العنف.
العنف ،وتطبيق اإلطار
ّ
‐

المعنية بتقديم الخدمات لحاالت العنف
المؤسسات
آلية تحديد
ّ
ّ
‐ّ
معايير
األسري ،وتقديم خدمات الحماية من العنف األسري ،وفق
ّ
المقدمة لحاالت العنف األسري.
االعتماد وضبط الجودة للخدمات
ّ

‐

ٍ
دوري
بشكل
تقييم تطبيق إجراءات اإلطار ،وأداء الشركاء
ّ
آلية ّ
‐ّ
ّ
(كل سنتين) وإصدار تقارير دورية بذلك.

‐

ّ
وطنية حول العنف األسري بالتنسيق مع
مؤشرات
آلية إعداد
ّ
‐ّ
الشركاء ومتابعتها.

‐

الوطني ،وتقييمه ،وتحديد العقبات
‐متابعة مدى تطبيق اإلطار
ّ
التي تواجهه ،والعمل على تذليلها.
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آليات التنسيق في االزمات
‐

‐تتطلب الوقاية من والتصدي الفعال لقضايا العنف ضد األطفال
والعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري في االزمات
وجود حد أدنى من اإلجراءات المنسقة المتعددة القطاعات ما بين
الجهات الفاعلة العاملة في مجال الصحة والخدمات االجتماعية
والقانونية ومجاالت حقوق اإلنسان والقطاعات األمنية والمجتمع
المحلي.

‐

‐ وفي األردن ،تعمل مجموعات العمل الفرعية للعنف ضد األطفال
والعنف المبني على النوع االجتماعي كهيئة تنسيقية تهدف
إلى تعزيز الوقاية من والتصدي لقضايا العنف ضد األطفال والعنف
المبني على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ ،مع التركيز
المضيفة ،بما في
على الالجئين في المخيمات والمجتمعات ُ
المضيف وغيرهم المتأثرين باألزمة.
ذلك سكان البلد ُ

‐

‐تترأس كل من اليونيسيف UNICEFوالمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRمجموعة العمل الفرعية
للعنف ضد األطفال،

‐

‐بينما يترأس صندوق األمم المتحدة للسكان والمفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCRمجموعة
العمل الفرعية لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي.

‐

‐تجتمع مجموعات العمل الفرعية الوطنية كل أسبوعين .تنعقد
االجتماعات االستثنائية وفرق العمل الخاصة من الرؤساء ،وبنا ًء
على طلب من أعضاء مجموعات العمل ،عندما تكون هنالك
أي مشكلة مستعجلة.
حاجة لمعالجة ّ

‐

‐توجد مجموعات عمل فرعية للعنف ضد األطفال والعنف المبني
على النوع االجتماعي على مستوى المخيمات والمحافظات،
لكل منها مهام ومسؤوليات محددة وموضحة في وثيقة
الشروط والمواصفات ( ،)TORهذا وتنعقد االجتماعات على
مستوى المخيم بشكل أسبوعي.
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‐

‐ويتم تبادل المعلومات بشكل شهري على األقل بين
مجموعات العمل من خالل توزيع محاضر االجتماعات .تحدد
محاضر االجتماعات القضايا والمشاكل التي تحتاج إلى اتخاذ
اإلجراءات من قبل مجموعة عمل أخرى.

‐

‐تتخذ مجموعة العمل اإلجراءات المالئمة وتقدم المعلومات
الالزمة بشأن المتابعة .كما وترفع مجموعات العمل الفرعية
للعنف ضد األطفال والعنف المبني على النوع االجتماعي
التقارير بانتظام إلى مجموعة عمل الحماية المجتمعية على
كل من الصعيد الوطني والميداني.

‐

‐يتعين على كافة القطاعات األخرى (مثل الصحة والتعليم
والحماية ،الخ) تحديد مسؤوليات كل منهم فيما يتعلق
بالوقاية من والتصدي لحاالت العنف ضد األطفال والعنف المبني
على النوع االجتماعي ،وكيفية التنسيق مع مجموعات
العمل الفرعية للعنف ضد األطفال والعنف المبني على النوع
االجتماعي ووكاالت التنسيق كل في موقعها.

أسئلة المقهى العالمي« -آليات التنسيق ،اإلشراف والمتابعة والتقييم»:
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الخامس

2

13:30 – 11:30

1

13:30 – 11:30

المدة
العنوان

 120دقيقة
المراجعة العامة
التقييم
الختام

الهدف

ان يعود المشاركون الستذكار المحتوى التدريبي

المساعدات
التدريبية
األسلوب التدريبي

عروض مجموعات عمل ومناقشات

التحضيرات
المسبقة
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يطلب المدرب/المدربة من المشاركين تشكيل  5مجموعات عمل  ،تقوم كل مجموعة بمسؤولية مراجعة
عامة للمحتوى التدريبي ألحد أيام التدريب .وتختار كل مجموعة االسلوب والمساعدات التدريبية التي تراها
مناسبة  ،شريطة ان تكون المراجعة تفاعلية وحوارية وال تقتصر على االلقاء أو العروض التقديمية فقط.
2-2يتم اعطاء وقت  30دقيقة للمجموعات للتحضير .
3-3يتم اعطاء وقت  20دقيقة لكل مجموعة لتقديم المراجعة عن اليوم المحدد للمجموعة.

120

الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الخامس

3

16:00 – 14:30

1

15:00 – 14:30

 30دقيقة

المدة
العنوان

التقييم و الختام

الهدف

ان يقدم المشاركون التغذية الراجعة والتقييم للبرنامج التدريبي بكافة نواحيه

المساعدات
التدريبية
األسلوب التدريبي
التحضيرات المسبقة نماذج التقييم تقوم المؤسسة الراعية بتحضيرها
1 - 1يتم توزيع نماذج التقييم على المشاركين  ،مع ضرورة التذكير بأن الغرض من التقييم هم الوصول الى
معلومات تفيد في تطوير وتحسين المحتوى واألداء التدريبي.
2 - 2يتم التذكير بعدم ضرورة ذكر األسم للمشاركة  /ة اال ان رغب/ت بذلك.
3 - 3بعد استالم كافة النماذج يتم إجراء حوار ان لزم أو رغب بعض المشاركين /ت بذلك .
4 - 4يطلب من الجهة الراعية القيام بإجراءات الختام أو توزيع الشهادات ان كانت متوفرة.
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الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»
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الدليل التدريبي
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
«السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية واالستجابة لحاالت العنف»

123

الدليل التدريبي
الدليل التدريبي
األردن
في
العنف
لحاالت
واالستجابة
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية
إلجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
العنف»
لحاالت
واالستجابة
للوقاية
«السياسات والمبادئ التوجيهية
إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري
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[

الدليلالتدريبي
الدليل
التدريبي
األردن
في
العنف
لحاالت
واالستجابة
للوقاية
الوطنيةالموحدة
العملالوطنية
إلجراءاتالعمل
إلجراءات
الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
لحاالت العنف»
واالستجابة
للوقاية
التوجيهية
والمبادئ
«السياسات
إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري

الدليل التدريبي
إلجراءات التعامل مع حاالت
العنف األسري
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]

التدريبي
الدليلالتدريبي
الدليل
األردن
في
العنف
لحاالت
واالستجابة
للوقايةواالستجابة لحاالت العنف في األردن
الموحدةللوقاية
الوطنيةالموحدة
العملالوطنية
إلجراءاتالعمل
إلجراءات
األسريلحاالت العنف»
واالستجابة
للوقاية
التوجيهية
والمبادئ
«السياسات
إجراءات التعامل مع حاالت العنف

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

األول

1

11:00 – 9:00

1

9:30 – 9:15

العنوان

االفتتاح والتمهيد

الهدف

افتتاح الدورة التدريبية

المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

حسب الجهة الراعية ،ممكن ان يكون افتتاح رسمي أو ان يقوم المدرب/المدربة باالفتتاح المبسط

الجلسة االجرائية
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة  /المدربة اتباعها
 يتم االتفاق عليها مع الجهة راعية الحفل بوقت مسبق مع ضمان المحافظة على الوقتفي حال االفتتاح من قبل المدرب  /المدربة ،يقوم المدرب/المدربة باالفتتاح والترحيب بالمشاركين متمنيا لهم مشاركة
مفيدة وفعالة في كل الجلسات والتفاعل فيما بينهم ومع المحتوى التدريبي.

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

األول

األولى

11:00 – 9:00

2

10:05 – 9:30

مدة الفقرة
العنوان

 3دقائق لشرح الطريقة 30 ،دقيقة للتعارف 2 ،دقائق وقت احتياطي
تعارف المشاركين
‐ ‐ان يتعارف المشاركون على بعضهم البعض

الهدف
‐ ‐كسر الجليد فيما بين المشاركين
المساعدات التدريبية

أية مساعدات تدريبية تناسب المدرب/المدربة لضمان تفاعل المشاركين ،مثل مجموعة
صور مختلفة ،كرة مطاط أو كرة من الورق ،أو أي أداة تفاعليه يختارها المدرب

األسلوب التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1- 1طريقة الصور :
2- 2يجهز المدرب/المدربة مسبقا صور ذات طبيعة مختلفة (من االنترنت أو من أي مصدر آخر) بحدود  40-30صورة ،أو ضعفي
عدد المشاركين ،مطبوعة على أورق متساوية الحجم.
3- 3يقوم بفرد الصور على الطاوالت  ،ويطلب من المشاركين المرور على جميع الصور ،
بحيث يحدد كل مشارك صورة (ال يجب ان يحملها بيده) يستخدمها للتعريف عن نفسه
من خاللها ويقف بجانبها.
4- 4بعد ان يقوم كل متدرب بتحديد الصورة التي تناسبه  ،يطلب المدرب/المدربة منهم
حمل الصورة استعدادًا للبدء بعملية التعارف.
5- 5في حال اختيار اكثر من شخص لنفس الصورة  ،فيتم التعارف من خاللها على التوالي.
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للمدرب

الحق

استخدام

أي

أسلوب

يتقنه

ويعتقد

تعارف

في

انه يساعد في تحقيق
الهدف ،ويوفر الوقت ،مع
مراعاة ادارة الوقت

الدليلالتدريبي
الدليل
التدريبي
األردن
في
العنف
لحاالت
واالستجابة
للوقاية
الوطنيةالموحدة
العملالوطنية
إلجراءاتالعمل
إلجراءات
الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
لحاالت العنف»
واالستجابة
للوقاية
التوجيهية
والمبادئ
«السياسات
إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري

6- 6يطلب المدرب/المدربة من المشاركين حمل الصورة والوقوف على شكل دائرة مغلقة.
7- 7في التعارف يقوم كل مشارك بتعريف نفسه من خالل موضوع الصور ،أو يشرح كيف تتناسب الصورة مع شخصيته ،
ويخبر المشاركين األمور التي يرغب ان يعرفها المشاركين عنه بما ال يزيد عن دقيقتين لكل مشارك.
8- 8في حال عدم ذكر اي من المشاركين لتفاصيل غير األسم والمؤسسة  ،يقوم المدرب/المدربة بتوجيه اسئلة بسيطة
لمساعدة المشارك/ة على الحديث وبدون احراجه/ا.
9- 9بعد اكتمال التعارف ،يوجه المدرب/المدربة سؤاال للمشاركين  :من يستطيع إعادة ذكر األسماء ،ثم يفتح المجال
للمتطوعين إلعادة ذكر األسماء  ،ويعيدها أكثر من مرة وبهذا يتم ضمان حفظ أسماء جميع المشاركين.
10-10ال يجب على المدرب/المدربة ان يكون حازما في هذه الفقرة  ،بل ترك المجال للمشاركين بالتعبير عن انفسهم
بشكل مريح وممتع  ،مع ضرورة ضمان كسر الجليد بين المشاركين.
ان رغب المدرب/المدربة باستخدام اسلوب آخر الكرة مثال (كرة مطاطية صغير ال يزيد قطرها عن  12-10سم :
1- 1يقوم المدرب/المدربة أوال بالتعريف عن نفسه ثم يرمي الكرة الى شخص آخر ليعرف عن نفسه  ،ثم يرميها لشخص
آخر مقابل  ،وهكذا حتى تنتهي المجموعة  ،مع العودة للخطوة  8أعاله.
2- 2في حال عدم توفر الكرة  ،يتم عمل كرة ورقية من خالل ضغط مجموعة ورقات ولصقها بواسطة رول الالصق.
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

األول

األولى

11:00 – 9:00

3

10:35 – 10:05

مدة الفقرة
العنوان

 30دقيقة 5 :دقيقة لشرح الفقرة 15 ،دقيقة لتحضير التوقعات و 5دقائق للعرض و 5دقائق
لعرض األهداف
توقعات المشاركين واألهداف
ßßأن يتعرف المدرب/المدربة على توقعات المشاركين.

الهدف

ßßأن يحدد المدرب/المدربة للمشاركين المواضيع التي سيغطيها التدريب
وتلك التي لن يتم تغطيتها.
ßßان يطلع المشاركون على أهداف البرنامج التدريبي

المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي
التحضيرات المسبقة

البطاقات الملونة ،لوح الفلب شارت ،أقالم ماركر ،صمغ معجون أو سبراي الصق،
كمبيوتر  +داتا شو للعرض.
مجموعات العمل ،العروض التقديمية
صياغة األهداف التدريبية على شرائح بوربوينت ،أو بطاقات ملونة أو فلب شارت حسب
اختيار المدرب

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة  /المدربة اتباعها
1- 1يعلن المدرب/المدربة اسم الفقرة  -توقعات المشاركين ،والمقصود بها ما هي المواضيع التي يتوقع المشاركون
تلقيها ،أو الفائدة المعرفية والمهارية والسلوكية التي سيتم اكتسابها من هذه الدورة.
2- 2يقوم المدرب/المدربة بتقسيم المشاركين الى ( )4-3مجموعات على ان يكون عدد االفراد في كل مجموعة من 6-5-4
أفراد .وتكون عملية التقسيم إما اختيارية للمتدربين مع محافظة توازن في عدد االفراد لكل مجموعة ،أو يقوم المدرب/
المدربة بالتقسيم حسب ما يرتأيه مناسبا دون اظهار أي تفضيل بين المشاركين.
3- 3تجلس كل مجموعة في المكان المخصص لها  ،ويمكن ان تجلس المجموعات في خارج قاعة التدريب ان توفر المكان
المناسب .
	  4-يقوم كل مشارك بشكل منفرد اوال بتدوين توقعاته الشخصية من الدورة.
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التدريبي
الدليل التدريبي
الدليل
األردن
في
العنف
لحاالت
واالستجابة
للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
الموحدة للوقاية
الوطنية الموحدة
العمل الوطنية
إلجراءات العمل
إلجراءات
األسريلحاالت العنف»
واالستجابة
للوقاية
التوجيهية
والمبادئ
«السياسات
إجراءات التعامل مع حاالت العنف

5- 5داخل كل مجموعة  ،يقوم افراد المجموعة بالكشف عن توقعاتهم الشخصية ومناقشتها ومحاولة دمجها بحيث تخرج
التوقعات النهائية بما ال يزيد عن عدد أفراد المجموعة .
6- 6تدون التوقعات النهائية على بطاقات ملونه مخصصة بحيث يراعي المدرب/المدربة نفس اللون لباقي المجموعات ،
يقوم المدرب/المدربة بتوضيح قواعد استخدام البطاقات.
7- 7تقوم كل مجموعة بعرض توقعاتها بتثبيت البطاقات على اللوح  ،بما يفسح المجال للمجموعات األخرى الضافة
توقعاتها.
8- 8بعد االنتهاء من كل المجموعات  ،يقوم المدرب/المدربة بمراجعة هذه التوقعات مع وضع اشارة (  )üعلى التوقعات التي
سيتم تقديمها ضمن البرنامج التدريبي و اشارة ( )ûعلى البطاقات التي لن يتم التطرق لما ورد فيها.
9- 9الهدف الرئيسي  ،توضيح المواضيع التي سيتضمنها البرنامج التدريبي منذ البداية ،

اله���دف

بحيث ال يشعر المشاركون باالحباط من عدم تحقيق توقعاتهم في نهاية الدورة ،في حال

التوقع���ات ه���و االتف���اق

عدم تحديد التوقعات منذ البداية .كذلك رفع مستوى توقعات المشاركين الذين لديهم

على المخرجات والتأكد

توقعات ادنى من األهداف المحددة.

من ع���دم وجود توقعات

10-10يتم تثبيت البطاقات بالالصق على اللوحة وتثبت على الجدار في مكان واضح ،ليتم

ل���دى المش���اركين ل���ن

الرجوع اليها يوميا في لالشارة الى االهداف التي تحققت في كل يوم ،ومذلك في نهاية

يتم تحقيقه���ا من خالل

الدورة للتأكد من تحقيق األهداف.

هذه الدورة التدريبية.

	 11-يقوم المدرب/المدربة بعرض األهداف التدريبية مع ربطها بالتوقعات التي تم مناقشتها.
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

األول

األولى

11:00 – 9:00

4

11:15 – 10:35

مدة الفقرة
العنوان
الهدف
المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي
التحضيرات المسبقة

م���ن

فق���رة

 40دقيقة
الفئة المستهدفة
ßßان يحدد المشاركون الفئة /الفئات المستهدفة للدليل
جهاز كمبيوتر  +جهاز عرض  +البطاقات الملونة
المناقشة
يجهز المدرب/المدربة على بور بوينت أو بطاقات ملونة

معلومات القطاعات ،

والمؤسسات واالفراد المستهدفين من هذا الدليل االجرائي.

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يوجه المدرب/المدربة السؤال التالي  :من هي  /من هم الجهات التي تحتم عليها طبيعة عملها ان تتعامل مع هذا الدليل ؟.
2-2يطلب المدرب/المدربة من المشاركين كتابة جهة واحدة فقط على بطاقة واحدة.
3-3يجمع المدرب/المدربة البطاقات ،يتم قراءتها وتثبيتها على اللوح ضمن ترتيب حسب نوعية الجهات والخدمات التي
تقدمها بحيث تظهر في النهاية مرتبة على هيئة القطاعات والمؤسسات واألفراد.
4-4بعد تعليق الجولة األولى من البطاقات ،يسأل المدرب/المدربة هل ال زال هناك جهات لم يتم ذكرها؟  ،ثم يطلب
كتابتها على البطاقات بنفس الطريقة كما في الفقرة  2أعاله.
5-5إعادة الفقرة  3أعاله ،لكن بمتابعة اكمال الترتيب الذي تم البدء به.
6-6يستمر المدرب/المدربة بالسؤال في الفقرة  1أعاله لحين اتمام كافة القطاعات والمؤسسات واألفراد .
7-7ربما يحتاج المدرب/المدربة لتذكير المشاركين ببعض المؤسسات ذات العالقة  ،ليس بذكر أسم الجهة  ،انما بذكر
طبيعة الخدمة التي تقدمها ليقوم المشاركون بذكر اسم الجهة المعنية.
8-8يقوم المدرب/المدربة بالتأكيد على القطاعات المعنية.
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الدليلالتدريبي
الدليل
التدريبي
األردن
في
العنف
لحاالت
واالستجابة
للوقاية
الوطنيةالموحدة
العملالوطنية
إلجراءاتالعمل
إلجراءات
الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
لحاالت العنف»
واالستجابة
للوقاية
التوجيهية
والمبادئ
«السياسات
إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

االول

2

13:45 – 11:45

1

12:15 – 11:45

مدة الفقرة
العنوان
الهدف
المساعدات

 30دقيقة
التعريفات و المصطلحات المتعلقة بمفاهيم العنف األسري وإدارة الحالة
أن يتذكر المتدربون مفاهيم و مصطلحات العنف األسري وإدارة الحالة
جهاز كمبيوتر  +جهاز عرض

التدريبية
األسلوب

عرض بوربوينت ،نقاش

التدريبي
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بإعالن عنوان الفقرة -التعريفات و المصطلحات المتعلقة بالعنف األسري وإدارة الحالة.
 2.2يوضح المدرب/المدربة أن التعريفات الواردة في اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري من العنف قد تم اعتمادها
وطنيًا ،وهي تعريفات إجرائية تتعلق بتقديم الخدمات لحاالت العنف األسري وقد تختلف عن التعريفات القانونية المعتمدة.
ّ 3.3
يذكر المدرب/المدربة المشاركين بأن التعريفات الخاصة بالعنف األسري وإدارة الحالة قد تم مناقشتها بالتفصيل في ورشة
إجراءات العمل الوطنية لالستجابة والوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري والعنف ضد األطفال.
4.4يعرض المدرب/المدربة المصطلحات واحدًا تلو اآلخر على الداتا شو مع سؤال المشاركين عن كل مصطلح ومناقشة
اإلجابات معهم مع طرح أسئلة توجيهية لمساعدتهم على التذكر.
5.5يقوم المدرب/المدربة بعرض ومراجعة التعريفات مع المشاركين.
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

1

2

13:45 – 11:45

2

12:30 – 12:15

المدة
العنوان
الهدف

 15دقيقة
المبادئ األساسية لإلطار الوطني لحماية األسرة.
أن يتعرف المتدربون على المبادئ األساسية لإلطار.

المساعدات التدريبية كمبيوتر ،داتا شو للعرض.
األسلوب التدريبي
التحضيرات المسبقة

عرض بوربوينت ومناقشة
شرائح عرض مرئي بالمبادىء االساسية لالطار الوطني مأخوذة من الوثيقة األصلية
لالطار .

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يعلن المدرب/المدربة اسم الفقرة -المبادئ األساسية لإلطار الوطني لحماية األسرة مكتوبة مسبقا على لوحة الفلب شارت.
2-2يطرح المدرب/المدربة السؤال التالي “ما هي المبادئ األساسية لإلطار الوطني لحماية األسرة ،برأيكم؟” “ماذا يجب
ان تكون؟”
3-3يستمع المدرب/المدربة لإلجابات ويقوم بتدوين على اللوح األفكار التي يقدمها المشاركون.
4-4يقوم المدرب/المدربة يتوجيه اسئلة استداللية لمساعدة المتدربين على التوصل للمبادئ المحددة في وثيقة االطار
الوطني لحماية األسرة والتي لم يتم ذكرها من قبل المتدربين.
5-5يقوم المدرب/المدربة باستعراض بوربوينت للمبادئ األساسية لإلطار الوطني لحماية األسرة لتأكيد ما تم التوصل اليه
في النقاش ،وكمراجعة للفقرة.
6-6ويؤكد على ضرورة االلتزام بهذه المبادئ في التعامل مع حاالت العنف األسري.
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التدريبي
الدليلالتدريبي
الدليل
األردن
في
العنف
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واالستجابة
للوقايةواالستجابة لحاالت العنف في األردن
الموحدةللوقاية
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التعريفات والمصطلحات

العنف األسري:
ٍ
ٍ
امتناع عن القيام بفعل
فعل أو
أي
يقع من أحد أفراد األسرة على أي ٍ
فرد آخر داخل األسرة نفسها
معنوي.
مادي أو
يؤدي إلى وقوع ضرر
ّ
ّ
ّ
ومن أشكال العنف األسري:

 .1العنف الجسدي:
الجسدية أو التهديد باستخدامها ،الذي قد تنتج عنه
استخدام القوة
ّ
جسدي؛
جسدية أو أذى
إصابة
ّ
ّ
ومن أمثلته الضرب أو الجرح أو اللكم أو العض أو الحرق بإلقاء مواد
حارقة أو كاوية أو مشوهة،
ٍ
المادي بالجسد.
أفعال أخرى قد ُتلحق األذى
ويشمل أيضًا أي
ّ

 .2العنف الجنسي:
ٍ
ٍ
جنسي،
سلوك
نشاط أو
العنف الناتج عن
ّ
الجنسية واإلغواء الجنسي واإلكراه
التحرشات والتعليقات
بما فيه
ّ
ّ
عليه،
الجنسية للطفل كإجباره أو إغرائه على
ويتضمن أيضًا اإلساءة
ّ
ّ
جنسية بصرف النظر أكان الطفل مدركًا لذلك
المشاركة بنشاطات
ّ
إباحية أو على المشاركة
أم لم يكن ،أو تشجيعه على مشاهدة مواد ّ
ٍ
بشكل
التصرف
في إنتاجها أو تسويقها أو نشرها ،أو تشجيعه على
ّ
جنسي غير الئق.
ّ
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 .3العنف النفسي:
العقلي أو يسبب ألمًا
اضطراب في السلوك
هو العنف الذي ينتج عنه
ٌ
ّ
عاطفيًا،
نفسيًا أو
ّ
ّ
ّ
والتحقي؛ والعزل عن األهل واألصدقاء؛
ِمثل :اإلهانة؛ والشتم؛
التعسفي
التعجيزية؛ أو الحرمان
والسخرية؛ والتخويف؛ والمطالب
ّ
ّ
والحريات.
للحقوق
ّ

 .4اإلهمال:
ٌ
رفض أو الفشل في الوفاء بالتزامات الشخص أو بواجباته تجاه أي
هو
ٍ
فرد في األسرة مع االستطاعة؛
والعالجية ،وعدم توفير الحاجات
الصحية
الرعاية
ويشمل عدم تقديم
ّ
ّ
ّ
والصحة؛ والتعليم.
األساسيةِ ،مثل :الطعام؛ واللباس؛ والمأوى؛ ّ
ّ

اإلهمال (حسب دليل اجراءات العمل الوطنية لالستجابة والوقاية
من العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف االسري والعنف
ضد األطفال):
عدم توفير أو تأمين االحتياجات الجسدية أو النمائية أو النفسية
األساسية للطفل ،سواء كان ذلك عن قصد أو بسبب الالمباالة أو
التقصير .ويدعى اإلهمال أحيانًا بالشكل ’’السلبي‘‘ لإلساءة كونه
يرتبط بعدم تلبية بعض جوانب الرعاية والحماية الرئيسية ،مما
يؤدي إلى اإلضرار بصحة الطفل أو نموه ،وقد يتضمن أيضًا عدم
تلبية احتياجات الطفل العاطفية األساسية .وال يشمل اإلهمال حاالت
الفقر حيث ال يتمكن الشخص الموكل برعاية الطفل من توفير
المتطلبات األساسية له ولكنه يحاول القيام بذلك.
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تعريفات متعلقة بإدارة الحالة

 المساء اليه/ا:هو الشخص الذي تعرض ألي نوع من أنواع العنف
 المسيء:أي شخص قام بارتكاب فعل العنف بأي شكل من أشكاله على
ّ
شخص أخر.

إدارة الحالة:
ٍ
المساء إليه/ا واحتياجاته/ا،
منهجية
عمل مرتكزة على رغبات ُ
ّ
ّ
وتقييمها؛ وتنسيقها؛
التدخل للحالة؛
وتتضمن تخطيط إجراءات
ّ
ّ
وتوجيهها؛ ورقابتها؛ ومتابعتها؛ وتقديم الخدمات ّ
الالزمة لها،
بالتنسيق مع الشركاء ذوي العالقة،
ٍ
المسؤوليات واألدوار
تحدد
باستخدام إجراءات
متسلسلة ّ
ّ
وحتى إغالقها.
منذ استقبال الحالة ّ

منسق الحالة:
ّ
المتخصص الذي يمتلك المهارات والخبرات والمؤهالت
هو الموظف
ّ
ّ
المعنية،
المؤسسة
المساء إليه/ا في
ّ
الالزمة للتعامل مع ُ
ّ
ّ
تقييم مصادر الخطورة
مهمات إدارة الحالة منذ البدء بإجراء ّ
ويتولى ّ
ولغاية إغالق الملف
من خالل اإلشراف والتواصل مع فريق إدارة الحالة القائم على متابعة
المؤسسات الشريكة،
المعنية أو مع
المؤسسة
المساء إليه/ا ،داخل
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
بالمساء إليه/ا.
المتعلقة
إضافة إلى تنسيق االجتماعات
ُ
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منسقي الحاالت:
مشرف ّ
المتخصص الذي يمتلك مهارات اإلشراف،
وهو الموظف
ّ
المؤسسة،
إشرافيًا داخل
ويشغل منصبًا
ّ
ّ
منسقي الحالة لدى
وهو الذي يقوم على توزيع الحاالت على
ّ
المؤسسة،
ّ
ومتابعة هذه الحاالت
لمنسقي الحالة،
(اللوجستي)
واإلداري
الفني
الدعم
ّ
وتقديم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والتأكد من تقديم خدمات ذات جودة،
بالمساء إليه/ا وأسرته/ا.
الخاصة
وحسب خطة العمل
ُ
ّ

منسقي الحاالت:
مشرف ّ
المتخصص الذي يمتلك مهارات اإلشراف،
وهو الموظف
ّ
المؤسسة،
إشرافيًا داخل
ويشغل منصبًا
ّ
ّ
منسقي الحالة لدى
وهو الذي يقوم على توزيع الحاالت على
ّ
المؤسسة،
ّ
ومتابعة هذه الحاالت
لمنسقي الحالة،
(اللوجستي)
واإلداري
الفني
الدعم
ّ
وتقديم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والتأكد من تقديم خدمات ذات جودة،
بالمساء إليه/ا وأسرته/ا.
الخاصة
وحسب خطة العمل
ُ
ّ

قدم الخدمة:
ُم ّ
المساء إليه/ا مباشرة
وهو موظف
ّ
المؤسسة الذي يتعامل مع ُ
وأسرته/ا،
متخصصة له/ا،
من خالل تقديم خدمة
ّ
االجتماعي؛ وعلم
ومن ذوي االختصاص في المجاالت التالية :العمل
ّ
النفس؛ واإلرشاد؛ وعلم االجتماع؛ وتربية الطفل؛ والطب؛ والتمريض؛
ٍ
ّ
أي
المتعلقة بالعلوم
التخصصات
مجاالت أخرى من
والقانون؛ أو ّ
ّ
اإلنسانية.
ّ
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المصلحة الفضلى للطفل:
جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع
الظروف ومهما كانت مصالح األطراف األخرى
وإعطاء الطفل حق تقدير مصلحته والتعبير عنها.
وتصف رفاه الطفل بشكل واسع ،حيث يتم تحديد المصلحة الفضلى
للطفل من خالل مجموعة متنوعة من الظروف الفردية،
مثل العمر ،أو مستوى نضج الطفل أو وجود أو غياب الوالدين/
الموكلين برعاية الطفل ،أو بيئة الطفل وتجاربه.

المستنيرة:
الموافقة ُ
الطوعية للشخص،
هي الموافقة
ّ
باألهلية إلعطاء الموافقة ّ
لتلقي الخدمات،
يتمتع
الذي ّ
ّ
والمبنية على معلومات كاملة وواضحة وسهلة الفهم،
ّ
أن يتمتع الفرد بالقدرة والنضج
ويتطلب الحصول على الموافقة ْ
لمعرفة الخدمات المتاحة وفهمها،
وعاد ًة ما يكون اآلباء/الموكلون برعاية الطفل أو الوصي هم
المسؤولون عن إعطاء الموافقة بالنيابة عنه ّ
لتلقي الخدمات،
أن يبلغ الطفل ِ
سّن الثامنة عشرة مع مراعاة القوانين والتشريعات
إلى ْ
الوطنية النافذة.
ّ

134

التدريبي
الدليل
التدريبي
الدليل
األردن
في
العنف
لحاالت
واالستجابة
للوقاية
الموحدة
الوطنية
العمل
إلجراءات
الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
الوطنية
العمل
إلجراءات
لحاالت العنف»
واالستجابة
للوقاية
التوجيهية
والمبادئ
«السياسات
إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

1

2

13:45 – 11:45

3

13:00 – 12:30

المدة
العنوان
الهدف

30دقيقة
منهجية وأدوات إدارة الحالة.
أن يستذكر المتدربون منهجية وأدوات إدارة الحالة.

المساعدات التدريبية كمبيوتر ،داتا شو للعرض.
األسلوب التدريبي
التحضيرات المسبقة

عرض بوربوينت ومناقشة
منهجية وأدوات ادارة الحالة كما ورد في وثيقة االطار الوطني لحماية األسرة من العنف.

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يعلن المدرب/المدربة اسم الفقرة -منهجية وأدوات إدارة الحالة.
ّ 2-2
يذكر المدرب/المدربة المشاركين بأن منهجية وأدوات إدارة الحالة قد تم مناقشتها بالتفصيل في ورشة إجراءات
العمل الوطنية لالستجابة والوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري والعنف ضد األطفال.
3-3يعرض المدرب/المدربة المادة المتعلقة بالمنهجية على الداتاشو ويناقشها مع المشاركين.
4-4يعرض المدرب/المدربة صورة لوحة النهج التشاركي المرتكز على المساء اليه ،ويفتح مناقشة مع المشاركين
(اللوحة مرفقة).
5-5يسأل المدرب/المدربة “ما هي أدوات إدارة الحالة التي تناولناها في الورشة السابقة؟”
6-6يعرض المدرب/المدربة األدوات تأكيدًا إلجابات المشركين.
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المبادئ األساسية لإلطار الوطني لحماية األسرة
المساء إليه/ا:
 -1احترام حقوق ورغبات ُ
وحرفية من قبل جميع
بمهنية
يتم تطبيق اإلجراءات
أن ّ
يجب ْ
ّ
ّ
المساء
المؤسسات
المعنيةْ ،
ّ
وأن ُتحترم رغبات وحقوق وكرامة ُ
ّ
للمساء إليه/ا،
إليه/اْ ،
وأن تكون اإلجراءات موجهة للمصلحة الفضلى ُ
ومشاركته/ا في جميع اإلجراءات المتخذة بخصوصه/ا ،مع األخذ
باالعتبار ظروف األسرة واحتياجاتها ،والبيئة المحيطة بها.

 -2الموافقة المستنيرة:
للمساء إليه/ا
ينبغي أخذ الموافقة المستنيرة لتقديم الخدمات
ُ
ّ
والتأكد من
الوطنية النافذة
حسب التشريعات والقوانين واألنظمة
ّ
قدمي الخدمات شرح ما يلي:
الموافقة المستنيرة؛
يتعين على ُم ّ
ّ
للمساء إليه/ا .
ّأن جميع الخيارات وتبعاتها متاحة ُ
سيتم تبادل المعلومات مع آخرين لغايات الحصول على خدمات
أنه
ّ
أخرى.
توضيح دقيق لفوائد الموافقة ومخاطرها في الحصول
أن يكون هناك
ٌ
ْ
على خدمات أخرى.
يتم تمكين األشخاص المعوقين من فهم اإلجراءات وتبعاتها ،من
أن َّ
ْ
تقديم المعلومات ّ
الالزمة لهم ،وذلك باستخدام بدائل التواصل
خالل ّ
الشفهية والمكتوبة؛
المتنوعة (لغة اإلشارة؛ والصور؛ والمعلومات
ّ
ّ
وغيرها) ،عند ّ
الضرورة.

والخصوصية:
السرية
-3
ّ
ّ
المساء إليه/ا،
سرية
وخصوصية ُ
ّ
يجب المحافظة على ّ
يتم تبادل المعلومات ومشاركته/ا إال مع
وهذا يعني ّأنه ال ّ
قدم مساعد ًة أو ّ
تدخالً وبالقدر
المؤسسات
المعنية التي ستُ ّ
ّ
ّ
المطلوب معرفته،
ٍ
المساء إليه/ا ّ ،إال في األماكن
ويجب عدم مناقشة أي
أمر مع ُ
المخصصة بذلك،
ّ
ٍ
بالقضية ،أو أمام حاالت أخرى
معني
شخص غير
وعدم وجود أي
ٍّ
ّ
ُمساء إليه/ا.
ضروري ويجب المحافظة عليها دائمًاّ ،إال في
أمر
َّإن
التامة ٌ
السرية ّ
ّ
ّ
المساء إليه/ا،
حال وجود خطورة على سالمة وأمن ُ
بالمساء إليه/ا وأسرته/ا
الخاصة
ويجب توثيق جميع المعلومات
ُ
ّ
كتابيا،
ّ
ومحمي من اآلخرين.
يتم حفظها في مكان آمن
وأن ّ
ْ
ّ
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 -4الحماية:
يجب ّ
المس���اء إليه/ا
التأك���د دائمًا من المحافظة على س�ل�امة وأمن ُ
وأسرته/ا،
يصب بالمصلحة الفضلى،
بما
ُّ
وفي جميع المراحل واألوقات،
للمساء إليه/ا،
النفسي
مع األخذ باالعتبار الوضع
والصحي ُ
ّ
ّ
وإتباع إجراءات تضمن سالمته/ا
وحرفية للحفاظ على س�ل�امته/ا ،وس�ل�امة
بمهنية
والتعامل مع���ه/ا
ّ
ّ
قدمي
األش���خاص الذي���ن يس���اعدونه/ا ِمث���ل( :األس���رة؛ وأفراده���ا؛ ُ
وم ّ
الخدمات).
التمييز:
 -5عدم
ّ
المساء إليهم عند تقديم الخدمات؛
يجب عدم
التمييز بين ُ
ّ
ٍ
خدمات ذات جودة عالية وتلبي جميع احتياجات
إذ ينبغي تقديم
المساء إليهم وأسرهم،
ُ
ٍ
اعتبارات أخرى،
بصرف النظر عن أية
الثقافية؛
الخلفية
االقتصادية؛ أو األسرية؛ أو
االجتماعية؛ أو
ِمثل :الحالة
ّ
ّ
ّ
ّ
الدين؛ أو الجنس؛ أو العمر؛ أو اإلعاقة.
أو
الجنسية؛ أو ّ
ّ

المساء إليه/ا:
 -6النهج
التشاركي المرتكز على ُ
ّ
المؤسسات العاملة
يقوم اإلطار على نهج التعاون والتنسيق بين
ّ
في مجال حماية األسرة،
المؤسسات،
والمسؤوليات المشتركة لهذه
وتحديد األدوار
ّ
ّ
ً
ً
ومفصلة،
واضحة
أن تكون
إضافة إلى َّأن األدوار
والمسؤوليات يجب ْ
ّ
ّ
ً
ً
عالية من التفاهم واالحترام المتبادل لوجهات
درجة
وتتطلب أيضًا
المهنية المختلفة؛
النظر
ّ
وتبادل المعلومات والخبرات؛
متعددة القطاعات وعالية الجودة
وتقديم خدمات شاملة
ّ
المعايير المتفق عليها.
ضمن
ّ
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

1

2

13:45 – 11:45

4

13:45 – 13:00

المدة
العنوان
الهدف

 45دقيقة
األدوار والمهام والضوابط
−أن يحدد المتدرب  /المتدربة األدوار و المهام المحددة الصحاب المهام
والمؤسسات مقدمة الخدمة.
−أن يتعرف المتدرب  /المتدربة على الضوابط العامة للعاملين في إدارة
الحالة.

المساعدات التدريبية كمبيوتر ،داتا شو للعرض
األسلوب التدريبي

عرض بوربوينت  ،مجموعات عمل ،عروض ومناقشة

التحضيرات المسبقة بوربوينت األدوار والمهام والضوابط
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يعلن المدرب/المدربة اسم الفقرة -األدوار والمهام والضوابط.
2-2يقوم المدرب/المدربة بتقسيم المشاركين الى  4مجموعات عمل.
3-3يوزع المدرب/المدربة األدوار على مجموعات العمل بحيث تأخذ كل مجموعة أحد األدوار (موظف االستقبال ،مشرف
منسقي الحاالت ،منسق الحالة ،مقدمي الخدمات) ،ويطلب من كل مجموعة األشياء التالية:
1-1كتابة الضوابط العامة لجميع العاملين في إدارة الحالة.
2-2كتابة الضوابط الخاصة بالدور الخاص لكل مجموعة.
3-3كتابة األدوار والمهام المنوطة بالدور الخاص.
4-4بعد االنتهاء من كتابة الضوابط العامة والضوابط الخاصة واألدوار والمهام ،على كل مجموعة تصميم إعالن توظيف
بالدور الخاص بها يشمل كل ما سبق من ضوابط وأدوار ومهام.
5-5تقوم كل مجموعة بتحضيرالمطلوب أعاله خالل  15دقيقة لعرضه أمام المجموعة الكبرى.
6-6تقوم كل مجموعة بعرض الدور الخاص بها خالل  5دقائق مع ترك المجال لإلجابة على األسئلة و االستفسارات بعد
عرض كل دور.
7-7يعرض المدرب/المدربة المادة المساندة على الداتا شو بعد االنتهاء من العروض.
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منهجية إدارة الحالة هي عملية متعددة االختصاصات
مبنية على التنسيق والتعاون المشترك بين كافة القطاعات المعنية
لتعزيز جودة وفعالية النتائج،
وذلك من خالل التواصل الفعال في ما بينها وتوفير الموارد المناسبة
لتلبية احتياجات الفرد وأسرته.
وتشمل هذه العملية التقييم ورصد وتقييم الخيارات والخدمات
والتخطيط والتنفيذ والتنسيق.
وقد تم اعتماد هذه المنهجية وطنيًا في التعامل مع حاالت العنف
المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري والعنف ضد األطفال.

أهداف منهجية إدارة الحالة
 تهدف منهجية إدارة الحالة إلى تمكين المساء اليهم وأسرهممن خالل رفع مستوى الوعي لديهم حول الخيارات والخدمات المتاحة
أمامهم للتعامل مع المشكلة ،ومساعدتهم على اتخاذ قرارات
مستنيرة حول ما يجب القيام به حيال هذه المشكلة.
تضمن عملية إدارة الحالة مشاركة المساء اليهم وأسرهم في
جميع جوانب التخطيط وتلقي الخدمة.
وهي مفيدة لألشخاص ذوي االحتياجات المعقدة والمتعددة الذين
يسعون للحصول على الخدمات من مجموعة من مقدمي الخدمات
والمنظمات والجماعات.

أدوات عملية إدارة الحالة
تقييم الحالة:
أوالّ :
ديناميكية ومستمرة لجمع وتحليل المعلومات ذات
عملية
هي
ّ
ّ
ليتم تحديد الخدمات المناسبة للدعم.
بالمساء إليه/ا وأسرته/اّ ،
الصلة ُ
‐

بالمساء إليه/ا وأسرته/ا ،و التأكد
الصلة
ُ
‐جمع المعلومات ذات ّ
من دقة هذه المعلومات ،لتساعد في فهم الحالة والظروف
المحيطة.

‐

‐تبادل المعلومات ومشاركتها مع الجهات الشريكة لحماية
المساء إليه/اوأسرته/ا ،مع األخذ باالعتبار المحافظة
وسالمة ُ
وخصوصيتها ،والمصلحة الفضلى.
سرية هذه المعلومات
ّ
على ّ

‐

القوة
تقييم عوامل الخطورة ،وتحديدها ،وتحليل مواطن ّ
‐ ّ
للمساء إليه/ا وأسرته/ا.
والضعف ُ

‐

المساء إليه/ا
‐تحديد الخدمات واإلجراءات المطلوبة بمشاركة ُ
ومقدمي الخدمات ،وتحديد أفضل األساليب لتقديم
وأسرته/ا،
ّ
الخدمات.
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ُّ
التدخل:
ثانيا :التخطيط للحالة وإعداد خطة
بنا ًء على مخرجات التخطيط يتم تحديد الخطوات الواجب إتباعها مع
التفاعلية من قبل فريق
العملية
وتتم هذه
المساء إليه/ا وأسرته/ا،
ّ
ُ
ّ
ّ
المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات
إدارة الحالة ومشاركة جميع
ّ
للمساء إليه/ا بقيادة منسق الحالة المعني بإدارة العملية.
ُ
‐

‐عملية الحقة لمرحلة التقييم

‐

الصحية؛
‐تحديد المطلوب عمله لتوفير الحماية ،وتلبية االحتياجات
ّ
للمساء إليه/ا
والقانونية
والنفسية؛
واالجتماعية؛
والتربوية؛
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
وأسرته/ا

‐

ُّ
المساء إليه/ا وأسرته/ا ما أمكن
‐ ُتناقش خطة
التدخل مع ُ

‐

ً
ومبنية على معلومات
شاملة لجميع الجوانب،
‐تكون الخطة
ّ
بالمساء إليه/ا وأسرته/ا
ومهنية وذات صلة
صحيحة
ُ
ّ

‐

ُّ
التدخل
يتم توثيق خطة
أن ّ
‐يجب ْ

ثالثا :تنفيذ الخطة:
للمساء إليه/ا
أي مباشرة العمل بخطة التدخل وتقديم الخدمات
ُ
وأسرته/ا ،وقد يشمل التنفيذ تقديم خدمات مباشرة أو إحالة إلى
مؤسسات أخرى.
ّ
‐

تغييرات في ظروف العائلة التي
‐المتابعة المستمرة لحدوث أي ّ
المساء إليه/ا وأسرته/ا.
قد تزيد من احتمالية الخطورة على ُ

‐

مقدمي الخدمات
‐الفهم واالحترام المتبادل والمهنية العالية بين ّ
المؤسسات الشريكة ،آخذين باالعتبار وجهات النظر بخصوص
من
ّ
المساء إليه/ا وأسرته/ا ،وأية أمور ّ
تتعلق بتقديم الخدمة.
ُ

‐

‐عقد لقاءات دورية ،وحسب طبيعة الحالة وعوامل الخطورة ،مع
ُّ
التدخل.
المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات وفق خطة
ّ

‐

‐ ّ
التأكيد على أن نجاح تنفيذ الخطة مرتبط بالتنسيق والتعاون بين
المؤسسات ،ويمكن أن تطرأ بعض الخالفات في وجهات النظر،
ّ
ّ
لذلك يجب ّ
حلها مباشرة حتى ال تؤثر في عملية تقديم الخدمات
للمساء إليه/ا وأسرته/ا.
ُ

‐

‐التوثيق لجميع اإلجراءات والمعلومات ،والمحافظة على الملفات،
وسريتها.
ّ
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رابعا :متابعة الحالة:
تم إحرازه في تنفيذ
هي عملية مستمرة لمراجعة
التقدم الذي ّ
ّ
ّ
للتأكد من أن الخطة تعمل وفق ما خطط له وعلى تحسين
الخطة،
المساء إليه/ا وأسرته/ا ،وتساعد على اكتشاف أية
حماية وسالمة ُ
تحديات /صعوبات قد تعرقل أو تغير مسار سير تنفيذ خطة التدخل،
بحيث يمكن إجراء ما يلزم من تعديل إجراءات أو وضع مدخالت بديلة
أو إضافية أو جديدة للتغلب على تلك العوائق في الوقت المناسب
وبكفاءة و فاعلية.

نسق الحالة أو من ينوب عنه في متابعة
مع التركيز على التزام ُم ِّ
مقدمي
المساء إليه/ا وأسرته /ا من قبل
ّ
الخدمات التي يتلقاها ُ
المعنيين.
الخدمات
ّ
المهم أيضًا الحصول على تغذية راجعة ومنتظمة من الجهات
ومن
ّ
والمساء إليه/ا وأسرته/ا لتحديد ما يلي:
مقدمة الخدمة
ّ
ُ
‐

‐التأكد من أن تنفيذ الخطة يسير وفق ما خطط له وأن الخدمات
المقدمة حققت أهداف الخطة.

‐

تغيير في االحتياجات.
‐ظهور أي ّ

‐

‐سهولة وسرعة اكتشاف أية صعوبات /تحديات خالل عملية التنفيذ.

‐

‐ ّ
المساء إليه/ا وأسرته/ا.
التأكد من استمرارية مشاركة ُ

التقييم

التخطيط

ادوات
إدارة
الحالة

التنفيذ
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

1

3

15:00 –13:55

1

14:40 –13:55

المدة
العنوان

 45دقيقة
مستويات إدارة الحالة ومعايير التبليغ في حاالت العنف األسري
•أن يتذكر المتدرب  /المتدربة مستويات إدارة الحالة

الهدف
•أن يتذكر المتدرب  /المتدربة معايير التبليغ في حاالت العنف األسري
المساعدات التدريبية كمبيوتر ،داتا شو للعرض
األسلوب التدريبي

عرض بوربوينت ،مناقشة عامة

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يقوم المدرب/المدربة بتوضيح موضوع الفقرة -مستويات إدارة الحالة.
ّ 2-2
يذكر المدرب/المدربة المشاركين بأن مستويات إدارة الحالة قد تم مناقشتها بالتفصيل في ورشة إجراءات العمل
الوطنية لالستجابة والوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري والعنف ضد األطفال.
3-3يسأل المدرب/المدربة “ما هما مستويا إدارة الحالة؟”
4-4يعرض المدرب/المدربة مستويي إدارة الحالة باختصار على الداتا شو مذكرًا المشاركين أن المسارين تحددهما إلزامية
التبليغ.
5-5يسأل المدرب/المدربة “ما هي معايير التبليغ في حاالت العنف األسري؟”
6-6يعرض المدرب/المدربة المادة المتعلقة بمعايير التبليغ و يناقشها مع المشاركين.

ضوابط العمل بين الشركاء ضمن منهجية إدارة الحالة
المؤسسة التي تقوم بإدارة الحالة االلتزام بالضوابط التالية:
على
ّ
‐

نسق الحالة ،ودعوة الجهات للمشاركة
لم ِّ
مهمة التنسيق ُ
‐إسناد ّ
بالمساء إليه/ا وأسرته/ا.
الخاصة
في لقاءات إدارة الحالة
ُ
ّ

‐

المعنية بالتعرف والكشف عن
المؤسسة
‐ضرورة مشاركة
ّ
ّ
حاالت العنف وحماية الطفل من العنف التي َّبلغت عن الحالة
في عضوية فريق إدارة الحالة من خالل متابعة الحالة ،وتقديم
الخدمة ،والمشاركة في اجتماعات مؤتمر الحالة واتخاذ
المؤسسات التي تشارك في فريق إدارة
القرارات ،وعلى جميع
ّ
فنيًا ،الذي يمتلك الصالحيات
الحالة إرسال الشخص المؤهل ّ
بالتدخلات ّ
ُّ
للمساء إليه/ا وأسرته.
الخاصة
التخاذ القرارات
الالزمة ُ
ّ
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للمساء إليه/ا وأسرته/ا من خالل
تقييم عوامل الخطورة
ُ
ضرورة ّ
وتقييم درجة
تقييم درجة خطورة األمن
الشخصي والسالمة الذاتيةّ ،
ّ
ّ
ٍّ
النفسية ،والعمل على
الجسدية ،والخطورة
كل من :الخطورة
ّ
ّ
المعنيين من
عقد لقاء االستجابة الفورية بمشاركة كافة الشركاء
ّ
مقدمي الخدمات.
ّ
التطورات
نسق الحالة بإطالع فريق إدارة الحالة على
التزام ُم ِّ
ّ
ّ
دوري.
المتعلقة
والمستجدات
بالمساء إليه/ا وأسرته/ا ،وبشكل ّ
ُ
منســــــق الحالة بجمع المعلومات ّ
الالزمة وتأمينها ،ومتابعة
التزام
ِّ
المســــــاء إليه/ا وأسرته/ا
كافة اإلجراءات والخدمات التي يحتاجها ُ
مقدمي الخدمات للحالة ،وضمان
والمتخذة من قبل الشركاء من ّ
عدم ّ
تأخر فريق إدارة الحالة بإنجازها ،وتبادل المعلومات بشأنها.

المساء إليه/ا أو من ينوب عنه وأسرته/ا في جميع المراحل،
‐إشراك ُ

‐

ومن خالل اطالعه ،وأخذ رأيه حول الخيارات المتاحة ،وتبعات ّ
كل
واحد منها ،والخطة المنوي اتخاذها.
ّ
تشاركيًا ضمن
بالمساء إليه/ا واسرته/ا
المتعلقة
‐اتخاذ القرارات
ُ
ّ

‐

فريق إدارة الحالة.
تقييم
‐اتخاذ قرار إغالق الملف
توافقيًا بين الشركاء بنا ًء على ّ
ّ

‐

النهائي بالتصويت بين أعضاء
نتائج عوامل الخطورة ،وإصدار القرار
ّ
األغلبية.
فريق إدارة الحالة ،بحسب رأي
ّ
‐التزام الجهة التي تقوم بدور إدارة الحالة بعقد شراكات ومذكرات

‐

المعنية لتقديم الخدمات المتخصصة.
المؤسسات
تفاهم مع
ّ
ّ

األدوار والمهام

ادوار ومهام موظف االستقبال
‐

‐استقبال الحاالت

‐

‐تعبئة البيانات األولية للحالة وحادثة العنف والتي تتضمن وصف
واقع الحالة

‐

‐تسجيل الحالة (أو البالغ) في سجل حاالت االستقبال

‐

‐تسجيل جميع المعلومات الواردة والمالحظات الشخصية عن
وضع الحالة واألسرة

‐

‐ابالغ مشرف منسقي الحاالت عن جميع الحاالت الواردة اليه
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ادوار ومهام مشرف منسقي الحاالت
‐

‐استالم الحاالت المحولة من االستقبال

‐

‐استالم الحاالت المحولة  /المبلغ عنها من المؤسسات المعنية

‐

‐التأكد من االختصاص النوعي والمكاني (إدارة حماية األسرة)

‐

‐في حال عدم مطابقة االختصاص المكاني والنوعي يقوم بتوجيه
الحالة إلى الحصول على خدمات من مقدم خدمة آخر

‐

‐ مراجعة البيانات األولية للحالة وتصنيفها حسب األولوية

‐

‐ التأكد من كون الحالة جديدة او وجود ملف قديم لها

‐

‐تعيين منسقي الحاالت حسب معايير اختيار منسقي الحاالت

‐

‐االطالع والمصادقة على نتائج التقييم االولي وخطط االستجابة
الفورية والتدخل وإجراءات إغالق ملف الحالة

‐

‐االشراف على تنفيذ خطط العمل وتقديم الدعم الفني واإلداري
لمنسقي الحاالت

ادوار ومهام منسق الحالة
‐

‐فتح ملف جديد او طلب الملف السابق.

‐

‐تعبئة المعلومات المتعلقة بحادثة العنف بشكل أوسع.

‐

‐تقييم الحالة العامة للمساء اليه/ا وسالمته/ا واحتياجاته/ا
الصحية النفسية واالجتماعية وألسرته وتحديد االحتياجات الخاصة
بذلك والشركاء المعنيين بتقديم الخدمات للحالة واسرته.

‐

‐اعداد خطط وآليات االستجابة والتدخل بالتنسيق مع كافة الجهات
المعنية وتعزيز مشاركة مقدمي الخدمات بشكل متسق أثناء
عملية إدارة الحالة مع مشاركتهم بالمعلومات المتوفرة.

‐

‐توفير الدعم والمتابعة لمقدمي الخدمات لتحقيق أهداف خطط
االستجابة والتدخل وتخطيط التداخالت لتلبية احتياجات المساء
اليه/ا وأسرته/ا.

‐

‐التنسيق والدعوة لعقد لقاء االستجابة ومؤتمرات الحالة حسب
متطلبات إدارة الحالة.
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‐

‐الحصول على الموافقة المستنيرة من المساء اليه/ا ،او اسرته /ا
وفق القوانين واألنظمة الوطنية النافذة.

‐

‐ومن ضمنها توفير الخيارات بدلًا من اتخاذ القرار نيابة عن المساء
اليه/ا أو إعطاء المشورة له/ا.

‐

‐وفي حالة التعامل مع الطفل أن تتناسب مع عمر ومرحلة نمو
الطفل ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

‐

‐توثيق جميع إجراءات العمل مع المساء اليه/ا وأسرته/ا وضمان
مصادقة كافة المعنيين.

‐

‐مراعاة التقييم الدوري للحالة متضمنا معايير الخطورة (مثل
عدم تلبية االحتياجات ،تغير ظروف/أوضاع المساء اليه/ا ،وغيرها
من األسباب).

‐

‐متابعة إجراءات إغالق ملف الحالة حسب المبررات المعتمدة لذلك
وضمان مصادقة كافة المعنيين عليها وتزويد المساء اليه/ا
بخطة األمان والمتابعة الالزمة.

‐

‐التنسيق المباشر مع مشرف منسقي الحاالت بخصوص الحالة
والتدخالت الخاصة بها وضمان مصادقة مشرف منسقي الحاالت
على التقارير الدورية الخاصة بالحالة (تقرير متابعة مرحلة
االستجابة الفورية ،تقرير متابعة مرحلة التدخل).

ادوار ومهام المؤسسات مقدمة الخدمة
‐

‐المساهمة في تقييم االحتياجات االولية والتقييم المتخصص
كل حسب اختصاصه.

‐

‐المساهمة بوضع خطط االستجابة الفورية وخطط التدخل
وتنفيذها وتحقيق أهدافها.

‐

‐تقديم الخدمات المتخصصة كل حسب اختصاصه واعداد تقارير
دورية للمتابعة وارسالها الى منسق الحالة.

‐

‐المشاركة

باللقاءات التشاورية الخاصة بالتعامل مع الحاالت

وتقديم الخدمات لها (لقاء االستجابة الفورية ،ومؤتمرات الحالة)
لمتابعة الحالة حسب متطلباتها.
‐

‐توثيق جميع إجراءات العمل مع المساء اليه/ا وأسرته/ا حسب
اختصاصه.

‐

‐ان يضمن تقديم الخدمات ضمن خطط االستجابة الفورية وخطط التدخل.

‐

‐تقييم الحالة وفق لتخصص مقدمي الخدمات.
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ضوابط عامة لجميع العاملين في إدارة الحالة
1-1اإليمان المطلق بأهمية التعامل مع حاالت العنف األسري و تقديم
الحماية لها.
2-2ضمان السرية في التعامل مع بيانات المساء إليه/ا واسرته
ومعلومات مقدم المعلومة /التبليغ.
3-3االحترام.
4-4المهنية والحيادية في التعامل مع حاالت العنف.
5-5االلتزام بمدونة السلوك االخالقية والقيم والمبادئ األخالقية.

ضوابط خاصة بموظف االستقبال
‐

‐أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية استقبال حاالت
العنف األسري وآلية التعامل معها.

‐

‐أن يتمتع بمهارات اتصال عالية وقدرة على تقديم الدعم الالزم
للمساء إليه/ا وأسرته/ا.

‐

‐القدرة على تحديد الحاالت ذات األولوية التي تستوجب التدخل
الفوري وآلية التعامل معها.

ضوابط خاصة بمشرف منسقي الحاالت
1-1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية تصنيف الحاالت وآلية
التعامل معها.
2-2معرفة خبرات منسقي الحاالت والقدرة على توزيع الحاالت بنا ًء
عليها.
3-3أن يمتع بمهارات تنظيمية وإدارية تمكنه من توزيع الحاالت على
منسقي الحاالت بشكل عادل ،ومتابعة الحاالت جميعها بالتنسيق
معهم.
4-4أن يتمتع بمهارات اتصال عالية وقدرة على تقديم الدعم الفني
واالداري الالزم لمنسقي الحاالت.
5-5القدرة على تحديد الحاالت ذات األولوية التي تستوجب التدخل
الفوري وآلية التعامل معها.

146

الدليلالتدريبي
الدليل
التدريبي
األردن
في
العنف
لحاالت
واالستجابة
للوقاية
الوطنيةالموحدة
العملالوطنية
إلجراءاتالعمل
إلجراءات
الموحدة للوقاية واالستجابة لحاالت العنف في األردن
لحاالت العنف»
واالستجابة
للوقاية
التوجيهية
والمبادئ
«السياسات
إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري

ضوابط خاصة بمنسق الحالة
1-1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية تصنيف الحاالت وآلية
التعامل معها.
2-2أن يتمتع بمهارات اتصال عالية.
3-3القدرة على تحديد عوامل الخطورة التي تستوجب التدخل
الفوري وآلية التعامل معها.
4-4أن يتمتع بمهارات التنسيق والمتابعة والتقييم والتوثيق.
5-5وجود خبرة عملية وتدريب فني متخصص في مجال إدارة الحالة.

معايير اختيار منسق الحالة
1-1مراعاة جنس الحالة عند توزيع الحاالت على منسقي الحاالت.
2-2األخذ باالعتبار خطورة الحالة و خبرة منسق الحالة عند توزيع الحاالت.
3-3األخذ باالعتبار اختصاص العلمي لمنسق الحالة عند توزيع الحاالت.
4-4توفر أسسًا واضحة لبيان الحاالت التي يكون فيها تضارب مصالح
بين منسق الحالة والحالة ومقدم الخدمة.
5-5األخذ باالعتبار أال يزيد عدد الحاالت الجاري العمل عليها من منسق
الحالة على  50حالة في الوقت الواحد.

ضوابط خاصة بعضو فريق إدارة الحالة
1-1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية تقييم الحاالت وآلية
التعامل معها.
2-2أن يتمتع

بمهارات اتصال عالية وقدرة على تقديم الدعم

الفني الالزم لمنسقي الحاالت من خالل نموذج تقديم الخدمة
والتوصيات المذكورة فيه .
 3-3أن يكون معنيًا بشكل مباشر بالتعامل مع الحالة ضمن
مؤسسته ولديه كامل الصالحية باالطالع على اجراءات العمل
معها.
4-4ضمان االلتزام بحضور كافة اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالحالة
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

3

15:00 –13:55

2

14:55 –14:40

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

 15دقيقة
مراحل االستجابة
ان يقوم المتدربون باستذكار مراحل االستجابة
كمبيوتر ،داتا شو للعرض
عرض بوربوينت ،والمناقشة العامة

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يوجه المدرب/المدربة السؤال التالي  :ما هي مراحل االستجابة األربع التي تعرفنا إليها في الورشة السابقة؟»
2-2يتسلسل المدرب/المدربة في المراحل الواردة من قبل المشاركين ،ويستعرض المراحل على الداتا شو للتأكيد.
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مستويات إدارة الحالة

أ -المستوى األول :إدارة حماية األسرة
ب -المستوى الثاني :المؤسسات مقدمة الخدمة

معايير التبليغ
في حاالت العنف األسري
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معايير التبليغ التي يترتب عليها المساءلة القانونية
‐

‐يجب على منسق الحالة و/او مقدمي الخدمات مراعاة الحاالت
التي تستدعي قانونيا التبليغ االلزامي ويترتب على عدم
التبليغ المساءلة القانونية وهي:

‐

‐أي حالة عنف جنسي أو اشتباه بعنف جنسي.

‐

‐أي عنف واقع على طفل أو شخص فاقد األهلية.

‐

‐إذا تم تقدير وجود تهديد على حياة المساء إليه/ا من قبل
المسيء أو األهل أو المساء إليه/ا نفسه/ا.

‐

‐إذا تم استخدام السالح أو األدوات الحادة في حادثة العنف أو
محاوالت الخنق خالل االعتداء

‐

‐الجرائم التي تصنف على أنها جناية

‐

‐أخرى (أي حاالت تتطلب التبليغ وفقًا للتشريعات واألنظمة)

معايير التبليغ التي ال يترتب عليها المساءلة القانونية
وهي المعايير التي تعتمد على تقدير الحالة بنا ًء على مؤشرات
الخطورة على حياة الحالة واسرتها (نفسية ،اجتماعية ،أمن وحماية)... ،
األمر الذي يتطلب من منسق الحالة او مقدمي الخدمات التبليغ عن
الحالة للجهات المعنية
ويتم التبليغ في حال وجود عامل واحد على األقل
وفي حال عدم التبليغ ال تكون تحت طائلة المساءلة القانونية
ومنها على سبيل المثال:

1-1تعاني الحالة من إصابات جسدية تتطلب التدخل الطبي الفوري
2-2تعرضت الحالة العتداء من عدة مسيئين
3-3تهديد المساء اليه/ا من قبل المسيء أو احد افراد األسرة
4-4تعاني الحالة من أي من األعراض التالية :نوبات بكاء حادة ،ميول
عدائية ،ذهول ،ارتباك ،تشويش ،عدم القدرة على التركيز
واالنتباه ،الخوف ،االرتجاف ،القلق
5-5تظهر الحالة ميوال ً انتحارية ،أو التهديد باالنتحار
6-6تشكل الحالة خطرا على حياة االخرين أو سالمتهم
7-7تظهر الحالة خو ًفا على سالمتها او سالمة احد أفراد األسرة
8-8تكرار ممارسة العنف داخل أسرة الحالة (على المساء اليه/ا او اي
فرد من أفراد األسرة)؟
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وبنا ًء على ذلك يتم تصنيف الحاالت إلى:
الحاالت ذات األولوية المرتفعة –
وتنطوي على خطر مباشر يؤثر على الحالة و/أو شخص آخر.
وينبغي أن يتم تعيين منسق للحالة خالل مدة اقصاها ساعة من
استالم الحالة والبدء بإجراءات االستجابة الفورية خالل  3ساعات من
استالمها والتنسيق لتقديم الخدمات باسرع وقت ممكن.
الحاالت ذات األولوية المنخفضة –
وهي تشير إلى الحالة التي تحتاج إلى الخدمات المتعددة إال أنه ال
توجد هناك مخاطر داهمة أو فورية.

الحاالت ذات األولوية المرتفعة:
يتم تعيين منسق حالة خالل مدة اقصاها ساعة من استالم الحالة
والبدء بإجراءات إدارة الحالة خالل  3ساعات والبدء بتقديم الخدمات
بناءا على التقييم االولي واإلحالة.
1-1وجود اصابات جسدية حادة تتطلب رعاية طبية فورية.
2-2استخدام االسلحة او االدوات الحادة خالل االعتداء أو محاوالت الخنق
خالل االعتداء.
3-3اعتداء جنسي خالل ال 72ساعة الماضية للحصول على العالج
الوقائي بعد التعرض للعنف الجنسي (وسائل منع الحمل
الطارئة ،منع انتقال االمراض المنقولة جنسيا ،منع انتقال
االيدز).
4-4التهديد بقتل المساء اليه/ا من قبل المسيء او احد أفراد األسرة
(وجود تهديد بجريمة قتل بدافع الحفاظ على الشرف).
5-5يعاني المساء اليه/ا من أي من األعراض التالية :نوبات بكاء
حادة ،ميول عدائية ،ذهول ،ارتباك ،تشويش ،عدم القدرة على
التركيز واالنتباه ،الخوف ،االرتجاف ،القلق.
6-6محاوالت االنتحار او التخطيط له او التهديد بايذاء االخرين.
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مراحل االستجابة

عملية االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف
ّإن
ّ
معنية  -بشكل أساسي -بتقديم
االسري والعنف ضد األطفال
ّ
ّ
والتأكد من توفير الحماية واألمن له ،ومن
للمساء إليه/ا،
الخدمات ُ
والمسيئين .ومنع تكرار العنف و االساءة مستقبالً.
ثم لألسر
ّ
ُ
وتبنى عملية االستجابة على مراحل محددة يتم من خاللها تحديد
االهداف الرئيسية من عملية االستجابة وادوار ومسؤوليات جميع
الجهات المعنية بتنفيذها.

المرحلة األولى :مرحلة االكتشاف والتبليغ:
تبدأ عملية إدارة الحالة بالتعرف على الحالة و/أو االفصاح عنها .يمكن
تعزيز آليات التعرف على الحاالت من خالل العمل الميداني والتوعية
المجتمعية ،وآليات االحالة الفعالة بين المؤسسات.
وقد تتطلب القوانين الوطنية على بعض المؤسسات و/أو األشخاص
العاملين في قطاع الخدمات التعليمية واالجتماعية والصحية اإلبالغ
عن حاالت العنف مثل اإلساءة لألطفال المثبتة أو المشتبه بها أو
العنف ضد النساء مثل العنف الجنسي وااليذاء أو االشتباه بوجود
خطورة على حياة المرأة.

المرحلة الثانية :مرحلة االستجابة الفورية:
إن الهدف من مرحلة االستجابة الفورية هو ضمان األمن والسالمة
الشخصية للمساء إليهم من خالل تقييم عوامل الخطورة األولية
واالحتياجات الطارئة التي تشكل تهديدًا مباشرًا على الحياة.
يتم عقد لقاء االستجابة الفورية مع الشركاء المعنيين وينبثق عنه
خطة االستجابة الفورية للحالة بالتفصيل خطوات توفير الخدمة التي
سيتم تنفيذها مع تحديد األدوار والمسؤوليات للشركاء المعنيين
واإلطار الزمني المحدد لتنفيذها.
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ّ
التدخل:
المرحلة الثالثة :مرحلة
يتم اعداد وتنفيذ خطة تدخل شاملة متعددة التخصصات بناءا على
تقييم االحتياجات الشاملة للحالة .حيث تهدف الخطة الى تمكين
المساء اليهم وأسرهم ومنع تكرار العنف.
رابعًا :إجراءات إغالق الملف:
إجراءات إغالق ملف الحالة
هي الخطوة األخيرة في عملية إدارة الحالة ،ويتم إغالق الحالة بعد
إجراء مراجعة للحالة وضمان زوال عوامل الخطورة المهددة للحياة
وتنفيذ خطط االستجابة الفورية والتدخل.

النماذج
أ -المستوى األول :إدارة حماية األسرة
ب -المستوى الثاني :المؤسسات مقدمة الخدمة
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اليوم الثاني  :إجراءات التعامل
مع حاالت العنف األسري في إدارة حماية األسرة
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

1

11:15 – 9:00

1

9:20 –9:00

المدة
العنوان
الهدف

 20دقيقة
مراجعة اليوم األول
ان يقوم المتدربون باستذكار اهم مواضيع وفقرات اليوم األول وربطها مع محتوى
اليوم الثاني

المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

المناقشة العامة

اعتبارا من هذه الجلسة ،وحتى نهاية اليوم التدريبي ،يتم تنفيذ التدريب من خالل التطبيق العملي ولعب األدوار على حاالت
دراسية مرورا بكافة المراحل وخطوات العمل بما في ذلك تعبئة النماذج الالزمة
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يقوم المدرب/المدربة بتحضير كرة ورقية ،أو كرة عادي صغيرة يحضرها مسبقا.
2-2يطلب المدرب/المدربة من المشاركين تشكيل دائرة في مكان فسيح في القاعة.
3-3يعلن المدرب/المدربة ان فقرة المراجعة ستكون من خالل توجيه سؤال عن أي موضوع أو فقرة وردت في محتوى
اليوم السابق ،ثم رمي الكرة للزميل  /الزميلة الذي تتطوع لالجابة.
4-4الشخص الذي تطوع لالجابة  ،له الحق بتوجيه سؤال آخر عن أي موضوع أو فقرة وردت في محتوى اليوم السابق ،ثم
رمي الكرة للزميل  /الزميلة التي تتطوع لالجابة.
5-5وهكذا حتى يشعر المدرب/المدربة انه تم تغطية أهم المواضيع والفقرات.
6-6في حال ال زالت بعض الموضيع والفقرات لم يتم تغطيتها يقوم المدرب/المدربة بتوجيه السؤال ثم رمي الكرة لمن
يتطوع لالجابة.
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثاني

1

11:15 –9:00

2

11:15 –9:20

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

 115دقيقة
منهجية إدارة الحالة -المستوى األول (إدارة حماية األسرة)
أن يتعرف المتدرب  /المتدربة على منهجية إدارة الحالة -المستوى
األول (إدارة حماية األسرة)
كمبيوتر ،داتا شو للعرض ،دليل إجراءات اإلطار الوطني لحماية األسرة من
العنف األسري ص٦٣-٢٠
عرض بوربوينت ،والمناقشة العامة

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يشرح المدرب/المدربة منهجية إدارة الحالة -المستوى األول (إدارة حماية األسرة) مستعينًا بعرض البوربوينت ومخطط
سير اإلجراءات التفصيلية ص٢١
(أنظر دليل إجراءات اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري ص)٦٣-٢٠
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2-2يشرح المدرب/المدربة آليات االكتشاف والتبليغ (جدول رقم  ١ص)٣٢
3-3يشرح المدرب/المدربة إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري داخل إدارة حماية األسرة ص٣٢
4-4يشرح المدرب/المدربة مرحلة االستجابة الفورية ص ٣٧وآلية عقد لقاء االستجابة الفورية (جدول رقم  ٧ص)٤١
5-5يشرح المدرب/المدربة مرحلة التدخل الشاملة ص  ٤٩وآلية عقد مؤتمر الحالة (جدول رقم  ٩ص)٥٢
6-6يشرح المدرب/المدربة إجراءات إغالق ملف الحالة ص ٦١وضوابط ومبررات إغالق ملف الحالة (جدول رقم  ١٠ص)٦١
7-7يجيب المدرب/المدربة على تساؤالت المشاركين بعد شرح كل مرحلة.
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

2

2

13:45 –11:45

1

13:45 –11:45

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

 120دقيقة
تطبيقات عملية على منهجية إدارة الحالة -المستوى األول (إدارة حماية األسرة)
أن يمارس المتدربون خطوات إدارة الحالة في المستوى األول
حاالت دراسية للتطبيق العملي
مجموعات العمل

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يقوم المدرب/المدربة بتقسيم المتدربين على  ٣مجموعات عمل.
2-2يوزع المدرب/المدربة على المجموعات حاالت دراسية مختلفة بواقع حالة لكل مجموعة .يطلب المدرب/المدربة من
المشاركين تحضير سير إجراءات إدارة الحالة التي لديهم من مرحلة االكتشاف والتبليغ وحتى إغالق ملف الحالة مع
تحضير لعب أدوار لكل حالة ،بحيث يستمر التحضير للعب األدوار وعرض سير إجراءات إدارة الحالة مدة الجلسة الثانية
كاملة.
3-3على المجموعة استكمال معلومات الحالة الناقصة وذلك باختراع سيناريو  /قصة مناسبة.
4-4مراعاة تعبئة النماذج الخاصة بالمستوى األول (ص )٨٨-٦٤كاملة حسب تسلسلها واستجابتها للحالة.
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الحاالت الدراسية
حالة -1أ:
تلقت إدارة حماية األسرة اخبارية من مركز أمني عن وجود فتاة لديهم عمرها  16سنة متغيبة عن المنزل منذ 24
ساعة وقام بالتبليغ عن التغيب زوج والدتها وتم العثور عليها في حديقة عامة.

حالة -2أ:
أثناء مناوبة الدكتور أحمد في قسم الطوارئ مستشفى (س) ،سمع صوت صراخ سيدة وبكاء تقول (واهلل ألضربه
مثل ما ضربني ،واهلل ألشكي عليه وأبهدله) .وخالل معاينتها اتضح وجود اصابات جسدية متعددة.

حالة -3أ:
هانية سيدة متزوجة عمرها  38سنة تعيش في وادي السير مع زوجها وطفليها عمر  5سنوات وليلى 3سنوات.
قام زوجها بضربها وطردها من المنزل مع الطفلين ،لجأت إلى إدارة حماية األسرة تطلب المساعدة.

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

2

3

15:00 –13:55

1

15:00 –13:55

المدة
العنوان
الهدف

 65دقيقة
العروض
--ان يعرض المتدربون سير اإلجراءات كاملة للحاالت الدراسية

المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

لعب أدوار وعروض تفاعلية

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
 1تقوم كل مجموعة بتقديم حالتها الدراسية من خالل لعب األدوار ( ٥دقائق) ومن ثم شرح سير إجراءات إدارة الحالةالخاصة بهم ( ١٠دقائق) مع مراعاة بيان النماذج المستخدمة والمعلومات األساسية التي تم تعبئتها.
2-2لدى كل مجموعة  ٢٠دقيقة للعرض ( ١٥دقيقة للعب األدوار وعرض اإلجراءات والنماذج ،و  ٥دقائق إلجابة األسئلة ما بعد العرض)
3-3يشكر المدرب/المدربة كل مجموعة بعد انتهاء عرضها مع مراعاة إلتزام المجموعات بالوقت المتاح للعروض.
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اليوم الثالث  :إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري في
المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات لحاالت العنف األسري
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثالث

1

11:15 – 9:00

1

9:20 –9:00

المدة
العنوان
الهدف

 20دقيقة
مراجعة اليوم الثاني
ان يقوم المتدربون باستذكار اهم مواضيع وفقرات اليوم الثاني وربطها مع محتوى
اليوم الثالث

المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

المناقشة العامة

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يقوم المدرب/المدربة بتحضير كرة ورقية ،أو كرة عادي صغيرة يحضرها مسبقا.
2-2يطلب المدرب/المدربة من المشاركين تشكيل دائرة في مكان فسيح في القاعة.
3-3علن المدرب/المدربة ان فقرة المراجعة ستكون من خالل توجيه سؤال عن أي موضوع أو فقرة وردت في محتوى اليوم
السابق ،ثم رمي الكرة للزميل  /الزميلة الذي تتطوع لالجابة.
4-4الشخص الذي تطوع لالجابة  ،له الحق بتوجيه سؤال آخر عن أي موضوع أو فقرة وردت في محتوى اليوم السابق ،ثم رمي
الكرة للزميل  /الزميلة الذي تطوع لالجابة.
5-5وهكذا حتى يشعر المدرب/المدربة انه تم تغطية أهم المواضيع والفقرات.
6-6في حال ال زالت بعض الموضيع والفقرات لم يتم تغطيتها يقوم المدرب/المدربة بتوجيه السؤال ثم رمي الكرة لمن
يتطوع لالجابة

اعتبارا من هذه الجلسة ،وحتى نهاية اليوم التدريبي ،يتم تنفيذ التدريب من خالل التطبيق العملي ولعب األدوار
على حاالت دراسية مرورا بكافة المراحل وخطوات العمل بما في ذلك تعبئة النماذج الالزمة
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

الثالث

1

11:15 –9:00

2

11:15 –9:20

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

 115دقيقة
منهجية إدارة الحالة -المستوى الثاني (مؤسسات مقدمة الخدمة)
أن يتعرف المتدرب  /المتدربة على منهجية إدارة الحالة -المستوى الثاني (مؤسسات
مقدمة الخدمة)
كمبيوتر ،داتا شو للعرض ،دليل إجراءات اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف
األسري ص١٢٦-٨٩
عرض بوربوينت ،والمناقشة العامة

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1.1يشرح المدرب/المدربة منهجية إدارة الحالة -المستوى الثاني (مؤسسات مقدمة الخدمة) مستعينًا بعرض البوربوينت
ومخطط سير اإلجراءات التفصيلية ص٩٠
(2.أنظر دليل إجراءات اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري ص)١٢٦-٨٩
3.3يشرح المدرب/المدربة آليات االكتشاف والتبليغ (جدول رقم  ١١ص)١٠٠
4.4يشرح المدرب/المدربة إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري داخل المؤسسات مقدمة الخدمة ص١٠٠
5.5يشرح المدرب/المدربة مرحلة االستجابة الفورية ص ١١٠وآلية عقد لقاء االستجابة الفورية (جدول رقم  ٢٠ص)١١٠
6.6يشرح المدرب/المدربة مرحلة التدخل الشاملة ص ١١٥وآلية عقد مؤتمر الحالة (جدول رقم  ٢٢ص)١١٨
7.7يشرح المدرب/المدربة إجراءات إغالق ملف الحالة ص ١٢٤وضوابط ومبررات إغالق ملف الحالة (جدول رقم  ٢٣ص)١٢٤
8.8يجيب الدرب  /المدربة على تساؤالت المشاركين بعد شرح كل مرحلة.

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

3

3

13:45 –11:45

1

13:45 –11:45

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

 120دقيقة
تطبيقات عملية على منهجية إدارة الحالة -المستوى الثاني (مؤسسات مقدمة
الخدمة)
أن يمارس المتدربون خطوات إدارة الحالة في المستوى الثاني
حاالت دراسية للتطبيق العملي
مجموعات العمل

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يقوم المدرب/المدربة بتقسيم المتدربين على  ٣مجموعات عمل.
2-2يوزع المدرب/المدربة على المجموعات حاالت دراسية مختلفة بواقع حالة لكل مجموعة .يطلب المدرب/المدربة من
المشاركين تحضير سير إجراءات إدارة الحالة التي لديهم من مرحلة االكتشاف والتبليغ وحتى إغالق ملف الحالة مع
تحضير لعب أدوار لكل حالة ،بحيث يستمر التحضير للعب األدوار وعرض سير إجراءات إدارة الحالة مدة الجلسة الثانية
كاملة.
3-3على المجموعة استكمال معلومات الحالة الناقصة وذلك باختراع سيناريو  /قصة مناسبة.
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

3

3

15:00 –13:55

1

15:00 –13:55

المدة
العنوان
الهدف

60
العروض
--ان يعرض المتدربون سير اإلجراءات كاملة للحاالت الدراسية

المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

لعب أدوار وعروض تفاعلية

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1تقوم كل مجموعة بتقديم حالتها الدراسية من خالل لعب األدوار ( ٥دقائق) ومن ثم شرح سير إجراءات إدارة الحالة
الخاصة بهم ( ١٠دقائق) مع مراعاة بيان النماذج المستخدمة والمعلومات األساسية التي تم تعبئتها.
2-2لدى كل مجموعة  ٢٠دقيقة للعرض ( ١٥دقيقة للعب األدوار وعرض اإلجراءات والنماذج ،و  ٥دقائق إلجابة األسئلة ما بعد
العرض)
3-3يشكر المدرب/المدربة كل مجموعة بعد انتهاء عرضها مع مراعاة إلتزام المجموعات بالوقت المتاح للعروض.
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اليوم الرابع :الفروقات بين المستويين ونظام األتمتة
اليوم

الجلسة

الرابع

1

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

11:15 – 9:00

1

9:20 –9:00

 20دقيقة

المدة
مراجعة اليوم الثالث

العنوان

ان يقوم المتدربون باستذكار اهم مواضيع وفقرات اليوم الثالث

الهدف
المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

المناقشة العامة

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يقوم المدرب/المدربة بتحضير كرة ورقية ،أو كرة عادي صغيرة يحضرها مسبقا.
2-2يطلب المدرب/المدربة من المشاركين تشكيل دائرة في مكان فسيح في القاعة.
3-3يعلن المدرب/المدربة ان فقرة المراجعة ستكون من خالل توجيه سؤال عن أي موضوع أو فقرة وردت في محتوى
اليوم السابق ،ثم رمي الكرة للزميل  /الزميلة الذي تتطوع لالجابة.
4-4الشخص الذي تطوع لالجابة ،له الحق بتوجيه سؤال آخر عن أي موضوع أو فقرة وردت في
5-5محتوى اليوم السابق ،ثم رمي الكرة للزميل  /الزميلة الذي تطوع لالجابة.
6-6وهكذا حتى يشعر المدرب/المدربة انه تم تغطية أهم المواضيع والفقرات.
7-7في حال ال زالت بعض الموضيع والفقرات لم يتم تغطيتها يقوم المدرب/المدربة بتوجيه السؤال ثم رمي الكرة
لمن يتطوع لإلجابة.
8-8من الممكن أن يتبع المدرب/المدربة أسلوب آخر لمراجعة اليوم السابق حسب ما يراه مناسبًا.

اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

4

1

11:15 –9:00

2

11:15 –9:20

المدة

 115دقيقة

العنوان

الفروقات واالختالفات في اإلجراءات بين إدارة حماية األسرة والمؤسسات مقدمة الخدمة
ان يستنتج المشاركون الفروقات واالختالفات في اإلجراءات بين إدارة حماية األسرة

الهدف

والمؤسسات مقدمة الخدمة

المساعدات التدريبية لوحات إجراءات العمل
األسلوب التدريبي

مجموعات العمل ،العروض ،المقهى العالمي

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يطلب المدرب/المدربة من المتدربين تشكيل  ٤مجموعات عمل صغيرة للعمل على ايجاد التشابهات و الفروقات /
االختالفات بين إجراءات العمل والنماذج في إدارة حماية األسرة والمؤسسات مقدمة الخدمة.
2-2تجلس كل مجموعة على طاولة منفصلة.

المجموعة األولى

مرحلة األكتشاف والتبليغ

المجموعة الثانية

مرحلة االستجابة الفورية

المجموعة الثالثة

مرحلة التدخل

المجموعة الرابعة

إجراءات إغالق الملف
160
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3-3يطلب من كل مجموعة احضار ورقتين فلب شارت واقالم ماركر اضافة الى صفحات لوحة اإلجراءات من دليل إجراءات
العمل .
4-4تخصص ورقة فلب شارت للتشابهات واألخرى لالختالفات.
5-5تتناقش المجموعة في التشابهات واالختالفات في اإلجراءات وتقوم بتدوين اهم النقاط التي تم االتفاق عليها على
اللوحة الخاصة بها.
6-6بعد مرور  20دقيقة  .يطلب المدرب/المدربة من المشاركين التوقف ،وبقاء شخص واحد من كل مجموعة على
الطاولة ،ويتوزع باقي أعضاء المجموعة على الطاوالت األخرى .بحيث تضم كل طاولة خليط من أعضاء باقي
المجموعات.
7-7يقوم عضو المجموعة الذي بقي على الطاولة بشرح ما تم انجازه للمجموعة الزائرة.
8-8تقوم المجموعة الزائرة باالضافة أو التعليق على ما تم .
9-9تعاد الخطوات في الفقرة  6لكن بعد مرور  10دقيقة.
1010تعاد الخطوة  6بعد مرور  10دقائق
1111تعاد الخطوة  6بعد مرور  10دقائق .
1212يتأكد المدرب/المدربة من ان كل اعضاء المجموعات قاموا باالطالع على كل الطاوالت.
1313تعود المجموعات الى الطاولة األصلية التي بدأت من عندها  ،وتقوم بمراجعة المعلومات النهائية واالضافات التي
تمت واعتمادها بالشكل النهائي.

طريقة عمل بديلة لهذه الفقرة
بعد الخطوة ( )5أعاله ،يطلب المدرب/المدربة من كل مجموعة عرض التشابهات والفروقات امام المجموعة الكلية ،مع
أعطاء وقت للتعليق واالستفسار واالضافة ،ويقوم احد افراد المجموعة بتدوين المالحظات المستجدة من المشاركين.
اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

4

2

13:45 – 11:45

1

13:45 – 11:45

المدة
العنوان

 120دقيقة
نظام األتمتة
−أن يتعرف المتدرب  /المتدربة على نظام األتمتة والصالحيات المتعلقة بتبادل

الهدف

المعلومات
المساعدات التدريبية كمبيوتر ،داتا شو للعرض
األسلوب التدريبي

عرض بوربوينت ومناقشة

التحضيرات المسبقة بوربوينت نظام األتمتة
الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة أتباعها:
1-1يعلن المدرب/المدربة اسم الفقرة -نظام األتمتة.
2-2يقوم المدرب/المدربة بعرض المادة المتعلقة بنظام األتمتة على الداتا شو مع شرحها ومناقشة المشاركين حول
ضوابط استخدام النظام.
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اليوم

الجلسة

وقت الجلسة

الفقرة

وقت الفقرة

4

3

15:00 –13:55

1

15:00 –13:55

المدة
العنوان
الهدف
المساعدات التدريبية
األسلوب التدريبي

 60دقيقة
تقييم ورشة العمل
ان يقدم المشاركون تقييم وانطباعاتهم عن الورشة التدريبية بهدف تحسين األداء
والدليل التدريبي
نموذج تقييم
المناقشة وملئ االستمارة.

الخطوات التنفيذية المتدرجة التي على المدرب/المدربة اتباعها
1-1يعلن المدرب/المدربة فقرة تقييم الورشة والتي تشمل المحتوى التدريبي والدليل التدريبي واألساليب التدريبية
المنفذة.
2-2يقوم المدرب/المدربة بتوزيع استمارات التقييم على المشاركين ويطلب منهم تعبئتها بشكل انفرادي.
3-3يجمع المدرب/المدربة االستمارات.
4-4يفتح المدرب/المدربة باب النقاش للتغذية الراجعة المفتوحة لتقديم مالحظات لم يتم التطرق لها في االستمارة أو
توصيات ونصائح لتحسين المحتوى والدليل التدريب واألساليب اينما تطلب ذلك من وجهة نظر المشاركين.
5-5يقوم احد المدربين بتدوين المالحظات.
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