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مصطلحات :  

املعايير املهنية: مجموعة من املعايير واملبادئ التوجيهية والتي توحد كيفية تقدمي اخلدمة بني 

كافة الشركاء املعنيني،  ومبا يحقق مستوى اجلودة املطلوب للخدمات.

في  اخلدمات  تقدمي  معايير   توافق    من   التأكد  يتم  خاللها  من  التي  العملية  هي  اإلعتماد: 

املؤسسة مع مجموعة من املعايير املتعلقة بجودة اخلدمات والتي حتدد مستوى االعتماد املمنوح 

للمؤسسة.

مدونة السلوك املهني: مجموعة من القيم، واملفاهيم، واملعايير التي ترشد مقدمي اخلدمات  في 

عملية تقدمي اخلدمات وصنع القرار ات وتواكبها  عند بروز القضايا السلوكية املتعلقة بها.

ضمان اجلودة: هي جميع برامج وخطط العمل املنهجية التي مت تصميمها لرفع جودة اخلدمات 

األنشطة  مجموعة  إلى  باإلضافة  اخلدمة،   متلقي  وتوقعات  احتياجات  مع  يتوافق  مبا  املقدمة 

الضرورية لضمان أن نظام اجلودة يلبي االحتياجات الفنية املطلوبة . 
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متهيــــــد

على  مبكرا  اهتماما  نالت  التي  القضايا  من  األردني  اجملتمع  في  األسري  العنف  قضية  تعتبر 

املستويني الرسمي واألهلي، متمثلة بالتوجيهات امللكية لصاحبي اجلاللة امللك عبداهلل الثاني 

واألطفال  املرأة  ضد  العنف  جتاه  ومواقفها  املعظمة  اهلل  العبد  رانيا  امللكة  وجاللة  املعظم 

ومتابعتهما احلثيثة لكافة البرامج واملشاريع الوطنية الهادفة للحد من كافة أشكال اإلساءة 

والعنف ضد املرأة والطفل. 

وجتلى االهتمام الوطني بتأسيس إدارة حماية األسرة التابعة ملديرية األمن العام في العام 1997 ، 

باإلضافة للبدء بالتركيز على أهمية وضع آلية عمل وطنية قائمة على نهج تشاركي يضم كافة 

، فتم إطالق مشروع حماية األسرة  العالقة بحماية األسرة  ذات  واألهلية  الرسمية  املؤسسات 

وغير  احلكومية  املؤسسات  بني  ما  التشارك  مبدأ  يقوم على  والذي   2000 العام  في  العنف  من 

بينها لتأمني أفضل اخلدمات جلميع األطراف،  والتنسيق فيما  املعنية بشؤون األسرة  احلكومية 

باإلضافة للحد من العنف األسري وقضايا االعتداءات اجلنسية من خالل بناء القدرات املؤسسية 

املؤسسات  من  العديد  النهج مشاركة  بهذا  العمل  وعزز  اجملال،  هذا  في  العاملة  للمؤسسات 

الدولية ومؤسسات األمم املتحدة سواء على مستوى التمويل أو الدعم الفني والتقني. واستمر 

املشروع لغاية العام  2005 ومن ثم استمر العمل بنفس النهج من خالل إعادة تشكيل الفريق 

الوطني حلماية األسرة  حتت مظلة اجمللس الوطني لشؤون األسرة  من خالل العمل على دعم، 

وتنسيق، وتيسير اجلهود للمؤسسات الفاعلة التي تعني مبجال األسرة ، والذي أنشىء في العام 

2001 للحفاظ على كيان األسرة واستقرارها وحتقيق اكتفائها الذاتي من خالل توفير بيئة داعمة 

من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والتشريعية. 

حيث مت االستمرار بوضع األسس الوطنية التي حتدد اآلليات واألولويات الوطنية في مجال حماية 

األسرة، واملتمثلة بتطوير كل من اإلطار الوطني حلماية األسرة من العنف واخلطة اإلستراتيجية 

األنشطة  العديد من  تنفيذ  و  لألعوام 2009-2005.  األسري  العنف  من  والوقاية  األسرة  حلماية 

الصمت  حاجز  كسر  أهمها:  ومن  والتشريعية  واخلدماتية  التوعوية  املستويات  على  والبرامج 

حول العنف األسري من خالل العديد من احلمالت التوعوية على املستوى الوطني، مشروع الربط 
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االلكتروني لالستماع لشهادة األطفال املعنفني،  مشروع تطوير اجراءات التعامل مع حاالت العنف 

التنمية االجتماعية، العدل واجمللس القضائي  التربية والتعليم،  األسري لكل من وزارة الصحة، 

واستحداث وحدات متخصصة في كل منها ملتابعة قضايا العنف.  وإصدار قانون حماية األسرة 

من العنف. وافتتاح دار الوفاق األسري لإليواء النساء املعنفات. 

وانطالقا من  االجنازات الوطنية في مجال حماية األسرة على مدى السنوات السابقة والتي تركزت 

على تعزيز  العمل التشاركي  وترسيخ آليات العمل الوطنية  الذي حتتاجه حاالت العنف األسري  

تبلورت لدى  اجمللس  أهمية احلاجة  لتطوير مجموعة من املعايير واملبادئ التوجيهية  التي حتقق 

الغايات الوطنية بضبط العمل في مجال حماية األسرة واخلدمات املقدمة حلاالت العنف األسري 

ومبا ينعكس إيجابا على احلد من العنف األسري وأثاره ، وتتبلور هذه املعايير واملبادئ التوجيهية 

بنظام االعتماد وضبط اجلودة في مجال حماية األسرة ، والذي سيتم العمل به حتت مظلة اجمللس 

متمثال  ببرنامج حماية األسرة من العنف  الذي يعمل بالشراكة مع املؤسسات الوطنية لتنفيذ 

مقاييس  وفق  األسري  العنف  لضحايا  اخلدمات  أفضل  تقدمي  لضمان  الوطنية  والرؤى  املشاريع 

ومعايير جودة اخلدمة املعتمدة على املستوى الوطني.

وفي النهاية فإننا نؤكد اعتزازنا بشراكتنا كمؤسسات وطنية تعنى بحماية األسرة من العنف 

العنف  من  األسرة  الوطني حلماية  لفريق  واالمتنان  الشكر  بجزيل  نتقدم  أن  يفوتنا  وال  األسري، 

األسري ، ولكافة من ساهم بإعداد هذا الدليل مؤكدين على أهمية استمرار العمل التشاركي 

بني كافة املؤسسات في مجال حماية األسرة وأفرادها من كافة أشكال العنف وتوفير الظروف 

املواتية للحفاظ على متاسكها واستقراها.

         األمني العام بالوكالة

              محمد مقدادي 
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مقدمــــــــة

إن دليل اإلعتماد وضبط اجلودة للمؤسسات مقدمة اخلدمة حلاالت العنف األسري مت تطويره حتى 

يتم التأكد من تقدمي خدمات ذات نوعية ، وموحدة حلاالت العنف األسري في جميع أنحاء اململكة، 

ويشمل جميع املمارسات الالزمة لضمان اجلودة من خالل:

• نظام ضمان اجلودة  الذي  يحوي إجراءات لضمان اجلودة بشكل مستمر  ويساعد على التحسني 

الدائم لألداء.

• املعايير املهنية جلميع اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسات الوطنية التي تعنى بتقدميها حلاالت 

العنف األسري.

• إجراءات اإلعتماد التي تضمن التزام املؤسسة باملعايير املهنية.

• عملية الرصد والتقييم ألنشطة والبرامج ذات العالقة بضمان اجلودة.

• مدونة السلوك ملقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري.

و سيتم استخدام الدليل بشكل كامل لضمان اجلودة والتنسيق بني جميع املؤسسات التي تقدم 

خدمات حلاالت العنف األسري الذي يضمن التكامل بني جميع الشركاء في كافة مراحل تقدمي 

اخلدمة  والتحقق من اإللتزام الكامل باإلجراءات الداخلية لكل مؤسسة واملعايير املهنية املتعلقة 

باخلدمة التي تقدمها، باإلضافة لضمان  تناسق وتناغم  اخلدمات املقدمة من قبل الشركاء  باعتبار 

العنف األسري بحاجة خلدمات مختلفة من قبل كافة اجلهات مقدمة اخلدمة،  حيث  إن حالة 

سيتم استخدام املعايير املهنية جنبا إلى جنب مع نظام ضبط اجلودة  العتماد مقدمي اخلدمة 

للنظام،  التوجيهية  واملبادئ  واملؤشرات  املهنية  باملعايير  االلتزام  يحقق  ومبا  جودتها   ومستوى  

ويعمل  نظام اإلعتماد  على التحقق من  إلتزام املؤسسات مقدمة اخلدمة  باملعايير واملؤشرات 

مقاييس  النظام  يحوي  كما   املؤسسات،  بني  والتنسيق  الشراكة  إلرشادات  باإلضافة  املهنية،  

وأدوات  وخطة عمل لسد الثغرات ضمن نطاق زمني معقول. 
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الدليل اإلدارات واملوظفني حتى يتم اعتمادهم لتقدمي  الواردة في  وتستهدف اإلجراءات واملعايير 

لرفع  لإلدارات  الفرصة  اإلعتماد  إجراءات  وتتيح  األسري،  العنف  حاالت  ترضي  جودة  ذات  خدمة 

مستوى جودة اخلدمات  قبل اعتمادها من قبل اجمللس الوطني لشؤون األسرة، كما يحتوى الدليل 

قبل  من  بها  اإللتزام  يجب  التي  الدنيا  واملعايير  االعتماد  تتضمنها عملية  التي  اإلجراءات  على 

اإلدارات التي تسعى  العتماد خدماتها.

االجتماعية،  و  الصحية،  مجاالت  في  اخلدمة  مقدمة  واألهلية   الرسمية   - املؤسسات  والتزام 

والتعليمية- باملعايير املهنية واحلفاظ على جودة عالية وإدارة فعالة تشمل كافة  النواحي يعتبر 

من التحديات التي تواجه النظام، وعليه فان إعتماد أي مؤسسة يعني أن املؤسسة مميزة بإلتزامها 

مبجموعة من معايير اجلودة للخدمة التي تقدمها، وهذه املعايير ببساطة حتدد ماذا يجب  أن يتوفر  

في املؤسسات املعنية من  أنظمة وبنية حتتية وعاملني مؤهلني  ملساعدتها  على حتقيق أكبر قدر 

من اخلدمات للمستفيدين. 

ويحدد نطاق املعايير املهنية التي يجب مراعتها لضمان جودة اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسات 

مقدمة اخلدمة حلاالت العنف األسري ما يلي: 

• األدوار واملسؤوليات والعمل التشاركي بني املؤسسات مقدمة اخلدمة

• التنظيم، االداره والتنفيذ.

• أدارة البيانات وسهولتها.

• مكونات البنية التحتية.

• إجراءات املوظفني.

إليه،  حيث  سيزود هيئة  التغيير عند احلاجة  كما يتيح االعتماد  للمؤسسات فرصة إلحداث 

االعتماد وصناع القرار، وكل مقدم خدمة بقاعدة من البيانات يُعتمد عليها لضمان أن اخلدمات 

التي تقدم حلاالت العنف األسري هي مفيدة لهم وتلبي احتياجاتهم  وتساعد في احلد من حوادث 

العنف األسري.
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ويهدف االعتماد إلى: 

• رفع مستوى اجلودة وحتسني املعايير املهنية للنظام الوطني حلماية األسرة في األردن من خالل 

إنشاء نظام اجلودة الذي سيساعد في توحيد جميع اإلجراءات بني مختلف املؤسسات املشاركة 

في تقدمي اخلدمة حلاالت العنف األسري.

• مأسسة معايير املمارسة املهنية ضمن نظام احلماية الوطني، والتي ستعكس حتسنا في نوعية 

اخلدمات التي تقدم حلاالت العنف األسري، وإفادة أكبر للحاالت، وذلك عن طريق إيجاد وتطبيق نظام 

اعتماد لكافة املؤسسات مقدمة اخلدمة حلاالت العنف األسري.

• رفع مستوى الوعي لدى اجملتمع عن العنف األسري، واحلد من حوادث العنف سواء التي يتم اإلبالغ 

عنها أو لم يتم، يتم الوصول إلى ذلك عن طريق التحسن امللموس مبستوى اخلدمات التي تقدم 

حلاالت العنف األسري، مما سيزيد الثقة باخلدمات التي تقدم والعاملني، وبالتالي تقليل احلوادث.

ولكي تصبح املؤسسات معتمدة، يجب أن يتم تقييم جميع أقسامها املعنية تبعاً جملموعة من 

املعايير املهنية املتعلقة بها وباخلدمات التي تقدمها،  حيث سيتم إعطاء كل معيار وزن حسب 

درجة أهميته أو خطورته في اخلدمة املقدمة )حرجة، عالية جدا. عالية، متوسطة( وبعد التقييم 

ذهب، فضة مشروطة،  )بالتني،  االعتماد   إحدى ست مستويات  اخلدمة  املؤسسة مقدمة  متنح  

تأجيل اإلعتماد، أو عدم اإلعتماد(. و على فريق املفتشني العاملني في امليدان جمع وتقييم الوثائق 

سنتني  أو  سنة  كل  التقييم  وإعادة  املعتمدة،  املعايير  مع  ومطابقتها  قبلهم  من  يومياً  املعبأة 

ويجب أن  تقدم املؤسسات العاملة مع حاالت العنف األسري  دليال على  تقييدها  بكل معيار من 

املعايير  في كل سنة.
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1. املعايير املهنية واملبادئ التوجيهية:

مقدمة :

مبا  الشركاء  اخلدمات بني مختلف  تقدمي  توحيد أسس  املهنية هو  املعايير  وثيقة   الهدف من  إن 

األسري  العنف  اخلدمات حلاالت  تقدم هذه  و   ، واحلفاظ على جودتها  رفع مستواها  يساعد على 

بنهج تشاركي  بني كافة الشركاء املعنيني، حيث يكون متلقي هذه اخلدمة )الضحية( قد تعرض 

أو واجه حادثة عنف اسري حتتاج إلى تدخل متعدد اجلهات ملواجهتها.

استندت املعايير املهنية على التشريعات النافذة ذات العالقة،  واإلطار الوطني حلماية األسرة من 

العنف ونتائج تقييم  إجراءات احلماية  املتبعة في التعامل مع حاالت العنف األسري من خالل 

مقدمة  املؤسسات  لكافة  ميدانية  وزيارات  األسرة  حماية  إدارة  في  تطبيقها  مت  مكثفة  دراسة 

اخلدمة املعنية ، ومراجعة املمارسات الفضلى عامليا في هذا املوضوع والتي تتناسب مع السياق 

األردني.

تغطي املعايير املهنية اخلدمات التالية:

• إدارة املعلومات وسهولة الوصول إليها )تطبق على كافة اخلدمات (

• اخلدمات التي تقدم في البيئات التعليمية

• عام )تطبق على كافة اخلدمات (

• خدمات الرعاية الصحية 

• خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي 

• خدمات اإليواء 
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كل معيار من هذه املعايير يحتوي على مجموعة من املؤشرات واإلرشادات التي تبني كيفية تطبيق 

املعيار من قبل اجلهة املعنية، وإجراءات اعتماد كل خدمة وفق املعايير اخلاصة بها، كما يتم إعطاء 

كل معيار من هذه املعايير درجة خطورة، وتصنيفه حسب أهميته ودرجة تأثيره على جودة اخلدمة 

املقدمة وعلى النحو اآلتي:

• حرجة 

• عالية جدا 

• عالية 

• متوسطة 

ويتم االستناد عليها في دراسة اعتماد أي مؤسسة لتحديد معايير وإجراءات  يجب على املؤسسة 

اتخاذها قبل أن يتم اعتماد اخلدمة لديها، ذلك تبعا لشدة اخلطورة، وأهمية املعيار.
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1.1عام

غير  أم  احلكومية  سواء  املؤسسات  جميع  في  توجد  التي  اجلوانب  جميع  الوثيقة  هذه  وتغطي 

احلكومية العاملة في مجال العنف األسري مثل: سالمة العاملني، واحتياجات التدريب ومتطلبات 

التعليم للعاملني وكفاءاتهم، ومعايير إدارة القضية، وكيفية العمل بفعالية في أي مؤسسة 

تعنى بتقدمي خدمات حلاالت العنف األسري.

تساعد  عامة  وإرشادات  وتقييمها  تطبيقها  واليات  مهنيا  معيار  عشر  خمسة  احملور  ويتضمن 

املؤسسات على تطبيق هذه املعايير.

عالية درجة اخلطورةاملوظفنيالفئةعاماخلدمة

املعيار املهني 1

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري ميتلكون املؤهالت العلمية والتدريبية املطلوبة.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• مدى توافر املؤهالت العلمية، واملهارات أدناه لدى مقدمي خدمات العنف األسري:

يصنف مقدمو اخلدمات العنف األسري إلى قسمني:
األسرة  إدارة حماية  في  األسري،  كالعاملني  العنف  يتعاملون بشكل مباشر مع حاالت  1. موظفون 
واملرشدين في املدارس، واألخصائيني االجتماعيني، واألطباء، ويجب أن يكون احلد األدنى ملستوى تعليمهم 

درجة البكالوريوس في أحد اجملاالت التالية:
  العمل االجتماعي.

  علم النفس.
  اإلرشاد.

  علم االجتماع.
  تربية طفل .

  الطب.
  اجملاالت األخرى املتعلقة بالعلوم اإلنسانية مبا تراه مناسبا اإلدارة العليا للمؤسسة

2. موظفون يتعاملون بشكل غير مباشر مع حاالت العنف األسري جلميع العمال مثل معلمي املدارس،  
واملمرضات، ويجب أن يحصلوا على شهادة تدريب من جهة رسمية والتي تشمل ما يلي:

آثاره على الضحية وعلى األطفال، واالجتاهات  أنواعه،  ، مفاهيمه،  التوعية حول العنف األسري    
اخلاصة بهؤالء

   العاملني مع ضحايا العنف األسري
   اآلثار النفسية املترتبة على األطفال الذين يشهدون العنف األسري

   مهارات االتصال اخلاصة مبخاطبة ضحايا العنف األسري 
   مهارات الكشف عن حاالت العنف األسري 

   إجراءات التبليغ عن احلاالت للجهات الرسمية املعتمدة
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إجراءات االعتماد

• ينبغي التأكد من التحصيل اجلامعي جلميع العاملني في إدارة حماية األسرة واملرشدين في املدارس 
والعامليني االجتماعيني.

• يجب أن يتم اعتماد تخصصات العامليني املذكورين أعاله من قبل اجلهة املعنية.
• مراجعة مواد  التدريبية  والتأكد من أنها تتماشى مع سياق العنف األسري.

• التأكد من أن جميع املوظفني غير املباشرين قد خضعوا واجتازوا التدريب.

عالية درجة اخلطورةاملوظفنيالفئة عاماخلدمة 

املعيار املهني 2

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري ميتلكون املعرفة واملهارات املطلوبة. 

املؤشرات

• مدى امتالك مقدمو اخلدمة للخصائص وامليزات التالية:
  خبرة في العمل التطوعي .

  الذكاء العاطفي.
  املوضوعية.

  حتمل املسؤولية .
  روح املبادرة وتطوير الذات .

  القدرة على العمل بروح الفريق .
  عدم وجود سوابق جرميه.

• مدى امتالك مقدمو اخلدمة للمهارات واملعارف التالية:
  مستويات متعددة للتحليل.

  جميع أساليب تدخل العمل االجتماعي ) املمارسة الشخصية،  العمل في احملاكم،  العمل 
اجلماعي،  العمل االجتماعي،  البحوث،  حتليل السياسات االجتماعية،  التنمية،  األعمال اإلدارية،  

اإلدارة والتقييم(.
  مهارات املمارسة مبا في ذلك مهارات التعامل مع اآلخرين ومهارات االتصال ومهارات في التفكير 

والتحليل التأملي والنقدي وجمع البيانات وإدارتها والتفاوض والوساطة. 
  التقييم واتخاذ القرار.

  التفكير وإدراك القضايا األخالقية.
  املعرفة والقدرة على التحليل الدقيق للنظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتاريخية 

والثقافية والبيئية.
  حتليل نقدي ملكونات اجملتمع والبيئية احمليطة به من معرفة نقاط  القوة والضعف، ومن تأثير 

الطبقة االجتماعية واجلنس والسن والقدرة العقلية والبدنية والساللة والعرق.
  العمل اجلاد على تطوير الذات، وحتديث املعلومات .
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إجراءات االعتماد

• التحقق من كفاءة جميع املوظفني املعنيني من خالل مراجعة الوثائق ذات الصلة، والتحقق من 
اخلبرة،  وإجراء االمتحانات الالزمة أو أي طريقة أخرى تراها مناسبة لقياس وتقييم الكفاءات.

عالية اخلطورةاملوظفنيالفئةعاماخلدمة

املعيار املهني 3

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يخضع لتقييمات متعددة املستويات عند التوظيف

املؤشرات

طبق هذا املؤشر من خالل املؤشرات التالية:
في حال تعيني املوظفني للمؤسسة عن طريق ديوان اخلدمة املدنية يطبق املؤشر التالي:

عن  األسري  العنف  مع حاالت  للعمل  اخلاصة  واملعايير  للمؤهالت  املعينون  املوظفني  استيفاء  مدى   •
طريق اجتياز امتحان الدخول ومقابلة شخصية لالنتقال إلى العمل مبديريات التي تعنى بحاالت العنف 

األسري.
أما في حال أن كانت املؤسسة ال تخضع لشروط التعيني من قبل ديوان اخلدمة املدنية، فيتم تطبيق 

املعيار التالي:
• وجود آلية للتوظيف ضمن املعايير واملؤهالت املطلوبة منهم 

إرشادات:
• احرص على أن يتضمن امتحانات الدخول على حاالت حقيقية من العنف األسري.

• احرص على أن تتم املقابلة الشخصية من خالل جلنة املقابالت التي حتتوي على اثنان من املشرفني من 
قسمني مختلفني أو جلنة تتكون من مدير ومشرف.

• احرص على أن منصب املدير يحمل شهادة الدكتوراه في العمل االجتماعي و يرافقها 3 سنوات من 
اخلبرة امليدانية في املرحلة ما بعد التخرج )أي 3 سنوات من اخلبرة في العمل االجتماعي بعد احلصول 

على شهادة الدكتوراه(.
• احرص على أن منصب املشرف يحمل شهادة املاجستير في العمل االجتماعي و يرافقها سنتني من 
اخلبرة امليدانية في املرحلة ما بعد التخرج )أي سنتني من اخلبرة في العمل االجتماعي بعد احلصول على 

شهادة املاجستير(.
• احرص على أن دبلوم في العمل االجتماعي يعادل سنة من اخلبرة امليدانية.

• احرص على أن تكون جميع الشهادات معتمدة من قبل اجلهات الرسمية املعنية.

إجراءات االعتماد 

التحقق من إتباع إجراءات التوظيف.
• التحقق من نتائج امتحانات جميع املوظفني.

• التحقق من عدم وجود تضارب في املصالح بني جلنة املقابالت واملوظفني .
• التحقق من تطبيق املعايير املذكورة أعاله .
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عالية جدادرجة اخلطورةاملوظفنيالفئةعاماخلدمة

املعيار املهني 4 

مدير احلالة ميتلك اخلبرة الكافية للتعامل مع القضايا بعناية،  آخذا بعني االعتبار مصلحة الضحايا.

املؤشرات

مدير احلالة يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• مدى امتالك املهارات التالية: 

 لديهم سنتني من اخلبرة امليدانية على األقل.
 لديهم فهم مبدئي عن منو اإلنسان وسلوكه .

للفئات  خاص  اهتمام  إيالء  مع  الفئات  جميع  مع  االيجابية،والتواصل  اإلنسانية  العالقات  تطوير  على  القدرة   
املهمشة

 وذوي االحتياجات اخلاصة .
 معرفة اخلدمات واملوارد التي تقدم حلاالت العنف األسري.

 القدرة على تنظيم كم كبير من املعلومات وإدارة احلاالت املعقدة من أجل حتقيق البرامج األكثر فاعلية وتلبية 
 أهداف الضحية.

 فهم آثار العنف األسري على الضحايا/الناجيات واألطفال.
• ضمان توافر الشروط التالية عند إنهاء أي حالة

 رفض الضحية اخلدمات املقدمة لها ) يرفق طلب الرفض خطياً أو الشخص املوكل إليه برعايته (.
 حتقيق األهداف اخملططة للقضية .

 عند  مغادرة الضحية لألردن .
 عند  عدم القدرة على حتديد موقع الضحية بكافة الوسائل .

 عند وفاة الضحية بعد التعامل مع موضوع الوفاة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو خطورة على وضع 
باقي أفراد األسرة.

• ضمان إتباع األمور التالية قبل إنهاء أي قضية :
 تقييم احتياجات الضحية النفسية واالجتماعية والصحية.

 وضع خطة لرعايتهم بعد خروجهم.
 تعيني زيارات متابعة.

• ضمان إتباع األمور التالية بعد إنهاء القضية  .
  تقدمي تقرير في ملف احلالة يشير إلى سبب إنهاءها وترافقه جميع الوثائق الالزمة.

  التأكد من أن تقارير زيارات املتابعة موجودة في ملف الضحية.
  التأكد من موافاة احلالة باملعلومات الالزمة املمكن الرجوع إليها حال احتاجت مستقبالُ ألي دعم إضافي.

االحتياجات  يوضح  والذي  الضحية  بحالة  مرتبط  هناك ملف جديد  يكون  أن  يجب  الضحية،   وفاة  في حال    
الفردية  للحاالت  األولوية  إعطاء  مع  اجلديدة  احلالة  على  األساسية  املعايير  وتطبق  الضحية.  أسرة  ألفراد  الناشئة 

األخرى.
  في حال البدء بالقضية املتعلقة باألسرة املذكورة أعاله،  يتم تعيني احلالة إلى نفس املدير/العامل.

• ضمان إتباع التالي عند إعادة فتح أي قضية منتهية إذا: 
  حدوث أي فعل عنف متكرر مع الضحية.

  زيارات املتابعة تظهر أي إشارات تراجع .
  أي فرد آخر من العائلة يقدم شكوى ضد حدوث عنف اسري .

  التقدير املنطقي ملدير احلالة بإعادة فتح ملف القضية.
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إجراءات االعتماد

• أخذ عينة عشوائية من القضايا التي يتعامل أو مت اإلنتهاء منها من قبل مديري احلاالت لضمان بأن 
جميع املؤشرات أعاله مت تطبيقها.

• تدقيق عينة من القضايا املنتهية والتأكد من إن إجراءات اإلنهاء قد مت إتباعها بشكل دقيق
• التأكد من إن وجود تقارير ربعيه تتضمن أسباب إنهاء القضية.

عالية جدادرجة اخلطورةاملوظفنيالفئةعاماخلدمة

املعيار املهني 5

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يقوم بإدارة عدد كاف من القضايا التي يتم تعينها لهم من قبل 
املشرف/املشرفة عليهم.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية: 
• مقدم اخلدمة يعالج جميع احلاالت املعينة له من قبل املشرف أو املسؤول عنه.

• يجب أن ال يتعدى عدد القضايا عن العدد احملدد له من قبل املشرف أو املسؤول عنه، بحيث يتم ضمان 
نوعية اخلدمة واملصلحة الفضلى للضحية.

إجراءات االعتماد

• مراجعة السجالت والتأكد من أن املؤشرات املذكورة أعاله قد مت تطبيقها.
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عالية درجة اخلطورةاملوظفنيالفئةعاماخلدمة

املعيار املهني 6

املشرف يقوم باإلشراف الفعال على الفريق واملوارد املسؤول عنها .

املؤشرات

مشرف العنف األسري يطبق املعايير من خالل: 
• مدى توزيع احلاالت على مقدمو اخلدمة كل حسب نطاق اختصاصه.

• مدى أخذ جنس الضحية بعني االعتبار عند توزيع احلاالت.
• مدى األخذ بعني االعتبار خبرة العامل عند توزيع احلاالت وخاصة احلاالت ذات درجة خطورة عالية 

• إدارة خمسة إلى ثمانية موارد بشرية كحد أعلى.
• إجراء تقييم للصحة العقلية للموارد املشرف عليها خالل وبعد كل حالة صدمة نفسية أو بشكل 
بشكل  يتعاملون  الذين  للمهنيني  أشهر   3 كل  يكون  بأن  يقترح  ولكن  الحقا،   )يتم حتديده  منتظم 

مباشر مع احلاالت، وسنويا لآلخرين(.
إرشادات:

• احرص على معرفة نوعية القضايا من حيث الوقت الالزم حلل القضية، واجلهد املطلوب تباعاً ومقارنتها 
مع مهارات وقدرات العاملني عند توزيع احلاالت وتقسيمها.

• احرص على عدم إعطاء املوظفني عدد حاالت تفوق قدراتهم من حيث الكم والنوع 

إجراءات اإلعتماد 

• استعراض هيكل املوارد البشرية، والتأكد أن جميع املوارد غير اإلدارية تتبع ملشرف معني. 
• مراجعة هيكل املوارد والتأكد من أن املشرف ال يدير أكثر العدد املشار إليه سابقاً.

• التأكد من أن جميع املوارد قد أجرت تقييم الصحة العقلية.
• مراجعة نتائج تقاييم الصحة العقلية والتأكد من أن جميع اإلجراءات املناسبة قد اتخذت.

• إجراء تدقيق على عينة من احلاالت السابقة والتأكد من أنها تقع ضمن نطاق تخصص العامل املعني 
لها.

• مراجعة السجالت السابقة واحلالية والتأكد من أنها متماثلة مع تقسيمات وتوزيعات األخصائيني 
على احلاالت .

• التأكد من وجود إجراءات اإلحالة في احلالة التي يكون األخصائي فيها على وشك جتاوز احلد األقصى 
للحاالت التي يتعامل معها.
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عالية درجة اخلطورةاملوظفنيالفئة عاماخلدمة 

املعيار املهني 7

مدير اإلدارة أو املدير العام للمؤسسة املسؤولة  يدير موارده بفاعلية. 

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية : 
• وجود وتخصيص مدير واحد معني بإدارة  منطقة جغرافية واحدة في الوقت الواحد.

إجراءات االعتماد

• التأكد من االمتثال للمعيار املذكور أعاله.

عالية جدااخلطورةاملوظفنياملعايير األساسيةعاماخلدمات

املعيار املهني 8

مدير احلالة يتأكد من انعقاد اجتماعات تقييم ومتابعة احلالة للتأكد من إتباع النهج التشاركي في 
التدخل مع احلالة .

املؤشرات

o احلضور  و هم من رجال الشرطة واألخصائي االجتماعي املكلف بالقضية وممارسني الطب 
واملنظمات غير احلكومية  الذين لديهم معلومات ذات صلة عن الضحايا وعائالتهم.

• مؤمتر احلالة :
املسبقة  واملعرفة  األولية  والتقييمات  التحقيقات،  من  واملعلومات  اخملاوف  جميع  جمع   o

للضحية والقيام بتحليلها مبوضوعية. 
o إجراء األحكام حول احتمالية مستقبل الضحية واألشخاص اآلخرين املرتبطني الذين سوف 

يعانون من ضرر جسيم في املستقبل.
o النظر في التدخالت املستقبلية الالزمة حلماية الضحية وتعزيز العناية االجتماعية له/لها 

وكيفية املضي فيها قدما، وحتديد دور كل شريك بشكل دقيق.
o سوف يحضر املؤمتر ممثلني عن مؤسسات اجملتمع املدني .

o نتائج هذا املؤمتر سوف تكون اخلطة تدخل شاملة تلبي االحتياجات املتفق عليها.
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• مؤمتر تقييم احلالة:
o مراجعة وتقييم اإلجراءات التي اتخذت حلماية ودعم الضحايا )وعائالتهم عند االقتضاء(، ومقارنتها 

مع املعايير واملمارسات الفضلى التي تلبي مصلحة الضحية الفضلى 
o مناقشة حاجات دعم العائلة في املستقبل واتخاذ اإلجراءات املناسبة لتمكني األسرة وإعادة دمجها 

مع اجملتمع بعد جتربة الصدمة من العنف األسري.
• ينبغي أيضا األخذ بعني االعتبار حالة مرتكب اجلرمية من إعادة التأهيل والعالج النفسي.

إجراءات اإلعتماد

• التأكد من أن جميع اجتماعات احلالة قد أجريت لكل قضية، من خالل مراجعة محاضر االجتماعات .
• التأكد من أن ملف احلالة  يحتوي على الوثائق الالزمة لكافة االجتماعات .

• التأكد من أن ملف احلالة يتضمن التدخل املناسب ملرتكب اجلرمية وكيفية مناقشة هذه االحتياجات 
في كل اجتماع.

عالية جدادرجة اخلطورةاملوظفنيالفئة عاماخلدمة

املعيار املهني 9

مقدم اخلدمة يضمن سالمته كما يضمن سالمة الضحية.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية: 
• مدى تطبيق األمور التي تضمن سالمة  الضحية ومقدم اخلدمة:

 عدم نقل الضحية في سيارته.
 عدم التعامل مع قضايا العنف األسري على إنها أمنة بل يجب توخي احلذر

 نظرا خلصوصية املرضى،  ال تعترف بأنك كنت ترى أو تخدم املريض عند سؤال أي شخص من األشخاص 
اآلخرين عنه، على سبيل املثال، أفراد األسرة أو مؤسسات اجملتمع املدني األخرى أو الشرطة، إال إذا كانت 

املعلومات املطلوبة لوجود شبهة جنائية، وكان الطرف األخر تابع للجهات األمنية أو القضائية .
نظرا خلصوصية املرضى،  ال تقم مبناقشة  أية أمور تخص الضحية واألطفال أو وضعهم مع املوظفني اآلخرين.

 ال تتكلم في أي مكان عام عن الضحية أو وضعها، أو أذهب إلى املكتب أو غرفة العالج  إذا كنت تريد أن 
تشارك أي  معلومات مع الضحية.

 ال تصرح اسم عائلتك أو أي معلومات شخصية تخصك .
 ال تعطي رقم هاتفك الشخصي  أو عنوانك. 

 إذا قام أي شخص من أفراد األسرة املعنفة للضحية مبا في ذلك زوج أوأب أوأم أوأطفال الضحية باالتصال 
والسؤال عن الضحية،  ال تعترف بأنك كنت تعمل معها أوبأنك تعرف أي شيء عنها.
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 ال تتصادق مع حاالت  العنف األسري،  كن مهني وموضوعي.
 ال تعطي خدماتك للعائلة واألصدقاء،  كن مهني وموضوعي.

 ال تأخذ الضحية أو األطفال إلى منزلك في أي وقت من األوقات 
 ال تقترب أو تتعرف على الضحايا في أي مكان عام )حتى في املستشفيات(.

 أحرص على تذكير الضحايا باحلفاظ على السرية من املعتدين عليهم ، أو الكشف عن أي معلومات ذات 
صلة  .

 ال حتاول قط التوسط/تسوية أي نزاع له عالقة بالعنف األسري.

إجراءات االعتماد

• الحظ وتأكد من إتباع جميع املعايير املذكورة أعاله من خالل مقابلة عينة من مقدمي اخلدمة عن آلية 
التي مت إتباعها عند النظر في احلالة.

متوسطةدرجة اخلطورةاملوظفنيالفئةعاماخلدمة

املعيار املهني 10

الباحثون والعاملون في األقسام املعنية بالدراسات يجرون األبحاث  مبا يلبي املتطلبات التشريعية

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية: 
• مدى إتباع املنهجية العلمية في جميع مراحل البحث.

• مدى اإلدماج واالستخدام املنتظم للبيانات الكمية والنوعية التي تسهم في حتديد املشاكل بدقة واقتراح احللول 
والتدخالت املناسبة مهنيا.

• احلصول على املوافقة املسبقة من املستفيدين ألن يكونوا موضوع البحث دون أن يتعرضوا ألي شكل من أشكال اإلجبار 
املرئي أو اخملفي.

• احلصول على املوافقة املسبقة إلجراء البحوث من اجلهات املعنية سواء اجملالس أو اللجان أو ما يعادلها.
• االمتثال للضمانات املعمول بها قانونا، مبا في ذلك التشريعات املتعلقة بحماية البيانات، لضمان السرية واحترام 

خصوصية املستفيدين.
• احلصول على موافقة مسبقة من الشخص املوكل برعايته في حالة ما إذا كان موضوع البحث شخص أقل من السن 

القانونية أولديه إعاقة متنع قدرته على اتخاذ قرارات مسؤولة.
• ضمان خصوصية صاحب املوضوع من خالل احلفاظ على سرية املعلومات .

• ضمان احليادية والشفافية في طلب التمويل واإلدارة، وفقا للتشريعات واملعايير املعمول بها.
• مدى مراعاة األضرار النفسية أو االجتماعية أو املادية الناجتة عن الدراسة، وفي حال وجود أضرار يتوجب على الباحث 

التوقف عن العمل ومراجعة اخلطة واإلجراءات .
• مدى مراعاة إبالغ عينة البحث عن نتائج الدراسة بعد االنتهاء منها، 
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إجراءات اإلعتماد

• التأكد من أن البحث مبني ومقدم ومهيأ وفقا للمعايير العلمية.
• ينبغي التحقق من املوافقات من مختلف األطراف املعنية.

• مراجعة التدابير املعمول بها للحفاظ على السرية.
• مراجعة والتحقق من التقييمات اخملتلفة التي أجريت لضمان املصلحة الفضلى ملوضوع البحث.

• التأكد ما إذا كان البحث قد حقق أهدافه املعلنة و/أو قام مبمارسته عمليا.

متوسطة درجة اخلطورةاملوظفنيالفئةعاماخلدمة

املعيار املهني 11

املدرب املسؤول عن التدريب في كل جهة معنية يعمل على توفير تدريب عالي اجلودة للمتدربني

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:

• مدى توفر  أكبر قدر ممكن من املعرفة واملهارات إلفادة املتدربني مبا هو مسموح به مبوجب قوانني 
املؤسسة والفترة الزمنية احملددة للتدريب.

• مدى اختيار مواضيع التدريب بناء على حاجة فعلية للمتدربني ومشرفيهم  أو املتطلبات الوظيفية.
• مدى التقييم املستمر للمواد التدريبية والوسائل املستخدمة مبا يتالءم مع حاجات املتدربني 

والتغذية الراجعة عنهم  .
• مدى قيام »املشرف« املسؤول عن فريقه بتطوير املعرفة النظرية والعملية على نحو مستمر.
• مدى تقييم أداء املتدربون بكل صدق وموضوعية وفقا للمعايير الواضحة والعلنية واملعتمدة.

إجراءات اإلعتماد

• استعراض طريقة التدريب وضمان أن كل من الوسائل العملية والنظرية مستخدمة.
• التأكد من أن املدربني يتابعون املعرفة من حيث التدريب والدراسة على نحومستمر.

• التأكد من أن يتم استخدام أداة للتقييم العادل من قبل املدرب لتقييم املتدربني.
• إجراء استبيان للمتدربني الذين يقومون بجمع معلومات عن املدربني. وعلى ردود فعل املتدربني ، واملادة 

التدريبية والوسائل، وأن تكون جزءا من عملية االعتماد مبا تراه منظمة االعتماد مناسبا. 
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متوسطةدرجة اخلطورةاملوظفنيالفئة عاماخلدمة

املعيار املهني 12

مقدمو اخلدمة يلتزمو بحسن املظهر وامللبس، مبا يتناسب مع طبيعة عملهم. 

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية : 
• مدى تضمني معايير اخلاصة بامللبس واملظهر ضمن الوصف الوظيفي للموظف 

إجراءات اإلعتماد

• التأكد من أن معايير املالبس مناسبة.
• املراقبة والتأكد من أن املعايير املذكورة أعاله متبعة.

عالية درجة اخلطورةاملوظفنيالفئة عاماخلدمة

املعيار املهني  13

مقدمو اخلدمة  يتقيدو بساعات العمل املعينة من قبل إدارتهم.

املؤشرات

يقوم مقدمو اخلدمة بتطبيق املعايير من خالل: 
• مدى تضمني ساعات العمل ضمن الوصف الوظيفي املرتبطة بعقده.وجود نظام لتسجيل ساعات 

الدخول/اخلروج حسب اإلجراءات التنظيمية.
• مدى تضمني مواد تتعلق مبرونة العمل وساعات العمل اإلضافية ضمن التعليمات اخلاصة 

باملؤسسة .

إجراءات اإلعتماد

• التأكد من أن سجل ساعات الدخول/اخلروج موجود بأي شكل )الكتروني/كتابي(.
• أخذ عينة عشوائية من مختلف  مقدمي اخلدمة، والتأكد من التزامهم بساعات العمل الرسمي 
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عالية درجة اخلطورةاملوظفنيالفئة عاماخلدمة

املعيار املهني  14

جميع  مقدمي اخلدمة في مجال العنف األسري ملزمون باإلبالغ عن حاالت العنف األسري وفقاً 
للقوانني املعمول بها.

املؤشرات

يطبق  املعيار من خالل املؤشرات التالية: 
• مدى التزام مقدم اخلدمة بالتبليغ اإللزامي بحاالت العنف األسري في حال علمه بها إلى إدارة حماية 

األسرة،  إذا كانت الضحية أقل من 18 سنة، أما في حال الضحية أكثر من 18 سنة فيخير مقدم 
اخلدمة الضحية باملضي قدماً بالتبليغ أو عدمه، إال إذا كانت اجلرمية تتعلق باحلق العام فيجب اإلبالغ  

• مدى وجود إجراءات تأديبية عندما يقوم أي طرف ثالث أوالضحية بإثبات أن مقدم اخلدمة لم يبلغ عن 
حالة عنف أسري.

إجراءات اإلعتماد

• التدقيق امللفات والتأكد من أن جميع مقدمي اخلدمة اللذين فشلوا في تطبيق املعيار املذكور أعاله 
قد توقفوا عن العمل في قطاع تقدمي اخلدمات املباشرة للعنف االسري.

• التأكد من أن إجراءات وعمليات تقرير هذا الفشل موجودة.
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عالية درجة اخلطورةاملوظفنيالفئة عاماخلدمة

املعيار املهني 15

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري مؤهلني من خالل التدريب املستمر حول املواضيع املتعلقة 
بعملهم

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• مدى وجود آلية واضحة لدى املؤسسة لتقييم االحتياجات التدريبية تلبية هذه االحتياجات بشكل 

مستمر.
• وجود سياسة خلضوع مقدمي اخلدمة للتقييم بعد كل دورة تدريبية، ومدى قياس االستفادة 

إرشادات :
يتضمن التدريب املواضيع التالية على سبيل املثال ال احلصر:  

• اإلطار الوطني.
• املفاهيم واالجتاهات اخلاصة مبقدمي اخلدمة من حاالت العنف األسري .

• مفاهيم خاصة باإلساءة لألطفال والعنف ضد املرأة.
• قيم وأخالقيات العمل االجتماعي.

• مهارات االتصال.
• سلوك اإلنسان والبيئة االجتماعية.

• سياسة الرعاية االجتماعية واخلدمات.
• ممارسة العمل االجتماعي.

• أساليب البحث االجتماعي.

إذا فشلوا بالتقييم،  يقوم مقدم اخلدمة إما بإعادة الدورة واجتياز التقييم أويتم نقله إلى قسم آخر 
ال يتعامل فيه مع حاالت العنف األسري.

إجراءات اإلعتماد

• مراجعة تعليمات التدريب والتأكد من أنها محدثة.
• التحقق من املواد املستخدمة والتأكد من أنها تناسب كل مزود خدمة حسب احلاجة.

• التأكد من أن جميع وسائل التقييم )مناذج،  الكترونية،  امتحانات،  ... الخ( موجودة لكل تدريب.
• التأكد من أن إحصاءات التدريب والتقاييم واحلضور موجودين.
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مقدمة للمعايير املهنيةالفئة عاماخلدمة

التقدم ملنصب مشرف أومدير يتطلب ما يلي:
• وجود شاغر.

• ينبغي أن يكون لدى املرشحني ما ال يقل عن )جيد( في  تقييماتهم السنوية الثالث األخيرة.
• ينبغي أن يكون لدى املرشحني ما ال يقل عن )جيد جدا( على األقل مرة واحدة في آخر 4 تقييمات لهم.

• في حالة املاجستير أوالدكتوراة،  سوف ينظر في عالمة الشهادة في حال غياب التقييم السنوي.
• يجب أن تكون لديه خبرة سنتني على األقل ضمن اخلبرة امليدانية.

• مقابلة متطلبات التوظيف. 

يتم منح املكافآت في احلاالت التالية: 
• األداء املتفوق في حل قضايا العنف األسري مع حتقيق مصالح األطراف املعنية في فترة زمنية قصيرة 

نسبيا) حتدد الحقا استنادا إلى األطر الزمنية في إطار نظام السؤال واجلواب(
• اجتياز عدد احلاالت املعينة له بنجاح.

• اجلهد املثبت لنشر الوعي العام حول القضايا املتعلقة بالعنف األسري من خالل تدريب العامة احملدد له،  
والزيارات املدرسية،  وتدريب طالب اجلامعات.... الخ.

• املكافآت السنوية سوف تأخذ بعني االعتبار القضايا الناجحة، يجب على العامل أن يتجاوز 90% من 
القضايا الناجحة ليكون مؤهال للحصول على املكافآت السنوية.

• الزيادة السنوية سوف تتبع املعايير احلكومية.

إجراءات اخملاطبات 
»املستوى األول من اخملاطبات   ـــــــ مقدم اخلدمة الى مشرف« يتم من خالل: 

• مسائل السياسة العامة .
• اجلداول .

• تقدمي املشورة الفنية بشأن القضية.
• اإلبالغ عن حاالت العنف األسري املتعلقة باملوظفني اآلخرين.

• أي دليل يثبت أي من حاالت )الفصل من خدمات العنف األسري( املذكورة أعاله.
• طلب الضحية الصريح بالتحدث الى مشرف.

»املستوى الثاني من  التصعيد  ـــــــ املشرف الى مدير« يتم من خالل: 
• اخملاطر التي تهدد حياة ضحايا العنف األسري.

• أي دليل يثبت أي من حاالت )الفصل من خدمات العنف األسري( املذكورة أعاله
• القرارات التي تنطوي على مسائل خطيرة تتعلق بجودة إنتاج العامل.

• القرارات التي تتعلق أو تستدعي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.
• مؤشرات الصحة النفسية ألي من املوارد البشرية )ينبغي تقدمي نتائج التقييم(.

القرارات واخلتام:
• سوف يناقش املشرف املسألة مع العامل املعني )إن وجد(.

• سوف يتفق املشرف على جدول زمني لإلجراءات اإلصالحية مع العامل.
• إذا لم حتل،  يتم رفع املسألة الى مديرهم.

يجب توثيق جميع اإلشعارات، والتصعيدات والقرارات باستخدام رسائل البريد اإللكتروني.
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إرشادات عامة الفئة عاماخلدمة

تواجد ملديري احلالة:
يتطلب تواجد مدير احلالة  في املؤسسات التي تقدم خدمات متعددة ويشترط على األقل تواجد  :

• خدمات الرعاية الصحية.
• االستشارات القانونية.

• اخلدمات النفسية االجتماعية
وعلى أن تكون مجتمعة .

الفصل من القضية:
يجب إزالة مقدم اخلدمة من القضية التي يعمل هو/هي عليها إذا مت إثبات وجود أحد الشروط التالية:

• تضارب املصالح )مثل وجود معرفة مسبقة أو عالقة أو صلة قرابة بني الضحية واملهني(.
• عدم الكفاءة.

• القضية تقع خارج نطاق خبرة العامل االجتماعي.
• تطلب الضحية بصراحة بديل عنه .

• االستمرار في تقدمي اخلدمة قد يعرض العامل والضحية خلطر شديد الضرر. 
• طلب من مقدم اخلدمة ويتم قبول أسبابه من اإلدارة العامة للمؤسسة.

الفصل من خدمات العنف األسري:
يتم فصل مقدم اخلدمة من العمل مع حاالت العنف األسري في حال إثبات ظهور أي من احلاالت التالية: 

• تعاطي الكحول أو اخملدرات أثناء تناوله لعمله.
• إثبات سوء السلوك اجلنسي مع الضحية أو زميل.

• إثبات الكشف عن معلومات سرية متعلقة بالضحية من دون موافقتها.
• إصابة الضحية بضرر بسبب سوء سلوك العامل و/أوعدم كفاءته.

• وفاة الضحية بسبب سوء سلوك العامل و/أوعدم كفاءته.
• احتمالية إصابة الضحية بضرر بسبب إهمال مقدم اخلدمة و/أوتخليه عنها.

• احتمالية وفاة الضحية بسبب إهمال مقدم اخلدمة و/أوتخليه عنها.
• اإلساءة اللفظية /اجلسدية للضحية.

• اإلساءة اللفظية /اجلسدية للزمالء.

نظام املكافآت:
تتكون املكافآت من واحد أوأكثر من العناصر التالية:

• التقدم الوظيفي.
• زيادة الراتب األساسي.

• احلوافز العينية )حاسوب محمول أوغيرها من املعدات(.
• مكافأة املوظف باحلوافز العينية أو املعنوية .

• املدح واالعتراف.
• أيام إجازة إضافة على األيام اخملصصة للموظفني .

• التدريب )الداخلي واخلارجي(.
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إرشادات عامة الفئة عاماخلدمة

تكلفة اخلدمة:
جميع اخلدمات ذات الصلة بالعنف األسري )مبا في ذلك تقدمي املشورة والعالج واألدوية واملالجئ والعمليات 
واخملتبرات واخلدمات االستشارية القانونية وأي خدمات أخرى ذات صلة( هي خدمات مجانية مقدمة جلميع 

املرضى سواء كانوا أردنيني أوغير أردنيني. ولكن بعض رسوم احملاكم يتم تطبيقها.

تعيني مديري احلاالت :
لكي يصبح املوظف مديرا للقضية،  يعتبر التالي من املتطلبات اإللزامية: 

• استيفاء املؤهالت التربوية واملهارات واملؤهالت األخرى املطلوبة للعاملني االجتماعيني.
• ما ال يقل عن سنتني من اخلبرة امليدانية.

• فهم مبدئي عن منو اإلنسان وسلوكه.
• القدرة على تطوير العالقات اإلنسانية االيجابية مع  ذوي االحتياجات اخلاصة والقدرة على التواصل مع 

األشخاص بطريقة تفاهم وعدم حتيز.
• معرفة موارد اجملتمع.

• القدرة على تنظيم كميات كبيرة من املعلومات وإدارة احلاالت املعقدة من أجل حتقيق البرنامج األكثر 
فعالية وأهداف ضحية.

تعيني املشرفني:
لكي يصبح املوظف مشرفا يتطلب ما يلي: 

• استيفاء متطلبات » مستوى التوظيف األولي« بنجاح .
• خبرة ال تقل عن 4 سنوات في مجال العمل النفسي واالجتماعي.

• جتربة شخصية للعالج )الفردية واجلماعية(.
• جتربة شخصية بأن تكون خاضع لإلشراف.

• تاريخ ناجح في معاجلة قضايا العنف األسري .

تعيني املدراء:
لكي يصبح املوظف مديرا يتطلب ما يلي: 

• مقابلة متطلبات » مستوى التوظيف األولي« بنجاح .
• خبرة ال تقل عن 7 سنوات في مجال العمل النفسي واالجتماعي.

• آخر سنتني من اخلبرة يجب أن تكون مستمرة في نفس املنظمة.
• جتربة شخصية للعالج )الفردية واجلماعية(.

• جتربة شخصية بأن تكون خاضع لإلشراف.
• تاريخ ناجح في معاجلة قضايا العنف األسري
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إدارة البيانات اخلدمة
وإمكانية 

الوصول إليها

عالية جدادرجة اخلطورة عام تصنيف املعيار

املعيار املهني 1

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يوثقون ملفات شاملة حتتوي على جميع البيانات املطلوبة 
واملتعلقة باحلالة.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• مدى اشتمال ملف احلالة على املعلومات التالية:

 البيانات الشخصية للضحية.
 التقارير املتعلقة باملوضوع .

 نسخ عن الوثائق املتعلقة باحلالة مبا في ذلك، مناذج التبليغ واإلحالة أو اية مناذج يتم استحداثها من قبل 
الشركاء لغايات متابعة حالة العنف األسري.

 أية مراسالت أو اتصاالت مع أي من مقدمي اخلدمات الذين تعاملوا مع احلالة.
 محاضر االجتماعات .

 سجل يبني اخلدمات التي تلقتها احلالة  .
 الفهرس الذي يوضح مواعيد اجللسات.

 التسجيالت املرئية والسمعية   .
 نتائج اية اختبارات طبية، نفسية، اجتماعية.

 فهارس تلخص محتويات السجل مبا فيها اخلدمات التي قدمت من الشركاء .
 توثيق املعلومات املتعلقة بأطراف حالة العنف األسري املقدمة من احلالة.

اإلرشادات
امللف الشخصي للضحية.

1. امللف املتكامل يتألف من:
• شخصان يتم االتصال بهم في حالة الطوارئ.
• صور عن وثائق ثبوتية تتعلق باملنتفع وعائلته.

• تقرير حول التاريخ الصحي.
• قرار حتويل املنتفع إلى دار اإليواء.

• نسخة عن كافة التقارير والوثائق املتعلقة بالزيارات واخلدمات اخلارجية مبا في ذلك تقرير الطب الشرعي 
والنفسي.

• الوثائق اخلاصة بالتعليم لألطفال.
• التاريخ الصحي)إذا وجد(.

. • الوضع األسري 
• التحصيل األكادميي .

• الوضع االقتصادي.
2. االحتفاظ مبلفات املنتفعني ورقياً والكترونياً في مكان ال ميكن الوصول اليه من قبل اي شخص غير مخول.

2.1 ادارة البيانات وسهولة الوصول إليها

يتعلق معيار إدارة البيانات وإمكانية الوصول إليها: بالبيانات التي تخص حاالت العنف األسري 

خمسة   احملور  ويتضمن  وسريتها،  اليها  الوصول  وسهولة  وإدارتها،  وتوثيقها،  حفظها  وكيفية 

معايير مهنية واليات تطبيق املعيار وتقييمه
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إجراءات االعتماد

• تدقيق 20% من ملفات الضحايا والتأكد من أنها حتتوي على جميع املعلومات املطلوبة
• إذا كان هناك 3% من العينة املدققة غير متطابقة مع املتطلبات يتم اعتبار  هذا املعيار غير مطبق 

داخل املؤسسة املعنية .

إدارة البيانات اخلدمة
وإمكانية 

الوصول إليها

عالية درجة اخلطورة عامتصنيف املعيار 

املعيار املهني 2

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يتأكدون من أن جميع البيانات في ملف احلالة صحيحة ودقيقة.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• مدى دقة املعلومات املوجودة مبلف احلالة، حيث يتم تضمني فقط املعلومات  الصحيحة  والتي 

تساعد على فهم احلالة وإدارة القضية.
• وجود معلومات جلميع اجلوانب املتعلقة باحلالة تعكس نزاهة وموضوعية مقدم اخلدمة، وتبني رأيه 

ومالحظاته باملعلومات اخلاصة باحلالة.
• مدى سهولة ووضوح اللغة، واجتناب الرموز الغامضة وغير الواضحة.

• مدى تضمني امللف خلطط التدخل الالزمة مع احلالة للتحسني من أوضاعها حسب حاجة كل 
حالة، وبناء على نتائج التقييم الشامل اخلاص بها. 

• خلو  من املالحظات التي حتتوي على إشارات للتمييز والتحييز.
• حتديد مصدر البيانات.

إجراءات اإلعتماد

• مراجعة مصادر البيانات والتأكد من أنها موثقة.
• أخذ عينة عشوائية بنسبة 20%من ملفات احلاالت، مراجعة البيانات وامللفات والتأكد من أنها 
تتوافق مع املؤشرات املذكورة أعاله اذا وجد أكثر من 3% من العينة ال تتوافق مع املؤشرات أعاله، 

واإلدارة لم تقم مبراجعة العمل يتم اعتبار أن هذا املعيار غير مطبق في املؤسسة 
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إدارة البيانات اخلدمة
وإمكانية 

الوصول إليها

عالية جدادرجة اخلطورة عامتصنيف املعيار 

املعيار املهني3

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يتأكدون من أن جميع امللفات تتبع منهجية وترتيب ثابت

املؤشرات

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يقومو بتطبيق املعيار املذكور أعاله من خالل التأكد من التالي 
في كل مرة يقوم فيها بإنشاء أو تعديل أو إغالق ملف ألي حالة:

• مدى توافق املعلومات مع اخلدمات املقدمة، أو معايير التدخل والبروتوكوالت، توثق من خالل مناذج 
معتمدة وموحدة لدى جميع مقدمي اخلدمة حلاالت العنف األسري ذات أرقام تسلسلية يسهل 

تتبعها، وتصنيفها.
• مدى وضوح البيانات التي يقوم مقدم اخلدمة بتوثيقها من حيث عدم وجود بيانات مضللة أو غير 

دقيقة أو غير مناسبة أو خاطئة. 
• مدى احتفاظ مقدم اخلدمة مبلفات نظامية ومؤرخة ومقروءة لكل حالة، حتتوي على اخلدمات 

املقدمة باإلضافة إلى هوية مقدم اخلدمات وإجراءات احلالة.
• وجود موافقة املشرف أو املسؤول من خالل توقيعه على الوثائق املوجودة داخل امللف .

إجراءات اإلعتماد

• جمع عينات من النماذج من مختلف األقسام والتأكد من أنها تتبع املعايير وبأنها واضحة 
ومفهومة وذات منهجية وترتيب واحد.

• احلصول على نظام املؤسسة الداخلي، والتأكد من أن التواقيع واملوافقات تنطبق مع النظام 
• التأكد من أن النماذج تتبع نفس املعايير واإلجراءات املذكورة أعاله من خالل زيارات في مختلف أوقات 

اليوم ومختلف أيام األسبوع وباملناسبات اخملتلفة )صباحا ومساء، عطلة نهاية األسبوع، العطالت 
العامة(.

• التحقق من وجود آلية للتصنيف في املؤسسة والتي تسهل عملية استخراج امللفات
• اذا وجد اكثر من 3% من العينة ال تتوافق مع املؤشرات أعاله، واإلدارة لم تقم مبراجعة العمل يتم 

اعتبار أن هذا املعيار غير مطبق في املؤسسة .
• اذا وجد اكثر من  1.5% من العينة التي متت مراجعتها من قبل االدارة ، وال تتوافق مع املؤشرات 

املذكورة، يتم اعتبار أن هذا املعيار غير مطبق داخل املؤسسة . 
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إدارة البيانات اخلدمة 
وإمكانية 

الوصول إليها

عاليةدرجة اخلطورة عام تصنيف املعيار

املعيار املهني 4

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يلتزمون بضمان السرية مللفات احلاالت.

املؤشرات

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يلتزمو بتطبيق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية: 
• مدى التزام مقدمي اخلدمة باملتطلبات واإلجراءات املتعلقة بحفظ امللفات التي حتافظ على 

سريتها  وتخزينها ضمن التشريعات والقوانني املعمولة بها داخل مؤسسته. 
• ضمان حفظ ملفات احلاالت مبكان امن، وفي حال ملدة ال تقل عن سبعة سنوات، وإن كان عمر احلالة 

أقل من 18 عاماً يحفظ امللف لديه ملدة ال تقل عن سبعة سنوات أو حتى يكمل الثامنة عشر من 
عمره.

• وجود موافقة خطية وموقعة للضحية أو الشخص املوكل برعايته في حال أراد أي طرف ثالث 
اإلطالع على أي معلومة تتعلق بالضحية، وفي حال كان امللف يشمل معلومات ألكثر من ضحية 

فينبغي احلصول على موافقات موقعة من جميع األطراف بالكشف عن املعلومات.
• ضمان التصرف مبحتويات ملف احلالة بطريقة تضمن عدم التنازل عن السرية في حال مت اتخاذ قرار 

بإتالف سجل الضحية من خالل إتباع املدة الزمنية احملددة سابقاً.

إجراءات اإلعتماد

• التحقق من وجود موقع آمن حلفظ امللفات واملعلومات التي تخص الضحايا.
• جولة في القسم املعني تهدف إلى التأكد من أن املهنني العامليني مع حاالت العنف األسري على 

إطالع بسرية وخصوصية امللفات، وكيفية حصول أي طرف ألي معلومة .
• ينبغي عدم اعطاء كافة املوظفني اإلذن للدخول على كافة معلومات الضحايا، بل يعطى كل 

حسب اختصاصه واملعلومات التي تهمه.
• ينبغي وجود وسائل حماية الكترونية ) البصمة, بطاقة الوصول, ...الخ( للوصول إلى غرف امللفات.

• التأكد من أن وسائل طباعة امللفات وتصويبها ونقلها متوفرة للموظفني اخملولني فقط.
• التحقق من وجود وسيلة حماية والتي تضمن سرية وخصوصية املعلومات ) وجود غرف ذات أدراج 

مغلقة مع نسخ للموظفني اخملولني فقط ووجود سجالت تسجل الدخول الى الغرفة، و حاسوب 
محمي بكلمة سر والذي يسمح للموظفني اخملولني فقط بالدخول، أو أي طريقة أخرى تضمن السرية 

واخلصوصية للملفات(.
• من خالل عينة مقدارها 50% من ملفات الضحايا, حتقق من وجود مناذج املوافقة لالطالع على 

معلومات تخص الضحية، الفشل بأكثر من 5% من امللفات يعني أن املعيار غير مطبق في املؤسسة.
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إدارة البيانات اخلدمة 
وإمكانية 

الوصول إليها

عالية درجة اخلطورة عامتصنيف املعيار 

املعيار املهني 5

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يتأكدون من أن جميع املعلومات الواردة في امللفات اخلاصة بهم 
قد مت االطالع عليها  من قبل الضحية أو ممثلها القانوني

املؤشرات

 مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يلتزمو بتطبيق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية: 
• مدى إطالع الضحية على سياسة املؤسسة املتعلقة بسرية املعلومات اخلاصة به، وعن مراجعة 

وتصحيح املعلومات املتعلقة به من خالل مشرفني مختصون.
• مدى إطالع الضحية على املعلومات الواردة  مبلفها، أو اعطاءها التفسيرات املناسبة عن 

املعلومات التي تخصها في امللف، وفي حال كانت القوانني الداخلية املعمول بها داخل املؤسسة 
متنع مقدم اخلدمة من إطالع احلالة على ملفها الشخصي فعلى األخصائي أن ميتثل لهذه األوامر 

وان يقوم بالتوضيح للضحية عن سبب هذا املنع .
• إذا احتوى امللف على معلومات تتعلق بأكثر من ضحية، فبالتالي إذا أراد احد الضحايا اإلطالع على 
امللف فإنه سيكشف معلومات الشخص االخر، لذا على األخصائي االجتماعي  أن يزود كل شخص 
باملعلومات التي تخصه فقط ، إال إذا قام الشخص اآلخر باملوافقة على كشف املعلومات املتعلقة 

فيه.
• إذا إعترض الضحية على دقة أو عدم إكتمال املعلومات في امللف و قام بطلب تعديل معلومات 

امللف ينبغي على األخصائي االمتثال لنظام املؤسسة والقوانني املعمولة بها في هذا اخلصوص، في 
حال عدم وجود تشريعات بهذا اخلصوص ، إذا إعترض الضحية على دقة أو عدم إكتمال املعلومات 

في امللف و قام بطلب تعديله، ينبغي على  مقدم اخلدمة أن يقوم بدمج إفادة موقعة من الضحية 
يحدد فيها اإلعتراض ويذكر التصحيحات املطلوبة،  ينبغي على األخصائي االجتماعي أن ال يلغي أي 

معلومات خاطئة في امللف.

إجراءات اإلعتماد

• من خالل عينة من ملفات الضحايا والتي حتتوي على إفادات متناقضة بني كل من األخصائي 
االجتماعي والضحية،  ينبغي وجود إفادة موقعة في ملفات الضحايا كما هو مفسر في املعيار،وهذا 

شيء إجباري مللفات الضحايا التي حتتوي على إفادات متناقضة، وبخالف ذلك يعتبر هذا املعيار غير 
مطبق.
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3.1 خدمات الرعاية الصحية :

األسري  العنف  حلاالت  املقدمة  الصحية  والوقاية  العالج،  خدمة  هي  الصحية  الرعاية  خدمات 

)املؤكدة أو املشتبه بها( من خالل اخلدمات املقدمة من الطب العام أو التخصصات اخملتلفة مبا في 

ذلك طب االسنان، والطب الشرعي والطب النفسي والطب البديل املتكامل والصيدلة والقبالة، 

والتمريض، مبا يضمن توحيد إجراءات تقدمي اخلدمة حلاالت العنف األسري من قبل كافة القطاعات 

الصحية والطبية العامة واخلاصة والعسكرية.

ويتضمن احملور احد عشر معيارا واليات تطبيقها وتقييمها وارشادات عامة تساعد العاملني في 

البيئات الصحية  في التعامل حاالت العنف االسري.

خدمات الرعاية اخلدمة 
الصحية 

حرجةدرجة اخلطورة املوظفنيالفئة

املعيار املهني 1

مقدمو الرعاية الصحية يضمنون توثيق حالة العنف األسري بطريقة ميكن الرجوع إليها ومتابعتها 
في ملف احلالة.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• مدى وجود ملف لكل حالة.

• مدى اشتمال ملف احلالة على املعلومات التالية: 
 توثيق املعلومات املتعلقة باألشخاص احمليطني باحلالة املتعرضة للعنف األسري، وعن وجود أطفال داخل االسرة 

متى كان ذلك ممكناً.
 نتائج الكشف الطبي املبدئي.

 الشكوك الناجتة عن املراقبة املوضوعية التي ال تتوافق مع تفسير احلالة.
السلوك العام للحالة عن طريق املالحظة، مبا فيها وصف البنية اجلسدية وتوافقها مع سن احلالة.

 خريطة اجلسم، يوضح إصابة احلالة مبا في ذلك نوعها وموقعها وحجمها ولونها وعمرها. 
 وصف املشاكل الصحية، واجلسدية والعقلية، التي تعاني منها احلالة ان وجدت.

 الفحوصات اخملبرية والشعاعية.
 نسخ عن الوثائق املتعلقة باحلالة مبا في ذلك، مناذج التبليغ واإلحالة أو اية مناذج يتم استحداثها لغايات متابعة 

حالة العنف األسري.
 أية مراسالت أو اتصاالت مع أي من مقدمي اخلدمات الذين تعاملوا مع احلالة. 

 خطط السالمة واألمان املتعلقة  باحلالة عند مغادرة مركز الرعاية الصحية  .
 الصور املرئية لالصابات املأخوذة من قبل الطبيب الشرعي و مبوافقة احلالة، أو موافقة من ميثله اذا كان عمرها 

اقل 18 سنه، مع االشارة الى انه مت شرح اهمية هذه الصور . 
 في حال مت أخذ الصور املرئية يثبت على ظهرها املعلومات التالية:  التاريخ، املكان الذي مت فيه التقاط الصورة، 

إسم احلالة، رقم سجل احلالة، إسم املصور، واجلزء املصور من اجلسم.

ارشادات
• قم باالطالع على الوثائق التى قد تكون بحوزة احلالة .

• تكلم بهدوء وحافظ على االتصال البصري وال تتعجل في جمع املعلومات والتظهر مشاعرك و استخدم مفرادات 
احلالة .

• قم بوصف املالحظات االيجابية و السلبية التى ظهرت من التقييم البدني واملقابلة عند كتابة التقرير األولي.
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اجراءات لإلعتماد

• أخذ عينة عشوائية  من ملفات احلاالت، والتأكد من أنها حتتوي على جميع الوثائق الضرورية.

خدمات الرعاية اخلدمة
الصحية

عالية جدادرجة اخلطورة املوظفنيالفئة

املعيار املهني 2

مقدمو الرعاية الصحية يوفرون الرعاية الصحية الكاملة  لكافة حاالت العنف االسري املؤكدة او 
املشتبة بها.

املؤشرات

يتم تطبيق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• وجود ملف لكل حالة)مؤكدة او مشتبه بها( تراجع ايا من املستشفيات أواملراكز الرعاية الصحية.

• وجود مكان خاص ومهيأ الجراء فحص يضمن اخلصوصية.

ارشادات
• تأكد من طلب موافقة الضحية الشفهية أواخلطية قبل الفحص بعد توضيح اهمية ذلك.

• قم بإجراء الفحص في غرفة خاصة مهيئة مع مراعاة اخلصوصية.
• احرص على انتظار الشخص املرافق في غرفة االنتظار.

• أفحص احلالة بحضور ممرض /ممرضة مع مراعاة جنس احلالة وسنها.
• تاكد من اجراء الفحص السريري العام مبا في ذلك فحص احلالة الصحية العامة و أخذ العالمات 

احليوية وتقييم الصحة العقلية و النفسية وفحص اجهزة واجزاء اجلسم الرئيسية.
• عبر عن إحترام احلالة من خالل استخدام الكلمات اللطيفة واملهدئة و االبتعاد عن التعليقات 

احلرجة واصدار االحكام ،واضمن لها سرية اي معلومات مقدمة.
• وضح للحالة اإلجراءات واخليارات املتوفرة أمامها وأهمية املعلومات املقدمة لتتمكن من اتخاذ 

قراراتها.
• اشرح للحالة إجراءات فحص العنف األسري الروتينية وأسألها بشكل مباشر إذا ما كانت 

اإلصابات نتيجة اإلعتداء من قبل شخص تعرفه.
• أكد للضحايا بأنهم ليسوا لوحدهم، وال يتحملو أي مسؤولية نتيجة هذا اإلعتداء وبأن املساعدة 

متوفرة.
• ال تقم بفحص احلالة إذا كان فحص العنف األسري غير آمن.

• وضع خطة تدخل ومتابعة مناسبة مع األولويات واالحتياجات الفردية للحالة املعنفة مع مراعاة 
ظروف املؤسسة الصحية.
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إجراءات اإلعتماد

• التاكد من توافر ملفات لكافة احلاالت من خالل اخذ عينة ومطابقتها مع سجالت الدخول واخلروج .
• التحقق من وضع إشارة على امللف اخلاص باحلالة للتمييز بني حاالت العنف األسرياملصرح بها، 

واحلاالت التي لم تفصح عن تعرضها لعنف أسري .
• التحقق من وجود املوافقات في ملفات حاالت العنف األسري قبل الفحص.

• التحقق من وجود مكان خاص ومهيأ لفحص حاالت العنف األسري.

خدمات الرعاية اخلدمة
الصحية

عالية درجة اخلطورة املوظفنيالفئة 

املعيار املهني 3

مقدمو الرعاية الصحية يتأكدون من استيفاء جميع اجراءات اخلروج جلميع حاالت العنف االسري 
قبل خروجهم من املستشفى أو مركز الرعاية الصحية.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• وجود قائمة مرجعية تبني اهم االجراءات الواجب اتباعها عند خروج احلالة من املستشفى أو مركز 

الرعاية الصحية.
• مدى ارفاق القائمة املرجعية بعد اجراء املراجعة داخل ملف احلالة. 

االرشادات
حتتوى القائمة املرجعية على البنود التالية:

• تقرير الفحص او االستقصاء عن العنف األسري للحالة.
• مدى حتديد احلالة  للشخص الذي قام باالعتداء عليها.

• تفاصيل وصف احلالة للطريقة التي تعرض بها لالصابة.
• توثيق املكان الذي شهدت فيه اإلصابة على خريطة اجلسم.

• تقدمي املعلومات الكافية للحالة عن اخلدمات التي تقدم من قبل املؤسسات الرسمية ومؤسسات 
اجملتمع املدني واجراءات املتابعة.

• وجود خطة احالة حلالة العنف االسري متى كان ذلك الزماً .
• العالجات و االدوية التى مت وصفها للحالة .

• توثيق الشكوك الناجتة عن املراقبة املوضوعية التي ال تتوافق مع تفسير احلالة.

اجراءات االعتماد

• أخذ عينة عشوائية من ملفات احلاالت والتأكد من وجود القائمة املرجعية ومراجعتها  .
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خدمات الرعاية اخلدمة 
الصحية

عالية جدادرجة اخلطورة املوظفنيالفئة 

املعيار املهني 4

مقدمو الرعاية الصحية يتابعون باستمرار حاالت العنف االسري.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• مدى توثيق وإعالم حالة العنف األسري باملواعيد اخلاصة بالزيارات الدورية وفقاً لشدة وخطورة 

احلالة.
• مدى إجراء فحص املتابعة حلالة العنف األسري في كل زيارة، وتوثيق نتائج الفحص .

ارشادات
احرص على متابعة النقاط التالية عند املراجعة:

• السؤال عن مدى تكرار العنف منذ اخر زيارة بشكل مباشر أو غير مباشر.
• السؤال حول التعرض للمشاكل النفسية قصيرة أو طويلة األمد ودرجة التأقلم ملعاجلتها .

• السؤال عن مدى احلصول على الدعم اإلجتماعي والنفسي خالل فترة املتابعة من قبل املؤسسات 
مقدمة اخلدمة .

• السؤال عن امتداد حالة العنف األسري ألفراد اخرين داخل األسرة.

اجراءات االعتماد

• اخذ عينة من ملفات احلاالت والتأكد أن جميع امللفات حتتوي على خطة املتابعة والتوثيق.

خدمات الرعاية اخلدمة 
الصحية

عالية جدادرجة اخلطورة املوظفنيالفئة 

املعيار املهني 5

مقدمو الرعاية الصحية يراعون حاالت العنف االسري التى تعاني من اي امراض عقلية او نفسية او 
اي ظروف حتد من خياراتهم.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• مدى التاكد من احلالة النفسية والعقلية للحالة وتوثيق ذلك في تقرير الفحص بعد مالحظة وجود اي 

خلل للوظائف الذهنية للحالة. 
• مدى اتخاذ االجراءات الالزمة التى تضمن حماية حاالت العنف االسري التى تعاني من اي امراض عقلية او 
نفسية او اي ظروف حتد من خياراتهم من التعرض الي شكل من اشكال االذى اثناء اجراءات العالج، مبا في 
ذلك ضمان أقل وقت انتظار لهؤالء احلاالت ، وضمان امكانية الوصول إلى البرامج املتعلقة بإعادة التأهيل، 

ومنع االنتكاس.
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• مدى اتصال الطبيب باالشخاص ذوي االختصاص بالتعامل مع حاالت العنف التى تعاني من اي 
امراض عقلية او نفسية او اي ظروف حتد من خياراتهم، لوضع خطة تعرف على عالمات التنبيه 

املبكر لالنتكاس وإتخاذ اإلجراءات الالزمة.
• مدى األستجابة لطلب الضحية لطبيب من نفس نوع اجلنس.

ارشادات
• حاول االستعانة عند الضرورة باملبادئ الوطنية والدولية اخلاصة بحماية االشخاص ذوي االعاقات ) 

العقلية والنفسية( .
• احرص على ان يتوفر لديك دليل اجراءات للتعامل مع حاالت العنف االسري التى تعاني من اي 

امراض عقلية او نفسية او اي ظروف حتد من خياراتهم .
• احرص على مراجعة التاريخ الصحي العقلي و النفسي للحالة.

اجراءات االعتماد

• التأكد من وجود فحص احلالة النفسية والعقلية داخل ملفات حاالت العنف االسري التى تتطلب 
ذلك.

• التاكد من اتخاذ االجراءات الالزمة التى تضمن حماية حاالت العنف االسري التى تعاني من اي 
امراض عقلية او نفسية او اي ظروف حتد من خياراتهم من التعرض الي شكل من اشكال االذى اثناء 

اجراءات العالج. 
• التأكد من وجود خطط منفصلة للوقاية والكشف املبكر والتدخل وتسهيل الوصول لبرامج 

التأهيل.

خدمات الرعاية اخلدمة
الصحية

عالية درجة اخلطورة املوظفنيالفئة 

املعيار املهني 6

 األطباء يستكملون منوذج فحص احتمالية اخلطورة على احلياة لكل حالة عنف اسري مت فحصها.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• مدى استخدام منوذج احتمالية اخلطورة على احلياة املدرج في ملف احلالة.

ارشادات
• احرص من تعبأة منوذج احتمالية اخلطورة على احلياة.

اجراءات االعتماد

• أخذ عينة عشوائية من ملفات الضحايا والتأكد من أن جميع امللفات حتتوي على منوذج احتمالية 
اخلطورة على احلياة.
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خدمات الرعاية اخلدمة
الصحية

عالية درجة اخلطورة املوظفنيالفئة 

املعيار املهني 7

مقدمو الرعاية الصحية يستخدمون خارطة اجلسم لكل حالة يتم فحصها.

املؤشرات

يطبق هذا املعيار من خالل املؤشرات التالية:
• مدى تضمني خارطة اجلسم في  ملف كل حالة تبني الفحص.

ارشادات
• استخدام خارطة اجلسم املدرجة في املالحق.

اجراءات االعتماد

• أخذ عينة عشوائية من ملفات الضحايا والتأكد من أن جميع امللفات حتتوي على خارطة اجلسم.

خدمات الرعاية اخلدمة 
الصحية

عالية درجة اخلطورة املوظفنيالفئة 

املعيار املهني 8

مقدمو الرعاية الصحية مؤهلون عبر التدريب املستمر حول العنف األسري. 

املؤشرات

ميكن تطبيق املعيار من خالل:

• كافة مقدمو الرعاية الصحية مدربون، وبصورة الزامية على التعامل مع حاالت العنف االسري.

• إجراء التقييم ملقدمي الرعاية الصحية واجتيازه بعد التدريب .

• كافة مقدمو الرعاية الصحية مؤهلون من خالل اخلبرة واملهارة والتدريب على التعامل مع حاالت العنف األسري.

• وجود وثيقة لكفاءة اخلدمة التي حتدد املهارات واخلبرات الالزمة.

ارشادات:

قائمة ملواضيع التدريب على التعامل مع حاالت العنف األسري هي: 

• مهارات اإلستجابة بأمان للسلوكيات الصعبة والعنيفة لدى احلاالت التى تعاني من االضطرابات العقلية و النفسية.

• اليات التقصي عن العنف االسري وعالماته واشكاله.

• اسس تقييم حاالت العنف االسري وحتديد درجة خطورتها من الناحية الصحية و االمنية.

• اجراءات التدخل الالزمة بناء على درجة اخلطورة.

• املرجعيات القانونية اخلاصة بالعنف االسري والية تطبيقها .

• الية توثيق املعلومات املتعلقة بحاالت العنف االسري مبا يضمن احملافظة على اخلصوصية والسرية.

• اخلدمات التى تقدمها اجلهات احلكومية وغير احلكومية والية التحويل اليها.

• إجراءات ضمان سالمة ضحايا العنف االسري.

• مهارات املقابلة اخلاصة بحاالت العنف األسري.
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اجراءات االعتماد

• التحقق من أن التدريب يتوافق مع اخلدمات املقدمة .
• ضمان بأن جميع مقدمي اخلدمات الصحية قد حضروا واجتازوا الدورات التدريبية املناسبة .

• مقابلة مقدمي اخلدمات الصحية وتقييم املعرفة املكتسبة من تدريبهم .
• مراجعة »لوثيقة كفاءة اخلدمة« والتأكد من إدراج جميع الكفاءات واخلبرات املطلوبة لكل خدمة .
• مقارنة مقدمي اخلدمات الصحية املكلفني خلدمة معينة بأنها تتوافق مع كفاءاتهم ومهاراتهم 

وفق »وثيقة كفاءة اخلدمة.

خدمات الرعاية اخلدمة 
الصحية

عالية جدادرجة اخلطورة املوظفنيالفئة 

املعيار املهني 9

الطبيب اخملتص بالتعامل مع حاالت العنف األسري في كل منشأة رعاية صحية ال يقوم بفحص أكثر 
من 15 ضحية عنف أسري في اليوم الواحد. 

املؤشرات

ميكن تطبيق املعيار من خالل:
• حفظ سجالت الضحايا الذي قام بفحصهم يوميا.

• حفظ اإلحاالت ملقدمي الرعاية الصحية عند وجود أكثر من 15 ضحية في اليوم.

ارشادات
• توفر قائمة لإلحاالت في نفس أوبالقرب من مزود اخلدمة .

إجراءات االعتماد.

• مراجعة سجالت الرعاية الصحية لضمان توافقها مع املعيار املذكور أعاله.
التأكد من وجود سياسة لتقييم الرعاية الصحية من الناحية النفسية.
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خدمات الرعاية اخلدمة
الصحية

عالية درجة اخلطورة املرافقالفئة 

املعيار املهني 10

يجب أن حتتوي املرافق على الغرف الكافية واملعدات الالزمة لتزويد اخلدمات لضحايا العنف األسري.  

املؤشرات

ميكن تطبيق املعيار املذكور أعاله بوجود:
• غرفة واحدة على االقل للعالج واالستشارات خاصة مهيأة ومزودة باملستلزمات لالزمة لتقدمي 

الرعاية الصحية للحاالت.
• منطقة خاصة لتعبئة النماذج.

• منطقة انتظار عامة.
• منطقة انتظار خاصة للمرضى ذوي احلاالت الشديدة.

• دورات مياه عامة .
• غرفة لعب لألطفال.

• مكتبة.
• مرافق لذوي االحتياجات اخلاصة حسب املعايير احلالية.

• االت التصوير واألفالم) مؤمنة في مكان مغلق(.
• حافظة ملفات مخصصة للعنف األسري .

• ملصاقات واشارات تدل على معلومات عن العنف األسري.

التعليمات
• مواد اعالمية تدل على وجود خدمة التعامل مع حاالت العنف االسري .

• ملصاقات عن العنف األسري في مكاتب العاملني .
• ملصاقات عن العنف األسري  حتوي على معلومات عن العنف األسري، وأرقام هواتف معنية في 

دورات مياه النساء، وغرف الفحص.

إجراءات االعتماد.

• الفحص البصري لضمان التطابق مع كافة املؤشرات املذكوره أعاله.
• التأكد من أن املؤشرات املذكوره أعاله موجودة مبستوى جيد بخصوص املواد والنظافة 

والتكنولوجيا.
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خدمات الرعاية اخلدمة 
الصحية

حرجةدرجة اخلطورة املوظفنيالفئة 

املعيار املهني 11

يجب أن تكون املنشاة الصحية آمنة ومرئية وسهلة الوصول للعامة .

املؤشرات

ميكن املعيار املذكور أعاله من خالل:
• أن تكون املنشاة الصحية في موقع يستطيع السكان املستهدفني الوصول إليها مبا في ذلك ذوي 

اإلحتياجات اخلاصة.
• وجود حرس امني  .

• وجود أخصائي اجتماعي في كل املنشاة الصحية، وذلك لدعم حاالت العنف األسري أو املساهمة 
في الكشف عنها.

• سهلة الوصول، وواضحة للعيان من الطريق مع وجود الفتات تدل على املكان في الطرق الرئيسية 
القريبة.

• أن يكون املدخل اخلاص بها سهل التمييز، ويحوي عبارة ترحيبية واشارات مرور تدل على املكان في 
املنطقة احمليطة.

• سهولة الدخول إليها مع مدخل محدد وظاهر للعيان ومسار واضح من مواقف السيارات .

التعليمات.
• أن يكون موقع املنشاة الصحية او املرفق الصحي مطل على مساحات من املناظر الطبيعية، 

وحتتوي على الباحات واألماكن األخرى في الهواء الطلق خصوصا عند مناطق االنتظار. ميكن 
استعمال املناظر الطبيعية في حال عدم وجود مناظر مطلة في الهواء الطلق. 

• التأكد من أن الساللم مسطحة مبا يكفي لسهولة احلركة واملمرات واسعة لعبور كرسيني من 
الكراسي املتحركة بسهولة .

• إستخدام األلوان واالثاث املبهج.

إجراءات االعتماد.

• معاينة املكان لضمان التقييد بجميع املؤشرات املذكورة أعاله.
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إرشادات عامة الفئة خدمات الرعاية الصحيةاخلدمة

من هي الفئة املستهدفة ليتم النظر الى حالتها ان كانت تعاني من العنف األسري.

يتم فحص فئات األشخاص التالية :
• جميع املراجعني االطفال واملراهقني والبالغني وكبار السن ذكوراً واناثاً .

• جميع اإلناث في زيارة ما قبل الوالدة بغض النظر عن السن .
• أي شخص آخر عندما تكون عالمات العنف األسري موجودة أومشتبه بها.

• األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة .

مؤشرات العنف 
أي من املؤشرات التالية تدل على احتمالية وجود عنف:

• املؤشرات التي تدل على حصول أذى جسدي و/أوجنسي عاطفي .
• اإلصابات غير املفسرة أوغير املتوافقة مع التاريخ مصرح به.

• اإلعتداء من قبل شخص غريب مزعوم .
• متالزمة األلم املزمن والصداع.

• محاوالت اإلنتحار/اجلرعات الزائدة.
• القلق واإلكتئاب واألرق والشكاوي املتعددة املتعلقة في املعدة .

• عدم اكتمال احلمل واألمراض املنقولة جنسياً والشكاوي غير احملددة اخلاصة بأمراض النساء )على سبيل 
املثال( اآلم احلوض، واآلم اجلماع وكذلك تكرار احلمل السريع ، واإلجهاض القسري.

• عندما يكون مقدم الرعاية للطفل ليس أحد والديه .
• الزيارات املتعددة ملراكز الصحة حتى بدون وجود أي إصابات جسدية .
» مؤشرات مهمة » في التاريخ الصحي للحالة تدل على وجود عنف:

• تكرار أعراض مرضية مشابهة في السابق.
• وجود سيرة مرضية من العمليات اجلراحية وخصوصا تلك املتعلقة باإلصابات و احلوادث.

• وجود أمراض او اضطرابات نفسية سابقة.
• وجود خالفات عائلية وعالقات غير ودية بني افراد االسرة.

• أي إصابات قدمية غير مفسرة .
• عندما يطلب الشخص بشدة  دخول املستشفى حتى عندما يكون ذلك غير ضروري .

• التأخر في طلب الرعاية .
• التاريخ املوثق عن العنف األسري .

• إدمان الكحول واخملدرات ) الشريك و/ أواملريض ( .
• طلب العالج للقلق أوالنوم » األعصاب« .

العالمات التي تشير إلى خطر القتل ) الرجاء اإلنتباه إلى فحص تقيم اخلطر( .
املؤشرات التالية تبني جدية محاوالت القتل عالية اخلطورة :

• وجود مسدس او سالح ناري في املنزل .
• أن يقوم املعتدي بقتل حيوان مع نية إلحداث الذعر للقرين أو أي فرد من أفراد العائلة.

• إذا تبني أن لدى املريض أي نية للقتل .
• اإلدمان على الكحول وأواخملدرات من قبل املعتدي.

• عندما يكون املعتدي عنيف مع األشخاص خارج عائلته .
• مشاكل نفسية .

• مشاكل فسيولوجية .
• املعتدي لديه سجل إجرامي . 
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إرشادات عامة الفئة خدمات الرعاية الصحيةاخلدمة

عالمات مهمة للمريض
• املريض مرواغ .

• قلق املريض عند وجود طرف ثالث محدد حوله ) املعتدي( .
• يظهر أن املريض يشعر باخلجل و/ أويتجنب إستخدام االتصال النظري.

• يظهر املريض وجود إصابات ويظهر عليه اإلكتئاب.
• املريض عاطل عن العمل او /و لديه مشاكل مالية .

• عانى املريض بتجربة فراق عن الشريك مؤخراً.
• ينفي املريض اإلعتداء بشدة .

• يقلل املريض من اإلصابة أويقوم املريض باإلستجابة بطريقة غير متوقعة ) البكاء أوالضحك ( .
• لدى املريض سلوك خوف أو انفعالي  نحوالشريك .

• يبدواملريض غاضباً ودفاعياً .
• املريض يطلب قيام الشريك بالكالم نيابة عنه .

• يجيب الشريك / املرافق على األسئلة و/أويرفض ترك املريض لوحده .

عالمات الطب الشرعي.
• إصابات في مناطق ال تنتج عن السقوط .

• إصابات في مواقع متعددة .
• إصابات في مناطق متماثلة .

• جروح في مراحل متفاوتة من العالج .
• اإلصابات في منتصف الذراع ) دفاعية ( .

• عالمات اخلنق : النمشات وعالمات الرباط 
• عالمات أوإصابات األسلحة .

• عّضات / احلروق ) السجائر واحلروقات (.
• العيون السوداء نتيجة الضرب .

• إصابات األسنان .
• إصابات منتصف الوجه .

• الصدر/ البطن ) خصوصاً خالل فترة احلمل ( .
• إصابات الرقبة .

• اإلصابات في املواقع اخملفية ) اخملبأة في املالبس(.
• اإلصابات الداخلية .

• إصابات العنف األسري اخرى
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مقدمة للمعايير املهنيةالفئة خدمات الرعاية الصحيةاخلدمة

X حدد اماكن االصابات عن طريق وضع عالمة
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2. نظام اإلعتماد للخدمات املقدمة حلاالت العنف األسري

1.2 الغاية 

وذلك  ذات جودة،  العنف األسري على تقدمي خدمة  تتعامل مع حاالت  التي  املؤسسات  تشجيع 

بهدف تزويد العاملني مع حاالت العنف األسري والضحايا ببيئة الئقة وفاعلة وذات نوعية عالية.

2.2 األهداف

سوف يضمن نظام اإلعتماد أن املؤسسات مقدمة اخلدمة حلاالت العنف األسري :

• يقدمون خدماتهم حسب املعايير ذات الصلة.

• ان يقوم بتقدمي اخلدمة موظفني مؤهلني.

• وجود عدد كاف ومناسب من املوارد.

• استدامة مستوى معني من نوعية اخلدمة ذات اجلودة التي تقدم حلاالت العنف األسري.

3.2 مخرجات نظام اإلعتماد:

جميع املؤسسات التي تقدم خدمة حلاالت العنف األسري سواء احلكومية منها أم االهلية تخضع 

لنظام اإلعتماد وملراجعة وتقييم اجمللس الوطني لشؤون األسرة، حيث يتم التأكد من إلتزامها 

بوثيقة املعايير املهنية التي مت اعتمادها من قبل اجمللس الوطني لشؤون األسرة، ومشاركتها مع 

كافة الشركاء املعنيني، اإلعتماد عملية جوهرية للمؤسسات حتى تكون مؤهلة لتقدمي خدمات 

حلاالت العنف األسري. 

بعد عملية التقيم التي ستخضع لها جميع املؤسسات املعنية  فإن النتيجة ستكون إحدى 

اخليارات املدرجة أدناه:

اإلعتماد البالتيني.

املؤسسة مقدمة اخلدمة تلبي جميع املعايير املنصوص عليها مبا فيها جميع مستويات اخلطورة 

بدرجة %100 .

اإلعتماد الذهبي.

املؤسسة مقدمة اخلدمة تلبي نسبة من املعايير املنصوص عليها وجتتاز 100% ,95%. 90% و%90 

من املعايير املهنية ذات درجة اخلطورة : احلرجة،والعالية جدا والعالية واملتوسطة على التوالي.

اإلعتماد الفضي.

املؤسسة مقدمة اخلدمة تلبي نسبة من املعايير املنصوص عليها وجتتاز 100%,90%,85%.65% من 

املعايير املهنية ذات درجة اخلطورة : احلرجة،والعالية جدا والعالية واملتوسطة على التوالي.
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اإلعتماد املشروط.

ذات  املهنية  املعايير  وثائق  في  املذكورة  املطلوبة  املعايير  تلبي معظم  اخلدمة  املؤسسة مقدمة 

لالرتقاء   ، عليها  متفق  زمنية  فترة  مازالت مطلوبة خالل  إجراءات محددة   يوجد  ولكن  الصلة، 

باملعايير املطبقة لكي تتوافق مع متطلبات اإلعتماد الفضي، عندما يضع اجمللس الوطني لشؤون 

األسرة شروط اإلعتماد يكون قد تأكد من أن املؤسسة قادرة على تنفيذ هذه الشروط. عندما يقرر 

اخلدمة كاستجابة  قبل مقدم  من  اتخاذها  مت  التي  اإلجراءات  بأن  األسرة  لشؤون  الوطني  اجمللس 

لشروط اإلعتماد مالئمة سوف يتم رفع مستوى اإلعتماد للمستوى املناسب 

تعليق أوتأجيل اإلعتماد.

يقوم اجمللس الوطني لشؤون األسرة بطلب دالئل و/أووثائق إضافية قبل أن يستطيع إصدار القرار 

بشأن اإلعتماد . تقدمي املؤسسة للخدمة املنوط بها او عدمه يتم بقرار من قبل اجمللس الوطني 

لشؤون األسرة.

عدم اإلعتماد.

يفشل مقدم اخلدمات على األقل في:

• معيار مهني واحد من درجة خطورته حرجة .

• أكثر من 10% من املعايير ذات درجة اخلطورة  »العالية جدا«

• أكثر من 30% من املعايير ذات درجة اخلطورة  »عالية«

• أكثر من 60% من املعايير ذات درجة اخلطورة  » املتوسطة«

في مثل هذه احلاالت يتم تعليق تقدمي هذه اخلدمة املعينة .

4.2 نطاق اإلعتماد.

• عندما تكون املؤسسة مقدمة اخلدمة تخضع ملراجعة تقييمية إلعتماد خدمة معينة لديها، 

سيعمل اجمللس على تأجيل أوتعليق أي خدمة جديدة تنوي املؤسسة تقدميها.

• إعتماد املؤسسات مقدمة اخلدمة حلاالت العنف األسري يغطي املواقع التي مت تقييمها فقط، 

وال تغطي اخلدمات املقدمة من قبل نفس املؤسسة في مواقع أخرى مختلفة.

• شهادة اإلعتماد تبقى سارية املفعول ملدة سنتني .

• يتم عمل زيارات مفاجئة للمؤسسة التي يرد أي معلومة عن عدم التزامها بتطبيق معيار معني 

لديها أوأي شكوى من قبل احلاالت التي تستفيد من اخلدمة املقدمة.
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5.2 قبل اإلعتماد.

ملقدم  معلومة  تكون  أن  يجب  اخلدمة  مقدمة  باملؤسسة  املتعلقة  املهنية  املعايير  جميع   •

اخلدمة.

• ينبغي على طلب اإلعتماد أن يرسل قبل شهر واحد من تاريخ زيارة اإلعتماد املقترحة عندما 

يطلب اإلعتماد من قبل املؤسسة مقدمة اخلدمة.

6.2 شروط معايير اإلعتماد.

الصلة  ذات  املهنية  للمعايير  الكامل  بالتطبيق  مشروطة  ستكون  اإلعتماد  شهادات  جميع 

مقدمي  وجميع  األسرة،   لشؤون  الوطني  اجمللس  قبل  من  واملقبولة  بهم  املتعلقة  والتحديثات 

اخلدمات املعتمدين من قبل اجمللس الوطني لشؤون األسرة سيبقون كذلك حتى وقت املراجعة 

املعتمدة بعد مرور سنتني من اإلعتماد.

7.2 سحب اإلعتماد.

التي مت اعتمادها حتت  إن كانت نوعية اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسة  يحدث هذا في حال 

أو  املطلوبة  املهنية  باملعايير  املؤسسة  إلتزام  عدم  حالة  في   ( اإلعتماد  من  املطلوب  املستوى 

التقصير الشديد في اإللتزام بهذه املعايير تؤدي أن ينتج إصابة أو موت أحد احلاالت( . حينها يحق 

للمجلس الوطني لشؤون األسرة بسحب اإلعتماد إذا كان لديه دليل بأن تطبيق املعايير قد تدنى 

بشكل ملحوظ حتت املستوى املقبول من األداء (.

ال يتم  سحب اإلعتماد قبل إعطاء مزود اخلدمات حالة » اإلعتماد املشروط« مع وجود وقت محدد 

متفق عليه بني الطرفني .

8.2 سرية اإلعتماد.

تبقى نتيجة اإلعتماد سرية إلى حني إعالمها رسميا للمؤسسة مقدمة اخلدمة والتي يجب أن 

يعلن عنها بزيارة رسمية إلى املؤسسة خالل شهر من تاريخ زيارة الكشف.

9.2 زيارات اإلعتماد .

يقوم فريق اإلعتماد بإجراء زيارات جلميع املؤسسات اجلديدة التي تنوي تقدمي خدمة حلاالت العنف 

العنف  حلاالت  خدمة  تقدمي  عى  حالياً  العاملة  املؤسسات  تستهدف  زيارات  ايضاً  و  األسري، 

األسري.

• املدة الزمنية للزيارة الواحدة ما بني يوم إلى يومني ) انظر امللحق 1(.

الدقيق  الفحص  بني  ما  مناسب  بتوازن  وتقييمها  املؤسسات  بزيارة  املعني  الفريق  يعمل   •

واملقابالت واحلوار البناء.
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اخلدمة  بتقدمي  املعنية  املؤسسة  بأن  واإلثباتات  الدالئل  الزيارات هوجلمع  من  الرئيسي  الهدف   •

تلتزم بتطبيق املعايير املهنية املتعلقة باخلدمات املقدمة في هذه املؤسسة. 

• يستخدم الفريق املعني بزيارة املؤسسات لتقييم اعتمادها قائمة حتوي املعايير املهنية املتعلقة 

باخلدمة املراد تقييمها.

• يعتبر أي معيار من املعايير غير مطبقاً في املؤسسة في حال لم تلتزم املؤسسة بأحد مؤشرات 

توافق  للمعيار فقط عندما  اعتمادا مشروطاً«    « املؤسسة   تعطى  أن  ذلك ميكن  ومع  املعيار، 

املؤسسة وتلتزم على معاجلة الوضع واإللتزام باملؤشر خالل مدة زمنية مناسبة باإلعتماد على 

خطورة املعيار، عند اعطاء املؤسسة اإلعتماد فإن احلالة املتوقعة هي » اإلعتماد املشروط« .

• هناك بعض املؤشرات املعينة التي ال ميكن أن حتتمل التأجيل إذا كانت درجة خطورة املعيار » 

حرجة » أو«عالي جدا«، يعمل فريق اإلعتماد  على كتابة كافة املالحظات في جزء منفصل من 

مسودة التقرير لرئيس الدائرة يشرحون فيها هذه املعلومات .

• عند اإلعتماد املشروط ألي مؤشر من املؤشرات فإن هذا يعني أن املؤسسة يجب أن توفر حال 

بديال مؤقتا .

• يعتبر املعيار ناجحا فقط في حال أن جميع مؤشراته محققة.

• يتكون كل فريق اعتماد من رئيس الفريق، موظف خبير بضبط اجلودة، وعضوثالث. يعتمد حجم 

الفريق على حجم املؤسسة  املراد اعتمادها وعلى طبيعة الزيارة .

10.2 أوقات الزيارة.

قبل ضمان اإلعتماد ينبغي تغطية جميع األوقات املذكورة أدناه من خالل زيارات منفصلة :

• أوقات الصباح .

• أوقات املساء.

• ليأل.

• خالل ساعات الدوام الرسمية .

• أيام عطل نهاية األسبوع.

• العطل الرسمية .

يجب تبليغ مزود اخلدمات عن أوقات كل زيارة.
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11.2 نتائج الزيارات.

• سوف يقوم فريق اإلعتماد بتقدمي النتائج للمؤسسة مقدمة اخلدمة املتعلقة بالنقاط األساسية 

بالتقرير التي سيتم إرسالها للمجلس الوطني لشؤون األسرة، وهذا يشمل نقاط القوة اجملاالت 

التي حتتاج الى حتسني واملؤشرات التي تدل على مجرى اإلجتماعات والتواريخ املتعلقة باملوافقة 

على تقرير اإلعتماد للمؤسسة مقدمة اخلدمة. 

• ال يستطيع فريق الزيارة أن يقرر إذا كانت املؤسسة مقدمة اخلدمة ستعتمد أم ال .

• سيتم تقدمي النتائج للمؤسسة مقدمة اخلدمة من قبل رئيس الفريق.

12.2 بعد الزيارة.

• بعد الزيارة ) خالل 3-4 أيام عمل ( سيقوم املوظف اخلبير بضبط اجلودة بكتابة مسودة التقرير 

وإعطائها إلعضاء الفريق ملوافقتهم وتعليقاتهم.

• في حالة عدم املوافقة سيقوم رئيس الفريق بتقدمي النصوص النهائية إلضافتها على مسودة 

التقرير .

اخلدمة  مقدمة  للمؤسسة   ) الزيارة  من  أيام عمل   10 ) خالل  التقرير  إرسال مسودة  • سيتم 

املعنية ليزودهم مبالحظات عن مدى دقة املعلومات في هذا التقرير .

• يجب أن تنحصر التعليقات في صحة املعلومات ومدى دقتها، وال يجوز إعطاء أي مالحظات 

أخرى وأي دالئل تتعلق بأي جانب ملقدم اخلدمة .

• الرودود بخصوص شروط اإلعتماد يجب أن يتم تزويدها للمؤسسة بعد أن يتم إصدار التقرير 

النهائي وليس قبله .

• ال ينبغي أن حتتوي مسودة التقرير ما إذا كانت املؤسسة ستعطى اإلعتماد أم ال.

• ينبغي استالم املالحظات على التقرير من مقدم اخلدمة املعني خالل 10 أيام عمل بعد استالم 

مسودة التقرير من رئيس فريق اإلعتماد.

• إذا لم يتم استالم أية مالحظات على مسودة التقرير خالل الوقت احملدد سيتم إعتماد مسودة 

التقرير من قبل فريق اإلعتماد.

• ينبغي على فريق اإلعتماد أن يجتمع فور استالم املالحظات على مسودة التقرير من قبل مقدم 

اخلدمة، واإلتفاق واملوافقة على أي تعديالت لغوية من قبل مقدم اخلدمة .

• بعد املوافقة على التقرير يجب ارسال التقرير إلى رئيس الدائرة.

• ينبغي على رئيس الدائرة أن يحدد إجتماع مع جلنة اإلعتماد لتقرير نتيجة اإلعتماد.
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13.2 اإلستئناف.

عندما يتم سحب االعتماد من املؤسسة مقدمة اخلدمة ، ويرغب مقدم اخلدمة املتضرر بإستئناف 

قرار اجمللس الوطني لشؤون االسرة، ميكن تقدمي طلب إستئناف للمجلس الوطني لشؤون االسرة 

معنون الى XXاملنصب هناXXXXX خالل 14 يوم من تاريخ االبالغ بأن االعتماد قد مت سحبه.

ينبغي تشكيل جلنة مراجعة اإلستئناف من أجل:

• إستالم طلبات اإلستئناف.

• مراجعة اإلجراءات والدالئل املستخدمة ألخذ القرار.

• تقييم ما إذا كان فريق االعتماد تصرف بطريقة تسببت بأن يكون القرار غير عادل.

• تقييم ما إذا كان القرار واإلستئناف منطقيا بناء على االدلة .

البينة

يقوم الطرف املتضرر بإثبات:

• أن فريق االعتماد ارتكب األخطاء في أخذ قرار االعتماد.

• أن هذه األخطاء ساهمت في إعطاء قرار غير عادل.

• أن هذه األخطاء تقع ضمن األسباب الداعية لالستئناف .

االسباب الداعية لإلستئناف.

• القرارات الصادرة عن اجمللس الوطني لشؤون االسرة واملتعلقة بسحب االعتماد, عدم االعتماد, 

اإلعتماد املشروط, اإلعتماد الذهبي أو االعتماد الفضي هي القرارات القابلة لالستئناف .

• أن يكون فريق اإلعتماد قد فشل بإتباع املعايير املهنية واإلجراءات املتعلقة باإلعتماد بصورة 

غير  القرار  يكون  أن  إلى  أدى  اإلجراءات  بإتباع  الفشل  هذا  وبأن  قراره  إلى  للوصول  صحيحية  

عادل.

• أن قرار الفريق كان تعسفيا أوغير مدعوم مبعلومات أودالئل محددة أوذات صلة قامت املؤسسة 

مزودة اخلدمة بتقدميها كتابياً للفريق في وقت املراجعة أو قبل إصدار ولم يتم األخذ بها من قبل 

الفريق مما أدى إلى قرار غير عادل .

أي  أويضيف  املراجعة  عملية  خالل  مقدمة  تكن  لم  معلومات  يرفق  أن  اخلدمة  ملزود  يحق  ال   •

تغيرات حدثت داخل مؤسسته بعد أن أصدر فريق اإلعتماد قراره .

إجتماع جلنة مراجعة اإلستئناف  .

• الغرض من إجتماع جلنة اإلستئناف هولتوضيح الوثائق وللسؤال عن اإلجراءات ... إلخ.
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• ال يسمح القيام بزيارة بغرض الفحص من قبل اجمللس أوفريق اإلعتماد.

• ينبغي حضور  ممثل عن املؤسسة مقدمة  اخلدمة  التي لم يتم منحها اإلعتماد وفريق اإلعتماد 

ومستشارهم القانوني في اإلجتماع.

o ميكن للجنة أن تطلب حضور أشخاص أخريني .

• كل طرف له وقت متساوي ليقدم عرضه عن اإلستئناف .

• ال يحق للجنة مراجعة اإلستئناف أن تأخذ بعني اإلعتبار أي دليل غير موجود في الوثائق .

• ال يحق للجنة مراجعة اإلستئناف أن تأخذ بعني اإلعتبار أي تطور او حدث حصل بعد إصدار قرار 

جلنة اإلعتماد .

القرارات احملتملة للجنة مراجعة اإلستئناف.

حتدد جلنة مراجعة األستئناف ما إذا اتبع فريق اإلعتماد اإلجراءات املنشورة وان قرارهم قد مت اتخاذه 

بناء عليها وبطريقة عادلة .

ال تقرر جلنة مراجعة اإلستئناف ما اذا كانت توصلت إلى نفس نتيجة فريق اإلعتماد ام ال.

ميكن للجنة مراجعة األستئناف أن تتخذ أحد من القرارين :.

1. تبقي على قرار فريق اإلعتماد.

2. تعيد القرار إلى فريق اإلعتماد مع املالحظات.

في حالة الوصول إلى قرار معني  تكتب جلنة مراجعة األستئناف تقرير تفسر فيه األسباب والدالئل 

التي اعتمدوا عليها للوصول إلى القرار وترسل هذا التقرير إلى جلنة االعتماد

تقوم جلنة االعتماد مبراجعة تقرير وقرار جلنة مراجعة األستئناف وتقوم بتنفيذ واحد من القرارين:

1. تبقي على قرار فريق اإلعتماد.

2. تعيد القرار إلى فريق مع املالحظات.

تقوم جلنة االعتماد مبا يلي:

• حتديد ما إذا كانت جلنة مراجعة األستئناف إرتكبت أخطاء واضحة من خالل فشلها في اتباع 

اإلجراءات التي وضعت مما أدى إلى قرار غير عادل أوتعسفي .

• ال تقوم جلنة االعتماد بتقرير ما اذا كان قد توصل إلى نفس نتيجة فريق اإلعتماد/ جلنة مراجعة 

اإلستئناف ام ال.
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نتائج اإلستئناف.

املؤسسة مقدمة  ويبلغ  األستئناف  وقرار جلنة مراجعة  قراره  تقرير عن  االعتماد  ترسل جلنة   •

اخلدمة، وفريق اإلعتماد وأعضاء جلنة مراجعة األستئناف وأي طرف أخر معني خالل 10 أيام عمل 

من وصول تقرير جلنة مراجعة األستئناف إلى جلنة االعتماد.

• إذا أبقى جلنة االعتمادعلى قرار فريق اإلعتماد فيعتبر قرار فريق اإلعتماد نهائيا .

• إذا متت إعادة القرار لفريق اإلعتماد سيقوم الفريق بإعادة مراجعة اإلعتماد للمؤسسة مقدمة 

القرار ووثيقة اإلستئناف ورد فريق اإلعتماد على اإلستئناف  اخلدمة بناء على عرضهم ووثيقة 

وتقرير وقرار جلنة مراجعة األستئناف وتقرير وقرار جلنة االعتماد.

تضارب املصالح.

ال ميكن أن يخدم الشخص في جلنة مراجعة األستئناف ألي مزود خدمة  إذا كان هذا الشخص :

• تلقى تدريب أولديه شهادة عند مزود اخلدمة.

• كان أوما زال موظف أومستشارا عند مزود اخلدمة.

• له قرابة دم أوزواج ألي موظف عند مزود اخلدمة.

• عمل في فريق اإلعتماد عندما قام بإصدار أخر قرار إعتماد ملزود اخلدمة .

• لديه أي مصلحة مشتركة مع مقدم اخلدمة قد تؤدي الى عدم املوضوعية .

 2.14 مستويات اخلطورة .

حرجة

املؤشرات : 

• خدمة رئيسية داخل املؤسسة غيرقابلة لإلستعمال وال يوجد حل بديل ومؤقت لهذه اخلدمة.

• اداء اخلدمات املقدمة متأثر بشكل كبير .

•  سالمة مقدم اخلدمة و/أواملستفيد احلالة معرضة للخطر.

معايير النجاح:

على  أو  املوجودة،  املشكلة  معاجلة  يتم  حتى  للمؤسسة  اإلعتماد  بإقرار  اإلعتماد  فريق  يقوم  ال 

األقل أن يتم التخفيف من اثارها بشكل يجعلها قابلة لالستخدام. ال ميكن تأجيل فشل بعض 

املؤشرات احلساسة .

أمثلة :

• عدم إمكانية الدخول إلى البناء .
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• الرعاية الطبية غير متوفرة .

• التوثيق غير متوفر.

• موقع البيانات معرض للخطر.

عالي جدا.

املؤشرات:

• اخلدمة املقدمة جزء كبير منها غير فعال أوتعمل بشكل غير صحيح أوصعبة اإلستعمال .

• هناك تأثير مباشر على الصحة .

• األعباء على املوظفني املباشرين عالية بشكل ملحوظ .

معيار النجاح:

ينبغي تصحيح جميع األخطاء قبل إقرار فريق اإلعتماد باملوافقة أو على األقل أن يتم تطبيق احلد 

األدنى من املعيار املطلوب.

أمثلة:

• يتحمل العامل اإلجتماعي عبئاً من احلاالت أكثر من العدد املتفق عليه .

• لم يتم اتباع اجراءات فتح وإغالق القضايا .

• لم يتم إجراء اإلجتماعات اخلاصة بالقضايا.

• لم يتم اتباع  إجراءات السالمة .

عالي.

املؤشرات:

مطلوبا  يكون  قد  بديل  حل  لالستعمال،  قابلة  ولكنها  للتعليمات  وفقا  تعمل  ال  اخلدمة   •

ومتوفرا.

• ال يوجد تأثير مباشر على الصحة .

معيار النجاح:

إذا كانت املؤسسة تطبق احلد األدنى من املعايير  بالتوقيع على اإلعتماد  سيقوم فريق اإلعتماد 

املطلوبة.

أمثلة:

• السعة غير مطابقة للمعايير .
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• لم يتم اإللتزام بإجراءات العنف األسري غير املباشرة .

• عدم اإللتزام بساعات العمل .

• مناذج فحص تقييم اخلطورة مفقودة .

• مسائل تتعلق بالتدريب .

متوسطة .

مؤشرات:

• جزء بسيط من اخلدمة ال يتم اإللتزام به حسب املطلوب، ويوجد حلول بديلة بسيطة.

• املشكلة أو القضية محدودة وتظهر فقط في بعض القضايا الستثنائية.

معيار النجاح:

املعايير  األدنى من  املؤسسة تطبق احلد  إذا كانت  اإلعتماد  بالتوقيع على  اإلعتماد  سيقوم فريق 

املطلوبة.

أمثلة :

• عدم احلصول على موافقات مسبقة إلجراء البحوث .

• عدم األهتمام باملظهر

15.2 جدول يبني األوقات املسموحة.

اإلغالق  الوقت املسموح )باألسابيع(  اخلطورة

)2-1( نعم حرجة

ال )4-6( عالية جدا

ال )10-26( عالية

ال 36 متوسطة

إعتمادا  منحه  حال  في  اخلدمة  مقدمة  للمؤسسة  يعطى  الذي  الوقت  أعاله  اجلدول  ميثل 

مشروطا.

يقوم فريق اإلعتماد بإعالم مقدم اخلدمة باحلد األدنى للوقت املمنوح وبأنه سيقوم بإجراء زيارة ثانية 

عند إنتهاء الوقت .

خالل الزيارة الثانية وإذا كان هناك تقدم لتصحيح املسألة املبلغ عنها ميكن لفريق اإلعتماد أن ميدد 
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الوقت املمنوح ألقصى حد لكل مستوى خطورة )أسبوعني »خطير » , 6 اسابيع »عالية جدا« و26 

اسبوع« عالي« (.

في حالة عدم مالحظة أي تقدم سيقوم فريق اإلعتماد بتبليغ رئيس الدائرة باإلجراءات املقترحة، 

سيقوم رئيس الدائرة مبراجعة التقرير املقدم من قبل رئيس الفريق ويقرر واحد من التالي:

• إذا كان مستوى اخلطورة للقضية غير حرجة ميكن لرئيس الدائرة أن ميدد الوقت املمنوح ملدة 

أخرى كما هومقترح في اجلدول أعاله. ميكن لهذا اخليار أن يحصل فقط بعد نقاش منطقي مع 

مقدم اخلدمة يشرح سبب عدم إتخاذ أي إجراءات إلى اآلن.

• عدم منح اإلعتماد.

• سحب اإلعتماد.

• تقرير إذا كان ينبغي توقيف اخلدمة أواستمرار تقدميها من قبل مزود اخلدمة.

• أي إجراءات أخرى تعتبر ضرورية لضمان اإلمتثال مع املعايير املهنية وإجراءات اإلعتماد.

امللحق 1: البرنامج لزيارة االعتماد

الوقت البند #

وصول فريق اإلعتماد إلى املوقع ويجري إجتماع خاص ملناقشة 1
اخلطة  

AM 8:30

AM 9:00االجتماع مع مقدم اخلدمة2

AM 10:00إجتماع خاص لفريق الزيارة 3

AM 10:15إجتماع مع رئيس املركز ورئيس البرنامج ملناقشة املوارد 4

AM 10:45إجتماع خاص لفريق الزيارة5

AM 11:00إجتماع مع املوظفني6

PM 12:45إجتماع خاص لفريق الزيارة7

PM – 2:00 PM 1:00إستراحة الغذاء8

PM 2:00جولة جلميع املرافق 9

PM 3:00إجتماع خاص لفريق الزيارة10

اإلجتماع مرة أخرى مع مقدم اخلدمة، إخباره باالمور التي يتوجب 11
اخباره بها

PM 3:15

مغادرة املوقع12



61

امللحق 2: ملخص حول أهداف  زيارات اإلعتماد 

اإلجتماع مع مقدم اخلدمة.

الغرض: توضيح أهمية اإلعتماد وإجراءات اإلعتماد وملناقشة املعايير املهنية ومراجعتها بسرعة.

اإلجتماع مع املوظفني.

الغرض: احلصول على معلومات عن خبرة املوظفني، كل افتتاح لإلجتماعات يبدء بجملة من قبل 

رئيس الفريق/ أو املوظف اخلبير بضبط اجلودة واإلعتماد.أي شيء يتم اإلفصاح عنه لفريق اإلعتماد 

يتم التطرق اليه في التقرير بشكل عام ولن يكون هناك أي مالحظات متعلقة بفرد معني .

املواضيع تتضمن ما يلي :

• ملاذا اختاروا هذه املهنة دون غيرها .

• مالحظات من املوظفني.

تغيره  مت  ) إسأل عن مثال محدد عن شيء  اخلدمة  املعلومات ملقدمي  املوظفني  يقدم  o كيف 

نتيجة هذه املعلومات(.

–معرفة مناطق  البناء  النقد  تلقي   ( للموظفني  املالحظات  بتقدمي  اخلدمة  مزود  يقوم  o كيف 

الضعف وحتسينها ...إلخ(.

o إمكانية الوصول للمرافق/املوارد.

أيضا من املهم أن تعرف إذا كان املوظفني على وعي باملعايير املهنية وعملية اإلعتماد وما الذي يلزم 

إلجتياز اإلعتماد والعواقب لعدم اإلجتياز .

آخر سؤال للموظفني هوإذا كانوا قادرين على تغيير شيء واحد في مقدم اخلدمة ،ما هو؟

االجتماع مع االدارة العليا.

الغرض: معرفة السياق الذي يعمل به مزودي اخلدمات، عادة ما حتتوي املسائل على:

• خطط التدريب .

• كيف تتالئم اخلدمة مع اخلطة االستراتيجية.

• أي تغييرعلى عدد املوظفني وتأثيره على اخلدمات.

• وجود موارد مادية أخرى )حواسيب, معدات اخملتبرات.... الخ(.

اجلولة على املرافق.

الغرض: للتأكد ما إذا كان مقدم اخلدمات يستجيب بشكل كاف للمعايير.



62

املالحظات التي تقدم الى مقدم اخلدمة.

الغرض: إعطاء مؤشر عن األداء وتوجيه نصائح للفريق في الوقت املناسب عن عن أي جانب ميكن 

تغييره للحصول أوإلستمرارية اإلعتماد، يتم تلخيص نتائج الزيارة، واإلشارة بوضوح بأنه سيتم 

إرسال مسودة التقرير ألخذ مالحظات مقدم اخلدمة.

ينبغي أن يكون الوقت املتوقع ألن ترسل مسودة التقرير الى اجمللس الوطني لشؤون االسرة موضح 

فيه العواقب في حال لم تستلم مالحظات التقرير في الوقت احملدد.

بعد زيارة االعتماد وإستالم املالحظات من مقدم اخلدمة، يتم حتضير مسودة التقريروارسالها الى 

قبل  من  التقرير  على  املوافقة  ستتم  والتوصيات،  الشروط  يبني  االسرة  لشؤون  الوطني  اجمللس 

اجمللس الوطني لشؤون االسرة، ومن ثم إرساله مع النتيجة الى مقدم اخلدمة. 

امللحق 3: جدول يبني درجة اخلطورة للمعايير املهنية اخملتلفة

متوسطة عالية عالية جداًحرجة اخلدمة املقدمة 

0783عام

1230إدارة البيانات وسهولة تبادلها 

2460الرعاية الصحية 

1420البيئة التعليمية 

3050األرشاد النفسي واالجتماعي 

1350اإليواء 

مثال: 

• الفريق امليداني يعمل على تقييم ” اخلدمة الصحية ” في أحدى املؤسسات في عمان، بعد الزيارة، 

وتقييم  الصحية،  اخلدمة  ملعايير  املرجعية  القائمة  واستخدام  واإلدارة،  املوظفني  مع  واالجتماع 

الوضع من كافة النواحي في املؤسسة  من حيث: العاملني، والبنية التحتية، واإلجراءات. 
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متوسطة عالية عالية جداحرجة 

لم ينجح ناجح لم ينجح ناجح لم ينجح ناجح لم ينجح ناجح احلالة 

3012115230

النسبة 
املئوية 

100%92%88%100%

• بعد مقارنة النتائج مع مستويات اإلعتماد ) االعتماد البالتيني، الذهبي، والفضي( مت التوصل إلى 

أن املركز املعني يستحق أخذ شهادة االعتماد الفضي، جاءت النتائج كما يلي:

في  املؤسسات  احدى  في  االجتماعية“  النفسية  اخلدمة   ” تقييم  على  يعمل  امليداني  الفريق   •

النفسية  املرجعية ملعايير  القائمة  واإلدارة، واستخدام  الزيارة، واالجتماع مع املوظفني  اربد، بعد 

االجتماعية، وتقييم الوضع من كافة النواحي في املؤسسة  من حيث: العاملني، والبنية التحتية، 

واإلجراءات، وكانت النتائج كالتالي:

متوسطة عالية عالية جداًحرجة 

لم ينجحناجحلم ينجحناجحلم ينجحناجحلم ينجحناجحاحلالة 

318116030

النسبة 
املئوية 

75%89%100%100%

• بالرغم من ان املركز يلبي املعايير ” عالية جداً“ ”عالية“ واملتوسطة، ولكن هنالك معيار حرج لم 

ينجح، وبالتالي فإن هذا املركز لن يتم اعتماده.
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امللحق 4 :ملفات مصفوفات اإلعتماد 

أدناه أمثلة من مصفوفات االعتماد للمعايير املهنية لكل خدمة مقدمة من قبل مقدمي اخلدمات، 

بعد تقييم كل معيار وحتديد ما اذا كان املزود للخدمة »ناجح« او »لم ينجح«، النتيجة النهائية 

للمؤسسة سوف حتسب بشكل اوتوماتيكي.

مثال توضيحي:

ناجح

نسبة النجاحعدد املعايير الناجحةعدد املعايير درجة اخلطورة 

%11100حرجة 

%22100عالية جدا

%33100عالية 

%0100متوسطة 

نتيجة االعتماد

ناجح
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مثال توضيحي: راسب

نسبة عدم النجاخ عدد املعاييرغير الناجحةعدد املعايير درجة اخلطورة 

%100حرجة 

%22100عالية جدا

%33100عالية 

%0100متوسطة 

نتيجة االعتماد

غير ناجح
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منوذج اعتماد خدمات العنف األسري .

إدارة اليبانات وسهولة الوصول اليها:

الشارع :الهاتف:

بناية رقم:الفاكس:

سنة التأسيس:البريد اإللكتروني:

املرجعية القانونية:املوقع اإللكتروني:

وصف اخلدمات املقدمة:مكان املؤسسة :

ضابط االرتباط:نوع املؤسسة:

نسبة النجاحعدد املعايير الناجحةعدد املعايير درجة اخلطورة 

% 0حرجة 

% 2عالية جدا

% 3عالية 

% 0متوسطة 

نتيجة اإلعتماد 

ناجح او لم ينجح 

خطوات العمل – مالحظات )ان وجدت(:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-
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النتيجةدرجة اخلطورةالوصفرقم املعيار

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يوثقون ملفات 1
شاملة حتتوي على جميع البيانات املطلوبة املتعلقة 

باحلالة

 عالية جدا

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يتأكدون من ان جميع 2
البيانات في ملف احلالة صحيحة ودقيقة  

 عالية

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يتأكدون من أن جميع 3
امللفات تتبع منهجية وترتيب ثابت

 عالية جدا

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يلتزمون بضمان 4
السرية مللفات احلاالت

 عالية

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري يتأكدون من أن جميع 5
امللفات اخلاصة بهم قد مت تدقيقها من قبل الضحية أو 

مثلها القانوني

 عالية
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منوذج اعتماد خدمات العنف األسري 

اخلدمات اتي تقدم في البيئات التعليمية

الشارع :الهاتف:

بناية رقم:الفاكس:

سنة التأسيس:البريد اإللكتروني:

املرجعية القانونية:املوقع اإللكتروني:

وصف اخلدمات املقدمة:مكان املؤسسة :

ضابط االرتباط:نوع املؤسسة:

نسبة النجاحعدد املعايير الناجحةعدد املعايير درجة اخلطورة 

% 1حرجة 

% 3عالية جدا

% 2عالية 

% 0متوسطة 

نتيجة اإلعتماد 

ناجح او لم ينجح 

خطوات العمل – مالحظات )ان وجدت(:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-
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النتيجةدرجة اخلطورةالوصفرقم املعيار

املرشد في املدرسة يتخذاإلجراءات الالزمة لتعزيز وحتقيق 1
الوعي واالستجابة املناسبة لعنف األسري

عالية جدا

عالية جدااملرشد في املدرسة يقدم اإلرشاد النفسي واإلجتماعي2

املرشد في املدرسة يتابع احلضور والغياب مع املعنيني في 3
املدرسة

عالية

عالية جدااملعلم في املرسة قادر على التنبؤ بوجود حالة عنف اسري4

املرشد في املدرسة يبلغ عن حاالت العنف األسري ويتابع 5
احلاالت مع اجلهات املعنية

حرجة

مرافق املدرسة حتتوي على املتلطلبات الالزمة لتقدمي 6
اخلدمات حلاالت العنف األسري

عالية
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منوذج اعتماد خدمات العنف األسري .

عام

الشارع :الهاتف:

بناية رقم:الفاكس:

سنة التأسيس:البريد اإللكتروني:

املرجعية القانونية:املوقع اإللكتروني:

وصف اخلدمات املقدمة:مكان املؤسسة :

ضابط االرتباط:نوع املؤسسة:

نسبة النجاحعدد املعايير الناجحةعدد املعايير درجة اخلطورة 

% 0حرجة 

% 4عالية جدا

% 8عالية 

% 3متوسطة 

نتيجة اإلعتماد 

ناجح او لم ينجح 

خطوات العمل – مالحظات )ان وجدت(:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-



71

رقم 
املعيار

درجة الوصف
اخلطورة

النتيجة

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري ميتلكون املؤهالت العلمية 1
والتدريبية املطلوبة

عالية

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري ميتلكون املعرفة واملهارات 2
املطلوبة

عالية

مقدم اخلدمة حلاالت العنف األسري يخضع لتقييمات متعددة 3
املستويات عندالتوظيف

عالية

مدير احلالة ميتلك اخلبرة الكافية للتعامل مع القضايا بعناية 4
آخذ بعني اإلعتبار مصلحة الضحايا 

عالية جدا

مقدم اخلدمة حلاالت العنف األسري يقوم بإدارة بعدد كاف من 5
القضايا التي يتم تعيينها له من قبل املشرف واملشرف عليه

عالية جدا

عاليةاملشرف يقوم باشراف الفعال على الفريق واملوارد املسؤول عنها  6

مدير اإلدارة أو املدير العام مؤسسة املسؤولة يدير موارده 7
بفاعلية 

عالية

مدير احلالة يتأكد من إنعقاد إجتماعات تقييم ومتابعة احلالة 8
لتأكد من اتباعها النهج التشارك في التدخل مع احلالة 

عالية جدا

عالية جدامقدم اخلدمة يضمن سالمته كما يضمن سالمة الضحية9

الباحثون والعاملون في األقسام املعنية بالدراسات يجرون 10
األبحاث مبا يلبي املتطلبات التشريعية

متوسطة

املدرب املسؤول عن التدريب في كل جهة معنية يعمل عى 11
تدريب عالي اجلودة للمتدربني

متوسطة

مقدمو اخلدمة يلتزم بحسن املظهر وامللبس مبا يتناسب مع 12
طبيعة عملهم

متوسطة

مقدمو اخلدمة يتقيدوا بساعات العمل املعينة من قبل 13
إدارتهم

عالية

جميع مقدمي اخلدمة حلاالت العنف األسري ملزمون باالبالغ 14
عن حاالت العنف األسري وفقا لقوانني املعمول بها 

عالية

مقدمو اخلدمة حلاالت العنف األسري مؤهلني من خالل التدريب 15
املستمر حول املواضيعاملتعلقة بعملهم

عالية
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منوذج اعتماد خدمات العنف األسري .

خدمات الرعاية الصحية

الشارع :الهاتف:

بناية رقم:الفاكس:

سنة التأسيس:البريد اإللكتروني:

املرجعية القانونية:املوقع اإللكتروني:

وصف اخلدمات املقدمة:مكان املؤسسة :

ضابط االرتباط:نوع املؤسسة:

نسبة النجاحعدد املعايير الناجحةعدد املعايير درجة اخلطورة 

% 2حرجة 

% 4عالية جدا

% 5عالية 

% 0متوسطة 

نتيجة اإلعتماد 

ناجح او لم ينجح 

خطوات العمل – مالحظات )ان وجدت(:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-
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رقم 
املعيار

درجة الوصف
اخلطورة

النتيجة

مقدمو الرعاية الصحية يضمنون توثيق حالة العنف األسري 1
بطريقة ميكن الرجوع إليها ومتابعتها في ملف احلالة

حرجة

مقدمو الرعاية الصحية يوفرون الرعاية الصحية الكاملة 2
لكافة حاالت العنف األسري املؤكدة أواملشتبه بها

عالية جدا

مقدمو الرعاية الصحية يتأكدون من إستيفاء جميع إجراءات 3
اخلروج جلميع حاالت العنف األسري قبل خروجهم من 

املستشفى 

عالية

عالية جدامقدمو الرعاية الصحية يتابعون بإستمرار حاالت عنف األسري4

مقدمو الرعاية الصحية يراعون حاالت العنف األسري التي 5
تعاني من أي أمراض عقلية أو نفسية أوأي ظروف حتد من 

خياراتهم

عالية جدا

األطباء يستكملون منوذج فحص إحتمالية اخلطورة على حياة 6
لكل حالة عنف أسري مت فحصها 

عالية

مقدمو الرعاية الصحية يستخدمون خارطة اجلسم لكل 7
حالة يتم فحصها

عالية

مقدمو الرعاية الصحية مؤهلون عبر التدريب املستمر حول 8
العنف األسري

عالية

الطبيب اخملتص بالتعامل مع حاالت العنف األسري في كل 9
منشأة رعاية صحية ال يقوم بفحص أكثر من 15 ضحية عنف 

أسري في اليوم الواحد

عالية جدا

يجب أن حتتوي املرافق على غرف كافية واملعدات الالزمة لتزويد 10
خدمات لضحايا العنف ألسري

عالية

يجب أن تكون املنشأة الصحيةامنة ومرئية وسهة الوصول 11
للعامة

حرجة
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منوذج اعتماد خدمات العنف األسري 

اخلدمات اإلرشاد النفسي واإلجتماعي

الشارع :الهاتف:

بناية رقم:الفاكس:

سنة التأسيس:البريد اإللكتروني:

املرجعية القانونية:املوقع اإللكتروني:

وصف اخلدمات املقدمة:مكان املؤسسة :

ضابط االرتباط:نوع املؤسسة:

نسبة النجاحعدد املعايير الناجحةعدد املعايير درجة اخلطورة 

% 2حرجة 

% 1عالية جدا

% 3عالية 

% 0متوسطة 

نتيجة اإلعتماد 

ناجح او لم ينجح 

خطوات العمل – مالحظات )ان وجدت(:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-
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رقم 
املعيار

درجة الوصف
اخلطورة

النتيجة

األخصائي اإلجتماعي يقدم تعريف واضح للخدمة بجميع 1
عناصرها املقدمة حلاالت العنف األسري

حرجة

األخصائي اإلجتماعي يساعد حاالت العنف األسري على 2
التخطيط اآلمن للحفاظ على العالقات األسرية

عالية

األخصائيون اإلجتماعيون مؤهلون عبر التدريب املستمر حول 3
العنف األسري

عالية 

األخصائي اإلجتماعي يجري التقييم النفسي واإلجتماعي 4
حلاالت العنف األسري

حرجة

عالية جدااألخصائي اإلجتماعي يتأكد من وجود ملف لكل حالة5

الغرف داخل املؤسسات مقدمة اإلرشاد النفسي واإلجتماعي 6
كافية ومزودة باملعدات الالزمة لتقدمي اخلدمات حلاالت العنف 

األسري

عالية
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منوذج اعتماد خدمات العنف األسري 

اإليواء واحلماية

الشارع :الهاتف:

بناية رقم:الفاكس:

سنة التأسيس:البريد اإللكتروني:

املرجعية القانونية:املوقع اإللكتروني:

وصف اخلدمات املقدمة:مكان املؤسسة :

ضابط االرتباط:نوع املؤسسة:

% 1حرجة 

% 3عالية جدا

% 5عالية 

% 0متوسطة 

% 0متوسطة 

نتيجة اإلعتماد 

ناجح او لم ينجح 

خطوات العمل – مالحظات )ان وجدت(:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-
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رقم 
املعيار

درجة الوصف
اخلطورة

النتيجة

عالية جدادار اإليواء تضمن سالمة املنتفعني فيها1

حرجةوجود ملف في دار اإليواء لكل منتفع2

عالية جدادار اإليواء تتخذ كافة اإلجراءات لضمان سالمة املنتفع عند خروجه3

مدير دار اإليواء يدير املوارد اخملصصة بكفاءة ومبا يضمن املصلحة 4
الفضلى للمنتفعني

عالية 

عاليةالعاملون املهنيون في الدار مستوفون لشروط العمل5

العاملون املهنيون في دار  اإليواء مؤهلن من خالل التدريب املستمر 6
على التعامل مع حاالت العنف األسري مبا في ذلك اإليواء 

عالية

عالية جدامرافق دار إليواء آمنة ومتوفر احلماية7

عاليةالعاملون في الدار يتناسب عددهم مع احلد األقصى للمنتفعني8

دارا إليواء حتتوي عى عدد كاف من الغرف واملعدات واألجهزة الالزمة 9
لتقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري

عالية
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3. مدونة السلوك املهني لعاملي خدمة العنف األسري

تعرض املدونة مجموعة من القيم، واملفاهيم، واملعايير التي ترشد مقدمي اخلدمات  في عملية 

تقدمي اخلدمات وصنع القرار ات وتواكبها  عند بروز القضايا السلوكية املتعلقة بها. علما بأنها 

ال تعتبر قواعد عمل محددة تصف اليات التعامل في كافة املواقف ، وتطبيقها يجب ان يراعي 

السياق العام للمواقف.

1.3 املبادىء السلوكية:

خلدمات  األساسية  القيم  أساس  على  املبنية  الواسع  مبفهومها  السلوكية  املبادىء  يلي  فيما 

وأهمية  الذات،  ،واحترام  والكرامة  اإلجتماعية،  العدالة  و  اخلدمات،  والتي تشمل  األسري  العنف 

العالقات اإلنسانية، والتكامل، والكفاءة. هذا و تنبثق املسؤوليات السلوكية من كافة العالقات 

اإلنسانية التي متتد من العالقات الشخصية والعائلية إلى العالقات اجملتمعية واملهنية.

القيمة: اخلدمة 

- املبدأ السلوكي: الهدف االساسي ملقدمي خدمات العنف األسري يعتمد على مساعدة أفراد 

اجملتمع ملواجهة املشاكل اإلجتماعية عند احلاجة. 

يقدم  مقدمي اخلدمات اخلدمات حلاالت العنف األسري متجاوزين مصاحلهم الذاتية، و املبنية على 

معرفتهم وقيمهم ومهاراتهم ملساعدة اآلخرين عند الضرورة و ملواجهة املشاكل اإلجتماعية. 

التوقع باحلصول على أي  كما يتم تشجيع العاملني ليتطوعوا بجزء من مهاراتهم املهنية دون 

مردود مالي محدد.

القيمة: العدالة اإلجتماعية

- املبدأ السلوكي: يتحدى مقدمي خدمات العنف األسري الظلم اإلجتماعي.

يتابع مقدمي اخلدمات حلاالت  العنف األسري التغير اإلجتماعي بشكل خاص مع أو بالنيابة عن 

األشخاص املعرضني للعنف واملضطهدين وفئات الناس. ويتم تركيز جهود التغير اإلجتماعي لهم 

بشكل أساسي على قضايا الفقر والبطالة والتمييز وأشكال أخرى من اإلضطهاد اإلجتماعي. كما 

تبحث هذه النشاطات على تعزيز االدراك و املعرفة حول اإلضطهاد والتنوع الثقافي واإلثني،كما 

الفرص  في  واملساواة  واملوارد  واخلدمات  املعلومات  إلى  املؤدية  السبل  يبذلوا   جهدهم  لضمان 

واملشاركة الفعالة الضرورية في عملية صنع القرار جلميع أفراد اجملتمع.
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القيمة: الكرامة وإحترام الذات 

- املبدأ السلوكي: يحترم مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري الكرامة املتأصلة وإحترام الذات 

لدى االفراد.

باالعتبار  آخذين  وإحترام  بإهتمام  شخص  كل  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  يعامل 

اإلختالفات الشخصية والتنوع الثقافي و اإلثني، و يعملوا على تشجيع التصميم الذاتي املسؤول 

اجتماعيا ملتلقي اخلدمة. كما يعملواعلى تعزيز امكانات متلقي اخلدمة والفرصة للتغيير وتلبية 

احتياجاتهم الذاتية. لذا، فهم مدركون ملسؤولياتهم املزدوجة جتاه متلقي اخلدمة وألكبر شريحة 

من اجملتمع. كما يتحرى مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري حلل الصراعات الناجتة عن  مصالح 

القيم  مع  ومتجانسة  مسؤولة  إجتماعية  بطريقة  اجملتمع  من  شريحة  وأوسع  اخلدمة  متلقي 

واملبادىء واملعايير األخالقية للمهنة.

القيمة: أهمية العالقات اإلنسانية 

للعالقات  املركزية  باألهمية  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  يعترف  السلوكي:  املبدأ   -

اإلنسانية.

يدرك مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري بأن العالقات بني وضمن أفراد اجملتمع بأنها أداة هامة 

للتغير. لذا، يعملوا مع أفراد اجملتمع كشركاء في عملية املساعدة. كذلك، يجدون في  تقوية هذه 

العالقات بني أفراد اجملتمع بجهود هادفة  لتحفيز، واستعادة ودعم وتعزيز السمات اجليدة لألفراد 

والعائالت و فئات اجملتمع واملنظمات واجملتمعات.

القيمة: النزاهة 

- املبدأ السلوكي: يتصرف مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري بطريقة جديرة بالثقة.

إن مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري يدركون بشكل مستمر رسالة املهنة، و قيمها ،و مبادئها 

ومسؤولية  بأمانة  يتصرفون  أنهم  كما  معهم.  تتفق  بطريقة  والتدريب  السلوكية  معاييرها  و 

ويقومون بتعزيز التطبيقات السلوكية على جزء من املنظمات التي ينتسبون إليها.

القيمة : اجلدارة و األهلية

نطاق  ضمن  مهامهم  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  ميارس  السلوكي:  املبدأ   -

معرفتهم  زيادة  على  بإستمرار  يجهدون  كما  املهنية.  خبراتهم  ويعززون  ويطورون  اختصاصهم 

املهنية ومهاراتهم وذلك ليقوموا بتطبيقها في التدريب. كما عليهم أن يطمحوا للمساهمة 

في القاعدة املعرفية للمهنة.
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2.3 املعايير السلوكية:

العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  جلميع  املهنية  للنشاطات  املالئمة  املهنية  املعايير  يلي  فيما 

األسري، حيث تأخذ هذه املعايير باإلعتبار.

1. مسؤوليات مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري األخالقية جتاه متلقي اخلدمة.

2. مسؤوليات مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري السلوكية جتاه الزمالء.

3. مسؤوليات مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري السلوكية في أماكن التدريب.

4. مسؤوليات مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري السلوكية جتاه مهنة العمل االجتماعي.

اجملتمعية  الشريحة  جتاه  السلوكية  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  مسؤوليات   .5

األوسع.

هذا، وتعتبر بعض املعايير التالية إرشادات ملزمة للسلوك املهني، والبعض اآلخر تعتبر طموحة. 

املعنيني  قبل  من  ممارسته  تتم  مهني  إلى حكم  يستند  ألنه  إلزامي،  معيار  لكل  املدى  يعتبر  و 

مبراجعة املعايير السلوكية لإلنتهاكات املزعومة.

متلقي  جتاه  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  ملقدمي  األخالقية   املسؤوليات   .1
اخلدمة.

1.1 اإللتزامات جتاه متلقي اخلدمة.

رفاهية متلقي  لتعزيز  األسري هي  العنف  اخلدمات حلاالت  االساسية مقدمي  املسؤولية  تعتبر 

اخلدمة. وبشكل عام، فإن إهتمامات متلقي اخلدمة هي اساسية. لذلك، فإن مسؤوليتهم مقدمي 

اخلدمات حلاالت العنف األسرياجتاه الشريحة األوسع من اجملتمع أو اجتاه التزامات تشريعية محددة، 

ميكن أن حتل في مناسبات خاصة محل الوالء اخلاص مبتلقي اخلدمة، لذا، يجب على متلقي اخلدمة 

أن يتم اسداء النصح لهم )تتضمن األمثلة عندما يتم الطلب منهم قانونيا اعداد تقرير بأن أحد 

متلقي اخلدمة قد قام باالساءة إلى معاملة طفل أو قام بالتهديد بتعذيب نفسه أو آخرين(.

2.1 تقرير املصير

مصيرهم  بتقرير  اخلدمة  متلقي  حق  األسري   العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  ويشجع  يحترم 

والعمل على مساعدتهم في القيام بجهودهم لتعريف وتوضيح أهدافهم. كما أنه من املمكن 

مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري أن يضعوا حدا حلق متلقي اخلدمة على تقرير مصيرهم 

عند احلكم املهني  لهم، وعند أفعال أو األفعال احملتملة ملتلقي اخلدمة، التي تفرض مخاطر جدية 

وملحوظة و وشيكة عليهم أو على غيرهم.

3.1 املوافقة املسبقة

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري توفير خدمات ملتلقي اخلدمة فقط ضمن احملتوى 

وعليهم  املفعول.  نافذة  املسبقة  املوافقة  على  اللزوم،و  املهنية،عند  العالقات  على  املبني 
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إستخدام لغة صحيحة وواضحة ومفهومة إلعالم  متلقي  اخلدمة عن هدف اخلدمات، و األخطار 

املوافقة،  أو سحب  رفض  في  اخلدمة  متلقي  وحق  املنطقية،  والبدائل  وحدودها،  بها،  املتعلقة 

واإلطار الزمني الذي يغطي هذه املوافقة. وعليهم أيضاً اتاحة فرصة للموكلني متلقي اخلدمات 

لإلستفسارات.

ب . في احلاالت التي يكون فيها متلقو اخلدمات أميني أو يواجهون صعوبة في فهم اللغة األولية 

املستخدمة في مواضع التدريب، فإنه على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري أخذ خطوات 

للتأكيد على إفهامهم مبا يلزم،وهذا يتضمن تزويدهم بالقيام بشرح لفظي تفصيلي أو القيام 

بترتيب موعد مع مفسر أو مترجم مؤهل عند اللزوم.

ت . في حاالت عدم قدرة متلقي اخلدمة على إعطاء موافقة مسبقة، فإن على مقدمي اخلدمات 

بذلك  وإعالمهم  ثالث،  طرف  من  إذن  أخذ  طريق  عن  مصاحلهم  حماية  األسري  العنف  حلاالت 

مبا يتفق مع مستوى فهمهم. و في مثل هذه احلاالت، فإن على   العمل للتأكيد على الطرف 

الثالث بأن يتصرف بشكل يتفق مع رغبات و مصالح متلقي اخلدمة منهم. وكذلك عليهم  أخذ 

خطوات منطقية لتعزيز قدرة متلقي اخلدمة إلعطاء املوافقة املسبقة.

ث . في حالة إستالم متلقي اخلدمة اخلدمات بطرق غير تطوعية، فعلى مقدمي اخلدمات حلاالت 

اخلدمات وعن مدى حقهم في رفض هذه  املعلومات حول طبيعة ومدى  تزويد  األسري  العنف 

اخلدمات.

ج . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري أخذ املوافقة املسبقة من قبل متلقي اخلدمات 

قبل التسجيل الصوتي أو املصورة  أو السماح مبراقبة اخلدمات للمتلقني من قبل طرف ثالث.

4.1 اجلدارة و األهلية 

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري توفير خدمات و متثيل أنفسهم كمختصني  فقط 

و  لإلستشارات،  استالمهم  و   ، و مؤهالتهم   ، اجازاتهم  ،و  تدريبهم  و   ، تعليمهم  ضمن حدود 

خبراتهم  اإلشرافية ، أوغيرها من خبراتهم املهنية.

عن  أو  موضوعية  مجاالت  في  خدمات  توفير  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ب . 

بالنسبة لهم، و ذلك فقط بعد انخراطهم  أو مناهج جديدة  طريق إستخدام أساليب تدخل 

في دراسة مناسبة، و تدريب، وإستشارة، و إشراف من قبل أشخاص أكفياء في هذه املداخالت 

أو األساليب.

ت . عندما يتم التعرف بشكل عام على معايير غير موجودة تتالءم مع مجال حديث  للتدريب، 

فعلى مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري ممارسة البت باألمور بدقة و حذر واتخاذ خطوات 

للتأكيد على  اإلشراف(  أو  اإلستشارة،  التدريب،  البحث،  املناسب،  التعليم  )تتضمن  مسؤولة  

اجلدارة و األهلية في العمل وحلماية موكيلهم من األذى.
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5.1 األهلية الثقافية والتنوع اإلجتماعي

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري فهم الثقافة ووظائفها في السلوك اإلنساني 

واإلجتماعي، ليتعرفوا على مواطن القوة املوجودة في جميع الثقافات.

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري معرفة اخللفية الثقافية ملتلقي اخلدمة  ليكونوا 

قادرين على إثبات األهلية في توفيراخلدمات التي تكون حساسة بالنسبة لثقافاتهم واإلختالفات 

بني الناس واجملموعات الثقافية.

ت . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري التعلم والبحث لفهم طبيعة التباين اإلجتماعي 

والعمر،   ، والهوية  واجلندر،  واجلنس،  واللون،  واألصل،  األثنية،  باخللفية  يتعلق  فيما  واإلضطهاد 

واحلالة اإلجتماعية، واإلعتقاد السياسي، والدين واحلالة العقلية أو اإلعاقة اجلسدية.

6.1 التعارض في املصالح

التي تتدخل في  العنف األسري احلذر وجتنب صراعات املصالح  أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت 

تبرز  النزيه، لذلك عليهم إعالم متلقي اخلدمات عندما  ممارسة حرية التصرف  املهني واحلكم 

صراعات حقيقية أو محتملة حول املصالح و أخذ خطوات منطقية حلل هذه املسائل بطريقة 

أن  املمكن  من  احلاالت،  بعض  في  و  ممكن.  أقصى حد  إلى  وحتميها  أساسية  جتعل مصاحلهم  

تتطلب حماية متلقي اخلدمة إنهاء العالقة املهنية مبا يتناسب معهم.

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم االستفادة غير املنصفة ألي عالقة مهنية 

أو إستغالل اآلخرين ملصالح شخصية، دينية، سياسية، أو لغايات أبعد.

متعددة  أو  مزدوجة  في عالقات  اإلرتباط  عدم  األسري  العنف  اخلدمات حلاالت  على مقدمي  ت . 

مع متلقي اخلدمة حاليا أو سابقني تعرضوا خلطر اإلستغالل وإمكانية األذى. و في حاالت وجود 

العنف األسري أخذ  أو متعددة ال ميكن جتنبها، فعلى مقدمي اخلدمات حلاالت  عالقات مزدوجة 

حساسة  ثقافية  حدود  وضع  عن  مسؤولون  ألنهم   ، اخلدمة  متلقي  حلماية  الالزمة  اخلطوات 

العنف  خدمات  عامل  يرتبط  عندما  املزدوجة  أو  الثنائية  العالقات  حتدث   ( وواضحة  ومالئمة 

ان  العملي- و من املمكن  أو   ، املهني، اإلجتماعي  بأكثر من عالقة سواء على الصعيد  األسري 

حتدث العالقات الثنائية أو املزدوجة بشكل متزامن أو متتابع.

عندما يقوم  مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري بتقدمي خدمات لشخصني أو أكثر مرتبطني 

بعالقات مع بعضهم البعض )على سبيل املثال كأزواج أو أفراد من األسرة (، فعليهم  االستيضاح 

من جميع األطراف الذين ميكن أن يكونوا من متلقي اخلدمة، وتوضيح طبيعة إلتزاماتهم املهنية جتاه 

مختلف االشخاص الذين يتلقون خدمات منهم. لذلك، فإن على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف 

األسريالذين يتوقعون تعارضا في املصالح بني األفراد الذين يتلقون اخلدمات أو الذين يتوقعون أن 

لديهم ما ينجزونه في األدوار احملتمل تعارضها ) على سبيل املثال، عند سؤال العامل اإلجتماعي 
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ليشهد تنفيذ الوصاية لطفل أو إجراء معامالت الطالق ملتلقي اخلدمة(، عليهم توضيح أدوارهم 

مع كل األطراف وأخذ اإلجراء املناسب للتقليل من أي تعارض في املصالح.

7.1 اخلصوصية و السرية

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري إحترام حق خصوصية متلقي اخلدمة منهم. فعلى 

مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم طلب املعلومات اخلاصة منهم ،ما لم تكن أساسية 

املعلومات اخلاصة مشتركة  البحث. وعندما تصبح  أو  العمل  أو إلجراء تقييم  لتوفير اخلدمات 

يجب عندئذ تطبيق معايير السرية.

ب . من املمكن أن يكشف مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عن سرية املعلومات مبا يتالئم 

مع موافقة نافذة املفعول من متلقي اخلدمة منهم أو تفويض شخص قانونياً إلصدار املوافقة 

بالنيابة عنه.

التي  املعلومات  جميع  سرية  على  احلفاظ  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ت . 

التوقعات  فإن  إجبارية.  أسباب مهنية  وجود  إال عند  املهنية،  اخلدمة  احلصول عليها خالل  يتم 

العامة، بأن مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري سيبقون على سرية املعلومات التي ال يتم 

واملتوقع واجلدي  الوشيك  األذى  و ذلك ملنع  إال عندما يكون الكشف عنها ضرورياً،  إستخدامها 

على متلقي اخلدمة أو على أي شخص آخر يتم حتديده. و في جميع احلاالت على مقدمي اخلدمات 

حلاالت العنف األسري كشف احلد األدنى من املعلومات السرية الضرورية لتحقيق الهدف املراد: 

بإستثناء املعلومة التي يكون كشف املعلومة مرتبط بشكل مباشر بالهدف الذي ألجله يتم 

إجراء الكشف له.

ث . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري إعالم  متلقي، ألقصى حد ممكن، حول كشف 

املعلومات السرية والنتائج املتوقعة، و ذلك عندما يكون مجدياً قبل إجراء كشف املعلومات. و 

يتم تطبيق هذا النوع من الكشف عندما يتطلب الكشف عن املعلومات السرية على أساس 

متطلبات قانونية أو موافقة املوكل.

ج . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري مناقشة متلقي اخلدمة واألطراف املهتمة األخرى 

عن طبيعة سرية وحدود حق متلقي اخلدمة للسرية. كما عليهم مراجعتهم حول الظروف التي 

ميكن أن تطلب فيها املعلومات السرية وعندما يكون من املمكن احلاجة لكشفها قانونياً. لذا، 

يجب أن يتم إجراء هذه املناقشة في أقرب فرصة ممكنة في العالقة ما بينهم  و متلقي اخلدمة ، 

وحيثما تكون ضرورية خالل مسار العالقة.

فإن  للعائالت،  استشارية  بتوفير خدمات  األسري  العنف  اخلدمات حلاالت  قيام مقدمي  عند  ح . 

عليهم البحث على اتفاق بني جميع األطراف ذات العالقة و املهمة بحق األفراد بالسرية، واإللتزام 
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للحفاظ على سرية املعلومات التي أصبحت مشتركة مع اآلخرين. كما عليهم إعالم املشاركني 

باالستشارات األسرية بأن مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسريال يستطيعون إعطاء الضمان 

بأن جميع املشاركني ملتزمون مبثل هذه االتفاقية.

خ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري إعالم متلقي اخلدمة املعنيني باستشارات العامل 

السرية  املعلومات  املعنية بكشف  الوكالة  العمل، وسياسة  و أصحاب   ، األسرية  اإلجتماعي 

أمام األطراف املعنيني باملشورة.

د . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم مناقشة املعلومات السرية في أي مكان، 

ما لم يتم التأكد من اخلصوصية. وعليهم عدم مناقشة هذه املعلومات في األماكن العامة أو 

شبه العامة كالقاعات، و غرف اإلنتظار، و املصاعد واملطاعم.

اإلجراءات  خالل  اخلدمة  متلقي  سرية  حماية  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ذ . 

القانونية حلدود ما يسمح به القانون. وفي حال طلب محكمة أو أي هيئة أخرى مفوضة قانونياً 

من مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري بالكشف عن معلومات سرية او مميزة دون احلصول 

على موافقة من متلقي اخلدمة ، و تؤدي إلى احلاق األذى بهم، فإن على مقدمي اخلدمات حلاالت 

العنف األسري  دعوة احملكمة  بسحب طلبها أو حتديد الطلب ليصبح في أضيق نطاق ممكن أو 

حفظ السجالت مختومة ال يسمح باإلطالع العام عليها.

يقومون  عندما  اخلدمة  متلقي  سرية  حماية  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ر . 

باالستجابة لطلب أحد األشخاص من الوسط اإلعالمي له.

ز . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري حماية سرية ملفات متلقي اخلدمة منهم اخلطية 

وإاللكترونية و أي معلومات حساسة أخرى. كما عليهم أخذ خطوات مناسبة للتأكيد على  أن  

سجالت متلقي اخلدمة محفوظة في أماكن آمنة وأنه ال يسمح لآلخرين اإلطالع عليها من غير 

املفوضيني بذلك.

سرية  على  واحلفاظ  للتأكد  احلذر  توخى  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  س . 

وأجهزة  اإللكتروني،  البريد  احلاسوب،  أخرى من خالل إستخدام  أطراف  إلى  املنقولة  املعلومات 

الفاكس والهاتف واجهزة الرد الهاتفي أو غيرها من الوسائل احلاسوبية واإللكترونية. كما يجب 

جتنب أي كشف وتوضيح معلومات ما  امكن ذلك.

اخلدمة  متلقي  بسجالت  التصرف  او  حتويل  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ش . 

بطريقة حتمي سريتهم بشكل يتفق مع األحكام الدولية للسجالت وترخيص  املهن.

ص . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري توخي احلذر الالزم حلماية سرية متلقي اخلدمة 
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في حال إنتهاء عمل أوعدم قدرة أو موت  مقدم اخلدمة.

ض . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم كشف وتوضيح املعلومات عند مناقشة 

متلقي اخلدمة أهداف التعليم أو التدريب، و ما لم يوافق متلقي اخلدمة على كشف املعلومات 

السرية.

ط . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم كشف أو توضيح املعلومات عند مناقشة 

متلقي اخلدمة مع املستشارين، ما لم يوافق متلقي اخلدمة على كشف املعلومات السرية أو 

عندما يكون هنالك ضرورة قصوى للكشف عنها.

ظ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري حماية سرية متلقي اخلدمة عند الوفاة مبا يتوافق 

مع املعايير السابقة.

8.1 الوصول للسجالت

املعقولة  املتاحة  بالسبل  اخلدمة  توفير متلقي  العنف األسري  اخلدمات حلاالت  أ . على مقدمي 

للوصول للسجالت اخلاصة بهم. كما على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري  الذين يخشون 

، املساعدة في  أو أذى لهم  من أن وصول متلقي اخلدمة للسجالت قد يسبب عدم فهم جدي 

تفسير السجالت و التشاور معهم فيما يتعلق بالسجالت. كما عليهم حتديد وصول متلقي 

اخلدمة للسجالت، أو جلزء منها، فقط في  الظروف اإلستثنائية عند حصول ظرف طارىء، فإن 

مثل هذا الوصول للسجالت قد يؤدي إلى أذى جدي لهم. و في حال رفض طلب متلقي اخلدمة 

للحصول على املعلومات ، تبيان األسباب التي حتول دون إعطائه كل املعلومات أو جزء منها، و في 

هذه احلالة يجب توثيق ذلك في ملفاتهم. 

ب . عند اتاحة الفرصة ملتلقي اخلدمة للوصول إلى سجالتهم، فإن على مقدمي اخلدمات حلاالت 

العنف األسري أخذ اخلطوات حلماية سرية األفراد اآلخرين الذين يتم  تعريفهم و توضيحهم في 

هذه السجالت.

9.1 العالقات اجلنسية:

التورط في أي عالقات   أ. مقدمو اخلدمة الذين يتعاملو مع حاالت العنف األسري ال يجوز لهم 

جنسية مع احلاالت الذين يتعاملون معهم.

تالقي  أو  جنسية  نشاطات  في  التورط  عدم  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على   ب. 

جنسي مع أي من أقارب متلقي اخلدمة أو شخص قريب جداً على احلالة ألن ذلك سيكون له تأثير 

سلبي على احلالة، قد يسبب له األذى و قد يصبح من الصعب ملقدمي اخلدمة و متلقي اخلدمة 

أن يحافظون على عالقة مهنية.
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 ج. ال يجوز ملقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري أن يتورطون بأعمال جنسية مع حالة سابقة 

ألن ذلك قد يسبب أذى ملتلقي اخلدمة. 

 د. ال يجوز مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري تقدمي خدمات ألي شخص سبق أن كان بينهم 

عالقة جنسية ألنه من املمكن أن يسبب األذى للشخص و يصبح من الصعب ملقدمي اخلدمة 

ومتلقي اخلدمة أن يحافظون على عالقة مهنية بينهم.

10.1 التحرش اجلنسي 

حيث  اخلدمات،  متلقي  مع  جنسياً  التحرش  عدم  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على 

مرغوبة،  جنسية  وطلبات  اجلنسية  واملالمسة  اجلنسي  االستعراض  اجلنسي  التحرش  يشمل 

وإتصاالت لفظية أو جسدية أخرى ذات إيحاءات )أو طبيعة ( جنسية.

11.1 االحتكاك اجلسدي أو التفاعل اجلسدي/ أو االتصال اجلسدي

على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم التواصل البدني املباشر) كاإلحتضان، أو معانقة 

متلقي اخلدمة( مع متلقي اخلدمة حيث يكون هنالك احتمال حصول أذى نفسي لهؤالء املتلقني 

نتيجة لهذا التواصل. كما أن العاملني املرتبطني بتواصل جسدي مباشر مع األفراد من متلقي 

اخلدمة مسؤولون عن وضع حدود واضحة ومناسبة وحساسة ثقافيا، تغطي مثل هذا النوع من 

االحتكاك اجلسدي. 

12.1 اللغة املسيئة

ضمن  سوقية  أو  وضيعة  لغة  إستخدام  عدم  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على 

اإلتصاالت اخلطية أو اللفظية مع متلقي اخلدمات، كما عليهم إستخدام لغة دقيقة وراقية في 

جميع إتصاالتهم مع متلقي اخلدمة أو ذات عالقة بهم.

13.1 متلقو اخلدمة الذين يفتقرون للقدرة على إتخاذ قرار

عندما يتصرف مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري بالنيابة عن متلقي اخلدمة الذين يفتقرون 

للقدرة على إتخاذ قرار ، فعليهم  أخذ اخلطوات املناسبة حلماية مصالح وحقوق هؤالء األفراد من 

متلقي اخلدمة.

14.1 انقطاع اخلدمات 

يتطلب من مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عمل جهود معقولة للتأكيد على إستمرارية 

إعادة  و   ، التوفر  عوامل كعدم  جراء  اخلدمات  انقطاع  فيها  يتم  التي  احلالة  في  ذلك  و  اخلدمات 

التخصيص ،  و املرض ، و العجز أو املوت .
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15.1 إنهاء اخلدمات

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري انهاء اخلدمات ملتلقي اخلدمة والعالقات املهنية، 

و ذلك عندما ال يكون هنالك حاجة لفترة أطول لتقدمي مثل هذه اخلدمات و العالقات أو خلدمة 

أطول الحتياجات و إهتمامات  متلقي اخلدمات .

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري أخذ خطوات معقولة لتجنب استغناء متلقي 

اخلدمة عنهم، على الرغم من إستمرار حاجتهم املاسة خلدمتهم . كما عليهم فقط  التراجع 

عن االندفاع في تقدمي  خدماتهم حتت الظروف غير اإلعتيادية، و إعطاء العناية املتأنية جلميع 

العوامل في هذه احلالة و أخذ احليطة لتقليل اآلثار السلبية املمكن حدوثها . كذلك على مقدمي 

اخلدمات حلاالت العنف األسري املساعدة في إعداد الترتيبات املناسبة الستمرار اخلدمات عندما 

تكون ضرورية .

ت . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم إنهاء خدماتهم ملتابعة العالقات اإلجتماعية 

و املالية و اجلنسية مع  متلقي اخلدمة .

عن  اخلدمات  انقطاع   أو  إنهاء  يتوقعون  لذين  األسريا  العنف  اخلدمات حلاالت  على مقدمي  ث . 

متلقي اخلدمات، إنذار متلقي اخلدمة بذلك فوراً، و البحث عن حتويل و إحالة و إستمرار اخلدمات 

و فقاً حلاجاتهم. 

ج . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري الذين ينوون ترك عملهم إعالم متلقي اخلدمة عن 

اخليارات املناسبة إلستمرار اخلدمات و الفوائد و اخملاطر لهذه اخليارات .

2. املسؤوليات األخالقية ملقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري جتاه الزمالء 
1.2  اإلحترام 

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري معاملة الزمالء باحترام و اإلعالن بدقة و عدالة عن 

املؤهالت وو جهات النظر و إلتزامات الزمالء.

للزمالء ضمن  املبرر  غير  السلبي  النقد  األسري جتنب  العنف  اخلدمات حلاالت  على مقدمي  ب . 

اتصاالتهم مع متلقي اخلدمة أو مع املهنيني اآلخرين، حيث ميكن لهذا النقد السلبي أن  يشير 

إلى مالحظات مهينة ملستوى كفاءة الزمالء أو لسمات شخصية كالعرق ، و األصل، و القومية 

، و اللون ، و اجلنس و الهوية اجلندرية ، و العمر و احلالة الزواجية و املعتقد السياسي و الدين ، و 

اإلعاقة العقلية أو اجلسدية .

العمل  في  العاملني  مالئهم  ز  مع  التعاون  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ت . 

متلقي  خدمة   إلى  التعاون  هذا  مثل  يؤدي  عندما  األخرى  املهن  في  الزمالء  مع  أو  االجتماعي 

اخلدمة بشكل جيد.
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2.2 الثقة            

إلى  املشتركة  السرية  املعلومات  سرية  احترام  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على 

جانب الزمالء في سياق عالقاتهم و معامالتهم املهنية.كما عليهم التأكد بأن الزمالء يفهمون 

التزاماتهم و ذلك الحترام السرية و أية توقعات ذات عالقة .

3.2 التعاون اإلنضباطي متعدد اجملاالت

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري األعضاء في الفريق املتعدد االختصاصات املشاركة 

االعتماد على  و ذلك من خالل  رفاهية متلقي اخلدمة  تؤثر على  التي  القرارات  املساهمة في  و 

وجهات النظر و القيم و اخلبرات  لتقدمي اخلدمة. كما يجب حتديد اإللتزامات املهنية و السلوكية 

بوضوح لهذا الفريق على كل من املستوى الكلي و مستوى أعضائه األفراد.

اخالقية  مخاوف  يثير  الفريق  قرار  الذي  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ب . 

لديهم،محاولة حل اخلالفات من خالل قنوات مناسبة. أما إذا لم يتم حل هذه اخلالفات، فإن على 

مع  يتفق  مبا  اخملاوف  هذه  ملعاجلة  أخرى  وسائل  سلوك  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي 

رفاهية متلقي اخلدمة.

4.2  النزاعات مع الزمالء       

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم االستفادة من أي نزاع  يحدث بني زميل له 

وصاحب عمل للحصول على موقف أو خالف ذلك من شأنه أن يعزز مصالح مقدمي اخلدمات 

حلاالت العنف األسري اخلاصة.

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم استغالل متلقي اخلدمة في نزاعاتهم مع 

الزمالء أو اشراكهم في أي مناقشات وصراعات غير مناسبة بني مقدمي اخلدمات حلاالت العنف 

األسري وبني زمالئهم.

5.2  اإلستشارة      

الزمالء  العنف األسري السعي للحصول على مشورة و نصح  أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت 

وذلك دوما عندما تكون مثل هذه اإلستشارة هي ضمن املصالح األفضل ملتلقي اخلدمة.

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري إبقاء أنفسهم على إطالع حول مجاالت خبرات و 

كفاءات الزمالء. كما عليهم السعي ألخذ املشورة فقط من الزمالء الذين يبدون معرفة، و خبرة، 

و كفاءة تتعلق مبوضوع االستشارة. 

ت . عند التشاور مع الزمالء حول متلقي اخلدمة، فعلى مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري 

الكشف عن أقل قدر ممكن من  املعلومات الضرورية و ذلك لتحقيق  أهداف هذه املشاورات.
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6.2  اإلحالة للحصول على اخلدمات

وذلك  آخرين  إلى مهنيني  اخلدمة  إحالة متلقي  األسري  العنف  اخلدمات حلاالت  أ . على مقدمي 

اخلدمات  متلقي  خدمة  في  لوضعها  املهنيني   هؤالء  وخبرة  ملعرفة  حاجة  هناك  يكون  عندما 

بشكل كامل، أو عندما يعتقد مقدمو اخلدمات بأنهم غير مؤثرين أو يحرزون تقدماً ملحوظاً مع 

متلقي اخلدمات، وأن هنالك حاجة ماسة خلدمة إضافية.

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري الذين يحيلون متلقي اخلدمات منهم إلى مهنيني 

آخرين إتخاذ خطوات مناسبة لتسيهل نقل منظم للمسؤولية. كما إن على مقدمي اخلدمات 

أخذ  وبعد  آخرين،  مهنيني  إلى  منهم   اخلدمات  متلقي  يحيلون  الذين   ، األسري  العنف  حلاالت 

موافقتهم، ، العمل على كشف جميع املعلومات للمزودي اخلدمة اجلدد.

نقدية  دفعة  أي  إستالم  أو  إعطاء  األسري  من  العنف  اخلدمات حلاالت  ت . يحظر على مقدمي 

)أجرة( عند أي إحالة وذلك عندما ال يتم تقدمي أي خدمة مهنية  من قبلهم.

7.2 التحرش اجلنسي

يحظر على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري التحرش جنسياً مبرؤوسيهم وطالبهم واملتدربني 

واملالمسة  اجلنسي  االستعراض  اجلنسي  التحرش  ويشمل  العمل،  في  زمالئهم  مع  أو  لديهم 

اجلنسية وطلبات جنسية وإتصاالت لفظية أو جسدية أخرى ذات إيحاءات جنسية.

8.2 نقاط ضعف الزمالء

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري الذين لديهم معرفة مباشرة بضعف زميل لهم  

من مقدمي اخلدمات تعود إلى مشاكل شخصية، ومشكلة إجتماعية نفسية، وتعاطي اخملدرات، 

أو صعوبات صحية نفسية و التي  تتداخل مع فعالية ممارسته لعمله ،التشاور مع هذا الزميل، 

عندما يكون هذا التشاور مجدياً، و ذلك ملساعدته في إتخاذ اإلجراءات العالجية.

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري الذين يعتقدون بأن ضعف الزميل من من مقدمي 

اخلدمات  يتداخل مع فعالية ممارسة عمله، وعند عدم أخذ هذا الزميل اخلطوات الكافية لتصويب 

ضعفه، أخذ إجراءات من خالل القنوات املناسبة  التي انشئت من قبل أرباب العمل، والوكاالت،  

والهيئات التنظيمية وهيئات الترخيص واملنظمات املهنية األخرى. 

9.2 ضعف مقدرة  الزمالء

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري الذين لديهم معرفة مباشرة بضعف كفاءة أحد 

الزمالء من مقدمي اخلدمات التشاور معه عندما يكون ذلك مجدياً و العمل على مساعدته في 

إتخاذ اإلجراءات العالجية.

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري الذي يعتقد بضعف قدرة زميلهم من مقدمي 
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اخلدمات، وال يقوم يإتخاذ اإلجراءات الكافية لتصويب عدم أهليته، أخذ اإلجراء الالزم من خالل 

القنوات املؤسسية املناسبة التي أنشئت من قبل أصحاب العمل واملؤسسات وهيئات الترخيص 

و التنظيم واملنظمات املهنية األخرى.

10.2 السلوك غير األخالقي للزمالء

وكشف  ومنع  إلعاقة  الكافية  اإلجراءات  أخذ  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  أ . 

وتصويب السلوك الالأخالقي للزميل.

السياسات  حول  اإلطالع  واسعي  يكونوا  أن  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ب . 

واإلجراءات التي يتم تأسيسها ملعاجلة اخملاوف املترتبة عن سلوك الزمالء ال اخالقي. كما عليهم 

تشمل  التي  األخالقية،  الشكاوي  ملعاجلة  الوطنية  باإلجراءات  دراية   و  علم  على  يكونوا  أن 

السياسات واإلجراءات التي تقوم بها هيئات الترخيص والتنظيم وأصحاب العمل واملؤسسات 

واملنظمات املهنية األخرى.

ت . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري الذين يعتقدون بأن زميلهم من مقدمي اخلدمات 

قد تصرف بشكل ال أخالقي ،البحث عن قرار من خالل مناقشة مخاوفهم مع هذا الزميل وذلك 

عندما يكون إجراء ذلك مجدياً وعندما تكون مناقشة ذلك على األرجح بناءة و منتجة.

ث . كذلك، على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري ، عند الضرورة الذين يعتقدون بأن هذا 

الزميل يتصرف بشكل ال أخالقي، أخذ اإلجراء من خالل القنوات الرسمية املناسبة ) على نحو 

اإلتصال بالهيئة التنظيمية، و جلنة حتقيق مناسبة، أو جلان مهنية أخالقية أخرى(.

إتهامهم  الذين يتم  الزمالء  الدفاع ومساعدة  العنف األسري  ج . على مقدمي اخلدمات حلاالت 

باطالً بسلوك ال أخالقي.

3. املسؤوليات ملقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري في أماكن العمل
1.3 اإلشراف واإلستشارة

أن  أواإلستشارة  اإلشراف  العاملني في مجالي  األسري  العنف  اخلدمات حلاالت  أ . على مقدمي 

يكون لديهم املعرفة واملهارة الضروريتني لإلشراف والتشاور بشكل مناسب، كما عليهم العمل 

فقط ضمن مجاالت معرفتهم وكفاءتهم.

أواإلستشارة  اإلشراف  مجالي  في  يعملون   الذين  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  ب . 

مسؤولون عن ضبط حدود واضحة ومناسبة وذات حدود ثقافية حساسية.

ت . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري أن ال ينشغلوا بأية عالقات مزدوجة أو متعددة مع 

األشخاص املشرفني عليهم ألن ذلك يشكل خطر إستغالل أو أذى محتمل لهؤالء األشخاص.
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ث . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري العاملني في مجال اإلشراف تقييم أداء األشخاص 

املشرف عليهم وذلك بطريقة عادلة ومحترمة.

2.3 التعليم والتدريب

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري العاملني كمربيني، ومعلمني للطالب في مجال 

محدد، أو مدربني توفير التعليمات فقط ضمن مجاالت معرفتهم وخبراتهم، وتوفير التعليمات 

املبنية على املعلومات واملعرفة األحدث املتوفرة في مجال مهنتهم.

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري العاملني كمربني، أو كمعلمني للطالب في مجال 

محدد، تقييم أداء طالبهم بطريقة عادلة ومحترمة.

ت . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري العاملني كمربني، أو كمعلمني للطالب في مجال 

محدد، عدم اإلنشغال بأي عالقة مزدوجة أو متعددة مع طالبهم، حيث من املمكن أن تشكل 

خطر إستغالل أو أذى محتمل على هؤالء الطلبة. كما أنهم   مسؤولون عن إعداد حدود واضحة 

ومناسبة وذات حدود ثقافيةحساسة.

3.3 تقييم األداء

  على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري املسؤولني عن تقييم أداء اآلخرين تأدية مثل هذه 

املسؤولية بطريقة عادلة ومعتبرة وعلى أساس معايير مت وضعها بوضوح.

4.3 سجالت متلقي اخلدمات

أن عملية  للتأكيد على  العنف األسري أخذ خطوات معقولة  أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت 

التوثيق في السجالت دقيقة وتعكس اخلدمات التي يتم توفيرها.

املناسب في  الوقت  توثيق كاف وفي  العنف األسري  تضمني  ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت 

متلقي  للموكلني  توفيرها  إستمرارية  على  وللتأكيد  اخلدمات  تسليم  لتسهيل  وذلك  امللفات 

اخلدمة مستقبالً.

ت . يجب أن تعمل عملية توثيق مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري على حماية سرية متلقي 

التي  املعلومات  أن يشمل فقط  ومناسباً، كما يجب  الذي يكون فيه ممكناً  املدى  إلى  اخلدمات 

تكون بشكل مباشر مناسبة مع تسليم اخلدمات.

ث . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري تخزين امللفات مجرد إنتهاء اخلدمات وذلك لضمان 

وسيلة مستقبلية معقولة للرجوع إليها. كما يجب أن يتم حفظ امللفات لعدد من السنوات 

املطلوبة من قبل مؤسسات الدولة أو من خالل العقود ذات الصلة.
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5.3 اإلدارة

أ . على إداريي  املؤسسات مقدمة اخلدمة  دعوة موارد كافية ضمن و خارج مؤسساتهم لتلبية 

حاجات متلقي اخلدمة. 

ب . كذلك، على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري الدعوة إلجراءات تخصيص املوراد لتكون 

متاحة وعادلة. وعندما ال تتم تلبية إحتياجات متلقي اخلدمة، فإنه ال بد من حتديد اإلجراءات غير 

التمييزية واملبنية على مفاهيم تطبيقية مالئمة و ثابتة. 

ت . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري اإلداريني أخذ خطوات معقولة لضمان بأن تكون 

موارد املؤسسة أو التنظيمية متوفرة ألعداد كادر إشراف مناسب.

ث . على إداريي  مقدمي اخلدمات أخذ خطوات معقولة لضمان أن تكون بيئة العمل بالنسبة 

خطوات  أخذ  عليهم  أن  كما  السلوكي.  الدليل  مع  االلتزام  تشجع  و  مع  متسقة  للمعنيني 

معقولة حلذف أية شروط في منظماتهم تؤدي إلى أحداث عنف و تتداخل مع ، أو ال حتبذ االلتزام 

بهذا الدليل.

6.3 التعليم املستمر و تنمية قدرات الكوادر

أو  ترتب الستمرارالتعليم  إدارّي  مقدمي اخلدمات واملشرفني أخذ خطوات معقولة لتوفر  على 

وتطوير الكادر لكافة العاملني املسؤولني عنهم. كذلك يجب توجيه استمرار التعليم وتنمية 

قدرات الكادر نحو املعرفة السائدة و التطورات املستجدة ذات العالقة مبمارسة العمل اإلجتماعي 

واملبادىء األخالقية.

7.3 اإللتزامات جتاه أصحاب العمل

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري احلفاظ على اإللتزامات املعدة ألصحاب العمل 

ومؤسسات التشغيل.

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري العمل على تطوير سياسات وإجراءات مؤسسات 

التشغيل، باإلضافة إلى تطوير فعالية وكفاءة خدماتها.

ت . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري أخذ خطوات معقولة لضمان ان أصحاب العمل  

مدركون بأن اإللتزامات السلوكية للعاملني في خدمات العنف األسري كما هي واردة في هذا 

الدليل ومضامني هذه اإللتزامات اخلاصة مبمارسة العمل اإلجتماعي.

ث . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم إقرار سياسات وإجراءات وأنظمة واألوامر 

اإلدارية ملؤسسات اإلستخدام للتدخل مبمارساتها السلوكية  لتقدمي اخلدمات. كذلك، عليهم 

أخذ خطوات معقولة لضمان بأن ممارسات مؤسسات اإلستخدام متفقة مع هذا الدليل.

ج . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري التصرف ملنع وإنهاء التمييز في تعيينات عمل 
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مؤسسات اإلستخدام و في سياسات و تطبيقات إستخدامها. 

ح . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسرياملوافقة على إستخدام أو ترتيب عمليات تنسيب 

مجال الطالب فقط في املنظمات التي تقوم بتدريب املمارسات الشخصية العادلة.

ملوارد مؤسساتهم  عادلني  قيمني  يكونوا  بأن  األسري  العنف  اخلدمات حلاالت  على مقدمي  خ . 

التمويل  اختالس  على  تعمل  ال  و  وحكمة  بإقتدار  التمويل  حتفظ  والتي  باإلستخدام  املعنية 

وإستخدامه ألغراض غير مقصودة.

4.املسؤوليات  ملقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري جتاه مهنتهم .
1.4 سالمة املهنة

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري العمل للمحافظة والترويج ملعايير ممارسة عالية 

املستوى.

واملهمة  واملعرفة  واألخالق  القيم  اقرار وتقدمي  العنف األسري  ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت 

للمهنة. كما عليهم حماية وتعزيز وحتسني سالمة املهنة من خالل إجراء دراسة وبحث مناسبني 

ومناقشة فعالة ونقد مسؤول للمهنة.

ت . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري املساهمة بالوقت وخبرات مهنية في النشاطات 

تتضمن  حيث  اإلجتماعي،  العمل  مهنة  وكفاءة  والسالمة  للقيم  إحترام  على  تعمل  التي 

اجملتمع  في  وعروض  التشريعي  والدليل  واخلدمة  واإلستشارة  والبحث  التعليم  األنشطة  هذه 

ومشاركة في مؤسسات العاملني املهنية. 

التعامل  العنف األسري  املساهمة في قاعدة املعرفة  حول  ث . على مقدمي اخلدمات حلاالت 

املهنة ومشاركة  أدبيات  الزمالء في  العنف االسري وتقدمي اخلدمات لها  ومشاركة  مع حاالت 

معرفتهم ضمن اإلجتماعات املهنية واملؤمترات.

غير  املهني  العمل  ممارسة  منع  على  العمل  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ج . 

املصرح واملسموح به.

2.4 التقييم والبحث

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري مراقبة و تدقيق السياسات و تنفيذ البرامج و 

تدخالت املمارسة.

ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري ترويج و تسهيل التقييم و البحث للمساهمة 

في التطوير املعرفي.

احملافظة املستمرة  و  و عناية  بدقة  التفحص  العنف األسري  ت . على مقدمي اخلدمات حلاالت 

الستيعاب املعرفة املستجدة و املناسبة للعمل مع حاالت العنف االسري  و استخدام التقييم 
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بشكل تام و الدليل البحثي في ممارساتهم املهنية.

ث . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري العاملني في التقييم أو البحث األخذ باالعتبار 

التي يتم تطويرها حلماية تقييم و.بحث املشاركني.  كذلك،  النتائج املمكنة، و متابعة األدلة 

فإنه يجب استشارة مجالس املراجعة املؤسسية املناسبة. 

البحث احلصول على  أو  التقييم  املعنيني في  األسري  العنف  اخلدمات حلاالت  ج . على مقدمي 

املوافقة املسبقة خطيا أو تطوعيا من املشاركني، و ذلك عندما يكون مناسبا، و بدون أي حرمان 

حقيقي أو ضمني أو جزاء يترتب عن رفض املشاركة، و بدون أي استمالة غير مشروعة  للمشاركة،  

ومع املراعاة الواجبة لرفاه املشاركني، واخلصوصية، والكرامة. كذلك، يجب أن تتضمن املوافقة 

املسبقة املعلومات حول طبيعة و مدى و مدة املشاركة املطلوبة و كشف مخاطر و و فوائد 

املشاركة في البحث.

على  فإن  مسبقة،  موافقة  إعطاء  على  التقييم   أو  البحث  مشاركي  قدرة  عدم  حال  في  ح . 

مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري إعطاء ايضاحات مناسبة للمشاركني ، و احلصول على 

موافقة مسبقة من املشاركني و فق ما هو متاح لهم،  واحلصول على موافقة خطية من وكيل 

مناسب.

خ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري عدم وضع أو إجراء تقييم أو بحث ال يتم فيها 

استخدام إجراءات املوافقة كاستخدام املراقبة الطبيعية و البحث األرشيفي، و ما لم يتم ايجاد 

مراجعة جدية و مسوؤلة للبحث، تكون مبررة من ناحية البعد التعليمي و التربوي و القيمة 

التطبيقية، و ما لم يكن هنالك اجراءات بديلة ذات تأثير واحد غير مجدية ال تتضمن موافقة 

تنازل.

د . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري إعالم املشاركني حول حقوقهم باالنسحاب من 

التقييم أو البحث في أي و قت دون فرض أية عقوبة عليهم.

ذ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري أخذ خطوات مناسبة للتأكيد على أن املشاركني 

في التقييم و البحث لديهم الوسيلة خلدمات دعم مالئمة.

ر . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري املعنيني في التقييم و البحث حماية املشاركني 

من أي جهد بدني غير مكفول، و أي  مرض نفسي، و أي أذى، أو أي حرمان.

ز . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري املعنيني في تقييم اخلدمات مناقشة املعلومات التي 

يتم جمعها فقط لألغراض املهنية، و فقط مع االشخاص املعنيني مهنيا بهذه املعلومات.

س . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري املعنيني في التقييم أو البحث التأكيد على عدم 

الكشف عن هوية أو سرية املشاركني الذي يتم احلصول منهم على البيانات. كما أن عليهم 
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إعالم املشاركني عن أي حدود للسرية و االجراءات التي سوف تؤخذ ضمانا للسرية، و احلالة التي 

يتم فيها اتالف أي ملفات حتتوي على بيانات البحث.

البحث  نتائج  و  التقييم   تقرير  يعدون  الذين  األسري  العنف  اخلدمات حلاالت  ش . على مقدمي 

حماية سرية املشاركني من خالل حذف املعلومات التوضيحية مالم لم يتم احلصول على موافقة 

مناسبة يتم من خاللها تفويضا بالكشف.

بدقة.  البحث  نتائج  و  التقييم  تقرير  إعداد  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ص . 

كما أنه ليس عليهم تزوير النتائج أو فلسفتها، باالضافة إلى ما يتوجب عليهم ألخذ اخلطوات 

الضرورية لتصويب أي أخطاء يتم اكتشافها في مرحلة الحقة في البيانات التي يتم نشرها و 

ذلك باستخدام أساليب نشر منوذجية.

ض . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري املعنيني في التقييم أو البحث أن يكونوا حذرين، 

و  يتجنبون  صراعات املصالح و العالقات املزدوجة مع املشاركني، كما أن عليهم إعالم املشاركني 

في حال ظهور صراع حقيقي أو محتمل للمصالح، و بالتالي أخذ اخلطوات الضرورية حلل القضية 

بطريقة تأخذ على عاتقها مصالح املشاركني بالدرجة االساسية.

على  زمالئهم  و  طالبهم  و  أنفسهم  تدريب  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ط . 

ممارسات البحث املسوؤل.

5. املسوؤليات األخالقية ملقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري للمجتمع بشكل 
عام

1.5 الرفاه االجتماعي

على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري تشجيع الرفاه االجتماعي العام ابتداء من املستوى 

احمللية إلى املستوى العاملي، و تنمية و تطوير الناس لتشمل مجتمعاتهم و بيئاتهم. كما عليهم 

القيم  تشجيع  و   ، االساسية  البشرية  االحتياجات  لتلبية  مواتية  معيشية  لظروف  الدعوة 

القادرة على حتقيق  املؤسسات  إلى تطوير  و  الثقافية،  و  السياسية  و  االقتصادية  و  االجتماعية 

العدالة االجتماعية.

2.5 املشاركة العامة

على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري اشراك الناس في االطالع على تشكيل  السياسات 

و املؤسسات االجتماعية. 
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3.5  الطوارىء العامة

العامة  للطوارىء  مناسبة  مهنية  خدمات  توفير  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على 

ألقصى حد ممكن.

4.5 العمل االجتماعي و السياسي

أ . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري املعنيني في العمل االجتماعي و السياسي البحث 

عن ضمانات تكفل سبال متساوية للوصول إلى املوارد و اخلدمات و الفرص التي يحتاجون إليها 

في تلبية االحتياجات االنسانية االساسية، و العمل على تطويرها بشكل كامل. كما أن عليهم 

السياسة  في  التغيير  إلحداث  الدعوة  و  املمارسة،  على  السياسي  اجملال  ألثر  واعني  يكونوا  أن 

و  االساسية  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  ألجل  االجتماعية  الظروف  لتحسني  التشريعات  و 

تشجيع العدالة االجتماعية. 

الفرصة  اتاحة  و  العمل على توسيع االختيار  العنف األسري  ب . على مقدمي اخلدمات حلاالت 

جلميع أفراد الشعب، مع ايالء اهتمام خاص للفئات املعرضة للعنف و املعاقني و احملبطني و الذين 

يتم استغاللهم.

التنوع  احترام  إلى  تؤدي  التي  الشروط  تعزيز  األسري  العنف  حلاالت  اخلدمات  مقدمي  على  ت . 

تعزيز  عليهم  كما  بأسره.  العالم  و  الهاشمية  األردنية  اململكة  ضمن  االجتماعي  و  الثقافي 

السياسات و املمارسات التي تبدي االحترام لالختالف، و تدعم توسع املعرفة و املوارد الثقافية، 

للحقوق  احلامية  السياسات  تشجع  و  الثقافي،  التنافس  تظهر  مؤسسات  و  لبرامج  تدعو  و 

والتأكيد على  املساواة و العدالة االجتماعية جلميع أفراد الشعب.

ث . على مقدمي اخلدمات حلاالت العنف األسري العمل على منع و اقصاء السيطرة و االستغالل 

و التمييز املوجه ضد أي شخص أو فئة أو طبقة على أساس فصيلي و عرقي و حسب بلد األصل 

و اللون و اجلنس و اجلندر، أو وفق التعبير و العمر و احلالة الزواجية و االعتقاد السياسي و الدين 

أو االعاقة العقلية و البدنية.


