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المقدمة
تأسس المجلس الوطني لشؤون األسرة بموجب القانون رقم ( )27لعام  2001برئاسة صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل
المعظمة ،ويعمل كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية
والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال األسرة للعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل لألسرة األردنية.
وبرزت الحاجة لوجود المجلس للتعامل مع األسرة على مستوى التخطيط اإلستراتيجي ،ووضع السياسات والبرامج وفق
معايير اجتماعية اقتصادية ونوعية تعمل على وصف وضع األسرة في األردن ،وتعديل الخطط والبرامج والسياسات
والتشريعات المنبثقة عنها واإلجراءات المتعلقة بها وفقًا لفهم أعمق لقضايا األسرة ،مع األخذ بعين االعتبار أن احتياجات
األسر تختلف وفقًا لظروفها.
وفي عام  ،2007أجرت إدارة اإلحصاءات ومنظمة العمل الدولية دراسة استقصائية وطنية عن عمل االطفال  .وأشارت
نتائج مسح عمل األطفال إلى أن عدد األطفال العاملين في المملكة يبلغ حوالي  33،190طفال تتراوح أعمارهم بين  5و
 17سنة .وعمل المجلس الوطني لشؤون األسرة ،بالتعاون مع شركائه وكجزء من برنامج مكافحة عمل األطفال من خالل
التعليم ،على تطوير االستجابة لالحتياجات الوطنية وتنسيق الجهود ووضع المنهج التشاركي ليكون وثيقة مرجعية
وطنية تضع األساس للتعامل مع قضايا عمل األطفال ،باإلضافة إلى تحديد األدوار والمسؤوليات لألطراف ذات الصلة ،من
أجل توفير الخدمات لألطفال العاملين وأسرهم .وقد وضع اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال في عام  2011وبإقرار من
رئاسة الوزراء والذي يهدف إلى:
-

المساهمة في الحد من مشكلة عمل األطفال وذلك من خالل إيجاد وثيقة عمل مرنة تساعد الجهات المعنية
في التعامل مع حاالت عمل األطفال.

-

وضع منهجية نظرية وعملية وطنية للتعامل مع األطفال العاملين من خالل رسم آلية واضحة لالستقصاء
واالستجابة ووضع األسس لعملية المتابعة والتقييم للبرامج والخدمات المقدمة.

-

تحديد ووضع اإلجراءات التي تناسب أدوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة
بعمل األطفال ،وأسس التشبيك والتنسيق فيما بينها.

-

بناء شبكة من الشركاء لدعم األطفال العاملين وأسرهم.
ضمان عدم االزدواجية في العمل بين المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة.
تطوير مجموعة من البرامج الوطنية للوقاية من دخول األطفال إلى ميادين العمل في سن مبكرة.

والحقا تم تطوير دليل لإلجراءات التطبيقية لتنفيذ اإلطار يوضح االجراءات التفصيلية ونماذجها وآليات اإلحالة المتاحة
وشبكات االتصال المتوفرة والتي تركز على مبدأ إدارة الحالة للتعامل مع األطفال وأسرهم وإعادة الطفل إلى مكانه
الطبيعي داخل اسوار المدرسة.
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وحيث أظهر آخر مسح وطني لعمل األطفال في األردن لعام  2016أجراه مركز الدراسات االستراتيجية بالتعاون مع منظمة
العمل الدولية ووزارة العمل والحكومة األردنية أن هنالك  75,982طفال يعملون في األردن من بينهم  24,744طفال ال
يعملون في العمل الخطير ،و  6,321من عمالة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  16و  17سنة في العمل المسموح به
و  44,917في األعمال الخطرة .وتظهر نتائج المسح الوطني لعمل األطفال لعام  2016زيادة في عمالة األطفال في األردن
خالل العقد الماضي .وحاليا وبعد التعديالت األخيرة التي طرأت على قانون األحداث والتعديل على المسؤوليات وفي
ضوء المالحظات المستمرة التي دارت حول اإلطار وتعديالته والتي وردت من خالل أعمال اللجنة الوطنية للحد من عمل
األطفال وأعمال مشاريع منظمة العمل الدولية ،قام المجلس الوطني لشؤون االسرة وبدعم من اليونيسف العمل على
تحديث اإلطار الوطني للحد من حاالت االطفال العاملين والمتسولين من خالل لجنة فنية متخصصة لمراجعة األدوار
والمسؤوليات ورصد الثغرات الحالية.
نضع بين أيديكم نسخة دليل اجراءات التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين والذي تم تطويرة بالتشارك
مع الجهات المعنية وبدعم من اليونسيف وتم اقرارها من رئاسة الوزراء بموجب كتاب الرئاسة رقم  7231/1/11/18تاريخ
.2021/3/15
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نطاق الدليل
يقدم الدليل إجراءات وتفصيالت آللية االستجابة والمسار اإلجرائي العام للتعامل مع حاالت عمل األطفال ،وال يقدم الدليل
شرحًا لفنيات العمل الالزمة لتطبيق اإلجراءات مثل فنيات المقابلة ،وتقييم وتحليل المعلومات والبيانات وإعداد الخطط
(أدوات العمل من تقييم وتخطيط وتنفيذ ومتابعة) ،وال يقدم أيضا شرحا نظريا لقضايا االطفال العاملين والمتسولين.
قدمي الخدمات والعاملين في مديريات وزراة التنمية
حيث تم التركيز في الدليل على دور العاملين في الوزارة ُ
(م ّ
االجتماعية وادار شرطة االحداث والمؤسسات مقدمة الخدمة المعنية والكادر اإلداري في مركز الوزارة ومديرياتها ومركز
إدارة شرطة االحداث) في االستجابة لحاالت حماية االطفال العاملين والمتسولين وليس تنفيذ وتطبيق منهجية إدارة
الحالة ،وآلية ربط االستجابة الداخلية بعملية إدارة الحالة مع المؤسسات المعنية بإدارة الحالة .وربط الخدمة التي تقدمها
وزارة التنمية من الحماية والرعاية لألطفال العاملين بغيرها من الخدمات التي تحتاجها ،مثل :خدمات األمن والسالمة؛
والخدمات القانونية والنفسية واالجتماعية المتخصصة وغيرها.

أهداف الدليل
-

ترجمة القوانين واألنظمة والتعليمات واألطر الوطنية المعنية في الحد من حاالت االطفال العاملين والمتسولين ،
إلى دليل إجرائي مستند إلى"نهج المؤسسات المتعددة المرتكز على الطفل في أوضاع العمل وأسرهم" ،وذلك
ضمن أطر تنفيذية مؤسسية تشاركية عملية لكافة القطاعات المعنية بالتعامل مع حاالت عمل االطفال العاملين
متسلسلة تعكس منهجية وإجراءات إدارة الحالة المرتكزة على حقوق
إجراءات
والمتسولين  ،وذلك باستخدام
ٍ
ٍ
ورغبات واحتياجات االطفال العاملين والمتسولين في أوضاع العمل بكافة مراحلها من تق ّييم ؛ وتخطيط وتدخل
وتنسيق؛ ورقابة؛ ومتابعة؛ منذ استقبال الحالة وحتّى إغالق ملفها.

-

ضمان االنسجام وترسيخ أسس التنسيق والتوحيد في إجراءات كافة المؤسسات المعنية على نحو يضمن
تسلسلها ،وذلك من خالل تحديد المسؤول ّيات واألدوار لكافة الجهات المعنية وتحديد المعني بالقيام بها ،واألطر
الزمنية التي تنظمها ،والمعلومات والبيانات الواجب تعبئتها بالنماذج الخاصة بكل إجراء ،بما يعزز االستجابة
الشاملة والمتكاملة الحتياجات االطفال العاملين والمتسولين في أوضاع العمل وأسرهم ،األمر الذي يعزز مبدأ
المسؤولية والمساءلة ضمن إطار اإلشراف والمتابعة والرقابة لدى كافة الجهات مقدمة الخدمة لحاالت االطفال
العاملين والمتسولين في أوضاع العمل لتوفير خدمات متكاملة وشاملة وذات جودة.

-

إيجاد لغة مشتركة بين المختصين والعاملين في مجال حماية االطفال العاملين والمتسولين في أوضاع العمل
من خالل احتوائه على تعريفات ومصطلحات موحدة ،ومبادئ توجيهية للتعامل مع الحاالت.

-

توضيح سير إجراءات التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين في أوضاع العمل بشكل تفصيلي لكل
انتهاء بإجراءات إغالق الملف)
مرحلة (مرحلة االكتشاف والتبليغ ،ومرحلة االستجابة الفورية ،ومرحلة التدخل الشاملة
ً
بشكل هيكلي ،مع شرح توضيحي لهذه اإلجراءات ولكل خطوة ،واستخدام ملف موحد للحالة ،ونماذج إدارة الحالة،
وتقديم الخدمات الشمولية بين المؤسسات إضافة إلى المتابعة واإلشراف المباشر من قبل منسق محدد لكل حالة
من خالل نظام تتبع معتمد.
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الفئة المستهدفة
يستهدف هذا الدليل كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية  -الوطنية والدولية  -والكوادر العاملة
فيها ،الذين هم على عالقة مباشرة بتقديم الخدمات المباشرة وغير المباشرة لحاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين
داخل حدود المملكة األردنية الهاشمية.
 - 1القطاعات:
أ.

قطاع الخدمات التربوية والتعليمية والتدريب المهني :التي تعمل على تقديم اإلرشاد والدعم النفسي
والتوعية داخل المؤسسات التربوية ،عالوة على توفير بدائل التعليم للطالب مثل التدريب المهني والتقني،
وبرنامج تعزيز ثقافة المتسربين.

ب .قطاع الخدمات النفسية واالجتماعية واالقتصادية :التي تعمل على تقييم الحالة النفسية واالجتماعية
للطفل في أوضاع العمل وأسرته/ا ،وتقديم ما يتوجب بناء عليه من خدمات مختلفة.
ج .قطاع الخدمات الصحية :تقديم الخدمات الصحية العالجية الطارئة وغير الطارئة ،إضافة إلى خدمات الطب
الشرعي والطب النفسي
د .قطاع الضابطة العدلية والتفتيش :حيث يقوم المفتشين بالتفتيش عن حاالت عمل األطفال ،وتعمل عمل
الضابطة العدلية في حاالت االطفال العاملين والمتسولين في أوضاع العمل وتشمل خدماتها التحقق من
حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين المخالفة للقوانين النافذة ،وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية
المختصة وتوفير إجراءات الحماية لألطفال في أوضاع العمل الذين يحتمل وقوعهم في دائرة الخطر والتنسيق
مع الجهات األخرى ذات العالقة.
هـ .قطاع الخدمات القضائية :والتي تشمل القضاء النظامي المعني بإجراءات التحقيق في حاالت تكرار حاالت
الطفل العامل ضمن أسوأ أشكال العمل و/أو دون السن القانونية المسموح بها في العمل ،واتخاذ القرارات
الخاصة بالتدابير المتعلقة بالحماية.
و .قطاع الخدمات القانونية :التي تشمل تقديم المشورة القانونية لحاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين
حيثما يلزم.
ز.

قطاع اإلجراءات اإلدارية (الحكام اإلداريون) :التي تشمل تقديم الحماية واتخاذ اإلجراءات والقرارات االدارية في
حاالت تكرار حالة عمل االطفال العاملين والمتسولين واتخاذ التدابير الالزمة لتوفير الحماية وفقا للتشريعات
النافذة.

 - 2المؤسسات :بناء على هذا الدليل ،سيكون مطلوبًا من المؤسسات التابعة للقطاعات أعاله والتي تقوم بتقديم
الخدمات على اختالف أنواعها إعداد أدلة إجراءات عمل داخلية للحاالت المرتكزة على االطفال العاملين والمتسولين
في أوضاع العمل ،وتدريب الكوادر المهنية واإلدارية ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة في التعامل مع حاالت
االطفال العاملين والمتسولين في أوضاع العمل ،وتحديد أدوار ومسؤوليات الكوادر العاملة بها حسب ما جاء
في دليل اإلجراءات الخاصة في المؤسسة المعنية .كما وتلتزم كافة المؤسسات بتقديم الخدمات ضمن النهج
التشاركي والتكاملي مع المؤسسات األخرى بما يضمن المصلحة الفضلى لألطفال.
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 - 3األفراد العاملون :في المؤسسات ومقدمي الخدمات والرعاية على اختالف أنواعه إتباع اإلجراءات الواردة في هذا
الدليل ،واإلجراءات الخاصة بمؤسساتهم.

وبناء على هذا المفهوم ،فإن الفئة المستهدفة في هذا الدليل الوطني تشمل العديد من حاالت االطفال العاملين
ً
والمتسولين في أوضاع العمل .بالتالي ،يشمل هذا اإلطار االطفال العاملين والمتسولين المعرضين لخطر أن يزج
بهم بشكل من أشكال العمل و/أو يكونوا عرضة للتواجد في الشوارع ألهداف التسول و/أو البيع بغض النظر
عن انتماءاتهم وأصولهم ،أو من االطفال العاملين والمتسولين المستضعفين ،وإذا كانوا أطفال الجئون و/أو في
المجتمعات المضيفة و/أو غيرها من األحوال والظروف ،وليس فقط صفة الطفل العامل التي ذكرت ضمن قانون العمل،
والذي يقوم مفتشوا وزارة العمل بالكشف عنهم ،ومخالفة أصحاب العمل بموجب الصالحيات المعطاة للمفتش في
القانون .فالطفل المنقطع أو المتسرب من المدرسة قبل االنتهاء من المرحلة األساسية هو من فئة االطفال العاملين
والمتسولين المعرضين للخطر ،ويمكن لهذا الطفل أن ينضم لسوق العمل للبحث عن عمل في منشأة أو لحسابه
الخاص .كما في حالة الطفل العامل لحسابه الخاص ،والطفل المتسول ،والبائعين الجوالة ،والعاملين ضمن المنشآت
غير المغطاة ضمن قانون العمل ،فإن كافة هذه الفئات ال تتبع نطاق عمل المفتشين التابعين لوزارة العمل ،بالتالي ال
1
تستطيع الكشف بصورة مباشرة عن تواجدهم.

 1اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال  .2011المجلس الوطني لشئون األسرة -المملكة األردنية الهاشمية.
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منهجية إعداد الدليل
تم إعداد هذا الدليل كمخرج لعدة أنشطة ،أهمها االستناد للتشريعات الوطنية النافذة ،وأهمها :قانون األحداث
( )32لسنة  ، ،2014وقانون العمل وبشكل محدد المواد من ( )73إلى ( ،)77واتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام لعام
( 1973اتفاقية رقم )138واتفاقية رقم ( )182بشأن حظر أسوأ أشكال عمل االطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها لعام
( 1999اتفاقية أسوأ أشكال عمل االطفال) ،ومراجعة وتطوير وثيقة اإلطار الوطني للحد من حاالت االطفال العاملين
والمتسولين والدليل التدريبي ونماذج العمل المنبثقة عنه ،وتطوير مسودة نظام حماية الطفل من العمل ،وقانون
األحداث األردني عام  .2014باإلضافة إلى تطوير الخطوط العامة للدليل وفقًا لإلجراءات الوطنية للتعامل مع حاالت حماية
الطفل التي تم إطالقها خالل عام  2019باالستناد إلى اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري وحماية الطفل لعام
.2016
تم إجراء العديد من المقابالت مع المؤسسات ذات العالقة المباشرة في الحد من حاالت االطفال العاملين والمتسولين
والتعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين في أوضاع العمل بكافة أشكالها .كما تم تشكيل لجنة فنية متعددة
االختصاصات ممثلة من الجهات الرسمية ومنظمات دولية لغايات تقديم الدعم الفني والمالحظات بشكل مستمر.
إضافة إلى عقد ورشات العمل لغايات التوافق على مسارات العمل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين في أوضاع
العمل ،ومواءمة هذه المسارات وفقًا للمنهجيات الوطنية المعتمدة .كما تم عقد ورشات عمل للتحقق من ضوابط
ومعايير ونماذج العمل .ثم عقد ورشة التحقق من المؤسسات ذات العالقة بشكل مباشر .ثم الوصول إلى النسخة
النهائية من الدليل اإلجرائي الحالي.
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التعريفات والمصطلحات
أو ًال :تعريفات ومفاهيم متعلقة باألطفال العاملين والمتسولين
 عمل االطفال:إن مفهوم "العمل" وبحسب المادة ( )2من قانون العمل األردني هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء
أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي.
وبعد العديد من المشاورات مع مجموعة من العاملين على مكافحة عمل االطفال ،خالفًا للتشريعات النافذة ،فقد
تم االتفاق على تعريف عمل االطفال كالتالي:
"هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو
موسمي ويعتبر ضارًا له ،ويتم على المستوى العقلي ،والجسمي ،واالجتماعي ،واألخالقي ،والمعنوي ،والذي يعترض
حصوله على حقوقه وتطوره الجسدي والعقلي والنفسي مثل ان يحرمه من فرص المواظبة على التعلم والدراسة،
من خالل إجباره على ترك المدرسة قبل األوان ،أو أن يستلزم منه محاولة الجمع ما بين الدوام المدرسي ،والعمل
المكثف الطويل الساعات".2

 أسوأ أشكال عمل األطفال:المادة ( )3حسب ما وردت في اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال  1999والتي وقعت عليها وزارة العمل شملت
األمور التالية للتعبير عن "أسوأ أشكال عمل األطفال":
(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق ،كبيع األطفال واالتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل
القسري أواإلجباري ،بما في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم في صراعات مسلحة.
(ب) استخدام طفل أو تشغيله ألغراض الدعارة ،أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ،وال سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت
فيه المعاهدات الدولية ذات الصلة واالتجار بها.
(د) األعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى اإلضرار بصحة األطفال
أوسالمتهم أو سلوكهم األخالقي.3

 الطفل المتسول:لقد أورد قانون األحداث عام  2014في المادة رقم ( )33أنه يعتبر محتاجًا إلى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه
أي من الحاالت التالية" :إذا كان يستجدي ،ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل".4

 2اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال  /2011المجلس الوطني لشئون األسرة .تم تطوير هذا التعريف بعد عقد لقاءات تشاورية مع
مجموعات من العاملين في مجال مكافحة عمل األطفال.
 3المادة ( )3من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( : )182اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال عام 1999
 4المادة ( )33من قانون األحداث األردني رقم ( )32لسنة 2014
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ثانيًا :تعريفات متع ّلقة بإدارةالحالة

5

وتتضمن تخطيط إجراءات
عمل مرتكزة على رغبات الطفل في أوضاع العمل واحتياجاته/ا،
 إدارة الحالة :منهج ّيةٍ
ّ
التدخّ ل للحالة؛ وتق ّييمها؛ وتنسيقها؛ وتوجيهها؛ ورقابتها؛ ومتابعتها؛ وتقديم الخدمات ال ّ
الزمة لها ،بالتنسيق مع
تحدد المسؤول ّيات واألدوار منذ استقبال الحالة وحتّى إغالقها.
الشركاء ذوي العالقة ،باستخدام إجراءات
ٍ
متسلسلة ّ
المتخصص الذي يمتلك المهارات والخبرات والمؤهالت ال ّ
الزمة للتعامل مع الطفل في
 منسق الحالة :هو الموظفّ
مهمات إدارة الحالة منذ البدء بإجراء تقييم مصادر الخطورة ولغاية
المؤسسة المعن ّية ،ويتولّى
أوضاع العمل في
ّ
ّ
المؤسسة
إغالق الملف من خالل اإلشراف والتواصل مع فريق إدارة الحالة القائم على متابعة حالة الطفل ،داخل
ّ
المؤسسات الشريكة ،إضافةً إلى تنسيق االجتماعات المتع ّلقة بالطفل في أوضاع العمل.
المعن ّية أو مع
ّ
المتخصص الذي يمتلك مهارات اإلشراف ،ويشغل منصبًا إشراف ّيًا داخل
 مشرف منسقي الحاالت :وهو الموظفّ
المؤسسة ،ومتابعة هذه الحاالت وتقديم
منسقي الحالة لدى
المؤسسة ،وهو الذي يقوم على توزيع الحاالت على
ّ
ّ
ّ
لمنسقي الحالة ،والتأكّ د من تقديم خدمات ذات جودة ،وحسب خطة العمل
)
(اللوجستي
واإلداري
الفني
عم
الد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصة بحالة الطفل وأسرته/ا.
ّ
متخصصة
المؤسسة الذي يتعامل مع الطفل مباشرة وأسرته/ا ،من خالل تقديم خدمة
 مقدم الخدمة :وهو موظفّ
ّ
االجتماعي؛ وعلم النفس؛ واإلرشاد؛ وعلم االجتماع؛ وتربية
له/ا ،ومن ذوي االختصاص في المجاالت التالية :العمل
ّ
التخصصات المتع ّلقة بالعلوم اإلنسان ّية.
مجاالت أخرى من
أي
ٍ
الطفل؛ والطب؛ والتمريض؛ والقانون؛ أو ّ
ّ

 5إن التعريفات المتعلقة بإدارة الحالة ،تم اعتمادها باالستناد إلى ما ورد في اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف  ،2106وتم تكييفها للتواءم
مع حماية الطفل ذات العالقة بعمل األطفال.
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المبادئ األساسية لدليل إجراءات التعامل مع حاالت األطفال
العاملين والمتسولين
المؤسسات المعن ّية،
يتم تطبيق اإلجراءات بمهن ّية وحرف ّية من قبل جميع
 - 1احترام حقوق ورغبات الطفل :يجب ْ
أن ّ
ّ
وأن تكون اإلجراءات
وأن تُحترم رغبات وحقوق وكرامة االطفال العاملين والمتسولين في كافة أوضاع العملْ ،
ْ
موجهة للمصلحة الفضلى لهم ،ومشاركتهم في جميع اإلجراءات المتخذة بخصوصهم  ،مع األخذ باالعتبار ظروف
األسرة واحتياجاتها ،والبيئة المحيطة بها.

ّ
لتلقي الخدمات،
 - 2الموافقة المستنيرة :6هي الموافقة الطوع ّية للشخص ،الذي يتمتّع باألهل ّية إلعطاء الموافقة
أن يتمتع الفرد بالقدرة
والمبن ّية على معلومات كاملة وواضحة وسهلة الفهم ،ويتطلب الحصول على الموافقة ْ
والنضج لمعرفة الخدمات المتاحة وفهمها ،وعاد ًة ما يكون اآلباء /الموكلون برعاية الطفل أو الوصي هم المسؤولون
ّ
أن يبلغ الطفل ِس ّن الثامنة عشرة مع مراعاة القوانين
عن إعطاء الموافقة بالنيابة عنه
لتلقي الخدمات ،إلى ْ
والتشريعات الوطن ّية النافذة .وينبغي أخذ الموافقة المستنيرة لتقديم الخدمات للطفل من ولي األمر أو الممثل
القانوني ،واالستئناس برأي الطفل حسب التشريعات والقوانين واألنظمة الوطن ّية النافذة والتأكّ د من الموافقة
قدمي الخدمات شرح مايلي:
المستنيرة؛ يتع ّين على ُم ّ
أن جميع الخيارات وتبعاتها متاحة للطفل.
 ّ أنه سيتم تبادل المعلومات مع آخرين لغايات الحصول على خدمات أخرى.توضيح دقيق لفوائد الموافقة ومخاطرهافي الحصول على خدمات أخرى.
أن يكون هناك
ٌ
 ْتقديم المعلومات ال ّ
الزمة لهم ،وذلك
 ْأن َّ
يتم تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من فهم اإلجراءات وتبعاتها ،من خالل ّ
المتنوعة (لغة اإلشارة؛ والصور؛ والمعلومات الشفه ّية والمكتوبة؛ وغيرها) عند
باستخدام بدائل التواصل
ّ
الضرورة.
ّ
يتم تبادل
السرية
-3
والخصوصية :يجب المحافظة على س ّرية وخصوص ّية الطفل في أوضاع العمل ،وهذا يعني أنّه ال ّ
ّ
ّ
ً
قدم مساعد ًة أو تدخّ ال وبالقدر المطلوب معرفته ،ويجب
المعلومات ومشاركته/ا إال مع
المؤسسات المعن ّية التي ستُ ّ
ّ
ّ
معني بالقض ّية ،أو
شخص غير
المخصصة بذلك ،وعدم وجود أي
أمر مع الطفل ،إال في األماكن
ٍّ
ّ
عدم مناقشة أي ٍ
ٍ
ّ
ضروري ويجب المحافظة عليها دائمًا ،إال في حال وجود خطورة على
أمر
إن الس ّرية
أمام حاالت أخرى لألطفالَّ .
التامة ٌ
ّ
ّ
يتم حفظها في مكان
سالمة وأمن الطفل .ويجب توثيق جميع المعلومات
الخاصة بالطفل وأسرته/ا كتاب ّياْ ،
وأن ّ
ّ
ومحمي من اآلخرين.
آمن
ّ

المعترف بها وفقًا للمعاهدة الدولية
 - 4المصلحة الفضلى للطفل :ضمان التمتُّ ع الكامل
ّ
والفعلي بجميع الحقوق ُ
بحجة تقدير شخص بالغ لمصلحة الطفل
لحقوق الطفل ،وعدم جواز إسقاط واجب احترام جميع حقوق الطفل
ّ
هرمي للحقوق ،وأن تكون جميع الحقوق لخدمة مصلحة الطفل ُ
ُ
الفضلى،
الفضلى ،إضافة إلى عدم وجود ترتيب
ّ
حق بتفسير مصالح الطفل الفضلى تفسيرًا سلب ّيًا .ويقتضي التطبيق الكامل لمفهوم
بأي ّ
وأنه ال يمكن المساس ّ
مصلحة الطفل ُ
السالمة الجسد ّية
نهج
الفضلى ،وضع
قائم على الحقوق ،ومشاركة جميع الجهات المعن ّية ،لضمان ّ
ٍ
ٍ
والصح ّية والنفس ّية والمعنو ّية الشاملة للطفل ،سواء أكان ذكرًا أم أنثى ،وتعزيز كرامته اإلنسان ّية.

 6دليل إجراءات العمل الموحدة المشتركة بين الوكاالت للوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف واالستغالل
واإلهمالواإلساءة ضد األطفال في األردن 2014
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يصب بالمصلحة
 -5الحماية :يجب التأكّ د دائمًا من المحافظة على سالمة وأمن الطفل في أوضاع العمل وأسرته/ا ،بما
ُّ
والصحي له/ا ،وإتباع إجراءات تضمن
النفسي
الفضلى ،وفي جميع المراحل واألوقات ،مع األخذ باالعتبار الوضع
ّ
ّ
سالمته/ا والتعامل معه/ا بمهن ّية وحرف ّية للحفاظ على سالمته/ا ،وسالمة األشخاص الذين يساعدونه/ا ِمثل:
قدمي الخدمات).
(األسرة؛ وأفرادها؛ ُ
وم ّ
-6

التمييز :يجب عدم التم ّييز بين االطفال العاملين والمتسولين عند تقديم الخدمات؛ إذ ينبغي تقديم
عدم
ّ
خدمات ذات جودة عالية وتلبي جميع احتياجات االطفال العاملين والمتسولين وأسرهم ،بصرف النظر عن أية
ٍ
الدين؛ أو
ٍ
اعتبارات أخرىِ ،مثل :الحالة االجتماع ّية؛ أو االقتصاد ّية؛ أو األسرية؛ أو الخلف ّية الثقاف ّية؛ أو الجنس ّية؛ أو ّ
الجنس؛ أو العمر؛ أو اإلعاقة ،أو أي اعتبارات أخرى.

-7

التشاركي المرتكز على الطفل في أوضاع العمل :يقوم الدليل على نهج التعاون والتنسيق بين
النهج
ّ
المؤسسات،
المؤسسات العاملة في مجال وقضايا حماية الطفل ،وتحديد األدوار والمسؤول ّيات المشتركة لهذه
ّ
ّ
أن تكون واضحةً
ومفصلة ،وتتطلب أيضًا درجةً عاليةً من التفاهم واالحترام
إضافةً إلى َّ
أن األدوار والمسؤول ّيات يجب ْ
ّ
متعددة القطاعات
المتبادل لوجهات النظر المهن ّية المختلفة؛ وتبادل المعلومات والخبرات؛ وتقديم خدمات شاملة
ّ
وعالية الجودة ضمن المعايير المتفق عليها.
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إدارة الحالة
يرتكز دليل إجراءات التعامل مع حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين على منهجية إدارة الحالة الواردة في اإلطار
الوطني للحد من حاالت االطفال العاملين والمتسولين المحدث لعام ( ،2020الطبعة الثانية) والمرتكزة على الطفل
في أوضاع العمل واحتياجاته/ا وأسرته/ا ،بشكل تشاركي بين المؤسسات باتجاه تحقيق المصلحة الفضلى للطفل
وأسرته/ا على نطاق أوسع في بعض الحاالت.
يتم بموجبها تق ّييم وتحديد احتياجات حاالت االطفال العاملين والمتسولين في أوضاع العمل واحتياجات
وهي عملية ّ
أسرهم ،من خالل إجراء تقييم الحتياجات الحالة واألسرة متكاملة للطفل وأسرته/ا ،والخدمات المطلوبة للطفل وأسرته/ا،
ويتم تنسيق هذه الخدمات وإدارتها بطريقة ممنهجة ،ومتابعتها بالتنسيق مع الشركاء ذوي العالقة،
إذا لزم األمر.
ّ
ُ
باستخدام إجراءات متسلسلة منذ استقبال الحالة وحتى إغالق ملفها ،مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل ،فهناك
عدة.
الدعم والخدمات لها من قبل
مؤسسات ّ
ّ
حاالت ألطفال في أوضاع العمل قد تكون معقدة ،وبالتالي تتطلب تقديم ّ
والدعم له ،إضافةً
أن مصطلح الحالة في الدليل يعني الطفل في أوضاع العمل ،وتقديم الخدمات
وتجدر اإلشارة هنا إلى َّ
ّ
إلى دراسة ودعم احتياجات أسرته/ا.

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴّﺔ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴّﺔ

ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺍﻷﺳﺭﺓ
ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳّﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ

"اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ" اﻟﻤرﺘﻛز ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻝ ﻓﻲ أوﻀﺎع اﻟﻌﻤﻝ
اﻟﺸﻛﻝ  :١اﻟﻨﻬﺞ
ّ
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منهجية إدارة الحالة:
ّ
إن الهدف الرئيس من تطبيق منهجية إدارة الحالة عند التعامل مع حاالت حماية الطفل وخاصة تلك المتعلقة باألطفال
العاملين والمتسولين في أوضاع العمل هو تمكين الطفل وأسرته/ا من خالل التوعية وإيصال المعلومات بالخيارات
والخدمات العديدة والمتوفرة ،ودعمها في اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة .فمن خالل عملية إدارة الحالة ،يتم توفير
مجموعة واسعة من الخدمات بشكل تشاركي بما يلبي احتياجات الحاالت الفردية األساسية مثل الخدمات النفسية
واالجتماعية ،والرعاية الصحية ،والخدمات التعليمية والتربوية ،واألمن والحماية ،والخدمات القانونية وتحقيق العدالة.
ويتم تقديم الخدمات الضرورية لألطفال في أوضاع العمل للتعافي من أي آثار مؤذية لوضع العمل والوقاية من تعرضهم
ألي إيذاء و/أو تكرار لحالة العمل مع األخذ بعين االعتبار ضمان السرية والخصوصية في التعامل معهم.
عند اكتشاف أو إحالة حالة لطفل في أوضاع العمل إلى مؤسسة معنية بتقديم الخدمات لحاالت عمل االطفال العاملين
والمتسولين  ،يتم تعيين منسق حالة لها يتابعها من خالل تطبيق منهجية إدارة الحالة مع مراعاة األنظمة والتعليمات
المتعلقة بخصوصية هذه الحاالت وآليات التعامل معها ضمن القطاع المعني.

أدوات وآليات إدارة الحالة
ترتكز عملية إدارة الحالة على خطوات متناسقة ومرنة ،بحيث يمكن االنتقال إلى أي مرحلة حسب متابعة حالة الطفل وأسرته/ا.
منسق الحالة هو المسؤول عن متابعة عملية إدارة الحالة ويتم دعمه من قبل فريق إدارة الحالة متعدد التخصصات،
والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من كل مرحلة من مراحل وإجراءات إدارة الحالة التي سيتم شرحها بالتفصيل الحقًا .وهي:
.1

ليتم
تقييم الحالة :هي عمل ّية ديناميك ّية ومستمرة لجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالطفل اوأسرته/ا،
ّ
تحديد الخدمات المناسبة للدعم ،وتبدأ عمل ّية التقي ّيم من خالل جمع المعلومات وتحليلها ،وتشمل هذه
المرحلة على ما يلي:
-

الصلة بالطفل وأسرته/ا ،والتأكد من دقة هذه المعلومات ،لتساعد في فهم الحالة
جمع المعلومات ذات ّ
والظروف المحيطة.

-

تبادل المعلومات ومشاركتها مع الجهات الشريكة لحماية وسالمة الطفل مع األخذ باالعتبار المحافظة
على س ّرية هذه المعلومات وخصوص ّيتها ،والمصلحة الفضلى للطفل.

-

القوة والضعف للطفل وأسرته/ا.
تق ّييم عوامل الخطورة ،وتحديدها ،وتحليل مواطن
ّ

-

ومقدمي الخدمات ،وتحديد أفضل
تحديد الخدمات واإلجراءات المطلوبة بمشاركة الطفل وأسرته/ا،
ّ
األساليب لتقديم الخدمات.
�

�
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بناء على مخرجات
 .2التخطيط للحالة وإعداد خطة التدخُّ ل :التخطيط هو عنصر أساسي في عمل ّية إدارة الحالة ،إذ ً
وتتم هذه العمل ّية التفاعل ّية من قبل فريق
التخطيط يتم تحديد الخطوات الواجب إتباعها مع الطفل وأسرته/ا.
ّ
المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للطفل بقيادة منسق الحالة المعني بإدارة
إدارة الحالة ومشاركة جميع
ّ
العملية.
بناء على نتائج التقييم يتم التخطيط ،ويجري في هذه
مرحلة التخطيط هي عملية الحقة لمرحلة التقييم؛
ً
المرحلة تحديد المطلوب عمله لتوفير الحماية ،وتلبية االحتياجات االجتماع ّية ،واالقتصادية ،والصح ّية ،والتربو ّية،
أن تُناقش خطة التدخُّ ل مع الطفل وأسرته/ا ما
والتعليمية ،والنفس ّية ،والقانون ّية للطفل وأسرته/ا ،ويجب ْ
وأن تكون الخطة شاملةً لجميع الجوانب ،ومبن ّية على معلومات صحيحة ومهن ّية وذات صلة بالطفل
أمكنْ ،
أن يتم توثيق خطة التدخُّ ل ،بما فيها األهداف واالستراتيج ّيات ال ّ
الزمة لتحقيق تلك األهداف،
وأسرته/ا ،ويجب ْ
واألطر الزمن ّية لتنفيذ الخدمات ،فض ً
المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات ،بما في
ال عن دور ومسؤوليات جميع
ّ
ذلك دور أسرة الطفل ،آخذين في االعتبار أية إجراءات فورية يجب القيام بها ،أو اإلجراءات على المدى :القصير أو
الطويل مع التركيز على أهمية التنسيق مع الطفل وأسرته/ا بخصوص جميع إجراءات الخطة.
 .3تنفيذ الخطة :أي مباشرة العمل بخطة التدخل وتقديم الخدمات للطفل في أوضاع العمل وأسرته/ا ،وقد
المؤسسات المعنية بتقديم
مؤسسات أخرى ،وتحتاج كافة
يشمل التنفيذ تقديم خدمات مباشرة أو إحالة إلى
ّ
ّ
المؤسسات األخرى في هذه المرحلة.
الخدمات ،حسب خطة التدخُّ ل ،إلى فهم واضح لدورها ،ودور
ّ
أما تنفيذ الخطة؛ فيحتاج إلى:
ّ
-

المتابعة المستمرة لحدوث أي تغييرات في ظروف العائلة التي قد تزيد من احتمالية الخطورة على الطفل
وتكرار تعرضه ألوضاع العمل المؤذية و/أو المخالفة للقانون.

-

المؤسسات الشريكة،آخذين باالعتبار
مقدمي الخدمات من
الفهم واالحترام المتبادل والمهنية العالية بين
ّ
ّ
وجهات النظر بخصوص الطفل وأسرته/ا ،وأية أمور تتع ّلق بتقديم الخدمة.

-

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

-

المؤسسات ،ويمكن أن تطرأ بعض
التأكّ يد على أن نجاح تنفيذ الخطة مرتبط بالتنسيق والتعاون بين
ّ
الخالفات في وجهات النظر ،لذلك يجب ح ّلها مباشرة حتى ال تؤ ّثر في عملية تقديم الخدمات للطفل
وأسرته/ا.

-

التوثيق لجميع اإلجراءات والمعلومات ،والمحافظة على الملفات ،وس ّريتها.

تم إحرازه في تنفيذ الخطة ،للتأكّ د من أن الخطة
 .4متابعة الحالة :هي عملية مستمرة لمراجعة
التقدم الذي ّ
ّ
تعمل وفق ما خطط له وعلى تحسين حماية وسالمة الطفل وأسرته/ا ،وأن عملية المتابعة تساعد على
اكتشاف أية تحديات /صعوبات قد تعرقل أو تغير مسار سير تنفيذ خطة التدخل ،بحيث يمكن إجراء ما يلزم من
تعديل إجراءاتأووضع مدخالت بديلة أو إضافية أو جديدة للتغلب على تلك العوائق في الوقت المناسب وبكفاءة
وفاعلية.
نسق الحالة أو من ينوب عنه في متابعة الخدمات التي يتلقاها الطفل وأسرته /ا من
مع التركيز على التزام ُم ِّ
مقدمي الخدمات المعن ّيين.
قبل
ّ
مقدمة الخدمة والطفل وأسرته/ا لتحديد
المهم أيضًا الحصول على تغذية راجعة ومنتظمة من الجهات
ومن
ّ
ّ
ما يلي:
-

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

-

ظهور أي تغيير في االحتياجات وعوامل الخطورة.

-

سهولة وسرعة اكتشاف أية صعوبات /تحديات خالل عملية التنفيذ.

-

التأكّ د من استمرارية مشاركة الطفل وأسرته/ا وقناعتهم بالتغيير.
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األدوار والمهام

أدوار ومهام
مستقبل الحالة
 استقبال الحاالت تعبئة البياناتاألولية لحالة عمل
الطفل والتي
تتضمن وصف واقع
الحالة.
 تسجيل الحالة (أوالبالغ) في سجل
حاالت االستقبال
 تسجيل جميعالمعلومات الواردة
والمالحظات
الشخصية عن وضع
الحالة واألسرة
 ابالغ مشرفمنسقي الحاالت عن
جميع الحاالت الواردة
اليه أو الشخص
المسئول عن
التعامل مع قضايا
حماية الطفل في
المؤسسة المعنية.

أدوار ومهام مشرف
منسقي الحاالت
في وزارة التنمية
االجتماعية
 استالم الحاالتالمحولة من
االستقبال.
 استالم الحاالتالمحولة  /من
المؤسسات المعنية
 مراجعة البياناتاألولية للحالة
وتصنيفها حسب
األولوية
 التاكد من وجودملف سابق.
 تعيين منسقيالحاالت حسب
معايير وضوابط
اختيار منسقي
الحاالت
 االطالع والمصادقةعلى نتائج التقييم
االولي وخطط
االستجابة الفورية
والتدخل وإجراءات
إغالق ملف الحالة
 اإلشراف على تنفيذخطط العمل
وتقديم الدعم
الفني واإلداري
لمنسقي الحاالت

أدوار ومهام منسق الحالة
في وزارة التنمية االجتماعية
 فتح ملف جديد أو طلب الملف السابق تعبئة المعلومات المتعلقة بحالة عملالطفل بشكل اوسع
 تقييم الحالة العامة لحالة الطفلوسالمته/ا واحتياجاته/ا الصحية
والنفسية واالجتماعية واالقتصادية
وألسرته وتحديد االحتياجات الخاصة بذلك
والشركاء المعنيين بتقديم الخدمات
للحالة وأسرته.
 إعداد خطط وآليات االستجابة والتدخلبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية
وتعزيز مشاركة مقدمي الخدمات
بشكل متسق أثناء عملية إدارة الحالة مع
مشاركتهم بالمعلومات المتوفرة.
 توفير الدعم والمتابعة لمقدمي الخدماتلتحقيق أهداف خطط االستجابة والتدخل
وتخطيط التداخالت لتلبية احتياجات
الطفل وأسرته/ا.
 التنسيق والدعوة لعقد لقاء االستجابةومؤتمرات الحالة حسب متطلبات إدارة الحالة
 الحصول على الموافقة المستنيرةمنالطفل،أواسرته /ا أو لي أمره وفق
القوانين واألنظمة الوطنية النافذة .ومن
ضمنها توفير الخيارات بد ًلا من اتخاذ
القرار نيابة عن الطفل أو إعطاء المشورة
له/ا .وفي حالة التعامل مع الطفل أن
تتناسب مع عمر ومرحلة نمو الطفل
ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
 توثيق جميع إجراءات العمل مع الطفلوأسرته/ا وضمان مصادقة كافة المعنيين .
 مراعاة التقييم الدوري للحالة متضمنامعايير الخطورة (مثل عدم تلبية
االحتياجات ،تغير ظروف /أوضاع الطفل،
تعريضه لظروف عمل مخالفة للقانون،
وغيرها من األسباب).
 متابعة إجراءات إغالق ملف الحالة حسبالمبررات المعتمدة لذلك و وضمان
مصادقة كافة المعنيين عليها وتزويد
الطفل بخطة األمان والمتابعة الالزمة
 التنسيق المباشر مع مشرف منسقيالحاالت بخصوص الحالة والتدخالت الخاصة
بها وضمان مصادقة مشرف منسقي
الحاالت على التقارير الدورية الخاصة
بالحالة (تقرير متابعة مرحلة االستجابة
الفورية ،تقرير متابعة مرحلة التدخل).
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أدوار ومهام
المؤسسات مقدمة
الخدمة
 المساهمة في تقييماالحتياجات االولية
والتقييم المتخصص كل
حسب اختصاصه
 المساهمة بوضعخطط االستجابة
الفورية وخطط التدخل
وتنفيذها وتحقيق
اهدافها ضمن نطاق
دورهم في فريق إدارة
الحالة إن لزم
 تقديم الخدماتالمتخصصة كل حسب
اختصاصه واعداد تقارير
دورية للمتابعة وارسالها
إلى منسق الحالة
 المشاركة باللقاءاتالتشاورية الخاصة
بالتعامل مع الحاالت
وتقديم الخدمات لها (
لقاء االستجابة الفورية،
ومؤتمرات الحالة)
لمتابعة الحالة حسب
متطلباتها.
 توثيق جميع إجراءاتالعمل مع الطفل
وأسرته/ا حسب
اختصاصه
 ان يضمن تقديمالخدمات ضمن خطط
االستجابة الفورية وخطط
التدخل.
 تقييم الحالة وفقلتخصص مقدمي
الخدمات.
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إجراءات التعامل مع حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين وفق
منهجية إدارة الحالة:
لقد اعتمد اإلطار الوطني للحد من حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين ،المنهجيات الوطنية إلدارة الحالة بين
المؤسسات المعنية بالتعامل مع حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين والتي تم اعتمادهما بشكل رئيسي
بناء على متطلبات التبليغ اإللزامي حسب القوانين واألنظمة والتعليمات التي تنظم أدوار المؤسسات وإجراءاتها
ً
في التعامل مع كافة أشكال عمل االطفال العاملين والمتسولين .وأكد اإلطار على أهمية التزام المؤسسات بتنفيذ
منهجية إدارة الحالة بشكل مؤسسي يضمن االستجابة لحاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين بشكل شمولي
وتشاركي مع كافة المؤسسات المعنية ،وعلى أهمية التزام المؤسسات التي تقوم بدور إدارة الحالة بعقد شراكات وفق
مذكرات تفاهم مع كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات (االقتصادية واالجتماعية والنفسية ،والتربوية والتعليمية،
والصحية ،والقانونية ،وغيرها) بصورة تضمن تنظيم العالقات البينية فيما بينها لتقديم الخدمات الشمولية للحاالت.
وسيتم تقديم الشرح المفصل لعملية إدارة الحالة وإجراءاتها ضمن ثالث مسارات مختلفة ،إضافة إلى النماذج واألدوات
الالزمة لتنفيذها حسب كل مسار ،وذلك على النحو التالي:

أو ًال :إدارة شرطة األحداث
المؤسسات بتبليغ إدارة شرطة األحداث عن حالة عمل االطفال العاملين والمتسولين أو أي مركز
تلتزم جميع
ّ
أمني من خالل الوسائل واألساليب والقنوات وآليات التنسيق واالتصال المعتمدة مسبقًا لهذه الغايات ،على أن
تشارك الجهة المبلغة في عضوية فريق إدارة الحالة ،وهنا تقوم إدارة شرطة األحداث ومن خالل مكاتب الخدمة
االجتماعية (مراقبي السلوك/األخصائيين االجتماعيين) بإجراءات تصنيف المعلومات والتبليغات الواردة إليها دون
إحضار الطفل وولي أمره ،إنما التعامل مع البالغ كمعلومة تتطلب التصنيف والتحقق.
إن القوانين الوطنية النافذة حاليًا ،وبشكل محدد قانون األحداث األردني لسنة  ،2014قد أشارت إلى الزامية تبليغ
إدارة شرطة األحداث عن الحاالت المحتاجة للحماية والتي من ضمنها وجود أطفال في أسوأ أشكال عمل االطفال
العاملين والمتسولين ،والطفل المتسول ،والطفل العامل خالفًا للتشريعات النافذة.
وفي ضوء التعديالت القانونية التي سيتم تضمينها في مشروع قانون األحداث عام  2018ومشروع قانون االتجار
بالبشر ،وبعد أن يصبح هذين القانونين في حيز التنفيذ ،من المهم تعديل التبليغ اإللزامي ليصبح وفقًا لما هو
مقر في مشروعي هذين القانونين.
 مخطط سير اإلجراءات التفصيلية في إدارة شرطة األحداث شرح سير اإلجراءات التفصيلية للتعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين الواردة إلى إدارة شرطة األحداث -النماذج المستخدمة للتعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين في إدارة شرطة األحداث
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مخطط مسار التعامل مع حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين في إدارة شرطة األحداث
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سير اإلجراءات للتعامل مع حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين الواردة إلى إدارة
شرطة األحداث
مرحلة االكتشاف والتبليغ
جدول رقم ( :)1ضوابط ومعايير عامة لجميع العاملين في إدارة الحالة
1)1اإليمان المطلق بأهمية التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين وتقديم الحماية والخدمات لها.
2)2ضمان السرية في التعامل مع بيانات حاالت االطفال العاملين والمتسولين وأسرهم ومعلومات مقدم المعلومة/
التبليغ.
3)3التعامل مع كافة حاالت االطفال العاملين والمتسولين بأشكالها المختلفة بموضوعية ومساواة وعدم التمييز.
4)4احترام حقوق ورغبات حاالت االطفال العاملين والمتسولين.
5)5المهنية والحيادية في التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين .
6)6االلتزام بمدونة السلوك األخالقية والقيم والمبادئ األخالقية.
7)7التأكد من أخذ الموافقة المستنيرة والموافقة على علم (واستطالع/االستئناس رأي الطفل) في كافة مراحل
وإجراءات العمل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين .
8)8اعتبار المصلحة الفضلى للطفل في كافة مراحل وإجراءات العمل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين .
9)9اعتبار السياقات المجتمعية والثقافية والصحية لحاالت االطفال العاملين والمتسولين في كافة مراحل وإجراءات
العمل مع حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين .
1010الحد األساسي في المعرفة في منهجية إدارة الحالة ،وأشكال حاالت االطفال العاملين والمتسولين .
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إجراءات التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين الواردة إلى إدارة شرطة األحداث:
 يقوم مستقبل الحالة من إدارة شرطة األحداث باستالم المعلومة/الشكوى/التبليغ حول حاالت االطفال العاملينبناء على ما يلي:
والمتسولين حسب آليات التعرف الموضحة أعاله ،ويقوم بالتعامل معها
ً
جدول رقم ( :)2آليات التعرف على حاالت االطفال العاملين والمتسولين وإجراءات التعامل معها في إدارة
شرطة األحداث
آلية التعرف
على حاالت
االطفال العاملين
والمتسولين

إجراءات التعامل مع الحاالت داخل إدارة شرطة األحداث

اإلفصاح/شكوى
مباشرة

تباشر إجراءات استقبال الحالة فورًا.
 إذا وردت المعلومة من قبل الطفل نفسـه و/أو ولي أمره أو من يمثله/ا قانونيًا ،يقوممستقبل الحالة بجمع كافة المعلومات الممكنة حول حالة االطفال العاملين والمتسولين
وتحويل معلومات الحالة إلى رئيس مكتب الخدمة االجتماعية داخل اإلدارة ،وذلك للقيام
بتكليف باحث اجتماعي للتحقق واستكمال المعلومات المطلوبة .وفي حال اشتباه وجود
حالة ذات أولوية وتعرض الطفل للخطر يقوم رئيس مكتب الخدمة االجتماعية بالتنسيب
وبناء على
باإلجراءات الفورية الطارئة الالزمة لشرطة األحداث لضمان أمن وسالمة الطفل.
ً
نتائج التحقق يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

الهاتف

 في حال ورود المعلومة هاتفيًا من قبل غير الطفل العامل و/أو ولي أمره و/أو من يمثله/اقانونيًا (مثل :أفراد األسرة أو المجتمع المحلي أو مؤسسة مقدمة خدمة أو مقدم خدمة
ومفتشي العمل) ،يقوم مستقبل الحالة بالحصول على كافة المعلومات الممكنة حول
حالة العمل واألطراف المعنية ،وتحويل معلومات الحالة إلى رئيس مكتب الخدمة االجتماعية
داخل اإلدارة ،وذلك للقيام بتكليف باحث اجتماعي للتحقق من المعلومات وبيان صحتها
واستكمال المعلومات المطلوبة .وفي حال االشتباه بوجود حالة ذات أولوية تعرض الطفل
للخطر يقوم رئيس مكتب الخدمة االجتماعية بالتنسيب باإلجراءات الفورية الطارئة الالزمة
لشرطة األحداث التخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان أمن وسالمة الطفل.

ورود معلومة

في حال وصول نموذج التبليغ المعتمد و/أو ورود معلومة من قبل مقدم خدمة و/أو مؤسسات
مقدمة خدمات ،يقوم مستقبل الحالة في إدارة شرطة األحداث بتحويلها إلى رئيس مكتب
الخدمة لتكليف باحث اجتماعي لدراسة الحالة.

مركز أمني

ترد هذه الحاالت بموجب مخاطبة رسمية ،ويتم معاملتها «كشكوى» ،ويقوم مستقبل الحالة
بالتعامل مع الحالة وفقًا لإلجراءات القانونية الداخلية إلدارة شرطة األحداث.
يتم التعامل مع حالة الطفل العامل في نزاع مع القانون وفق اإلجراءات الداخلية المعتمدة في
إدارة شرطة األحداث ،ثم يتم استكمال أية متطلبات وخدمات خاصة بحالة االطفال العاملين
والمتسولين من خالل إحالة ملف الحالة إلى وزارة التنمية االجتماعية ليتم استكمال العمل
معها وفقًا إلجراءاتها الداخلية كحالة عمل أطفال.
وكذلك الحال بالنسبة للقضايا التي يتم التحقيق فيها من قبل إدارة شرطة االحداث

البريد اإللكتروني
ومنصة بخدمتكم

في حال وصول المعلومات عن طريق البريد اإللكتروني يقوم مستقبل الحالة في إدارة شرطة
األحداث بتحويلها إلى رئيس مكتب الخدمة لتكليف باحث اجتماعي لدراسة الحالة.

أخرى

في حال وصول المعلومات من مصادر أخرى يقوم مستقبل الحالة في إدارة شرطة األحداث
بتحويلها إلى رئيس مكتب الخدمة لتكليف باحث اجتماعي لدراسة الحالة.
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 يقوم مستقبل الحالة بتدوين المعلومة/الشكوى/التبليغ في سجل االخبارات والشكاوي والتأكد من تكرار الحالة/الشكوى/التبليغ وفقًا لما هو معمول به في اإلدارة.
 يقوم مستقبل الحالة بتعبئة المعلومات والبيانات المتوفرة لديه حول الحالة وأسرته/ا في النموذج الخاص "نموذجاالستقبال" (نموذج رقم .)1
جدول رقم ( :)3ضوابط خاصة بمستقبل الحالة
1.1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية استقبال حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين وإجراءات
التعامل معها.
2.2أن يتمتع بمهارات اتصال عالية وقدرة على الحصول على المعلومات المطلوبة.
3.3أن يتمتع بخبرة في معرفة أشكال وأنواع حاالت االطفال العاملين والمتسولين المختلفة.
4.4أن يتمتع في المعرفة األساسية في منهجية إدارة الحالة.
5.5أن يتم مراعاة المظهر والمكان المناسب في حاالت استقبال االطفال العاملين والمتسولين بشكل مباشر.

 يقوم مستقبل الحالة بتحويل المعلومات الواردة (الحالة في حال الحضور الشخصي) إلى رئيس مكتب الخدمةاالجتماعية لدراسة المعطيات وتحديد الباحث االجتماعي المناسب إلجراءات التحقق.
 يقوم رئيس مكتب الخدمة االجتماعية بتكليف باحث اجتماعي للبدء باإلجراءات. يقوم الباحث االجتماعي بفتح ملف الحالة أو إعادة فتح ملف سابق إن وجد. يقوم الباحث االجتماعي بالبدء بإجراءات التحقق والمعلومات األساسية ودراسة معطياتها والتنسيب بتصنيفالحالة .وفق مسارات إدارة الحالة وأولويات التدخل.
جدول رقم ( :)4معايير تصنيف الحاالت وفق مسارات إدارة الحالة وأولويات التدخل
تصنيف الحالة
معايير تصنيف
الحالة

حاالت تدار من قبل إدارة
شرطة األحداث
 حاالت نزاع مع القانون إذا ترافق مع حالة االطفالالعاملين والمتسولين
حالة مخالفة أو جنوح
أو جناية .وفق احكام
القانون

حاالت تدار من قبل وزارة
التنمية االجتماعية
 ال يوجد فيها خطر أمنيمباشر على حياة وسالمة
الطفل.
 تبرز فيها االحتياجاتاألولية المتعلقة
باالقتصادية واالجتماعية.

قضايا حماية أخرى
ألي قضايا حماية أخرى مثل
العنف األسري ،واالتجار
بالبشر ،وزواج االطفال
العاملين والمتسولين
...ألخ ،يتم تحويلها للجهات
المعنية قانونيًا ،والمؤسسات
مقدمة الخدمات المتخصصة.

 حاالت ترافقها حالة عملأطفال حالة مخالفة
اإلجراء المتبع

التعامل مع الحالة وفق
اإلجراءات إدارة الحالة الداخلية
المعتمدة لإلدارة:
وتدخل وزارة التنمية
االجتماعية كجهة مقدمة
خدمة

إحالة معلومات الحالة إلى
وزارة التنمية االجتماعية/
قسم عمل االطفال
العاملين والمتسولين .
إحالة الحالة الى اوزارة
التنمية االجتماعية لقسم
عمل األطفال
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التحويل/اإلحالة إلى الجهة
المعنية صاحبة االختصاص.
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 يعتمد رئيس مكتب الخدمة االجتماعية ورئيس قسم االحداث المعني تصنيف الحاالت ولهم اتخاذ إحدى اإلجراءاتالتالية :
• في الحاالت التي تدار من قبل شرطة االحداث يتم التعامل مع الطفل وفق إجراءات إدارة الحالة المعتمدة داخليا
داخل إدارة شرطة االحداث
• في الحاالت التي تدار من قبل وزارة التنمية االجتماعية ،يقوم رئيس مكتب الخدمة االجتماعية بإحالة ملف الحالة
إلى مدير مديرية األحداث واألمن المجتمعي في وزارة التنمية االجتماعية ،ويصبح الباحث االجتماعي في مكتب
الخدمة االجتماعية إن تطلب األمر ذلك عضوًا في فريق إدارة الحالة (انظر جدول رقم ( )5ضوابط خاصة بعضو
فريق إدارة الحالة).
• في حاالت قضايا الحماية األخرى من غير اختصاص إدارة شرطة األحداث ،يقوم رئيس مكتب الخدمة االجتماعية
بتحديد الجهة المعنية قانونيًا و/أو المؤسسات مقدمة الخدمات المتخصصة والتنسيق إلحالة الملف لها.
جدول رقم ( :)5ضوابط خاصة بعضو فريق إدارة الحالة
1.1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية تقييم الحاالت وآلية التعامل معها.
2.2أن يتمتع بمهارات اتصال عالية وقدرة على تقديم الدعم الفني الالزم لمنسقي الحاالت من خالل نموذج تقديم
الخدمات والتوصيات المذكورة فيه.
 3.3أن يكون معنيًا بشكل مباشر بالتعامل مع الحالة ضمن مؤسسته ولديه كامل الصالحية باالطالع على إجراءات
العمل معها.
4.4ضمان االلتزام بحضور كافة اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالحالة.
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النماذج المستخدمة للتعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين في إدارة شرطة األحداث
نموذج رقم ( :)1االستقبال
□الجهة المستقبلة للحالة (اإلدارة /...........القسم  /..........المحافظة

□اليات التعرف على الطفل :

الوقت:

التاريخ:
معلومات خاصة بآلية التعرف على حاالت عمل األطفال
□

إفصاح من قبل الطفل/ا أو أحد أفراد أسرته/ا

□

اكتشاف من قبل مقدم الخدمة

□

عن طريق الهاتف /خط ساخن /خط الطواري الوطني 911

□

ورورد معلومة من قبل مقدمي خدمات عامة أو متخصصة

□

إحالة من الجهة المعنية قانونيًا

□

تحويل من مركز أمني

□

البريد اإللكتروني

□

أخرى /حدد

معلومات خاصة بظروف عمل األطفال
مكان عمل األطفال
□البيت
□الشارع
□المدرسة
□المصنع
□المزرعة
□الكراج
□تسول
□أخرى (حدد):
أنواع المخاطر الواقعة؟هل يتعرض للعنف  :نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم نوع العنف /تكراره
□جسدي:
داخل األسرة
رب العمل
المارة
عاملين في مكان العمل
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□جنسي:
□داخل األسرة
□خارج األسرة
□نفسي /لفظي
□إهمال:
ساعات الراحة
قلة التغذية /حرمان من الطعام
استنشاق مواد سامة
العمل تحت أشعة الشمس
العمل في المواد الخطرة:
مواد طيارة
مواد سريعة االشتعال
مواد ثقيلة
مواد حارقة
□عدد ساعات عمل الطفل
□أوقات عمل الطفل:
لي ً
ال
نهارًا
□عدم دفع األجور (متقطع /غير مناسبة مع ساعات العمل /غير مدفوع نهائيًا)
□أخرى
معلومات عن الحالة /الطفل في أوضاع العمل
االسم الرباعي:
تاريخ الميالد:

الجنس:
□ ذكر

الرقم الوطني (لألردنيين):

الجنسية:
□ أنثى
نوع ورقم الوثيقة (لغير األردنيين):

المستوى التعليمي الحالي:
□أمي /أمية
□أساسي
□ثانوي
□معهد تدريب مهني
□غير ذلك حدد
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رقم الهاتف الخلوي:

رقم الهاتف األرضي:
عنوان السكن:
المهنة:

رقم هاتف العمل:

مكان العمل:

عنوان العمل:
عنوان السكن:
المهنة:

رقم هاتف العمل:

مكان العمل:

عنوان العمل:
نوع العالقة بين صاحب/رب العمل والطفل في أوضاع العمل:
□

األب

□

من أفراد األسرة ( حدد)

□

غير ذلك (حدد):

□

من خارج األسرة:
أقارب
صاحب لألسرة أو أحد أفرادها
جار
غير ذلك (حدد)

مؤشرات الخطورة
□ اعتداء جنسي خالل ال ( )72ساعة الماضية للحصول على العالج الوقائي بعد التعرض للعنف الجنسي
(وسائل منع الحمل الطارئة ،منع انتقال االمراض المنقولة جنسيا ،منع انتقال االيدز)
□ التهديد بقتل الطفل من قبل المسيء أو احد افراد األسرة (الخوف من جريمة الشرف)
□ يعاني الطفل من أي من األعراض التالية  :نوبات بكاء حادة ،ميول عدائية ،ذهول ،ارتباك ،تشويش ،عدم
القدرة على التركيز واالنتباه ،الخوف ،االرتجاف ،القلق
□ محاوالت االنتحار أو التخطيط له أو التهديد بايذاء االخرين من قبل الطفل
□ وجود اصابات جسدية حادة تتطلب رعاية طبية فورية
□ وجود حاالت استنشاق مواد سامة و/أو اختناق
□ استخدام األدوات الحادة والمواد الخطرة خالل العمل
□ الحرق
□ اقتران حالة الطفل العامل بظروف لها عالقة بالعنف المخدرات االتجار بالبشر والتسخير
□ العمل في اوضاع الشوارع
اسم وتوقيع موظف االستقبال
التاريخ :

الوقت :
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ثانيا :وزارة التنمية االجتماعية
يلتزم جميع مقدمي الخدمات االجتماعية بتبليغ إدارة شرطة األحداث عن حاالت االطفال العاملين والمتسولين ،وذلك
من خالل الوسائل واألساليب والقنوات وآليات التنسيق واالتصال المعتمدة مسبقا لهذه الغايات ،وهنا تقوم مكاتب
الخدمة االجتماعية أو األخصائيين االجتماعيين أو مراقبي السلوك في إدارة شرطة األحداث بإجراءات تصنيف المعلومات
والتبليغات الواردة إليها ،إنما التعامل مع البالغ كمعلومة تتطلب التصنيف والتحقق ،وفي حالة وجود الحالة لدى وزارة
التنمية االجتماعية فأنها تقوم بإدارة الحالة وتبليغ إدارة شرطه األحداث بها.
إن القوانين الوطنية النافذة حاليًا ،وبشكل محدد قانون األحداث األردني  ،2014فقد أشار إلى تبليغ إدارة شرطة األحداث
عن الحاالت المحتاجة للحماية والتي من ضمنها وجود أطفال عاملين خالفا للتشريعات النافذة أو متسولين.
 مخطط سير اإلجراءات التفصيلية في وزارة التنمية االجتماعية شرح سير اإلجراءات التفصيلية لتطبيق منهجية إدارة الحالة في أقسام مديرية األحداث واألمن المجتمعيواقسام وحدة مكافحة التسول ومديريات التنمية االجتماعية الميدانية.
 -النماذج المستخدمة لتطبيق إدارة الحالة في وزارة التنمية االجتماعية.
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مخطط مسار تطبيق منهجية إدارة الحالة في اقسام مديرية االحداث واالمن المجتمعي
واقسام وحدة مكافحة التسول ومديريات التنمية االجتماعية الميدانية في حاالت االطفال
العاملين والمتسولين
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سير اإلجراءات لتطبيق منهجية إدارة الحالة في أقسام مديرية األحداث واألمن المجتمعي
ووحدة مكافحة التسول (وزارة التنمية والمديريات الميدانية)
مرحلة االكتشاف والتبليغ
جدول رقم ( :)6ضوابط ومعايير عامة لجميع العاملين في إدارة الحالة
1.1اإليمان المطلق بأهمية التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين وتقديم الحماية والخدمات لها.
2.2ضمان السرية في التعامل مع بيانات حاالت االطفال العاملين والمتسولين وأسرهم ومعلومات مقدم المعلومة/
التبليغ.
3.3التعامل مع كافة حاالت االطفال العاملين والمتسولين بأشكالها المختلفة بموضوعية ومساواة وعدم التمييز.
4.4احترام حقوق ورغبات حاالت االطفال العاملين والمتسولين.
5.5المهنية والحيادية في التعامل مع حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين.
6.6االلتزام بمدونة السلوك األخالقية والقيم والمبادئ األخالقية.
7.7التأكد من أخذ الموافقة المستنيرة والموافقة على علم في كافة مراحل وإجراءات العمل مع حاالت االطفال العاملين
والمتسولين .
8.8اعتبار المصلحة الفضلى للطفل في كافة مراحل وإجراءات العمل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين.
9.9اعتبار السياقات المجتمعية والثقافية والصحية لحاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين في كافة مراحل وإجراءات
العمل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين.
1010الحد األساسي في المعرفة في منهجية إدارة الحالة ،وأشكال حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين .
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إجراءات التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين داخل أقسام مديرية األحداث
واألمن المجتمعي في الوزارة والمديريات الميدانية:
 يقوم مستقبل الحالة في أقسام مديرية األحداث واألمن المجتمعي/وحدة مكافحة التسول باستقبال الحالة و/أوبناء على ما يلي:
استالم المعلومة/الشكوى حسب آليات التعرف الموضحة أعاله ،ويقوم بالتعامل معها
ً
جدول رقم ( :)7آليات التعرف على حاالت االطفال العاملين والمتسولين وإجراءات التعامل معها في وزارة
التنمية االجتماعية ومديرياتها الميدانية
آلية التعرف على حالة عمل االطفال إجراءات التعامل مع الحاالت داخل الوزارة/المديريات الميدانية
العاملين والمتسولين
اإلفصاح/الشكوى

تباشر إجراءات استقبال الحالة فورًا.

اكتشاف من قبل موظفي وزارة
التنمية االجتماعية

ابالغ شرطة االحداث عن الحالة ويقوم مستقبل الحالة  -قسم األحداث واألمن
المجتمعي/قسم عمل االطفال العاملين والمتسولين ومكتب الخدمة االجتماعية
بتحويلها إلى مشرف منسقي الحاالت لدراسة معطيات الحالة وتصنيفها.

الهاتف

أ .إذا وردت المعلومة من قبل الطفل نفسه و/أو ولي أمره أو من يمثله/ا قانونيًا،
يقوم مستقبل الحالة بتبليغ شرطة االحداث لجمع كافة المعلومات الممكنة حول
حالة االطفال العاملين والمتسولين وتحويل معلومات الحالة إلى رئيس قسم
األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل االطفال والمتسولين (مشرف منسقي
الحاالت) ،وذلك للقيام بتكليف باحث اجتماعي للتحقق واستكمال المعلومات
المطلوبة
ب .في حال ورود المعلومة هاتفيًا من قبل غير الطفل العامل و/أو ولي أمره و/أو
من يمثله/ا قانونيًا (مثل :أفراد األسرة أو المجتمع المحلي أو مؤسسة مقدمة
خدمة أو مقدم خدمة) ،يقوم مستقبل الحالة  -قسم األحداث واألمن المجتمعي/
قسم عمل االطفال العاملين والمتسولين بتبليغ شرطة االحداث للحصول على
كافة المعلومات الممكنة حول حالة العمل واألطراف المعنية ،وتحويل معلومات
الحالة إلى رئيس مكتب الخدمة االجتماعية شرطة االحدات ورئيس قسم الضبط
بالتسول او رئيس قسم االحداث بالمديرية الميدانية (مشرف منسقي الحاالت)،
وذلك للقيام بتكليف باحث اجتماعي للتحقق من المعلومات وبيان صحتها
واستكمال المعلومات المطلوبة.
 الخط الساخن 0798518259 - 080022900 أرقام الوزارة الرسمية /أقسامها /المديريات الميدانية.6- 5678490/ .6- 56779327

ورود معلومة

في حال وصول ورود معلومة من قبل أفراد مهنيين و/أو مؤسسات مقدمة خدمات،
ويقوم مستقبل الحالة  -قسم األحداث واألمن المجتمعي /قسم االطفال العاملين
والمتسولين بتحويلها إلى رئيس قسم االحداث او رئيس قسم الضبط او رئيس
مكتب الخدمة االجتماعية للمباشرة باالجراءات حسب منهجية ادارة الحالة

البريد اإللكتروني

يقوم مستقبل الحالة  -قسم األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل االطفال العاملين
والمتسولين (مشرف منسقي الحاالت) لتكليف باحث اجتماعي لدراسة الحالة.

إحالة من إدارة شرطة األحداث

ترد هذه الحاالت عن طريق نموذج إحالة معتمد ،ويقوم مستقبل الحالة  /رئيس
مكتب الخدمة االجتماعية شرطة االحداث بتصنيف الحالة والتأكد من االختصاص
النوعي ويتم بعدها المباشرة بتقديم التدخالت حسب منهجية ادارة الحالة .وفي
حال االشتباه بوجود حالة ذات أولوية تعرض الطفل للخطر يقوم رئيس مكتب
الخدمة االجتماعية بتبليغ إدارة شرطة األحداث التخاذ اإلجراءات الالزمة.

أخرى

يقوم مستقبل الحالة  -قسم األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل االطفال
العاملين والمتسولين بتحويلها إلى (مشرف منسقي الحاالت) لتكليف باحث
اجتماعي لدراسة الحالة.
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 يقوم مستقبل الحالة بتدوين المعلومة/الشكوى في سجل الحاالت الواردة والتأكد من تكرار الحالة/الشكوى وفقًالما هو معمول به في الوزارة.
 يقوم مستقبل الحالة بتعبئة المعلومات والبيانات المتوفرة لديه حول حالة عمل الطفل وأسرته/ا في النموذجالخاص"نموذج االستقبال" (نموذج رقم.)1 -
جدول رقم ( :)8ضوابط خاصة بمستقبل الحالة
1.1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية استقبال حاالت االطفال العاملين والمتسولين وإجراءات التعامل معها.
2.2أن يتمتع بمهارات اتصال عالية وقدرة على الحصول على المعلومات المطلوبة.
3.3أن يتمتع بخبرة في معرفة أشكال وأنواع حاالت االطفال العاملين والمتسولين المختلفة.
4.4أن يتمتع في المعرفة األساسية في منهجية إدارة الحالة.
5.5أن يتم مراعاة المظهر والمكان المناسب في حاالت استقبال االطفال العاملين والمتسولين بشكل مباشر.

 يقوم مستقبل الحالة بتحويل الحالة إلى رئيس مديرية ألحداث واألمن المجتمعي/أو وحدة مكافحة التسول قسماالطفال العاملين والمتسولين (مشرف منسقي الحاالت) للبدء باإلجراءات المعتمدة داخليًا.
جدول رقم ( :)9ضوابط خاصة بمشرف منسقي الحاالت
1.1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية تصنيف الحاالت وإجراءات التعامل معها.
2.2ان يكون قادرا على توزيع المهام على المنسقين بناء على خبرته أن يمتع بمهارات تنظيمية وإدارية تمكنه من توزيع
الحاالت على منسقي الحاالت بشكل عادل ،ومتابعة الحاالت جميعها بالتنسيق معهم.
3.3أن يتمتع بمهارات اتصال عالية وقدرة على تقديم الدعم الفني واالداري الالزم لمنسقي الحاالت.
4.4القدرة على تحديد الحاالت ذات األولوية التي تستوجب التدخل الفوري وآلية التعامل معها.
5.5أن يتمتع بخبرة في معرفة أشكال وأنواع حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين المختلفة.
6.6أن يتمتع في المعرفة األساسية في منهجية إدارة الحالة.

 يقوم رئيس مديرية األحداث واألمن المجتمعي قسم االطفال العاملين والمتسولين و/أو وحدة مكافحة التسول(مشرف منسقي الحاالت) بتكليف باحث اجتماعي للبدء بإجراءات التحقق.
 يقوم الباحث االجتماعي بفتح ملف الحالة ( أو إعادة فتح ملف سابق للحالة إن وجد). يقوم الباحث االجتماعي بالبدء بإجراءات التحقق وأخذ المعلومات األساسية ودراسة معطياتها والتنسيب بتصنيفالحالة لمدير وحدة األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل االطفال العاملين و/أو وحدة مكافحة التسول (مشرف
منسقي الحاالت).
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جدول رقم ( :)10معايير تصنيف الحاالت وفق مسارات إدارة الحالة وأولويات التدخل
تصنيف الحالة

حاالت تدار من قبل إدارة
شرطة األحداث

معايير تصنيف
الحالة

 حاالت نزاع مع القانون. مخالفات جنح جناية وفقاحكام القانون
 حاالت ترافقها حالة عملأطفال حالة مخالفة

اإلجراء المتبع

التعامل مع الحالة وفق
اجراءات إدارة الحالة الداخلية
المعتمدة لإلدارة:
وتدخل وزارة التنمية
االجتماعية كجهة مقدمة
خدمة.

حاالت تدار من قبل وزارة
التنمية االجتماعية

قضايا حماية أخرى

ألي قضايا حماية أخرى مثل
 ال يوجد فيها خطر أمنيالعنف األسري ،واالتجار بالبشر،
مباشر على حياة وسالمة
وزواج االطفال العاملين
الطفل.
والمتسولين ...ألخ ،يتم
 تبرز فيها االحتياجات األوليةالمتعلقة بالوضع باالقتصادي تحويلها للجهات المعنية
قانونيًا ،والمؤسسات مقدمة
واالجتماعي.
الخدمات المتخصصة.
إحالة معلومات الحالة إلى وزارة
التنمية االجتماعية/قسم عمل
االطفال العاملين والمتسولين.

التحويل/اإلحالة /التبليغ
إلى الجهة المعنية صاحبة
االختصاص أو الجهة المعنية
قانونيًا.

 يقوم م مدير مديرية األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل االطفال العاملين والمتسولين و/أو مديرة وحدة مكافحةالتسول (مشرف منسقي الحاالت) بالمصادقة على تصنيف الحالة واتخاذ اإلجراءات التالية:
• في الحاالت التي تستوجب التبليغ اإللزامي إلى إدارة شرطة األحداث ،يقوم مدير مديرية األحداث واألمن المجتمعي/
قسم عمل االطفال العاملين والمتسولين أو مديرة وحدة مكافحة التسول بتعبئة "نموذج التبليغ" (نموذج
رقم ) 3-وإرسال النموذج مع ملف الحالة إلى إدارة شرطة األحداث/رئيس مكتب الخدمة االجتماعية .ويصبح
الباحث االجتماعي في قسم األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل االطفال العاملين والمتسولين عضوًا في
فريق إدارة الحالة إن تطلب األمر.
• في حاالت قضايا الحماية األخرى من غير االختصاص ،يقوم مدير مديرية األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل
االطفال العاملين/أو مدير وحدة مكافحة التسول (مشرف منسقي الحاالت) بتحديد الجهة المعنية قانونيًا و/أو
المؤسسات مقدمة الخدمات المتخصصة والتنسيق للتبليغ أو إحالة الملف لها.
• في الحاالت التي تدار داخليًا من قبل وزارة التنمية االجتماعية ،يتم البدء بمرحلة االستجابة الفورية ،حيث يقوم
مدير مديرية األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل االطفال العاملين و/أو مدير وحدة مكافحة التسول (مشرف
منسقي الحاالت) بتعيين الباحث االجتماعي نفسه الذي أجرى التصنيف منسقًا للحالة.
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 يقوم مدير مديرية األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل االطفال العاملين والمتسولين أو مدير وحدة مكافحةالتسول (مشرف منسقي الحاالت) بتقديم الدعم الفني لمنسقي الحاالت ومتابعة سير إجراءات الحالة والمصادقة
والتدقيق على جميع اإلجراءات وخطط التدخل.
جدول رقم ( :)11ضوابط خاصة بمنسق الحالة
1.1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية تصنيف الحاالت وآلية التعامل معها.
2.2أن يتمتع بمهارات اتصال عالية.
3.3القدرة على تحديد عوامل الخطورة التي تستوجب التدخل الفوري وآلية التعامل معها.
4.4أن يتمتع بمهارات التنسيق والمتابعة والتقييم والتوثيق.
5.5وجود خبرة عملية في منهجية إدارة الحالة.
6.6أن يخضع إلى تدريب فني متخصص في منهجية إدارة الحالة.
7.7أن يتمتع بخبرة في معرفة أشكال وأنواع حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين ضمن السياقات االجتماعية
والثقافية المختلفة.

جدول رقم ( :)12معايير اختيار منسق الحالة
1.1مراعاة جنس الحالة عند توزيع الحاالت على منسقي الحاالت.
2.2األخذ بعين باالعتبار خطورة الحالة وخبرة منسق الحالة وخطورتها عند توزيع الحاالت.
3.3األخذ بعين باالعتبار االختصاص العلمي منسق الحالة عند توزيع الحاالت.
4.4توفر أسس واضحة لبيان الحاالت التي يكون فيها تضارب مصالح بين منسق الحالة والحالة ومقدم الخدمة.
5.5األخذ باالعتبار أال يزيد عدد الحاالت الجاري العمل عليها من منسق الحالة على ( )50حالة في الوقت الواحد.

جدول رقم ( :)13ضوابط خاصة بعضو فريق إدارة الحالة
1.1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية تقييم الحاالت وآلية التعامل معها.
2.2أن يتمتع بمهارات اتصال عالية وقدرة على تقديم الدعم الفني الالزم لمنسقي الحاالت من خالل نموذج تقديم الخدمات
والتوصيات المذكورة فيه.
 3.3أن يكون معنيًا بشكل مباشر بالتعامل مع الحالة ضمن مؤسسته ولديه كامل الصالحية باالطالع على إجراءات العمل
معها.
4.4ضمان االلتزام بحضور كافة اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالحالة.
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مرحلة االستجابة الفورية
 يتم البدء بمرحلة االستجابة الفورية للحاالت التي تدار من قبل وزارة التنمية االجتماعية:• يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بإجراء التقييم األولي باستخدام "نموذج التقييم األولي" (نموذج رقم )2
لتحديد عوامل الخطورة األولية واالحتياجات األولية.
بناء على نتائج التقييم األولي ،يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بعقد لقاء االستجابة الفورية.
•
ً
جدول رقم ( :)14آلية عقد لقاء االستجابة الفورية
ماذا؟

هو لقاء تشاوري يعقده منسق الحالة بمشاركة الشركاء المعنيين والمؤسسات مقدمة الخدمات
المعنية ،وذلك لوضع خطة االستجابة الفورية ،للتعامل مع حالة االطفال العاملين والمتسولين
وأسرته/ا ،وفقا لألولويات واالحتياجات وعوامل الخطورة للحالة واألسرة.
يقوم منسق الحالة بدعوة الشركاء المعنيين:
−
−

َمن؟

متى؟

كيف؟

−
−
−
−

القطاع االجتماعي المعني بدراسة الحالة االجتماعية واالقتصادية األولية للطفل العامل وأسرته/ا
القطاع التربوي من وزراة التربية والتعليم المعني بدراسه الحاله التعليمية بما فيها الحاالت
المهددة بخطر التسرب أو المتسربة .
القطاع الصحي متضمنًا الطب الشرعي والطب النفسي عند الحاجة.
القطاع القضائي عند الحاجة.
القطاع اإلداري عند الحاجة.
أخرى :حسب تقدير وتقييم احتياجات الحالة.

يتم تحديد اإلطار الزمني بناء على تصنيف الحاالت وأولوياتها للحاالت وفق معايير الخطورة .يتم
التنسيق مع الشركاء المعنيين خالل مدة ال تتجاوز ( )72ساعة للحاالت التي ليس عليها خطورة.
عن طريق االتصال الهاتفي المباشر بالجهات المعنية أو عن طريق عقد اجتماع بحضور الجهات
المعنية إن أمكن.
يقوم منسق الحالة بعرض ومناقشة معلومات الحالة األولية والمعلومات الالزمة التخاذ إجراءاالستجابة
حسب القطاع.
الخروج بخطة االستجابة الفورية بالشراكة مع أعضاء فريق إدارة الحالة ،مع تحديد التالي:
أ .أنشطة الخطة.
ب .مسؤوليات وأدوار الشركاء التنفيذية.

لماذا؟

ج .اإلطار الزمني :مع التأكد من عدم وجود تضارب في المواعيد ،وحسب أولويات اإلجراءات التي
تحتاجها الحالة.
وبناء عليها ،يقوم كل شريك بالبدء بتقديم الخدمات وإرسال تقرير تقديم الخدمات لمنسق الحالة
ً
يوضح فيه إجراءاته التي اتخذها وفق ُا لخطة االستجابة الفورية.

التوثيق
والمصادقة
والمتابعة

أ.

توثيق جميع مجريات لقاء االستجابة الفورية من قبل منسق الحالة والمصادقة عليه من قبل
جميع الشركاء المعنيين ما أمكن.

ب.

ضمان التزام الشركاء ببنود خطة االستجابة الفورية.

ج.

ضمان المتابعة الحثيثة من قبل منسق الحالة لتنفيذ بنود خطة االستجابة الفورية ضمن
اإلطار الزمني المتفق عليه.

د.

ضمان مصادقة مشرف منسقي الحاالت.
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 يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بتوثيق مجريات لقاء االستجابة الفورية وبنود خطة االستجابة الفورية في"نموذج لقاء االستجابة الفورية" (نموذج رقم  )4المتفق عليه ومتضمن:
• أنشطة خطة االستجابة الفورية.
• مسؤوليات وأدوار مقدمي الخدمات التنفيذية.
• اإلطار الزمني (مع التأكد من عدم وجود تضارب في المواعيد وحسب أولويات اإلجراءات التي تحتاجها الحالة).
بناء على نتائج لقاء االستجابة الفورية ،ويقوم
 يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بإعداد خطة االستجابة الفوريةً
بمشاركة الخطة مع مقدمي الخدمات وضمان مصادقتهم عليها.
 يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بأخذ الموافقة المستنيرة من ولي األمر و/أو الممثل القانوني للطفلواالستئناس برأي الطفل (الموافقة على علم).
 يقوم مقدمو الخدمات بتحديد االحتياجات الخاصة للحالة وتقديم الخدمات كل حسب اختصاصه وفق خطة االستجابةالفورية ،ويعتبر كل مقدم خدمة عضوًا في فريق إدارة الحالة.
 يقوم كل مقدم خدمة بإعداد "تقرير تقديم الخدمات" (نموذج رقم )8-وتوصيات المتابعة وإرساله إلى الباحثاالجتماعي (منسق الحالة).
-

يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) باتخاذ اإلجراءات بخصوص التوصيات الواردة في تقارير تقديم الخدمة.

يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بإعداد سجل المتابعة لتنفيذ خطة االستجابة الفورية وفق تقارير
تقديم الخدمات خالل مدة أقصاها ( )24ساعة بعد استالم آخر تقرير من مقدمي الخدمات وفق "نموذج سجل
المتابعة "(نموذج رقم.)9 -
يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بتحديد موعد لعقد مؤتمر الحالة خالل مدة أقصاها أسبوعين من
تاريخ تعبئة سجل المتابعة وذلك حسب أولوية الحالة وطبيعتها.
 يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بعقد مؤتمر الحالة مع فريق إدارة الحالة لعرض مخرجات خطة االستجابةالفورية وتوثيقه واتخاذ القرار األنسب" .نموذج مؤتمر الحالة"(نموذج رقم )6-
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جدول رقم ( :)15آلية عقد مؤتمر الحالة

ماذا؟

هو اجتماع يدعو له منسق الحالة بمشاركة جميع ممثلي المؤسسات المعنية بالتعامل مع الطفل
في أوضاع العمل وأسرته/ا ،بهدف دراسته من جميع جوانبه (الصحية ،والنفسية/االجتماعية،
واالقتصادية ،والقانونية ،والقضائية ،واإلدارية ،والتربوية ،وأية خدمات أخرى قد يحتاجها) ،ووضع
خطط تدخل تحدد اإلجراءات المطلوب اتخاذها لدعم ومساعدة الطفل وأسرته/ا .ويعكس مؤتمر
الحالة فاعلية النهج التشاركي متعدد القطاعات في االستجابة لحاالت عمل االطفال العاملين
والمتسولين  ،وفي تقديم الخدمات الشمولية المناسبة للطفل في أوضاع العمل وأسرته/ا.
يقوم منسق الحالة بدعوة الشركاء المعنيين:
 −الخدمات التربوية :قد تتطلب إجراءات إدارية ،أو تقديم خدمة فنية من قبل وزارة التربية
والتعليم (خاصة في حاالت التسرب واالنقطاع عن المدارس).
 −خدمات التمكين االقتصادي.
 −الخدمات االجتماعية :وتشمل التمكين والتأهيل

َمن؟

 −القطاع الصحي متضمنًا الطب النفسي والشرعي عند الحاجة.
 −الخدمات القانونية
 −الخدمات القضائية
 −الخدمات اإلدارية
 −خدمات أخرى حسب تقييم احتياجات الحالة ،ومن ضمنها اإليوائية في حال الحاجة
ويسمى مقدمو الخدمة من الشركاء المعنيين "أعضاء فريق إدارة الحالة".

متى؟
كيف؟

وبناء على أولويات العمل مع الطفل وأسرته/ا.
بعد االنتهاء من تنفيذ خطة االستجابة الفورية
ً
يتم دعوة ممثل عن كل شريك (على أن يكون مقدم الخدمة بشكل مباشر للطفل وأسرته/ا).
الخروج بخطة التدخل الشاملة ،مع تحديد التالي:
أ .أنشطة الخطة

لماذا؟

ب .مسؤوليات وأدوار الشركاء التنفيذية
ج .اإلطار الزمني للتنفيذ
د .آلية المتابعة
أ .مراعاة اختيار ممثل المؤسسة الشريكة المعني بشكل مباشر أو مقدم الخدمة المباشر
للطفل في أوضاع العمل وأسرته/ا.

الضوابط

التوثيق
والمصادقة
والمتابعة

ب .ضمان التزام ممثل المؤسسة الشريكة كضابط ارتباط ما بين مؤسسته ومنسق الحالة.
ج .ضمان استمرارية التمثيل من قبل ذات الشخص (ما أمكن) .وفي حال تم استبدال أحد
األشخاص ألي سبب كان ،يتم استبداله بشخص مؤهل وعلى دراية بمعطيات الحالة كاملة.
أ .التوثيق والمصادقة على جميع مجريات مؤتمر الحالة.
ب .ضمان التزام فريق إدارة الحالة ببنود خطة التدخل الشاملة.
ج .ضمان المتابعة الحثيثة لتنفيذ بنود خطة التدخل الشاملة.
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يقوم منسق الحالة بمشاركة الطفل وأسرته/ا في خطة االستجابة الفورية واإلجراءات والخيارات المتاحة ،وتبعات
كل منها ،وفقًا للمصلحة الفضلى والتشريعات والقوانين واألنظمة الوطنية النافذة.
يجب توثيق اإلطار الزمني المخصص لتنفيذ أنشطة خطة االستجابة الفورية ومراعاة أولويات اإلجراءات حسب
احتياجات الحالة مع ضمان عدم تضارب المواعيد بين الشركاء والخدمات المقدمة.
بناء عليه.
يجب إجراء تقييم عوامل الخطورة بشكل دوري حسب احتياجات الحالة واالستجابة
ً
في حال ظهور عوامل خطورة جديدة أو متجددة ،يقوم الباحث االجتماعي(منسق الحالة) بإعادة التقييم األولي
وبناء عليه:
لتحديد االحتياجات الطارئة ومعايير الخطورة،
ً
 -1إجراء التعديالت الالزمة على خطة االستجابة الفورية.
 -2التنسيق مع الشركاء المعنيين.
 -3وفي حال ظهور عوامل خطورة لحياة أو سالمة الطفل يتم التبليغ إلى الجهات المعنية المختصة.
 بعد عقد مؤتمر الحالة يلتزم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) خالل ثالث ساعات بإعداد خطة التدخل الشاملةوإعطاء مهام لمقدمي الخدمات ،أو إدخال موعد جديد لمؤتمر متابعة الحالة مع تعبئة أسباب عدم انعقاده .وفي
حال كانت مخرجات مؤتمر الحالة اإلغالق يلتزم منسق الحالة بموعد أقصاه  24ساعة الستكمال إجراءات إغالق ملف
الحالة.
 خالل مؤتمر الحالة وبناء على مناقشات فريق إدارة الحالة يتم اتخاذ قرار بإحدى اإلجراءات التالية:• في حال تبين لفريق إدارة الحالة المشارك بمؤتمر الحالة وبناء على التقييم الشامل متعدد القطاعات متعدد
التخصصات أنه تم تحقيق أهداف خطة االستجابة الفورية وتنفيذ كافة أنشطتها ،وزوال عوامل الخطورة،
باإلضافة إلى عدم وجود الحاجة إلى تقديم أي خدمات أخرى وكان قرار الفريق بإغالق ملف الحالة ،يقوم الباحث
االجتماعي (منسق الحالة) باالنتقال إلى إجراءات إغالق ملف الحالة ،ويقوم منسق الحالة بتبليغ الطفل وأسرته/ا
بالتعليمات الالزمة لحمايته/ا في حال احتاج/ت مستقب ً
ال لدعم إضافي ومنع العودة إلى العمل والتأكد من ذلك
وفقًا للمعطيات التي لديه ،وتوثيق ذلك في الملف.
وبناء على التقييم الشامل متعدد التخصصات متعدد
• في حال تبين لفريق إدارة الحالة المشارك بمؤتمر الحالة
ً
القطاعات أنه لم يتم تحقيق أهداف خطة االستجابة الفورية وتنفيذ أنشطتها ،و/أو عدم زوال عوامل الخطورة
عن الحالة (الطفل وأسرته/ا) و/أو ظهور عوامل خطورة جديدة يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بإعادة
بدء بإجراء التقييم األولي بالتنسيق مع فريق إدارة الحالة
إجراءات مرحلة االستجابة الفورية
ً
بناء عليه والبدء باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقديم الخدمات الفورية
وتعديل خطة االستجابة الفورية
ً
للحالة بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.
وبناء على التقييم متعدد التخصصات متعدد القطاعات أنه
• في حال تبين لفريق إدارة الحالة المشارك بالمؤتمر
ً
تحقيق أهداف خطة االستجابة الفورية للحالة (الطفل وأسرته/ا) وتنفيذ كافة أنشطتها وزوال عوامل الخطورة،
وتبين لفريق إدارة الحالة حاجة الحالة إلى خدمات أخرى للحالة (الطفل وأسرته/ا) ،يقوم الباحث االجتماعي (منسق
الحالة) مع كافة الشركاء باالنتقال إلى مرحلة التدخل الشاملة.
يقوم مدير مديرية األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل أو مدير وحدة التسول االطفال العاملين والمتسولين
(مشرف منسقي الحاالت) بتقديم الدعم الفني واإلداري لمنسقي الحاالت ومتابعة سير إجراءات الحالة والمصادقة
والتدقيق على جميع اإلجراءات والخطط.
يقوم رئيس قسم األحداث واألمن المجتمعي/قسم عمل االطفال العاملين والمتسولين (مشرف منسقي
الحاالت) باإلطالع على سير العمل مع الحاالت والمصادقة على اإلجراءات المتخذة بالتوافق الزمني مع منسق
الحالة ،والمتضمنة التقييم األولي ،ولقاء االستجابة الفورية ومؤتمر الحالة.
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مرحلة التدخل الشاملة
بناء على قرار مؤتمر الحالة ضمن مرحلة االستجابة الفورية بمتابعة إجراءات التدخل مع
 يتم االنتقال إلى هذه المرحلة ًالحالة والمتخذة من قبل فريق إدارة الحالة المبني على تحقيق أهداف خطة االستجابة الفورية وتنفيذ كافة أنشطتها
وزوال عوامل الخطورة ،وحاجة الحالة إلى خدمات أخرى.
 أثناء انعقاد مؤتمر الحالة وبعد اتضاح وجود حاجة إلى خدمات أخرى ،يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بالتنسيقإلجراء تقييمًا شام ً
ال لعوامل الخطورة الشاملة وعوامل خطورة ترتبط بتحديد االحتياجات الشاملة االجتماعية
والنفسية والتربوية والصحية والقانونية واالقتصادية وبرامج التمكين وغيرها للحالة وأسرتها آخذًا بعين االعتبار
االحتياجات المتعددة للطفل في أوضاع العمل (الصحية ،والنفسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،وغيرها) ،وتعبئة
"نموذجا لتقييم الشامل" (نموذج رقم )5-وذلك بالشراكة مع فريق إدارة الحالة كل حسب اختصاصه.
-

يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) وفريق إدارة الحالة بإعداد خطة التدخل الشاملة ،متضمنة:
• أنشطة العمل
• ومسؤوليات وأدوار الشركاء التنفيذية
• واإلطار الزمني ،مع ضمان عدم تضارب المواعيد ومراعاة اإلجراءات.

 يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بتوثيق مجريات مؤتمر الحالة وبنود الخطة المتفق عليها وضمان المصادقةعليها وتوقيعها من قبل جميع الشركاء في "نموذج مؤتمر الحالة" (نموذج رقم .)6-
يجب توثيق اإلطار الزمني المخصص لتنفيذ أنشطة خطة التدخل الشاملة ومراعاة أولويات اإلجراءات حسب
احتياجات الحالة مع ضمان عدم تضارب المواعيد بين الشركاء والخدمات المقدمة.
يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بمشاركة الطفل وأسرته/ا في خطة التدخل الشاملة واإلجراءات والخيارات
المتاحة ،وتبعات كل منها ،وفقًا للمصلحة الفضلى والتشريعات الوطنية النافذة.
 يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بإحالة الطفل العامل الطفل العامل ا إلى مؤسسات تقديم الخدمات حسبما ورد في خطة التدخل الشاملة وفق "نموذج إحالة إلى المؤسسات مقدمة الخدمة"(نموذج رقم.)7-
 يقوم مقدمو الخدمات بتحديد االحتياجات الخاصة للحالة وأسرته/ا ،وتقديم الخدمات َكل حسب اختصاصه.
 يقوم مقدمو الخدمات بإعداد تقرير تقديم الخدمات وتوصيات المتابعة وفق "نموذج تقديم الخدمات" (نموذج رقم )8-وإرساله إلى الباحث االجتماعي (منسق الحالة) حسب آلية المتابعة المتفق عليها.
 يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بمتابعة تنفيذ خطة التدخل الشاملة المنبثقة وذلك عن طريق: .1المتابعة المباشرة مع الحالة.
 .2تقارير المتابعة المرسلة من قبل مقدمي الخدمات دوريًا.
 .3ضمان تنفيذ خطة التدخل الشاملة حسب البنود والتوصيات المتفق عليها وضمن اإلطار الزمني المحدد في
الخطة ،ويقوم برصد تنفيذ كامل بنود خطة التدخل الشاملة المتفق عليها.
 يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بإعداد "نموذج سجل المتابعة" (نموذج رقم  )9-وفق تقارير تقديم الخدماتالواردة من مقدمي الخدمات.
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يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بمشاركة الطفل وأسرته/ا بنتائج مؤتمرات متابعة الحالة واإلجراءات
والخيارات المتاحة ،وتبعات كل منها ،وفقًا للمصلحة الفضلى والتشريعات والقوانين واألنظمة الوطنية النافذة.
بناء على سجل متابعة تنفيذ خطة التدخل الشاملة ،يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بعقد مؤتمر متابعة
ً
حالة بمشاركة جميع أعضاء فريق إدارة الحالة لعرض مخرجات خطة التدخل الشاملة وتوثيقه واتخاذ القرار األنسب.
وبناء على مناقشات فريق إدارة الحالة يتم اتخاذ قرار بإحدى التوصيات التالية واستكمال اإلجراءات الالزمة وفقًا لذلك:
 .1في حال تبين لفريق إدارة الحالة وبناء على التقييم الشامل متعدد القطاعات متعدد التخصصات تحقيق أهداف
خطة التدخل الشاملة وتنفيذ كافة أنشطتها وزوال عوامل الخطورة ،باإلضافة إلى عدم وجود الحاجة إلى تقديم
أي خدمات أخرى وكان قرار فريق الحالة بإغالق ملف الحالة ،يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) باالنتقال
إلى إجراءات إغالق ملف الحالة ،ويقوم منسق الحالة بتبليغ الطفل وأسرته/ا أو ولي أمره أو من يمثله قانونيًا
بالتعليمات الالزمة لحمايته/ا في حال احتاج/ت مستقب ً
ال لدعم إضافي ،وتوثيق ذلك في الملف.
 .2في حال تبين لفريق إدارة الحالة وبناء على التقييم الشامل متعدد القطاعات متعدد التخصصات أنه لم يتم
تحقيق أهداف خطة التدخل الشاملة وتنفيذ أنشطتها ،وأن الحالة بحاجة لخدمات وتدخالت أخرى يتم االتفاق
على الخدمات واإلجراءات وفق احتياجات الحالة وعكسها بخطة عمل يتم متابعتها من قبل الباحث االجتماعي
بدء بإعادة التقييم الشامل
(منسق الحالة) وفريق إدارة الحالة ،وهنا يتم إعادة إجراءات مرحلة التدخل الشاملة ً
"نموذج التقييم الشامل " (نموذج رقم  )5مع تعديل خطة التدخل الشاملة وفقًا لنتائج التقييم وتقديم الخدمات
المناسبة.
 .3في حال ظهور عوامل خطورة متجددة أو جديدة ،يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بإعادة إجراء التقييم
األولي لتحديد االحتياجات الطارئة وعوامل الخطورة ،وإجراء خطوات االستجابة الفورية الالزمة بالتنسيق مع
الشركاء.

بناء عليه.
يجب إجراء تقييم عوامل الخطورة بشكل دوري حسب احتياجات الحالة واالستجابة
ً
في حال ظهور عوامل خطورة جديدة أو متجددة ،يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بإعادة التقييم األولي
وبناء عليه:
لتحديد االحتياجات الطارئة ومعايير الخطورة،
ً
 -1إجراء التعديالت الالزمة على خطة االستجابة الفورية.
 -2التنسيق مع الشركاء المعنيين.
 -3وفي حال ظهور عوامل خطورة لحياة أو سالمة الطفل يتم التبليغ إلى الجهات المعنية المختصة.
يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بعقد مؤتمرات متابعة الحالة بشكل متكرر ما دامت هناك عوامل
خطورة أو احتياجات وتدخالت تتطلبها الحالة بناء على نتائج التقييم الشامل بالتنسيق مع الشركاء.

يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بمشاركة الطفل وأسرته/ا بنتائج مؤتمرات متابعة الحالة واإلجراءات
والخيارات المتاحة ،وتبعات كل منها ،وفقًا للمصلحة الفضلى والتشريعات والقوانين واألنظمة الوطنية النافذة.

يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بإطالع رئيس قسم األحداث واألمن المجتمعي/رئيس قسم عمل االطفال
العاملين والمتسولين (مشرف منسقي الحاالت) على مجريات سير الحالة وتنفيذ خطة التدخل الشاملة ،وأخذ
مصادقته على اإلجراءات.
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إجراءات إغالق ملف الحالة
إغالق ملف الحالة:
مقدمي
جزء من عملية التخطيط المتفق عليها بين
إن خطوة إغالق الملف تكون أكثر فاعل ّية عندما تحدث بوصفها
ّ
ّ
ً
الخدمات ،بعد التأكد من أن أهداف خطة االستجابة الفورية و/أو خطة التدخل الشاملة للطفل في أوضاع العمل وأسرته/ا
قد ّ
المحرز بانتظام ومراجعته.
ويتم متابعة
تحققت،
ّ
ّ
التقدم ُ
بناء على ضوابط ومبررات خاصة بإغالق الملف ،وتوافق ّيًا بين الشركاء المعنيين،
المتخذ بإغالق ملف الحالة
يكون القرار ُ
ً
وحسب رأي أغلب ّية أعضاء فريق إدارة الحالة بتقديم خدماتها للطفل وأسرته/ا ،مع التركيز على مشاركة الطفل وممثله/ا
القانوني وأسرته/ا في عمل ّية إغالق ملف الحالة .ويجب على جميع المعن ّيين بتقديم الخدمات المشاركة بعملية اتخاذ
القرار ،ومناقشة أي تدابير الزمة كجزء من إغالق الملف ،وينبغي دائمًا إجراء مراجعة شاملة لعوامل الخطورة على الطفل
أو أسرته/ا قبل إغالق الملف ،مع توثيق كامل لكافة الخدمات المقدمة للطفل وأسرته/ا.
بناء على قرار إما لقاء االستجابة الفورية ،و/
 .1يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) باالنتقال إلى مرحلة إغالق الملف
ً
أو مؤتمر الحالة و/أو مؤتمر متابعة الحالة والمتضمن اآلتي:
• تنفيذ خطة االستجابة الفورية بكافة أنشطتها واألدوار والمسؤوليات المناطة بكل الشركاء ،مع زوال عوامل
الخطورة وعدم حاجة الحالة ألية خدمات أخرى.
• تنفيذ خطة التدخل الشاملة بكافة أنشطتها واألدوار والمسؤوليات المناطة بكل الشركاء ،مع زوال عوامل
الخطورة وعدم حاجة الحالة ألية خدمات أخرى.
• وجود أحد مبررات إغالق الملف المعتمدة في منهجية إدارة الحالة (جدول رقم (.))16

جدول رقم ( :)16ضوابط ومبررات إغالق ملف الحالة
ضوابط إغالق
الملف

 .1حضور ممثلين عن مقدمي الخدمات للحالة.
 .2توثيق ضوابط ومبررات اإلغالق.
 .3توثيق التحفظات كتابيًا إن وجدت.
 .4يؤخذ قرار إغالق المف بقرار أعضاء فريق إدارة الحالة برأي األغلبية .
 .5توقيع ومصادقة أعضاء فريق إدارة الحالة على مجريات لقاء االستجابة الفورية/مؤتمر
الحالة/مؤتمر متابعة الحالة الذي نتج عنه قرار إغالق الحالة برأي األغلبية .
 .6إطالع الطفل وأسرته/ا على التعليمات الالزمة للمتابعة المستقبلية وخطط االمان
لمنع تكرار حالة العمل.

مبررات إغالق
الملف

 .1تحقيق أهداف خطة االستجابة الفورية مع زوال عوامل الخطورة وضمان عدم تكرارها.
 .2تحقيق أهداف خطة التدخل الشاملة مع زوال عوامل الخطورة وضمان عدم تكرارها.
 .3انتقال اطفل إلى خارج البالد لإلقامة أو الهجرة.
 .4وفاة الطفل ،ما لم يكن هناك أي أطفال آخرين في أوضاع العمل.
 .5رفض الممثل القانوني لمتابعة تقديم الخدمات المتعددة ،مع األخذ بعين االعتبار
مراعاة المصلحة الفضلى وضمان استكمال واستمرارية اإلجراءات القانونية واإلدارية
حسب األنظمة والتعليمات والقوانين المتعلقة بطبيعة الحالة واإلجراءات المتعلقة
بأفراد األسرة اآلخرين.
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• يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بضمان توثيق نتائج لقاء االستجابة الفورية و/أو مؤتمر الحالة و/أو مؤتمر
متابعة الحالة ومصادقة وتوقيع جميع الشركاء عليه ،باإلضافة إلى ضمان موافقة ومصادق ةمدير مديرية األحداث
واألمن المجتمعي/قسم عمل االطفال العاملين أو مدير وحدة التسول (مشرف منسقي الحاالت).
يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بمشاركة الطفل وأسرته/ا بقرار إغالق الملف وتزويده/ا بالتعليمات
الالزمة لمنع تكرار حالة العمل وإرشادات المتابعة في حال الحاجة مستقب ً
ال ألي دعم إضافي (خطة األمان)
وتوثيق ذلك في الملف.
• يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) بإغالق الملف وفق "نموذج إغالق الملف" (نموذج رقم  )10وحفظه حسب
سياسة حفظ الملف في وزارة التنمية االجتماعية ،ويتم فتح الملف مجددًا في حال ورود أي شكوى جديدة
مستقب ُال وفقًا لإلجراءات السابقة.
يقوم الباحث االجتماعي (منسق الحالة) خالل مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة باستكمال إجراءات إغالق
ملف الحالة.
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نموذج رقم ( :)1االستقبال
نموذج استقبال حاالت عمل االطفال العاملين والمتسولين
(مادون  16سنة غير مسموح له العمل على االطالق مابين  18-16سنة التأكد من االعمال المسموح القيام بها )
المديرية ..............

أو وحدة مكافحة التسول ..................

□	

الجهة المستقبلة للحالة (اإلدارة /...........القسم  /..........المحافظة

□	

اليات التعرف على الطفل :
الوقت:

التاريخ:
معلومات خاصة بآلية التعرف على حاالت عمل األطفال
□

إفصاح من قبل الطفل/ا أو أحد أفراد أسرته/ا

□

اكتشاف من قبل مقدم الخدمة

□

عن طريق الهاتف /خط ساخن /خط الطواري الوطني 911

□

ورورد معلومة من قبل مقدمي خدمات عامة أو متخصصة

□

إحالة من الجهة المعنية قانونيًا

□

تحويل من مركز أمني

□

أخرى /حدد

معلومات خاصة بظروف عمل االطفال العاملين والمتسولين
مكان عمل االطفال العاملين والمتسولين
□ البيت
□ الشارع/تسول
□ المدرسة
□ المصنع
□ المزرعة
□ الكراج
□ تسول
□ أخرى (حدد):
أنواع المخاطرالواقعة؟هل يتعرض للعنف  :نعم
إذا كانت اإلجابة نعم نوع العنف /تكراره
□ جسدي:
داخل األسرة
رب العمل
المارة
عاملين في مكان العمل
□ جنسي:
□ داخل األسرة
□ خارج األسرة
□ نفسي /لفظي
□ إهمال:
ساعات الراحة
قلة التغذية /حرمان من الطعام

ال
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استنشاق مواد سامة
العمل تحت أشعة الشمس
العمل في المواد الخطرة:
مواد طيارة
مواد سريعة االشتعال
مواد ثقيلة
مواد حارقة
□

عدد ساعات عمل الطفل

□

أوقات عمل الطفل:
لي ً
ال
نهارًا

□

عدم دفع األجور (متقطع /غير مناسبة مع ساعات العمل /غير مدفوع نهائيًا)

□

أخرى

معلومات عن الحالة /الطفل في أوضاع العمل والتسول ( يعبأ في حال توافر المعلومة لدى المصدر )
االسم الرباعي:
تاريخ الميالد:

الجنس:
□ ذكر

الجنسية:
□ أنثى
نوع ورقم الوثيقة (لغير األردنيين):

الرقم الوطني (لألردنيين):
المستوى التعليمي الحالي:
□

أمي /أمية

□

أساسي

□

ثانوي

□

معهد تدريب مهني

□

غير ذلك حدد
رقم الهاتف الخلوي:

رقم الهاتف األرضي:
عنوان السكن:
المهنة:

رقم هاتف العمل:

مكان العمل:

عنوان العمل:
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نوع العالقة بين صاحب/رب العمل والطفل في أوضاع العمل:
□

األب

□

من أفراد األسرة ( حدد)

□

غير ذلك (حدد):

□

من خارج األسرة:
أقارب
صاحب لألسرة أو أحد أفرادها
جار
غير ذلك (حدد)

مؤشرات الخطورة األولية
□ اعتداء جنسي خالل ال  72ساعة الماضية للحصول على العالج الوقائي بعد التعرض للعنف الجنسي
(وسائل منع الحمل الطارئة ،منع انتقال االمراض المنقولة جنسيا ،منع انتقال االيدز)
□ التهديد بقتل الطفل من قبل المسيء أو احد افراد األسرة (الخوف من جريمة الشرف)
□ يعاني الطفل من أي من األعراض التالية :نوبات بكاء حادة ،ميول عدائية ،ذهول ،ارتباك ،تشويش ،عدم
القدرة على التركيز واالنتباه ،الخوف ،االرتجاف ،القلق
□ محاوالت االنتحار أو التخطيط له أو التهديد بايذاء االخرين من قبل الطفل
□ وجود اصابات جسدية حادة تتطلب رعاية طبية فورية
□ وجود حاالت استنشاق مواد سامة و/أو اختناق
□ استخدام األدوات الحادة والمواد الخطرة خالل العمل
□ الحرق
□ اقتران حالة الطفل العامل بظروف لها عالقة بالعنف المخدرات االتجار بالبشر والتسخير
□ العمل في اوضاع الشوارع
اسم وتوقيع مستقبل الحالة
التاريخ :

الوقت :
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نموذج رقم ( :)2التقييم األولي
اليوم:

الوقت:

التاريخ:

رقم الملف:

اسم الحالة:
تاريخ الميالد/العمر:
معلومات خاصة بالحالة

هل تعاني الحالة من أي إعاقات :نسأل عن عمر الطفل ( ما دون  16سنة :غير مسموح له العمل على اإلطالق .ما بين
 18-16سنة :التأكد من األعمال المسموح له القيام بها وفقًا للمادة  76من قانون العمل)
□ ال

□ نعم

في حال كانت اإلجابة “نعم” ،حدد نوع اإلعاقة:
□ ذهنية
□ جسدية:
□ سمعية □ بصرية

□ حركية

□ أخرى

هل تعاني الحالة من أي أمراض مزمنة:
□ ال

□ نعم

في حال كانت اإلجابة “نعم” ،حدد أنواع المرض:
□ سكري

□ ضغط

□ أمراض قلب

□ أخرى................

□ أمراض كلى

الظروف الصحية العامة للطفل (حسب ما يظهر على الطفل)
هزال

إرهاق وتعب

أخرى.........

اتساخ المالبس/الهيئة

الظروف الصحية المرتبطة بالعمل (مخاطر مهنية)
حوادث السقوط  -التسمم  -االختناق  -الحروق  -ضربات الشمس  -البرد القارس – جروح  -أخرى.....
معلومات خاصة بحادثة العمل
مكان العمل:
□

البيت

□

الشارع (تسول)

□

الشارع (بيع)

□

المدرسة

□

مزرعة

□

كراج

□

مصنع

□

مركز تدريب مهني

□

أخرى (حدد):

متى بدأ الطفل في العمل /في أي عمر؟
التاريخ (اليوم):

الوقت
مدة ساعات العمل اليومية:
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أنواع المخاطر الواقعة؟
□ جسدي:
داخل األسرة
رب العمل
المارة
عاملين في مكان العمل
□ جنسي:
□ داخل األسرة
□ خارج األسرة
□ نفسي /لفظي
□ إهمال:
ساعات الراحة
قلة التغذية /حرمان من الطعام
استنشاق مواد سامة
العمل تحت أشعة الشمس
العمل في المواد الخطرة:
مواد طيارة
مواد سريعة االشتعال
مواد ثقيلة
مواد حارقة
□ عدد ساعات عمل الطفل
□ أوقات عمل الطفل:
لي ً
ال
نهارًا
□ عدم دفع األجور (متقطع /غير مناسبة /غير مدفوع نهائيًا)
أخرى ................
منذ متى والطفل يقوم بهذا العمل و/أو أعمال أخرى ،باإلضافة إلى التأكد من تاريخ الحالة وإذا ما كانت تعرضت لعمل
سابق أم ال/التكرار.
□  نعم

□  ال

في حال كانت اإلجابة “نعم” ،ارفق وصفًا موجزًا:
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1-1عوامل الخطورة:
□ اعتداء جنسي خالل ال ( )72ساعة الماضية للحصول على العالج الوقائي بعد التعرض للعنف الجنسي
(وسائل منع الحمل الطارئة ،منع انتقال االمراض المنقولة جنسيا ،منع انتقال االيدز)
□ التهديد بقتل الطفل من قبل المسيء أو احد افراد األسرة (الخوف من جريمة الشرف)
□ يعاني الطفل من أي من األعراض التالية  :نوبات بكاء حادة ،ميول عدائية ،ذهول ،ارتباك ،تشويش ،عدم
القدرة على التركيز واالنتباه ،الخوف ،االرتجاف ،القلق
□ محاوالت االنتحار أو التخطيط له أو التهديد بايذاء االخرين من قبل المساء اليه/ا
□ وجود اصابات جسدية حادة تتطلب رعاية طبية فورية
□ استخدام االدوات الحادة أو المواد الخطرة خالل العمل
□ حاالت تسمم
□ اختناق
□ حرق
□ اقتران حالة الطفل العامل بظروف لها عالقة  :بالعنف ،المخدرات ،االتجار بالبشر ،التسخير...
□ اخرى  :حدد.......
□ تحديد االحتياجات االستجابة الفورية :
□ احتياجات طبية /صحية/فحوصات
□ نفسية  /اجتماعية
□ أمن وحماية
2-2االحتياجات الفورية :
)1
)2
معلومات خاصة بالمسيء/صاحب العمل سواء من داخل األسرة أو خارجها (تكرار تعبئة هذه الخانات في حال وجود
أكثر من طرف )
اسم المسيء
هل يعاني المسيء من اضطرابات نفسية
□ نعم

هل هناك ادمان على الكحول أو المخدرات
□ نعم

□ ال

هل لدى المسيء أسبقيات اجرامية
 vنعم

□ ال

هل يقوم المسيء بتهديد الطفل و/أو اسرته/ا
□ نعم

□ ال

هل يقوم المسيء باستغالل الطفل في األعمال الشاقة؟
إذا نعم :تحديدها بنبذة

□ ال

هل يقوم المسيء بتشغيل الطفل لساعات عمل/
ظروف عمل مخالفة للقانون؟
إذا نعم :تحديدها بنبذة

اإلجراءات
هل قامت الحالة بالتبليغ/اإلفصاح عن حادثة عمل األطفال؟
□ نعم (اسم الجهه المبلغ لها :

هل هناك حاجة لعمل تبليغ إلزامي؟

□ ال
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ما نوع اإلجراءات التي تم اتخاذها ؟

توصيات منسق الحاالت:
الحاجة للخدمات:
□

الحالة بحاجة لخدمات طارئة:

□

طبية عالجية

□

طبية نفسية

□

طبية شرعية

□

إجراءات امن وحماية

□

إحالة إلى مؤسسات تقديم الخدمات األخرى

اسم وتوقيع منسق الحالة

□ الحالة بحاجة لخدمات غير طارئة:

اسم وتوقيع مشرف منسقي الحاالت الوقت :
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نموذج رقم ( :)٣نموذج التبليغ إلى إدارة شرطة األحداث
التاريخ:
.1

الوقت:
بيانات الطفل (يتم إرفاق نموذج االستقبال)

رقم الملف:

.2

اسم الطفل:

الجهة المب ِّلغة

اسم المؤسسة/الوزارة:

المنطقة/المحافظة:

اسم الشخص المبلغ:

طبيعة عمل الشخص المبلغ:

البريد اإللكتروني:

هاتف

عنوان الجهة المبلغة:

الجهة المبلغة:

.3

قسم شرطة األحداث المبلغ له
المحافظة:

القسم/المفرزة:

آلية التبليغ المعتمدة:
□هاتف
□فاكس
□بريد إلكتروني
□أخرى (حدد):
.4

معلومات حول حادثة عمل االطفال العاملين والمتسولين

مكان وقوع الحادثة:

تاريخ وقوع الحادثة:

□كراج
□مصنع
□الشارع
□مزرعة
□مركز تدريب مهني
□أخرى (حدد):
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أفراد األسرة اآلخرين
المتعرضين للخطر:

نوع العنف الواقع:

□األم

□جسدي

□أخ/أخت

□جنسي

□أخرى (حدد):

□نفسي/لفظي
□إهمال
□أخرى (حدد):
.5

وصف حادثة عمل االطفال العاملين والمتسولين

ملخص عن الحادثة:

.6

اإلجراءات والخدمات التي تم تقديمها للطفل واألسرة
□خدمات نفسية/اجتماعية (حدد):
□خدمات إيوائية (حدد):
□خدمات طبية عالجية (حدد):
□خدمات طبية نفسية (حدد):
□خدمات قانونية (حدد):
□خدمات تربوية (حدد):
□أخرى (حدد):

اسم وتوقيع الشخص المبلغ:

التاريخ:

الوقت:

اسم وتوقيع مستلم التبليغ في إدارة شرطة األحداث:

التاريخ:

الوقت:
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نموذج رقم ( :)4لقاء االستجابة الفورية
اليوم:

الوقت:

التاريخ:

عدد (رقم) لقاء االستجابة:

االسم الرباعي للحالة:

رقم الملف:

اسم منسق الحالة:

قسم األحداث واألمن المجتمعي في مديرية:

ملخص عن الحالة:

ملخص التقييم األولي للحالة (متضمنًا االحتياجات الطارئة وأولوياتها):
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أعضاء فريق إدارة الحالة (االستجابة الفورية)
األعضاء الذين تمت
الرقم
دعوتهم /التواصل معهم

المؤسسة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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آلية التواصل
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خطة االستجابة الفورية الخاصة بقسم األحداث واألمن المجتمعي في مديرية.......:
خطة االستجابة الفورية
جهة التنفيذ

بعض االمثلة على إجراءات خطة االستجابة
الفورية المطلوبة

خدمات وزارة التنمية
االجتماعية:

اإلطار الزمني للتنفيذ

□زيارة منزلية أولية  /تتبعية
□دراسة اجتماعية

مديرية األحداث واألمن
المجتمعي

□معونة طارئة
□تشخيص
□أخرى (حدد)..................:

خدمات وزارة العمل

□زيارة أولية/تتبعة إلى مكان العمل
□إلحاق الطفل في مركز الدعم المجتمعي
□إلحاق الطفألو احد أفراد أسرته إلى معهد
التدريب المهني إذا كان فوق  16عام
□أخرى (حدد)...............:

خدمات وزارة التربية
والتعليم

□إلحاق الطفل في المدرسة
□إلحاق الطفل في التعليم غير النظامي
□الحاق الطفل ببرنامج استدراكي
□أخرى (حدد).......................:

الخدمات العالجية والوقائية/
المستشفيات أو المراكز
الصحية

□إجراءات عالجية طارئة
□إجراءات وقائية طارئة
□أخرى (حدد).................:

مؤسسات مقدمة خدمات
إدارة شرطة األحداث
وزارة الداخلية

□استدعاء ولي األمر
□أخذ التعهدات الالزمة
□متابعة إلحاق الطفل في المدرسة
□أخرى (حدد)............:

اخرى

اسم وتوقيع منسق الحالة

الوقت:

اسم وتوقيع مشرف منسقي الحاالت

التاريخ :

الوقت:
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نموذج رقم ( :)5تقييم االحتياجات الشاملة
اليوم:

الوقت:

التاريخ:

رقم الملف:

االسم الرباعي للحالة:
عدد (رقم) التقييم :

ملخص عن الحالة:

عوامل الخطورة:
□اعتداء جنسي خالل ال  72ساعة الماضية للحصول على العالج الوقائي بعد التعرض للعنف الجنسي (وسائل
منع الحمل الطارئة ،منع انتقال االمراض المنقولة جنسيا ،منع انتقال االيدز)
□التهديد بقتل الطفل من قبل المسيء أو احد افراد األسرة (الخوف من جريمة الشرف)
□يعاني الطفل من أي من األعراض التالية  :نوبات بكاء حادة ،ميول عدائية ،ذهول ،ارتباك ،تشويش ،عدم القدرة
على التركيز واالنتباه ،الخوف ،االرتجاف ،القلق
□محاوالت االنتحار أو التخطيط له أو التهديد بايذاء االخرين من قبل الطفل
□وجود اصابات جسدية حادة تتطلب رعاية طبية فورية
□وجود حاالت استنشاق مواد سامة و/أو اختناق
□استخدام األدوات الحادة والمواد الخطرة خالل العمل
□الحرق
□اقتران حالة الطفل العامل بظروف لها عالقة بالعنف المخدرات االتجار بالبشر والتسخير
□العمل في اوضاع الشوارع
□اخرى .............................................................................. :
 -2تحديد االحتياجات الشامل
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تفاصيل االحتياجات

نوع االحتياجات
1
2
طبية عالجية

3
4
5
1
2

اجتماعية

3
4
5
1
2

تربوية /تعليمية

3
4
5
1
2

تمكين اقتصادي

3
4
5
1
2

طبية نفسية

3
4
5
1
2

قانونية

3
4
5
1
2

قضائية

3
4
5
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1
2
إجراءات إدارية

3
4
5
1
2

أخرى

3
4
5

اسم وتوقيع منسق الحالة

التاريخ :

الوقت
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اسم وتوقيع مشرف منسقي الحاالت

التاريخ :

الوقت
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نموذج رقم ( :)6مؤتمر الحالة
اليوم:

الوقت:

التاريخ:

االسم الرباعي للحالة:

رقم الملف:

اسم منسق الحالة:

المؤسسة:

رقم المؤتمر:

نوع المؤتمر:
□ مؤتمر حالة

مكان انعقاد المؤتمر:
□ مؤتمر متابعة حالة

ملخص عن الحالة:

ملخص احتياجات الحالة الشاملة:

ملخص مجريات المؤتمر:

قرار المؤتمر:
□ تقديم خدمات بناءا على تقييم االحتياجات الشاملة ( الرجاء تعبئة خطة التدخل الشاملة )
□ إغالق الملف بناءا على وجود مبررات اإلغالق (الرجاء تعبئة نموذج رقم  10أ  :نموذج إغالق الملف)
اخرى  :حدد
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خطة التدخل الشاملة
نوع الخدمة

اإلجراءات

جهة التنفيذ

1

طبية عالجية

2
3
4
5
1

اجتماعية

2
3
4
5
1

تربوية/تعليمية

2
3
4
5
1

تمكين اقتصادي

2
3
4
5
1

طبية نفسية

2
3
4
5
1

قانونية

2
3
4
5
1

قضائية

2
3
4
5
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اإلطار الزمني لتنفيذها
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1

إجراءات إدارية

2
3
4
5
1

أخرى

2
3
4
5
أعضاء فريق إدارة الحالة (التدخل)
الرقم

األعضاء الذين تمت
دعوتهم /التواصل معهم

المسمى الوظيفي

المؤسسة

التوقيع

1
2
3
4
5
6
7
8
اسم وتوقيع منسق الحالة

التاريخ :

الوقت

اسم وتوقيع مشرف منسقي الحاالت
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التاريخ :

الوقت
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نموذج رقم ( :)7إحالة إلى المؤسسات مقدمة الخدمة

اليوم:

الوقت:

التاريخ:

معلومات خاصة بالحالة
االسم الرباعي:
نوع االستجابة :

رقم الملف:
فورية

تاريخ الميالد:

تدخل شامل
الجنس:
□ ذكر

الجنسية:
□ أنثى
نوع ورقم الوثيقة (لغير األردنيين):

الرقم الوطني (لألردنيين):

الحالة االجتماعية:

المستوى التعليمي:

□ أعزب /عزباء

□ أمي /أمية

□ متزوج /متزوجة

□ أساسي

□ مطلق /مطلقة

□ ثانوي

□ منفصل /منفصلة

□ بكالوريوس

□ أرمل /أرملة

□ دراسات عليا

رقم الهاتف الخلوي:

رقم الهاتف األرضي:

عنوان السكن:

اسم ولي األمر:

رقم الهاتف:

اسم الممثل القانوني:

رقم الهاتف:

المهنة:

رقم هاتف العمل:

مكان العمل:

عنوان العمل:
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تفاصيل حالة عمل الطفل
آلية اإلحالة:
□ االتصال الهاتفي (للحاالت الطارئة)

□ البريد اإللكتروني الرسمي

□ الفاكس

□ شخصي

المؤسسة المحيلة
اسم المؤسسة:

اسم منسق الحالة:

الهاتف:

البريد اإللكتروني:

العنوان:

المؤسسة المحال إليها
اسم المؤسسة:

الشخص المحال إليه :

الهاتف:

البريد اإللكتروني:

العنوان:

ملخص الحالة:

تفاصيل اإلحالة:

 -1الخدمة المطلوبة:

 -2آلية االتصال المفضلة مع الحالة

اسم وتوقيع منسق الحالة

التاريخ :

الوقت

اسم وتوقيع مشرف منسقي الحاالت

التاريخ :

الوقت
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الموافقة على اإلحالة واإلفصاح عن المعلومات بين الشركاء
(قم بقراءة المعلومات مع الحالة ،وأجب عن أي أسئلة قد تطرح قبل توقيع الحالة أدناه)
أنا الموقع أدناه( _____________________ ،اسم الحالة) أفهم أن الهدف من اإلحالة ومن اإلفصاح عن هذه المعلومات
لـ_____________________ (المؤسسة المحال إليها) هو ضمان تقديم الرعاية واستمراريتها بين مقدمي الخدمات الذين
يسعون إلى خدمتي ،وقد عمل مقدم الخدمة _____________________ (المؤسسة المحيلة) على تفسير إجراءات اإلحالة
لي بشكل واضح ،وقام بتحديد المعلومات التي سيتم اإلفصاح عنها .وبتوقيعي على هذا النموذج ،فإنني أوافق
على تبادل هذه المعلومات.
توقيع الطرف المسؤول (الحالة ،ولي األمر ،أو الممثل القانوني):
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التاريخ:
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نموذج رقم ( :)8تقديم خدمات
اليوم:

الوقت:

التاريخ:

اسم المؤسسة:
نوع االستجابة :

القطاع:
تدخل شامل

فورية

البريد اإللكتروني:

الهاتف:
العنوان:
اسم الحالة:

رقم ملف الحالة:

العمر:

تاريخ استالم الحالة:

نوع الخدمات المقدمة:
□ طبية عالجية

□ نفسية /اجتماعية

□ تربوية /تعليمية

□  تمكين اقتصادي

□ قانونية

□ قضائية

□ إجراءات إدارية

□ أخرى

□ طبية نفسية

ملخص اإلجراءات /الخدمات التي تم تقديمها للحالة:
الرقم

التاريخ

اإلجراء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مقدم الخدمة:
توصيات
ّ

مقدم الخدمة
اسم وتوقيع
ّ

الختم الرسمي

تاريخ ووقت استالم التقرير
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نموذج رقم ( :)9سجل المتابعة
رقم الملف:

االسم الرباعي للحالة:
اسم منسق الحالة:
رقم

الجهة المنفذة

اإلجراء

اإلطالر الزمني
المتفق عليه

وضع التنفيذ
□ تم

1

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

2

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

3

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

4

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

5

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

6

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

7

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

8

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

9

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

10

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

11

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

12

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

13

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
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□ تم

14

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

15

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

16

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

17

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

18

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

19

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
□ تم

20

□ لم يتم

□ تعديل □ متابعة
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نموذج رقم ( :)10إغالق الملف
اليوم:

الوقت:

التاريخ:

رقم مؤتمر الحالة:
نوع المؤتمر:

مكان انعقاد المؤتمر:
لقاء استجابة

مؤتمر حالة
المؤسسة:

اسم منسق الحالة:
اسم الحالة:
ملخص عن الحالة:

ملخص اإلجراءات التي تم تنفيذها
طبية
□ عالجية
□ نفسية
□ شرعية
نفسية/اجتماعية

تربوية/تعليمية
□ تعليم مدرسي
□ تعليم
غيرنظامي
□ تدريب مهني
تمكين اقتصادي

أمن وحماية
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قانونية/قضائية/
إجراءات إدارية

أخرى

مبررات إغالق الملف
□ تحقيق أهداف خطة االستجابة الفورية مع زوال عوامل الخطورة وضمان عدم تكرارها.
□ تحقيق أهداف خطة التدخل الشاملة مع زوال عوامل الخطورة وضمان عدم تكرارها.
□ انتقال الطفل إلى خارج البالد لإلقامة أو الهجرة ؛ مع ضمان استكمال واستمرارية اإلجراءات القانونية واإلدارية
حسب األنظمة والتعليمات و القوانين المتعلقة بطبيعة القضية.
□ وفاة الطفل؛ مع ضمان استكمال واستمرارية اإلجراءات القانونية واإلدارية حسب األنظمة والتعليمات و القوانين
المتعلقة بطبيعة القضية واإلجراءات المتعلقة بحماية أفراد األسرة اآلخرين.
□ رفض الطفل لمتابعة تقديم الخدمات المتعددة؛ مع ضمان استكمال واستمرارية اإلجراءات القانونية واإلدارية
حسب األنظمة والتعليمات و القوانين المتعلقة بطبيعة القضية.
□ رفض الممثل القانوني متابعة إجراءات إدارة الحالة ،يجب مراعاة المصلحة الفضلى مع ضمان استكمال
واستمرارية اإلجراءات القانونية واإلدارية حسب األنظمة والتعليمات و القوانين المتعلقة بطبيعة القضية
واإلجراءات المتعلقة بحماية أفراد األسرة اآلخرين.
 □ اخرى  /حدد.
التحفظات ( إن وجدت )
□ تم إبالغ الحالة بإجراءات إغالق الملف
□ تم أخذ موافقة ولي أمر الطفل أو ممثله القانوني
□ تم االستئناس برأي الطفل
□ تم تزويد الطفل بالتعليمات الالزمة لمنع تكرار حالة العمل وإرشادات المتابعة في حال الحاجة مستقب ً
ال ألي دعم
إضافي.
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أعضاء فريق إدارة الحالة
األعضاء الذين تمت
الرقم
دعوتهم /التواصل معهم

المسمى الوظيفي

المؤسسة

التوقيع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
اسم وتوقيع منسق الحالة

تاريخ:

وقت  :اسم وتوقيع مشرف منسقي الحاالت
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تاريخ:

وقت :
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مخطط سير اإلجراءات التفصيلية التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين في المؤسسات مقدمة الخدمة

.١
.٢

:
.

.٣
.٤
.٥

/

/

:

:

/

) (١

/

/

) (٣

/
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شرح سير اإلجراءات التفصيلية للتعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين في المؤسسات
مقدمة الخدمات المتخصصة أو الحاالت المحالة من قبل وزارة التنمية االجتماعية .
مرحلة االكتشاف والتبليغ
جدول رقم ( :)17ضوابط ومعايير عامة لجميع العاملين مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين
1)1اإليمان المطلق بأهمية التعامل مع حاالت اطفال العاملين والمتسولين وتقديم الحماية والخدمات لها.
2)2ضمان السرية في التعامل مع بيانات حاالت االطفال العاملين والمتسولين وأسرهم ومعلومات مقدم
المعلومة/التبليغ.
3)3التعامل مع كافة حاالت االطفال العاملين والمتسولين بأشكالها المختلفة بموضوعية ومساواة وعدم التمييز.
4)4احترام حقوق ورغبات حاالت االطفال العاملين والمتسولين.
5)5المهنية والحيادية في التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين.
6)6االلتزام بمدونة السلوك األخالقية والقيم والمبادئ األخالقية.
7)7التأكد من أخذ الموافقة المستنيرة والموافقة على علم في كافة مراحل وإجراءات العمل مع حاالت االطفال
العاملين والمتسولين.
8)8اعتبار المصلحة الفضلى للطفل في كافة مراحل وإجراءات العمل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين.
9)9اعتبار السياقات المجتمعية والثقافية والصحية لحاالت االطفال العاملين والمتسولين في كافة مراحل وإجراءات
العمل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين.
1010الحد األساسي في المعرفة في منهجية إدارة الحالة ،وأشكال حاالت االطفال العاملين والمتسولين.
آليات التعرف على حاالت اطفال العاملين والمتسولين في المؤسسات مقدمة الخدمات
.1

اإلفصاح/الشكوى :يقوم الطفل نفسه أو ولي أمره أو ممثله القانوني باإلفصاح عن حالة العمل إلى المؤسسة
مقدمة الخدمة

 .2االكتشاف :من قبل مقدم خدمة متخصصة ،مثل :مفتش العمل في وزارة العمل ،ومقدمة الخدمة الطبية/
الصحية في وزارة الصحة ،ومقدم الخدمة التربوية/التعليمية في وزارة التربية والتعليم ،ومقدم خدمة قانونية،
ومنظمات وجمعيات محلية ودولية ،وغيرها.
 .3ورورد معلومة عن طريق:
أ .الخط الساخن
ب .أرقام المؤسسات الرسمية
 .4البريد اإللكتروني :عن طريق الموقع اإللكتروني للمؤسسات.
 .5أخرى
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إجراءات التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين في المؤسسات مقدمة الخدمة:
-

يقوم مستقبل الحالة في المؤسسة باستقبال الطفل أو ولي أمره أو ممثله القانوني أو بتلقي المعلومة حول
بناء على ما يلي:
االطفال العاملين والمتسولين حسب آليات التعرف الموضحة أعاله ،ويقوم بالتعامل معها
ً

جدول رقم ( :)18آليات التعرف على حاالت االطفال العاملين والمتسولين وإجراءات التعامل معها في المؤسسات
مقدمة الخدمة
آلية التعرف على حالة
االطفال العاملين
والمتسولين

إجراءات التعامل مع الحاالت في المؤسسات مقدمة الخدمة

اإلفصاح/الشكوى

تباشر إجراءات استقبال الحالة فورًا وتحويل معلومات الحالة إلى الشخص المعني بحاالت
حماية الطفل/الطفال العاملين والمتسولين في المؤسسة المعنية ،وذلك إلجراء تصنيف
الحالة حسب معايير التبليغ القانونية.

االكتشاف من قبل
مقدم خدمة متخصصة

تباشر إجراءات استقبال الحالة فورًا وتحويل معلومات الحالة إلى الشخص المعني بحاالت
حماية الطفل /االطفال العاملين والمتسولين في المؤسسة المعنية ،وذلك إلجراء تصنيف
الحالة حسب معايير التبليغ القانونية.

الهاتف

إذا وردت المعلومة من خالل الهاتف من قبل الطفل نفسه و/أو ولي أمره أو من يمثله/ا
قانونيًا ،يقوم مستقبل الحالة بجمع كافة المعلومات الممكنة حول حالة االطفال العاملين
والمتسولين وتحويل معلومات الحالة إلى الشخص المعني بحاالت حماية الطفل/االطفال
العاملين والمتسولين في المؤسسة المعنية ،وذلك إلجراء تصنيف الحالة حسب معايير
التبليغ القانونية.

البريد اإللكتروني

إذا وردت المعلومة من خالل البريد االلكتروني يقوم مستقبل الحالة بجمع كافة المعلومات
الممكنة حول حالة االطفال العاملين والمتسولين وتحويل معلومات الحالة إلى الشخص
المعني بحاالت حماية الطفل/االطفال العاملين والمتسولين في المؤسسة المعنية ،وذلك
إلجراء تصنيف الحالة حسب معايير التبليغ القانونية.

أخرى

إذا وردت المعلومة من مصادر أخرى يقوم مستقبل الحالة بجمع كافة المعلومات الممكنة
حول حالة االطفال العاملين والمتسولين وتحويل معلومات الحالة إلى الشخص المعني
بحاالت حماية الطفل/االطفال العاملين والمتسولين في المؤسسة المعنية ،وذلك إلجراء
تصنيف الحالة حسب معايير التبليغ القانونية.

-

يقوم مستقبل الحالة بتدوين المعلومة في سجل الحاالت الواردة المعمول به في المؤسسة مقدمة الخدمة.

-

يقوم مستقبل الحالة بتعبئة المعلومات والبيانات المتوفرة لديه حول الحالة وأسرته/ا في النموذج الخاص "نموذج
االستقبال" (نموذج رقم .)1-

جدول رقم ( :)19ضوابط خاصة بمستقبل الحالة
 .1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية استقبال حاالت االطفال العاملين والمتسولين وإجراءات التعامل
معها.
 .2أن يتمتع بمهارات اتصال عالية وقدرة على الحصول على المعلومات المطلوبة.
 .3أن يتمتع بخبرة في معرفة أشكال وأنواع حاالت االطفال العاملين والمتسولين المختلفة.
 .4أن يتمتع في المعرفة األساسية في منهجية إدارة الحالة.
 .5أن يتم مراعاة المظهر والمكان المناسب في حاالت استقبال االطفال العاملين والمتسولين بشكل مباشر.
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-

يقوم مستقبل الحالة بتحويل الحالة إلى الشخص المعني بحاالت حماية الطفل/االطفال العاملين والمتسولين
في المؤسسة المعنية ،وذلك إلجراء تصنيف الحالة حسب معايير التبليغ القانونية الواردة في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)20معايير تصنيف الحاالت
تصنيف الحالة

معايير تصنيف
الحالة

حاالت يتم التبليغ إلى
إدارة شرطة األحداث
 طفل عامل دون سن 16سنة
 طفل عامل ما بين 18-16في أسوأ أشكال العمل
الواردة في التعريفات
(انظر فصل النعريفات
أعاله)

اإلجراء المتبع

-

تعبئة نموذج التبليغ
(نموذج رقم  )3وإرساله إلى
إدارة شرطة األحداث

االستمرار في تقديم
الخدمات المتخصصة
للمؤسسات مقدمة الخدمة

قضايا حماية أخرى

ألي قضايا حماية أخرى مثل
 ال يوجد فيها خطر أمنيالعنف األسري ،واالتجار بالبشر،
مباشر على حياة وسالمة
وزواج االطفال ،االطفال
الطفل.
العاملين والمتسولين ...ألخ،
 حالة عمل غير مخالفة للقانونيتم تحويلها للجهات المعنية
 تبرز فيها االحتياجات األوليةقانونيًا ،والمؤسسات مقدمة
المقدمة
المتعلقة بالخدمات
الخدمات المتخصصة.
من المؤسسة مقدمة الخدمة.
االستمرار في تقديم الخدمات
وفق اإلجراءات الداخلية
للمؤسسة

النبليغ/اإلحالة إلى الجهة
المعنية قانونيًا و/أو صاحبة
االختصاص.

يقوم الشخص المعني بحاالت حماية الطفل/االطفال العاملين والمتسولين في المؤسسة المعنية باتخاذ إحدى
اإلجراءات التالية:
•

في الحاالت التي تستوجب التبليغ اإللزامي إلى إدارة شرطة األحداث ،يقوم الشخص المعني بحاالت حماية
الطفل/االطفال العاملين والمتسولين في المؤسسة بتعبئة نموذج التبليغ (نموذج رقم  )3وإرساله إلى إدارة
شرطة األحداث وفقًا آلليات التبليغ المعتمدة .حسب معطيات الحالة ،قد يصبح مقدم الخدمة عضوًا في فريق
إدارة الحالة ضمن ما يتم تحديده من قبل إدارة شرطة األحداث.

•

في حاالت قضايا الحماية األخرى ،يقوم الشخص المعني بحاالت حماية الطفل/االطفال العاملين والمتسولين
في المؤسسة بتحديد الجهة المعنية قانونيًا و/أو المؤسسات مقدمة الخدمات المتخصصة والتنسيق
لتبليغها و/أو إحالة الملف لها .حسب معطيات الحالة ،قد يصبح مقدم الخدمة عضوًا في فريق إدارة الحالة
ضمن ما يتم تحديده من قبل الجهة.

•

في الحاالت التي ال تستدعي التبليغ اإللزامي بموجب القانون ،وتقع ضمن الخدمات المقدمة من المؤسسة
المعنية ،يتم االستمرار في تقديم الخدمات وفق اإلجراءات الداخلية للمؤسسة.

على مقدمي الخدمات أثناء تقديم الخدمات مراعاة ظهور عوامل خطورة تستدعي التبليغ سواء إلى إدارة شرطة
األحداث في حاالت االطفال العاملين والمتسولين أو الجهات المعنية قانونيًا (وذلك عن طريق إجراء التقييم
األولي وعوامل الخطورة األولية للحاالت بشكل دوري).
جدول رقم ( :)21ضوابط خاصة بعضو فريق إدارة الحالة
 .1أن يتمتع بخبرة ومعرفة كافيتين في عملية تقييم الحاالت وإجراءات التعامل معها.
 .2أن يتمتع بمهارات اتصال عالية وقدرة على تقديم الدعم الفني الالزم لمنسقي الحاالت من خالل نموذج تقديم الخدمات
والتوصيات المذكورة فيه.
 .3أن يكون معنيًا بشكل مباشر بالتعامل مع الحالة ضمن مؤسسته ولديه كامل الصالحية باالطالع على إجراءات العمل
معها.
 .4ضمان االلتزام بحضور كافة اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالحالة.
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نموذج رقم ( :)1االستقبال
الوقت:

التاريخ:
معلومات خاصة بآلية التعرف على حاالت االطفال العاملين والمتسولين
□

إفصاح من قبل الطفل/ا أو أحد أفراد أسرته/ا

□

اكتشاف من قبل مقدم الخدمة

□

عن طريق الهاتف /خط ساخن /خط الطواري الوطني 911

□

ورود معلومة من قبل مقدمي خدمات عامة أو متخصصة

□

إحالة من الجهة المعنية قانونيًا

□

تحويل من مركز أمني

□

البريد اإللكتروني

□

أخرى /حدد

معلومات خاصة بظروف االطفال العاملين والمتسولين
مكان عمل األطفال
□

البيت

□

الشارع

□

المدرسة

□

المصنع

□

المزرعة

□

الكراج

□

تسول

□

أخرى (حدد):

أنواع المخاطر الواقعة؟هل يتعرض للعنف  :نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم نوع العنف /تكراره
□

جسدي:
داخل األسرة
رب العمل
المارة
عاملين في مكان العمل

□

جنسي:

□

داخل األسرة

□

خارج األسرة

□

نفسي /لفظي

□

إهمال:
ساعات الراحة
قلة التغذية /حرمان من الطعام
استنشاق مواد سامة
العمل تحت أشعة الشمس
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العمل في المواد الخطرة:
مواد طيارة
مواد سريعة االشتعال
مواد ثقيلة
مواد حارقة
□

عدد ساعات عمل الطفل

□

أوقات عمل الطفل:
لي ً
ال
نهارًا

□

عدم دفع األجور (متقطع /غير مناسبة مع ساعات العمل /غير مدفوع نهائيًا)

□

أخرى

معلومات عن الحالة /الطفل في أوضاع العمل
االسم الرباعي:
تاريخ الميالد:

الجنس:
□ ذكر

الجنسية:
□  أنثى
نوع ورقم الوثيقة (لغير األردنيين):

الرقم الوطني (لألردنيين):

المستوى التعليمي الحالي:

الحالة االجتماعية:
□أعزب /عزباء

□أمي /أمية

□متزوج /متزوجة

□أساسي

□مطلق /مطلقة

□ثانوي

□منفصل /منفصلة

□معهد تدريب مهني

□أرمل /أرملة

□غير ذلك حدد
رقم الهاتف الخلوي:

رقم الهاتف األرضي:

عنوان السكن:

المهنة:

رقم هاتف العمل:

مكان العمل:
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عنوان العمل:

عنوان السكن:

المهنة:

رقم هاتف العمل:

مكان العمل:

عنوان العمل:
نوع العالقة بين صاحب/رب العمل والطفل في أوضاع العمل:
□

األب

□

من أفراد األسرة ( حدد)

□

غير ذلك (حدد):

□

من خارج األسرة:
أقارب
صاحب لألسرة أو أحد أفرادها
جار
غير ذلك (حدد)

مؤشرات الخطورة
□ اعتداء جنسي خالل ال  72ساعة الماضية للحصول على العالج الوقائي بعد التعرض للعنف الجنسي (وسائل
منع الحمل الطارئة ،منع انتقال االمراض المنقولة جنسيا ،منع انتقال االيدز)
□ التهديد بقتل الطفل من قبل صاحب العمل أو احد افراد األسرة (الخوف من جريمة الشرف)
□ يعاني الطفل من أي من األعراض التالية :نوبات بكاء حادة ،ميول عدائية ،ذهول ،ارتباك ،تشويش ،عدم القدرة
على التركيز واالنتباه ،الخوف ،االرتجاف ،القلق
□ محاوالت االنتحار أو التخطيط له أو التهديد بايذاء االخرين من قبل الطفل
□ وجود اصابات جسدية حادة تتطلب رعاية طبية فورية
□ وجود حاالت استنشاق مواد سامة و/أو اختناق
□ استخدام األدوات الحادة والمواد الخطرة خالل العمل
□ الحرق
□ اقتران حالة الطفل العامل بظروف لها عالقة بالعنف المخدرات االتجار بالبشر والتسخير
□ العمل في اوضاع الشوارع
اسم وتوقيع موظف االستقبال

التاريخ :

الوقت :
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نموذج رقم ( :)٣نموذج التبليغ إلى إدارة شرطة األحداث
التاريخ:
.7

الوقت:
بيانات الطفل (يتم إرفاق نموذج االستقبال)

رقم الملف:

.8

اسم الطفل:

الجهة المب ِّلغة

اسم المؤسسة/الوزارة:

المنطقة/المحافظة:

اسم الشخص المبلغ:

طبيعة عمل الشخص المبلغ:

هاتف الجهة المبلغة:

.9

البريد اإللكتروني:

عنوان الجهة المبلغة:

قسم شرطة األحداث المبلغ له
المحافظة:

القسم/المفرزة:

آلية التبليغ المعتمدة:

.10

□

هاتف

□

فاكس

□

بريد إلكتروني

□

أخرى (حدد):

معلومات حول حادثة االطفال العاملين والمتسولين

مكان وقوع الحادثة:
□

كراج

□

مصنع

□

الشارع

□

مزرعة

□

مركز تدريب مهني

□

أخرى (حدد):

تاريخ وقوع الحادثة:
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نوع العنف الواقع:

.11

أفراد األسرة اآلخرين المتعرضين
للخطر:

□

جسدي

□

جنسي

□

نفسي/لفظي

□أخ/أخت

□

إهمال

□أخرى (حدد):

□

أخرى (حدد):

□األم

وصف حادثة االطفال العاملين والمتسولين

ملخص عن الحادثة:

.12

اإلجراءات والخدمات التي تم تقديمها للطفل واألسرة
□

خدمات نفسية/اجتماعية (حدد):

□

خدمات إيوائية (حدد):

□

خدمات طبية عالجية (حدد):

□

خدمات طبية نفسية (حدد):

□

خدمات قانونية (حدد):

□

خدمات تربوية (حدد):

□

أخرى (حدد):

اسم وتوقيع الشخص المبلغ:

التاريخ:

الوقت:

اسم وتوقيع مستلم التبليغ في إدارة شرطة
األحداث:

التاريخ:

الوقت:
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نموذج رقم ( :)8تقديم خدمات
اليوم:

الوقت:

التاريخ:

اسم المؤسسة:
نوع االستجابة :

القطاع:
تدخل شامل

فورية

البريد اإللكتروني:

الهاتف:
العنوان:
اسم الحالة:

رقم ملف الحالة:

العمر:

تاريخ استالم الحالة:

نوع الخدمات المقدمة:
□

طبية عالجية

□ قانونية

□

نفسية /اجتماعية

□ قضائية

□

تربوية /تعليمية

□ إجراءات إدارية

□ تمكين اقتصادي

□

طبية نفسية

□ أخرى

ملخص اإلجراءات /الخدمات التي تم تقديمها للحالة:
التاريخ

الرقم اإلجراء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مقدم الخدمة:
توصيات
ّ

مقدم الخدمة
اسم وتوقيع
ّ

الختم الرسمي

تاريخ ووقت استالم التقرير
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مصفوفة الصالحيات المتعلقة باستخدام نماذج إدارة الحالة وتبادل المعلومات
رقم اسم النموذج

اإلشراف من قبل

يعبأ من قبل

يسلم إلى

1

نموذج
االستقبال

موظف االستقبال

في شرطة األحداث:

2

التقييم
األولي

الباحث االجتماعي

مشرف منسقي الحاالت:

(منسق الحالة)

 رئيس قسم األحداثواألمن المجتمعي في
المديرية الميدانية

 رئيس مكتب الخدمةاالجتماعية
في وزارة التنمية
االجتماعية:
 رئيس قسم األحداثواألمن المجتمعي في
المديرية الميدانية
 رئيس قسم عملاألطفال
في المؤسسات مقدمة
الخدمة:
 الشخص المعنيبحاالت حماية الطفل/
عمل األطفال

 رئيس قسم عملاألطفال
 3التبليغ

في وزارة التنمية
االجتماعية:

مشرف منسقي الحاالت:
 رئيس قسم األحداثواألمن المجتمعي في
المديرية الميدانية

 رئيس قسماألحداث واألمن
المجتمعي في
المديرية الميدانية  -رئيس قسم عمل
األطفال
 رئيس قسم عملاألطفال
في المؤسسات
مقدمة الخدمة:
الشخص المعني
بحاالت حماية الطفل/
عمل األطفال
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4

لقاء
االستجابة
الفورية

مشرف منسقي الحاالت:

الباحث
االجتماعي(منسق
الحالة)

 رئيس قسم األحداثواألمن المجتمعي في
المديرية الميدانية

أعضاء فريق
إدارة الحالة

 رئيس قسم عمل األطفال 5التقييم
الشامل

مشرف منسقي الحاالت:

الباحث االجتماعي
(منسق الحالة)

 رئيس قسم األحداثواألمن المجتمعي في
المديرية الميدانية

أعضاء فريق
إدارة الحالة

 رئيس قسم عمل األطفالمؤتمر الحالة

الباحث االجتماعي
(منسق الحالة)

6

 7نموذج
إحالة إلى
المؤسسات
مقدمة
الخدمة

الباحث االجتماعي
(منسق الحالة)

مشرف منسقي الحاالت:
 رئيس قسم األحداثواألمن المجتمعي في
المديرية الميدانية

أعضاء فريق
إدارة الحالة

 -رئيس قسم عمل األطفال

 8نموذج تقديم مقدم الخدمة
الخدمات
 9نموذج سجل
المتابعة

الباحث االجتماعي
(منسق الحالة)

 10نموذج إغالق
الملف

الباحث االجتماعي
(منسق الحالة)

مقدم الخدمة

الباحث االجتماعي(منسق
الحالة)
مشرف منسقي الحاالت:
 رئيس قسم األحداثواألمن المجتمعي في
المديرية الميدانية
 رئيس قسم عمل األطفالمشرف منسقي الحاالت:
 رئيس قسم األحداثواألمن المجتمعي في
المديرية الميدانية
 -رئيس قسم عمل األطفال
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نشكر ممثلي الجهات الذين ساهموا في اعداد اإلطار الوطني للحد من حاالت االطفال العاملين
والمتسولين ودليل االجراءات للتعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين وهم على النحو
التالي:
السيد أحمد شحيدات
السيد معاوية مساعدة
السيد ماهر كلوب
السيد عمر فاضل
السيد شهاب عماوي
السيدة هيفاء درويش
السيد محمد البدارين
الدكتور عمر العرايشي
السيد محمود مشعل
السيدة ايمان القيسي
السيدة عنود ابو وندي
الدكتور ابراهيم بدوان
المقدم مهند عزيز رضا
الدكتور نادر السالمات
السيدة نهاية دبدوب
السيدة سوزان كشت

وزارة التنمية االجتماعية

وزارة العمل
وزارة التربية والتعليم
وزارة الداخلية
وزارة الصحة
ادارة شرطة االحداث/االمن العام
قضاء االمن العام
منظمة العمل الدولية
منظمة اليونيسف

ونشكر الفريق الفني في المجلس الوطني لشؤون االسرة على جهودهم في تصميم مراحل اإلطار
والدليل والمتابعة والتنسيق ومراجعة المراحل فنيا بين كافة الجهات المعنية:
السيدة مي سلطان
السيد حكم مطالقة
السيدة غادة القاضي
السيدة هانيا الخانجي
السيد فارس البشيتي
ونشكر المستشارة لبنى القدومي على جهودها خالل هذا المشروع
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المجلس الوطني لشؤون األسرة
دليل اجراءات التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين
 /المجلس الوطني لشؤون األسرة  -عمان
2021/4/2135
المواصفات  :دليل اجراءات التعامل مع حاالت االطفال العاملين والمتسولين
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبر هذا المصنف
عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى .
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