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لقـد تـم تطويـر إجـراءات العمـل املوحـدة املشتركة بين الـوكاالت للوقاية من والتصـدي للعنـف املبني عىل النـوع االجتامعي وحاميـة الطفل
يف األردن تحـت رعايـة املجلـس الوطنـي لشـؤون األرسة ،ومجموعـات العمـل الفرعيـة لحاميـة الطفـل والعنـف املبنـي عىل النـوع االجتامعي.
كما قـادت املراجعـة لعـام  2014لعمليـة تطويـر إجـراءات العمـل املوحـدة اللجنـة التوجيهيـة املكونة من مؤسسـة إنقـاذ الطفـل ،واللجنة
الدوليـة لالغاثـة  ،واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،واليونيسـيف ،وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان ،واملجلـس الوطنـي
لشـؤون األرسة .وقـد جـاءت هـذه الوثيقـة كثمـرة للمشـاورات املكثفـة مـع الجهـات الوطنيـة والدوليـة املعنية التـي تضمنت أكرث مـن أربعني
وزارة ومؤسسـة ومنظمـة .لـذا تتقـدم اللجنـة التوجيهيـة الجـراءات العمـل املوحـدة املشتركة بين الـوكاالت بخالص الشـكر لكل من سـاهم
يف تطويـر هـذه اإلجراءات.
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المقدمة

غايات ونطاق إجراءات العمل الموحدة المشتركة بين المنظمات

تصـف إجـراءات العمـل املوحـدة املشتركة بني املنظمات يف حاالت الطـوارئ املبـادئ التوجيهية واإلجـراءات واألدوار واملسـئوليات
املتعلقـة بالوقايـة مـن والتصـدي للعنـف املبني على النوع االجتامعـي ( )GBVوالعنف واالسـتغالل واإلسـاءة ضـد األطفال ()CP
للجميـع يف األردن مبـا يف ذلـك املترضريـن مـن األزمـة السـورية الذين يقيمـون يف املخيمات واملجتمعات الحرضية أو املسـتوطنات
غير الرسـمية والتـي هـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الخيـام العشـوائية .تركـز إجـراءات العمـل املوحـدة على الالجئين السـوريني،
وتتضمـن أيضـاً معلومـات عـن الخدمـات لغريهم مـن الالجئني واملجتمعـات املضيفة حيثام وجدت .واسـتنادا ً إىل أفضل املامرسـات
الوطنيـة ،فقـد تـم تطويـر هـذه اإلجـراءات من خلال عملية استشـارية بني املنظمات والرشكاء من املؤسسـات األردنيـة الحكومية
ووكاالت األمـم املتحـدة والجهـات الفاعلـة من املجتمع املدين املحيل والـدويل العاملة يف مجال العنف املبنـي عىل النوع االجتامعي
والعنـف واالسـتغالل واإلسـاءة ضـد األطفـال  ،إضافـة إىل قطاعـات رئيسـية أخـرى (أنظـر صفحـة التواقيـع لإلطلاع على املنظامت
املصادقـة عىل إجـراءات العمـل املوحدة).
يـرد يف إجـراءات العمـل املوحـدة تفصيلاً للحـ ّد األدىن مـن إجـراءات الوقايـة مـن والتصـدي للعنف املبنـي عىل النـوع االجتامعي
والعنـف واالسـتغالل واإلسـاءة ضـد األطفـال ،فضلاً عـن أنّها تسـتعرض إجـراءات أكثر شـموالً للتدخالت الخاصـة بهذا الشـأن ،كام
أنهـا تحـدد املنظمات و /أو املؤسسـات املسـئولة عـن اإلجـراءات يف قطاعـات التصـدي الرئيسـية األربعـة :القطاع الصحـي ،وقطاع
الدعـم النفسي االجتامعـي ،والقطـاع القانـوين /العدالـة ،والقطـاع األمنـي .وقـد ُصممـت إجـراءات العمـل املوحدة لالسـتخدام مع
املصـادر املتوفـرة الخاصـة بالوقايـة مـن والتصدي للعنـف املبني عىل النـوع االجتامعي والعنف واالسـتغالل واإلسـاءة ضد األطفال.
يف ضـوء املراجعـة الحاليـة لإلطـار الوطني لحاميـة األرسة واعتامد قانون األحداث املعدل تشـتمل هذه الوثيقـة عىل تعديل مؤقت
إلجـراءات العمـل املوحـدة والتـي سـيتم مراجعتهـا بشـكل أكبر يف العـام  2015وفقـاً لإلطـار الوطنـي لحاميـة األرسة .هذا وسـيتم
مراجعـة إجـراءات العمل املوحدة بشـكل سـنوي لضمان تحديث املعلومات وعكس املامرسـات واملنظامت الفاعلـة يف هذا املجال.
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الفصل األول:
التعريفــات والمصطلحــات

 1.1تعريفات خاصة بالعنف
المبني على النوع االجتماعي

النـوع االجتامعـي :يشير إىل االختالفـات االجتامعيـة املكتسـبة بين الرجـل واملـرأة .وعلى الرغـم مـن أ ّن جـذور هـذه
1
االختالفـات متأصلـة يف كل ثقافـة ،إال أنّهـا قابلـة للتغيير مـع مـرور الوقـت ،ومتتـاز بالتباينـات الكبيرة داخـل وبين الثقافـات.
العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي :هـو مصطلـح شـامل يتضمن أي فعـل مؤذي مرتكب ضـد إرادة الفرد يسـتند إىل ما ينسـبه
املجتمـع مـن فروقـات بين الذكور واإلنـاث .وتختلف طبيعـة ودرجة األنـواع املحددة من العنـف املبني عىل النـوع االجتامعي من
2
ثقافـ ٍة إىل أخـرى ومـن ٍ
بلـد آلخر ومن منطقـ ٍة ألخرى.
يتضمـن الجـدول التـايل التعريفـات واملصطلحـات املسـتخدمة يف اإلطـار األردين واملسـتقاة مـن مصـادر محليـة ودولية معـاً .يتعني
على مقدمـي الخدمـات أن يكونـوا على درايـة بكل مـن التعريفـات الدوليـة والوطنية .تسـتخدم املؤسسـات الحكوميـة والهيئات
الوطنيـة التعريفـات الوطنيـة وعلاوة على ذلـك ٬يتـم تطبيـق التعريفـات الوطنيـة كلما تطلبت الحالـة خدمـات قانونية.
التعريفات الوطنية

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

العنــف الجنــي :ال يعــ ّرف نظــام إدارة املعلومــات الخــاص بالعنــف
املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ( )GBV IMSالعنــف الجنــي كأحــد األنــواع
األساســية للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،وإمنــا كفئــ ٍة تشــمل
االغتصــاب واالعتــداء الجنــي.

أي فعــل جنــي ،أو محاولــة القيــام بفعــل جنــي،
العنــف الجنــي :هــو ّ
أو التعليقــات أو املبــادرات الجنســية غــر املرغــوب بهــا ،أو أفعــال االتجــار
أي فعــل آخــر مو ّجــه ضــد جنــس الشــخص بواســطة اإلكــراه.
بالبــر ،أو ّ
ويشــمل ذلــك اإلســاءة الجنســية لألطفــال التــي تنطــوي عــى إجبــار أو
إغــواء الطفــل عــى املشــاركة يف أنشــطة جنســية ،ســواء أكان الطفــل مــدركاً
ملــا يحــدث أم ال .وقــد تنطــوي تلــك األفعــال عــى االحتــكاك الجســدي
بغــرض التحــرش الجنــي ،أو عــى األنشــطة التــي ال تتضمــن االحتــكاك مثــل
إقحــام األطفــال يف النظــر إىل أو إنتــاج املــواد اإلباحيــة ،أو مشــاهدة األنشــطة
الجنســية ،أو تشــجيع األطفــال عــى التــرف بطــرق جنســية غــر الئقــة (مــن
اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة)

االغتصــاب :إيــاج املهبــل أو فتحــة الــرج أو الفــم (مهــا كان طفيفــاً)
أي جــزء آخــر مــن الجســم وذلــك مــن دون موافقــة
بواســطة القضيــب أو ّ
الطــرف اآلخــر .كــا ويتضمــن ذلــك اخــراق املهبــل أو فتحــة الــرج
بواســطة يشء مــا.
أي شــكل مــن أشــكال االتصــال الجنــي مــن دون
االعتــداء الجنــيّ :
موافقــة الطــرف اآلخــر والــذي ال يــؤدي إىل أو ال يتضمــن إيالجـاً .ومــن األمثلة
عــى ذلــك :محاولــة االغتصــاب ،والتقبيــل غــر املرغــوب فيــه ،أو املداعبــة
أو ملــس األعضــاء التناســلية واألرداف .وال يشــمل هــذا النــوع مــن الحــاالت
االغتصــاب (حيــث يتضمــن إيالجــاً) .ويعتــر تشــويه األعضــاء التناســلية
األنثويــة ( / )FGMختــان اإلنــاث ( )FGCمــن أفعــال العنــف الجنــي التــي
تؤثــر عــى األعضــاء الجنســية ،وعليــه يُصنــف بأنّــه فعــل جنــي .وينبغــي أن
ت ُصنــف هــذه املامرســة الضــارة تحــت ُمســمى االعتــداء الجنــي.

االغتصــاب :االغتصــاب هــو االتصــال الجنــي مــع أنثــى ،غــر زوجــة
أي شــكل مــن أشــكال القــوة( .وقــد
املعتــدي املزعــوم ،حيــث يتــم اســتخدام ّ
أشــار قانــون العقوبــات إىل جرميــة االغتصــاب يف املــواد ،295 ،294 ،293 ،292
.301 ،300
هتــك العــرض :هــو التعــدي الفاحــش املنــايف لــآداب الــذي يقــع عــى
جســد أو عــرض شــخص آخــر ،وال يشــرط يف هتــك العــرض وقــوع الفعــل
عــى مــكان معــن مــن الجســم بــل يشــمل جميــع األماكــن التــي تعــد
عــورات مــن جســم اإلنســان فــإن فعــل أي يشء يخــدش عاطفــة الحيــاء عنــد
املــرء يعتــر هتــك عــرض( .يحــدد قانــون العقوبــات هــذه الجرائــم يف املــواد
 ،298 ،297 ،296و)299
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

التعريفات الوطنية

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

العنــف الجســدي :االســتخدام املتعمــد للقــوة الجســدية ســواء بواســطة
أي شــخص آخــر يف األرسة،
التهديــد أو الفعــل وذلــك ضــد الشــخص نفســه أو ّ
مــا قــد يــؤدي إىل إصابـ ٍة جســدية ،وال يقتــر هــذا األمــر عــى أفـراد األرسة.
أي أفعــال أخــرى
ومــن األمثلــة عــى ذلــك ،اللكــم ،أو العــض ،أو الحــرق ،أو ّ
تلحــق األذى بالفــرد( .مــن اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة)

االعتــداء الجســدي :هــو فعــل مــن أفعــال العنــف الجســدي ذو طبيعــة غري
جنســية .ومــن األمثلــة عــى ذلــك :الــرب ،أو الصفــع ،أو الخنــق ،أو القطــع،
أي نــوع مــن أنــواع
أو الدفــع ،أو الحــرق ،أو إطــاق النــار ،أو اســتخدام ّ
أي فعــل آخــر ينتــج عنــه األمل أو
األســلحة ،أو االعتــداء باســتخدام األســيد ،أو ّ
شــعور بعــدم الراحــة أو اإلصابــة.

اإليــذاء :تع ـ ّرف املــواد  333إىل  338مــن قانــون العقوبــات األفعــال التــي
تنــدرج تحــت تصنيــف اإليــذاء.
لــزواج القــري :الــزواج مــن شــخص ضــد رغبتــه /رغبتهــا ،ويشــمل أيض ـاً
أي زواج يتــم دون س ـ ّن  18عام ـاً.
الــزواج املبكــر ،وهــو ّ

وفق ـاً للــادة  10مــن قانــون األحــوال الشــخصية  ،2010 ،36يحــدد الســن
القانــوين للــزواج يف األردن بالثامنــة عــر .ويســمح بــزواج مــن أتــم
الخامســة عــر ومل يتــم الثامنــة عــر وذلــك تحــت رشوط خاصــة ومبوافقــة
4
قــايض القضــاة.

الحرمــان مــن املــوارد أو الفــرص أو الخدمــات :الحرمــان مــن الحــق يف
الحصــول عــى املــوارد أو األصــول االقتصاديــة ،أو فــرص كســب العيــش ،أو
التعليــم ،أو الصحــة ،أو الخدمــات االجتامعيــة األخــرى .ومــن األمثلــة عــى
ذلــك :أرملــة ُحرمــت قـرا ً مــن اســتالم مرياثهــا أو تــم االســتيالء عــى دخــل
امــرأة ق ـرا ً مــن قبــل زوجهــا أو أحــد أف ـراد أرستهــا ،أو امــرأة ُمنعــت مــن
اســتخدام وســائل منــع الحمــل ،أو فتــاة ُحرمــت مــن الذهــاب إىل املدرســة،
الــخ .وينبغــي أال يشــمل ذلــك التقاريــر الخاصــة بالفقــر العــام.

العنــف االقتصــادي االجتامعــي :ومــن أشــكاله حرمــان املــرأة مــن تلقــي
العلــم أو مــن العمــل تحــت ذرائــع أخالقيــة ٬أو حرمانهــا مــن نتــاج عملهــا أو
نصيبهــا مــن اإلرث الــذي نصــت عليــه الرشيعــة ٬ومــن أشــكاله أيضـاً حرمــان
الطفــل مــن حقــه يف التعليــم والرعايــة األرسيــة ودفعــه نحــو العمــل خــارج
املنــزل( .مــن اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة)
الحــض عــى الفجــور :يعــ ّرف قانــون العقوبــات عــددا ً مــن الجرائــم
املرتبطــة بتشــجيع املــرأة عــى مامرســة البغــاء والســيطرة عليهــا واالســتفادة
مــن عمــل املــرأة يف الدعــارة( .وقــد حــددت املــواد  309إىل  318مــن قانــون
العقوبــات هــذه الجرميــة).
العنــف النفــي :هــو القيــام بــأي فعــل أو االمتنــاع عــن القيــام بفعــل
يســبب أمل نفــي أو عاطفــي ويشــمل اإلهانــة والشــتم والتحقــر والتحــرش
والعــزل عــن األهــل واألصدقــاء (اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة).

اإلســاءة النفســية  /العاطفيــة :هــي إلحــاق األمل واإلصابــة النفســية أو
العاطفيــة .ومــن األمثلــة عــى ذلــك ،التهديــد بإلحــاق العنــف الجســدي أو
الجنــي أو التخويــف أو اإلذالل أو العــزل القــري أو الرتصــد أو التحــرش
أو االهتــام غــر املرغــوب فيــه أو املالحظــات أو اإلميــاءات أو الكلــات
املكتوبــة ذات الطابــع الجنــي أو تدمــر األشــياء العزيــزة ،الــخ.

العنــف االنفعــايل :القيــام بــأي فعــل ٬أو االمتنــاع عــن القيــام بفعــل ٬يــؤدي
إىل إضعــاف قــدرة الشــخص عــى التعامــل مــع محيطــه االجتامعــي ٬ويشــمل
الرفــض والتحقــر واإلهــال والســخرية والتخويــف واملطالــب التعجيزيــة.
(مــن اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة)
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الفصل األول:
التعريفــات والمصطلحــات

التعريفات الوطنية

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

العنــف األرسي :أي نشــاط أو ســلوك يســبب رضرا ً جســدياً أو عاطفيــاً أو
نفســياً ألي فــرد يف األرسة ويكــون الفاعــل فــرد مــن أفــراد األرسة ذاتهــا.
(اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة).

العنــف األرسي /عنــف الرشيــك الحميــم :ال يعـ ّرف نظــام إدارة املعلومات
الخــاص بالعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي هــذا النــوع مــن العنــف
كأحــد األنــواع الرئيســية للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ولكنــه يُع ّرفه
بأنّــه العالقــة بــن املعتــدي والناجــي /الناجيــة التــي قــد تتضمــن أشــكاالً
متعــددة مــن العنــف (االغتصــاب ،واالعتــداء الجنــي ،واالعتــداء الجســدي،
واإلســاءة النفســية /العاطفيــة).

تنــص املــادة  5مــن قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي عــى أنــه «يعتــر عنفاً
أرسي ـاً كافــة األفعــال الجرميــة فيــا عــدا الجنايــات والتــي تقــع مــن أحــد
أفـراد األرسة عــى فــرد آخــر داخــل األرسة».

مالحظة :تنطبق كافة التعريفات أعاله عىل كل من األطفال والبالغني.
 1.2تعريفات خاصة
بحمايـة الطفل

5

•الطفـل :هـو كل إنسـان مل يتجـاوز الثامنـة عشرة مـن العمـر ،مـا مل يبلغ سـ ّن الرشـد قبل ذلـك مبوجب القانـون (الوطنـي) 6.كام عرف
قانـون االحـداث االردين الجديـد رقـم  32لعـام  2014الحـدث  ،بأنـه كل مـن مل يتجـاوز سـن الثامنة عرشة.
•حامية الطفل :هي الوقاية من والتصدي لإلساءة واإلهامل واالستغالل والعنف ضد األطفال يف حاالت الطوارئ.

7

•األطفـال املحرومين مـن رعايـة الوالديـن  /الـويص :هم جميـع األطفال الذيـن ال يتمتعـون باإلقامة مـع والرعاية من قبل أحـد األبوين
على األقـل ألي سـبب مـن األسـباب أو مهام كانت الظـروف .وميكن اإلشـارة إىل األطفال املحرومني مـن رعاية الوالديـن والذين يقيمون
خـارج بلـد إقامتهـم املعتـاد أو ممـن هـم ضحايا حاالت الطـوارئ باألطفال غير املصحوبني أو املنفصلين عن ذويهم.
•األطفـال غير املصحوبين :أي طفـل قـد انفصـل عـن كال األبويـن أو األقـارب وال يوجـد لديه مـن يهتم به من األشـخاص البالغين الذين
يعتبرون بحكـم القانـون أو العـرف موكلين برعايتـه .وهـذا يعنـي احتامليـة افتقار الطفـل لرعايـة البالغني كليـاً ،أو احتامليـة أن يكون
القامئين على رعايتـه أشـخاص غير معروفين بالنسـبة لـه أو ال تربطهـم به أي عالقـة ،أو قد يكونـوا من مقدمـي الرعاية غير املعتادين
مثـل الجيران أو طفـل آخـر دون سـن الثامنـة عرش أو شـخص غريب.
أي الطفـل الـذي انفصـل عـن كال األبويـن أو عن الشـخص املـوكل برعايته بحكـم القانـون أو العرف،
•األطفـال املنفصلين عـن ذويهـمّ :
ولكـن ليـس بالضرورة عن أقـارب آخرين.
•اليتيم :هو الطفل الذي قد تويف كل من والديه ،ويف بعض البلدان ،يعترب الطفل الذي فقد أحد والديه يتيامً.
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

•اإلسـاءة :اإلسـاءة للطفـل هـي سـوء املعاملـة املتعمـد أو اإلهمال الـذي يضر بسلامة الطفـل ورفاهـه وكرامتـه ومنائـه أو ذلـك الذي قد
يتسـبب باإليـذاء على األرجـح .وتشـمل اإلسـاءة جميـع أشـكال سـوء املعاملـة الجسـدية أو الجنسـية أو النفسـية أو العاطفيـة التـي تحدث.
• إيـذاء :وقـد يتخـذ اإليـذاء أشـكاالً عـدة منهـا اآلثـار املرتتبـة على مناء األطفـال الجسـدي والعاطفـي والسـلويك ،وعىل صحتهـم العامة،
وعالقاتهـم األرسيـة واالجتامعيـة ،وتقديرهـم للـذات ،وتحصيلهم العلمـي ،وتطلعاتهم املسـتقبلية.
•اإلسـاءة الجسـدية :تنطوي عىل اسـتخدام القوة البدنية التي تتسـبب بحدوث إصابة جسـدية فعلية أو محتملة أو تتسـبب يف املعاناة
(على سـبيل املثـال :الضرب ،أو الهـز ،أو الحـرق ،أو التعذيب ،أو الرجم ،الـخ .).وميكن أن تحدث اإلسـاءة الجسـدية يف املنزل واملجتمع
واملدارس.
•اإلسـاءة العاطفيـة :اإلسـاءة العاطفيـة أو النفسـية هـي سـوء املعاملـة املسـتمر للطفـل التـي ينتج عنهـا آثارا ً عكسـية حادة ومسـتمرة
تؤثـر على منـاء الطفـل العاطفـي والنفسي وعلى رفاهـه .وتشـمل املعاملـة املهينـة واملذلـة (مثـل الشـتائم ،والنقـد املسـتمر ،وتقليـل
الشـأن ،والتعيير املسـتمر ،والحبـس والحـد مـن التفاعـل االجتامعي).
•العنف :االسـتخدام املتعمد للقوة البدنية أو السـلطة ضد أي طفل ،سـواء تضمن ذلك التهديد أو االسـتخدام الفعيل للقوة .ويُسـتخدم
العنـف مـن قبـل فـرد واحـد أو مجموعـة مـن األفـراد ،وقـد ينتـج عنه رضر فعلي أو محتمـل لصحـة الطفل أو بقائـه عىل قيـد الحياة،
أو منائـه ،أو كرامتـه ،أو قـد تكـون هنـاك احتامليـة كبيرة بـأن يتسـبب بالضرر .وميكـن أن يشـمل ذلـك أيضاً العنـف الذايت مثـل إيذاء
النفـس أو االنتحار.
•اإلهمال 8:هـو الفشـل املسـتمر بتوفير أو تأمين االحتياجـات الجسـدية أو النامئيـة أو النفسـية األساسـية للطفل ،سـواء كان ذلك عن
قصـد أو بسـبب الالمبـاالة أو التقصير .ويدعـى اإلهمال أحيانـاً بالشـكل ’’السـلبي‘‘ لإلسـاءة كونـه يرتبـط بعـدم تلبيـة بعـض جوانـب
الرعايـة والحاميـة الرئيسـية ،مما يـؤدي إىل اإلرضار بصحـة الطفـل أو منـوه ،وقـد يتضمن أيضاً عـدم تلبيـة احتياجات الطفـل العاطفية
األساسـية .وال يشـمل اإلهمال حـاالت الفقـر حيـث ال يتمكـن الشـخص املوكل برعايـة الطفل مـن توفري املتطلبات األساسـية لـه ولكنه
يحـاول القيـام بذلك.
•الرعايـة البديلـة :هـي الرعايـة التـي تُقَـ َّدم عندمـا تكـون أرسة الطفـل الطبيعية غري قـادرة ،حتى مع وجـود الدعم املناسـب ،عىل توفري
الرعايـة املالمئـة للطفـل ،أو عندمـا تقـوم األرسة بالتخلي أو بالتنـازل عنه .وقد تتخذ الرعاية شـكالً رسـمياً أو غري رسـمي ،وهي تشـتمل
على رعايـة ذوي القـرىب ،أو حضانـة الطفـل ،أو أشـكال أخـرى مـن الرعايـة األرسيـة ،أو أماكـن الرعايـة التـي تشـبه األرسة مثـل الرعاية
املؤسسـية ،أو ترتيبـات العيـش املسـتقل التي تتم تحـت اإلرشاف.
•الـويص :يعنـي الشـخص امل ُ َع َّين رسـمياً مبوجـب القانـون الوطنـي ليكـون مسـئوالً عـن رعايـة الطفل وذلـك عندمـا يفقد والـدي الطفل
مسـئولية الرعايـة أو يف حـال وفـاة كالهما أو عنـد وفـاة األم وفقـاً للقانـون األردين .ووفقـاً للقانـون األردين ٬تعطى الواليـة للجد األبوي
عنـد وفـاة األب (تشـبه الواليـة الوصايـة ولكنهـا ليسـت مامثلة لهـا) 9.وإن مل يتوفر الجد أو مل يكـن مالمئاً للوالية تعني املحكمة شـخصاً
آخـراً( 10على سـبيل املثـال ٬العـم أو األم أو األخ األكبر) ٬هـذا وإن الـزواج ال يتسـبب يف تغيري الوالية على الطفل.
أي عمـل يقـوم بـه الطفـل ويعتبر ضـار بنامئـه الصحـي ،أو التعليمـي ،أو البـدين ،أو العقلي ،أو الروحـي ،أو األخالقي،
•عمـل األطفـالّ :
أو االجتامعـي .ويسـتند مفهـوم عاملـة األطفـال إىل اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن الحـد األدىن للسـن (رقـم  )138والتي تقدم
التعريـف الـدويل األكثر إلزامـاً بخصـوص الحـد األدىن لسـن االسـتخدام أو العمـل .والحـد األدىن لسـن العمـل يف األردن هو .16
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الفصل األول:
التعريفــات والمصطلحــات

•أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال :تشـمل العبوديـة ،والدعـارة ،واملـواد اإلباحيـة ،واألنشـطة غير املرشوعـة ،والعمل الـذي يُحتمـل أن يرض
بصحـة األطفـال أو سلامتهم أو أخالقهـم ،كما هـو محـدد يف اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة (رقـم  .)182وت ُحظـر أسـوأ أشـكال عمل
األطفـال على كافـة األطفـال دون سـن الثامنـة عشر ،حتـى أولئـك الذيـن بلغـوا سـن العمـل القانـوين والبالغ سـتة عشر سـنة ٬ 11وقد
تضمـن القـرار الخـاص باألعمال املرهقـة أو املضرة بالصحـة لألحـداث لسـنة  2011األعمال التـي يحظـر على الحـدث القيـام بهـا يف
الترشيـع األردين.
أي شـخص مج َنـد يقل عمـره عن الثامنية عرشة سـنة أو
•األطفـال املرتبطين بالجامعـات املسـلحة أو القـوات املسـلحة (ّ :)CAAFAG
مـن كان قـد ُج ّنـد أو اسـتُخدم مـن قبـل القوات املسـلحة (القوات العسـكرية الحكومية أو أقـوات أمن أخرى) أو املجموعات املسـلحة
(مـن املعارضـة) بـأي صفـة كانـت ،مبـا يف ذلـك ،األطفال (الذكـور واإلناث) املسـتخدمني كمقاتلين ،أو طباخين ،أو حاملني ،أو سـعاة ،أو
جواسـيس ،أو املسـتخدمني ألغـراض جنسـية .ويشـمل ذلك أيضاً األطفـال الذين يقدمون املعلومـات إىل الجامعات أو القوات املسـلحة،
والذيـن يوزعـون املنشـورات نيابـة عـن تلـك الجامعـات أو القـوات ،أو الذين ينقلون املـواد ،أو الذيـن يعملون يف أعمال امليكانيك .وال
يشـمل ذلـك األطفـال الذيـن يُظهـرون دعماً لقـوات املعارضـة أو القـوات الحكوميـة بـدون أيّـة تعليمات أو اتفـاق مسـبق مـن قبل
أعضـاء الجامعـات املسـلحة (أي مـن خلال املشـاركة يف املظاهـرات أو إلقـاء الحجـارة أو كتابـة الشـعارات على الجـدران ،على سـبيل
املثال).
أي وسـيلة أخرى
•االتجـار بالبشر :ينطـوي على تجنيد أو نقل أو إيواء أو اسـتقبال األفراد من خالل اسـتخدام وسـائل القوة أو اإلكراه أو ّ
بهـدف اسـتغاللهم .ومـن األمثلـة على ذلك ،نقل طفل داخل البلد أو عرب الحدود ،سـواء باسـتخدام القوة أم ال وبهدف اسـتغالله.
أي شـخص دون سـن الثامنـة عشر كان قـد تعـرض ألي شـكل مـن أشـكال العنـف وخاصـة العنـف املبنـي عىل
•الناجين مـن األطفـالّ :
النـوع االجتامعي.
•األطفـال الذيـن هـم يف نـزاع مـع القانـون :األطفـال الذيـن هـم يف نزاع مع نظـام العدالة بسـبب االشـتباه بهـم أو اتهامهـم أو إدانتهم
الرتـكاب جرمية.
•األطفـال الذيـن هـم يف متـاس مـع القانـون :هـو املصطلـح العام الذي يشـمل كافـة األطفـال الذين هم يف متـاس مع القانـون ،ويتضمن
ذلـك األطفـال الذيـن هـم يف نزاع مـع القانون والضحايا والشـهود مـن األطفال.
•الحـدث :هـو الطفـل الـذي يتـم التعامـل معه ضمـن األنظمـة القانونيـة املعنية بطريقـة تختلف عـن البالغين الرتكابه جرميـة معينة.
يُ َعـ ِّرف قانـون األحـداث األردين رقـم “ 1968 - 24الحـدث” على أنـه كل طفـل أتـم السـابعة مـن العمر ومل يتـم الثامنة عرش ٬ويشـمل
بذلـك الحـدث الجانـح والحدث املحتـاج للحاميـة والرعاية.
متاس مـع نظـام العدالة ،بصفتهـم شـهودا ً ،أو ضحايا ،أو
•عدالـة األطفـال :هـي الجهـود املبذولـة لحاميـة حقـوق األطفـال الذيـن هم يف ّ
الرتكابهـم جرميـة مـا ،أو كأطـراف يف أو مسـتفيدين مـن اإلجـراءات القانونيـة األخـرى .وبينام يشـمل هـذا املصطلح جميـع اإلجراءات
الجنائيـة أو اإلداريـة ،يقتصر اسـتخدامه هنـا فقـط على األطفـال الذيـن هـم يف نـزاع مـع القانـون ،والضحايـا ،والشـهود على الجرائم
املرتكبـة ضـد الترشيعـات الجنائيـة أو غريهـا مـن القوانني.
•املصلحـة الفضلى للطفـل :تصف رفاه الطفل بشـكل واسـع ،حيث يتم تحديد املصلحـة الفضىل للطفل من خلال مجموعة متنوعة من
الظـروف الفرديـة ،مثـل العمـر ،أو مسـتوى نضـج الطفل ،أو وجـود أو غيـاب الوالدين/املوكلني برعايـة الطفل ،أو بيئة الطفـل وتجاربه.
لتحديـد املصلحـة الفضلى للطفل ،راجـع املبادئ التوجيهية للمفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني ()UNHCR,2008
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علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

 1.3التعريفات والمصطلحات
األخرى ذات الصلة

•الجهـات الفاعلـة :هـي األفـراد والجامعـات واملنظامت واملؤسسـات املعنيـة يف الوقاية مـن والتصدي للعنف املبنـي عىل النوع
االجتامعـي .وقـد تكـون هـذه الجهـات إمـا من الالجئني أو من السـكان املحليين أو من املوظفين ،أو املتطوعين العاملني لدى
وكاالت األمـم املتحـدة أو منظمات غير حكوميـة أو مؤسسـات حكوميـة ُمضيفـة أو جهـات مانحـة باإلضافـة إىل غريهـا مـن
12
أعضـاء املجتمع.
•االعتقـال ،أو التهديـد باإلعـادة القرسيـة إىل البلـد األم ،أو الحاجـة إىل التكفيل :أيّة حالة يتم فيها اعتقال الشـخص أو تهديده
باالعتقـال ،أو تهديـده باإلعـادة إىل البلـد األم (وتعنـي اإلعـادة غير الطوعية أو التلقائيـة إىل البلد األم) ،أو أيّـة حالة تحتاج إىل
التكفيل بسـبب تعرضها للخطر.
•إدارة الحـاالت :هـي عمليـة متعـددة االختصاصـات مبنيـة على التعـاون املشترك لتعزيـز جـودة وفعاليـة النتائـج ،وذلك من
خلال التواصـل وتوفير املـوارد املناسـبة لتلبيـة احتياجـات الفـرد ٬13ويف هـذا السـياق فهي تشـمل حـاالت العنـف املبني عىل
النـوع االجتامعـي والعنـف واالسـتغالل واإلسـاءة ضـد األطفـال .ووفقـاً لإلطـار الوطنـي لحاميـة األرسة تعـرف إدارة الحـاالت
على أنهـا منهجيـة عمـل تتضمـن تخطيـط وتقييم وتنسـيق وتوجيـه ورقابـة ومتابعة إجـراءات التدخـل مع الحـاالت وتقديم
الخدمـات الالزمـة لهـا بالتنسـيق مـع الشركاء ذوي العالقـة باسـتخدام إجـراءات متسلسـلة تحـدد املسـؤوليات واألدوار منـذ
اسـتقبال الحالـة وحتـى إغالقها.
•املجتمع :يُستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل السكان املترضرين من حالة الطوارئ ويشتمل عىل الالجئني والسكان املضيفني.
•الرسيّـة :هـي مبـدأ أخالقـي يرتبـط باملهـن الطبيـة والخدمـات االجتامعيـة وتتطلـب املحافظـة على الرسيـة حاميـة مقدمـي
الخدمـات للمعلومـات التـي ُجمعـت عـن الحـاالت وعـدم السماح بتبادلهـا إال بـإذن رصيـح منهـم .ويتـم االحتفـاظ بكافـة
املعلومـات املدونـة يف مـكان رسي ويف خزائـن مقفلـة .يسـمح فقـط بتدويـن املعلومات غير املعرفة بهوية الحـاالت يف ملفات
الحـاالت .وللحفـاظ على رسيّـة املعلومـات املتعلقـة باإلسـاءة ،ينبغـي ملقدمي الخدمـات عدم مناقشـة تفاصيل الحالـة مطلقاً
مـع األرسة أو األصدقـاء أو مـع الزملاء الذيـن ال تعتبر معرفتهـم باإلسـاءة التي وقعت أمـرا ً رضورياً .هناك أيضـاً حدود للرسية
14
ال ينبغـي تجاوزهـا أثنـاء العمل مـع األطفال.
•اإلعاقـة :هـي مفهـوم متجـدد مسـتمد من تفاعل األشـخاص الذيـن يعانون من اعتلال ما مع املواقـف والحواجـز البيئية التي
15
تعرقـل مشـاركتهم التامة والفعالة يف املجتمع بشـكل متسـاو مـع غريهم.
وفقاً للقانون األردين حول حقوق األشخاص املعوقني ،يعرف الشخص املعوق عىل أنه“ :كل شخص مصاب بقصور كيل أو
جزيئ بشكل مستقر يف أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إىل املدى الذي يحد من إمكانية التعلم
16
أو التأهيل أو العمل بحيث ال يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية يف ظروف أمثاله من غري املعوقني”.
•مقدمـو الخدمـات العامـة :يشير إىل كافـة الجهـات الفاعلـة مبـا يف ذلـك وكاالت األمـم املتحـدة واملنظمات غير الحكوميـة
والجهـات الحكوميـة التـي تقـدم الخدمـات غير املتخصصـة يف مجـال حاميـة الطفـل و/أو العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي.
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الفصل األول:
التعريفــات والمصطلحــات

•املوافقـة املسـتنرية :هـي املوافقـة الطوعيـة للشـخص الذي يتمتـع باألهلية إلعطـاء املوافقة لتلقـي الخدمات العامة (بالنسـبة
للسـن القانـوين ٬أنظـر أدنـاه) .للحصول عىل املوافقة املسـتنرية ،ينبغـي أن يتمتع الفرد بالقدرة والنضـج ملعرفة وفهم الخدمات
املتاحـة كما ينبغـي أن يكـون قـادرا ً على إعطاء املوافقـة .يكون عـادة اآلباء/املوكلين برعاية الطفـل أو الويص هم املسـئولون
عـن إعطـاء املوافقـة بالنيابـة عـن الطفـل لتلقـي الخدمات إىل أن يبلغ الطفل سـ ّن الثامنـة عرش .ويف بعض الحـاالت قد يكون
مـن مصلحـة الطفـل الفضلى أن يقـوم شـخص آخـر بإعطاء املوافقة ٬ويشـمل القسـم « 3.3.3الحصـول عىل املوافقة املسـتنرية
مـن األطفـال ومقدمي الرعايـة» وصفاً ملثل هـذه الحاالت.
•السـن القانـوين للموافقـة :يعتبر سـن الثامنـة عشر 17سـن النضج القانـوين يف األردن وبالتـايل ينبغـي توقيع أية وثائق رسـمية
تتعلـق باألطفـال دون سـن الثامنـة عشر مـن قبل أحـد الوالدين أو الـويص وذلك وفقـاً للقانـون 18.ووفقاً ألصـول املحاكامت
الجزائيـة ٬يسـتطيع األطفـال من سـن السادسـة عرش وحتى السـابعة عرش التقدم بشـكوى رشيطة موافقـة ويل األمر أو الويص
الرشعي على ذلك.
•اسـتطالع رأي الطفـل (رغبـة الطفـل يف املشـاركة) :إبـداء الرغبة يف املشـاركة يف الخدمـات .ميكن طلـب «رأي األطفال» األصغر
سـناً ،الذيـن هـم بحكـم التعريـف صغـار جـدا ً إلعطـاء املوافقة املسـتنرية ولكن ميكنهـم فهم واملوافقـة عىل املشـاركة يف تلقي
الخدمـات .فاسـتطالع رأي الطفـل هـو الرغبـة التي يعـرب عنها الطفل يف املشـاركة يف تلقـي الخدمات.
•التبليـغ اإللزامـي :يشير إىل قوانين الدولـة التـي تفرض عىل بعـض املنظامت و /أو األشـخاص العاملني يف مهن املسـاعدة (مثل
املدرسين ،والباحثين االجتامعيين ،والعاملين يف مجـال الصحـة ،ومـا إىل ذلـك) التبليـغ عـن حاالت اإلسـاءة الفعليـة للطفل أو
تلك املشـتبه بها (عىل سـبيل املثال ،اإلسـاءة الجسـدية ،والجنسـية ،واإلهامل ،واإلسـاءة العاطفية والنفسـية ،والجامع الجنيس
غير املرشوع).
أي شـخص أو مجموعـة أو مؤسسـة شـارك بشـكل مبـارش أو سـاند عملية العنـف أو نوع آخر من اإلسـاءة ضد إرادة
•املعتـديّ :
19
شـخص ما.
•الدعـم النفسي االجتامعـي :هـو الدعـم الـذي يهـدف إىل حاميـة أو تعزيـز املعافاة النفسـية االجتامعيـة و /أو الوقايـة من أو
20
علاج االضطـراب العقيل.
أي شـخص لديـه خـوف مبرر مـن التعـرض لالضطهاد بسـبب عرقه أو دينـه أو جنسـيته أو انتامئه إىل فئـة اجتامعية
•الالجـئّ :
معينـة أو بسـبب آرائـه السياسـية ويقيـم خـارج البلد الذي يحمل جنسـيته ،وال يسـتطيع بسـبب ذلك الخـوف أو ال يرغب يف
21
االسـتفادة مـن حامية ذلـك البلد.
•الناجـي  /الناجيـة أو الضحيـة :هـو الشـخص الـذي تعـرض للعنـف املبنـي على النـوع االجتامعي .ميكـن اسـتخدام مصطلحي
«الضحيـة» و «الناجـي  /الناجيـة» بشـكل متغير .يف األردن ،غالبـاً مـا يُسـتخدم مصطلـح «الضحيـة» يف القطاعـات االجتامعية
والطبيـة .ومصطلـح «الناجـي /الناجيـة» هو املصطلح املسـتخدم واملفضل بشـكل عـام يف قطاعات الدعم النفسي واالجتامعي
ألنـه يشير إىل املرونـة (أنظـر :املبـادئ التوجيهيـة للجنـة الدامئة املشتركة بين الـوكاالت للعنف املبنـي عىل النـوع االجتامعي
( .)IASC GBVويعـ ّرف اإلطـار الوطنـي لحاميـة األرسة مصطلـح الضحيـة بأنّه "الشـخص أو األشـخاص الذيـن تعرضوا للعنف
يف األرسة ،سـواء كان ذلـك بشـكل مبـارش أو غير مبارش".
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

أي فعـل يسـفر عـن أمل أو معانـاة شـديدين ،سـواء كان جسـدياً أو عقليـاً يُلحـق عمدا ً بشـخص مـا من أجل
•التعذيـب :يعنـي ّ
الحصـول منـه أو مـن شـخص آخـر على معلومـات أو اعتراف ،أو ملعاقبتـه أو معاقبـة شـخص آخـر الرتكابـه أ و االشـتباه يف
ألي سـبب يقـوم على أسـاس
ارتكابـه لفعـل مـا ،أو لتخويفـه أو تخويـف شـخص آخـر ،أو إلرغامـه أو إرغـام شـخص آخـر ،أو ّ
التمييـز أيـاً كان نوعـه عنـد إلحـاق مثـل هـذا النـوع مـن األمل أو املعانـاة ،أو التحريـض أو املوافقـة على ارتكابه ،أو السـكوت
ٍ
أي شـخص آخـر يتصرف بصفتـه الرسـمية .وال يشـمل األمل أو املعانـاة اللـذان ينتجان فقط
موظـف
عنـه مـن قبـل
رسـمي أو ّ
ّ
22
عـن العقوبـات القانونيـة الكامنـة أو العرضية.

لأ
ة
املعامل أو العقوبة القاسية أو يغ� إالنسانية أو املهينة1984 ،
وغ�ه من ض�وب
 .22اتفاقية ا مم املتحدة ملناهضة التعذيب ي
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الفصل الثاني:
ا لمبا د ئ
التوجيهيــة
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الفصــل الثاني:
المبــادئ التوجيهيــة

توافـق جميـع الجهـات الفاعلـة على تقديـم أقصى أوجه التعـاون واملسـاعدة فيام بينهـا للوقاية مـن والتصدي للعنـف املبني عىل
النـوع االجتامعـي والعنـف واالسـتغالل واإلسـاءة ضد األطفـال وتوافق أيضاً على االلتزام باملجموعـة التالية من املبـادئ التوجيهية:
 2.1المبـادئ التوجيهية
لكافة اإلجراءات

2.1.1

المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع االجتماعي لكافة اإلجراءات23

•االلتـزام بتوصيــات األخالقيــات والســامة الــواردة يف توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة بشــأن األخالقيــات والســامة يف بحــث
وتوثيــق ورصــد العنــف الجنــي يف حــاالت الطــوارئ (منظمــة الصحــة العامليــة .)2007
•تقديــم أقــى أوجــه التعــاون واملســاعدة املشــركة بــن املنظــات واملؤسســات للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف املبنــي عــى
النــوع االجتامعــي .وهــذا يشــمل تبــادل تحليــل األوضــاع ومعلومــات التقييــم لتجنــب االزدواجيــة ولزيــادة الفهــم املشــرك
للوضــع.
•تطويــر واملحافظــة عــى تدخــات متعــددة القطاعــات منســقة بعنايــة بــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف املبنــي
عــى النــوع االجتامعــي.
•إرشاك املجتمــع بالكامــل يف فهــم وتعزيــز املســاواة بــن الجنســن وعالقــات القــوة التــي تحمــي وتحــرم حقــوق النســاء
والفتيــات.
•ضــان املشــاركة املتســاوية والفعالــة للنســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان يف تقييــم وتخطيــط وتنفيــذ ورصــد الربامــج مــن
خــال االســتخدام املنظــم لألســاليب التشــاركية.
•دمج وتعميم إجراءات التدخل يف حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف كافة الربامج والقطاعات.
•ضامن املساءلة عىل جميع املستويات.
•يتعــن عــى جميــع املوظفــن واملتطوعــن املعنيــن يف الوقايــة مــن والتصــدي للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،مبــا
يف ذلــك املرتجمــن والالجئــن العاملــن عــى أســاس الحوافــز ،فهــم مدونــة قواعــد الســلوك والتوقيــع عليهــا أو عــى وثيقــة
مشــابهة تحــدد معايــر الســلوك نفســها (انظــر امللحــق الخامــس :عينــة ملدونــة الســلوك الخاصــة بحــاالت االســتغالل الجنــي
واإلســاءة الجنســية).
 2.1.2المبادئ التوجيهية للعمل مع الناجين24

•تجنب تعريض األشخاص ملزيد من األذى نتيجة ألفعالك:
 oالتعـرف على كيفيـة التعامـل مع القضايا يف السـابق مـن قبل األطفـال ،واألرس ،واملجتمعـات والسـلطات قبل اعتامد
تدخلات جديدة.
 oالحصـول على فهـم كامل للسـلوكيات واألعـراف االجتامعية املتوقعة للفتيـات والفتيان من مختلـف األعامر ،وأخذها
بعين االعتبار عنـد التخطيـط للتدخالت.
 oتعزيـز املشـاركة املجديـة واآلمنـة لألطفال يف تخطيـط وتقييم الربامج للتمكـن تحديد وجهات نظـر ومصالح األطفال
والبالغني.
 oتفـادي حصر الخدمـات واملنافـع لفئـات محـددة مـن األطفـال أو األرس ،على سـبيل املثـال ،األطفـال املنفصلين عن
ذويهـم.
 oضمان الرسيّـة والحصـول على املوافقة املسـتنرية عنـد التعامل مـع القضايا الحساسـة والتأكد من تصميـم التدخالت
بعنايـة لحاميـة الخصوصية.
 oوضع بروتوكوالت لحامية الطفل وااللتزام بها ٬مبا يف ذلك إجراءات اإلبالغ عن والتعامل مع املخالفات املشتبهة.
املب� عىل النوع ت
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االج�ع :وضع إجراءات معل موحدة للعنف ن
 .23مقتبس من :الأداة املرجعية للعنف ن
التوج�ية
االج� يع .املبادئ
ي
ي
تي
ي
ئ
ن
ت
ن
نسا�.
إلجراءات لأالعمل املوحدة .2008 ،مج
العمل الفرعية للجنة الدا�ة املش� كة يب� الواكالت حول النوع االج� يع والعمل إال ي
موعة لأ
ف
املعاي� محاية الطفل ي� ا وضاع إالنسانية ٬مج موعة العمل العاملية حلماية الطفل2012،
 .24احلد ا ند� من
ي
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•ضامن حصول األشخاص عىل املساعدة بشكل غري منحاز:
 oضامن توفري املساعدات لكل من يحتاجها.
 oضمان توفير املسـاعدات دون متييـز وعـدم حجبهـا عـن األطفـال املحتاجين أو أرسهـم أو املوكلين برعايتهم،وضمان
إمكانيـة وصولهـم للمنظمات اإلنسـانية مبـا يتماىش مـع تلبيـة املعايير.
ً
 oاسـتخدام طـرق مبتكـرة وخالقـة يف التدخلات الخاصـة بحاميـة الطفـل للوصـول إىل األطفـال الذيـن هـم غالبـا يف أمس
الحاجـة إىل الحاميـة.
 oاستجابة العاملني يف مجال حامية الطفل بشكل رسيع لدى تحديد أمناط أو حاالت من التمييز واإلقصاء.
•حامية األشخاص من اإلساءة الجسدية والنفسية الناتجة عن العنف واإلكراه:
 oضمان حاميـة األطفـال مـن العنـف ومـن إرغامهـم أو حثهم على التصرف بطريقة مخالفـة لرغبتهـم وكنتيجـة لخوفهم
مـن مثل هـذه اإلسـاءة.
 oوجـوب سـعي كافـة التدخلات املعنيـة بحاميـة الطفـل وراء جعـل األطفال أكثر أمناً ،وتسـهيل جهودهم وجهـود أرسهم
يف تحقيـق األمـان ،والحـد مـن تعـرض األطفـال للمخاطـر.
•مساعدة األشخاص عىل املطالبة بحقوقهم ،والوصول إىل سبل العالج املتاحة والتعايف من آثار االعتداء /العنف:
 oضامن مساعدة األطفال يف املطالبة بحقوقهم من خالل توفري املعلومات والوثائق ومساعدتهم يف الوصول إىل الحلول.
 oضامن تقديم الدعم املالئم لألطفال للتعايف من اآلثار الجسدية والنفسية واالجتامعية للعنف وغريه من االنتهاكات.
 oتأكـد العاملين يف مجـال حاميـة الطفـل واملنظمات اإلنسـانية األخـرى ،كلام أمكـن ،من توفير التدخالت الدعـم لألطفال
يف املطالبـة بحقوقهـم والدعـم لغريهـم مثـل الوالدين/املوكلين برعايـة الطفـل للمطالبـة بحقـوق الطفـل نيابـة عنـه.
•تعزيز نظم حامية الطفل:
 oتحديد القدرات والهياكل القامئة والبناء عليها ؛
 oتجنـب إنشـاء هيـاكل موازية ،مثل موظفـي املنظامت الذين يقومون مقام أو يتخطون الحكومـة ،أو الباحثني االجتامعيني
املعينين مـن قبل املجتمـع املحيل؛
 oبناء قدرات الجهات الوطنية والحكومية باإلضافة إىل املجتمع املدين؛
 oضمان مشـاركة ممثلين عـن املجتمـع املحلي وتنظيـم عملهـم ،مبـا يف ذلـك املشـاركة الهادفـة لألطفـال يف التحليـل،
والتخطيـط ،والتقييـم؛
 oالربط والتنسيق مع اآلخرين العاملني يف مجال حامية الطفل والقضايا ذات الصلة؛
 oإعطاء األولوية للملكية املحلية يف تدخالت حامية الطفل ،كلام كان ذلك ممكناً؛
 oاالنخـراط يف العمـل منـذ البدايـة مـع الجهـات التنموية الفاعلـة للتخطيـط لالنتقال إىل مرحلـة ما بعد الطـوارئ ،إن كان
ذلك مناسـباً.
•تعزيز مرونة األطفال يف مجال العمل اإلنساين:
 oضمان تعزيـز برامـج حاميـة الطفـل لعوامـل الحاميـة التـي تدعـم مرونـة األطفـال ،وتعالـج العوامـل التـي تعـرض
األطفـال للمخاطـر؛
 oضامن إتاحة الربامج لجميع األطفال ،والتأكد من تعزيزها ملهارات األطفال ونقاط القوة لديهم؛
 oالتأكـد مـن إرشاك الربامـج لألشـخاص املقربين مـن األطفـال ،وتعزيزهـا للعالقـات الداعمـة بين األطفـال ووالديهم/
املوكلين برعايتهـم ونظرائهـم وغريهـم مـن األشـخاص املهمين؛
 oضامن تعزيز الربامج للهياكل واملامرسات والخدمات التي تسهم يف حامية األطفال يف املجتمع؛
 oالتأكد من أن الربامج تأخذ يف االعتبار املعايري االجتامعية والقانونية التي تؤثر عىل حياة وظروف األطفال؛
 oضامن ربط الربامج لكافة العنارص املذكورة أعاله وإتباع نهج ثابت.

21

الفصــل الثاني:
المبــادئ التوجيهيــة

 2.2المبـادئ التوجيهية
للعمل مـع الناجين

25

•ضامن سالمة الناجي/الناجني وأرسهم يف جميع األوقات.
•احرتام رسية األشخاص املترضرين وأرسهم يف جميع األوقات
 oإذا قـدم الناجي/الناجيـة املوافقـة املسـتنرية واملحـددة ،ميكنـك فقـط تبـادل املعلومـات ذات الصلـة مـع اآلخريـن وذلـك
ألغـراض تتعلـق مبسـاعدة الناجين ،مثل اإلحالة لتلقـي الخدمات .ينبغي االسرتشـاد باتفاقية تبادل املعلومـات غري املعرفة
لإلحـاالت الخاصـة بحـاالت العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي للوصـول إىل الخدمات.
 oال تناقـش أيـة معلومـات تتعلـق بالحادثـة أو باالسـتجابة القانونيـة مـع الناجـي/ة أو املعتـدي بوجـود حـاالت أخـرى أو
بوجـود أطفـال الناجـي/ة.
 oيجب املحافظة عىل جميع املعلومات املدونة عن الناجني يف ملفات آمنة ومغلقة.
•احرتام رغبات وخيارات وحقوق وكرامة الناجني
 oاسـترش الناجين بشـأن الجهـة التـي يرغبـون طلـب املسـاعدة منهـا واحترم رغباتهـم ،وال تضغط عليهـم وال تقترح اتجاه
معين أو توجهـم نحـوه.
 oأجر املقابالت يف مكان خاص.
 oاحـرص على أن تتـم املقابلات والفحوصـات مـن قبل موظفات من نفـس جنس الناجـي/ة أو كام يفضلون ،وهذا يشـمل
املرتجمني/املرتجامت.
 oإبـدي االحترام يف جميـع األوقـات ٬وتعامـل بطريقـة تخلـو من إصدار األحـكام .ال تضحـك أو تظهر عدم احترام للفرد ،أو
لثقافتـه ،أو ألرستـه ،أو لوضعـه.
 oكـن صبـورا ً ٬وال تضغـط للحصـول على مزيـد مـن املعلومـات إذا كان الناجـي/ة غير مسـتعد/ة للتحـدث عـن تجربتـه/
تجربتها.
 oقدم الدعم العاطفي – أظهر التعاطف والتفهم والرغبة يف اإلصغاء.
 oاطرح فقط األسئلة ذات الصلة( .عىل سبيل املثال ،ال تعترب عذرية الناجية ذات صلة وال ينبغي مناقشتها).
 oتجنب الطلب من الناجي/ة تكرار القصة يف مقابالت عدة.
•ضامن عدم التمييز يف كافة التفاعالت مع الناجني وعند تقديم كافة الخدمات.
 2.2.1المبادئ التوجيهية للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة26

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

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

املب� عىل النوع ت
املب� عىل النوع ت
االج�ع :وضع إجراءات معل موحدة للعنف ن
 .25مقتبس من :الأداة املرجعية للعنف ن
التوج�ية
االج� يع (املبادئ
ي
ي
ي
ي
ئ
ن
ت
ن
ت
نسا�.
الفرعية ش خللجنة الدا�ة املش�كة يب� الواكالت حول النوع االج� يع والعمل إال ي
 .2008مج موعة العمل لأ
إلجراءات العمل املوحدة) لأ
العاقة.2006 ،
 .26املبادئ العامة التفاقية ا مم املتحدة بشأن حقوق ا �اص ذوي إ
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يعـرف امليثـاق اإلنسـاين واملعايير الدنيـا يف مجـال االسـتجابة للكـوارث ()SPHEREحقوق جميع األشـخاص يف تلقي املسـاعدات
اإلنسـانية على أنهـا عنصر أسـايس يف حـق الحيـاة بكرامـة .وهذا يشـمل الحـق يف التمتع مبسـتوى معيشي الئق مبا يف ذلـك الغذاء
واملـاء واللبـاس واملـأوى املناسـبني ،وكذلـك متطلبـات الصحـة الجيـدة والتـي يكفلهـا القانـون الـدويل .تعكـس املعايير األساسـية
للميثـاق اإلنسـاين يف جوهرهـا ويف حدهـا األدىن هـذه الحقـوق وتطـرح التطبيق العملي لصونها ،خاصـة يف البنـود املتعلقة بتقديم
املسـاعدات للمترضريـن جـراء الكـوارث والنزاعـات .وينبغـي تقديـم أي مـن هذه املسـاعدات مبا يتوافـق مع مبـدأي الحياد وعدم
27
التمييـز الـذي يشير إىل رضورة عـدم التمييـز ضـد أي شـخص بنـاء على حالتـه ،مبا يف ذلـك حالـة اإلعاقة.
 2.2.2مبادئ توجيهية محددة للعمل مع الناجين من األطفال28

•تعزيـز مصلحـة الطفـل الفضلى :تعتبر مصلحة الطفـل الفضىل أمرا ً أساسـياً للرعاية الجيـدة .ويتمثل االعتبار األسـايس ملصلحة
الطفـل الفضلى يف تأمين سلامة األطفـال البدنيـة والعاطفية – وبعبـارة أخرى ٬رفاه األطفـال –من خالل رعايتهـم ومعالجتهم.
وينبغـي ملقدمـي الخدمـة تقييـم النتائـج اإليجابية والسـلبية لإلجراءات مـع الحرص عىل مشـاركة األطفال واملوكلين برعايتهم
(عندمـا يكـون ذلـك مناسـباً) .ويفضـل دامئـاً اتخـاذ مسـار اإلجـراءات األقـل رضرا ً ،كما ينبغـي لكافـة اإلجـراءات ضمان عدم
املسـاس بحقـوق األطفـال يف التمتـع باألمان والتطور املسـتمر.
•ضمان سلامة الطفـل :يعتبر ضمان السلامة البدنيـة والعاطفيـة لألطفـال أمـرا ً يف غايـة األهميـة أثنـاء الرعايـة واملعالجـة.
وينبغـي على جميـع اإلجـراءات املتخـذة بالنيابـة عـن الطفـل حاميـة رفاهـه الجسـدي والعاطفـي على املـدى القصير والبعيـد.
•مواسـاة الطفـل :يحتـاج األطفـال الذيـن يفصحـون عـن االعتـداء الجنسي إىل الشـعور بالراحـة والتشـجيع والدعـم مـن قبـل
مقدمـي الخدمـات .وهـذا يتطلـب تدريـب مقدمـي الرعايـة حـول كيفيـة التعامـل مع اإلفصـاح عـن االعتداء الجنيس بشـكل
بأي
مناسـب .يتوجـب على مقدمـي الرعايـة تصديـق األطفال الذيـن يفصحون عـن االعتداء الجنيس وعـدم إلقاء اللـوم عليهم ّ
شـكل مـن األشـكال بخصـوص االعتـداء الـذي تعرضـوا له .ومـن املسـئوليات الرئيسـية التي تقع على عاتق مقدمـي الخدمات
جعـل األطفـال يشـعرون باألمـان والرعاية أثنـاء تلقيهـم للخدمات.
•ضمان الرسيّـة بشـكل مناسـب :ينبغـي جمـع املعلومـات عن حادثـة تعرض الطفـل لإلسـاءة واسـتخدامها وتبادلهـا وتخزينها
بطريقـة رسيـة .وهـذا يعنـي ضمان  -1جمـع املعلومـات برسيـة أثنـاء إجـراء املقابلات  -2أن يتـم تبـادل املعلومـات وفقـاً
للقوانين والسياسـات املحليـة وعلى أسـاس الحاجـة إىل املعرفـة ،وفقـط بعـد الحصـول على إذن مـن الطفـل و /أو املـوكل
برعايتـه؛  -3وأن تخـزن معلومـات الحالـة بشـكل آمـن .ويف بعـض األماكـن يتعين على مقدمـي الخدمـات مبوجـب القانـون
املحلي اإلبلاغ عـن حـاالت االعتـداء على األطفـال إىل السـلطات املحليـة .وبالتـايل ينبغـي إبلاغ األطفـال واملوكلين برعايتهم
بإجـراءات اإلبلاغ اإللزامـي عنـد بدايـة تقديـم الخدمـات .ويف الحـاالت التـي تكـون فيهـا صحـة الطفـل أو سلامته معرضتين
للخطـر ،توجـد حـدود للرسيـة مـن أجـل حاميـة الطفل.
•إرشاك الطفـل يف عمليـة صنـع القـرار :لألطفـال الحـق يف املشـاركة يف عملية اتخاذ القـرارات التي تؤثر عىل حياتهـم .ينبغي أن
يكـون مسـتوى مشـاركة الطفـل يف اتخـاذ القـرار مناسـباً ملسـتوى نضجه وعمـره .وينبغي أال يتعارض االسـتامع إىل أفـكار وآراء
األطفـال مـع حقـوق ومسـئوليات املوكلين برعايتـه يف التعبير عـن وجهـات نظرهـم حـول املسـائل التـي تؤثر على أطفالهم.
وعندمـا ال يكـون مقدمـي الخدمـات قادريـن على تلبيـة رغبات الطفـل (بناءا ً على اعتبـارات املصلحـة الفضىل)،عندها يتعني
عليهـم االسـتمرار بتمكين ودعـم األطفـال والتعامـل معهـم بطريقـة شـفافة مـع مراعاة أقصى درجـات االحترام .ويف الحاالت
التـي ال ميكـن فيهـا تلبيـة رغبـات الطفل ،ينبغـي توضيـح األسـباب وراء ذلك له.
ف لأ
ف
ن
 .27ش
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ي
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الفصــل الثاني:
المبــادئ التوجيهيــة

•معاملـة كل طفـل بعـدل ومسـاواة (مبـدأ عـدم التمييز والشـمولية) :ينبغي تقديم نفس مسـتوى الجودة العاليـة من الرعاية
والعلاج لألطفـال ،بغـض النظـر عـن العـرق ،أو الديـن ،أو الجنـس ،أو الحالـة األرسيـة ،أو وضـع املوكلين برعايتـه ،أو الخلفية
الثقافيـة ،أو الوضـع املـايل ،أو القـدرات النـادرة ،أو اإلعاقـة ،مما يتيح لهم فرصـة تحقيق أقصى إمكاناتهم .وينبغـي أال يعامل
ألي سـبب من األسـباب.
أي طفـل بطريقـة غير عادلة ّ
ّ
•تعزيـز مرونـة األطفـال :لـكل طفـل قـدرات ونقـاط قـوة فريـدة ،باإلضافـة إىل امتالكـه القـدرة عىل الشـفاء .بالتـايل ،يقع عىل
عاتـق مقدمـي الخدمـات مسـؤولية التعـرف عىل واالسـتفادة من نقـاط القـوة الطبيعية لدى الطفـل واألرسة وذلـك كجز ٍء من
عمليـة التعـايف والشـفاء .ينبغـي تحديـد العوامل التـي تعزز مرونة األطفـال والبناء عليهـا أثناء تقديم الخدمـات .وتكون فرص
التعـايف مـن اإلسـاءة أكبر بالنسـبة لألطفال الذيـن يحظـون بالرعاية واملشـاركة الفعالة يف الحيـاة األرسيـة ويف املجتمع والذين
يعتربون أنفسـهم أقوياء.
 2.2.3مبادئ توجيهية للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة29

•اتخـاذ جميـع اإلجـراءات الرضوريـة لضمان متتـع غري منقوص لألطفـال ذوي اإلعاقـة بكافة الحقـوق اإلنسـانية والحريات عىل
قدم املسـاواة مـع غريهم مـن األطفال.
•يجب إيالء االعتبار األول ملصلحة الطفل الفضىل يف جميع اإلجراءات املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة.
• ضمان حـق األطفـال ذوي اإلعاقـة يف التعبير الحـر عـن وجهات نظرهم حـول األمور التـي تخصهم وأخذها على محمل الجد
بنـاء على عمـر الطفـل ودرجة نضوجه ،وبالتسـاوي مـع غريه من األطفال ،وتقديم املسـاعدة املناسـبة لسـنهم ودرجة إعاقتهم
مما ميكنهم من إدراك هـذا الحق.
يتعين على جميـع الجهـات الفاعلـة التـي تقابـل أو تتصـل بشـكل مبـارش بالناجين أن تكـون على درايـة باملبـادئ التوجيهيـة وأن
تضعهـا قيـد التنفيـذ .كما يتوجـب عليهـا إدراك مسـئولياتها من حيـث اإلصغاء باهتمام وإعطاء املعلومـات وتلقـي التدريب حول
األسـاليب التـي تركز على الناجني.

 .29املادة  7من اتفاقية الأ مم املتحدة حلقوق الأ ش خ
�اص ذوو إالعاقة2006 ،
24

الفصل الثالث:
إدارة الحاالت ،واإلبالغ،
وآليات اإلحالة
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الفصــل الثالث:

إدارة الحــاالت ،واإلبالغ ،وآليــات اإلحالة

 3.1لمحـة عامة حـول عملية
ومسـؤوليات إدارة الحاالت

إدارة الحـاالت هـي عمليـة متعـددة االختصاصـات مبنيـة على التعـاون املشترك لتعزيـز جـودة وفعاليـة النتائج ،وذلـك من خالل
التواصـل وتوفير املـوارد املناسـبة لتلبيـة احتياجات الفرد .30وتشـمل هـذه العمليات التقييـم والتخطيط والتنفيذ والتنسـيق ورصد
وتقييـم الخيـارات والخدمـات .تهـدف إدارة الحـاالت إىل متكين الناجين  /األطفـال ،واملوكلين برعاية الطفـل ،إذا كان ذلك مناسـباً،
وذلـك مـن خلال رفـع مسـتوى الوعـي لديهـم حـول الخيـارات املتاحـة أمامهـم للتعامـل مـع املشـكلة ،ومسـاعدتهم على اتخـاذ
قـرارات مسـتنرية حـول مـا يجـب القيام به حيال هذه املشـكلة .تضمـن إدارة الحاالت مشـاركة الناجني  /األطفـال يف جميع جوانب
التخطيـط وتلقـي الخدمـة .إن نهـج إدارة الحـاالت مفيـد لألشـخاص ذوي االحتياجـات املعقدة واملتعـددة الذين يسـعون للحصول
على الخدمـات مـن مجموعة من مقدمـي الخدمـات واملنظمات والجامعات.
تستلزم املبادئ األساسية التي تقوم عليها إدارة الحاالت ما ييل:
•ضامن كون الناجي(ة)  /الطفل الالعب األسايس يف إدارة الحالة؛
•متكني الناجي(ة)  /الطفل وضامن مشاركتهم يف جميع جوانب التخطيط وإيصال الخدمات.
•احرتام رغبات وحقوق وكرامة وقدرة الناجني /األطفال؛
•تقديم الدعم العاطفي من خالل إظهار مواقف تتسم بالرعاية واالهتامم تجاه الناجني /األطفال؛
•توفري معلومات واضحة للناجي(ة)  /الطفل لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنرية بشأن الخدمات املطلوبة؛
•اإلصغـاء وإنشـاءعالقات تسـودها األلفـة والثقـة ،مام سيسـهم يف خلق بيئـة داعمة يتمكن فيهـا الناجي(ة)  /الطفـل من البدء
يف التعايف؛
ً
ً
•ضامن الرسيّة التي تعترب أمرا حاسام يف حامية سالمة وأمن الناجني ومنع إساءة استخدام املعلومات؛
•ضمان عـدم التمييـز مـن خلال معاملـة كافة الناجين /األطفـال بطريقة تحفـظ كرامتهم بغض النظـر عن الجنـس أو الخلفية
أو العـرق أو املعتقد أو مالبسـات الحادثة/الحوادث؛
•الحصول عىل املوافقة املستنرية من الناجني /األطفال قبل تبادل أيّة معلومات.
يجـب توفـر املهـارات الالزمـة لـدى مدراء الحاالت إلدارة الحاالت متشـياً مـع املبادئ املذكورة أعلاه .ينبغي أيضـاً أن يكونوا مدركني
ألدوارهـم ومسـؤولياتهم ،كما يجـب أن يكونـوا قادريـن على التعامـل مـع املواقـف الصعبـة التـي تتطلـب مهنيـة عاليـة ومراعـاة
للثقافـات املختلفة.
خطوات إدارة الحاالت:
•تحديد الحاالت
•التقييم األويل
ً
•اإلستجابة األولية والتدخل (تعرف أيضا بالتخطيط للحاالت والتنفيذ) مبا يف ذلك اإلحالة للخدمات األخرى
•املتابعة واملراجعة (تتضمن مؤمتر الحالة يف بعض األحيان) واإلغالق
•تقييم الخدمة
يلخص املخطط االنسيايب إلدارة الحاالت الخطوات األساسية للعملية (انظر امللحق الثالث).

ين
املب� عىل النوع ت
ن
املشارك� .اللجنة الدولية إللغاثة
االج� يع الطارئة :دليل
 .30االستجابة والتأهب حلاالت العنف ي
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

كجـزء مـن االسـتجابة لألزمـة السـورية تـم تطويـر معايير خاصـة مبديـري الحـاالت ومنظمات إدارة الحـاالت الذيـن يتعاملـون
مـع حـاالت حاميـة الطفـل والعنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي .وقـام على تطوير هـذه املعايير فريـق عمـل إدارة الحاالت
املشترك بين الـوكاالت الـذي يرفـع بـدوره التقاريـر إىل مجموعـات العمـل الفرعيـة الخاصـة بحامية الطفـل والعنـف املبني عىل
النـوع االجتامعـي .وقـد تـم دمج هـذه املعايري يف حزمة التدريب املشتركة بين الوكاالت والخاصة بـإدارة الحـاالت واملتاحة حالياً
ملـدراء الحـاالت العاملين لـدى منظمات تقـدم خدمـات إدارة حـاالت حاميـة الطفـل و/أو العنف املبنـي عىل النـوع االجتامعي
وفقـاً ملسـارات اإلحالـة الخاصـة بذلك.
أدوار مدراء الحاالت:
تعتبر املنظمات املعنيـة بـإدارة الحـاالت مسـئولة عـن تقييم حـاالت حاميـة الطفل وحـاالت العنف املبنـي عىل النـوع االجتامعي
وتوفير خدمـات إدارة الحالـة كاملـة والتـي تتضمـن كافـة الخطـوات املدرجة أعاله .ميكـن أن يتم تحديـد الحاالت مـن قبل مدراء
الحـاالت أو مـن قبـل مقدمـي الخدمـات األخـرى .وعندمـا يتـم تحديد الحالة مـن قبل مقدمـي الخدمـات األخرى تتـم إحالتها إىل
مديـر الحـاالت الـذي يقـوم بـدوره بالتقييـم األويل للحالة .وتتضمـن األدوار الرئيسـية ملديري الحـاالت ما ييل:
•بناء عالقة وتوطيد جسور الثقة مام يساهم يف تكوين بيئة داعمة تساعد الناجني  /األطفال عىل التعايف؛
•العمل كنقطة االتصال يف تقييم االحتياجات واملتابعة
•تقديم وتنسيق الخدمات واملتابعة للتأكد من تلقي العميل الخدمات .
أدوار العاملني ممن هم ليسوا مبديري حاالت:
يحظـى العاملـون يف مجـال حاميـة الطفـل والعنف املبني على النوع االجتامعي ممن هم ليسـوا مبديري حـاالت (أي مدراء الربامج
أو العاملين يف مراكـز الطفـل واملـرأة على سـبيل املثـال) إضافـة إىل العاملين يف القطاعـات األخـرى بـدور يف عمليـة إدارة الحاالت
يتمثـل يف الخطـوات التالية:
•اإلفصاح/تحديـد الحـاالت :يقـوم العديـد مـن األشـخاص ممـن تعرضـوا ملسـائل حاميـة الطفـل أو العنـف املبنـي على النـوع
االجتامعـي باإلفصـاح عما حـدث لهـم أو قـد يتـم تحديدهـم مـن قبـل املوظفين العاملين مـع الحـاالت يف املجـاالت مختلفـة.
•تنفيـذ الحالـة :تقـدم عـادة القطاعـات األخـرى الخدمـات لحـاالت حاميـة الطفـل والعنـف املبني على النـوع االجتامعي مثل
خدمـات الصحـة والتعليـم واملسـاعدات املاليـة واملـأوى ٬كما ويتـم تقديـم هذه الخدمـات بالتنسـيق مع وبـإرشاف من مدير
الحـاالت الـذي يعمـل بشـكل وثيـق مع املوظفين الذيـن يقدمون تلـك الخدمـات األخرى.
للحصـول على املعلومـات حـول كيفيـة اسـتجابة وإحالـة مقدمـي الخدمـات العامـة لحـاالت العنف املبنـي عىل النـوع االجتامعي
التـي يتـم اإلفصـاح عنهـا أنظـر القسـم “ 3.2.2اإلفصـاح عـن حـاالت العنـف املبني على النـوع االجتامعـي :األدوار واملسـئوليات”٬
والقسـم “ 3.2.3املوافقـة املسـتنرية ومشـاركة املعلومات” والقسـم “ 3.2.4التبليـغ اإللزامي” .وللحصول على املعلومات حول اآللية
التـي ينبغـي أن يتبعهـا مقدمـو الخدمـات العامة يف االسـتجابة إىل وإحالة حـاالت حامية الطفل أنظر القسـم “ 3.3.1تحديد حاالت
حاميـة الطفـل مـن قبـل مقدمـي الخدمـات العامـة” والقسـم “ 3.3.3الحصول على املوافقـة املسـتنرية  /اسـتطالع رأي الطفل من
األطفـال ومقدمـي الرعاية”.
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الفصــل الثالث:

إدارة الحــاالت ،واإلبالغ ،وآليــات اإلحالة

إحالة الحاالت ملنظمة أخرى:
يحيـل مقدمـو الخدمـات العامـة حـاالت حاميـة الطفـل والعنف املبني على النـوع االجتامعي (مع الحصـول عىل املوافقـة إن كان
ذلـك مناسـباً) إىل مديـر حـاالت حاميـة الطفـل أو العنـف املبني عىل النـوع االجتامعي كام هـو موضح يف مسـارات اإلحالة الخاصة
بذلـك .وميكـن ملديـري الحـاالت إحالـة الحـاالت إىل منظمات أخـرى أو مـدراء حـاالت آخرين داخـل منظمتهـم إذا مل تكـن الحالة
ضمن نطـاق أدوارهم ومسـئولياتهم.
وعنـد القيـام باإلحالـة يتوجـب االلتـزام بكافـة اإلجـراءات الالزمة املدرجـة أدناه واملتعلقـة باحرتام رغبـات الحالة وضمان مصلحة
الطفـل الفضلى وضمان سلامة الحالـة واحترام الرسيـة .إضافـة إىل ذلـك ٬يتعني على مقـدم الخدمة ٬عنـد املبـارشة باإلحالة ٬عمل
كل مـا يف وسـعك لضمان حصـول العميل على الخدمـات التي يحتـاج إليها.
يتوجب عىل مقدم الخدمة ما ييل :
•اإلصغاء ملشاكل واحتياجات الحالة؛
•وإن لزم األمر ٬ميكن طرح األسئلة الالزمة فقط للتوضيح ومعرفة نوع الخدمة التي تحتاج إليها الحالة؛
•عدم طرح األسئلة التطفلية أو غري الالزمة؛
•تقديــم معلومــات صادقــة وكاملــة حــول الخدمــات املتوفــرة ٬وإن لــزم األمــر ٬التأكــد مــن هــذه املعلومــات مــن مقــدم
الخدمــة؛
•اإلجابة عىل األسئلة بقدر املستطاع وإن مل تكن تعرف اإلجابة قل ذلك؛
•إذا وافقــت الحالــة عــى اإلحالــة ينبغــي أن تعطــي موافقتهــا املســتنرية قبــل مشــاركة أيــة معلومــات مــع اآلخريــن .وينبغــي
الحصــول عــى موافقــة مقــدم الرعايــة بالنســبة لألطفــال (إال إذا كان مثــل هــذا األمــر يعــرض الطفــل للخطــر أو ال يصــب يف
مصلحــة الطفــل الفضــى)؛
ً
•مرافقة الحالة إىل مقدم الخدمة إذا كان ذلك مناسبا أو رضورياً؛
•توثيق اإلحالة؛
•املتابعة لضامن حصول الحالة عىل الخدمات الالزمة؛
•ميكن لألشخاص البالغني أن يختاروا عدم اإلحالة؛
•وبالنســبة لبعــض حــاالت حاميــة الطفــل ٬ميكــن اإلحالــة مــن دون الحصــول عــى موافقــة مقــدم الرعايــة أو الطفــل (أنظــر
القســم “ 3.2.4التبليــغ اإللزامــي”) .ويف حــال عــدم تأكــد مقدمــي الخدمــات العامــة مــا إذا كان مــن الــروري الحصــول
عــى موافقــة مقــدم الرعايــة أو الطفــل أو إحالــة حــاالت حاميــة الطفــل مــن دون الحصــول عــى موافقــة الطفــل أو مقــدم
الرعايــة يتوجــب عليهــم استشــارة مديــر حــاالت حاميــة الطفــل مــن دون إعطــاء أيــة تفاصيــل تعــرف عــن هويــة الحالــة.
طرق اإلحالة
هناك عدة طرق لإلحاالت وقد تم إدراج أهمها أدناه:
•مرافقة الحالة:
يــوىص مبرافقــة الحالــة يف حــاالت حاميــة الطفــل أو العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي الطارئــة أو امللحــة (أنظــر جــدول
تحديــد األولويــات يف امللحــق الرابــع) .هــذا وينبغــي توثيــق اإلحالــة إمــا عــن طريــق الربيــد االلكــروين أو يف منــوذج اإلحالــة
(أنظــر أدنــاه).
•اإلحالة عن طريق الهاتف:
ً
ً
يــوىص مبثــل هــذا النــوع مــن اإلحــاالت للحــاالت الطارئــة أو امللحــة عندمــا ال تكــون مرافقــة الحالــة أم ـرا ممكن ـا أو عندمــا ال
تصــب يف مصلحتهــا الفضــى .وينبغــي توثيــق اإلحالــة إمــا عــن طريــق الربيــد االلكــروين أو يف منــوذج اإلحالــة (أنظــر أدنــاه).
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•اإلحالة عن طريق الربيد االلكرتوين:
تعتــر اإلحــاالت عــر الربيــد االلكــروين الطريقــة املفضلــة لتوثيــق كافــة حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي وحــاالت
حاميــة الطفــل الحساســة .وتشــمل حــاالت حاميــة الطفــل الحساســة ٬ولكنهــا ال تقتــر عــى ٬األطفــال الذيــن هــم يف ن ـزاع
مــع القانــون واألنشــطة غــر املرشوعــة واألطفــال املرتبطــن بالقــوات املســلحة أو الجامعــات املســلحة وضحايــا التعذيــب ٬الــخ.
وبالنســبة للحــاالت الطارئــة وامللحــة (أنظــر امللحــق الرابــع الــذي يشــتمل عــى أمثلــة حــول الحــاالت الطارئــة وامللحــة والحــاالت
متوســطة الخطــورة) ٬تكــون اإلحالــة عــر الربيــد االلكــروين وســيلة للتوثيــق تــي اإلحالــة عــن طريــق مرافقــة الشــخص أو اإلحالــة
بواســطة الهاتــف .وأمــا بالنســبة للحــاالت التــي تكــون فيهــا نســبة الخطــورة معتدلــة فيمكــن أن تتــم اإلحالــة بواســطة الربيــد
االلكــروين فقــط .ويــوىص بتجميــع مثــل هــذه الحــاالت وإحالتهــا بشــكل منتظــم (أي كل أســبوع) وذلــك لتســهيل عمليــة تتبــع
الحــاالت بــن املنظــات .وعنــد اســتخدام الربيــد االلكــروين يف اإلحــاالت ينبغــي إرســاله إىل ضابــط االرتبــاط ذو الصلــة وفق ـاً
ملســارات اإلحالــة كــا ينبغــي عــدم إرســال نســخة مــن الربيــد االلكــروين لألشــخاص غــر املعنيــن بــإدارة الحالــة.
•اإلحالة بواسطة منوذج اإلحالة املشرتك بني الوكاالت:
يــوىص باســتخدام منــوذج اإلحالــة املشــرك بــن الــوكاالت يف حــاالت حاميــة الطفــل مثــل عاملــة األطفــال أو التنمــر حيث ال يشــكل
تــرك نســخة مــن النمــوذج مــع الطفــل أو مقــدم الرعايــة خطـرا ً عــى الطفــل .وتكمــن الفائــدة يف اســتخدام منــوذج اإلحــاالت يف
مثــل هــذه الحــاالت بأنــه يوفــر املعلومــات الهامــة للطفــل ومقــدم الرعايــة حــول اإلحالــة كــا ويضمــن توفــر نســخة لــكل مــن
مقــدم الخدمــة الــذي يقــوم باإلحالــة ومقــدم الخدمــة الــذي يتلقــى اإلحالــة .ال يــوىص باســتخدام منــوذج اإلحالــة املشــرك بــن
املنظــات يف حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي.
•اإلحالة بواسطة نظام االنرتنيت:
تســتخدم بعــض املنظــات نظــم االنرتنيــت يف إحالــة الحــاالت ٬إال أنــه ينبغــي اســتخدام هــذه النظــم لحــاالت حاميــة الطفــل
والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي فقــط داخــل املنظمــة نفســها أو بــن املنظــات ممــن لديهــا بروتوكــوالت تبــادل البيانــات
التــي تراعــي معايــر الرسيــة .وبالنســبة لبعــض نظــم االنرتنيــت مثــل رايــس ( )RAISالتــي ال تتضمــن حاميــة كافيــة لرسيــة
البيانــات والتــي تســتخدم إلحالــة حــاالت حاميــة الطفــل والناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي إىل الخدمــات
األخــرى (مثــل املســاعدات املاليــة) فينبغــي عــدم إدراج أيــة معلومــات حــول مســائل الحاميــة املتعلقــة مبثــل هــذه الحــاالت
داخــل هــذا النظــام.
تذكــر :يجــب أال تضــع بيانــات تعــرف عــن هويــة الحــاالت الحساســة عــى ورق وهــذا يشــمل كافــة حــاالت العنــف املبنــي عــى
النــوع االجتامعــي وبعــض حــاالت حاميــة الطفــل.
عندما يقوم مقدمو الخدمات باإلحالة إىل مدير الحاالت:
•تنتقل مسؤولية إدارة الحالة إىل تلك املنظمة؛
•تكمــن مســئولية مقدمــو الخدمــات يف التأكــد مــن اســتالم مديــر الحــاالت للحالــة وأنــه بإمكانــه تقديــم الخدمــات ذات
الصلــة.
•ينبغــي ملنظــات إدارة الحــاالت إشــعار املنظمــة املحيلــة باســتالم الحالــة والتأكيــد عــى املوعــد الــذي ميكنهــم فيــه اســتقبال
الحالــة .وإن مل يكــن مبقدورهــم تقديــم الخدمــات للحالــة ألي ســبب كان يتوجــب عليهــم إعــام املنظمــة املحيلــة بذلــك
وإعالمهــا بالســبب إذا كان ذلــك مناســباً (مثــال عــى ذلــك :الحالــة ال تنــدرج ضمــن إطــار عملهــم أو أن مقــدم الخدمــة ال
يســتطيع اســتقبال حــاالت جديــدة ٬الــخ)؛
•إذا اســتمرت املنظمــة املحيلــة بتقديــم الخدمــات وتحتــاج للتنســيق مــع مديــر الحــاالت الرئيــي ميكنهــم طلــب عقــد
اجتــاع إدارة الحالــة؛
•ميكــن ملديــري الحــاالت تزويــد املنظــات املحيلــة باملعلومــات عــى أســاس الحاجــة للمعرفــة فقــط .ويف حــال لــن تســتمر
املنظمــة املحيلــة بتقديــم الخدمــات للحالــة فاملعلومــة الوحيــدة التــي ميكــن ملديــر الحــاالت تقدميهــا لهــم هــي مــا إذا كانــت
منظمتــه ســتعمل عــى تقديــم الخدمــات للحالــة أم ال وتحديــد متــى ميكنهــم املبــارشة يف تقديــم الخدمــات للحالــة.
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كــا ذكــر أعــاه ،فــإن الهــدف مــن إدارة حــاالت الناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي هــو متكــن الناجــن مــن
خــال زيــادة وعيهــم بالخيــارات املتاحــة أمامهــم وتقديــم الدعــم لهــم ليتمكنــوا مــن اتخــاذ قـرارات مســتنرية ،وزيــادة وعيهــم حــول
الخدمــات املتوفــرة .وتركــز إدارة الحــاالت للناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي يف املقــام األول عىل تلبيــة االحتياجات
الصحيــة وتوفــر األمــان وتلبيــة االحتياجــات النفســية االجتامعيــة واالحتياجــات القانونيــة بعــد وقــوع الحادثــة.
تقــوم املنظــات املدرجــة يف الجــدول أدنــاه بــإدارة حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي .وســوف تعمــل هــذه املنظــات
عــى تقييــم أي حالــة مــن الحــاالت التــي تصلهــم لتقديــم الدعــم ،مبــا يف ذلــك حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي التــي
تشــمل األطفــال .يعتــر نظــام إدارة املعلومــات املرمــز لحــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي – منــوذج التنــاول والتقييــم
النفــي االجتامعــي (امللحــق الســابع) األســاس يف إدارة الحــاالت .وبالنســبة للناجــن مــن األطفــال ،يعتــر األســاس يف إدارة الحــاالت
منــوذج تقييــم املصلحــة الفضــى (امللحــق الثالــث عــر) والــذي يتــم اســتكامله مــن قبــل مديــر الحالــة لــدى اســتقباله لحالــة مــن
حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي .وإذا كانــت املنظمــة جــزءا ً مــن بروتوكــول مشــاركة املعلومــات الخــاص بنظــام إدارة
معلومــات العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي فينبغــي أيض ـاً اســتكامل منــوذج التنــاول والتقييــم النفــي االجتامعــي الخــاص
بنظــام إدارة معلومــات العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي .يتــم أيضـاً اســتخدام أدوات أخــرى يف تقييــم حــاالت العنــف املبنــي
عــى النــوع االجتامعــي مثــل املقابلــة أو تقييــم املســائل التــي تتعلــق بالحاميــة.
يضمن مدير الحاالت واملنظمة ما ييل يف كافة مراحل العملية:
•حفظ كافة الوثائق الورقية يف ملفه الخاص والعمل عىل ترميزها؛
•حاميــة كافــة اإلحــاالت واملعلومــات املتعلقــة بالحالــة التــي يتــم تبادلهــا عــن طريــق الربيــد اإللكــروين بكلمــة مــرور للتمكــن
مــن الوصــول إىل املســتندات وأجهــزة الكمبيوتــر؛
•املحافظــة عــى الرسيــة وســامة املعلومــات .يجــب أن تحفــظ كافــة النســخ األصليــة مــن منــاذج التنــاول األويل ومنــاذج املوافقــة
املســتكملة يف املكاتــب املعنيــة ويف داخــل خزائــن مقفلــة .وتحفــظ جميــع النــاذج التــي تحتــوي عــى معلومات معرفــة بهوية
الحالــة ،مبــا يف ذلــك اســتامرات املوافقــة ،منفصلــة عــن منــاذج التنــاول املرمــزة التــي تشــتمل عــى تفاصيــل الحــادث .ال يجــوز
أبــدا نقــل أو تبــادل منــاذج التنــاول املكتملــة بــن املنظــات وذلــك حفاظـاً عــى الســامة واألمــن ورسيــة املعلومــات؛
•وتحفــظ كافــة امللفــات الورقيــة يف مــكان آمــن يف خزائــن مقفلــة ،هــذا ويجــب املحافظــة عــى إغــاق وتأمــن الغــرف التــي
تحتــوي عــى املعلومــات الورقيــة واإللكرتونيــة بعــد مغــادرة املوظفــن لهــا .ينبغــي لجميــع املوظفــن توخــي اليقظــة تجــاه مــن
يــردد عــى الغرفــة التــي يعملــون فيهــا وعــن ســبب وجودهــم هنــاك.
إلدارة حــاالت األطفــال الناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،ينبغــي ملديــري الحــاالت التمتــع باملعرفــة واملهــارات
املتخصصــة الالزمــة للعمــل مــع األطفــال .كــا يجــب أن يتبعــوا خطــوات إدارة الحــاالت املوحــدة للعمــل مــع الناجــن البالغــن والتي
كيفــت لتلبيــة احتياجــات األطفــال .عنــد التعامــل مــع األطفــال الناجــن مــن اإلســاءة الجنســية ، 32ينبغــي أن يتمكــن مــدراء الحــاالت
من :
•تطبيق الفهم التقني لالعتداء الجنيس لتثقيف ودعم األطفال واألرس طوال إجراءات إدارة الحالة؛
•تطبيق املهارات املناسبة الصديقة لألطفال خالل عملية إدارة الحاالت (أنظر القسم  3.3حول إدارة حاالت حامية الطفل أدناه)؛
•تكييف خطوات وإجراءات إدارة الحاالت للناجني من األطفال .وهذا يشمل:
املب� عىل النوع ت
املب� عىل النوع ت
االج�ع :وضع إجراءات معل موحدة للعنف ن
 .31مقتبس من :الأداة املرجعية للعنف ن
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إلجراءات لأالعمل املوحدة .2008 ،مج موعة العمل الفرعية للجنة الدا�ة املش� كة يب� الواكالت حول النوع االج� يع والعمل إال ي
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نس .اللجنة الدولية إللغاثة  /اليونيسيف2012 ،
 .32رعاية ا طفال
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

o
o
o
o
o
o
o
o

مراعاة املبادئ التوجيهية للعمل مع الناجني من األطفال؛
إتبـاع إجـراءات املوافقـة املسـتنرية /اسـتطالع رأي الطفـل( :أنظر القسـم  3.3.3حول املوافقة املسـتنرية لألطفال والقسـم
 3.2.4املتعلـق باإلبلاغ اإللزامـي مبـا يف ذلـك الحـاالت التـي تسـتلزم اإلحالـة مـن دون موافقـة الطفـل أو مقـدم الرعايـة
حيـث يتوجـب إعلام الطفـل و/أو مقـدم الرعايـة بالتدخلات التـي سـيتم إجراؤهـا نيابـة عنهم)؛
تقييـم االحتياجـات الفوريـة الخاصـة بصحـة وسلامة األطفـال الناجين باإلضافـة إىل االحتياجـات النفسـية االجتامعيـة
واالحتياجـات القانونيـة  /القضائيـة وذلـك باسـتخدام إجـراءات التدخـل يف األزمـات لحشـد خدمات التدخـل املبكر التي
تضمـن صحـة وسلامة الطفـل؛
إجـراء عمليـات تقييـم مسـتمرة لسلامة الطفـل يف السـياق األرسي وغيره مـن السـياقات االجتامعيـة بعـد اإلفصـاح عن
اإلسـاءة؛
اتخاذ إجراءات حاسمة ومالمئة عندما يكون الطفل بحاجة إىل الحامية؛
إرشاك املوكلني برعاية الطفل غري املسيئني يف كافة إجراءات إدارة الحالة؛
معرفـة مقدمـي الخدمـات الصديقـة لألطفـال وإجـراء اإلحـاالت املناسـبة (أنظـر امللحـق الثامـن عشر :مسـارات اإلحالة
لحـاالت العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي)؛
التفاعـل بشـكل مناسـب مـع األطفـال ذوي اإلعاقـة واملوكلين برعايتهـم ،مبـا يف ذلـك املوكلين بالرعاية مـن ذوي اإلعاقة،
وتقديـم املعلومـات لهـم بأسـلوب ميكنهـم مـن فهمهـا.

إدارة الحاالت

املنظمة

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

اللجنة الدولية لإلغاثة ()IRC
اتحاد املرأة األردنية  /أن بونت بري ()JWUUPP
الهيئة الطبية الدولية ()IMC
مؤسسة نهر األردن ()JRF
معهد العناية بصحة األرسة ()IFH
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ()UNHCR
إدارة حامية األرسة
وزارة التنمية االجتامعية

3.2.1

اإلفصاح عن حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي :األدوار والمسؤوليات

ألي شــخص .فقــد يفصحــون عــن تجربتهــم ألحــد أف ـراد األرسة أو
للناجــن الحريــة والحــق باإلفصــاح عــن حادثــة تعرضــوا لهــا ّ
األصدقــاء الجديريــن بالثقــة .وقــد يطلبــون املســاعدة مــن شــخص أو مــن منظمــة فاعلــة يف املجتمــع املحــي .للناجــن الحــق
يف اإلفصــاح عــن أقــل أو وأكــر قــدر مــن املعلومــات املتعلقــة مبــا حــدث لهــم واختيــار الوقــت الــذي ســيفصحون بــه عــن تلــك
أي مقــدم خدمــة يتلقــى معلومــات مــن الناجــن حــول حادثــة تعرضــوا لهــا مســئولية تقديــم
املعلومــات .ويقــع عــى عاتــق ّ
معلومــات صادقــة ودقيقــة عــن الخدمــات املتاحــة وإتاحــة فــرة زمنيــة معقولــة لتقديــم الخدمــات ورشح النتائــج املرتتبــة
(اإليجابيــات والســلبيات) عــى تلقــي خدمــة معينــة.
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الفصــل الثالث:

إدارة الحــاالت ،واإلبالغ ،وآليــات اإلحالة

اإلفصاح :33مقدمو الخدمات العامة
•ينبغــي ملقدمــي الخدمــات ضــان بيئــة آمنــة وداعمــة تتســم بالرسيــة مــا يســمح للناجــن واألطفــال و/أو املوكلــن برعايتهم
اإلفصــاح عــن العنــف الــذي تعرضــوا لــه إن أرادوا ذلــك .عــادة مــا تســتغرق عمليــة بنــاء الثقــة الوقــت حتــى يتمكــن
الطفــل أو الناجــي مــن اإلفصــاح عــن العنــف الــذي تعرضــوا لــه .يجــب أال يســعى مقدمــو الخدمــات العامــة إىل تحديــد
حــاالت الناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي أو مســائل حاميــة الطفــل بشــكل فاعــل ألن مثــل هــذا األمــر
قــد يــؤدي إىل وصــم الناجني/األطفــال كــا أنــه ميكــن أن يعرضهــم ويعــرض املوظفني/املتطوعــن إىل الخطــر 34.يتعــن عــى
كافــة الجهــات الفاعلــة التــي تحتــك بالناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي أن تكــون عــى درايــة مبســارات
اإلحالــة الخاصــة بحــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي وبأشــكال املســاعدة املتوفــرة .يوضــح امللحــق الثامــن عــر
مســارات اإلحــاالت الخاصــة بالتصــدي للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي؛
•يتوجب عىل الجهات الفاعلة غري املتخصصة عدم مقابلة الناجني مبارشة أو املبادرة بالتدخل املبارش.
•يجــب دومـاً احـرام رغبــات الناجــن املتعلقــة باملــكان أو الشــخص الــذي يرغبــون يف طلــب املســاعدة منــه ،وال يجــوز حثهــم
عــى إتبــاع مســار معــن مــن اإلجـراءات.
•يتعــن عــى الجهــات الفاعلــة غــر املختصــة طلــب موافقــة الناجــن لربطهــم بضابــط االرتبــاط الرئيــي املــدرج يف مســار
إحالــة حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي وتســهيل االتصــال بــن مقــدم الخدمــة وبينهــم .وعنــد الحصــول عــى
موافقــة الناجــن يف مشــاركة معلوماتهــم الخاصــة ٬يجــب أن تتــم اإلحالــة عــن طريــق مرافقــة الناجي/الناجيــة أو عــن طريــق
الهاتــف أو الربيــد االلكــروين ويتــم توثيــق ذلــك مــن خــال الربيــد االلكــروين؛
أي معلومات حول الدعم املقدم.
•يجب أن تبقى جميع املعلومات رسيّة ،حتى لو طلب أحد أفراد األرسة أو املجتمع ّ
اإلفصاح والتقييم األويل :مقدمو الخدمات املختصة لحاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي
تتضمــن الجهــات الفاعلــة املختصــة الخدمــات الطبيــة أو منظــات إدارة الحــاالت املتخصصــة يف التعامــل مــع حــاالت العنــف
املبنــي عــى النــوع االجتامعــي (أنظــر امللحــق الثامــن عــر :مســارات اإلحالــة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي) .ميكــن
للجهــات املختصــة اســتقبال الحــاالت إمــا عــن طريــق إفصــاح الناجــن املبــارش أو عــن طريــق اإلحالــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة
األخــرى .ويتعــن عــى جميــع مقدمــي الخدمــات املختصــة ضــان مــا يــي:
•ســهولة الوصــول إىل الخدمــات الرئيســية التــي تتســم باألمــان والخصوصيــة والرسيّــة .تــزداد احتامليــة تقــدم الناجــن مــن
العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي لطلــب املســاعدة واإلبــاغ عــن الحادثــة إذا مــا توفــرت مثــل هــذه الــروط؛
•توفر املوظفات واملوظفني املدربني؛
•التعامل باحرتام مع الناجني وبطريقة تخلو من إصدار األحكام يف كافة مراحل العملية؛
•شــعور الناجــن بالراحــة لــدى الوصــول إىل الخدمــات .اســأل الناجي/الناجيــة مــا إذا كان هنــاك شــخص يثقــون بــه ميكنــه
تقديــم الدعــم لهــم وانتظارهــم وذلــك بعــد الحصــول عــى موافقتهــم؛
•تحديــد االحتياجــات الفوريــة بالتعــاون مــع الناجــن وذلــك بعــد أن يشــعروا بالراحــة وبعــد الحصــول عــى موافقتهــم
املســتنرية؛
•توفــر الدعــم العاطفــي املبــديئ ،واملعلومــات حــول خيــارات الدعــم املتاحــة (الرعايــة الصحيــة ،والدعــم النفــي االجتامعــي
والقانــوين والحاميــة واألمــن) .ينبغــي مناقشــة الفوائــد واملزايــا املحتملــة والنتائــج املرتتبــة عــى مثــل هــذا الدعــم ،كــا
ينبغــي الحصــول عــى موافقــة الناجــن قبــل االتصــال بأيّــة منظمــة لتقديــم الدعــم؛
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

•رشح أهميــة تلقــي الناجــن للرعايــة الطبيــة يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد وقــوع حادثــة العنــف الجنــي وذلــك للوقايــة
مــن األمـراض املنقولــة جنســياً وفــروس نقــص املناعــة (االيــدز) ،ومنــع الحمــل غــر مرغــوب فيــه؛
•تقييم االحتياجات واملخاطر ومصادر القوة بالتعاون مع ومبشاركة الناجني؛
•إعــداد خطــة عمــل و/أو خطــة أمــان شــاملة للدعــم االجتامعي والخدمــات الالزمــة بالتعاون مــع الناجــن لتلبيــة احتياجاتهم.
وإذا كان الناجــون يف خطــر وشــيك ،اعمــل عــى تطويــر خطــة أمــان تأخــذ بعــن االعتبــار مصلحتهــم الفضــى لضــان أقــى
قــدر مــن الســامة (أنظــر القســم  4.1.3حــول األمــن واألمــان)؛
•تعبئــة واســتكامل منــوذج التنــاول والتقييــم لحــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي (أنظــر امللحــق الســابع) ومنــوذج
تقييــم املصلحــة الفضــى (أنظــر امللحــق الثالــث عــر) (مالحظــة :يف بعــض الحــاالت قــد تكــون هنــاك حاجــة أيضــاً
الســتكامل منــوذج تحديــد املصلحــة الفضــى) ومنــوذج املوافقــة عــى مشــاركة املعلومــات الخــاص بحــاالت العنــف املبنــي
عــى النــوع االجتامعــي (أنظــر امللحــق العــارش) وذلــك فقــط بعــد االنتهــاء مــن مناقشــة كافــة الخيــارات مــع الناجــن
واالتفــاق عــى خطــة فرديــة .يجــب تدريــب جميــع مــدراء الحــاالت عــى النهــج املرتكــز عــى الناجــي/ة ويجــب اســتخدام
نظــام إدارة املعلومــات الخــاص بحــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي  )GBVIMS( -منــوذج التنــاول والتقييــم
النفــي االجتامعــي  -بالطريقــة املالمئــة.
•الحصول عىل املوافقة املستنرية قبل إجراء التدخالت واإلحاالت (أنظر القسم  3.2.3أدناه حول املوافقة املستنرية)؛
•الحــد مــن عــدد األشــخاص املبلغــن عــن الحادثــة والحــد مــن املعلومــات التي يتــم تبادلهــا .ال يجــوز أبــدا ً مشــاركة املعلومات
املعرفــة بهويــة الناجــن خــال االجتامعــات كــا ال يجــوز مناقشــة الحــاالت الفردية عــى اإلطالق؛
•التفاعل املناسب مع األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أرسهم.
•تحديــد األولويــات للحــاالت :ينبغــي إعطــاء األولويــة خــال التقييــم لحــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ضــد
األطفــال والبالغــن وذلــك باســتخدام جــدول تحديــد األولويــات يف امللحــق الرابــع .يســاعد هــذا الجــدول مــدراء الحــاالت
وغريهــم مــن مقدمــي الخدمــات لحــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي عــى تحديــد األولويــات وضــان توفــر
الدعــم يف الوقــت املناســب للحــاالت .ويتــم تصنيــف الحــاالت إىل:
 oالحـاالت الطارئـة – وتنطـوي على خطـر مبـارش يؤثـر على الحالة أو شـخص آخـر .وينبغي أن تكـون االسـتجابة األولية
مـن قبـل مديـر الحـاالت فوريـة أو بحـد أقصى خلال يـوم واحـد ,هـذا وينبغـي مراجعـة الحالـة مـع املشرف.
 oالحـاالت امللحـة – وتنطـوي على مخاطـر تتعلق بسلامة ورفـاه الحالة حيـث ينبغي تقديم االسـتجابة األوليـة من قبل
مديـر الحـاالت خلال ثالثـة أيـام بحـد أقصى كما ينبغي إعلام املرشفين بالقـرار أو اإلجـراء الـذي سـيتم اتخاذه.
 oالخطـورة املتوسـطة – وهـي تشير إىل الحالـة التي تحتاج إىل الخدمـات إال أنه ال توجد هناك مخاطـر داهمة أو فورية.
وينبغـي تقديـم االسـتجابة األوليـة مـن قبـل مدير الحـاالت خالل أسـبوع إىل ثالثة أسـابيع.

3.2.2

الموافقة المستنيرة وتبادل المعلومات

قــد ينطــوي تبــادل املعلومــات حــول حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي عــى عواقــب خطــرة مــن املحتمــل أن تهــدد
حيــاة الناجــن ومــن يقــدم املســاعدة لهــم مــا يســتدعي توخــي الحيطــة القصــوى أثنــاء إدارة املعلومــات.
•بعــد اإلفصــاح عــن املعلومــات ،يكــون للناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي الحــق يف الســيطرة عــى كيفيــة
تبــادل املعلومــات املتعلقــة بحالتهــم مــع املنظــات األخــرى أو األفـراد اآلخريــن؛
•يجب أن يكون الناجني عىل دراية باملخاطر أو اآلثار املرتتبة عىل تبادل املعلومات املتعلقة بوضعهم؛
•للناجــن الحــق يف التحفــظ عــى طبيعــة املعلومــات التــي يســمح بتبادلهــا ،وتحديــد املنظــات التــي ميكنهــا اإلطــاع عــى
معلوماتهــم مــن تلــك التــي ال ميكنهــا عمــل ذلــك .كــا أنــه يتوجــب عــى الناجــن فهــم األمــور املتعلقــة بتبــادل املعلومــات
غــر املعرفــة بهويتهــم لغايــات جمــع البيانــات واملراقبــة األمنيــة كــا يتوجــب الحصــول عــى موافقتهــم للقيــام مبثــل هــذا
األمــر .تسرتشــد عمليــة تبــادل املعلومــات بــن املنظــات باتفاقيــة تبــادل املعلومــات يف إحالــة حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع
االجتامعــي (أنظــر امللحــق الرابــع عــر).
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الفصــل الثالث:

إدارة الحــاالت ،واإلبالغ ،وآليــات اإلحالة

أي معلومــة مــع
•إذا وافــق الناجــون عــى اإلحالــة أو طلبــوا ذلــك ،يجــب الحصــول عــى موافقتهــم املســتنرية قبــل تبــادل ّ
اآلخريــن .وقبــل أن تشــارك املنظمــة أيــة معلومــات عــن الحالــة ،أو قبــل القيــام باإلحالــة ،ينبغــي إعطــاء معلومــات صادقــة
ووافيــة حــول اإلحــاالت املمكنــة واآلثــار املرتتبــة عليهــا ،مــا ميكــن الناجــي/ة مــن اتخــاذ قـرار مســتنري فيــا يتعلــق بكيفيــة
أو احتامليــة تبــادل املعلومــات.
•يشــتمل نظــام إدارة املعلومــات لحــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي – منــوذج التنــاول والتقييــم النفــي
االجتامعــي (امللحــق الســابع) ومنــوذج تقييــم املصلحــة الفضــى (امللحــق الثالــث عــر) ومنــوذج التنــاول والتقييــم الطبــي
(امللحــق الثامــن) عــى قســم للموافقــة (امللحــق العــارش وامللحــق الرابــع عــر) يُوقّــع مــن قبــل الناجــن .وهــذا مينــح
الناجــن الخيــارات التاليــة بعــد موافقتهــم عــى ذلــك( :أ) تبــادل املعلومــات مــع منظــات مختــارة وفق ـاً الحتياجاتهــم
ورغباتهــم ،و (ب) تبــادل املعلومــات غــر املعرفــة بهويتهــم وذلــك لغايــات رصــد وجمــع البيانــات.
•يجب دامئاً إعطاء األولية للرسية واملوافقة املستنرية إال يف ظروف استثنائية جدا ً:
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 oعندما يعرض الناجون حياتهم للخطر؛
 oعندما يهدد الناجون بإيذاء شخص آخر؛
 oعندمـا يكـون الشـخص غير متجـاوب أو يف حالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة ممـن لديهـم اعتلال يحـول دون قدرتهـم عىل
إعطـاء املوافقـة املسـتنرية؛
 oعندما يشتبه بحدوث إساءة أو إهامل للطفل وبحسب املصلحة الفضىل للطفل؛
 oحيثام تنطبق أحكام اإلبالغ اإللزامي.
يف حالة األطفال الناجون من العنف ،ينبغي إيالء األولوية للمصلحة الفضىل للطفل .ينبغي ملدير الحاالت استشارة مرشفه و/أو
جهات فاعلة أخرى وذلك من خالل عقد مؤمتر الحالة قبل اتخاذ أي قرار يف ذلك الخصوص .وتجدر اإلشارة إىل رضورة املفاضلة
بني الرضر املحتمل والذي قد ينجم عن عدم اإلفصاح عن املعلومات الرسية والرضر املحتمل يف حال املحافظة عىل رسيتها.
ينبغي أخذ املوافقة املستنرية لتقديم الخدمات للناجني وإلحالتهم لخدمات أخرى وملشاركة معلوماتهم .للتأكد من أن املوافقة
“مستنرية” ،يتعني عىل مقدمي الخدمات رشح ما ييل:
•جميع الخيارات املتاحة؛
•أنه سيتم تبادل املعلومات (بحسب ما تم االتفاق عليه مع الناجني) مع آخرين لغايات الحصول عىل خدمات أخرى؛
•توضيح تبعات املوافقة عىل الحصول عىل خدمات أخرى بدقة؛
•فوائد ومخاطر الخدمة؛
أي جزء من الخدمة؛
•حق الناجون يف رفض أو يف الرتاجع عن ّ
•حدود الرسية؛
•تقديم املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة بطريقة متكنهم من فهمها وذلك باستخدام بدائل التواصل املتنوعة (لغة اإلشارة،
الصور ،املعلومات الشفهية واملكتوبة ،الخ) عند الرضورة.
قد يتطلب أخذ املوافقة املستنرية من الناجني ٬وخاصة الناجني من العنف الجنيس ٬بعض الوقت لبناء الثقة معهم والتأكد من
فهمهم لكافة الخيارات وتقديم الدعم لهم للتمكن من اتخاذ قرارات مستنرية .وخالل إدارة الحاالت ٬تكون املوافقة املستنرية
عملية مستمرة تشمل مناقشة الخيارات املختلفة مع الناجني طوال الوقت .ولالطالع عىل التفاصيل حول استطالع رأي الطفل/
الحصول عىل موافقة املوكلني برعايتهم ،أنظر القسم  3.3حول إدارة حاالت حامية الطفل أدناه.
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

3.2.3

اإلبالغ اإللزامي

ينبغــي دومــاً إعطــاء األوليــة للرسيّــة واملوافقــة املســتنرية ،ومــع ذلــك ،فــإن قواعــد اإلبــاغ اإللزامــي تنــص عــى أن بعــض
العاملــن الفاعلــن الذيــن يتلقــون معلومــات حــول أشــكال معينــة مــن العنــف ملزمــن بحكــم القانــون بإبــاغ الرشطــة عــن هــذه
املعلومــات .ومــن املهــم أن يكــون الناجــون عــى درايــة بقواعــد اإلبــاغ اإللزامــي ،ونوعيــة املعلومــات التــي قــد تــؤدي إىل ذلــك،
والعواقــب املحتملــة لإلبــاغ ،قبــل البــدء بأيــة مقابلــة .ويف هــذه الحالــة ،قــد يختــار الناجــون عــدم اإلفصــاح عــن املعلومــات
الحيويــة ،والتــي تعتــر مــن إحــدى حقوقهــم .ولكــن ينبغــي االســتمرار بتقديــم الخدمــات وفق ـاً للمعلومــات التــي تــم تبادلهــا
ووفقـاً لرغبــات الناجــن .يــؤدي تبــادل املعلومــات مــن دون الحصــول عــى موافقــة الناجــن إىل كــر جســور الثقــة حيــث تكــون
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لــه عواقــب ســلبية للغايــة.
•ينبغــي لــوكاالت األمــم املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املحــي العاملــة يف املجــاالت غــر الطبيــة
إحالــة األشــخاص البالغــن الناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي إىل إدارة حاميــة األرسة يف حــال شــهدوا
أو تــم إعالمهــم بــأن الحادثــة ناتجــة عــن عنــف أرسي 37.هــذا وإنــه ال توجــد عواقــب جنائيــة أو عقوبــات لعــدم اإلبــاغ.
•يتوجــب عــى وكاالت األمــم املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة واملنظــات املحليــة العاملــة يف املجــاالت غــر الطبيــة
إحالــة حــاالت العنــف األرسي والعنــف الجنــي ضــد األطفــال إىل إدارة حاميــة األرسة بعــد الحصــول عــى املوافقة املســتنرية
مــن الشــخص املعنــي (أنظــر القســم  3.3.3الخــاص باملوافقــة املســتنرية لتحديــد كيفيــة الحصــول عــى املوافقــة فيــا يتعلــق
باألطفــال) 38.وفقـاً للقانــون األردين تطبــق نفــس قواعــد التبليــغ اإللزامــي عــى األطفــال والبالغــن ٬وبحســب املعايــر الدوليــة
إذا مل يوافــق الطفــل و/أو مقــدم الرعايــة يــوىص بإحالــة الطفــل إىل إدارة حاميــة األرسة إذا كان ذلــك يصــب يف مصلحتــه
الفضــى ٬وهــذا يشــمل الحــاالت التــي تعتــر فيهــا اإلحالــة إىل إدارة حاميــة األرسة رضوريــة للتصــدي لخطــر وشــيك يهــدد
ســامة الطفــل .ويتعــن مراجعــة عمليــة تحديــد مصلحــة الطفــل الفضــى يف حــاالت العنــف الجنــي أو الحــاالت التــي
تتعلــق بســامة الطفــل مــن قبــل مديــر الحــاالت ومرشفــه و/أو مــن خــال عقــد مؤمتــر للحالــة .ينبغــي أيضـاً تقديــم الــرح
للطفــل و/أو املــوكل برعايتــه حــول األســباب املتعلقــة باإلبــاغ عــن الحالــة إلدارة حاميــة األرسة (أنظــر القســم .)3.3.3
•يُطلــب مــن جميــع موظفــي القطــاع العــام (موظفــي الحكومــة) اإلبــاغ عــن الجنــح والجنايــات مبــا يف ذلــك حــاالت
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االغتصــاب واالعتــداء الجنــي واالعتــداء الجســدي وفقـاً لقانــون العقوبــات .ولــذا يتعــن عــى جميــع موظفــي الحكومــة
						
إبالغ الناجني مبثل هذا االلتزام عند البدء بأية مقابلة أو حوار معهم.
ووفقـاً ألصــول املحاكــات الجزائيــة املــادة  25فــان كل ســلطة رســمية أو موظــف علــم أثنــاء القيــام بوظيفتــه بوقــوع جنايــة
أو جنحــة ينبغــي أن يبلــغ األمــر يف الحــال إىل املدعــي العــام املختــص وأن يرســل إليــه جميــع املعلومــات واملحــارض واألوراق
املتعلقــة بالجرميــة.
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الفصــل الثالث:

إدارة الحــاالت ،واإلبالغ ،وآليــات اإلحالة

•يُطلــب مــن كافــة املوظفــن الذيــن ميارســون املهــن الطبيــة اإلبــاغ عــن ال ُجنــح والجنايــات املرتكبــة ضــد الناجــن ،مبــا يف
ذلــك حــوادث االغتصــاب واالعتــداء الجنــي واالعتــداء الجســدي ،وذلــك وفقـاً لقانــون العقوبــات .ومــع ذلــك ،فإنّــه وفقـاً
للربوتوكــوالت الداخليــة لــوزارة الصحــة ،يجــب اإلبــاغ عــن الحــاالت املتعلقــة بالناجــن البالغــن مــن دون الحصــول عــى
موافقتهــم فقــط يف الحــاالت التــي تشــمل محاولــة االنتحــار ،والعنــف الجنــي ،واإلصابــات الخطــرة الناتجــة عــن العنــف
األرسي أو إذا كان أطفــال الناجــي/ة يف خطــر (أنظــر امللحــق الحــادي عــر  -لوحــة إج ـراءات الرعايــة الصحيــة لحــاالت
العنــف األرسي ضــد املــرأة) .40ووفقــاً للربوتوكــوالت الداخليــة لــوزارة الصحــة ،يجــب اإلبــاغ عــن كافــة الحــاالت التــي
تشــمل الناجــن مــن األطفــال (أنظــر امللحــق الخامــس عــر– لوحــة إج ـراءات الرعايــة الصحيــة لحــاالت العنــف األرسي
ضــد األطفــال) .ويف هــذه الحــاالت ،ينبغــي ملقدمــي الخدمــات إعــام الناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي
بالتعليــات املتعلقــة باإلبــاغ قبــل محاولــة الحصــول عــى أيــة معلومــات عــن الحالــة أثنــاء املقابلــة.
•الوقايــة مــن االســتغالل واإلســاءة الجنســية ( :)PSEAتنــص نــرة األمــن العام عىل وجــوب اإلبالغ عــن والتحقيق يف كافة أشــكال
االســتغالل الجنــي واإلســاءة الجنســية مــن خــال آليــات اإلبــاغ املعتمــدة لــدى املنظمــة .ينبغــي لجميــع مقدمــي الخدمــات
تضمــن التدابــر الخاصــة بالوقايــة مــن االســتغالل واإلســاءة الجنســية يف برامجهــا .يتعــن عــى مقدمــي الخدمــات املعنيــن إعــام
الناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي بالتعليــات الخاصــة باإلبــاغ اإللزامــي عــن حــاالت االســتغالل الجنــي
واإلســاءة الجنســية قبــل محاولــة الحصــول عــى أيّــة معلومــات حــول الحالــة أثنــاء املقابلــة( .أنظــر القســم .)4.8.1

3.2.4

التصدي والتدخل الفوري (بما في ذلك اإلحالة)

•توفري التدخالت املبارشة ،مبا يف ذلك التدخل النفيس االجتامعي ،إذا كان ذلك مالمئاً.
•إحالة الناجني إىل الخدمات املالمئة بعد الحصول عىل موافقتهم للمتابعة وحشد التأييد (إن لزم األمر) للحصول عىل الخدمات
الالزمة؛
•مرافقة الناجني إىل الخدمات االجتامعية والطبية والقانونية ،وتقديم الدعم لهم ليتمكنوا من الوصول إىل تلك الخدمات؛
•ينبغي أن تتم اإلحاالت عن طريق مرافقة الناجي/الناجية أو اإلحالة عن طريق الهاتف أو الربيد االلكرتوين وتوثيق ذلك من
خالل الربيد االلكرتوين؛
•ينبغي عمل الزيارات املنزلية بتحفظ شديد ،وال يُنصح القيام بها عند تقديم الدعم للناجني من العنف املبني عىل النوع
االجتامعي ،إال إذا توصل مدير الحالة إىل اتفاق معهم لعمل ذلك .وينبغي عدم القيام بأيّة زيارات منزلية إذا كان مثل هذا
اإلجراء سيعرض الناجني للخطر أو الوصم بالعار .وعند القيام بالزيارات املنزلية ،حاول أن تبقى بعيدا ً عن األضواء ،واعلم بأن
املعلومات التي تطلبها من الناجي/ة بحضور األقارب أو غريهم من أفراد املجتمع قد تؤثر عىل سالمته/سالمتها؛
•عىل جميع املنظامت املدرجة يف مسارات اإلحالة لحاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي تحديد ضابطي ارتباط ()RFP
لكل منظمة (ضابط ارتباط مسئول عن اإلحالة ونائب واحد يقوم بإدارة اإلحاالت يف غياب ضابط االرتباط) .تأكد من أن
ضباط االرتباط قد تلقوا التدريبات الالزمة وعىل دراية تامة بكيفية استقبال الحاالت وإجراء اإلحاالت.

3.2.5

متابعة الحالة

•إجراء الرصد واملتابعة لضامن كفاءة وفعالية التدخالت وملراجعة خطة العمل؛
•التأكد من تلقي الناجني للمساعدة والخدمات الالزمة لتحسني وضعهم وحل مشاكلهم؛
•تحديــد مزيــد مــن االحتياجــات ونقــاط للعمــل ومــن ثــم التخطيــط وفق ـاً لذلــك مــع الناجــن .وبالنســبة للناجــن مــن
األطفــال يتــم ذلــك مبوافقــة الطفــل و /أو املــوكل برعايتــه .وينبغــي أن تحتــوي خطــة العمــل عــى إطــار زمنــي وأن تســتند
إىل احتياجــات الناجــن؛
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

•بعــد مراجعـ ٍة الخطــة مــع الناجــي/ة ٬ســوف يتقــرر فيــا إذا ســيتم مواصلــة تنفيذهــا أو تعديلهــا أو إغــاق ملــف الحالــة.
ينبغــي إتبــاع مزيــد مــن إجـراءات املوافقــة املستنرية/اســتطالع رأي الطفــل بالنســبة لألطفــال الناجــن مــن العنــف والقيــام
بإحــاالت جديــدة يف حــال دعــت الحاجــة إىل ذلــك .يغلــق ملــف الحالــة بعــد التأكــد مــن تلبيــة االحتياجــات بنجاح (بالنســبة
للناجــن مــن األطفــال ،ينبغــي اســتكامل منــوذج إغــاق الحالــة املشــرك بــن الــوكاالت – أنظــر امللحــق الســابع عــر).
•عندمــا يكــون األمــر مناســباً ،قــم بعقــد مؤمتــر حالــة بحســب األصــول بعــد موافقــة الناجــي/ة وبالنســبة للناجــن مــن
األطفــال ،بعــد مبوافقــة الطفــل و/أو املــوكل برعايتــه وذلــك لضــان التنســيق الوثيــق مــع مقدمــي الخدمــات اآلخريــن (أنظــر
أدنــاه).

3.2.6

مؤتمر الحالة (مؤتمر مغلق)

بالنســبة لحــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،ميكــن عقــد اجتامعــات دوريــة ملراجعــة الحــاالت الفرديــة التــي تتطلــب
التصــدي املشــرك بــن املنظــات (حكوميــة وغــر حكوميــة ودوليــة) .ويكــون الرتكيــز عــى معالجــة مشــاكل الحاميــة الفوريــة
وتنســيق إجـراءات التصــدي لــكل حالــة عــى حــدة:
•تكــون مؤمت ـرات الحالــة عــى شــكل اجتامعــات صغــرة ومغلقــة تنعقــد يف املخيــم أو عــى مســتوى املحافظــة ملناقشــة
معلومــات حساســة للغايــة تتعلــق بحــاالت معينــة .ويشــارك يف مؤمتــر الحالــة فقــط األشــخاص الذيــن يعملــون عــى تقديــم
الخدمــات املبــارشة للناجي/الناجيــة .ينبغــي خــال مؤمتــر الحالــة مشــاركة املعلومــات عــى أســاس الحاجــة للمعرفــة .أمــا
املعلومــات التــي ليســت لهــا صلــة بعمــل مقــدم خدمــة معــن ينبغــي أال يتــم مشــاركتها معــه – عــى ســبيل املثــال ٬ال
يحتــاج مقدمــو الخدمــات الصحيــة إىل معرفــة تفاصيــل تتعلــق باملعتــدي أو بالطريقــة التــي يتــم فيهــا االســتجابة للحالــة.
وعنــد الــرورة ٬لضــان احـرام هــذا املبــدأ ٬ميكــن ملقدمــي الخدمــات املعينــن حضــور جــزء مــن مؤمتــر الحالــة فقــط حيــث
يتــم مناقشــة األمــور التــي لهــا صلــة بعملهــم.
•بالنســبة للبالغــن ينبغــي الحصــول عــى موافقــة الناجــي/ة املســتنرية لتبــادل املعلومــات مــع املشــاركني يف مؤمتــر الحالــة
ممــن ال يقدمــون خدمــات مبــارشة (مثــل الخبــر التقنــي) .وإذا مل تعطــى هــذه املوافقــة ،عندهــا ينبغــي عــدم مناقشــة تلــك
الحالــة.
•بالنســبة لألطفــال ٬ينبغــي الحصــول عــى املوافقة/اســتطالع رأي الطفــل ملشــاركة املعلومــات مــع املشــاركني يف مؤمتــر الحالــة.
ويف بعــض الحــاالت ميكــن مشــاركة املعلومــات بحــدود الحاجــة للمعرفــة مــن دون موافقــة الطفــل أو مقــدم الرعايــة إذا كان
مثــل هــذا األمــر يصــب يف مصلحــة الطفــل الفضــى.
•يف الحــاالت املعقــدة املتعلقــة باألطفــال ٬تتــم مشــاركة املعلومــات ضمــن إجـراءات تحديــد املصلحــة الفضــى وذلــك لضــان
توفــر الحاميــة الالزمــة (للحصــول عــى التفاصيــل ٬أنظــر القســم  3.3.8عمليــة تحديــد املصلحــة الفضــى).
•تتــم مشــاركة األشــخاص يف مؤمتــر الحالــة مــن خــال توجيــه الدعــوة فقــط .ويجــب أن يتضمــن مؤمتــر الحالــة مشــاركني
فاعلــن قــد حصلــوا عــى إذن لتلقــي /وتبــادل املعلومــات املتعلقــة بناجــي/ة محــدد/ة.
•يجــب أن تشــمل عمليــة تبــادل املعلومــات معلومــات ذات الصلــة فقــط وليــس معلومــات شــخصية أو تفاصيــل عــن
الناجــي/ة أو الحادثــة.
•تقــع عــى عاتــق أعضــاء هــذا االجتــاع مســئولية ضــان الحفــاظ عــى كرامــة ورسيــة الناجــن ومناقشــة املعلومــات
الرضوريــة فقــط لحــل املشــاكل وتنســيق اإلجــراءات.
•تقــع عــى عاتــق مــدراء الحــاالت املحدديــن مســئولية ضــان تبــادل املعلومــات بعــد الحصــول عــى إذن مســبق مــن قبــل
الناجــي/ة .ويتعــن عــى مــدراء الحــاالت إبقــاء الناجــن عــى علــم بالقـرارات املتخــذة والتقــدم املحــرز.

3.2.7

تقييم الخدمة

•قم بتعبئة استبيان ال يحتوي عىل معلومات معرفة بهوية الناجني وذلك لقياس مدى رضاهم.
•شارك يف الدورات التدريبية حول مهارات إدارة الحاالت ومترن عىل جلسات املراجعة مع مرشف الحالة.
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 3.3إدارة حاالت
حمايـة الطفل

تقــوم املنظــات (حكوميــة وغــر حكوميــة ودوليــة) املدرجــة يف الجــدول أدنــاه بــإدارة حــاالت حاميــة الطفــل .يجب أن تتــم إدارة
حــاالت األطفــال الناجــن مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي (والتــي تشــمل العنــف الجنــي ضــد األطفــال) مــن قبــل
مــدراء حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي املدربــن عــى التعامــل مــع األطفــال (املدرجــة يف القســم  3.1أعــاه حــول
إدارة حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي).
باإلضافة إىل املهارات العامة إلدارة الحاالت الواردة يف القسم  ،3.1ينبغي ملديري حاالت حامية الطفل:
•إتباع وتطبيق املبادئ التوجيهية يف التعامل مع األطفال (أنظر القسم )2؛
•أن يكونوا عىل دراية مبسائل مناء ورفاه األطفال؛
•التواصــل والعمــل مــع األطفــال مــن مختلــف الفئــات العمريــة ومــع أرسهــم ،مبــا فيهــم األطفــال الذيــن اختــروا تجــارب
شــديدة الصعوبــة؛
•تحديد مواطن القوة واالحتياجات التي متكن الطفل والعائلة من االنخراط يف إجراءات تعزز الرعاية والعالج؛
•تفهم املصادر واإلمكانيات لدى األطفال واألرس حتى يف الظروف الصعبة؛
•تقييم املخاطر واالحتياجات ومواطن القوة وإعداد التدخل املناسب بالتشاور مع الطفل و/أو املوكل برعايته؛
•إتبــاع إجـراءات املوافقــة املســتنرية لألطفــال (أنظــر القســم  3.3.3حــول كيفيــة الحصــول عــى املوافقــة املســتنرية  /اســتطالع
رأي الطفــل مــن األطفــال واملوكلــن برعايتهــم ،والقســم  3.2.4حــول التبليــغ اإللزامــي)؛
•االسرتشاد باملصلحة الفضىل للطفل يف جميع األوقات.
يتعــن عــى املنظــات (حكوميــة وغــر حكوميــة ودوليــة) املعنيــة مبســائل حاميــة الطفــل وإدارة الحــاالت الحــرص عــى التعامــل
برسيــة مــع الحــاالت مــن خــال:
•ضامن تدريب جميع العاملني يف إدارة الحاالت عىل مبادئ الرسية وإجراءاتها؛
•حفــظ ملفــات الحــاالت داخــل خزائــن مقفلــة يف أماكــن آمنــة بحيــث ال ميكــن الوصــول إليهــا إال مــن قبــل مــدراء الحــاالت
واملرشفــن ذوي الصلــة واملخولــن بذلــك؛
•ضــان عــدم مناقشــة املوظفــن املخولــن بالوصــول إىل امللفــات ألي مــن التفاصيــل الخاصــة باألطفــال مــع أي شــخص غــر
مخــول باإلطــاع عــى ذلــك.
يتعني عىل كافة املنظامت العاملة يف مجال حامية الطفل تأمني األوراق و /أو األنظمة اإللكرتونية لتتبع وإدارة الحاالت:
•ينبغي أن تخضع إدارة ملفات الحاالت (النسخ الورقية واإللكرتونية) إىل بروتوكول حامية البيانات وتبادل املعلومات؛
•يــوىص بــإدارة معلومــات الحــاالت إلكرتونيـاً بســبب مســاعدتها عــى منــع ازدواجيــة تقديــم الخدمــات وفقــدان املقــدرة عــى
تتبــع أعــداد كبــرة مــن حــاالت حاميــة الطفــل ممــن يتلقــون الدعــم حاليـاً؛
للمزيــد مــن املعلومــات حــول نظــم إدارة املعلومــات الخاصــة بالعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي أنظــر القســم 8.1
وللمعلومــات حــول نظــم إدارة املعلومــات الخاصــة بحاميــة الطفــل أنظــر القســم .8.2
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املنظمة

إدارة الحاالت

الهيئة الطبية الدولية ()IMC

إدارة حـاالت حاميـة الطفـل مبـا يف ذلك األطفـال الناجني من العنف املبنـي عىل النوع
االجتامعي وإدارة حاالت الصحة النفسـية
إدارة حـاالت األطفـال غري املصحوبين واألطفال املنفصلني عن ذويهـم وإدارة الحاالت
لألطفـال الناجين مـن العنف املبني عىل النـوع االجتامعي
حامية الطفل مبا يف ذلك األطفال الناجني من العنف املبني عىل النوع االجتامعي

املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
لشـؤون الالجئين ()UNHCR

حامية الطفل مبا يف ذلك األطفال الناجني من العنف املبني عىل النوع االجتامعي

منظمة أرض البرش ()TdH

حامية الطفل مبا يف ذلك األطفال الناجني من العنف املبني عىل النوع االجتامعي

مؤسسة نور الحسني ()NHF

األطفـال املنفصلين عـن ذويهـم مبـا يف ذلـك األطفـال الناجين مـن العنـف املبني عىل
النـوع االجتامعي
إدارة حاالت حامية الطفل والعنف املبني عىل النوع االجتامعي

مكتـب الخدمـة االجتامعيـة التابـع
لـوزارة التنميـة االجتامعيـة يف إدارة
حاميـة األرسة

إدارة حاالت حامية الطفل والعنف املبني عىل النوع االجتامعي

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

إدارة حامية األرسة

3.3.1

تحديد حاالت حماية الطفل من قبل مقدمي الخدمات العامة

هنـاك عـدة طـرق لتحديـد األطفـال املعنفين أو املعرضني لخطـر العنف أو اإلسـاءة أو االسـتغالل ممن يحتاجـون إىل خدمات إدارة
الحاالت:
•مـن خلال منظمات حاميـة الطفل أثناء تنفيذ األنشـطة املجتمعيـة لحامية الطفل مثل املسـاحات الصديقـة لألطفال (،)CFS
وأنشـطة التوعية أو الخدمات النفسـية االجتامعيـة مع األطفال؛
•مـن خلال غريهـم مـن مقدمـي الخدمـات العامـة مثـل موظفـي التعليـم والرشطـة والعاملين يف مؤسسـات الغـذاء واإلغاثـة
والعاملين يف مجـال الصحـة ٬الـخ؛
•مـن قبـل موظفـي املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين العاملين يف مكاتـب التسـجيل والحاميـة واملسـاعدة
التابعـة للمفوضيـة؛
•مـن خلال أفـراد املجتمـع املحلي ،مبـا يف ذلك الجيران وأصحاب العمـل فضالً عن آليـات حامية الطفـل املجتمعيـة مثل لجان
حاميـة الطفل ،ومـا إىل ذلك؛
•اإلحالة الذاتية :للطفل الحرية والحق يف إبالغ أي كان.
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يتعني عىل مقدمي الخدمات العامة (مبا فيهم موظفي حامية الطفل الذين ال يعملون عىل إدارة الحاالت):
•أن يكونـوا على درايـة بأنـواع العنـف واإلسـاءة واإلهمال واالسـتغالل التـي ميكن أن يتعـرض لها األطفـال إضافـة إىل العالمات
التـي تشير إىل احتامليـة تعرضهم لها؛
•أن يكونـوا على درايـة مبـدراء حـاالت حاميـة الطفـل املتوفرين ضمـن مناطقهـم الجغرافية .عندمـا يفصح األطفـال أو املوكلني
برعايتهـم عـن تعـرض األطفـال للعنـف أو اإلسـاءة أو اإلهمال أو االنفصـال عن ذويهـم ،يتعني على مقدمي الخدمـات العامة
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تقديـم الدعـم العاطفـي األسـايس لألطفـال وأرسهم مبـا يتوافق مع مبادئ وأسـاليب “اإلسـعافات النفسـية األوليـة” ()PFA؛
•ال ينبغـي ملقدمـي الخدمـات العامـة (مبـا يف ذلـك موظفـو حاميـة الطفـل غير العاملين يف إدارة الحـاالت) توجيـه أسـئلة
ذات طابـع تحقيقـي أو إجـراء مقابلات متعمقـة مـع األطفـال املعنفين أو املعرضين لخطـر العنـف أو اإلسـاءة أو اإلهامل أو
االسـتغالل أو أولئـك الذيـن انفصلـوا عـن األشـخاص املوكلين برعايتهـم؛
•ينبغـي أن يضمـن مقدمـو الخدمـات بيئـة آمنـة وداعمـة تتسـم بالرسيـة التـي مـن شـأنها أن تسـاعد األطفـال و/أو املوكلين
برعايتهـم على اإلفصـاح عـن العنـف الـذي تعرضـوا لـه إذا أرادوا أن يفعلـوا ذلـك .إذا كانـت ملقـدم الخدمـة شـكوك حـول ما
إذا كان الطفـل قـد تعـرض للعنـف يف حـال مل يفصـح الطفـل أو املـوكل برعايتـه عـن مثـل هـذه املعلومـة ينبغي أن يستشير
مديـر حـاالت حاميـة الطفـل لتحديـد كيفيـة املضي قدمـاً مبثل هـذا األمر (مـع مراعاة عـدم إعطـاء تفاصيل تعرف عـن هوية
الطفل)؛
•املحافظة عىل رسية املعلومات املقدمة عن الحالة من قبل الطفل و/أو آخرين (انظر القسم )2.1؛
•توفير معلومـات صادقـة وكاملـة للطفـل  /املـوكل برعايتـه حـول الخدمـات والخيـارات املتاحـة مبـا يف ذلـك الخدمـات العامة
وخدمـات إدارة الحـاالت؛
•تشـجيع ودعـم األطفـال لطلـب املسـاعدة؛ اسـتخدام منـوذج تقييـم املصلحـة الفضلى ( )BIAاملشترك بني املنظمات (امللحق
الثالـث عشر) لتوثيـق املعلومـات التـي يختـار الطفـل ومقـدم الرعايـة مشـاركتها ومـن ثـم توثيـق موافقتهـم على مشـاركة
املعلومـات مـع مقدمـي الخدمـات اآلخريـن .ويسـتخدم منـوذج اإلحالـة عندمـا ال يؤدي ترك نسـخة منـه مع الطفـل أو مقدم
الرعايـة إىل تعريـض الطفـل ملزيـد مـن الخطـر .ويف حـاالت العنف املبني على النوع االجتامعـي أو حاالت أخـرى حيث ميكن
السـتخدام منـوذج اإلحـاالت املشترك بين املنظمات أن يعـرض الطفـل إىل الخطـر ٬ينبغـي أن تتـم اإلحالـة عن طريـق مرافقة
الناجي/الناجيـة أو مـن خلال الهاتـف أو الربيـد االلكتروين إذا وافق الطفـل و/أو مقـدم الرعاية (ينبغي دومـاً توثيق اإلحاالت
التـي تتـم إمـا مبرافقـة الناجي/الناجيـة أو مـن خلال الهاتف عـن طريق الربيـد االلكتروين أيضاً)؛
•اسـتخدام منـوذج اإلحالـة املشترك بين املنظمات (امللحـق الثامـن عشر) لتوثيـق املعلومات التـي يختـار الطفـل و /أو املوكل
برعايتـه أن يفصـح عنهـا ملقدمـي الخدمـات ويوافـق على تبادلها مـع مقدمي خدمـات آخرين .بالنسـبة لألطفـال الناجني من
العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي ،ينبغـي أن تتم اإلحالة بواسـطة اسـتخدام منوذج اإلحالة املشـفر املشترك بين الوكاالت
الخـاص بحـاالت العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي (انظـر امللحق الثالـث) وذلـك مبوافقة من الطفـل  /مقـدم الرعاية؛
•مرافقة الطفل واملوكل برعايته إىل مدير الحاالت كلام كان ذلك ممكنا ومناسبا؛
•احترام رغبـات الطفـل إذا مل يرغـب هـو أو املوكل برعايتـه باإلحالة إىل مدير الحـاالت ،إال يف الظروف التي يتقـرر فيها أن ذلك
يصـب يف املصلحـة الفضلى للطفـل .وهذا يشـمل الظـروف التي تكون فيها سلامة الطفل معرضة لخطر وشـيك (انظر القسـم
 3.2.4حـول التبليـغ اإللزامـي) .إذا كان مقـدم الخدمـة العامـة غري متأكد من أن ذلـك يصب يف املصلحة الفضلى للطفل ،عليه
استشـارة مديـر الحـاالت (دون تقديم تفاصيل تحـدد هوية الحالة)؛
•إذا مل يرغـب املـوكل برعايـة الطفـل بتلقـي خدمـات إدارة الحـاالت ،اسـتمر يف تقديـم الخدمـات ذات الصلـة للطفـل  /املوكل
برعايتـه ،وقـم بإحالتهما إىل أي مـن الخدمـات األساسـية األخـرى (غير خدمات الحاميـة) التي يرغبـون بتلقيها (مثـل الصحة،
التعليـم) وذلـك باسـتخدام منـوذج اإلحالة املشترك بين املنظامت.
لأ
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

3.3.2

التقييم األولي من قبل مدراء الحاالت

ميكـن إحالـة األطفـال الذيـن تعرضـوا للعنـف واإلسـاءة واإلهمال أو االنفصـال عن ذويهـم عن طريـق مقدمي الخدمـات اآلخرين
أو أفـراد املجتمـع أو بإمكانهـم هـم أن يتقدمـوا مبـارشة إىل مـدراء حاالت حاميـة الطفل.
ينبغي إجراء التقييم األويل لحاالت حامية الطفل عىل النحو التايل:
•ينبغـي تقييـم حـاالت حاميـة الطفـل مـن قبـل املنظمات غير الحكوميـة باسـتخدام منـوذج تقييـم املصلحة الفضلى ()BIA
(امللحـق الثالـث عشر) أو عـن طريـق املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني باسـتخدام منـوذج تقييـم املصلحة
الفضلى الخـاص بها؛
•يف حـاالت األطفـال الناجين مـن العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي ينبغـي اسـتخدام األقسـام ذات الصلـة يف نظـام إدارة
معلومـات العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي – منـوذج التنـاول والتقييـم النفسي االجتامعـي (امللحـق السـابع)؛
•ينبغي أن يحدد التقييم االحتياجات واملوارد ونقاط القوة لدى الطفل وأرسته (إن وجدت)؛
•ينبغي أن يكون التقييم شمولياً بحيث يتضمن احتياجات الطفل وموارده التي قد تستلزم اإلحالة إىل منظامت أخرى؛
•ينبغـي أن يتضمـن التقييـم املعلومات الدميوغرافية األساسـية ،وترتيبات الرعاية الحالية ،وعالقـات الطفل االجتامعية واألرسية،
والرفـاه النفسي واالجتامعـي ،والحصـول على التعليـم و/أو التدريـب املهنـي ،والخدمات الصحية األساسـية ،والوضـع الغذايئ،
وإمكانيـة الوصـول للميـاه والصرف الصحي ،الـخ؛ وقضايا الحامية (أنظـر أدناه)؛
•ينبغـي للتقييـم تحديـد مـا إذا كان الطفـل معرضـاً أو قـد تعـرض لخطـر العنف أو اإلسـاءة أو االسـتغالل أو اإلهمال ،وتحديد
نـوع العنـف إن أمكـن ،إضافـة إىل األسـباب واإلجـراءات التـي اتخذهـا الطفـل و/أو املـوكل برعايته أو آخـرون لحاميته؛
•بالنسـبة لألطفـال املنفصلين عـن ذويهـم و غير املصحوبين ،ينبغي للتقييـم أن يحدد أيضاً مـا إذا كان الطفل بحاجـة لتتبع أثر
األرسة و/أو بحاجـة إىل الرعايـة البديلـة (أنظـر إجـراءات العمـل املوحـدة لألطفـال غير املصحوبين طالبـي اللجـوء (UASC
 )SOPللحصـول على التفاصيل)؛
•تحديـد أولويـة الحالـة :تشـمل الحـاالت ذات األولويـة القصـوى التـي تحتـاج إىل إجـراءات عاجلـة األطفـال غير املصحوبين
واألطفـال املوقوفين واألطفـال الذيـن يواجهـون مخاطر فورية تتعلق بالسلامة (مبا يف ذلـك إيذاء النفس /االنتحـار) أو العنف
الجنسي الـذي وقـع خلال االثنني وسـبعون سـاعة األخرية؛
•ينبغـي الحصـول على املوافقـة مـن الطفـل و /أو املوكل برعايتـه ( )1يك تحتفـظ املنظمة التي تديـر الحالة مبلـف للحالة؛ ()2
لتبـادل املعلومـات مـع املنظمات األخـرى لغايـات اإلحالـة باسـتخدام منـوذج املوافقـة لحـاالت حاميـة الطفـل (أنظـر امللحق
الرابـع عشر :منـوذج املوافقـة ملشـاركة املعلومـات الخاصـة بحاالت حاميـة الطفل)؛
•تختلف عملية ونتائج التقييم وفقاً لسن وحالة كل طفل وبناءا ً عىل مصلحة الطفل الفضىل؛
•ينبغـي ملديـر الحـاالت اسـتخدام جـدول تحديـد األولويـات يف امللحـق الرابـع إلعطـاء األولوية للحـاالت امللحة .ويتـم تصنيف
الحاالت إىل:
 oالحـاالت الطارئـة – وتنطـوي على خطـر مبارش يؤثـر عىل الحالة أو شـخص آخر .وينبغـي أن تكون االسـتجابة األولية من
قبـل مديـر الحـاالت فوريـة أو بحـد أقصى خلال يـوم واحد ٬هـذا وينبغـي مراجعـة الحالة مـع املرشف.
 oالحـاالت امللحـة – وتنطـوي على مخاطـر تتعلـق بسلامة ورفـاه الحالـة حيـث ينبغـي تقديم االسـتجابة األوليـة من قبل
مديـر الحـاالت خلال ثالثـة أيـام بحـد أقصى كما ينبغـي إعلام املرشفين بالقـرار أو اإلجـراء الـذي سـيتم اتخـاذه.
 oالخطـورة املتوسـطة – وهـي تشير إىل الحالـة الـذي يحتـاج إىل الخدمات إال أنه ال توجـد هناك مخاطر داهمـة أو فورية.
وينبغـي تقديـم االسـتجابة األوليـة مـن قبـل مدير الحـاالت خالل أسـبوع إىل ثالثة أسـابيع.
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الفصــل الثالث:

إدارة الحــاالت ،واإلبالغ ،وآليــات اإلحالة

يتعني عىل مدراء الحاالت القيام مبا ييل أثناء التقييم:
•إرشاك الطفل يف عملية التقييم واتخاذ القرارات وأخذ رأيه بطريقة مناسبة لسنه ومستوى نضجه؛
•التحـدث إىل الطفـل بشـكل منفصـل عـن املوكلني برعايته أو عـن أقرانه إن كان ذلك مناسـباً أو ممكناً مع األخـذ باالعتبار عمر
الطفـل ومسـتوى نضجـه أو ترتيب موعد آخر إذا تعذر األمـر يف املقابلة األوىل؛
•تجنب األساليب التي قد تؤدي إىل وصم الطفل؛
•ضامن خصوصية واحتياجات الطفل النفسية واالجتامعية أثناء إجراء املقابالت.
 3.3.3الحصول على الموافقة المستنيرة /استطالع الرأي من األطفال والموكلين برعايتهم42

ينبغـي أن تسرتشـد كافـة اإلجـراءات والتدابير املتعلقـة باألطفـال باملصالـح الفضلى للطفـل .وفقـاً التفاقيـة حقوق الطفل “يتسـم
مفهـوم مصالـح الطفـل الفضلى بالتعقيـد ويجـب تحديـد مضمونـه على أسـاس كل حالـة على حـدة .وإن عمليـة تفسير الفقـرة
 1مـن املـادة  3وتنفيذهـا مبـا يتمشى مـع األحـكام األخـرى لالتفاقية سـيتيح للمشرع والقـايض والسـلطة اإلداريـة واالجتامعية أو
الرتبويـة إمكانيـة توضيـح املفهـوم واالسـتفادة منـه بشـكل ملمـوس .ووفقاً لذلـك ٬فإن مفهـوم مصالـح الطفل الفضىل مـرن وقابل
للتكيـف .وينبغـي تعديـل هـذا املفهـوم وتحديـده على أسـاس فـردي وفقـاً للحالـة الخاصـة للطفـل أو األطفـال املعنيين ٬مبراعـاة
أوضاعهـم الشـخصية وظروفهـم واحتياجاتهـم .وفيما يخـص القـرارات الفردية ٬يجـب تقييم مصالـح الطفل الفضلى وتحديدها يف
ضـوء الظـروف الخاصـة بطفـل معين .أمـا بالنسـبة إىل القرارات الجامعيـة ٬كالقـرارات التي يتخذهـا امل ُرشع ٬فيجـب تقييم مصالح
الطفـل الفضلى بوجـه عـام وتحديدهـا يف ضـوء ظـروف مجموعـة معينـة و/أو األطفال بوجـه عـام .ويف كال الحالتني ٬ينبغـي تقييم
43
هـذا املبـدأ وتحديـده باملراعـاة الكاملة للحقـوق الـواردة يف االتفاقيـة وبروتوكوالتهـا االختياراية”.
ينبغي الحصول عىل املوافقة إلدارة حاالت األطفال كام ييل:
للمضي قدمـاً يف إجـراءات إدارة الحالـة (وغريهـا مـن إجـراءات الحالـة) مـن الطفـل
•بصفـة عامـة ،ينبغـي الحصـول على إذن
ّ
أي شـخص بالـغ آخـر مناسـب (أنظـر أدنـاه)؛
باإلضافـة إىل الشـخص املـوكل برعايتـه أو ّ
•يف األردن ،ينبغـي الحصـول على موافقـة الوالديـن أو الـويص أو مقـدم الرعايـة نيابـة عـن الطفـل وذلـك لغايـات تلقـي
الخدمـات غير القانونيـة كلما أمكـن وإذا كان األمـر يصـب يف مصلحـة الطفـل الفضلى44.
•وبالنسـبة لألطفـال الذيـن تتراوح أعامرهـم بين السـابعة والثامنة عرش ٬ينبغـي الحصول على املوافقة املوصوفـة أعاله للميض
قدمـاً يف خدمـات إدارة الحـاالت وكافـة الخدمات األخرى.
•بالنسـبة للخدمـات القانونيـة التـي تتطلـب وثائـق قانونيـة ٬ميكن للـويص ٬ويف بعـض الحـاالت األم ٬التوقيع عىل تلـك الوثائق.
وعندمـا ال يكـون توقيـع ويل األمـر أو مقـدم الرعايـة مناسـباً ٬تعين املحكمة وصياً على الطفل.
•بالنسـبة للخدمـات غير القانونيـة ٬عندمـا ال يكـون مـن املمكـن أخـذ موافقـة ويل األمـر أو مقـدم الرعايـة أو عندمـا ال يصب
مثـل هـذا األمـر يف مصلحـة الطفـل الفضلى (أنظـر أدنـاه) عندها ميكـن الحصول على املوافقة من شـخص آخر بالـغ وموثوق
(لغايـات إجـراءات العمـل املوحـدة هـذه ٬يعتبر “الشـخص البالـغ املوثوق” الشـخص البالـغ الذي تصلـه بالطفل درجـة قرابة
أو أي مقـدم رعايـة آخـر مرشـح مـن قبـل الطفـل أو مراقـب السـلوك مـن وزارة التنميـة االجتامعيـة أو إدارة حاميـة األرسة).
وبالنسـبة للحـاالت امللحـة حيـث ال يتوفـر شـخص بالـغ موثـوق ٬ميكـن ملديـر الحـاالت أن يعطـي موافقتـه مبدئيـاً رشيطـة
الحصـول على موافقـة مراقـب السـلوك يف غضـون  24سـاعة (مثـال :حـاالت األطفـال غير املصحوبني).
•ويف بعـض الحـاالت ال يكـون الحصـول على موافقـة ويل األمـر /مقـدم الرعايـة أمرا ً مناسـباً وخاصـة عندما يكون هـو املعتدي
أو متواطئـاً يف االعتـداء ٬هـذا إضافـة إىل الحـاالت التـي قد يؤدي إعلام ويل األمر /مقـدم الرعاية باملوضـوع إىل تعريض الطفل
ملزيـد مـن الخطـر أو يف الحـاالت التي تشـمل األطفال غير املصحوبني.
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املتعلق ب� ّق الطفل ي� إيالء االعتبار ا ول ملصاحله الفضىل (الفقرة  1من املادة *)3
 .43اتفاقية حقوق الطفل .التعليق العام ر� ِ )2013(14
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 .44وفقا لقانون لأ صول احملاامكت الج زائية ر�  9لسنة  1961وتعديالته ،املادة  2 / 3إذا اكن املج ن� عليه � الج ير�ة مل يبلغ  15سنة ة
مصا� بعاهة ي� عقهل تقدم
اكمل أو اكن ب
ي
ي
شكوى ممن هل الوالية عليه .وإذا تعارضت مصلحة املج ن ي� عليه مع مصلحة من ي�ثهل أو مل يكن هل من ي�ثهل تقوم النيابة العامة مقامه.
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•بالنسـبة للخدمـات غير القانونيـة ،ينبغـي دامئـاً السـعي للحصـول على موافقـة شـخص آخر بالـغ وموثـوق بالنسـبة لألطفال
دون سـ ّن السادسـة عشر كلما أمكـن – وبالنسـبة لألطفـال الذيـن تجـاوزا السـابعة من العمـر ٬ينبغـي أن يشـاركوا يف تحديد
ذلـك الشـخص املوثـوق .وعندمـا ال يتوفـر مثـل ذلك الشـخص ،قد يضطر مديـر الحالة (أنظر أعلاه) إىل إعطـاء موافقته لتلقي
الخدمـات إذا كان الطفـل دون السادسـة عشر مـن العمـر (يجـب توثيق ذلـك يف منـوذج املوافقة).
•بالنسـبة لتقديـم الخدمـات غير القانونيـة لألطفـال الذين تتراوح أعامرهـم بين  16-17٬إذا مل يكن من املمكـن الحصول عىل
املوافقـة بشـكل آمـن مـن ويل األمـر /مقـدم الرعاية  /الـويص عندها ميكـن الحصول عليها من شـخص آخر بالـغ وموثوق .وإن
مل يكـن مثـل هـذا األمـر ممكنـاً أو أنـه ال يصـب يف مصلحـة الطفـل الفضلى (أي أن األمر قد يعـرض الطفل للخطـر) ٬فيام عدا
الحـاالت والخدمـات التـي تعتبر ضمـن االختصـاص النوعـي إلدارة حامية األرسة ٬عندها ميكـن أخذ املوافقة من الطفل نفسـه
45
وفقـاً للمبادئ التوجيهيـة الدولية.
•قبـل املبـارشة بالحصـول على املوافقـة مـن شـخص آخـر غري ويل األمـر أو مقـدم الرعايـة أو الويص ينبغـي النظـر يف القرار من
قبـل شـخص مؤهـل .أمـا بالنسـبة ملديري الحـاالت فينبغي النظـر يف مثل هذا األمر من قبـل مرشفيهم .بالنسـبة للعاملني ممن
هـم ليسـوا مبديـري حـاالت ينبغـي مراجعة األمر مـع مدير الحاالت (مـن منظمتهم أو مـن منظمة أخرى تقـدم خدمات إدارة
الحـاالت) كما وينبغـي أيضاً أن توثق هـذه العملية يف منـوذج املوافقة.
•ينبغـي اتخـاذ بعـض القـرارات املتعلقة بتحديـد مصلحة الطفل الفضلى من قبل لجنـة تحديد املصلحة الفضلى .وللمعلومات
حـول كيفيـة تحديـد املصلحـة الفضىل أنظر القسـم  3.3.8عملية تحديـد املصلحة الفضىل.
•ينبغـي إعلام األطفـال واملوكلين برعايتهـم مبتطلبـات اإلبلاغ اإللزامـي ذات الصلـة (أنظر القسـم املخصص لإلبلاغ اإللزامي يف
.)3.2.4
يصـف القسـم أدنـاه التوجيهـات الخاصـة بالحصول عىل املوافقة املستنرية/اسـتطالع رأي الطفـل .وتعترب األعامر أدنـاه للداللة فقط
حيـث ينبغـي األخـذ بعني االعتبار املسـتوى الفـردي لنامء الطفـل ومقدرته عىل فهـم الخيارات واتخـاذ القرارات.
ال ُّرضـع واألطفـال الصغـار (الذيـن تتراوح أعامرهم من  6-0سـنوات) :بالنسـبة لألطفـال من هذه الفئـة العمرية ،ينبغـي الحصول
على املوافقـة املسـتنرية مـن املـوكل برعايتهـم أو أي شـخص آخـر بالغ وموثـوق وليس مـن الطفل نفسـه .فاألطفال الصغـار جدا ً ال
ميلكـون القـدرة على اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالرعاية والعالج .بالنسـبة لألطفال من هذه الفئـة العمرية ،ال ينبغي “اسـتطالع رأي
الطفـل” ٬ومـع ذلـك ٬يتعين على مقـدم الخدمة أن يحـاول رشح كل مـا يحدث للطفـل بطريقة مالمئة ومبسـطة جدا ً.
األطفـال الصغـار (الذيـن تتراوح أعامرهـم مـن  11-7سـنة) :إجامالً ،ال ميلـك األطفال يف هـذه الفئة العمريـة األهليـة القانونية أو
النضـج الـكايف إلعطـاء موافقتهـم املسـتنرية لتلقـي الخدمـات .ومـع ذلـك ،هـم قادرون على إبـداء رأيهـم أو التعبري عـن ’’رغبتهم‘‘
يف املشـاركة .ينبغـي أخـذ آراء األطفـال يف هـذه الفئـة العمريـة باالعتبـار قبـل املبـارشة بتقديـم الخدمـات واتخاذ اإلجـراءات التي
تؤثـر عليهـم تأثيرا ً مبـارشا ً .وميكـن الحصـول على آراء الطفـل شـفوياً ،ومن ثـم توثيقها يف منـوذج املوافقة املسـتنرية .وينبغـي أيضاً
الحصـول على املوافقـة املسـتنرية مـن ويل األمـر /مقـدم الرعايـة أو شـخص آخـر بالـغ ومسـئول (شـخص موثـوق) إىل جانـب آراء
الطفل.
املراهقـون الصغـار (الذيـن تتراوح أعامرهـم مـن  15-12سـنة) :يتمتـع األطفـال يف هـذه الفئـة العمريـة بقـدرات متطـورة ومنـو
معـريف أكثر تقدمـاً ،وميكـن اعتبارهـم ناضجني مبا يكفـي التخاذ القرارات وإبـداء رغبتهم يف املضي قدماً بتلقي الخدمات .واسـتنادا ً
إىل املامرسـات العمليـة  ،ينبغـي أن يسـعى مديـر الحـاالت إىل اسـتطالع رأي الطفـل حول تلقـي الخدمات ،فضالً عـن الحصول عىل
موافقـة مسـتنرية خطيـة مـن ويل األمـر أو مقـدم الرعاية أو شـخص آخر بالغ ومسـئول .وبالنسـبة للخدمات التـي ال تتطلب توقيع
وثائـق قانونيـة ،إذا تبين بـأ ّن إرشاك الشـخص املـوكل برعايـة الطفـل هـو إجراء غري آمـن و/أو ال يصـب يف مصلحة الطفـل الفضىل،
يتعين على مديـر الحـاالت محاولـة تحديـد شـخص آخـر بالـغ وموثـوق يف حيـاة الطفـل إلعطـاء املوافقـة املسـتنرية مـع أخـذ آراء
الطفـل يف االعتبار.
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الفصــل الثالث:

إدارة الحــاالت ،واإلبالغ ،وآليــات اإلحالة

ويف الحـاالت امللحـة حيـث قـد يتعـذر الحصـول على املوافقة املسـتنرية من شـخص موثـوق ٬ميكن ملدير الحـاالت اتخاذ القـرارا مع
إيلاء األهميـة الالزمـة آلراء الطفـل رشيطـة الحصـول على موافقة مراقـب السـلوك أو إدارة حامية األرسة يف غضون  24سـاعة.
املراهقـون األكبر سـناً (الذيـن تتراوح أعامرهـم مـن  17-16سـنة) :يعتبر املراهقـون األكبر سـناً ٬أي من سـن السادسـة عرش فام
فـوق ٬ناضجين مبـا يكفـي التخاذ القـرارات .يجب إرشاك مقـدم الرعاية الداعـم وغري امليسء يف القـرارات املتعلقـة بالرعاية والعالج
منـذ البدايـة مـع مراعـاة أخـذ املوافقـة أيضاً .هذا وينبغـي دوماً استشـارة الطفل فيما إذا كان إرشاك مقدم الرعايـة يف عملية صنع
القـرار أمـر آمـن ويصـب يف مصلحتـه الفضلى .وبالنسـبة لألطفـال يف هـذه الفئـة العمريـة ٬ميكـن الحصـول على موافقـة الطفـل
للخدمـات غير القانونيـة بـدالً مـن موافقـة ويل األمـر  /مقـدم الرعايـة إذا كان ويل األمـر أو مقـدم الرعايـة غير قـادر على إعطـاء
املوافقـة أو غير راغـب يف ذلـك أو إذا كان أخـذ موافقتـه ال يصـب يف مصلحـة الطفـل الفضلى أو إن مل يتوفـر شـخص آخـر بالـغ
وموثـوق إلعطـاء املوافقـة فيما عـدا الحـاالت والخدمـات التـي تعترب ضمـن االختصاص النوعـي إلدارة حاميـة األرسة .أمـا إذا وافق
املراهـق (أو مقـدم الرعايـة ٬إذا كان ذلـك مناسـباً) يف املضي قدماً يوثق مدير الحاالت املوافقة املسـتنرية مسـتخدماً منـوذج موافقة
الحالـة أو يـدون يف ملـف الحالـة أنـه قـد تـم الحصول على املوافقة الشـفوية لتقديـم خدمـات إدارة الحالة.
ويف الحـاالت التـي تتطلـب مـن مديـر الحـاالت أو مقـدم الخدمـة اتخـاذ القـرار مـن دون اسـتطالع رأي الطفـل أو الحصـول على
املوافقـة املسـتنرية مـن ويل األمـر /مقـدم الرعايـة ٬فمـن املهـم رشح األسـباب وراء ذلـك لألشـخاص املناسـبني ٬وهـذا يشـمل أيضـاً
الحـاالت التـي قـد يضطـر مديـر الحـاالت إىل التبليـغ عـن الحالـة إلدارة حاميـة األرسة أو اتخـاذ أيـة تدابير أخـرى لضمان سلامة
الطفـل .ويجـب أن تتـم إحالـة األطفال طالبـي اللجوء والالجئني إىل إدارة حاميـة األرسة من خالل املفوضية السـامية لألمم املتحدة
لشـؤون الالجئين و/أو بإعالمهـا باألمر.

3.3.4

التصدي والتدخل األولي

إذا تقـرر مـن خلال إجـراء التقييـم األويل بـأن الطفل يحتاج إىل املسـاعدة ،ينبغـي فتح ملف للحالـة وتوثيق وتسـجيل ورصد كافة
الخدمـات التـي تـم الوصـول إليهـا .ينبغـي ملديـر الحالة أو غيره تقديـم املعلومات للطفـل (واملوكل برعايتـه إذا كان ذلك مناسـباً)
حـول خيـارات الدعـم املتاحـة ،بحيـث ميكنهـم اتخـاذ قـرار مسـتنري بشـأن تلـك الخدمـات ،كما ينبغـي تطويـر خطة عمـل فردية
تأخـذ األمـور التالية بعين االعتبار:
•وصف اإلجراءات التي يجب إتباعها ملعالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الطفل؛
•الرتكيز عىل االحتياجات املحددة ونقاط القوة  /موارد الطفل واملوكلني برعايته وشبكات الدعم التي يحظون بها؛
•تقييم ملخاطر السالمة ،وإن لزم األمر ،وضع خطة للسالمة (أنظر القسم  4.2التصدي لحاالت حامية الطفل)؛
يصب ذلك يف
•الرتكيـز على مبـدأ املصلحـة الفضلى للطفل مـع األخذ باالعتبـار رغبات الطفـل (ورغبات املـوكل برعايته عندمـا ّ
مصلحـة الطفـل الفضلى) باإلضافة إىل سـ ّن ومسـتوى نضج الطفل؛
•وضع األهداف واألطر الزمنية للتنفيذ وآليات املتابعة؛
•إدراج التفاصيل التي توضح حدود املسئولية ،مبا يف ذلك اإلحاالت إىل مقدمي الخدمات (أنظر أدناه)؛
•تحديـد اإلجـراءات لرصـد ومراجعـة الحالـة لغايـات إجـراء التقييـم املناسـب يف الوقت املناسـب للتأكـد مام إذا قد متـت تلبية
46
احتياجـات الطفل أم ال.
لالطلاع على بعـض اإلجـراءات املتعلقـة بـإدارة الحـاالت لألطفـال املنفصلين عن ذويهـم وغير املصحوبني ،أنظـر إجـراءات العمل
املوحـدة لألطفـال غير املصحوبين واملنفصلين عـن ذويهـم ( )UASC SOPوإجـراءات العمـل املوحـدة لتحديـد املصلحـة الفضىل
للطفـل (.)BID SOP
 .46اممرسات إدارة احلاالت ض�ن ب� جام محاية الطفل الخ اصة ب�ؤسسة إنقاذ الطفل .مؤسسة إنقاذ الطفل بال� يطانية2011 ،
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3.3.5

اإلحاالت

كثيرا ً مـا تحتـاج حـاالت حاميـة الطفـل لإلحالـة إىل خدمـات ال تقـدم مبـارشة مـن قبـل مديـر الحـاالت ٬مثـل خدمـات التعليـم
وخدمـات الصحـة البدنيـة أو النفسـية ،أو الخدمـات القانونيـة  /الرشطـة ،وفرص االعتامد عىل الـذات (مبا يف ذلـك التدريب املهني
أو الوصـول إىل فـرص أفضـل مـن أنشـطة االعتماد عىل الـذات لكافة أفـراد األرسة) أو املواد غير الغذائية .وينبغي ملديـري الحاالت
تسـهيل عمليـات إحالـة األطفـال و/أو مقدمـي الرعايـة إىل الخدمـات األخـرى عىل النحـو التايل:
•ينبغـي أن يكـون مـدراء الحـاالت على درايـة بالخدمـات املقدمـة يف مناطقهـم الجغرافية كام هـو موضح يف مسـارات اإلحالة
الخاصـة بحـاالت حاميـة الطفـل (أنظـر امللحق التاسـع عرش) وتحديـث معلوماتهـم حولها؛
•تقديـم املعلومـات للطفـل و/أو املـوكل برعايتـه حـول الخدمـات املتاحـة التـي ميكنهـم الوصـول إليهـا ،إضافـة إىل إيجابيـات
وسـلبيات كل منهـا (مبـا يف ذلـك التكاليـف إن وجـدت)؛
•أخـذ موافقـة الطفـل  /املـوكل برعايتـه إلحالـة الطفـل إىل خدمـات محددة ،وأخـذ موافقتهم عىل تبـادل املعلومـات مع مقدم
الخدمة باسـتخدام"منوذج املوافقة"؛
•لـكل خدمـة يوافـق عليهـا مقـدم الرعاية/الطفـل ٬قـم مبشـاركة املعلومـات مـع مقـدم الخدمـة ذو الصلـة .وبالنسـبة لحـاالت
العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي ضـد األطفـال أو أيـة حـاالت حساسـة أخـرى ٬يجـب أن تتـم اإلحالـة عن طريـق الربيد
االلكتروين باسـتخدام قالـب اإلحـاالت االلكتروين (امللحـق التاسـع) وتجنـب اسـتخدام منـوذج اإلحـاالت املشترك بين املنظامت؛
•إذا مل يوافـق الطفـل /املـوكل برعايتـه على تبـادل معلوماتهـم مـع مقـدم الخدمة ،يتعين عىل مديـر الحالة تقديـم املعلومات
لهـم حـول الخدمـات ذات الصلـة (مبا يف ذلـك تفاصيـل االتصال)؛
•يف الحـاالت امللحـة ،ميكـن أن تتـم اإلحالـة عـن طريـق الهاتـف ،ولكـن ينبغـي أن يتبعهـا التوثيـق املناسـب (واملوافقـة ذات
الصلـة) .ويف مثـل هـذه الحـاالت ،ميكـن ملديـر الحالـة مرافقـة الطفـل /املـوكل برعايتـه إىل الخدمـة (ويوىص بذلـك يف حاالت
العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي املوجـه ضـد األطفال)؛
•ينبغي التأكد من وصول الطفل للخدمات وذلك كجز ٍء من متابعة الحالة (أنظر أدناه).

3.3.6

متابعة الحالة واإلغالق

تعتبر املتابعـة واحـدة مـن أهـم األنشـطة يف حاميـة الطفـل وهـي مرتبطـة بواجـب تقديـم املنظمات للرعاية عنـد تنـاول الحالة.
تتضمـن املتابعـة العنـارص التالية:
•يجب أن تتم يف الوقت املناسب وبصورة منتظمة قدر اإلمكان ،وفقاً الحتياجات الطفل أو األرسة؛
•يجـب أن تتـم ،يف العمـوم ،بوتيرة شـهرية على األقـل للحـاالت ذات األولويـة االعتياديـة واملتوسـطة ،وأسـبوعياً على األقـل
للحـاالت ذات األولويـة القصـوى .إذا متـت إحالـة الطفـل إىل خدمـات مقدمـة مـن قبـل منظمـة أخـرى ،يتعني على املوظفني
االسـتمرار باملتابعـة للتأكـد مـن تقـدم الطفل؛
47
•رصد رفاه األطفال بشكل عام والتأكد من تحقيق التقدم أو تقديم الخدمات عىل النحو املخطط له؛
•ضمان بقـاء األطفـال والبالغين على اطلاع بصـورة منتظمـة حـول التقـدم املحـرز والتأكـد مـن تلقـي الرعايـة املالمئـة ورصد
48
االندمـاج االجتامعـي للطفـل؛
49
•تحديد التغيريات التي طرأت عىل ظروف الطفل ،األمر الذي يتطلب إجراء مزيد من التقييم؛
50
•فسح املجال إلجراء مزيد من التقييم إذا تبني بأ ّن التدخالت مل تكن ناجحة؛
•املسـاعدة يف تحديـد عـدد الزيـارات ومعـدل تكرارهـا وذلـك اسـتنادا ً الحتياجـات كل طفـل وكل حالـة على حدة ،واالسـتمرار
51
على ذلـك النحـو إىل حين تحقيـق تحسـن ملمـوس بشـأن مخـاوف الحامية؛
 .47دليل إدارة احلاالت ملؤسسة إنقاذ الطفل – مسودة
 .48املرجع نفسه
 .49املرجع نفسه
 .50املرجع نفسه
 .51املرجع نفسه
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الفصــل الثالث:

إدارة الحــاالت ،واإلبالغ ،وآليــات اإلحالة

يعتبر إغلاق ملـف الحالـة رضوريـاً لضامن عـدم بقاء ملفـات الحـاالت مفتوحة لفترات طويلة وعدم خلـق نوع مـن االعتامدية.
ولـذا ،ميكـن إغلاق ملـف الحالة عند تحقـق كافة الشروط أدناه:

52

•تلبية احتياجات الطفل (واملوكل برعايته) والتخلص من املخاوف الفورية املتعلقة بالحامية؛
•مراجعة خطة السالمة للطفل والتأكد من جهوزيتها؛
أي وقت؛
•إبالغ الطفل (واملوكل برعايته) بإمكانية مواصلة تلقي الخدمات يف ّ
•قيام مرشف الحالة مبراجعة خطة إغالق الحالة (خطة الخروج).
ويف حاالت أخرى تكون هناك حاجة إلغالق الحالة عندما:
•تطلب الحالة اإلغالق وترفض املشاركة
•تعذر الوصول إىل الحالة ملدة ثالثة شهور متتالية
•وفاة الحالة
تعقـد مؤمتـرات الحالـة لكافـة الحـاالت ذات األولويـة القصـوى وتلـك التـي تتضمـن تعقيـدات إضافيـة (انظـر القسـم  3.2.7حول
مؤمتـرات الحالـة املذكـورة أعلاه) .ت ُقييم مؤمتـرات الحالة التقدم املحرز وتضمن التنسـيق والتعاون مع مقدمـي الخدمات اآلخرين.

3.3.7

تقييم الخدمة

يتـم التقييـم مـن قبـل كل منظمـة مـع الطفل (واملـوكل برعايته) لتقديـم التغذيـة الراجعة حول الخدمـات التي تلقوهـا 53.وميكن
أيضـاً أن يشـارك مـدراء الحـاالت يف التقييـم مـن خالل إجـراء مراجعـة نهائية للحالـة وللقامئة املرجعية مـع مرشفيهم.
لذا ،يرتتب عىل مدير الحاالت ما ييل:
•تعبئة استبيان الرىض مع الطفل /املوكل برعايته؛
•املشاركة يف جلسات مهارات إدارة الحاالت والتمرن عىل جلسات املراجعة مع املرشف؛

3.3.8

إجراءات تحديد المصلحة الفضلى ()BID

تـم تأسـيس لجنـة تحديـد املصلحـة الفضلى لالجئين يف األردن .يصـف "تحديـد املصلحـة الفضلى" ( )BIDالعمليـات الرسـمية
والضامنـات اإلجرائيـة الصارمـة التـي ُوضعـت بهـدف تحديد مصالح الطفـل الفضىل فيما يتعلق بالقـرارات الهامة التـي تؤثر عليه
بشـكل خـاص .وينبغـي لهـذه العملية تيسير مشـاركة الطفل بشـكل كاف وبدون أي متييـز ،وإرشاك صانعي القـرار ذوي الخربة من
مختلـف املجـاالت ذات الصلـة ،وتحقيـق التـوازن بين كافـة العوامـل الهامـة من أجـل تقييم الخيـار األفضل.
وتشـمل األوضـاع الخمسـة التـي تحتـم عىل املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئين 54تحديد املصلحـة الفضىل للطفل
مـا ييل:
 .52دليل إدارة احلاالت ملؤسسة إنقاذ الطفل – مسودة
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•اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالرعايـة املؤقتـة لألطفـال غير املصحوبين واملنفصلين عـن ذويهـم يف ظـروف اسـتثنائية محـددة
 ويـوىص حتـى نهايـة عـام  2014مبراجعـة األمـور املتعلقـة بالرعايـة البديلـة لألطفـال غير املصحوبين من قبل لجنـة تحديداملصلحـة الفضلى وسـيتم مراجعـة هـذا الرتتيب يف مطلـع عام ( 2015أنظر القسـم الخـاص باألطفال غري املصحوبين واألطفال
املنفصلين عـن ذويهـم أدناه)؛
•تحديـد الحـل الدائـم األكثر مالمئـة لألطفـال الالجئني غير املصحوبني واملنفصلين عن ذويهم (العـودة الطوعيـة إىل الوطن ،أو
اإلدمـاج املحيل ،أو إعـادة التوطني)؛
•االنفصـال املحتمـل للطفـل عـن والديـه  /الشـخص املوكل برعايته (أو شـخص يحمل حـق الوصاية مبوجب القانـون أو العرف)
ضـد إرادتـه يف حـال مل تتمكن السـلطات املختصـة من اتخاذ اإلجـراءات أو مل ترغـب يف القيام بذلك؛
•تحديـد الحلـول أو القـرارات الدامئـة املتعلقـة برتتيبـات الرعايـة يف الحـاالت التـي يبقـى فيها وضـع الوصاية دون حـل وتكون
البـت يف موضـوع الوصاية؛
السـلطات الوطنيـة غير راغبـة أو غير قـادرة عىل ّ
•يف الحاالت املعقدة التي تسبق مل شمل األرسة.
بالنسـبة ملديـري الحـاالت الذيـن يتعاملـون مـع الحـاالت املعقـدة مثـل العنـف األرسي ٬إذا مل يكونـوا متأكديـن مـن كيفيـة تحديد
املصلحـة الفضلى للطفـل وضمان سلامته ٬يـوىص بـأن يستشيروا هـم أو مديرهـم املرشف املعنـي بتحديـد املصلحـة الفضىل لدى
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين الـذي ميكنـه أن يؤكـد مـا إذا كانت هنـاك حاجة لعقـد لجنة تحديـد املصلحة
الفضىل.
تأسـس فريـق تحديـد املصلحـة الفضلى منـذ عـام  ،2007برئاسـة املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني ،ومبسـاهمة
مـن منظمـة غير حكوميـة محليـة وإدارة حاميـة األرسة .متـارس حاليـاً لجنـة املصلحـة الفضلى أعاملهـا يف عمان ومخيـم الزعرتي.
تنـدرج الحـاالت املقيمـة مـن قبـل الجهـات الفاعلـة الرئيسـية العاملـة يف مجـال حاميـة الطفل ضمـن األوضـاع الخمسـة املذكورة
أعلاه .وسـيتم مراقبـة العضويـة وتواتـر االجتامعات لالسـتجابة لتطور األوضـاع يف األردن .ميكن االطالع عىل منـوذج التقارير الخاص
بتحديـد املصلحـة الفضلى يف امللحـق السـابع عرش.
يجـري حاليـاً مراجعـة إجـراءات العمـل املوحـدة لتحديـد املصلحـة الفضلى وسـيتم إضافتهـا كملحـق إىل النسـخة املعدلـة مـن
إجـراءات العمـل املوحـدة هـذه يف العـام .2015
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الفصل الرابع:
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التوج�ية إلجراءات العمل املوحدة .2008 ،مج موعة العمل الفرعية للجنة الدا�ة املش� كة يب� الواكالت حول النوع االج� يع والعمل إال ي
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الفصــل الرابع:

التصــدي لحــاالت العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعي

 4.1االسـتجابة الطبية

يلتـزم مقدمـو الخدمـات الطبيـة بتوفير الرعايـة الطبيـة للناجين من العنـف املبني على النوع االجتامعـي كأولوية قصوى .وسـيتم
توفير إمكانيـة الوصـول إىل خدمـات الرعايـة الصحيـة يف جميـع الحـاالت ،حتى قبل إبلاغ إدارة حاميـة األرسة .يتعين عىل مقدمي
الرعايـة الصحيـة ما ييل:
•ضمان الرسيّـة والوصـول إىل الخدمـات الطبيـة وإبداء التعاطـف إضافة إىل تقديـم الرعاية الطبية املناسـبة للناجني من العنف
املبنـي عىل النـوع االجتامعي؛
•تقديم معلومات للناجني حول اإلجراءات الطبية؛
•الحصول عىل املوافقة املستنرية من الناجني (أنظر القسم املتعلق باملوافقة املستنرية واإلبالغ اإللزامي)؛
•ضمان اإلحالـة واملتابعـة مـع مقدمـي الخدمـات اآلخريـن وفقـاً لرغبـات الناجني وبحسـب مـا يقتضيـه القانون (أنظر القسـم
 3.2.3املتعلـق باملوافقـة املسـتنرية والقسـم  3.2.4حـول اإلبلاغ اإللزامي)؛
•ضامن سالمة الناجني وأرسهم يف جميع األوقات؛
•جمع املعلومات يف أماكن تتسم بالخصوصية؛
•تقديم الدعم النفيس للناجني؛
•ضامن التوثيق واملتابعة؛
•التأكد من أن الخدمات الطبية متاحة للناجني ذوي اإلعاقة مع األخذ بعني االعتبار احتياجاتهم املحددة.
بالنسـبة للعنـف الجنسي ،تشـتمل الرعايـة الصحيـة كحد أدىن على (أنظر امللحق الثـاين عرش – مبـادئ التدابري الرسيريـة العالجية
لضحايـا االغتصاب) :56
•أخـذ مقـدم خدمـة الرعايـة الصحيـة فـورا ً للتاريـخ الطبـي املناسـب وإجـراء فحـص شـامل (مـن قبل شـخص من نفـس جنس
الناجـي/ة أو كما يفضـل /تفضـل الناجـي/ة) حيـث ينبغـي أن يكـون مدربـاً على كيفيـة إجـراء التدابير العالجيـة الرسيريـة
للعنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي ٬مبـا يف ذلك فحص الحـوض /األعضاء التناسـلية إذا وافـق /وافقـت املريض/املريضة عىل
ذلك؛
•علاج اإلصابـات والوقايـة مـن األمـراض ٬مبـا يف ذلـك العلاج الوقـايئ بعد التعـرض لفيروس نقص املناعـة املكتسـبة ( ٬)HIVيف
غضـون  72سـاعة واألمـراض املنقولـة جنسـياً ( )STIsوالتهـاب الكبـد الوبـايئ والكـزاز وذلـك ضمن اإلطـار الزمني؛
•منع الحمل غري املرغوب فيه خالل  120ساعة من وقت الحادثة؛
•إجراء الفحوصات يف ٍ
غرف تضمن الخصوصية والكرامة والراحة للناجني؛
•توثيق املعلومات بدقة مع املحافظة عىل رسيتها وتخزينها يف مكان آمن ورسي؛
•متابعـة خدمـات الرعايـة /اإلحالـة الثانويـة مـع تغطيـة كاملـة ملصاريـف النقـل ،ومصاحبـة الناجني ،إذا لـزم األمر ،مـع التأكيد
على إجـراء االتصـاالت ضمن حلقـة مغلقة؛
ً
•تقديـم األطبـاء واملمرضـات للدعـم العاطفي مبا يتناسـب مـع النوع االجتامعـي وعمر وظـروف الناجي/ة .وينبغـي أيضا توفري
التدريبـات لكافـة املوظفني العاملين يف املجال الطبي؛
•وجود مساحات آمنة لألطفال يف املرافق الصحية وتوفر كادر مدرب قادر عىل تكييف الفحص الطبي والعالج للطفل؛
•إذا متـت اإلحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة (أنظـر القسـم  3.2.3املتعلـق باملوافقـة املسـتنرية والقسـم  3.2.4املتعلـق اإلبلاغ
اإللزامـي) يقـوم الطبيـب الرشعـي ،عنـد الحاجـة ،بفحـص الناجـي/ة إذا وافق /وافقـت عىل ذلك ،ومـن ثم يقوم بجمـع األدلة
الرشعيـة ليتـم إرسـالها إىل املختبر .ويوفـر الطبيـب الرشعـي التقريـر الطبـي القانـوين يف حـال رغب/رغبـت الناجـي/ة يف التقـايض؛

ف
ن
ين
واملهجر� .منظمة الصحة العاملية .2004 ،يقدم هذا الدليل
الالجئ�
لضحا� االغتصاب :وضع ب�وتوكوالت لالستخدام ي� التعامل مع
الرس�ي
ي
 ً .56ي
التدب� ض ً ي
يبلأ
ين
للناج� ويسلط الضوء عىل االحتياجات الخ اصة � طفال.
وا�ا حول االستجابة الصحية
ب�وتوكوال
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

•ويف الحـاالت املتعلقـة باألطفـال ٬يكـون اسـتطالع رأي الطفـل إضافـة إىل املوافقـة املسـتنرية ملقـدم الرعايـة أو الـويص متطلبـة
لغايـات إجـراء فحـص الطـب الرشعي؛
•إذا أُحيلـت الحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة ،يتـم جمـع أدلـة فحـص الطـب الرشعـي يف عيـادة الطـب الرشعـي يف إدارة حاميـة
األرسة ،ولكـن إذا كان الناجـي/ة يف املستشـفى ،تُجمـع األدلـة مـن قبـل الطبيـب الرشعـي املتواجـد يف املستشـفى.
يجـب أن يتمتـع مقدمـو الرعايـة الصحيـة لألطفـال الناجني من العنـف املبني عىل النـوع االجتامعـي باملعرفة واملهـارات واملواقف
57
واألدوات لتقديـم الرعايـة الطبيـة القانونيـة املتخصصة لهم مبـا يف ذلك:
•فه ٌم لنامء الطفل ومفاهيم اإلساءة الجنسية للطفل؛
•التواصل بفعالية مع الناجني من األطفال؛
•فهم الرعاية العالجية الرسيرية للناجني من األطفال والقدرة عىل تطبيقها؛
•تكييف الفحص والعالج الطبي لتلبية احتياجات الناجني من األطفال؛
•ضامن اإلحاالت اآلمنة واملالمئة والتأكد من وجود أنظمة للمتابعة؛
•رصد األنشطة باستخدام أدوات معتمدة.
يسلط الجدول أدناه الضوء عىل املنظامت التي تقدم الخدمات الطبية للناجني من العنف املبني عىل النوع االجتامعي:

الخدمة

املنظمة

الصحـة اإلنجابية ٬مبا يف ذلك التدابري
العالجيـة الرسيريـة للناجين مـن
العنـف املبنـي عىل النـوع االجتامعي
()CMR

اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة ( ٬)IRCجمعيـة العـون الصحـي األردنيـة /
صنـدوق األمـم املتحدة للسـكان ( ٬)JHAS/UNFPAمعهـد العناية
بصحـة األرسة/صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان (٬)IFH/UNFPA
الهيئـة الطبيـة الدولية/صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان (IMC/
 ٬)UNFPAاتحـاد املـرأة األردنيـة/أن بونـت بري/صنـدوق األمـم
املتحـدة للسـكان ( ٬)JWU/UPP/UNFPAوزارة الصحة ()MOH

 4.2االسـتجابة النفسية
االجتماعية

يتعين على كافـة الجهـات الفاعلـة التـي تجـري مقابلات مـع الناجين أو تكـون على اتصـال مبارش بهـم أن تكـون ملمـة باملبادئ
التوجيهيـة وأن تتمتـع بالقـدرة على وضعهـا قيـد التطبيـق العملي (أنظـر الفصـل الثـاين) .وينبغـي عىل تلـك الجهات أيضـاً إدراك
مسـئوليتها املتمثلـة باإلصغـاء بعنايـة وتقديـم املعلومات كام هـو موضح يف ورقة العمـل  8.3من املبادئ التوجيهيـة للعنف املبني
على النـوع االجتامعـي للجنـة الدامئـة املشتركة بين الـوكاالت– ( ،)2005وتقديم الدعـم النفسي واالجتامعي املرتكز على املجتمع
مبـا يف ذلك:
•اإلصغـاء إىل الناجين وطـرح األسـئلة غير اإلقحاميـة وذات الصلـة التـي تخلـو مـن إصـدار األحـكام وذلـك فقـط لالسـتيضاح.
وينبغـي أيضـاً تجنـب الضغـط على الناجين للحصـول على مزيـد مـن املعلومـات أكثر مما هـم مسـتعدون للإدالء بـه؛
•إذا أبـدى الناجـون لومـاً للـذات ،يتعين على مقدمي الرعايـة طأمنتهم بلطف والتأكيد على أن العنف الجنيس هـو دامئاً خطأ
املعتـدي وليس خطأ الناجـي/ة عىل اإلطالق؛
لأ
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الفصــل الرابع:

التصــدي لحــاالت العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعي

•تقديم معلومات صادقة وكاملة حول الخدمات والوسائل املتاحة؛
•إعطاء األولوية للسالمة يف جميع األوقات؛
•عـدم اإلملاء على الناجين مبـا ينبغـي عملـه أو الخيـارات التـي ينبغـي اختيارهـا ولكن يجـب متكينهم مـن خالل مسـاعدتهم
على اتخـاذ قرارات مسـتنرية؛
ينبغـي أن تكـون خدمـات الدعـم النفسي االجتامعي املقدمـة للناجني من العنـف املبني عىل النوع االجتامعي شـمولية تسـتهدف
األفـراد واملجتمعـات على حـ ٍّد سـواء (أو جوانـب لـكل منهـا) .وتشـمل التدخلات النفسـية االجتامعية للناجين من العنـف املبني
على النـوع االجتامعي األشـكال التاليـة من األنشـطة املتداخلة:
•الدعـم النفسي االجتامعـي للمسـاعدة على التعـايف واالستشـفاء مبـا يف ذلـك اإلسـعافات النفسـية األوليـة واإلرشـاد الفـردي
والجمعـي؛
•الدعـم واملسـاعدة يف إعـادة الدمـج االجتامعـي ،مبـا يف ذلـك التدريـب املهنـي ومتكين املـرأة ومحـو األميـة وإعـادة اإلدمـاج
املـدريس واملسـاحات الصديقـة للطفـل؛
•خدمـات الصحـة النفسـية :ينبغـي إحالـة الناجـون ممـن هـم بحاجـة إىل أو يطلبون خدمـات الصحـة النفسـية املتخصصة إىل
ضابـط ارتبـاط الصحة النفسـية.
 oيشـمل األفـراد الذيـن قـد يكونوا بحاجـة إىل مزيد من الدعـم املتخصص أولئك غير القادرين عىل القيام باملهـام اليومية،
وال يسـتطيعون املحافظـة على عالقـات طيبـة مع غريهم أو غير قادرين عىل االعتنـاء بصحتهم البدنية .وقـد يحتاج أيضاً
األفـراد الذيـن يعانون من مشـاكل نفسـية سـابقة إىل تلقي الدعـم املتخصص؛
 oينبغـي للجهـات الفاعلـة العاملـة يف مجـال الحاميـة تقديـم املشـورة حـول خدمات الصحـة النفسـية املتاحة ملن يشـتبه
أنهـم بحاجـة لهـا وإحالتهـم إىل مقـدم الخدمـة املختـص عنـد الحصـول على موافقتهـم.
ينبغـي تكييـف التدخلات النفسـية االجتامعيـة للناجين من األطفال كام ينبغـي تدريب املوظفين الذين يقدمون الدعـم لهم وفقاً
لذلـك .تشـمل التدخلات النفسـية االجتامعيـة املقدمة لألطفـال الناجني من العنـف املبني عىل النـوع االجتامعي ما ييل:
•إجـراء تقيـم شـامل مـن أجـل تحقيـق فهـم أفضل لبيئـة الطفـل االجتامعيـة واألرسيـة ،ورفاهـه النفيس ،ومصـادر القـوة لديه
للمسـاعدة يف تحديـد التدخلات النفسـية االجتامعية املناسـبة؛
58
•توفري التثقيف حول التعايف ،وتدريبات االسرتخاء ،وتعليم مهارات التأقلم وحل املشكالت.
•يجـب أن تسـعى التدخلات النفسـية االجتامعيـة املرتكـزة على املجتمـع إىل تعزيـز رفـاه وراحة الناجين من خالل تحسين بيئة
التعـايف ككل .ويشـمل ذلـك أنشـطة التوعيـة املجتمعيـة للحـد من الوصـم وتعزيز فـرص وصول الناجين من العنـف املبني عىل
النـوع االجتامعـي إىل الخدمـات ،هـذا باإلضافـة إىل تعزيـز الدعـم املجتمعـي واألرسي ،مبـا يف ذلـك مبـادرات املسـاعدة الذاتيـة
واملرونة.
يبين الجـدول أدنـاه قامئـة بأسماء املنظمات التي توفـر خدمات الصحـة النفسـية والدعم النفسي االجتامعـي ( )MHPSSاملكيفة
خصيصـاً لدعـم الناجين مـن العنف املبنـي عىل النـوع االجتامعي.

الخدمة

املنظمة

خدمـات الصحـة النفسـية والدعـم
النفسي االجتامعـي ()MHPSS
(الخدمـات املتخصصـة للناجين مـن
العنف املبني على النوع االجتامعي)

الهيئـة الطبيـة الدوليـة ،اللجنة الدولية لإلغاثة ،معهـد العناية بصحة
األرسة/صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان ،أن بونـت بري/اتحـاد املـرأة
األردنيـة ،مؤسسـة نهـر األردن ،منظمـة ضحايـا التعذيـب ،جمعيـة
خولـه بنـت األزور ،جمعيـة النسـاء العربيـات ،وزارة الصحـة

لأ
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

 4.3االسـتجابة األمنية /
السالمة

ألي حالة القيام مبا ييل:
ينبغي دامئاً إعطاء األولوية لسالمة الناجني ،حيث يتعني عىل مديري الحاالت عقب استقبالهم ّ
•إيجاد اسرتاتيجيات متكن الناجني من البقاء مع أرسهم وإعطاء األولوية للسالمة إذا تطلب األمر؛
•اكتشـاف ومعالجـة أيـة مخـاوف متعلقـة بالوصمـة االجتامعيـة للناجين و/أو أرسهـم والتـي قـد متنعهـم مـن اتخـاذ إجراءات
لضامن سلامتهم؛
•توفير أجهـزة هواتـف ليتمكـن الناجـون مـن االتصـال مبدير الحـاالت عندما يكون مـن الصعب الوصـول إليهم وفقـط إذا كان
توفير الهواتـف ال يعرضهـم إىل مزيد مـن الخطر؛
•تزويد الناجني برقم الخط الساخن الستخدامه يف حالة الطوارئ؛
•توفير سـكن بديـل مؤقـت ،بانتظـار إيجاد حلـول طويلة األمـد ،وتوفري الدعم املـايل والنقل للموقـع اآلمن .ولكـن ينبغي دوماً
تقييـم املخاطـر األمنيـة املرتبطـة بهذا الخيار وضمان الرصد املسـتمر ملخاطر الحامية؛
•إحالـة الناجين مـن العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي يف املجتمعات الحرضيـة واملخيمات إىل منـازل آمنة (مراكـز إيواء)
إذا كانـوا يف خطـر وشـيك .وينبغـي الحصـول عىل املوافقة املسـتنرية للناجـي/ة (وبالنسـبة للناجني من األطفال ،اسـتطالع رأي
الطفـل و/أو الحصـول على املوافقـة املسـتنرية مـن املـوكل برعايتـه أو إذا تبني أن األمر يصـب يف مصلحة الطفـل الفضىل) قبل
القيـام بـأي إحالـة .وينبغـي أن تكـون اإلحـاالت إىل مـأوى آمـن امللاذ األخير كما يجـب أن تتـم من خلال مؤمتـر الحالة بعد
اسـتنفاذ كافـة البدائـل األخـرى املمكنـة .يتعين عىل الجهـات الفاعلة األخـذ باالعتبار بأن قـرار اإلحالة إىل مـأوى آمن قد ينتج
عنـه مزيد مـن العزلـة للناجني.
عندمـا تكـون الحالـة معرضـة لخطـر وشـيك يتـم التنسـيق مـع إدارة حاميـة األرسة لتوفير اإليـواء يف أحـد املراكـز التابعـة لـوزارة
التنميـة االجتامعيـة أو مـأوى اتحـاد املـرأة األردنيـة وبالنسـبة لآلجئين وطالبـي اللجـوء يتـم ذلـك مـن خلال املفوضيـة السـامية
لشـؤون الالجئين:
•تستلزم اإلحالة إىل مراكز اإليواء وجود إسرتاتيجية واضحة وخطة إلدارة الحالة تهدف إىل التوصل لحل؛
•تقوم الجهة املسئولة عن اإلحالة بضامن متابعة الحالة عند اللزوم؛
•عنـد اللـزوم ،تقـوم الجهـة املسـئولة عـن اإلحالـة مبتابعـة التدابري واإلجـراءات الالزمة مبـا يف ذلك خدمـات الرعايـة االجتامعية
والخدمـات الطبيـة والنفسـية االجتامعية؛
•تضمن جميع الجهات املعنية بهذه العملية سالمة وأمن الناجني؛
•تضمن جميع الجهات املعنية التعامل مع الناجني بتعاطف ومبا يحفظ كرامتهم؛
ميكـن الوصـول إىل مراكـز اإليـواء التابعـة لـوزارة التنميـة االجتامعيـة مـن خلال إدارة حاميـة األرسة وبالنسـبة لالجئين وطالبـي
اللجـوء مـن األطفـال يتـم ذلـك مـن خلال املفوضيـة السـامية لشـؤون الالجئين وإدارة حاميـة األرسة:
•تسـتقبل دار الوفـاق النسـاء وأطفالهـن (األوالد لغايـة سـن التاسـعة والبنات مـن كافة األعمار) ٬والفتيات وحدهـن إذا كن يف
سـن الرابعـة عشر فام فـوق (ويف حـاالت اسـتثنائية تقبل الفتيـات يف سـن الثالثة عرش)؛
•يوفـر مـأوى دار األمـان التابـع ملؤسسـة نهـر األردن الرعايـة املؤقتـة لألطفـال الذين تعرضـوا لإلسـاءة أو اإلهمال ،حيث يقدم
الخدمـات للأوالد حتـى سـن الثانيـة عشر والفتيات حتـى سـن الثالثة عرش؛
•وال توجـد مراكـز إيـواء مخصصـة للفتيـان الناجين مـن العنف ممن هم فوق سـن الثانية عشر ،ومع ذلك ،تقبـل مراكز اإليواء
التابعـة لـوزارة التنميـة االجتامعيـة الفتيان الناجين من العنف املبني على النوع االجتامعي.
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يوجد أيضاً مأوى اتحاد املرأة األردنية (:)JWU
•ميكـن اسـتقبال النسـاء اللـوايت تزيـد أعامرهن عـن الثامنة عشر وأطفالهن مبـارشة (الفتيات مـن جميع األعمار ،واألوالد
حتى سـن الثالثـة عرش)؛
•بالنسبة للفتيات دون سن الثامنة عرش ،يتم تأمني املأوى لهن بالتنسيق مع إدارة حامية األرسة؛
•ال يوجد حد زمني لإلقامة يف دور اإليواء؛
•تتوفر الرعاية الطبية الشاملة والدعم النفيس االجتامعي والدعم القانوين للناجني من العنف املبني عىل النوع االجتامعي؛
•ميكن للناجني الحصول عىل الغذاء واملواد غري الغذائية مبا يف ذلك منتجات النظافة.
يسلط الجدول أدناه الضوء عىل مقدمي خدمات األمن والسالمة:

الخدمة

املنظمة

الرشطة
الحامية
مراكز اإليواء

إدارة حامية األرسة
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وزارة التنمية االجتامعية (دار الوفاق ودار األمان) ،اتحاد املرأة األردنية

 4.4االسـتجابة القانونية

تشـمل االسـتجابة القانونيـة املشـورة واملسـاعدة القانونيـة والتمثيـل القانـوين للبالغين واألطفـال عندمـا يرغب الناجـون يف توجيه
االتهـام ضـد املعتـدي أو يف الحـاالت املتعلقة باألحوال الشـخصية (عىل سـبيل املثـال القضايا املتعلقـة بالوصاية ،والطلاق ،والنفقة،
الـخ) ويشـمل ذلك:
•توفير املعلومـات املتعلقـة بالتدابير املعمـول بهـا حاليـاً والتـي مـن شـأنها الوقايـة مـن حـدوث املزيـد مـن الضرر مـن قبـل
املعتـدي املزعـوم؛
•توفري املعلومات حول إجراءات املحاكم وأية قضايا تتعلق بآليات العدالة الوطنية مبا يف ذلك األطر الزمنية املتوقعة؛
•توفري املعلومات حول الدعم املتاح يف حال املبارشة يف اإلجراءات القانونية؛
أي من
•توفير املعلومـات حـول إيجابيـات وسـلبيات كافة الخيـارات القانونية الراهنة والتي تشـمل تسـليط الضوء عىل قصـور ّ
حلـول العدالـة التقليدية التـي ال تفي باملعايير القانونية الدولية؛
•التمثيل القانوين أمام املحكمة إذا رغب الناجي/ة يف التقايض؛
•توفير الجهـات القانونيـة الفاعلـة وغريهـا الدعـم للناجين يف تغطيـة كافـة تكاليـف املحكمـة وتوفير وسـائل النقـل مـن وإىل
قاعـة املحكمـة لحضـور جلسـات االسـتامع كلما أمكـن .وينبغـي إعلام الناجين بـأي تكاليـف قـد ترتتـب على ذلـك منـذ البداية.
•التشـاور مـع الناجين مـن األطفـال واملوكلين برعايتهـم  /الـويص بشـأن خيـار العدالـة القانونية وتوعيتهـم بالخدمـات املتاحة
وحدودهـا ،وأخـذ احتياجـات الطفـل ورغباتـه ومشـاعره بعين االعتبـار وبـذل جميـع الجهـود لتمكينه مـن التعبري عن نفسـه
59
واملشـاركة يف عمليـة صنـع القرار؛
•مرافقـة الطفـل يف جميـع إجـراءات املحكمـة ،مبا يف ذلك جلسـات ما قبـل املحاكمة واملحاكمة وجلسـة النطـق بالحكم ،إضافة
إىل توفير التمثيـل القانوين للطفـل أمام املحاكم.
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

يبني الجدول أدناه الجهات الرئيسية الفاعلة التي توفر الخدمات القانونية:

الخدمة

املنظمة

املشورة القانونية

املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئين ،أرض – العون القانوين،
اتحـاد املـرأة األردنية ،جمعية خولـه بنت األزور
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،نقابـة املحامين
األردنيين ،ميـزان ،أرض – العـون القانـوين ،اتحـاد املـرأة األردنيـة

التمثيل القانوين

 4.5إجراءات الشرطة

يف األردن ،ميكـن إحالـة حـاالت العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي ،وخاصـة حـاالت العنف الجنسي وحاالت أخرى مـن العنف
األرسي ضـد األطفـال والنسـاء إىل إدارة حاميـة األرسة بعـد الحصـول عىل موافقـة الناجني أو بإتبـاع إجراءات اإلبلاغ اإللزامي (أنظر
القسـم  .) 3.2.4بالنسـبة للحـاالت التـي تشـمل طالبـي اللجـوء أو الالجئين ،يسـتطيع الناجـون مـن العنـف املبنـي على النـوع
االجتامعـي أو املوكلين برعايتهـم اإلبلاغ مبـارشة إىل إدارة حاميـة األرسة إذا وافقـوا على ذلـك ٬حيـث تقـوم إدارة حاميـة األرسة
بدورهـا بإعلام املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني باألمر .وبالنسـبة للمنظامت غير الحكومية ومنظمات املجتمع
املحلي ،يـوىص باإلحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة مـن خلال املفوضيـة ،إن أمكـن ،ويف حـال تـم الحصـول على موافقـة الناجني.
ألي شكوى:
تكون إجراءات إدارة حامية األرسة عىل النحو التايل عند تلقيها ّ
•إعطاء األولوية للعالج الطبي عند الرضورة قبل إجراء أي مقابلة مع الناجي/ة؛

•إجراء املقابالت مع الناجي/ة يف أماكن تتسم بالخصوصية وذلك بحضور ضابط من نفس الجنس أو كام يفضل /تفضل الناجي/ة؛

•التعامل مع الحاالت برسية تامة حيث تعتمد إدارة حامية األرسة نظام الرتميز لهذه األسباب؛
•الحصول عىل “املوافقة املستنرية من الناجي/ة للميض قدماً يف اإلجراءات ذات الصلة؛
•بالنسبة لألطفال ٬يتم إعالم مقدمي الرعاية بالحالة كام ويتم عادة الحصول عىل موافقتهم للقيام باإلجراءات ذات الصلة؛
•ضامن الحصول عىل األدلة املكانية والنوعية؛
•توثيق الشكوى يف السجالت؛
•التشاور مع الطبيب الرشعي يف جميع األوقات؛
•يقوم الطبيب الرشعي بإصدارتقرير طبي وجمع وختم عينات األدلة الجنائية وإرسالها إىل املخترب؛
•قد يستلزم الوضع أن يفحص الطبيب الرشعي أفراد األرسة اآلخرين الذين من املمكن أن يكونوا قد تعرضوا لخطر اإلساءة؛
•زيارة املوقع الذي وقعت فيه اإلساءة ،إذا دعت الحاجة ،وجمع األدلة إلرسالها إىل املخترب؛
•فتـح ملـف للحالـة والسير بإجـراءات كافـة الوثائـق ذات الصلة ليتم إرسـالها إىل القضـاء إذا دعـت الحاجة (أنظـر أدناه ملزيد
مـن التفاصيل)؛
•متابعة نتائج الدائرة القضائية؛
•توفري حامية مؤقتة للناجي/ة و/أو لغريهم من أفراد األرسة خالل فرتة التحقيق إذا دعت الحاجة؛
•متابعـة وضـع الناجـي/ة وسالمته/سلامتها وضمان إمكانيـة الوصـول إىل خدمـات الرعايـة االجتامعيـة والطبيـة والنفسـية
وخدمـات الطـب الرشعـي؛
•االحتفاظ باملعتدي املزعوم املدة القانونية إذا دعت الحاجة؛
•ضامن املرور اآلمن للناجني من وإىل املنازل اآلمنة.
مقابل مع ف
موظ� إدارة محاية الأرسة ي خ
ة
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ومبـا أن املحافـظ يتحمـل املسـئولية الرئيسـية يف كافـة املسـائل املتعلقـة باألمـن يف محافظتـه ،قد تقـوم إدارة حاميـة األرسة بإحالة
حـاالت العنـف التـي تنطـوي على املسـائل األمنيـة األوسـع نطاقـاً – مثـل النزاعـات بين العشـائر أو األرس ،أو جرائـم الشرف إىل
املحافظ.
تتبايـن بعـض اإلجـراءات املحـددة التـي تتبعهـا إدارة حاميـة األرسة وفقـاً لنوع العنف ،ومـا إذا كان الناجي/ة شـخص بالغ أو طفل
كما هـو موضـح أدنـاه 60.ويف جميع الحـاالت ،ينبغي إتباع الخطـوات األولية األساسـية التالية:
•يأخـذ موظـف االسـتقبال املعلومـات األساسـية حول الحالة ،مبـا يف ذلك املعلومـات الدميوغرافية وتلك املتعلقـة بالعنف املبني
عىل النـوع االجتامعي؛
•يجري املحققون مقابلة مع الطفل /الشخص البالغ مبا يف ذلك أخذ إفادته /إفادتها؛
•تعتبر املقابلات مـع األطفـال صديقـة للطفـل وتأخـذ يف االعتبـار سـ ّن ونضـج الطفل .وينبغـي تسـجيل املقابالت مـع األطفال
على رشيـط فيديـو ليتـم إرسـالها إىل القـايض عند الضرورة .
االعتداء الجسدي أو االعتداء الجنيس ضد البالغني واألطفال (الجنايات):
•يف الحـاالت املصنفـة كجنايـات ،للناجين حريـة اتخـاذ قـرارا ً بشـأن رفع شـكوى ضد املعتـدي املزعـوم أم ال .وبالنسـبة لألطفال
ميكـن ملقـدم الرعايـة رفـع الشـكوى ٬أمـا كان األطفال يف سـن السادسـة عرش فام فـوق فيمكنهم هـم أيضاً رفع الشـكوى .فإن
أرادوا التقـدم بشـكوى ،عندهـا ينبغـي إتباع اإلجـراءات القضائيـة املوضحة أدناه؛
•إذا مل يرغبـوا يف التقـدم بالشـكوى ،يتعين على إدارة حاميـة األرسة إحالة الحالة إىل املدعي العام الذي سـيقرر بـدوره إحالة القضية
إىل إجـراءات املحكمـة أم ال .ويف هـذه الحالـة ،ميكـن اسـتخدام إفاداتهم من قبل املدعي العام وقد يتم اسـتدعاؤهم للشـهادة؛
•ت ُحيـل إدارة حاميـة األرسة كافـة حـاالت االعتـداء الجسـدي األرسي ضـد النسـاء واألطفـال املرتكبـة مـن قبل أحد أفـراد األرسة،
واالعتـداء الجنسي ضـد البالغين (النسـاء والرجـال) واألطفال إىل املدعـي العام.
العنف الجسدي ضد البالغني املرتكب من قبل أحد أفراد األرسة والذي يصنف كجنحة:
•يرشـد املحقـق الناجـي/ة إىل الخيـارات الثالثـة التاليـة :أ) توجيـه االتهـام ضـد املعتـدي املزعـوم  /تقديـم شـكوى قضائيـة
(إجـراءات املحكمـة)؛ ب) اإلحالـة إىل الباحـث االجتامعـي للوسـاطة األرسية؛ ج) اإلحالـة إىل املحافظ وتوقيـع املعتدي املزعوم
على تعهـد بعـدم اإلسـاءة للناجـي/ة مـرة أخرى؛
يحدد الناجون الخيار الذي يرغبون باتخاذه.
•	
العنف الجسدي ضد األطفال املرتكب من قبل أحد أفراد األرسة والذي يصنف كجنحة:
•يف حاالت العنف الجسدي ضد األطفال املرتكبة من قبل أحد أفراد األرسة ،يحال الطفل إىل الطبيب الرشعي للفحص؛
•إذا أشـار تقريـر الطـب الرشعـي بـأن العنـف الذي تعرض لـه الطفل قد أسـفر عن كدمات أو إصابات جسـدية ،فسـوف تحيل
إدارة حاميـة األرسة الحالـة إىل املدعي العام؛
•إذا أشـار تقريـر الطـب الرشعـي إىل عـدم وجـود أي كدمـات أو إصابات ،فسـيتم تخيري املـوكل برعاية الطفـل (يف حال مل يكن
هـو الطـرف املسيء) بين أ) اإلحالـة إىل الباحـث االجتامعـي للوسـاطة األرسيـة؛ ب) اإلحالـة إىل املحافظ لتوقيـع املعتدي عىل
تعهـد بعـدم اإلسـاءة إىل الطفـل مـرة أخـرى؛ ج) توجيـه االتهـام ضد املعتـدي املزعـوم .وتؤخـذ آراء الطفل يف االعتبـار يف كافة
القـرارات الخاصـة بحالتـه ،ويتـم الحصـول عىل املوافقة املسـتنرية مـن ويل األمر/الويص .ويف حـال عدم توفـر ويل األمر/الويص٬
ميكـن للباحـث االجتامعـي مـن وزارة التنميـة االجتامعية تقديـم املوافقة نيابة عـن الطفل.
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 4.6اإلجـراءات القضائية

يتعامـل القضـاء عمومـاً مـع حـاالت العنف الجسـدي ،سـواء تلك التـي ارتكبها أحد أفراد األرسة أو شـخص من خـارج نطاق األرسة،
وفقـاً للترشيعـات النافـذة ،ومـن الجديـر بالذكـر أنّـه ال توجـد محكمـة خاصـة بـاألرسة للتعامـل مـع مثـل هـذه الحـاالت .وميكن
للناجـي/ة رفـع دعـوى قضائيـة عاديـة يف املحكمـة الجنائيـة العاديـة (محكمـة البدايـة أو محكمـة الصلـح) و /أو دعـوى طلاق يف
املحكمـة الرشعيـة (محكمـة األحوال الشـخصية).
ويتمتـع القـايض بسـلطة تقديريـة حيـث ميكنـه أن يقـرر مـا إذا كان باإلمـكان املبـارشة بإجـراءات املحكمـة يف غرفـة خاصـة أم ال
ويتـم النظـر يف املوضـوع على أسـاس كل حالـة على حدا .يتعني على مقدمي الخدمات حشـد التأييـد لعقد جلسـات املحاكمة يف
أماكـن مغلقـة لكافـة الناجين من العنـف املبني على النـوع االجتامعي.
نظـرا ً لحساسـية حـاالت العـف الجنسي ،تختلـف إجراءاتهـا القضائيـة عـن اإلجـراءات الخاصـة بالعنـف الجسـدي ،حيـث تنعقـد
جلسـات االسـتامع دامئـاً يف أماكـن وغـرف تتسـم بالخصوصيـة يف قاعـة املحكمـة .ويتـم أيضـاّ توفير حاميـة إضافيـة واتخـاذ تدابري
أمنيـة أثنـاء جلسـة االسـتامع لضمان سلامة الناجي/ة.
ينبغي أن تكون اإلجراءات القضائية صديقة للطفل السيام يف املحاكم:
•وفقاً لقانون األحداث األردين لعام  ،2014ميكن تسجيل مقابالت األطفال لدى إدارة حامية األرسة واستخدامها كدليل يف املحكمة؛
•تنعقد جلسات االستامع يف غرف خاصة حيث يتم ضامن الخصوصية يف كافة األوقات؛
•يتم التشاور مع الطفل فيام يتعلق بخيار العدالة القانونية وتوعيته بالخدمات املتاحة ومحدوديتها؛
•أخـذ حقـوق الطفـل واحتياجاتـه وآرائـه ومشـاعره يف االعتبـار وبـذل كافـة الجهـود لتمكين الطفـل مـن التعبير عـن نفسـه
واملشـاركة يف عمليـة صنـع القـرار.
 4.7خدمات الدعم
األساسية

قـد يحتـاج الناجـون يف العديـد مـن الحـاالت إىل املسـاعدات األساسـية لضمان رفاههـم وسلامتهم وأمنهـم بشـكل فـوري .وميكن
تقديـم املسـاعدات املاديـة ،مثـل املـواد الغذائيـة الطارئـة ،وقسـائم الغـذاء ،واملـواد غير الغذائيـة ( )NFIأو املـأوى ،إضافـة إىل
املسـاعدة يف التوثيـق والتسـجيل عـن طريـق اإلحـاالت .إن غالبيـة مراكـز توزيـع املـواد الغذائيـة وقسـائم النقد/الغـذاء واملـواد
غير الغذائيـة يف املخيمات واملجتمعـات املضيفـة يف كافـة أرجـاء األردن مقسـمة بحيـث تفصـل بين الذكـور واإلنـاث وذلـك وفقـاً
لالعتبـارات الثقافيـة واعتبـارات السلامة .وال ينبغـي أن تتسـبب الخدمـة املقدمـة بوصـم الناجين مـن العنـف املبني على النوع
االجتامعـي ،مثـل إمكانيـة تحديـد هويتهـم كناجين وذلـك يف سـياق تلقيهـم لخدمـات معينـة أو مـن خلال األماكن التـي تقدم
فيهـا الخدمات.
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الفصــل الرابع:

التصــدي لحــاالت العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعي

يبني الجدول أدناه خدمات الدعم األسايس:

الخدمة

املنظمة

61

مساعدات القسائم الغذائية والتغذية

برنامـج الغـذاء العاملـي ٬مؤسسـة إنقـاذ الطفـل الدوليـة ٬مؤسسـة اإلغاثـة اإلنسـانية
( ٬)HRFاإلغاثـة اإلسلامية عبر العـامل ( ٬)IRWمؤسسـة إنقـاذ الطفـل األردنيـة ٬ميـد
إيـر ( ٬)Medairوكالـة التنميـة والتطوير التقنـي ( ٬)ACTEDالهيئـة الخريية األردنية
الهاشـمية ( ٬)JHCOالكاريتـاس ٬االتحـاد اللوثـري العاملـي ()LWF

املواد غري الغذائية

املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ( ،)UNHCRلجنـة اإلغاثـة
الدوليـة ،منظمـة كير الدوليـة

املساعدة النقدية

املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني،اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة ،منظمـة
كير الدوليـة ،هانديـكاب انرتناشـيونال

املهارات الحياتية والتدريب املهني
واملشاريع املولدة للدخل

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

التعليم

وزارة الرتبية والتعليم ٬مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية

التعليم غري الرسمي

كويستسكوب ،جمعية خوله بنت األزور

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

 4.8.1االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية (SEA

) من قبل موظفي األمم المتحدة وموظفين آخرين

تسرتشـد آليـات وإجـراءات اإلبلاغ بنشرة األمين العـام لألمـم املتحـدة حـول االسـتغالل واالعتـداء الجنسي 2003 ،ويتـم تطبيقهـا
ووفقـاً للقوانين الوطنيـة .ووفقـاً للنشرة ،فـإن مصطلـح “االسـتغالل الجنيس” يعني أي اسـتغالل فعلي أو محاولة اسـتغالل لحالة
ضعـف أو لتفـاوت يف النفـوذ أو للثقـة مـن أجـل تحقيـق مـآرب جنسـية ،مما يشـمل على سـبيل املثـال ال الحرص ،تحقيق كسـب
مـايل أو اجتامعـي أو سـيايس مـن وراء االسـتغالل الجنسي لطـرف آخـر وباملثـل ،فـإن مصطلح “اإلسـاءة الجنسـية” تعنـي التعدي
بالفعـل أو التهديـد بالتعـدي البـدين الـذي يحمـل طابعا جنسـياً ،سـواء باسـتعامل القـوة أو يف ظل ظـروف غري متكافئـة أو قرسية.
مبـا أن اإلبلاغ عـن االسـتغالل الجنسي واإلسـاءة الجنسـية إلزامـي ملوظفـي وكاالت األمـم املتحـدة أو املنظمات املمولة مـن قبلها٬
ينبغـي إعلام الناجين بأنـه سـيتم مشـاركة املعلومـات التـي يفصحون عنهـا من خلال أآلليات املناسـبة.
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وتشمل معايري منع االستغالل واإلساءة الجنسية ( )PSEAما ييل:
•يشـكل االسـتغالل الجنسي واإلسـاءة الجنسـية أفعال سـوء سـلوك خطيرة تتطلب اتخـاذ إجـراءات تأديبية ،مبا يف ذلـك الفصل
دون إنذار سـابق؛
•يحظر النشاط الجنيس مع األطفال وال يعترب التقدير الخاطئ لس ّن الطفل مقبول كدفاع؛
•يُحظـر تبـادل املـال أو العاملـة أو السـلع أو الخدمـات مقابـل الجنـس ،مبـا يف ذلـك الجامئـل الجنسـية أو غريهـا مـن أشـكال
أي تبـادل للمسـاعدة املسـتحقة للمسـتفيدين؛
السـلوك املهين أو غير اإلنسـاين أو االسـتغاليل .ويشـمل ذلـك ّ
•تسـتند العالقـات الجنسـية بين موظفـي األمـم املتحـدة أو العاملين يف املجـال اإلنسـاين والحـاالت على ديناميـات القـوى غري
املتكافئـة ،وتقـوض مصداقيـة ونزاهـة عمـل الوكالـة ويـوىص بقـوة بعدم تشـجيعها؛
يجـري حاليـاً تطويـر آليـات ملنـع االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية ( )PSEAيف األردن .ويف الوقـت الراهـن ،ينبغـي إبلاغ املفوضيـة
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين بجميع حـوادث االسـتغالل الجنيس واالعتـداء الجنيس التي تشـمل العاملين يف املجاالت
مفصل إلجراءات الوقاية واملسـاءلة كام وسـيتم مشـاركتها يف وقت قريب.
اإلنسـانية والعاملين مـن الالجئين .وسـيتم تطوير وصف ّ
ً
دونـات سـلوك خاصـة بهـا ،ولكـن يف الوقـت ذاتـه ،يتـم التعامل مع حاالت االسـتغالل واإلسـاءة الجنسـية وفقـا للقانـون الدويل.

4.8.2

الزواج المبكر

إن سـن الـزواج القانـوين يف األردن هـو الثامنـة عشر ٬ومـع ذلـك ٬فقـد يـأذن القايض الرشعـي بالزواج ملن تتراوح أعامرهـم بني 15
و  17سـنة رشيطـة أن يكـون العريـس قـادرا ً على دفـع النفقة واملهـر ٬وأن توافق العـروس عىل الـزواج ٬وأن يوافق املـوكل برعايتها
على ذلـك أيضـاً وأن يحـدد القـايض الرشعـي بـأن الزواج يصـب يف مصلحتهـا الفضىل .أمـا إذا كان العريـس دون سـن الثامنة عرش٬
يتعين الحصـول على موافقتـه وموافقـة العـروس وعلى موافقة املوكلين برعايتهام كما ينبغي للقـايض أن يحدد مـا إذا كان الزواج
62
يصـب يف مصلحتهما الفضىل.
وفقـاً للقانـون األردين ،ال يُسـمح بالـزواج ملـن هـم دون سـ ّن الخامسـة عشر إال يف حـاالت اسـتثنائهام جـدا ً وبعـد تقييـم معمـق
وشـامل للحالـة مـن قبـل املحكمـة 63:وتجـري حالياً نقاشـات بني مختلف السـلطات والجهـات الفاعلة اإلنسـانية ذات الصلة حول
كيفيـة مخاطبـة احتياجـات الحاميـة القانونيـة املتعلقة باألطفـال الحوامل أو اآلباء واألمهات من األطفال دون سـن الخامسـة عرش.
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قا� القضاة لملراجعة واملوافقة.
تقد� الطلب والو�ئق الدامعة لدا�ة ي
 oي
ينب� أن توفر احملمكة التوثيق املناسب حول التوصيات ي
لأ
لأ
بأ
ق
تقر� ا ردن الرابع والخ امس .لج نة حقوق الطفل .2011 ،تفيد املادة /35ب من قانون ا حوال الشخصية ر�  36لسنة � 2010نه “ال تي� ت
االس�ع
 .63اتفاقية حقوق الطفل:
لأ
ن
ف
ي ف
ين
الطرف� عند البدء ب�حلالة ”.
أ�بت الزوجة أو ي� حال اكنت حبىل أو إذا انطبقت ش�وط ا هلية للزواج عىل
إىل حاالت الزواج يغ� الصحيح ي� حال ج
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لـدى اسـتقبال أشـخاص معرضين لخطـر الـزواج املبكر ٬يتعني على مقدمي الخدمـات إتباع نفس إجـراءات إدارة الحالـة املطبقة يف
حـاالت العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي (أنظـر الفصل الثالـث) .وعالوة عىل ذلـك ٬يتعني على املنظامت املسـئولة ما ييل:
•تقديم املشورة للحاالت حول العواقب القانونية واالجتامعية والصحية للزواج املبكر؛
•إذا وافقت الحالة ،يتعني تقديم املشورة إىل أفراد األرسة املعنيني ملنع الزواج املبكر مع إيالء األولوية لسالمتهم؛
•يف الحاالت التي تتعلق بطالبي اللجوء السيايس ٬ينبغي اإلحالة إىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني؛
•ضامن اإلحاالت األخرى وفقاً لرغبات الحاالت؛
لدى استقبال حاالت زواج مبكر قد متت بالفعل ٬تصبح الخدمات التالية متاحة:
•تقديـم املسـاعدة القانونيـة والتمثيـل القانـوين للحصول عىل خدمة تسـجيل املواليد وإصدار شـهادات الزواج ٬وعنـد االقتضاء٬
تقديم املسـاعدة يف املسـائل الخاصة بقانون األرسة؛
•تقديم املشورة وخدمات الصحة اإلنجابية ٬مبا يف ذلك تنظيم األرسة؛
•املساعدة يف الحصول عىل التعليم والتدريب املهني واإلحالة؛
•تقديـم النصـح واملعلومـات بخصـوص الخدمـات النفسـية االجتامعيـة املتاحـة ٬مبـا يف ذلـك املسـاحات املخصصـة للنسـاء٬
وخدمـات اإلرشـاد ٬وإرشـاد األزواج ٬واملبـارشة باإلحالـة إذا وافقـت الحالـة.
يف الحـاالت التـي يتـم فيهـا اإلفصـاح عـن العنف أو غيره من املخـاوف املتعلقة بالحامية ،اتبـع نفس اإلجـراءات املطبقة يف حاالت
العنـف املبنـي عىل النـوع االجتامعي األخرى.
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التصــدي لمســائل حمايــة الطفــل

 5.1الخدمـات المتعلقة
بحمايـة الطفل

يوضـح هـذا القسـم الخطـوط العريضـة للخدمـات التـي تقدمهـا الجهـات املعنيـة بحاميـة الطفـل والحامية األوسـع نطاقـاً .وهذه
تشـمل املسـاحات الصديقـة لألطفـال ( ٬)CFSsوالخدمـات النفسـية االجتامعيـة املرتكـزة على املجتمـع ٬والخدمـات النفسـية
االجتامعيـة املتخصصـة ٬والخدمـات القانونيـة ٬وخدمات السلامة لألطفال الناجني مـن العنف ٬وخدمات عدالة األحداث ٬وتسـجيل
املواليـد .وينبغـي أن تكـون هـذه الخدمـات متاحـة لكافـة األطفـال بغـض النظـر عـن الجنـس أو العمـر أو الظروف.
ميكن الرجوع إىل خدمات إدارة حاالت حامية الطفل يف الفصل الثالث.

5.1.1

خدمات حماية الطفل المجتمعية والخدمات النفسية االجتماعية وخدمات الصحة النفسية

يغطـي هـذا القسـم ثالثة أشـكال رئيسـية من خدمات حاميـة الطفل املجتمعية والخدمات النفسـية االجتامعيـة .وتهدف خدمات
حاميـة الطفـل املجتمعيـة والخدمـات النفسـية االجتامعية إىل تعبئـة ودعم أفراد املجتمـع ٬وخاصة أعضاء مجتمـع الالجئني ٬لتوفري
حاميـة ودعم أفضـل لألطفال املتأثريـن بأزمة الالجئني.
ينبغـي لهـذه األنـواع مـن الخدمـات أن تكون متاحـة لكافة األطفـال املتأثرين باألزمة .ومع ذلـك ٬ميكن للناجني مـن األطفال الذين
يقعون بشـكل مبارش ضحايا للعنف ٬أو اإلسـاءة أو االسـتغالل أو االنفصال عن ذويهم االسـتفادة من هذه األنشـطة بشـكل خاص.
وينبغـي دمجهـم يف األنشـطة املنفـذة مـع غريهـم مـن األطفـال املتأثريـن باألزمـة بشـكل عـام لتجنـب الوصـم وتعزيـز االندمـاج
االجتامعـي .ويجـب تنفيـذ هـذه األنشـطة بطريقـة منسـقة من قبـل منظمات حامية الطفـل لضامن التغطيـة واملسـاواة يف فرص
الحصـول على هـذه الخدمـات لألطفـال الالجئني وأطفـال املجتمعـات امل ُضيفة ٬وتجنـب ازدواجيـة الخدمات املقدمـة وضامن نهج
منسـق بين مختلـف املنظمات يلبي املعايير الدولية ويراعـي السـياق/الثقافة املحلية.

 5.1.1.1اآلليات املجتمعية لحامية الطفل ()CBCPC
تعتبر اآلليـات املجتمعيـة لحاميـة الطفـل والتـي غالبـاً مـا يُطلـق عليهـا اسـم ’لجـان حاميـة الطفـل‘ شـبكات أو مجموعـات مـن
األفـراد تعمـل على مسـتوى املجتمـع املحلي بطريقـة منسـقة لتحقيـق أهـداف حاميـة الطفـل والتـي تتضمـن الهيـاكل املحليـة
والتقليديـة أو اإلجـراءات غير الرسـمية لتعزيـز أو دعـم رفـاه األطفـال .64ويقـع ضمـن مسـؤولية هـذه اللجـان مـا يلي:
•العمـل على الوقايـة مـن اإلسـاءة والعنف واالسـتغالل ضـد األطفال (أنظـر القسـم  2.5حول الوقايـة) ويتضمن ذلـك التعبئة
املجتمعيـة ورفـع مسـتوى الوعي وحشـد التأييد؛
•رفع مستوى الوعي والتقبل للخدمات القامئة املصممة لحامية الطفل وغريها من الخدمات يف املجتمعات؛
•تحديـد املسـائل الرئيسـية املتعلقـة بحاميـة الطفـل ٬وتعبئـة املجتمعـات وحشـد التأييـد مـع الجهـات الفاعلـة ذات الصلـة
ملخاطبـة مثـل هـذه القضايـا؛
•تحديـد حـاالت حاميـة الطفـل وتعبئـة املوارد املجتمعيـة واإلحالـة إىل مقدمي الخدمات الرسـميني ٬مبا يف ذلـك مديري حاالت
حاميـة الطفـل أو مقدمـي الخدمـات ذات الصلـة .وينبغـي تدريـب لجان حاميـة الطفل حول كيفيـة تحديد وإحالـة الحاالت
وفقـاً ملسـارات اإلحالـة املرفقـة (أنظر امللحق التاسـع عرش)؛
ينبغـي تنفيـذ هـذه اللجـان  /اآلليات متشـياً مع"املعيار السـادس عشر" :اآلليات املجتمعيـة للحد األدىن من معايير حامية الطفل
يف مجـال العمـل اإلنسـاين ٬والشروط املرجعية ( )TORاملشتركة بني الوكاالت للجان حاميـة الطفل يف األردن.
ف لأ
لأ
معاي� محاية الطفل ي� ا وضاع إالنسانية .مج موعة معل محاية الطفل ،2012 ،صفحة 143
 .64احلد ا ند� من ي
62

إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

 5.1.1.2املساحات الصديقة للطفل
تعتبر املسـاحات الصديقـة للطفـل مسـاحات آمنـة حيـث تُنشـئ املجتمعات بيئـات تتسـم بالرعاية يسـتطيع األطفال مـن خاللها
مامرسـة اللعـب الحـر واملنظـم والتمتـع باألنشـطة الرتفيهيـة والتعليميـة ٬كما وتعتبر اسـتجابة هامـة يف حامية الطفـل تهدف إىل
مسـاعدة األطفـال الذيـن تعرضـوا للعنـف والنزوح عىل اسـتعادة إحساسـهم بالحياة الطبيعيـة .وينبغي تنفيذ املسـاحات الصديقة
للطفـل مبـا يتماىش مـع املبـادئ التوجيهيـة للمسـاحات الصديقـة لألطفـال يف حـاالت الطـوارئ 65ومـع املعيـار السـابع عشر:
املسـاحات الصديقـة للطفـل املـدرج يف الحـد األدىن مـن معايير حاميـة الطفـل يف حـاالت الطـوارئ )CPiE( 66مبـا يف ذلك:
•أن تكـون متاحـة لجميـع األطفـال الذيـن تضرروا من األزمة مبا فيهـم األطفال الذين تعرضوا بشـكل مبارش للعنـف و /أو الذي
يعيشـون يف املخيامت أو يف املجتمع؛
ً
•توفري أنشطة مالمئة لسن وجنس األطفال األصغر سنا ( 12-6سنة) ٬وكذلك للمراهقني ( 18-13سنة)؛
•ضامن مشاركة وملكية املجتمع املحيل واألطفال ٬مبا يف ذلك إرشاك أفراد األرسة يف دعم أطفالهم؛
•توفير مجموعـة مـن الخدمـات ٬مبـا يف ذلـك الخدمـات النفسـية االجتامعيـة والتعليـم غير الرسـمي والخدمـات الرتفيهيـة
وجلسـات املهـارات الحياتيـة لألطفـال إضافة إىل أنشـطة رفع مسـتوى الوعي لدى اآلبـاء /املوكلني برعاية الطفـل وأفراد األرسة
حـول كيفيـة تقديـم الدعـم والرعايـة ألبنائهـم يف الحـاالت الصعبة؛
•توفري بيئة آمنة وداعمة ومحفزة لألطفال؛
•ضامن شمول املساحات الصديقة للطفل لكافة األطفال مبن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة ٬وتقديم األنشطة املتكاملة.
•إرشاك األشخاص األكرب سناً واألشخاص من ذوي اإلعاقات كمتطوعني يف أنشطة املساحات الصديقة للطفل؛
•تحديـد األطفـال املحتاجين إىل الحاميـة وإحالتهـم حيثام تقيض الضرورة (أنظر امللحق التاسـع عرش :مسـارات اإلحالة لحاالت
حامية الطفل).

 5.1.1.3أنواع أخرى من األنشطة النفسية االجتامعية املرتكزة عىل املجتمع
ينبغـي للعاملين الفاعلين يف مجـال حاميـة الطفـل ضمان تقديـم الدعم النفسي االجتامعي املناسـب لألطفـال يف حينـه مبن فيهم
األطفـال ذوي اإلعاقـة ٬والتأكـد مـن إدمـاج هـذه العمليـة يف التدخالت الخاصة مبسـائل حاميـة الطفل:
•تنسـيق خدمـات الصحـة النفسـية وخدمـات الدعـم النفسي االجتامعـي بنـاء على منـوذج التدخـل الهرمـي للجنـة الدامئـة
املشتركة بين املنظمات ٬ابتـداء مـن التدخلات التـي تعـود بالفائـدة عىل جميـع أفـراد املجتمع املتضرر إىل الخدمـات األكرث
67
تخصصـاً يف مجـال الصحـة النفسـية إضافـة إىل قطاعـات أخـرى كالتعليـم والرعايـة الصحيـة.
•تدريب موظفي حامية الطفل حول تأثريات العنف والنزوح عىل الرفاه النفيس االجتامعي لكل من األطفال والبالغني؛
•تقديم خدمات حامية الطفل بأسلوب يساعد عىل الشفاء الذايت؛
68
•تقديم الدعم العاطفي األسايس غري اإلقحامي لألطفال وأرسهم من خالل أساليب مثل اإلسعافات النفسية األولية ()PFA؛
•احترام مبـادئ “عـدم اإلرضار” وذلـك بتجنـب الضغـط عىل األطفـال واملوكلين برعايتهم ملشـاركة تجاربهم الشـخصية بدرجة
أكبر مما قـد يفصحون عنه يف األوضـاع الطبيعية ٬وتجنب اسـتخدام املصطلحات اإلكلينيكية يف وصـف ردود األفعال الطبيعية
لألطفـال (مثل الصدمة النفسـية ٬الخ)؛
69
•إرشاك املجتمع املتأثر يف تخطيط وتنفيذ األنشطة الخاصة بحامية الطفل واألنشطة النفسية االجتامعية ،
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•تحديـد األطفـال واألرس الذيـن يعانـون مـن الضيـق الشـديد الـذي يضعف مـن أدائهـم وتحديد مـن يعانون مـن االضطرابات
النفسـية وإحالتهـم إىل خدمـات الصحـة النفسـية (أنظر القسـم  4.2.2حـول الصحة).
إضافـة إىل ذلـك ٬ينبغـي على كل مـن العاملين الفاعلين يف مجـاالت حاميـة الطفـل والصحـة النفسـية االجتامعيـة ضمان وصـول
األطفـال املترضريـن جـراء العنـف والنزوح إىل النشـاطات النفسـية واالجتامعيـة املنظمة واملنفـذة داخل وبواسـطة املجتمع لدعم
رفـاه األطفـال النفسي االجتامعـي 70٬ويتضمن ذلك:
•جلسات منظمة حول مرونة األطفال واملهارات الحياتية للمساعدة يف بناء مهارات التأقلم لديهم؛
•توعية املوكلني برعاية الطفل لتمكينهم وأفراد املجتمع املحيل من دعم ورعاية أطفالهم بشكل أفضل؛
•تنفيذ أنشطة “نظري لنظري” وبرنامج إرشاد اليافعني؛
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دعم املشاركة يف األنشطة الرتفيهية والرياضية والثقافية واملدنية املخصصة لألطفال؛
•تنفيـذ أنشـطة الدعـم االجتامعـي املرتكـزة على املجتمـع للموكلين برعاية الطفـل (عىل سـبيل املثـال ٬املجموعات النسـائية٬
واسـتئناف األنشـطة الدينيـة) لتعزيـز رفاههـم وراحتهـم مما سـينعكس بشـكل مبارش وإيجـايب عىل حاميـة األطفـال ورفاههم؛
72
دمج هذه األنشطة ضمن برامج وأنشطة حامية الطفل بدالً من إنشاء خدمات نفسية اجتامعية مستقلة بحد ذاتها.

 5.1.1.4الخدمات النفسية االجتامعية املتخصصة غري املركزة
يعتبر األطفـال الذيـن تعرضـوا للعنف واإلسـاءة واالسـتغالل باإلضافـة إىل االنفصال عن أرسهم أكرث عرضة لخطر املشـاكل النفسـية
واالجتامعيـة .وعلى الرغـم مـن تعـايف معظم األطفال عنـد تلقيهم للدعم من أرسهـم وأصدقائهم ٬إال أ ّن بعـض األطفال و /أو األرس
تتكـون لديهـم مشـاكل انفعاليـة أو سـلوكية أو اجتامعية تتطلب خدمات مهنية مثل اإلرشـاد أو إدارة الحـاالت .وينبغي أن تتضمن
خدمـات حاميـة الطفـل مثـل هـذه الخدمات يف برامجهـا أو اإلحالة إليها .وتشـمل هـذه الخدمات ما ييل:
•خدمات إدارة الحاالت (أنظر الفصل الثالث)؛
•اإلرشاد الفردي ٬وإرشاد األزواج ٬واإلرشاد األرسي؛
•اإلرشاد الجمعي؛
•مجموعات الدعم.
ينبغـي تقديـم الخدمـات املذكـورة أعلاه بطريقـة تحافـظ على الرسيّة ومتكـن األطفال واملوكلين برعايتهم من مامرسـة السـيطرة
واختيـار شـكل الدعـم الـذي يرغبـون بتلقيـه .هـذا وينبغـي دمجهـم يف أنظمـة أوسـع للوصـول إىل العديـد مـن األشـخاص وزيادة
االسـتمرارية والتخفيـف مـن الوصـم مبـا يتامىش مـع املبـادئ التوجيهية للصحة النفسـية والدعم النفسي االجتامعي للجنـة الدامئة
املشتركة بين املنظمات .يجـب أيضـاً توفير الخدمـات لجميـع األطفال املحتاجين ٬مبا يف ذلـك الضحايـا املبارشين للعنف واإلسـاءة
واالستغالل.

 5.1.1.5خدمات الصحة النفسية
ينبغـي إحالـة األطفـال الذيـن يعانـون مـن مـرض نفسي أو مـن درجـات مـن الضيـق النفسي الـذي ينتـج عنـه ضعـف األداء إىل
أي مـن مقدمـي خدمات حاميـة الطفل العامة الذين ال يسـتطيعون الجزم مبـا إذا كان الطفل
خدمـات الصحـة النفسـية .وبإمـكان ّ
بحاجـة إىل خدمـات الصحـة النفسـية أم ال إحالتـه أوالً إىل مديـري حـاالت حاميـة الطفـل و /أو خدمـات اإلرشـاد الذيـن بدورهـم
ميكنهـم إجـراء التقييـم وتحديـد نـوع الخدمـة النفسـية االجتامعيـة  /خدمات الصحـة النفسـية الالزمة.
يوضح الجدول مقدمي الخدمات املجتمعية يف مجال حامية الطفل والدعم النفيس االجتامعي والصحة النفسية:
الثا� من اهلرم " -دمع املج تمع والأرسة" – ف� املبادئ التوج�ية للجنة ئ
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

املنظمة

الخدمة
لجان حامية الطفل

مؤسسـة إنقـاذ الطفـل الدولية ،اليونيسـيف ،مؤسسـة إنقاذ الطفـل الدولية،
اليونيسـيف ،منظمـة أرض البشر ،مرييس كور

املساحات الصديقة للطفل ،والخدمات
النفسية االجتامعية لألطفال املرتكزة عىل
73
املجتمع  /خدمات حامية الطفل

مؤسسـة إنقـاذ الطفـل الدوليـة ،مؤسسـة إنقـاذ الطفـل األردنية ،منظمـة أرض
البشر ،الهيئـة الطبيـة الدوليـة ،جمعيـة املركـز اإلسلامي الخريية ،اتحـاد املرأة
األردنيـة ،مؤسسـة نهـر األردن ،الهلال األحمـر األردين ( ،)JRCميريس كـور،
املنظمـة الدوليـة لإلغاثـة والتنميـة ( ،)IRDمركـز التوعيـة واإلرشـاد األرسي٬
مؤسسـة نـور الحسين ٬معهـد امللكـة زيـن الشرف للتنمية ٬كير انرتناشـيونال٬
مركـز األمرية بسـمة ٬أن بونت بري ٬انرتسـوس ٬الهيئة الطبيـة الدولية ٬مرييس كور

خدمات اإلرشاد /مجموعات الدعم

74

خدمات الصحة النفسية اإلكلينيكية

5.1.2

اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة ،مركز والتوعية واإلرشـاد األرسي ،مؤسسـة نهر األردن،
الهلال األحمـر األردين ،مؤسسـة نور الحسين ،منظمـة ضحايا التعذيـب ،إدارة
حاميـة األرسة ،معهـد امللكـة زيـن الشرف للتنميـة ( ،)Zenidهيئـة الخدمـة
اليسـوعية لالجئني ،الهيئة الطبية الدولية ،هانديكاب انرتناشـيونال ٬مرييس كور
الهيئـة الطبيـة الدوليـة ،منظمـة ضحايـا التعذيـب ،وزارة الصحـة  /منظمـة
الصحـة العاملية

الخدمات األمنية والقانونية والشرطية والقضائية لألطفال الناجين من العنف واإلهمال

يصـف هـذا القسـم الخدمـات املقدمـة لألطفـال الناجين مـن العنـف واإلهمال لضمان سلامتهم وإمكانيـة وصولهـم للعدالـة
(أنظـر التصـدي للعنـف املبنـي على النـوع االجتامعي أعلاه) .ويشـمل ذلك الرشطـة والخدمـات القانونيـة والقضائيـة والخدمات
االجتامعيـة فضلاً عـن مراكـز إيـواء األطفـال الناجني مـن العنـف أو اإلهامل .فالخدمـات املقدمة متاحـة لجميع األطفـال املعرضني
لخطـر العنـف .كما ميكـن لألطفـال الذيـن تعرضوا للعنـف أو اإلهامل من قبـل أفراد األرسة (كام هـو معرف يف قانـون الحامية من
العنـف األرسي وقانـون األحـداث ٬أنظـر الفصـل األول) أو العنف الجنيس أو االعتداء الجسـدي (كام هو محـدد يف قانون العقوبات
– أنظـر الفصـل األول) االسـتفادة مـن خدمـات الرشطة والخدمـات القانونيـة والقضائية.

 5.1.2.1خدمات األم ن لحاالت حامية الطفل
يتعين على الجهـات اإلنسـانية واألمنيـة الفاعلـة اتخـاذ الخطـوات للتصـدي للتهديـدات املوجهـة ضـد أمـن األطفـال بشـكل عـام.
ويجـب أيضـاً التأكـد مـن توفير الخدمـات لـكل طفـل معـرض ملزيـد مـن مخاطـر العنـف وذلـك حفاظـاً على سلامتهم .وتشـمل
الجهـات املعنيـة بتقديم الخدمات األمنية كل من مديرية الرشطة العاملة يف املخيامت ٬ورشطة الحـدود ٬وإدارة حامية األرسة واملحافظني.
تشمل إجراءات التصدي للتهديدات األمنية ضد األطفال بشكل عام ما ييل:
•الحفـاظ على التواجـد األمنـي الـكايف يف املخيمات واملجتمعـات ذات الرتكيـز العـايل مـن الالجئين ٬وضمان وجـود دوريـات
للرشطـة يف املناطـق التـي يكـون فيهـا األطفـال معرضين للخطـر بشـكل خـاص؛
•ضمان توفير التدريـب الـكايف ملوظفـي األمـن ٬مبـا يف ذلـك دوريـات الحـدود ٬واألمـن يف املخيمات ٬حـول مسـائل الالجئين
والعنـف واالسـتغالل واإلسـاءة ضـد األطفـال؛
ف
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الفصــل الخامس:

التصــدي لمســائل حمايــة الطفــل

•زيـادة الوعـي حـول مسـائل األطفـال والالجئين واملجتمعـات امل ُضيفـة وآليـات إبلاغ الرشطـة و/أو املفوضيـة السـامية لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئين عـن حـاالت العنـف ضـد األطفال؛
•إرشاك إدارة حاميـة األرسة والجهـات الفاعلـة األخـرى يف رصـد العنـف واإلسـاءة واالسـتغالل املوجـه ضد األطفـال ٬والعمل مع
الجهـات األمنيـة لتطوير إجـراءات للتصدي ألشـكال العنف الشـائعة؛
•الربـط على املسـتوى املحلي بين آليـات حاميـة الطفـل املرتكـزة على املجتمـع ومقدمي خدمـات حاميـة الطفـل والرشطة /
إدارة حاميـة األرسة لرصـد التهديـدات األمنيـة الشـائعة ضـد األطفـال يف أماكـن محـددة وتطويـر إجـراءات مشتركة للتصـدي لها؛
•التأكـد مـن حصـول املوظفين العاملين يف مراكـز اإليـواء على املعلومـات الكافيـة والتدريبـات املناسـبة حـول مسـائل حامية
الطفـل ٬مبـا يف ذلـك األطفـال غير املصحوبين واملنفصلين عـن ذويهـم ٬واالسـتغالل الجنسي واإلسـاءة الجنسـية ٬واسـتغالل
أي سياسـة أخرى تغطي حاميـة الطفل وأنهم
األطفـال يف العمـل ٬والتأكـد مـن أنهـم قـد وقعوا على مدونة قواعد السـلوك أو ّ
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قـد تلقـوا التدريبـات الالزمـة حولها.
تشمل اإلجراءات املتعلقة باألطفال الناجني من العنف أو املعرضني لخطره ما ييل:
•يتعين على مقدمـي الخدمات العامـة ممن يحددون األطفال الناجني مـن العنف أو املعرضني لخطر العنـف تقديم املعلومات
لألطفـال واملوكلين برعايتهم حول مديري حاالت حاميـة الطفل وإدارة حامية األرسة؛
•يتعين على مديـري حـاالت حاميـة الطفل الذيـن يتعاملون مع حـاالت العنف ضد األطفال تقييم سلامة الطفـل .ويف الحاالت
التـي تكـون فيهـا سلامة الطفـل معرضـة للخطر ٬ينبغي وضـع خطة لسلامة الطفل بالتشـاور معه ومـع املوكلين برعايته ٬إذا
كان ذلك مناسـباً؛
•وقـد تتضمـن خطـة السلامة اإلجـراءات التـي ميكـن اتخاذهـا مـن قبـل الطفـل و/أو املـوكل برعايتـه ٬والعمـل مـع أشـخاص
آخريـن معروفين لألرسة/الطفـل لضمان سلامتهم ٬وإرشاك لجـان /شـبكات حاميـة الطفـل ٬وإبلاغ إدارة حاميـة األرسة (أنظر
تفاصيـل إجـراءات إدارة حاميـة األرسة أدنـاه) ٬وإبلاغ األمـن العـام (يف حالـة االعتـداء الجسـدي على الطفـل من قبل شـخص
مـن خـارج نطـاق األرسة) ٬ووضـع الطفـل مـع أرسة أخـرى أو يف موقـع آخـر ٬أو وضـع الطفـل يف مركـز إيـواء بشـكل مؤقـت؛
•يف مخيـم الزعتري ٬ميكـن إبلاغ الـدرك املسـئولني عـن أمـن املخيـم باملسـائل األمنيـة املتعلقـة باألطفـال (غير حـاالت العنف
األرسي أو الجنسي)؛
ويف الحـاالت التـي تتطلـب إقصـاء األطفـال عـن أرسهم بسـبب اإلهامل و /أو ألسـباب أمنية يتـم ذلك فقط من خلال إدارة حامية
األرسة .ويف حـاالت طالبـي اللجـوء والالجئين ينبغـي أن تتبـع الحالـة إجراءات تحديـد املصلحة الفضلى (أنظر أدنـاه) .وعند إبعاد
الطفـل عـن أرستـه للحفـاظ على سلامته ٬يجـب وضعه مع أحـد أفـراد العائلـة إذا كان بإمكانهـم توفير الرعاية والدعم لـه .متتلك
إدارة حاميـة األرسة الصالحيـة يف وضـع الطفـل مـع فـرد آخر من أفـراد األرسة أو يف مأوى بنـاءا ً عىل أمر قضايئ مـن قايض األحداث.
ويف بعـض الحـاالت قـد تقـوم إدارة حاميـة األرسة واملفوضيـة السـامية لشـؤون الالجئني أيضـاً بوضع الطفـل مع أفـراد أرسة آخرين
أو يف مـأوى بنـاءا ً على توصيـات لجنـة تحديد املصلحـة الفضىل .وتؤخـذ آراء الطفل يف االعتبار عنـد اتخاذ القـرارات املتعلقة بنقله
للعيـش مـع أحـد أفـراد األرسة حسـب العمـر واملرحلـة النامئية للطفـل .أما إذا دعـت الحاجة إىل نقـل الطفل من ترتيبـات الرعاية
الحاليـة ووضعـه يف مـأوى أو مـع أرسة حاضنـة ٬يتوجـب يف مثـل هـذه الحالـة الحصـول على موافقـة قـايض األحـداث .كما ميكـن
للمكلفين بحضانـة الطفـل بشـكل احتياطـي توفير إقامـة آمنة يف املسـتقبل طاملـا تلقوا التدريبـات الالزمـة .وملزيد مـن التفاصيل٬
ميكـن االطلاع على إجـراءات العمـل املوحـدة لألطفـال غير املصحوبين واملنفصلين عـن ذويهـم ( .)UASC SOPsوأمـا بالنسـبة
إلحالـة األطفـال إىل مراكـز اإليـواء ٬فينبغـي أن يكـون ذلك ملاذا ً أخري وإجـراءا ً مؤقتاً.
بالنسـبة لألطفـال طالبـي اللجـوء أو األطفـال الالجئين ينبغـي أن تتم اإلحالة من خالل املفوضية السـامية لشـؤون الالجئين  /إدارة
حاميـة األرسة ويتطلـب األمـر تطبيـق إجـراءات تحديد املصلحـة الفضىل (أنظـر القسـم  3.3.8عملية تحديد املصلحـة الفضىل).
ف لأ
لأ
معاي� محاية الطفل ي� ا وضاع إالنسانية .مج موعة معل محاية الطفل2012 ،
 .75احلد ا ند� من ي
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•تقـدم دار األمـان التابعـة ملؤسسـة نهـر األردن الرعايـة املؤقتـة لألطفـال الذيـن تعرضـوا لإلسـاءة أو اإلهمال ٬حيـث توفـر
الخدمـات لألطفـال الذكـور لغايـة سـن الثانيـة عشر واإلنـاث لغاية سـن الثالثـة عرش .ويتـم إدخـال األطفـال إىل دار األمان أو
أحـد مراكـز اإليـواء التابعـة لـوزارة التنميـة االجتامعيـة مـن خلال إدارة حاميـة األرسة بعد موافقـة قايض األحـداث وبناء عىل
تقريـر مراقبة السـلوك.
•ميكـن إحالـة الفتيـات املراهقـات اللـوايت تعرضن لإلسـاءة أو اإلهامل واللوايت تتراوح أعامرهن بني الرابعة عرش والسـابعة عرش
إىل دار الوفـاق ٬حيـث يـدار هـذا املـأوى مـن قبـل وزارة التنميـة االجتامعية ٬ولكـن ينبغي أن تتـم اإلحالة إليه مـن قبل إدارة
حاميـة األرسة بالتعـاون مـع وزارة التنمية االجتامعية.
•يوجـد لـدى وزارة التنميـة االجتامعيـة أربعـة دور إيـواء لرعايـة وحاميـة األطفـال الذكـور (مؤسسـة الحسين االجتامعيـة مـن
عمـر يـوم إىل سـن العـارشة يف عمان ٬ودار الحنـان يف اربـد مـن يـوم إىل عشر سـنوات ٬ودار رعايـة األطفال شـفا بـدران وهو
لألطفـال الذيـن تتراوح أعامرهـم بين الخامسـة عرش والثامنة عشر ٬وأخريا ً دار رعايـة األطفال يف عامن لألطفـال الذين ترتاوح
أعامرهـم مـن سـن العـارشة حتـى الرابعة عشر) .وتقبل أيضـاً مراكز اإليـواء التابعة لـوزارة التنميـة االجتامعيـة األوالد الناجني
مـن العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي .يجـب أن تتـم اإلحـاالت كذلـك مـن قبـل إدارة حاميـة األرسة بعـد موافقـة قايض
األحـداث وبنـاء عىل تقريـر مراقبة السـلوك.
•توفـر مراكـز اإليـواء خدمـات متكاملـة لألطفـال ٬مبا يف ذلك التعليـم والدعم النفيس والخدمـات الطبية كام أنها تسـهل زيارات
أفـراد األرسة كلام أمكن؛
•تقـع على عاتـق املحافظين املسـئولية الرئيسـية فيما يتعلـق بكافـة املسـائل األمنيـة يف محافظـات كل منهـم .ولهذا السـبب٬
ميكـن إحالـة حـاالت العنـف ضـد األطفـال التي تنطوي عىل مسـائل أمنية أوسـع نطاقـاً مثل النزاعـات بني العشـائر /األرس ٬أو
جرائـم الشرف إىل املحافـظ .إضافـة إىل ذلـك ٬قـد يختـار املوكلـون برعايـة الطفـل ٬يف بعض الحـاالت ٬اإلحالـة إىل املحافظ من
قبـل إدارة حاميـة األرسة (أنظـر أدناه).

 5.1.2.2إجراءات الرشطة لحاالت حامية الطفل
تتـوىل إدارة حاميـة األرسة التعامـل مـع حـاالت العنـف األرسي واإلهمال واإلسـاءة الجنسـية ضـد األطفـال التـي تحـدث يف األردن.
لـدى إدارة حاميـة األرسة أقسـام منتشرة يف كافـة أرجـاء اململكة ٬يف الشمال والجنوب وعامن (أنظر امللحق التاسـع عرش ملسـارات
اإلحالـة لحـاالت حاميـة الطفـل) .ميكـن إحالـة حـاالت العنـف األرسي واإلهامل واإلسـاءة الجنسـية إىل إدارة حاميـة األرسة من قبل
موظفـي املؤسسـات الحكوميـة ووكاالت األمـم املتحـدة واملنظمات غير الحكوميـة الوطنيـة والدوليـة وذلـك عند موافقـة الطفل/
املـوكل برعايتـه ومبـا يصب يف مصلحـة الطفل الفضلى (أنظر القسـم .)3.2.4
وبالنسـبة للحـاالت التـي تشـمل طالبـي اللجـوء أو الالجئني ٬ميكـن للطفل أو املـوكل برعايته إبلاغ إدارة حاميـة األرسة مبارشة ٬ويف
هـذه الحالـة تقـوم إدارة حاميـة األرسة بإعلام املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني بالحالـة إذا وافـق الناجي/املوكل
برعايته.
أمـا بالنسـبة للمنظمات غير الحكوميـة ومنظمات املجتمـع املحلي ٬يـوىص بإحالـة الالجئين إىل إدارة حاميـة األرسة مـن خلال
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين كلما أمكـن وعند الحصول على موافقـة الالجئني الناجين .ويف الحـاالت التي
قـد تتطلـب فصـل الطفـل الالجئ عـن الوالدين أو مقدمي الرعايـة لغايات حاميته ٬تقوم املفوضية السـامية لشـؤون الالجئني بعقد
اجتماع لجنـة تحديـد املصلحـة الفضلى وإحالـة الحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة إن كان ذلك مناسـباً.
يتـم التعامـل مـع حـاالت االعتـداء الجسـدي ضـد األطفـال املرتكـب مـن قبـل أشـخاص مـن خـارج نطـاق األرسة من خلال املراكز
األمنيـة وإدارة رشطـة األحداث.
تقـدم إدارة حاميـة األرسة خدمـات طبيـة وقانونيـة ونفسـية اجتامعيـة متكاملـة لألطفـال الناجين مـن العنف وأرسهم على النحو
التـايل (أنظـر أيضـاً القسـم  4.1.5أعاله):
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التصــدي لمســائل حمايــة الطفــل

•يأخذ موظف االستقبال املعلومات األساسية حول الحالة ٬مبا يف ذلك املعلومات الدميغرافية وتلك املتعلقة بنوع العنف؛
•يُحال األطفال الذين يحتاجون إىل عالج طبي فوري إىل الخدمات الطبية قبل مقابلتهم؛
•ت ُجـري إدارة حاميـة األرسة تحقيقـاً ٬مبـا يف ذلـك املقابلات مـع الطفـل وأفـراد األرسة وغريهـم من الشـهود واملعتـدي املزعوم٬
عندمـا يكـون ذلـك مناسـباً .وتكـون املقابلات صديقـة للطفـل تأخذ يف االعتبار سـن ومسـتوى نضـج الطفل ٬كام يتم تسـجيل
املقابلات مـع األطفـال الناجين مـن العنف على رشيط فيديـو إن اقتضـت الحاجة؛
•يتـم التعامـل مـع كافـة الحـاالت بشـكل رسي وتؤخـذ املوافقـة املسـتنرية من املـوكل برعايـة الطفـل عندما عندمـا يصب مثل
هـذا األمـر يف مصلحـة الطفـل الفضىل؛
•يُحال األطفال ٬وعند اللزوم املعتدي املزعوم ٬إىل الطب الرشعي لجمع األدلة؛
ً
•ميكـن للباحثين االجتامعيين إجـراء زيـارة  /دراسـة اجتامعيـة للأرسة وميكنهـم أيضـا توفير الخدمـات النفسـية االجتامعيـة
والوسـاطة األرسيـة لـكل مـن الطفـل واألرسة حسـب الحالـة؛
•ميكن إلدارة حامية األرسة إحالة الحالة إىل املحافظ لتوقيع املعتدي عىل تعهد بعدم إيذاء الطفل؛
•ميكـن إلدارة حاميـة األرسة إبعـاد الطفـل عـن األرسة ووضعـه يف الرعايـة البديلـة عنـد الضرورة للحفـاظ عىل سلامته كام هو
موضـح أعلاه .وينبغـي أن يتـم ذلـك بأمـر مـن املحكمـة مـن قبـل قـايض األحـداث إال أنـه يتـم يف بعـض األحيـان بنـاءا ً على
توصيـات الباحـث االجتامعي؛
•تتواصل إدارة حامية األرسة مع القسم األمني املعني لتوقيف أو استجواب أو اعتقال املعتدين املزعومني؛
•ميكـن إلدارة حاميـة األرسة إحالـة الحالـة إىل القضـاء عنـد الحاجة (أنظر أدناه ملزيـد من املعلومات حول كيفيـة إحالة الحاالت
إىل القضاء).
•بالنسـبة لألطفـال دون سـن السادسـة عشر ٬يكـون لوالـد الطفـل أو الـويص عليـه الحـق يف اتخـاذ القـرار بتوجيـه االتهام ضد
املعتـدي أم ال .أمـا بالنسـبة لألطفـال الذيـن تزيـد أعامرهـم عـن السادسـة عشر ٬فيمكنهـم أيضاً توجيـه االتهام ضـد املعتدي
وفقـاً لقانـون أصـول املحاكمات الجزائيـة (لحـاالت العنـف الجنسي و/أو االعتداء الجسـدي).
•تقـوم إدارة حاميـة األرسة مبتابعـة األمـور املتعلقـة بسلامة ورفـاه الطفـل وضمان إمكانيـة الوصـول إىل خدمـات الرعايـة
االجتامعيـة والخدمـات الطبيـة والطـب الرشعـي والخدمـات النفسـية.
االعتداء الجسدي أو الجنيس (جناية) املرتكب ضد األطفال:
•ميكـن للناجين أو املوكلين برعايتهـم ٬يف الحـاالت الجنائيـة ٬أن يقـرروا ما إذا كانـوا يرغبون يف تقديم شـكوى أم ال ضد املعتدي
املزعـوم .فـإن تقدموا بالشـكوى ٬يتم إتباع اإلجـراءات القضائيـة املبينة أدناه؛
•وإن مل يرغبـوا يف رفـع شـكوى ٬تقـوم إدارة حاميـة األرسة بإحالـة الحالـة إىل املدعي العـام الذي يقرر بدوره ما إذا كان سـيحيل
الحالـة إىل إجـراءات املحكمـة أم ال .وميكـن اسـتخدام اإلفـادة  /املقابلة املسـجلة من قبل املدعي العـام يف القضية؛
•وهكـذا ٬تُحـال جميـع حـاالت االعتـداء الجسـدي األرسي ضـد األطفـال واالعتـداءات الجنسـية ضـد األطفـال إىل املدعـي العام
مـن قبـل إدارة حاميـة األرسة؛
العنف الجسدي ضد األطفال واملرتكب من قبل أحد أفراد األرسة الذي يصنف كجنحة:
•إذا أفـاد تقريـر الطـب الرشعـي بـأن الطفل قـد تعرض لعنف أسـفر عن كدمـات أو إصابات ٬تقـوم إدارة حاميـة األرسة بإحالة
الحالـة إىل املدعـي العـام ٬بصرف النظر عن رغبـات الطفل /املـوكل برعايته.
أي كدمـات أو إصابـات ٬عندهـا يُعطـى املـوكل برعايـة الطفـل (إذا مل يكن
•إذا أشـار تقريـر الطـب الرشعـي إىل عـدم وجـود ّ
هـو الطـرف املسيء) الخيـار بــ أ) اإلحالـة إىل الباحـث االجتامعي للوسـاطة األرسية؛ ب) اإلحالـة إىل املحافـظ لتوقيع املعتدي
على تعهـد بعـدم اإلسـاءة إىل الطفـل مجـددا ً؛ ج) توجيـه االتهـام ضـد املعتدي املزعـوم .تؤخـذ آراء الطفل يف االعتبـار يف كافة
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القـرارات املتعلقـة بحالتـه ويتـم الحصـول عىل املوافقة املسـتنرية من املوكل برعايـة الطفل  /الويص  .وعندمـا ال تتوفر موافقة
الشـخص املـوكل برعايـة الطفـل  /الـويص ٬يسـتطيع الباحـث االجتامعـي التابـع لـوزارة التنميـة االجتامعيـة إعطـاء املوافقـة
بالنيابـة عـن الطفل.

 5.1.2.3اإلجراءات القضائية لحاالت حامية الطفل
ت ُحـال حـاالت العنـف ضـد األطفـال إىل املحكمـة املختصـة التـي تتعامـل مـع اإلجـراءات الجنائيـة .تتـم إحالـة حـاالت العنف ضد
األطفـال إىل املحكمـة املختصـة والتـي تنعقـد بصفتهـا محكمـة أحـداث حيـث تطبق اإلجـراءات الخاصـة باألحداث مبـا يتوافق مع
قانـون األحـداث .وهـذا يشـمل األطفـال الذين ينبغي إقصائهم عن أرسهم بسـبب العنف أو اإلسـاءة أو اإلهمال أو األطفال الذين
يحتاجـون للرعايـة البديلـة خـارج إطـار أرسهـم املمتدة (سـواء كان ذلـك يف مراكز اإليـواء أو لـدى األرس الحاضنة).
وتشمل اإلجراءات الخاصة الصديقة للطفل:
•إمكانية تسجيل املقابالت مع األطفال يف إدارة حامية األرسة التي تستخدم كدليل يف املحكمة ؛
•إجراء جلسات االستامع لألطفال يف غرف خاصة مع ضامن الخصوصية يف جميع األوقات؛
•التشاور مع الطفل فيام يتعلق بخيار العدالة القانونية وتوعيته بشأن الخدمات املتاحة وحدودها؛
•أخـذ حقـوق الطفـل واحتياجاتـه وآرائـه ومشـاعره بعين االعتبـار وبـذل كل الجهـود لتمكين الطفـل مـن التعبير عـن نفسـه
واملشـاركة يف عمليـة صنـع القـرار؛
ت ُعنـى املحكمـة الرشعيـة بكافـة أحكام قانـون األحوال الشـخصية املتعلقة بحاالت حامية الطفـل مبا ذلك الرعايـة والطالق واملرياث
والوصايـة .واملحكمـة الرشعيـة مسـئولة كذلـك عـن توفير حـق الوصايـة للأرس الحاضنـة أو ألفـراد األرسة الذيـن يقدمـون الرعايـة
لألطفـال املنفصلني عـن ذويهم.

 5.1.2.4املساعدة القانونية يف حاالت العنف ضد األطفال
تتوفـر املسـاعدة القانونيـة يف حـاالت حاميـة الطفـل عندمـا :يرغـب الطفـل  /املـوكل برعايتـه يف مقاضـاة املعتـدي أو عندما تحال
القضيـة إىل املحكمـة مبوجـب قـرار املدعـي العـام؛ يف الحـاالت املتعلقـة باألحـوال الشـخصية (الوصايـة ،الطلاق ،الـخ)؛ أو يف حالة
األرس الحاضنـة أو رعايـة أحـد أفـراد األرسة لألطفـال املنفصلين عـن ذويهـم ممن يرغبـون يف الحصول على الوصايـة القانونية لهم.
يجب أن تضمن املساعدة القانونية ما ييل:
•تزويـد الناجين مـن األطفـال واملوكلين برعايتهـم ٬إذا لـزم األمـر ٬باملعلومـات والتشـاور معهـم بشـأن اإلجـراءات القانونيـة
والقضائيـة وتوعيتهـم بالخدمـات املتاحـة ومنافعهـا وحدودهـا؛
•أخـذ حقـوق الطفـل واحتياجاتـه وآرائـه ومشـاعره بعين االعتبـار وبـذل كل الجهـود لتمكين الطفـل مـن التعبير عـن نفسـه
واملشـاركة يف عمليـة صنـع القـرار؛
• ُمرافقة الطفل إىل كافة إجراءات املحكمة ٬مبا يف ذلك جلسات ما قبل املحاكمة واملحاكمة وجلسة النطق بالحكم؛
•توفري التمثيل القانوين أمام املحكمة؛
•كلما أمكـن ٬ينبغـي ملقدمـي املسـاعدات القانونيـة وغريهـم ممـن يقدمـون الدعـم لحـاالت حامية الطفـل تغطيـة املصاريف
املتعلقـة برسـوم املحكمـة وتأمين املواصلات مـن وإىل املحكمـة عند موعد جلسـات االسـتامع .ويجـب إبالغ الطفـل  /املوكل
برعايتـه عـن أي تكاليـف قـد ترتتـب عليهم منـذ البداية.
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تشـمل الجهـات الفاعلـة يف مجـال الخدمـات القانونيـة واملعنيـة بحـاالت حامية الطفـل كل من :املفوضية السـامية لألمـم املتحدة
لشـؤون الالجئين ٬ومؤسسـة أرض – العـون القانـوين ٬وميـزان ٬ونقابـة املحامين األردنيين .ينبغـي إحالـة األطفـال الالجئين ممـن
يحتاجـون إىل املسـاعدة القانونيـة إىل املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين أوالً ٬والتـي بدورهـا تقـوم بإحالتهم إىل
مؤسسـة أرض – العـون القانـوين الرشيكـة لهـم التـي تقـدم املسـاعدة القانونية املجانيـة أو إىل نقابـة املحامني األردنيين التي توفر
التمثيـل القانـوين أمـام املحكمـة .تقـدم أيضـاً كل مـن منظمـة أرض – العـون القانـوين وميـزان ونقابـة املحامني األردنيني املسـاعدة
القانونيـة لالجئين غير املسـجلني واألطفـال األردنيين ٬مبـا يف ذلـك تقديم املشـورة القانونيـة والوسـاطة والتمثيـل القانوين.

5.1.3

األطفال الذين هم في نزاع مع القانون

ميكـن لألطفـال الالجئين واألطفـال مـن املجتمعـات األردنيـة امل ُضيفـة أن يكونـوا يف نـزاع مـع القانـون األردين وذلـك ملجموعـة من
األسـباب .وبينما يعتبر عـدد األطفـال الالجئين الذيـن هم يف نـزاع مع القانـون محـدودا ً ٬إال أ ّن هناك أعـدادا ً متزايدة مـن األطفال
السـوريني الالجئين – وخاصـة الفتيـان املراهقين – الذيـن قـد مثلوا أمـام محكمة األحـداث ملجموعة مـن الجرائم .ووفقـاً التفاقية
حقـوق الطفـل 76وقانـون األحـداث األردين ٬ينبغـي تطبيـق إجـراءات قانونيـة خاصـة لألطفـال الذيـن يف نـزاع مع القانـون .وتجري
حاليـاً مراجعـة لقانـون األحـداث األردين لجعلـه أكثر مواءمة للمعايير الدولية.
الحد األدىن لسن املسئولية الجنائية
إن الحـد األدىن لسـن املسـؤولية الجنائيـة يف األردن هـو سـبع سـنوات .77ومـع ذلـك ٬ال ميكـن إصـدار الحكـم باحتجـاز األطفال من
سـن السـابعة وحتـى سـن الثانيـة عشر ولكن ميكـن أن يطلب منهـم القيـام بأعمال تتعلق بخدمـة مجتمع.
االعتقال والتحقيق
يتـم عـادة اعتقـال األطفـال الذيـن هـم يف نـزاع مـع القانـون مـن قبـل الرشطـة العاديـة .يف مخيـم الزعتري وشمال عمان ٬ينبغي
إحالـة مثـل هـذه الحـاالت إىل إدارة رشطـة األحـداث املختصـة يف التعامـل مع األطفـال الذين هم يف نـزاع مع القانـون .وينبغي أن
أي من هؤالء٬
يتواجـد أثنـاء االسـتجواب أحـد الوالديـن /املـوكل برعايـة الطفـل أو محام أو شـخص آخر موثـوق بـه .وإذا مل يتوفـر ّ
ينبغـي أن يتواجـد مراقـب السـلوك 78 ٬فوجـود شـخص موثـوق به يعتبر أمرا ً مهامً لضمان حامية حقـوق الطفل أثناء االسـتجواب٬
79
والسـيّام الحـق يف عـدم مامرسـة الضغط من أجـل انتـزاع االعرتاف.
ينبغـي لـكل مـن يعلـم بوجـود أطفال معتقلني أو موقوفين إبالغ إدارة رشطة األحـداث عىل الفور إذا كانت متوفـرة يف منطقتهم.
ويف حـاالت اعتقـال أو احتجـاز األطفـال الالجئين ٬يجـب إبلاغ املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني فـوراً لحامية
الطفـل ومتثيلـه قانونيـاً (أنظـر مسـارات اإلحالـة لحـاالت حاميـة الطفـل للحصـول على تفاصيـل االتصـال) .تقـوم إدارة رشطـة
األحـداث بدورهـا بإعلام اليونيسـيف بحـاالت توقيف/اعتقال األطفـال الالجئني.

لأ
املتحدة حول حقوق الطفل
مم
 .76اتفاقية ا
لأ ن ق
رد� ر�  52لسنة 2002
 .77قانون لأ ب
العقو�ت ا ي
 .78قانون ا حداث ،املادة 15
العقو�ت ٬املادة 208
 .79قانون
ب
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

التحويل
تشـجع إدارة رشطـة األحـداث تحويـل األطفـال الذيـن هـم يف نزاع مع القانـون عن نظام القضاء الرسـمي يف األردن .كما أن اتفاقية
حقـوق الطفـل ( ٬)CRCكغريهـا مـن املعايير الدولية ٬تشـجع التحويل( 80إال أ ّن القانون األردين ال يسـمح للرشطـة أو املدعي العام
أو املحاكـم بعـدم إجـراء التحقيـق يف الجرائـم أو مالحقتها بسـبب صغـر درجتها أو ألمـور تتعلق مبصلحة الطفـل الفضىل .مع ذلك٬
ففـي الحـاالت التـي تتطلـب تقديـم شـكوى مـن قبـل الطـرف املترضر (مبـا فيهـا الجنح مثـل أشـكال االعتـداء الخفيفة ٬)81تشـجع
إدارة رشطـة األحـداث الوسـاطة مـن قبـل طـرف ثالـث (أنظـر نظـام العدالة غري الرسـمي أدنـاه) بني الضحيـة وأرسة املعتـدي .ويف
حـال نجـاح الوسـاطة تتيـح لوائـح العفـو املجال أمـام إغالق القضيـة وتحويـل األطفال عن اإلجـراءات القضائية الرسـمية.
التوقيف لدى الرشطة
وفقـاً لقانـون األحـداث ٬للقضـاء وحـده السـلطة بإصـدار أمـر باحتجـاز األطفـال .82ومـع ذلـك ٬غالبـاً مـا يبقـى األطفـال املعتقلين
موقوفين لـدى الرشطـة ملـدة تصـل إىل  24سـاعة قبـل عرضهـم على املدعـي أو قبل إطلاق رساحهـم .ويكـون األطفـال الذين هم
يف نـزاع مـع القانـون أكثر ضعفـاً وأكثر احتياجـاً للحامية خالل األربـع وعرشون سـاعة األوىل بعد االعتقـال .وينبغي فصـل األطفال
عـن البالغين عندمـا يكونـون قيـد التوقيـف وال يجـوز تكبيلهـم إال إذا اعتُبر ذلك رضوريـاً
ألسـباب أمني ٍة.
ٍ
التمثيل القانوين
للمشـتبه بهـم ٬مبـن فيهـم األطفـال طالبـي اللجـوء واألطفـال الالجئني ٬الحـق يف الحصول على محام ميثلهـم أثناء التحقيـق 83.ومع
ذلـك ٬تبـدأ مرحلـة التحقيـق مـن قبل املدعي العام .ويسـمح ملحامـي الدفاع بالتواجد أثنـاء مرحلة التحقيق واملحاكمـة إال أن األمر
ليـس إلزامياً .تقـدم املنظامت التالية املسـاعدات القانونيـة املجانية:
•ميكـن لطالبـي اللجـوء والالجئين مـن األطفـال الذيـن هـم يف نـزاع مـع القانـون تلقـي املسـاعدة القانونيـة املجانيـة والتمثيل
القانـوين املجـاين مـن خالل املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني ونقابـة املحامني األردنيني (انظر القسـم 4.2.1.3
ملزيـد مـن التفاصيـل) .وينبغـي إحالـة جميـع األطفـال الالجئين الذيـن هم يف نـزاع مـع القانـون إىل املفوضية السـامية لألمم
املتحـدة لشـؤون الالجئين أوالً والتـي بدورهـا تضمـن توفير التمثيل القانـوين لهم.
•بالنسبة لألطفال غري الالجئني ٬توفر ميزان ( )MIZANالعون واملساعدة القانونية لألطفال الذين هم يف نزاع مع القانون.

 .80اتفاقية حقوق الطفل ،1989 ،املادة 40.3 .ب،
العقو�ت ،ت
املاد�ن 333-334
 .81قانون
لأ ب ق
 .82قانون ا حداث ر�  32املادة  8لسنة 2014
ق
الزائية ر�  9لسنة  1961املادة 63
 .83قانون أصول احملاامكت ج
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نظام العدالة غري الرسمي/العريف
غالبـاً مـا يتـم اللجـوء إىل حـل النزاعـات مـن خلال آليـات العدالـة غير الرسـمية/العرفية مـن قبـل األطفال ممـن هم يف نـزاع مع
القانـون واملوكلين برعايتهـم .وبحسـب القانـون األردين ٬ينبغـي أن تتـم هذه اإلجـراءات من خالل نظـام العدالة الرسـمي وال تعترب
رشعيـة إن مل توافـق عليهـا املحكمـة .تهـدف هذه اآلليات يف الغالب إىل اسـتعادة السلام االجتامعـي ومحاولة تفـادي االنتقام بدالً
مـن إجـراء تقييـم عـادل للوقائـع ٬أو معاقبـة سـلوك األفـراد .ال يكـون األطفـال غالبـاً طرفـاً يف هـذه اإلجـراءات ٬كما أنهـم أيضـاً ال
يتأثـرون بشـكل مبـارش بنتائـج العمليـة ٬والتـي غالبـاً ما تكـون عىل شـكل تعويض مادي يدفـع لألرس املتضررة .وبالنسـبة لألطفال
غير املصحوبين ٬تكـون إمكانيـة وصولهـم للنظـام غري الرسـمي صعبة للغاية كونهـم يفتقـرون إىل التمثيل والدعم مـن قبل أرسهم.
ويف حـاالت العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي «والجرائـم األخالقيـة» ٬غالبـاً مـا تتعـارض نتائـج نظـام العدالة غري الرسـمي مع
حقـوق الطفـل .ويف بعـض الحـاالت ٬خاصـة إذا كانـت سلامة الطفـل مهـددة بسـبب احتامليـة وقـوع أعمال انتقاميـة أو ’’جرائم
رشف‘‘ ٬يـوىص بتسـليم الطفـل املشـتبه بـه أو الطفـل الضحية نفسـه للسـلطات من أجـل الحامية بدالً مـن التوجـه إىل آليات نظام
العدالـة غري الرسـمي.
الكفالة
ينبغـي اإلفـراج عـن كل طفـل يُشـتبه بارتكابـه جنحة مـا من التوقيف السـابق للمحاكمـة إذا قام بتوفري سـند الكفالـة 84.ويف حالة
وقـوع جنايـة مزعومـة (االعتـداء الجسـدي أو الجنسي ٬على سـبيل املثـال) يُسـمح بالكفالـة فقط إذا مـا توافرت ظـروف خاصة يف
القضيـة .وت َطلـب عـادة السـلطات مـن املـوكل برعاية الطفـل تقديم الكفالة الالزمة واسـتالم الطفـل من مكان التوقيـف .ويف بعض
الحـاالت ٬تُ نـح الكفالـة فقـط إذا تـم التوصـل إىل تسـوية مـع مقدم الشـكوى ٬مام يضـع ضغوطاً عىل املشـتبه به للجـوء إىل آليات
العدالـة غير الرسـمية .ويف أغلـب األحيـان ٬ميكـن تجنـب التوقيف قصير األمد عندمـا يرغب أو يتمكـن املوكلني برعايـة الطفل من
اسـتالمه على الفـور مـن املركـز األمني أو مـن مركز التوقيـف .وهناك حاالت يبقـى فيها األطفال رهـن التوقيف لعـدم وجود مكان
آخـر لهـم ميكنهـم املكـوث فيـه ٬أو ألنه ال ميكنهـم أو ال ينبغي لهـم العودة إىل املوكلين برعايتهم.
التوقيف السابق للمحاكمة
إذا تـم رفـض الكفالـة ٬يوقـف الطفـل بنـاءا ً على قـرار مـن املدعـي العـام .يوجـد يف األردن ثالثـة مراكـز توقيـف لألحـداث ٬اثنـان
للبنين (اربـد وعمان  -طرببـور) وآخـر للبنـات يف عمان .وال ميكـن توقيـف األطفـال الذين تقـل أعامرهم عـن اثني عشر عاماً قبل
املحاكمـة .وينطبـق األمـر ذاتـه على األطفـال الذيـن يُشـتبه يف ارتكابهم مخالفـة إدارية .ميكـن توقيف األطفـال املشـتبه بارتكابهم
جنحـة مـا ملـدة تصـل إىل شـهرين بأمر مـن النائب العام 85٬إضافة إىل شـهرين آخرين بأمـر من املحكمة 86.وميكـن توقيف األطفال
املشـتبه بارتكابهـم جنايـة مـا ملـدة تصـل إىل سـتة أشـهر بأمـر من املدعـي العـام 87٬إضافـة إىل مدة تصـل إىل شـهرين آخرين بأمر
89
مـن املحكمـة 88بعـد توجيـه االتهـام وحتى نهايـة املحاكمـة ٬وذلك بأمـر من النائـب العام.
املحاكمة والنطق بالحكم
ٍ
عقوبـات أقل شـدة لألطفـال من تلك التي تصـدر بحق البالغين .فالحد األقىص لعقوبة السـجن لألطفال
ينـص القانـون األردين على
يف سـ ّن الخامسـة عشر فما فـوق هـي اثنـي عشر سـنة .وبالنسـبة لألطفـال من سـن الثانيـة عشر إىل الرابعـة عرش ٬تصـل عقوبة

لأ
 .84املادة  16من قانون ا حداث لسنة  1968وتعديالته
ق
الزائية ر�  9لسنة  ،1961املادة 114.3
 .85أصول احملاامكت ج
ق
الزائية ر�  9لسنة  ،1961املادة 114.1
 .86أصول احملاامكت ج
ق
الزائية ر�  9لسنة  1961٬املادة 114.13
 .87أصول احملاامكت ج
ق
الزائية ر�  9لسنة  1961٬املادة 114.1
 .88أصول لأاحملاامكت ج
 .89قانون ا حداث لعام  1968وتعديالته املادة  18و 19
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السـجن القصـوى إىل عشر سـنوات 90.تكـون التدابير غير االحتجازيـة متاحـة يف حـاالت الجنـح والجنايـات األقـل خطـورة مثـل
األحـكام مـع وقـف التنفيـذ وأوامـر اإلرشاف والغرامـات 91.وال يجـوز تطبيـق عقوبـة االحتجـاز على األطفال من سـن السـابعة إىل
الحاديـة عشر ٬ولكـن ميكـن فقـط إصـدار أمـر بوضع الطفل مـع أحـد الوالدين ٬أو الـويص ٬أو يف مؤسسـة رعايـة ٬أو تعيني موظف
مراقبـة السـلوك للإرشاف عليـه .92كام يتمتع محامي الدفاع 93بحقوق الدفاع األساسـية ٬مثل الحق يف اسـتجواب الشـهود واسـتدعاء
الشـهود للدفـاع وعمـل نسـخ من ملـف القضية.94
تنفيذ الحكم باالحتجاز
ميكـن زيـارة األطفـال املحرومين مـن حريتهم من قبـل املوكلني برعايتهم وأقاربهم بشـكل منتظـم .كام ويتمتع األطفـال املحتجزين
بالحقـوق األساسـية ٬مثـل الحـق يف التعليـم .تنـص املـادة  27/1مـن قانون األحـداث على إمكانية اإلفـراج املبكر عـن األطفال بعد
انقضـاء ثلـث مدة الحكم واسـتيفاء الشروط األخرى.
املسؤوليات الرئيسية للرشطة واالدعاء:
•إبلاغ الوالدين/املـوكل برعايـة الطفـل مبـارشة بعـد االعتقال .ويف حالـة األطفال الالجئني ٬يجـب إبالغ املفوضية السـامية لألمم
املتحدة لشـؤون الالجئني.
•تسليم القضية إىل أقسام الرشطة املختصة (إدارة رشطة األحداث) ٬عندما يكون ذلك ممكناً ٬ويف أقرب وقت ممكن.
•التأكد من قدرة الوالدين/املوكل برعاية الطفل واملحامني وضباط مراقبة السلوك عىل حضور جلسة االستجواب.
تشمل املسئوليات الرئيسية للجهات الفاعلة اإلنسانية العامة:
•إبلاغ إدارة رشطـة األحـداث ٬حيثما وجـدت ٬على الفـور بأي طفـل الجئ معتقـل أو موقوف وإبلاغ املفوضية السـامية لألمم
املتحـدة لشـؤون الالجئني بذلـك أيضاً؛
•السـعي للحصـول على املسـاعدة مـن محـام أو منظمـة متخصصـة يف مجـال عدالـة األحداث قبـل تنفيـذ أو اقتراح أي أعامل
ميكـن أن يرتتـب عليهـا آثـار قانونية؛
•احترام القوانين ذات الصلـة ٬مـع األخـذ بعين االعتبار موافقـة الطفل واملوكلين برعايته على أي إجراءات إضافـة إىل املصلحة
الفضلى للطفل؛
•اإلملام باملخاطر التي قد تؤثر عىل سالمة الطفل بسب أعامل االنتقام أو جرائم الرشف؛
•تشـجيع األشـخاص الذين يثق الطفل بهم ٬السـيام املوكلني برعايته ٬عىل حضور جلسـة االسـتجواب وزيارة األطفال املحتجزين
ودعـم عمليـة إعادة إدماجهم بعـد اإلفراج عنهم؛
أي منهم؛
•ميكن ملديري حاالت حامية الطفل اإلنابة عن األشخاص املوثوق بهم إذا مل يتوفر ّ
•توفري الخدمات الطبية والنفسية االجتامعية أو غريها من الخدمات التي يحتاجها األطفال الذين هم يف نزاع مع القانون؛
•اإلبالغ عن انتهاكات حقوق الطفل ضد الالجئني إىل ضابط االرتباط يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
املسئوليات املنوطة باملنظامت التي تقدم املساعدات القانونية
•توفري التمثيل القانوين واملساعدة القانونية يف أقرب وقت ممكن وبشكل شامل قدر اإلمكان؛
•الحصول عىل موافقة خطية من الطفل /املوكل برعايته لتمثيلهم قانونياً؛

لأ
 .90قانون ا حداث،املادة  18و 19
 .91املرجع لأنفسه
 .92قانون ا حداث ،املادة 21
الزائية ،املادة 221/1
 .93أصول احملاامكت ج
الزائية ،املادة 175/2
 .94أصول احملاامكت ج
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•إعلام وإرشاك املـوكل برعايـة الطفـل يف العمليـة ٬كلما كان ذلـك ممكنـاً ومناسـباً ٬وتقديـم الدعـم للطفـل .التأكـد مـن إعالم
الطفـل  /املـوكل برعايتـه باإلجـراءات القانونيـة والخيـارات والتكاليـف واألطـر الزمنيـة والفوائد واملسـاوئ التـي تتبع مختلف
الخيـارات القانونيـة ٬وأخـذ وجهـات نظرهـم يف عين االعتبـار مبـا ينسـجم مـع تحقيـق املصلحة الفضلى للطفل؛
•إعلام ضابـط االرتبـاط يف املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين فـورا ً لـدى تـويل أي حالـة مـن حـاالت األطفال
الذيـن هـم يف نـزاع مـع القانـون أو عنـد تقديـم الخدمـات لهم؛
•إحالـة الحـاالت إىل الجهـات اإلنسـانية الفاعلـة املختصـة يف تقديـم الخدمـات الطبيـة أو النفسـية االجتامعيـة أو غريهـا مـن
الخدمـات عنـد الحاجـة؛
•اإلبلاغ عـن انتهـاكات حقـوق الطفـل لألطفـال الالجئني ممن هم يف نـزاع مع القانـون إىل ضابط االرتباط يف املفوضية السـامية
لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني.
يحتوي الجدول أدناه قامئة بالجهات الفاعلة التي توفر السالمة واألمن والخدمات القانونية والرشطية والقضائية:

الخدمة

املنظمة

خط الحامية الساخن

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،إدارة حامية األرسة

العون القانوين

أرض – العون القانوين (لالجئني)
ميزان (لغري الالجئني)

التمثيل القانوين

املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين /نقابـة املحامين األردنيني–
العـون القانـوين لالجئني (ينبغـي اإلحالة أوالً إىل املفوضية السـامية لألمم املتحدة
لشـؤون الالجئني) ،ميزان

الرشطة والخدمات متعددة القطاعات
للعنف األرسي والعنف الجنيس

إدارة حامية األرسة

الرشطة لألطفال الذين هم يف نزاع مع
القانون

إدارة رشطـة األحـداث (شمال عمان والزعتري) ،املراكـز األمنيـة (يف املناطـق
األخـرى)

مراكز اإليواء

دار األمان/مؤسسـة نهـر األردن (لألطفـال دون سـن 13؛ يتم الدخـول عن طريق
إدارة حامية األرسة)
وزارة التنمية االجتامعية (للفتيات املراهقات والنساء واألوالد)

اإلجراءات القضائية

محكمة الجنايات (للحاالت الجنائية)
محكمـة األحـداث  /قـايض األحـداث (لألطفـال الذيـن هـم يف نـزاع مـع القانون
والذيـن بحاجـة إىل حاميـة خاصة)
املحكمة الرشعية (الرعاية ،الطالق ،الوصاية القانونية ،الخ)
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5.1.4

تسجيل المواليد

لجميـع األطفـال الحـق يف الحصـول على اسـم مسـجل قانونيـاً ومعترف بـه رسـمياً من قبـل الحكومـة وفقاً للمادة  7مـن اتفاقية
حقـوق الطفل (التسـجيل واالسـم والجنسـية والرعاية) .ويفتقـر معظم الوافدين من طالبـي اللجوء والالجئني السـوريني إىل العديد
مـن الوثائـق (مثـل دفتر العائلـة والهويـة الشـخصية وشـهادة الـزواج ٬الـخ) .ولهـذا السـبب ٬يواجهـون قيـودا ً أو تحديـات قانونية
محتملـة يف اسـتصدار شـهادات ميلاد ألطفالهـم .فالشـأن األكبر الـذي يشـغل دائـرة األحـوال الشـخصية هـو أن تتمكن مـن إثبات
الـزواج لتجنـب خلـط األنسـاب .وقـد توصلـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين إىل اتفـاق مـع دائـرة األحـوال
املدنيـة بخصـوص الحـد األدىن مـن الوثائـق املطلوبـة وذلـك عىل النحـو التايل:
•إلزامية توفر دفرت العائلة أو شهادة الزواج؛
•إذا كان الوالد ال يحمل هوية شخصية ٬تعتمد الدائرة دفرت العائلة فقط؛
•إذا كانـت الزوجـة وحدهـا وتحمـل دفتر عائلـة ٬ميكنهـا مـع اثنين من الشـهود أو األقارب تسـجيل الطفـل يف الدائـرة حتى لو
مل تكـن صورتهـا موجـودة يف دفتر العائلة؛
•إذا كان الوالـد أو األم يحمـل /تحمـل دفتر عائلـة باإلضافـة إىل وصـل يثبـت بـأ ّن السـلطات تحتفـظ بهويتهم الشـخصية ٬ففي
هـذه الحالـة يعتبر الوصـل كدليـل ويُعتمـد بـدالً مـن الهوية طاملـا كان مختومـاً من قبل السـلطات؛
•إذا كانـت العائلـة ال متلـك سـوى شـهادة املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين التي تحتـوي عىل صـور للزوجة
والـزوج ٬عندهـا تقبـل الدائـرة بهـذه الوثيقـة حتـى لو مل تكـن هنـاك أي وثائق أخـرى داعمة؛
أي نـوع مـن الوثائـق ٬بإمـكان الزوجين رفـع دعـوى قضائيـة لـدى املحكمـة الرشعيـة بعنـوان “تصحيـح
•يف حـال عـدم توفـر ّ
الزواج”؛
ً
•يجب الحصول دامئا عىل إشعارات الوالدة الصادرة عن املستشفيات؛
•سـتقوم الدائـرة بإرسـال أحـد موظفيهـا مرتين يف األسـبوع إىل مخيم الزعرتي للتنسـيق مع املفوضية السـامية لشـؤون الالجئني
لغايـات جمـع طلبـات شـهادة امليلاد ومراجعـة الوثائـق وتوجيـه األرس املعنيـة بشـأن اإلجـراءات ٬ومـن ثـم إصـدار شـهادات
امليلاد وتسـليمها يف األسـبوع التـايل لتجنـب التأخير والغرامات؛
•ميكن لالجئني الذين يعيشون يف املجتمعات امل ُضيفة التوجه إىل أحد فروع دائرة األحوال املدنية يف املواقع القريبة منهم.
يبني الجدول أدناه الجهات الرئيسية الفاعلة يف مجال تسجيل املواليد.

الخدمة

املنظمة

معلومات عن الخدمات

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

إصدار شهادات امليالد

دائرة األحوال الشخصية

5.1.5

الخدمات األساسية األخرى

قـد تكـون الحـاالت الخاصـة بحاميـة الطفـل بحاجـة إىل الخدمـات األساسـية مثـل الصحـة والتغذيـة والتعليـم واملسـاعدة املادية
لضمان رفاههـم وراحتهـم وسلامتهم وأمنهـم بشـكل فـوري .يوفـر هـذا القسـم معلومـات حـول الخدمـات املقدمـة مـن قبـل
القطاعـات األخـرى الهامـة عنـد التصـدي لحـاالت حامية الطفل .ويف حـاالت عمل األطفال ٬عىل سـبيل املثال ٬يكـون دعم األرس من
خلال فـرص االعتماد على الـذات أمـرا ً رضوريـاً ملسـاعدة الطفل يف العـودة إىل املدرسـة.
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 5.1.5.1الصحة
تتوفـر خدمـات الرعايـة الصحيـة األوليـة والثانويـة وبعـض الخدمـات الثالثية لجميـع الالجئني السـوريني املسـجلني يف مركز الصحة
العامـة واملستشـفيات الحكوميـة (يكـون التحويـل إىل مراكـز الصحـة العامة أمـرا ً متطلباً باسـتثناء حـاالت الطوارئ).
ومـا زالـت النقاشـات مسـتمرة فيما يتعلـق بتقديـم الخدمـات لطالبـي اللجـوء والالجئين غير املسـجلني لـدى املفوضية السـامية
لشـؤون الالجئين يف املناطـق الحرضيـة.
بالنسـبة لحاالت الطوارئ لالجئني السـوريني غري املسـجلني ٬وكذلك العراقيني وغريهم من الجنسـيات األخرى ٬فسـوف تغطي املفوضية
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين تكاليـف العلاج الالزمة السـتقرار حالة املريـض (للحاالت الطارئـة الحقيقية) وذلـك يف حال
قـام املريـض أو شـخص آخـر ينـوب عنه بإخطـار الكاريتاس أو جمعية العـون الصحـي األردين ( )JHASخالل مدة أقصاها  48سـاعة.
ت ُقدم خدمات التطعيم والرعاية السابقة للوالدة ورعاية ما بعد الوالدة مجاناً يف مراكز الصحة الحكومية بغض النظر عن حالة تسجيل.
تشمل الخدمات الطبية األساسية لحاالت حامية الطفل ما ييل:
•الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية األولية؛
•عالج اإلصابات؛
•الحصول عىل خدمات الصحة النفسية والخدمات النفسية االجتامعية؛
•اإلحاالت إىل الخدمات املتخصصة األخرى ذات الصلة؛
•التدخالت الالزمة إلنقاذ حياة األطفال املصابني /الجرحى والعمليات الجراحية؛
•التطعيم والعالج من األمراض املعدية؛
•التوثيق الطبي؛
•متابعة الرعاية.
يتعين على مديـري برامـج الرعايـة الصحيـة التأكـد من توفـر الرعايـة الصحية لألطفـال املعرضني لخطر اإلسـاءة والعنـف واإلهامل
واالسـتغالل .وهـذا قـد يتضمـن األطفـال املوجوديـن يف الرعايـة البديلـة واألطفـال الذيـن فقـدوا مقـدم رعايـة أو أكثر ومقدمـي
الرعايـة مـن األطفـال واألطفـال الذيـن يرتأسـون األرس واألطفـال ذوي اإلعاقة.
يتعني عىل مدراء الصحة اآليت:
•تحديـد ومعالجـة العوائـق املختلفـة التـي تحـول دون وصـول الفتيـات والفتيـان إىل الخدمـات وتصميـم خدمـات توعويـة
لألطفـال؛
•تعزيـز أو تكييـف أو تطويـر إجـراءات صديقـة لألطفـال شـاملة لإلعاقـة مـن أجـل إدخـال ومعالجـة وترسيـح األطفـال غير
املصحوبين؛
•ضمان تدريـب العاملين يف املجـال الصحـي على تدابير حاميـة الطفـل األساسـية املرتبطـة بعملهـم ٬مبـا يف ذلـك الوقايـة من
االنفصـال عـن ذويهـم (مـن حيـث ضامن وجود إجـراءات متكن املوكلين برعاية الطفل مـن البقاء مع األطفـال يف حالة اإلخالء
الطبـي واإلدخال إىل املستشـفى)؛
•ضامن وصول األطفال األكرب سناً إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية؛
•تدريـب موظفـي الصحـة الرسيريـة (اإلكلينيكيـة) على الرعايـة الرسيريـة لألطفـال وتدريـب موظفـي الصحـة غير الرسيرية
االحتياطيين على الرسيـة وعنـارص الحاميـة للعمـل الخـاص بالعنـف الجنيس؛
•الحـرص على توقيـع العاملين يف مجـال الصحة (مبـا يف ذلك العاملين يف مجال الصحـة يف املجتمع) عىل مدونة قواعد السـلوك
أي سياسـة أخرى تشـمل حامية الطفل.
والتأكـد مـن حصولهـم على التدريب اللازم فيام يتعلق بهـذه الوثيقة أو ّ
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ويتعني عىل مقدمي الرعاية الصحية ما ييل:
االنتبـاه لعالمـات اإلسـاءة إىل األطفـال وتحديـد األطفـال املتعرضين لإلسـاءة أو املعرضين لخطـر اإلسـاءة وذلـك بحساسـية وحـذر.
وينبغـي أيضـاً أن يكونـوا قادريـن على تحديـد املسـائل األخـرى املتعلقـة بحاميـة الطفـل مبـا يف ذلـك عمل الطفـل والـزواج املبكر
واألطفـال املنفصلين عـن ذويهـم واألطفـال غير املصحوبني؛
•توفير خدمـات صحيـة صديقـة للطفـل وآمنـة تتسـم باالحترام والرسيـة للضحايـا من األطفـال والناجني مـن العنف واإلسـاءة
واالسـتغالل واإلهمال (مبـا يف ذلـك العنـف املبني على النـوع االجتامعي)؛
•توفري الدعم العاطفي األسايس لحاالت حامية الطفل وأرسهم مثل اإلسعافات النفسية األولية؛
ً
•تزويـد األطفـال ومقدمـي الرعايـة لهـم مبعلومـات حول الخدمـات األخرى املتاحـة لحاالت حاميـة الطفل وفقا ملسـارات إحالة
حاميـة الطفـل الـواردة يف امللحـق التاسـع عشر واإلحالة إىل تلـك الخدمات بعـد الحصول عىل موافقـة الطفل /املوكلين برعايته؛
•إبلاغ إدارة حاميـة األرسة عـن حـاالت العنـف األرسي ضـد األطفـال و /أو العنـف الجنسي وذلـك متشـياً مـع متطلبـات اإلبالغ
اإللزامـي ( الـواردة يف القسـم  3.2.4أعلاه).
يوفر الجدول أدناه قامئة مبقدمي الخدمات الصحية /الطبية:

الخدمة

املنظمة

الرعاية الصحية األولية

اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة ،جمعية العون الصحـي األردنية/الهيئة الطبيـة الدولية ،وزارة
الصحـة ،اتحـاد املـرأة األردنيـة ،الكاريتاس/املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون
الالجئين ،كتـاب السـنة ،الهلال األحمـر اإلمـارايت ،جمعيـة املركـز اإلسلامي الخرييـة،
هيئـة اإلغاثـة األردنية

الرعاية الطبية املكيفة لألطفال

اللجنة الدولية لإلغاثة ،وزارة الصحة ،جمعية الفاروق الخريية

معالجة اإلصابات

وزارة الصحة

الفحص الصحي

معهد العناية بصحة األرسة

اإلحـاالت إىل املستشـفيات /الخدمـات الصحية
الثانوية

جمعيـة العـون الصحـي األردنية،جمعيـة املركـز اإلسلامي الخرييـة ،الكاريتاس/
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئين ،وزارة الصحة

الرعاية الصحية الثانوية

جمعية العون الصحي األردنية ،وزارة الصحة ،الهالل األحمر اإلمارايت

خدمات إعادة التأهيل لألشخاص املعوقني

هانديكاب انرتناشيونال ،مؤسسة نور الحسني

توفري الوسـائل املسـاعدة عىل الحركة واألطراف
الصناعية

هانديكاب انرتناشيونال ،مؤسسة نور الحسني

تقييم الحاجة إىل نوع الكريس املتحرك

جمعية العون الصحي األردنية ،هانديكاب انرتناشيونال

خدمات إعادة التأهيل لألشخاص املصابني

هانديكاب انرتناشيونال

كشف وتشخيص اإلعاقات

مؤسسة نور الحسني
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الفصــل الخامس:

التصــدي لمســائل حمايــة الطفــل

خدمات الصحة النفسية املتخصصة
تشير التقديـرات إىل أ ّن نسـبة  20-10%مـن األطفـال الذيـن تعرضـوا إلجهـاد شـديد بسـبب الصراع العنيـف والنـزوح قـد يعانون
مـن اضطرابـات نفسـية تتراوح بين بسـيطة إىل معتدلـة مما تتطلب تدخلات نفسـية اجتامعيـة مركزة ٬مثل اإلسـعافات النفسـية
األوليـة  /إدارة الحالـة .ومـع ذلـك ٬قد يعاين نسـبة  4-2%من األطفال من اضطرابات نفسـية شـديدة وبالتـايل يحاجون إىل خدمات
الصحـة النفسـية الرسيرية.
ينبغـي للجهـات الفاعلـة العاملـة يف مجـال الحاميـة إرشـاد األطفال الذيـن يحتاجـون إىل خدمات الصحة النفسـية حـول الخدمات
املتاحـة وإحالتهـم إىل مقدمـي الخدمـات املتخصصـة بعـد الحصول على موافقتهـم (وموافقة املوكلين برعايتهم).
توفـر الهيئـة الطبيـة الدوليـة وجمعيـة العـون الصحـي األردنيـة خدمـات الصحـة النفسـية األوليـة لألطفـال يف األردن .وبالنسـبة
للحـاالت املعقـدة التـي تحتـاج إىل مزيـد مـن التدخـل ٬يتـم إحالـة األطفـال إىل مرافـق وزارة الصحـة.

الخدمة

املنظمة

خدمات الصحة النفسية

جمعية العون الصحي األردنية ،الهيئة الطبية الدولية ،وزارة الصحة

الخدمات النفسية االجتامعية

الهيئة الطبية الدولية

 5.1.5.2التعليم
منـذ بدايـة األزمـة ٬قـام رشكاء مجموعـة عمـل قطـاع التعليم بتوفري املسـاعدات يف مجـال التعليم يف حـاالت الطوارئ مثـل التعليم
النظامـي والتعليـم غير الرسـمي والتعليم غير النظامي لألطفال السـوريني املعرضني للخطر .يضمن التعليم الرسـمي لـوزارة الرتبية
والتعليـم وبدعـم مـن اليونيسـيف ورشكاء آخريـن اسـتفادة طالبـي اللجـوء والالجئين مـن األطفـال السـوريني من التعليـم املجاين
يف املـدارس الحكوميـة يف جميـع أنحـاء البلاد وبغـض النظـر عـن وضعهـم أو عـن توافـر األوراق الثبوتيـة .وبإمـكان الالجئين مـن
األطفـال السـوريني التسـجيل مجانـاً يف املـدارس الحكوميـة (مـن الصـف  )12-1رشيطـة أن تكـون بحوزتهـم شـهادة طالـب لجـوء
سـارية املفعـول صـادرة عـن مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين إضافـة إىل بطاقـة الخدمـة الصـادرة عـن وزارة الداخليـة
األردنيـة .وتدعـم املفوضيـة السـامية لشـؤون الالجئين أيضـاً إمكانيـة الحصـول على املنـح الدراسـية للتعليـم العايل بالتنسـيق مع
الحكومـات ذات الصلة.
التعليم النظامي:
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•الحصول عىل التعليم االبتدايئ النظامي املجاين يف املدارس األردنية يف املجتمع امل ُضيف (املراحل الدراسية )12 – 1؛
•توفري التعليم النظامي (املراحل الدراسية  )12 – 1لألطفال السوريني يف املخيامت؛
•تتوفر الدروس االستدراكية  /دروس تقوية يف املجتمعات املضيفة (يف املفرق والرمثا وإربد وعامن) ويف املخيامت؛
•توفري اللوازم املدرسية واملالبس األساسية لألطفال السوريني األكرث ضعفاً يف املجتمعات امل ُضيفة.

لخ
ت
والتعل� (الصفوف الدراسية  .)1-12وتشمل الفئة
ال� تقدهما املدارس احلكومية التابعة لوزارة تال� بية
التعل�
ي
 .95ي
ي
النظام :ا دمات التعليمية املصدقة واملعتمدة ي
املس�دفة الطالب من سن السادسة إىل سن السابعة ش
ت
ع�.
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خدمات التعليم غري الرسمي 96يف املجتمعات املُضيفة واملخيامت:
•توفير املهـارات الحياتيـة واألنشـطة الرتفيهيـة ومهـارات محـو األميـة الوظيفيـة  /دروس الحسـاب والتعليـم غير الرسـمي يف
املراكـز املجتمعيـة ويف املخيمات؛
•توفري التدريب عىل مهارات ما بعد التعليم األسايس واملهارات الفنية وفرص االعتامد عىل الذات؛
•تقبـل بعـض مراكـز التدريـب املهنـي يف األردن األطفـال الالجئني .ونظـرا ً ملحدودية املقاعـد ٬ينبغي حفظها لليافعين الذين هم
يف حاجـة ماسـة إىل فـرص االعتماد عىل الذات.
خدمات التعليم غري النظامي 97يف املجتمعات املضيفة
•برنامـج تعزيـز الثقافـة للمترسبين :الخدمـات التعليميـة املعتمـدة واملصدقـة واملصممـة وفقـاً ملنهـاج التعليـم غير النظامـي
لـوزارة الرتبيـة والتعليـم (برنامـج مدتـه سـنتان) .تحدد أهليـة الطلبة لاللتحـاق بهذا الربنامـج بانقطاعهم عن الدراسـة ملدة ال
تقـل عـن عـام ٬أو ممـن مل يلتحقـوا بالتعليـم النظامـي يف األردن مطلقاً .عند اسـتكامل مـدة الربنامج (عامين) ٬يحصل الطالب
على شـهادة تعـادل مسـتوى الصـف العارش يف التعليـم العام .وميكـن للطلبـة الراغبني مبتابعـة تعليمهم للحصول عىل شـهادة
الثانويـة العامـة (التوجيهـي) االلتحـاق بربامج الدراسـة املنزلية؛
•تشـمل الربامـج األخـرى برنامـج تعليـم الكبـار ومحـو األميـة (متـاح لألشـخاص مـن سـن الخامسـة عشر فما فـوق) وبرنامـج
الدراسـة املنزليـة (متـاح لألشـخاص مـن سـن الثانيـة عشر فما فـوق) وبرنامج الدراسـات املسـائية (متاح لألشـخاص من سـن
الثانيـة عشر فما فـوق) وبرنامـج الدراسـات الصيفيـة (متـاح للطلبـة امللتحين يف التعليـم النظامي).
ن لأ
ت
تعل� همارات القراءة والكتابة ،واحلساب ،وهمارات احلياة .ال تعد أي من هذه
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لجميـع األطفـال ٬مبـن فيهـم األطفـال ذوي اإلعاقـة ٬الحق األسـايس يف التعليم .تنـص املادة  24من مقـررات اللجنـة املعنية بحقوق
األشـخاص ذوي اإلعاقـة  CPRDعلى وجـوب ضمان الدول األطـراف ملا ييل:
•عـدم اسـتبعاد األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن نظـام التعليـم العـام على أسـاس اإلعاقـة ٬وعـدم اسـتثنائهم مـن التعليم األسـايس
املجـاين واإللزامـي أو مـن التعليـم الثانـوي على أسـاس اإلعاقة؛
•متكين األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن الحصـول على تعليم شـامل جيـد ومجاين يف املراحـل االبتدائيـة والتعليم الثانـوي عىل قدم
املسـاواة مـع اآلخريـن يف املجتمعات التي يعيشـون فيها؛
•توفري وتلبية متطلبات التعليم لألفراد إىل حد معقول؛
•حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الدعم الالزم ضمن نظام التعليم العام لتيسري حصولهم عىل تعليم فعال؛
•توفير تدابير دعـم فرديـة فعالـة يف بيئـات تسـمح بتحقيـق أقصى قدر مـن النمو األكادميـي واالجتامعـي مبا يتفـق مع هدف
الدمـج الكيل.
يبني الجدول أدناه قامئة مبقدمي خدمات التعليم:

الخدمة

املنظمة

الخط الساخن للحصول عىل معلومات
حول خدمات التعليم والحامية يف املدارس

مؤسسة إنقاذ الطفل األردنية

التعليم النظامي

وزارة الرتبية والتعليم ،اليونيسيف

التعليم غري النظامي (فقط متاح يف
املجتمعات املضيفة وليس املخيامت)

وزارة الرتبية والتعليم ٬كويستسـكوب ٬الصندوق األردين الهاشـمي للتنمية
البرشية ٬املركز اإلسلامي ٬اليونيسـيف ٬اليونيسكو

التعليم غري الرسمي (لليافعني خارج
املدارس واليافعني غري املؤهلني للتعليم
النظامي) والتوجيه مبا يف ذلك محو األمية
 /دروس الحساب  ،واملهارات الحياتية،
واألنشطة الرتفيهية.

اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة ٬كويستسـكوب ،املجلـس الرنويجـي لالجئين،
مؤسسـة املسـاعدات الكنسـية الفنلندية ،جمعيـة الفـاروق ،الهيئة الطبية
الدوليـة ،مؤسسـة إنقـاذ الطفـل الدوليـة ،جمعيـة حاميـة األرسة والطفل،
مركـز التوعيـة واإلرشـاد األرسي ،جمعيـة خولـه بنـت األزور ،أن بونت بري
 /اتحـاد املـرأة األردنيـة ،كاريتـاس ،جمعيـة املتطوعين للخدمـة الدوليـة
( ،)AVSIهيئـة الخدمـة اليسـوعية لالجئين ،مركـز رشق عمان الخيري،
مركـز الريمـوك -البقعـة ،مبـادرة مدرسـتي ،واليونيسـيف ٬انرتسـوس٬
الجمعيـة الخريية اإلسلامية  ٬الصنـدوق األردين الهاشـمي للتنمية البرشية

التعليم ما قبل املرحلة األساسية

مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية ،هيئة الخدمة اليسوعية لالجئني

التوجيه

كويست سكوب ٬مرييس كور

التدريب املهني

الكاريتاس ،مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية ،منظمة كري
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

 5.1.5.3املواد غري الغذائية
•ت ُقـدم املـواد غير الغذائيـة لجميـع الالجئين لـدى وصولهـم إىل مخيمـي الزعتري واألزرق؛ وميكـن لالجئين أخـذ هـذه املـواد
98
معهـم لـدى الخـروج مـن املخيـم بكفالة؛
•تقـدم العديـد مـن املنظمات يف املجتمع املضيـف املواد غري الغذائيـة املؤقتة ٬إال أن املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون
99
الالجئين ال توفـر مثـل هذه املواد خـارج املخيم؛
•ال يحتاج الالجئون للتسجيل لدى املفوضية الستالم املواد غري الغذائية من املنظامت األخرى؛
•ال تـوزع هـذه املـواد على األطفـال الناجني مـن العنف أو األطفـال املنفصلني عن ذويهم بشـكل خاص ٬وذلـك لتجنب وصمهم
و/أو التسـبب بانفصالهـم عن أرسهـم أكرث من ذلك؛
•ينبغـي لألطفـال غير املصحوبين اسـتالم هـذه املـواد مـن الشركاء .ومـع ذلـك ٬يتعين على املنظمات التأكـد مـن املفوضيـة
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين بـأن األطفـال غير مصحوبين بالفعـل قبـل املبـارشة بتوزيـع املـوا ّد عليهـم؛
•ينبغـي أن تتضمن"حزمـة املسـاعدات" األوليـة لألطفـال غير املصحوبين واملنفصلني عن ذويهـم الذين يقيمون مـع األقارب أو
يف الرعايـة البديلـة أو الذيـن يتلقـون الدعـم للعيش املسـتقل املواد لألطفـال املوجودين داخل األرس (مبا يف ذلـك أرسة املوجه/
املرشـد) إذا لـزم األمـر؛ وينبغـي تقديـم املـواد بنـاءا ً على االحتياجـات الفرديـة للأرس قـدر اإلمـكان بـدالً مـن أن تكـون مجرد
100
حزمـة تحتـوي على مـواد عامة وذلـك للوقاية مـن االنفصـال الثانوي.
•ينبغي أن تكون املواد غري الغذائية متاحة ومالمئة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 5.1.5.4املأوى
•يحصـل الالجئـون على مـأوى مبـا يف ذلك الخيـام والكرافانـات يف املخيامت من خالل املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون
الالجئني ورشكائها؛
•تقـدم العديـد مـن املنظمات غير الحكوميـة ومنظمات املجتمـع املحلي مسـاعدات لالجئين لتسـديد دفعـات اإليجـار يف
املجتمعـات املضيفـة ومتتلـك بعـض الجمعيـات الخرييـة اإلسلامية عددا ً من الشـقق السـكنية يف مواقع مختلفـة متاحة لألرس
الضعيفـة لـدى اإلحالـة إليها؛
•توجد أماكن إيوائية مالمئة ومتاحة لالجئني ذوي اإلعاقة.

 5.1.5.5فرص االعتامد عىل الذات واملساعدات النقدية
•نظـرا ً أل ّن الفقـر هـو أحـد األسـباب الجذريـة للعديـد مـن مشـاكل حاميـة الطفـل ٬ميكـن لربامـج املسـاعدات النقديـة وفـرص
االعتماد على الـذات أن تلعـب دورا ً هامـاً يف التصـدي ملختلـف حاالت حاميـة الطفل ٬وخاصة عمـل األطفال أو الـزواج املبكر
أو األرس التـي ترعـى األطفـال املنفصلين عـن ذويهـم أو األطفـال غير املصحوبين أو األطفـال املترسبني مـن املدارس؛
•توجـد يف املخيـم خطـة “املـال مقابـل العمل” التي تسـتهدف حاليـاً البالغني حيث يتم توظيف األشـخاص عىل أسـاس التناوب
101
لضمان حصـول الجميـع على فرصـة .وما زالـت خطة ’’النقد مقابـل العمل‘‘ تطبـق عىل نطاق ضيـق يف املجتمع؛
102
•وهناك قيود عىل توظيف السوريني يف املجتمع امل ُضيف كونهم ملزمني بالحصول عىل تصاريح للعمل؛
لأ
ين
ين
ذو�م .اليونيسيف2013 ،
املصحوب�
 .98إجراءات العمل املوحدة ل طفال يغ�
واملنفصل� عن ي
 .99املرجع نفسه
لأ
ين
ين
ذو�م .اليونيسيف 2013 ،املرجع نفسه
املصحوب�
 .100إجراءات العمل املوحدة ل طفال يغ�
واملنفصل� عن ي
 .101املرجع نفسه
 .102املرجع نفسه
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•تقدم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من الرشكاء املساعدات النقدية لدعم األرس الضعيفة يف تسديد
دفعات اإليجار ٬كام تقدم املنح واملشاريع االقتصادية الصغرية ومستلزمات االستعداد لفصل الشتاء والتعليم ورسوم الدراسة
وغريها من االحتياجات األساسية األخرى .وتستند هذه املساعدات إىل تقييم وضع األرسة ٬وميكن متديدها إذا لزم األمر بناءا ً
103
عىل تقييم املصلحة الفضىل للطفل؛
•ينبغـي أن تتوفـر برامـج املـال مقابـل العمـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة كما ينبغـي إرشاكهـم يف مخططـات املسـاعدات املاليـة
والعمل؛
•توفـر املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني ورشكائهـا املسـاعدات النقدية الطارئة (مـرة واحدة) لطالبـي اللجوء
والالجئني املسـجلني حديثاً؛
•لتقديـم املسـاعدات النقديـة ٬تشترط املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين وبعـض الشركاء تسـجيل طالبـي اللجوء
والالجئين لـدى املفوضيـة .وبعـد تسـجيلهم ٬يتـم تقييمهـم وفقـاً للمعايير لتحديـد مـا إذا كانـوا مؤهلين للحصول عىل املسـاعدات
النقدية؛
•يقـدم بعـض الشركاء (أنظـر أدنـاه) مسـاعدات نقديـة لالجئني غري املسـجلني واملجتمعـات األردنيـة امل ُضيفة الضعيفـة ٬كام أ ّن
املسـاعدات النقديـة متاحـة أيضـاً للضعفـاء مـن األردنيين ٬السـيام األيتام وذلك مـن خالل صنـدوق الزكاة ومنظمات املجتمع
املـدين األخرى؛
•ميكـن لحـاالت حاميـة الطفـل أن تكـون مؤهلـة للحصـول على املسـاعدات النقديـة مـن املفوضيـة وغريهـا مـن الشركاء إذا
اسـتوفت املعايير املحـددة؛
ٍ
•ينبغـي تقديـم املسـاعدات النقديـة لحـاالت حاميـة الطفـل فقـط كجـزء مـن برنامج أوسـع للتأكد من اسـتيفاء هـذه الحاالت
للمعايير املحـددة وتلقـي مسـاعدات مامثلة لفئات أخـرى ضعيفة .وال ينبغي إنشـاء الربامج التي توفر املسـاعدات النقدية أو
املـأوى لحـاالت حاميـة الطفـل على وجه الخصـوص (مثل األطفـال غري املصحوبين) وذلك لتفـادي الوصم أو تشـجيع األطفال
أو اآلباء/املوكلين برعايـة الطفـل على االدعاء بأنهـم منفصلني أو قد تعرضـوا للعنف؛
•تشـمل إجـراءات العمـل املوحـدة لألطفـال غري املصحوبين واملنفصلني عن ذويهم مسـائل محددة تتعلق بفـرص االعتامد عىل
الـذات ملقدمـي الرعاية لألطفـال غري املصحوبني واملنفصلين عن ذويهم.

 5.1.5.6املساعدات الغذائية والتغذية والوقود واملاء
•يقدم برنامج الغذاء العاملي بالتعاون مع رشكائه املساعدات الغذائية لالجئني يف كل من املخيامت واملجتمعات املضيفة.
ويحق لكافة الالجئني املقيمني يف املخيامت واملجتمعات املضيفة قسيمة غذاء مرتني يف الشهر (إما عىل شكل قسائم ورقية أو
بطاقات الكرتونية) مام يسمح لهم برشاء املواد الغذائية بقيمة  24دينار للفرد يف الشهر؛
• يتم توفري الوقود ألغراض الطهي كام يتم توفري وسائل التدفئة واملياه لالجئني املقيمني يف املخيامت؛
•ال تقدم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حالياً مثل هذه الخدمات يف املجتمعات املضيفة ٬إال أن بعض
104
الرشكاء يقدمون هذه املساعدات بشكل موسمي.
•يجب ضامن توفري املواد الغذائية املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة بحسب احتاجهم.
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يبني الجدول أدناه قامئة مبقدمي الخدمات:

الخدمة

املنظمة

فرص االعتامد عىل
الذات

ان بونـت بير ،اتحـاد املـرأة األردنية ،مؤسسـة إنقـاذ الطفل الدوليـة ،الشـعاع لتنمية املرأة
والطفـل (يف املجتمعـات املضيفة)

املساعدات النقدية

اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة ،مؤسسـة إنقاذ الطفـل الدولية ،مركز التوعية واإلرشـاد األرسي ،كري
انرتناشـيونال ،املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئين ،هيئة الخدمة اليسـوعية
لالجئين ،ميـد إيـر ( ،)Medairوالوكالـة السـبتية للتنميـة واإلغاثـة ( ٬)ADRAالجمعيـة
الخريية اإلسلامية
مالحظـة :يجـب أن متـر املسـاعدات النقديـة املقدمـة لالجئين من قبـل الشركاء التنفيذيني
للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين من خلال املفوضية

قسائم الغذاء والتغذية

برنامـج الغـذاء العاملي ٬مؤسسـة إنقـاذ الطفل الدولية ٬مؤسسـة اإلغاثة اإلنسـانية (٬)HRF
اإلغاثـة اإلسلامية عبر العـامل ( ٬)IRWمؤسسـة إنقـاذ الطفل األردنيـة ٬ميدإيـر (٬)Medair
وكالـة التنميـة والتطويـر التقنـي ( ٬)ACTEDالهيئـة الخريية األردنية الهاشـمية (٬)JHCO
الكاريتـاس ٬االتحـاد اللوثـري العاملي ()LWF

املواد غري الغذائية

كنيسـة االتحـاد املسـيحي  /ميريس كـور ،كير انرتناشـيونال ،مركـز التوعية واإلرشـاد األرسي،
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني،جمعية املركـز اإلسلامي الخريية ،كتاب
السـنة ،جمعيـة حاميـة األرسة والطفولـة ،هيئـة الخدمة اليسـوعية لالجئني ،كويستسـكوب،
السنابل

 5.2اإلجراءات الخاصة
بحمايـة الطفل

يصف هذا القسم أشكاالً محددة من العنف واإلساءة واالستغالل ضد األطفال .ويوفر كل قسم خلفية موجزة حول هذه املسائل
وبعض برامج التصدي الرئيسية باإلضافة إىل إجراءات االستجابة لألطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من قضايا حامية الطفل.

5.2.1

العنف الجسدي

يأخذ العنف الجسدي عددا ً من األشكال التي تحدث بشكل منفصل أو تحدث جنباً إىل جنب مع العنف النفيس و /أو الجنيس.
ويشمل العنف الجسدي رضب الطفل باليد أو بوساطة يشء ما (مثل العصا أو الحزام أو السوط أو الحذاء وهلم جرا) أو الركل أو
الهز أو رمي الطفل أو القرص أو شد الشعر أو إجبار الطفل عىل البقاء يف موقف غري مريح أو مهني أو جعل الطفل ميارس نشاطاً
بدنياً مفرطاً أو الحرق أو إحداث ندب للطفل .وقد يحدث هذا النوع من العنف يف املدارس أو املنازل أو يف املجتمع وميكن أن
ترتاوح شدته من بسيط إىل حاد.
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الفصــل الخامس:

التصــدي لمســائل حمايــة الطفــل

العنف الجسدي يف األرسة:
•ينبغي تقديم الدعم للموكلني برعاية الطفل الذين ميارسون العنف الجسدي ضد األطفال من خالل توفري التوجيهات املالمئة
أو اإلرشاد ملنع العنف مبا يف ذلك :املهارات اإليجابية للوالدين/املوكلني برعاية الطفل والتي تشمل التأديب اإليجايب وإدارة
الغضب واإلرشاد ملعالجة أسباب العنف و/أو الوساطة األرسية؛
•ميكن للجان وموظفي حامية الطفل املساعدة يف تحديد األطفال املعرضني لخطر العنف أو الذين يعانون منه ومساعدتهم يف
الوصول إىل الخدمات املناسبة؛
•ينبغي توفري الخدمات الصحية والخدمات النفسية االجتامعية والخدمات التعليمية لألطفال الذين تعرضوا للعنف الجسدي؛
•ينبغي توفري املعلومات والخدمات لألطفال ٬من سن السادسة فأكرث ٬املعرضني لخطر العنف الجسدي أو الذين يعانون منه
وذلك لتمكينهم من حامية أنفسهم (مثل كتيب "سالمتك  /سالمتي" وجلسات زيادة التوعية)؛
•ينبغي ملقدمي الخدمات العامة الذين يتعرفون عىل أطفال يتعرضون للعنف الجسدي من قبل أحد أفراد األرسة إحالتهم إىل
مدير حاالت مؤهل يف مجال حامية الطفل أو إىل إدارة حامية األرسة بعد الحصول عىل موافقة الطفل  /املوكل برعايته .ويف
حال عدم موافقة الطفل  /املوكل برعايته ٬يصبح بإمكان مقدم الخدمة العامة اإلحالة إىل مدير الحاالت لديهم إذا تولدت
لديهم قناعة بأن سالمة الطفل مهددة .أما إذا كانت هناك بعض الشكوك حول ذلك ٬يتعني عىل مقدم الخدمة العامة التشاور
مع مدير حاالت حامية الطفل بدون اإلدالء بتفاصيل تحدد هوية الحالة .بالنسبة لطالبي اللجوء والالجئني ٬يوىص بتحويل
مقدم الخدمات العامة الحالة إىل مدير حاالت حامية الطفل الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع إدارة حامية األرسة وغريها من
مقدمي الخدمات حسب الالزم؛
•عندما ال يكون مدراء الحاالت الذين يتعاملون مع حاالت العنف األرسي متأكدين من كيفية تحديد املصلحة الفضىل للطفل
وضامن سالمته ٬يوىص أن يقوموا هم ومرشفيهم باستشارة املرشف املعني بتحديد املصلحة الفضىل لدى املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والذي بدوره سيؤكد ما إذا كانت هناك حاجة الستدعاء لجنة تحديد املصلحة الفضىل أم ال.
العنف الجسدي يف املجتمع
•ينبغي تقديم املعلومات والخدمات لألطفال الذين يقعون ضحايا للعنف من قبل أطفال آخرين – مثل التن ّمر – ملساعدتهم
عىل حامية أنفسهم وتقديم خدمات نفسية واجتامعية إذا لزم األمر؛
•ينبغي أيضاً تقديم جلسات توعية حول قضايا حامية الطفل للموكلني برعاية األطفال الذين تعرضوا للعنف لتمكينهم من
حامية أطفالهم؛
•ينبغي تقديم املعلومات والخدمات حول حقوق الطفل واملهارات الحياتية لألطفال الذين مارسوا العنف ضد أطفال آخرين
(مبا يف ذلك إدارة االنفعاالت) فضالً عن الخدمات النفسية االجتامعية ٬إن لزم األمر ٬للتعامل مع األسباب الكامنة وراء هذا
العنف .كام ينبغي إرشاك املوكلني برعاية الطفل يف الخدمات النفسية االجتامعية املقدمة لهؤالء األطفال؛
•بإمكان األطفال الذين يقعون ضحايا لالعتداء الجسدي ٬حسب التعريف الوارد يف قانون العقوبات ٬الذين تم االعتداء عليهم
إما عن طريق أشخاص بالغني من خارج نطاق األرسة أو أطفال آخرين ٬إبالغ الرشطة باألمر والتي بدورها تقوم يف التحقيق
يف املسألة .وبالنسبة لألطفال دون سن السادسة عرش ٬ينبغي تقديم الشكوى من قبل والدي الطفل /املوكل برعايته ٬يف
حني ميكن لألطفال يف سن السادسة عرش فام فوق تقديم الشكوى بأنفسهم .وتع ّرف املواد  333و  334و  335من قانون
العقوبات االعتداء الجسدي عىل النحو التايل":كل من أقدم قصدا ً عىل رضب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من
وسائل العنف واالعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل ملدة تزيد عن  20يوماً ٬عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل ثالث
سنوات"؛
•ينبغي معاملة األطفال مرتكبي االعتداء الجسدي ضد أطفال آخرين (وغريها من الجرائم) وفقاً ملعايري عدالة األحداث ذات
الصلة (أنظر القسم  .)4.2.1.4ينبغي إحالة األطفال طالبي اللجوء أو الالجئني املوقوفني أو املحتجزين إىل املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ٬وقد يتطلب األمر عقد اجتامع لجنة تحديد املصلحة الفضىل.
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اإلجراءات التي تيل إحالة حاالت العنف الجسدي إىل مدير الحالة:
•يتعين على مديـري حـاالت حاميـة الطفـل التابعين للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين واملنظمات غير
الحكوميـة ممـن يسـتقبلون حـاالت العنـف الجسـدي املرتكب ضـد األطفال من قبـل أفراد األرسة أن يسـتكملوا منـوذج تقييم
أي مخـاوف تتعلق بالسلامة .هذا
املصلحـة الفضلى املشترك بين املنظمات (أنظـر امللحـق الثالث عرش) ،مبـا يف ذلك تحديـد ّ
وتقـوم إدارة حاميـة األرسة باسـتكامل منـوذج التقييـم الخـاص بهم؛
•يتعين على مديـر الحـاالت تطويـر خطـة للتصـدي إىل هـذا النـوع مـن العنـف ٬كما يتعين عليه التشـاور مـع مقـدم الرعاية
للطفـل (وليـس املعتـدي) إذا كان مثـل هـذا األمـر ال يعـرض الطفـل ملزيـد مـن الخطر؛
•ينبغـي تقديـم اإلرشـاد أو املهـارات الحياتيـة لألطفال املعرضني للعنف الشـديد أو املتكرر ملسـاعدتهم يف التعامـل مع آثار هذا
العنـف .وقـد يحتـاج أفراد األرسة أيضـاً إىل هذه الخدمة تبعـاً لنوع العنف؛
•وحيثما كان ذلـك ممكنـاً ٬ينبغـي اسـتطالع رأي الطفـل و/أو الحصـول على موافقـة الشـخص املـوكل برعايتـه لإلحالـة إىل
الخدمـات األخـرى .ويجـب أيضـاً تقديـم املعلومـات لألطفـال واملوكلين برعايتهـم حـول الخدمـات التـي تقدمهـا إدارة حامية
األرسة؛
•ميكـن ملديـري الحـاالت اإلحالـة إىل إدارة حاميـة األرسة دون موافقـة الطفـل و/أو املـوكل برعايتـه عندمـا يـرون أ ّن ذلك يصب
يف مصلحـة الطفـل الفضلى ٬على سـبيل املثـال ٬يف الحـاالت التـي تكون فيها سلامة الطفل يف خطر وشـيك .وبالنسـبة لطالبي
اللجـوء والالجئين ٬مـن املستحسـن أن يستشير مـدراء الحـاالت مشرف لجنـة تحديـد املصلحـة الفضلى التابـع للمفوضيـة
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين الذي ميكنه أن يؤكـد ما إذا كانت هنـاك رضورة لعقد اجتامع لجنـة تحديد املصلحة
الفضىل؛
•تتضمـن اللجنـة إعـداد وتقديـم تقريـر تحديـد املصلحـة الفضلى إىل مرشف لجنـة تحديد املصلحـة الفضىل الذي يقـوم بدوره
بعقـد اجتماع للجنـة حسـب االقتضاء مبـا يف ذلك اجتامع خـاص بالحالـة الطارئة.

5.2.2

العنف في المدارس

يحظـر اسـتخدام العقـاب البـدين مـن قبـل الـكادر الرتبوي مبـا يف ذلـك املعلمين وإدارة املدرسـة يف مـدارس وزارة الرتبيـة والتعليم
مبوجـب لوائـح الخدمـة املدنيـة 105.وللحـد من انتشـار العنف يف املـدارس ٬قامـت وزارة الرتبيـة والتعليم بالتعاون مع اليونيسـيف
ورشكاء آخريـن بتطويـر حملـة معـاً نحـو مدرسـة آمنـة .تهدف هـذه الخطـة إىل تشـجيع املعلمني عىل اسـتخدام أسـاليب التأديب
اإليجابيـة مـع الطلبـة يف مـدارس الرتبيـة والتعليـم ومـدارس األنـروا .وتهـدف أيضـاً إىل تغيير سـلوك املعلمين وذلـك مـن خلال
تزويدهـم بالوسـائل التعليميـة إلدارة وتوجيـه سـلوك الطلبـة بـدالً مـن اللجوء إىل العنـف .ويحظر العنـف بني الطلبة وفقـاً لالئحة
التنظيميـة لالنضبـاط املـدريس (أنظـر امللحـق الثاين :القوانين الوطنيـة واالتفاقيـات الدولية).
وتشـجع الحملـة تطبيـق أسـاليب تأديبيـة جديـدة يف املـدارس وتحشـد التأييـد إلنهاء التسـامح املجتمعـي إزاء العنـف يف املدارس
وتدعـم التغطيـة اإلعالميـة لنرش الرسـالة عىل الصعيد الوطني .وتسـعى لجعل املعلمني مدركني لحقوقهم ومسـئولياتهم وتحاسـبهم
106
على أفعالهم.
وتفـرض العقوبـات على تطبيـق أشـكال العقـاب البـدين وفقاً للقوانين األردنيـة (أنظر امللحـق الثاين للرجـوع إىل القوانين الوطنية
واالتفاقيـات الدوليـة املتعلقـة باملـواد ذات الصلة).
أي شخص يُلحق عقوبات بدنية باألطفال؛
•يفرض مكتب الخدمة املدنية أيضاً العقوبات ضد ّ
•يتعين على موظفـي املؤسسـات التعليميـة االمتنـاع عـن اسـتخدام العقـاب البـدين ضد األطفـال بأي شـكل من األشـكال وفقاً
107
للوائـح الخدمـة املدنية.

ئ
لوا� الخ
دمة املدنية ًلسنة  2013املادة 82
.105
لأ
ً
ن
 .106ة
محل معا ا ردنية :معا �و مدارس آمنة .اليونيسيف 2012
ئ
 .107لوا� الخ دمة املدنية لسنة  2013املادة 82
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تقوم وحدة الحامية واإلرشاد يف وزارة الرتبية والتعليم برصد وإحالة ومتابعة حاالت العنف يف املدارس .ويتمثل دور جمعية
إنقاذ الطفل األردن يف تنفيذ جلسات زيادة الوعي حول حق األطفال يف التعليم مبا يف ذلك تزويد الطالب مبعلومات محدثة حول
املبادئ التوجيهية التأديبية والخدمات املتاحة للطالب وأرسهم لدى مكاتب املساعدة .إضافة إىل ذلك ٬تقوم جمعية إنقاذ الطفل
األردن بدعم وزارة الرتبية والتعليم يف إدارة الحاالت الفردية حيثام كان ذلك مناسباً.
تشمل اإلجراءات الحالية املرتبطة بحاالت العنف يف املدارس ما ييل:
•يجب التبليغ عن الحاالت لوزارة الرتبية والتعليم من خالل املرشدين يف املدارس التابعة للوزارة أو الخط الساخن للوزارة
(أنظر رقم الخط الساخن أدناه) وإىل جمعية إنقاذ الطفل األردن وذلك من خالل مكتب املساعدة أو من قبل أرسة الطفل
أو الطفل نفسه أو مقدمي الخدمات اآلخرين.
•يقوم املرشدون يف وزارة الرتبية والتعليم أو الباحثون االجتامعيون العاملون يف جمعية إنقاذ الطفل األردن بإجراء التقييم
ومن ثم يقدمون تقريرا ً مخترصا ً يتضمن توصيات للمراجعة  /املوافقة إىل ضباط االرتباط املعنيني (بالنسبة ملرشدي املدارس
يقدم التقرير إىل رئيس وحدة اإلرشاد ٬وبالنسبة إىل جمعية إنقاذ الطفل األردن يقدم إىل وحدة الحامية يف وزارة الرتبية
والتعليم)؛
•ميكن للمرشدين يف وزارة الرتبية والتعليم التعامل مع الحاالت األقل خطورة من العنف بني األطفال من خالل اللجوء
للوساطة املبارشة بينهم وإرشاك مقدمي الرعاية إن كان ذلك مناسباً .أما بالنسبة لحاالت العنف األكرث خطورة ٬يتطلب ذلك
تشكيل لجان للتحقيق يف أو التحقق من الشكوى من خالل مديرية الرتبية والتعليم التي تتبع لها املدرسة .وإذا تم التأكد
من حادثة العنف يتم كتابة تقرير مفصل بذلك .وعندما يكون املعتدي أحد أفراد الكادر املدريس تفرض عليه العقوبات وفقاً
للوائح الخدمة املدنية لسنة  2013وميكن إحالة األرسة إىل إدارة حامية األرسة يف حاالت العنف الجنيس عىل سبيل املثال.
•يتابع املرشدون يف وزارة الرتبية والتعليم والباحثون االجتامعيون يف جمعية إنقاذ الطفل األردن الحالة بالتعاون مع وزارة
الرتبية والتعليم ٬وإذا تبني أن الطفل بحاجة إىل خدمات أخرى ٬ميكنهم إحالته إىل مقدمي الخدمات ذات الصلة (مبا يف ذلك
إدارة حامية األرسة وإدارة رشطة األحداث) .بالنسبة لطالبي اللجوء والالجئني ٬حيث قد يتطلب األمر نقل الطفل أو فصله
عن والديه أو مقدم الرعاية ٬ينبغي إتباع إجراءات تحديد املصلحة الفضىل؛
•يغلق ملف الحالة مبجرد اتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل وحدة الحامية أو جمعية إنقاذ الطفل األردن (بحسب التدخالت
املطلوبة).
يشمل الجدول أدناه قامئة بأسامء مقدمي الخدمات:

الخدمة

الخط الساخن للحصول عىل معلومات
حول الحامية والخدمات التعليمية

املنظمة

جمعية إنقاذ الطفل األردن

الخط الساخن لدائرة الحامية يف وزارة الرتبية والتعليم:
( 080022775مجاناً من الخط األريض) أو5680081
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إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

5.2.3

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

يكـون األطفـال ٬سـواء مـن الالجئني أو مـن املجتمعات امل ُضيفة ٬معرضني ألشـكال مختلفة مـن العنف املبني على النوع االجتامعي
املوضحـة يف القسـم  4.1أعلاه .يؤثـر العنـف الجنسي على كل مـن الفتيـات والفتيـان إال أنـه يبقى غير مبلغ عنه بشـكل ملحوظ.
ويعتبر الـزواج املبكـر أمـرا ً شـائعاً خاصـة بين الفتيـات السـوريات املراهقـات اللـوايت تـزوج معظمهـن قبـل وصولهـن إىل األردن.
وباإلمـكان االطلاع على إجـراءات التصـدي لحـاالت العنـف املبني عىل النـوع االجتامعي ضـد األطفال يف القسـم  4.1أعلاه .يعترب
108
البنـات واألوالد مـن ذوي اإلعاقـة بالتحديـد أكثر عرضـة للعنف الجنيس بسـبب التمييـز االجتامعـي والبنيوي املتجـذر تجاههم.

5.2.4

عمل األطفال

يعترب عمل األطفال أمرا ً شائعاً بني الالجئني السوريني ٬وخاصة الفتيان املراهقني ٬وكذلك يف املجتمعات األردنية امل ُضيفة.
ميثـل عمـل األطفـال مسـألة مقلقـة من مسـائل حامية الطفل وذلك بسـببصغر سـن األطفال املعنيني وتأثريه عىل دراسـتهم .يشـمل
عمـل األطفـال أيضـا العمـل املنجـز مـن قبـل األطفـال الذيـن قـد بلغـوا الحـد األدىن لسـن العمـل ٬إال أ ّن العمـل الـذي يقومون به
يعتبر ضـا ّرا ً لرفاههـم العاطفي والناميئ والجسـدي.
صـادق األردن على اتفاقيـات عمـل األطفـال 109الصـادرة عـن منظمة العمـل الدوليـة واتفاقية األمم املتحـدة لحقـوق الطفل٬،وبناء
على ذلـك ٬قـام بوضـع السياسـات والترشيعات ملنع عمل األطفـال .إن الحد األدىن لسـن العمل يف األردن هو السادسـة عرش ٬ويعد
التعليـم إلزاميـاً حتـى الصـف العـارش ٬وبالتـايل فـإن توظيـف  /اسـتخدام األطفـال الذيـن تقـل أعامرهم عن سـتة عرش عامـاً يعترب
أمرا ً غير قانوين.
ال يجـوز ألي طفـل دون سـن الثامنـة عشر العمـل يف مهـن أو “أعمال خطـرة” .وقـد أصـدرت وزارة العمـل قامئـة معدلـة باملهـن
الخطـرة يف حزيـران  2011وتشـمل :املخاطـر الجسـدية؛ واملخاطر النفسـية؛ واملخاطر األخالقيـة واالجتامعية؛ واملخاطـر الكيميائية؛
واملخاطـر الفيزيائيـة؛ واملخاطـر البيولوجية والجرثومية (الفريوسـات والبكترييا والطفيليات وغريها(؛ واملخاطر األرغونومية)انسـجام
اإلنسـان مـع اآلالت وأدوات العمـل(؛ وغريها مـن املخاطر.
تنطبق الرشوط التالية عىل عمل األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني السادسة عرش والسابعة عرش:
• ال ميكنهـم العمـل ألكثر مـن سـت سـاعات يف اليـوم ويجـب أن يُعطـوا وقتـاً للراحـة ال يقـل عـن سـاعة واحدة بعـد كل أربع
سـاعات عمـل متتالية؛
ً
•ال يُسـمح لهـم بالعمـل بين السـاعة الثامنـة مسـاءا والسادسـة صباحـاً ٬أو خلال األعيـاد الدينيـة والعطـل الرسـمية والعطـل
األسـبوعية؛
•يتعين على صاحـب العمـل طلـب الوثائـق التاليـة من الشـخص املـوكل برعاية الطفـل :شـهادة ميالد الطفـل؛ وشـهادة بلياقة
الطفـل الصحيـة للعمـل املطلـوب صـادرة عـن طبيب مختـص ومصادق عليها مـن قبـل وزارة الصحة؛ وموافقـة خطية من ويل
أمـر الطفـل يسـمح فيها بعمـل الطفل يف املؤسسـة؛
•يجـب أن يحفـظ صاحـب العمـل هـذه الوثائق يف ملف خـاص بالطفل مع بيانات كافيـة حول مكان إقامته وتاريخ االسـتخدام
وطبيعـة العمل املوكل إليـه واألجر واإلجازات؛
النس ضد الأ طفال ذوي إالعاقة.هاندياكب تان� ن� ن
لخ
شيو�ل ومؤسسة إنقاذ الطفل2011 ،
 .108ا روج من الظملة :العنف ج ق ي
لأ
ق
ن
 .109اتفاقية منظمة العمل الدولية ر�  138بشأن احلد ا د� لسن االستخدام ( )1973واالتفاقية ر�  182بشأن أسوأ أشاكل معل ا طفال (.)1999
لأ
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أقـرت الحكومـة يف أغسـطس  2011اإلطـار الوطنـي ملكافحـة عمـل األطفـال ( )NFCLوالـذي يحـدد آليـة للتصدي لعمـل األطفال
مـن قبـل وزارة العمـل ووزارة الرتبيـة والتعليـم ووزارة التنميـة االجتامعية .تنطوي اآلليـة عىل املراحل التالية )1 :الكشـف واإلبالغ؛
 )2التقييـم األويل الـذي يشـمل تقييـم التعليـم وتقييـم األرسة ووضـع التوصيـات املناسـبة واإلحالـة (إىل الخدمـات املناسـبة)؛ )3
مرحلـة التدخـل ؛  )4املتابعـة والتقييـم ٬إال أنـه مل يتـم تفعيلهـا بشـكل كامـل بعـد ٬ولكن يجـري اختبارهـا وتجربتهـا  .ويجري اآلن
دمـج رشكاء آخريـن يف هـذا السـياق ٬مبـا يف ذلـك منظمات املجتمـع املدين والرشطـة ورجال الديـن وإعادة النظـر يف دمجهم ضمن
مراحـل اإلطـار ٬ومـا إىل ذلـك ٬حيـث بإمـكان هـذه األطـراف تعزيـز كافـة مكونـات آليـة اإلحالـة .وقـد تـم تصميـم نظـام الرصـد
الوطنـي (مراحـل اإلطـار) الكرتونيـا مـن قبـل منظمـة العمـل الدوليـة ووزارة العمـل ليشـكل قاعـدة بيانـات وطنية حديثـة لعمل
األطفـال للمسـاعدة يف جمـع البيانـات وتحليلهـا ورصدها.
يعتبر اسـتخدام األطفـال الذيـن تتراوح أعامرهـم بيـم السادسـة عشر والثامنـة عرش أمـرا ً قانونيـاً إال أن ذلـك يجـب أن يتم تحت
ظـروف ورشوط خاصـة .ويحظـر اسـتخدام األطفـال دون سـن الثامنـة عشر يف األعمال الخطـرة أو أي عمـل ميكـن أن يـؤدي إىل
اإليذاء الجسـدي.
يحتـاج األطفـال الالجئين ممـن بلغـوا السـن القانـوين للعمـل (والراشـدين) التقـدم بطلـب إىل وزارة العمل للحصـول عىل ترصيح
عمـل .ويجـب التقـدم بطلـب الحصـول على اإلقامـة يك يتمكنـوا مـن طلب الحصـول عىل ترصيـح العمل.
كل صاحـب عمـل ال يراعـي الشروط املدرجـة أعلاه يعترب مخالفـاً للترشيعات الخاصـة بالعمل ويصبـح عرضة لدفـع غرامة ترتاوح
بين  300دينـار و 500دينـار وتضاعـف هـذه العقوبـة يف حـال تكـرار املخالفـات .إضافـة إىل ذلـك ٬يعاقـب أصحـاب العمـل الذين
يسـتخدمون األشـخاص بشـكل غير قانـوين (على سـبيل املثـال ٬دون الحصـول على تصاريـح العمـل) بدفـع غرامة تتراوح بني 500
دينـار و 1000دينـار (وت ُضاعـف هـذه العقوبة يف حـال تكـرار املخالفات).
وتشمل اإلجراءات الرئيسية املتعلقة بعمل األطفال لالجئني واملجتمعات امل ُضيفة ما ييل:
•توعية املجتمع حول مخاطر عمل األطفال وأهمية التعليم؛
• تقـوم كل مـن اليونيسـيف ومنظمـة العمـل الدوليـة ووزارة العمـل ومؤسسـة إنقـاذ الطفـل ووزارة الرتبيـة والتعليـم ووزارة
التنميـة االجتامعيـة ببنـاء قـدرات رشكائهـا املنفذيـن يف مجـال عمـل األطفـال ٬مبا يف ذلـك عمل األطفـال املنترش بين الالجئني؛
تشـتمل الربامـج التوعويـة املجتمعيـة للجهـات املعنيـة بحاميـة الطفـل جلسـات للموكلين برعاية الطفـل ٬واألطفـال الالجئني
حـول الوقايـة مـن والتصـدي لعمـل األطفال؛
•يتعين على منظمات حاميـة الطفـل إبلاغ وزارة العمـل بانتظـام بـأي تفاصيـل تتعلـق بأصحـاب العمـل املتورطين يف عمـل
األطفال؛
ً
•يجـري حاليـا تعزيـز الروابـط بين آليـة اإلحالـة ضمـن اإلطـار الوطنـي ملكافحـة عمـل األطفـال  NFCLونظـام إدارة الحـاالت
الخـاص باالسـتجابة اإلنسـانية؛
•تقـدم املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني الحاميـة القانونية لألطفـال املنخرطني يف عاملـة األطفال وخاصة يف
حـاالت اإليقـاف أو النقـل إىل مخيـم لالجئني أو خطر اإلعـادة القرسية.
ينبغـي توفير خدمـات الدعـم التاليـة للطفـل /األرسة من قبل منظمات مؤهلة يف مجـال إدارة حاالت حامية الطفـل مثل املفوضية
السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني أو الهيئـة الطبية الدولية أو مؤسسـة نهر األردن:
•تقييم وضع الطفل واألرسة من قبل مدراء حاالت مؤهلني يف مجال حامية الطفل؛
•تقديم املشورة إىل األطفال وأرسهم فيام يتعلق مبخاطر عمل األطفال وما ورد يف القانون األردين بشأن عمل األطفال؛
•تقديم املعلومات إىل األطفال واألرس حول خيارات التعليم والتدريب املهني ٬وإحالتهم إىل تلك الخدمات حسب األصول؛
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•تقييـم أهليـة األرسة لتلقـي املسـاعدة النقديـة مـن خالل املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني ٬حيـث يتم تقديم
املسـاعدة بعـد تقييـم وضـع األرسة .ولكي تكـون األرسة مؤهلـة للحصـول على املسـاعدة النقديـة ٬ينبغـي أن يكـون الطفـل
ملتحقاً يف املدرسـة؛
•توفري املساعدات االقتصادية األخرى مثل دفعات اإليجار والطرود الغذائية وفرص العمل املرتبطة بالفرص التعليمية وذلك
من خالل الربامج التي تدعمها اليونيسيف؛
•مشاركة األطفال و /أو األرس يف الخدمات النفسية االجتامعية واملساحات الصديقة لألطفال واليافعني؛
•متابعة ورصد الطفل واألرسة لضامن وصولهم إىل الخدمات والحد من مخاطر استمرار أو عودة الطفل إىل العمل.
يسلط الجدول أدناه الضوء عىل مقدمي الخدمات املعنيني يف الوقاية من والتصدي لعمل األطفال يف األردن:

الخدمة

املنظمة

الرصد والحامية

وزارة العمل ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة التنمية االجتامعية

إدارة الحاالت

املجلس الوطني لشـؤون األرسة (للتنسـيق ووضع املعايري) ،الهيئة الطبية الدولية،
اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة ،مؤسسـة نهـر األردن ،املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة
لشـؤون الالجئين ،وزارة التنميـة االجتامعية

5.2.5

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

توجـد املعلومـات حـول إجـراءات الوقاية من واالسـتجابة لألطفال غري املصحوبين واملنفصلني عن ذويهم يف إجـراءات عمل موحدة
مسـتقلة .عنـد تحديـد األطفـال غير املصحوبين واملنفصلين عـن ذويهـم من قبـل منظمات إدارة الحـاالت أو غريها مـن منظامت
اإلغاثـة ينبغـي إحالتهـم إىل املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين لغايـات التسـجيل وتوفير الحاميـة والخدمـات
املناسبة.
تـم االتفـاق بين وزارة التنميـة االجتامعية واملفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني واليونيسـيف وغريهـم من املنظامت
غير الحكوميـة ذات الصلـة على اإلجـراءات الخاصـة بوضـع األطفـال طالبـي اللجـوء والالجئني غير املصحوبين يف ترتيبـات الرعاية
البديلـة .وتشـمل الرتتيبـات الثالثـة الرئيسـية للرعايـة البديلـة املتصـورة لألطفال غري املصحوبين ما ييل:
 )1استضافة مؤقتة لألطفال غري املصحوبني لدى األرس ملدة تصل إىل ثالثة أسابيع؛
 )2حضانة رسمية؛
 )3العيـش املشترك الخاضـع لإلرشاف حيث يسـكن األطفال الذكور غري املصحوبني من سـن الخامسـة عرش فام فـوق يف مجموعات
تتكـون مـن ثالثة يافعني بدعم من مرشـد يسـكن بالقرب منهم.
وتتلخص عملية وضع األطفال غري املصحوبني يف ترتيبات الرعاية البديلة فيام ييل:
•تقـوم منظمات إدارة الحـاالت التـي تعمـل مـع األطفـال غير املصحوبين بإجـراء مسـوحات للأرس الحاضنـة أو املرشـدين
املحتملين مـن مجتمـع الالجئين أو طالبـي اللجـوء.
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•يعمـل مديـر الحـاالت على تقييـم رغبـات واحتياجـات األطفال غير املصحوبني فيما يتعلق بالرعايـة البديلة كما ويعمل عىل
مطابقـة الطفـل مـع األرسة الحاضنـة أو املرشـد لغايات وضعه يف املكان املناسـب.
•ميكـن القيـام برتتيبـات االسـتضافة املؤقتـة الطارئـة لألطفـال غير املصحوبين يف أرس حاضنـة أو مـن خالل اإلرشـاد وذلـك بناءا ً
على توصيـات مديـر الحاالت.
•يجـب النظـر يف ترتيبـات اإليـداع األخـرى من قبل مراقب السـلوك التابـع لوزارة التنميـة االجتامعية ومن ثم اسـتعراضها أمام
لجنة تحديـد املصلحة الفضىل.
•ويتم عرض توصيات لجنة تحديد املصلحة الفضىل عىل القايض/املحكمة من قبل مراقب السلوك للحصول عىل املوافقة.
•أما بالنسبة ملراقبة عملية إيداع األطفال فيتم مثل هذا األمر من قبل مدير الحاالت وبإرشاف من مراقب السلوك التابع
لوزارة التنمية االجتامعية.
يبني الجدول أدناه مقدمي الخدمات املعنيني بالوقاية من والتصدي للمسائل املتعلقة باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن
ذويهم.

الخدمات

املنظمة

الرصد والحامية

وزارة التنمية االجتامعية

إدارة الحاالت

الهيئـة الطبيـة الدوليـة ٬اللجنـة الدوليـة لإلغاثـة ٬مؤسسـة نهـر األردن ٬املفوضيـة
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ٬وزارة التنمية االجتامعيـة ٬إدارة حامية
األرسة ٬اليونيسـيف

5.2.6

األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة ()CAAFAG

أدى إدراج قـوات النظـام السـوري يف تقريـر األمين العـام السـنوي حـول األطفـال والصراع املسـلح يف  26من شـهر حزيـران /يونيو
مـن عـام  2012واملتعلـق بقتـل وتشـويه األطفـال ٬إضافـة إىل شـن الهجامت على املدارس واملستشـفيات ٬إىل إنشـاء آليـات للرصد
والتبليـغ بشـأن األطفـال والرصاعـات املسـلحة ( )CAACيف سـوريا لكافـة أطـراف النـزاع .ويف  15أيـار من سـنة  2013أشـار تقرير
األمين العـام السـنوي إىل أن قـوات الجيـش الحـر السـوري مسـئولة عـن تجنيـد واسـتخدام األطفـال يف القتـال وأن قـوات النظـام
السـوري أيضـاً مسـئولة عـن ارتـكاب جرائـم االغتصـاب وغريهـا من أشـكال العنـف الجنيس ضـد األطفال.
وقـد صادقـت سـوريا على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل املتعلـق بتـورط األطفـال يف النزاعـات املسـلحة .وتعترب
املصادقـة على هـذا الربوتوكـول االختيـاري مبوجب القانـون الدويل مبثابة إقـرار بعدم رشعية تجنيـد األطفال من قبل قـوات النظام
السـوري والجامعات املسـلحة أو السماح لألطفال دون سـن الثامنة عرش يف املشـاركة يف األعامل الحربية بأي شـكل من األشـكال٬
سـواء كمقاتلين أو يف أدوار الدعـم (مثل السـائقني والجواسـيس الخ).
ونظـرا ً لألوضـاع الصعبـة يف سـوريا ٬مبـا يف ذلـك املسـائل األمنيـة وصعوبـة إمكانيـة الوصـول والتدفـق الهائـل لالجئين يف الـدول
املجـاورة (األردن والعـراق ولبنـان وتركيـا) ٬هنـاك تصـور لنهج إقليمـي كبداية لدعم فريق العمل يف سـوريا .وقد تم تأسـيس آليات
الرصـد والتبليـغ حـول األطفـال والنـزاع املسـلح يف سـوريا يف شـهر آذار مـن سـنة  2013لرصد كافة االنتهاكات الجسـيمة السـتة.
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وقـد أُنشـأت آليـة الرصـد واإلبلاغ ( )MRMبشـأن األطفال والنزاعات املسـلحة يف سـوريا يف حزيـران  2012لرصد كافـة االنتهاكات
السـتة الجسـيمة ٬مبا يف ذلك ٬قتل األطفال وتشـويههم وشـن الهجامت عىل املدارس واملستشـفيات وتجنيد األطفال يف سـوريا .وقد
تـم إنشـاء آليـة للرصـد اإلقليمـي لرصد هـذه االنتهـاكات الجسـيمة يف األردن والعـراق ولبنـان وتركيا ولكسـب تأييد أطـراف النزاع
(سـواء كان ذلـك النظـام أو قـوات املعارضـة) ملنع مثل هـذه االنتهاكات.
اإلجراءات الرئيسية ملنع ومعالجة مسألة األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة:
•إذا تـم التعـرف على أطفـال كانـوا قـد جندوا أو اسـتخدموا يف النزاعات من قبل قوات النظام أو الجامعات املسـلحة يف سـوريا
ينبغـي إحالتهـم إىل مـدراء حـاالت حاميـة الطفـل (املفوضية السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني ٬وغريها مـن املنظامت
التـي تقـدم خدمـات إدارة الحاالت) ملزيد مـن املتابعة؛.
•يقـدم مـدراء الحـاالت الدعـم لألطفـال املرتبطين بالجامعات والقوات املسـلحة ويرشحون لهـم آليات الرصـد والتبليغ ومن ثم
يقومـون بإحالتهـم إىل آليـات الرصـد والتبليغ التابعة لليونيسـيف إذا وافق الطفـل ومقدم الرعاية؛
•توفير حلـول مسـتدامة (مبـا يف ذلـك اإلرشـاد والتدريـب املهنـي وضمان التعليـم الرسـمي وغير الرسـمي) للأوالد والبنـات
املعرضين لخطـر العـودة إىل سـوريا بهـدف املشـاركة يف النـزاع أو املعرضين لخطـر التجنيـد أو االسـتخدام مـن قبـل القـوات
املسـلحة أو الجامعـات املسـلحة يف سـوريا؛
•تنفيـذ أنشـطة توعويـة لليافعين واملوكلين برعايتهـم وغريهـم مـن أعضـاء املجتمع حـول حقوق الطفـل ٬مبا يف ذلـك املخاطر
واآلثـار الواقعـة على األطفـال املرتبطين بالقوات املسـلحة أو الجامعات املسـلحة؛
•الرصد واإلبالغ عن التجنيد أو االستخدام املحتمل للفتيات والفتيان من قبل القوات املسلحة أو الجامعات املسلحة.
مالحظة :نظراً للمسائل املتعلقة بسالمة وأمن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجامعات املسلحة وأرسهم فإنه يسمح
فقط ملنظامت حامية الطفل الرئيسية التنسيق والتخطيط ألنشطة الوقاية والتصدي.

الخدمات

املنظمة

إدارة الحاالت

املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،وغريهـا من املنظمات التي
تقـدم خدمـات إدارة حـاالت حاميـة الطفل

آليات الرصد والتبليغ

اليونيسيف

5.2.7

االتجار باألطفال

يحظـر قانـون مكافحـة االتجـار بالبشر لعـام  2008جميـع أشـكال االتجـار وينـص على فرض عقوبـات بالسـجن تتراوح مدتها من
سـتة أشـهر إىل  10أعـوام بتهمـة البغـاء القسري واالتجار باألطفـال واالتجار بالنسـاء والفتيات .وقـد أطلقت اللجنـة الوطنية (التي
تتألـف مـن وزارة الداخليـة ووزارة العـدل ووزارة العمـل والرشطـة) يف شـهر آذار لعـام  2010إستراتيجية وطنيـة وخطـة عمـل
ملكافحـة االتجـار بالبشر للفترة ما بين .2012-2010
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ويتضمـن قانـون مكافحـة االتجـار بنـدا ً الفتتـاح مراكز إيوائيـة ٬ومع ذلك ٬مـا زال األردن يفتقـر إىل خدمات اإليـواء لضحايا االتجار.
ال يوجـد مـأوى حكومـي متـاح لضحايـا االتجـار مـن الذكـور ٬على الرغـم مـن أ ّن الرشطـة ووزارة العمـل يدفعـون أحيانـاً للضحايـا
العمليـة  -والذيـن قـد يكـون بعضهـم ضحيـة االتجـار  -لإلقامـة يف أحد الفنـادق .وأما عـدد ضحايا
الذكـور املشـاركني يف النزاعـات ّ
االتجـار الذيـن تلقـوا مثـل هـذه املسـاعدات يف عـام  2011فهـو غير معـروف ٬كما أنـه مل يصـدر تقريـر لغايـة اآلن حـول األطفال
110
املتورطين يف االتجار.
وتتطلـب حاميـة ضحايـا االتجـار مـن األطفـال تحديـد هويتهـم يف الوقـت املناسـب ووضعهـم يف بيئـة آمنـة وتوفير الخدمـات
يصب يف
االجتامعيـة لهـم والرعايـة الصحيـة والدعـم النفسي االجتامعـي وإعـادة دمجهـم مـع األرسة واملجتمـع إذا ثبـت أ ّن ذلـك ُّ
مصلحتهـم الفضلى.
يسـاعد توثيـق األطفـال منـذ والدتهم من خالل شـهادات امليالد والتسـجيل لدى املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني٬
إذا كانـوا مـن الالجئين ٬يف منـع االتجـار .ويعتبر التوثيـق الدقيـق لرتتيبات الرعايـة لألطفال املنفصلين عن ذويهم وغير املصحوبني
ذو أهميـة بالغة.
تشمل األنشطة الرئيسية التي يتوجب القيام بها لتحديد األطفال ضحايا االتجار ما ييل:
•إحالـة الحـاالت إىل منظمات حاميـة الطفـل إلجـراء التقييـم وتطويـر خطـة عمـل ٬مبا يف ذلـك تقديـم الدعم املبـارش واإلحالة
إىل الخدمات؛
•إبالغ وحدة مكافحة االتجار مبارشة بأية معلومات/تقارير حول ضحايا االتجار من األطفال؛
•ينبغي أن يقوم املوكلني برعاية الطفل باإلبالغ عن األطفال املفقودين.
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على الرغـم مـن إدراج كل مـن الوقايـة والتصـدي يف قسـمني منفصلين ضمـن “إجـراءات العمـل املوحـدة” هـذه ٬إال أن كالهما
نشـاطني مرتابطين .فالعديـد مـن عنـارص التصـدي للعنـف املبنـي عىل النـوع االجتامعـي ومسـائل حامية الطفـل هي أيضـا تدابري
وقائيـة .تسـتلزم الوقايـة العمـل على مسـتويات مختلفـة مـن املجتمـع لتحقيق التغيير االجتامعـي وتنفيـذ التدخالت املسـتهدفة
مـع مجموعـات محـددة .وتشـمل الوقايـة أيضـا نهـج أكثر عمومية بالنسـبة للسـكان ككل (مثـل الحمالت ورسـائل وسـائل اإلعالم
الجامهرييـة وغريهـا مـن مبـادرات التوعية).
مـن الضروري ٬لـدى وضـع استراتيجيات الوقايـة ٬أال يقتصر الرتكيـز على األشـخاص املترضريـن فقـط (كان ذلـك مـن البالغين أو
األطفـال) ولكـن أيضـا على املجتمـع ككل ٬حيـث أن للمجتمـع أثـر كبير يف خلـق ثقافة عدم التسـامح فيما يتعلق بقضايـا العنف
املبنـي على النـوع االجتامعـي ومسـائل حاميـة الطفـل .ميتـد تأثير العنـف املبنـي على النـوع االجتامعي ومسـائل حاميـة الطفل
ليطـال مجمـل النظـم املختلفـة ٬مبـا يف ذلـك الصحة البدنيـة والنفسـية ٬وتطبيق القانـون ٬والقضـاء ،والخدمات االجتامعيـة العامة٬
واملنظمات غير الربحيـة يف تصديهـا للحادثـة وتقديـم الدعم لألطفـال و /أو الناجني .ومـن دون وجود عنرص وقايـة فعال ٬ال ميكن
للخدمـات املقدمـة وحدهـا أن تحـدث التغيير يف املواقف والسـلوكيات التي تسـبب العنف املبنـي عىل النوع االجتامعي ومسـائل
حاميـة الطفـل ٬األمـر الـذي يفسـح املجال أمام اسـتمرار مثـل هـذه القضايا داخـل املجتمع.
 6.1الوقايـة من العنـف المبني
على النـوع االجتماعي

تقوم كافة األطراف العاملة يف إجراءات العمل املوحدة هذه مبا ييل:
•توفير التدريـب أو املشـاركة يف التدريـب حول العنف املبني عىل النـوع االجتامعي واملبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشتركة
بين الـوكاالت الخاصـة بالعنـف املبني عىل النـوع االجتامعي ٬واملبادئ التوجيهية للمفوضية السـامية لشـؤون الالجئني الخاصة
بالعنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي وإجـراءات العمل املوحـدة هذه ٬واملـواد األخـرى ذات الصلة واملكيفة مبـا يتامىش مع
قطاع التدخل؛
•اعتماد مدونـات لقواعـد السـلوك لكافـة العاملين تركـز على منـع االسـتغالل الجنيس واإلسـاءة الجنسـية .وتشـمل اإلجراءات
توفير التدريبـات لكافـة املوظفين ٬وتوقيعهـم على مدونـة لقواعـد السـلوك ٬ووضـع آليـات آمنـة ورسيـة لإلبلاغ ومتابعـة
التقارير؛
•السـعي الجـاد للوصـول إىل املشـاركة املتسـاوية للنسـاء والفتيـات والفتيـان والرجال يف تصميـم وتقديم الخدمـات واملرافق يف
مرحلـة اإلعـداد ٬واالجتماع بشـكل منتظـم مـع النسـاء والفتيـات للتعـرف عىل مـدى سـهولة الوصـول إىل الخدمـات واملرافق
إضافـة إىل مسـائل السلامة واألمـن املرتبطني بها؛
•ضامن شمولية وتوفر الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
•وبالتعـاون مـع مجموعـة العمـل الفرعيـة للعنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي ٬ينبغـي التنسـيق بعنايـة لتطويـر وتنفيـذ
أنشـطة التوعيـة يف املجتمـع حـول العنـف املبني عىل النـوع االجتامعي وحشـد التأييد مع الجهـات اإلنسـانية الفاعلة األخرى
والسـلطات الحكومية؛
•تنظيم أنشطة التمكني االقتصادي للح ّد من التعرض للخطر؛
•تعزيـز بيئـة وقائيـة مـن خالل تقييم األمن والسلامة والتعامل مع مسـائل الحاميـة .وعند تصميم املشـاريع وتنفيذ التدخالت٬
ينبغـي النظـر دامئـاً يف النتائـج املقصـودة وغير املقصودة لألنشـطة ومراجعة االستراتيجيات لضامن حامية الناجين وذلك وفقاً
ملصلحتهم الفضىل؛
•تعزيـز تعبئـة املجتمعـات املحليـة وحملات التوعيـة ملنع وقـوع مزيد من حـوادث العنف ووصـم الناجني .ينبغـي للمنظامت
العمـل مـع مختلف الشـبكات الرسـمية وغري الرسـمية للمجتمـع من أجل:
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مواصلـة االطلاع على مخاطـر العـف املبنـي عىل النـوع االجتامعـي والقضايا املتعلقـة بـه والتواصل مع مجموعـة العمل
الفرعيـة للعنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي حـول هذه املسـائل؛
املشاركة يف مناقشات حل املشاكل لتعزيز اسرتاتيجيات الوقاية باستمرار؛
تعزيز النامذج اإليجابية ألدوار الذكور واألعراف والسلوكيات الذكورية اإليجابية غري العنيفة؛
السعي بنشاط لتعزيز احرتام حقوق اإلنسان وحقوق املرأة ،ودعم دور املرأة والشباب كصانعي قرار متساوين؛

•التأكـد مـن فهـم وتنفيـذ كافـة القطاعـات ذات الصلـة /الجهـات الفاعلـة ألدوارهـا ومسـئولياتها كما هـو موضـح يف إجراءات
العمـل املوحـدة هـذه ٬ويف املبـادئ التوجيهيـة للجنـة الدامئـة املشتركة بين الـوكاالت ( )IASC, 2005مبـا يف ذلـك:
 oالصحـة :تنفيـذ الحـد األدىن مـن حزمـة الخدمـات األوليـة للصحـة اإلنجابيـة ( )MISPيف حـاالت الطـوارئ ٬والتأكـد مـن
إتاحـة الخدمـات الصحيـة للنسـاء واألطفـال ٬ودمـج التوعيـة حـول العنـف املبنـي على النـوع االجتامعي وأنشـطة تغيري
السـلوك يف األنشـطة الصحيـة املجتمعيـة.
 oالخدمـات االجتامعيـة  /النفسـية االجتامعيـة :إحـداث التغيير يف املعايير االجتامعيـة الثقافيـة ٬وتعزيـز احترام حقـوق
اإلنسـان وحقـوق املـرأة ٬وتشـجيع الناجني على طلب املسـاعدة ٬وتوفري اإلرشـاد األرسي ٬وتعزيز تقبل املجتمـع للضحايا/
الناجين مـن العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي وإعـادة دمجهـم يف املجتمع.
 oاألمـن :الحفـاظ على الوجـود األمنـي الكايف من خالل الشـبكات الرسـمية وغير الرسـمية ٬ومواصلة التوعية حول مسـائل
الحاميـة واألمـن املرتبطـة بالعنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي ٬وتزويـد مجموعـة عمـل العنـف املبنـي على النـوع
االجتامعـي باملعلومـات حـول الحاميـة واألمن ٬وتطوير وتعزيز استراتيجيات وقائيـة محددة للتعامل مع املسـائل األمنية
املتجددة.
 oالعدالـة القانونيـة :زيـادة الوعـي يف املجتمـع وبني الالجئني حـول القوانني الوطنيـة وخدمات املسـاعدة القانونية املتاحة٬
وتعزيـز احترام نظـام العدالـة القانونيـة للناجين لتشـجيعهم على اإلبلاغ عـن العنـف 111٬وتطبيـق القوانني والسياسـات
والبـت يف قضايـا العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي بشـكل فعال.
ذات الصلـة٬
ّ
يتعين على كافـة الجهـات املعنية يف مسـائل الوقاية التعاون يف التنسـيق والتخطيط لألنشـطة .ويجـب أن تكون الرسـائل اإلعالمية
العامـة وحملات زيـادة التوعية واستراتيجيات تغيري األمناط السـلوكية متسـقة ومتامسـكة ومتصلـة بالخدمات واملنظمات لتفادي
اللبـس وخلـط األمور لـدى املجتمع.
 6.2الوقايـة من العنف واالسـتغالل
واإلهمال واإلسـاءة ضد الطفل

تعتبر جميـع الجهـات اإلنسـانية الفاعلـة مسـئولة عـن الوقايـة مـن العنف واإلهامل واسـتغالل واإلسـاءة ضـد األطفـال ٬وال يقترص
األمـر فقـط على األطـراف يف إجـراءات العمل املوحـدة هذه.
يتعني عىل كافة األطراف العاملة يف إجراءات العمل املوحدة هذه القيام مبا ييل:
•توفير التدريـب أو املشـاركة يف التدريـب حـول مسـائل حاميـة الطفـل ٬والحـد األدىن مـن معايير حاميـة الطفـل يف األوضـاع
اإلنسـانية ٬وإجـراءات العمـل املوحـدة هـذه ٬واملـواد األخـرى ذات الصلـة ٬وتكييفهـا لتتوائـم مـع قطـاع التدخـل؛
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•اعتماد مدونـات لقواعـد السـلوك لكافـة املوظفين والتـي تركـز على منـع االسـتغالل الجنسي واإلسـاءة الجنسـية .وتشـمل
اإلجـراءات توفير التدريبـات لكافـة املوظفين ٬وتوقيعهـم على مدونـة قواعـد السـلوك ٬ووضـع آليـات آمنـة ورسيـة لإلبلاغ٬
ومتابعـة التقاريـر؛
•السـعي الجـاد لتحقيـق املشـاركة املتسـاوية للفتيـان والفتيـات يف تصميـم وتقديـم الخدمـات واملرافق ٬واالجتامع بهم بشـكل
منتظـم للتعـرف على إمكانيـة الوصـول إىل املسـاعدات والسلامة واألمـن املرتبطين بالخدمـات واملرافـق لتعزيـز بيئـة وقائية
لألطفـال عـن طريـق تقييم ومخاطبـة مسـائل الحامية؛
•ضامن شمول الخدمات وإتاحتها لألطفال ذوي اإلعاقة واملوكلني برعايتهم من ذوي اإلعاقة؛
•التنسـيق بعنايـة بالتعـاون مـع مجموعـة العمـل الفرعيـة لحاميـة الطفـل لتطويـر وتنفيـذ أنشـطة التوعيـة الخاصـة بحاميـة
الطفـل داخـل املجتمـع وحشـد التأييـد بين الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية األخـرى والسـلطات الحكوميـة؛
•ينبغـي للمنظمات العمـل مـع مختلـف الشـبكات الرسـمية وغير الرسـمية مـن مجتمـع الالجئين واملجتمع ككل (عىل سـبيل
املثـال ٬لجـان حاميـة الطفل) مـن أجل:
 oالحفـاظ على الوعـي بشـان مخاطـر وقضايـا حاميـة الطفـل ٬وإبقـاء مجموعـة عمـل حاميـة الطفـل والعنـف املبني عىل
النـوع االجتامعـي على اطلاع بهـذا الخصـوص؛
 oاملشاركة يف مناقشات حل املشكالت لتعزيز اسرتاتيجيات الوقاية باستمرار؛
 oالسعي بنشاط لتعزيز احرتام حقوق اإلنسان وحقوق الطفل ٬ودعم دور األطفال واليافعني كصانعي قرار متساوين.
•تعزيز وتفعيل دور املدارس يف تنفيذ األنشطة الالمنهجية؛
•تعزيز دور مجالس اآلباء/املوكلني برعاية الطفل يف املدارس؛
•التأكـد مـن فهـم وتنفيـذ جميـع القطاعـات ذات الصلـة /الجهـات الفاعلـة ألدوارها ومسـئولياتها كما هو موضـح يف إجراءات
العمـل املوحـدة هذه.
 6.3تحفيـز المجتمع
نحـو الوقاية

تنفـذ الجهـات الفاعلـة العاملـة يف مجـال حاميـة الطفـل والعنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي مجموعـة مـن األنشـطة لتحفيـز
املجتمعـات املحليـة نحـو الوقايـة مـن العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي على النحـو التايل:
•بناء قدرات منظامت املجتمع املحيل؛
•إنشاء مساحات صديقة لألطفال ومراكز لليافعني والنساء التي تقدم خدمات متعددة القطاعات لكل من النساء واألطفال؛
•تأسيس لجان حامية ولجان لحامية الطفل ورابطات اآلباء/املوكلني برعاية الطفل واملعلمون؛
•تنفيذ أنشطة التوعية /املهارات الحياتية لألطفال واآلباء /املوكلني برعاية الطفل حول مسائل حامية الطفل؛
•تنفيذ أنشطة التوعية للنساء والرجال واألطفال حول العنف املبني عىل النوع االجتامعي؛
•تحفيز رجال الدين للتحدث عن حامية املرأة والرجل والطفل؛
•تحفيز الرجال والفتيان للوقاية من العنف؛
•استخدام الفنون ٬ووسائل اإلعالم االجتامعية ٬ووسائل اإلعالم الجامهريية لنرش التوعية وتحفيز الحوار فيام يتعلق بالوقاية من العنف؛
•البحث عن األشخاص ذوي اإلعاقة من الرجال والنساء واألطفال وإرشاكهم يف األنشطة.
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يقـدم هـذا القسـم ملحـة رسيعـة عـن االعتبـارات واملبـادئ الرئيسـية املتعلقـة بكيفيـة نشر املعلومـات يف املجتمـع وبين مقدمي
الخدمـات .ويقـدم هـذ القسـم أيضـاً على ملحة عامة حـول أكرث الطرق اسـتخداماً يف نشر املعلومـات إضافة إىل توجيهـات مقرتحة
حـول األماكـن التـي ميكـن توزيع بطاقـات اإلحالـة فيها.
 7.1إبلاغ المجتمع

•ضمان وجـود نهـج منسـق ورسـائل متسـقة وثابتـة مـع أصحـاب املصلحـة العاملين على نشر املعلومـات قبـل البـدء بتنفيذ
أنشـطة التوعيـة املتعلقـة بالحامية؛
•ينبغـي وضـع الرسـائل ضمـن السـياق وتكيفهـا ملالمئـة الفئـة املسـتهدف واختبارهـا قبـل البـدء بنرشهـا .قـد تتطلب الرسـائل
اسـتخدام منهجيـات مختلفـة والتـي قد تتغري وفقاً للفئة املسـتهدفة .وهـذا يعني أنه يف حني أن العنارص الرئيسـية للمعلومات
تبقـى كما هـي ٬سـوف تختلف الطريقـة املسـتخدمة يف نقل املعلومـات وفقـاً للفئة العمريـة والجنس واملجتمـع ٬الخ؛
• ينبغـي إيلاء اعتبـارات خاصـة لألميين أو األشـخاص ذوي اإلعاقـة كما ينبغي النظـر يف مالمئة الرسـائل لضمان حصولهم عىل
املعلومات بشـكل متسـاو مـع غريهم؛
• عنـد نشر الرسـائل املتعلقـة بحاميـة الطفـل أو العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي ٬يفضـل اسـتخدام النهـج القائـم عىل
الفوائـد والحـوار والـذي أثبت باسـتمرار مسـاهمته يف تحقيق الوقاية وتغيري السـلوك على املدى الطويل .وهذا يعني تسـليط
الضـوء على املكاسـب اإليجابيـة لإلجـراءات أو الخدمات بـدالً من الرتكيز على التبعات السـلبية لها (مثال :يكـون األمر مقبوالً
ومفضلاً بشـكل أكبر عنـد تسـليط الضـوء على فوائد تأخير الـزواج للفتيات وأرسهـن بدالً مـن الرتكيز على الآلثـار والتبعات
السـلبية التـي ترتتـب على الصحة وغريهـا يف حاالت الـزواج املبكر)؛
• تطويـر خطـة عمـل بين املؤسسـات الحكومية واملنظمات غري الحكوميـة ووكاالت األمم املتحـدة مع إعطاء األولوية للرسـائل
والجـدول الزمني والنطاق ومسـؤوليات محددة؛
• إعطـاء األولويـة إلعلام املجتمعـات حـول الخدمـات املتوافـرة وكيفيـة الوصـول إليهـا .وبالنسـبة للخدمـات املتعلقـة بالعنف
املبنـي على النـوع االجتامعي ٬يجب أن تركز الرسـائل بشـكل خـاص عىل الوصول اآلمن والرسي للمسـاعدات وعىل االسـتجابة
الطبيـة للحـاالت الطارئـة .وينبغـي مشـاركة الخربات والدروس املسـتفادة مـع مقدمي الخدمـات اآلخرين وذلك إلعـادة النظر
بانتظـام باستراتيجيات نشر املعلومـات لتحقيـق أقىص درجة مـن من وصولهـا للمجتمعات.
تشتمل طرق نرش املعلومات ولكنها ال تقترص عىل:
•توزيـع بطاقـات اإلحالـة مـع معلومـات ذات الصلـة حـول الخدمـات واملواقـع وسـاعات العمـل وتفاصيـل االتصـال بضابـط
االرتبـاط؛
•توزيع امللصقات التي تحمل شعارات وصور أو معلومات تتعلق بالحصول عىل الخدمات؛
•برامج الراديو  /التلفزيون امليرسة من قبل مقدمي الخدمات حول الخدمات املتوافرة وأهميتها؛
•مواقع اإلعالنات التجارية يف الراديو أو التلفزيون التي تعزز وصول الرسائل إىل جمهور كبري؛
•الخط الساخن :توفري معلومات آلية أو عرب الهاتف والدعم للمتصلني حول كيفية الوصول للخدمات؛
•نشر املعلومـات أو أنشـطة رفـع الوعـي املرتكـزة على املجتمـع التـي تفسـح املجـال أمـام مقدمـي الخدمـات للتفاعـل مـع
املجموعـات أو األفـراد يف وقـت معين ومناقشـة الخدمـات أو املخـاوف املتعلقـة بالحاميـة لديهـم.
ميكن توزيع بطاقات اإلحالة عىل مبادرات التوعية التالية:
•	
•	
•	

الفرق الطبية املتنقلة؛
مراكز التسجيل؛
ضباط  االرتباط  لالجئني  وضباط  االرتباط  للمجتمعات  امل ُضيفة؛
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•الجمعيات والعيادات الخريية اإلسالمية؛
•املراكز املجتمعية؛
•مراكز املرأة؛
•مراكز توزيع املساعدات غري الغذائية.
تعتبر حملـة أمـاين املشتركة بين املنظمات أحـد أهـم اإلجـراءات الوقائيـة املتخـذة مـن قبـل أعضـاء مجموعـات العمـل الفرعيـة
الخاصـة بحاميـة الطفـل والعنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي .إن رسـالة الحملـة الشـاملة هـي “شـعورنا باألمـان مسـئوليتنا
كمان” وتهـدف الحملـة إىل زيـادة التوعيـة يف مجتمعـات الالجئين واملجتمعـات األردنيـة حـول كيفيـة البقـاء دامئـا يف وضـع آمن
وحـول مـا ميكـن أن تفعلـه يف حـال تعـرض شـخص آخر تعرفـه لتجربـة العنـف أو اإلسـاءة أو االسـتغالل .قامت مجموعـات وفرق
العمـل الفرعيـة املعنيـة بحاميـة الطفـل والعنـف املبني على النوع االجتامعـي بإعـداد وتطوير هذه الرسـائل بالتعاون مع النسـاء
والفتيـات والفتيـان والرجـال يف مخيـم الزعتري واملناطـق الحرضيـة مسـتعينة بأفضـل األمثلـة واملامرسـات مـن سـياقات أخـرى.
وتشـمل قضايـا الحاميـة الرئيسـية التـي تتناولهـا حملـة أمـاين مـا ييل:
1.1منع العنف والحفاظ عىل النفس
2.2االستجابة لحاالت العنف
3.3الزواج املبكر
4.4الدعم النفيس االجتامعي
5.5األشخاص ذوي اإلعاقة
6.6عاملة األطفال
7.7تسجيل املواليد
8.8االنفصال
9.9مجانية املساعدات اإلنسانية
1010احرتام التنوع  /عدم التمييز
تتكـون حملـة أمـاين مـن سلسـلة مـن الصـور والرسـائل الرئيسـية التـي تُظهـر أرسة مكونـة مـن خمسـة أفـراد – األم واألب وأختني
وأخ مبـا فيهـم فتـاة مراهقـة تدعـى “أمـاين” .وقـد تـم تطويـر منتجـات وأدوات الحملـة (مبـا يف ذلـك مقاطـع الفيديـو من الرسـوم
الكرتونيـة) إضافـة إىل تنفيـذ جلسـات توجيهيـة وورش عمـل تدريبية مسـتمرة ألعضـاء مجموعات العمـل الفرعيـة املعنية بحامية
الطفـل والعنـف الجنسي املبنـي على النـوع االجتامعـي .هـذا وقـد تـم تطويـر خطـة مشتركة بين الـوكاالت حيـث يقـوم أعضـاء
مجموعـات العمـل الفرعيـة املعنيـة باسـتخدام هـذه األدوات يف أنشـطتهم مـع أعضـاء املجتمـع يف املناطـق الحرضيـة واملخيمات
لتيسير النقاشـات والحـوارات واإلجـراءات للوصـول إىل حاميـة األوالد والبنـات والنسـاء والرجـال مـن العنـف وأشـكال أخـرى مـن
اإليـذاء بشـكل أفضـل .هـذا وتعـرض املنظمات امللصقـات يف مجتمعاتهـا كما تعقد جلسـات نقـاش فرديـة وجامعيـة واجتامعات
ألفـراد املجتمـع حـول القضايـا الرئيسـية إضافـة إىل عـرض األفلام وتوزيـع منتجـات الحملـة خالل أنشـطتهم.
 7.2إبلاغ مقدمي الخدمات

باإلضافـة إىل التأكـد مـن إعلام املجتمعـات عـن الخدمـات بانتظـام ٬مـن املهـم أيضـاً التأكـد مـن أن مقدمـي الخدمـات على
درايـة بالخدمـات املتوافـرة.
يف حين أن العديـد مـن الرسـائل واألدوات املسـتخدمة للمجتمـع ميكـن تطبيقها أيضـاً يف إعالم مقدمـي الخدمات ٬تحتوي الرسـائل
الخاصـة مبقدمـي الخدمـات على معلومـات وأدوات إضافيـة لزيـادة الوعـي مبـا يرتبـط باملخـاوف املتعلقـة مبسـائل الحاميـة
والخدمات.
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تشمل املنهجيات املستخدمة عادة يف مشاركة املعلومات مع مقدمي الخدمات ولكنها ال تقترص عىل:
•عرض إجراءات العمل املوحدة عىل اإلدارة العليا للمنظامت املشاركة واملصادقة عىل الوثيقة والتوقيع عليها؛
•عقـد ورش عمـل تدريبيـة محـددة لتقديـم أو تحديـث املعرفـة حول إجـراءات العمل املوحدة ومسـارات اإلحالـة للعاملني يف
مجـال العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي والعنـف واالسـتغالل واإلسـاءة ضد األطفـال من املؤسسـات الحكوميـة ووكاالت
األمـم املتحـدة واملنظمات غير الحكوميـة والعاملين يف القطاعات األخـرى واسـتمرارية الرعايـة والحامية التي تربـط بينها؛
•عقـد ورش عمـل تدريبيـة محـددة لتقديم أو تحديـث املعرفة حول إجراءات العمل املوحدة ومسـارات اإلحالـة لغري العاملني
يف مسـائل الحاميـة مـن املؤسسـات الحكوميـة ووكاالت األمـم املتحـدة واملنظمات غير الحكوميـة والعاملين يف القطاعـات
األخرى؛
•عقد االجتامعات التنسيقية داخل وبني املنظامت غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة؛
•عقد دورات تدريبية مشرتكة بني املنظامت حول إدارة الحاالت وغريها من مبادرات بناء القدرات ذات الصلة.
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الفصل الثامن:
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والبيانــات ،والرصد
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الفصــل الثامن:

التوثيــق ،والبيانــات ،والرصــد

تتوفـر لـدى مجموعـة مـن املنظامت نظم إدارة حـاالت الكرتونية .تعترب بروغريـس ( )ProGresقاعدة البيانـات العاملية للمفوضية
السـامية لشـؤون الالجئين والخاصـة بتسـجيل طالبي اللجوء والالجئين وإدارة الحاالت .ويسـتخدم نظام معلومات املسـاعدة التابع
للمفوضيـة يف تقديـم الخدمـات مـن قبـل املفوضيـة ورشكاء آخريـن ويحتـوي على وحدتين معزولتين مـن نظـام إدارة املعلومات
الخـاص بالعنـف املبنـي على النـوع االجتامعي ونظـام إدارة املعلومـات الخاص بحاميـة الطفل .ويجـري حالياً طـرح كال النظامني
يف األردن وسـيتم دعـم هـذه العمليـة مـن خلال عقـد ورش العمـل التدريبيـة لضبـاط االرتبـاط من الـوكاالت املعنية حتـى يكونوا
على دراية بـاألدوات واإلجـراءات الالزمة.
 8.1نظـام إدارة المعلومـات لحاالت العنف
المبنـي على النـوع االجتماعي

نظـام إدارة معلومـات العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي :تجري منذ متـوز  2014تجربة نظـام إدارة معلومـات العنف املبني
ويكّـن هـذا النظـام الجهـات التـي تقـدم الخدمـات للناجين مـن
على النـوع االجتامعـي ( )GBVIMSيف مناطـق عـدة يف األردنَ ُ .
العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي مـن جمـع وتخزيـن وتحليـل البيانـات بشـكل آمـن ومشـاركة البيانـات املتعلقـة بحـوادث
العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي املبلغ عنهـا .ويف األردن ٬فقد تم إنشـاء وحدة نظـام إدارة املعلومات الخاصـة بالعنف املبني
على النـوع االجتامعـي داخـل نظـام املعلومات الخاص مبسـاعدة الالجئين ( )RAISمن قبل املفوضية السـامية لشـؤون الالجئني يف
حزيـران مـن سـنة  2013بالتشـاور مـع فريق عمـل نظام إدارة معلومـات العنف املبني على النوع االجتامعي وبتوجيـه من اللجنة
التوجيهيـة لنظـام إدارة املعلومـات الخـاص بالعنـف املبني عىل النـوع االجتامعي.
وقـد تـم تطويـر بروتوكـول مشـاركة املعلومـات الخـاص بالعنف املبني على النـوع االجتامعي واملصادقـة عليه من قبـل املنظامت
املعنيـة بجمـع البيانـات والتنسـيق وذلك بهدف تقديم اإلرشـادات الخاصة بجمع وتحليل واسـتخدام بيانات نظـام إدارة معلومات
بطريقـة آمنـة ورسيـة (معلومـات إحصائيـة غير معرفـة بهويـة الحـاالت) .ال يعترب نظـام إدارة معلومـات العنف املبني على النوع
االجتامعـي أداة مـن أدوات إدارة الحـاالت بـل قاعـدة بيانـات تتيـح الفرصـة أمـام املنظمات للتحليل املشترك لالتجاهـات الخاصة
بحـوادث العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي املبلـغ عنهـا ملنظمات إدارة الحـاالت واالتجاهـات يف اإلحالـة إىل الخدمـات وذلك
يك تتمكـن املنظمات مـن تحديـد األولويـات واالستراتيجيات الخاصة باالسـتجابة عىل املسـتوى املشترك بني املنظمات يف األردن.
اإلحـاالت ومشـاركة املعلومـات لغايـات تقديـم الخدمـات :ت ُعنى منظمات إدارة الحاالت بتوثيـق حاالت العنف املبنـي عىل النوع
االجتامعـي .وتشـمل إجـراءات العمـل املوحـدة هـذه منـاذج التنـاول والتقييـم واملوافقة السـتخدامها من قبـل املنظامت الرئيسـية
عندمـا يتـم التبليـغ عـن حالة مـن حاالت العنف املبنـي عىل النوع االجتامعـي (أنظر امللحق السـابع والعارش) .وميكـن للعاملني يف
املجـال الطبـي اسـتخدام منـوذج التنـاول والتقييـم الطبـي – نظـام إدارة معلومات العنف املبنـي عىل النوع االجتامعـي – املرفق يف
امللحـق الثامـن علماً بأنـه مل يتـم طرحـه بعد مـن قبل مبـادرة نظـام إدارة املعلومات للعنف املبنـي عىل النوع االجتامعي املشترك
بين املنظمات .هـذا وينبغـي اسـتخدام مثل هـذه النامذج من قبـل املنظمات املختصة فقط.
وينبغـي أن يكـون موظفـي املنظمات املكلفين بجمع معلومـات التناول األوليـة قد تلقوا التدريب املناسـب حول كيفية اسـتكامل
النماذج والتصرف وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة .وسيشـمل التدريـب الخـاص بالتعبئـة السـليمة لنماذج التنـاول تحديـد التعريـف
املناسـب لـكل حالـة مـن حـاالت العنف املبنـي على النـوع االجتامعي املبلـغ عنها.
تحتـوي منـاذج التنـاول على معلومـات رسيـة وحساسـة للغايـة حيث ميكن فقط مشـاركة مثـل هـذه املعلومات مع جهـات أخرى
تحـت ظـروف معينـة (أنظـر القسـم الخـاص باملوافقة املسـتنرية ومشـاركة املعلومـات) .ويجب أن تحفـظ النامذج دامئـاً يف ملفات
مقفلـة وال ينبغـي أبدا ً مشـاركتها مبارشة.
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 8.2نظـام إدارة معلومات
حمايـة الطفل

نظـام إدارة معلومـات حاميـة الطفـل هـو نظـام عاملـي موحـد مشترك بين املنظمات ( )IA CP IMSيُسـتخدم يف قطـاع حاميـة
الطفـل ٬وهـو نظـام عملي وأداة مصممـة على املسـتوى امليـداين يسـهم يف دعـم عمليـة إدارة الحـاالت الفعالـة واآلمنـة .ويتكـون
هـذا النظـام مـن برنامـج قاعدة بيانـات وأدوات مرافقة تشـمل مناذج إدارة حـاالت موحـدة وبروتوكوالت حامية البيانـات .وقد تم
تصميـم وإطلاق نظـام إدارة معلومـات حاميـة الطفـل املشترك بين املنظمات عامليـاً عـام  2005مـن قبل اللجنـة الدوليـة لإلغاثة
ومؤسسـة إنقـاذ الطفـل الدوليـة واليونيسـيف ٬ويجري العمل على طرحه يف األردن من قبل اليونيسـيف واملفوضية السـامية لألمم
املتحـدة لشـؤون الالجئين والهيئـة الطبيـة الدولية واللجنة الدولية لإلغاثة للمسـاعدة بشـكل خـاص يف عدد حـاالت حامية الطفل.
يحتـوي نظـام إدارة معلومـات حاميـة الطفـل على إجراءات وقائيـة مدمجة تحمـي معلومات األطفـال وتعزز أفضل املامرسـات يف
الحفـاظ على الرسيـة .وميكـن مشـاركة البيانات املشـفرة /الجزئية مع املنظمات لغايات النقـل واإلحالة والتبليغ وهـذا يعتمد عىل
بروتوكـول مشـاركة املعلومـات املتفـق عليـه بين املنظمات .ويتـم إدخـال املعلومـات الخاصة بحـوادث العنـف املبني على النوع
االجتامعـي املتعلقـة باألطفـال يف منـوذج محـدد لتسـهيل إمكانية اسـتخراج املعلومات غري املعرفـة بهوية الطفـل وإدخالها يف نظام
إدارة معلومـات العنـف املبنـي عىل النـوع االجتامعي.
أنشـأت وحـدة نظـام إدارة معلومـات حاميـة الطفـل ( )CPIMSداخـل نظـام معلومـات مسـاعدة الالجئين ( )RAISمـن قبـل
املفوضيـة السـامية لشـؤون الالجئين يف حزيـران مـن عام  2014بالتشـاور مـع فريق عمل نظـام إدارة معلومات العنـف املبني عىل
النـوع االجتامعـي ويتـم تجربتـه حاليـاً مـن قبـل املفوضيـة وغريهـا من منظمات إدارة حـاالت حاميـة الطفل.
اإلحـاالت ومشـاركة املعلومـات لغايـات تقديـم الخدمـات :اتفقـت منظمات إدارة الحـاالت على منـوذج تقييم املصلحـة الفضىل
املشترك بين املنظمات ( )BIAوذلـك السـتخدامه إبـان تحديـد حـاالت حامية الطفـل (أنظـر امللحق الثالـث عرش).
بالنسـبة لرتتيبـات الرعايـة الخاصـة بطالبـي اللجوء والالجئني مـن األطفال ٬يتم تسـجيل التغريات يف حجـم األرسة وأماكن اإلقامة
وغريهـا مـن البيانـات بشـكل منهجـي يف نظـام بروغريـس ( )ProGresلضمان الوصـول إىل خدمـات الحاميـة واملسـاعدة .هـذا
وتُبـذل الجهـود على املسـتوى العاملـي لربـط نظـام إدارة معلومـات حامية الطفل بنظـام بروغريـس (.)ProGres
طـور املجلـس الوطنـي لشـؤون األرسة نظـام امتتـة اسـتجابة املؤسسـات لحـاالت العنـف األرسي مـن خلال نظـام إلكتروين ليتـم
اسـتخدامه مـن قبـل جميـع املؤسسـات مقدمـة الخدمـة لحـاالت العنـف لغايـات متابعـة اإلجـراءات املتعلقـة بتقديـم الخدمـات
الالزمـة مـن قبـل املؤسسـات املعنيـة لحـاالت العنـف األرسي بشـكل عام وضـد األطفال ٬وضمان التعامـل معها وتقديـم الخدمات
الالزمـة لهـا بالرسعـة القصـوى وفـق نظـام االسـتجابة الـذي وضحـه اإلطـار الوطنـي لحاميـة األرسة مـن العنـف األرسي وإجراءات
كافـة املؤسسـات املعنيـة باالسـتجابة لهـا مبا يضمـن تقديم الخدمات بصـورة تكاملية ذات جـودة عالية مبنية عىل النهج التشـاريك٬
وضمان سـهولة تحويـل الحـاالت بين املؤسسـات وتبـادل املعلومـات فيما بينهـا ،وإعـداد تقاريـر دوريـة حـول إجراءات اسـتجابة
املؤسسـات مقدمـة الخدمـة لحـاالت العنـف ٬وتحديـد الثغـرات والفجوات فيهـا والحلـول املقرتحة لهـا ٬وتزويدها ألصحـاب القرار
املعنيين التخـاذ اإلجـراءات الالزمة.
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الفصــل الثامن:

التوثيــق ،والبيانــات ،والرصــد

 8.3مؤشـرات العنـف المبنـي على النـوع االجتماعي والعنف
واالسـتغالل واإلهمال واإلسـاءة ضد األطفال

يعمـل أعضـاء مجموعـة قطـاع حاميـة الطفـل والعنـف املبني عىل النـوع االجتامعي على رفع التقاريـر املنتظمة (كل أشـهر) حول
املـؤرشات املتفـق عليهـا يف خطة التصـدي اإلقليميـة ( )RRPوذلك بتسـجيل مدخالتهم يف معلومات النشـاط.
تنعكـس النتائـج واإلنجـازات على لوحـة القيـادة ( )dashboardالشـهرية لقطـاع الحاميـة واملسـتمدة مـن املعلومـات التـي تـم
تجميعهـا خلال األنشـطة .وتسـتخدم التقاريـر الخاصة باملـؤرشات لتوجيه عمليـة تحليل الفجـوات ومراجعة استراتجيات الحامية.
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الفصل التاســع:
التنســيق

 9.1آليات التنسـيق

تتطلـب الوقايـة مـن والتصـدي الفعـال للعنـف ضـد األطفال والعنـف املبني عىل النـوع االجتامعي وجـود حد أدىن مـن اإلجراءات
املنسـقة املتعـددة القطاعـات مـا بني الجهـات الفاعلة العاملة يف مجـال الصحة والخدمـات االجتامعية والقانونيـة ومجاالت حقوق
اإلنسـان والقطاعـات األمنيـة واملجتمـع املحلي .وتلعـب املنظمات غير املعنيـة بالحاميـة التـي تتمتـع بحضـور ميـداين قـوي دورا ً
رئيسـياً يف التبليـغ عـن الحـاالت التـي تصلهـم أثنـاء تنفيذهم ألنشـطتهم غري املتعلقـة بالحامية.
ويف األردن ٬يعمـل ممثـل املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين على تنسـيق االسـتجابة ألزمـة الالجئين السـوريني.
وهنـاك مثـان قطاعـات وطنيـة ضمـن هيـكل التنسـيق هـذا ٬كما وأن هنـاك قطاعـات وطنيـة فرعيـة ومجموعـات عمـل تعمل يف
مختلـف املناطـق الجغرافيـة يف البلاد .وتعتبر مجموعـات العمـل الفرعيـة لحاميـة الطفـل والعنـف الجنسي واملبنـي على النـوع
االجتامعـي مجموعـات عمـل فرعيـة لقطـاع الحاميـة ٬فهـي هيئـات تنسـيقية تهـدف إىل تعزيـز الوقايـة مـن واالسـتجابة ملسـائل
حاميـة الطفـل والعنـف املبنـي على النوع االجتامعي لالجئين وطالبي اللجوء السـوريني يف املخيامت واملناطـق الحرضية إضافة إىل
غريهـم ممـن تأثـروا باألزمـة السـورية مبا يف ذلـك املجتمعـات املضيفة وذلك حسـب االقتضاء .وتضمـن مجموعات العمـل الفرعية
الخاصـة بحاميـة الطفـل والعنـف الجنسي واملبني عىل النـوع االجتامعي املوامئـة مع التنسـيق الوطني للقطاع فيام يتعلق مبسـائل
حاميـة الطفـل والعنـف املبني على النـوع االجتامعي.
يترأس قطـاع الحاميـة كل مـن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ومنظمـة اإلغاثـة والتنميـة الدوليـة .ويترأس
مجموعـة العمـل الفرعيـة لحاميـة الطفـل كل مـن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين واليونيسـيف بينما يرتأس
مجموعـة العمـل الفرعيـة للعنـف الجنسي واملبنـي على النـوع االجتامعـي كل مـن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون
الالجئين وصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان .ويشـمل أعضـاء مجموعـات العمـل الفرعيـة وكاالت األمـم املتحـدة واملنظمات غير
الحكوميـة الدوليـة والوطنيـة إضافـة إىل مؤسسـات أخـرى تعمـل يف هـذا القطـاع.
تجتمـع مجموعـات العمـل الفرعيـة الوطنيـة كل أسـبوعني وتعقـد اجتامعـات اسـتثنائية وتشـكل فـرق عمـل مخصصـة مـن قبـل
الرؤسـاء وبطلـب مـن أعضـاء مجموعات العمـل الفرعية عندما تسـتدعي الحاجة ملخاطبة مسـألة عاجلة .وتوجـد مجموعات عمل
فرعيـة ميدانيـة لحاميـة الطفـل والعنـف الجنسي واملبنـي على النـوع االجتامعـي يف مخيـم الزعتري لكل منهـا مهام ومسـئوليات
محـددة موضحـة يف كراسـة الشروط واملواصفـات .تنعقـد مجموعـات العمل الفرعيـة الوطنيـة أو امليدانية مرة كل أسـبوعني أيضاً٬
ويف مناطـق أخـرى ٬يتـم مخاطبـة املسـائل املتعلقـة بحاميـة الطفـل والعنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي من خلال اجتامعات
التنسـيق والحاميـة العامة.
ويتـم تبـادل املعلومـات بشـكل شـهري على األقـل بين مجموعات العمـل الفرعيـة من خلال توزيع محـارض االجتامعـات .ويتخذ
القطـاع املالئـم اإلجـراءات ويقـدم املعلومات الالزمة بشـأن املتابعة .كام وترفع مجموعـة العمل الفرعية لحاميـة الطفل ومجموعة
العمـل الفرعيـة للعنـف الجنسي واملبنـي على النـوع االجتامعي التقاريـر بانتظـام إىل قطاع الحامية على كل من الصعيـد الوطني
وامليـداين .ولقـد تـم تأسـيس فـرق عمـل محددة تحـت مظلـة مجموعة العمـل الفرعية لحاميـة الطفـل ومجموعة العمـل الفرعية
للعنـف الجنسي واملبنـي على النـوع االجتامعي مبـا يف ذلك فريق عمل الـزواج املبكر والقسري وفريق عمـل إدارة الحاالت وفريق
عمـل العنـف املبنـي على النـوع االجتامعـي وفريق عمل األطفـال غري املصحوبين واملنفصلني عـن ذويهم.
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 9.2مسارات
اإلحالة

سـوف يتـم تحديـث مسـارات اإلحالـة الخاصـة بالعنـف املبنـي عىل النـوع االجتامعـي والعنف واالسـتغالل واإلسـاءة ضـد األطفال
بشـكل دوري ومنتظـم مـن قبـل اللجنـة التوجيهيـة الخاصـة بإجـراءات العمـل املوحـدة للوقاية من والتصـدي للعنـف املبني عىل
النـوع االجتامعـي والعنـف واالسـتغالل واإلسـاءة ضـد األطفـال وذلـك بالتنسـيق مـع مجموعـات العمل الفرعيـة الخاصـة بالعنف
سـوف يتـم تحديـث مسـارات اإلحالـة الخاصـة بالعنـف املبنـي عىل النـوع االجتامعـي والعنف واالسـتغالل واإلسـاءة ضـد األطفال
بشـكل دوري ومنتظـم مـن قبـل اللجنـة التوجيهيـة الخاصـة بإجـراءات العمـل املوحـدة للوقاية من والتصـدي للعنـف املبني عىل
النـوع االجتامعـي والعنـف واالسـتغالل واإلسـاءة ضـد األطفـال وذلـك بالتنسـيق مـع مجموعـات العمل الفرعيـة الخاصـة بالعنف
املبنـي على النـوع االجتامعي وحاميـة الطفل.
ينبغـي للمنظمات التـي ترغـب بـإدراج خدماتهـا يف مسـارات اإلحالـة التقدم بالطلب ملنسـقي مجموعـات العمـل الفرعية للعنف
الجنسي واملبنـي على النـوع االجتامعـي وحاميـة الطفـل والذيـن سـيقومون بدورهـم برفـع الطلـب للجنـة التوجيهيـة الخاصـة
بإجـراءات العمـل املوحـدة إلدراج تلـك املعلومـات .وسـيتم إعلام املنظمـة بقرار اللجنـة التوجيهية مـن خالل منسـقي مجموعات
العمـل الفرعيـة .يتـم النظـر يف مسـألة إدراج الخدمـات الجديـدة يف مسـارات إلحالـة فقـط مـن قبـل اللجنـة التوجيهيـة إذا كانت
املنظمـة قـد وقعـت وثيقـة إجـراءات العمـل املوحـدة ومتـت املوافقـة على الخدمـة من قبـل مجموعـات العمـل ذات الصلة.
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صادقت املنظامت املدرجة أدناه عىل إجراءات العمل املوحدة

1.1ألينزا بور ال سوليداريداد ()Alianza por la Solidaridad
2.2أرض العون القانوين
3.3آفيس ()AVSI
4.4جمعية النساء العربيات ()AWO
5.5كري انرتناشيونال
6.6مركز ضحايا التعذيب
7.7املجلس الدمناريك لالجئني
8.8إدارة حامية األرسة
9.9مؤسسة الرتويج االجتامعي للثقافة ()Fundacion Promocion Social de la Cultura - FPSC
1010املجتمعات العاملية ()Global Communities
1111منظمة العمل الدولية
1212الهيئة الطبية الدولية
1313انرتسوس
1414اللجنة الدولية لإلغاثة
1515اللجنة الدولية لإلغاثة والتنمية
1616مؤسسة نهر األردن
( KnK1717أطفال بال حدود) اليابان
1818وزارة الصحة
1919مرييس كور
2020املجلس الوطني لشؤون األرسة
2121مؤسسة الرشق األدىن األمريكية
2222مؤسسة نور الحسني/معهد العناية بصحة األرسة
2323منظمة التعاون الدويل اليابانية لتنمية املجتمعات (نيكود)
2424املجلس الرنويجي لالجئني
2525بوامي () PU-AMI
2626كويست سكوب
2727الدولية لإلغاثة ()RI
2828مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية
2929جمعية إنقاذ الطفل األردن
3030منظمة أرض البرش – إيطاليا
3131منظمة أرض البرش – لوزان
3232تريانغل () Triangle GH
3333هيئة األمم املتحدة للمرأة
3434املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
3535اليونيسيف
3636صندوق األمم املتحدة للسكان
3737وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني (االنروا)
3838آن بونت بري ()UPP
3939برنامج األغذية العاملي
4040الرؤية العاملي ()World Vision
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نحن املوقعون أدناه ،بصفتنا ممثلني عن منظامتنا ،نوافق ونلتزم بـام ييل:
•التقيد باإلجراءات واملبادئ التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة؛
•الوفاء بأدوارنا ومسئولياتنا يف الوقاية من والتصدي للعنف املبني عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل؛
•تزويـد كافـة املوظفين الجـدد يف منظامتنـا بنسـخ من هـذه الوثيقة مع تحديد مسـئوليات العمـل للتعامل مع حـاالت العنف
أي منهم.
املبنـي على النـوع االجتامعـي وحاميـة الطفل يك تسـتمر هذه اإلجـراءات إىل ما بعـد مدة تعاقـد ّ
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Abiding by the procedures and guidelines contained in this document;
Fulfilling our roles and responsibilities to prevent and respond to GBV and CP;
Providing copies of this document to all incoming staff in our organizations with
responsibilities for action to address GBV and CP, so that these procedures will continue
beyond the contract term of any individual staff member.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Signature	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Organization	
  	
  	
  	
  	
  :	
  Arab	
  Women	
  Organization	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Representative	
  :	
  Layla	
  Naffa,	
  Director	
  of	
  Projects	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Date	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  :	
  	
  June	
  29,	
  2014	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  

111

صفحــة التواقيــع
لألطراف المشــاركة

112

إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

113

صفحــة التواقيــع
لألطراف المشــاركة

114

إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

115

صفحــة التواقيــع
لألطراف المشــاركة

116

إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن

117

This project is co-funded by
the European Union

