الهدف العام
تعزيز نظام الحماية على المستتى التىينو ىتىحيتد الجهتىد
المبذىلتتتة متتتا مبتتتت المطسستتتاح الىينيتتتة الح ىميتتتة ىغيتتت
الح ىميتتتتة ىمنظمتتتتاح احمتتتتم المتحتتتتدل ىالمنظمتتتتاح الدىليتتتتة
العاملة ىتىحيتد م جعيتاح العمتت الىينيتة ىاليتة التعامتت متع
جميع حاحح العنف فو اح دا .
لجميع المقيميا على ا ض الممل ة اح دنية الهاشمية

بناءا على المستجداح ىالتيى اح المطسسية ىالتش يعية المتمثلة :

 -1اعداد اليبعة الثانية ما احيا الىينو لحماية احس ل ما العنف .
 -2اصدا مانىا الحماية ما العنف احس ي . 2017
 -3صدى تعديالح مانىا اححداث لعام . 2014
 -4صدى نظام ىتعليماح الف يق الىينو لحماية احس ل ما العنف لعام 2016
 -5نتائج تقا ي لجاا تقصو الحقائق المش لة ما الف يق الىينو لحماية احس ل
-6ازدىاجية منهجياح التعامت مع حاحح العنف لد
ىالمطسساح الدىلية العاملة فو مجات الحماية ما العنف .

المطسساح الىينية

منهجية اعداد االجراءات
تم اعداد احج اءاح بنهج عمت تشا و بيا المجلس ىمنظماح احمم المتحدل

ىالمطسساح الح ىمية ىغي الح ىمية ىالمطسساح الدىلية ىمجمىعاح العمت
الف عية للعنف المبنو على النىع احجتماعو ىحماية اليفت العاملة فو مجات
الحماية ىتحح اش اف الف يق الىينو لحماية احس ل حعتماده ما خالت :
– م اجعة م تبية ل افة الىثائق ذاح العالمة فو مجات حماية األس ل على المستى
ىالعالمو ىمنها القىانيا ىالتش يعاح ذاح العالمة.

الىينو

– تش يت لجاا فنية ممثلة ل افة الجهاح المطسساح الح ىمية ىغي الح ىمية .
– عدل ى ش عمت ىينية للمطسساح الح ىمية ىغي الح ىمية ىالمطسساح الدىلية لمنامشة
مسىداح احج اءاح ىاخذ التغذية ال اجعه منهم
– اجتماعاح ميىلة لم اجعة ىتعديت المسىداح تمهيدا حعتمادها .

– ايالق احج اءاح بش ت سمو تحح عاية دىلة ئيس الىز اء

هدف االجراءات
 -1م جع ىينو ل افة المطسساح جميع المطسساح الىينية ،ىالدىلية العاملة
على ا ض الممل ة اح دنية الهاشمية ،ىالمعنية بتقديم الب امج ىالخدماح
لحاحح العنف المبنو على النىع احجتماعو ىالعنف األس ي ىحماية اليفت

 -2ىضع اإليا العام لسياساح ىب امج الحماية ىالىماية لحاحح العنف القائم على
نهج المطسساح المتعددل الم ت ز على احتياجاح المساء إليهم.
 -3تىحيد ىت سيخ اسس التنسيق بيا جميع الش اء لتىفي خدماح مت املة
ىشاملة ىفق إج اءاح مىثقة ىمتسلسة.

 -4تحديد األدىا ىالمسطىلياح ل افة المطسساح ىتضما احستجابة الشمىلية
و،
ضما نهج تشا ّ
 -5ايجاد عمليّة ُممنهجة لإلش اف ىالمتابعة بما ي اعو المصلحة الفضلى .
 -6إيجاد لغة مشت ة بيا المختصيا ىالعامليا فو مجات حماية ما العنف .
 -7ضماا اتساق ب امج ىأنشية جميع الجهاح العاملة لتىفي ب امج ىخدماح
مت املة ىشاملة ذاح جىدل لجميع حاحح العنف .
 -8ىجىد جهة مسطىلة عا متابعة احج اءاح ىالتدخالح لحاحح العنف.

 -9تىثيق اإلج اءاح ىالتدخالح المتخذه مع الحاحح فو ملف شامت ىمىحد
لحاحح العنف.
 -10تيبيق منهجية عمت مىحدل لد
العنف

افة المطسساح المعنية بالتعامت مع حاحح

اجزاء االجراءات

اجزاء الوثيقة
تتضما الىثيقة جزئيا مت ابييا ىمت امليا :
• الجزء احىت:

السياساح ىالمبادئ التىجيهية للىماية ىاحستجابة لحاحح العنف فو اح دا
حيث تصف السياساح العامة ىالمبادئ التىجيهية ىالب امج فو مجات الىماية
ىاحستجابة للعنف المبنو على النىع احجتماعو ىالعنف األس ي ىحماية اليفت

فو األ دا ،ىيعتب هذا الجزء منيلقا ىم جعا لبناء الجزء الثانو ما هذه
بأمسامه المختلفة.

• الجزء الثانو:
ادلة احج ائية ل ت نىع ما انىاع العنف ما خالت ىضع احي ىالسياساح
ىالمبادئ التىجيهية للتعامت مع افة اش ات العنف المبنى على النىع احجتماعو
ىالعنف احس ي ىحاحح حماية اليفت ضما اي تنفيذية مطسسية تشا ية

عملية ل افة القياعاح المعنية باستخدام إج اءاح متسلسلة تفصيلية م ت زل
على حقىق ى غباح ىاحتياجاح المساء اليهم ،ضما إيا

ما التعاىا

ىالتنسيق ىالمتابعة الحثيثة ىالمستم ل لسي إج اءاح العمت مع الحالة.

ما تم انجازه من االجزاء
 إج اءاح التعامت مع حاحح العنف األس ي :يهدف الى تحديد احدىاىالمسطىلياح المناية بالمطسساح المعنية بالتعامت مع حاحح العنف األس ي
مع ش ح تفصيلو لالج اءاح الىاجب اتخاذها فو جميع م احت احستجابة
لحاحح العنف األس ي  ،بأعلى د جاح ال فاءل ىالجىدل ىضما اي زمنية
ىادىا ىمسطىلياح محددل اتقديم خدماح شمىلية ىمت املة ت اعو المصلحة
الفضلى للحاحح ىبش ت ح يتعا ض مع التش يعاح ىاح دنية .

ماذا بعد
لتعزيز نظام الحماية لحاحح العنف المبنى على النىع احجتماعو ىالعنف
احس ي ىحماية اليفت على المستى الىينو يتيلب ما افة
المطسساح الح ىمية ىغي الح ىمية ىالمطسساح الدىلية العاملة فو
مجات الحماية ما العنف احتو :
 اعتبا ها هذه احج اءاح م جعا لتنظيم ىمأسسة عملها فو الىمايةىاحستجابة لحاحح العنف لجميع المقيميا فو اح دا .
 التحقّق ما م اعال اإلج اءاح الداخليّة ل ّت منها مع السياساح ىالمبادئىاحدىا المبينة فو اج اءاح العمت الىينية المىحدل للىماية ىاحستجابة
لحاحح العنف فو .

ىلضماا فاعلية هذه احج اءاح سيعمت المجلس بالش ا ة مع افة المطسساح

المعنية على م اجعة هذه احج اءاح بش ت دى ي ىتحديثها ىفقا للتغذية ال اجعة
ىافضت المما ساح الىينية ىالدىلية ذاح العالمة لال تقاء بنىعية الخدماح
لمقدمة لجميع حاحح العنف فو اح دا.
علما اا المجلس ىبالش ا ة مع المطسساح احممية ىالدىلية ىتحح اش اف
الف يق الىينو لحماية احس ل يعمت حاليا على تيىي ادلة اج ائية داخلية ل ت

ما ىزا ل الت بية ىالتعليم ،ىزا ل الصحة  ،ادا ل حماية احس ل ىىزا ل
الداخلية لمىائمتها مع هذه احج اءاح .

مىمع المجلس الىينو لشطىا احس ل
www.ncfa.org.jo
ابي تحميت :اج اءاح العمت الىينية المىحدل للىماية ىاحستجابة لحاحح العنف
فو اح دا
http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/Publications/sops.
pdf

شكرا لحسن االستماع

