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الملحق الثامن عشر: 
مسارات اإلحالة لحاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي

  المبنً على النوع االجتماعًمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 عمــــان 

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

أو ممدم الخدمة  المجتمعأحد أفراد أو  ما العائلة أو صدٌكبإبالغ  ةالناجً/ ٌموم
نمطة "إلى  ة؛ ٌصطحب ذلن الشخص الناجً/أو خدمات تسجٌل الالجئٌن

 اجتماعٌة. ٌةللخدمات الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفس الدخول"

مدٌر لباإلبالغ شخصٌاً "لنمطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو ٌموم الناجً/ة 
 اجتماعٌة. ٌةالحاالت النفس

 
 االستجابة الفورٌة

  ةالسرٌة ورؼبات الناجً/وتحترم  واألمانرعاٌة تتسم بالالخدمة توفٌر بٌئة  ممدمٌتعٌن على 
  المبنً على النوع االجتماعًمن العنؾ  /الناجٌاتوشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌنموثولة تمدٌم معلومات 
  ذلن ة فمط إذا وافك)ت( على أو طلب)ت( الناجً/الحصول على الموافمة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
  ٌموم الطفل باختٌار عندما ٌموم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخاذ لرار نٌابة عن الطفل، ٌتوجب إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن

 له/لها الشخص البالػ المرافك 
 مرافمة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 
 لخدمات الرعاٌة الطبٌة ساعة( 72)خالل  وريضمان وصول الناجٌن من العنؾ الجنسً بشكل ف 

 الطبٌة/الصحٌةالرعاٌة 
 

  (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )
 16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 االرتباط ضابط

 د. حنان جرار
  0795589419خلوي: 

 
 . عال الطٌباويد

 0775006027خلوي: 
Pc@jordanhealthaid.org  

  
  (NHF / IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة )

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 2 /4193 534 06مركز صوٌلح : 

 8310 490 06مركز الهاشمً : 
 ضابط االرتباط:

 CMRٌمدم خدمة  صوٌلح
 د. نسرٌن بركات

 0797319450خلوي: 
jo.org-dr.nesreen@ifh 

 
  CMRٌمدم خدمة  الهاشمً

 هبة المالح د.
  8310 490 06هاتؾ : 

m.badawi@ifh-jo.org 
 

 د. هبة الفٌومً
 ( 06) 4908310هاتؾ: 

 
 وزارة الصحة

 مستشفى البشٌر
 ساعة 24الدوام: ساعات 

 

)بما فً ذلن الدعم النفسً  الحاالتمدٌر 
 االجتماعً الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
  (JWUاتحاد المرأة األردنٌة )

  16:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 ناجٌة الزعبً
 كفاح الجابر

 (06) 5675729هاتؾ:  
 0798202353خلوي: 

Najiaha.zo3by@yahoo.com  
 

  (NHF / IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة )
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مركز الهاشمً

 شادن ابو حمور 
  8310 490 06هاتؾ : 

s.nizar@ifh-jo.org 
 مركزصوٌلح

 هٌا البدري
  6167 652 079 خلوي: 
jo.org-c.lab@ifh  

 
 (JRFمؤسسة نهر األردن )

  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 منتهى الحراسٌس

 (06) 4914999هاتؾ: 

)بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً  الحاالتمدٌر 
 الفوري(

 
 (81األطفال )دون سن 

 
 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

 
 :ساعة 24

  0795785095 خط الخدمة المناوب:
 

 ضابط االرتباط:
  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 شاهٌنمرام 

   0798976461خلوي: 
mshahin@internationalmedicalcorps.org  

 
 
 

 ( JRFمؤسسة نهر األردن )
 

 16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 منتهى الحراسٌس

 (06) 4914999هاتؾ: 
m.alharasis@jrf.org.jo  

 
 بشارة  سامٌة

 (06) 4914999هاتؾ: 
s.bishara@jrf.org.jo  

 
 
 
 (06) 4744430هاتؾ:  

 
 ضابط االرتباط:

  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 إبراهٌمد. بالل طالل 
 0785063855خلوي: 

 

m.alharasis@jrf.org.jo  
 

 سامٌا بشارة
 (06) 4914999هاتؾ: 

s.bishara@jrf.org.jo 
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
(UNHCR ) مكتب عمان 

 16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 

 األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة

 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
 

 ضابط االرتباط: 
 مكتب شمال عمان 

 وفاء نوارة 
 0496 710 079خلوي : 

w.nuwwara@unrwa.org  
 

 مكتب جنوب عمان 
 هٌفاء الوحٌدي

 8890 899 079خلوي: 
h.wheidi@unrwa.org 

  

 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
(UNHCR ) مكتب عمان 

 16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 

 األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة

 
 
 

وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن 
 )األنروا(

 
 االرتباط:  ضابط

 مكتب شمال عمان 
 وفاء نوارة 

 0496 710 079خلوي : 
w.nuwwara@unrwa.org  

 
 جنوب عمان  مكتب
 الوحٌدي هٌفاء

 8890 899 079خلوي: 
h.wheidi@unrwa.org 

 

كانت هنان مخاطر  كان ذلن فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو إذاأو الطفل/ممدم الرعاٌة   ةالناجً/ رغب)ت(إذا 
والمساعدة فً لمساعدة المانونٌة من أجل الحصول على المعلومات االحماٌة و  إلى موظفً  رافك الناجً/ةباإلحالة وإن أمكن ، لم بأمن وأمان اآلخرٌنوشٌكة تتعلك 

  االطفال او ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةر اص  اذا: اإلحالة إلى الشرطة
 

 والشرطة األمنوالحماٌة 
 

الحماٌة )بما  –( UNHCRالالجئٌن )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 (المسرٌة اإلعادة أو فً ذلن الحاالت التً تشمل خطر االعتمال واالحتجاز

 
 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة هاتؾ

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0797109194الخط الساخن للمفوضٌة: 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 ( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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 (06) 4744430هاتؾ: 
 

 ضابط االرتباط:
  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 إبراهٌمد. بالل طالل 

 0785063855خلوي: 
 

m.alharasis@jrf.org.jo  
 

 سامٌا بشارة
 (06) 4914999هاتؾ: 

s.bishara@jrf.org.jo 
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
(UNHCR ) مكتب عمان 

 16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 

 األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة

 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
 

 ضابط االرتباط: 
 مكتب شمال عمان 

 وفاء نوارة 
 0496 710 079خلوي : 

w.nuwwara@unrwa.org  
 

 مكتب جنوب عمان 
 هٌفاء الوحٌدي

 8890 899 079خلوي: 
h.wheidi@unrwa.org 

  

 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
(UNHCR ) مكتب عمان 

 16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 

 األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة

 
 
 

وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن 
 )األنروا(

 
 االرتباط:  ضابط

 مكتب شمال عمان 
 وفاء نوارة 

 0496 710 079خلوي : 
w.nuwwara@unrwa.org  

 
 جنوب عمان  مكتب
 الوحٌدي هٌفاء

 8890 899 079خلوي: 
h.wheidi@unrwa.org 

 

كانت هنان مخاطر  كان ذلن فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو إذاأو الطفل/ممدم الرعاٌة   ةالناجً/ رغب)ت(إذا 
والمساعدة فً لمساعدة المانونٌة من أجل الحصول على المعلومات االحماٌة و  إلى موظفً  رافك الناجً/ةباإلحالة وإن أمكن ، لم بأمن وأمان اآلخرٌنوشٌكة تتعلك 

  االطفال او ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةر اص  اذا: اإلحالة إلى الشرطة
 

 والشرطة األمنوالحماٌة 
 

الحماٌة )بما  –( UNHCRالالجئٌن )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 (المسرٌة اإلعادة أو فً ذلن الحاالت التً تشمل خطر االعتمال واالحتجاز

 
 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة هاتؾ

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0797109194الخط الساخن للمفوضٌة: 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 ( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 

 األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة

 
 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة إلدارة ) شرطةال –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لممدمً الخدمات اإلحالة من خالل المفوضٌة السامٌة 

ً الناجً/ة وعندما ٌكون األمر  لدى موافمة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن  – ممكنا
  انظر المعلومات باالعلى 

 
 ساعة 24أولات الدوام: 

 
 ضابط االرتباط:

 صادق العمريالرائد 
 (06) 4902144هاتؾ: 

familypd@accessme.com.jo 
 

 911الخط الساخن: 
 
 

 تضمنهااألمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي

 
 

على مدراء الحبالت إحبلة االنتهبكبت الخطٍزة الى الٍىنٍسٍف عندمب ٌصز :   اليونيسيف
 الالجئٍن / االطفبل و مقدمً الزعبٌة على تقدٌم معلىمبت حىلهب . 

 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 
 4149 021 079هبتف : 

jochildprotect@unicef.org 
 
 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 
 

 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
 0797109194الخط الساخن للمفوضٌة: 

 
 العون المانونً -منظمة أرض

 
 ضابط االرتباط:

 
 سوزان محارب

 (06) 4617277هاتؾ: 
 0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 

 0777387221خط الطوارئ: 
 

 اتحاد المرأة األردنٌة 
  16:30 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 انتصار العامر 

 الهام الشوا 
 (06) 5675729هاتؾ: 
 0798202353خلوي: 

intesara.majeed@yahoo.com 
 
  

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الولت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

)المساعدات  االحتٌاجات األساسٌة الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة
النمدٌة، المساعدات غٌر الغذائٌة، 

 الخ(
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة

 
 وزارة الصحة

 مستشفى البشٌر
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 (06) 4744430هاتؾ: 

 

 للبالغٌنالخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 

السبت ( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30 – 08:30الخمٌس  –
 
 
 
 

 الحماٌة/التسجٌل
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR ) األحد– 
 15:30 – 08:00الخمٌس 

 
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن
 

 خط المعلومات
 17:00 – 8:00 األربعاء –األحد 

  
 (06) 5502141هاتؾ: 
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  (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )
  16:00 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ( 06) 5236674هاتؾ: 

 
 (NHF / IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة )

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد  
 

 ضابط االرتباط:
 الهاشمً

  هبة المالح د.
  8310 490 06هاتؾ : 

m.badawi@ifh-jo.org 
 

 مركز الصوٌلح
 هٌا البدري

  6167 652 079خلوي: 
jo.org-c.lab@ifh 

 
 عٌادة شرق عمان 
 د. ارٌن خرٌسات 

 بالل الزواتٌن
 5866 652 079خلوي : 

 
 

 (JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  17:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 د. أوس شاكر

  0796125506خلوي: 
 (06) 5674285هاتؾ: 

 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن 

 )الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن( – الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
  13:45 – 07:30الخمٌس  –األحد 

 مكتب شمال عمان 
 وفاء نوارة 

 0496 710 079خلوي : 
w.nuwwara@unrwa.org  

 
 مكتب جنوب عمان 

 الوحٌديهٌفاء 
 8890 899 079خلوي: 

h.wheidi@unrwa.org 
 :خدمات الصحة اإلنجابٌة

 
 وزارة الصحة

 مستشفى البشٌر
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 (06) 4744430هاتؾ: 

 ضابط االرتباط:
 ناجٌة الزعبً
 كفاح الجابر

 عالٌه حجاوي
 ( 06) 5675729هاتؾ: 
  0798202353خلوي: 

Najiaha.zo3by@yahoo.com  
 

 IFH) معهد العناٌة بصحة األسرة
NHF /)   
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مركز الهاشمً

 شادن ابو حمور 
  8310 490 06هاتؾ : 

s.nizar@ifh-jo.org 
 
 
 

 مركز الصوٌلح
 هٌا البدري

  6167 652 079خلوي: 
jo.org-c.lab@ifh 

 
 عٌادة شرق عمان 
 د. ارٌن خرٌسات 

 بالل الزواتٌن
 5866 652 079خلوي : 

 
 

  الهالل األحمر األردنً
 

 ( 06) 4908588هاتؾ: 
 / 0799592092خلوي: 

0797030495    / 
0799388312  

 
 ( JRFمؤسسة نهر األردن )

  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 (06)4925096هاتؾ:  
 

 19:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
  110: المساعدةخط 

 
 ضابط االرتباط:

 
 منتهى الحراسٌس

 ( 06) 4914999هاتؾ: 
m.alharasis@jrf.org.jo  

 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

للمفوضٌة:  خط الخدمة
0797109194 

 
 

وكالة األمم المتحدة لغوث 
وتشغٌل الالجئٌن 

 – الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
 التسجٌل 

الحماٌة )بما فً ذلن الحاالت 
التً تشمل خطر االعتمال 

المسرٌة  اإلعادة واالحتجاز أو
 لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 
 – 07:30الخمٌس  –األحد 

15:00  
 

 ضابط االرتباط:
 مكتب شمال عمان 

 وفاء نوارة 
 0496 710 079خلوي : 

w.nuwwara@unrwa.
org  

 
 مكتب جنوب عمان 

 هٌفاء الوحٌدي
 8890 899 079خلوي: 

h.wheidi@unrwa.org 
 
 
 

 :المأوى/المنازل اآلمنة
 

إدارة حماٌة األسرة من خالل 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

UNHCR 
 

 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 ضابط االرتباط:15:30

 دٌانا سلٌمان 
 1469 715 079خلوي : 

suleiman@unhcr.org 

 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل 

 – الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
المساعدات العٌنٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 

  15:00 – 07:30الخمٌس  –األحد 
 

 شمال عمان
 (06) 5651132هاتؾ: 

 
 جنوب عمان

 (06) 4783791هاتؾ: 
 

المساعدات النمدٌة / المساعدات غٌر 
 :الغذائٌة

 
 CAREمنظمة كٌر الدولٌة )

Int’l)  
 16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 (06) 5651488هاتؾ: 

 
 

  الغذاء –بزنامج األغذية العالمي 

 مسبعدات  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 التعليم : 

  SCJؤسسة انقاذ الطفل االردنية م
 

التعلٍم النظبمً واألطفبل غٍز 
 الملتحقٍن ببلمدارس

  16:00 – 9:00الخمٍس  –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 نىر الخٍزي 

 4978 546 077خلىي : 
nelkhairy@savethechildren.or

g.jo 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليم غيز النظامي 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 

 األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة

 
 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة إلدارة ) شرطةال –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لممدمً الخدمات اإلحالة من خالل المفوضٌة السامٌة 

ً الناجً/ة وعندما ٌكون األمر  لدى موافمة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن  – ممكنا
  انظر المعلومات باالعلى 

 
 ساعة 24أولات الدوام: 

 
 ضابط االرتباط:

 صادق العمريالرائد 
 (06) 4902144هاتؾ: 

familypd@accessme.com.jo 
 

 911الخط الساخن: 
 
 

 تضمنهااألمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي

 
 

على مدراء الحبالت إحبلة االنتهبكبت الخطٍزة الى الٍىنٍسٍف عندمب ٌصز :   اليونيسيف
 الالجئٍن / االطفبل و مقدمً الزعبٌة على تقدٌم معلىمبت حىلهب . 

 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 
 4149 021 079هبتف : 

jochildprotect@unicef.org 
 
 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 
 

 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
 0797109194الخط الساخن للمفوضٌة: 

 
 العون المانونً -منظمة أرض

 
 ضابط االرتباط:

 
 سوزان محارب

 (06) 4617277هاتؾ: 
 0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 

 0777387221خط الطوارئ: 
 

 اتحاد المرأة األردنٌة 
  16:30 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 انتصار العامر 

 الهام الشوا 
 (06) 5675729هاتؾ: 
 0798202353خلوي: 

intesara.majeed@yahoo.com 
 
  

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الولت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

)المساعدات  االحتٌاجات األساسٌة الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة
النمدٌة، المساعدات غٌر الغذائٌة، 

 الخ(
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة

 
 وزارة الصحة

 مستشفى البشٌر
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 (06) 4744430هاتؾ: 

 

 للبالغٌنالخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 

السبت ( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30 – 08:30الخمٌس  –
 
 
 
 

 الحماٌة/التسجٌل
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR ) األحد– 
 15:30 – 08:00الخمٌس 

 
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن
 

 خط المعلومات
 17:00 – 8:00 األربعاء –األحد 

  
 (06) 5502141هاتؾ: 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
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  (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )
  16:00 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ( 06) 5236674هاتؾ: 

 
 (NHF / IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة )

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد  
 

 ضابط االرتباط:
 الهاشمً

  هبة المالح د.
  8310 490 06هاتؾ : 

m.badawi@ifh-jo.org 
 

 مركز الصوٌلح
 هٌا البدري

  6167 652 079خلوي: 
jo.org-c.lab@ifh 

 
 عٌادة شرق عمان 
 د. ارٌن خرٌسات 

 بالل الزواتٌن
 5866 652 079خلوي : 

 
 

 (JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  17:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 د. أوس شاكر

  0796125506خلوي: 
 (06) 5674285هاتؾ: 

 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن 

 )الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن( – الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
  13:45 – 07:30الخمٌس  –األحد 

 مكتب شمال عمان 
 وفاء نوارة 

 0496 710 079خلوي : 
w.nuwwara@unrwa.org  

 
 مكتب جنوب عمان 

 الوحٌديهٌفاء 
 8890 899 079خلوي: 

h.wheidi@unrwa.org 
 :خدمات الصحة اإلنجابٌة

 
 وزارة الصحة

 مستشفى البشٌر
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 (06) 4744430هاتؾ: 

 ضابط االرتباط:
 ناجٌة الزعبً
 كفاح الجابر

 عالٌه حجاوي
 ( 06) 5675729هاتؾ: 
  0798202353خلوي: 

Najiaha.zo3by@yahoo.com  
 

 IFH) معهد العناٌة بصحة األسرة
NHF /)   
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مركز الهاشمً

 شادن ابو حمور 
  8310 490 06هاتؾ : 

s.nizar@ifh-jo.org 
 
 
 

 مركز الصوٌلح
 هٌا البدري

  6167 652 079خلوي: 
jo.org-c.lab@ifh 

 
 عٌادة شرق عمان 
 د. ارٌن خرٌسات 

 بالل الزواتٌن
 5866 652 079خلوي : 

 
 

  الهالل األحمر األردنً
 

 ( 06) 4908588هاتؾ: 
 / 0799592092خلوي: 

0797030495    / 
0799388312  

 
 ( JRFمؤسسة نهر األردن )

  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 (06)4925096هاتؾ:  
 

 19:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
  110: المساعدةخط 

 
 ضابط االرتباط:

 
 منتهى الحراسٌس

 ( 06) 4914999هاتؾ: 
m.alharasis@jrf.org.jo  

 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

للمفوضٌة:  خط الخدمة
0797109194 

 
 

وكالة األمم المتحدة لغوث 
وتشغٌل الالجئٌن 

 – الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
 التسجٌل 

الحماٌة )بما فً ذلن الحاالت 
التً تشمل خطر االعتمال 

المسرٌة  اإلعادة واالحتجاز أو
 لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 
 – 07:30الخمٌس  –األحد 

15:00  
 

 ضابط االرتباط:
 مكتب شمال عمان 

 وفاء نوارة 
 0496 710 079خلوي : 

w.nuwwara@unrwa.
org  

 
 مكتب جنوب عمان 

 هٌفاء الوحٌدي
 8890 899 079خلوي: 

h.wheidi@unrwa.org 
 
 
 

 :المأوى/المنازل اآلمنة
 

إدارة حماٌة األسرة من خالل 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

UNHCR 
 

 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 ضابط االرتباط:15:30

 دٌانا سلٌمان 
 1469 715 079خلوي : 

suleiman@unhcr.org 

 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل 

 – الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
المساعدات العٌنٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 

  15:00 – 07:30الخمٌس  –األحد 
 

 شمال عمان
 (06) 5651132هاتؾ: 

 
 جنوب عمان

 (06) 4783791هاتؾ: 
 

المساعدات النمدٌة / المساعدات غٌر 
 :الغذائٌة

 
 CAREمنظمة كٌر الدولٌة )

Int’l)  
 16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 (06) 5651488هاتؾ: 

 
 

  الغذاء –بزنامج األغذية العالمي 

 مسبعدات  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 التعليم : 

  SCJؤسسة انقاذ الطفل االردنية م
 

التعلٍم النظبمً واألطفبل غٍز 
 الملتحقٍن ببلمدارس

  16:00 – 9:00الخمٍس  –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 نىر الخٍزي 

 4978 546 077خلىي : 
nelkhairy@savethechildren.or

g.jo 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليم غيز النظامي 
 

  (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )
  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 د. حنان جرار

 0795589419خلوي: 
 

 عال الطٌباويد. 
 0775006027خلوي: 

pc@jordanhealthaid.org  
 

 (IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة )
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد  
 

 ضابط االرتباط:
 الهاشمً

  هبة المالح  د.
  8310 490 06هاتؾ : 

m.badawi@ifh-jo.org 
 
 
 

 هٌا البدريمركز صوٌلح
  6167 652 079خلوي: 
jo.org-c.lab@ifh 

 عٌادة شرق عمان 
 د. ارٌن خرٌسات 

 بالل الزواتٌن
 5866 652 079خلوي : 

 
 جمعية أمان 

 
 (06) 5821578هاتؾ: 
 ( 06) 4025275هاتؾ: 
 (06) 5055466هاتؾ: 

 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن 

 (العناٌة بالصحة االنجابٌة) – الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
  13:45 – 07:30الخمٌس  –األحد 

 
 مكتب شمال عمان 

 وفاء نوارة 
 0496 710 079خلوي : 

w.nuwwara@unrwa.org  
 

 مكتب جنوب عمان 
 هٌفاء الوحٌدي

 8890 899 079خلوي: 
h.wheidi@unrwa.org 

 
 

 :النفسٌة الصحة خدمات

 بشارة سامٌة
 ( 06) 4914999هاتؾ: 

s.bishara@jrf.org.jo  
 
 

 :االجتماعٌة لألطفالالخدمات النفسٌة 
 

 ( JRFمؤسسة نهر األردن )
  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 (06)4925096هاتؾ:  

 
 19:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

  110خط المساعدة: 
 

 ضابط االرتباط:
 

 منتهى الحراسٌس
 ( 06) 4914999هاتؾ: 

m.alharasis@jrf.org.jo  
 

 بشارة سامٌة
 ( 06) 4914999هاتؾ: 

s.bishara@jrf.org.jo  
 

 :المساحات الصدٌمة لألطفال
 

 ( JRFمؤسسة نهر األردن )
  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 (06) 4925096هاتؾ:  

 
 19:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

  110خط المساعدة: 
 

 ضابط االرتباط:
 

 منتهى الحراسٌس
 ( 06) 4914999هاتؾ: 

m.alharasis@jrf.org.jo  
 

 بشارة سامٌة
 ( 06) 4914999هاتؾ: 

s.bishara@jrf.org.jo  
 

 (SCIالطفل الدولٌة )مؤسسة إنماذ 
 اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل 

  
   15:00 – 09:00الخمٌس  –االحد 

 
 
 
 
 

 
 مً حافظ
 5307 714 079خلوي : 

hafith@unhcr.org 
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194 

 
اتحاد المرأة األردنٌة 

(JWU) – عمان 
 

 – 08:30الخمٌس  –السبت 
17:00 

 
 ضابط االرتباط:

 
 ناجٌة الزعبً
 عالٌه حجاوي

الخط الساخن: 
0798202353  

 ( 06) 5675729هاتؾ: 
 
 

 
 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )

  
  

 15:00 – 09:00الخمٌس  –االحد 
  
 

 ضابط االرتباط:
 

 محمود السعٌد 
 

 4077 738 077خلوي: 
mohammad.alsaeed@savethe

children.org 
 
 



حق لمال  ا
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 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 أحمد بواعنة
 0798516131خلوي: 

abawaneh@InternationalMedicalCorps.org  
 

 0795785095خط الخدمة المناوب: 
 

 منظمة ضحاٌا التعذٌب
 

خدمات الصحة النفسٌة والعالج الطبٌعً و الخدمات 
االجتماعٌة/إدارة التأهٌلٌة ؛ اإلحالة إلى الخدمات 

 الحاالت للناجٌن من صدمة الحرب والتعذٌب
 
 17:00 – 09:00الخمٌس  –ألحد ا

 معاذ عصفور
 (06) 5059455هاتؾ: 

info@cvtorg  
masfoor@cvt.org 

  

 ضابط االرتباط:
 

 السعٌد محمود 
 

 4077 738 077خلوي: 
mohammad.alsaeed@savethec

hildren.org 
 
 
 

منظمة انترسوس / الصندوق االردنً 
 INTERSOS/JOHUDالهاشمً  

 4:30 – 8:30الخمٌس  – السبت
 

 الملكة زٌن الشرؾ للتنمٌة  معهد
 

 ضابط االرتباط:
 ثٌدوري  جورج
 9831 937 079:  خلوي

cp.jordan@intersos.org 
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 مسار اإلحالة لحاالت العنف المبنً على النوع االجتماعً 
 االزرق
 

 إعالم شخص ما وطلب المساعدة )اإلبالغ(
ٌموم الناجً/ة بإبالغ العائلة أو صدٌك ما أو أحد أفراد المجتمع أو ممدم الخدمة 

أو خدمات تسجٌل الالجئٌن؛ ٌصطحب ذلن الشخص الناجً/ة إلى "نمطة 
 الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفسٌة اجتماعٌة.الدخول" للخدمات 

ٌموم الناجً/ة باإلبالغ شخصٌاً "لنمطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو لمدٌر الحاالت 
 النفسٌة اجتماعٌة.

 
 االستجابة الفورٌة

 ٌتعٌن على ممدم الخدمة توفٌر بٌئة تتسم بالرعاٌة واألمان وتحترم السرٌة ورؼبات الناجً/ة 
  موثولة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌن/الناجٌات من العنؾ المبنً على النوع االجتماعًتمدٌم معلومات 
  فمط إذا وافك)ت( على أو طلب)ت( الناجً/ة  ذلنالحصول على الموافمة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
  إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن ٌموم الطفل باختٌار عندما ٌموم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخاذ لرار نٌابة عن الطفل، ٌتوجب

 الشخص البالػ المرافك له/لها 
 مرافمة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاٌة الطبٌة 72ضمان وصول الناجٌن من العنؾ الجنسً بشكل فوري )خالل 
 الرعاٌة الطبٌة/الصحٌة

 
 
 (IMCهٌئة الطبٌة الدولٌة )ال

 (6الصحة االنجابٌة )عٌادة لرٌة \الصحة االولٌة 
 اٌام فً االسبوع 7 \ ساعة( 42
 

 ضابط االرتباط:
 لٌنا حمٌدي

 0790248397: 1  خلوي
 0797566310:  2خلوي 

lhamidi@internationalmedicalcorps.org 
 
 
 
 
 
 
 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً 
 االجتماعً الفوري(

 
 (18البالؽون )فوق سن 

 
 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

 اٌام فً االسبوع  7\ساعة  24
 

 0798470926هاتؾ: 
 

 ضابط االرتباط:
 سمر عبد
 0790221959خلوي: 

sabed@internationalmedicalcorps.or
g 
 

 رٌنٌه مشربش
 0790224010خلوي : 

musharbash@internationalmedical
corps.org 

 
المتحدة لشؤون الالجئٌن لالمم المفوضٌة السامٌة 

(UNHCR)  
 

 ضابط االرتباط:
 شروق اٌرانً

 0797158523خلوي: 
irani@unhcr.org 

 
 رمزي العزب

 0797158361خلوي : 
alazabr@unhcr.org 

 
 
 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً 
 الفوري(

 
 (18األطفال )دون سن 

 
 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

 اٌام فً االسبوع 7 \  ساعة 24
 

 0798470926المناوب:  الخدمة خط
 

 ضابط االرتباط:
 

 سمر عبد
 0790221959خلوي : 

sabed@internationalmedicalcorps.org 
 

المتحدة لشؤون الالجئٌن لالمم المفوضٌة السامٌة 
(UNHCR) 
 

 ضابط االرتباط :
 

 رمزي العزب
 0797158361خلوي : 

alazabr@unhcr.org 
 

 شروق اٌرانً 
 0797158523خلوي : 

irani@unhcr.org 
 

نان مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/ممدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو إذا كان ذلن فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة فً  وشٌكة تتعلك بأمن وأمان اآلخرٌن، لم باإلحالة وإن أمكن رافك الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة المانونٌة من أجل الحصول

 االطفال او ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةاذا اصر  اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 )بما فً ذلن الحاالت التً تشمل خطر االعتمال أو االحتجاز أو اإلعادة

 المسرٌة(
 

 :االرتباط ضابط
 منٌر معلولً

 079592836خلوي: 
maalouli@unhcr.org 

 
 حافظ نجار

 0795493227خلوي: 
najar@unhcr.org  

 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة شرطة ) –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لممدمً الخدمات اإلحالة من خالل 

 (المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 

 ضابط االرتباط:
 احمد الوزنً

 0790119156خلوي: 
alwazani@unhcr.org 

 
 شروق اٌرانً

 0797158523خلوي : 
irani@unhcr.org 

 
 UNICEFمؤسسة االمم المتحدة للطفولة

 
ٌمكن لمدٌر الحاالت تحوٌل اي حالة انتهاكات جسٌمة الى الٌونٌسٌؾ عندما 

 ذلن ممكنااو لدٌه موافمات رعاٌة وٌكون \ٌكون الالجًء طفل 
 

  3:30 –صباحا  8:00الخمٌس  –االحد 
 0790214149هاتؾ : 

jochildprotect@unicef.org 
 

األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
 مخاطر لد تلحك بالناجٌن/الناجٌات  أليتضمنها 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 خدمات لانونٌة –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 
 االرتباط: ضابط

 منٌر معلولً
 0795922863خلوي: 

maalouli@unhcr 
 

 حافظ نجار 
 0795493227خلوي: 

najar@unhcr.org 
 
 
 

الخدمات المانونٌة )تتم اإلحالة من خالل  – (ARDD) المانونً-العونمنظمة أرض 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(

 
 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الولت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الصحٌةالرعاٌة 

)المساعدات النمدٌة، 
 المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(

 :الرعاٌة الصحٌة األولٌة
 

 الرعاٌة الصحٌة العملٌة:

 :مراكز النساء
 

 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة ) 

  :الحماٌة / التسجٌل
 

 المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



حق لمال  ا
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 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

  16:00 – 09:00الخمٌس  – االحد
 
 

 ضابط االرتباط:
 الحسٌنً لؤي

 0790221961خلوي : 
ihusieni@internationalmedicalc

orps.org 
 

  :الصحة اإلنجابٌة
 

 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )
المفوضٌة السامٌة المتحدة لشؤون 

 (UNHCRالالجئٌن )
 (UNFPA)سكان صندوق االمم المتحدة لل

 
 6عٌادة لرٌة 

 اٌام فً االسبوع 7 \ساعة  24
 

 3عٌادة لرٌة 
  16:00 – 09:00الخمٌس  – االحد

 
 ضابط االرتباط: 

 لٌنا حامدي
 0790248397خلوي: 
 0797566310خلوي: 

lhamidi@internationalmedicalc
orps.org 

 
 (HIالمنظمة الدولٌة للمعولٌن )

 
دمات إعادة التأهٌل لألشخاص ذوي خ

اإلعالة واألشخاص ذوي اإلصابات، 
واألطفال والكبار وتوفٌر بدلة، تموٌم 
 األعضاء والوسائل المعٌنة على التنمل

  16:00 – 8:00الخمٌس :  –االحد 
 

 ضابط االرتباط :
 

Fieldco.mafraq@hi-
emergency.org 

 

 (UNFPA)  صندوق االمم المتحدة للسكان
 

  16:00 – 09:00الخمٌس  – االحد
 0798470926هاتؾ : 

 
 ضابط االرتباط:
 رٌنٌه مشربش

 0100220010خلوي : 
rmusharbash@internationalm

edicalcorps.org 
 
 

  المساحات الصدٌمة لألطفال:
 

 (Mercy Corpsمٌرسً كوربس )
 

 15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 عبدالرزاق بنً هانً

 0776060041خلوي : 
abanihani@jo.mercycorps.org 

 
للمراهمٌن الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 

  :بالغٌنوال
 

 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة ) 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 0798470926هاتؾ : 

rmusharbash@internationalmedi
calcorps.org 

 
 :الخدمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال

 
 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

 16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 0798470926هاتؾ : 

mabulawi@internationalmedical
corps.org 

 
 :المساحات المجتمعٌة

 
 لشؤون المتحدة لألمم السامٌةالمفوضٌة 

 CARE)كٌر\ الالجئٌن
International/UNHCR ) 

 
 16:00 – 9:00الخمٌس :  –االحد 

 
 ضابط االرتباط:
 مارتن مٌلٌوس

 0778400424خلوي : 
Marten.mylius@jo.care.org 

 

 ( UNHCR) الالجئٌن لشؤون
 

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 حنانً فالحً

 0797160428خلوي: 
fellahih@unhcr.org 

 
 

 :المأوى/المنازل اآلمنة
 

 إدارة حماٌة األسرة من خالل
 المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة

 FPD_UNHCR الالجئٌن لشؤون
 

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 احمد الوزنً
 0790119156خلوي : 

alwazani@unhcr.org 
 

 شروق اٌرانً
 0797158523خلوي : 

Irani@unhcr.org 
 
 
 
 

(UNHCR )– ( مساعدات
ؼذائٌة ، مواد ؼٌر ؼذائٌة، 

، النمد ممابل العملمأوى، 
وبطالات التموٌنٌة لحاالت 
العنؾ بسبب نوع الجنس 

 المتعلمة
 

 ضابط االرتباط:
 احمد الوزنً 

 0790119156خلوي : 
alwazani@unhcr.org 

 
 شروق اٌرانً

 0797158523خلوي : 
irani@unhcr.org 

 
 هٌزاكٌر جوزي اوزدٌمٌٌر

 0797152403خلوي : 
ozdemirh@unhcr.org 

 
 الغذاء:

 
 ضابط االرتباط:

 رٌان بٌتش
 0799936879خلوي : 

Ryan.beech@wfp.org 
 

 التعلٌم:
 

 المجلس النروٌجً للالجئٌن
 التعلٌم الغٌر رسمً لالطفال

NRC 
 – 9:00الخمٌس:  –السبت 

17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 رٌم شموط

 0796487663خلوي: 
 

 التعلٌم الغٌر رسمً للشباب 
المجلس النروٌجً للالجئٌن 

(NRC) 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌنا عالء الدٌن 

 0798261225خلوي : 
Dina.ala.ddin@nrc.no 

 
 جولٌا الزعبً

 0798965688خلوي : 
Julia.al-zoubi@nrc.no 

 

نان مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/ممدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو إذا كان ذلن فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة فً  وشٌكة تتعلك بأمن وأمان اآلخرٌن، لم باإلحالة وإن أمكن رافك الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة المانونٌة من أجل الحصول

 االطفال او ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةاذا اصر  اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 )بما فً ذلن الحاالت التً تشمل خطر االعتمال أو االحتجاز أو اإلعادة

 المسرٌة(
 

 :االرتباط ضابط
 منٌر معلولً

 079592836خلوي: 
maalouli@unhcr.org 

 
 حافظ نجار

 0795493227خلوي: 
najar@unhcr.org  

 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة شرطة ) –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لممدمً الخدمات اإلحالة من خالل 

 (المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 

 ضابط االرتباط:
 احمد الوزنً

 0790119156خلوي: 
alwazani@unhcr.org 

 
 شروق اٌرانً

 0797158523خلوي : 
irani@unhcr.org 

 
 UNICEFمؤسسة االمم المتحدة للطفولة

 
ٌمكن لمدٌر الحاالت تحوٌل اي حالة انتهاكات جسٌمة الى الٌونٌسٌؾ عندما 

 ذلن ممكنااو لدٌه موافمات رعاٌة وٌكون \ٌكون الالجًء طفل 
 

  3:30 –صباحا  8:00الخمٌس  –االحد 
 0790214149هاتؾ : 

jochildprotect@unicef.org 
 

األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
 مخاطر لد تلحك بالناجٌن/الناجٌات  أليتضمنها 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 خدمات لانونٌة –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 
 االرتباط: ضابط

 منٌر معلولً
 0795922863خلوي: 

maalouli@unhcr 
 

 حافظ نجار 
 0795493227خلوي: 

najar@unhcr.org 
 
 
 

الخدمات المانونٌة )تتم اإلحالة من خالل  – (ARDD) المانونً-العونمنظمة أرض 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(

 
 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الولت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الصحٌةالرعاٌة 

)المساعدات النمدٌة، 
 المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(

 :الرعاٌة الصحٌة األولٌة
 

 الرعاٌة الصحٌة العملٌة:

 :مراكز النساء
 

 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة ) 

  :الحماٌة / التسجٌل
 

 المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 



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

  16:00 – 09:00الخمٌس  – االحد
 
 

 ضابط االرتباط:
 الحسٌنً لؤي

 0790221961خلوي : 
ihusieni@internationalmedicalc

orps.org 
 

  :الصحة اإلنجابٌة
 

 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )
المفوضٌة السامٌة المتحدة لشؤون 

 (UNHCRالالجئٌن )
 (UNFPA)سكان صندوق االمم المتحدة لل

 
 6عٌادة لرٌة 

 اٌام فً االسبوع 7 \ساعة  24
 

 3عٌادة لرٌة 
  16:00 – 09:00الخمٌس  – االحد

 
 ضابط االرتباط: 

 لٌنا حامدي
 0790248397خلوي: 
 0797566310خلوي: 

lhamidi@internationalmedicalc
orps.org 

 
 (HIالمنظمة الدولٌة للمعولٌن )

 
دمات إعادة التأهٌل لألشخاص ذوي خ

اإلعالة واألشخاص ذوي اإلصابات، 
واألطفال والكبار وتوفٌر بدلة، تموٌم 
 األعضاء والوسائل المعٌنة على التنمل

  16:00 – 8:00الخمٌس :  –االحد 
 

 ضابط االرتباط :
 

Fieldco.mafraq@hi-
emergency.org 

 

 (UNFPA)  صندوق االمم المتحدة للسكان
 

  16:00 – 09:00الخمٌس  – االحد
 0798470926هاتؾ : 

 
 ضابط االرتباط:
 رٌنٌه مشربش

 0100220010خلوي : 
rmusharbash@internationalm

edicalcorps.org 
 
 

  المساحات الصدٌمة لألطفال:
 

 (Mercy Corpsمٌرسً كوربس )
 

 15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 عبدالرزاق بنً هانً

 0776060041خلوي : 
abanihani@jo.mercycorps.org 

 
للمراهمٌن الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 

  :بالغٌنوال
 

 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة ) 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 0798470926هاتؾ : 

rmusharbash@internationalmedi
calcorps.org 

 
 :الخدمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال

 
 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

 16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 0798470926هاتؾ : 

mabulawi@internationalmedical
corps.org 

 
 :المساحات المجتمعٌة

 
 لشؤون المتحدة لألمم السامٌةالمفوضٌة 

 CARE)كٌر\ الالجئٌن
International/UNHCR ) 

 
 16:00 – 9:00الخمٌس :  –االحد 

 
 ضابط االرتباط:
 مارتن مٌلٌوس

 0778400424خلوي : 
Marten.mylius@jo.care.org 

 

 ( UNHCR) الالجئٌن لشؤون
 

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 حنانً فالحً

 0797160428خلوي: 
fellahih@unhcr.org 

 
 

 :المأوى/المنازل اآلمنة
 

 إدارة حماٌة األسرة من خالل
 المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة

 FPD_UNHCR الالجئٌن لشؤون
 

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 احمد الوزنً
 0790119156خلوي : 

alwazani@unhcr.org 
 

 شروق اٌرانً
 0797158523خلوي : 

Irani@unhcr.org 
 
 
 
 

(UNHCR )– ( مساعدات
ؼذائٌة ، مواد ؼٌر ؼذائٌة، 

، النمد ممابل العملمأوى، 
وبطالات التموٌنٌة لحاالت 
العنؾ بسبب نوع الجنس 

 المتعلمة
 

 ضابط االرتباط:
 احمد الوزنً 

 0790119156خلوي : 
alwazani@unhcr.org 

 
 شروق اٌرانً

 0797158523خلوي : 
irani@unhcr.org 

 
 هٌزاكٌر جوزي اوزدٌمٌٌر

 0797152403خلوي : 
ozdemirh@unhcr.org 

 
 الغذاء:

 
 ضابط االرتباط:

 رٌان بٌتش
 0799936879خلوي : 

Ryan.beech@wfp.org 
 

 التعلٌم:
 

 المجلس النروٌجً للالجئٌن
 التعلٌم الغٌر رسمً لالطفال

NRC 
 – 9:00الخمٌس:  –السبت 

17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 رٌم شموط

 0796487663خلوي: 
 

 التعلٌم الغٌر رسمً للشباب 
المجلس النروٌجً للالجئٌن 

(NRC) 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌنا عالء الدٌن 

 0798261225خلوي : 
Dina.ala.ddin@nrc.no 

 
 جولٌا الزعبً

 0798965688خلوي : 
Julia.al-zoubi@nrc.no 
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  المبنً على النوع االجتماعًمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 ساٌبر سٌتً

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

ٌقوم الناجً/ة بإبالغ العائلة أو صدٌق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم الخدمة 
أو خدمات تسجٌل الالجئٌن؛ ٌصطحب ذلك الشخص الناجً/ة إلى "نقطة 

 الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفسٌة اجتماعٌة. الدخول" للخدمات

ٌقوم الناجً/ة باإلبالغ شخصٌاً "لنقطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو لمدٌر 
 الحاالت النفسٌة اجتماعٌة.

 
 االستجابة الفورٌة

 ٌتعٌن على مقدم الخدمة توفٌر بٌئة تتسم بالرعاٌة واألمان وتحترم السرٌة ورؼبات الناجً/ة 
  موثوقة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌن/الناجٌات من العنف المبنً على النوع االجتماعًتقدٌم معلومات 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجً/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
  إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن ٌقوم الطفل باختٌار عندما ٌقوم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخاذ قرار نٌابة عن الطفل، ٌتوجب

 الشخص البالػ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاٌة الطبٌة 72ضمان وصول الناجٌن من العنف الجنسً بشكل فوري )خالل 
 الرعاٌة الطبٌة/الصحٌة

 
جمعٌة العون الصحً األردنٌة 

(JHAS ) 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط: 

 
 فظٌة عٌاد

 0788550625خلوي: 
 

 د. عال الطٌباوي
  0775006027خلوي: 

pc@jordanhealthaid.org  
 

االجتماعً مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً 
 الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR) 
 

 ضابط االرتباط:
 

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org 
 
معهد العناٌة بصحة األسرة / صندوق األمم المتحدة  

 ( IFH/UNFPAللسكان )
 
  16:00 – 08:00الخمٌس  – لسبت ا

 
 

 ضابط االرتباط: 
 

 حسان الشرمان 
 1691 021 079خلوي : 

 
 بالل زواتٌن

 5866 652 079  خلوي: 
b.zawateen@ifh-jo.org 

 
 أحالم محامده

  0786673655خلوي: 
 
 
 
 

 مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً الفوري(
 
 

 (81األطفال )دون سن 
 

السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن المفوضٌة 
(UNHCR) 
 

 ضابط االرتباط:
 

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org 
 

 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
  17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 لبنى جرار

  0775077793خلوي: 
Lubna.Jarrar@rescue.org  

 
 سٌتنور علً

  0776662200خلوي: 
SitNour.Ali@rescue.org  

 
 

 
 
:  
 
 
 

 

ناك الناجً/ة  أو الطفل/مقدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونٌة أو إذا كان ذلك فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات  لمخاطر وشٌكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرٌن، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة القانونٌة من أجل الحصو

 االطفال او مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةاذا اصر :  والمساعدة فً اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 (القسرٌة اإلعادة أو)بما فً ذلك الحاالت التً تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

 
 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 عبد النور جرادات 

 7318 895 079خلوي : 
jaradata@unhcr.org 

 
 

إدارة ٌمكن للناجٌن التوجه مباشرة إلى ) شرطة –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
حماٌة األسرة، بٌنما ٌتعٌن على مقدمً الخدمات اإلحالة فقط من خالل 

 ((UNHCR) المفوضٌة
 

 familypd@accessme.com.joاو ٌكنكم مراسلة  911الخط الساخن: 
 ( 02) 6235511هاتف: 

 فرع الرمثا
 
 

الحماٌة  – (األنروا) الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة
 القسرٌة اإلعادة أوالحاالت التً تشمل خطر االعتقال واالحتجاز )بما فً ذلك 

 لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(
 

 (  7 – 24خط ساخن ) ضابط االرتباط:
 

 رٌاض منسً 
 8680 540 079خلوي : 

r.mansi@unrwa.org 
على مدراء الحبالت إحبلة االنتهبكبت الخطٍزة الى الٍىنٍسٍف عندمب :   اليونيسيف

 ٌصز الالجئٍن / االطفبل و مقدمً الزعبٌة على تقدٌم معلىمبت حىلهب . 
 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 

 4149 021 079هبتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 

  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألٌة تضمنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 ( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383المناوب:  الخدمة هاتف

 
 

  
 المانونً -منظمة أرض العون

 
 ضابط االرتباط:

 
 سوزان محارب

 (06) 4617277هاتف: 
  0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 7221 738 077خط الطوارئ:

 
 اتحاد المرأة األردنٌة

  16:30 – 08:30الخمٌس  –األحد 
 

 ( 03) 2300800هاتف: 
 0798836352خلوي: 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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ناك الناجً/ة  أو الطفل/مقدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونٌة أو إذا كان ذلك فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات  لمخاطر وشٌكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرٌن، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة القانونٌة من أجل الحصو

 االطفال او مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةاذا اصر :  والمساعدة فً اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 (القسرٌة اإلعادة أو)بما فً ذلك الحاالت التً تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

 
 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 عبد النور جرادات 

 7318 895 079خلوي : 
jaradata@unhcr.org 

 
 

إدارة ٌمكن للناجٌن التوجه مباشرة إلى ) شرطة –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
حماٌة األسرة، بٌنما ٌتعٌن على مقدمً الخدمات اإلحالة فقط من خالل 

 ((UNHCR) المفوضٌة
 

 familypd@accessme.com.joاو ٌكنكم مراسلة  911الخط الساخن: 
 ( 02) 6235511هاتف: 

 فرع الرمثا
 
 

الحماٌة  – (األنروا) الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة
 القسرٌة اإلعادة أوالحاالت التً تشمل خطر االعتقال واالحتجاز )بما فً ذلك 

 لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(
 

 (  7 – 24خط ساخن ) ضابط االرتباط:
 

 رٌاض منسً 
 8680 540 079خلوي : 

r.mansi@unrwa.org 
على مدراء الحبالت إحبلة االنتهبكبت الخطٍزة الى الٍىنٍسٍف عندمب :   اليونيسيف

 ٌصز الالجئٍن / االطفبل و مقدمً الزعبٌة على تقدٌم معلىمبت حىلهب . 
 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 

 4149 021 079هبتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 

  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألٌة تضمنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 ( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383المناوب:  الخدمة هاتف

 
 

  
 المانونً -منظمة أرض العون

 
 ضابط االرتباط:

 
 سوزان محارب

 (06) 4617277هاتف: 
  0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 7221 738 077خط الطوارئ:

 
 اتحاد المرأة األردنٌة

  16:30 – 08:30الخمٌس  –األحد 
 

 ( 03) 2300800هاتف: 
 0798836352خلوي: 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الوقت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة  والعدالةالحماٌة واألمن  الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

)المساعدات النمدٌة، 
المساعدات غٌر الغذائٌة، 

 الخ(
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة:

 
جمعٌة العون الصحً األردنٌة 

(JHAS ) 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 :الصحة اإلنجابٌة 

 
جمعٌة العون الصحً األردنٌة 

(JHAS) 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط: 

 فظٌة عٌاد
 0788550625خلوي: 

 
 

 ت النفسٌة االجتماعٌة للبالغٌن:الخدما
 

معهد العناٌة بصحة األسرة / صندوق األمم 
 ( IFH/UNFPAالمتحدة للسكان )

  16:00 – 08:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط: 
 

 حسان الشرمان 
 1691 021 079خلوي : 

 
 بالل زواتٌن 

 5866 652 079  خلوي: 
b.zawateen@ifh-jo.org 

 
 

 أحالم محامده
  0786673655خلوي: 

 
  مات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال:الخد

 
 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )

  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 :االرتباط ضابط
 الخطٌب سارة
 0795824390: خلوي

 
 المساحات الصدٌمة لألطفال:

 
 (SCIالطفل الدولٌة )مؤسسة إنماذ 

 
 مراكزالطفل و االسرة 

  اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل
 15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 االء الفٌضً 
  5969 547 077 خلوي : 

alaa.faidi@savethechildren.org 
 

  NHF / IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة 
  17:30 – 09:30السبت   –األحد 

 
 ضابط االرتباط: 

 

 التسجٌل: الحماٌة /
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 ( UNHCRالالجئٌن )

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 اسامة العمري 

 4342 914 079خلوي : 
alomari@unhcr.org 

  
 

 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة هاتف

 
 
 

وتشغٌل  وكالة األمم المتحدة لغوث
 التسجٌل  الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن )األنروا(

الحماٌة )بما فً ذلك الحاالت التً تشمل 
 اإلعادة خطر االعتقال واالحتجاز أو
 القسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 
 

 ضابط االرتباط
 
  

 رٌاض منسً 
 8680 540 079خلوي : 

r.mansi@unrwa.org 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
 

إدارة حماٌة األسرة من خالل المفوضٌة 
 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org 
 
 
 
 
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR) 
 – 08:30األربعاء  –األحد 

15:30  
 

 ضابط االرتباط:
 حسام مٌاس 

 7163 033 079خلوي : 
mayas@unhcr.org 

 
 
 

 خط المعلومات للمفوضٌة:
5502141 (06) 

 
 

وكالة األمم المتحدة لغوث 
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
 التسجٌل 

المادٌة لالجئٌن المساعدات 
  الفلسطٌنٌٌن

 
 

 رٌاض منسً ضابط االرتباط
 8680 540 079خلوي : 

r.mansi@unrwa.org 
 
 

 –بزنامج األغذية العالمي 
  الغذاء

 مسبعدات  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 

 التعليم 
مؤسسة انقاذ الطفل االردنية 

SCJ  
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 عبٌر التهتمونً 
 1691 021 079خلوي : 

 
 محامده أحالم
 0786673655: خلوي

 
 مراكز المرأة:

 
معهد العناٌة بصحة األسرة / صندوق األمم 

 ( IFH/UNFPAالمتحدة للسكان )
  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 

 ضابط االرتباط: 
 أحالم محامده

 0786673655خلوي: 
 
 

التعلٍم النظبمً واألطفبل غٍز 
 الملتحقٍن ببلمدارس

 – 9:00الخمٍس  –االحد 
16:00  

 
 ضابط االرتباط:

 نىر الخٍزي 
 4978 546 077خلىي : 

nelkhairy@savethechild
ren.org.jo 

 
 

 خدمات التعلٌم غٌر النظامً 
 

مؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة 
(SCI) 
 

 – 09:00الخمٌس  –السبت 
15:00 

 
 ضابط االرتباط:

 االء الفٌضً 
  5969 547 077 خلوي : 

alaa.faidi@savethechild
ren.org  

 
 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الوقت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة  والعدالةالحماٌة واألمن  الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

)المساعدات النمدٌة، 
المساعدات غٌر الغذائٌة، 

 الخ(
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة:

 
جمعٌة العون الصحً األردنٌة 

(JHAS ) 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 :الصحة اإلنجابٌة 

 
جمعٌة العون الصحً األردنٌة 

(JHAS) 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط: 

 فظٌة عٌاد
 0788550625خلوي: 

 
 

 ت النفسٌة االجتماعٌة للبالغٌن:الخدما
 

معهد العناٌة بصحة األسرة / صندوق األمم 
 ( IFH/UNFPAالمتحدة للسكان )

  16:00 – 08:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط: 
 

 حسان الشرمان 
 1691 021 079خلوي : 

 
 بالل زواتٌن 

 5866 652 079  خلوي: 
b.zawateen@ifh-jo.org 

 
 

 أحالم محامده
  0786673655خلوي: 

 
  مات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال:الخد

 
 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )

  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 :االرتباط ضابط
 الخطٌب سارة
 0795824390: خلوي

 
 المساحات الصدٌمة لألطفال:

 
 (SCIالطفل الدولٌة )مؤسسة إنماذ 

 
 مراكزالطفل و االسرة 

  اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل
 15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 االء الفٌضً 
  5969 547 077 خلوي : 

alaa.faidi@savethechildren.org 
 

  NHF / IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة 
  17:30 – 09:30السبت   –األحد 

 
 ضابط االرتباط: 

 

 التسجٌل: الحماٌة /
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 ( UNHCRالالجئٌن )

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 اسامة العمري 

 4342 914 079خلوي : 
alomari@unhcr.org 

  
 

 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة هاتف

 
 
 

وتشغٌل  وكالة األمم المتحدة لغوث
 التسجٌل  الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن )األنروا(

الحماٌة )بما فً ذلك الحاالت التً تشمل 
 اإلعادة خطر االعتقال واالحتجاز أو
 القسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 
 

 ضابط االرتباط
 
  

 رٌاض منسً 
 8680 540 079خلوي : 

r.mansi@unrwa.org 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
 

إدارة حماٌة األسرة من خالل المفوضٌة 
 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org 
 
 
 
 
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR) 
 – 08:30األربعاء  –األحد 

15:30  
 

 ضابط االرتباط:
 حسام مٌاس 

 7163 033 079خلوي : 
mayas@unhcr.org 

 
 
 

 خط المعلومات للمفوضٌة:
5502141 (06) 

 
 

وكالة األمم المتحدة لغوث 
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن )األنروا(
 التسجٌل 

المادٌة لالجئٌن المساعدات 
  الفلسطٌنٌٌن

 
 

 رٌاض منسً ضابط االرتباط
 8680 540 079خلوي : 

r.mansi@unrwa.org 
 
 

 –بزنامج األغذية العالمي 
  الغذاء

 مسبعدات  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 

 التعليم 
مؤسسة انقاذ الطفل االردنية 

SCJ  
 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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 مسار اإلحالة لحاالت العنف المبنً على النوع االجتماعً  
 األردنً المخٌم االماراتً

 
 إعالم شخص ما وطلب المساعدة )اإلبالغ(

ٌموم الناجً/ة بإبالغ العابلة أو صدٌك ما أو أحد أفراد المجتمع أو ممدم الخدمة 
أو خدمات تسجٌل الالجبٌن؛ ٌصطحب ذلن الشخص الناجً/ة إلى "نمطة 

 الدخول" للخدمات الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفسٌة اجتماعٌة.

ٌموم الناجً/ة باإلبالغ شخصٌاً "لنمطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو لمدٌر الحاالت 
 النفسٌة اجتماعٌة.

 
 االستجابة الفورٌة

 ٌتعٌن على ممدم الخدمة توفٌر بٌبة تتسم بالرعاٌة واألمان وتحترم السرٌة ورؼبات الناجً/ة 
 ًتمدٌم معلومات موثولة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌن/الناجٌات من العنؾ المبنً على النوع االجتماع 
  فمط إذا وافك)ت( على أو طلب)ت( الناجً/ة  ذلنالحصول على الموافمة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
 ن الطفل، ٌتوجب إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن ٌموم الطفل باختٌار الشخص عندما ٌموم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخاذ لرار نٌابة ع

 البالػ المرافك له/لها 
 مرافمة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاٌة الطبٌة 72ضمان وصول الناجٌن من العنؾ الجنسً بشكل فوري )خالل 
 الطبٌة/الصحٌةالرعاٌة 

 
المفوضٌة السامٌة لالمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR) 
  00399 – 2399االربعاء 3  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 منال هاشم
 0795546383خلوي: 

hashem@unhcr.org 
 

 15:30 – 8:00الخمٌس:  –االحد 
  0795564383هاتؾ : 

 
 بعد ساعات الدوام والعطل االسبوعٌة  

 0797109194الخط الساخن : 
 

 عٌادة خدمات االغتصاب
معهد \(UNFPAصندوق االمم المتحدة للسكان )

 (IFHالعناٌة بصحة االسرة )
 

 00399 – 2399الخمٌس 3  –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 ابراهٌم خوالده

 0790211695خلوي : 
 

 د. وفاء سوالمة
 0790211695خلوي: 

 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً 
 االجتماعً الفوري(

 
 (01البالغون )فوق سن 

 
معهد العناٌة بصحة األسرة / صندوق األمم 

 ( IFH/UNFPAالمتحدة للسكان )
 

  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 ابراهٌم خوالده

 0790211695خلوي: 
 

 بهاء مهٌدات
 0796525937 خلوي :

  
المفوضٌة السامٌة لالمم المتحدة لشؤون الالجبٌن 

(UNHCR) 
 

  17:00 – 9:00االربعاء:  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 منال هاشم 

 0795546383خلوي : 
hashem@unhcr.org 

 
 15:30 – 8:00الخمٌس :  –االحد 

 0795564383هاتؾ : 
 

 بعد ساعات العمل والعطل االسبوعٌة 
 0797109194الخط الساخن : 

 
 
  

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً 
 الفوري(

 
 (01األطفال )دون سن 

 
 (IFHمعهد العناٌة بصحة االسرة )

 
 16:00 – 9:00الخمٌس :  –االحد 

 ضابط االرتباط:
 ابراهٌم خوالدة

 0790211695خلوي : 
 بهاء مهٌدات 

 0796525937خلوي : 
 

المفوضٌة السامٌة لالمم المتحدة لشؤون الالجبٌن 
(UNHCR) 

 17:00 – 9:00االربعاء :  –السبت 
 ضابط االرتباط

 منال هاشم 
 0795546383خلوي : 

hashem@unhcr.org 
 

 15:30 – 8:00الخمٌس :  –االحد 
 

 0795564383هاتؾ: 
 

 بعد ساعات دوام العمل والعطل االسبوعٌة 
 0797109194الخط الساخن : 

 
 
 

نان مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/ممدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو إذا كان ذلن فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
 على المعلومات والمساعدة فً  وشٌكة تتعلك بأمن وأمان اآلخرٌن، لم باإلحالة وإن أمكن رافك الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة المانونٌة من أجل الحصول

 االطفال او ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةر اص  اذا:  اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 )بما فً ذلن الحاالت التً تشمل خطر االعتمال أو االحتجاز أو اإلعادة

 المسرٌة(
 

 :االرتباط ضابط
 منٌر معلولً

 0795922836خلوي : 
maalouli@unhcr.org 

 
 منال هاشم 

 0798738160خلوي : 
hashem@umhcr.org 

 
 
  

بإمكان الناجون التوجه مباشرة إلدارة شرطة ) –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لممدمً الخدمات اإلحالة من خالل المفوضٌة السامٌة 

 (لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن
 

 911الخط الساخن : 
 
  

 
 

األمن3 لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
 مخاطر لد تلحك بالناجٌن/الناجٌات  أليتضمنها 

 
 (UNICEFمؤسسة االمم المتحدة للطفولة )

 
مدٌر الحاالت ٌحول حالة االنتهاكات الجسٌمة الى الٌونٌسٌؾ عندما ٌكون 

 موافمة الرعاٌة \الالجٌا طفل 
 15:30 – 8:00الخمٌس :  –االحد 

 0790214149هاتؾ : 
jochildprotect@unicef.org 

 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 خدمات لانونٌة –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 
 15:30 – 8:00الخمٌس :  –االحد 

 0795546383هاتؾ: 
 

 بعد ساعات دوام العمل والعطل االسبوعٌة 
 0797109194الخط الساخن : 

 
 

 لخدمات المانونٌة ا –المانونً -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط 
 سوزان محارب

 4617277 06هاتؾ : 
 0775777077خلوي : 

legalaid.org-somohareb@ardd 
 

 0777387221خط الطوارئ : 
 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الولت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

)المساعدات النمدٌة، 
 المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(

 3الرعاٌة الصحٌة األولٌة
 

 (UAE RCالهالل االحمر االماراتً) 
 

 17:00 - 09:00الخمٌس  –السبت 
 

  الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 

 األمم صندوق/  األسرة بصحة العناٌة معهد
 (IFH/UNFPA) للسكان المتحدة

 
  16:00 – 09:00الخمٌس  – االحد

  :الحماٌة / التسجٌل
 

 المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة
 ( UNHCR) الالجئٌن لشؤون

 
 

 الهال االحمر االماراتً 
)الغذاء، المواد غٌر الغذائٌة، 

 المأوى، المال للعمل(
 

 – 9:00الخمٌس :  –السبت 
17:00 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



حق لمال  ا
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نان مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/ممدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو إذا كان ذلن فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
 على المعلومات والمساعدة فً  وشٌكة تتعلك بأمن وأمان اآلخرٌن، لم باإلحالة وإن أمكن رافك الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة المانونٌة من أجل الحصول

 االطفال او ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةر اص  اذا:  اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 )بما فً ذلن الحاالت التً تشمل خطر االعتمال أو االحتجاز أو اإلعادة

 المسرٌة(
 

 :االرتباط ضابط
 منٌر معلولً

 0795922836خلوي : 
maalouli@unhcr.org 

 
 منال هاشم 

 0798738160خلوي : 
hashem@umhcr.org 

 
 
  

بإمكان الناجون التوجه مباشرة إلدارة شرطة ) –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لممدمً الخدمات اإلحالة من خالل المفوضٌة السامٌة 

 (لألمم المتحدة لشؤون الالجبٌن
 

 911الخط الساخن : 
 
  

 
 

األمن3 لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
 مخاطر لد تلحك بالناجٌن/الناجٌات  أليتضمنها 

 
 (UNICEFمؤسسة االمم المتحدة للطفولة )

 
مدٌر الحاالت ٌحول حالة االنتهاكات الجسٌمة الى الٌونٌسٌؾ عندما ٌكون 

 موافمة الرعاٌة \الالجٌا طفل 
 15:30 – 8:00الخمٌس :  –االحد 

 0790214149هاتؾ : 
jochildprotect@unicef.org 

 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 خدمات لانونٌة –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 
 15:30 – 8:00الخمٌس :  –االحد 

 0795546383هاتؾ: 
 

 بعد ساعات دوام العمل والعطل االسبوعٌة 
 0797109194الخط الساخن : 

 
 

 لخدمات المانونٌة ا –المانونً -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط 
 سوزان محارب

 4617277 06هاتؾ : 
 0775777077خلوي : 

legalaid.org-somohareb@ardd 
 

 0777387221خط الطوارئ : 
 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الولت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

)المساعدات النمدٌة، 
 المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(

 3الرعاٌة الصحٌة األولٌة
 

 (UAE RCالهالل االحمر االماراتً) 
 

 17:00 - 09:00الخمٌس  –السبت 
 

  الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 

 األمم صندوق/  األسرة بصحة العناٌة معهد
 (IFH/UNFPA) للسكان المتحدة

 
  16:00 – 09:00الخمٌس  – االحد

  :الحماٌة / التسجٌل
 

 المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة
 ( UNHCR) الالجئٌن لشؤون

 
 

 الهال االحمر االماراتً 
)الغذاء، المواد غٌر الغذائٌة، 

 المأوى، المال للعمل(
 

 – 9:00الخمٌس :  –السبت 
17:00 

 ضابط االرتباط
 د. سٌؾ 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمٌد
 0790769242خلوي : 

 
الرعاٌة الصحٌة -الهالل االحمر االماراتً

 االولٌة 
 17:00 – 9:00الخمٌس :  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 د. سٌؾ  
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمٌد
 0790769242خلوي : 

 
 الصحة العملٌة3

 
 0790218774هاتؾ: 
- 9:00الخمٌس:  –االربعاء  –االثنٌن 
15:00 

 
 ضابط االرتباط:
 ضحى العساؾ

 0790218774خلوي: 
dalassaf@internationalmedicalc

orp.org 
 

 الصحة االنجابٌة
 (UAE RCالهالل االحمر االماراتً )

 
 17:00 – 9:00الخمٌس :  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 د. سٌؾ 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمٌد
 0790769242خلوي : 

 
صندوق االمم  \معهد العناٌة بصحة االسرة

 (UNFPA\IFHالمتحدة للسكان )
 تخطٌط االسرة\الصحة االنجابٌة 

 
 16:00 – 9:00الخمبس :  –االحد 

 
 ضابط االرتباط
 د. وفاء سوالمة

 0790211695خلوي : 

 ضابط االرتباط:
 ابراهٌم خوالدة

 0790211695خلوي 
 

 بهاء مهٌدات
 0790211695خلوي: 

 
 (TDHمنظمة ارض البشر)

 17:00 – 9:00الخمٌس  –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 علً عبابنة 

 0796840903خلوي: 
 

  المساحات الصدٌمة لألطفال3
 منظمة ارض البشر

 
 17:00 – 09:00الخمٌس  –االحد 

 
 ضابط االرتباط:

 سندس دٌربً
 0798809846خلوي:

 
 مراكز السٌدات3

 ( 18البالؽٌن )فوق 
 

األسرة/صندوق األمم  بصحة العناٌة معهد
 ( IFH/ UNFPA) المتحدة للسكان

 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:
 ابراهٌم خوالدة 

 0790211695خلوي: 

 ضابط االرتباط :
 منال هاشم 

 0798738160خلوي : 
hashem@unhcr.org 

 
 :المأوى/المنازل اآلمنة

 
 إدارة حماٌة األسرة من خالل

 المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة
  الالجئٌن لشؤون

 
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 0795546383هاتؾ : 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعٌة
 0797109194الخط الساخن: 

 
 
 
 

 ضابط االرتباط:
 عبدهللا ابو حامد

 0796859861خلوي: 
 

 التعلٌم3
 

المجلس النروٌجً 
 (NRC)للالجئٌن

 
 التعلٌم الغٌر نظامً لالطفال 

 
 – 9:00الخمٌس :  –السبت 

17:00 
 

 ضابط االرتباط 
 رٌم شموط

 0796487663خلوي: 
 
 

 التعلٌم الغٌر نظامً للشباب
 

 ضابط االرتباط
 الدٌندٌنا عالء 
 0798261225خلوي : 

Dina.ala.ddin@nrc.no 
 

 ربى ابو ناموس
 0790223740خلوي: 

Ruba.namous@nrc.n
o 
 

 مؤسسة انماذ الطفل 
االطفال خارج \التعلٌم النظامً

 المدرسة
 
 – 9:00الخمٌس :  –لسبت ا

17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 رشا الزٌن

 كرٌم مكاوي
kmakkawi@savethec

hildren.org.jo 
 

 0775744015خلوي: 
 

المفوضٌة السامٌة للطفولة 
(UNICEF) 
 

 ضابط االرتباط:
 ربى ممبل

 0799501306خلوي: 
rmukbel@unicef.org 
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 ضابط االرتباط
 د. سٌؾ 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمٌد
 0790769242خلوي : 

 
الرعاٌة الصحٌة -الهالل االحمر االماراتً

 االولٌة 
 17:00 – 9:00الخمٌس :  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 د. سٌؾ  
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمٌد
 0790769242خلوي : 

 
 الصحة العملٌة3

 
 0790218774هاتؾ: 
- 9:00الخمٌس:  –االربعاء  –االثنٌن 
15:00 

 
 ضابط االرتباط:
 ضحى العساؾ

 0790218774خلوي: 
dalassaf@internationalmedicalc

orp.org 
 

 الصحة االنجابٌة
 (UAE RCالهالل االحمر االماراتً )

 
 17:00 – 9:00الخمٌس :  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 د. سٌؾ 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمٌد
 0790769242خلوي : 

 
صندوق االمم  \معهد العناٌة بصحة االسرة

 (UNFPA\IFHالمتحدة للسكان )
 تخطٌط االسرة\الصحة االنجابٌة 

 
 16:00 – 9:00الخمبس :  –االحد 

 
 ضابط االرتباط
 د. وفاء سوالمة

 0790211695خلوي : 

 ضابط االرتباط:
 ابراهٌم خوالدة

 0790211695خلوي 
 

 بهاء مهٌدات
 0790211695خلوي: 

 
 (TDHمنظمة ارض البشر)

 17:00 – 9:00الخمٌس  –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 علً عبابنة 

 0796840903خلوي: 
 

  المساحات الصدٌمة لألطفال3
 منظمة ارض البشر

 
 17:00 – 09:00الخمٌس  –االحد 

 
 ضابط االرتباط:

 سندس دٌربً
 0798809846خلوي:

 
 مراكز السٌدات3

 ( 18البالؽٌن )فوق 
 

األسرة/صندوق األمم  بصحة العناٌة معهد
 ( IFH/ UNFPA) المتحدة للسكان

 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:
 ابراهٌم خوالدة 

 0790211695خلوي: 

 ضابط االرتباط :
 منال هاشم 

 0798738160خلوي : 
hashem@unhcr.org 

 
 :المأوى/المنازل اآلمنة

 
 إدارة حماٌة األسرة من خالل

 المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة
  الالجئٌن لشؤون

 
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 0795546383هاتؾ : 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعٌة
 0797109194الخط الساخن: 

 
 
 
 

 ضابط االرتباط:
 عبدهللا ابو حامد

 0796859861خلوي: 
 

 التعلٌم3
 

المجلس النروٌجً 
 (NRC)للالجئٌن

 
 التعلٌم الغٌر نظامً لالطفال 

 
 – 9:00الخمٌس :  –السبت 

17:00 
 

 ضابط االرتباط 
 رٌم شموط

 0796487663خلوي: 
 
 

 التعلٌم الغٌر نظامً للشباب
 

 ضابط االرتباط
 الدٌندٌنا عالء 
 0798261225خلوي : 

Dina.ala.ddin@nrc.no 
 

 ربى ابو ناموس
 0790223740خلوي: 

Ruba.namous@nrc.n
o 
 

 مؤسسة انماذ الطفل 
االطفال خارج \التعلٌم النظامً

 المدرسة
 
 – 9:00الخمٌس :  –لسبت ا

17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 رشا الزٌن

 كرٌم مكاوي
kmakkawi@savethec

hildren.org.jo 
 

 0775744015خلوي: 
 

المفوضٌة السامٌة للطفولة 
(UNICEF) 
 

 ضابط االرتباط:
 ربى ممبل

 0799501306خلوي: 
rmukbel@unicef.org 



حق لمال  ا
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  المبنً على النوع االجتماعًمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 اربد
 

 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم
ٌقوم الناجً/ة بإبالغ العائلة أو صدٌق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم 

الخدمة أو خدمات تسجٌل الالجئٌن؛ ٌصطحب ذلك الشخص الناجً/ة إلى 
 الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفسٌة اجتماعٌة."نقطة الدخول" للخدمات 

ٌقوم الناجً/ة باإلبالغ شخصٌاً "لنقطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو لمدٌر الحاالت 
 النفسٌة اجتماعٌة.

 
 االستجابة الفورٌة

 ٌتعٌن على مقدم الخدمة توفٌر بٌئة تتسم بالرعاٌة واألمان وتحترم السرٌة ورؼبات الناجً/ة 
  موثوقة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌن/الناجٌات من العنؾ المبنً على النوع االجتماعًتقدٌم معلومات 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجً/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
  إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن ٌقوم الطفل باختٌار عندما ٌقوم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخاذ قرار نٌابة عن الطفل، ٌتوجب

 الشخص البالػ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاٌة الطبٌة 72ضمان وصول الناجٌن من العنؾ الجنسً بشكل فوري )خالل 
 الرعاٌة الطبٌة/الصحٌة

 
  (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )

  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 د. حنان جرار

 0795589419خلوي: 
 

 د. عال الطٌباوي
 0775006027خلوي: 

pc@jordanhealthaid.org  
 

 وزارة الصحة
 مستشفى األمٌرة رحمة / بدٌعة 

 ساعة 24ساعات الدوام: 
 

 (02) 7101978هاتؾ: 
 

 ضابط االرتباط:
  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 د. عبد الكرٌم دالعة

  0785988249خلوي: 
 

 وزارة الصحة
 مستشفى األمٌرة بسمة

 ساعة 24ساعات الدوام: 
 

 (02) 7271747هاتؾ: 
 

 ضابط االرتباط:
 16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 عبابنةد. دمحم 
 0795010502خلوي: 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً 
 االجتماعً الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 (UNHCRالالجئٌن )

  16:00 – 8:30 الخمٌس –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org 
 
 

 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
 17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 أربد   –نوال دمحم 
 0796785864خلوي: 

Nawal.mohammad@rescue.org  
 

 الرمثا  –رنا المطري 
 8332 889 079خلوي: 

Rana.AlMutairi@rescue.org 
 

  فرح قدورة
 0776070609خلوي: 

Farah.qadura@rescue.org  
 

 (NHF / IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة )
 الخمبس  –السبت 

 مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً الفوري(
 
 

 (81األطفال )دون سن 
 
 

 (UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 16:00 – 8:30 الخمٌس –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 عبد النور جرادات 

 7318 895 079خلوي : 
jaradata@unhcr.org 

 
 

 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )
 

 ساعة 24
  0795785095: المناوبخط الخدمة 

 
 االرتباط:ضابط 
 17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 هنادي القرٌوتً

 0799653787خلوي: 
halqaryouti@internationalmedicalcorps.org  

 
 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )

  17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 أربد   –نوال دمحم 
 0796785864خلوي: 

 
 
 
 
 

08:00 – 16:00  
 االرتباط:ضابط 

 
  8150 573 079حنان مقدادي 

 
 

 ( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 إربد
 رشا خزاعله

 منتهى تٌٌم
 ( 02) 7241342هاتؾ: 
 0798202344خلوي: 

Rasha_mk@yahoo.com  
Montaha.tayyem@gmail.com  

 
 الرمثا

 منى ؼراٌبه
 تؽرٌد الؽزالة

  0798202354خلوي: 
Muna.khaled606@yahoo.com  

 

Nawal.mohammad@rescue.org  
 

 الرمثا  –رنا المطري 
 8332 889 079خلوي: 

Rana.AlMutairi@rescue.org 
 

 فرح قدورة
 0776070609خلوي: 

Farah.qadura@rescue.org 
 
 
 
 
 
 
 

ناك مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/مقدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونٌة أو إذا كان ذلك فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة فً  وشٌكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرٌن، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة القانونٌة من أجل الحصول

 االطفال او مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةاصر اذا  اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 اإلعادة أو)بما فً ذلك الحاالت التً تشمل خطر االعتقال أو االحتجاز 

 (القسرٌة
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة خط

 
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط 
 

 سٌرٌن بٌطار 
  3311 33 9 079 خلوي : 

bitar@unhcr.org 
 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة ) شرطة –( FPDاألسرة ) إدارة حماٌة
إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لمقدمً الخدمات اإلحالة من خالل 

الناجً/ة  لدى موافقة المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 ً  (انظر المعلومات باالعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا

 
 ساعة 24أوقات الدوام: 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 الخدمات القانونٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 0795546383: المناوب الخدمة خط
 

 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 0797109194الخط الساخن: 

 
 

 المساعدة القانونٌة –المانونً -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط:
 

 سوزان محارب
 (06) 4617277هاتؾ: 
  0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 

 0777387221خط الطوارئ: 
 
 

 ( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة
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 ضابط االرتباط:

 
 الرائد رائد الحماٌدة

 (02) 7022348هاتؾ: 
 

 911الخط الساخن: 
 
 

األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي تضمنها

 
 
 
 

على مدراء الحبالت إحبلة االنتهبكبت الخطٍزة الى الٍىنٍسٍف :   اليونيسيف
 عندمب ٌصز الالجئٍن / االطفبل و مقدمً الزعبٌة على تقدٌم معلىمبت حىلهب . 

 
 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 

 4149 021 079هبتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 

 
 ضابط االرتباط:

 
 إربد

 جمال جعٌت 
 1342 724 02هاتؾ : 
 2344 820 079خلوي : 

jamal@hotmail.com-jet 
 

 الرمثا 
 فلاير الزعبً 

 2354 820 079خلوي : 
jwu.ramtha@yahoo.com 

 
 
 
 
 

 المتابعة والخدمات األخرى -بعد االستجابة الفورٌة ما 
  ةمع مرور الوقت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة )المساعدات  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

الغذائٌة، النمدٌة، المساعدات غٌر 
 الخ(

  الرعاٌة الصحٌة األولٌة:
 

 وزارة الصحة
 مستشفى األمٌرة رحمة / بدٌعة 

 ساعة 24ساعات الدوام: 
 

 (02) 7101978هاتؾ: 
 

 وزارة الصحة
 مستشفى األمٌرة بسمة

 ساعة 24ساعات الدوام: 
 

 (02) 7271747هاتؾ: 
 

 إربد – (JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 إربد

 مً الشٌاب
 ( 02) 7241342هاتؾ: 
 0798202344خلوي: 

 
 وزارة الصحة

 ت النفسٌة االجتماعٌة للبالغٌن:الخدما
 

 ( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30- 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 إربد

 رشا الخزاعله
 منتهى تٌٌم

 ( 02) 7241342هاتؾ: 
  0798202344خلوي: 

Rasha_mk@yahoo.com 
Montaha.tayyem@gmail.com  

 
 الرمثا

 منى ؼراٌبة
 تؽرٌد الؽزاله

  0798202354خلوي: 
Muna.khaled606@yahoo.co

m 
 

 –األحد ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
  17:00 – 08:30الخمٌس 

 
 ضابط االرتباط:

 :الحماٌة / التسجٌل
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 ( UNHCRلشؤون الالجئٌن )

 
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 0795546383: المناوب الخدمة خط

 
المساعدة فً الرمثا لدى جمعٌة مكتب 

 العون الصحً األردنٌة
  14:00 – 09:00 الثالثاء  

 (02) 7258510هاتؾ: 
 

مكتب المساعدة فً جرش لدى مركز 
 االمٌرة بسمة 

  14:00 – 9:00االربعاء 
 

مكتب المساعدة فً عجلون لدى قصر 
 القٌمة 

  14:00 – 9:00االربعاء 
 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
 - (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

مدٌة / المساعدات غٌر المساعدات الن
 الغذائٌة:

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 (UNHCR) لشؤون الالجئٌن
 

 خط المعلومات
  15:30 – 08:30األربعاء  –األحد 

 (06) 5502141هاتؾ: 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
 – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

المساعدات العٌنٌة لالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 
 ضابط االرتباط:

 مكتب أربد 
 اروى قاسم 

 5131 085 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

 
 

 ( IRCلإلغاثة )اللجنة الدولٌة 
  17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 

 

 
 
 
 
 

08:00 – 16:00  
 االرتباط:ضابط 

 
  8150 573 079حنان مقدادي 

 
 

 ( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 إربد
 رشا خزاعله

 منتهى تٌٌم
 ( 02) 7241342هاتؾ: 
 0798202344خلوي: 

Rasha_mk@yahoo.com  
Montaha.tayyem@gmail.com  

 
 الرمثا

 منى ؼراٌبه
 تؽرٌد الؽزالة

  0798202354خلوي: 
Muna.khaled606@yahoo.com  

 

Nawal.mohammad@rescue.org  
 

 الرمثا  –رنا المطري 
 8332 889 079خلوي: 

Rana.AlMutairi@rescue.org 
 

 فرح قدورة
 0776070609خلوي: 

Farah.qadura@rescue.org 
 
 
 
 
 
 
 

ناك مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/مقدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونٌة أو إذا كان ذلك فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة فً  وشٌكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرٌن، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة القانونٌة من أجل الحصول

 االطفال او مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةاصر اذا  اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 اإلعادة أو)بما فً ذلك الحاالت التً تشمل خطر االعتقال أو االحتجاز 

 (القسرٌة
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة خط

 
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط 
 

 سٌرٌن بٌطار 
  3311 33 9 079 خلوي : 

bitar@unhcr.org 
 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة ) شرطة –( FPDاألسرة ) إدارة حماٌة
إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لمقدمً الخدمات اإلحالة من خالل 

الناجً/ة  لدى موافقة المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 ً  (انظر المعلومات باالعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا

 
 ساعة 24أوقات الدوام: 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 الخدمات القانونٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 0795546383: المناوب الخدمة خط
 

 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 0797109194الخط الساخن: 

 
 

 المساعدة القانونٌة –المانونً -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط:
 

 سوزان محارب
 (06) 4617277هاتؾ: 
  0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 

 0777387221خط الطوارئ: 
 
 

 ( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 
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 مستشفى األمٌرة رحمة / بدٌعة 
 

 (02) 7101978هاتؾ: 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
لرعاٌة ا – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

واإلحالة إلى الصحٌة األولٌة واإلنجابٌة 
 الفلسطٌنٌٌن لالجئٌن الخدمات الثانوٌة

 
 ضابط االرتباط:

 اروى قاسم 
 5131 085 079خلوي : 

a.qasem@unrwa.org 
 

  اإلنجابٌة: الصحة
 

 وزارة الصحة
 مستشفى األمٌرة رحمة / بدٌعة 

 ساعة 24ساعات الدوام: 
 

 (02) 7101978هاتؾ: 
 

 وزارة الصحة
 مستشفى األمٌرة بسمة

 ساعة 24ساعات الدوام: 
 

 (02) 7271747هاتؾ: 
 

  (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )
  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 د. حنان جرار

 0795589419خلوي: 
 

 / NHFمعهد العناٌة بصحة األسرة )
IFH) 

 الخمبس  –السبت 
08:00 – 16:00  

 
 ضابط االرتباط:

 د. هٌة جبارة 
 8150 573 079خلوي : 

 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
لرعاٌة ا – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

الصحٌة األولٌة واإلنجابٌة واإلحالة إلى 
 لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن الخدمات الثانوٌة

 
 ضابط االرتباط:

 اروى قاسم 

 
 أربد   –نوال دمحم 
 0796785864خلوي: 

Nawal.mohammad@rescue.org  
 

 الرمثا  –رنا المطري 
 8332 889 079خلوي: 

Rana.AlMutairi@rescue.org 
  
 

 /INTERSOSمنظمة انترسوس 
 5:30 – 8:30الخمٌس  –السبت 

 
دوقرة ، بشرى ، حواره ، سال ، خرجا 

، جدٌتا ، كفر عوان ، بٌت راس، 
 المؽٌر ، حكما . 

 
 ضابط االرتباط

 ثروة اسعد 
 0879 523 079خلوي : 

irbid.jordan@intersos.org 
 

 دمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال:الخ
 

 (TdHمنظمة أرض البشر )
  17:30 – 08:30الخمٌس  – األحد

 
 االرتباط ضابط

 هبة عبدو
  7896 828 079خلوي: 

 
 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 هنادي القرٌوتً

  0799653787خلوي: 
halqaryouti@internationalmedic

alcorps.org  
 

 مراكز المرأة:
 

 ( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30- 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 إربد

 رشا الخزاعله
 منتهى تٌٌم

 ( 02) 7241342هاتؾ: 
  0798202344خلوي: 

Rasha_mk@yahoo.com 
Montaha.tayyem@gmail.com  

الحماٌة )بما فً ذلك الحاالت التً تشمل 
 اإلعادة خطر االعتقال أو االحتجاز أو
 القسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 
 مكتب أربد ضابط االرتباط:

 اروى قاسم 
 5131 085 079خلوي : 

a.qasem@unrwa.org 
 
 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
 

 خالل من( FPDإدارة حماٌة األسرة )
 (UNHCR) المفوضٌة

 
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 سٌرٌن بٌطار 
  3311 33 9 079 خلوي : 

bitar@unhcr.org 
 عمان -( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )

  17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 ناجٌة الزعبً

  0798202353الخط الساخن: 
 (06) 5675729هاتؾ: 

 

 ضابط االرتباط:
 لٌزا دٌبشىجرازٌو

 5352 840 077خلوي : 
lisa.dipangrazio@rescue.org 

 
 (TdHمنظمة أرض البشر )

  17:30 – 08:30الخمٌس  – األحد
 

 أربد  –ضابط االرتباط 
 بنان الجراح

  0799654277خلوي: 
 

 الشجرة: –ضابط ارتباط الرمثا 
 بدٌعة الشٌوخ

  0798869853خلوي: 
 0797666934خلوي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الغذاء –بزنامج األغذية العالمي 

 مسبعدات  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 

 التعليم : 
  SCJمؤسسة انقاذ الطفل االردنية 

 
التعلٍم النظبمً واألطفبل غٍز 

 الملتحقٍن ببلمدارس
  16:00 – 9:00الخمٍس  –االحد 

 
 ضابط االرتباط:

 نىر الخٍزي 
 4978 546 077خلىي : 

nelkhairy@savethechildren.org
.jo 
 
 
 
 
 
 

 
 ضابط االرتباط:

 
 الرائد رائد الحماٌدة

 (02) 7022348هاتؾ: 
 

 911الخط الساخن: 
 
 

األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي تضمنها

 
 
 
 

على مدراء الحبالت إحبلة االنتهبكبت الخطٍزة الى الٍىنٍسٍف :   اليونيسيف
 عندمب ٌصز الالجئٍن / االطفبل و مقدمً الزعبٌة على تقدٌم معلىمبت حىلهب . 

 
 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 

 4149 021 079هبتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 

 
 ضابط االرتباط:

 
 إربد

 جمال جعٌت 
 1342 724 02هاتؾ : 
 2344 820 079خلوي : 

jamal@hotmail.com-jet 
 

 الرمثا 
 فلاير الزعبً 

 2354 820 079خلوي : 
jwu.ramtha@yahoo.com 

 
 
 
 
 

 المتابعة والخدمات األخرى -بعد االستجابة الفورٌة ما 
  ةمع مرور الوقت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة )المساعدات  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

الغذائٌة، النمدٌة، المساعدات غٌر 
 الخ(

  الرعاٌة الصحٌة األولٌة:
 

 وزارة الصحة
 مستشفى األمٌرة رحمة / بدٌعة 

 ساعة 24ساعات الدوام: 
 

 (02) 7101978هاتؾ: 
 

 وزارة الصحة
 مستشفى األمٌرة بسمة

 ساعة 24ساعات الدوام: 
 

 (02) 7271747هاتؾ: 
 

 إربد – (JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 إربد

 مً الشٌاب
 ( 02) 7241342هاتؾ: 
 0798202344خلوي: 

 
 وزارة الصحة

 ت النفسٌة االجتماعٌة للبالغٌن:الخدما
 

 ( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  16:30- 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 إربد

 رشا الخزاعله
 منتهى تٌٌم

 ( 02) 7241342هاتؾ: 
  0798202344خلوي: 

Rasha_mk@yahoo.com 
Montaha.tayyem@gmail.com  

 
 الرمثا

 منى ؼراٌبة
 تؽرٌد الؽزاله

  0798202354خلوي: 
Muna.khaled606@yahoo.co

m 
 

 –األحد ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
  17:00 – 08:30الخمٌس 

 
 ضابط االرتباط:

 :الحماٌة / التسجٌل
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 ( UNHCRلشؤون الالجئٌن )

 
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 0795546383: المناوب الخدمة خط

 
المساعدة فً الرمثا لدى جمعٌة مكتب 

 العون الصحً األردنٌة
  14:00 – 09:00 الثالثاء  

 (02) 7258510هاتؾ: 
 

مكتب المساعدة فً جرش لدى مركز 
 االمٌرة بسمة 

  14:00 – 9:00االربعاء 
 

مكتب المساعدة فً عجلون لدى قصر 
 القٌمة 

  14:00 – 9:00االربعاء 
 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
 - (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

مدٌة / المساعدات غٌر المساعدات الن
 الغذائٌة:

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 (UNHCR) لشؤون الالجئٌن
 

 خط المعلومات
  15:30 – 08:30األربعاء  –األحد 

 (06) 5502141هاتؾ: 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
 – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

المساعدات العٌنٌة لالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 
 ضابط االرتباط:

 مكتب أربد 
 اروى قاسم 

 5131 085 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

 
 

 ( IRCلإلغاثة )اللجنة الدولٌة 
  17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 
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 5131 085 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

 
 

 خدمات الصحة النفسٌة:
 

 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )
 17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 أحمد بواعنة

  0798516131خلوي: 
abawaneh@internationalMedicalC

orps.org  
 
  0795785095: المناوب خط الخدمة 
 
 

 
 الرمثا

 تؽرٌد الؽزاله
  0798202354خلوي: 

Muna.khaled606@yahoo.co
m 
 

 لألطفال:المساحات الصدٌمة 
 

 ( SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )
  17:00- 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 رامً انخٌلً
 2418 670 077خلوي : 

rami.inkheili@savethechildren.org 
 
 

 (TdHمنظمة أرض البشر )
  17:30 – 08:30الخمٌس  – األحد

 
  االرتباط ضابط

 
 هبة عبدو
 7896 828 079خلوي: 

 
 

منظمة انترسوس / الصندوق االردنً 
 INTERSOS/JOHUDالهاشمً  

 4:30 – 8:30الخمٌس  – السبت
 

  البشرٌةالشٌخ حسٌن للتنمٌة  مركز
 مركز المنصورة للتنمٌة البشرٌة 

 مركز إٌدون للتنمٌة البشرٌة 
 

 االرتباط:ضابط 
 جورج ثٌدوري 

 9831 937 079خلوي : 
cp.jordan@intersos.org 

 خدماتا التعلٌم غٌر النظامً 
 

 ( SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )
  17:00- 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 رامً انخٌلً
 2418 670 077خلوي : 

rami.inkheili@savethechildren.
org 
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  المبنً على النوع االجتماعًمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 حدٌمة الملن عبدا هلل، الرمثامخٌم 

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

ٌقوم الناجً/ة بإبالغ العائلة أو صدٌق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم 
إلى الخدمة أو خدمات تسجٌل الالجئٌن؛ ٌصطحب ذلك الشخص الناجً/ة 
 "نقطة الدخول" للخدمات الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفسٌة اجتماعٌة.

ٌقوم الناجً/ة باإلبالغ شخصٌاً "لنقطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو لمدٌر الحاالت 
 النفسٌة اجتماعٌة.

 
 االستجابة الفورٌة

  ورؼبات الناجً/ةٌتعٌن على مقدم الخدمة توفٌر بٌئة تتسم بالرعاٌة واألمان وتحترم السرٌة 
 ًتقدٌم معلومات موثوقة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌن/الناجٌات من العنؾ المبنً على النوع االجتماع 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجً/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
 اذ قرار نٌابة عن الطفل، ٌتوجب إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن ٌقوم الطفل باختٌار عندما ٌقوم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخ

 الشخص البالػ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 

 الطبٌةساعة( لخدمات الرعاٌة  72ضمان وصول الناجٌن من العنؾ الجنسً بشكل فوري )خالل 
 الرعاٌة الطبٌة/الصحٌة

 
 وزارة الصحة 

 
 (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )

 مرة فً األسبوع
 

 ضابط االرتباط:
 فظٌة عٌاد

  0788550625خلوي: 
 

 د. عال الطٌباوي
  0775006027خلوي: 

pc@jordanhealthaid.org 
 
 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً 
 الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR) 
 

 ضابط االرتباط:
 

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org 
 

معهد العناٌة بصحة األسرة/صندوق األمم المتحدة 
  (IFH/UNFPAللسكان )

  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 االرتباط:ضابط 
 بالل زواتٌن 

 5866 652 079  خلوي: 
b.zawateen@ifh-jo.org 

 
 

 تقوى تهتمونً
  1232 555 079 خلوي:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً 
 الفوري(

 
 (81األطفال )دون سن 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR) 
 

 ضابط االرتباط:
 

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org 
 
  

كان ذلك فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت هناك مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/مقدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونٌة أو إذا  رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة  وشٌكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرٌن، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة القانونٌة من أجل الحصول

 الخطٌرة االنتهاكات حول معلومات تقدٌم على الرعاٌة مقدمً او االطفالاذا اصر  :فً اإلحالة إلى الشرطة
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 اإلعادة أو)بما فً ذلك الحاالت التً تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

 (القسرٌة
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org 
  

 
 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة هاتؾ

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0797109194الخط الساخن للمفوضٌة: 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة ) شرطة –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لمقدمً الخدمات اإلحالة من خالل 

 (المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 

 911الخط الساخن: 
 (02) 6235511هاتؾ: 

 فرع الرمثا
 

األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي تضمنها

 
على مدراء الحبالت إحبلة االنتهبكبت الخطٍزة الى الٍىنٍسٍف عندمب :   اليونيسيف

 ٌصز الالجئٍن / االطفبل و مقدمً الزعبٌة على تقدٌم معلىمبت حىلهب . 
 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 

 4149 021 079هبتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 ( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 
 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة هاتؾ

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0797109194الخط الساخن للمفوضٌة: 
 

 المانونً -منظمة أرض العون
 

 االرتباط:ضابط 
 

 سوزان محارب
 ( 06) 4617277هاتؾ: 
  0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 0777387221خط الطوارئ: 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الوقت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة )المساعدات  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

النمدٌة، المساعدات غٌر الغذائٌة، 
 الخ(

 الرعاٌة الصحٌة األولٌة:
 

 الصحة وزارة
 

جمعٌة العون الصحً األردنٌة 
(JHAS) 

 للبالغٌن: مات النفسٌة االجتماعٌةالخد
 

معهد العناٌة بصحة األسرة / صندوق 
 (IFH/UNFPAاألمم المتحدة للسكان )

  16:00 – 09:00الخمٌس  – األحد
 

 الحماٌة / التسجٌل:
 

 المفوضٌة السامٌة لألمم 
 ( UNHCRالمتحدة لشؤون الالجئٌن )

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 المفوضٌة السامٌة لألمم 
 (UNHCRالمتحدة لشؤون الالجئٌن )

  15:30 – 08:30األربعاء  –األحد 
 
 
 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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كان ذلك فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت هناك مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/مقدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونٌة أو إذا  رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة  وشٌكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرٌن، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة القانونٌة من أجل الحصول

 الخطٌرة االنتهاكات حول معلومات تقدٌم على الرعاٌة مقدمً او االطفالاذا اصر  :فً اإلحالة إلى الشرطة
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 اإلعادة أو)بما فً ذلك الحاالت التً تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

 (القسرٌة
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org 
  

 
 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة هاتؾ

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0797109194الخط الساخن للمفوضٌة: 
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة ) شرطة –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لمقدمً الخدمات اإلحالة من خالل 

 (المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 

 911الخط الساخن: 
 (02) 6235511هاتؾ: 

 فرع الرمثا
 

األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي تضمنها

 
على مدراء الحبالت إحبلة االنتهبكبت الخطٍزة الى الٍىنٍسٍف عندمب :   اليونيسيف

 ٌصز الالجئٍن / االطفبل و مقدمً الزعبٌة على تقدٌم معلىمبت حىلهب . 
 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 

 4149 021 079هبتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 ( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 
 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة هاتؾ

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0797109194الخط الساخن للمفوضٌة: 
 

 المانونً -منظمة أرض العون
 

 االرتباط:ضابط 
 

 سوزان محارب
 ( 06) 4617277هاتؾ: 
  0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 0777387221خط الطوارئ: 

 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الوقت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة )المساعدات  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

النمدٌة، المساعدات غٌر الغذائٌة، 
 الخ(

 الرعاٌة الصحٌة األولٌة:
 

 الصحة وزارة
 

جمعٌة العون الصحً األردنٌة 
(JHAS) 

 للبالغٌن: مات النفسٌة االجتماعٌةالخد
 

معهد العناٌة بصحة األسرة / صندوق 
 (IFH/UNFPAاألمم المتحدة للسكان )

  16:00 – 09:00الخمٌس  – األحد
 

 الحماٌة / التسجٌل:
 

 المفوضٌة السامٌة لألمم 
 ( UNHCRالمتحدة لشؤون الالجئٌن )

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 المفوضٌة السامٌة لألمم 
 (UNHCRالمتحدة لشؤون الالجئٌن )

  15:30 – 08:30األربعاء  –األحد 
 
 
 

 مرة فً األسبوع
 

 الصحة اإلنجابٌة :
 

 الصحة وزارة
 

جمعٌة العون الصحً األردنٌة 
(JHAS) 

 مرة فً األسبوع
 

 ضابط االرتباط:
 

 فظٌة عٌاد
 0788550625خلوي: 

 
 الصحة النفسٌة:

 
 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

 ضابط االرتباط:
 

 منار عوض
  0796861491خلوي: 

 ضابط االرتباط: 
 
  
 

 تقوى تهتمونً
 0795551232خلوي: 

 
 دمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال:لخا

 
 (IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )

  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 الخطٌب ساره
 0795824390: خلوي

 
  المساحات الصدٌمة لألطفال:

 
 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )

 15:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 مراكزالطفل و االسرة 
 

  اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل
 

 15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 االء الفٌضً 

  5969 547 077 خلوي : 
alaa.faidi@savethechildren.org  

 
 
 

  مراكز المرأة:
 

معهد العناٌة بصحة األسرة / صندوق 
 (IFH/UNFPAاألمم المتحدة للسكان )

  16:00 – 09:00الخمٌس  – األحد
 

 ضابط االرتباط: 
  692 0211 079لبنا خزاعلة خلوي: 

 
 تقوى تهتمونً

 0795551232خلوي: 
 
 

 ضابط االرتباط:
 

 اسامة العمري 
 4342 914 079خلوي : 

alomari@unhcr.org 
 
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194 

 
 
 
  

 
 المأوى / المنازل اآلمنة:

 
إدارة حماٌة األسرة من خالل المفوضٌة 

 الالجئٌنالسامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 

 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
: المناوب الخدمة هاتؾ

0795546383 
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194 

 
 
 
 

 ضابط االرتباط:
 حسام مٌاس 

 7163 033 079خلوي : 
mayas@unhcr.org 

 
 (06) 5502141خط المعلومات: 

 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعٌة
 0795546383: المناوبالحماٌة  خط

 
 
 
 

  الغذاء –بزنامج األغذية العالمي 

 مسبعدات  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 

 التعليم 
 

  SCJمؤسسة انقاذ الطفل االردنية 
 

التعلٍم النظبمً واألطفبل غٍز الملتحقٍن 
 ببلمدارس

  16:00 – 9:00الخمٍس  –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 نىر الخٍزي 

 4978 546 077خلىي : 
nelkhairy@savethechildren.org.jo 

 
 خدمات التعلٌم غٌر النظامً 

 
 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )

 
 15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 االء الفٌضً 
  5969 547 077 خلوي : 

alaa.faidi@savethechildren.org  
 
 
 
 

 



حق لمال  ا
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 مرة فً األسبوع
 

 الصحة اإلنجابٌة :
 

 الصحة وزارة
 

جمعٌة العون الصحً األردنٌة 
(JHAS) 

 مرة فً األسبوع
 

 ضابط االرتباط:
 

 فظٌة عٌاد
 0788550625خلوي: 

 
 الصحة النفسٌة:

 
 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

 ضابط االرتباط:
 

 منار عوض
  0796861491خلوي: 

 ضابط االرتباط: 
 
  
 

 تقوى تهتمونً
 0795551232خلوي: 

 
 دمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال:لخا

 
 (IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )

  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 الخطٌب ساره
 0795824390: خلوي

 
  المساحات الصدٌمة لألطفال:

 
 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )

 15:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 مراكزالطفل و االسرة 
 

  اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل
 

 15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 االء الفٌضً 

  5969 547 077 خلوي : 
alaa.faidi@savethechildren.org  

 
 
 

  مراكز المرأة:
 

معهد العناٌة بصحة األسرة / صندوق 
 (IFH/UNFPAاألمم المتحدة للسكان )

  16:00 – 09:00الخمٌس  – األحد
 

 ضابط االرتباط: 
  692 0211 079لبنا خزاعلة خلوي: 

 
 تقوى تهتمونً

 0795551232خلوي: 
 
 

 ضابط االرتباط:
 

 اسامة العمري 
 4342 914 079خلوي : 

alomari@unhcr.org 
 
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194 

 
 
 
  

 
 المأوى / المنازل اآلمنة:

 
إدارة حماٌة األسرة من خالل المفوضٌة 

 الالجئٌنالسامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 

 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
: المناوب الخدمة هاتؾ

0795546383 
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194 

 
 
 
 

 ضابط االرتباط:
 حسام مٌاس 

 7163 033 079خلوي : 
mayas@unhcr.org 

 
 (06) 5502141خط المعلومات: 

 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعٌة
 0795546383: المناوبالحماٌة  خط

 
 
 
 

  الغذاء –بزنامج األغذية العالمي 

 مسبعدات  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 

 التعليم 
 

  SCJمؤسسة انقاذ الطفل االردنية 
 

التعلٍم النظبمً واألطفبل غٍز الملتحقٍن 
 ببلمدارس

  16:00 – 9:00الخمٍس  –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 نىر الخٍزي 

 4978 546 077خلىي : 
nelkhairy@savethechildren.org.jo 

 
 خدمات التعلٌم غٌر النظامً 

 
 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )

 
 15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 االء الفٌضً 
  5969 547 077 خلوي : 

alaa.faidi@savethechildren.org  
 
 
 
 

 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
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  المبنً على النوع االجتماعًمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 المفرق
 

 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم
ٌموم الناجً/ة بإبالغ العائلة أو صدٌك ما أو أحد أفراد المجتمع أو ممدم 

الخدمة أو خدمات تسجٌل الالجئٌن؛ ٌصطحب ذلن الشخص الناجً/ة إلى 
 الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفسٌة اجتماعٌة."نمطة الدخول" للخدمات 

ٌموم الناجً/ة باإلبالغ شخصٌاً "لنمطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو لمدٌر الحاالت 
 النفسٌة اجتماعٌة.

 
 االستجابة الفورٌة

 ٌتعٌن على ممدم الخدمة توفٌر بٌئة تتسم بالرعاٌة واألمان وتحترم السرٌة ورؼبات الناجً/ة 
  موثولة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌن/الناجٌات من العنؾ المبنً على النوع االجتماعًتمدٌم معلومات 
  فمط إذا وافك)ت( على أو طلب)ت( الناجً/ة  ذلنالحصول على الموافمة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
  إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن ٌموم الطفل باختٌار عندما ٌموم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخاذ لرار نٌابة عن الطفل، ٌتوجب

 الشخص البالػ المرافك له/لها 
 مرافمة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاٌة الطبٌة 72ضمان وصول الناجٌن من العنؾ الجنسً بشكل فوري )خالل 
 :الرعاٌة الطبٌة/الصحٌة

 
 (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )

  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 د. رٌما دٌاب

  0772192294خلوي: 
 

 بلمٌس بنً هانً
 0775006017خلوي: 

 
 الطٌباوي. عال د

  0775006027: خلوي
pc@jordanhealthaid.org  

 
 ( IRCالدولٌة لإلغاثة ) اللجنة
  17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 معاذ بادي
  0775100092خلوي: 

Moath.badi@rescue.org   
 

 وزارة الصحة
 المفرق –مدٌرٌة الصحة 
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 (02) 6231087هاتؾ: 

 
 االرتباط:ضابط 
  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 د. أمل عبد الكرٌم مبرون
 0795531052خلوي: 

 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً 
 الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR) 
  

 16:00 – 08:30الخمٌس:  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 مٌس زعتري 
 0342 874 079خلوي : 

zatari@unhcr.org 
 

 رمزي سلٌمان 
 3988 714 079خلوي : 

sulimanr@unhcr.org 
 

 ساعة (: 42الخط الساخن ) 
079 142 0249 

 
 

 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
  17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 سوسن حٌشاق 

 4674 027 079خلوي : 
sawsan.Ishaq@rescue.org 

 
 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً 
 الفوري(

 
 (81األطفال )دون سن 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR) 
  

 16:00 – 08:30الخمٌس:  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 مٌس زعتري 
 0342 874 079خلوي : 

zatari@unhcr.org 
 

 رمزي سلٌمان 
 3988 714 079خلوي : 

sulimanr@unhcr.org 
 

 ساعة (: 42الخط الساخن ) 
079 142 0249 

 
 

 ( IMCالدولٌة )الهٌئة الطبٌة 
 

  ساعة 24
  0795785095: المناوب خط الخدمة

 
 ضابط االرتباط:

  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 روٌده عساؾ

 0796940290خلوي: 
rassaf@internationalmedicalcorps.org  

  المبنً على النوع االجتماعًمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 المفرق
 

 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم
ٌموم الناجً/ة بإبالغ العائلة أو صدٌك ما أو أحد أفراد المجتمع أو ممدم 

الخدمة أو خدمات تسجٌل الالجئٌن؛ ٌصطحب ذلن الشخص الناجً/ة إلى 
 الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفسٌة اجتماعٌة."نمطة الدخول" للخدمات 

ٌموم الناجً/ة باإلبالغ شخصٌاً "لنمطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو لمدٌر الحاالت 
 النفسٌة اجتماعٌة.

 
 االستجابة الفورٌة

 ٌتعٌن على ممدم الخدمة توفٌر بٌئة تتسم بالرعاٌة واألمان وتحترم السرٌة ورؼبات الناجً/ة 
  موثولة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌن/الناجٌات من العنؾ المبنً على النوع االجتماعًتمدٌم معلومات 
  فمط إذا وافك)ت( على أو طلب)ت( الناجً/ة  ذلنالحصول على الموافمة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
  إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن ٌموم الطفل باختٌار عندما ٌموم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخاذ لرار نٌابة عن الطفل، ٌتوجب

 الشخص البالػ المرافك له/لها 
 مرافمة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاٌة الطبٌة 72ضمان وصول الناجٌن من العنؾ الجنسً بشكل فوري )خالل 
 :الرعاٌة الطبٌة/الصحٌة

 
 (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )

  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 د. رٌما دٌاب

  0772192294خلوي: 
 

 بلمٌس بنً هانً
 0775006017خلوي: 

 
 الطٌباوي. عال د

  0775006027: خلوي
pc@jordanhealthaid.org  

 
 ( IRCالدولٌة لإلغاثة ) اللجنة
  17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 معاذ بادي
  0775100092خلوي: 

Moath.badi@rescue.org   
 

 وزارة الصحة
 المفرق –مدٌرٌة الصحة 
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 (02) 6231087هاتؾ: 

 
 االرتباط:ضابط 
  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 د. أمل عبد الكرٌم مبرون
 0795531052خلوي: 

 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً 
 الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR) 
  

 16:00 – 08:30الخمٌس:  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 مٌس زعتري 
 0342 874 079خلوي : 

zatari@unhcr.org 
 

 رمزي سلٌمان 
 3988 714 079خلوي : 

sulimanr@unhcr.org 
 

 ساعة (: 42الخط الساخن ) 
079 142 0249 

 
 

 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
  17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 سوسن حٌشاق 

 4674 027 079خلوي : 
sawsan.Ishaq@rescue.org 

 
 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً 
 الفوري(

 
 (81األطفال )دون سن 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR) 
  

 16:00 – 08:30الخمٌس:  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 مٌس زعتري 
 0342 874 079خلوي : 

zatari@unhcr.org 
 

 رمزي سلٌمان 
 3988 714 079خلوي : 

sulimanr@unhcr.org 
 

 ساعة (: 42الخط الساخن ) 
079 142 0249 

 
 

 ( IMCالدولٌة )الهٌئة الطبٌة 
 

  ساعة 24
  0795785095: المناوب خط الخدمة

 
 ضابط االرتباط:

  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 روٌده عساؾ

 0796940290خلوي: 
rassaf@internationalmedicalcorps.org  

 
 (UNHCRالمفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن )

 ضابط االرتباط:
 

 دعاء رافً 
 0406 717 079خلوي : 

 

 فرح لدورة 
 0674 607 077 خلوي : 

Farah.qadura@rescue.org 
 
 

  (JWU))الخالدٌة(اتحاد المرأة األردنٌة 
 17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 كؾصفاء أبو 

 
  0798202349خلوي: 
  (06) 4908310هاتؾ: 

etehadalkhadeya@yahoo.com  

 
 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة ) 

  17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط: 
 سوسن حٌشاق 

 4674 027 079خلوي : 
sawsan.Ishaq@rescue.org 

 
 فرح لدورة 

 0674 607 077 خلوي : 
Farah.qadura@rescue.org 

 
  
 
 
 
 
 

نان مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/ممدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو إذا كان ذلن فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة  وشٌكة تتعلك بأمن وأمان اآلخرٌن، لم باإلحالة وإن أمكن رافك الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة المانونٌة من أجل الحصول

 االطفال او ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةاذا اصر  فً اإلحالة إلى الشرطة:
 الحماٌة واألمن والشرطة

 
الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 اإلعادة أو)بما فً ذلن الحاالت التً تشمل خطر االعتمال واالحتجاز 
 (المسرٌة

 
 16:00 – 08:30الخمٌس: –األحد 

 
 

 االستمبال فً مكتب المفرق كل ٌوم أحد و أربعاء 
 

 ضابط االرتباط:
 

 4697 632 079عمر صالح خلوي : 
saleho@unhcr.org 

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0249 142 079الخط الساخن للمفوضٌة:
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة الشرطة ) –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لممدمً الخدمات اإلحالة من خالل 

الناجً/ة  لدى موافمة لشؤون الالجئٌنالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 ً  انظر المعلومات باالعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا

 
 ساعة 24أولات الدوام: 

 
 familypd@accessme.com.jo  911الخط الساخن: 

 (02) 7022347هاتؾ: 
 

 االرتباط:ضابط 
 الرائد جمعة الهٌسة

 (02) 6235511هاتؾ: 

 مستشارو المساعدات المانونٌة
 

 ( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 

 16:00 – 08:30 الخمٌس: –األحد 
 

 االستمبال فً مكتب المفرق كل ٌوم أحد و أربعاء 
 

 ضابط االرتباط:
 

 4697 632 079عمر صالح خلوي : 
saleho@unhcr.org 

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0249 142 079الخط الساخن للمفوضٌة:
 

 المساعدة المانونٌة –المانونً -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 (06) 4617277هاتؾ: 
  0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
  0777387221خط الطوارئ: 

 
 المساعدة المانونٌة والتمثٌل المانونً –)الخالدٌة(   –( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )

  17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 نهلة زرٌمات 

 2349 820 079خلوي : 
 8310 490 06هاتؾ : 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة
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 (UNHCRالمفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن )

 ضابط االرتباط:
 

 دعاء رافً 
 0406 717 079خلوي : 

 

 فرح لدورة 
 0674 607 077 خلوي : 

Farah.qadura@rescue.org 
 
 

  (JWU))الخالدٌة(اتحاد المرأة األردنٌة 
 17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 كؾصفاء أبو 

 
  0798202349خلوي: 
  (06) 4908310هاتؾ: 

etehadalkhadeya@yahoo.com  

 
 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة ) 

  17:00 – 08:30الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط: 
 سوسن حٌشاق 

 4674 027 079خلوي : 
sawsan.Ishaq@rescue.org 

 
 فرح لدورة 

 0674 607 077 خلوي : 
Farah.qadura@rescue.org 

 
  
 
 
 
 
 

نان مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/ممدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو إذا كان ذلن فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة  وشٌكة تتعلك بأمن وأمان اآلخرٌن، لم باإلحالة وإن أمكن رافك الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة المانونٌة من أجل الحصول

 االطفال او ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةاذا اصر  فً اإلحالة إلى الشرطة:
 الحماٌة واألمن والشرطة

 
الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 اإلعادة أو)بما فً ذلن الحاالت التً تشمل خطر االعتمال واالحتجاز 
 (المسرٌة

 
 16:00 – 08:30الخمٌس: –األحد 

 
 

 االستمبال فً مكتب المفرق كل ٌوم أحد و أربعاء 
 

 ضابط االرتباط:
 

 4697 632 079عمر صالح خلوي : 
saleho@unhcr.org 

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0249 142 079الخط الساخن للمفوضٌة:
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة الشرطة ) –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لممدمً الخدمات اإلحالة من خالل 

الناجً/ة  لدى موافمة لشؤون الالجئٌنالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 ً  انظر المعلومات باالعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا

 
 ساعة 24أولات الدوام: 

 
 familypd@accessme.com.jo  911الخط الساخن: 

 (02) 7022347هاتؾ: 
 

 االرتباط:ضابط 
 الرائد جمعة الهٌسة

 (02) 6235511هاتؾ: 

 مستشارو المساعدات المانونٌة
 

 ( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 

 16:00 – 08:30 الخمٌس: –األحد 
 

 االستمبال فً مكتب المفرق كل ٌوم أحد و أربعاء 
 

 ضابط االرتباط:
 

 4697 632 079عمر صالح خلوي : 
saleho@unhcr.org 

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0249 142 079الخط الساخن للمفوضٌة:
 

 المساعدة المانونٌة –المانونً -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 (06) 4617277هاتؾ: 
  0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
  0777387221خط الطوارئ: 

 
 المساعدة المانونٌة والتمثٌل المانونً –)الخالدٌة(   –( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )

  17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 نهلة زرٌمات 

 2349 820 079خلوي : 
 8310 490 06هاتؾ : 

 
األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 

  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي تضمنها
 

على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌؾ :   الٌونٌسٌف
 عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها . 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 4149 021 079هاتؾ : 

jochildprotect@unicef.org 
 

 
 

 المتابعة والخدمات األخرى -الفورٌة ما بعد االستجابة 
  ةمع مرور الولت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

)المساعدات النمدٌة، 
 المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(

 الرعاٌة الصحٌة األولٌة:
 

  وزارة الصحة
 المفرق –مدٌرٌة الصحة 
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 (02) 6231087هاتؾ: 

 
 ( JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )

  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 االرتباط: ضابط
 أحمد مصاروه

 0775007012خلوي: 
 ( 02) 6232329هاتؾ: 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة

لرعاٌة ا – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
الصحٌة األولٌة واإلنجابٌة واإلحالة إلى 

 الفلسطٌنٌٌن لالجئٌن الخدمات الثانوٌة
 

 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرلاء 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 

 مكتب اربد 
 اروى لاسم 

  8331 863 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

:  
 الصحة اإلنجابٌة:

 
 وزارة الصحة

 المفرق –مدٌرٌة الصحة 
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 

  ات النفسٌة االجتماعٌة للبالغٌن:الخدم
 
 

 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
 17:30 – 08:30السبت  –األحد 

 ضابط االرتباط:
 

 سوسن حٌشاق 
 4674 027 079خلوي : 

sawsan.Ishaq@rescue.org 
 

 –( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
 الخالدٌة
  17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 صفاء أبو كؾ

 0798202349خلوي: 
 (06) 4908310هاتؾ: 

etehadalkhadeya@yahoo.com 
 

 ( AWOمنظمة المرأة العربٌة )
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 دانا أبو شام
  0795844804خلوي: 

 
 دعاء دروٌش

  0772045338خلوي: 
 

  دمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال:الخ
 

 ( TDHمنظمة أرض البشر )
  17:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 

 الحماٌة / التسجٌل:
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 (UNHCRالالجئٌن )

   
 16:00 – 08:30الخمٌس:  –األحد 

 
االستمبال فً مكتب المفرق كل ٌوم أحد و 

 أربعاء
 
 

 :) العنؾ الجنسً (  ضابط االرتباط
 

 مٌس زعتري 
 0342 874 079خلوي : 

zatari@unhcr.org 
) االعتمال / االعادة  ضابط االرتباط

 المسرٌة (
 

 عمر صالح
 4697 632 079خلوي :  

saleho@unhcr.org 
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعٌة

 الخط الساخن للمفوضٌة:
079 142 0249 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة

الحماٌة  - (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
خطر  )بما فً ذلن الحاالت التً تشمل

المسرٌة  اإلعادة االعتمال واالحتجاز أو
 لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 
 
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 (UNHCR) لشؤون الالجئٌن

 
 ضابط االرتباط

 
 مٌس زعتري 

 0342 874 079خلوي : 
zatari@unhcr.org 

 
 رمزي سلٌمان 

 3988 714 079خلوي : 
sulimanr@unhcr.org 

 
  

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 
المساعدات العٌنٌة  – (األنروا)

 الفلسطٌنٌٌن لالجئٌن
 

 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرلاء 

 موسىزٌاد 
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 

 مكتب اربد 
 اروى لاسم 

  8331 863 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

:  
 
 

 النمدٌة:المساعدات 
 

 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
 

 ضابط االرتباط: 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 

  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي تضمنها
 

على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌؾ :   الٌونٌسٌف
 عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها . 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 4149 021 079هاتؾ : 

jochildprotect@unicef.org 
 

 
 

 المتابعة والخدمات األخرى -الفورٌة ما بعد االستجابة 
  ةمع مرور الولت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

)المساعدات النمدٌة، 
 المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(

 الرعاٌة الصحٌة األولٌة:
 

  وزارة الصحة
 المفرق –مدٌرٌة الصحة 
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 (02) 6231087هاتؾ: 

 
 ( JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )

  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 االرتباط: ضابط
 أحمد مصاروه

 0775007012خلوي: 
 ( 02) 6232329هاتؾ: 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة

لرعاٌة ا – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
الصحٌة األولٌة واإلنجابٌة واإلحالة إلى 

 الفلسطٌنٌٌن لالجئٌن الخدمات الثانوٌة
 

 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرلاء 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 

 مكتب اربد 
 اروى لاسم 

  8331 863 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

:  
 الصحة اإلنجابٌة:

 
 وزارة الصحة

 المفرق –مدٌرٌة الصحة 
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 

  ات النفسٌة االجتماعٌة للبالغٌن:الخدم
 
 

 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
 17:30 – 08:30السبت  –األحد 

 ضابط االرتباط:
 

 سوسن حٌشاق 
 4674 027 079خلوي : 

sawsan.Ishaq@rescue.org 
 

 –( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
 الخالدٌة
  17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 
 صفاء أبو كؾ

 0798202349خلوي: 
 (06) 4908310هاتؾ: 

etehadalkhadeya@yahoo.com 
 

 ( AWOمنظمة المرأة العربٌة )
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 دانا أبو شام
  0795844804خلوي: 

 
 دعاء دروٌش

  0772045338خلوي: 
 

  دمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال:الخ
 

 ( TDHمنظمة أرض البشر )
  17:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 

 الحماٌة / التسجٌل:
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 (UNHCRالالجئٌن )

   
 16:00 – 08:30الخمٌس:  –األحد 

 
االستمبال فً مكتب المفرق كل ٌوم أحد و 

 أربعاء
 
 

 :) العنؾ الجنسً (  ضابط االرتباط
 

 مٌس زعتري 
 0342 874 079خلوي : 

zatari@unhcr.org 
) االعتمال / االعادة  ضابط االرتباط

 المسرٌة (
 

 عمر صالح
 4697 632 079خلوي :  

saleho@unhcr.org 
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعٌة

 الخط الساخن للمفوضٌة:
079 142 0249 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة

الحماٌة  - (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
خطر  )بما فً ذلن الحاالت التً تشمل

المسرٌة  اإلعادة االعتمال واالحتجاز أو
 لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 
 
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 (UNHCR) لشؤون الالجئٌن

 
 ضابط االرتباط

 
 مٌس زعتري 

 0342 874 079خلوي : 
zatari@unhcr.org 

 
 رمزي سلٌمان 

 3988 714 079خلوي : 
sulimanr@unhcr.org 

 
  

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 
المساعدات العٌنٌة  – (األنروا)

 الفلسطٌنٌٌن لالجئٌن
 

 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرلاء 

 موسىزٌاد 
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 

 مكتب اربد 
 اروى لاسم 

  8331 863 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

:  
 
 

 النمدٌة:المساعدات 
 

 ( IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
 

 ضابط االرتباط: 
 (02) 6231087هاتؾ: 

 
 (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )

  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط: 
 د. رٌما دٌاب

  0772192294خلوي: 
 

 بلمٌس بنً هانً
  0775006017خلوي: 

 
 (IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )

  17:30 – 08:30السبت  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 معاذ بادي
  0775100092خلوي: 

Moath.badi@rescue.org 
 
  

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
  (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرلاء 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 

 مكتب اربد 
 اروى لاسم 

  8331 863 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

:  
 

 الصحة النفسٌة:خدمات 
 

  (IMC)الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
   17:00 – 09:00الخمٌس: –األحد 

 
  0795785095خط الخدمة المناوب: 

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد بواعنة
 0798516131خلوي: 

abawaneh@InternationalMedicalC
orps.org  

 
 
 
 

 هبه عبدو
  0798287896خلوي: 

 
 مراكز المرأة:

 
 –( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )

 الخالدٌة
  17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 صفاء أبو كؾ
 

 0798202349خلوي: 
 (06) 4908310هاتؾ: 

etehadalkhadeya@yahoo.com 
 

اللجنة الدولٌة لمساعدة الالجئٌن 
(ICMC ) 
 

 االرتباط: ضابط
 ناصر عبٌدات

 0796404380خلوي: 
 (02) 6232355هاتؾ: 

 
 المساحات الصدٌمة لألطفال:

 
 ( SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )

 مراكزالطفل و االسرة 
 

 اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل
 

  15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 متالً حبك ضابط االرتباط:
 4446 572 077خلوي : 

Natalie.habaq@savethechildren.
org 

 
منظمة انترسوس / الصندوق االردنً 

 INTERSOS/JOHUDالهاشمً 
 4:30 – 8:30الخمٌس  –السبت 

 
 مركز الخالدٌة للتنمٌة البشرٌة 
 مركز الباعج للتنمٌة البشرٌة 
 مركز رحاب للتنمٌة البشرٌة 

 للتنمٌة البشرٌة مركز الزعتري 
 

 ضابط االرتباط 
 

 جورج ثٌدوري 
 9831 937 079خلوي : 

cp.jordan@intersos.org 
 

 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرلاء 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 

 مكتب اربد 
 اروى لاسم 

  8331 863 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

:  
 
 

 / المنازل اآلمنة: المأوى
 

إدارة حماٌة األسرة من خالل المفوضٌة 
 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

 
 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة هاتؾ

 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعٌة
الخط الساخن للمفوضٌة: 

0797109194 
 

 عمان –( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:
 علٌاء حجاوي 
  0798202353: الخط الساخن

 (06) 5675729 :هاتؾ

 077 خلوي:لٌزا دٌبانجرشزٌو 
840 5352 

Lisa.dipangrazio@rescue.o
rg 
  
 

لمنازل / المساعدات غٌر ترمٌم ا
 الغذائٌة:

 
كنٌسة االتحاد المسٌحً / 

 مٌرسً كور
 

 ضابط االرتباط: 
 المس نور سهاونة

 ( 02) 6233716هاتؾ: 
  0795126236خلوي: 

 
 الالجئٌناللجنة الدولٌة لمساعدة 

(ICMC) 
 

 ضابط االرتباط:
 

 ناصر عبٌدات
  0796404380خلوي: 
 ( 02) 6232355هاتؾ: 

 
 المساعدات غٌر الغذائٌة:

 
 الالجئٌنالهٌئة الٌسوعٌة لخدمة 

(JRS ) مساعدات ؼٌر ؼذائٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 ٌحٌى

  0795755316خلوي: 
 

 –( TdHمنظمة أرض البشر )
 مساعدات ؼٌر ؼذائٌة

 – 08:30الخمٌس  –األحد 
17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 هبه زرٌمات
  0796201408خلوي: 

 
  الؽذاء –برنامج األغذٌة العالمً 

 مساعدات  لسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 



حق لمال  ا
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 التعلٌم 

 
مؤسسة انماذ الطفل االردنٌة 

SCJ  
 

واألطفال ؼٌر التعلٌم النظامً 
 الملتحمٌن بالمدارس

 – 9:00الخمٌس  –االحد 
16:00  

 
 ضابط االرتباط:

 نور الخٌري 
 4978 546 077خلوي : 

   
nelkhairy@savethechildren

.org.jo 
 

 خدمات التعلٌم غٌر النظامً
 مؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة 

 
الخمٌس –االحد   
9:00 – 15:00 

 
 ضابط االرتباط 

 نتالً حبك 
 4446 572 077 خلوي : 

Natalie.habaq@savethechil
dren.org 

 
 

 (02) 6231087هاتؾ: 
 

 (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )
  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط: 

 د. رٌما دٌاب
  0772192294خلوي: 

 
 بلمٌس بنً هانً

  0775006017خلوي: 
 

 (IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )
  17:30 – 08:30السبت  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 معاذ بادي

  0775100092خلوي: 
Moath.badi@rescue.org 

 
  

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
  (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرلاء 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 

 مكتب اربد 
 اروى لاسم 

  8331 863 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

:  
 

 الصحة النفسٌة:خدمات 
 

  (IMC)الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
   17:00 – 09:00الخمٌس: –األحد 

 
  0795785095خط الخدمة المناوب: 

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد بواعنة
 0798516131خلوي: 

abawaneh@InternationalMedicalC
orps.org  

 
 
 
 

 هبه عبدو
  0798287896خلوي: 

 
 مراكز المرأة:

 
 –( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )

 الخالدٌة
  17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 صفاء أبو كؾ
 

 0798202349خلوي: 
 (06) 4908310هاتؾ: 

etehadalkhadeya@yahoo.com 
 

اللجنة الدولٌة لمساعدة الالجئٌن 
(ICMC ) 
 

 االرتباط: ضابط
 ناصر عبٌدات

 0796404380خلوي: 
 (02) 6232355هاتؾ: 

 
 المساحات الصدٌمة لألطفال:

 
 ( SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )

 مراكزالطفل و االسرة 
 

 اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل
 

  15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 متالً حبك ضابط االرتباط:
 4446 572 077خلوي : 

Natalie.habaq@savethechildren.
org 

 
منظمة انترسوس / الصندوق االردنً 

 INTERSOS/JOHUDالهاشمً 
 4:30 – 8:30الخمٌس  –السبت 

 
 مركز الخالدٌة للتنمٌة البشرٌة 
 مركز الباعج للتنمٌة البشرٌة 
 مركز رحاب للتنمٌة البشرٌة 

 للتنمٌة البشرٌة مركز الزعتري 
 

 ضابط االرتباط 
 

 جورج ثٌدوري 
 9831 937 079خلوي : 

cp.jordan@intersos.org 
 

 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرلاء 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 

 مكتب اربد 
 اروى لاسم 

  8331 863 079خلوي : 
a.qasem@unrwa.org 

:  
 
 

 / المنازل اآلمنة: المأوى
 

إدارة حماٌة األسرة من خالل المفوضٌة 
 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

 
 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة هاتؾ

 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعٌة
الخط الساخن للمفوضٌة: 

0797109194 
 

 عمان –( JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:
 علٌاء حجاوي 
  0798202353: الخط الساخن

 (06) 5675729 :هاتؾ

 077 خلوي:لٌزا دٌبانجرشزٌو 
840 5352 

Lisa.dipangrazio@rescue.o
rg 
  
 

لمنازل / المساعدات غٌر ترمٌم ا
 الغذائٌة:

 
كنٌسة االتحاد المسٌحً / 

 مٌرسً كور
 

 ضابط االرتباط: 
 المس نور سهاونة

 ( 02) 6233716هاتؾ: 
  0795126236خلوي: 

 
 الالجئٌناللجنة الدولٌة لمساعدة 

(ICMC) 
 

 ضابط االرتباط:
 

 ناصر عبٌدات
  0796404380خلوي: 
 ( 02) 6232355هاتؾ: 

 
 المساعدات غٌر الغذائٌة:

 
 الالجئٌنالهٌئة الٌسوعٌة لخدمة 

(JRS ) مساعدات ؼٌر ؼذائٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 ٌحٌى

  0795755316خلوي: 
 

 –( TdHمنظمة أرض البشر )
 مساعدات ؼٌر ؼذائٌة

 – 08:30الخمٌس  –األحد 
17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 هبه زرٌمات
  0796201408خلوي: 

 
  الؽذاء –برنامج األغذٌة العالمً 

 مساعدات  لسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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  المبنً على النوع االجتماعًمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 الجنوب )معان والكرن والعمبة(

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

ٌموم الناجً/ة بإبالغ العائلة أو صدٌك ما أو أحد أفراد المجتمع أو ممدم 
الخدمة أو خدمات تسجٌل الالجئٌن؛ ٌصطحب ذلن الشخص الناجً/ة إلى 

 "نمطة الدخول" للخدمات الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفسٌة اجتماعٌة.

ٌموم الناجً/ة باإلبالغ شخصٌاً "لنمطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو لمدٌر الحاالت 
 النفسٌة اجتماعٌة.

 
 االستجابة الفورٌة

  الناجً/ةٌتعٌن على ممدم الخدمة توفٌر بٌئة تتسم بالرعاٌة واألمان وتحترم السرٌة ورؼبات 
 ًتمدٌم معلومات موثولة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌن/الناجٌات من العنؾ المبنً على النوع االجتماع 
  فمط إذا وافك)ت( على أو طلب)ت( الناجً/ة  ذلنالحصول على الموافمة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
 نٌابة عن الطفل، ٌتوجب إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن ٌموم الطفل باختٌار  عندما ٌموم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخاذ لرار

 الشخص البالػ المرافك له/لها 
 مرافمة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاٌة الطبٌة 72ضمان وصول الناجٌن من العنؾ الجنسً بشكل فوري )خالل 
 الرعاٌة الطبٌة/الصحٌة

 
 – (JHASجمعٌة العون الصحً األردنٌة )

 وحدة متنملة
 

 ضابط االرتباط:
 

 د. زٌنب باسل
  0799292413خلوي: 

 
 د. عال الطٌباوي

  0775006027خلوي: 
 
 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً 
 الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
 

 –جمعٌة األنوار الخٌرٌة اتحاد المرأة األردنٌة / 
 معان
  14:30 – 08:00الخمٌس  – األحد

 
 االرتباط: ضابط

 
 نهى حمادن

 لبنى جبارات
 

 0772220523خلوي: 
0777533950  

alanwar.maan@yahoo.com  
 

لشؤون الالجئٌن المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
(UNHCR ) مكتب عمان 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 ٌاسمٌن الرشدان 

 9208 715 079خلوي : 
alrashdy@unhcr.org 

 
 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة

 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة
 

 مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً الفوري(
 

 (81األطفال )دون سن 
 

  (IMC) الهٌئة الطبٌة الدولٌة
 ساعة 24

 0795785095: المناوب الخدمة هاتؾ
 

 االرتباط: ضابط
  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 

 أحمد بواعنة
  0798516131خلوي: 

abawaneh@InternationalMedicalCorps.org  
 
 

/  الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة
  مكتب جنوب عمان 

 
 ضبثط االرتجبط:

  
 هٍفبء الىحٍدي

 0798998890خلوي: 
h.wheidi@unrwa.org 

 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
(UNHCR ) مكتب عمان 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 / مكتب جنوب عمان  الفلسطٌنٌٌن
  

 ضبثط االرتجبط:
  

 هٍفبء الىحٍدي
 0798998890خلوي: 

h.wheidi@unrwa.org 
 
 

 ٌاسمٌن الرشدان 
 9208 715 079خلوي : 

alrashdy@unhcr.org 
 

 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة

نان مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/ممدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو إذا كان ذلن فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة فً  وشٌكة تتعلك بأمن وأمان اآلخرٌن، لم باإلحالة وإن أمكن رافك الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة المانونٌة من أجل الحصول

 او ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرة االطفالاصر اذا  اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

 –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 أوالحماٌة )بما فً ذلن الحاالت التً تشمل خطر االعتمال واالحتجاز 

 مكتب عمان  (المسرٌةاإلعادة 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 ٌاسمٌن الرشدان 

 9208 715 079خلوي : 
alrashdy@unhcr.org 

 
 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة

 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة
 
  

بإمكان الناجون التوجه الشرطة )  –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
لممدمً الخدمات اإلحالة من مباشرة إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً 

 لدى موافمة خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 انظر المعلومات باألعلى  –الناجً/ة وعندما ٌكون األمر ممكناً 

 ضابط االرتباط:
 الكرن والطفٌلة

 الرائد لٌس الؽراٌبة
 familypd@accessme.com.jo (86) 9607832هاتؾ: 

 
 ضابط االرتباط:

 العمبة ومعان
 الرائد دمحم البطوش

  (03) 2050317هاتؾ: 
 

 ساعة 24أولات العمل: 
 911الخط الساخن: 

 
األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 مكتب عمان  (( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 دٌانا سلٌمان 
 1469 715 079خلوي : 

suleiman@unhcr.org 
 

 ٌاسمٌن الرشدان 
 9208 715 079خلوي : 

alrashdy@unhcr.org 
 

 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة

 المانونً -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط:
 

 سوزان محارب
 (06) 4617277هاتؾ: 
  0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
  0777387221خط الطوارئ: 

 
 / جمعٌة األنوار الخٌرٌة اتحاد المرأة األردنٌة 

 14:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 االرتباط:ضابط 
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  0772220523خلوي: 
0777533950      

Alanwar.maan@yahoo.com  

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



حق لمال  ا
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األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة
 / مكتب جنوب عمان  الفلسطٌنٌٌن

  
 ضبثط االرتجبط:

  
 هٍفبء الىحٍدي

 0798998890خلوي: 
h.wheidi@unrwa.org 

 
 

 ٌاسمٌن الرشدان 
 9208 715 079خلوي : 

alrashdy@unhcr.org 
 

 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة

نان مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/ممدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات المانونٌة أو إذا كان ذلن فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
على المعلومات والمساعدة فً  وشٌكة تتعلك بأمن وأمان اآلخرٌن، لم باإلحالة وإن أمكن رافك الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة المانونٌة من أجل الحصول

 او ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرة االطفالاصر اذا  اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

 –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 أوالحماٌة )بما فً ذلن الحاالت التً تشمل خطر االعتمال واالحتجاز 

 مكتب عمان  (المسرٌةاإلعادة 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 دٌانا سلٌمان 

 1469 715 079خلوي : 
suleiman@unhcr.org 

 
 ٌاسمٌن الرشدان 

 9208 715 079خلوي : 
alrashdy@unhcr.org 

 
 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة

 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة
 
  

بإمكان الناجون التوجه الشرطة )  –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
لممدمً الخدمات اإلحالة من مباشرة إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً 

 لدى موافمة خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 انظر المعلومات باألعلى  –الناجً/ة وعندما ٌكون األمر ممكناً 

 ضابط االرتباط:
 الكرن والطفٌلة

 الرائد لٌس الؽراٌبة
 familypd@accessme.com.jo (86) 9607832هاتؾ: 

 
 ضابط االرتباط:

 العمبة ومعان
 الرائد دمحم البطوش

  (03) 2050317هاتؾ: 
 

 ساعة 24أولات العمل: 
 911الخط الساخن: 

 
األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 مكتب عمان  (( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 دٌانا سلٌمان 
 1469 715 079خلوي : 

suleiman@unhcr.org 
 

 ٌاسمٌن الرشدان 
 9208 715 079خلوي : 

alrashdy@unhcr.org 
 

 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
 0797109194للمفوضٌة:  خط الخدمة

 المانونً -منظمة أرض العون
 

 ضابط االرتباط:
 

 سوزان محارب
 (06) 4617277هاتؾ: 
  0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
  0777387221خط الطوارئ: 

 
 / جمعٌة األنوار الخٌرٌة اتحاد المرأة األردنٌة 

 14:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 االرتباط:ضابط 
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  0772220523خلوي: 
0777533950      

Alanwar.maan@yahoo.com  

  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي تضمنهاعدم 
 

على مدراء الحبالد إحبلخ االوتهبكبد الخطٍزح الى الٍىوٍسٍف :   اليونيسيف
 عىدمب ٌصز الالجئٍه / االطفبل و مقدمً الزعبٌخ على تقدٌم معلىمبد حىلهب . 

 
 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 

 4149 021 079هبتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 

  ةمع مرور الولت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن
 

االحتٌاجات األساسٌة )المساعدات  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة
 النمدٌة، المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(

 الرعاٌة الصحٌة األولٌة:
 

  وزارة الصحة األردنٌة
 

 االرتباط: ضابط
 

 ( 03) 2386190هاتؾ: 
 

/ جمعٌة األنوار  اتحاد المرأة األردنٌة
 معان -الخٌرٌة 

 14:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  0772220523خلوي: 
0777533950      

Alanwar.maan@yahoo.com 
 
 

العون الصحً األردنٌة جمعٌة 
(JHAS )– وحدة متنملة 
 

 ضابط االرتباط:
 أنس دروٌش

  0775006028خلوي: 
 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
 – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

و الصحة الرعاٌة الصحٌة األولٌة 
واإلحالة إلى الخدمات الثانوٌة االنجابٌة 

 لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن
 

  االرتباط:ضابط 
 مكتب عمان

 هٍفبء الىحٍدي
 0798998890خلوي: 

h.wheidi@unrwa.org 

 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة:
 

/ جمعٌة األنوار  اتحاد المرأة األردنٌة
 معان -الخٌرٌة 

 14:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  0772220523خلوي: 
0777533950      

Alanwar.maan@yahoo.com 
 
 
 
 

 مراكز المرأة 
 

 ( JWU/UPPاتحاد المرأة األردنٌة  )
 معان 

  16:30 08:30الخمٌس  –السبت 
 
 

/ جمعٌة األنوار اتحاد المرأة األردنٌة 
 معان -الخٌرٌة 

 14:30 – 08:00الخمٌس  – السبت
 

 ضابط االرتباط:
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  0772220523خلوي: 
0777533950      

Alanwar.maan@yahoo.com 
 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )

 اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل 
  

   15:00 – 09:00الخمٌس  –االحد 
 

  لحماٌة / التسجٌل:ا
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 ( UNHCRلشؤون الالجئٌن )

 
مكتب المفوضٌة للمساعدة 

)مستشاروالحماٌة ، مستشار مساعدات 
 مالٌة ( 

معان : مكتب المساعدة ٌفتح مرة شهرٌا 
فً   14:00 -  8:00ٌوم االثنٌن من 

 مبنى محافظة معان / مجمع المكاتب .
الكرن : مكتب المساعدة ٌفتح مرتٌن 

 14:00 -9:30من ٌوم االثنٌن شهرٌا 
 المزار  –فً مركز االمٌرة بسمة 

 
 العمبة : مكتب المساعدة ٌفتح مرة شهرٌا

فً  14:00 – 8:00ٌوم االثنٌن من 
المدٌنة  –الخالل االحمر االردنً 

 المدٌمة 
 

ٌفتح مرتٌن  السلط : مكتب المساعدة 
 – 9:00شهرٌا ٌوم الثالثاء من 

فً جمعٌة تنمٌة االسرة  14:00
االردنٌة ) جامع سٌران النهود باالسرة 

 االردنٌة ( 
 

مادبا : مكتب المساعدة ٌفتح مرتٌن 
 – 9:00شهرٌا ٌوم الثالثاء من 

 –فً مركز االمٌرة بسمة   14:00
 مادبا 

 
الطفٌلة : مكتب المساعدة ٌفتح مرة 

 – 9:30شهرٌا ٌوم االثنٌن من 
فً الصندوق االردنً   14:00

 الهاشمً للتنمٌة البشرٌة 
لمزٌد من المعلومات حول التوارٌخ و 
الموالع لمكاتب المفوضٌة للمساعدة . 

 هدى الشابسوغ . نرجو التواصل 
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 –( UNHCRلشؤون الالجئٌن )
و مادبا و السلط  والكرن ومعان )العمبة

 (و الطفٌلة 
  15:30 –  8:30الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط: 

 هدى الشابسوغ
  0797306108خلوي: 

Alshabso@unhcr.org  
 

 خط المعلومات
 األربعاء –األحد 
8:00 – 17:00  

 8000 400 06هاتؾ: 
 

/ جمعٌة األنوار اتحاد المرأة األردنٌة 
 معان -الخٌرٌة 

 14:30 – 08:00الخمٌس  – السبت
 

 ضابط االرتباط:
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  0772220523خلوي: 
0777533950      

Alanwar.maan@yahoo.com 
 
 

 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
 – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

 المساعدات العٌنٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن 
 

 ضابط االرتباط:
 هٍفبء الىحٍدي

 0798998890خلوي: 
h.wheidi@unrwa.org 
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  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي تضمنهاعدم 
 

على مدراء الحبالد إحبلخ االوتهبكبد الخطٍزح الى الٍىوٍسٍف :   اليونيسيف
 عىدمب ٌصز الالجئٍه / االطفبل و مقدمً الزعبٌخ على تقدٌم معلىمبد حىلهب . 

 
 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 

 4149 021 079هبتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 

  ةمع مرور الولت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن
 

االحتٌاجات األساسٌة )المساعدات  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة
 النمدٌة، المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(

 الرعاٌة الصحٌة األولٌة:
 

  وزارة الصحة األردنٌة
 

 االرتباط: ضابط
 

 ( 03) 2386190هاتؾ: 
 

/ جمعٌة األنوار  اتحاد المرأة األردنٌة
 معان -الخٌرٌة 

 14:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  0772220523خلوي: 
0777533950      

Alanwar.maan@yahoo.com 
 
 

العون الصحً األردنٌة جمعٌة 
(JHAS )– وحدة متنملة 
 

 ضابط االرتباط:
 أنس دروٌش

  0775006028خلوي: 
 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
 – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

و الصحة الرعاٌة الصحٌة األولٌة 
واإلحالة إلى الخدمات الثانوٌة االنجابٌة 

 لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن
 

  االرتباط:ضابط 
 مكتب عمان

 هٍفبء الىحٍدي
 0798998890خلوي: 

h.wheidi@unrwa.org 

 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة:
 

/ جمعٌة األنوار  اتحاد المرأة األردنٌة
 معان -الخٌرٌة 

 14:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  0772220523خلوي: 
0777533950      

Alanwar.maan@yahoo.com 
 
 
 
 

 مراكز المرأة 
 

 ( JWU/UPPاتحاد المرأة األردنٌة  )
 معان 

  16:30 08:30الخمٌس  –السبت 
 
 

/ جمعٌة األنوار اتحاد المرأة األردنٌة 
 معان -الخٌرٌة 

 14:30 – 08:00الخمٌس  – السبت
 

 ضابط االرتباط:
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  0772220523خلوي: 
0777533950      

Alanwar.maan@yahoo.com 
 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )

 اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل 
  

   15:00 – 09:00الخمٌس  –االحد 
 

  لحماٌة / التسجٌل:ا
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 ( UNHCRلشؤون الالجئٌن )

 
مكتب المفوضٌة للمساعدة 

)مستشاروالحماٌة ، مستشار مساعدات 
 مالٌة ( 

معان : مكتب المساعدة ٌفتح مرة شهرٌا 
فً   14:00 -  8:00ٌوم االثنٌن من 

 مبنى محافظة معان / مجمع المكاتب .
الكرن : مكتب المساعدة ٌفتح مرتٌن 

 14:00 -9:30من ٌوم االثنٌن شهرٌا 
 المزار  –فً مركز االمٌرة بسمة 

 
 العمبة : مكتب المساعدة ٌفتح مرة شهرٌا

فً  14:00 – 8:00ٌوم االثنٌن من 
المدٌنة  –الخالل االحمر االردنً 

 المدٌمة 
 

ٌفتح مرتٌن  السلط : مكتب المساعدة 
 – 9:00شهرٌا ٌوم الثالثاء من 

فً جمعٌة تنمٌة االسرة  14:00
االردنٌة ) جامع سٌران النهود باالسرة 

 االردنٌة ( 
 

مادبا : مكتب المساعدة ٌفتح مرتٌن 
 – 9:00شهرٌا ٌوم الثالثاء من 

 –فً مركز االمٌرة بسمة   14:00
 مادبا 

 
الطفٌلة : مكتب المساعدة ٌفتح مرة 

 – 9:30شهرٌا ٌوم االثنٌن من 
فً الصندوق االردنً   14:00

 الهاشمً للتنمٌة البشرٌة 
لمزٌد من المعلومات حول التوارٌخ و 
الموالع لمكاتب المفوضٌة للمساعدة . 

 هدى الشابسوغ . نرجو التواصل 
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 –( UNHCRلشؤون الالجئٌن )
و مادبا و السلط  والكرن ومعان )العمبة

 (و الطفٌلة 
  15:30 –  8:30الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط: 

 هدى الشابسوغ
  0797306108خلوي: 

Alshabso@unhcr.org  
 

 خط المعلومات
 األربعاء –األحد 
8:00 – 17:00  

 8000 400 06هاتؾ: 
 

/ جمعٌة األنوار اتحاد المرأة األردنٌة 
 معان -الخٌرٌة 

 14:30 – 08:00الخمٌس  – السبت
 

 ضابط االرتباط:
 حمادننهى 

 لبنى جبارات
 

  0772220523خلوي: 
0777533950      

Alanwar.maan@yahoo.com 
 
 

 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
 – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

 المساعدات العٌنٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن 
 

 ضابط االرتباط:
 هٍفبء الىحٍدي

 0798998890خلوي: 
h.wheidi@unrwa.org 

 ضابط االرتباط: 
 

 السعٌد محمود 
 

 4077 738 077خلوي: 
mohammad.alsaeed@savethec

hildren.org 
 
 

 المساحات الصدٌمة لألطفال:
 

منظمة انترسوس / الصندوق االردنً 
الهاشمً ) الكرن ( 

INTERSOS/JOHUD 
 

 4:30 – 8:30الخمٌس  – السبت
 

 مركز األمٌرة بسمة الؽور الصافً
 مركز األمٌرة بسمة الكرن 

 مركز المطرانة للتنمٌة البشرٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 ثٌدوري  جورج
 9831 937 079:  خلوي

cp.jordan@intersos.org 
 
 

منظمة انترسوس / الصندوق االردنً 
الهاشمً ) معان ( 

INTERSOS/JOHUD 
 

 4:30 – 8:30الخمٌس  – السبت
 

 مركز األمٌرة بسمة الشوبن 
 مركز األمٌرة بسمة معان

  
 ضابط االرتباط:

 ثٌدوري  جورج
 9831 937 079:  خلوي

cp.jordan@intersos.org 
 

 هدى الشابسوغ 
 7041 820 079خلوي : 

alshabso@unhcr.org 
لألمم المتحدة  المفوضٌة السامٌة
مكتب ( UNHCRلشؤون الالجئٌن )

 عمان 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 دٌانا سلٌمان 
 1469 715 079خلوي : 

suleiman@unhcr.org 
 

 ٌاسمٌن الرشدان 
 9208 715 079خلوي : 

alrashdy@unhcr.org 
 

بعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 األسبوعٌة

للمفوضٌة:  خط الخدمة
0797109194 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة

 – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
الحماٌة )بما فً ذلن الحاالت التسجٌل / 

االعتمال واالحتجاز أو التً تشمل خطر 
 المسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن( اإلعادة

 
مكتت جىىة عمبن  ضبثط االرتجبط:

 هٍفبء الىحٍدي
 0798998890خلوي: 

h.wheidi@unrwa.org 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
خالل من   إدارة حماٌة األسرة

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 لشؤون الالجئٌن

 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
: المناوب الخدمة هاتؾ

0795546383 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

الخط الساخن للمفوضٌة: األسبوعٌة
0797109194 

 عمان -اتحاد المرأة األردنٌة 
 17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 االرتباط: ضابط

 علٌاء حجاوي 
 ناجٌة زعبً

  0798202353الخط الساخن: 
 (06) 5675729 هاتؾ:

 

 
 

 : غذائٌة مساعدات
 
 

  الغذاء –بزنامج األغذية العالمي 

 مسبعداد  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخه 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 
 

 التعليم 
 

  SCJمؤسسة انقاذ الطفل االردنية 
 

التعلٍم الىظبمً واألطفبل غٍز الملتحقٍه 
 ثبلمدارس

  16:00 – 9:00الخمٍس  –االحد 
 

 االرتباط: ضابط
 وىر الخٍزي 

 4978 546 077خلىي : 
   

nelkhairy@savethechildren.org.jo 
 

 خدمات التعلٌم غٌر النظامً 
 

 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )
 
  

   15:00 – 09:00الخمٌس  –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 السعٌد محمود 
 4077 738 077خلوي: 

mohammad.alsaeed@savethec
hildren.org 

 
 
 
 

 



حق لمال  ا
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 ضابط االرتباط: 
 

 السعٌد محمود 
 

 4077 738 077خلوي: 
mohammad.alsaeed@savethec

hildren.org 
 
 

 المساحات الصدٌمة لألطفال:
 

منظمة انترسوس / الصندوق االردنً 
الهاشمً ) الكرن ( 

INTERSOS/JOHUD 
 

 4:30 – 8:30الخمٌس  – السبت
 

 مركز األمٌرة بسمة الؽور الصافً
 مركز األمٌرة بسمة الكرن 

 مركز المطرانة للتنمٌة البشرٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 ثٌدوري  جورج
 9831 937 079:  خلوي

cp.jordan@intersos.org 
 
 

منظمة انترسوس / الصندوق االردنً 
الهاشمً ) معان ( 

INTERSOS/JOHUD 
 

 4:30 – 8:30الخمٌس  – السبت
 

 مركز األمٌرة بسمة الشوبن 
 مركز األمٌرة بسمة معان

  
 ضابط االرتباط:

 ثٌدوري  جورج
 9831 937 079:  خلوي

cp.jordan@intersos.org 
 

 هدى الشابسوغ 
 7041 820 079خلوي : 

alshabso@unhcr.org 
لألمم المتحدة  المفوضٌة السامٌة
مكتب ( UNHCRلشؤون الالجئٌن )

 عمان 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 دٌانا سلٌمان 
 1469 715 079خلوي : 

suleiman@unhcr.org 
 

 ٌاسمٌن الرشدان 
 9208 715 079خلوي : 

alrashdy@unhcr.org 
 

بعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 األسبوعٌة

للمفوضٌة:  خط الخدمة
0797109194 

 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة

 – (األنروا) الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
الحماٌة )بما فً ذلن الحاالت التسجٌل / 

االعتمال واالحتجاز أو التً تشمل خطر 
 المسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن( اإلعادة

 
مكتت جىىة عمبن  ضبثط االرتجبط:

 هٍفبء الىحٍدي
 0798998890خلوي: 

h.wheidi@unrwa.org 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
خالل من   إدارة حماٌة األسرة

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 لشؤون الالجئٌن

 15:30 – 08:00الخمٌس:  –األحد 
: المناوب الخدمة هاتؾ

0795546383 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

الخط الساخن للمفوضٌة: األسبوعٌة
0797109194 

 عمان -اتحاد المرأة األردنٌة 
 17:00 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 االرتباط: ضابط

 علٌاء حجاوي 
 ناجٌة زعبً

  0798202353الخط الساخن: 
 (06) 5675729 هاتؾ:

 

 
 

 : غذائٌة مساعدات
 
 

  الغذاء –بزنامج األغذية العالمي 

 مسبعداد  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخه 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 
 

 التعليم 
 

  SCJمؤسسة انقاذ الطفل االردنية 
 

التعلٍم الىظبمً واألطفبل غٍز الملتحقٍه 
 ثبلمدارس

  16:00 – 9:00الخمٍس  –االحد 
 

 االرتباط: ضابط
 وىر الخٍزي 

 4978 546 077خلىي : 
   

nelkhairy@savethechildren.org.jo 
 

 خدمات التعلٌم غٌر النظامً 
 

 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )
 
  

   15:00 – 09:00الخمٌس  –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 

 السعٌد محمود 
 4077 738 077خلوي: 

mohammad.alsaeed@savethec
hildren.org 
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  المبنً على النوع االجتماعًمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 الزعتري

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

ٌقوم الناجً/ة بإبالغ العائلة أو صدٌق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم الخدمة 
أو خدمات تسجٌل الالجئٌن؛ ٌصطحب ذلك الشخص الناجً/ة إلى "نقطة 

 الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفسٌة اجتماعٌة.الدخول" للخدمات 

ٌقوم الناجً/ة باإلبالغ شخصٌاً "لنقطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو لمدٌر الحاالت 
 النفسٌة اجتماعٌة.

 
 االستجابة الفورٌة

 ٌتعٌن على مقدم الخدمة توفٌر بٌئة تتسم بالرعاٌة واألمان وتحترم السرٌة ورؼبات الناجً/ة 
  موثوقة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌن/الناجٌات من العنؾ المبنً على النوع االجتماعًتقدٌم معلومات 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجً/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
  إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن ٌقوم الطفل باختٌار عندما ٌقوم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخاذ قرار نٌابة عن الطفل، ٌتوجب

 الشخص البالػ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاٌة الطبٌة 72ضمان وصول الناجٌن من العنؾ الجنسً بشكل فوري )خالل 
 الرعاٌة الطبٌة/الصحٌة

 
 النساء/الفتٌات

 
جمعٌة العون الصحً األردنٌة / صندوق األمم 

 ( JHAS/UNFPAالمتحدة للسكان )
 ساعة( 24)
 

 ضابط االرتباط:
 16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 د. رٌما دٌاب

  0776755914خلوي: 
 

 د. عال الطٌباوي
  0775006027خلوي: 

 
 ضابط االرتباط:

 األسبوعٌةساعات الدوام والعطل  بعد
 

 األخصائٌة النسائٌة / القابلة المناوبة
  0779985085خط الطوارئ الساخن: 

pc@jordanhealthaid.org  
 

 الرجال/األوالد
 

جمعٌة العون الصحً األردنٌة / المفوضٌة السامٌة 
  ( JHAS/UNHCRلشؤون الالجئٌن )

 ساعة 24
 

 ضابط االرتباط: 
 الطبٌب المناوب

 0779985085خط الطوارئ الساخن: 
 
 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً 
 االجتماعً الفوري(

 
 (81البالغون )فوق سن 

 
/ صندوق األمم المتحدة اللجنة الدولٌة لإلغاثة  

 ( IRC/UNFPAللسكان )
 

  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 (IRC) وعد شراع

  0799489151خلوي: 
 
  

 (IRC)فرح خزاعلة 
 077 249 9643 

 
 (UNHCRالمفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن )

  15:30– 09:00الخمٌس  –األحد   
 

 ضابط االرتباط:
 سونا عطٌة 

 0084 856 079خلوي : 
Ateiah@unhcr.org 

 
 حجٌجً دمحم

 6830493 079:    خلوي
Hajiji@unhcr.org 

 
األسبىعيتسبعبث الدوام والعطل  بعد  

 خط الحوبيت السبخن 
079 142 0 242 

 

مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً 
 الفوري(

 
 (81األطفال )دون سن 

 
 األمم المتحدة للطفولةمنظمة /  الهٌئة الطبٌة الدولٌة

(IMC/UNICEF ) 
  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 9517 855 079ساعة (: 24خط الخدمة )
 ضابط االرتباط:

 احمد جران 
 9517 855 079خط الخدمة : 

 1230 830 079خلوي : 
ajaran@internationalmedicalcorps.org 

 
 (UNHCRالمفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن )

  15:30– 09:00الخمٌس  –األحد   
 

 ضابط االرتباط:
 سونا عطٌة 

 0084 856 079خلوي : 
Ateiah@unhcr.org 

 
 دمحم حجٌجً
 6830493 079خلوي :   

Hajiji@unhcr.org 
 
  15:30– 08:00الخمٌس  –األحد   

 6383 544 079خط الخدمة : 
 
 

األسبىعيتسبعبث الدوام والعطل  بعد  
 خط الحوبيت السبخن 

079 142 0 242 
  

 
 

/ صندوق األمم المتحدة للسكان اللجنة الدولٌة لإلغاثة  
(IRC/UNFPA ) 
 

  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 (IRCلٌلى  الزؼول )

 1407 500 077خلوي : 
leila.alzghoul@rescue.org 

 
ناك مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/مقدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونٌة أو إذا كان ذلك فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 

على المعلومات والمساعدة فً  وشٌكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرٌن، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة القانونٌة من أجل الحصول
 اذا اصر االطفال او مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرة اإلحالة إلى الشرطة:

 
 الحماٌة واألمن والشرطة

 
الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 اإلعادة)بما فً ذلك الحاالت التً تشمل خطر االعتقال أو االحتجاز أو 
 (القسرٌة

 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 :االرتباط ضابط

 سونا عطٌة 
 0084 856 079خلوي : 

Ateiah@unhcr.org 
 

 دمحم حجٌجً
 6830493 079خلوي :   

Hajiji@unhcr.org 
 

 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 242 0 142 079الخط الساخن: 

 
بإمكان الناجون التوجه مباشرة ) شرطة –( FPDإدارة حماٌة األسرة )

إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لمقدمً الخدمات اإلحالة من خالل 
 (المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

 
 ضابط االرتباط:

 النقٌب سلٌمان العمري
 0772356956خلوي: 

da.dana96@yahoo.com    
familypd@accessme.com.jo  

 
على هدراء الحبالث إحبلت االنتهبكبث الخطيرة الى اليىنيسيف :   اليونيسيف

 عندهب يصر الالجئين / االطفبل و هقدهي الرعبيت على تقدين هعلىهبث حىلهب . 
 

 15:30 – 08:00الخويس  –األحد 
 4149 021 079هبتف : 

jochildprotect@unicef.org 
 

األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
 بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي تضمنها

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 خدمات قانونٌة –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 االرتباط: ضابط

 سونا عطٌة 
 0084 856 079خلوي : 

Ateiah@unhcr.org 
 

 دمحم حجٌجً
 6830493 079خلوي :   

Hajiji@unhcr.org 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 242 0 142 079الخط الساخن: 
 

الخدمات القانونٌة )تتم اإلحالة من خالل المفوضٌة  –المانونً -منظمة أرض العون
 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(

بإمكان الناجون االستفادة من خدمات المساعدة القانونٌو فً مخٌم الزعتري من خالل 
   9012 848 077االتصال بالمستشار القانونً على رقم : 

 ( 14:00 – 10:00) الخمٌس –األحد من 
 

للمشورة القانونٌة الفردٌة ، بإمكان الناجون اخذ موعد من مكتب المواعٌد فً منطقة 
 (  15:00 – 10:00الخدمات كل ٌوم خمٌس )

 ضابط االرتباط : 
 محارب  سوزان

 9012 848 077:  الخدمة خط
   
 

 على المؤسسات االحالة من خالل البرٌد االلكترونً الالحق 
consult.zaataricamp@ardd-legalaid.org 

  
 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة
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/ صندوق األمم المتحدة للسكان اللجنة الدولٌة لإلغاثة  

(IRC/UNFPA ) 
 

  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 (IRCلٌلى  الزؼول )

 1407 500 077خلوي : 
leila.alzghoul@rescue.org 

 
ناك مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/مقدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونٌة أو إذا كان ذلك فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 

على المعلومات والمساعدة فً  وشٌكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرٌن، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجً/ة  إلى موظفً  الحماٌة والمساعدة القانونٌة من أجل الحصول
 اذا اصر االطفال او مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرة اإلحالة إلى الشرطة:

 
 الحماٌة واألمن والشرطة

 
الحماٌة  –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 اإلعادة)بما فً ذلك الحاالت التً تشمل خطر االعتقال أو االحتجاز أو 
 (القسرٌة

 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 :االرتباط ضابط

 سونا عطٌة 
 0084 856 079خلوي : 

Ateiah@unhcr.org 
 

 دمحم حجٌجً
 6830493 079خلوي :   

Hajiji@unhcr.org 
 

 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 242 0 142 079الخط الساخن: 

 
بإمكان الناجون التوجه مباشرة ) شرطة –( FPDإدارة حماٌة األسرة )

إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لمقدمً الخدمات اإلحالة من خالل 
 (المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

 
 ضابط االرتباط:

 النقٌب سلٌمان العمري
 0772356956خلوي: 

da.dana96@yahoo.com    
familypd@accessme.com.jo  

 
على هدراء الحبالث إحبلت االنتهبكبث الخطيرة الى اليىنيسيف :   اليونيسيف

 عندهب يصر الالجئين / االطفبل و هقدهي الرعبيت على تقدين هعلىهبث حىلهب . 
 

 15:30 – 08:00الخويس  –األحد 
 4149 021 079هبتف : 

jochildprotect@unicef.org 
 

األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
 بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألي تضمنها

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 خدمات قانونٌة –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
 االرتباط: ضابط

 سونا عطٌة 
 0084 856 079خلوي : 

Ateiah@unhcr.org 
 

 دمحم حجٌجً
 6830493 079خلوي :   

Hajiji@unhcr.org 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 242 0 142 079الخط الساخن: 
 

الخدمات القانونٌة )تتم اإلحالة من خالل المفوضٌة  –المانونً -منظمة أرض العون
 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(

بإمكان الناجون االستفادة من خدمات المساعدة القانونٌو فً مخٌم الزعتري من خالل 
   9012 848 077االتصال بالمستشار القانونً على رقم : 

 ( 14:00 – 10:00) الخمٌس –األحد من 
 

للمشورة القانونٌة الفردٌة ، بإمكان الناجون اخذ موعد من مكتب المواعٌد فً منطقة 
 (  15:00 – 10:00الخدمات كل ٌوم خمٌس )

 ضابط االرتباط : 
 محارب  سوزان

 9012 848 077:  الخدمة خط
   
 

 على المؤسسات االحالة من خالل البرٌد االلكترونً الالحق 
consult.zaataricamp@ardd-legalaid.org 

  
 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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 المتابعة والخدمات األخرى -ما بعد االستجابة الفورٌة 
  ةمع مرور الوقت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

)المساعدات النمدٌة، 
 المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(

 :الرعاٌة الصحٌة األولٌة
 

األردنٌة / المفوضٌة  الصحًالعون  جمعٌة
 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

(JHAS/UNHCR ) 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
  5668 998 077خط الطوارئ الساخن: 

 
  :الصحة اإلنجابٌة

 
األردنٌة / صندوق األمم  الصحًالعون  جمعٌة

 (JHAS/UNFPAالمتحدة للسكان )
  16:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط: 

 د. رٌما دٌاب
 0776755914خلوي: 

 
  خدمات الصحة النفسٌة:

 
 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )

 17:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد جران

 9517 855 079خط الخدمة : 
 1230 830 079خلوي : 

ajaran@internationalmedicalcorps.org  
 

 0798559517خط الخدمة المناوب: 
 

 :مراكز النساء
 

/ صندوق األمم اللجنة الدولٌة لإلغاثة  
 ( IRC/UNFPAالمتحدة للسكان )

 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 (IRC) وعد شراع
  0799489151خلوي: 

 
  

 (IRC)فرح خزاعلة 
 077 249 9643 

 
  

 
 UNهٌئة األمم المتحدة للمرأة )

Women) 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 االرتباط: ضابط

 ؼادة علً
 6424 517 078خلوي: 

ghada.ali@unwomen.org  
 

  المساحات الصدٌمة لألطفال:
 

 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )
 15:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 صهٌب شتٌت
 4944 575 077خلوي : 

 sohaib.shtaiat@savethechildren.org 
 
 
 

منظمة األمم المتحدة /  كوربس مٌرسً
  للطفولة

 مالعب صدٌقة للٌافعٌن 
  17:00 – 09:00الخمٌس ،  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 اسامة طلفاح 
 8258 849 077خلوي : 

otelfah@jo.mercycorps.org 
 

  :التسجٌلالحماٌة / 
 

 المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة
 ( UNHCR) الالجئٌن لشؤون

 
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 
: المناوب الخدمة خط

0795546383 
 

 العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 األسبوعٌة

 0797109194الخط الساخن: 
 

 :/المنازل اآلمنةالمأوى
 

 خاللإدارة حماٌة األسرة من 
 المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة

  الالجئٌن لشؤون
 

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

: المناوب الخدمة خط
0795546383 

 
 العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعٌة
 0797109194الخط الساخن: 

 
 
 
 

 :الغذاء
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR )– (بطاقات 
 العنؾ من للناجٌن تموٌن

 المبنً على النوع االجتماعً(
 
 

 :المواد غٌر الغذائٌة
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR )– (بطاقات 
 العنؾ من للناجٌن تموٌن

 المبنً على النوع االجتماعً(
 

 – 08:00الخمٌس  –األحد 
15:30 

 ضابط االرتباط:
 سٌرٌن البٌطار

bitar@unhcr.org  
 

 المال ممابل العمل:
 

هٌئة األمم المتحدة للمرأة 
(UN Women) 

 – 09:00الخمٌس  –األحد 
16:00  

 
 االرتباط: ضابط

 ؼادة علً
ghada.ali@unwomen.org  

 
 التعلٌم:

 
مؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة / 

 التعلٌم –الٌونٌسٌف 
 

 ضابط االرتباط:
عبٌر زٌاده )مؤسسة إنقاذ 

 الطفل األردنٌة(
 0775753838خلوي: 

 
 دٌما جرار )الٌونٌسٌؾ(

 0797226999خلوي: 
 

 
منظمة األمم المتحدة /  الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 ( IMC/UNICEF) للطفولة
 اماكن صدٌقة للشباب 

 17:00 – 09:00الخمٌس ،   –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 احمد جران 

 9517 855 079خط الخدمة : 
 1230 830 079خلوي : 

ajaran@internationalmedicalco
rps.org 

 
 للكبار : الخدمات النفسٌة االجتماعٌة

 
  (IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )

 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 (IRC) وعد شراع
  0799489151خلوي: 

 
 (IRC)فرح خزاعلة 

 077 249 9643 
 

 :الخدمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال
 

 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )
 17:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد جران
 1230 830 079 خلوي : 

 0798559517خط الخدمة: 
 

ajaran@internationalmedicalcorps.org  
 

 :المساحات المجتمعٌة
 

/المفوضٌة والتنمٌة لإلغاثة الدولٌة المنظمة
 الالجئٌن لشؤون المتحدة لألمم السامٌة

(IRD/UNHCR ) 
مساحات مجتمعٌة ، مجموعات مجمعٌة و 

 انشطة ترفٌهٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 برسان بوالد 

 9493 889 079خلوي : 
b.boulad@ird-jo.org  

التعلٌم ؼٌر  – كوٌست سكوب
الرسمً )محو األمٌة والتفكٌر 

 النقدي( والتوجٌه/اإلرشاد
 

 ضابط االرتباط:
 ماٌك نٌكونتشنك

  0799840288خلوي: 
mike@questscope.org  

 
 – المجلس النروٌجً لالجئٌن

التعلٌم النظامً والتعلٌم ؼٌر 
الرسمً والتعلٌم ؼٌر النظامً 

 لألطفال والٌافعٌن
 

 ضابط االرتباط:
 كامٌال لودي

 0797484793خلوي: 
 

مؤسسة المساعدات الكنسٌة 
التعلٌم ؼٌر الرسمً  – الفنلندٌة

/ محو األمٌة، األنشطة البدنٌة، 
 والمهارات الحٌاتٌة

 
 ضابط االرتباط:

 دمحم
 0775001161خلوي: 
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منظمة األمم المتحدة /  الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 ( IMC/UNICEF) للطفولة
 اماكن صدٌقة للشباب 

 17:00 – 09:00الخمٌس ،   –االحد 
 

 ضابط االرتباط:
 احمد جران 

 9517 855 079خط الخدمة : 
 1230 830 079خلوي : 

ajaran@internationalmedicalco
rps.org 

 
 للكبار : الخدمات النفسٌة االجتماعٌة

 
  (IRCاللجنة الدولٌة لإلغاثة )

 
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:

 (IRC) وعد شراع
  0799489151خلوي: 

 
 (IRC)فرح خزاعلة 

 077 249 9643 
 

 :الخدمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال
 

 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )
 17:00 – 09:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد جران
 1230 830 079 خلوي : 

 0798559517خط الخدمة: 
 

ajaran@internationalmedicalcorps.org  
 

 :المساحات المجتمعٌة
 

/المفوضٌة والتنمٌة لإلغاثة الدولٌة المنظمة
 الالجئٌن لشؤون المتحدة لألمم السامٌة

(IRD/UNHCR ) 
مساحات مجتمعٌة ، مجموعات مجمعٌة و 

 انشطة ترفٌهٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 برسان بوالد 

 9493 889 079خلوي : 
b.boulad@ird-jo.org  

التعلٌم ؼٌر  – كوٌست سكوب
الرسمً )محو األمٌة والتفكٌر 

 النقدي( والتوجٌه/اإلرشاد
 

 ضابط االرتباط:
 ماٌك نٌكونتشنك

  0799840288خلوي: 
mike@questscope.org  

 
 – المجلس النروٌجً لالجئٌن

التعلٌم النظامً والتعلٌم ؼٌر 
الرسمً والتعلٌم ؼٌر النظامً 

 لألطفال والٌافعٌن
 

 ضابط االرتباط:
 كامٌال لودي

 0797484793خلوي: 
 

مؤسسة المساعدات الكنسٌة 
التعلٌم ؼٌر الرسمً  – الفنلندٌة

/ محو األمٌة، األنشطة البدنٌة، 
 والمهارات الحٌاتٌة

 
 ضابط االرتباط:

 دمحم
 0775001161خلوي: 

 

 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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  المبنً على النوع االجتماعًمسار اإلحالة لحاالت العنف 
 الزرلاء

 
 (اإلبالغشخص ما وطلب المساعدة ) إعالم

ٌقوم الناجً/ة بإبالغ العائلة أو صدٌق ما أو أحد أفراد المجتمع أو مقدم الخدمة 
أو خدمات تسجٌل الالجئٌن؛ ٌصطحب ذلك الشخص الناجً/ة إلى "نقطة 

 الصحٌة أو مدٌر الحاالت النفسٌة اجتماعٌة.الدخول" للخدمات 

ٌقوم الناجً/ة باإلبالغ شخصٌاً "لنقطة الدخول" الطبٌة/الصحٌة أو لمدٌر الحاالت 
 النفسٌة اجتماعٌة.

 
 االستجابة الفورٌة

 ٌتعٌن على مقدم الخدمة توفٌر بٌئة تتسم بالرعاٌة واألمان وتحترم السرٌة ورؼبات الناجً/ة 
  موثوقة وشاملة حول الخدمات والدعم المتاحٌن للناجٌن/الناجٌات من العنؾ المبنً على النوع االجتماعًتقدٌم معلومات 
  فقط إذا وافق)ت( على أو طلب)ت( الناجً/ة  ذلكالحصول على الموافقة المستنٌرة والمباشرة باإلحالة 
  إعطاء األولوٌة لمصلحة الطفل الفضلى وٌفضل أن ٌقوم الطفل باختٌار عندما ٌقوم أحد أفراد األسرة/الوصً باتخاذ قرار نٌابة عن الطفل، ٌتوجب

 الشخص البالػ المرافق له/لها 
 مرافقة الناجً/ة لمساعدته/مساعدتها فً الوصول إلى الخدمات 

 ساعة( لخدمات الرعاٌة الطبٌة 72ضمان وصول الناجٌن من العنؾ الجنسً بشكل فوري )خالل 
 الرعاٌة الطبٌة/الصحٌة

 
جمعٌة العون الصحً األردنٌة 

(JHAS)  
 – 09:00الخمٌس  –السبت 

16:00  
 

 ضابط االرتباط:
 جرار حنان. د

  0795589419: خلوي
 
 الطٌباوي. عال د

 0775006027: خلوي
pc@jordanhealthaid.org  

 
 وزارة الصحة

 مستشفى الزرلاء الحكومً
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 ( 05) 3982604هاتؾ: 

 
 ضابط االرتباط:

 – 08:00الخمٌس  –األحد 
16:00  

 
 د. أشرؾ دمحم الصعوب

 0798007171خلوي: 
 

 مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً الفوري(
 

 (81البالغون )فوق سن 
 

  (JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  15:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 رنا عادل 
 ٌسرا تركمانً 

 
 ( 05) 3970886هاتؾ: 
 0798501198خلوي: 

rana.saleh1@hotmail.com   
 
 

  (NHF / IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة )
  16:00 – 8:00الخمٌس   –السبت 

 
 االرتباط:ضابط 

 دعاء بركات 
 8456 855 078حلوي : 

 

 مدٌر الحاالت )بما فً ذلن الدعم النفسً االجتماعً الفوري(
 

 (81األطفال )دون سن 
 

 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )
 

 ساعة 24
  0795785095: المناوب الخدمة خط

 
 ضابط االرتباط:

  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 رنده حسٌن
 0795447464خلوي:
 (05) 3394105هاتؾ: 

ناك مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/مقدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونٌة أو إذا كان ذلك فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
ظفً  الحماٌة والمساعدة القانونٌة من أجل الحصول على المعلومات والمساعدة فً وشٌكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرٌن، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجً/ة  إلى مو

 االطفال او مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةاذا اصر :  اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

 –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 أوالحماٌة )بما فً ذلك الحاالت التً تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

 (القسرٌة اإلعادة
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة خط

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0797109194الخط الساخن: 
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 ضابط االرتباط:

 سونا عطٌة 
   خلوي :0084 856 079

ateiah@unhcr.org   
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة ) شرطة –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لمقدمً الخدمات اإلحالة من خالل 

الناجً/ة  موافقة لدى المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 ً  انظر المعلومات باألعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا

 
 ساعة 24ساعات العمل: 

 
 ضابط االرتباط:

 عبد هللا األعورالرائد 
 (05) 3982952هاتؾ: 

 
 familypd@accessme.com.jo  911الخط الساخن: 

 
 

األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألٌة تضمنها

 
 

على مدراء الحبالت إحبلة االنتهبكبت الخطٍزة الى الٍىنٍسٍف :   اليونيسيف
 هب . عندمب ٌصز الالجئٍن / االطفبل و مقدمً الزعبٌة على تقدٌم معلىمبت حىل

 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 
 4149 021 079هبتف : 

jochildprotect@unicef.org 
 
 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 ( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 0795546383: المناوب الخدمة خط
 

 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 0797109194الخط الساخن: 

 
 (ARDD) العون المانونً –منظمة أرض 

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 (06) 4617277هاتؾ: 
 0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 

  0777387221خط الطوارئ: 
 

  (JWU)  اتحاد المرأة األردنٌة
  15:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط: 

 ؼادة حجاوي 
 

 0798501198خلوي: 
 ( 05) 3970886هاتؾ: 

 
  جمعٌة خوله بنت األزور

 16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 خلفه عائشة

  0786428039خلوي: 
 (05) 3930999هاتؾ: 

 
 

 ( AWOمنظمة المرأة العربٌة )
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:
 مركز الرصٌفة 

 رنا حسنٌن  
 4755 593 079خلوي : 

 
 مركز الضلٌل

 منى حماد
 1310 766 079خلوي : 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



حق لمال  ا
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 والخدمات األخرىالمتابعة  - الفورٌةما بعد االستجابة 
  ةمع مرور الوقت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة )المساعدات النمدٌة،  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

 المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة:

 
 وزارة الصحة

 مستشفى الزرلاء الحكومً
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 ( 05) 3982604هاتؾ: 

 
جمعٌة العون الصحً 

 ( JHASاألردنٌة )
 

 ضابط االرتباط:
 جعفر الشاٌب

  0775006022خلوي: 
 

اتحاد المرأة األردنٌة 
(JWU) 

 – 10:00الخمٌس  – السبت
17:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 د. محمود نمر
  0798202252خلوي: 
 (05) 3970886هاتؾ: 

 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 - (األنروا) الفلسطٌنٌٌن
 الصحٌة األولٌةالرعاٌة )

 الخدمات الثانوٌة واإلحالة إلى
 (لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

 
 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرقاء 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 

 خدمات الصحة اإلنجابٌة:
 

 وزارة الصحة
 مستشفى الزرلاء الحكومً

 ساعة 24ساعات الدوام: 
 

 ( 05) 3982604هاتؾ: 
 

جمعٌة العون الصحً 

 :الخدمات النفسٌة االجتماعٌة للبالغٌن
 

  (JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  15:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 رنا عادل 
 ٌسرا تركمانً

 
 0798501198خلوي: 
 ( 05) 3970886هاتؾ: 

rana.saleh1@hotmail.com    
 

  (NHF / IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة )
  16:00 – 8:00الخمٌس   –السبت 

 
 االرتباط:ضابط 

 دعاء بركات 
 8456 855 078حلوي : 

 
 

  جمعٌة خوله بنت األزور
 

 ضابط االرتباط:
 خلفه عائشة

  0786428039خلوي: 
 (05) 3930999هاتؾ: 

 
 

  دمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال:الخ
 

 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )
 

 ضابط االرتباط:
  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 رنده حسٌن

  0795447464خلوي: 
 (05) 3994105هاتؾ: 

 
 مراكز المرأة :

 
  (JWUاتحاد المرأة األردنٌة )

  15:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 رنا عادل 

 ٌسرا تركمانً

 الحماٌة / التسجٌل:
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR )–  الحماٌة
)بما فً ذلك الحاالت التً 

تشمل خطر االعتقال 
 اإلعادة أوواالحتجاز 

 (القسرٌة
 

 08:00الخمٌس  –األحد 
– 15:30 

: المناوب الخدمة خط
0795546383 

 
 وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعٌة العطل
الخط الساخن: 

0797109194 
 

مكتب المساعدة فً 
الزرقاء لدى عٌادة جمعٌة 

 الصحً األردنٌةالعون 
 – 09:00الخمٌس 
15:00  
 (05) 3994105هاتؾ: 

 
األمم المتحدة لغوث  كالةو

وتشغٌل الالجئٌن 
 - (األنروا) الفلسطٌنٌٌن

الحماٌة )بما فً ذلك 
الحاالت التً تشمل خطر 

 االعتقال واالحتجاز أو
القسرٌة لالجئٌن  اإلعادة

 الفلسطٌنٌٌن(
 

 ضابط االرتباط:
 زٌاد موسى

  0795763643خلوي: 
z.mousa2@unrwa.org 

  
 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
 

إدارة حماٌة األسرة من 
خالل المفوضٌة السامٌة 

لألمم المتحدة لشؤون 

 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 

 خط المعلومات
  15:30 – 08:30األربعاء  –األحد 

 (06) 5502141هاتؾ: 
 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  كالةو

لالجئٌن  العٌنٌةالمساعدات  – (األنروا) الفلسطٌنٌٌن
 الفلسطٌنٌٌن

 
 ضابط االرتباط:

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 المواد غٌر الغذائٌة:

 
  مركز التوعٌة واإلرشاد األسري

 
 ضابط االرتباط:

 إناس ضرؼام
 ( 05) 3865144هاتؾ: 
  0775574847خلوي: 

 
 

  الغذاء –بزنامج األغذية العالمي 

 مسبعدات  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 
 
 

 التعليم 
 

  SCJمؤسسة انقاذ الطفل االردنية 
 

 ببلمدارسالتعلٍم النظبمً واألطفبل غٍز الملتحقٍن 
  16:00 – 9:00الخمٍس  –االحد 

 
 ضابط االرتباط:

 نىر الخٍزي 
 4978 546 077خلىي : 

   
nelkhairy@savethechildren.org.jo 

ناك مخاطر الناجً/ة  أو الطفل/مقدم الرعاٌة بإبالغ الشرطة أو اتخاذ اإلجراءات القانونٌة أو إذا كان ذلك فً مصلحة الطفل الفضلى أو إذا كانت ه رغب)ت(إذا 
ظفً  الحماٌة والمساعدة القانونٌة من أجل الحصول على المعلومات والمساعدة فً وشٌكة تتعلق بأمن وأمان اآلخرٌن، قم باإلحالة وإن أمكن رافق الناجً/ة  إلى مو

 االطفال او مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حول االنتهاكات الخطٌرةاذا اصر :  اإلحالة إلى الشرطة:
 

 الحماٌة واألمن والشرطة
 

 –( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )
 أوالحماٌة )بما فً ذلك الحاالت التً تشمل خطر االعتقال واالحتجاز 

 (القسرٌة اإلعادة
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 0795546383: المناوب الخدمة خط

 
 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد

 0797109194الخط الساخن: 
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 ضابط االرتباط:

 سونا عطٌة 
   خلوي :0084 856 079

ateiah@unhcr.org   
 

بإمكان الناجون التوجه مباشرة ) شرطة –( FPDإدارة حماٌة األسرة )
إلدارة حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبؽً لمقدمً الخدمات اإلحالة من خالل 

الناجً/ة  موافقة لدى المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 ً  انظر المعلومات باألعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا

 
 ساعة 24ساعات العمل: 

 
 ضابط االرتباط:

 عبد هللا األعورالرائد 
 (05) 3982952هاتؾ: 

 
 familypd@accessme.com.jo  911الخط الساخن: 

 
 

األمن: لم بتمٌٌم النتائج التً لد تترتب على مثل هذا المرار وتأكد من عدم 
  بالناجٌن/الناجٌات لد تلحك مخاطر ألٌة تضمنها

 
 

على مدراء الحبالت إحبلة االنتهبكبت الخطٍزة الى الٍىنٍسٍف :   اليونيسيف
 هب . عندمب ٌصز الالجئٍن / االطفبل و مقدمً الزعبٌة على تقدٌم معلىمبت حىل

 15:30 – 08:00الخمٍس  –األحد 
 4149 021 079هبتف : 

jochildprotect@unicef.org 
 
 

 
 مستشارو المساعدات المانونٌة

 
 ( UNHCRالمفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 

 0795546383: المناوب الخدمة خط
 

 األسبوعٌة العطل وخالل الدوام ساعات بعد
 0797109194الخط الساخن: 

 
 (ARDD) العون المانونً –منظمة أرض 

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 (06) 4617277هاتؾ: 
 0775777077خلوي: 

legalaid.org-somohareb@ardd  
 

  0777387221خط الطوارئ: 
 

  (JWU)  اتحاد المرأة األردنٌة
  15:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط: 

 ؼادة حجاوي 
 

 0798501198خلوي: 
 ( 05) 3970886هاتؾ: 

 
  جمعٌة خوله بنت األزور

 16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 خلفه عائشة

  0786428039خلوي: 
 (05) 3930999هاتؾ: 

 
 

 ( AWOمنظمة المرأة العربٌة )
  16:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 ضابط االرتباط:
 مركز الرصٌفة 

 رنا حسنٌن  
 4755 593 079خلوي : 

 
 مركز الضلٌل

 منى حماد
 1310 766 079خلوي : 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
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 والخدمات األخرىالمتابعة  - الفورٌةما بعد االستجابة 
  ةمع مرور الوقت وبناءاً على خٌارات الناجً/ اإلحالة إلى الخدمات التالٌة ٌمكن

 
االحتٌاجات األساسٌة )المساعدات النمدٌة،  الحماٌة واألمن والعدالة الخدمات النفسٌة االجتماعٌة الرعاٌة الصحٌة

 المساعدات غٌر الغذائٌة، الخ(
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة:

 
 وزارة الصحة

 مستشفى الزرلاء الحكومً
 ساعة 24ساعات الدوام: 

 
 ( 05) 3982604هاتؾ: 

 
جمعٌة العون الصحً 

 ( JHASاألردنٌة )
 

 ضابط االرتباط:
 جعفر الشاٌب

  0775006022خلوي: 
 

اتحاد المرأة األردنٌة 
(JWU) 

 – 10:00الخمٌس  – السبت
17:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 د. محمود نمر
  0798202252خلوي: 
 (05) 3970886هاتؾ: 

 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 - (األنروا) الفلسطٌنٌٌن
 الصحٌة األولٌةالرعاٌة )

 الخدمات الثانوٌة واإلحالة إلى
 (لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

 
 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرقاء 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 

 خدمات الصحة اإلنجابٌة:
 

 وزارة الصحة
 مستشفى الزرلاء الحكومً

 ساعة 24ساعات الدوام: 
 

 ( 05) 3982604هاتؾ: 
 

جمعٌة العون الصحً 

 :الخدمات النفسٌة االجتماعٌة للبالغٌن
 

  (JWUاتحاد المرأة األردنٌة )
  15:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 رنا عادل 
 ٌسرا تركمانً

 
 0798501198خلوي: 
 ( 05) 3970886هاتؾ: 

rana.saleh1@hotmail.com    
 

  (NHF / IFHمعهد العناٌة بصحة األسرة )
  16:00 – 8:00الخمٌس   –السبت 

 
 االرتباط:ضابط 

 دعاء بركات 
 8456 855 078حلوي : 

 
 

  جمعٌة خوله بنت األزور
 

 ضابط االرتباط:
 خلفه عائشة

  0786428039خلوي: 
 (05) 3930999هاتؾ: 

 
 

  دمات النفسٌة االجتماعٌة لألطفال:الخ
 

 (IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )
 

 ضابط االرتباط:
  17:00 – 09:00الخمٌس  –األحد 

 
 رنده حسٌن

  0795447464خلوي: 
 (05) 3994105هاتؾ: 

 
 مراكز المرأة :

 
  (JWUاتحاد المرأة األردنٌة )

  15:30 – 08:30الخمٌس  –السبت 
 

 ضابط االرتباط:
 رنا عادل 

 ٌسرا تركمانً

 الحماٌة / التسجٌل:
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

(UNHCR )–  الحماٌة
)بما فً ذلك الحاالت التً 

تشمل خطر االعتقال 
 اإلعادة أوواالحتجاز 

 (القسرٌة
 

 08:00الخمٌس  –األحد 
– 15:30 

: المناوب الخدمة خط
0795546383 

 
 وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعٌة العطل
الخط الساخن: 

0797109194 
 

مكتب المساعدة فً 
الزرقاء لدى عٌادة جمعٌة 

 الصحً األردنٌةالعون 
 – 09:00الخمٌس 
15:00  
 (05) 3994105هاتؾ: 

 
األمم المتحدة لغوث  كالةو

وتشغٌل الالجئٌن 
 - (األنروا) الفلسطٌنٌٌن

الحماٌة )بما فً ذلك 
الحاالت التً تشمل خطر 

 االعتقال واالحتجاز أو
القسرٌة لالجئٌن  اإلعادة

 الفلسطٌنٌٌن(
 

 ضابط االرتباط:
 زٌاد موسى

  0795763643خلوي: 
z.mousa2@unrwa.org 

  
 
 

 المأوى / المنازل اآلمنة:
 

إدارة حماٌة األسرة من 
خالل المفوضٌة السامٌة 

لألمم المتحدة لشؤون 

 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
 

 خط المعلومات
  15:30 – 08:30األربعاء  –األحد 

 (06) 5502141هاتؾ: 
 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  كالةو

لالجئٌن  العٌنٌةالمساعدات  – (األنروا) الفلسطٌنٌٌن
 الفلسطٌنٌٌن

 
 ضابط االرتباط:

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 المواد غٌر الغذائٌة:

 
  مركز التوعٌة واإلرشاد األسري

 
 ضابط االرتباط:

 إناس ضرؼام
 ( 05) 3865144هاتؾ: 
  0775574847خلوي: 

 
 

  الغذاء –بزنامج األغذية العالمي 

 مسبعدات  قسبئم

 الخمٍس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط السبخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 
 
 

 التعليم 
 

  SCJمؤسسة انقاذ الطفل االردنية 
 

 ببلمدارسالتعلٍم النظبمً واألطفبل غٍز الملتحقٍن 
  16:00 – 9:00الخمٍس  –االحد 

 
 ضابط االرتباط:

 نىر الخٍزي 
 4978 546 077خلىي : 

   
nelkhairy@savethechildren.org.jo ( األردنٌةJHAS ) 

 – 09:00الخمٌس  –السبت 
16:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 د. حنان جرار
  0795589419خلوي: 

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

وتشغٌل الالجئٌن 
 - (األنروا) الفلسطٌنٌٌن

 الصحٌة األولٌةالرعاٌة )
 الخدمات الثانوٌة واإلحالة إلى

 (لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن
 

 ضابط االرتباط:
 مكتب الزرقاء 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 
 

معهد العناٌة بصحة األسرة 
(NHF / IFH)  

 – 8:00الخمٌس   –السبت 
16:00  

 
 ضابط االرتباط
 د. عبٌر هبارنه 

 4058 858 079خلوي : 
 
 

 خدمات الصحة النفسٌة:
 

 ( IMCالهٌئة الطبٌة الدولٌة )
 

 ضابط االرتباط:
 – 09:00الخمٌس  –األحد 

17:00  
 

 رنده حسٌن
  0795447464خلوي: 
  (05) - 3994105هاتؾ: 

خط الخدمة المناوب: 
0795785095 

 
 –منظمة ضحاٌا التعذٌب 

 الزرقاء من وحدة متنقلة لكل
 والرصٌفة

 
 ضابط االرتباط:

 أدرٌٌن كارتر
  0796803582خلوي: 

Acarter@cvtjo.org 

 
 0798501198خلوي: 
 ( 05) 3970886هاتؾ: 

rana.saleh1@hotmail.com 
 
 

 (AWOمنظمة المرأة العربٌة )
  16:00 – 09:00الخمٌس  – األحد

 
 ضابط االرتباط:
 مركز الضلٌل 
 امل عظٌمات 

 1310 766 079 خلوي : 
 

 مركز الرصٌفة 
 وفاء شواقفه 

 9966 922 079خلوي : 
 
 
 

 المساحات الصدٌمة لألطفال:
 

 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )
 اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل 

  
   15:00 – 09:00الخمٌس  –االحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 السعٌد محمود 

 
 4077 738 077خلوي: 

mohammad.alsaeed@savethechildren.org 
 
 
 

 الالجئٌن
 

 08:00الخمٌس  –األحد 
– 15:30 

: المناوب الخدمة خط
0795546383 

 
 وخالل الدوام ساعات بعد

 األسبوعٌة العطل
الخط الساخن: 

0797109194 
 

اتحاد المرأة األردنٌة 
(JWU) – عمان 

 08:30الخمٌس  –السبت 
– 17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 علٌاء حجاوي 
 ناجٌة الزعبً 
الخط الساخن: 

0798202353  
 (06) 5675729هاتؾ: 

 
 

 
 خدمات التعلٌم غٌر النظامً 

 
 (SCIمؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة )

 
   15:00 – 09:00الخمٌس  –االحد 

 
 ضابط االرتباط:

 
 محمود السعٌد 

 
 4077 738 077خلوي: 

mohammad.alsaeed@savethechildren.org 
 
 



حق لمال  ا
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الملحق التاسع عشر: 
مسارات اإلحالة لحاالت حامية الطفل

 عمان –مسار اإلحالة لحاالت حماٌة الطفل 

 : تحدٌد حاالت حماٌة الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )ةٌقوم مقدمو الخدمات العام
 حماٌة الطفل. تشمل االستجابة الفورٌة ما ٌلً:(، أو أفراد المجتمع بتحدٌد حاالت UNRWAالفلسطٌنٌٌن )

 
 توفٌر االستجابة اآلمنة التً تتسم بالرعاٌة 
 احترام السرٌة ورغبات الطفل/ممدم الرعاٌة 
 تمدٌم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  الطفل/ممدم الرعاٌةتٌسٌر عملٌة اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافمة 
  ساعة( لألطفال الناجٌن من العنف الجنسً 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاٌة الطبٌة )خالل 
 التشاور مع مدٌر حاالت حماٌة الطفل لتحدٌد المصلحة الفضلى للطفل فً الحاالت التً تشكل خطر وشٌن على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

الطفل/ممدم التوجه المباشر من لبل 
 الرعاٌة إلى مدٌر الحاالت

 

 الخطوة الثانٌة: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال فً 
 المدرسة وخارج المدرسة

العنف المبنً على النوع 
االجتماعً والموجه ضد 
األطفال بما فً ذلك العنف 
الجنسً والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبنً على النوع 

 (GBVاالجتماعً )

جمٌع حاالت حماٌة الطفل 
األخرى بما فً ذلك العنف 
ضد األطفال فً األسرة 

 والمجتمع، وعمالة األطفال

األطفال غٌر المصحوبٌن 
 والمنفصلٌن عن ذوٌهم

األطفال الذٌن هم فً نزاع مع  األطفال ذوي اإلعاقة
 القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعٌة والدعم  –األردنٌة 
لتسجٌل األطفال فً 

 المدارس
 

 س الخمٌ – األحد
08:30 – 16:00 

 
 ضابط االرتباط:

 عروبة ٌاسٌن
  0776702426خلوي: 

AYaseen@saveth
echildren.org.jo  

 
 الخط الساخن:

7220277770  
767777200  
767777000 

 
 
 

 
  الدولٌةالهٌئة الطبٌة 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد بواعنة
  0798516131خلوي: 

abawaneh@internati
onalmedicalcorps.or

g  
 

 مؤسسة نهر األردن
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 19:00  
 

 ضابط االرتباط:
 

 بشارة سامٌة
 (06) 4914999هاتف: 

s.bishara@jrf.org.jo  
 

 ساعة 24
 110خط المساعدة: 

 

 
 مؤسسة نهر األردن

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 19:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بشارة سامٌة

 (06) 4914999هاتف: 
s.bishara@jrf.org.jo  

 
 ساعة 24

  110خط المساعدة: 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

 – 08:00الخمٌس  –األحد 
15:30  

 
 : خط الخدمة المناوب

0795546383   
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

 
: الساخنخط ال

0797109194  
 

بالنسبة لحاالت عمالة 
األطفال، قم باإلبالغ عن 

أصحاب العمل المتورطٌن إلى 
وحدة عمالة األطفال فً 

 وزارة العمل
 

 
  :تتم اإلحالة بداٌة إلى

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن 

 
 الخمٌس  –األحد 

08:00 – 15:30 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات العمل وخالل 
 العطل األسبوعٌة:

الخط الساخن: 
0797109194 

 
 الخمٌس  –األحد 

08:00 – 15:30 
 

 ضابط االرتباط:
 دٌانا سلٌمان 

 715 079خلوي : 
1469 

suleiman@unhcr.org 
 
 مؤسسة نهر األردن 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 19:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بشارة سامٌة

 (06) 4914999هاتف: 
s.bishara@jrf.org.jo  

 
  – مؤسسة نور الحسٌن
خدمات إعادة التأهٌل 

 لألشخاص المعولٌن
 الخمٌس  –األحد 

09:00- 17:00 
 

  : ضابط االرتباط
 

 الصوٌلح
 دحبورهدى 

 ( 06) 5344190هاتف:
h.dahbour@ifh-

jo.org 
 

 الهاشمً
 جهاد مالح

 (06) 4908310هاتف:
j.mallah@ifh-jo.org  

 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

 الخدمات المجتمعٌة –
 

 ضابط االرتباط: 
 

 دمحمحسن 
  0799098537خلوي:  

mohammed@unhc
r.org  

 
 – هاندٌكاب انترناشٌونال

 ولصٌرة العالمٌة لخدماتا

 
إدارة اإلحالة إلى  – شمال عمان

 شرطة األحداث
 الخمٌس –السبت 

07:30 – 15:00  
 

 ساعة(: 24الخط الساخن )
5349827 (06 ) 
5336452 (06 ) 
5350859 (06 ) 

 
تموم إدارة شرطة األحداث بإعالم 

الٌونٌسٌف لغاٌات المناصرة وحشد 
 التأٌٌد

 
إلى  إحالة حاالت الالجئٌن

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
  لشؤون الالجئٌن

خط الطوارئ الخاص بحاالت 
 0796742200االحتجاز: 

 
وخالل العطل بعد ساعات الدوام 

 األسبوعٌة
 

: الساخن خط الحماٌة
0797109194 

 
تموم المفوضٌة بإحالة الالجئٌن 

لتلمً خدمات التمثٌل المانونً من 
لبل نمابة المحامٌن األردنٌٌن عند 

 الحاجة
 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30 

 ساعة )الرد اآللً  42
 0800الرقم المجانً : 

222 08  
hotline@mol.gov.jo 

 
 ضابط االرتباط:

 
 شٌرٌن الطٌب

  0797587583خلوي: 
Altaeib_shereen@h

otmail.com / 
altaeib_shereen@ya

hoo.com  
 

 
 ساعة 24

  110خط المساعدة: 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 ساعة 24

 
 ضابط االرتباط:

 مكتب شمال عمان 
 وفاء نوارة

w.nuwwara@unrwa.
org  

 
خط الحماٌة المناوب: 

0797100496 
 

 مكتب جنوب عمان 
 هٌفاء الوحٌدي

h.wheidi@unrwa.org  
 

خط الحماٌة المناوب: 
0798998890  

 التأهٌل إلعادة المدى
 والعالج الطبٌعً العالج)

 النفسٌة والخدمة الوظٌفً،
 صاشخلال( واالجتماعٌة

 أو/  و اإلعالة ذوي
 .جسدٌا المصابٌن

 
 الخمٌس  –األحد 

08:30 – 17:30  
 

 048 078خلوي: 
1016 

dvfp.intake.opamma
n@gmail.com 

 
 ضابط االرتباط:

 دٌانا سلٌمان 
 1469 715 079خلوي : 

suleiman@unhcr.org 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 ساعة 24
 

 ضابط االرتباط:
 شمال عمان مكتب 

 وفاء نوارة
w.nuwwara@unrwa.org  

 
خط الحماٌة المناوب: 

0797100496 
 

 جنوب عمان مكتب 
 هٌفاء الوحٌدي

h.wheidi@unrwa.org  
 

خط الحماٌة المناوب: 
0798998890  

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:

 المانونٌة والشرطٌةرغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات  .0
 (UNICEF) األطفال ضد الجسٌمة انتهاكات حول المعلومات لتبادل الرعاٌةممدم /  الطفل موافمة .7
 وجود مخاطر تتعلك بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .7

  الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حماٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
 ات المسلحة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو المو

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 ٌن(االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئ 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن( للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 احرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  03:37 – 76:77الخمٌس  –األحد 

 7233370363خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 77) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  7232073037خط الحماٌة الساخن: 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30 

 
 ضابط االرتباط:

 دٌانا سلٌمان 
 1469 715 079خلوي : 

suleiman@unhcr.org 
 

 الحماٌة  – الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة
 a.zaqout@unrwa.orgامانً زلوت 

 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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 ساعة )الرد اآللً  42
 0800الرقم المجانً : 

222 08  
hotline@mol.gov.jo 

 
 ضابط االرتباط:

 
 شٌرٌن الطٌب

  0797587583خلوي: 
Altaeib_shereen@h

otmail.com / 
altaeib_shereen@ya

hoo.com  
 

 
 ساعة 24

  110خط المساعدة: 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 ساعة 24

 
 ضابط االرتباط:

 مكتب شمال عمان 
 وفاء نوارة

w.nuwwara@unrwa.
org  

 
خط الحماٌة المناوب: 

0797100496 
 

 مكتب جنوب عمان 
 هٌفاء الوحٌدي

h.wheidi@unrwa.org  
 

خط الحماٌة المناوب: 
0798998890  

 التأهٌل إلعادة المدى
 والعالج الطبٌعً العالج)

 النفسٌة والخدمة الوظٌفً،
 صاشخلال( واالجتماعٌة

 أو/  و اإلعالة ذوي
 .جسدٌا المصابٌن

 
 الخمٌس  –األحد 

08:30 – 17:30  
 

 048 078خلوي: 
1016 

dvfp.intake.opamma
n@gmail.com 

 
 ضابط االرتباط:

 دٌانا سلٌمان 
 1469 715 079خلوي : 

suleiman@unhcr.org 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 ساعة 24
 

 ضابط االرتباط:
 شمال عمان مكتب 

 وفاء نوارة
w.nuwwara@unrwa.org  

 
خط الحماٌة المناوب: 

0797100496 
 

 جنوب عمان مكتب 
 هٌفاء الوحٌدي

h.wheidi@unrwa.org  
 

خط الحماٌة المناوب: 
0798998890  

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:

 المانونٌة والشرطٌةرغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات  .0
 (UNICEF) األطفال ضد الجسٌمة انتهاكات حول المعلومات لتبادل الرعاٌةممدم /  الطفل موافمة .7
 وجود مخاطر تتعلك بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .7

  الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حماٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
 ات المسلحة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو المو

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 ٌن(االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئ 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن( للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 احرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  03:37 – 76:77الخمٌس  –األحد 

 7233370363خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 77) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  7232073037خط الحماٌة الساخن: 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30 

 
 ضابط االرتباط:

 دٌانا سلٌمان 
 1469 715 079خلوي : 

suleiman@unhcr.org 
 

 الحماٌة  – الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة
 a.zaqout@unrwa.orgامانً زلوت 

 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزٌنة جدعان:  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  حصول على موافمتهم ال
 

 ساعة / سبعة أٌام فً األسبوع 77أولات الدوام: 
 300الخط الساخن: 

 ( 70) 3603236هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 صادق العمريالرائد 

familypd@accessme.com.jo 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 4149 021 079هاتف : 

jochildprotect@unicef.org  
 

 

 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعلٌم الخدمات األساسٌة األخرى الحماٌة واألمن والعدالة

 - الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
 خدمات الصحة النفسٌة 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد بواعنة
  0798516131خلوي: 

 
جمعٌة العون الصحً 

 –( JHASاألردنٌة )
الرعاٌة الصحٌة األولٌة 
 وخدمات الصحة النفسٌة

 
09:00 – 16:00 

 
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة

  (06) 5236674هاتف: 
 
 

العٌادة االستشارٌة التابعة لوزارة 
الخدمات النفسٌة  – الصحة

 االجتماعٌة
 الخمٌس –األحد 

76:77 – 03:37  
 

  7220277303خلوي: 
 

 – عٌادة الهاشمً / وزارة الصحة
 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة

76:77 – 03:37  
 

  7220277306خلوي: 
 

 – معهد العناٌة بصحة األسرة
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة، 
اإلسعافات النفسٌة األولٌة، 

ومجموعات الدعم المكٌفة للرجال 
 والفتٌان

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 المانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –األحد 
76:77 – 03:37  

 
خط الخدمة المناوب: 

7233370363  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
7232073037  

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 
الحماٌة )بما فً ذلن الحاالت  –

التً تنطوي على مخاطر 
االعتمال واالحتجاز واإلعادة 

المتحدة المفوضٌة السامٌة لألمم 
التسجٌل ودعم  – لشؤون الالجئٌن

األطفال واألسر المعرضٌن للخطر من 
خالل المواد غٌر الغذائٌة والمساعدات 

 النمدٌة
 

 األربعاء –األحد 
76:37 – 03:37  

 ( 70) 3377070: خط المعلومات
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة

: مكتب المساعدة للمفوضٌة
7233370363  

 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة

المساعدات  – الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
لالجئٌن  وخدمات التسجٌل األساسٌة

 الفلسطٌنٌٌن
 

 – األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
خط ساخن  -)التعلٌم النظامً( 

لتمدٌم لالطفال خارج المدارس و 
و  معلومات حول خدمات التعلٌمال

 فً المدارس الحماٌة 
 الخمٌس –األحد 

76:37 – 00:77  
 

 7220277770الخط الساخن: 
 

 ضابط االرتباط: 
 روان أبو شٌخة

 7223230330خلوي: 
RShaikha@savethechildren.o

rg.jo  
 

التعلٌم غٌر النظامً  – كوٌست سكوب
 والتعلٌم غٌر الرسمً

 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 



حق لمال  ا
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 خدمات الصحة النفسٌة
 المدٌنةعٌادة 

 (06) 4651772هاتف: 
  0775006025خلوي: 

 
 عٌادة أبو نصٌر

 ( 06) 5236674هاتف:
 

الرعاٌة  – الكارٌتاس
الصحٌة األولٌة واإلحالة إلى 

 الخدمات الثانوٌة
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 16:00  
 

 عٌادة الهاشمً
 ( 06) 4918601هاتف: 

4920951 (06) 
08:00 – 14:00  

 
الرعاٌة  – وزارة الصحة

الصحٌة األولٌة وخدمات 
 الصحة النفسٌة

 الخمٌس –السبت 
08:00 – 15:00  

 
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة

 مستشفى البشٌر
 ( 06) 4744430هاتف: 

 
 ضابط االرتباط:

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 16:00 

 
 إبراهٌمد. بالل طالل 

 0785063855خلوي: 
 

 مستشفى سحاب
 د. جمٌل توتنجً

 ( 06) 4020092هاتف: 
 

 الصحة النفسٌة
العٌادة االستشارٌة لوزارة 

 الصحة
  0776740519خلوي: 

 
 مركز الهاشمً

  0776740518خلوي: 
 

 اتحاد المرأة األردنٌة
 الخمٌس –السبت 

09:00 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 د. أوس شاكر

  0796125506خلوي: 
 ( 06) 5674285هاتف: 

 
 
 

 
 الخمٌس –األحد 

76:77 – 02:37  
 )الصوٌلح(
 آٌات ختاتنه

 (70) 3377037هاتف: 
 

 )الهاشمً(
 شادن أبو همور

 ( 70) 7376307هاتف: 
 

الخدمات  – اتحاد المرأة األردنٌة
النفسٌة االجتماعٌة، المساحات 

الصدٌمة لألطفال، واألنشطة الترفٌهٌة 
 والمهارات الحٌاتٌة لألسر

 الخمٌس  –السبت 
76:37 – 00:37  

 
 رتباط:ضابط اال

 ناجٌة الزعبً
 كفاح الجابر

 ( 70) 3023273هاتف: 
  7236777333خلوي: 

Najiaha.zo3by@yahoo.com  
 

توجد فً عدة موالع فً عمان )جبل 
الحسٌن، مخٌم الحسٌن، ومخٌم 

 الوحدات(
 

الخدمات  – الهالل األحمر األردنً
 النفس اجتماعٌة

 الخمٌس –السبت 
73:77 – 00:77  

 
 (70) 7376366هاتف: 
  7233337737خلوي: 

7232737733   
7233366307 

 
الخدمات  – مؤسسة نهر األردن

النفسٌة االجتماعٌة للنساء واألطفال 
من خالل مركز الملكة رانٌا لألسرة 

 والطفل
 الخمٌس –األحد 

76:77 – 00:77  
 

 ( 70) 7373730هاتف: 
  007أو خط المساعدة: 

 
الخدمات  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس –األحد 

73:77 – 02:77  
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد بواعنة

/  7236300030خلوي: 
7236320700  

 المسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(
 ساعة  24
 

  ضابط االرتباط:
 

 شمال عمان مكتب 
 وفاء نوارة

w.nuwwara@unrwa.or
g  
 

خط الحماٌة المناوب: 
0797100496 

 
 جنوب عمان مكتب 

 هٌفاء الوحٌدي
h.wheidi@unrwa.org  

 
خط الحماٌة المناوب: 

0798998890  
 

 :الطوارئ
 ضابط االرتباط:

 األعرجشٌرٌن 
araj2@unrwa.org-s.al  

 0796547220خلوي: 
 
 

 حماٌة -إدارة حماٌة األسرة 
 

  300الخط الساخن: 
 ( 70) 3603236هاتف: 

 
 – اتحاد المرأة األردنٌة

 الخدمات المانونٌة
 الخمٌس –السبت 
76:37 – 00:37  

 
 االرتباط:ضابط 

 ناجٌة زعبً
 7236777333الخط الساخن: 

 ( 70) 3023273هاتف: 
 

المأوى  – مؤسسة نهر األردن
لألطفال الناجٌن من العنف )بما 

فً ذلن الخدمات النفسٌة 
االجتماعٌة، الحماٌة، التعلٌم، 

 والخدمات الطبٌة(
 الخمٌس –األحد 

73:77 – 03:77  
 

 ( 70) 3737037هاتف: 
 007خط المساعدة: 

 
  أرض العون القانونً

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

 الخمٌس  –األحد 
07:30 – 15:00  

 
 

 شمال عمان:
 0496 710 079هاتف: 

 
 

 جنوب عمان:
 8890 899 079هاتف: 

 
مساعدات النمد  – كٌر انترناشٌونال

 الطارئة، كوبونات النمد، والمدفئات 
  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 1488 565 06هاتف : 
 

 – جمعٌة المركز اإلسالمً الخٌرٌة
المواد غٌر الغذائٌة )الغذاء 

 – 7:30الخمٌس  –السبت والمأوى(
15:30 

 ضابط االرتباط:
 

 مركز أبو هرٌرة
 خالد أبو حمدان

  0796667235خلوي: 
 

 مركز عز الدٌن المسام
 عبد الرحمن معادي

 0799317222خلوي: 
 
 

  الغذاء –برنامج األغذٌة العالمً 

 مساعدات  لسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 رباب مصلح 

 0145 730 079خلوي : 
 
 

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 
 
 

 (SCIإنقاذ الطفل الدولٌة )مؤسسة 
انشطة تحسٌن االوضاع المعٌشٌة ) 

 مساعدات مالٌة ، تدرٌب مهنً ( 
 
 
 
 

 الخمٌس –األحد 
73:77 – 02:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 رشا ابو زٌنه 
 6893 853 079خلوي : 

 
 
 

 – الهٌئة الٌسوعٌة لخدمة الالجئٌن
التعلٌم غٌر الرسمً للٌافعٌن والبالغٌن 

)اللغة االنجلٌزٌة، والفنون، 
والموسٌمى، والرٌاضة، والمهارات 

 الحٌاتٌة(، وروضة األطفال
 شرق عمان –األشرفٌة 

 
 ضابط االرتباط:

 
 تمٌم عارف

  7236203360خلوي: 
 

خدمات التعلٌم غٌر  – الكارٌتاس
وتنمٌة الرسمً، والمهارات الحٌاتٌة، 
المهارات المٌادٌة لدى الٌافعٌن 

 وتعلٌم ما لبل المدرسة والتدرٌب، 
 

خدمات التربٌة  – مٌرسً كور
 الخاصة لألشخاص ذوي اإلعالة

 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
الحماٌة )بما  – الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

فً ذلن الحاالت التً تنطوي على 
مخاطر االعتمال واالحتجاز واإلعادة 

 المسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(
 ساعة  24
 

  ضابط االرتباط:
 

 مكتب شمال عمان 
 وفاء نوارة

w.nuwwara@unrwa.org  
 

 0797100496خط الحماٌة المناوب: 
 

 مكتب جنوب عمان 
 هٌفاء الوحٌدي

h.wheidi@unrwa.org  
 

  0798998890خط الحماٌة المناوب: 
 
 

 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة )
  خدمات التعلٌم غٌر الرسمً 

  
 – 09:00الخمٌس  –االحد 

15:00   
 
 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزٌنة جدعان:  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  حصول على موافمتهم ال
 

 ساعة / سبعة أٌام فً األسبوع 77أولات الدوام: 
 300الخط الساخن: 

 ( 70) 3603236هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 صادق العمريالرائد 

familypd@accessme.com.jo 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 4149 021 079هاتف : 

jochildprotect@unicef.org  
 

 

 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعلٌم الخدمات األساسٌة األخرى الحماٌة واألمن والعدالة

 - الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
 خدمات الصحة النفسٌة 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد بواعنة
  0798516131خلوي: 

 
جمعٌة العون الصحً 

 –( JHASاألردنٌة )
الرعاٌة الصحٌة األولٌة 
 وخدمات الصحة النفسٌة

 
09:00 – 16:00 

 
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة

  (06) 5236674هاتف: 
 
 

العٌادة االستشارٌة التابعة لوزارة 
الخدمات النفسٌة  – الصحة

 االجتماعٌة
 الخمٌس –األحد 

76:77 – 03:37  
 

  7220277303خلوي: 
 

 – عٌادة الهاشمً / وزارة الصحة
 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة

76:77 – 03:37  
 

  7220277306خلوي: 
 

 – معهد العناٌة بصحة األسرة
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة، 
اإلسعافات النفسٌة األولٌة، 

ومجموعات الدعم المكٌفة للرجال 
 والفتٌان

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 المانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –األحد 
76:77 – 03:37  

 
خط الخدمة المناوب: 

7233370363  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
7232073037  

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 
الحماٌة )بما فً ذلن الحاالت  –

التً تنطوي على مخاطر 
االعتمال واالحتجاز واإلعادة 

المتحدة المفوضٌة السامٌة لألمم 
التسجٌل ودعم  – لشؤون الالجئٌن

األطفال واألسر المعرضٌن للخطر من 
خالل المواد غٌر الغذائٌة والمساعدات 

 النمدٌة
 

 األربعاء –األحد 
76:37 – 03:37  

 ( 70) 3377070: خط المعلومات
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة

: مكتب المساعدة للمفوضٌة
7233370363  

 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة

المساعدات  – الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
لالجئٌن  وخدمات التسجٌل األساسٌة

 الفلسطٌنٌٌن
 

 – األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
خط ساخن  -)التعلٌم النظامً( 

لتمدٌم لالطفال خارج المدارس و 
و  معلومات حول خدمات التعلٌمال

 فً المدارس الحماٌة 
 الخمٌس –األحد 

76:37 – 00:77  
 

 7220277770الخط الساخن: 
 

 ضابط االرتباط: 
 روان أبو شٌخة

 7223230330خلوي: 
RShaikha@savethechildren.o

rg.jo  
 

التعلٌم غٌر النظامً  – كوٌست سكوب
 والتعلٌم غٌر الرسمً

 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات إلدارة 
 ( Jadaan@unhcr.orgزٌنة جدعان:  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  حصول على موافمتهم ال
 

 ساعة / سبعة أٌام فً األسبوع 77أولات الدوام: 
 300الخط الساخن: 

 ( 70) 3603236هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 صادق العمريالرائد 

familypd@accessme.com.jo 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 4149 021 079هاتف : 

jochildprotect@unicef.org  
 

 

 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعلٌم الخدمات األساسٌة األخرى الحماٌة واألمن والعدالة

 - الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
 خدمات الصحة النفسٌة 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد بواعنة
  0798516131خلوي: 

 
جمعٌة العون الصحً 

 –( JHASاألردنٌة )
الرعاٌة الصحٌة األولٌة 
 وخدمات الصحة النفسٌة

 
09:00 – 16:00 

 
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة

  (06) 5236674هاتف: 
 
 

العٌادة االستشارٌة التابعة لوزارة 
الخدمات النفسٌة  – الصحة

 االجتماعٌة
 الخمٌس –األحد 

76:77 – 03:37  
 

  7220277303خلوي: 
 

 – عٌادة الهاشمً / وزارة الصحة
 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة

76:77 – 03:37  
 

  7220277306خلوي: 
 

 – معهد العناٌة بصحة األسرة
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة، 
اإلسعافات النفسٌة األولٌة، 

ومجموعات الدعم المكٌفة للرجال 
 والفتٌان

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 المانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –األحد 
76:77 – 03:37  

 
خط الخدمة المناوب: 

7233370363  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
7232073037  

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 
الحماٌة )بما فً ذلن الحاالت  –

التً تنطوي على مخاطر 
االعتمال واالحتجاز واإلعادة 

المتحدة المفوضٌة السامٌة لألمم 
التسجٌل ودعم  – لشؤون الالجئٌن

األطفال واألسر المعرضٌن للخطر من 
خالل المواد غٌر الغذائٌة والمساعدات 

 النمدٌة
 

 األربعاء –األحد 
76:37 – 03:37  

 ( 70) 3377070: خط المعلومات
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة

: مكتب المساعدة للمفوضٌة
7233370363  

 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة

المساعدات  – الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
لالجئٌن  وخدمات التسجٌل األساسٌة

 الفلسطٌنٌٌن
 

 – األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
خط ساخن  -)التعلٌم النظامً( 

لتمدٌم لالطفال خارج المدارس و 
و  معلومات حول خدمات التعلٌمال

 فً المدارس الحماٌة 
 الخمٌس –األحد 

76:37 – 00:77  
 

 7220277770الخط الساخن: 
 

 ضابط االرتباط: 
 روان أبو شٌخة

 7223230330خلوي: 
RShaikha@savethechildren.o

rg.jo  
 

التعلٌم غٌر النظامً  – كوٌست سكوب
 والتعلٌم غٌر الرسمً

 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 



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

211

 خدمات الصحة النفسٌة
 المدٌنةعٌادة 

 (06) 4651772هاتف: 
  0775006025خلوي: 

 
 عٌادة أبو نصٌر

 ( 06) 5236674هاتف:
 

الرعاٌة  – الكارٌتاس
الصحٌة األولٌة واإلحالة إلى 

 الخدمات الثانوٌة
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 16:00  
 

 عٌادة الهاشمً
 ( 06) 4918601هاتف: 

4920951 (06) 
08:00 – 14:00  

 
الرعاٌة  – وزارة الصحة

الصحٌة األولٌة وخدمات 
 الصحة النفسٌة

 الخمٌس –السبت 
08:00 – 15:00  

 
 الرعاٌة الصحٌة األولٌة

 مستشفى البشٌر
 ( 06) 4744430هاتف: 

 
 ضابط االرتباط:

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 16:00 

 
 إبراهٌمد. بالل طالل 

 0785063855خلوي: 
 

 مستشفى سحاب
 د. جمٌل توتنجً

 ( 06) 4020092هاتف: 
 

 الصحة النفسٌة
العٌادة االستشارٌة لوزارة 

 الصحة
  0776740519خلوي: 

 
 مركز الهاشمً

  0776740518خلوي: 
 

 اتحاد المرأة األردنٌة
 الخمٌس –السبت 

09:00 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 د. أوس شاكر

  0796125506خلوي: 
 ( 06) 5674285هاتف: 

 
 
 

 
 الخمٌس –األحد 

76:77 – 02:37  
 )الصوٌلح(
 آٌات ختاتنه

 (70) 3377037هاتف: 
 

 )الهاشمً(
 شادن أبو همور

 ( 70) 7376307هاتف: 
 

الخدمات  – اتحاد المرأة األردنٌة
النفسٌة االجتماعٌة، المساحات 

الصدٌمة لألطفال، واألنشطة الترفٌهٌة 
 والمهارات الحٌاتٌة لألسر

 الخمٌس  –السبت 
76:37 – 00:37  

 
 رتباط:ضابط اال

 ناجٌة الزعبً
 كفاح الجابر

 ( 70) 3023273هاتف: 
  7236777333خلوي: 

Najiaha.zo3by@yahoo.com  
 

توجد فً عدة موالع فً عمان )جبل 
الحسٌن، مخٌم الحسٌن، ومخٌم 

 الوحدات(
 

الخدمات  – الهالل األحمر األردنً
 النفس اجتماعٌة

 الخمٌس –السبت 
73:77 – 00:77  

 
 (70) 7376366هاتف: 
  7233337737خلوي: 

7232737733   
7233366307 

 
الخدمات  – مؤسسة نهر األردن

النفسٌة االجتماعٌة للنساء واألطفال 
من خالل مركز الملكة رانٌا لألسرة 

 والطفل
 الخمٌس –األحد 

76:77 – 00:77  
 

 ( 70) 7373730هاتف: 
  007أو خط المساعدة: 

 
الخدمات  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس –األحد 

73:77 – 02:77  
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد بواعنة

/  7236300030خلوي: 
7236320700  

 المسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(
 ساعة  24
 

  ضابط االرتباط:
 

 شمال عمان مكتب 
 وفاء نوارة

w.nuwwara@unrwa.or
g  
 

خط الحماٌة المناوب: 
0797100496 

 
 جنوب عمان مكتب 

 هٌفاء الوحٌدي
h.wheidi@unrwa.org  

 
خط الحماٌة المناوب: 

0798998890  
 

 :الطوارئ
 ضابط االرتباط:

 األعرجشٌرٌن 
araj2@unrwa.org-s.al  

 0796547220خلوي: 
 
 

 حماٌة -إدارة حماٌة األسرة 
 

  300الخط الساخن: 
 ( 70) 3603236هاتف: 

 
 – اتحاد المرأة األردنٌة

 الخدمات المانونٌة
 الخمٌس –السبت 
76:37 – 00:37  

 
 االرتباط:ضابط 

 ناجٌة زعبً
 7236777333الخط الساخن: 

 ( 70) 3023273هاتف: 
 

المأوى  – مؤسسة نهر األردن
لألطفال الناجٌن من العنف )بما 

فً ذلن الخدمات النفسٌة 
االجتماعٌة، الحماٌة، التعلٌم، 

 والخدمات الطبٌة(
 الخمٌس –األحد 

73:77 – 03:77  
 

 ( 70) 3737037هاتف: 
 007خط المساعدة: 

 
  أرض العون القانونً

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

 الخمٌس  –األحد 
07:30 – 15:00  

 
 

 شمال عمان:
 0496 710 079هاتف: 

 
 

 جنوب عمان:
 8890 899 079هاتف: 

 
مساعدات النمد  – كٌر انترناشٌونال

 الطارئة، كوبونات النمد، والمدفئات 
  16:00 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 1488 565 06هاتف : 
 

 – جمعٌة المركز اإلسالمً الخٌرٌة
المواد غٌر الغذائٌة )الغذاء 

 – 7:30الخمٌس  –السبت والمأوى(
15:30 

 ضابط االرتباط:
 

 مركز أبو هرٌرة
 خالد أبو حمدان

  0796667235خلوي: 
 

 مركز عز الدٌن المسام
 عبد الرحمن معادي

 0799317222خلوي: 
 
 

  الغذاء –برنامج األغذٌة العالمً 

 مساعدات  لسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 رباب مصلح 

 0145 730 079خلوي : 
 
 

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 
 
 

 (SCIإنقاذ الطفل الدولٌة )مؤسسة 
انشطة تحسٌن االوضاع المعٌشٌة ) 

 مساعدات مالٌة ، تدرٌب مهنً ( 
 
 
 
 

 الخمٌس –األحد 
73:77 – 02:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 رشا ابو زٌنه 
 6893 853 079خلوي : 

 
 
 

 – الهٌئة الٌسوعٌة لخدمة الالجئٌن
التعلٌم غٌر الرسمً للٌافعٌن والبالغٌن 

)اللغة االنجلٌزٌة، والفنون، 
والموسٌمى، والرٌاضة، والمهارات 

 الحٌاتٌة(، وروضة األطفال
 شرق عمان –األشرفٌة 

 
 ضابط االرتباط:

 
 تمٌم عارف

  7236203360خلوي: 
 

خدمات التعلٌم غٌر  – الكارٌتاس
وتنمٌة الرسمً، والمهارات الحٌاتٌة، 
المهارات المٌادٌة لدى الٌافعٌن 

 وتعلٌم ما لبل المدرسة والتدرٌب، 
 

خدمات التربٌة  – مٌرسً كور
 الخاصة لألشخاص ذوي اإلعالة

 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
الحماٌة )بما  – الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

فً ذلن الحاالت التً تنطوي على 
مخاطر االعتمال واالحتجاز واإلعادة 

 المسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(
 ساعة  24
 

  ضابط االرتباط:
 

 مكتب شمال عمان 
 وفاء نوارة

w.nuwwara@unrwa.org  
 

 0797100496خط الحماٌة المناوب: 
 

 مكتب جنوب عمان 
 هٌفاء الوحٌدي

h.wheidi@unrwa.org  
 

  0798998890خط الحماٌة المناوب: 
 
 

 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة )
  خدمات التعلٌم غٌر الرسمً 

  
 – 09:00الخمٌس  –االحد 

15:00   
 
 

جمعٌة المركز اإلسالمً 
الرعاٌة الصحٌة  – الخٌرٌة
 األولٌة
 الخمٌس –السبت 

07:30 – 15:30  
 

 ضابط االرتباط:
 

 خالد حمدان
 (06) 4387910هاتف: 
 0796925733خلوي: 

 
 – مؤسسة نور الحسٌن
خدمات إعادة التأهٌل 

لألشخاص ذوي اإلعالة بما 
فً ذلن العالج الطبٌعً 
وعالج النطك والتربٌة 

 الخاصة والمساعدات الطبٌة
 الخمٌس –األحد 

08:00 – 15:30  
 

 4193 534 06 هاتف:
  

 ضابط االرتباط:
 

 الصوٌلح
 د. نسرٌن بركات

  0797319450خلوي: 
jo.org-dr.nesreen@ifh 

 
 الهاشمً

 د. منى البداوي 
 8310 490 06هاتف : 
jo.org-m.badawi@ifh 

 – منظمة ضحاٌا التعذٌب
خدمات الصحة النفسٌة 

والعالج الطبٌعً؛ اإلحالة 
إلى الخدمات 

ماعٌة/إدارة الحاالت االجت
للناجٌن من صدمة الحرب 

 والتعذٌب
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط:
 

 ( 06) 5059455هاتف: 
info@cvtjo.orgor  

 masfoor@cvtjo.org 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

الخدمات  – الفلسطٌنٌٌن
الصحٌة األساسٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 الخمٌس –األحد 

07:45 – 14:00  
 
 

 
 

الخدمات النفسٌة  – كٌر انترناشٌونال
 االجتماعٌة

 الخمٌس –األحد 
76:77 – 00:77  
 (  70) 3030766هاتف: 

 – جمعٌة المركز اإلسالمً الخٌرٌة
 المساحات اآلمنة لألطفال والٌافعٌن

 الخمٌس –السبت 
72:37 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط: 

 مركز عز الدٌن المسام
 عبد الرحمن معادي

  7233302777خلوي: 
 مركز األنوار

 دمحم سلٌمان
 7233330773خلوي: 

 
منظمة انترسوس / الصندوق 

االردنً الهاشمً  
INTERSOS/JOHUD 

 4:30 – 8:30الخمٌس  – السبت
 

 الملكة زٌن الشرف للتنمٌة  معهد
 

 ضابط االرتباط:
 ثٌدوري  جورج
 9831 937 079:  خلوي

cp.jordan@intersos.org 
 
 

الدولٌة مؤسسة إنقاذ الطفل 
(SCI) 

 المجتمعٌة لحماٌة الطفل  اللجان
  

 – 09:00الخمٌس  –االحد 
15:00   

 
 ضابط االرتباط:

 
 السعٌد محمود 

 
 4077 738 077خلوي: 

mohammad.alsaeed@savet
hechildren.org 

 
 WVI فٌجٌن وورد

 15:00 – 9:00الخمٌس   –السبت 
 

 ضابط االرتباط: 
 عبد ربه 
 8540 714 077خلوي : 

 
 والء علً عبابنه 

 0736 844 077 خلوي : 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

/ سبعة أٌام فً  ساعة 77)
 (األسبوع

7222362770  
 
 
 
 

 
 ضابط االرتباط:

 سوزان البحٌصً 
 432 766 077خلوي : 

suzan.albuhaisi@savethechil
dren.org 

 
 

منظمة انترسوس / الصندوق 
االردنً الهاشمً  

INTERSOS/JOHUD 
 4:30 – 8:30الخمٌس  – السبت

 
 الملكة زٌن الشرف للتنمٌة  معهد

 
 ضابط االرتباط:

 ثٌدوري  جورج
 9831 937 079:  خلوي

cp.jordan@intersos.org 
 
 

 
 ضابط االرتباط:

 
 السعٌد دمحم 

 
 4077 738 077خلوي: 

mohammad.alsaeed@saveth
echildren.org 
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 ضابط االرتباط: 
 شمال عمان مكتب 

 وفاء نوارة
خط الحماٌة المناوب: 

0797100496 
w.nuwwara@unrwa.

org  
 

هٌفاء جنوب عمان مكتب 
 الوحٌدي

 
 

خط الحماٌة المناوب: 
0798998890  

h.wheidi@unrwa.org 
 
 
 
 

 

 

 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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 االزرق –مسار اإلحالة لحاالت حماٌة الطفل 

 

 : تحدٌد حاالت حماٌة الطفل1الخطوة 
األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )ةٌقوم مقدمو الخدمات العام

 حماٌة الطفل. تشمل االستجابة الفورٌة ما ٌلً:(، أو أفراد المجتمع بتحدٌد حاالت UNRWAالفلسطٌنٌٌن )
 

 توفٌر االستجابة اآلمنة التً تتسم بالرعاٌة 
 احترام السرٌة ورغبات الطفل/ممدم الرعاٌة 
 تمدٌم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
 مدم الرعاٌةتٌسٌر عملٌة اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافمة الطفل/م 
  ساعة( لألطفال الناجٌن من العنف الجنسً 72ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاٌة الطبٌة )خالل 
 التشاور مع مدٌر حاالت حماٌة الطفل لتحدٌد المصلحة الفضلى للطفل فً الحاالت التً تشكل خطر وشٌن على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

التوجه المباشر من لبل الطفل/ممدم 
 الرعاٌة إلى مدٌر الحاالت

 

 الخطوة الثانٌة: خدمات إدارة الحاالت
العنف ضد األطفال فً 

 المدرسة 
العنف المبنً على النوع 
االجتماعً والموجه ضد 
األطفال بما فً ذلك العنف 
الجنسً والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبنً على النوع 

 (GBVاالجتماعً )

حماٌة الطفل جمٌع حاالت 
األخرى بما فً ذلك العنف ضد 
األطفال فً األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غٌر المصحوبٌن 
 والمنفصلٌن عن ذوٌهم

األطفال الذٌن هم فً  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعٌة والدعم  –األردنٌة 
لتسجٌل األطفال فً 

 المدارس
 

 س الخمٌ – األحد
9:00 -16:00 

 
 ضابط االرتباط:

 كرٌم مكاوي
 0775464970خلوي : 

kmakkawi@saveth
echildren.org.jo 

 
 الخط الساخن:

0776702426 
080022766 
080000111 

 

 
 الهٌئة الطبٌة الدولٌة

(IMC)–  مختصة فً مجال
 الطفل والصحة النفسٌةحماٌة 

 
 اٌام فً االسبوع  7ساعة  24

 
 ضابط االرتباط:

 دمحم ابو الوي 
 0797968750خلوي: 
 0798470926هاتف 

mabulawi@internati
onalmedicalcorps.or

g 
 

 
 (IMC) الهٌئة الطبٌة الدولٌة

مجال حماٌة الطفل مختصة فً 
 والصحة النفسٌة

 
 اٌام فً االسبوع  7ساعة  24

 
 ضابط االرتباط:

 دمحم ابو الوي 
 0797968750خلوي: 
 0798470926هاتف 

mabulawi@international
medicalcorps.org 

 

 
 (IRCلجنة االغاثة الدولٌة )

االطفال غٌر المصحوبٌن 
 والمنفصلٌن عن ذوٌهم

 
 اٌام فً االسبوع 7ساعة  24

 
 077848631هاتف: 

-cm-Uasc
azraq@rescue.org 

 
 ضابط االرتباط:
 مصطفى حسان

 0775066653خلوي: 
Mustafa.hassan@rescu

e.org 
 

لمفوضٌة السامٌة لألمم تحول ل
 المتحدة لشؤون الالجئٌن 

 – 8:00الخمٌس  –االحد 
15:30 
 0795564383هاتف: 

 
بعد ساعات العمل وخالل العطل 

 األسبوعٌة:
الخط الساخن للمفوضٌة: 

0797109194 
 

 ضابط االرتباط
 منٌر معلولً

0795922836خلوي:   
maalouli@unhcr.org 

 

 
  –هاندٌكاب انترناشٌونال 

 ولصٌرة العالمٌة خدمات
 التأهٌل إلعادة المدى

 والعالج الطبٌعً العالج)
 النفسٌة والخدمة الوظٌفً،

 للشخص( واالجتماعٌة
 أو/  و اإلعالة ذوي

 .جسدٌة إصابات
 

 الخمٌس  –األحد 
9:00 – 17:00 

 
 0787925245خلوي: 

Dvfp.intake.mafraq
@gmail.com  

 

 
تحول اوال الدارة شرطة 

 االحداث
 الخمٌس –السبت 
7:30 – 15:00 

 
 ضابط االرتباط :
 ان ٌكون اختٌاري

 
شرطة االحداث تخبر 

المفوضٌة العلٌا للطفولة 
 الغراض الدعوة

 
 ضابط االرتباط:

 دانا دودٌن
خلوي : 

0798937190 
ddodeen@unicef

.org 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
هاتف : 

0795564383 
 

خط الطوارئ الخاص 
بحاالت االحتجاز: 
0796742200 

 
 
بعد ساعات الدوام   

 وخالل العطل األسبوعٌة
 

: الساخن خط الحماٌة
0797109194 

 
 ضابط االرتباط:

 منٌر معلولً
0795922836خلوي:   

maalouli@unhcr.o
rg 

الخمٌس  –االحد   
8:00 – 15:30  

 
 

تموم المفوضٌة بإحالة 
الالجئٌن لتلمً خدمات 
التمثٌل المانونً من لبل 
 نمابة المحامٌن األردنٌٌن

 
 

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:مدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات المانونٌة والشرطٌة .1
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .2
 وأمن اآلخرٌن وجود مخاطر تتعلك بسالمة .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .4

 ٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حما 
 ٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوض 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة ل

 الالجئٌن(
 األسرة( اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة 
 )االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى  الحاالت( 

 
 تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً 

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 0795546383خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 24) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  0797109194خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات إلدارة 
 انظر المعلومات باالعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافمتهم 

  
 
 

 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة
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بعد ساعات الدوام 

 وخالل العطل األسبوعٌة
 

: الساخن خط الحماٌة
0797109194 

 
 ضابط االرتباط:

 منٌر معلولً
0795922836خلوي:   

maalouli@unhcr.o
rg 

الخمٌس  –االحد   
8:00 – 15:30  

 
 

تموم المفوضٌة بإحالة 
الالجئٌن لتلمً خدمات 
التمثٌل المانونً من لبل 
 نمابة المحامٌن األردنٌٌن

 
 

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:مدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات المانونٌة والشرطٌة .1
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .2
 وأمن اآلخرٌن وجود مخاطر تتعلك بسالمة .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .4

 ٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حما 
 ٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوض 
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 تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً 

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 0795546383خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 24) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  0797109194خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org 
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 / سبعة أٌام فً األسبوع ساعة 24أولات الدوام: 
 911الخط الساخن: 

 ( 02) 7022348هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 رائد الحماٌدهالرائد 

familypd@accessme.com.jo  
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
 

 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعلٌم الخدمات األساسٌة األخرى الحماٌة واألمن والعدالة

 
 الرعاٌة الصحٌة العقلٌة

 
 الهٌئة الطبٌة الدولٌة 

(IMC)- 
 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 16:00  

 
 ضابط االرتباط:
 لؤي الحسٌنً

 0790221961خلوي : 
ihusieni@internatio
nalmedicalcorps.or

g 
 

الصحة \الصحة االولٌة 
 االنجابٌة 

الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
المفوضٌة السامٌة لالمم \

 \الالجئٌنالمتحدة لشؤون 
االمم المتحدة لصندوق 

السكان 
(

UNFPA\UNHCR\IM

 
الخدمات  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة

النفسٌة االجتماعٌة، إدارة الحاالت، 
اإلسعافات النفسٌة األولٌة، تدرٌب 

 لجان الحماٌة المجتمعٌة
 الخمٌس –األحد 
09:00 – 16:00  

 
 ضابط االرتباط:
 دمحم ابو الوي 

 0798470926هاتف: 
 0797968750خلوي: 

mabulawi@internationalme
dicalcorps.org 

 
االمم المتحدة  \مٌرسً كوربس

 للطفولة 
المساحات االمنة لالطفال والشباب، 
الرعاٌة النفسٌة االجتماعٌة ، الحماٌة 

 المجتمعٌة
 

 لخمٌسا –السبت 
9:00 – 15:00 

 
 ضابط االرتباط:

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 المانونٌة لالجئٌن

 
 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
 :ضابط  االرتباط

 منٌر معلولً
 0795922836خلوي: 
 0795546383هاتف: 

maalouli@ungcr.org 
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194  

 
 البٌت االمن\المأوى 

منظمة ارض البشر من خالل 
المفوضٌة السامٌة لالمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

 
 الخمٌس  –االحد 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
)  المتحدة لشؤون الالجئٌن

UNHCR ) 
الغذاء، المواد غٌر الغذائٌة، 

 المال للعمل ، المأوى 
 

 ضابط االرتباط:
 نٌا الٌن هتت

 0795144925خلوي: 
htetn@unhcr.org 

 
المنظمة العالمٌة للغذاء 

(WFP) 
 

 ضابط االرتباط:
 رٌان بٌتش

 0799936879خلوي: 
Ryan.beech@wfp.org 

 
االمم المتحدة للطفولة) ماء، 

صرف صحً، نظافة( 
UNICEF – WASH 

 
 ضابط االرتباط:

 احمد علً

 
 االمم المتحدة للطفولة )التعلٌم النظامً(

 
 االرتباط:ضابط 

 هند عمر
 0798718315خلوي: 

homer@unicef.org 
 

 سٌما الزبدة
 0795709574خلوي: 

Salzibdeh@unicef.org 
 

 والدعم التوعٌة  األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
 عامل/  المدارس فً األطفال لتسجٌل
 مكتب مكتب متاح ونفسانً اجتماعً
 المدرسة فً المساعدة

 ضابط االرتباط:
 كرٌم مكاوي

 0775464970خلوي: 
kmakkawi@savethechildren.org.jo 

 
 - الدولٌة االغاثة
. المدرسة سن فً لألطفال تموٌة دروس
 األمٌة ومحو التعلٌم الرسمٌة غٌر األنشطة
 لألطفال اإلنجلٌزٌة اللغة ودروس والحساب

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.12-1خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ط بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل وزارة التربٌة والتعلٌم وال ترتباألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح التعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصالتعلٌم غٌر النظامً: 

شاركون سنتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل الم النظامً أولئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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 مكتب مكتب متاح ونفسانً اجتماعً
 المدرسة فً المساعدة

 ضابط االرتباط:
 كرٌم مكاوي

 0775464970خلوي: 
kmakkawi@savethechildren.org.jo 

 
 - الدولٌة االغاثة
. المدرسة سن فً لألطفال تموٌة دروس
 األمٌة ومحو التعلٌم الرسمٌة غٌر األنشطة
 لألطفال اإلنجلٌزٌة اللغة ودروس والحساب

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.12-1خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ط بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل وزارة التربٌة والتعلٌم وال ترتباألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح التعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصالتعلٌم غٌر النظامً: 

شاركون سنتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل الم النظامً أولئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

C) 
 

 : 6عٌادة لرٌة 
اٌام فً  7ساعة  24تفتح 

 االسبوع
 : 3عٌادة لرٌة 

 الخمٌس  –االحد 
9:00 – 16:00 

 
 ضابط االرتباط:

 لٌنا حمٌدي
 0790248397: 1خلوي

 0797566310: 2خلوي 
lhamidi@internatio
nalmedicalcorps.or

g 
 
 

 – هاندٌكاب انترناشٌونال
خدمات إعادة التأهٌل 
لألشخاص المعولٌن 

والمصابٌن من األطفال 
والبالغٌن؛ توفٌر األطراف 
 الصناعٌة ومعٌنات الحركة

 
 الخمٌس  –األحد 

8:00 – 16:00 
 

 0787239624هاتف: 
Fieldco.mafraq@hi-

emergency.org 

 عبدالرزاق بنً هانً
 0776060041: خلوي

abanihani@jo.mercycops.or
g 
 

المفوضٌة السامٌة لالمم  \كٌر
 \ CAREالمتحدة لشؤون الالجئٌن )

UNHCR) 
 االنشطة النفسٌة االجتماعٌة

 الخمٌس –االحد 
9:00 – 16:00 

 
 ضابط االرتباط :

 مارتن مٌلٌوس
 0778400424خلوي: 

Marten.mylius@jo.care.org 
 

8:00 – 15:30 
 

 0795546383هاتف: 
 

بعد ساعات العمل والعطل 
 االسبوعٌة 

 الخط الساخن للمفوضٌة:
0797109194 

 
 ضابط االرتباط:

 منٌر معلولً
 0795922836خلوي:

maalouli@unhcr.org 
 

 07955504811خلوي: 
ahmali@unicef.org 

 
المفوضٌة السامٌة لالمم 
المتحدة لشؤون الالجئٌن 

)ماء، صرف صحً، 
 UNHCR – WASHنظافة(

 
 ضابط االرتباط:

 مراد الشٌشة
 0798940122خلوي: 

alshisha@unhcr.org 
 

 .سنة 18-12 سن من
 

 ضابط االرتباط:
 روزي جرٌنبرج

 0775446241خلوي: 
Rosi.greenberg@ri.org 

 
 (NRC)المنظمة النروٌجٌة لالجئٌن
 التعلٌم الغٌر نظامً لالطفال

 
 الخمٌس –السبت 
9:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 رٌم شموط
 0796487663خلوي: 

 
 التعلٌم الغٌر نظامً للشباب

 
 ضابط االرتباط :
 دٌنا عالء الدٌن 

 0798261225خلوي :
Dina.ala.ddin@nrc.no 

 
 جولٌا الزعبً

 0798965688خلوي: 
zoubi@nrc.no-Julia.al 

 
 مٌرسً كوربس

 دعم الطالب ذوي االعاقة فً المدارس
 

 ضابط االرتباط
 حازم سلمان 

 0776652004خلوي: 
hsalman@jo.mercycorps.org 

 
 

 



حق لمال  ا
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  ساٌبر سٌتً –مسار اإلحالة لحاالت حماٌة الطفل 

 : تحدٌد حاالت حماٌة الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )ةٌقوم مقدمو الخدمات العام
 حاالت حماٌة الطفل. تشمل االستجابة الفورٌة ما ٌلً:(، أو أفراد المجتمع بتحدٌد UNRWAالفلسطٌنٌٌن )

 
 توفٌر االستجابة اآلمنة التً تتسم بالرعاٌة 
 احترام السرٌة ورغبات الطفل/ممدم الرعاٌة 
 تمدٌم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
 لطفل/ممدم الرعاٌةتٌسٌر عملٌة اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافمة ا 
  ساعة( لألطفال الناجٌن من العنف الجنسً 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاٌة الطبٌة )خالل 
 التشاور مع مدٌر حاالت حماٌة الطفل لتحدٌد المصلحة الفضلى للطفل فً الحاالت التً تشكل خطر وشٌن على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

 التوجه المباشر من لبل الطفل/ممدم
 الرعاٌة إلى مدٌر الحاالت

 

 الخطوة الثانٌة: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال فً 
 المدرسة 

 

العنف المبنً على النوع 
االجتماعً والموجه ضد 
األطفال بما فً ذلك العنف 
الجنسً والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبنً على النوع 

 (GBVاالجتماعً )

حماٌة الطفل جمٌع حاالت 
األخرى بما فً ذلك العنف 
ضد األطفال فً األسرة 

 والمجتمع، وعمالة األطفال

األطفال غٌر المصحوبٌن 
 والمنفصلٌن عن ذوٌهم

األطفال الذٌن هم فً نزاع  األطفال ذوي اإلعاقة
 مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعٌة والدعم  –األردنٌة 
لتسجٌل األطفال فً 

 المدارس
 

 س الخمٌ – السبت
08:30 – 15:30 

 
 ضابط االرتباط:

 تغرٌد فرٌج
  0775464973خلوي: 

tfraij@savethechi
ldren.org.jo   

 
 الخط الساخن:

7220277770  
767777200  
767777000 

 
 المفرق
 0775464973هاتف: 

 

 
 

 
لألمم المفوضٌة السامٌة 

 المتحدة لشؤون الالجئٌن
UNHCR  

 الخمٌس -األحد 
08:00 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط:

 
 عبد النور جرادات 

 7318 895 079خلوي : 
jaradata@unhcr.org 

 
 عبد النور جرادات 

 7318 895 079خلوي : 
jaradata@unhcr.org 

 
خط الحماٌة المناوب: 

0795546383   
العطل وخالل بعد ساعات الدوام 

 األسبوعٌة
 

: الساخن خط الحماٌة
0797109194 

 
بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، 
قم باإلبالغ عن أصحاب العمل 

المتورطٌن إلى وحدة عمالة 
 األطفال فً وزارة العمل

 
ساعة )بعد ساعات العمل  24

  )الرد اآللً
 الخط الساخن 

 080022208مجانا 

 
المفوضٌة إلى  أوالا اإلحالة 

السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 UNHCRالالجئٌن 

 
 الخمٌس -األحد 

08:00 – 15:30  
 

 ضابط االرتباط: 
 عبد النور جرادات 

 7318 895 079خلوي : 
jaradata@unhcr.org 

 
 
 

المناوب:  الحماٌةخط 
0795546383  

 
بعد ساعات العمل وخالل العطل 

 األسبوعٌة:
 

الساخن: الحماٌة الخط 
0797109194 

 
 – IRC اللجنة الدولٌة لإلغاثة

 األطفال غٌر المصحوبٌن
 

 ضابط االرتباط: 
 جرارلبنى 

 0775077793خلوي: 
Lubna.jarrar@rescue.

org  
 

 سٌتنور علً

 
 – هاندٌكاب انترناشٌونال

HI  المدى لصٌرةالخدمات 
 عالمٌا  التأهٌل إلعادة

 والعالج الطبٌعً العالج)
 النفسٌة والخدمة الوظٌفً،

 للشخص( واالجتماعٌة
 أو/  و اإلعالة ذوي

 البدنٌة اإلصابة
 

 الخمٌس –األحد 
09:30 – 17:00  

 
  0787275399خلوي: 

Dvfp.intake.irbid@
gmail.com  

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن 

UNHCR 
 

 ٌومان فً األسبوع
08:00 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط: 

 اسراء مساعده 
 720 079 خلوي : 
7389 

 
  
 

مكتب المساعدة للمفوضٌة: 
5502141 (06) 

 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

UNHCR  
 

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:30 

 
 عبد النور جرادات 

 895 079خلوي : 
7318 

jaradata@unhcr.org 
 
 

خط الطوارئ الخاص بحاالت 
 0796742200االحتجاز: 

 
وخالل بعد ساعات الدوام 
 العطل األسبوعٌة

 
: الساخن خط الحماٌة

0797109194 
 

تموم المفوضٌة بإحالة 
الالجئٌن لتلمً خدمات التمثٌل 

المانونً من لبل نمابة 
 المحامٌن األردنٌٌن 

  
األمم المتحدة لغوث  وكالة

وتشغٌل الالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 ساعة 24
 

 ضابط االرتباط:
hotline@mol.gov.jo 

 
 

 IMCالهٌٌئة الطبٌة الدولٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 

 زٌنة ابو جبارة 
 4030 022 079خلوي: 

 
 مصطفى ابو سردانه 

 1956 022 079خلوي : 
 

 554 079خط الخدمة : 
6383 

 

 
 

 0776662200خلوي: 
SitNour.Ali@rescue.or

g  
 

األطفال  – مؤسسة نور الحسٌن
  المنفصلٌن عن ذوٌهم

 
 ضابط االرتباط:
 شروق الهزاٌمه 

077 216 2711 
 
 

 IMCالهٌٌئة الطبٌة الدولٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 

 زٌنة ابو جبارة 
 4030 022 079خلوي: 

 
 مصطفى ابو سردانه 

 1956 022 079خلوي : 
 

 554 079خط الخدمة : 
6383 

  

 رٌاض المنسً 
  8680 540 06هاتف : 

r.mansi@unrwa.org 
 
   

 
 

 

 إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:قم باإلحالة مدراء الحاالت 
 رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات المانونٌة والشرطٌة .0
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .7
 وجود مخاطر تتعلك بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة:ألن اإلحالة  .7

 ٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حما 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة ل

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
  ًواإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(االستغالل الجنس 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى  الحاالت( 

 
 ت للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائماا على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءا

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  03:37 – 76:77الخمٌس  –األحد 

 jaradata@unhcr.org   7318 895 079عبد النور جرادات خلوي: 
   
 

 7233370363المناوب:  الحماٌةخط 
 

  األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
  7232073037خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع ممدمو الرعاٌةبإمكان األطفال / حاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات إلدارة 

 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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hotline@mol.gov.jo 
 
 

 IMCالهٌٌئة الطبٌة الدولٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 

 زٌنة ابو جبارة 
 4030 022 079خلوي: 

 
 مصطفى ابو سردانه 

 1956 022 079خلوي : 
 

 554 079خط الخدمة : 
6383 

 

 
 

 0776662200خلوي: 
SitNour.Ali@rescue.or

g  
 

األطفال  – مؤسسة نور الحسٌن
  المنفصلٌن عن ذوٌهم

 
 ضابط االرتباط:
 شروق الهزاٌمه 

077 216 2711 
 
 

 IMCالهٌٌئة الطبٌة الدولٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 

 زٌنة ابو جبارة 
 4030 022 079خلوي: 

 
 مصطفى ابو سردانه 

 1956 022 079خلوي : 
 

 554 079خط الخدمة : 
6383 

  

 رٌاض المنسً 
  8680 540 06هاتف : 

r.mansi@unrwa.org 
 
   

 
 

 

 إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:قم باإلحالة مدراء الحاالت 
 رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات المانونٌة والشرطٌة .0
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .7
 وجود مخاطر تتعلك بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة:ألن اإلحالة  .7

 ٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حما 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة ل

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
  ًواإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(االستغالل الجنس 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى  الحاالت( 

 
 ت للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائماا على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءا

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  03:37 – 76:77الخمٌس  –األحد 

 jaradata@unhcr.org   7318 895 079عبد النور جرادات خلوي: 
   
 

 7233370363المناوب:  الحماٌةخط 
 

  األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
  7232073037خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع ممدمو الرعاٌةبإمكان األطفال / حاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات إلدارة 

 

 ( Jadaan@unhcr.orgزٌنة جدعان:  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافمتهم 
 

 ساعة  77أولات الدوام: 
 300الخط الساخن: 

  familypd@accessme.com.jo( 77) 0733300: هاتف: فرع الرمثا
 
 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   سٌفونٌٌال

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 4149 021 079هاتف : 

jochildprotect@unicef.org 
 

 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛متل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 

 

 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 
 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

الحماٌة واألمن 
 والعدالة

الخدمات األساسٌة 
 األخرى

 1التعلٌم

جمعٌة العون الصحً األردنٌة 
(JHAS ) 

 الخمٌس –السبت 
09:00 – 16:00 

 
 ضابط االرتباط:

 فضٌة عٌاد
  0788550625خلوي: 

 
 د. عال الطٌباوي

 0775006027خلوي: 
pc@jordanhealthaid.org  

 
فرٌق وزارة الصحة المتنقل / 

 التطعٌم – الٌونٌسٌف
 

 ضابط االرتباط:
 دمحم أمٌري
  0799493683خلوي: 

 
 بثٌنة الخطٌب

 0799060498خلوي: 
 

خدمات  – انترناشٌونالهاندٌكاب 
إعادة التأهٌل لألشخاص المعولٌن 

 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة )
 

 مراكزالطفل و االسرة 
 

  اللجان المجتمعٌة لحماٌة الطفل
 

 – 09:00الخمٌس  –السبت 
15:00 

 
 ضابط االرتباط:
 االء الفٌضً 

  5969 547 077 خلوي : 
alaa.faidi@savethechildren.org 

 
 
 

 IFH –معهد العناٌة بصحة األسرة 
/NHF  المساحات الصدٌمة لألطفال

 للٌافعٌنوالمساحات الصدٌمة 
 الخمٌس –األحد 
73:77 – 03:77  

 
 ضابط االرتباط:

 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

UNHCR–  الحماٌة
والتسجٌل والخدمات 

 المانونٌة لالجئٌن
 الخمٌس  –األحد 
76:77 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:
 فارس الطلٌب 

 603 079 خلوي : 
1297 

altalib@unhcr.org 
 
 
 

المناوب:  الحماٌةخط 
7233370363  

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعٌة
الخط الساخن للمفوضٌة: 

7232073037  
 

األمم المتحدة  وكالة

المفوضٌة السامٌة 
لألمم المتحدة لشؤون 

 –UNHCR الالجئٌن
التسجٌل ودعم األطفال 

واألسر المعرضٌن 
للخطر من خالل المواد 

غٌر الغذائٌة 
 والمساعدات النمدٌة

 
 األربعاء –األحد 
76:77 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:

 حسام مٌاس 
 033 079خلوي : 

7163 
mayas@unhcr.org 

 
 خط المعلومات

 3377070للمفوضٌة: 
(70) 
 

بعد ساعات الدوام 
وخالل العطل 

 األسبوعٌة

  األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
خط ساخن لالطفال  -)التعلٌم النظامً( 

خارج المدارس و لتمدٌم المعلومات 
 حول خدمات التعلٌم فً المدارس

 الخمٌس –السبت 
76:37 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:

 تغرٌد فرٌج 
  7223707323خلوي: 

tfraij@savethechildren.org.jo  
 

 الخط الساخن: 
7220277770  
767777200 
767777000 

 
 المفرق
 7223707323هاتف: 

 
 

 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة )
 التعلٌم غٌر الرسمً 

 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل وزارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، التعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

عند استكمال سنتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون  ئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن.النظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.
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09:00 – 16:00 

 
 ضابط االرتباط:
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 ضابط االرتباط:
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7232073037  
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المفوضٌة السامٌة 
لألمم المتحدة لشؤون 

 –UNHCR الالجئٌن
التسجٌل ودعم األطفال 

واألسر المعرضٌن 
للخطر من خالل المواد 

غٌر الغذائٌة 
 والمساعدات النمدٌة
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7163 
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الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
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 التطعٌم – الٌونٌسٌف
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 دمحم أمٌري
  0799493683خلوي: 

 
 بثٌنة الخطٌب

 0799060498خلوي: 
 

خدمات  – انترناشٌونالهاندٌكاب 
إعادة التأهٌل لألشخاص المعولٌن 

 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة )
 

 مراكزالطفل و االسرة 
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 IFH –معهد العناٌة بصحة األسرة 
/NHF  المساحات الصدٌمة لألطفال
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والمصابٌن من األطفال والبالغٌن، 
واألطراف الصناعٌة، والمماوٌم، 

 ومعٌنات الحركة
 

  7262723333خلوي: 
Dvfp.intake.irbid@gmail.com  

 بالل زواتٌن
 7266636226خلوي: 

 
المجموعات  – هاندٌكاب انترناشٌونال

النفسٌة االجتماعٌة لألطفال 
 المعولٌن/المصابٌن وأسرهم

 
  7262723333خلوي: 

Dvfp.intake.irbid@gmail.com  
 

لغوث وتشغٌل الالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 ساعة 77
 

 ضابط االرتباط:
 رٌاض المنسً 

  8680 540 06هاتف : 
r.mansi@unrwa.org 

 
   

 
  أرض العون القانونً

 الخمٌس –األحد 
73:77 – 06:77  

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

 ساعة( 77)
7222362770  

 
 

خط الحماٌة المناوب: 
7233370363 

 
برنامج األغذٌة العالمً 

  الغذاء –

 مساعدات  لسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 

 – 09:00الخمٌس  –السبت 
15:00 

 
توصٌل االطفال فً سن الدراسة الى 

 المدارس الحكومٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 االء الفٌضً 

  5969 547 077 خلوي : 
alaa.faidi@savethechildren.org 

 

 

 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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  المخٌم االماراتً األردنً   –مسار اإلحالة لحاالت حماٌة الطفل 

 : تحدٌد حاالت حماٌة الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )ةٌقوم مقدمو الخدمات العام
 المجتمع بتحدٌد حاالت حماٌة الطفل. تشمل االستجابة الفورٌة ما ٌلً:(، أو أفراد UNRWAالفلسطٌنٌٌن )

 
 توفٌر االستجابة اآلمنة التً تتسم بالرعاٌة 
 احترام السرٌة ورغبات الطفل/ممدم الرعاٌة 
 تمدٌم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
 ه( عند موافمة الطفل/ممدم الرعاٌةتٌسٌر عملٌة اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدنا 
  ساعة( لألطفال الناجٌن من العنف الجنسً 77ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاٌة الطبٌة )خالل 
 التشاور مع مدٌر حاالت حماٌة الطفل لتحدٌد المصلحة الفضلى للطفل فً الحاالت التً تشكل خطر وشٌن على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

لبل الطفل/ممدم  التوجه المباشر من
 الرعاٌة إلى مدٌر الحاالت

 

 الخطوة الثانٌة: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال فً 
 المدرسة 

 

العنف المبنً على النوع 
االجتماعً والموجه ضد 
األطفال بما فً ذلك العنف 
الجنسً والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبنً على النوع 

 (GBVاالجتماعً )

جمٌع حاالت حماٌة الطفل 
األخرى بما فً ذلك العنف 
ضد األطفال فً األسرة 

 والمجتمع، وعمالة األطفال

األطفال غٌر المصحوبٌن 
 والمنفصلٌن عن ذوٌهم

األطفال الذٌن هم فً نزاع  األطفال ذوي اإلعاقة
 مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

 األردنٌة 
 

 ضابط االرتباط:
 رشا الزٌن 

 كرٌم مكاوي
 574 077 خلوي : 
4015 

  
 
 

 TdHأرض البشر  منظمة

 )االطفال خارج المدارس ( 
 

 الخمٌس  –االحد 
9:00 -  17:00 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مهند العكش 

  842 079خلوي : 
6245 

 
 بدٌل 

 علً عبابنه 
 684 079خلوي : 
0903 

Ali.ababneh@tdh.ch 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

UNHCR 
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

UNHCR  
 

 الخمٌس -األحد 
08:00 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط:

 
 منال هاشم 

 6383 554 079 خلوي : 
hashem@unhcr.org 

 
الخط  المناوب: 

0795546383 
 

وخالل بعد ساعات الدوام 
 العطل األسبوعٌة

 
: الساخن خط الحماٌة

0797109194 
 
 

 
 TdHأرض البشر  منظمة

 )االطفال خارج المدارس ( 
 

 الخمٌس  –االحد 
9:00 -  17:00 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مهند العكش 

  6245 842 079خلوي : 
 

 لجٌن العجلونً 
 6245 842 079خلوي : 

 
 بدٌل 

 علً عبابنه 
 0903 684 079خلوي : 

Ali.ababneh@tdh.ch 
 
 
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

UNHCR  
 

 ضابط االرتباط:
 

 منال هاشم 
 6383 554 079 خلوي : 

hashem@unhcr.org 
 

 
المفوضٌة إلى  أوالا اإلحالة 

السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 UNHCRالالجئٌن 

 
 الخمٌس -األحد 

08:00 – 15:30  
 

 ضابط االرتباط: 
 

 منال هاشم 
 6383 554 079 خلوي : 

hashem@unhcr.org 
 
 
 
 
 

  الخدمة   خط
0795546383  

 
بعد ساعات العمل وخالل العطل 

 األسبوعٌة:
 

الساخن: الحماٌة الخط 
0797109194 

  
  

 
 اإلحالة إلى

  TdHمنظمة أرض البشر 

 
 الخمٌس  –االحد 
9:00 -  17:00 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مهند العكش 

  842 079خلوي : 
6245 

 
 بدٌل 

 علً عبابنه 
 684 079خلوي : 
0903 

Ali.ababneh@tdh.ch 
 
 

 الطوارئ 
الهالل االحمر االماراتً 

(UAE RC) 
 

 الخمٌس –االحد 
10:00 – 16:00 

 
 ضابط االرتباط: 

 عبد هللا ابو حامد 
 685 079خلوي : 
9861 

 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

UNHCR  
 

 ضابط االرتباط:
 

 منال هاشم 
 6383 554 079 خلوي : 

hashem@unhcr.org 
 

خط الطوارئ الخاص بحاالت 
 0796742200االحتجاز: 

 
 

تموم المفوضٌة بإحالة 
الالجئٌن لتلمً خدمات التمثٌل 

المانونً من لبل نمابة 
 المحامٌن األردنٌٌن 

  
 

تموم إدارة شرطة األحداث 
بإعالم الٌونٌسٌف بالحاالت 

 المناصرة لغاٌات
 الٌونٌسٌف 

 
 ضابط االرتباط:

 دانا دودٌن
 7190 893 079خلوي : 

ddodeen@unicef.org 
 
 
 
 
  

 ضابط االرتباط:
 

 باترٌن منصور 
 983 079خلوي : 
6321 

Mansour@unhcr.or 
g 
 

 منال هاشم 
 554 079 خلوي : 
6383 

hashem@unhcr.org 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:مدراء الحاالت 

 والخدمات المانونٌة والشرطٌة رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة .1
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .7
 وجود مخاطر تتعلك بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .4

  خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حماٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
  أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 الالجئٌن( االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى  الحاالت( 

 
 احرص دائماا على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

  17:00 – 9:00االربعاء  –السبت 
 

  االرتباط ضابط

 hashem@unhcr.org  079 873 8160منال هاشم : 
 maalouli@unhcr.org;  592 2836 907منٌر معلولً : 

 
 الخمٌس -األحد 

08:00 – 15:30  
  

 3795546383المناوب:  الحماٌةخط 
  بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة

  3797139194خط الحماٌة الساخن: 
 

التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 
لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات إلدارة 

 ( Jadaan@unhcr.orgزٌنة جدعان:  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافمتهم 
 

 ساعة  74أولات الدوام: 
 911الخط الساخن: 

  familypd@accessme.com.jo( 73) 6735511: هاتف: فرع الرمثا
 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   سٌفونٌٌال

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 4149 021 079هاتف : 

jochildprotect@unicef.org 

 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



حق لمال  ا
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 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛متل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 

 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
الخدمات النفسٌة  الرعاٌة الصحٌة

االجتماعٌة لحاالت حماٌة 
 الطفل / إدارة الحاالت

الحماٌة واألمن 
 والعدالة

الخدمات 
األساسٌة 
 األخرى

 1التعلٌم

 UAEالهالل االحمر االماراتً) 
RC)  الطوارئ 

 
 - 09:00الخمٌس  –السبت 
17:00 

 
 ضابط االرتباط

 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمد 
 0790769242خلوي : 

 
 UAEالهالل االحمر االماراتً) 

RC)  خدمات صحٌة اولٌة 
 

 - 09:00الخمٌس  –السبت 
17:00 

 
 االرتباطضابط 

 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمد 
 0790769242خلوي : 

 
 UAEالهالل االحمر االماراتً) 

RC)  مستشفى المفرق 
 خدمات صحٌة ثانوٌة 

 
 - 09:00الخمٌس  –السبت 
17:00 

 
 ضابط االرتباط

 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 

 TdHأرض البشر  منظمة

نشاطات نفسٌة مجتمعٌة و اماكن 
 صدٌمة لالطفال و الٌافعٌن 

 
 الخمٌس  –االحد 
9:00 -  17:00 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مهند العكش 

  6245 842 079خلوي : 
 

 بدٌل 
 علً عبابنه 

 0903 684 079خلوي : 
Ali.ababneh@tdh.ch 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة 

(SCI) 
 

 مراكزالطفل و االسرة 
 

اللجان المجتمعٌة لحماٌة 
  الطفل

 
 – 09:00الخمٌس  –السبت 
15:00 

 
 ضابط االرتباط:
 االء الفٌضً 

  5969 547 077 خلوي : 
alaa.faidi@savethechild

ren.org 
 
 
 
 
 
 

المفوضٌة السامٌة 
لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن
UNHCR–  الحماٌة
والتسجٌل 

والخدمات المانونٌة 
 لالجئٌن
 الخمٌس  –األحد 
38:33 – 15:33  

 
 ضابط االرتباط:

 منال هاشم 
 079 خلوي : 

554 6383 
hashem@unhc

r.org 
 
 
 
 
 

 الحماٌةخط 
المناوب: 

3795546383  
 

بعد ساعات الدوام 
وخالل العطل 

 األسبوعٌة
الخط الساخن 
للمفوضٌة: 

3797139194  
  
 
 

الهالل االحمر 
االماراتً) 

UAE RC) 
الغذاء ، 

المساعدات غٌر 
الغذائٌة ، نمد 
 ممابل العمل 

 
 –السبت 

الخمٌس 
09:00 - 
17:00 

 
 ضابط االرتباط

عبد هللا ابو 
 حامد 

 079خلوي : 
685 9861 

 
 
 

المجلس النروٌجً 
 (NRC)للالجئٌن

 
 التعلٌم الغٌر نظامً لالطفال 

 
 – 9:00الخمٌس :  –السبت 
17:00 

 
 ضابط االرتباط 

 رٌم شموط
 0796487663خلوي: 

 
 

 التعلٌم الغٌر نظامً للشباب
 

 ضابط االرتباط
 دٌنا عالء الدٌن

 0798261225خلوي : 
Dina.ala.ddin@nrc.no 

 
 ناموسربى ابو 
 0790223740خلوي: 

Ruba.namous@nrc.no 
 

 مؤسسة انقاذ الطفل 
االطفال خارج \التعلٌم النظامً

 المدرسة
 
 – 9:00الخمٌس :  –لسبت ا

17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 رشا الزٌن

 كرٌم مكاوي
kmakkawi@savethechildr

en.org.jo 
 0775744015خلوي: 

 
                                                           

 التعرٌفات: 1
 (.17-1خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:

زارة التربٌة والتعلٌم وال ترتبط األنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 
 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.

حاق بالتعلٌم غٌر عتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالب المؤهلٌن لاللتخدمات التعلٌم المالتعلٌم غٌر النظامً: 
عند استكمال سنتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون النظامً أولئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. 

 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.
 
 
 
 

 
 ضابط االرتباط:

 
 باترٌن منصور 

 983 079خلوي : 
6321 

Mansour@unhcr.or 
g 
 

 منال هاشم 
 554 079 خلوي : 
6383 

hashem@unhcr.org 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:مدراء الحاالت 

 والخدمات المانونٌة والشرطٌة رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة .1
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .7
 وجود مخاطر تتعلك بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .4

  خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حماٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
  أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 الالجئٌن( االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى  الحاالت( 

 
 احرص دائماا على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

  17:00 – 9:00االربعاء  –السبت 
 

  االرتباط ضابط

 hashem@unhcr.org  079 873 8160منال هاشم : 
 maalouli@unhcr.org;  592 2836 907منٌر معلولً : 

 
 الخمٌس -األحد 

08:00 – 15:30  
  

 3795546383المناوب:  الحماٌةخط 
  بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة

  3797139194خط الحماٌة الساخن: 
 

التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 
لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات إلدارة 

 ( Jadaan@unhcr.orgزٌنة جدعان:  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافمتهم 
 

 ساعة  74أولات الدوام: 
 911الخط الساخن: 

  familypd@accessme.com.jo( 73) 6735511: هاتف: فرع الرمثا
 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   سٌفونٌٌال

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 4149 021 079هاتف : 

jochildprotect@unicef.org 

 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛متل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 

 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
الخدمات النفسٌة  الرعاٌة الصحٌة

االجتماعٌة لحاالت حماٌة 
 الطفل / إدارة الحاالت

الحماٌة واألمن 
 والعدالة

الخدمات 
األساسٌة 
 األخرى

 1التعلٌم

 UAEالهالل االحمر االماراتً) 
RC)  الطوارئ 

 
 - 09:00الخمٌس  –السبت 
17:00 

 
 ضابط االرتباط

 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمد 
 0790769242خلوي : 

 
 UAEالهالل االحمر االماراتً) 

RC)  خدمات صحٌة اولٌة 
 

 - 09:00الخمٌس  –السبت 
17:00 

 
 االرتباطضابط 

 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمد 
 0790769242خلوي : 

 
 UAEالهالل االحمر االماراتً) 

RC)  مستشفى المفرق 
 خدمات صحٌة ثانوٌة 

 
 - 09:00الخمٌس  –السبت 
17:00 

 
 ضابط االرتباط

 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 

 TdHأرض البشر  منظمة

نشاطات نفسٌة مجتمعٌة و اماكن 
 صدٌمة لالطفال و الٌافعٌن 

 
 الخمٌس  –االحد 
9:00 -  17:00 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مهند العكش 

  6245 842 079خلوي : 
 

 بدٌل 
 علً عبابنه 

 0903 684 079خلوي : 
Ali.ababneh@tdh.ch 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة 

(SCI) 
 

 مراكزالطفل و االسرة 
 

اللجان المجتمعٌة لحماٌة 
  الطفل

 
 – 09:00الخمٌس  –السبت 
15:00 

 
 ضابط االرتباط:
 االء الفٌضً 

  5969 547 077 خلوي : 
alaa.faidi@savethechild

ren.org 
 
 
 
 
 
 

المفوضٌة السامٌة 
لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن
UNHCR–  الحماٌة
والتسجٌل 

والخدمات المانونٌة 
 لالجئٌن
 الخمٌس  –األحد 
38:33 – 15:33  

 
 ضابط االرتباط:

 منال هاشم 
 079 خلوي : 

554 6383 
hashem@unhc

r.org 
 
 
 
 
 

 الحماٌةخط 
المناوب: 

3795546383  
 

بعد ساعات الدوام 
وخالل العطل 

 األسبوعٌة
الخط الساخن 
للمفوضٌة: 

3797139194  
  
 
 

الهالل االحمر 
االماراتً) 

UAE RC) 
الغذاء ، 

المساعدات غٌر 
الغذائٌة ، نمد 
 ممابل العمل 

 
 –السبت 

الخمٌس 
09:00 - 
17:00 

 
 ضابط االرتباط

عبد هللا ابو 
 حامد 

 079خلوي : 
685 9861 

 
 
 

المجلس النروٌجً 
 (NRC)للالجئٌن

 
 التعلٌم الغٌر نظامً لالطفال 

 
 – 9:00الخمٌس :  –السبت 
17:00 

 
 ضابط االرتباط 

 رٌم شموط
 0796487663خلوي: 

 
 

 التعلٌم الغٌر نظامً للشباب
 

 ضابط االرتباط
 دٌنا عالء الدٌن

 0798261225خلوي : 
Dina.ala.ddin@nrc.no 

 
 ناموسربى ابو 
 0790223740خلوي: 

Ruba.namous@nrc.no 
 

 مؤسسة انقاذ الطفل 
االطفال خارج \التعلٌم النظامً

 المدرسة
 
 – 9:00الخمٌس :  –لسبت ا

17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 رشا الزٌن

 كرٌم مكاوي
kmakkawi@savethechildr

en.org.jo 
 0775744015خلوي: 

 
                                                           

 التعرٌفات: 1
 (.17-1خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:

زارة التربٌة والتعلٌم وال ترتبط األنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 
 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.

حاق بالتعلٌم غٌر عتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالب المؤهلٌن لاللتخدمات التعلٌم المالتعلٌم غٌر النظامً: 
عند استكمال سنتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون النظامً أولئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. 

 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.
 
 
 
 

 
 د. حمد 
 0790769242خلوي : 

 
 الهٌئة الطبٌة الدولٌة 

 نفسٌةصحة 
  

 8774 021 079خط الخدمة : 
 
 
 

 االربعاء  –االثنٌن 
 

 ضابط االرتباط:
 

 ضحى العساف 
 8774 021 079 خلوي : 

dalassaf@internationalme
dicalcorp.org 

 
 

 UAEالهالل االحمر االماراتً) 
RC)  الصحة االنجابٌة 

 
 - 09:00الخمٌس  –السبت 

17:00 
 

 ضابط االرتباط
 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمد 
 0790769242خلوي : 

 
  

 
 –معهد العناٌة بصحة األسرة 

IFH /NHF  المساحات
الصدٌمة لألطفال والمساحات 

 الصدٌمة للٌافعٌن
 الخمٌس –األحد 
39:33 – 15:33  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بالل زواتٌن

 3788898778خلوي: 
 

 – هاندٌكاب انترناشٌونال
المجموعات النفسٌة االجتماعٌة 

لألطفال المعولٌن/المصابٌن 
 وأسرهم

 
  3787775399خلوي: 

Dvfp.intake.irbid@gmai
l.com  

 

المفوضٌة السامٌة للطفولة 
(UNICEF) 
 

 ضابط االرتباط:
 ربى ممبل

 0799501306خلوي: 
rmukbel@unicef.org 

 
 
 

  األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
ساخن خط  -)التعلٌم النظامً( 

لالطفال خارج المدارس و لتمدٌم 
المعلومات حول خدمات التعلٌم فً 

 المدارس
 الخمٌس –السبت 
38:33 – 15:33  

 
 ضابط االرتباط:

 تغرٌد فرٌج 
  3775464973خلوي: 

tfraij@savethechildren.org.jo  
 

 الخط الساخن: 
3776737476  
383377766 
383333111 

 
 المفرق
 3775464973هاتف: 

 
 

 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة )
 التعلٌم غٌر الرسمً 

 
 – 09:00الخمٌس  –السبت 

15:00 
 

توصٌل االطفال فً سن الدراسة الى 
 المدارس الحكومٌة 

 
 ضابط االرتباط:

 االء الفٌضً 
  5969 547 077 خلوي : 

alaa.faidi@savethechildren.org 
 
 

 

 



حق لمال  ا
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 د. حمد 
 0790769242خلوي : 

 
 الهٌئة الطبٌة الدولٌة 

 نفسٌةصحة 
  

 8774 021 079خط الخدمة : 
 
 
 

 االربعاء  –االثنٌن 
 

 ضابط االرتباط:
 

 ضحى العساف 
 8774 021 079 خلوي : 

dalassaf@internationalme
dicalcorp.org 

 
 

 UAEالهالل االحمر االماراتً) 
RC)  الصحة االنجابٌة 

 
 - 09:00الخمٌس  –السبت 

17:00 
 

 ضابط االرتباط
 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمد 
 0790769242خلوي : 

 
  

 
 –معهد العناٌة بصحة األسرة 

IFH /NHF  المساحات
الصدٌمة لألطفال والمساحات 

 الصدٌمة للٌافعٌن
 الخمٌس –األحد 
39:33 – 15:33  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بالل زواتٌن

 3788898778خلوي: 
 

 – هاندٌكاب انترناشٌونال
المجموعات النفسٌة االجتماعٌة 

لألطفال المعولٌن/المصابٌن 
 وأسرهم

 
  3787775399خلوي: 

Dvfp.intake.irbid@gmai
l.com  

 

المفوضٌة السامٌة للطفولة 
(UNICEF) 
 

 ضابط االرتباط:
 ربى ممبل

 0799501306خلوي: 
rmukbel@unicef.org 

 
 
 

  األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
ساخن خط  -)التعلٌم النظامً( 

لالطفال خارج المدارس و لتمدٌم 
المعلومات حول خدمات التعلٌم فً 

 المدارس
 الخمٌس –السبت 
38:33 – 15:33  

 
 ضابط االرتباط:

 تغرٌد فرٌج 
  3775464973خلوي: 

tfraij@savethechildren.org.jo  
 

 الخط الساخن: 
3776737476  
383377766 
383333111 

 
 المفرق
 3775464973هاتف: 

 
 

 (SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة )
 التعلٌم غٌر الرسمً 

 
 – 09:00الخمٌس  –السبت 

15:00 
 

توصٌل االطفال فً سن الدراسة الى 
 المدارس الحكومٌة 

 
 ضابط االرتباط:

 االء الفٌضً 
  5969 547 077 خلوي : 

alaa.faidi@savethechildren.org 
 
 

 

 

 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛متل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 

 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
الخدمات النفسٌة  الرعاٌة الصحٌة

االجتماعٌة لحاالت حماٌة 
 الطفل / إدارة الحاالت

الحماٌة واألمن 
 والعدالة

الخدمات 
األساسٌة 
 األخرى

 1التعلٌم

 UAEالهالل االحمر االماراتً) 
RC)  الطوارئ 

 
 - 09:00الخمٌس  –السبت 
17:00 

 
 ضابط االرتباط

 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمد 
 0790769242خلوي : 

 
 UAEالهالل االحمر االماراتً) 

RC)  خدمات صحٌة اولٌة 
 

 - 09:00الخمٌس  –السبت 
17:00 

 
 االرتباطضابط 

 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 د. حمد 
 0790769242خلوي : 

 
 UAEالهالل االحمر االماراتً) 

RC)  مستشفى المفرق 
 خدمات صحٌة ثانوٌة 

 
 - 09:00الخمٌس  –السبت 
17:00 

 
 ضابط االرتباط

 د. سٌف 
 0798646274خلوي : 

 
 

 TdHأرض البشر  منظمة

نشاطات نفسٌة مجتمعٌة و اماكن 
 صدٌمة لالطفال و الٌافعٌن 

 
 الخمٌس  –االحد 
9:00 -  17:00 

 
 ضابط االرتباط:

 
 مهند العكش 

  6245 842 079خلوي : 
 

 بدٌل 
 علً عبابنه 

 0903 684 079خلوي : 
Ali.ababneh@tdh.ch 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة 

(SCI) 
 

 مراكزالطفل و االسرة 
 

اللجان المجتمعٌة لحماٌة 
  الطفل

 
 – 09:00الخمٌس  –السبت 
15:00 

 
 ضابط االرتباط:
 االء الفٌضً 

  5969 547 077 خلوي : 
alaa.faidi@savethechild

ren.org 
 
 
 
 
 
 

المفوضٌة السامٌة 
لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن
UNHCR–  الحماٌة
والتسجٌل 

والخدمات المانونٌة 
 لالجئٌن
 الخمٌس  –األحد 
38:33 – 15:33  

 
 ضابط االرتباط:

 منال هاشم 
 079 خلوي : 

554 6383 
hashem@unhc

r.org 
 
 
 
 
 

 الحماٌةخط 
المناوب: 

3795546383  
 

بعد ساعات الدوام 
وخالل العطل 

 األسبوعٌة
الخط الساخن 
للمفوضٌة: 

3797139194  
  
 
 

الهالل االحمر 
االماراتً) 

UAE RC) 
الغذاء ، 

المساعدات غٌر 
الغذائٌة ، نمد 
 ممابل العمل 

 
 –السبت 

الخمٌس 
09:00 - 
17:00 

 
 ضابط االرتباط

عبد هللا ابو 
 حامد 

 079خلوي : 
685 9861 

 
 
 

المجلس النروٌجً 
 (NRC)للالجئٌن

 
 التعلٌم الغٌر نظامً لالطفال 

 
 – 9:00الخمٌس :  –السبت 
17:00 

 
 ضابط االرتباط 

 رٌم شموط
 0796487663خلوي: 

 
 

 التعلٌم الغٌر نظامً للشباب
 

 ضابط االرتباط
 دٌنا عالء الدٌن

 0798261225خلوي : 
Dina.ala.ddin@nrc.no 

 
 ناموسربى ابو 
 0790223740خلوي: 

Ruba.namous@nrc.no 
 

 مؤسسة انقاذ الطفل 
االطفال خارج \التعلٌم النظامً

 المدرسة
 
 – 9:00الخمٌس :  –لسبت ا

17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 رشا الزٌن

 كرٌم مكاوي
kmakkawi@savethechildr

en.org.jo 
 0775744015خلوي: 

 
                                                           

 التعرٌفات: 1
 (.17-1خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:

زارة التربٌة والتعلٌم وال ترتبط األنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 
 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.

حاق بالتعلٌم غٌر عتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالب المؤهلٌن لاللتخدمات التعلٌم المالتعلٌم غٌر النظامً: 
عند استكمال سنتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون النظامً أولئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. 

 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.
 
 
 
 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
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223

 اربد –مسار اإلحالة لحاالت حماٌة الطفل 

 : تحدٌد حاالت حماٌة الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )ةٌقوم مقدمو الخدمات العام
 حماٌة الطفل. تشمل االستجابة الفورٌة ما ٌلً:(، أو أفراد المجتمع بتحدٌد حاالت UNRWAالفلسطٌنٌٌن )

 
 توفٌر االستجابة اآلمنة التً تتسم بالرعاٌة 
 احترام السرٌة ورغبات الطفل/مقدم الرعاٌة 
 تقدٌم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  الطفل/مقدم الرعاٌةتٌسٌر عملٌة اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافقة 
  ساعة( لألطفال الناجٌن من العنف الجنسً 72ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاٌة الطبٌة )خالل 
 التشاور مع مدٌر حاالت حماٌة الطفل لتحدٌد المصلحة الفضلى للطفل فً الحاالت التً تشكل خطر وشٌك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

الطفل/مقدم التوجه المباشر من قبل 
 الرعاٌة إلى مدٌر الحاالت

 

 الخطوة الثانٌة: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال فً 
 المدرسة 

العنف المبنً على النوع 
االجتماعً والموجه ضد 
األطفال بما فً ذلك العنف 
الجنسً والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبنً على النوع 

 (GBVاالجتماعً )

جمٌع حاالت حماٌة الطفل 
األخرى بما فً ذلك العنف ضد 
األطفال فً األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غٌر المصحوبٌن 
 والمنفصلٌن عن ذوٌهم

األطفال الذٌن هم فً  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعٌة  –SCJاألردنٌة 
فً والدعم لتسجٌل األطفال 

 المدارس
 

 س الخمٌ – األحد
08:30 – 15:30   

 
 ضابط االرتباط:

 سماح البدور
  0775464972خلوي: 

sbdour@savethec
hildren.org.jo  

 
 عالء القرعان

 0775754077خلوي: 
aquran@savethec

hildren.org.jo  
 

 الخط الساخن:
0776702426 

080022766 
080000111 

 
  0775464972خلوي: 

0775754077 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 اروى قاسم 

 085 079هاتف : 
5131 

 
   IMC  الهٌئة الطبٌة الدولٌة

مختصة فً مجال حماٌة  –
 الطفل والصحة النفسٌة

 
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 17:00  
 

 ساعة 24
 خط الخدمة المناوب:

0795785095  
 

 ضابط االرتباط:
 مصطفى ابو سردانه 

 1956 022 079خلوي : 
maseradneh@Internat
ionalMedicalCorps.org 

 
  IRC  اللجنة الدولٌة لإلغاثة

مختصة فً مجال العنف  –
 المبنً على النوع االجتماعً

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 دٌنا خزاعله
  0775039578خلوي: 

Dina.dinaalkhazali@r
escue.org  

 
 دمحمنوال 

  0796785864خلوي: 
Nawal.mohammad@

rescue.org  
 

 
 IMC الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 الخمٌس –األحد 
 09:00 – 17:00  
 

 ساعة 24
 خط الخدمة المناوب:

0795785095  
 

 ضابط االرتباط:
 مصطفى ابو سردانه 

 1956 022 079خلوي : 
maseradneh@Internatio

nalMedicalCorps.org 
 
 

لحاالت عمالة األطفال، بالنسبة 
قم باإلبالغ عن أصحاب العمل 

المتورطٌن إلى وحدة عمالة 
 األطفال فً وزارة العمل

 
ساعة )بعد ساعات العمل  24

  )الرد اآللً
 الخط الساخن 

 080022208مجانا 
hotline@mol.gov.jo 

 
 ضابط االرتباط:

 شرٌن الطٌب 
 7583 758 079 خلوي : 

altaeib_shereen@hotma
il.com/altaeib_shereen@

yahoo.com 

 
  :تتم اإلحالة بداٌة إلى

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 UNHCRلشؤون الالجئٌن 
 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة:

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194 

 سٌرٌن بٌطار 
 790 933 3311هاتف : 

bitar@unhcr.org 
 

 
 IMC الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 
 ضابط االرتباط:

 مصطفى ابو سردانه 
 1956 022 079خلوي : 

maseradneh@Internation
alMedicalCorps.org 

 
 هاندٌكاب انترناشٌونال –
– HI  قصٌرةالخدمات 

 التأهٌل إلعادة المدى
 الطبٌعً العالج) عالمٌا 

 والخدمة الوظٌفً، والعالج
( واالجتماعٌة النفسٌة

/  و اإلعاقة ذوي للشخص
 البدنٌة اإلصابة أو
 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
  0787275399خلوي: 

Dvfp.intake.irbid@
gmail.com  

 
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

UNHCR  
الخمٌس  –األحد 

08:00 – 15:30  
 

خط الطوارئ الخاص 
بحاالت االحتجاز: 
0796742200 

 
بعد ساعات الدوام 

 وخالل العطل األسبوعٌة
 

: الساخن خط الحماٌة
0797109194 

 سٌرٌن بٌطار 
790 933 هاتف : 
3311 

bitar@unhcr.org 
 

تقوم المفوضٌة بإحالة 
الالجئٌن لتلقً خدمات 

التمثٌل القانونً من قبل 
 نقابة المحامٌن األردنٌٌن

 
األمم المتحدة  وكالة

لغوث وتشغٌل الالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 
 اروى قاسم 

 085 079هاتف : 
5131 

 
a.qasem@unrwa.or
g 

 
 

 فرح قدورة
 0776070609خلوي: 

Farah.qadura@rescu
e.org  

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

وتشغٌل الالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 
 اروى قاسم 

 5131 085 079هاتف : 
a.qasem@unrwa.org 

 

 

 
  
 
األمم المتحدة لغوث  وكالة 

 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 
 

 اروى قاسم 
 5131 085 079هاتف : 

a.qasem@unrwa.org 
 

  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 
 اروى قاسم 

 5131 085 079هاتف : 
a.qasem@unrwa.org 

 

a.qasem@unrwa.
org 

 

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:مدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / مقدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات القانونٌة والشرطٌة .1
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / مقدم الرعاٌة على تقدٌم  .2
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .4

 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حماٌة األسرة( وجود مخاطر فورٌة تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
 امٌة لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضٌة الس

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 )االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من قبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(للطفل حدٌد المصلحة الفضلى التً تتطلب ت الحاالت( 

 
 احرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 0795546383خط الخدمة المناوب: 

 ساعة( 24) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  0797109194خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org 

التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 
لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / مقدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لمقدمً الخدمات إلدارة 

 انظر المعلومات باالعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافقتهم 
  

 ساعة / سبعة أٌام فً األسبوع 24أوقات الدوام: 
 911الخط الساخن: 

 ( 02) 7022348هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 رائد الحماٌدهالرائد 

familypd@accessme.com.jo  
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



حق لمال  ا
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 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعلٌم الخدمات األساسٌة األخرى الحماٌة واألمن والعدالة

 الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
IMC  -  خدمات الصحة

 النفسٌة وإدارة الحاالت
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 17:00  
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 
 ضابط االرتباط:

 مصطفى ابو سردانه 
 1956 022 079خلوي : 

maseradneh@Interna
tionalMedicalCorps.or

g 
 

الرعاٌة  – وزارة الصحة
 الصحٌة الثانوٌة واإلحاالت

08:30 – 15:30  
 

 وزارة الصحة
مستشفى األمٌرة 

  رحمة/بدٌعة
 ساعة 24
 

   (02) 7101978هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 الخمٌس  –األحد 

08:00 – 16:00  
 

 داللعةد. عبد الكرٌم 
 خلوي:

0785988249  
 

الرعاٌة  –وزارة الصحة 
 الصحٌة الثانوٌة

 
 مستشفى األمٌرة بسمة

 ساعة 24

 – IMC الهٌئة الطبٌة الدولٌة
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة، إدارة 
الحاالت، اإلسعافات النفسٌة األولٌة، 

 تدرٌب لجان الحماٌة المجتمعٌة
 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 مصطفى ابو سردانه 
 1956 022 079خلوي : 

maseradneh@InternationalM
edicalCorps.org 

 
 
 

 –  TdH منظمة أرض البشر
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 والمساحات الصدٌقة لألطفال

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 بنان حسٌن الجراح 
 4277 965 079خلوي : 

  
 

 – SCI مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة
المساحات الصدٌقة لألطفال والٌافعٌن 

 والخدمات النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس  –السبت 
09:00 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط:
 رامً انخٌلً 

 2418 670 077 خلوي : 
rami.inkheili@savethechildre

n.org  
 
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 القانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194  

 
المساعدة فً الرمثا فً خط 

عٌادة جمعٌة العون الصحً 
 األردنٌة
  15:00 – 09:00االثنٌن 
 (02) 7258510هاتف: 

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 
الحماٌة )بما فً ذلك الحاالت  –

التً تنطوي على مخاطر 
االعتقال واالحتجاز واإلعادة 
 القسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 
 ساعة  24
 

 الخمٌس –األحد 
07:00 – 15:00  

 ساعة  24
 

 ضابط االرتباط:
 اروى قاسم 

 5131 085 079هاتف : 
a.qasem@unrwa.org 

 
  

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

التسجٌل ودعم األطفال واألسر 
المعرضٌن للخطر من خالل 

المواد غٌر الغذائٌة 
 والمساعدات النقدٌة

 
 خط المعلومات للمفوضٌة:

 األربعاء –األحد 
08:30 – 15:30  
 ( 06) 5502141: هاتف

 
بعد ساعات العمل وخالل 

 العطل األسبوعٌة
: مكتب المساعدة للمفوضٌة

0795546383  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 المساعدات األساسٌة –
لالجئٌن  وخدمات التسجٌل

 الفلسطٌنٌٌن
 الخمٌس  –األحد 

07:30 – 15:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 

 اروى قاسم 
 5131 085 079هاتف : 

a.qasem@unrwa.org 
 

  
 
 
توفٌر  – أرض البشرمنظمة  

 المواد غٌر الغذائٌة 
 الخمٌس –األحد 

08:30 – 17:00  
 

)التعلٌم  – األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
خط ساخن لالطفال خارج  -النظامً( 

المدارس و لتقدٌم المعلومات حول خدمات 
  التعلٌم فً المدارس
 ضابط االرتباط: 

 سماح البدور
 0775464972خلوي: 

sbdour@savethechildren.org.jo  
 

 عالء القرعان
 0775754077خلوي: 

aquran@savethechildren.org.jo  
 

التعلٌم غٌر النظامً  – كوٌست سكوب
 والتعلٌم غٌر الرسمً

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 رشا ابو زٌنه 

 6893 853 079 خلوي : 
 

برامج التعلٌم  – جمعٌة الفاروق الخٌرٌة
 لألطفال المتسربٌن من المدارس

 16:00 – 08:00 الخمٌس –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 مٌسون األعرج

  0785741261خلوي: 
 

التعلٌم غٌر  -جمعٌة حماٌة األسرة والطفولة
 النظامً
 الخمٌس –األحد 
09:00 – 18:00  

 
 (02) 7250481هاتف: 

 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.12-1خدمات التعلٌم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من قبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحا  بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئك الذٌن انقطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحقوا قط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

 

 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعلٌم الخدمات األساسٌة األخرى الحماٌة واألمن والعدالة

 الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
IMC  -  خدمات الصحة

 النفسٌة وإدارة الحاالت
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 17:00  
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 
 ضابط االرتباط:

 مصطفى ابو سردانه 
 1956 022 079خلوي : 

maseradneh@Interna
tionalMedicalCorps.or

g 
 

الرعاٌة  – وزارة الصحة
 الصحٌة الثانوٌة واإلحاالت

08:30 – 15:30  
 

 وزارة الصحة
مستشفى األمٌرة 

  رحمة/بدٌعة
 ساعة 24
 

   (02) 7101978هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 الخمٌس  –األحد 

08:00 – 16:00  
 

 داللعةد. عبد الكرٌم 
 خلوي:

0785988249  
 

الرعاٌة  –وزارة الصحة 
 الصحٌة الثانوٌة

 
 مستشفى األمٌرة بسمة

 ساعة 24

 – IMC الهٌئة الطبٌة الدولٌة
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة، إدارة 
الحاالت، اإلسعافات النفسٌة األولٌة، 

 تدرٌب لجان الحماٌة المجتمعٌة
 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 مصطفى ابو سردانه 
 1956 022 079خلوي : 

maseradneh@InternationalM
edicalCorps.org 

 
 
 

 –  TdH منظمة أرض البشر
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 والمساحات الصدٌقة لألطفال

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 بنان حسٌن الجراح 
 4277 965 079خلوي : 

  
 

 – SCI مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة
المساحات الصدٌقة لألطفال والٌافعٌن 

 والخدمات النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس  –السبت 
09:00 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط:
 رامً انخٌلً 

 2418 670 077 خلوي : 
rami.inkheili@savethechildre

n.org  
 
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 القانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194  

 
المساعدة فً الرمثا فً خط 

عٌادة جمعٌة العون الصحً 
 األردنٌة
  15:00 – 09:00االثنٌن 
 (02) 7258510هاتف: 

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 
الحماٌة )بما فً ذلك الحاالت  –

التً تنطوي على مخاطر 
االعتقال واالحتجاز واإلعادة 
 القسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 
 ساعة  24
 

 الخمٌس –األحد 
07:00 – 15:00  

 ساعة  24
 

 ضابط االرتباط:
 اروى قاسم 

 5131 085 079هاتف : 
a.qasem@unrwa.org 

 
  

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

التسجٌل ودعم األطفال واألسر 
المعرضٌن للخطر من خالل 

المواد غٌر الغذائٌة 
 والمساعدات النقدٌة

 
 خط المعلومات للمفوضٌة:

 األربعاء –األحد 
08:30 – 15:30  
 ( 06) 5502141: هاتف

 
بعد ساعات العمل وخالل 

 العطل األسبوعٌة
: مكتب المساعدة للمفوضٌة

0795546383  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 المساعدات األساسٌة –
لالجئٌن  وخدمات التسجٌل

 الفلسطٌنٌٌن
 الخمٌس  –األحد 

07:30 – 15:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 

 اروى قاسم 
 5131 085 079هاتف : 

a.qasem@unrwa.org 
 

  
 
 
توفٌر  – أرض البشرمنظمة  

 المواد غٌر الغذائٌة 
 الخمٌس –األحد 

08:30 – 17:00  
 

)التعلٌم  – األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
خط ساخن لالطفال خارج  -النظامً( 

المدارس و لتقدٌم المعلومات حول خدمات 
  التعلٌم فً المدارس
 ضابط االرتباط: 

 سماح البدور
 0775464972خلوي: 

sbdour@savethechildren.org.jo  
 

 عالء القرعان
 0775754077خلوي: 

aquran@savethechildren.org.jo  
 

التعلٌم غٌر النظامً  – كوٌست سكوب
 والتعلٌم غٌر الرسمً

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 رشا ابو زٌنه 

 6893 853 079 خلوي : 
 

برامج التعلٌم  – جمعٌة الفاروق الخٌرٌة
 لألطفال المتسربٌن من المدارس

 16:00 – 08:00 الخمٌس –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 مٌسون األعرج

  0785741261خلوي: 
 

التعلٌم غٌر  -جمعٌة حماٌة األسرة والطفولة
 النظامً
 الخمٌس –األحد 
09:00 – 18:00  

 
 (02) 7250481هاتف: 

 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.12-1خدمات التعلٌم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من قبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحا  بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئك الذٌن انقطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحقوا قط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

a.qasem@unrwa.or
g 

 
 

 فرح قدورة
 0776070609خلوي: 

Farah.qadura@rescu
e.org  

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

وتشغٌل الالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 
 اروى قاسم 

 5131 085 079هاتف : 
a.qasem@unrwa.org 

 

 

 
  
 
األمم المتحدة لغوث  وكالة 

 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 
 

 اروى قاسم 
 5131 085 079هاتف : 

a.qasem@unrwa.org 
 

  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 
 اروى قاسم 

 5131 085 079هاتف : 
a.qasem@unrwa.org 

 

a.qasem@unrwa.
org 

 

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:مدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / مقدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات القانونٌة والشرطٌة .1
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / مقدم الرعاٌة على تقدٌم  .2
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .4

 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حماٌة األسرة( وجود مخاطر فورٌة تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
 امٌة لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضٌة الس

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 )االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من قبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(للطفل حدٌد المصلحة الفضلى التً تتطلب ت الحاالت( 

 
 احرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 0795546383خط الخدمة المناوب: 

 ساعة( 24) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  0797109194خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org 

التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 
لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / مقدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لمقدمً الخدمات إلدارة 

 انظر المعلومات باالعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافقتهم 
  

 ساعة / سبعة أٌام فً األسبوع 24أوقات الدوام: 
 911الخط الساخن: 

 ( 02) 7022348هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 رائد الحماٌدهالرائد 

familypd@accessme.com.jo  
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 

rg



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعلٌم الخدمات األساسٌة األخرى الحماٌة واألمن والعدالة

 الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
IMC  -  خدمات الصحة

 النفسٌة وإدارة الحاالت
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 17:00  
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 
 ضابط االرتباط:

 مصطفى ابو سردانه 
 1956 022 079خلوي : 

maseradneh@Interna
tionalMedicalCorps.or

g 
 

الرعاٌة  – وزارة الصحة
 الصحٌة الثانوٌة واإلحاالت

08:30 – 15:30  
 

 وزارة الصحة
مستشفى األمٌرة 

  رحمة/بدٌعة
 ساعة 24
 

   (02) 7101978هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 الخمٌس  –األحد 

08:00 – 16:00  
 

 داللعةد. عبد الكرٌم 
 خلوي:

0785988249  
 

الرعاٌة  –وزارة الصحة 
 الصحٌة الثانوٌة

 
 مستشفى األمٌرة بسمة

 ساعة 24

 – IMC الهٌئة الطبٌة الدولٌة
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة، إدارة 
الحاالت، اإلسعافات النفسٌة األولٌة، 

 تدرٌب لجان الحماٌة المجتمعٌة
 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 مصطفى ابو سردانه 
 1956 022 079خلوي : 

maseradneh@InternationalM
edicalCorps.org 

 
 
 

 –  TdH منظمة أرض البشر
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 والمساحات الصدٌقة لألطفال

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 بنان حسٌن الجراح 
 4277 965 079خلوي : 

  
 

 – SCI مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة
المساحات الصدٌقة لألطفال والٌافعٌن 

 والخدمات النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس  –السبت 
09:00 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط:
 رامً انخٌلً 

 2418 670 077 خلوي : 
rami.inkheili@savethechildre

n.org  
 
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 القانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194  

 
المساعدة فً الرمثا فً خط 

عٌادة جمعٌة العون الصحً 
 األردنٌة
  15:00 – 09:00االثنٌن 
 (02) 7258510هاتف: 

 
األمم المتحدة لغوث  وكالة

 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 
الحماٌة )بما فً ذلك الحاالت  –

التً تنطوي على مخاطر 
االعتقال واالحتجاز واإلعادة 
 القسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 
 ساعة  24
 

 الخمٌس –األحد 
07:00 – 15:00  

 ساعة  24
 

 ضابط االرتباط:
 اروى قاسم 

 5131 085 079هاتف : 
a.qasem@unrwa.org 

 
  

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

التسجٌل ودعم األطفال واألسر 
المعرضٌن للخطر من خالل 

المواد غٌر الغذائٌة 
 والمساعدات النقدٌة

 
 خط المعلومات للمفوضٌة:

 األربعاء –األحد 
08:30 – 15:30  
 ( 06) 5502141: هاتف

 
بعد ساعات العمل وخالل 

 العطل األسبوعٌة
: مكتب المساعدة للمفوضٌة

0795546383  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 المساعدات األساسٌة –
لالجئٌن  وخدمات التسجٌل

 الفلسطٌنٌٌن
 الخمٌس  –األحد 

07:30 – 15:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 

 اروى قاسم 
 5131 085 079هاتف : 

a.qasem@unrwa.org 
 

  
 
 
توفٌر  – أرض البشرمنظمة  

 المواد غٌر الغذائٌة 
 الخمٌس –األحد 

08:30 – 17:00  
 

)التعلٌم  – األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
خط ساخن لالطفال خارج  -النظامً( 

المدارس و لتقدٌم المعلومات حول خدمات 
  التعلٌم فً المدارس
 ضابط االرتباط: 

 سماح البدور
 0775464972خلوي: 

sbdour@savethechildren.org.jo  
 

 عالء القرعان
 0775754077خلوي: 

aquran@savethechildren.org.jo  
 

التعلٌم غٌر النظامً  – كوٌست سكوب
 والتعلٌم غٌر الرسمً

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 رشا ابو زٌنه 

 6893 853 079 خلوي : 
 

برامج التعلٌم  – جمعٌة الفاروق الخٌرٌة
 لألطفال المتسربٌن من المدارس

 16:00 – 08:00 الخمٌس –األحد 
 

 ضابط االرتباط:
 مٌسون األعرج

  0785741261خلوي: 
 

التعلٌم غٌر  -جمعٌة حماٌة األسرة والطفولة
 النظامً
 الخمٌس –األحد 
09:00 – 18:00  

 
 (02) 7250481هاتف: 

 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.12-1خدمات التعلٌم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من قبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحا  بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئك الذٌن انقطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحقوا قط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

 
 (02) 7271747هاتف: 

 
 ضابط االرتباط:

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 16:00  

 
 د. دمحم عبابنه

  0795010502خلوي: 
 

 خدمات الصحة النفسٌة
 الخمٌس –األحد 

08:00 – 14:00  
 

  0776740517خلوي: 
 

جمعٌة العون الصحً 
 –( JHASاألردنٌة )

خدمات الرعاٌة الصحٌة 
الثانوٌة من خالل عٌادة 
متنقلة، وخدمات الصحة 

 النفسٌة
 الخمٌس –السبت 

09:00 – 16:00  
 

 ضابط االرتباط:
 

  0775006017خلوي: 
 (02) 7258510هاتف: 

 
 – جمعٌة الفاروق الخٌرٌة
مركز طبً وصٌدلٌة / 
الخدمات الطبٌة للنساء 

واألطفال واإلحاالت إلى 
 خدمات الصحة اإلنجابٌة

 
 ساعة 24
 

 ضابط االرتباط:
 مٌسون مروج

  0785741261خلوي: 
 
 

جمعٌة المركز اإلسالمً 
الرعاٌة الصحٌة  – الخٌرٌة
 األولٌة
 الخمٌس –السبت 

07:30 – 15:30  
 

 ضابط االرتباط:
 الملكاويعبد القادر 

  0788787869خلوي: 
 هاتف: 

 
الرعاٌة  – كتاب السنة

 الصحٌة األولٌة
 الخمٌس –األحد 

08:00 – 16:00  
 

 وائل صلٌبا 
 4545 572 077 خلوي : 

wael.saliba@savethechildre
n.org 

  
 

لجان الحماٌة  – المرأة األردنٌةاتحاد 
المجتمعٌة، والمساحات الصدٌقة 

 لألطفال
 الخمٌس –السبت 
08:30 – 16:30  

 
 اربد

   (02) 7241342هاتف: 
  0798202344خلوي: 

 
 الرمثا

  0798202354هاتف: 
 

لجان  – IRC اللجنة الدولٌة لإلغاثة
 الحماٌة المجتمعٌة

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 17:00  

 
وزارة  –مستشفى األمٌرة بسمة 

الخدمات النفسٌة  –الصحة 
 االجتماعٌة

 
  0776740517خلوي: 

 
الخدمات  – مؤسسة نور الحسٌن

النفسٌة االجتماعٌة والخدمات 
 المجتمعٌة

 ضابط االرتباط:
 روان دبابنة 

 4193 534 06هاتف : 
r.dababneh@ifh-jo.org 

 
 

 – جمعٌة حماٌة األسرة والطفولة
اإلحالة إلى خدمات الصحة النفسٌة؛ 
توفٌر الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 

 للناجٌن من العنف األسري
 

 ضابط االرتباط:
 

 كاظم الكفٌري
 ( 02) 7250481هاتف: 

 
الخدمات  – هاندٌكاب انترناشٌونال

 النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 17:00  

 
 

  0787275399خلوي: 
-Outreach.jd@hi

emergency.org  

 
 حماٌة -إدارة حماٌة األسرة 

 
  911الخط الساخن: 

 ( 02) 7022347هاتف: 
 

 – أرض العون القانونً
 المساعدة القانونٌة

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 06) 4617477هاتف: 
  0775777077خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

/ سبعة أٌام فً  ساعة 24)
 (األسبوع

0777387221  
 

 – اتحاد المرأة األردنٌة
 المشورة القانونٌة

 الخمٌس –السبت 
08:30 – 16:30 

 
 ضابط االرتباط:

 
 اربد

 منتهى التٌٌم
 رشا خزاعله
 جمال جٌٌت

 (02) 7241342هاتف: 
  0798202344خلوي: 

 
 الرمثا

 منى غراٌبة
 تغرٌد الغزالة

 0798202354خلوي: 
 
 
 
 

 
 ضابط االرتباط:

 
 بنان الجراح

  0799654277خلوي: 
 

 –ضابط االرتباط فً الرمثا 
 الشجرة:

 
 بٌداء الشٌوخ

  0798869853خلوي: 
  0797666934خلوي: 

 
 – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة

سبل العٌش )األنشطة المولدة 
 للدخل لألسر(

 ضابط االرتباط:
 تهانً جاغوب 

 2451 670 077خلوي : 
Tahani.jaghoub@saveth

echildren.org 
 
 

جمعٌة المركز اإلسالمً 
المواد غٌر الغذائٌة  – الخٌرٌة

 )الغذاء والمأوى(
 – 07:30الخمٌس  –السبت 

15:30  
 ضابط االرتباط:

 
 ملكاويعبد القادر 

  0788787869 خلوي:
 ( 02) 7279589هاتف: 

 
 – هاندٌكاب انترناشٌونال
خدمات إعادة التأهٌل 

لألشخاص المعوقٌن والمصابٌن 
من األطفال والبالغٌن؛ توفٌر 
األطراف الصناعٌة ومعٌنات 

 الحركة
 

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 17:30  

 
  0787275399خلوي: 

-Outreach.jd@hi
emergency.org  

 
 المواد الغذائٌة – السنابل

 
المواد غٌر  -كتاب السنة

 الغذائٌة
 الخمٌس –األحد 

08:00 – 16:00  
 
 

 ضابط االرتباط:
 صقارأحمد  
 

خدمات   – SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة 
 التعلٌم غٌر الرسمً 

 الخمٌس  –السبت 
09:00 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط:

 رامً انخٌلً 
 2418 670 077 خلوي : 

rami.inkheili@savethechildren.org  
 

 وائل صلٌبا 
 4545 572 077 خلوي : 

wael.saliba@savethechildren.org 
  
 

 WVIوورد فٌجٌن انترناشونال 
التعلٌم غٌر الرسمً ، التعلٌم العالجً ، من 

 طفل الى طفل ، انشطة فً المدارس 
 
 

 ضابط االرتباط:
 

 لنا صوالحة 
 8618 917 077خلوي : 

Lna_Sawalha@wvi.org 
 

 مٌادة قشوع 
 0710 844 077خلوي : 

mayadah_qashou@wvi.org 
 



حق لمال  ا
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 ضابط االرتباط:
 صقارأحمد 

  0788015165خلوي: 
saggggar@yahoo.c

om   
 

 – هاندٌكاب انترناشٌونال
خدمات إعادة التأهٌل 
لألشخاص المعوقٌن 

والمصابٌن من األطفال 
والبالغٌن؛ توفٌر األطراف 
 الصناعٌة ومعٌنات الحركة

 
 الخمٌس  –األحد 

08:30 – 17:00  
 

  0787275399خلوي: 
-Outreach.jd@hi

emergency.org   
 

لمتحدة لغوث األمم ا وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

الخدمات  – الفلسطٌنٌٌن
الصحٌة األساسٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 الخمٌس  –األحد 

07:45 – 14:00  
 

 ضابط االرتباط:
 اروى قاسم 

 5131 085 079هاتف : 
a.qasem@unrwa.org 

 
  
 

 اتحاد المرأة األردنٌة
 الخمٌس  –السبت 
08:30 – 16:30  

 
 ضابط االرتباط:

 مً الشٌاب
  0798202344خلوي: 
 (02) 7241342هاتف: 

 
منظمة انترسوس / الصندوق 

االردنً الهاشمً  
INTERSOS/JOHUD 
المساحات الصدٌقة لألطفال و 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة لالطفال 
 و الٌافعٌن و عائلتهم 

 
 4:30 – 8:30الخمٌس  – السبت

 
 مركز الشٌخ حسٌن للتنمٌة البشرٌة 

 مركز المنصورة للتنمٌة البشرٌة 
 مركز اٌدون للتنمٌة البشرٌة

 
 ضابط االرتباط:

 ثٌدوري  جورج
 9831 937 079:  خلوي

cp.jordan@intersos.org 
 

 WVIوورد فٌجٌن انترناشونال 
المساحات الصدٌقة لالطفال و 

الٌافعٌن و الخدمات النفسٌة 
 االجتماعٌة 

 
 15:00 – 9:00الخمٌس  –السبت 

 
 ضابط االرتباط:

 عبد ربه 
 8540 714 077خلوي : 

 
 والء علً عبابنه 

 0736 844 077 خلوي : 
  

  0788015165خلوي: 
saggggar@yahoo.co

m  
 

 – اللجنة الدولٌة لإلغاثة
 المساعدات النقدٌة

 الخمٌس –األحد 
08:30 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 
 فرح قدورة

  0776070609خلوي: 
Farah.qadura@rescu

e.org  
 

اللجنة الدولٌة لمساعدة 
المساعدات غٌر  – الالجئٌن

 الغذائٌة والمساعدات النقدٌة
 
 –برنامج األغذٌة العالمً  

  الغذاء

 مساعدات  قسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
منظمة انترسوس / الصندوق 

االردنً الهاشمً  
INTERSOS/JOHUD 
المساحات الصدٌقة لألطفال و 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 لالطفال و الٌافعٌن و عائلتهم 

 
 – 8:30الخمٌس  – السبت
4:30 

 
مركز الشٌخ حسٌن للتنمٌة 

 البشرٌة 
مركز المنصورة للتنمٌة 

 البشرٌة 
 مركز اٌدون للتنمٌة البشرٌة

 
 ضابط االرتباط:

 ثٌدوري  جورج
 9831 937 079:  خلوي

cp.jordan@intersos.org 
 

 

 

 
 (02) 7271747هاتف: 

 
 ضابط االرتباط:

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 16:00  

 
 د. دمحم عبابنه

  0795010502خلوي: 
 

 خدمات الصحة النفسٌة
 الخمٌس –األحد 

08:00 – 14:00  
 

  0776740517خلوي: 
 

جمعٌة العون الصحً 
 –( JHASاألردنٌة )

خدمات الرعاٌة الصحٌة 
الثانوٌة من خالل عٌادة 
متنقلة، وخدمات الصحة 

 النفسٌة
 الخمٌس –السبت 

09:00 – 16:00  
 

 ضابط االرتباط:
 

  0775006017خلوي: 
 (02) 7258510هاتف: 

 
 – جمعٌة الفاروق الخٌرٌة
مركز طبً وصٌدلٌة / 
الخدمات الطبٌة للنساء 

واألطفال واإلحاالت إلى 
 خدمات الصحة اإلنجابٌة

 
 ساعة 24
 

 ضابط االرتباط:
 مٌسون مروج

  0785741261خلوي: 
 
 

جمعٌة المركز اإلسالمً 
الرعاٌة الصحٌة  – الخٌرٌة
 األولٌة
 الخمٌس –السبت 

07:30 – 15:30  
 

 ضابط االرتباط:
 الملكاويعبد القادر 

  0788787869خلوي: 
 هاتف: 

 
الرعاٌة  – كتاب السنة

 الصحٌة األولٌة
 الخمٌس –األحد 

08:00 – 16:00  
 

 وائل صلٌبا 
 4545 572 077 خلوي : 

wael.saliba@savethechildre
n.org 

  
 

لجان الحماٌة  – المرأة األردنٌةاتحاد 
المجتمعٌة، والمساحات الصدٌقة 

 لألطفال
 الخمٌس –السبت 
08:30 – 16:30  

 
 اربد

   (02) 7241342هاتف: 
  0798202344خلوي: 

 
 الرمثا

  0798202354هاتف: 
 

لجان  – IRC اللجنة الدولٌة لإلغاثة
 الحماٌة المجتمعٌة

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 17:00  

 
وزارة  –مستشفى األمٌرة بسمة 

الخدمات النفسٌة  –الصحة 
 االجتماعٌة

 
  0776740517خلوي: 

 
الخدمات  – مؤسسة نور الحسٌن

النفسٌة االجتماعٌة والخدمات 
 المجتمعٌة

 ضابط االرتباط:
 روان دبابنة 

 4193 534 06هاتف : 
r.dababneh@ifh-jo.org 

 
 

 – جمعٌة حماٌة األسرة والطفولة
اإلحالة إلى خدمات الصحة النفسٌة؛ 
توفٌر الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 

 للناجٌن من العنف األسري
 

 ضابط االرتباط:
 

 كاظم الكفٌري
 ( 02) 7250481هاتف: 

 
الخدمات  – هاندٌكاب انترناشٌونال

 النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 17:00  

 
 

  0787275399خلوي: 
-Outreach.jd@hi

emergency.org  

 
 حماٌة -إدارة حماٌة األسرة 

 
  911الخط الساخن: 

 ( 02) 7022347هاتف: 
 

 – أرض العون القانونً
 المساعدة القانونٌة

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 06) 4617477هاتف: 
  0775777077خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

/ سبعة أٌام فً  ساعة 24)
 (األسبوع

0777387221  
 

 – اتحاد المرأة األردنٌة
 المشورة القانونٌة

 الخمٌس –السبت 
08:30 – 16:30 

 
 ضابط االرتباط:

 
 اربد

 منتهى التٌٌم
 رشا خزاعله
 جمال جٌٌت

 (02) 7241342هاتف: 
  0798202344خلوي: 

 
 الرمثا

 منى غراٌبة
 تغرٌد الغزالة

 0798202354خلوي: 
 
 
 
 

 
 ضابط االرتباط:

 
 بنان الجراح

  0799654277خلوي: 
 

 –ضابط االرتباط فً الرمثا 
 الشجرة:

 
 بٌداء الشٌوخ

  0798869853خلوي: 
  0797666934خلوي: 

 
 – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة

سبل العٌش )األنشطة المولدة 
 للدخل لألسر(

 ضابط االرتباط:
 تهانً جاغوب 

 2451 670 077خلوي : 
Tahani.jaghoub@saveth

echildren.org 
 
 

جمعٌة المركز اإلسالمً 
المواد غٌر الغذائٌة  – الخٌرٌة

 )الغذاء والمأوى(
 – 07:30الخمٌس  –السبت 

15:30  
 ضابط االرتباط:

 
 ملكاويعبد القادر 

  0788787869 خلوي:
 ( 02) 7279589هاتف: 

 
 – هاندٌكاب انترناشٌونال
خدمات إعادة التأهٌل 

لألشخاص المعوقٌن والمصابٌن 
من األطفال والبالغٌن؛ توفٌر 
األطراف الصناعٌة ومعٌنات 

 الحركة
 

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 17:30  

 
  0787275399خلوي: 

-Outreach.jd@hi
emergency.org  

 
 المواد الغذائٌة – السنابل

 
المواد غٌر  -كتاب السنة

 الغذائٌة
 الخمٌس –األحد 

08:00 – 16:00  
 
 

 ضابط االرتباط:
 صقارأحمد  
 

خدمات   – SCIمؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة 
 التعلٌم غٌر الرسمً 

 الخمٌس  –السبت 
09:00 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط:

 رامً انخٌلً 
 2418 670 077 خلوي : 

rami.inkheili@savethechildren.org  
 

 وائل صلٌبا 
 4545 572 077 خلوي : 

wael.saliba@savethechildren.org 
  
 

 WVIوورد فٌجٌن انترناشونال 
التعلٌم غٌر الرسمً ، التعلٌم العالجً ، من 

 طفل الى طفل ، انشطة فً المدارس 
 
 

 ضابط االرتباط:
 

 لنا صوالحة 
 8618 917 077خلوي : 

Lna_Sawalha@wvi.org 
 

 مٌادة قشوع 
 0710 844 077خلوي : 

mayadah_qashou@wvi.org 
 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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 مخٌم حدٌقة الملك عبد هللا  –مسار اإلحالة لحاالت حماٌة الطفل 

 : تحدٌد حاالت حماٌة الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )ةٌقوم مقدمو الخدمات العام
 المجتمع بتحدٌد حاالت حماٌة الطفل. تشمل االستجابة الفورٌة ما ٌلً:(، أو أفراد UNRWAالفلسطٌنٌٌن )

 
 توفٌر االستجابة اآلمنة التً تتسم بالرعاٌة 
 احترام السرٌة ورغبات الطفل/مقدم الرعاٌة 
 تقدٌم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  أدناه( عند موافقة الطفل/مقدم الرعاٌةتٌسٌر عملٌة اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر 
  ساعة( لألطفال الناجٌن من العنف الجنسً 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاٌة الطبٌة )خالل 
 التشاور مع مدٌر حاالت حماٌة الطفل لتحدٌد المصلحة الفضلى للطفل فً الحاالت التً تشكل خطر وشٌك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

المباشر من قبل الطفل/مقدم التوجه 
 الرعاٌة إلى مدٌر الحاالت

 

 الخطوة الثانٌة: خدمات إدارة الحاالت
العنف ضد األطفال فً 

 المدرسة 
العنف المبنً على النوع 
االجتماعً والموجه ضد 
األطفال بما فً ذلك العنف 
الجنسً والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبنً على النوع 

 (GBVاالجتماعً )

جمٌع حاالت حماٌة الطفل 
األخرى بما فً ذلك العنف ضد 
األطفال فً األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غٌر المصحوبٌن 
 والمنفصلٌن عن ذوٌهم

األطفال الذٌن هم فً  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعٌة والدعم  –األردنٌة 
لتسجٌل األطفال فً 

 المدارس
 

 س الخمٌ – السبت
08:30 – 15:30 

 
 ضابط االرتباط:

 تغرٌد فرٌج
  0775464973خلوي: 

tfraij@savethechi
ldren.org.jo   

 
 الخط الساخن:

7220277770  
767777200  
767777000 

 
 
 

 
 مؤسسة نور الحسٌن 

 
 معهد العناٌة بصحة األسرة

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن 
 الخمٌس -األحد 

08:00 – 15:30  
 

 ضابط االرتباط:
 

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org  
 

خط الحماٌة المناوب: 
0795546383  

  
وخالل العطل بعد ساعات الدوام 

 األسبوعٌة
 

: الساخن الحماٌة خط
0797109194 

 
بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، قم 

باإلبالغ عن أصحاب العمل 
المتورطٌن إلى وحدة عمالة 

 األطفال فً وزارة العمل
 
 

ساعة )بعد ساعات العمل الرد  24
  )اآللً

 الخط الساخن 
 080022208مجانا 

hotline@mol.gov.jo 
 
 
 
 

 
المفوضٌة اإلحالة بداٌة إلى 

السامٌة لألمم المتحدة لشؤون 
 الالجئٌن 

 الخمٌس -األحد 
08:00 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 

 عبد النور جرادات 
 7318 895 079خلوي : 

jaradata@unhcr.org  
 

المناوب:  الحماٌةخط 
0795546383  

 
بعد ساعات العمل وخالل العطل 

 األسبوعٌة:
 

الساخن: الحماٌة الخط 
0797109194 

 
األطفال  – اللجنة الدولٌة لإلغاثة

 غٌر المصحوبٌن
 الخمٌس –األحد 

08:30 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 لبنى جرار

 0775077793خلوي: 
Lubna.jarrar@rescue.or

g  
 
  
 

 
 – انترناشٌونالهاندٌكاب 

 التأهٌل إعادة خدمات
 المعوقٌن لألشخاص
 األطفال من والمصابٌن

تزوٌد المعٌنات  والبالغٌن
الحركٌة وخدمات إعادة 

 التأهٌل واإلرشاد األسري

 الخمٌس – األحد

09:30 – 17:00  

 

  0787275399: خلوي

Dvfp.intake.irbid@
gmail.com  

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن 

 الخمٌس -األحد 
08:00 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط: 
 اسراء المساعدة 

 720 079 خلوي :
7389 

 
 

مكتب المساعدة للمفوضٌة: 
5502141 (06) 

 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
  المتحدة لشؤون الالجئٌن

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:30 

 
 عبد النور جرادات 

 895 079خلوي : 
7318 

jaradata@unhcr.o 
rg 

خط الطوارئ الخاص 
بحاالت االحتجاز: 
0796742200 

 
بعد ساعات الدوام 

 وخالل العطل األسبوعٌة
 

: الساخن خط الحماٌة
0797109194 

 
تقوم المفوضٌة بإحالة 
الالجئٌن لتلقً خدمات 

التمثٌل القانونً من قبل 
 نقابة المحامٌن األردنٌٌن 

  
 
 

 
 

 
 ضابط االرتباط:

 
 شٌرٌن الطٌب

  0797587583خلوي: 
Altaeib_shereen@hotmail.com 
/ altaeib_shereen@yahoo.com 

 

األطفال  – مؤسسة نور الحسٌن
  المنفصلٌن عن ذوٌهم

 
 ضابط االرتباط:

  
 دعاء العمري

 0795495774خلوي: 

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:مدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / مقدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات القانونٌة والشرطٌة .0
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / مقدم الرعاٌة على تقدٌم  .7
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .7

 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حماٌة األسرة( وجود مخاطر فورٌة تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
  السامٌة لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضٌة

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 )االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من قبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن( للطفل ب تحدٌد المصلحة الفضلىالتً تتطل الحاالت( 

 
 احرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  03:37 – 76:77الخمٌس  –األحد 

 7318 895 079عبد النور جرادات خلوي :  
jaradata@unhcr.org 

 
 

 7233370363خط الخدمة المناوب: 
 

  بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  7232073037خط الحماٌة الساخن: 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع األطفال / مقدمو الرعاٌةبإمكان حاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / مقدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لمقدمً الخدمات إلدارة 
 انظر المعلومات باالعلى  – وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافقتهم 

 ) 

 
 ساعة  77أوقات الدوام: 
 300الخط الساخن: 

  familypd@accessme.com.jo( 77) 0733300: هاتف: فرع الرمثا
 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 

 

 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛قتل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



حق لمال  ا

228

 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 
 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

الخدمات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة
 األخرى

 1التعلٌم

الرعاٌة الصحٌة  – وزارة الصحة
 األولٌة 

 
جمعٌة العون الصحً األردنٌة 

(JHAS )–  الرعاٌة الصحٌة
 األولٌة 

 
 الخدمة متاحة مرة فً األسبوع

 
 ضابط االرتباط:

 فضٌة عٌاد
  0788550625خلوي: 

 
 د. عال الطٌباوي

 0775006027خلوي: 
pc@jordanhealthaid.org  

 
الصحة  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 النفسٌة
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 16:00  
 

 االرتباط:ضابط 
 منار عواد 
 1491 986 079خلوي : 

mawwad@International
MedicalCorps.org 

 

  
 

فرٌق وزارة الصحة المتنقل / 
 التطعٌم – الٌونٌسٌف

 
 ضابط االرتباط:

 دمحم أمٌري
  0799493683خلوي: 

 
 بثٌنة الخطٌب

 0799060498خلوي: 
 

خدمات  – هاندٌكاب انترناشٌونال
إعادة التأهٌل لألشخاص المعوقٌن 

 –معهد العناٌة بصحة األسرة 
 االجتماعٌة الخدمات النفسٌة

 الخمٌس –األحد 
73:77 – 03:77  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بالل زواتٌن

  7232367237خلوي: 
 

 تقوى تهتمونً
هاتف الخدمة المناوب: 

7233733227  
 

 – اللجنة الدولٌة لإلغاثة
األطفال غٌر المصحوبٌن 

واألطفال الناجٌن من العنف 
 المبنً على النوع االجتماعً

 الخمٌس –األحد 
73:77 – 02:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 الخطٌب ساره
  7233677337خلوي: 

 
  – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة

 مراكز الطفل و االسرة 
 

 لجان حماٌة الطفل المجتمعٌة 
 – 9:00الخمٌس  –السبت 
03:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 آالء الفٌضً 
 5969 547 077خلوي :  

alaa.faidi@savethechildr
en.org 

 
 

 المالعب – مٌرسً كور
 

 ضابط االرتباط:
 أحالم عوامله

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 القانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –ألحد ا
76:77 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:
 فارس الطلٌب 

 1297 603 079 خلوي : 
altalib@unhcr.org 

 
 

خط الخدمة المناوب: 
7233370363  

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعٌة
الخط الساخن للمفوضٌة: 

7232073037  
 

  القانونً أرض العون
 الخمٌس –األحد 

73:77 – 06:77  
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

7222362770  
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – الالجئٌنالمتحدة لشؤون 

التسجٌل ودعم األطفال 
واألسر المعرضٌن للخطر 

من خالل المواد غٌر 
 الغذائٌة والمساعدات النقدٌة

 
 األربعاء –األحد 

76:77 – 03:37  
 

 ضابط االرتباط:
 

 حسام مٌاس 
  7163 033 079خلوي : 

mayas@unhcr.org 
 

للمفوضٌة:  خط المعلومات
3377070 (70) 

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعٌة
 خط الحماٌة المناوب:

7233370363 
 
 

 –برنامج األغذٌة العالمً 
  الغذاء

 مساعدات  قسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 

مؤسسة إنقاذ الطفل 
النظامً( التعلٌم  – األردنٌة

خط ساخن لالطفال خارج  -
المدارس و لتقدٌم المعلومات 

حول خدمات التعلٌم فً 
 المدارس

 
 الخمٌس –السبت 
76:37 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:

 فرٌج تغرٌد 

  7223707323: خلوي
tfraij@savethechildre

n.org.jo  
 

 الخط الساخن: 
7220277770  

767777200 
767777000 

 
 مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة
 خدمات التعلٌم غٌر الرسمً

 
 – 9:00الخمٌس  –السبت 
03:77  

 
مواصالت للمدارس 

الحكومٌة لالطفال ضمن سن 
 الدراسة 

 
 ضابط االرتباط:

  
 آالء الفٌضً 

 5969 547 077خلوي :  
alaa.faidi@savethechi

ldren.org 
 
 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من قبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحا  بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئك الذٌن انقطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحقوا قط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 
 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

الخدمات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة
 األخرى

 1التعلٌم

الرعاٌة الصحٌة  – وزارة الصحة
 األولٌة 

 
جمعٌة العون الصحً األردنٌة 

(JHAS )–  الرعاٌة الصحٌة
 األولٌة 

 
 الخدمة متاحة مرة فً األسبوع

 
 ضابط االرتباط:

 فضٌة عٌاد
  0788550625خلوي: 

 
 د. عال الطٌباوي

 0775006027خلوي: 
pc@jordanhealthaid.org  

 
الصحة  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 النفسٌة
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 16:00  
 

 االرتباط:ضابط 
 منار عواد 
 1491 986 079خلوي : 

mawwad@International
MedicalCorps.org 

 

  
 

فرٌق وزارة الصحة المتنقل / 
 التطعٌم – الٌونٌسٌف

 
 ضابط االرتباط:

 دمحم أمٌري
  0799493683خلوي: 

 
 بثٌنة الخطٌب

 0799060498خلوي: 
 

خدمات  – هاندٌكاب انترناشٌونال
إعادة التأهٌل لألشخاص المعوقٌن 

 –معهد العناٌة بصحة األسرة 
 االجتماعٌة الخدمات النفسٌة

 الخمٌس –األحد 
73:77 – 03:77  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بالل زواتٌن

  7232367237خلوي: 
 

 تقوى تهتمونً
هاتف الخدمة المناوب: 

7233733227  
 

 – اللجنة الدولٌة لإلغاثة
األطفال غٌر المصحوبٌن 

واألطفال الناجٌن من العنف 
 المبنً على النوع االجتماعً

 الخمٌس –األحد 
73:77 – 02:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 الخطٌب ساره
  7233677337خلوي: 

 
  – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة

 مراكز الطفل و االسرة 
 

 لجان حماٌة الطفل المجتمعٌة 
 – 9:00الخمٌس  –السبت 
03:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 آالء الفٌضً 
 5969 547 077خلوي :  

alaa.faidi@savethechildr
en.org 

 
 

 المالعب – مٌرسً كور
 

 ضابط االرتباط:
 أحالم عوامله

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 القانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –ألحد ا
76:77 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:
 فارس الطلٌب 

 1297 603 079 خلوي : 
altalib@unhcr.org 

 
 

خط الخدمة المناوب: 
7233370363  

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعٌة
الخط الساخن للمفوضٌة: 

7232073037  
 

  القانونً أرض العون
 الخمٌس –األحد 

73:77 – 06:77  
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

7222362770  
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – الالجئٌنالمتحدة لشؤون 

التسجٌل ودعم األطفال 
واألسر المعرضٌن للخطر 

من خالل المواد غٌر 
 الغذائٌة والمساعدات النقدٌة

 
 األربعاء –األحد 

76:77 – 03:37  
 

 ضابط االرتباط:
 

 حسام مٌاس 
  7163 033 079خلوي : 

mayas@unhcr.org 
 

للمفوضٌة:  خط المعلومات
3377070 (70) 

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعٌة
 خط الحماٌة المناوب:

7233370363 
 
 

 –برنامج األغذٌة العالمً 
  الغذاء

 مساعدات  قسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 

مؤسسة إنقاذ الطفل 
النظامً( التعلٌم  – األردنٌة

خط ساخن لالطفال خارج  -
المدارس و لتقدٌم المعلومات 

حول خدمات التعلٌم فً 
 المدارس

 
 الخمٌس –السبت 
76:37 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:

 فرٌج تغرٌد 

  7223707323: خلوي
tfraij@savethechildre

n.org.jo  
 

 الخط الساخن: 
7220277770  

767777200 
767777000 

 
 مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة
 خدمات التعلٌم غٌر الرسمً

 
 – 9:00الخمٌس  –السبت 
03:77  

 
مواصالت للمدارس 

الحكومٌة لالطفال ضمن سن 
 الدراسة 

 
 ضابط االرتباط:

  
 آالء الفٌضً 

 5969 547 077خلوي :  
alaa.faidi@savethechi

ldren.org 
 
 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من قبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحا  بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئك الذٌن انقطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحقوا قط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

 
 ضابط االرتباط:

 
 شٌرٌن الطٌب

  0797587583خلوي: 
Altaeib_shereen@hotmail.com 
/ altaeib_shereen@yahoo.com 

 

األطفال  – مؤسسة نور الحسٌن
  المنفصلٌن عن ذوٌهم

 
 ضابط االرتباط:

  
 دعاء العمري

 0795495774خلوي: 

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:مدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / مقدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات القانونٌة والشرطٌة .0
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / مقدم الرعاٌة على تقدٌم  .7
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .7

 السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حماٌة األسرة( وجود مخاطر فورٌة تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
  السامٌة لألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلق باإلعادة القسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضٌة

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 )االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من قبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن( للطفل ب تحدٌد المصلحة الفضلىالتً تتطل الحاالت( 

 
 احرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  03:37 – 76:77الخمٌس  –األحد 

 7318 895 079عبد النور جرادات خلوي :  
jaradata@unhcr.org 

 
 

 7233370363خط الخدمة المناوب: 
 

  بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  7232073037خط الحماٌة الساخن: 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع األطفال / مقدمو الرعاٌةبإمكان حاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / مقدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لمقدمً الخدمات إلدارة 
 انظر المعلومات باالعلى  – وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافقتهم 

 ) 

 
 ساعة  77أوقات الدوام: 
 300الخط الساخن: 

  familypd@accessme.com.jo( 77) 0733300: هاتف: فرع الرمثا
 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 

 

 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛قتل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 
 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

الخدمات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة
 األخرى

 1التعلٌم

الرعاٌة الصحٌة  – وزارة الصحة
 األولٌة 

 
جمعٌة العون الصحً األردنٌة 

(JHAS )–  الرعاٌة الصحٌة
 األولٌة 

 
 الخدمة متاحة مرة فً األسبوع

 
 ضابط االرتباط:

 فضٌة عٌاد
  0788550625خلوي: 

 
 د. عال الطٌباوي

 0775006027خلوي: 
pc@jordanhealthaid.org  

 
الصحة  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 النفسٌة
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 16:00  
 

 االرتباط:ضابط 
 منار عواد 
 1491 986 079خلوي : 

mawwad@International
MedicalCorps.org 

 

  
 

فرٌق وزارة الصحة المتنقل / 
 التطعٌم – الٌونٌسٌف

 
 ضابط االرتباط:

 دمحم أمٌري
  0799493683خلوي: 

 
 بثٌنة الخطٌب

 0799060498خلوي: 
 

خدمات  – هاندٌكاب انترناشٌونال
إعادة التأهٌل لألشخاص المعوقٌن 

 –معهد العناٌة بصحة األسرة 
 االجتماعٌة الخدمات النفسٌة

 الخمٌس –األحد 
73:77 – 03:77  

 
 ضابط االرتباط:

 
 بالل زواتٌن

  7232367237خلوي: 
 

 تقوى تهتمونً
هاتف الخدمة المناوب: 

7233733227  
 

 – اللجنة الدولٌة لإلغاثة
األطفال غٌر المصحوبٌن 

واألطفال الناجٌن من العنف 
 المبنً على النوع االجتماعً

 الخمٌس –األحد 
73:77 – 02:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 الخطٌب ساره
  7233677337خلوي: 

 
  – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة

 مراكز الطفل و االسرة 
 

 لجان حماٌة الطفل المجتمعٌة 
 – 9:00الخمٌس  –السبت 
03:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 آالء الفٌضً 
 5969 547 077خلوي :  

alaa.faidi@savethechildr
en.org 

 
 

 المالعب – مٌرسً كور
 

 ضابط االرتباط:
 أحالم عوامله

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 القانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –ألحد ا
76:77 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:
 فارس الطلٌب 

 1297 603 079 خلوي : 
altalib@unhcr.org 

 
 

خط الخدمة المناوب: 
7233370363  

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعٌة
الخط الساخن للمفوضٌة: 

7232073037  
 

  القانونً أرض العون
 الخمٌس –األحد 

73:77 – 06:77  
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

7222362770  
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – الالجئٌنالمتحدة لشؤون 

التسجٌل ودعم األطفال 
واألسر المعرضٌن للخطر 

من خالل المواد غٌر 
 الغذائٌة والمساعدات النقدٌة

 
 األربعاء –األحد 

76:77 – 03:37  
 

 ضابط االرتباط:
 

 حسام مٌاس 
  7163 033 079خلوي : 

mayas@unhcr.org 
 

للمفوضٌة:  خط المعلومات
3377070 (70) 

 
بعد ساعات الدوام وخالل 

 العطل األسبوعٌة
 خط الحماٌة المناوب:

7233370363 
 
 

 –برنامج األغذٌة العالمً 
  الغذاء

 مساعدات  قسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 

مؤسسة إنقاذ الطفل 
النظامً( التعلٌم  – األردنٌة

خط ساخن لالطفال خارج  -
المدارس و لتقدٌم المعلومات 

حول خدمات التعلٌم فً 
 المدارس

 
 الخمٌس –السبت 
76:37 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:

 فرٌج تغرٌد 

  7223707323: خلوي
tfraij@savethechildre

n.org.jo  
 

 الخط الساخن: 
7220277770  

767777200 
767777000 

 
 مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة
 خدمات التعلٌم غٌر الرسمً

 
 – 9:00الخمٌس  –السبت 
03:77  

 
مواصالت للمدارس 

الحكومٌة لالطفال ضمن سن 
 الدراسة 

 
 ضابط االرتباط:

  
 آالء الفٌضً 

 5969 547 077خلوي :  
alaa.faidi@savethechi

ldren.org 
 
 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من قبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحا  بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئك الذٌن انقطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحقوا قط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

والمصابٌن من األطفال والبالغٌن، 
واألطراف الصناعٌة، والمقاوٌم، 

 ومعٌنات الحركة
 

  7262723333خلوي: 
Dvfp.intake.irbid@gmail.com  

  7223777377خلوي: 
a.awamleh@jo.mercycorps.org  

 
 مؤسسة المساعدات الكنسٌة

األنشطة النفس  – الفنلندٌة
 اجتماعٌة للٌافعٌن

 الخمٌس –األحد 
73:77 – 02:77  

 
 ضابط االرتباط:

 أٌمن نزال
  7223000007خلوي: 

Aiman.nazaal@kua.fi  
 

 – هاندٌكاب انترناشٌونال
المجموعات النفسٌة االجتماعٌة 

لألطفال المعوقٌن/المصابٌن 
 وأسرهم

 
  7262723333خلوي: 

Dvfp.intake.irbid@gmail.com  
 

 

 



حق لمال  ا
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 المفرق –مسار اإلحالة لحاالت حماٌة الطفل 

 : تحدٌد حاالت حماٌة الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )ةٌقوم مقدمو الخدمات العام
 حماٌة الطفل. تشمل االستجابة الفورٌة ما ٌلً:(، أو أفراد المجتمع بتحدٌد حاالت UNRWAالفلسطٌنٌٌن )

 
 توفٌر االستجابة اآلمنة التً تتسم بالرعاٌة 
 احترام السرٌة ورغبات الطفل/ممدم الرعاٌة 
 تمدٌم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  الطفل/ممدم الرعاٌةتٌسٌر عملٌة اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافمة 
  ساعة( لألطفال الناجٌن من العنف الجنسً 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاٌة الطبٌة )خالل 
 التشاور مع مدٌر حاالت حماٌة الطفل لتحدٌد المصلحة الفضلى للطفل فً الحاالت التً تشكل خطر وشٌن على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

الطفل/ممدم التوجه المباشر من لبل 
 الرعاٌة إلى مدٌر الحاالت

 

 الخطوة الثانٌة: خدمات إدارة الحاالت
العنف ضد األطفال فً 

 المدرسة 
العنف المبنً على النوع 
االجتماعً والموجه ضد 
األطفال بما فً ذلك العنف 
الجنسً والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبنً على النوع 

 (GBVاالجتماعً )

جمٌع حاالت حماٌة الطفل 
األخرى بما فً ذلك العنف ضد 
األطفال فً األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غٌر المصحوبٌن 
 والمنفصلٌن عن ذوٌهم

األطفال الذٌن هم فً  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعٌة والدعم  –األردنٌة 
لتسجٌل األطفال فً 

 المدارس
 

 س الخمٌ – السبت
08:30 – 15:30 

 
 ضابط االرتباط:

 تغرٌد فرٌج
  0775464973خلوي: 

tfraij@savethechi
ldren.org.jo  

 
 الخط الساخن:

7220277770  
767777200  
767777000 

 

 
 – الهٌئة الطبٌة الدولٌة

مختصة فً حماٌة الطفل 
 والصحة النفسٌة

 
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 
 ضابط االرتباط:

 
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 17:00  
 هنادي المرٌوتً 

 3787 965 079خلوي : 
halqaryouti@Internati
onalMedicalCorps.org 

 
 احمد جران 

 1230 830 079 خلوي : 
 

 554 079 خط الخدمة : 
6383 

 
  
 

 – اللجنة الدولٌة لإلغاثة
مختصة فً مجال العنف 

 المبنً على النوع االجتماعً
 الخمٌس –األحد 

08:30 – 17:00  
 
 
 
 
 

 
مختصة  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة 

 فً حماٌة الطفل والصحة النفسٌة
 

 ساعة 24
 خط الخدمة المناوب:

0795785095  
 

 ضابط االرتباط:
 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 هنادي المرٌوتً 
 3787 965 079خلوي : 

halqaryouti@Internationa
lMedicalCorps.org 

 
 احمد جران 

 1230 830 079 خلوي : 
 

 6383 554 079 خط الخدمة : 
 

بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، قم 
باإلبالغ عن أصحاب العمل 

عمالة  المتورطٌن إلى وحدة
 األطفال فً وزارة العمل

 
ساعة )بعد ساعات العمل الرد  24

  )اآللً
 الخط الساخن 

 080022208مجانا 
hotline@mol.gov.jo 

 
 
 

 ضابط االرتباط:

 
  :تتم اإلحالة بداٌة إلى

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن 
 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

العطل بعد ساعات العمل وخالل 
 األسبوعٌة:

 
 0797109194الخط الساخن: 

 
 ضابط االرتباط:

 دمحم حجٌجً
 7576 740 077هاتف : 

hajiji@unhcr.org 
 

 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 
 ضابط االرتباط:

  
 زٌاد موسى

  0795763643خلوي: 
z.mousa2@unrwa.org 

 
مختصة  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة 

 فً حماٌة الطفل والصحة النفسٌة

 
  هاندٌكاب انترناشٌونال

 التأهٌل إعادة خدمات
 ذوي المعولٌن لألشخاص
 العالج) والمصابٌن

 والعالج الطبٌعً
 النفسٌة والخدمة الوظٌفً،

  (واالجتماعٌة

 الخمٌس – األحد

09:30 – 17:00  

 792 078خلوي : 
5245dvfp.intake.ma

fraq@gmail.com 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
  المتحدة لشؤون الالجئٌن

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:30 

 
مكتب المساعدة للمفوضٌة: 

5502141 (06) 
 

 ضابط االرتباط:
 دمحم حجٌجً

 740 077هاتف : 
7576 

hajiji@unhcr.org 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
  المتحدة لشؤون الالجئٌن

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:30 

 
خط الطوارئ الخاص 

بحاالت االحتجاز: 
0796742200 

 
بعد ساعات الدوام 

 وخالل العطل األسبوعٌة
 

: الساخن خط الحماٌة
0797109194 

 
تموم المفوضٌة بإحالة 
الالجئٌن لتلمً خدمات 

التمثٌل المانونً من لبل 
 نمابة المحامٌن األردنٌٌن

 
 ضابط االرتباط:

 دمحم حجٌجً
 740 077هاتف : 
7576 

hajiji@unhcr.org 
  

 
األمم المتحدة  وكالة

لغوث وتشغٌل الالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 
 
 
 
 

 ضابط االرتباط:
 سوسن حٌشاق 

 4674 027 079 خلوي : 
sawsan.Ishaq@rescue.o

rg 
 
 

 فرح لدورة
  0776070609خلوي: 

Farah.qadura@resc
ue.org  

 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 

 ضابط االرتباط:
  

 موسىزٌاد 
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.or
g 

 
 شٌرٌن الطٌب

  0797587583خلوي: 
Altaeib_shereen@hotm

ail.com / 
altaeib_shereen@yaho

o.com  
 
 

لألمم المتحدة  السامٌةالمفوضٌة 
 لشؤون الالجئٌن 

 

 ضابط االرتباط:

 حجٌجً دمحم

 7576 740 077:  هاتف

hajiji@unhcr.org 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 

 :االرتباط ضابط

 موسى زٌاد

  0795763643: خلوي

z.mousa2@unrwa.org 
 

 
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 
 ضابط االرتباط:

 
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 17:00  
 دعد منٌزل

 0799256326خلوي: 
 

 رنا أبو مً
 7286478777خلوي: 

 
 

 
 ضابط االرتباط:

  
 زٌاد موسى

  0795763643خلوي: 
z.mousa2@unrwa.

org 

 
 ضابط االرتباط:

 
 زٌاد موسى

خلوي: 
0795763643  

z.mousa2@unrw
a.org  

  
 
 
 

 
 

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:مدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات المانونٌة والشرطٌة .0
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .7
 وجود مخاطر تتعلك بسالمة وأمن اآلخرٌن .4
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .7

 ٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حما 
 تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن( وجود مخاطر فورٌة 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة ل

 الالجئٌن(
  المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة(اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم 
 )االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن( للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 احرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  03:47 – 76:77الخمٌس  –األحد 

 7283370464خط الخدمة المناوب: 
 
 
 

 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



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

 4674 027 079 خلوي : 
sawsan.Ishaq@rescue.o

rg 
 
 

 فرح لدورة
  0776070609خلوي: 

Farah.qadura@resc
ue.org  

 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 

 ضابط االرتباط:
  

 موسىزٌاد 
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.or
g 

 
 شٌرٌن الطٌب

  0797587583خلوي: 
Altaeib_shereen@hotm

ail.com / 
altaeib_shereen@yaho

o.com  
 
 

لألمم المتحدة  السامٌةالمفوضٌة 
 لشؤون الالجئٌن 

 

 ضابط االرتباط:

 حجٌجً دمحم

 7576 740 077:  هاتف

hajiji@unhcr.org 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 

 :االرتباط ضابط

 موسى زٌاد

  0795763643: خلوي

z.mousa2@unrwa.org 
 

 
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 
 ضابط االرتباط:

 
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 17:00  
 دعد منٌزل

 0799256326خلوي: 
 

 رنا أبو مً
 7286478777خلوي: 

 
 

 
 ضابط االرتباط:

  
 زٌاد موسى

  0795763643خلوي: 
z.mousa2@unrwa.

org 

 
 ضابط االرتباط:

 
 زٌاد موسى

خلوي: 
0795763643  

z.mousa2@unrw
a.org  

  
 
 
 

 
 

 
 قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:مدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات المانونٌة والشرطٌة .0
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .7
 وجود مخاطر تتعلك بسالمة وأمن اآلخرٌن .4
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .7

 ٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حما 
 تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن( وجود مخاطر فورٌة 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة ل

 الالجئٌن(
  المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة(اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم 
 )االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن( للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 احرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلى

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  03:47 – 76:77الخمٌس  –األحد 

 7283370464خط الخدمة المناوب: 
 
 
 

 

 ساعة( 77) األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
  7282078087خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org أو أفراد  بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة

من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم  إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات التوجه مباشرة إلدارة  المجتمع
 انظر المعلومات باالعلى   –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافمتهم لدى  المتحدة لشؤون الالجئٌن

 
 

 ساعة / سبعة أٌام فً األسبوع 77أولات الدوام: 
 800الخط الساخن: 

 ( 77) 0743300هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
  familypd@accessme.com.joجمعة الهٌسةالرائد 

 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
 

 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛متل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 
 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 

 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعلٌم الخدمات األساسٌة األخرى الحماٌة واألمن والعدالة

 - الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
 خدمات الصحة النفسٌة 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:
 عمار التمٌمً 

 936 079 خلوي : 
3754 

 
 احمد جران 

 1230 830 079خلوي : 
 

  الدولٌة الهٌئة الطبٌة
 
 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:
 عمار التمٌمً 

 3754 936 079 خلوي : 
 

 احمد جران 
 1230 830 079خلوي : 

 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 المانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –األحد 
76:77 – 03:47  

 
خط الخدمة المناوب: 

7283370464  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
التسجٌل ودعم  – لشؤون الالجئٌن

األطفال واألسر المعرضٌن للخطر 
من خالل المواد غٌر الغذائٌة 

 والمساعدات النمدٌة
 

 األربعاء –األحد 
76:47 – 03:47  

: خط المعلومات للمفوضٌة
3377070 (70 ) 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة

 

)التعلٌم  – األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
معلومات خط ساخن لتمدٌم ال -النظامً( 

حول خدمات لالطفال خارج المدارس و 
 التعلٌم فً المدارس

 
 ضابط االرتباط: 

 تغرٌد فرٌج
 7222024006خلوي: 

 
التعلٌم غٌر النظامً  – كوٌست سكوب

، والمهارات والتعلٌم غٌر الرسمً
 الحٌاتٌة

 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  النظامً: التعلٌم
وزارة التربٌة والتعلٌم وال ترتبط األنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل التعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

نتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون نظامً أولئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سال
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 



حق لمال  ا
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الرعاٌة  – وزارة الصحة
الصحٌة األولٌة والثانوٌة فً 

 العٌادات والمستشفٌات
 

وزارة  –مستشفى المفرق 
 الصحة
 ( 02) 6231076هاتف: 

 
 مستشفى التولٌد

 ( 02) 6236204هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 الخمٌس –األحد 

08:00 – 16:00  
 

 د. أمل عبد الكرٌم مبرون
 0795531052خلوي: 
  (02) 6231087هاتف: 

 
جمعٌة العون الصحً 

 –( JHASاألردنٌة )
 الثانوٌةالرعاٌة الصحٌة 

 وخدمات الصحة النفسٌة
 الخمٌس –السبت 

09:00 – 16:00 
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد مصاروة

  0775007012خلوي: 
 ( 02) 6232329هاتف: 

 
 – هاندٌكاب انترناشٌونال

توفٌر المعٌنات الحركٌة 
وخدمات إعادة التأهٌل 

 واإلرشاد األسري
 الخمٌس –األحد 

08:30 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط:
 رزان النابلسً

  0787275399خلوي: 
Dvfp.po.irbid@gmai

l.com  
 

الهالل األحمر اإلماراتً 
والمستشفى المٌدانً 

 األردنً
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

الرعاٌة  – الفلسطٌنٌٌن
الصحٌة األولٌة واإلحالة إلى 

لالجئٌن  الخدمات الثانوٌة
 عند الحاجة الفلسطٌنٌٌن

 
 
 

 
 

خط الخدمة المناوب: 
7283263783 

 
  

الخدمات  – منظمة أرض البشر
والمساحات  النفسٌة االجتماعٌة،
ومجموعات دعم الصدٌمة لألطفال، 

 واألمهاتاآلباء 
 الخمٌس –األحد 
76:77 – 02:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 هبة عبدو
  7286762680خلوي: 

 
  – ؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌةم

 مراكز الطفل و االسرة 
 

 لجان حماٌة الطفل المجتمعٌة 
 
 
 

 الخمٌس –األحد 
78:77 – 03:77  

 
 

 ضابط االرتباط:
 نتالً حبك
 4446 572 077خلوي : 

Natalie.habaq@savethechild
ren.org 

 
الخدمات  – هاندٌكاب انترناشٌونال

 النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس –األحد 

08:30 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط:
 رزان النابلسً

  0787275399خلوي: 
Dvfp.po.irbid@gmail.com 

 
–)الخالدٌة(  -  األردنٌةاتحاد المرأة 

وحماٌة المساحات الصدٌمة لألطفال، 
الطفل المجتمعٌة، واألنشطة 

 الترفٌهٌة، والمهارات الحٌاتٌة لألسر
 الخمٌس  – األحد

76:47 – 00:47  
 

 ضابط االرتباط:
 صفاء أبو كف
 نجاح المغارٌز

 ( 70) 7876407هاتف: 
 
 

 
الخط الساخن للمفوضٌة: 

7282078087  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

الحماٌة )بما فً ذلن الحاالت  –
التً تنطوي على مخاطر 

االعتمال واالحتجاز واإلعادة 
 المسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 ساعة  24
 

  ضابط االرتباط:
 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org  
  

 رٌاض منسً
 0795408680خلوي: 

 
 الطوارئ: 

 
 شٌرٌن األعرج

 0796547220خلوي: 
 

 حماٌة –إدارة حماٌة األسرة 
 )بما فً ذلن المأوى(

 
  800الخط الساخن: 

 ( 77) 0743300هاتف: 
 

 – اتحاد المرأة األردنٌة
 عمان( –)المأوى 
 الخمٌس –السبت 
76:47 – 00:47  

 
 ضابط االرتباط:

 ناجٌة زعبً
 7286777434الخط الساخن: 

  ( 70) 3023278هاتف: 
 

  أرض العون القانونً
 الخمٌس –األحد 
78:77 – 06:77  

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

/ سبعة أٌام فً  ساعة 77)
 (األسبوع

7222462770  
 
 

 
: خط الحماٌة المناوب

7283787077  
 

 –مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة 
  مساعدات نمدٌةبرامج سبل العٌش 

 الخمٌس –السبت 
78:77 – 03:77  

 
 ضابط االرتباط:
 تهانً الجاغوب

 2451 670 077خلوي : 
Tahani.jaghoub@savethech

ildren.org 
 
  
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
المساعدات  – الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
لالجئٌن  وخدمات التسجٌل األساسٌة

 الفلسطٌنٌٌن
 الخمٌس -األحد 

07:30 – 15:00  
 

 ضابط االرتباط:
 زٌاد موسى

  0795763643خلوي: 
z.mousa2@unrwa.org 

 
 
 – الهٌئة الٌسوعٌة لخدمة الالجئٌن 

 المواد غٌر الغذائٌة
 الخمٌس  –األحد 

10:00 – 14:00  
 

 ضابط االرتباط:
 ٌحٌى

  0795755316خلوي: 
 

كنٌسة االتحاد المسٌحً / مٌرسً 
ترمٌم المنازل وتوفٌر المواد  – كور

 غٌر الغذائٌة
 االثنٌن، واألربعاء، والخمٌس

08:00 – 10:00 
 

 ضابط االرتباط: 
 المس نور سهاونة

 ( 02) 6233716هاتف: 
  0795126236خلوي: 

 
 – الهٌئة الدولٌة لمساعدة الالجئٌن
مساعدات تسدٌد اإلٌجار، طرود 
الرضع، مساعدات خاصة بفصل 

 الشتاء، وترمٌم المنازل
 
 
 
 
 

 
 

 ضابط االرتباط:
 رشا ابو زٌنه 

 6893 853 079خلوي :
 

خدمات التعلٌم غٌر  – الكارٌتاس
وتنمٌة الرسمً، والمهارات الحٌاتٌة، 
المهارات المٌادٌة لدى الٌافعٌن 

 وتعلٌم ما لبل المدرسة والتدرٌب، 
 

التربٌة  – انترناشٌونالهاندٌكاب 
 لألشخاص ذوي اإلعالة الخاصة

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 الخدمات المجتمعٌة – لشؤون الالجئٌن
 

 ( 70) 3377077خط الخدمة المناوب: 
 /3377070 (70) 
 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
المساعدات  – الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

األساسٌة وخدمات التسجٌل لالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 الخمٌس -األحد 
07:30 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط:

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 
 

  – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة
 خدمات التعلٌم غٌر النظامً 

 
 الخمٌس –األحد 
78:77 – 03:77  

 
 

 ضابط االرتباط:
 نتالً حبك
 4446 572 077خلوي : 

Natalie.habaq@savethechildre
n.org 

 
 

 التعلٌم النظامً  WVI فٌجٌن وورد
التعلٌم التعوٌضً و انشطة من طفل الى 

 طفل فً المدارس 

 15:00 – 9:00الخمٌس   –السبت 
 
 
 
 
 

 ساعة( 77) األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
  7282078087خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org أو أفراد  بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة

من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم  إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات التوجه مباشرة إلدارة  المجتمع
 انظر المعلومات باالعلى   –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافمتهم لدى  المتحدة لشؤون الالجئٌن

 
 

 ساعة / سبعة أٌام فً األسبوع 77أولات الدوام: 
 800الخط الساخن: 

 ( 77) 0743300هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
  familypd@accessme.com.joجمعة الهٌسةالرائد 

 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
 

 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛متل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 
 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 

 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعلٌم الخدمات األساسٌة األخرى الحماٌة واألمن والعدالة

 - الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
 خدمات الصحة النفسٌة 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:
 عمار التمٌمً 

 936 079 خلوي : 
3754 

 
 احمد جران 

 1230 830 079خلوي : 
 

  الدولٌة الهٌئة الطبٌة
 
 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:
 عمار التمٌمً 

 3754 936 079 خلوي : 
 

 احمد جران 
 1230 830 079خلوي : 

 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 المانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –األحد 
76:77 – 03:47  

 
خط الخدمة المناوب: 

7283370464  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
التسجٌل ودعم  – لشؤون الالجئٌن

األطفال واألسر المعرضٌن للخطر 
من خالل المواد غٌر الغذائٌة 

 والمساعدات النمدٌة
 

 األربعاء –األحد 
76:47 – 03:47  

: خط المعلومات للمفوضٌة
3377070 (70 ) 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة

 

)التعلٌم  – األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
معلومات خط ساخن لتمدٌم ال -النظامً( 

حول خدمات لالطفال خارج المدارس و 
 التعلٌم فً المدارس

 
 ضابط االرتباط: 

 تغرٌد فرٌج
 7222024006خلوي: 

 
التعلٌم غٌر النظامً  – كوٌست سكوب

، والمهارات والتعلٌم غٌر الرسمً
 الحٌاتٌة

 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  النظامً: التعلٌم
وزارة التربٌة والتعلٌم وال ترتبط األنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل التعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

نتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون نظامً أولئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سال
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

 ساعة( 77) األسبوعٌةبعد ساعات الدوام وخالل العطل 
  7282078087خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org أو أفراد  بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة

من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم  إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات التوجه مباشرة إلدارة  المجتمع
 انظر المعلومات باالعلى   –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافمتهم لدى  المتحدة لشؤون الالجئٌن

 
 

 ساعة / سبعة أٌام فً األسبوع 77أولات الدوام: 
 800الخط الساخن: 

 ( 77) 0743300هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
  familypd@accessme.com.joجمعة الهٌسةالرائد 

 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
 

 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛متل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 
 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 

 

الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة
لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 

 الحاالت

 1التعلٌم الخدمات األساسٌة األخرى الحماٌة واألمن والعدالة

 - الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
 خدمات الصحة النفسٌة 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:
 عمار التمٌمً 

 936 079 خلوي : 
3754 

 
 احمد جران 

 1230 830 079خلوي : 
 

  الدولٌة الهٌئة الطبٌة
 
 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:
 عمار التمٌمً 

 3754 936 079 خلوي : 
 

 احمد جران 
 1230 830 079خلوي : 

 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل والخدمات 
 المانونٌة لالجئٌن

 الخمٌس  –األحد 
76:77 – 03:47  

 
خط الخدمة المناوب: 

7283370464  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
التسجٌل ودعم  – لشؤون الالجئٌن

األطفال واألسر المعرضٌن للخطر 
من خالل المواد غٌر الغذائٌة 

 والمساعدات النمدٌة
 

 األربعاء –األحد 
76:47 – 03:47  

: خط المعلومات للمفوضٌة
3377070 (70 ) 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة

 

)التعلٌم  – األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
معلومات خط ساخن لتمدٌم ال -النظامً( 

حول خدمات لالطفال خارج المدارس و 
 التعلٌم فً المدارس

 
 ضابط االرتباط: 

 تغرٌد فرٌج
 7222024006خلوي: 

 
التعلٌم غٌر النظامً  – كوٌست سكوب

، والمهارات والتعلٌم غٌر الرسمً
 الحٌاتٌة

 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  النظامً: التعلٌم
وزارة التربٌة والتعلٌم وال ترتبط األنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل التعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

نتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون نظامً أولئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سال
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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الرعاٌة  – وزارة الصحة
الصحٌة األولٌة والثانوٌة فً 

 العٌادات والمستشفٌات
 

وزارة  –مستشفى المفرق 
 الصحة
 ( 02) 6231076هاتف: 

 
 مستشفى التولٌد

 ( 02) 6236204هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 الخمٌس –األحد 

08:00 – 16:00  
 

 د. أمل عبد الكرٌم مبرون
 0795531052خلوي: 
  (02) 6231087هاتف: 

 
جمعٌة العون الصحً 

 –( JHASاألردنٌة )
 الثانوٌةالرعاٌة الصحٌة 

 وخدمات الصحة النفسٌة
 الخمٌس –السبت 

09:00 – 16:00 
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد مصاروة

  0775007012خلوي: 
 ( 02) 6232329هاتف: 

 
 – هاندٌكاب انترناشٌونال

توفٌر المعٌنات الحركٌة 
وخدمات إعادة التأهٌل 

 واإلرشاد األسري
 الخمٌس –األحد 

08:30 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط:
 رزان النابلسً

  0787275399خلوي: 
Dvfp.po.irbid@gmai

l.com  
 

الهالل األحمر اإلماراتً 
والمستشفى المٌدانً 

 األردنً
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

الرعاٌة  – الفلسطٌنٌٌن
الصحٌة األولٌة واإلحالة إلى 

لالجئٌن  الخدمات الثانوٌة
 عند الحاجة الفلسطٌنٌٌن

 
 
 

 
 

خط الخدمة المناوب: 
7283263783 

 
  

الخدمات  – منظمة أرض البشر
والمساحات  النفسٌة االجتماعٌة،
ومجموعات دعم الصدٌمة لألطفال، 

 واألمهاتاآلباء 
 الخمٌس –األحد 
76:77 – 02:77  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 هبة عبدو
  7286762680خلوي: 

 
  – ؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌةم

 مراكز الطفل و االسرة 
 

 لجان حماٌة الطفل المجتمعٌة 
 
 
 

 الخمٌس –األحد 
78:77 – 03:77  

 
 

 ضابط االرتباط:
 نتالً حبك
 4446 572 077خلوي : 

Natalie.habaq@savethechild
ren.org 

 
الخدمات  – هاندٌكاب انترناشٌونال

 النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس –األحد 

08:30 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط:
 رزان النابلسً

  0787275399خلوي: 
Dvfp.po.irbid@gmail.com 

 
–)الخالدٌة(  -  األردنٌةاتحاد المرأة 

وحماٌة المساحات الصدٌمة لألطفال، 
الطفل المجتمعٌة، واألنشطة 

 الترفٌهٌة، والمهارات الحٌاتٌة لألسر
 الخمٌس  – األحد

76:47 – 00:47  
 

 ضابط االرتباط:
 صفاء أبو كف
 نجاح المغارٌز

 ( 70) 7876407هاتف: 
 
 

 
الخط الساخن للمفوضٌة: 

7282078087  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

الحماٌة )بما فً ذلن الحاالت  –
التً تنطوي على مخاطر 

االعتمال واالحتجاز واإلعادة 
 المسرٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن(

 ساعة  24
 

  ضابط االرتباط:
 

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org  
  

 رٌاض منسً
 0795408680خلوي: 

 
 الطوارئ: 

 
 شٌرٌن األعرج

 0796547220خلوي: 
 

 حماٌة –إدارة حماٌة األسرة 
 )بما فً ذلن المأوى(

 
  800الخط الساخن: 

 ( 77) 0743300هاتف: 
 

 – اتحاد المرأة األردنٌة
 عمان( –)المأوى 
 الخمٌس –السبت 
76:47 – 00:47  

 
 ضابط االرتباط:

 ناجٌة زعبً
 7286777434الخط الساخن: 

  ( 70) 3023278هاتف: 
 

  أرض العون القانونً
 الخمٌس –األحد 
78:77 – 06:77  

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 70) 7002722هاتف: 
  7223222722خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

/ سبعة أٌام فً  ساعة 77)
 (األسبوع

7222462770  
 
 

 
: خط الحماٌة المناوب

7283787077  
 

 –مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة 
  مساعدات نمدٌةبرامج سبل العٌش 

 الخمٌس –السبت 
78:77 – 03:77  

 
 ضابط االرتباط:
 تهانً الجاغوب

 2451 670 077خلوي : 
Tahani.jaghoub@savethech

ildren.org 
 
  
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
المساعدات  – الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 
لالجئٌن  وخدمات التسجٌل األساسٌة

 الفلسطٌنٌٌن
 الخمٌس -األحد 

07:30 – 15:00  
 

 ضابط االرتباط:
 زٌاد موسى

  0795763643خلوي: 
z.mousa2@unrwa.org 

 
 
 – الهٌئة الٌسوعٌة لخدمة الالجئٌن 

 المواد غٌر الغذائٌة
 الخمٌس  –األحد 

10:00 – 14:00  
 

 ضابط االرتباط:
 ٌحٌى

  0795755316خلوي: 
 

كنٌسة االتحاد المسٌحً / مٌرسً 
ترمٌم المنازل وتوفٌر المواد  – كور

 غٌر الغذائٌة
 االثنٌن، واألربعاء، والخمٌس

08:00 – 10:00 
 

 ضابط االرتباط: 
 المس نور سهاونة

 ( 02) 6233716هاتف: 
  0795126236خلوي: 

 
 – الهٌئة الدولٌة لمساعدة الالجئٌن
مساعدات تسدٌد اإلٌجار، طرود 
الرضع، مساعدات خاصة بفصل 

 الشتاء، وترمٌم المنازل
 
 
 
 
 

 
 

 ضابط االرتباط:
 رشا ابو زٌنه 

 6893 853 079خلوي :
 

خدمات التعلٌم غٌر  – الكارٌتاس
وتنمٌة الرسمً، والمهارات الحٌاتٌة، 
المهارات المٌادٌة لدى الٌافعٌن 

 وتعلٌم ما لبل المدرسة والتدرٌب، 
 

التربٌة  – انترناشٌونالهاندٌكاب 
 لألشخاص ذوي اإلعالة الخاصة

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 الخدمات المجتمعٌة – لشؤون الالجئٌن
 

 ( 70) 3377077خط الخدمة المناوب: 
 /3377070 (70) 
 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل  وكالة
المساعدات  – الفلسطٌنٌٌنالالجئٌن 

األساسٌة وخدمات التسجٌل لالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 الخمٌس -األحد 
07:30 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط:

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.org 
 
 

  – مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة
 خدمات التعلٌم غٌر النظامً 

 
 الخمٌس –األحد 
78:77 – 03:77  

 
 

 ضابط االرتباط:
 نتالً حبك
 4446 572 077خلوي : 

Natalie.habaq@savethechildre
n.org 

 
 

 التعلٌم النظامً  WVI فٌجٌن وورد
التعلٌم التعوٌضً و انشطة من طفل الى 

 طفل فً المدارس 

 15:00 – 9:00الخمٌس   –السبت 
 
 
 
 
 

 
 ضابط االرتباط: 

 رٌاض منسً
 0795408680خلوي: 

 
  
 
 
 
 
 

 
منظمة انترسوس / الصندوق 

االردنً الهاشمً 
INTERSOS/JOHUD 

مساحات صدٌمة لالطفال و خدمات 
الصحة النفسٌة المجتمعٌة لالطفال 

 و الٌافعٌن وعائالتهم
 4:30 – 8:30الخمٌس  –السبت 

 
 مركز الخالدٌة للتنمٌة البشرٌة 
 مركز الباعج للتنمٌة البشرٌة 
 مركز رحاب للتنمٌة البشرٌة 

 مركز الزعتري للتنمٌة البشرٌة 
 

 ضابط االرتباط 
 

 جورج ثٌدوري 
 9831 937 079خلوي : 

cp.jordan@intersos.org 
 

  WVI فٌجٌن وورد
مساحات صدٌمة لالطفال و للٌافعٌن و 

 خدمات نفسٌة مجتمعٌة 
 

 15:00 – 9:00الخمٌس   –السبت 
 

 ضابط االرتباط: 
 عبد ربه 
 8540 714 077خلوي : 

 
 والء علً عبابنه 

 0736 844 077 خلوي : 
 

 
 

 
 ضابط االرتباط:

 ناصر عبٌدات
  0796404380خلوي: 
 ( 02) 6232355هاتف: 

 
المواد غٌر  – منظمة أرض البشر

 الغذائٌة
 الخمٌس –األحد 

08:30 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط: 
 هبة زرٌمات

 0796201408خلوي: 
 

  الغذاء –برنامج األغذٌة العالمً 

 مساعدات  لسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
منظمة انترسوس / الصندوق 

االردنً الهاشمً 
INTERSOS/JOHUD 

مساحات صدٌمة لالطفال و خدمات 
الصحة النفسٌة المجتمعٌة لالطفال 

 و الٌافعٌن وعائالتهم
 – 8:30الخمٌس  –السبت 
4:30 

 
 مركز الخالدٌة للتنمٌة البشرٌة 
 مركز الباعج للتنمٌة البشرٌة 
 مركز رحاب للتنمٌة البشرٌة 

 مركز الزعتري للتنمٌة البشرٌة 
 

 ضابط االرتباط 
 

 جورج ثٌدوري 
 9831 937 079خلوي : 

cp.jordan@intersos.org 
 

 
 ضابط االرتباط:
 لبنى صوالحة 

 8618 917 077خلوي : 
Lna_Sawalha@wvi.org 

 
 

 مٌادة لشوع 
 0710 844 077خلوي : 

mayadah_qashou@wvi.org 
  

 
 والء علً عبابنه 

 0736 844 077 خلوي : 
 

 

 



حق لمال  ا
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 الجنوب )معان، الكرك، والعقبة( –مسار اإلحالة لحاالت حماٌة الطفل 

 : تحدٌد حاالت حماٌة الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )ةٌقوم مقدمو الخدمات العام
 المجتمع بتحدٌد حاالت حماٌة الطفل. تشمل االستجابة الفورٌة ما ٌلً: (، أو أفرادUNRWAالفلسطٌنٌٌن )

 
 توفٌر االستجابة اآلمنة التً تتسم بالرعاٌة 
 احترام السرٌة ورغبات الطفل/مقدم الرعاٌة 
 تقدٌم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  أدناه( عند موافقة الطفل/مقدم الرعاٌةتٌسٌر عملٌة اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر 
  ساعة( لألطفال الناجٌن من العنف الجنسً 27ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاٌة الطبٌة )خالل 
 التشاور مع مدٌر حاالت حماٌة الطفل لتحدٌد المصلحة الفضلى للطفل فً الحاالت التً تشكل خطر وشٌك على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

المباشر من قبل الطفل/مقدم التوجه 
 الرعاٌة إلى مدٌر الحاالت

 

 الخطوة الثانٌة: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال فً 
 المدرسة 

العنف المبنً على النوع 
االجتماعً والموجه ضد 
األطفال بما فً ذلك العنف 
الجنسً والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبنً على النوع 

 (GBVاالجتماعً )

جمٌع حاالت حماٌة الطفل 
األخرى بما فً ذلك العنف ضد 
األطفال فً األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غٌر المصحوبٌن 
 والمنفصلٌن عن ذوٌهم

األطفال الذٌن هم فً  األطفال ذوي اإلعاقة
 نزاع مع القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعٌة والدعم  –األردنٌة 
لتسجٌل األطفال فً 

 المدارس
 

 س الخمٌ – األحد
08:30 – 16:00 

 
 ضابط االرتباط:

 عروبة ٌاسٌن
  0776702460خلوي: 

ayaseen@savethe
children.org.jo  

 
 الخط الساخن:

7220277770  
767777200  
767777000 

 
 
 

 
 – الدولٌةالهٌئة الطبٌة 

مختصة فً حماٌة الطفل 
 والصحة النفسٌة

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00 

 
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 ضابط االرتباط:
 بدر النمور 

 4024 022 079خلوي : 
bnammur@Internati

onalMedicalCorps.or
g 
 
 

 
مختصة  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة 

 فً حماٌة الطفل والصحة النفسٌة
 الخمٌس  –األحد 

09:00 – 17:00  
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 
 ضابط االرتباط:

 بدر النمور 
 4024 022 079خلوي : 

bnammur@International
MedicalCorps.org 

 
بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، قم 

باإلبالغ عن أصحاب العمل 
المتورطٌن إلى وحدة عمالة 

 األطفال فً وزارة العمل
 

ساعة )بعد ساعات العمل الرد  24
  )اآللً

 الخط الساخن 
 080022208مجانا 

hotline@mol.gov.jo 
 

 ضابط االرتباط:
 

 شٌرٌن الطٌب
  0797587583خلوي: 

Altaeib_shereen@hotm
ail.com / 

altaeib_shereen@yaho
o.com  

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن 
08:00 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط

 دٌانا سلٌمان 
 1911 728 077هاتف : 

suleiman@unhcr.org   
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة:

 
الساخن: الحماٌة خط 

0797109194 
 
  
 
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن 

08:00 – 15:30  
 

 ضابط االرتباط: 
 هدى الشابسوغ

  0797306108خلوي: 
alshabso@unhcr.o

rg  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 ساعة  24

 
 ضابط االرتباط:

  
 هٌفاء الوحٌدي

 0798998890خلوي: 
 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم 
  المتحدة لشؤون الالجئٌن

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:30 

 
خط الطوارئ الخاص 

بحاالت االحتجاز: 
0796742200 

 
بعد ساعات الدوام 

 وخالل العطل األسبوعٌة
 

: الساخن خط الحماٌة
0797109194 

 
تقوم المفوضٌة بإحالة 
الالجئٌن لتلقً خدمات 

التمثٌل القانونً من قبل 
 نقابة المحامٌن األردنٌٌن 

 
األمم المتحدة  وكالة

لغوث وتشغٌل الالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن

 ساعة  24
 

 ضابط االرتباط:
  

 هٌفاء الوحٌدي
خلوي: 

0798998890 
 
 
  

 فً الحاالت التالٌة:قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه مدراء الحاالت 
 رغبة الطفل / مقدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات القانونٌة والشرطٌة .0
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / مقدم الرعاٌة على تقدٌم  .7
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 الفضلى لألسباب التالٌة: ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل .7

 ٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حما 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
  ن باإلعادة القسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤووجود مخاطر تتعلق

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 ن قبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة م 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى  الحاالت( 

 
 وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر 

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  03:37 – 76:77الخمٌس  –األحد 

 7233370363خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 77) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  7232073037خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / مقدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لمقدمً الخدمات إلدارة 
 انظر المعلومات باالعلى –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافقتهم 

) 
 

 األسبوعساعة / سبعة أٌام فً  77أوقات الدوام: 
 300الخط الساخن: 

  familypd@accessme.com.jo( ضابط االرتباط: الرائد دمحم البطوش، 73) 7737302العقبة ومعان: هاتف: 
  familypd@accessme.com.jo( ضابط االرتباط: الرائد قٌس الغراٌبة، 73) 7362703الكرك والطفٌلة: هاتف: 

 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 
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تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة
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 فً الحاالت التالٌة:قم باإلحالة إلى الخدمات أدناه مدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / مقدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات القانونٌة والشرطٌة .0
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / مقدم الرعاٌة على تقدٌم  .7
 وجود مخاطر تتعلق بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 الفضلى لألسباب التالٌة: ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل .7

 ٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلق بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حما 
 )وجود مخاطر فورٌة تتعلق بالزواج القسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن 
  ن باإلعادة القسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو القوات المسلحة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤووجود مخاطر تتعلق

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 ن قبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة م 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى  الحاالت( 

 
 وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر 

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  03:37 – 76:77الخمٌس  –األحد 

 7233370363خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 77) بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  7232073037خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org 

 
التوجه مباشرة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / مقدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / مقدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لمقدمً الخدمات إلدارة 
 انظر المعلومات باالعلى –وعندما ٌكون األمر ممكنا  الحصول على موافقتهم 

) 
 

 األسبوعساعة / سبعة أٌام فً  77أوقات الدوام: 
 300الخط الساخن: 

  familypd@accessme.com.jo( ضابط االرتباط: الرائد دمحم البطوش، 73) 7737302العقبة ومعان: هاتف: 
  familypd@accessme.com.jo( ضابط االرتباط: الرائد قٌس الغراٌبة، 73) 7362703الكرك والطفٌلة: هاتف: 

 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و مقدمً الرعاٌة على تقدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 
 

 

 

 

 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛قتل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  
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 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
 

الخدمات النفسٌة  الرعاٌة الصحٌة
االجتماعٌة لحاالت حماٌة 

 الطفل / إدارة الحاالت

الحماٌة واألمن 
 والعدالة

الخدمات األساسٌة 
 األخرى

 1التعلٌم

الرعاٌة  – وزارة الصحة
الصحٌة األولٌة والثانوٌة 

 )الكرك(
 

 ( 03) 2386190هاتف: 
 
 

جمعٌة العون الصحً األردنٌة 
(JHAS )–  الرعاٌة الصحٌة

 األولٌة )الكرك(
 

 الخدمة متاحة مرة فً األسبوع
 

 ضابط االرتباط:
 أنس دروٌش

 0775006028خلوي: 
للصحة   – الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 النفسٌة ) الكرك و الطفٌلة (
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0795785095 

 
 ضابط االرتباط:

 
 بدر النمور 

 4024 022 079خلوي : 
bnammur@Internation

alMedicalCorps.org 
 
 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
  الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 
 ضابط االرتباط: 

 هٌفاء الوحٌدي
 0798998890خلوي: 

 
 عٌادة العقبة:

07:30 – 13:45  
 (03) 2063535هاتف: 

 
اتحاد المرأة األردنٌة / جمعٌة 

 معان  –األنوار الخٌرٌة 
 الخمٌس  –األحد 

اتحاد المرأة األردنٌة / 
 –جمعٌة األنوار الخٌرٌة 

 معان 
 الخمٌس  –األحد 

08:00 – 14:30  
 

 ضابط االرتباط:
 نهى حمدان

 لبنى جبارات
  0772220523خلوي: 

0777533950  
Alanwar.maan@yah

oo.com  
 
 

سٌباشر العمل بالمساحات 
الصدٌقة لألطفال والحماٌة 

المجتمعٌة ابتدءا من آب/أٌلول 
7703  
 الخمٌس –األحد 
76:37 – 00:37  

 
 ( 73) 7377677هاتف: 
  7236630337خلوي: 

 
 

مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة 
(SCI) 

المجتمعٌة لحماٌة  اللجان
 الطفل 

  
 – 09:00الخمٌس  –االحد 

15:00   
 

 ضابط االرتباط:
 

 السعٌد محمود 
 

 4077 738 077خلوي: 
mohammad.alsaeed@

savethechildren.org 
 
 

المفوضٌة السامٌة 
لألمم المتحدة 

 – لشؤون الالجئٌن
الحماٌة والتسجٌل 
والخدمات القانونٌة 

 لالجئٌن
 الخمٌس  –األحد 
76:77 – 03:37  

 
خط الخدمة 
المناوب: 

7233370363  
 

بعد ساعات الدوام 
وخالل العطل 

 األسبوعٌة
الخط الساخن 
للمفوضٌة: 

7232073037  
 

مكتب المساعدة فً 
معان لدى هٌئة 
 شباب األردن

أول اثنٌن من كل 
 شهر

73:77 – 03:77  
 7037602هاتف: 

(73) 
 

األمم المتحدة  وكالة
لغوث وتشغٌل 

الالجئٌن 
 – الفلسطٌنٌٌن

الحماٌة )بما فً ذلك 
الحاالت التً 

تنطوي على مخاطر 
االعتقال واالحتجاز 
واإلعادة القسرٌة 

لالجئٌن 
 الفلسطٌنٌٌن(

 ساعة  24
 

  ضابط االرتباط:
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

التسجٌل ودعم األطفال  –
واألسر المعرضٌن للخطر 

من خالل المواد غٌر 
الغذائٌة والمساعدات 

 النقدٌة
 )معان والعقبة والكرك(

 
 الخمٌس –األحد 
76:77 – 03:37  

 
 ضابط االرتباط:
 هدى الشابسوغ

  72322370076خلوي: 
alshabso@unhcr.or

g  
 

 خط المعلومات
 األربعاء –األحد 
76:37 – 03:37  
 (70) 3377070هاتف: 

 
بعد ساعات العمل وخالل 

 العطل األسبوعٌة
الخط الساخن: 

7232073037  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 – الفلسطٌنٌٌن
 المساعدات األساسٌة
لالجئٌن  وخدمات التسجٌل

 الفلسطٌنٌٌن
 ضابط االرتباط:

 الوحٌدي هٌفاء
 0798998890خلوي: 

   
 
  

 –برنامج األغذٌة العالمً 
  الغذاء

 األردنٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
خط  -)التعلٌم النظامً(  –

لالطفال خارج ساخن 
معلومات لتقدٌم الالمدارس و 

حول خدمات التعلٌم فً 
 المدارس
 )الكرك(

 ساعة 77
 

 767777700الساخن: الخط 
 

التعلٌم غٌر  – كوٌست سكوب
النظامً والتعلٌم غٌر 

 الرسمً
 )الكرك ومعان والعقبة(

 الخمٌس  –األحد 
73:77 – 02:77 

 
 ضابط االرتباط:

 
 رشا ابو زٌنه 

 6893 853 079خلوي : 
 
 
 
 

اتحاد المرأة األردنٌة / 
 – جمعٌة األنوار الخٌرٌة

التعلٌم غٌر الرسمً )محو 
األمٌة الوظٌفً، ودورات 

 كمبٌوتر(
 )معان(
 الخمٌس –األحد 
76:77 – 07:37  

 
 ضابط االرتباط:

 نهى حمدان
 لبنى جبارات

  7227777373خلوي: 
7222333337  

Alanwar.maan@yah
oo.com  

 
الدولٌة مؤسسة إنقاذ الطفل 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.07-0خدمات التعلٌم المعتمدة المقدمة من قبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم وال ترتبط األنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة التعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
غٌر  ب المؤهلٌن لاللتحا  بالتعلٌمخدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

سنتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون  النظامً أولئك الذٌن انقطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحقوا قط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.
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08:00 – 14:30  
 

 ضابط االرتباط:
 حمداننهى 

 لبنى جبارات
  0772220523خلوي: 

0777533950  
Alanwar.maan@yaho

o.com  
 
 
 

منظمة انترسوس / 
الصندوق االردنً الهاشمً 

) الكرك ( 
INTERSOS/JOHU

D 
المساحات االمنة و االنشطة 
النفسٌة المجتمعٌة لالطفال و 

 الٌافعٌن و عائالتهم 
 

 – 8:30الخمٌس  – السبت
4:30 

 
 مركز األمٌرة بسمة الشوبك
 مركز األمٌرة بسمة معان 
مركز األمٌرة بسمة الغور 

 الصافً
 مركز األمٌرة بسمة الكرك 

مركز القطرانة للتنمٌة 
 البشرٌة 

 
 ضابط االرتباط:

 ثٌدوري  جورج
 9831 937 079:  خلوي

cp.jordan@intersos.or
g 
 

 هٌفاء الوحٌدي
 خط الحماٌة الساخن:

0798998890  
 

إدارة حماٌة األسرة 
 77 حماٌة –
 ساعة 
 

  300الخط الساخن: 
 العقبة ومعان

 7737302هاتف: 
(73 ) 
 

 ضابط االرتباط:
 الرائد دمحم البطوش

familypd@acce
ssme.com.jo  

 
 الكرك والطفٌلة

 7362703هاتف: 
(73) 
 

 ضابط االرتباط:
 الرائد قٌس الغراٌبة

familypd@acce
ssme.com.jo  

 
أرض العون 

  القانونً
 الخمٌس –األحد 
73:77 – 06:77  

 
 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 7002722هاتف: 
(70 ) 

خلوي: 
7223222722  

somohareb@a
-rdd

legalaid.org  
 

 خط الطوارئ:
 ساعة( 77)

7222362770  
 

 مؤسسة نهر األردن
مأوى لألطفال  –

الناجٌن )بما فً ذلك 
الخدمات النفسٌة 

االجتماعٌة، 
والحماٌة، والتعلٌم، 

 والخدمات الطبٌة(
 

 3737037هاتف: 
(70) 
 
 

 مساعدات  قسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

 (SCIالدولٌة )
انشطة تحسٌن االوضاع 

المعٌشٌة ) مساعدات 
 مالٌة ، تدرٌب مهنً ( 

 
 االرتباط:ضابط 

 سوزان البحٌصً 
 766 077خلوي : 

432 
suzan.albuhaisi@sa

vethechildren.org 
 

منظمة انترسوس / 
الصندوق االردنً 

الهاشمً ) الكرك ( 
INTERSOS/JOH

UD 
المساحات االمنة و 

االنشطة النفسٌة 
المجتمعٌة لالطفال و 
 الٌافعٌن و عائالتهم 

 
 8:30الخمٌس  – السبت

– 4:30 
 

مركز األمٌرة بسمة 
 الشوبك

مركز األمٌرة بسمة 
 معان 

مركز األمٌرة بسمة 
 الغور الصافً

مركز األمٌرة بسمة 
 الكرك 

مركز القطرانة للتنمٌة 
 البشرٌة 

 
 ضابط االرتباط:

 ثٌدوري  جورج
 937 079:  خلوي

9831 
cp.jordan@intersos.

org 
 

(SCI) 
 خدمات اتعلٌم غٌر النظامً 

 – 09:00الخمٌس  –االحد 
15:00   

 
 ضابط االرتباط:

 
 السعٌد محمود 

 
 4077 738 077خلوي: 

mohammad.alsaeed@
savethechildren.org 
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 الزعتري –مسار اإلحالة لحاالت حماٌة الطفل 

 : تحدٌد حاالت حماٌة الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )ةٌموم ممدمو الخدمات العام
 حماٌة الطفل. تشمل االستجابة الفورٌة ما ٌلً:(، أو أفراد المجتمع بتحدٌد حاالت UNRWAالفلسطٌنٌٌن )

 
 توفٌر االستجابة اآلمنة التً تتسم بالرعاٌة 
 احترام السرٌة ورغبات الطفل/ممدم الرعاٌة 
 تمدٌم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  الطفل/ممدم الرعاٌةتٌسٌر عملٌة اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافمة 
  ساعة( لألطفال الناجٌن من العنف الجنسً 72ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاٌة الطبٌة )خالل 
 التشاور مع مدٌر حاالت حماٌة الطفل لتحدٌد المصلحة الفضلى للطفل فً الحاالت التً تشكل خطر وشٌن على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

الطفل/ممدم التوجه المباشر من لبل 
 الرعاٌة إلى مدٌر الحاالت

 

 الخطوة الثانٌة: خدمات إدارة الحاالت 
 

العنف ضد األطفال فً المدرسة 
 وخارج المدرسة

العنف المبنً على النوع 
االجتماعً والموجه ضد 
األطفال بما فً ذلن العنف 

الجنسً والزواج المبكر )أنظر 
مسار إحاالت العنف المبنً 

االجتماعً على النوع 
(GBV) 

جمٌع حاالت حماٌة 
الطفل األخرى بما 
فً ذلن العنف ضد 
األطفال فً األسرة 
والمجتمع، وعمالة 

 األطفال

عمالة 
 االطفال 

األطفال غٌر 
المصحوبٌن 

والمنفصلٌن عن 
 ذوٌهم

األطفال ذوي 
 اإلعالة

األطفال الذٌن هم فً نزاع مع 
 المانون 

 
 –مؤسسة إنماذ الطفل األردنٌة 

التوعٌة والدعم لتسجٌل األطفال 
 فً المدارس

 
 س الخمٌ – األحد

09:00 – 16:00  
 

 ضابط االرتباط:
 كرٌم ملكاوي

 0775464970خلوي: 
 

  الزبن نور

 3933 575 077: خلوي

NZaben@ 
savethechildren.org.jo 

 

الخط الساخن/شبكة زٌن: 
08000022 

 
 

 
مختصة  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 فً حماٌة الطفل والصحة النفسٌة
 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ساعة 24

 خط الخدمة المناوب:
0798559517  

 
 ضابط االرتباط:

 أحمد جران
 0799894809خلوي: 

ajaran@international
medicalcorps.org  

  
 

/ اللجنة الدولٌة لإلغاثة  
صندوق األمم المتحدة 

 ( IRC/UNFPAللسكان )
 الدخول ستطٌعٌ
للجنة  حالة إدارة خدماتل

 األطفالالدولٌة لالغاثة 
 الناجٌن

او الذٌن ٌعبرون او تبٌن من  
 الكشف الذاتً 

 
 – 09:00الخمٌس  –األحد 

16:00  
 
 

 
 الهٌئة الطبٌة الدولٌة 

جمٌع حاالت حماٌة  –
 الطفل باألعلى 

 
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 17:00  
 

 ساعة 24
 خط الخدمة المناوب:

0798559517  
 

 ضابط االرتباط:
 أحمد جران

خلوي: 
0799894809 

ajaran@intern
ationalmedical

corps.org 
 
 

 مؤسسة
انماذ الطفل 

  الدولٌة 
مركز 

الفحص 
االولً 
لحاالت 
عمالة 

 االطفال 
 

 –السبت 
 الخمٌس 

9:00 – 
15:00 

 
ضابط 

 االرتباط
 

 محمود العزة 
خلوي : 

077 991 
9117 

Mahmoud
.Alazzeh

@savethe
children.o

rg 
 

الهٌئة 
الطبٌة 
 – الدولٌة

جمٌع حاالت 
حماٌة الطفل 

 باألعلى 

 
تتم اإلحالة بداٌة 

  :إلى
 

المفوضٌة السامٌة 
لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن 
 

  األربعاء – السبت
09:00 – 17:00 

 
 ضابط االرتباط

 دمحم حجً
خلوي: 

0795870676  
Hajiji@unhcr.o

rg  
 

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:30  

 
 خط الخدمة المناوب: 

0795546383 
 

بعد ساعات العمل 
وخالل العطل 

 األسبوعٌة:
 

الخط الساخن: 
0797109194 

 
اللجنة الدولٌة 

األطفال  – لإلغاثة
 غٌر المصحوبٌن

 
هاندٌكاب 

  – انترناشٌونال
 إعادة خدمات
 التأهٌل

ذوي  لألشخاص
 المعولٌن

 والمصابٌن
 الطبٌعً العالج)

 والعالج
 الوظٌفً،
 النفسٌة والخدمة

  (واالجتماعٌة

 الخمٌس – األحد

09:30 – 
17:00  

 078خلوي : 
792 5245 

dvfp.intake.
mafraq@gm

ail.com 
 

المفوضٌة 
السامٌة لألمم 

المتحدة لشؤون 
 الالجئٌن 

 
 الخمٌس –ألحد 

08:00 – 

 
 اإلحالة إلى إدارة شرطة األحداث:

 الخمٌس –السبت  
07:30 – 15:00  

 
 االرتباطضابط 

 النمٌب بالل بنً عٌسى 
 1771 257 077خلوي : 

 
 

تموم إدارة شرطة األحداث بإعالم 
الٌونٌسٌف بالحاالت لغاٌات 

 المناصرة
 الٌونٌسٌف 

 اٌام  7ساعة /  24
 

 ضابط االرتباط:
 دانا دودٌن
 7190 893 079خلوي : 

ddodeen@unicef.org 
 

 مها الحمصً
 0796827772خلوي: 
 الخمٌس –األحد 

mhomsi@unicef.org  
 

اإلحالة أٌضاً إلى المفوضٌة السامٌة 
 لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن

- 08:00الخمٌس  –األحد 
15:30  

 
 ضابط االرتباط:

 دمحم حجٌجً
 0795870676خلوي: 

Hajiji@unhcr.org  
 

 لٌلى الزغول 
 1407 500 077خلوي: 

Leila.alzghoul@rescue.org 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 
 لشؤون الالجئٌن 

 
  األربعاء – السبت

09:00 – 17:00 
 

 ضابط االرتباط
 

 سونا عطٌة 
 0084 856 079خلوي : 

Ateiah@unhcr.org 
 

 دمحم حجً
  0795870676خلوي: 

Hajiji@unhcr.org  
 

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:30  

 
 خط الخدمة المناوب: 

0795546383 
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة:

 
 0797109194الساخن: الخط 

 

 
 –األحد 

 الخمٌس
09:00 – 
17:00  

 
 ساعة 24

خط الخدمة 
 المناوب:

0798559
517  

 
ضابط 

 االرتباط:
 أحمد جران

خلوي: 
0799894

809 
ajaran@
internat
ionalme
dicalcor

ps.org 
 

 ساعة 24
المناوب: خط الخدمة 

0775077792 
 

 ضابط االرتباط:
 عادل الدهٌنً

 500 077خلوي : 
9593 

adel.aldehein@r
escue.org 

 

  
 

 مؤسسة نور الحسٌن
األطفال المنفصلٌن  –

 عن ذوٌهم
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 بهاء مهٌدات
خلوي: 

0777411400  
 

 ثروت
خلوي: 

0788215132  

15:30  
 

 ضابط االرتباط
 تامبً زوخا

 079 خلوي : 
067 3580 

zokha@unhcr
.org  

 
  

 
خط الطوارئ الخاص بحاالت 

 0796742200االحتجاز: 
 

بعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 األسبوعٌة

 
 0797109194خط الحماٌة: 

 
تموم المفوضٌة بإحالة الالجئٌن 

لتلمً خدمات التمثٌل المانونً من 
 األردنٌٌنلبل نمابة المحامٌن 

 
 

  
 لم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:

 رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات المانونٌة والشرطٌة .1
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .2
 وأمن اآلخرٌن وجود مخاطر تتعلك بسالمة .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .4

  وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة
 حماٌة األسرة(

 ٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوض 
  وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة

 لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(
 األسرة( اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة 
 )االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن( للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائماً على تمٌٌم النتائج التً 

 
  

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  17:00 – 09:00األربعاء  –السبت 

 
  hajiji@unhcr.org 0795870676دمحم حجٌجً: خلوي: 

 0084 856 079  خلوي : :  عطٌة سونا
Ateiah@unhcr.org 

 

 
حاالت العنف الجنسً والعنف األسري  –إدارة حماٌة األسرة 

بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌة أو أفراد المجتمع التوجه مباشرة واإلهمال )
حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات إحالة الالجئٌن من األطفال / إلدارة 

لدى  لشؤون الالجئٌن ممدمً الرعاٌة من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة
 –الحصول على موافمتهم وعندما ٌكون األمر ممكنا  

 للمفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن  ) انظر معلومات ضابط االرتباط الى الٌمٌن ( 
 
 
 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



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

 1407 500 077خلوي: 
Leila.alzghoul@rescue.org 

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن 
 

  األربعاء – السبت
09:00 – 17:00 

 
 ضابط االرتباط

 
 سونا عطٌة 

 0084 856 079خلوي : 
Ateiah@unhcr.org 

 
 دمحم حجً
  0795870676خلوي: 

Hajiji@unhcr.org  
 

 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:30  

 
 خط الخدمة المناوب: 

0795546383 
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة:

 
 0797109194الساخن: الخط 

 

 
 –األحد 

 الخمٌس
09:00 – 
17:00  

 
 ساعة 24

خط الخدمة 
 المناوب:

0798559
517  

 
ضابط 

 االرتباط:
 أحمد جران

خلوي: 
0799894

809 
ajaran@
internat
ionalme
dicalcor

ps.org 
 

 ساعة 24
المناوب: خط الخدمة 

0775077792 
 

 ضابط االرتباط:
 عادل الدهٌنً

 500 077خلوي : 
9593 

adel.aldehein@r
escue.org 

 

  
 

 مؤسسة نور الحسٌن
األطفال المنفصلٌن  –

 عن ذوٌهم
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 بهاء مهٌدات
خلوي: 

0777411400  
 

 ثروت
خلوي: 

0788215132  

15:30  
 

 ضابط االرتباط
 تامبً زوخا

 079 خلوي : 
067 3580 

zokha@unhcr
.org  

 
  

 
خط الطوارئ الخاص بحاالت 

 0796742200االحتجاز: 
 

بعد ساعات الدوام وخالل العطل 
 األسبوعٌة

 
 0797109194خط الحماٌة: 

 
تموم المفوضٌة بإحالة الالجئٌن 

لتلمً خدمات التمثٌل المانونً من 
 األردنٌٌنلبل نمابة المحامٌن 

 
 

  
 لم باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة:

 رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات المانونٌة والشرطٌة .1
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .2
 وأمن اآلخرٌن وجود مخاطر تتعلك بسالمة .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .4

  وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة
 حماٌة األسرة(

 ٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوض 
  وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة

 لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(
 األسرة( اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة 
 )االستغالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن( للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 تترتب على مثل هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائماً على تمٌٌم النتائج التً 

 
  

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  17:00 – 09:00األربعاء  –السبت 

 
  hajiji@unhcr.org 0795870676دمحم حجٌجً: خلوي: 

 0084 856 079  خلوي : :  عطٌة سونا
Ateiah@unhcr.org 

 

 
حاالت العنف الجنسً والعنف األسري  –إدارة حماٌة األسرة 

بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌة أو أفراد المجتمع التوجه مباشرة واإلهمال )
حماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات إحالة الالجئٌن من األطفال / إلدارة 

لدى  لشؤون الالجئٌن ممدمً الرعاٌة من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة
 –الحصول على موافمتهم وعندما ٌكون األمر ممكنا  

 للمفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن  ) انظر معلومات ضابط االرتباط الى الٌمٌن ( 
 
 
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد  

 0795546383خط الخدمة المناوب: 
 

 ساعة( 24بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة )
  0797109194خط الحماٌة الساخن: 

 
على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى :   الٌونٌسٌف

الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم 
 معلومات حولها . 

 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 
 4149 021 079هاتف : 

jochildprotect@unicef.org 
 
  

 

 
 
 

 ضابط االرتباط:
 النمٌب سلٌمان العمري

 0772356956خلوي: 
Da.dana96@yahoo.com  

familypd@accessme.com.jo 
 

 ساعة  24أولات الدوام: 
 911الخط الساخن: 

 

  



حق لمال  ا
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 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة

لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 
 الحاالت

الخدمات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة
 األخرى

 1التعلٌم

 - الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
 خدمات الصحة النفسٌة 

 الخمٌس – السبت
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 جرانأحمد 
ajaran@international

medicalcorps.org   
 

خط الخدمة المناوب: 
0798559517  

 
األردنٌة  جمعٌة العون الصحً

/ المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

  األولٌةالرعاٌة الصحٌة 
 الخمٌس –السبت 
09:00 – 16:00 

 
 خط الطوارئ الساخن: 

0779985085  
 

الرعاٌة الصحٌة  – أطباء العالم
 األولٌة

 
 ضابط االرتباط:

 د. لوٌس
 0796372592خلوي: 

 
حاالت  – المستشفى المغربً

الطوارئ والرعاٌة الثانوٌة 
 والثالثٌة

 
 ضابط االرتباط:

 د. أالربً
جمعٌة 0776036079خلوي: 

العون الصحً األردنٌة / 
 صندوق األمم المتحدة للسكان

 الصحة اإلنجابٌة –
 الخمٌس –السبت 
09:00 – 16:00  

 
 
 

 ضابط االرتباط:
 د. رٌما دٌاب

الخدمات  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة
النفس اجتماعٌة لألطفال، والمساحات 

 الصدٌمة للٌافعٌن
 الخمٌس –السبت 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 أحمد جران
 1230 830 079خلوي : 

ajaran@internationalmedica
lcorps.org  

 
  0798559517خط الخدمة المناوب: 

 
/  مؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة

المساحات الصدٌمة  -الٌونٌسٌف 
لألطفال، والمساحات الصدٌمة 

، لجان حماٌة الطفل، وزٌادة للٌافعٌن
 الوعً حول مسائل حماٌة الطفل

 الخمٌس –السبت 
09:00 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 صهٌب شتٌت

 4944 575 077خلوي : 
sohaib.shtaiat@savethechildren

.org 
 

 هدٌل المنبً
 4535 575 077خلوي : 

Hadeel.Qunaibi@savethechildre
n.org 

 
 
 

/ صندوق اللجنة الدولٌة لإلغاثة  
األمم المتحدة للسكان 

(IRC/UNFPA ) 
مساحات صدٌمة للشباب و مراكز 

 المرأة 
 
 
 

 – 09:00الخمٌس  –األحد 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل  –
والخدمات المانونٌة 

 لالجئٌن
 ساعة  24
 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194  

 
 –أرض العون المانونً 

 الخدمات المانونٌة
 
 خالل من االحالة تتم

  باالعلى المفوضٌة
 
 

 –إدارة حماٌة األسرة 
العنف الجنسً، وأنشطة 
التوعٌة المجتمعٌة حول 

مسائل حماٌة الطفل 
والعنف المبنً على النوع 

 االجتماعً
 

تتم االحالة من خالل 
 المفوضٌة باالعلى

 
 النمٌب سلٌمان العمري

 0772356956خلوي: 
Da.dana96@yahoo.

com  
familypd@accessm

e.com.jo 
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

المواد و المواد الغذائٌة،
والنمد  ،غٌر الغذائٌة

 ممابل العمل، والمأوى
 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
 

 ضابط االرتباط:
 تامبً زوخا

 067 079 خلوي : 
3580 

zokha@unhcr.org 
 – برنامج الغذاء العالمً

 المواد الغذائٌة
 

 ضابط االرتباط:
 رباب مصلح 

 730 079 خلوي : 
0145 

 الخط الساخن : 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 

 مؤسسة إنماذ الطفل
الغذاء والنمد  – الدولٌة

 ممابل العمل
 

 ضابط االرتباط:
 غاندي بكار 

 670 077 خلوي : 
2441 

Ghandi.bakkar@save
thechildren.org 

 
المجلس النروٌجً 

المواد غٌر  – لالجئٌن
 الغذائٌة
9:00 – 15:00 

 
 ضابط االرتباط: 

 احمد سلٌمان 

 -  / الٌونٌسٌف مؤسسة إنماذ الطفل األردنٌة
 التعلٌم النظامً

 
 ضابط االرتباط:

 (األردنٌة عبٌر زٌادة )مؤسسة إنماذ الطفل
  0775753838خلوي: 

 
 هند عمر )الٌونٌسٌف (

 8315 871 079خلوي : 
homer@unicef.org 

 
 
 

 تعلٌم تعوٌضً االغاثة الدولٌة 
 

 الخمٌس –االحد 
8:30 – 15:00 

 
 والكتابة والمراءة الحساب) الرسمً غٌر التعلٌم
 (والحوسبة اإلنجلٌزٌة، واللغة

 
 الخمٌس –االحد 

15:15 – 17:15 
 

 ضابط االرتباط:
 روان رباٌضة 

 8028 606 079خلوي : 
rawan.rabieeideh@ri.org 

 
 نٌكوال وٌست 

 4056 031 079خلوي : 
nicolawest@ri.org 

 
 

التعلٌم غٌر الرسمً )محو  – كوٌست سكوب
 األمٌة، والتفكٌر النمدي( واإلرشاد

9:00 – 17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 رشا ابو زٌنه

 6893 853 079 خلوي : 
 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.12-1خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ط بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل وزارة التربٌة والتعلٌم وال ترتباألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح التعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم التعلٌم غٌر النظامً: 

ل المشاركون سنتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحص النظامً أولئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

 الخطوة الثالثة: اإلحالة إلى الخدمات األخرى
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة  الرعاٌة الصحٌة

لحاالت حماٌة الطفل / إدارة 
 الحاالت

الخدمات األساسٌة  الحماٌة واألمن والعدالة
 األخرى

 1التعلٌم

 - الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
 خدمات الصحة النفسٌة 

 الخمٌس – السبت
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 جرانأحمد 
ajaran@international

medicalcorps.org   
 

خط الخدمة المناوب: 
0798559517  

 
األردنٌة  جمعٌة العون الصحً

/ المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن

  األولٌةالرعاٌة الصحٌة 
 الخمٌس –السبت 
09:00 – 16:00 

 
 خط الطوارئ الساخن: 

0779985085  
 

الرعاٌة الصحٌة  – أطباء العالم
 األولٌة

 
 ضابط االرتباط:

 د. لوٌس
 0796372592خلوي: 

 
حاالت  – المستشفى المغربً

الطوارئ والرعاٌة الثانوٌة 
 والثالثٌة

 
 ضابط االرتباط:

 د. أالربً
جمعٌة 0776036079خلوي: 

العون الصحً األردنٌة / 
 صندوق األمم المتحدة للسكان

 الصحة اإلنجابٌة –
 الخمٌس –السبت 
09:00 – 16:00  

 
 
 

 ضابط االرتباط:
 د. رٌما دٌاب

الخدمات  – الهٌئة الطبٌة الدولٌة
النفس اجتماعٌة لألطفال، والمساحات 

 الصدٌمة للٌافعٌن
 الخمٌس –السبت 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 أحمد جران
 1230 830 079خلوي : 

ajaran@internationalmedica
lcorps.org  

 
  0798559517خط الخدمة المناوب: 

 
/  مؤسسة إنماذ الطفل الدولٌة

المساحات الصدٌمة  -الٌونٌسٌف 
لألطفال، والمساحات الصدٌمة 

، لجان حماٌة الطفل، وزٌادة للٌافعٌن
 الوعً حول مسائل حماٌة الطفل

 الخمٌس –السبت 
09:00 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 صهٌب شتٌت

 4944 575 077خلوي : 
sohaib.shtaiat@savethechildren

.org 
 

 هدٌل المنبً
 4535 575 077خلوي : 

Hadeel.Qunaibi@savethechildre
n.org 

 
 
 

/ صندوق اللجنة الدولٌة لإلغاثة  
األمم المتحدة للسكان 

(IRC/UNFPA ) 
مساحات صدٌمة للشباب و مراكز 

 المرأة 
 
 
 

 – 09:00الخمٌس  –األحد 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل  –
والخدمات المانونٌة 

 لالجئٌن
 ساعة  24
 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194  

 
 –أرض العون المانونً 

 الخدمات المانونٌة
 
 خالل من االحالة تتم

  باالعلى المفوضٌة
 
 

 –إدارة حماٌة األسرة 
العنف الجنسً، وأنشطة 
التوعٌة المجتمعٌة حول 

مسائل حماٌة الطفل 
والعنف المبنً على النوع 

 االجتماعً
 

تتم االحالة من خالل 
 المفوضٌة باالعلى

 
 النمٌب سلٌمان العمري

 0772356956خلوي: 
Da.dana96@yahoo.

com  
familypd@accessm

e.com.jo 
 
 

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

المواد و المواد الغذائٌة،
والنمد  ،غٌر الغذائٌة

 ممابل العمل، والمأوى
 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
 

 ضابط االرتباط:
 تامبً زوخا

 067 079 خلوي : 
3580 

zokha@unhcr.org 
 – برنامج الغذاء العالمً

 المواد الغذائٌة
 

 ضابط االرتباط:
 رباب مصلح 

 730 079 خلوي : 
0145 

 الخط الساخن : 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 

 مؤسسة إنماذ الطفل
الغذاء والنمد  – الدولٌة

 ممابل العمل
 

 ضابط االرتباط:
 غاندي بكار 

 670 077 خلوي : 
2441 

Ghandi.bakkar@save
thechildren.org 

 
المجلس النروٌجً 

المواد غٌر  – لالجئٌن
 الغذائٌة
9:00 – 15:00 

 
 ضابط االرتباط: 

 احمد سلٌمان 

 -  / الٌونٌسٌف مؤسسة إنماذ الطفل األردنٌة
 التعلٌم النظامً

 
 ضابط االرتباط:

 (األردنٌة عبٌر زٌادة )مؤسسة إنماذ الطفل
  0775753838خلوي: 

 
 هند عمر )الٌونٌسٌف (

 8315 871 079خلوي : 
homer@unicef.org 

 
 
 

 تعلٌم تعوٌضً االغاثة الدولٌة 
 

 الخمٌس –االحد 
8:30 – 15:00 

 
 والكتابة والمراءة الحساب) الرسمً غٌر التعلٌم
 (والحوسبة اإلنجلٌزٌة، واللغة

 
 الخمٌس –االحد 

15:15 – 17:15 
 

 ضابط االرتباط:
 روان رباٌضة 

 8028 606 079خلوي : 
rawan.rabieeideh@ri.org 

 
 نٌكوال وٌست 

 4056 031 079خلوي : 
nicolawest@ri.org 

 
 

التعلٌم غٌر الرسمً )محو  – كوٌست سكوب
 األمٌة، والتفكٌر النمدي( واإلرشاد

9:00 – 17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 رشا ابو زٌنه

 6893 853 079 خلوي : 
 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.12-1خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ط بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل وزارة التربٌة والتعلٌم وال ترتباألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح التعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم التعلٌم غٌر النظامً: 

ل المشاركون سنتٌن من التعلٌم غٌر النظامً، ٌحص النظامً أولئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.

 
 

  0776755914خلوي: 
 

فرٌك وزارة الصحة المتنمل / 
 خدمات التطعٌم  –الٌونٌسٌف 

 
 ضابط االرتباط: 

 دمحم أمٌري
  0799493683خلوي: 

 
 بثٌنة الخطٌب

  0799060498خلوي: 
 
 

16:00  
 

 ضابط االرتباط:
 (IRCلٌلى  الزغول )

 1407 500 077خلوي : 
leila.alzghoul@rescue.org 

 
  

 
 حماٌة الطفل – الٌونٌسٌف

 
 ضابط االرتباط:

 فً كاتلٌنج 
 8359 863 079خلوي : 

scatling@unicef.org 
 

 –هٌئة األمم المتحدة للمرأة 
المساحات الصدٌمة للٌافعٌن، ومراكز 

 المرأة
 

 ضابط االرتباط:
 مها النمر 
 4913 848 077 خلوي : 

Maha.alnimer@unwome.org 
 5176424 078 خلوي:

ghada.ali@unwomen.org  
 

، مساحات  المالعب – مٌرسً كور
صدٌمة للطفل و الٌافعٌن ) باالضافة 

 للٌافعٌن ضمن الخطر(
 

 ضابط االرتباط:
 احالم عوامله 

 2544 500 077خلوي: 
aawamleh@jo.mercycorps.o

rg 
 

 مها السعد 
 8245 849 077خلوي : 

malsaad@jo.mercycorps.org 
 
 

الخدمات  – هاندٌكاب انترناشٌونال
النفسٌة االجتماعٌة الجماعٌة لألطفال 

 المعولٌن/المصابٌن وأسرهم
 

 ضابط االرتباط:
 أولٌفٌا بٌرناكً

-Outreach.jd@hi
emergency.org  

  0787963226خلوي: 
 

/  الهٌئة الدولٌة لإلغاثة والتنمٌة
مم المتحدة المفوضٌة السامٌة لأل

المساحات  – لشؤون الالجئٌن
 المجتمعٌة

 الخمٌس –االحد 
9:00 – 15:00 

 853 079خلوي : 
3485 

Ahmad.al-
salamin@nrc.no 

 
 فارس مسمار 

 502 079خلوي : 
9512 

 
  

 النظافة – الٌونٌسٌف
 

 ضابط االرتباط: 
 حبٌب الرحمن 

 513 079خلوي : 
6126 

hrehman@unicef.org  
 

 

منظمة أوكسفام 
(OXFAM) – النظافة 
 

 ضابط االرتباط: 
 جٌف سٌلفرمان

  0776738591خلوي: 
 

منظمة أكتٌد 
(ACTED )– النظافة 
 

 ضابط االرتباط:
 سورانغا مالوا

 2496 881 079خلوي: 
Suranga.mallawa@

acted.org  
 

هٌئة األمم المتحدة 
النمد ممابل  –للمرأة 
 العمل

10:00 – 15:00 
 

 ضابط االرتباط: 
 

 غادة علً
 0785176424خلوي: 

ghada.ali@unwomen
.org  

 
االتحاد اللوثري العالمً 

 المواد غٌر الغذائٌة –
 

 ضابط االرتباط:
 نادر

 0797351622خلوي: 

 
التعلٌم النظامً  – المجلس النروٌجً لالجئٌن

والتعلٌم غٌر الرسمً والتعلٌم غٌر النظامً 
 لألطفال والٌافعٌن

 الخمٌس –االحد 
8:00 – 4:00 

 
 ضابط االرتباط:

 والء الحسبان 
 4594 540 079 خلوي : 

@nrc.nowalaa.alhhusban 
 

التعلٌم غٌر  – المجلس النروٌجً لالجئٌن
 سنة  32 – 15الرسمً للشباب 

 
  (D10)ضابط االرتباط:

 مً جردات 
 4591 542 079 خلوي : 

Mai.jaradat@nrc.no 
 

  (D8)ضابط االرتباط : 
 صوالحة  رائد

 4272 853 079خلوي : 
Raed.sawalha@nrc.no  

 
 
 

التعلٌم  – مؤسسة المساعدات الكنسٌة الفنلندٌة
غٌر الرسمً / محو األمٌة، واألنشطة البدنٌة، 

 والمهارات الحٌاتٌة
 

 ضابط االرتباط:
 الحدٌد  دمحم

 0775001161خلوي: 
Mohammad.al-hadid@kua.fi 

 
تنمٌة الطفولة  –مؤسسة انماذ الطفل الدولٌة 

 المبكرة و راض االطفال 
 

 ضابط االرتباط:
 صهٌب شتٌت

 4944 575 077خلوي: 
sohaib.shtaiat@savethechildren.org  

 
 

 محمود العزه 
 9117 991 077خلوي : 

Mahmoud.alazzeh@savethechildr
en.org  

 
 وأنشطة الحساب،/  األمٌة محو) النظامً غٌر لتعلٌما

 المهارات على المائم والرٌاضة، المهارات، بناء
( واأللعاب الحٌاتٌة  

 
 

 
 



إجــراءات العمــل الموحــدة المشــتركة بيــن الــوكاالت للوقايــة مــن والتصــدي للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والعنــف واالســتغالل واإلهمــال واإلســاءة ضــد األطفــال فــي األردن
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  0776755914خلوي: 
 

فرٌك وزارة الصحة المتنمل / 
 خدمات التطعٌم  –الٌونٌسٌف 

 
 ضابط االرتباط: 

 دمحم أمٌري
  0799493683خلوي: 

 
 بثٌنة الخطٌب

  0799060498خلوي: 
 
 

16:00  
 

 ضابط االرتباط:
 (IRCلٌلى  الزغول )

 1407 500 077خلوي : 
leila.alzghoul@rescue.org 

 
  

 
 حماٌة الطفل – الٌونٌسٌف

 
 ضابط االرتباط:

 فً كاتلٌنج 
 8359 863 079خلوي : 

scatling@unicef.org 
 

 –هٌئة األمم المتحدة للمرأة 
المساحات الصدٌمة للٌافعٌن، ومراكز 

 المرأة
 

 ضابط االرتباط:
 مها النمر 
 4913 848 077 خلوي : 

Maha.alnimer@unwome.org 
 5176424 078 خلوي:

ghada.ali@unwomen.org  
 

، مساحات  المالعب – مٌرسً كور
صدٌمة للطفل و الٌافعٌن ) باالضافة 

 للٌافعٌن ضمن الخطر(
 

 ضابط االرتباط:
 احالم عوامله 

 2544 500 077خلوي: 
aawamleh@jo.mercycorps.o

rg 
 

 مها السعد 
 8245 849 077خلوي : 

malsaad@jo.mercycorps.org 
 
 

الخدمات  – هاندٌكاب انترناشٌونال
النفسٌة االجتماعٌة الجماعٌة لألطفال 

 المعولٌن/المصابٌن وأسرهم
 

 ضابط االرتباط:
 أولٌفٌا بٌرناكً

-Outreach.jd@hi
emergency.org  

  0787963226خلوي: 
 

/  الهٌئة الدولٌة لإلغاثة والتنمٌة
مم المتحدة المفوضٌة السامٌة لأل

المساحات  – لشؤون الالجئٌن
 المجتمعٌة

 الخمٌس –االحد 
9:00 – 15:00 

 853 079خلوي : 
3485 

Ahmad.al-
salamin@nrc.no 

 
 فارس مسمار 

 502 079خلوي : 
9512 

 
  

 النظافة – الٌونٌسٌف
 

 ضابط االرتباط: 
 حبٌب الرحمن 

 513 079خلوي : 
6126 

hrehman@unicef.org  
 

 

منظمة أوكسفام 
(OXFAM) – النظافة 
 

 ضابط االرتباط: 
 جٌف سٌلفرمان

  0776738591خلوي: 
 

منظمة أكتٌد 
(ACTED )– النظافة 
 

 ضابط االرتباط:
 سورانغا مالوا

 2496 881 079خلوي: 
Suranga.mallawa@

acted.org  
 

هٌئة األمم المتحدة 
النمد ممابل  –للمرأة 
 العمل

10:00 – 15:00 
 

 ضابط االرتباط: 
 

 غادة علً
 0785176424خلوي: 

ghada.ali@unwomen
.org  

 
االتحاد اللوثري العالمً 

 المواد غٌر الغذائٌة –
 

 ضابط االرتباط:
 نادر

 0797351622خلوي: 

 
التعلٌم النظامً  – المجلس النروٌجً لالجئٌن

والتعلٌم غٌر الرسمً والتعلٌم غٌر النظامً 
 لألطفال والٌافعٌن

 الخمٌس –االحد 
8:00 – 4:00 

 
 ضابط االرتباط:

 والء الحسبان 
 4594 540 079 خلوي : 

@nrc.nowalaa.alhhusban 
 

التعلٌم غٌر  – المجلس النروٌجً لالجئٌن
 سنة  32 – 15الرسمً للشباب 

 
  (D10)ضابط االرتباط:

 مً جردات 
 4591 542 079 خلوي : 

Mai.jaradat@nrc.no 
 

  (D8)ضابط االرتباط : 
 صوالحة  رائد

 4272 853 079خلوي : 
Raed.sawalha@nrc.no  

 
 
 

التعلٌم  – مؤسسة المساعدات الكنسٌة الفنلندٌة
غٌر الرسمً / محو األمٌة، واألنشطة البدنٌة، 

 والمهارات الحٌاتٌة
 

 ضابط االرتباط:
 الحدٌد  دمحم

 0775001161خلوي: 
Mohammad.al-hadid@kua.fi 

 
تنمٌة الطفولة  –مؤسسة انماذ الطفل الدولٌة 

 المبكرة و راض االطفال 
 

 ضابط االرتباط:
 صهٌب شتٌت

 4944 575 077خلوي: 
sohaib.shtaiat@savethechildren.org  

 
 

 محمود العزه 
 9117 991 077خلوي : 

Mahmoud.alazzeh@savethechildr
en.org  

 
 وأنشطة الحساب،/  األمٌة محو) النظامً غٌر لتعلٌما

 المهارات على المائم والرٌاضة، المهارات، بناء
( واأللعاب الحٌاتٌة  

 
 

 
 

 
 ضابط االرتباط:

 
 برسان بوالد

 9493 889 079خلوي : 
b.boulad@ird-jo.org 

 

انشطة نفسٌة كوٌست سكووب 
 مجتمعٌة و الرلابة لالطفال و الشباب 

 اٌام / االسبوع  7
 

 ضابط االرتباط:
 

 اشرف ابو حالوة 
 0292 572 079خلوي: 

ashraf@questscope.org 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



حق لمال  ا
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 الزرقاء –مسار اإلحالة لحاالت حماٌة الطفل 

 : تحدٌد حاالت حماٌة الطفل1الخطوة 
 

األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  (/ وكالةUNHCR، أو المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن )ةٌقوم مقدمو الخدمات العام
 حماٌة الطفل. تشمل االستجابة الفورٌة ما ٌلً:(، أو أفراد المجتمع بتحدٌد حاالت UNRWAالفلسطٌنٌٌن )

 
 توفٌر االستجابة اآلمنة التً تتسم بالرعاٌة 
 احترام السرٌة ورغبات الطفل/ممدم الرعاٌة 
 تمدٌم المعلومات حول خدمات إدارة الحاالت المتاحة 
  الطفل/ممدم الرعاٌةتٌسٌر عملٌة اإلحالة لخدمات إدارة الحالة ذات الصلة )أنظر أدناه( عند موافمة 
  ساعة( لألطفال الناجٌن من العنف الجنسً 72ضمان الوصول الفوري لخدمات الرعاٌة الطبٌة )خالل 
 التشاور مع مدٌر حاالت حماٌة الطفل لتحدٌد المصلحة الفضلى للطفل فً الحاالت التً تشكل خطر وشٌن على سالمة وأمن الطفل 

 
 
 
 
 

الطفل/ممدم التوجه المباشر من لبل 
 الرعاٌة إلى مدٌر الحاالت

 

 الخطوة الثانٌة: خدمات إدارة الحاالت
 

العنف ضد األطفال فً 
 المدرسة 

العنف المبنً على النوع 
االجتماعً والموجه ضد 
األطفال بما فً ذلك العنف 
الجنسً والزواج المبكر 

)أنظر مسار إحاالت العنف 
المبنً على النوع 

 (GBVاالجتماعً )

جمٌع حاالت حماٌة الطفل 
األخرى بما فً ذلك العنف ضد 
األطفال فً األسرة والمجتمع، 

 وعمالة األطفال

األطفال غٌر المصحوبٌن 
 والمنفصلٌن عن ذوٌهم

األطفال الذٌن هم  األطفال ذوي اإلعاقة
فً نزاع مع 

 القانون 

 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

التوعٌة والدعم  –األردنٌة 
لتسجٌل األطفال فً 

 المدارس
 

 الخمٌس –السبت 
09:00 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط:

 إسالم المدسً
  0775744011خلوي: 

iqudsi@savethechi
ldren.org.jo  

 
 الخط الساخن:

0776702426 
080022766 
080000111 

0775744011 

 
 – الهٌئة الطبٌة الدولٌة

مختصة فً مجال حماٌة 
 الطفل والصحة النفسٌة

 
 الخمٌس –األحد 

09:00 – 17:00  
 

 خط الخدمة المناوب:
0795785095  

 
 ضابط االرتباط:
 توفٌك الخولً 

 8843 021 079خلوي : 
 
  
 

 مؤسسة نهر األردن
 أولات الدوام: 

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 19:00  

 
  110خط المساعدة: 

 
 االرتباط:ضابط 

 
 بشارة ةسامٌ

 (06) 4914999هاتف: 
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 
 

 
 الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 الخمٌس –األحد 
 09:00 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط:
 توفٌك الخولً 

 8843 021 079خلوي : 
 
  
 

 مؤسسة نهر األردن
 الخمٌس   –األحد 

09:00 – 19:00  
 

 110خط المساعدة: 
 

 ضابط االرتباط:
 بشارة ةسامٌ

 (06) 4914999هاتف: 
 

بالنسبة لحاالت عمالة األطفال، قم 
باإلبالغ عن أصحاب العمل 

المتورطٌن إلى وحدة عمالة 
 األطفال فً وزارة العمل

 
ساعة )بعد ساعات العمل الرد  24

  )اآللً
 الخط الساخن 

 080022208مجانا 
hotline@mol.gov.jo 

 
 
 

 
  :تتم اإلحالة بداٌة إلى

 
المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة 

 لشؤون الالجئٌن 
 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات العمل وخالل العطل 
 األسبوعٌة:

الساخن للمفوضٌة: الخط 
0797109194 

 
 ضابط االرتباط:

 
 دٌانا سلٌمان 

 1911 728 077هاتف : 
suleiman@unhcr.org   

 

 
 الهٌئة الطبٌة الدولٌة

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:
 توفٌك الخولً 

 8843 021 079خلوي : 
 
 

 
 –هاندٌكاب انترناشٌونال 

 العالج) خدمات إعادة التأهٌل
 الوظٌفً، والعالج الطبٌعً
 (واالجتماعٌة النفسٌة والخدمة

 والمصابٌن  لذوي  االعالة
 

 الخمٌس – األحد

09:30 – 17:00  

 5245 792 078خلوي : 
dvfp.intake.mafraq@g

mail.com 
 
  

 
المفوضٌة السامٌة 

لألمم المتحدة 
 لشؤون الالجئٌن

الخمٌس  –األحد 
08:00 – 
15:30  

 
خط الطوارئ 

الخاص بحاالت 
االحتجاز: 

0796742200 
 

الدوام بعد ساعات 
وخالل العطل 

 األسبوعٌة
 

خط الحماٌة: 
0797109194 

 
األمم  وكالة

المتحدة لغوث 
وتشغٌل الالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
ساعات العمل: 

 ساعة 24
 

 ضابط االرتباط:
 زٌاد موسى

خلوي: 
0795763643  
z.mousa2@

unrwa.org  
  

 ضابط االرتباط:
  

 زٌاد موسى
  0795763643خلوي: 

z.mousa2@unrwa.or
g 

 
 ضابط االرتباط:
 شٌرٌن الطٌب

  0797587583خلوي: 
Altaeib_shereen@hotm

ail.com / 
altaeib_shereen@yaho

o.com  

  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 
 ضابط االرتباط:

  
 زٌاد موسى

  0795763643خلوي: 
z.mousa2@unrwa.org 

   
 

 
 باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة: قممدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات المانونٌة والشرطٌة .1
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .2
 وجود مخاطر تتعلك بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .4

 ٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حما 
 ون الالجئٌن(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤ 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة ل

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 غالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(االست 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن( للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل 

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 0795546383خط الخدمة المناوب: 
 

 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  0797109194خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org 

 
التوجه مباشرة إلدارة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

الحصول لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات 
 انظر المعلومات باالعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  على موافمتهم 

) 
 

 األسبوعساعة / سبعة أٌام فً  24أولات الدوام: 
 911الخط الساخن: 

 ( 05) 3982952هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 صادق العمريالرائد 

familypd@accessme.com.jo 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 

 

تعكس مسارات االحالة املعلومات اعتبارا من بداية كانون االول 2014 ، ورمبا هذه املسارات قد تكون تغريت، لذلك يرجى  البحث عن املعلومات بانتظام ملعرفة هذه التغريات املحتملة



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

  
 زٌاد موسى

  0795763643خلوي: 
z.mousa2@unrwa.or

g 

 
 ضابط االرتباط:
 شٌرٌن الطٌب

  0797587583خلوي: 
Altaeib_shereen@hotm

ail.com / 
altaeib_shereen@yaho

o.com  

  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
 الفلسطٌنٌٌنوتشغٌل الالجئٌن 

 
 ضابط االرتباط:

  
 زٌاد موسى

  0795763643خلوي: 
z.mousa2@unrwa.org 

   
 

 
 باإلحالة إلى الخدمات أدناه فً الحاالت التالٌة: قممدراء الحاالت 

 رغبة الطفل / ممدم الرعاٌة فً الحصول على خدمات الحماٌة والخدمات المانونٌة والشرطٌة .1
 (.)الٌونٌسٌف ٌة ضد األطفالدجس حول انتهاكات معلوماترغبة الطفل / ممدم الرعاٌة على تمدٌم  .2
 وجود مخاطر تتعلك بسالمة وأمن اآلخرٌن .3
 ألن اإلحالة تصب فً مصلحة الطفل الفضلى لألسباب التالٌة: .4

 ٌة األسرة(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بسالمة وأمن الطفل تتطلب خدمات الحماٌة/الشرطة )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن/إدارة حما 
 ون الالجئٌن(وجود مخاطر فورٌة تتعلك بالزواج المسري/المبكر )المفوضٌة السامٌة لشؤ 
 ألمم المتحدة لشؤون وجود مخاطر تتعلك باإلعادة المسرٌة أو الطوعٌة لحاالت األطفال المرتبطٌن بالجماعات المسلحة أو الموات المسلحة )المفوضٌة السامٌة ل

 الالجئٌن(
 )اإلهمال الشدٌد )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن / إدارة حماٌة األسرة 
 غالل الجنسً واإلساءة الجنسٌة من لبل العاملٌن فً المجال اإلنسانً )المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن(االست 
 المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن( للطفل التً تتطلب تحدٌد المصلحة الفضلى الحاالت( 

 
 هذه اإلجراءات للحد من المخاطر وضمان مصلحة الطفل الفضلىاحرص دائماً على تقٌٌم النتائج التً تترتب على مثل 

 
 

 الحماٌة – المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن
  15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 0795546383خط الخدمة المناوب: 
 

 بعد ساعات الدوام وخالل العطل األسبوعٌة
  0797109194خط الحماٌة الساخن: 

 
 / الحماٌة :الفلسطٌنٌٌناألمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن  وكالة

 أمانً زقوط 
a.zaqout@unrwa.org 

 
التوجه مباشرة إلدارة  أو أفراد المجتمع بإمكان األطفال / ممدمو الرعاٌةحاالت العنف الجنسً والعنف األسري واإلهمال ) –إدارة حماٌة األسرة 

الحصول لدى  من خالل المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن إحالة الالجئٌن من األطفال / ممدمً الرعاٌةحماٌة األسرة، بٌنما ٌنبغً لممدمً الخدمات 
 انظر المعلومات باالعلى  –وعندما ٌكون األمر ممكنا  على موافمتهم 

) 
 

 األسبوعساعة / سبعة أٌام فً  24أولات الدوام: 
 911الخط الساخن: 

 ( 05) 3982952هاتف: 
 

 ضابط االرتباط:
 صادق العمريالرائد 

familypd@accessme.com.jo 
 

 .  على مدراء الحاالت إحالة االنتهاكات الخطٌرة الى الٌونٌسٌف عندما ٌصر الالجئٌن / االطفال و ممدمً الرعاٌة على تمدٌم معلومات حولها:   الٌونٌسٌف
 15:30 – 08:00الخمٌس  –األحد 

 4149 021 079هاتف : 
jochildprotect@unicef.org 

 

 

 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛متل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 

 

 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 
 

الخدمات النفسٌة  الرعاٌة الصحٌة
االجتماعٌة لحاالت حماٌة 
 الطفل / إدارة الحاالت

الحماٌة واألمن 
 والعدالة

الخدمات األساسٌة 
 األخرى

 1التعلٌم

جمعٌة العون الصحً 
 ( JHASاألردنٌة )

الخدمات الطبٌة االولٌة 
و الثانوٌة و الصحة 

 النفسٌة .
 

الخمٌس  –السبت 
09:00 – 16:00  

 
 ضابط االرتباط:
 جعفر الشاٌب

خلوي: 
0775006022  

 
 عٌادة الزرلاء

هاتف: 
0775006018  

 
 –معتصم بنً ٌونس 

 خدمات الصحة النفسٌة
خلوي: 

0795447464 
 3994105هاتف: 

(05) 
 

 – الصحة وزارة
الخدمات الصحٌة 
 االولٌة و الثانوٌة 

 
 مستشفى الزرلاء 

 398 05هاتف : 
2604 

 
 الهٌئة الطبٌة الدولٌة

خدمات الصحة  –
 النفسٌة
 الخمٌس –األحد 

 –الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 واإلسعافات النفسٌة األولٌة

 
 ضابط االرتباط:

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 توفٌك الخولً 

 8843 021 079خلوي : 
 

 هاتف الخدمة المناوب: 
 6383 554 079خلوي: 

 
 
 

 – ز األمٌرة سلمىمرك
 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة

 
مركز التوعٌة واإلرشاد 

اإلرشاد الفردي  – األسري
 والجمعً
 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:00  

 
 ( 05) 3865144هاتف: 
 0777277194خلوي: 

 
 اتحاد المرأة األردنٌة

 الخمٌس –السبت 
08:30 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 أبو سٌل مٌساء

 غدٌر التمٌمً

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل  –
والخدمات المانونٌة 

 لالجئٌن
 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194  

 
مكتب المساعدة فً 
الزرلاء لدى جمعٌة 

 العون الصحً األردنٌة 
 – 09:00الخمٌس 
15:00  
 (05) 3994105هاتف: 

 
األمم المتحدة  وكالة

لغوث وتشغٌل الالجئٌن 
الحماٌة  – الفلسطٌنٌٌن

)بما فً ذلن الحاالت 
التً تنطوي على مخاطر 

االعتمال واالحتجاز 
واإلعادة المسرٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن(
 

 ضابط االرتباط:
 زٌاد موسى

z.mousa2@unrw
a.org  

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن
التسجٌل ودعم األطفال 

واألسر المعرضٌن للخطر 
من خالل المواد غٌر 

 الغذائٌة والمساعدات النمدٌة
 

 خط المعلومات
 األربعاء –األحد 
08:30 – 15:30  
 (06) 5502141هاتف: 

 
بعد ساعات العمل وخالل 

 العطل األسبوعٌة
خط الحماٌة المناوب: 

0795546383  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

المساعدات  – الفلسطٌنٌٌن
األساسٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 

 ضابط االرتباط: 
 موسىزٌاد 

z.mousa2@unrwa.
org  

  0795763643خلوي: 
 

 رٌاض منسً
  0795408680خلوي: 

 
جمعٌة المركز اإلسالمً 

المواد غٌر  –الخٌرٌة 
 الغذائٌة )والمواد الغذائٌة(

 

 – الدولٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
معلومات حول خدمات التعلٌم 

 فً المدارس
 

 الخط الساخن: 
080022766  
080000111  

 
 ضابط االرتباط: 
 فلاير الشومري

  0796872456خلوي: 
 

 إسالم المدسً
 ( 05) 3865144هاتف: 

 
 – مؤسسة إنقاذ الطفل األردنٌة

 خط ساخن –)التعلٌم النظامً( 
 لالطفال خارج المدارس و

لتوفٌر المعلومات حول خدمات 
 التعلٌم والحماٌة فً المدارس

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 16:00  

 
 ضابط االرتباط:

 خوله أبو رٌا
  0775744011خلوي: 

Kaburayya@savethechil
dren.org.jo  

 
التعلٌم غٌر  –كوٌست سكوب 

النظامً والتعلٌم غٌر الرسمً 
وبرامج التوجٌه لألطفال 

 والٌافعٌن
 

 ( 06) 4618951هاتف: 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.12-1خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.
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 الهجمات ضد األطفال؛ العنف الجنسً. كجنود استخدام األطفال تجنٌد أو األطفال؛متل وتشوٌه لخطٌرة ااالنتهاكات ال وتشملاالنتهاكات الخطٌرة : 
اختطاف األطفال لألطفال؛ وصول المساعدات اإلنسانٌة الحرمان من المستشفٌات؛ على المدارس أو  

 

 

 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 
 

الخدمات النفسٌة  الرعاٌة الصحٌة
االجتماعٌة لحاالت حماٌة 
 الطفل / إدارة الحاالت

الحماٌة واألمن 
 والعدالة

الخدمات األساسٌة 
 األخرى

 1التعلٌم

جمعٌة العون الصحً 
 ( JHASاألردنٌة )

الخدمات الطبٌة االولٌة 
و الثانوٌة و الصحة 

 النفسٌة .
 

الخمٌس  –السبت 
09:00 – 16:00  

 
 ضابط االرتباط:
 جعفر الشاٌب

خلوي: 
0775006022  

 
 عٌادة الزرلاء

هاتف: 
0775006018  

 
 –معتصم بنً ٌونس 

 خدمات الصحة النفسٌة
خلوي: 

0795447464 
 3994105هاتف: 

(05) 
 

 – الصحة وزارة
الخدمات الصحٌة 
 االولٌة و الثانوٌة 

 
 مستشفى الزرلاء 

 398 05هاتف : 
2604 

 
 الهٌئة الطبٌة الدولٌة

خدمات الصحة  –
 النفسٌة
 الخمٌس –األحد 

 –الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 واإلسعافات النفسٌة األولٌة

 
 ضابط االرتباط:

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 توفٌك الخولً 

 8843 021 079خلوي : 
 

 هاتف الخدمة المناوب: 
 6383 554 079خلوي: 

 
 
 

 – ز األمٌرة سلمىمرك
 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة

 
مركز التوعٌة واإلرشاد 

اإلرشاد الفردي  – األسري
 والجمعً
 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:00  

 
 ( 05) 3865144هاتف: 
 0777277194خلوي: 

 
 اتحاد المرأة األردنٌة

 الخمٌس –السبت 
08:30 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 أبو سٌل مٌساء

 غدٌر التمٌمً

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل  –
والخدمات المانونٌة 

 لالجئٌن
 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194  

 
مكتب المساعدة فً 
الزرلاء لدى جمعٌة 

 العون الصحً األردنٌة 
 – 09:00الخمٌس 
15:00  
 (05) 3994105هاتف: 

 
األمم المتحدة  وكالة

لغوث وتشغٌل الالجئٌن 
الحماٌة  – الفلسطٌنٌٌن

)بما فً ذلن الحاالت 
التً تنطوي على مخاطر 

االعتمال واالحتجاز 
واإلعادة المسرٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن(
 

 ضابط االرتباط:
 زٌاد موسى

z.mousa2@unrw
a.org  

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن
التسجٌل ودعم األطفال 

واألسر المعرضٌن للخطر 
من خالل المواد غٌر 

 الغذائٌة والمساعدات النمدٌة
 

 خط المعلومات
 األربعاء –األحد 
08:30 – 15:30  
 (06) 5502141هاتف: 

 
بعد ساعات العمل وخالل 

 العطل األسبوعٌة
خط الحماٌة المناوب: 

0795546383  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

المساعدات  – الفلسطٌنٌٌن
األساسٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 

 ضابط االرتباط: 
 موسىزٌاد 

z.mousa2@unrwa.
org  

  0795763643خلوي: 
 

 رٌاض منسً
  0795408680خلوي: 

 
جمعٌة المركز اإلسالمً 

المواد غٌر  –الخٌرٌة 
 الغذائٌة )والمواد الغذائٌة(

 

 – الدولٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
معلومات حول خدمات التعلٌم 

 فً المدارس
 

 الخط الساخن: 
080022766  
080000111  

 
 ضابط االرتباط: 
 فلاير الشومري

  0796872456خلوي: 
 

 إسالم المدسً
 ( 05) 3865144هاتف: 

 
 – مؤسسة إنقاذ الطفل األردنٌة

 خط ساخن –)التعلٌم النظامً( 
 لالطفال خارج المدارس و

لتوفٌر المعلومات حول خدمات 
 التعلٌم والحماٌة فً المدارس

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 16:00  

 
 ضابط االرتباط:

 خوله أبو رٌا
  0775744011خلوي: 

Kaburayya@savethechil
dren.org.jo  

 
التعلٌم غٌر  –كوٌست سكوب 

النظامً والتعلٌم غٌر الرسمً 
وبرامج التوجٌه لألطفال 

 والٌافعٌن
 

 ( 06) 4618951هاتف: 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.12-1خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.
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 الخدمات األخرىالخطوة الثالثة: اإلحالة إلى 
 

الخدمات النفسٌة  الرعاٌة الصحٌة
االجتماعٌة لحاالت حماٌة 
 الطفل / إدارة الحاالت

الحماٌة واألمن 
 والعدالة

الخدمات األساسٌة 
 األخرى

 1التعلٌم

جمعٌة العون الصحً 
 ( JHASاألردنٌة )

الخدمات الطبٌة االولٌة 
و الثانوٌة و الصحة 

 النفسٌة .
 

الخمٌس  –السبت 
09:00 – 16:00  

 
 ضابط االرتباط:
 جعفر الشاٌب

خلوي: 
0775006022  

 
 عٌادة الزرلاء

هاتف: 
0775006018  

 
 –معتصم بنً ٌونس 

 خدمات الصحة النفسٌة
خلوي: 

0795447464 
 3994105هاتف: 

(05) 
 

 – الصحة وزارة
الخدمات الصحٌة 
 االولٌة و الثانوٌة 

 
 مستشفى الزرلاء 

 398 05هاتف : 
2604 

 
 الهٌئة الطبٌة الدولٌة

خدمات الصحة  –
 النفسٌة
 الخمٌس –األحد 

 –الهٌئة الطبٌة الدولٌة 
الخدمات النفسٌة االجتماعٌة 
 واإلسعافات النفسٌة األولٌة

 
 ضابط االرتباط:

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 توفٌك الخولً 

 8843 021 079خلوي : 
 

 هاتف الخدمة المناوب: 
 6383 554 079خلوي: 

 
 
 

 – ز األمٌرة سلمىمرك
 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة

 
مركز التوعٌة واإلرشاد 

اإلرشاد الفردي  – األسري
 والجمعً
 الخمٌس –األحد 
08:00 – 15:00  

 
 ( 05) 3865144هاتف: 
 0777277194خلوي: 

 
 اتحاد المرأة األردنٌة

 الخمٌس –السبت 
08:30 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط: 

 
 أبو سٌل مٌساء

 غدٌر التمٌمً

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئٌن

الحماٌة والتسجٌل  –
والخدمات المانونٌة 

 لالجئٌن
 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:30  

 
خط الخدمة المناوب: 

0795546383  
 

بعد ساعات الدوام وخالل 
 العطل األسبوعٌة

الخط الساخن للمفوضٌة: 
0797109194  

 
مكتب المساعدة فً 
الزرلاء لدى جمعٌة 

 العون الصحً األردنٌة 
 – 09:00الخمٌس 
15:00  
 (05) 3994105هاتف: 

 
األمم المتحدة  وكالة

لغوث وتشغٌل الالجئٌن 
الحماٌة  – الفلسطٌنٌٌن

)بما فً ذلن الحاالت 
التً تنطوي على مخاطر 

االعتمال واالحتجاز 
واإلعادة المسرٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن(
 

 ضابط االرتباط:
 زٌاد موسى

z.mousa2@unrw
a.org  

المفوضٌة السامٌة لألمم 
 – المتحدة لشؤون الالجئٌن
التسجٌل ودعم األطفال 

واألسر المعرضٌن للخطر 
من خالل المواد غٌر 

 الغذائٌة والمساعدات النمدٌة
 

 خط المعلومات
 األربعاء –األحد 
08:30 – 15:30  
 (06) 5502141هاتف: 

 
بعد ساعات العمل وخالل 

 العطل األسبوعٌة
خط الحماٌة المناوب: 

0795546383  
 

األمم المتحدة لغوث  وكالة
وتشغٌل الالجئٌن 

المساعدات  – الفلسطٌنٌٌن
األساسٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 

 ضابط االرتباط: 
 موسىزٌاد 

z.mousa2@unrwa.
org  

  0795763643خلوي: 
 

 رٌاض منسً
  0795408680خلوي: 

 
جمعٌة المركز اإلسالمً 

المواد غٌر  –الخٌرٌة 
 الغذائٌة )والمواد الغذائٌة(

 

 – الدولٌةمؤسسة إنقاذ الطفل 
معلومات حول خدمات التعلٌم 

 فً المدارس
 

 الخط الساخن: 
080022766  
080000111  

 
 ضابط االرتباط: 
 فلاير الشومري

  0796872456خلوي: 
 

 إسالم المدسً
 ( 05) 3865144هاتف: 

 
 – مؤسسة إنقاذ الطفل األردنٌة

 خط ساخن –)التعلٌم النظامً( 
 لالطفال خارج المدارس و

لتوفٌر المعلومات حول خدمات 
 التعلٌم والحماٌة فً المدارس

 الخمٌس  –األحد 
08:30 – 16:00  

 
 ضابط االرتباط:

 خوله أبو رٌا
  0775744011خلوي: 

Kaburayya@savethechil
dren.org.jo  

 
التعلٌم غٌر  –كوٌست سكوب 

النظامً والتعلٌم غٌر الرسمً 
وبرامج التوجٌه لألطفال 

 والٌافعٌن
 

 ( 06) 4618951هاتف: 
 

                                                           
 التعرٌفات: 1

 (.12-1خدمات التعلٌم المعتمدة الممدمة من لبل المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم )الصفوف  التعلٌم النظامً:
ربٌة والتعلٌم وال ترتبط زارة التاألنشطة التعلٌمٌة التً تتراوح بٌن األنشطة الترفٌهٌة، وتعلٌم الحساب، وجلسات المهارات الحٌاتٌة. هذه األنشطة غٌر معتمدة من لبل والتعلٌم غٌر الرسمً: 

 تحدٌدا  بأي فئة عمرٌة أو مجموعة مستهدفة.
ب المؤهلٌن لاللتحاق بالتعلٌم غٌر خدمات التعلٌم المعتمدة التً تتبع مناهج وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتعلٌم غٌر النظامً )برنامج لمدة سنتٌن(. وتشمل فئة الطالالتعلٌم غٌر النظامً: 

لتعلٌم غٌر النظامً، ٌحصل المشاركون ئن الذٌن انمطعوا عن الدراسة لمدة تزٌد عن ثالث سنوات أو الذٌن لم ٌلتحموا لط بالتعلٌم النظامً فً األردن. عند استكمال سنتٌن من االنظامً أول
 على شهادة تعادل الصف العاشر فً المدارس الحكومٌة.
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09:00 – 17:00 
 

 ضابط االرتباط:
 توفٌك الخولً 

 021 079خلوي : 
8843 

 
 079خط الخدمة :  

554 6383 
 

جمعٌة المركز 
 –اإلسالمً الخٌرٌة 
الرعاٌة الصحٌة 

األولٌة واإلحالة إلى 
 المستشفٌات

 
 ضابط االرتباط:

 ماجد أبو زنٌد
خلوي: 

0795695157 
 3965335هاتف: 

(05) 
 

 مؤسسة نور الحسٌن
خدمات إعادة  –

التأهٌل لألشخاص 
ذوي اإلعالة من خالل 
عٌادة متنملة وخدمات 

 التربٌة الخاصة
 الخمٌس  –األحد 

09:00 – 17:00  
 

 ضابط االرتباط:
 د عبٌر هبابنه 

 858 079هاتف : 
4058  

 
 دبابنه روان

هاتف: 
/2/35344190 

(06) 
r.dababneh@ifh-
jo.org 

 

هاندٌكاب 
 – انتٌرناشٌونال

خدمات إعادة التأهٌل 
للمعولٌن والمصابٌن 

من األطفال والبالغٌن، 
واألطراف الصناعٌة 

 ومعٌنات الحركة
 

 ضابط االرتباط:
خلوي: 

0787275399  
Outreach.jd@hi

emergency.or-  
 

  0798501198خلوي: 
 ( 05) 3970886هاتف: 

 
 – جمعٌة خوله بنت األزور

 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس  –األحد 
09:00 – 16:00 

 
 ضابط االرتباط:

 
 خلفه عائشة

 (05) 3930999هاتف: 
  0786428039خلوي: 

 
 مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة

 مراكز الطفل و االسرة –
 

لجان حماٌة الطفل 
 المجتمعٌة 

 09:00الخمٌس  –االحد 
– 15:00   
 

 ضابط االرتباط:
 

 السعٌد محمود 
 738 077خلوي: 
4077 

mohammad.alsaeed
@savethechildren.org 

 
اإلسالمً جمعٌة المركز 

المساحات اآلمنة  – الخٌرٌة
 لألطفال والٌافعٌن

 
 ضابط االرتباط:

 ماجد أبو زنٌد
 ( 05) 3965335هاتف: 
  0795695157خلوي: 

 
 – مؤسسة نور الحسٌن

 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة
 الخمٌس –األحد 
09:00 – 16:00  

 
 

 ضابط االرتباط:
 دعاء بركات 

 8456 855 078هاتف : 
 

 دبابنةروان 
 2/35344190/هاتف: 

(06) 
r.dababneh@ifh-

jo.org 
  
 
 

 

خلوي: 
0795763643  

 
 -إدارة حماٌة األسرة 

 حماٌة
 ساعة 24ساعات العمل: 

 
  911الخط الساخن: 

 ( 05) 3931483هاتف: 
 

 أرض العون القانونً
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان محارب

 ( 06) 4617477هاتف: 
  0775777077خلوي: 

-somohareb@ardd
legalaid.org  

 
 خط الطوارئ:

 ساعة( 24)
  0777387221خلوي: 

 
 اتحاد المرأة األردنٌة

 الخمٌس –السبت 
08:30 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط:

 أبو سٌل  ءمٌسا
 غدٌر التمٌمً

  0798501198خلوي: 
 ( 05) 3970886هاتف:

 
 جمعٌة خوله بنت األزور

 
 ضابط االرتباط:

 خلفه عائشة
  0786428039خلوي: 
 ( 05) 3930999هاتف: 

 
 – مؤسسة نهر األردن

المأوى لألطفال الناجٌن 
)بما فً ذلن الخدمات 

النفسٌة االجتماعٌة 
والحماٌة والتعلٌم 
 والخدمات الطبٌة(

 
 (06) 5234652هاتف: 

 ضابط االرتباط: 
 ماجد أبو زنٌد

  0795695157خلوي: 
 ( 05) 3965335هاتف: 

 
مركز التوعٌة واإلرشاد 

المساعدات  – األسري
النمدٌة والمساعدات غٌر 
الغذائٌة لألسر المعرضة 

 للخطر
 

 الخمٌس  –األحد 
08:00 – 15:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 ناس ضرغامٌإ
 ( 05) 3865144هاتف: 

 
المواد  – كوٌست سكوب

غٌر الغذائٌة )مدفئات الغاز 
 واسطوانات الغاز، الخ(

 االرتباط:ضابط 
 رشا ابو زٌنه 

 6893 853 079خلوي : 
  
 

 –برنامج األغذٌة العالمً 
  الغذاء

 مساعدات  لسائم

 الخمٌس  –األحد 
8:00 – 19:00  

 الخط الساخن 
079 777 8841 
079 777 8851 

 
 

مؤسسة إنقاذ الطفل 
 (SCIالدولٌة )

انشطة تحسٌن االوضاع 
المعٌشٌة ) مساعدات مالٌة 

 ، تدرٌب مهنً ( 
 

 ضابط االرتباط:
 سوزان البحٌصً 

 432 766 077خلوي : 
suzan.albuhaisi@sav

ethechildren.org 

مركز التوعٌة واإلرشاد 
التعلٌم غٌر النظامً  – األسري

 سنة 12-6لألطفال من 
 

 ضابط االرتباط: 
 ناس ضرغامٌإ

 ( 05) 3865144هاتف:
 

 – جمعٌة خوله بنت األزور
والتعلٌم غٌر  برامج محو األمٌة

النظامً واإلحاالت إلى 
 التدرٌب المهنً

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 16:00  

 
 ضابط االرتباط: 

 خلفه عائشة
  0786428039خلوي: 

 
التعلٌم  – اتحاد المرأة األردنٌة

غٌر الرسمً للفتٌان والفتٌات 
)محو األمٌة الوظٌفً، دورات 

 الحاسوب وتحضٌر الطعام( 
 الخمٌس  –السبت 
08:30 – 15:30  

 
 ضابط االرتباط:

 أبو سٌل ءمٌسا
 غدٌر التمٌمً

  0798501198خلوي: 
 (05) 3970886هاتف: 

 
 

– مؤسسة إنقاذ الطفل الدولٌة
 مراكز الطفل و االسرة 

 
 لجان حماٌة الطفل المجتمعٌة 

 – 09:00الخمٌس  –االحد 
15:00   

 
 ضابط االرتباط:

 
 السعٌد محمود 
 4077 738 077خلوي: 

mohammad.alsaeed@s
avethechildren.org 
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وكالة األمم المتحدة 

لغوث وتشغٌل 
 الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

خدمات الصحة  –
األساسٌة لالجئٌن 

 الفلسطٌنٌٌن
 الخمٌس  –األحد 

07:45 – 14:00 
 

 ضابط االرتباط:
 زٌاد موسى

خلوي: 
0795763643  

 
منظمة ضحاٌا التعذٌب 

خدمات الصحة  –
الطبٌعً و   النفسٌة

 الخدمات التأهٌلٌة
والعالج الطبٌعً 

واإلحاالت إلى 
الخدمات 

االجتماعٌة/إدارة 
الحاالت للناجٌن من 

صدمة الحرب 
 والتعذٌب

 
 مركز الزرلاء

 الخمٌس –األحد 
09:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 معاذ عصفور
 505 06هاتف : 

9455 
masfoor@cvt.org  

  
 اتحاد المرأة األردنٌة

 الخمٌس –السبت 
11:00 – 17:00  

 
 ضابط االرتباط:

 د. محمود نمر
خلوي: 

0798202252  
 3970886هاتف: 

(05) 
 
 
 
 

 
الشعاع لتنمٌة المرأة 

 – والطفل
 ضابط االرتباط:

 
 ابتسام المجالً 

  0777443630خلوي: 
 
 

 – هاندٌكاب انتٌرناشٌونال
 الخدمات النفسٌة االجتماعٌة

  0787275399خلوي: 
-Outreach.jd@hi
gemergency.or   
 
 

منظمة التعاون الدولً 
الٌابانٌة لتنمٌة المجتمعات 

 خدمات اإلرشاد – )نٌكود(
 الخمٌس  –األحد 
10:00 – 17:00 

 
erNiccod.zarqa.cent

@gmail.com  
  0795193231خلوي: 

 110خط المساعدة: 
 

 – WVI فٌجٌن وورد
المساحات الصدٌمة لالطفال 

و الٌافعٌن و الخدمات 
 النفسٌة االجتماعٌة 

 
تعزٌز لجان الحماٌة 

 المجتمعٌة 
\ 

 – 9:00الخمٌس   –السبت 
15:00 

 
 ضابط االرتباط: 

 عبد ربه 
 8540 714 077خلوي : 

 
 والء علً عبابنه 

 0736 844 077 خلوي : 
 

 

 
 

وورد فٌجٌن انترناشونال 
WVI 

التعلٌم غٌر الرسمً ، التعلٌم 
العالجً ، من طفل الى طفل ، 

 انشطة فً المدارس 
 
 

 ضابط االرتباط:
 

 لنا صوالحة 
 8618 917 077خلوي : 

Lna_Sawalha@wvi.org 
 

 مٌادة لشوع 
 0710 844 077خلوي : 

mayadah_qashou@wvi.
org 
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