
إجراءات العمل الموحدة المشــتركة 
بيــن الوكاالت للوقاية من والتصدي 
للعنف المبني على النوع اإلجتماعي 

والعنف واإلستغالل واإلهمال 
واإلساءة ضد األطفال 

في األردن

القسم الثاني: المالحق
طبعة 2014



119

إجراءات العمل الموحدة المشــتركة 
بيــن الوكاالت للوقاية من والتصدي 
للعنف المبني على النوع اإلجتماعي 

والعنف واإلستغالل واإلهمال 
واإلساءة ضد األطفال 

في األردن

القسم الثاني: المالحق
طبعة 2014



حق لمال  ا

120

الملحق األول:
املراجع الرئيسية

ُوضعت إجراءات العمل املوحدة هذه عىل أساس عدد من املبادئ التوجيهية الدولية والوطنية:

• العنارص األربعة املؤثرة يف الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف األردن: مترين مسح التدخالت. منظمة الصحة 	
العاملية؛ والهيئة الطبية الدولية؛ والينونيسيف٬ 2012.

• املبادئ التوجيهية للجنة  الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية 	
)IASC٬2005(

• التقييم األسايس ملنظمة كري األردن لتحديد الضعف  بني الالجئني السوريني الذين يعيشون يف األردن: التقييم الرسيع 	
للمشاركة املجتمعية٬ منظمة كري األردن٬ 2012. 

• دليل التدريب عىل إدارة الحالة٬ مسودة٬ مؤسسة إنقاذ الطفل.	

• 	.)NCFA, 2006/2007(األطفال يف األردن: تحليل الوضع. اليونيسيف واملجلس الوطني لشؤون األرسة٬

• قانون الخدمة املدنية رقم 134 للعام 2009.	

• التدبري العالجي الرسيري للناجيات من االغتصاب: تطوير بروتوكوالت الستخدامها مع الالجئني واألشخاص النازحني داخليا٬ً 	
نسخة مراجعة. جنيف٬ منظمة الصحة العاملية / املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون اللالجئني٬ 2004.

• التقييم الشامل لالجئني السوريني املقيمني يف املجتمع املحيل يف شامل األردن. أن بونت بري٬ 2012.	

• اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة	

• اتفاقية حقوق الطفل: األردن التقرير الرابع والخامس. لجنة حقوق الطفل٬ 2001.	

• النازحني السوريني يف مخيم الزعرتي: التقييم الرسيع للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: تحليل وتفسري النتائج. 	
الهيئة الطبية الدولية؛ اليونيسيف، 2012.

• اإلجراء رقم 6 للحامية من العنف املنزيل واألرسي٬ 2008.	

• 	www.gbvims.org - أداة تصنيف نظام إدارة املعلومات لحاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي

• أداة مرجعية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي: وضع إجراءات العمل املوحدة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي. الفريق 	
العامل الفرعي املعني بالنوع االجتامعي والعمل اإلنساين، 2008.

• أدوات مرجعية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي الداعمة لتنفيذ املبادئ التوجيهية لتدخالت العنف املبني عىل النوع 	
االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية:مع  الرتكيز عىل الوقاية من والتصدي للعنف الجنيس يف حاالت الطوارئ. اللجنة الدامئة 

.)IASC, 2005( املشرتكة بني الوكاالت

• التصدي واالستعداد للعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ: دليل املشاركني٬اللجنة الدولية لإلغاثة. 	
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• 	www.cpwg.net - التعريفات العاملية لفريق عمل حامية الطفل
 

• املبادرة العاملية إلنهاء جميع أشكال العقاب البدين ضد األطفال: التقرير الُقطري لألردن٬ اليونيسيف٬ 2010.	

• اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل )اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل(٬ 1989.	

• فريق عمل مجموعة الحامية العاملية والفريق املرجعي للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للصحة النفسية والدعم النفيس 	
االجتامعي يف حاالت الطوارئ٬ 2010. 

• املبادئ التوجيهية لتدخالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف األوضاع اإلنسانية: الرتكيز عىل الوقاية من والتصدي 	
.)IASC, 2005( للعنف الجنيس يف حاالت الطوارئ. جنيف٬ اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت

• 	 )The Sphere Project, 2011(امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف مجال التصدي اإلنساين٬ مرشوع سفيري

• املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ: قامئة 	
.)IASC, 2008( تفقد لالستخدام امليداين٬ اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت

• املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ. 2007. 	

• املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ. جنيف. 	
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت٬ منظمة الصحة العاملية٬ 2003. 

• العنف ضد املرأة: تقييم الوضع يف األردن. منظمة الصحة العاملية.	

• الحد األدىن من معايري التعليم  للشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ )INEE(٬ األزمة الحرجة وإعادة اإلعامر املبكر٬ 	
اليونسكو٬ 2004.

• املبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت املعنية باألطفال غري املرافقني واملنفصلني عن ذويهم٬ اللجنة الدولية للصليب األحمر٬ 	
.2004

• املذكرة التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت للصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي: استجابة األردن للنازحني السوريني – 	
ترشين الثاين/ نوفمرب 2012.

• حملة معاً األردن – معاً نحو بيئة مدرسية آمنة٬ اليونيسف٬ 2012.	

• إجراءات الحامية التابعة  لوزارة الرتبية والتعليم األردنية٬ 2012.	

• إجراءات الرعاية الصحية لحاالت العنف األرسي ضد املرأة التابعة  لوزارة الصحة األردنية. نسخة تجريبية٬ وزارة الصحة/ 	
صندوق األمم املتحدة للسكان/ واملجلس الوطني لشؤون األرسة٬ 2012.

• إدارة برامج العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطوارئ٬ صندوق األمم املتحدة للسكان.	
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• الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي للعنف الجنيس املرتبط بالرصاعات: املبادئ والتدخالت. جنيف. منظمة الصحة 	
العاملية٬ الجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت٬ 2007.

• الصحة النفسية يف حاالت الطوارئ: الجوانب النفسية واالجتامعية للسكان الذين تعرضوا لعوامل اإلجهاد الشديد. إدارة 	
الصحة النفسية واإلدمان يف منظمة الصحة العاملية: جنيف.

• الحد األدىن من معايري حامية الطفل يف مجال العمل اإلنساين٬ مجموعة الحامية العاملية. متوفر عىل شبكة االنرتنت:	
http://www.cpwg.net  

• إسرتاتيجية صندوق األمم املتحدة للسكان وإطار عمل التعامل مع حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي٬ 	
صندوق األمم املتحدة للسكان٬ 2011-2008.  

• اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال يف األردن٬ 2011.	

• اإلطار الوطني لحامية األرسة من العنف٬ املجلس الوطني لشؤون األرسة٬ 2006.	

• العنف الجنيس واملبني عىل النوع االجتامعي ضد الالجئني٬ والعائدين٬ والنازحني داخلياً: املبادئ التوجيهية للوقاية من 	
والتصدي للعنف. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني٬ 2003.

• إجراءات العمل املوحدة للوقاية من والتصدي لحاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف مخيم داداب لالجئني يف كينيا٬ 	
.2012

• إجراءات العمل املوحدة للوقاية من والتصدي لحاالت العنف الجنيس املبني عىل النوع االجتامعي يف األردن٬ املفوضية 	
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني٬ 2009.

• 	 .)Innocenti Research Institute 2007( تعزيز حقوق األطفال ذوي اإلعاقة٬ اليونيسيف٬ معهد بحوث إينوشينتي

• حظر جميع أشكال العقوبة البدنية يف املدارس: التقرير العاملي 2011. املبادرة العاملية للقضاء عىل جميع أشكال العقوبة 	
البدنية يف املدارس٬ 2011.

• حقوق املعوقني يف األردن وفقاً لنظام الترشيع الوطني واملعايري الدولية. املجلس الثقايف الربيطاين٬ واملركز الوطني لحقوق 	
اإلنسان٬ 2008.

• خطة التصدي اإلقليمية سوريا لعام 2012٬ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني٬ 2012.	

• خطة التصدي اإلقليمية سوريا لعام 2013٬ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني٬ 2012.	

• نرشة األمني العام لألمم املتحدة٬ التدابري الخاصة للحامية من االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس٬ 2003.	
• 	
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• دراسة العنف ضد األطفال يف األردن٬ اليونيسيف٬ 2007.	

• رعاية األطفال الناجني من االعتداء الجنيس )اللجنة الدولية لإلغاثة / اليونيسيف، 2012(.	

• قانون الحامية من العنف األرسي.	

• قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006.	

• قانون العقوبات وتعديالته لسنة 1960.	

• منظمة الصحة العاملية٬ اإلعاقة والصحة٬ 2012. متوفرة عىل االنرتنت:	
http://www.who.int/medicacentre/factsheet/fs352/en/index.html  

• منظمة الصحة العاملية٬ توصيات السالمة األخالقية للبحث وتوثيق ورصد العنف الجنيس يف حاالت الطوارئ. منظمة الصحة 	
العاملية٬ 2007. 

• مجموعة أدوات الرعاية البديلة يف حاالت الطوارئ. فريق العمل العاملي لحامية الطفل، 2004.	
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يعدد هذا امللحق القوانني الوطنية والسياسات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بإجراءات العمل املوحدة هذه.

I.   القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي

1. حق المرأة في العيش دون التمييز المبني على الجنس:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )ICCPR( املادة 3.	
• العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقايف  )ICESCR( املادة 3.	
• إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW( املواد 1 و 2 و 3.	
• اتفاقية الحامية من اإلساءة)PFA( املادتني 214 و 232.	
• اإلعالن الخاص بالقضاء عىل العنف ضد املرأة )DEVAW( املادة 3)هـ(.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• الدستور األردين لسنة 1952.	
• امليثاق الوطني األردين لسنة 1991.	
• قانون األحوال الشخصية رقم 6 لسنة 1976.	

2. الحماية من المعاناة والتعذيب أو أّي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الُمهينة أو العقاب:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )UDHR( املادة 5.	
• العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )ICCPR(، املادة 7	
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC( املادة 37، 1989.	
• لجنة مناهضة التعذيب )CAT( املادة 12.	
• اإلعالن الخاص بالقضاء عىل العنف ضد املرأة   )DEVAW( املادة 3)ح(.	
• اتفاقية مناهضة التعذيب، 1984	

القوانني والترشيعات الوطنية
• يف عام 1989٬ وقع األردن عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 	

املُهينة أو العقاب.
• قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.	
• قانون األحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976.	
• الحامية من العنف األرسي قانون رقم 6 لسنة 2008.	
• قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.	
• الفقرة )أ( من املادة 8 من قانون الحامية من العنف املنزيل واألرسي رقم 6٬ 2008.	

الملحق الثاني: 
القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية
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3. حق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال تنظيم األسرة:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW(٬ املواد 12:1 و 14:2 16:1)هـ(.	
• اتفاقية الحامية من اإلساءة )PFA(٬ املواد 94 95٬ و 106)هـ(.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• ال يوجد	

4. الحق في الحماية من االستغالل الجنسي واإلساءة الجنسية٬ بما في ذلك ممارسة النشاط الجنسي غير القانوني٬ والدعارة 

والمواد اإلباحية:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC(٬ املواد 34 و 35 و 19.1 و 19.2.	
• اتفاقية الحامية من اإلساءة )PFA(٬ املواد 230)م(٬ و 283)ب(٬ و )د(.	
• اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW(٬ املادة 6.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• قانون منع االتجار بالبرش )2008(	
• قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.	
• لالطالع عىل "هتك العرض"٬ راجع املواد 296 إىل 299 من قانون العقوبات.	
• لالطالع عىل"االغتصاب"٬ راجع  املواد 292 و 293 و 294 و 295 و 300 و 301 من قانون العقوبات.	
• قانون األحداث رقم 24 لسنة 1968.	
• عقوبات "الحض عىل الفجور": قانون العقوبات املادتني 309 و 318.	

5. الحق في الوصول إلى الموارد أو الفرص أو الخدمات:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )CEDAW(٬ املادة 13.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• قانون العقوبات املواد 318-309.	

6. اإلبالغ اإللزامي عن حاالت العنف األسري للبالغين واألطفال واإلساءة الجنسية:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• نرشة األمني العام: التدابري الخاصة للحامية من االستغالل واإلساءة الجنسية )ST/SGB/2003/13(، األمني العام، ترشين أول 	

 2003



حق لمال  ا

126

القوانني والترشيعات الوطنية
• قانون العقوبات 207 / 1.2 و 333-334	
• قانون حامية األرسة املادتني 5 و 8.	

7. الحق في الموافقة على الزواج والحّد األدنى للسّن القانوني للزواج:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية الرضا بالزواج والحّد األدىن لسّن الزواج وتسجيل عقود الزواج وفقاً للامدة 6 لسنة 1964.	
• اتفاقية القضاء عىل التمييز ضد املرأة٬ املادة 16 لسنة 1979.	
• اتفاقية  حقوق الطقل املادتني 24)3(٬ و 16)2(٬ لسنة 1989.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• قانون األحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.	
• قانون العقوبات رقم 279 لسنة 2011.	

II.  القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية لحماية الطفل

تعترب اتفاقية حقوق الطفل٬ والتي تحدد الخطوط العريضة لحقوق الطفل مبا يف ذلك الحق يف الحامية من العنف واإلساءة 
واالستغالل واإلهامل٬ هي الصك الدويل األسايس لحامية الطفل. وميكن االطالع أدناه عىل املواد ذات الصلة٬ فضالً عن القوانني 

الدولية والوطنية األخرى ذات الصلة.

1. الحق في الحماية من العنف واإلساءة واالستغالل واإلهمال:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC(٬ املواد 19.1و 19.2.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• قانون العقوبات املواد 62 289٬ 290٬ و 333-338	
• قانون األحداث املادة 32.	

 لالطالع عىل قوانني االعتداء الجنيس٬ ميكن الرجوع إىل القوانني الخاصة باللعنف املبني عىل النوع االجتامعي املذكورة أعاله

2. الحماية من العنف في المدارس

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC(٬ املواد 28:1٬ و 28:2٬ و 29:1.	
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القوانني والترشيعات الوطنية
• الئحة االنصباط املدريس. تعليامت رقم 4 )1981( الصادرة وفقاً لقانون رقم 16 )1964(.	
• قانون األحداث٬ املادة 18.	
• قانون الخدمة املدنية رقم 134 لسنة 2009.	

3. الحماية من عمل األطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية منظمة العمل الدولية املواد رقم 138 و 182 و 183.	
• اتفاقية منظمة العمل الدولية للحّد األدىن لسّن العمل رقم 1.	
• اتفاقية حقوق الطفل املادة 32.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• قانون العمل٬ املواد 73 و 74 و 75 و 77.	

4. العدالة من أجل اإلطفال:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC( املواد 40.3 و 4.1 و 4.2 و 4.3.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• قانون األحداث املادة 7 لسنة 2002٬ املواد 3 و 18 و 19 و 21 و 27.1.	
• قانون العقوبات املواد 208 و15 و 333-334.	

5. حقوق األطفال ذوي اإلعاقة:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC( املواد 23.1 و 23.2 و 23.3 و 23.4.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• املادة 2 من قانون رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006.	
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6. األطفال المرتبطين بالجماعات أو القوات المسلحة:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل )CRC( املادة 38.	
• الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة )2000(.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• صادقت األردن وسوريا والعراق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة.	
• قانون الخدمة العسكرية اإلجبارية رقم 23 لسنة 1986.	
• خطة العمل الوطنية األردنية لألطفال 2004-2013.	

7. االتجار باألطفال:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية٬ 2000.	
• اتفاقية حقوق الطفل املادتني 35 و 36.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• قانون منع االتجار بالبرش )2008(.	
• قانون مكافحة الرق لسنة 1929.	
• قانون العقوبات املادة 16 لسنة 1960.	

8. األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم:

السياسات واالتفاقيات الدولية
• اتفاقية حقوق الطفل املواد 10 و 20 و 21.	
• املبادئ التوجيهية بشأن التعامل مع األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم )2004(.	
• املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال٬ الجمعية العامة لألمم املتحدة٬ 2009.	

القوانني والترشيعات الوطنية
• قانون عدالة األحداث املادة 32.	
• ما تزال املبادئ التوجيهية الوطنية للرعاية البديلة قيد التطوير.	
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الملحق الثالث: 
املخطط االنسيايب إلدارة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي وحامية الطفل

)معدل عن دليل رعاية األطفال الناجين من اإلساءة الجنسية. اللجنة الدولية لإلغاثة/اليونيسيف 2012(
 

 

 

 تحذيذ انُاجي/انحانت نإلحانت نهخذياث
 .االنكتشوَي انبشيذ ػبشانًستخذو اإلحاالث  لانب -استخذو انًهحك انتاسغ إلحانت حاالث انؼُف انًبُي ػهى انُوع االجتًاػي, 

 ًَورج تمييى انًصهحت انفضهى انًشتشن بيٍ انًُظًاث –إلحانت حاالث حًايت انطفم, استخذو انًهحك انثانث ػشش و

 بذء انتؼاسف وبُاءانؼاللت
 اٌخشحيب وبٕبء جسوس اٌثمت

 ٌحصوي ػٍى اٌّوافمتششح اٌخذِبث وا

 اٌحبٌت ضّٓ ٔطبق ػٍّه؟هً 
 

 انتمييى األوني
 حمييُ وضغ واحخيبجبث إٌبجي/اٌحبٌت

 اٌسالِت واٌؼذاٌت(جبث اٌصحيت وإٌفسيت االجخّبػيت و)االحخيب

 انتخطيظ نهحانت
 حدد االحتياجات وخطط للرعاية والعالج

 

 ّٔورج -اٌٍّحك اٌؼبشش  -وِخى وفمبً ٌّوافمت إٌبجي/اٌحبٌت  اسخٕبداً إٌى اٌخمييُ األوٌي ٌالحخيبجبث, حذد ِٓ سيؼًّ ِبرا
 االجخّبػي إٌوع ػٍى اٌّبٕي اٌؼٕف بحبالث اٌخبص اٌّؼٍوِبث ِشبسوتػٍى  اٌّوافمت

 
  

 تُفيز خطت انؼًم
 

  إحبٌت وسبظ إٌبجي/اٌحبٌت ببٌّواسد
 حمذيُ اٌخذخالث اٌّببششة

 

 يتابؼت انحانت
 

 هً حُ ححميك األهذاف؟

 هً يحخبج إٌبجي/اٌحبٌت إٌى اٌّزيذ ِٓ اٌّسبػذة؟

 إغالق انحانت
 "خشوج" إٌبجي/اٌحبٌت ِٓ اٌخذِت

ّٔورج إغالق  –اٌٍّحك اٌسببغ ػشش )إرا وبْ إٌبجي/اٌحبٌت طفالً اسخخذَ 
 حبالث حّبيت اٌطفً(

 

 يشاجؼت خطت انؼًم
لُ بئػبدة حمييُ احخيبجبث 

إٌبجي/اٌحبٌت وحذد 
اٌّؼيمبث اٌخي ححوي 
دوْ ححميك أهذاف 

 اٌشػبيت واٌؼالج
 

مذيت ًُ  تمييى انخذيت ان
اسخبيبْ سضب اٌحبٌت واٌخغزيت اٌشاجؼت ِٓ 

 ِششف اٌحبالث

 حاالث انؼُف انًبُي ػهى انُوع االجتًاػي
ٔظبَ  - اٌسببغاٌٍّحك اسخىًّ انُاجي انبانغ: 

إداسة اٌّؼٍوِبث ٌحبالث اٌؼٕف اٌّبٕي ػٍى 
نموذج  – (GBVIMS)االجخّبػي  إٌوع

 التناول والتقييم النفسي االجتماعي
 
 

وإرا    ,إرا كاٌ انُاجي/انحانت طفالا 
وبٔج اٌحبٌت حفي ببٌّؼبييش اٌخبصت 

بخحذيذ اٌّصٍحت اٌفضٍى, لُ ببإلحبٌت 
إٌى ِٕسك ٌجٕت ححذيذ اٌّصٍحت 

اٌفضٍى )اٌّفوضيت اٌسبِيت ٌألُِ 
اٌّخحذة ٌشؤوْ اٌالجئيٓ( ببسخخذاَ 

ّٔورج حمييُ  –ػشش  اٌثبٌثاٌٍّحك 
اٌّصٍحت اٌفضٍى اٌّشخشن بيٓ 

 إٌّظّبث
 

 اإلحاالث
إرا وافمج إٌبجيت/اٌحبٌت, لُ ببإلحبٌت إٌى 
ِٕظّت ِالئّت حمذَ خذِبث إداسة 

 لبٌب -اٌحبالث ببسخخذاَ اٌٍّحك اٌخبسغ 
 اٌبشيذ ػبشاٌّسخخذَ اإلحبالث 

 –أو اٌٍّحك اٌثبٌث ػشش  االٌىخشؤي
ّٔورج حمييُ اٌّصٍحت اٌفضٍى اٌّشخشن 

  بيٓ إٌّظّبث
 

 حاالث حًايت انطفم
اٌٍّحك اٌثبٌث ػشش اسخىًّ 

ّٔورج حمييُ اٌّصٍحت  –
اٌفضٍى اٌّشخشن بيٓ 

 إٌّظّبث
 

 انًهحك انثانث: انًخطظ االَسيابي إلداسة حاالث انؼُف انًبُي ػهى انُوع االجتًاػي وحًايت انطفم
(2012دليل رعاية األطفال الناجين من اإلساءة الجنسية. اللجنة الدولية لإلغاثة/اليونيسيف,  عن)معدل   

 

 َؼى
 

 ٔؼُ
 

 ال
 

 ٔؼُ
 

 ال
 

 ال
 

اٌٍّحك اسخىًّ يٍ انؼُف انًبُي ػهى انُوع االجتًاػي:  انُاجوٌاألطفال 
االجخّبػي  ٔظبَ إداسة اٌّؼٍوِبث ٌحبالث اٌؼٕف اٌّبٕي ػٍى إٌوع -اٌسببغ 

(GBVIMS) – نموذج التناول والتقييم النفسي االجتماعي 
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الملحق الرابع: 
جدول تحديد أولويّات حاالت حامية الطفل والُعنف املبني عىل الّنوع اإلجتامعي

 اإلجتماعي الّنوعالمبني على  الُعنفحماية الطفل وحاالت  أولوّيات جدول تحديدالملحق الرابع: 
 

ُيوّفر الجدول أولوّيات منفصلة الحاالت.   أولوّياتترتيب في  الّطفل ِحمايةو اإلجتماعي الّنوعالمبني على  الُعنفهذا الجدول لمساعدة مديري الحاالت المستجيبين لحاالت  أعد
من وصول الخدمة اليهم ترتيب الحاالت حسب أولوّياتها مع التأّكد وذلك ل للحاالتلكل من األطفال والبالغين الّتي على مديري الحاالت وُمشرفيهم إستخدامها عند توفير الَخدمات 

في  الحاالتإلى المساعدات النقدية للتأكد من وصول الخدمة  تقديممثل العاملين في مجال الصحة أو  رىالخدمات األخ مقّدميها من قبل إستخدامفي الوقت المناسب. كما يمكن 
   1الوقت المناسب.

 

 2األطفال

 الُمستوى األّول/الحاالت الّطارئة األذىنوع المخاطر/
حالي )يوصى باالستجابة قبل ترك الّطفل أو آني أو خطر 
الحالة مرتين ساعة.  يوصى بمتابعة  24خالل 

 باألسبوع(.
 

 الملحةالُمستوى الّثاني/ الحاالت 
تستدعي المتابعة )يوصى  من األذى والخطرمخاطر عالية 

 ايام ومتابعة أسبوعية(. 3خالل  باالستجابة
 

 مخاطر متوسطة الُمستوى الّثالث/
الحاجة إلى المراقبة )يوصى ويواجهون خطر االذى 

متابعة كل أسبوعين أو واسابيع  3-1خالل  باالستجابة
 متابعة شهرية(.

 بالّطفل تحتاج إلى عناية طبية.  لحقتاصابات خطيرة   اإلعتداء الجسدي
  تاريخ من إصابات خطيرة ومتكررة لحقت بالطفل حيث

  .تتوفر للمعتدي إمكانية الوصول للطفل
  قتل الّطفل.بأو  بإلحاق إصابات خطيرة تهديدات وشيكة 
  اصابات خطيرة بشخص آخر أو قتل تهديدات بإيقاع

 شخص آخر.

 حيث تتوفر  الذي ينتج عنه إصابات الُعنف الجسدي
 للمعتدي إمكانية الوصول للطفل

  اصابات ال تشمل بإيذاء الّطفل ) محددةتهديدات غير
 القتل(أو خطرة 

 ينوي أو )القطع، الحرق(  جسديا  الّطفل إيذاء نفسة  تعمد
 ذلك.

 

  الُعنف الجسدي الذي ال يصل إلى حد االصابات أو
 للطفل. باأللمالتسبب 

  إمكانية  للمعتديجسدي بحيث ال تتوفر العنف من التاريخ
 للطفل. الوصول

 ينوي ذلك. أو حاول الّطفل االنتحار   ة/ العاطفي ة/ الّنفسي ةاللّفظي اإلساءة
  الّنفس )قطع، حرق(. إيذاءافعال 
 اإلعتداء وشيكة بجنسي لفظي يتضمن تهديدات  تحرش

 الجنسي.
 مع االخرين  التواصلأو  ومنعه من االتصالالّطفل  حبس

 سوى مقدم الرعاية.
 

  االذى بالنفس. بإلحاقافكار أو افكار انتحارية 
  من  إهانتهأو عزله أو  بإستمرارالتقليل من شأن الّطفل

 خر.طفل اأو شخص اخر أو أي  رعاية هامقبل مقدم 
 ذي ال ٣جنسيالطابع ال ذواللّفظي  للعنف الُمستمر التعرض
  .ّطفللاستهدف ي
 أو نشاطات جنسية إباحيةاهدة صور مش. 
  الطابع الجنسي )بما  ذوالتعرض للعنف اللّفظي  منتاريخ

 دعم للطفل.أي ( بغياب تقديم مشاهدة الصورفي ذلك 
  ضد أو  فرد من أفراد األسرةأي الُعنف المستمر ضد

 .أشخاص آخرين
  من قبل الّطفل )تعاطي  بالمخاطرمحفوف أو سلوك خطر

ممارسة الطفل أو المشروبات الكحولية أو المخدرات 
 (.للعنف

 الّطفل في المنزل. حبس 

  يتم عزل الّطفل آلخريتم التقليل من شأن الّطفل من وقت .
أو  آخرأو تحقيره من قبل مقدم الرعاية أو أي شخص 

 طفل اخر.
  ،ويتعامليعامل الّطفل بشكل مختلف عن باقي األطفال 

 مقدم الرعاية بشكل سلبي مع الّطفل.
  يتم السماح للطفل باالتصال والتواصل مع االشخاص من

ويسمح له باالشتراك  بشكل محدود خارج المنزل
 . بشكل محدود بنشاطات خارج المنزل

 الموجه للطفل من قبل أشخاص من خارج الفظي  العنف
جنسي )مثال: من الطابع ال إطار األسرة والذي يخلو من

   .(بل اطفال اخرين أو معلمين ...الخق
 

                                                
مت لهم. عندما تحال الحالة اليهم دّ التفاصيل التي قُ  ة غيرلحالاخرى لتفاصيل  انتزاع أي عناألّوليات.  يجب عليهم االمتناع  ترتيبمن اجل  متلقي الخدمة ذاته أو مدير الحاالتالمعلومات التي يتم االفصاح عنها لهم من قبل )فقط(  الخدمات األخرى استخدام على مقدمييجب 1

 نوع الحالة.   عن ضمن االطار الزمني المحدد لها، بدون معرفة تفاصيلمعرفة انها حالة طارئة لكي يتعامل معها من قبل مدير الحالة، يكتفي مقدم الخدمة اآلخر 
واإلصابة النفسية إلحاق األلم " بأنهالُعنف اللّفظي أو العاطفي  ( VBG( للعنف المبني على الّنوع اإلجتماعي )SMIاداة تصنيف نظام إدارة المعلومات ) . تعرف2013. مجموعة عمل ِحماية الّطفل، وكاالت إلدارة حاالت حماية الطفلالمبادئ التوجيهية المشتركة بين ال 2

ذات الطابع الجنسي أو  الكلمات المكتوبةاإليماءات أو العنف الجسدي أو الجنسي أو التخويف أو اإلذالل أو العزل القسري أو الترصد أو التحرش أو االهتمام غير المرغوب فيه أو المالحظات أو اق إلحالتهديد ب ،. ومن األمثلة على ذلكةأو العاطفي
 " الخ ،تدمير األشياء العزيزة

اشهر الماضية )في حال  3 ألـ خالل وقعاالغتصاب الذي   االغتصاب واإلعتداء الجنسي
ايام الماضية يحتاج  3 ألـ حدوث االغتصاب خالل

لفيروس  بعد التعرض الوقائيعالج الالّناجي/الّناجية إلى 
في وساعة.  72( خالل PEP) نقص المناعة المكتسبة

ايام الماضية تحتاج  5خالل  االغتصابحال حدوث 
 ساعة(. 120لناجية إلى عالج طارئ لمنع الحمل خالل ا
  مع مع توفر اتصال جنسي بين الّطفل وشخص اخر أي

 إمكانية وصول المعتدي للطفل.
 شرف.الجريمة لمخاطر  عندما يكون الّطفل عرضة 
  حتاج إلى عناية ي مما االعتداء إثراالصابات أو النزف

 طبية.

  شهور الماضية  3 ألـ على الّطفل جنسيا خالل االعتداءتم
للطفل  حيث ال تتوفر للمعتدي إمكانية الوصول أكثرأو 

 دعم.أي ولم يحصل الّطفل على 
 .الطفل معرض لخطر العنف من أسرنه 
  الجنسي ضد الّطفل.الُعنف أو تهديدات باالغتصاب 

 

 

 بعد شهر. وستتزوج ةمخطوب ةالّطفل  الزواج المبكر
 أي  تتلقىسنة ولم  15عن  اويقل عمره ةمتزوج ةالّطفل

 4خدمات الصحة اإلنجابية.من 

 بغضون شهرين. وستتزوج ةمخطوب ةالّطفل 
 اإلنجابيةخدمات الصحة  تتلقىولم  الطفلة متزوجة . 

 

 أي خطط فورية للزواج. ولكن ال توجدد ةمخطوب ةالّطفل 
 الطفلة متزوجة وقد تلقت خدمات الصحة اإلنجابية 

)مثال: سوء تغذية  اإلهمال سببهمرض أو خطيرة  إصابة  اإلهمال
 عوامل سببية واضحة(. بغياب

  لوحده بدون أي  سنوات أو أقل( 3)بسن ترك طفل صغير
سنه فما  15رعاية من شخص بالغ أو مراهق كفؤ عمره 

 مدة من الزمن.فوق ألي 

  كافيةغير  أوليةرعاية. 
  فيزيائية ممكن ان تؤدي إلى  مخاطراحتواء المنزل على

 5اصابة الّطفل.
 اعطاءه واجبات يتم أو ترك الّطفل ليعتني بنفسه غالبا  ما ي

 .قدراته النمائيةومهام تفوق 
  بدون اشراف شخص بالغ سنة   6 - 4ترك طفل من عمر

 فما فوق لفترات طويلة. سنه 15أو مراهق كفؤ عمره 

 الّطفل  تاركينعاطفيا عن الّطفل  بعيدينالرعاية  ومقدم
 .قدراته النمائيةبمهام تفوق  ليقومليرعى نفسه بنفسه أو 

 االباء في اتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لتخفيض  فشل
األطفال خارج المنزل إلى اقصى  تصيبالمخاطر الّتي قد 

 مثل الحوادث المرورية. ممكن حد 
  بدون اشراف  17 - 7 يتراوح عمره بينترك طفل

 مناسب من قبل شخص/ اشخاص بالغين.
 الذين في نزاع معاالستغالل واألطفال 

 القانون
 المواد أو مثل الدعارة  مشروعغير  بعمل الطفل إنخراط

 النشاطات االجرامية.أو االباحية 
 بما في ذلك  ةالجنسي اإلساءةبتجربة  مر الذي الطفل

 االتصال الجنسي في مكان العمل. 
  تعرض عاية طبية فورية بسبب حادث الُمحتاج لرالّطفل

 في مكان العمل.له 
 

  6عمالة األطفال أشكالاألطفال الذين يعملون في اسوء 
 . اإلجرامية األنشطة تشملال  والتي

  في  إصاباتأو األطفال الذين اختبروا الُعنف الجسدي
 العمل. مكان

 

  الحاالت التي تشمل تهديد مقدم الرعاية بإرسال الطفل
 .للعمل

 من عمالة األطفال بما في ذلك الّطفل العامل  أخرى حاالت
 المحروم من التعليم للتفرغ للعمل.

  اإلساءةالّطفل الذي يعرضه العمل إلى مخاطر  
  اللّفظي في مكان العمل. للعنف تعرضالّطفل الذي 
  يمرون بمشاكل عاطفية أو سلوكية.األطفال الذي 
  :األطفال الذين يعملون بظروف عمل استغاللية )مثال

 (.لألجورحد استالم الطفل ألدنى 
عن  والُمنفصليناألطفال غير المصحوبين 

 ذويهم
 مصحوبينالغير  األطفال   المراهقة الّتي انفصلت عن ذويها وتعيش ضمن محيط

 غالبيته من الرجال.
  ،نقودطفل منفصل وله حاجات مستعجلة )طعام، ملجأ ،

 (.اإلعاقة)مثال: لديه ضعف محدد  أوغير غذائية  دموا

 اية مخاطر ممن ليس لديهم   األطفال المنفصلين عن ذويهم
أو استغالل وليس لديهم احتياجات  إساءةعنف تهددهم، أو 
 اساسية مستعجلة.

قوات الجماعات أو بالاألطفال المرتبطون 
 مسلحة أو قضايا اخرىال

  األطفال المعرضون لمخاطر العودة إلى سوريا للمشاركة
 في النزاع.

  ولم يحصلوا على تمثيل  عليهمالقبض  ألقياألطفال الذين
 قانوني

 لكنهم ال يواجهون   أطفال شاركوا في النزاع في سوريا
 مخاطر العودة للمشاركة.

  إلى األطفال الذين يخططون لترك المخيمات أو العودة
 بدون وثائق مناسبة. سوريا

 

                                                
. الوالداتقانونية وتعقيدات تسجيل والمسائل الصحية المشاكل الحالة طارئة بسبب  يعتبرخدمات الصحة االنجابية  وبدون تلقيمن العمر  15ان الزواج دون الـ  4  
بما في ذلك حوادث المرور. هذه المخاطر الجسدية معايير ِحماية الّطفل األدنى منالحد من  7المعيار رقم  يصف  5  
 (. 182كما هو محدد في اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم  ،صحة األطفال أو سالمتهم أو أخالقهميضر بأن  ُيحتملوالعمل الذي  ،واألنشطة غير المشروعة ،والمواد اإلباحية ،والدعارة ،العبودية األطفالعمالة  أشكالأسوء  تشمل 6

 وتشمل األمثلة على ذلك, أعمال البناء والعمل لفترات طويلة جدا  أو في أماكن خطرة مثل الشوارع. يحظر على الحدث القيام بها في التشريع األردني.األعمال التي  2011وقد تضمن القرار الخاص باألعمال المرهقة أو المضرة بالصحة لألحداث لسنة 
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 نوغلابلا
 الحاالت الّطارئة الُمستوى األّول/ العنفنوع المخاطر/ 

والمتابعة المتكررة )يوصى   يتطلب االستجابة العاجلة
ساعة والمتابعة كل أسبوعين  72خالل  باالستجابة
 واالتفاق مع متلقّي الخدمة( بالتنسيق

 الملحةالُمستوى الّثاني/ الحاالت 
 3خالل  باالستجابةيتطلب االستجابة والمتابعة )يوصى 

 ايام ومتابعة أسبوعية(
 الُمستوى الّثالث/ مخاطر متوسطة

 3-1)يوصى باالستجابة خالل  لمخاطر األذى معرضون
 اسابيع ومتابعة ما بين أسبوعين إلى شهر(

ماضية )في حال ال أشهر 3ألـ االغتصاب الذي تم خالل   االغتصاب 
الماضية يحتاج  أيام 3ألـ حدوث االغتصاب خالل 

لفيروس  بعد التعرض الوقائي العالجالّناجي/الّناجية إلى 
ساعة. في حال حدوث  72( خالل PEP) نقص المناعة
لناجية إلى اايام الماضية تحتاج  5ألـ خالل  االغتصاب

 ساعة(. 120طارئ لمنع الحمل خالل  عالج
  للناجي و/أو في  المعتديتهديد  تحتاالغتصاب الذي تم

 . المعتديحال شعور الّناجي بالتهديد من 
 إلى عناية طبية. بحاجة اعتداء إثرأو نزف  إصابات 
 خوفا من جرائم الشرف أسرتهماية من حالّناجي إلى  حاجة 

 تقييم هذه التهديدات  يتم : مالحظه .تهديدات باالغتصاب
كل حالة على حدة. بعض تهديدات االغتصاب تحتاج إلى 

 من سالمة الّناجي. لضماناستجابة فورية 
 خوفا من مخاطر  اماية من اسرتهحإلى  ةالّناجي تحتاج

 الُعنف.
 أي  ةالّناجيبدون تلقي اشهر  3االغتصاب قبل  وقوع

ج نزف يحتا أو إصاباتمن  تعانيال لكنها  عالج طبي
 إلى عناية طبية.

  ةالّناجي تشعرال واشهر  3االغتصاب حدث قبل اكثر من 
 َخدمات طبية. وقد تلقتأو من اخرين  المعتديبتهديد من 

 

 تحتاج إلى عالج طبي إصاباتاعتداء جنسي نتج عنه   الجنسي  االعتداء
  اعتداء جنسي حدث في األسبوع الماضي 
  والّتي تزداد سوءا نسي جال االعتداءمن  متكررةحوادث

 مؤخرا أو تتصاعد مع الوقت.

 أقل من حدث قبل اكثر من أسبوع وقبل  الجنسي االعتداء
 اشهر. 3

 األسرةماية من حإلى  /ةيحتاج الّناجي. 
  أو االغتصاب  اإلصابةأو  باألذىإلى تهديد  الحالةتعرض

مكن تقييم الحالة يمرة اخرى: )بالتهديد.  أنها تشعرأو 
 هذا قد يتطلب، وكل حالة على حدة  أساسعلى  الملحة

 (.إذا وافقت على ذلكسالمة الّناجية  لضمانتدخل فوري 

 تشعراشهر وال  3الجنسي حدث قبل اكثر من  االعتداء 
 .آخرينأو  المعتديبالتهديد من قبل  ةالّناجي

تحتاج إلى عناية و ناتجة عن االعتداء اصابات وجود  الجسدي  االعتداء
 طبية.

 مكاناألسبوع الماضي في أي  في جسدي حدث اعتداء. 
  ا  سوء تزداد األسريمن اإلعتداء الجسدي  متكررةحوادث 

 مؤخرا أو تتصاعد مع الوقت.

 3 من أقل من أسبوع وقبل أكثرقبل  إعتداء جسدي وقع 
من  بإلحاق األذى أو اإلصاباتالتهديدات  وجود اشهر مع

 الوصول للناجي/ة.يمكنهم ممن  آخرينأو  األسرة أفرادقبل 
  توجد حيث  المتكررةتاريخ من اإلعتداءات الجسدية

 للمعتدي إمكانية الوصول للناجي/ة
  :كل  أساسعلى  الملحةمكن تقييم الحالة ي)مرة اخرى

 لضمانتدخل فوري  هذا قد يتطلبو، حالة على حدة 
 (.إذا وافقت على ذلكسالمة الّناجية 

  اشخاص  من قبل بإلحاق األذى أو اإلصاباتتهديدات 
  ليست لديهم إمكانية الوصول للناجي/ة

  :على اساس كل  الملحةمكن تقييم الحالة ي)مرة اخرى
 لضمانتدخل فوري  هذا قد يتطلبو، حالة على حدة 
 (.إذا وافقت على ذلكسالمة الّناجية 

  اشهر وال يشعر  3حدث اإلعتداء الجسدي قبل اكثر من
 .قبل آخرينأو من  المعتديمن قبل  بالتهديد /ةالّناجي

 أو التخطيط لذلك. االنتحارمحاولة    العاطفي / اللفظيالُعنف 
 (حرقالقطع أو المثال: ) أفعال إيذاء النفس 
  بما في قتله  أوبشخص  إليقاع أذى خطير محددةخطط

 ذلك األطفال.

 بالنفس. األذى بإلحاق أفكارانتحارية أو  أفكار 
 الناجي/ة مهددا  أو يشعر حيث يكون 7الُعنف اللّفظي

 بالتهديد.
 (.أي تخطيط محدد)بدون  آخرا  شخصا  إليذاءعامة  أفكار 

 مهدد. بأنه /ةالُعنف اللّفظي بحيث ال يشعر الّناجي 

 

غير أنه المناسبة و/أو  االحتياجات أدنى من دونالشخص  يحبس   الحرمان من الموارد
 هناك حد لحريته في الحركة. أنقادر على مغادرة المنزل أو 

 ضمن  يتم حبس الشخص أنبدون   8الحرمان من الموارد
 للحركة. من دون تقييدحدود المنزل أو 

 قادمة.ال أشهر 3 أل تم التخطيط لزواج قسري بغضون  تم التخطيط لزواج قسري بغضون األسبوع القادم.  القسري الزواج
حامل  المرأة( 2( لم يوثق و/أو 1تم الزواج القسري لكن: 

 ولم تتلقى خدمات الصحة اإلنجابية.
  اشهر. 3مدة تزيد عن  خاللتم التخطيط لزواج قسري 

 تم الزواج القسري وتم توثيقه.
                                                

العنف الجسدي أو الجنسي أو التخويف أو اإلذالل أو العزل القسري أو الترصد أو التحرش أو االهتمام غير المرغوب فيه أو إلحاق هديد بالت“ على أنه( الُعنف اللّفظي أو العاطفي VBG) االجتماعي( للعنف المبني على الّنوع SMIنظام إدارة المعلومات )تعرف أداة  7
 . "الخ. ،ذات الطابع الجنسي أو تدمير األشياء العزيزة الكلمات المكتوبةالمالحظات أو اإليماءات أو 

تم االستيالء أو الخدمات االجتماعية األخرى. ومن األمثلة على ذلك: أرملة ُحرمت قسرا  من استالم ميراثها أو  ،أو الصحة ،أو التعليم ،أو فرص كسب العيش ،الحرمان من الحق في الحصول على الموارد أو األصول االقتصادية"الحرمان من الموارد والفرص أو الخدمات:  8
 " الخ ،أو فتاة ُحرمت من الذهاب إلى المدرسة ،أو امرأة ُمنعت من استخدام وسائل منع الحمل ،من قبل زوجها أو أحد أفراد أسرتها قصرا   على دخل امرأة

مالحظات:

يجــب مراجعــة اإلجــراءات والتدخــالت يف حــاالت الطــوارئ مــع مــرشيف مديــري الحــاالت واالتفــاق معهــم حولهــا بــرشط أالّ . 1
يــؤدي ذلــك اىل تأخــري االســتجابة.  يجــب تقديــم التقاريــر حــول األعــامل املنفــذة يف الحــاالت امللحــة إىل املــرشف.  

تحــدد األطــر الزمنيــة أقــى فــرتة زمنيــة ميكــن ملديــر الحالــة ان يعمــل خاللهــا عــىل إيصــال أول اســتجابة للحالــة – مثــال: . 2
التدخــل املبــارش مــن العامــل أو املســؤول عــن الحالــة أو اإلحالــة إىل خدمــات اخرى...الــخ.  أمــا يف الحــاالت الطارئــة فينبغــي 

اتخــاذ اإلجــراءات الفوريــة حيثــام كان هــذا ممكنــا.
ــري . 3 ــل غ ــك: طف ــة عــىل ذل ــن األمثل ــف أو اإلســاءة أو اســتغالل، وم ــن الُعن ــدة أشــكال م ــال ع ــرب الناجــون واألطف ــد يخت ق

مصحــوب ويعمــل أيضــاً يف إطــار عاملــة األطفــال أو شــخص بالــغ نــاج مــن عنــف جنــيس اختــرب عنفــا جســدياً ايضــاً.  عندمــا 
يتــم تصنيــف أي مــن الحــاالت أو التجــارب التــي مر/ميــر بهــا متلقــي الخدمــة عــىل أنهــا "حالــة طارئــة"  فينبغــي التعامــل 
مــع الحالــة كحالــة طارئــة.  وكذلــك الحــال بالنســبة إىل باقــي التصنيفــات بحيــث يعامــل كل مــن لــه تجربــة تــرد تحــت كال 

التصنيفــني "ملحــة" و "متوســطة الخطــورة" كحالــة ملحــة.  
عندما يواجه األطفال وآبائهم مخاطر، يتم تحديد األّولويّات حسب شدة املخاطر التّي يواجهونها.. 4
تعطى األّولية القصوى للحالة التّي تواجه مخاطر متعددة.. 5
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الملحق الخامس: 
عينة من مدونة قواعد السلوك لالستغالل واإلساءة الجنسية

مدونة قواعد السلوك لالستغالل واإلساءة الجنسية

يتعــني عــىل جميــع الجهــات الفاعلــة املعنيــة بالوقايــة مــن والتصــدي للعنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي أن تفهــم وتوقــع 
عــىل مدونــة قواعــد الســلوك أو وثيقــة مشــابهة تحــدد املعايــري املهنيــة. ويَقــع عــىل الــوكاالت اإلنســانية واجــب رعاية املســتفيدين 

ومســئولية ضــامن التعامــل معهــم بكرامــة واحــرتام والحفــاظ عــىل الحــد األدىن مــن معايــري الســلوك املعينــة.
وللوقايــة مــن االســتغالل واإلســاءة الجنســية٬ ينبغــي إدراج املبــادئ األساســية التاليــة يف مدونــة قواعــد الســلوك للوكالــة العاملــة 

يف املجــال اإلنســاين:

• يشــكل االســتغالل واإلســاءة الجنســية مــن قبــل العاملــني يف املجــال اإلنســاين أفعــال ســوء ســلوك جســيم وبالتــايل فإنهــا تعتــرب 	
ســبباً إلنهــاء الوظيفة.

• يُحظــر النشــاط الجنــيس مــع األطفــال )األشــخاص الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 18 عامــاً( بغــض النظــر عــن ســّن األغلبيــة أو 	
ســّن األهليــة إلعطــاء املوافقــة محليــاً. ويعتــرب التقديــر الخاطــئ لســّن الطفــل غــري مقبــول كدفــاع. 

• ــن 	 ــات الجنســية أو غريهــا م ــك الخدم ــا يف ذل ــس٬ مب ــات مامرســة الجن ــة أو الســلع أو خدم ــال أو العامل ــادل امل يُحظــر تب
ــتفيدين. ــني املس ــاعدة ب ــادل للمس ــك أّي تب ــتغاليل. ويشــمل ذل ــني أو الالإنســاين أو االس ــكال الســلوك امله أش

•  يــوىص بشــدة بعــدم تشــجيع العالقــات الجنســية بــني العاملــني يف املجــال اإلنســاين واملســتفيدين كونهــا تســتند إىل ديناميات 	
القــوى غــري املتكافئــة٬ وتقــوض مصداقيــة ونزاهــة أعامل املســاعدة اإلنســانية.

• حيثــام تتولــد مخــاوف وشــكوك لــدى العامــل اإلنســاين فيــام يتعلــق بوقــوع االســتغالل واإلســاءة الجنســية مــن قبــل أحــد 	
الزمــالء يف العمــل٬ ســواء أكان يعمــل يف نفــس الوكالــة أم ال٬ فإنــه يتعــني عليهــا/ عليــه اإلبــالغ عــن تلــك املخــاوف مــن خــالل 

آليــات اإلبــالغ املعتمــدة يف الوكالــة.
• ــة متنــع وقــوع االســتغالل واإلســاءة الجنســية وتحــث 	 يتعــني عــىل العاملــني يف املجــال اإلنســاين إنشــاء والحفــاظ عــىل بيئ

عــىل تنفيــذ مدونــة قواعــد الســلوك املعتمــدة لــدى الوكالــة. وتقــع عــىل عاتــق املديريــن عــىل جميــع املســتويات مســئوليات 
خاصــة لدعــم وتطويــر أنظمــة تحافــظ عــىل هــذه البيئــة.

ــز  ــب أو مرك ــام خــاص مبكت ــكان ع ــا يف م ــد الســلوك٬ ينبغــي وضعه ــة قواع ــة ملدون ــن الفعالي ــدر م ــق أقــى ق ولضــامن تحقي
الجهــة الفاعلــة يتيــح للجميــع رؤيتهــا، كــام وينبغــي عرضهــا وتوضيحهــا للموظفــني٬ والتوقيــع عليهــا مــن قبــل جميــع املوظفــني 
واالحتفــاظ بهــا يف ملفاتهــم. وينبغــي ترجمــة جميــع النســخ الصــادرة واملوزعــة مــن مدونــة قواعــد الســلوك إىل اللغــة املناســبة 

الســتخدامها يف امليــدان.

)ST/SGB/2003/13(:نرشة األمني العام حول التدابري الخاصة للحامية من االستغالل الجنيس واالعتداء الجنيس 
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1327932869.pdf

أمثلة ملدونات قواعد السلوك: 
http://www.pseataskforce.org/en/tools
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الملحق السادس: 
أساسيات إدارة حاالت العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي والدعم النفيس االجتامعي  – وثقية توجيهية 

ــة األساســية للناجــني مــن حــاالت العنــف املبنــي عــىل النــوع اإلجتامعــي يســهم يف تيســري  ــة النفســية اإلجتامعي تقديــم الرعاي
اإلستشــفاء الشــامل وتلبــي اإلدراك بــأن اآلثــار الناجمــة عــن التعــرض لحــدث مجهــد قــد ال تقتــرص فقــط عــىل رضر جســدي بــل 

تنطــوي أيضــاً عــىل ردود فعــل نفســية وســلوكبة. 

التناول األولي والتقييم

مــن أجــل مســاعدة الناجــي عــىل الشــفاء وتجنــب تفاقــم الــرر، هنالــك عــدة إعتبــارات معينــة ينبغــي مراعاتهــا، إبتــداء مــن 
اإلســتقبال الــودي للناجيــة عنــد لقاءهــا ألول مــرة وحتــى اإلنتهــاء مــن اللقــاءات الالحقــة التــي تجمعكــام معــاً.

• ــا مقــدم 	 ــدأ فيه ــي يب ــة الت ــه يشــكل اللحظــة األوىل مــن العملي ــك أن ــة ذل ــغ األهمي ــع الناجــي بال ــرب التفاعــل األول م يعت
ــز اإلستشــفاء.  ــة وتحفي ــة عــىل الثق ــة مبني ــة تأســيس عالق الخدم

• عنــد لقــاء الناجــي للمــرة األوىل، ينبغــي عــىل مقدمــي الخدمــة الرتحيــب بهــا بحــرارة مــن خــالل إظهــار املــودة والتخفيــف 	
عــن الناجيــة.

• بعــد دعــوة الناجيــة إىل الجلــوس يف مــكان يوفــر الخصوصيــة، إبــدأ بالتعريــف عــن شــخصك، مبــا يف ذلــك أســمك، املنظمــة 	
التــي تعمــل لديهــا، ووظيفتــك يف تلــك املؤسســة.

• ادعــو الناجيــة إىل مشــاركتك همومهــا ومخاوفهــا واعمــل عــىل كتابــة املعلومــات التــي تــديل بهــا يف منــوذج التنــاول والتقييــم 	
املصمــم لغايــات اإلســتخدام يف األوضــاع الطارئــة مــن قبــل القطــاع الخدمــي الــذي تنتمــي إليــه.

• عنــد إنتهــاء الناجيــة مــن رسد قصتهــا، أعمــل عــىل إطالعهــا عــىل الخيــارات املتاحــة لرعايتهــا، مبــا يف ذلــك الخدمــات التــي 	
ميكنــك تقدميهــا. عندمــا تنتهــي مــن اتخــاذ القــرار بخصــوص املســاعدة التــي ترغــب يف الحصــول عليهــا، أرشح لهــا "منــوذج 

املوافقــة" واطلــب منهــا التوقيــع عليــه.
• إذا كنــت مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة، ال تبــدأ بإجــراء فحــص طبــي إال بعــد أن توضــح الــرورة إلجــراء الفحــص الطبــي 	

ومــا الــذي ســيتبع ذلــك. تأكــد مــن إعــالم الناجيــة أنــه بإمكانهــا طلــب التوقــف عــن اإلســتمرار يف الفحــص الطبــي يف أي 
وقــت بعــد البــدء بــه.

• إذا حــدث أن لفــت الناجــون أو أي شــخص عــىل معرفــة بالناجيــة إنتباهــك إىل واقعــة مــا ومل يكــن هنالــك فرصــة للتحــدث 	
يف مــكان آمــن، أخــرب الشــخص بأنــه يؤســفك الســامع عــن تلــك الواقعــة ومــن ثــم اصطحبهــم إىل مــكان خــاص.

اإلستشارة النفسية اإلجتماعية في األزمات    

ــارص األساســية يف  ــن العن ــا م ــرب جميعه ــة امللحــة تعت ــة واألمني ــع اإلحتياجــات الطبي ــل م ــم، والتعام ــط، التعلي ــم، التخطي التقيي
اإلستشــارة النفســية اإلجتامعيــة يف األزمــات. تســتغرق اإلستشــارة النفســية اإلجتامعيــة يف األزمــات مــدة قصــرية )مــا يقــارب مــدة 
ــة الرئيســية منهــا تقليــص اإلجهــاد النفــيس إىل الحــد األدىن، وتقديــم الدعــم  12 أســبوع الحقــاً ألول إبــالغ( حيــث يكــون الغاي
ــات  ــتخدام التقني ــطة اس ــك بواس ــق ذل ــكان تحقي ــور. باإلم ــدى املنظ ــف يف امل ــىل التكي ــة ع ــدرات الناجي ــني ق ــوي، وتحس املعن

البســيطة التاليــة:

• اإلصغــاء باهتــامم إىل قصــة الناجيــة مــع النظــر يف عينيهــا، الجلــوس بوضعيــة قامئــة مقبــالً ومواجهــاً لهــا، إعالمهــا بخفتــان 	
صوتهــا أو عــدم القــدرة عــىل ســامع مــا تقــول عندمــا يعرتضهــا اإلنزعــاج أو البــكاء، والتحــدث إلبهــا بصــوت ذو نــربة ملطفــة.

• ــا 	 ــتخدم معه ــريب"، اس ــام ب ــد ق ــي" أو "لق ــد اغتصبن ــول: "لق ــدث، كأن تق ــن الح ــات ع ــة مبعلوم ــاركك الناجي ــا تش عندم
ــة: ــث الراح ــة تبع ــفائية مهدئ ــارات ش عب

o إنني آسف لتعرضك لذلك   
o الذنب ليس ذنبك
o أنت اآلن يف أمان
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• اســأل الناجيــة أســئلة مفتوحــة وذلــك لتمكــني التقييــم الدقيــق للحــدث ولتحديــد خيــار الرعايــة املمكنــة واألنســب لهــا. 	
تجنــب طــرح أســئلة تكــون إجابتهــا بنعــم أو ال، وتجنــب األســئلة اإلســتجوابية التــي تبــدأ بـــ "ملــاذا".

• حدثها عن مخترص ما حدثتك به وذلك للتأكيد عىل أنك تصغي إليها وتتفهم ما قالته لك.	
• ساعد الناجية عىل الرتكيز يف ربط ما تقوله الناجية باملشكلة الرئيسية	
• تقديم اإلستشارة النفسية اإلجتامعية للناجية يتطلب اإلستامع و اإلدالء مبعلومات دقيقة وحقيقية.	

عــىل ســبيل املثــال، عندمــا تخــربك الناجيــة عــن مشــاعر الخــوف والحــزن أو تصــف احساســها بــاألمل، التهــرب، اضطرابــات   
النــوم، تغــري الشــهية، أو تراجــع قدرتهــا عــىل مامرســة النشــاطات اإلعتياديــة اليوميــة، عليــك إخبارهــا بــأن مــا تشــعر بــه هــو 

رد فعــل طبيعــي وأن الكثــري مــن النــاس الذيــن خــربوا مثــل هــذا الحــدث قــد شــعروا مبشــاعر مامثلــة.
• ــة مــن حــاالت العنــف املبنــي عــىل النــوع 	 ــة اللقــاء، لتشــجيع الناجي ــارات الشــافية أيضــاً يف نهاي باإلمــكان اســتخدام العب

اإلجتامعــي. ميكنــك أيضــاً تذكريهــا بانهــا متتلــك اإلرادة والقــوة لتجــاوز التجربــة الصعبــة وأنــك عــىل ثقــة بأنهــا ســتتامثل 
إىل الشــفاء.

• ساعد الناجية بالرتكيز عىل الحارض، ماذا بإمكاننا أن نفعل اآلن.	

التحويل

يعمــل مقدمــي الخدمــات عــىل تقديــم الدعــم األســايس يف اإلستشــارة النفســية اإلجتامعيــة، وتقديــم التأييــد ومســاعدة الناجــني 
عــىل حــل مشــاكلهم، ومنــع تفاقــم املشــاكل، وتعزيــز قــدرات الناجــني عــىل لعــب دور فعــال يف اإلستشــفاء. وهــذا ميكــن تحقيقــه 

مــن خــالل عمليــة التحويــل.

• مبجــرد انتهــاء الناجيــة مــن رسد قصتهــا، ســوف تصبــح بحاجــة إىل معرفــة الخيــارات املتاحــة أمامهــا يف حالــة رغبتهــا يف اتخــاذ 	
ــراء ما. إج

• قــدم للناجيــة معلومــات حقيقيــة ودقيقــة عــن الخيــارات املتاحــة لهــا، مبــا ذلــك جميــع نقــاط القــوة والقيــود املتعلقــة 	
ــارات تحويلهــا. بخي

• استخدم مسار التحويل. إن وجد ذلك، أثناء التوضيح للناجي عن الرعاية املتوفرة واترك لها حرية اإلختيار.	
• أرشح للناجية ما الذي سيحدث عندما تقوم أنت أو هي بتحويل حالتها.	
• تأكــد مــن أنهــا تتفهــم ماهيــة الخدمــات التــي ســتتلقاها وذلــك عــن طريــق الطلــب منهــا إخبــارك عــن الــذي تنتظــر أن 	

يقدمــه لهــا مقــدم الخدمــة الــذي ســتحول إليــه.
• إذا طلبــت منــك الناجيــة أو غريهــا مــن النســاء الضعيفــات خدمــات ليــس بإمكانــك تقدميهـــا، ببســاطة أعــد رشح مــا الــذي 	

بامكانــك مســاعدتها بــه.

ــر مــكان مقفــل يف  ــا يف مــكان مقفــل. إذا مل يتوف ــع التوثيقــات الخاصــة بالحــاالت يجــب حفظفه ــأن جمي يرجــى املالحظــة ب
الـــموقع، فعليــك إيجــاد املــكان اآلمــن الــذي ســتحتفظ فيــه بالنــاذج لضــان الســالمة والرسيــة املتعلقــة بالناجيــة.  

نشاطات إستشفائية أخرى

مــن األهميــة مبــكان أن تحمــل االفــراد والجامعــات عــىل تبــادل املعلومــات التــي تضمــن بيئــة آمنــة وتؤمــن اســتجابة شــفائية 
للناجــني. ضــع يف اإلعتبــار القيــام بالنشــاطات التاليــة لتشــجيع بيئــة مجتمعيــة صحيــة:

• التقــي بقــادة املجتمــع واملجموعــات املتواجــدة يف املجتمــع وذلــك للتعــرف عــىل النشــاطات املجتمعيــة األخــرى وتطويــر 	
وتطبيــق اســرتاتيجية التوعيــة بواســطة وســائل اإلنتشــار الواســع.

o أنا اآلن معك لتقديم الدعم
o أنا أصدق ما تقولني

o سأفعل جميع ما بوسعي ملساعدتك
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• القيام بنشاطات توعية منتظمة، كالتوعية عن طريق زيارة املنازل وأماكن التجمعات العامة.	
• ــل املنشــورات 	 ــن األخــرى مث ــات يف األماك ــادل املعلوم ــن واســتخدام وســائط تب ــات اآلخري ــي الخدم ــى إعــالم مقدم ال تن

ــرة حــول النشــاطات املتاحــة. ــة املبتك ــات الدعائي ــة واإلعالن اإلعالمي
• اجمــع النــاس يف أماكــن توعيــة يف مناطــق التجمعــات وتبــادل معهــم املعلومــات حــول أنــواع العنــف، والتبعيــات الناجمــة 	

عــن العنــف، وغريهــا مــن الوســائل املناســبة للتصــدي ومجابهــة العنــف.
• تنظيم نشاط غنايئ، ألعاب ترفيهية، عروض درامية، وعروض الرقص يف أماكن للتجمعات املفتوحة	
• إذا توفــر تواجــد أفــراد مــن لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة IRC  أو برنامــج حاميــة ومتكــني املــرأة WPE، بــادر باستشــارة املوظفــني 	

حــول صحــة تقنيــات اإلنتشــار الواســع املســتخدمة يف التصــدي للعنــف املبنــي عــىل النــوع اإلجتامعــي، كالرســائل القصــرية 
والنشــاطات أو الدعــم التقنــي واإلرشــاد حــول الحشــد املجتمعــي وتوصيــل الرســائل.

اإلسعافات األولية النفسية االجتماعية

اإلســعافات األوليــة النفســية اإلجتامعيــة هــي مــن أساســيات اإلســتجابة يف مواجهــة األمــراض النفســية لــدى األشــخاص الذيــن 
ــي  ــة الت ــردود فعــل نفســية تلحــق األحــداث املؤمل ــأن األشــخاص معرضــني ل ــاد نفــيس حــاد ويراعــي اإلدراك ب يتعرضــون إلجه

ــة أساســية. يخربونهــا مــام يســتدعي اســتجابة عالجي

 اإلسعافات األولية النفسية اإلجتماعية يجب أن تتضمن اآلتي:

• استقرار الناجي 	
• تلبية اإلحتياجات امللحة	
• تطبيقها من طرف جميع املستجيبني يف حاالت الطواريء الحادة	
• اإلســتمرار يف تطبيقهــا مــن جانــب جميــع املســتجيبني الغــري متخصصــني يف الخدمــات النفســية ملــا هــو أشــمل مــن مرحلــة 	

حــاالت الطــواريء الحــادة.

اإلسعافات األولية النفسية االجتامعية تعزز اآليت:

• الســالمة- ضــع يف اإلعتبــار أن الناجــني بحاجــة إىل شــعور فــوري بالطأمنينــة والتــي ميكــن توفــريه مــن خــالل تقديــم معلومات 	
دقيقــة عــن الخدمــات األساســية يف منطقــة التوطــني )اللجوء(

• التهدئــة- عــىل املســتجيبني أن يتحلــوا بالصــرب، العطــف، والعنايــة. اســتمع إىل مــا يريــد الناجــون قولــه، كــرر املعلومــة، وتذكــر 	
بــأن لكــن إنســان رد فعــل مختلــف عــن غــريه أثنــاء حــاالت الطــواريء.

• التواصلية- سوف ينتفع الناجني من اإلتصال اإليجايب مع املستجيبني ومن اتصالهم بعائالتهم وأصدقائهم.	
• األمــل- تقديــم املعلومــات الدقيقــة عــن الخدمــات املتوفــرة ميكــن مــن إعــادة توطيــد اإلحســاس باألمــل الــذي فقــد أثنــاء 	

حالــة الطــواريء.
• ضبط النفس-  اسمح للناجني حرية اإلختيار من بني املعلومات التي قدمت لهم ومبا يتوافق مع احتياجاتهم.	

 
ال تتضمن اإلسعافات األولية النفسية اإلجتامعية التايل:

• سؤال الناجني عن قصصهم	
• إعطاء وعد	
• انتقاد الناجني أو الحكم عىل ترصفاتهم أو إنتقاد والحكم عىل الخدمات	



حق لمال  ا
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الملحق السابع: 
 – )GBV IMS( نظـام إدارة املعلومـات لحـاالت العنـف املبنـي عـىل النـوع االجتامعـي

منـوذج التنـاول والتقييـم النفـيس االجتامعـي
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Incident ID للحادثة التعريفي الرقم  
  

 

Survivor Code رمز الناجي/الناجية 

 

CONFIDENTIAL سري    
Psychosocial Intake & Assessment Form نموذج اإلدخال     

Before beginning the interview, please be sure to remind the survivor that all information given will be kept 
confidential, and that they may choose to decline to answer any of the following questions. 

من  أي سؤال عن، وأن باستطاعتهم اختيار عدم االجابة تامةأن كل المعلومات سيتم التعامل معها بسرية  /الناجيةقبل البدء باجراء المقابلة، يرجى تذكير الناجي
 .األسئلة التالية

  Administrative Information المعلومات اإلدارية  
Staff Code* 

الموظف رمز   
 

 Report Date* 
( سنة/شهر/يوم) المقابلة تاريخ   

 
 

Incident Date* 
(سنة/شهر/يوم) الحادثة تاريخ    
 

Report by Survivor*?  
 تم التبليغ من قبل الناجي/ة؟

     Yes نعم   No ال 

 
  Survivor Information  معلومات الناجي/ الناجية  
Date of birth*  الوالدة تاريخ   
 

Sex of Survivor* 
 /ةجنس الناجي

 Female أنثى 
 Male ذكر 
 

Survivor’s Country of Origin*?  
األصلي /ةبلد الناجي  

 Jordan األردن     
 Syria  سوريا 
 Iraq    العراق 
 Other: غير ذلك   

Current civil / marital status*: 
 االجتماعية حاليا:  /الحالة المدنية

 Single أعزب 
 Married / Cohabitating  / له رفيقمتزوج  
 Divorced / Separated مطلق / منفصل 
 Widowed أرمل 

Displacement status at time of report*: 
وقت المقابلة: التشردحالة    

 Refugee الجئ    
 Asylum Seeker لجوء طالب  
 Resident  مقيم   
 Foreign National أجنبي   
 IDPنازح  
 Stateless Person  الجنسية عديم    
 Returnee عائد 

Is the Survivor a Person with 
Disabilities? *    ذو إعاقة؟ /ةالناجيهل  
 No ال   
 Mental disability  ذهنية إعاقة      
 Physical disability جسدية إعاقة      
 Both إعاقة ذهنية وجسدية 
 

Is the Survivor an Unaccompanied Minor, 
Separated Child, or Other Vulnerable Child? هل 

ف عطفٌل غير مصحوب أو منفصل أو طفل مستض الناجي 
آخر؟ على نحو * 

 No  ال     
 Unaccompanied Minor   مصحوب غير طفل     
 Separated Child   منفصل طفل     
Other Vulnerable Child طفل مستضعف على نحو آخر 

 
Details of the Incident    تفاصيل الحادثة  

Stage of displacement at time of incident   مرحلة التشرد وقت
 *  وقوع الحادثة
 Not Displaced / Home Community  غير مشرد / من المجتمع المحلي    
 Pre-displacement قبل التشرد    
 During Fleeing أثناء الفرار 
 During Refuge أثناء اللجوء   
 During Return / Transit أثناء العودة / العبور   
 Post-displacement   التشردبعد       

 Time of day that incident took place*: الوقت من اليوم الذي وقعت فيه
 الحادثة
 Morning (sunrise to noon) )صباحا )من طلوع الشمس وحتى الظهيرة 
 Afternoon (noon to sunset))عصرا )من الظهر وحتى الغروب 
 Evening/night (sunset to sunrise) الغروب وحتى طلوع  مساءا/ليال )من
 الشمس(
 Unknown/Not Applicable غير معروف/ال ينطبق 

Incident location / Where the incident took place*: موقع الحادثة / أين وقعت الحادثة 
 Border الحدود                          
 Survivor’s home  منزل الناجي/ة                             
 Garden حديقة                                    
 Health Center / Hospital المستشفى / المركز الصحي      
 Market / Shopping Center تسوق مركز / السوق   
 Perpetrator’s home  الجاني منزل              
 Police / Prison  سجن / الشرطةمركز 
 Religious Center (Mosque, Church) الديني المركز ( الكنيسةالمسجد،  )  
 School/Education institution   التعليمية المؤسسة / المدرسة                                              

 Security institution  األمن مؤسسة             
 Shelter / Safe House آمن بيت / المأوى  
 Street شارع  
 Transit Center العبور مركز                                        
 Transportation وسيلة نقل  
 WASH facilities  المياه والصرف الصحي مرافق                          
 Work Place (factory, office)  العمل مكان  ( مكتبمصنع،  ) 
 Other أخرى: ___________ 
 
 

Incident Country* 

الحادثة فيها وقعت التيالبلد  
 Syria سوريا        
 Jordan األردن 
 Iraq العراق         
 Other: غير ذلك 

Governorate* المحافظة 
 Amman  عمان 
 Irbid اربد 
 Mafraq المفرق         
 Jarash جرش   
 Ajloon  عجلون 
Balka البلقاء  
 Zarqa  الزرقاء 
Madaba مادبا 
Karak الكرك 

 
 Tafilah الطفيلة      
 Maan معان 
 Aqabaالعقبة    
 Al-Hasakah الحسكه    
 Aleppo حلب        
 Ar-Raqqah الرقة   
 As-Suwayda سويداء             
 Daraa درعا     
 Deir ez-Zor دير الزور   
 Hama حماه   

 
 Homs حمص   
 Idlib إدلب   
 Latakiaالالذقية   
 Quneitra القنيطرة 
 Rif Dimashq ريف دمشق   
 Damascus دمشق    
 Tartus طرطوس   
 Other: غير ذلك 

Town/Camp:*   / المدينة
 المخيم 
Village/Town     البلدة  

____________ 
Camp/Siteالمخيم/ الموقع   
 Za’atari الزعتري    
 Cyber City سايبر     
 KAP الحدائق    
 Azraq األزرق    
 Other Camp/Site:  

مخيمات أخرى \مواقع  
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Incident ID للحادثة التعريفي الرقم  
  

 

Survivor Code رمز الناجي/الناجية 

Account of the incident/Description of the incident الحادثة وصف/الحادثة عن تقرير  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type of incident/violence* الحادثة في العنف نوع  
(Select only ONE of the  below) 

 القائم العنف معلومات إدارة لنظام التابع الحادثة تصنيف نظام مراجعة يرجى)
(فقط واحد نوع واختيار االجتماعي النوع على  

 
 Rape اغتصاب 

(includes any penetration)يتضمن ولوجا 
 Sexual Assault جنسي اعتداء  

(includes attempted rape and all sexual violence/abuse 
without penetration, and female genital mutilation) 

 الجنسي االستغالل/العنف أشكال وجميع االغتصاب محاولة يتضمن)
(لألنثى التناسلية األعضاء تشويه/وبتر ولوج، بدون  

 Physical Assault جسدي اعتداء  
(includes hitting, slapping, kicking, shoving, etc. that is not 
sexual in nature) 

 طابع له ليس مما ذلك وغير والدفع والركل والصفع الضرب يتضمن)
(جنسي  

 Forced Marriage القسري الزواج  
(includes early marriage) (المبكر الزواج يتضمن)  

 Denial of resources, opportunities or services 
      والخدمات والفرص الموارد من حرمان

(includes denial of inheritance, earnings, access to school 
or contraceptives, etc)  يتضمن الحرمان من الميراث، األجر(

المكتسب، الوصول الى المدرسة أو وسائل تنظيم األسرة، وما إلى 
 ذلك( 

 Psychological / Emotional Abuse 
العاطفية/  النفسية المعاملة إساءة         

(includes threats violence, forced isolation, harassment / 
intimidation, gestures, etc) )يتضمن التهديد بالعنف، العزلة  

   ايماءات، وما إلى ذلك( القسرية، التحرش / التخويف،
 

 ا؟ولوج   اعنه المبلغ الحادثة تضمنت هل .1
 ".اغتصاب" أنها على الحادثة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إذا       
 .القائمة في التالي الحادثة نوع إلى لتصل استمر  بال اإلجابة كانت إذا       

 فيه؟ مرغوب غير جنسي ا اتصال   اعنه المبلغ الحادثة تضمنت هل .2
 ".جنسي اعتداء" أنها على الحادثة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إذا
 .القائمة في التالي الحادثة نوع إلى لتصل استمر  بال اإلجابة كانت إذا

 جسدي ا؟ اعتداء   اعنه المبلغ الحادثة تضمنت هل .3
 ".جسدي اعتداء" أنها على الحادثة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إذا
 .القائمة في التالي الحادثة نوع إلى لتصل استمر  بال اإلجابة كانت إذا

 قسري؟ زواج واقعة الحادثة كانت كل .4
 ".قسري زواج" أنها على الحادثة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إذا
 .القائمة في التالي الحادثة نوع إلى لتصل استمر  بال اإلجابة كانت إذا

 الخدمات؟ أو الفرص أو الموارد من حرمان ا عنها المبلغ الحادثة تضمنت هل .5
 الفرص أو الموارد من حرمان" أنها على الحادثة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إذا
 ."الخدمات أو
 .القائمة في التالية الحادثة نوع إلى لتصل استمر  بال اإلجابة كانت إذا

 ؟العاطفية/النفسية المعاملة إساءة اعنه المبلغ الحادثة تضمنت هل .6
 ".عاطفية/نفسية معاملة إساءة" أنها على الحادثة صنِّف  بنعم اإلجابة كانت إذا
 .القائمة في التالية الحادثة نوع إلى لتصل استمر  بال اإلجابة كانت إذا

 الجتماعي؟ النوع على القائم العنف حالت من حالة عنها المبلغ الحادثة هل .7
 الحادثة تصنيف إعادة وحاول 1 الرقم عند ثانية مرة ابدأ   بنعم اإلجابة كانت إذا
 مساعدتك عليك المشرف من اطلب مرات، عدة الحادثة تصنيف حاولت كنت إذا)

 (.الحادثة تصنيف في
عنف غير قائم على النوع " صنِّف الحادثة على أنها إذا كانت اإلجابة بال 
 ."الجتماعي

Penetration Involved? * هل تضمن الحادث إيالج؟  
(Mark all that apply) (حدد كل الخيارات) 

 No ال 
 Yes-Penile Penetration-
Vagina ايالج القضيب في  –نعم  
 المهبل
 Yes-Penile Penetration-Anus 

ايالج القضيب في فتحة الشرج –نعم   

 Yes-Penile Penetration-Other Orifice 
إيالج القضيب في فوهات اخرى –نعم   

 Yes-Penile Penetration Vagina and Anus/Other Orifice 
ايالج القضيب في المهبل وفتحة الشرج وفوهات اخرى –نعم   

 Yes-Penile Penetration Anus & Other Orifice  
ايالج القضيب في فتحة الشرج وفوهات اخرى –نعم   

 Yes-Finger/Other Object Penetration 
 في اإليالجاخرى  اداةأية  /استخدام اإلصبع -نعم

Was this incident a Harmful Traditional Practice*?  
 ؟ ضارة تقليدية ممارسة الحادثة كانت هل 

 No  ال   
 Honor Violence 1العنف بداعي الشرف 

Were money, goods, benefits, and / or services exchanged in 
relation to this incident*?  أو/و منافع أو/و سلع أو/و مال تبادل تم هل 

الحادثة بهذه يتعلق فيما خدمات                                                                     
 No  ال            

                                                 
1 So called “Honor Based Violence” (HBV) is a term used to describe violence committed within the context of the extended family or community which are 
motivated by a perceived need to restore standing within the community, which is presumed to have been lost through the behavior of the survivors. Most survivors 
of so-called HBV are women or girls, although men may also be at risk. An ‘honor’ killing is the most extreme form of HBV; however HBV could include other 
forms of violence such as attempted murder, driving to suicide, rape, assault, forced marriage, harassment, threats, etc.  

من  تفقد افتراضيا  لتياجة الستعادة مكانة داخل المجتمع و إن ما يسمى العنف المبني على قضايا الشرف هو مصطلح يصف العنف المرتكب ضمن سياق العائلة الممتدة أو المجتمع و الذي يكون مدفوعا بحا
 العنف اشكالبين  تشددا  كثراأل جرائم القتل بداعي "الشرف" هي  معظم الناجيين من العنف المبني على قضايا الشرف هم من النساء و الفتيات، على الرغم من أن الرجال ايضا في خطر.  سلوك الناجيين. خالل

االغتصاب، االساءة، االجبار على الزواج، التحرش، التهديد، الى   ، ان العنف المبني على قضايا الشرف قد يتضمن أشكال اخرى من العنف مثل الشروع بالقتل، دفع إلى االنتحار،و لكن المبني على قضايا الشرف
 اخره
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Incident ID للحادثة التعريفي الرقم  
  

 

Survivor Code رمز الناجي/الناجية 

 Threat of Honor Violence  شرف بداعي تهديد   
 Forced Marriage زواج قسري    
 Early Marriage زواج مبكر    

 Yes نعم   

Type of abduction at time of the incident*  نوع االختطاف عند وقوع الحادثة ؟ 
 None بدون       Forced Conscription إجباري تجنيد        Trafficked  به مـُتــََّجر       Other Abduction / Kidnapping االختطاف من آخر نوع  
Has the survivor reported this incident anywhere else?* (If yes, select the type of service provider and write the name of the provider where 
the survivor reported). ( قام الناجي بالتبليغ عن الحادثةحيث  هاسم أكتبوإذا كان الجواب نعم، حدد نوع مقدم الخدمة   . /  أي في الحادثة هذه عن الناجي/ة أبلغ هل 

آخر مكان    
 
 No  ال 
 Yes, other GBVIMS2 organization, specify:حدد GBVIMS  نعم، منظمة أخرى من المنظمات العاملة على       
 Yes, non-GBVIMS organization, specify::حدد GBVIMS العاملة على  غير نعم، منظمة أخرى من المنظمات   
 Unknown غير معروف 
Has the survivor had any previous incidents of GBV perpetrated against them?* 
مسبقا؟ االجتماعي النوع على المبني العنف أنواع من نوع ألي /ةالناجي تعرض هل               
             No  ال              Yes نعم   
If yes, include a brief description موجًزا وصًفا أرفق بنعم، اإلجابة كانت إذا:  
 

 
Alleged Perpetrator Information )الجاني( معلومات عن مرتكب الحادثة   

Number of alleged perpetrator(s)* مرتكبي عدد 
عليهم المدعى الحادثة  

 1          
 2         
 3          
 More than 3          3 من أكثر
 Unknown معروف غير  

Alleged perpetrator relationship with survivor * عليه المدعى الحادثة مرتكب عالقة 
/ةبالناجي  
 Intimate partner / Former partner           سابق شريك/  حميم شريك
 Primary caregiver الرئيسي الرعاية مقدم  
 Family other than spouse or caregiver الرعاية مقدم أو الزوج بخالف العائلة من  
 Supervisor / Employer  العمل صاحب/  مشرف  
 Teacher / School official  بمدرسة مسؤول/  مدّرس  
 Service Provider خدمة مقدم  
 Cotenant / Housemate السكن في زميل/  اإليجار في مشارك  
 Schoolmate  دراسة زميل  
 Family Friend / Neighbor جار/  للعائلة صديق  
 Other refugee / IDP / returnee آخر عائد/  داخلًيا نازح شخص/  الجئ  
 Other resident community member  المقيم المجتمع من آخر عضو  
 Other ذلك غير  ______________________ 
 No relation  عالقة توجد ال                                                                    
 Unknown  معروف غير  

Alleged perpetrator(s) sex*  مرتكبي/مرتكب جنس
عليهم المدعى الحادثة  

 Male  ذكر  
 Female أنثى 
 Both ذكوًراو  إناًثا 
Age of perpetrator    * مرتكب الحادثةعمر   
 Adult راشد 
 Minor قاصر 
 Adult & Minor   وقاصر راشد  
Main occupation of alleged perpetrator *      وظيفة أو عمل الجاني         
  Police شرطة     
 Incentive Worker متطوع مدفوع األجر 
 Armed Forces الحكومية المسلحة اتالقو    
 Armed Group       ميليشيا/للدولة تابع غير مسلح 
 Teacher مدّرس       

 UN Staff  األمم منظمات بإحدى  موظف
 المتحدة
 NGO Staff  غير بمنظمة موظف 
     حكومية
 Community Leader محلي مجتمع قائد      
 Religious Leader ديني زعيم   
 Service Provider  خدمة مقدم     

 Civil Servant  دولة موظف    
 Faith Based Worker حكومية غير بمنظمة موظف 
   دينية
 Unemployed     العمل عن عاطل
 Unknown  معروف غير     
 Other  ذلك غير _____________________ 

 
Planned Action / Action Taken: Any action / activity regarding this report اإلجراءات / الخطوات المتخذة والتي سيتم اتخاذها 

Who referred this survivor to you? * إليك؟ /ةقام بإحالة الناجي من  
 Self-Referred اتصال نقطة أول/ ذاتية إحالة   
 Health/Medical Services الطبية/الصحية الخدمات  
 Community or Camp Leader المخيم أو محلي مجتمع قائد  
 Legal Services القانونية المساعدة خدمات  
 Police/Other Security Actor أخرى أمنية جهة/ الشرطة  
 Psychosocial/Counseling Services اإلستشارة/ النفسية الخدمات  
 Teacher/School Official بمدرسة مسؤول/مدّرس  

 Safe House/Shelter إيواء مركز/آمن ملجأ  
 Livelihood Program مهنية \برامج حرفية  
 Other Humanitarian / Development Actor المجال في آخر فاعل 

   التنموي أو اإلنساني
 Other Government Service أخرى حكومية خدمة  
 Other (specify): د) ذلك غير ( حدِّ         _______________________      

                                                 
 
 
 
 
 
2 GBVIMS: نظام ادارة معلومات العنف القائم على النوع الجتماعي 
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Incident ID للحادثة التعريفي الرقم  
  

 

Survivor Code رمز الناجي/الناجية 

Was survivor referred to a safe house/ shelter? * 
إيواء؟ مركز/آمن ملجأ إلى الشخص أحيل هل  

 Yes نعم    
 No - Service provided by your agency  وكالتك قدمتها الخدمة/ ال  
 No - Service already received from another agency  قدمتها  الخدمات/  ال 

  أخرى وكالة
 No - Service not applicable  تنطبق ال الخدمة/ ال  
 No - Referral declined by survivor  اإلحالة الناجي رفض/ ال  
 No - Service unavailable   متاحة غير الخدمة/ ال  

Referral Details: اإلحالة تفاصيل  

Was survivor referred to medical services?  * 
الطبية؟/الصحية الخدمات إلى  الشخص أحيل هل  

 Yes نعم    
 No - Service provided by your agency  وكالتك قدمتها الخدمة/ ال  
 No - Service already received from another agency قدمتها  الخدمات/ال 

  أخرى وكالة
 No - Service not applicable  تنطبق ال الخدمة/ ال  
 No - Referral declined by survivor  اإلحالة الناجي رفض/ ال  
 No - Service unavailable   متاحة غير الخدمة ال  

Referral Details: اإلحالة تفاصيل  
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Incident ID للحادثة التعريفي الرقم  
  

 

Survivor Code رمز الناجي/الناجية 

Was survivor referred to psychosocial services? *  
النفسية؟ الخدمات إلى الناجي/ة أحيل هل  

 Yes نعم    
 No - Service provided by your agency  وكالتك قدمتها الخدمة/ ال  
 No - Service already received from another agency قدمتها الخدمات/ال 

  أخرى وكالة
 No - Service not applicable  تنطبق ال الخدمة/ ال  
 No - Referral declined by survivor  اإلحالة /ةالناجي رفض/ ال  
 No - Service unavailable   متاحة غير الخدمة/ ال  

Referral Details: اإلحالة تفاصيل  

Does the survivor want to pursue legal action?*  ؟في متابعة أية إجراءات قانونية /ةالناجيهل يرغب    
 Yes  نعم   No  ال  Undecided at Time of Report   اإلبالغ وقت في بعد يقرر لم  
Did you refer the survivor to legal assistance services?* 

إلى الخدمات القانونية؟ /ةهل  قمت بإحالة الناجي  
 Yes نعم    
 No - Service provided by your agency  مقدمة من منظمتك الخدمة/ ال  
 No - Service already received from another agency  

 الخدمة تم تقديمها من منظمة أخرى /ال
 No - Service not applicable  تنطبق ال الخدمة/ ال  
 No - Referral declined by survivor  اإلحالة /ةالناجي رفض/ ال  
 No - Service unavailable   متاحة غير الخدمة/ ال  

Referral Details: اإلحالة تفاصيل  

Was survivor referred to a security services?  * 
أخرى؟ أمنية جهة إلى أو الشرطة إلى /ةالناجي أحيل هل   
 Yes نعم    
 No - Service provided by your agency  مقدمة من منظمتك الخدمة/ ال  
 No - Service already received from another agency   

  أخرى منظمات قدمتها  الخدمات /ال
 No - Service not applicable  تنطبق ال الخدمة/ ال  
 No - Referral declined by survivor  اإلحالة الناجي رفض/ ال  
 No - Service unavailable   متاحة غير الخدمة/ ال  

Referral Details: اإلحالة تفاصيل  

Was survivor referred to livelihoods services? 
حرفية؟ \إلى خدمات مهنية /ةهل أحيل الناجي   
 Yes نعم    
 No - Service provided by your agency  مقدمة من منظمتك الخدمة/ ال  
 No - Service already received from another agency  

  أخرى منظمات قدمتها  الخدمات/ال
 No - Service not applicable  تنطبق ال الخدمة/ ال  
 No - Referral declined by survivor  اإلحالة /ةالناجي رفض/ ال  
 No - Service unavailable   متاحة غير الخدمة/ ال  

Referral Details: اإلحالة تفاصيل  

 
Assessment Points  نقاط التقييم 

Describe the survivor’s emotional state at the beginning of 
the interview: المقابلة بداية في للناجي/ة النفسية الحالة صف:  
  Scared / Fearful  (ة)خائف                             
  Sad / Depressed (ة)مكتئب(/ة)حزين       
  Anxious / Nervous ( ة)ومتوتر( ة)قلق                
  Angry (ة)غاضب                                       
 Calm (ة)هادئ            
  Other: ذلك غير   

Describe the  survivor’s emotional state at the end of the interview: 
المقابلة نهاية في للناجي/ة النفسية الحالة صف  

 Calmer than at the start of interview البداية في عليه كانت مما أهدأ               
  Similar to that at the start of interview عليه كانت كما تماما                
 More upset than at the  start of interview اكثر  ً واضطرابا غضبا                 
 Other, specify:   ذلك غير  

Will the survivor be safe when she or he leaves?  
     االنصراف؟ عند بأمان  الشخص سيكون هل

 Yes نعم   No ال      If no, why not: إذا ال، لماذا ال؟ 
 
 

What actions were taken to ensure survivor’s safety?  
 ما اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة الشخص ؟
 Safety Plan Created  تم تصميم خطة سالمة  
 Referral to Community Based Support  تمت اإلحالة للحصول على دعم مجتمعي 
 Referral to Safe Houseتمت اإلحالة لملجأ آمن 
 Service provider to follow-up  مقدم الخدمة بمتابعة الحالةسوف يقوم          
 Other Action Taken: غير ذلك )يرجى التحديد(   

If raped, have you explained possible consequences of rape to the survivor (and/or to guardian based on assessment capacity and best 
interest of survivor if under 18)?  عام.  81تحت  /ةأو للوصي إذا كان الناجي \؟ و/ةكانت الحادثة اغتصاب، هل تم شرح اآلثار المترتبة من االغتصاب للناجيإذا  
 Yes نعم   No ال 
Did the survivor give their consent to share her/his non-identifiable data in your reports? * موافقته على مشاركة المعلومات  /ةأعطى الناجي هل 
 غير المعرفة في تقريرك؟ 
 Yes نعم   No ال 
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 سري - الملحق الثاني
 الموافقة على إجراء الفحص

 
 الصحي: إلى األخصائي/ العاملمالحظة 

األولى. اشرح للعميل بوضوح إجراءات الفحص الطبي واسمح له/ لها باختيار أيٍّ من  /لغتهالغتهفي ينبغي قراءة هذا النموذج للعميل أو ولي األمر 
 في أّي وقت, وملء استمارة جديدة. رأيه/رأيهابإمكان العميل تغيير الخيارات الُمدرجة أو ال شئ. و

 
 
 

 ____________________________ أنا ____________________________, أعطي موافقتي ل 
 

 (:ا  , ال تترك فراغخيار لكل ةواحد إجابةإلجراء ما يلي )اختيار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 ب من جوانب الفحص التي ال أرغب بها.بإمكاني رفض أي  جان هأن   دركأ

 
 توقيع المريض: _________________________________________________________

 
 

 (: _________________________________________ا  توقيع ولي األمر )إذا كان المريض قاصر
 
 

 ___________: ____________________التاريخ : ___________________رمز الموظف
 

 اسم الناجية/ الناجي( باكت ( )اسم ووظيفة مقدم الرعاية الطبية(

   إن لزم األمر(باستخدام المنظار )الفحص  .3
     

  فحص طبي .1

 فحص الحوض .2

السوائل في الجسم, أو جمع  المالبس,  جمع األدلة, مثل عينات .4
 أو تمشيطات الشعر, أو الكشاطات, أو قصاصات األظافر:

 سحب عينة الدم .5

           ال نعم

          ال     نعم

            ال نعم

           ال نعم

          ال نعم

 : نموذج التناول والتقييم الطبيالثامنالملحق 

الملحق الثامن: 
منوذج التناول والتقييم الطبي
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 سري

 الخدمات الصحيةلمقدم بيانات النموذج جميع 

 معلومات عامة .1

مرافق الناجية/ الناجي وكانت/ كان الناجية/ الناجي  أومن قبل الناجية/ الناجي  حادثةهل تم اإلبالغ عن ال
 *حاضرة / حاضرا  عند اإلبالغ؟

 
 

 *ت الفحصتاريخ/ وق رمز الموظف  نوع المرفق الصحي
 

 )إذا كان معروفا (* حادثةتاريخ/ وقت ال
 

 

 الجنس* العمر أو تاريخ الميالد*
 ذكر 
 أنثى 

 حادثةالعن معلومات  .2
  *حادثةوقت ال
  صباحابعد الظهر 
      مساءا / ليالغير معروف 

 ؟*حادثةالمنطقة التي وقع فيها ال

 
 *؟حادثةمنطقة قريبة من مكان وقوع ال

 *المبني على النوع االجتماعينوع العنف 
 (تحديد الخيار الذي ينطبق)
  /إيالجاغتصاب 
 اعتداء جنسي 
 اعتداء جسدي 
 زواج قسري 
  حرمان من الموارد, أو الفرص, أو

 الخدمات
 إساءة نفسية/ عاطفية 

 *على الممارسة التقليدية الضارة؟ حادثةهل تنطوي هذه ال
 ال 
  #  1نوع الممارسة 
  # 2نوع الممارسة 
 3الممارسة #  نوع 
  # 4نوع الممارسة 
  # 5نوع الممارسة 

 ؟*حادثةهل كان للمال, أو المصلحة, و/أو الخدمات عالقة بهذه ال
        نعمال 

 *حادثةنوع االختطاف وقت وقوع ال
 ال يوجد 

 التجنيد اإلجباري 
 االتجار بالبشر 
 نوع آخر من االختطاف/ الخطف 

 *في مكان آخر؟ حادثةيض عن هذه الهل أبلغت/ أبلغ المريضة/ المر
 ال 
 غير معروف 
  :)نعم )حدد أين ومتى 

  العنف المبني على النوع االجتماعي؟*نوع أي  حوادث سابقة من  العميلهل واجهت/ واجه 
 نعمال         

 إذا كانت اإلجابة نعم, اذكر وصفاً موجز؟*
 . معلومات المعتدي المزعوم3

 ين*المزعومالمعتدين عدد 
 1 
 2 
 3 
  3أكثر من 
 غير معروف 

 *المزعومينالمعتدين / المعتديعمر 
 بالغ 
 قاصر 
 وقاصر بالغ 

  *المزعوم بالناجية/ الناجي  المعتديعالقة 

  00:00اليوم/ الشهر/ السنة          الساعة  

  00:00 اليوم/ الشهر/ السنة          الساعة  

 

غير معروف 
 

غير معروف 
 

 نعم        ال 
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3 

 

 مشرف/ صاحب عمل 
 معلم/ مسؤول في المدرسة 
  خدمةالمقدم 
 زميل في الصف 
 فرد من أفراد المجتمع المضيف 
  الجئ آخر/ من المشردين

 (/ عائد آخرIDPالمحليين )
 أخرى 

 صديق لألسرة/ جار 
 شريك حميم/ شريك سابق 
 مقدم الرعاية الرئيسي 
 أحد أفراد األسرة عدا الزوج أو مقدم الرعاية 
 مسكنرفيق في السكن/ مشارك في ال 
 ال توجد عالقة 
 غير معروف 

 *المزعوم للمعتدي الوظيفة الرئيسية 
  موظف لدى

 األمم المتحدة
 الشرطة 

 جندي 
  منظمة غير موظف في

 حكومية
 معلم/ مسؤول في المدرسة 
 م ديني/ زعيم في المجتمعزعي 

 مسؤول أمني 
 أخرى/ غير معروف 

 
 ال نعم . السيرة المرضية والفحص الطبي4

   هل تعاني/ يعاني من الحساسية؟
   هل تعاني/ يعاني من أمراض مزمنة؟

   والدة؟عملية جراحية سابقة ألسباب تتعلق باألمراض النسائية/ ال
   عملية جراحية سابقة ألسباب أخرى؟

 وسائل منع الحمل المستخدمة؟
 ال شئ 
 حبوب منع الحمل 
  لولب(IUD) 
 الواقي الذكري 
 وسائل منع الحمل عن طريق الحقن 
 أخرى 

 للقضيب؟ إيالجعلى  حادثةهل تنطوي هذه ال
  عن طريق المهبل –نعم 
  عن طريق فتحة أخرى –نعم 
 ال 

 ؟حادثةاء وقوع الفقدان الوعي أثن
 ال 
 نعم 

 هل يوجد جرح/ جراح خطيرة؟
 ال 
 نعم 

 اشتباه في الناسور؟
 ال 
 نعم 

 هل يوجد دليل على الحمل؟
 ال 
 ___:(نعم )عدد األسابيع 

وضع فيروس نقص المناعة البشرية/ 
 اإليدز:
 إيجابي 
 سلبي 
 غير معروف 

 مرحلة البلوغ: 
 بلوغي 
 ما قبل البلوغ 
 ناضج 

 التناسلية؟ عضاءهل تم فحص األ

  عن ذلك امتنع المريض –ال 
  غير متوفر -ال 
  ال ينطبق –ال 
  فحص خارجي –نعم 
  فحص بالمنظار –نعم 

 ؟يفحص الشرجالهل تم 

  عن ذلك امتنع المريض –ال 
  غير متوفر -ال 
  ال ينطبق –ال 
  فحص خارجي  –نعم 
  فحص بالمنظار –نعم 

 
 . السيرة المرضية والفحص الطبي )تتمة(4

تم إجراء فحص لألعضاء التناسلية أو الشرج,  إذا
 هل تبين وجود...

 : رضحيةجروح 
 ال 
 نعم 

 أجسام غريبة:
 ال 
 نعم 

 توجد سوائل حيوية )مثل الحيوانات المنوية, الخ.(:
 ال 
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4 

 نعم 

امتنعت/ امتنع  –ال  الفحوصات التي أجريت
 المريضة/ المريض

  –ال 
 غير متوفر

  –ال 
 ال ينطبق

  -نعم 
 سلبي

  –نعم 
 إيجابي

 ال  –نعم 
 نتائجال

       فحص الحمل
فحص فيروس نقص 

       المناعة البشرية
       فحص السيالن

       فحص الكالميديا
       فحص الزهري

       فحص داء المشعرات
       ب فحص التهاب الكبد

       مخطط صدى القلب
       أشعة

       ية القلبائمخطط كهرب
 العالجات الموصوفة .5

الوقاية/ العالج من األمراض المنقولة 
 جنسياً:

      نعم 
  امتنعت/ امتنع المريض –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ:

      نعم 
  امتنعت/ امتنع المريض –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 عالج الجروح:

      نعم 
  متنعت/ امتنع المريضا –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 الوقاية من الكزاز:

      نعم 
  امتنعت/ امتنع المريض –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 التطعيم ضد التهاب الكبد ب:

      نعم 
  امتنعت/ امتنع المريض –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 نقص المناعة الوقاية من فيروس 
 :(PEP) البشرية

      نعم 
  امتنعت/ امتنع المريض –ال 
  ال ينطبق –ال 
  غير متوفر –ال 

 خطة العمل/ اإلجراءات المتخذة: أي  إجراء/ نشاط يتعلق بهذا التقرير. .6
 من قام بإحالة هذه/ هذا المريضة/ المريض إليكم؟*

 إحالة ذاتية 
 الخدمات الصحية/ الطبية 
 الخدمات النفسية االجتماعية 
 الشرطة/ جهة أمنية أخرى 
 منزل/ مأوى آمن 

 الخدمات القانونية 
 برنامج سبل العيش 
 التوعية المجتمعية 
 مدرس/ مسؤول في المدرسة 

 زعيم في المجتمع أو المخيم 
 جهة إنسانية أخرى 
 جهة خدمية حكومية أخرى 
 )أخرى )حّدد 

هل قمت بإحالة المريضة/ 
المريض إلى منزل/ مأوى 

 آمن؟*

 نعم 
  الخدمات أنت بتقديم قمت –ال 
  تلقت/ تلقى الخدمات بالفعل –ال 
  امتنعت المريضة/ المريض –ال 
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5 

  الخدمة ال تنطبق -ال 
  الخدمة غير متوفرة –ال 

هل قمت بإحالة المريضة/ 
مستوى أعلى من المريض إلى 

 طبية ؟*الخدمات ال

 )نعم )اذكر ألّي سبب من األسباب التالية 
 لرعاية ما قبل الوالدة 
 يمللتطع 
 لتنظيم األسرة 
 لمرفق األقربل 
 للجراحة 
 ( للمشورة والفحص الطوعيVCT) 
 معالجة متقدمة أخرىتلقي ل 
 )ال )اذكر ألّي سبب من األسباب التالية 
 ألنك قمت بتقديم الخدمات 
 ألّن الخدمات قُدمت بالفعل 
 المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع 
 الخدمة ال تنطبق 
 الخدمة غير متوفرة 

حالة المريضة/ المريض هل قمت بإ
 إلى الخدمات النفسية االجتماعية؟*

 ألنك قمت بتقديم الخدمات -ال   نعم 
  ألّن الخدمات قُدمت بالفعل –ال 
 ال ألّن المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع 
  ال ينطبق –ال 
  الخدمة غير متوفرة –ال 

هل قمت بإحالة المريضة/ المريض 
 إلى الخدمات األمنية؟*

 نعم 
  ألنك قمت بتقديم الخدمات -ال 
  ألّن الخدمات قُدمت بالفعل –ال 
  ألّن المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع -ال 
  ال ينطبق –ال 
  الخدمة غير متوفرة –ال 

 هل ترغب المريضة/ المريض في متابعة اإلجراءات القانونية؟
 نعم 
 ال 
 لم تتخذ/ يتخذ قرار وقت إعداد التقرير 

المريض هل قمت بإحالة المريضة/ 
 إلى خدمات المساعدة القانونية؟*

 نعم 
  ألنك قمت بتقديم الخدمات -ال 
  ألّن الخدمات قُدمت بالفعل -ال 
  ألّن المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع -ال 
  ال ينطبق -ال 
  الخدمة غير متوفرة -ال 

هل قمت بإحالة المريضة/ المريض 
 إلى خدمات سبل العيش؟*

 نعم 
  الخدمات ألنك قمت بتقديم -ال 
  ألّن الخدمات قُدمت بالفعل -ال 
  ألّن المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع -ال 
  ال ينطبق -ال 
  متوفرة الخدمة غير -ال 

 األدلة الطبية؟ تم جمعهل 

 نعم 
  ألّن الخدمات قُدمت بالفعل -ال 
  ألّن المريضة/ المريض امتنعت/ امتنع -ال 
  ال ينطبق -ال 
  متوفرةالخدمة غير -ال 

ل طلب المريض شهادة ه
 طبية؟
 نعم 
 ال 

المريضة هل أًعطيت 
 شهادة طبية ؟
 نعم 
 ال 

ُحددت زيارة  هل
 للمتابعة؟*
 نعم 
 ال 

 

شرح عملية الفحص الطبي قبل تم  هل 
 *؟البدء باإلجراء
 نعم 

 ال 

هل أعطت/ أعطى المريضة/ المريض 
نشر المعلومات غير موافقتها/ موافقته على 
 ؟*التعريفية  لغايات اإلبالغ
 نعم 
 ال 
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لسالمة وأمن الناجني من العنف املبني عىل النوع االجتامعي٬ يوىص بإجراء اإلحاالت عرب الربيد االلكرتوين.  يستخدم هذا القالب 
إلحالة حاالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي إىل منظامت اإلحالة املناسبة ويستند إىل املبادئ التالية:

• ينبغي مشاركة املعلومات النموذجية بعد موافقة الناجي عىل تلقي الخدمة املحددة املحال إليها وبعد توقيعه عىل منوذج املوافقة.	
• ينبغي إرسال الربيد االلكرتوين فقط إىل عنوان الربيد االلكرتوين املحدد يف مسار اإلحاالت أو العنوان الذي تم التأكيد عليه 	

مسبقاً مع مقدم الخدمة.
• يف حال إجراء أكرث من إحالة٬ ينبغي إرسال الربيد االلكرتوين بشكل فردي لكل منظمة أو وكالة وذلك لتتم املتابعة٬ إن استلزم 	

األمر٬ بني املنظمة املحيلة واملنظمة املتلقية فقط.

الموضوع: إحالة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي

  الحاالت امللحة )ينبغي أن   الحاالت متوسطة الخطورة

تتم االستجابة خالل 3 أيام(
أن  )ينبغــي  الطارئــة  الحــاالت   
تتــم االســتجابة يف غضــون 72 ســاعة(

تحديد األولويات بالنسبة 
للحاالت

املنظمة/الوكالة املحيلة

معلومات الحالة:

الجنس

الجنسية

هل تم إعالم مقدم الرعاية باإلحالة؟    نعم       ال
)إذا ال وضح األسباب(:

اذكــر عالقــة مقــدم الرعايــة األويل 
بالطفــل:

إذا كانت الحالة طفالً

ملخص الحالة

ملخص الحالة

لقد تم تقديم الخدمات 
املعروفة

هل تم استكامل منوذج 
التناول للحالة؟

تفاصيل اإلحالة

الخدمة املطلوبة

هل تم إعالم الحالة 
باإلحالة؟

هل وقعت الحالة عىل 
املوافقة بتبادل املعلومات؟

ما هي الطريقة املفضلة 
للناجي/ة لالتصال بهم 

وهل هناك أية قيود؟

الملحق التاسع: 
منـوذج  لقالـب اإلحـاالت املسـتخدم عرب الربيـد االلكـرتوين الخاص 

بالعنـف املبنـي عـىل النـوع االجتامعي
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الملحق العاشر: 
منـوذج املوافقـة مبشـاركة املعلومـات الخـاص بحـاالت 

العنـف املبنـي عـىل النـوع االجتامعـي 

ألي من  يجب أن يُشَرح للعميل بوضوح إمكانية اختيارهواألولى.  يجب قراءة هذا النموذج على المريض أو ولي أمره بلغته 
 أو عدم اختيار أي منها.الخيارات المتاحة 

 
ح أنا، __________________________________________________, لـ ) التي معلومات البإطالع اآلخرين على ( منظمتك  اسمأصرِّ

 لما يلي:  وفقا  ها عنتخص الحادثة التي أبلغتهم 

، على معلومات محددة تخص الحالة المشار إليهمبإطالع مقدمي الخدمة )أو الخدمات(  إذنا   (منظمتك  اسم(أمنح  أدرك أنني بمنحي التفويض أدناه، .1
   ، حتى أتمكن من الحصول على المساعدة فيما يخص احتياجاتي األمنية و/أو الصحية و/أو النفسية و/أو القانونية.الحادثةمستقاة من تقرير 

 
 لما تمليه الحاجة لتوفير المساعدة التي أطلبها. وفقا  أدرك أن المعلومات المتبادلة ستعامل بسرية واحترام، وال تتداول إال 

 
ا ما من الهيئة أو الخدمة المختارة أدناه قد يحضر للحديث معي.   ، في أي مرحلةيحقب أحتفظوأدرك أن اإلفصاح عن هذه المعلومات يعني أن شخص 

 أن أغير رأيي بشأن تبادل المعلومات مع المنظمة/جهة التنسيق المبينة أدناه. في ، حلمن المرا
 

 أود أن يفصح عن المعلومات للجهات التالية: 
  )ضع عالمة على كل ما ينطبق، وحدد االسم، والمرفق، والوكالة/المنظمة كما ينطبق(

 )حدِّد(: _________________________________________________________________ يةاألمن الخدمات

 الخدمات النفسية )حدِّد(: ______________________________________________________________

 _الخدمات الصحية/الطبية )حدِّد(: ___________________________________________________________

 )حدِّد(:__________________________________________________________ مركز إيواءآمن/  ملجأ

 خدمات المساعدة القانونية )حدِّد(: ___________________________________________________________

 _______________خدمات الحماية )حدِّد(:_______________________________________________

 )حدِّد(:__________________________________________________________ العيشخدمات سبل 

 _______________________________________________(: )غير ذلك حدِّد نوع الخدمة واالسم والوكالة

 
 

اأ .2 الحادثة لن تخصني أو تخص  تبادلةالم  معلومات المن باحتمال تبادل بعض المعلومات التي ال تكشف عن الهوية ألغراض التقارير. أي  حطت علم 
 بالتحديد. لن يتمكن أحد من التعرف علي بناء  على المعلومات المتبادلة. أدرك أن المعلومات المتبادلة ستعامل بسرية واحترام.  التي وقعت لي

 
 

 

 _______________________________________________________  :بصمة العميل/توقيع
  

 ________________التاريخ:                        _____________________________ أخصائي الحالة: رمز

 
 
 
 

 - سري – العاشرالملحق 
 موافقة على اإلفصاح عن المعلومات 

 ال  نعم  العميل عالمة على التفويض: يضع .2
 )عاما   18 تحت العميل كان إذا األمر ولي/الوالد أو(

 (عاما   18 تحت العميل كان إذا األمر ولي/الوالد أو)

 ال    نعم   العميل عالمة على التفويض: يضع .1
 (عاما   18 تحت العميل كان إذا األمر ولي/الوالد أو)
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الملحق الحادي عشر: 
مخطـط إجـراءات الرعايـة الصحيـة لـوزارة الصحـة الخـاص بحـاالت 

العنـف األرسي ضـد املـرأة 
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الملحق الثاني عشر: 
املبادئ التوجيهية للتدابري الرسيرية العالجية لضحايا االغتصاب 
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الملحق الثالث عشر: 
منوذج تقييم املصلحة الفضىل )BIA( املشرتك بني املنظامت

نموذج تمٌٌم المصلحة الفضلى: الملحك الثالث عشر

وضع الحالة □تدخل عاجل  □بحاجة لمتابعة إجراءات أخرى  للمتابعة □

Yes
□     نعم

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

Sex*
الجنس

Male
ذكر □

Femal
e
أنثى

□

Syrian 
سورٌة □ □ Iraqi 

عراقٌة □

□ □

Urgent  □ 

Father / Primary 
Caregiver's Name*

ممدم الرعاٌة/ اسم األب  
الرئٌسً

Name  االسم Father Name  إسم األب Family Name  إسم العائلةGrandfather Name  إسم الجد

Mother / Primary 
Caregiver's Name*

ممدمة الرعاٌة/ اسم األم  
الرئٌسٌة

Name  االسم

Admin Level 4
Address*

العنوان

Admin Level 1 

Date of Birth (DD/MM/YY)* 
تارٌخ المٌالد

Telephone Number 2 
رلم الهاتف 2 

Palestinian 
فلسطٌنٌة

Other (specify)
حدد- أخرى 

Other ID Number
رقم أي بطاقة شخصٌة أخرى

Admin Level 2

If not, give reasons: 
إذا ال، أذكر األسباب:

Grandfather Name  
إسم الجد

Family Name  
إسم العائلة

Admin Level 3

UNHCR ID Number 
رلم بطالة المفوضٌة

CONSENT FOR SHARING INFORMATION الموافمة على مشاركة المعلومات مع جهات أخرى

Nickname/Alias  
اسم آخر مستخدم/اللقب

ASSESSMENT FORM (for completion for all Child Protection cases including UASC)

Have you completed the confidentiality agreement with the client?* 
هل تم استكمال االستمارة الخاصة بسرٌة المعلومات مع المستفٌد؟*
Is there a data protection issue with this client? If yes, refer to consent form while managing case*   
هل هنان أٌة مخاوف متعلمة بحماٌة بٌانات المستفٌد؟ إذا نعم، الرجاء االطالع على استمارة الموافمة*

STATUS*:  Monitoring □  Follow-Up □ 

SECTION 1 - CHILD'S PERSONAL DETAILS (BIO-DATA)    بٌانات الطفل الشخصٌة - 1المسم
Explain to the child and/or caregiver "I am now going to ask you some basic information about yourself/your child" 

أو مقدم الرعاية  بأنك  ستقوم بطرح أسئلة حول بعض المعلومات األساسية المتعلقة بالطفل ومقدم الرعاية/إشرح للطفل و

Child's 
Name* 
اسم الطفل

Name  
االسم

Father Name  
إسم األب

Has the child been previously interviewed and registered by a Child Protection Agency?*  
هل تم ممابلة أو تسجٌل الطفل مسبماً من لبل أي من المنظمات المعنٌة بحماٌة الطفل؟

Have you taken a photo of the child? 
هل تم أخذ صورة للطفل؟

If yes, note any information given on 
the provider and services they 
gave. 
 إذا نعم، أذكر أٌة معلومات ذكرها الطفل عن مقدم
الخدمة والخدمات التً تلقاها

Telephone Number 1
1رلم الهاتف    

Admin Level 6Admin Level 5

Jordan ID Number 
رلم الهوٌة األردنٌة

Ration Card Number
رلم البطالة التموٌنٌة

Age given by child*
السن بحسب إفادة الطفل

Telephone Number 3
رلم الهاتف 3 

Father Name  إسم األب Grandfather Name  إسم الجد Family Name  إسم العائلة

Nationality* 
الجنسٌة

Nickname/Alias
اسم آخر مستخدم/ اللقب 

Jordanian 
mother 

Briefly describe the child's 
major concern/issue* 
 اشرح بشكل مختصر أهم المخاوف
والمضاٌا  الرئٌسٌة المتعلمة بالطفل

Nickname/Alias
اسم آخر مستخدم/ اللقب 

(لتمٌٌم جمٌع الحاالت المتعلمة بحماٌة الطفل بما فٌها حاالت األطفال غٌر المصحوبٌن والمنفصلٌن عن ذوٌهم) نموذج تمٌٌم  

For completion at end of assessment لإلكمال بعد االنتهاء من التقييم 
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□ □
Separation Status*

تصنٌف الحالة
 Any name/s given to the 
child after separation? If yes, 
mention:
 هل تم اعطاء الطفل اي اسماء اخرى
:بعد االنفصال؟ اذا نعم، اذكر

Village / City 
المدٌنة/ القرٌة 

Unaccompanied 
طفل غٌر مصحوب Separated 

طفل منفصل عن ذوٌه

Inform the child "I will now ask you some questions about how you were separated from your parents/the adult who usually cared for you" 
أعلم الطفل بأنك ستقوم بطرح بعض األسئلة المتعلقة بكيفية اإلنفصال عن ذويه أو مقدم الرعاية السابق

Briefly describe the child's 
major concern/issue* 
 اشرح بشكل مختصر أهم المخاوف
والمضاٌا  الرئٌسٌة المتعلمة بالطفل

Note: If child is separated or unaccompanied, complete all sections.  If child is not separated or unaccompanied, go directly to section 3. 
3إذا ال، انتقل مباشرة إلى القسم  . أكمل كافة األقسام في حال كان الطفل غير مصحوباً أو منفصاًل عن ذويه: مالحظة

SECTION 2 - Separated and Unaccompanied Children    األطفال غٌر المصحوبٌن والمنفصلٌن عن ذوٌهم - 2المسم

Section 2.1: Details of separation and plans for placement and care  تفاصٌل حول انفصال الطفل عن ذوٌه وخطط الرعاٌة - 2.1المسم

Source of Identification* 
مصدر التعرف على الطفل

Options: Self-Referral, Identification by CP Community Worker (eg. CBCPN), CFS, UNHCR-Registration, 
UNHCR-Protection, Medical Agencies, Education Provider, Govt SW, Police, Community Leaders, Other 

Agency, Other - specify)
تحوٌل ذاتً ، تحدٌد من قبل شبكة  حماٌة الطفل، المساحات الصدٌقة للطفل، قسم التسجٌل بالمفوضٌة، قسم الحماٌة بالمفوضٌة، المؤسسات الطبٌة: الخٌارات  ، 

حدد- مزودو الخدمات التعلٌمٌة، الباحثون االجتماعٌون من الجهات الحكومٌة، الشرطة، قادة المجتمع، أخرى  

Date of Arrival in Current 
Location (DD/MM/YY)* 
تارٌخ الوصول للمولع الحالً

Date of Identification 
(DD/MM/YY)* 

تارٌخ التعرف على الطفل

Date of Arrival in Jordan 
(DD/MM/YY)* 

تارٌخ الوصول إلى األردن

Where did the child used to 
live in Syria? 
عنوان الطفل السابك فً سورٌا

Who has the child been living with 
before the war / during childhood? 
مع من كان الطفل ٌعٌش لبل الحرب؟

If not the parents explain 
why and for how long. 

 إذا لم ٌكن مع والدٌه، وضح لماذا 
ومنذ متى

District 
المنطقة

Landmark 
َمعّلم

Province 
المحافظة

House No 
رقم المنزل

Street Name 
اسم الشارع

History and reasons for separation from parents / previous caregiver  ممدمو الرعاٌة السابمٌن/ تارٌخ وأسباب االنفصال عن الوالدٌن

How the child was separated from 
their parents / previous primary 
caregiver

أو ممدم الرعاٌة؟/ كٌف تم انفصال الطفل عن والدٌه

List any movements between place 
of separation and current location
 اذكر التنمالت التً تمت ما بٌن مكان االنفصال
والمولع الحالً

If father or mother believed dead, give details including 
whether information has been verified
 فً حال الشن اواالشتباه بوفاة األم أو األب، اذكر التفاصٌل، بما فً ذلن اذا تم
التأكد من صحة المعلومات
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Yes
□     نعم

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

Daily   □ 
ٌومً

Weekl
y 
أسبوعً

□ □
Yes
□     نعم

No
□    ال

Street
الشارع □ □

□

Yes
□     نعم

No
□    ال

Family Name  إسم العائلة

Family Name  إسم العائلة

Is the child in contact with their parents? 
هل الطفل على اتصال بوالدٌه؟

Does the child know where their parents are? 
هل ٌعرف الطفل مكان والدٌه الحالً؟

Does the child need their parents or other 
primary relatives to be traced? 
هل ٌحتاج الطفل إلى تتبع أثر والدٌه أو أي من ألاربه الرئٌسٌٌن؟

Infrequently
نادراً  

How and why the child entered 
Jordan
كٌف ولماذا دخل الطفل إلى األردن؟

Tribe mates
 أشخاص من نفس

العشٌرة

Ration Card Number
رلم البطالة التموٌنٌة

Information on any other caregivers 
the child had in between parents/ 
guardian and the current caregiver
 معلومات عن أي ممدمً رعاٌة آخرٌن للطفل فً الفترة
ما بٌن االنفصال والولت الحالً

How frequent is 
the contact? 
ٌتم االتصال على شكل؟

Section 2.2 - Current Care Arrangements                                                 ترتٌبات الرعاٌة الحالٌة2.2المسم 
Inform the child "I will now ask you some questions about where you are currently living and who is living with you" 
أعلم الطفل بأنك ستقوم بطرح أسئلة حول مكان سكنه ومع من يعيش حاليا

Child is currently living*
: مع\ الطفل ٌمٌم حالٌاَ فً

Female Caregiver's Name 
اسم ممدمة الرعاٌة

Telephone number of caregiver
رلم هاتف ممدم الرعاٌة

Male Caregiver's Name  
(اذا كان رجل)   اسم ممدم الرعاٌة   

UNHCR ID Number
 رلم بطالة المفوضٌة

Caregiver Occupation in 
Country of Origin
مهنة ممدم الرعاٌة فً بلد األصل

Caregiver Livelihood 
Options in Jordan
 مصادر كسب عٌش ممدم الرعاٌة فً
األردن

Name  االسم Father Name  إسم األب Grandfather Name  إسم الجد Nickname/Alias اسم آخر مستخدم/اللقب

Other ID Number
رلم اي بطالة هوٌة أخرى

Telephone Number 
رلم الهاتف

Relationship to Child 
عاللة ممدم الرعاٌة بالطفل

Date this care / living 
arrangement started:

متى بدأت ترتٌبات الرعاٌة هذه؟

UNHCR ID Number
 رلم بطالة المفوضٌة

Jordan ID Number
رلم الهوٌة األردنٌة

Name  االسم Father Name  إسم األب Grandfather Name  إسم الجد Nickname/Alias اسم اخر مستخدم/اللقب

Other ID Number
رقم  اي بطاقة هوٌة أخرى

Telephone Number 
رقم الهاتف

Relationship to Child 
عاللة ممدمة الرعاٌة بالطفل

Residential Care
□ رعاٌة مؤسسٌة

Child Headed Household 
□          أسرة ٌرأسها طفل

Formal Foster Care
□         رعاٌة بدٌلة رسمٌة

Informal Foster Care □ 
رعاٌة بدٌلة غٌر رسمٌة

Are there siblings in the 
same care arrangement?

 هل ٌوجد للطفل أخوة فً نفس مكان
الرعاٌة؟

If yes, complete separate forms for 
each sibling if information differs 

إذا نعم، إمأل نموذج لكل أخ في  حال اختالف المعلومات

If child is in adult care complete this section: 
أكمل القسم التالي إذا كان الطفل تحت رعاية شخص بالغ

Ration Card Number
رلم البطالة التموٌنٌة

Known relatives
□  ألرباء معروفٌن

Jordan ID Number
رلم الهوٌة األردنٌة

Previously unknown 
relatives

ً ألرباء غٌر معروفٌن للطفل سابما
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Yes
□     نعم

No
□    ال

Yes
□     نعم

No
□    ال

School
بالمدرسة □ □ Paid work

العمل بأجر □ □

□

School
بالمدرسة □ □ Paid work

العمل بأجر □ □

□

Paid work 
under 16
 عمل مدفوع
 - األجر
16تحت سن 

□ □ □ □

Apart from school or work, how does the child spend their day? Do they spend time with other children? Does the child mix with his/her peers and take 
part in the usual recreational and other activities?  Does the child feel different or feel they are treated differently to their peers?  What are the child's 
main concerns or worries? Does the child appear to have any emotional problems or behavioural problems e.g. frightened, withdrawn, unhappy, 
difficulties sleeping, aggressiveness, difficulties concentrating? How do they cope with their problems? Do they have support from people around them to 
deal with their problems, and if so from whom ? Do Not Ask But Record if Mentioned: Has the child witnessed or experienced violence?  Does the child 
appear to be extremely distressed and/or have difficulty functioning in their daily life?

What did the child do in Syria?
ماذا كان ٌعمل الطفل فً سورٌا؟

What does the child do in Jordan?
ماذا ٌعمل الطفل فً األردن؟

Unpaid work
العمل بدون أجر

Does child have any other relatives/friends in Jordan?
هل ٌوجد للطفل ألارب أو معارف آخرٌن فً األردن؟

If  the current address is 
temporary, where do the 
child / caregiver plan to 
move to?
 فً حال كون العنوان الحالً مؤلتا، إلى

ممدم الرعاٌة االنتمال؟/ أٌن ٌنوي الطفل

Admin Level 4

For each of the below sections, consider the opinions of the child, their family, teachers, etc and your own observations. Find out what is 
already being provided in the community and what child and community strategies can be strengthened. 
. الخ، اضافة مالحظاتك الشخصية ايضا... في كل من  األجزاء التالية، يجب األخذ بعين باالعتبار آراء الطفل الشخصية وعائلته ومدرسيه
حاول التعرف على أية حلول أو تدخالت مجتمعية موجودة وكيفية تعزيزها  
3.1 Daily Activities, Social Relations and Emotional Wellbeing
األنشطة الٌومٌة والعاللات اإلجتماعٌة والحالة النفسٌة 3.1
When interviewing the child, inform them: I am now going to ask you questions about your daily activities and how you deal with any problems 
عند مقابلة الطفل قم بإعالمه بأنك ستقوم بطرح أسئلة متعلقة بأنشطته اليومية وكيفية تعامله مع أية مشاكل قد يعاني منها

SECTION 3 -  ASSESSMENT OF CHILD'S CURRENT SITUATION     تمٌٌم الوضع الحالً للطفل - 3المسم

If yes to either of the above questions, give details of the 
persons(s) including name, address and contact number. 
 إذا كان الجواب نعم على أي من األسئلة المذكورة أعاله، اذكر تفاصٌل الشخص
اواألشخاص بما فً ذلن االسم والعنوان ورلم االتصال

Does the child plan to join these people at 
any time? 
هل ٌنوي الطفل االنضمام ألي منهم؟

بعٌدا عن المدرسة أو العمل، كٌف ٌموم الطفل بتمضٌة ٌومه؟ هل ٌمضً ٌومه برفمة أطفال اخرٌن؟ هل ٌختلط مع الرانه وٌشارن باألنشطة المختلفة؟ هل ٌشعر بأنه مختلف عن األطفال االخرٌن او 
.. خوف، انعزال، حزن، عدوانٌة، صعوبات نوم، صعوبة بالتركٌز)بأنه تتم معاملته بطرٌمة مختلفة عن االخرٌن؟ ما هً أبرز مخاوفه؟ هل ٌبدو لن بأن الطفل ٌعانً من أٌة مشاكل نفسٌة او عاطفٌة؟ 

؟ كٌف ٌموم الطفل بالتكٌف مع مشاكله؟ هل هنان اشخاص داعمٌن حول الطفل ٌساعدوه على التعامل مع المشاكل؟ من هم؟ (الخ
هل شهد الطفل أوعاش تجربة عنف؟هل ٌبدو الطفل مجهد نفسٌا او ٌعانً من صعوبة فً ممارسة ٌومه بشكل طبٌعً؟     : ال تسأل االسئلة التالٌة لكن لم بتسجٌل االجوبة اذا تم ذكرها

Unpaid work
العمل بدون أجر

Recreational activities
أنشطة ترفٌهٌة

3.2 Education, Skills and Livelihoods Assessment
تمٌٌم سبل العٌش والمهارات ومستوى التعلٌم 3.2

Activities for the household (chores, other)
(تنظٌف، رعً، الخ)  أعمال منزلٌة 

Other (specify)
حدد- نشاطات أخرى 

Other (specify)
حدد- نشاطات أخرى 

Activities for the household (chores, other)
(تنظٌف، رعً، الخ)  أعمال منزلٌة 

Admin Level 3

Admin Level 6Admin Level 5

Admin Level 2Admin Level 1

If the child is working, tick all that 
applies:
 اذا كان الطفل ٌعمل، ضع عالمة على الخٌارات
:المناسبة

Work is harmful for 
child's development
 العمل ٌعوق وٌؤذي عملٌة

تتطور الطفل

Worst forms of child 
labour

اسوء انواع عمالة األطفال

Family or child 
depend on child's 

income
 العائلة معتمدة على مدخول

الطفل ٌعٌش من\ الطفل  
مدخوله

Recreational activities
أنشطة ترفٌهٌة
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Briefly describe child's situation for education (including alternative education or vocational training) including whether they go to school / training and if 
so which school, grade, regularity. Briefly describe child's attitude toward school and if they have any problems at school.  If the child is not in school, 
explain why not, and if would s/he like to go to school?.  If the child is working:  Describe kind of work, how many hours per day and how many days per 
week the child works, the impact on the child and the main reason for the child working? 

3.4 Family Assessment  (family relationships and home setting)
(العاللات العائلٌة ووضع المنزل)  3.4 تمٌٌم وضع األسرة 
When interviewing the child, inform the child "I am now going to ask you some question about your family life"
عند مقابلة الطفل، قم بإعالمه بأنك ستقوم بطرح اسئلة متعلقة بعائلته
Guidance for family assessment: does the child appear happy in the home? Does the child have problems with children or other family members? Is the 
child treated any differently from the other children in the family (e.g. sleeping and eating arrangements)? Does the child experience any anger or 
aggression in the home? How is the child disciplined? How is the child supported if upset or having problems? Are parents/carers interested in child's 
well-being? Is the relationship stable for the longer-term? Is the family getting support from any of the agencies? For separated and unaccompanied 
children: How well did the family and the child know each other before?

ترتٌبات النوم والطعام)هل ٌبدو لن الطفل سعٌدا بالمنزل؟ هل ٌواجه الطفل اي مشاكل مع اطفال اخرٌن أو مع اي من أفراد االسرة؟ هل تتم معاملة الطفل بشكل مختلف عن بالً االطفال فً األسرة   
ممدمو الرعاٌة بحالة الطفل\ ؟ هل ٌعانً الطفل من حاالت غضب أو عدوانٌة؟ كٌف تتم عملٌة ضبط سلون الطفل؟ كٌف تتم عملٌة الدعم النفسً للطفل فً حال واجه مشاكل؟ هل ٌهتم الوالدٌن(الخ  

 :النفسٌة؟ هل هنان استعداد من لبل ممدمً الرعاٌة لتمدٌم الدعم على المدى الطوٌل؟ هل تتلمى العائلة اي مساعدة من أي مؤسسة أو جهة؟ سؤال لألطفال غٌر المصحوبٌن والمنفصلٌن عن ذوٌهم
ما مدى معرفة العائلة والطفل ببعضهم البعض من لبل؟

3.3 Basic Health and Survival Needs
االحتٌاجات الصحٌة واألساسٌة 3.3
Has the child been unwell? If yes, is the child frequently unwell and does the child have any immediate medical needs or long-term health concerns? 
Does the child have access to medical care - if not, why not?  If the child is married: are they pregnant? How many meals a day does the child have? 
What kind of food does the child eat and where do they get it? (If in the camp - is the family receiving food rations?) (If in the host communities - is the 
family receiving cash assistance?)   Does the child have enough to eat - if not why not? Does the child have sufficient clothing? Does the child have 
acces to clean water, and are they able to access safe, clean toilets and showers? If not, explain

 هل ٌبدو الطفل مرٌضا؟ اذا نعم، هل هذه حالة متكررة وهل ٌحتاج الطفل الى اي مساعدة طبٌة فورٌة او على شكل طوٌل االمد؟ هل ٌستطٌع الطفل الحصول على العناٌة الطبٌة، اذا ال، لماذا؟ هل
ة؟ هل هنان حالة حمل؟ على كم وجبة ٌحصل الطفل بالٌوم؟ ما نوع الطعام الذي ٌحصل علٌه ومن اٌن؟ اذا كان ٌعٌش بالمخٌم، هل تحصل العائلة على معونة تموٌنٌة؟ اذا كان ٌعٌش\ة متزوج\الطفل  

 خارج المخٌم، هل تحصل العائلة على مساعدة مادٌة؟ هل ٌحصل الطفل على طعام كافً، اذا ال، لماذا؟ هل لدى الطفل مالبس كافٌة؟ هل ٌحصل على ماء نظٌف؟ هل من السهل الوصول للماء
:والدورات الصحٌة والحمامات؟ اشرح التفاصٌل

مركز التدرٌب وحدد اسم المدرسة والصف ومدى االلتزام بالذهاب \ اذكر فٌما اذا كان الطفل ٌذهب للمدرسة. اشرح بشكل موجز وضع الطفل التعلٌمً بما فً ذلن التعلٌم البدٌل والتدرٌب المهنً
اذا كان الطفل ال ٌذهب للمدرسة اذكر لماذا، وهل ٌود الطفل الذهاب للمدرسة؟ اذا كان الطفل ٌعمل، . اشرح بشكل موجز مولف وسلون الطفل اتجاه المدرسة واذا ما كان هنان أٌة مشاكل.  بالحضور

. اشرح تأثٌر العمل على الطفل والسبب الذي دفعه للعمل. صف طبٌعة العمل وعدد الساعات وعدد األٌام

Give details of family economy/ livelihoods (including for child-headed households): Is anyone working? Do they run any businesses? Do they receive 
any income support? Do they have any assets? Can they provide  their basic needs?

، هل من أحد ٌعمل بالعائلة؟ هل ٌدٌرون عمل خاص؟ هل ٌصلهم دخل من مكان؟ هل(بما فً ذلن العائلة المرؤوسة من لبل طفل)اذكر تفاصٌل حول وضع العائلة اإللتصادي ووسائل كسب الرزق   
لدٌهم ممتلكات؟ هل ٌمومون بتأمٌن حاجٌاتهم األساسٌة؟

Page 5 BIA



حق لمال  ا

158

نموذج تمٌٌم المصلحة الفضلى: الملحك الثالث عشر

GBVR □ GBVSA □ GBVSE □ GBVEM □ GBVD □ GBVDV □

CPPV □ CPFG □ CPL □ CPT □ CPN □ CPCL □

CPP □ MHPSS □ CPD/CI □ CPVHH □ CPO □ CPA □

Date of 
Marriage
 تارٌخ
الزواج

□ Syria □
سورٌا

Jordan □
األردن

□ Yes
□     نعم

No
□    ال

Tick if have marriage certificate 
available:
ضع عالمة اذا كان هناك شهادة زواج

Don’t know □
ال ٌستطٌع\ ا ٌعرفل  

التحدٌد

Does the child seem 
content with marriage 
now?

ة بالزواج\ة مرتاح\هل الطفل

If the assessment shows the need for intervention that is in addition or in conflict with the wishes of the child, has this been discussed with 
the child? If not, why not? If this has been discussed what is the outcome? If the child is at risk, outline what steps are needed to ensure 
their safety and well-being.

 إذا اظهر التمٌٌم الحاجة إلى تدخل ٌتعارض مع رغبة الطفل أو ٌضٌف إلٌها، هل لمت بمنالشة هذا األمر مع الطفل؟ إن لم تتم المنالشة، لماذا؟ وإذا تمت المنالشة، ماذا كانت النتٌجة؟ إذا كان الطفل
.معرض للخطر، ما هً الخطوات المطلوب اتخاذها لضمان سالمته وحسن حاله؟

Tick where married
 ضع عالمة عند مكان

الزواج

Does the child wish for intervention or particular support in relation to any of the above areas?
هل ٌرغب الطفل فً تدخل أو فً أي  دعم خاص بخصوص أي من األمور المذكورة أعاله؟

Yes
نعم □No

□ال

Does the child feel safe in their daily life? Have they had any worries about their safety since coming to Jordan? With whom and where do they feel safe? 
Have any other parts of the assessment implied abuse, exploitation, neglect or violence? If so, note them here. Are there any immediate safety concerns 
with the child? If so, describe them here, list required actions below and tick 'urgent' at the top of the form.

 هل ٌشعر الطفل باألمان فً حٌاته الٌومٌة؟ هل عند الطفل أي مخاوف متعلمة بالشعور باألمان منذ وصوله لألردن؟ مع من وأٌن ٌشعر الطفل باألمان؟ هل بٌنت أي من ألسام التمٌٌم السابمة أي
هل هنان أي مخاوف ب متعلمة بأمن الطفل بحاجة لتدخل فوري؟. إشارة الى إساءة فً المعاملة، او استغالل، اوإهمال، أو عنف؟ اذا نعم، اذكر هنا

فً صفحة التمٌٌم األولى" عاجل"ولم بذكر اإلجراءات التً ٌجب اتخذاها، مع وضع اشارة على كلمة . اذا نعم، اذكر

If GBVEM: 
:فً حالة الزواج المبكر

Summary of Protection 
Concerns
ملخص للمخاوف المتعلمة بالحماٌة

Describe age of the spouse and relationship of child with the spouse, their's spouse's family and the child's own family, including any concerns (conflict or 
tension with spouse or family, lack of contact with child's own family).  If the married child has children of their own, describe number of children, their 
care and situation.  Note if child or child's spouse is pregnant and if yes, what stage of pregnancy and if they have reproductive health care.

ة، للة اتصال الطفل\ة وعائلة الزوج\مشاكل أو توتر مع الزوج)ة وعاللة الطفل بعائلته واذكر أٌة مخاوف متعلمة ب\ة وعاللة الطفل مع عائلة الزوج\ة وصف عاللة الطفل بالزوج\اذكر عمر الزوج  
اذا كانت الطفلة او زوجة الطفل حامل، اذكر فً اي مرحلة واذا هنان رعاٌة صحة إنجابٌة. اذا كان للطفل ابناء، اذكر عددهم ووضع رعاٌتهم. (بعائلته

If yes, give details.
إذا كان الجواب نعم، اذكر التفاصٌل

1

2

3.5 Protection Concerns
مخاوف متعلمة بالحماٌة 3.5
When interviewing the child inform them "I am now going to ask you questions about how safe you are in your daily life"
عند مقابلة الطفل، قم بإعالمه بأنك ستقوم بطرح أسئلة حول مدى شعوره باألمان في حياته اليومية 

SECTION 4 - WISHES OF THE CHILD              رغبات وأراء الطفل - 4المسم

Child was forced/coerced 
into marriage

ة على الزواج؟\هل تم إجبار الطفل

Agreed to 
marriage

موافقة على الزواج

Don’t know □
ال ٌستطٌع\ ال ٌعرف  

التحدٌد
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□
Case transferred to another agency
هل تم تحوٌل الحالة لمنظمة أخرى؟

If yes, name of organisation:
اذا نعم، اذكر االسم:

3

2

Service Required
الخدمة المطلوبة

Briefly Describe Required Intervention
اشرح بشكل موجز التدخل المطلوب

Name of Organisation Referring To
اسم المنظمة المحول الٌها

Legal Assistance □
مساعدة قانونٌة

Registration □
تسجٌل

Education □
تعلٌم

Family Tracing  □
تتبع العائلة

Livelihoods / Cash □
مساعدات مادٌة\ برامج لكسب العٌش

Person interviewed
اسم الشخص

What they said
المالحظات المذكورة

MHPSS □
صحة نفسٌة ودعم نفسً اجتماعً
Shelter / NFI □

مساعدات عٌنٌة\ مأوى

Referral to other Services (Provide information to beneficiary on all available services and complete the Interagency Referral - ensure consent 
has been given before referral - see Consent Form)

زود المستفٌد بجمٌع المعلومات المتعلمة بالخدمات المتوفرة، ولم)الرجاء االطالع على استمارة الموافمة - التحوٌل لخدمات أخرى ، تأكد بأنن لمت بالحصول على موافمة المستفٌد لبل التحوٌل   
(باكمال استمارة الخاصة بالتحوٌل

Emergency Medical Care  □
رعاية صحية طارئة
General Medical Care □
رعاية صحية عامة 

SECTION 5 - Views of the caregiver or others interviewed as part of the assessment
أراء ممدم الرعاٌة واخرٌن تمت ممابلتهم خالل التمٌٌم - 5المسم 

SECTION 6 - PROPOSED INTERVENTION (to be determined with Supervisors)    
ٌتم إلراره مع المشرف- التدخل الممترح  - 6المسم 

Community Activities (e.g. CFS) □
أنشطة مجتمعٌة

Date for next follow up visit*
تارٌخ زٌارة المتابعة التالٌة

Direct Actions to be Taken by the Case Worker (in order of priority)
اإلجراءات المباشرة التً ٌجب اتخاذها من لبل الباحث االجتماعً(الترتٌب حسب االولوٌة) 

1

Urgency
سرعة التدخل

Next Planned / Needed Actions
االجراءات المنوي اتخاذها مستمبال

Action Taken During the Interview / Visit
الزٌارة\ االجراءات المتخذة خالل الممابلة

DD/MM/YY
السنة/ الشهر/ الٌوم

4
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UNHCR NHF IMC IRC JRF

Date of Review / Approval by 
Supervisor  (DD/MM/YY)*

موافمة المشرف/تارٌخ مراجعة التمٌٌم

Signature of Approving Supervisor*
تولٌع المشرف

SECTION 7 - FORM COMPLETED / APPROVED BY                            تمت الموافمة علٌه من لبل/ إتمام النموذج - 7المسم

Organisation*
المنظمة

Completed By: Case Worker Name / 
Code*

رمز الباحث االجتماعً\ اسم: تم اعداده من لبل  
المشرف على الحالة
Approved By: Supervisor Name / 
Code*

رمز المشرف\ اسم: موافك علٌه من لبل

Date of Interview (DD/MM/YY)*
تارٌخ الممابلة
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وفً مثل هذه الحاالت . (بما فً ذلك العنف الجنسً أو اإلهمال الشدٌد)وتشمل مثل هذه الحاالت األطفال غٌر المصحوبٌن أو المنفصلٌن عن ذوٌهم واألطفال الذٌن فً خطر وشٌك 
مشاركة المعلومات مع مقدمً خدمات آخرٌن من دون موافقة الطفل أو مقدم الرعاٌة إذا تبٌن أن مثل هذا األمر ٌصب فً مصلحة , بعد التشاور مع مشرفه, ٌمكن لمدٌر الحاالت

.الطفل الفضلى

(السنة/الشهر/الٌوم)التارٌخ 

إدارة حالتً/ بالتدخل فً  (اسم المنظمة)_________ أسمح ل . 2

ددة وذلك ألغراض تتعلق بإعداد التقارٌر. 4 .وٌنبغً للمعلومات التً ٌتم تبادلها أال تشٌر لً أو للحادثة. لقد أُبلغت وأدركت بأنّه ٌمكن كذلك تبادل بعض المعلومات غٌر الُمّحِّ

□

□ ٌرٌد مشاركة المعلومات بنفسه(حدد)غٌرها 

□
الخوف من احتمالٌة تعرضهم أو غٌرهم لألذى

 
وٌجب تحدٌد مثل هذا األمر هنا كما ٌتوجب على مدٌر . أن ٌوثق مدٌر الحالة معلومات الطفل السرٌة من دون موافقة الطفل أو مقدم الرعاٌة, إذا استلزم األمر

.الحالة أن ٌوقع أعاله

:(ٌمكن اختٌار أكثر من بند)أسباب حجب المعلومات 

*توقٌع الحالة

.وأحتفظ بحقً، فً أي مرحلة من المراحل، فً تغٌٌر رأًٌ حول تبادل المعلومات. مقدم الخدمة قد ٌتحدث إلً/  وأدرك بأن تبادل المعلومات ٌعنً بأن شخص ما من المنظمة 

 
□ال    

, (كما هو موثق فً القسم الخاص باإلحاالت فً نموذج تقٌٌم المصلحة الفضلى) كافة المعلومات التً قدمتها  أو جزء منها عن أي شخص أو أي منظمة حجبإذا أرادت الحالة 
.علٌك بتوثٌق ذلك موضحاً المعلومة التً ٌنبغً حجبها  ومنظمة التً ٌنبغً أن تُحجب عنها

 
□نعم   

سٌتم شرح هذا )ستقوم فقط بتبادل معلومات محددة حول حالتً مع مقدم الخدمة الذي أشرت إلٌهم  (اسم المنظمة)________ لقد ُشرح لً بأن . 3
.وٌمكن حجب كافة المعلومات أو جزء منها. (األمر كجزء من عملٌة التخطٌط للرعاٌة فً نموذج تقٌٌم المصلحة الفضلى

 
□ال    

 
□ال    

 
□نعم   

(ورقً والكترونً)تخزٌن بٌاناتً الشخصٌة فً نظام إدارة الحاالت لدٌهم 

 
□نعم   

سري- نموذج الموافقة لمشاركة المعلومات الخاص بحاالت حماٌة الطفل : الملحق الرابع عشر

وٌنبغً تدوٌن الموافقة فً نموذج تقٌٌم المصلحة الفضلى ألي إحالة ترعب بإجرائها . الوصً بلغتهم األم وٌجب أن ٌُفسر بشكل واضح لضمان فهمهم الكامل له/ ٌنبغً قراءة هذا النموذج للطفل
.فً حجب معلومة عن مقدم الخدمة ٌنبغً توثٌق ذلك أدناه (أنظر النقطة الثالثة أدناه- أو مدٌر الحاالت )مقدم الرعاٌة / وإذا رغب الطفل . للطفل

" مقدم الرعاٌة"أو " طفل"ضع دائرة حول .  (أنظر الجزء الخاص بموافقة األطفال فً إجراءات العمل الموحدة)الوصً أو الطفل / ٌجب الحصول على التفوٌض من ولً األمر 
لإلشارة إلى الطرف الذي أعطى الموافقة

:                (اسم الوكالة)_________________________ أعطً موافقتً ل , ____________________________________________, أنا. 1
                                                                                                                                                                                                        

ً)بتخزٌن بٌاناتً الشخصٌة فً نظام إدارة الحاالت الخاص بهم  بتخزٌن المعلومات  (اسم الوكالة)_________________________ كما أننً أسمح ل. (ورقٌاً والكترونٌا
:حول الحادثة التً أبلغتهم عنها كما هو موضح أدناه

الملحق الرابع عشر: 
منوذج املوافقة ملشاركة املعلومات الخاص بحاالت حامية الطفل - رسي
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الملحق السادس عشر: 
منوذج التقرير الخاص بتحديد املصلحة الفضىل 

 

 الملحق السادس عشر: نموذج تحديد المصلحة الفضلى
 

 

 عاّمة نبذة: األّول القِسم
 

 _______________________________________________________________________  :وقِعالم  /  الُمخيّم
 
  _______: _______________________________________________________تحديد المصلحة الفضلى ملف رقم
 

 _______________________________________________________________________ :رتبطةالمُ  الحاالت
  

 _________________________________________________________________________  :التّسجيل أرقام
 

 ______________________________________________________________________ :ِمن قِبل اإلحالة تّمت
 

  الغاية من تحديد المصلحة الفضلى  الطّفل حالة
    دائم حل  مصحوب غير

  المؤقت رعايةال ترتيبات                  منفصل
    إنفصال                 يتيم
    أخرى                  عالهأ كرذ   مما شئ ال

 
 (األسباب أذكر) الحالة أولويّات

 ةطارئ  

 ةطبيعي  

 للطفل محددة احتياجات  :َحّدد

 
 الطّفل حول أساسيّة معلومات

 (الّتسجيل نموذج أنظر)  
  (ةتقديريّ  ةاإلجاب كانت إذا أذكر) وثيقالتّ  تم
  الكامل االسم 

 المستعار االسم/  الكنية 
 مرالع   

 الجنس 

 الوالدة تاريخ 

 الوالدة مكان 

 الدولة إلى الوصول تاريخ 

 الحالي الموقِع إلى الوصول تاريخ 

 ةالجنسيّ  

 العرق 

 ينالدّ  

 الحالي العنوان 

 لسجّ الم   العنوان 
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قّدم الّرعاية   الحالي م 

 رتبطةالم   الحاالت/  حالةال 
 تحديد المصلحة الفضلى المرتبط 

 األب أسم 

 أسم األم 

 االخوة واألخوات 
 

 تتبّع الحالة  تاريخ البدء 

 الوضع/الحالة 
 

 
 
قابالتال  م 

قابالتال تاريخ قابالتال عدد م   قابلتهم   تّمت الذي الّشخص م 
   
   
   
   
   
   

 
  االسم المنظمة

قابلةال أجرى الذي الّشخص    م 

 بالمراجعة قام الذي ابطالضّ   

 ترجمالم    

   
  ةالمرفق الوثائق

 ١ 

 ٢ 

 ٣ 
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 وصياتيارات والتّ : الخِ الثّاني القِسم
 

 الحالة عن ةالمتوفر للمعلومات موجز صلخّ مُ  - 1 الُجزء
 .اتخاذها يمكن التي الخيارت ،سرةواأل اآلباء حول معلومات ،لّرعايةل الحاليّة الترتيبات: لمث بإيجاز األساسيّة القضايا تلخيص أرجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صالاالنف/  الفرارالتاريخ ما قبل  - 2 الُجزء
 من التحقق تم كيف بيان أرجو (.مقابلتهم تّمت حال في) الطّفل من المقربين األشخاص وفرهاي   التي والبراهين االنفصال/  الفرار حول الطّفل رهيتذكّ  ما تسجيل أرجو
 .المعلومات هذه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الوضع الحالي - 3 الُجزء
 :ويتضمن فلللطّ  الحالي المعيشي الوضع وصف أرجو
 سرةاأل من خرينآ أفراد/ لّرعايةا ميمقدّ /واألخوات  االخوة/ المحتضنيناآلباء مع العالقة المة،السّ  المعيشي، الوضع ،الحاليّة لّرعايةا ترتيبات 
  ّالمدرسة إلى هابالذّ  عليم،التّ  ة،االجتماعيّ  بكاتالش 
 نهمعيّ  الحتياجات تقييم وأي ةوالعقليّ  هالجسديّ  ةالصحّ وتقييم  ضجه،ون   فلطّ ال عمر تقييم 

 العاملين الجيران، مين،المعلّ  ،لّرعايةا ميمقدّ  فل،للطّ  ونمقربّ  شخاصأ ،سرةاأل ،الطّفل :مثال المعلومات، عطىأ ومن به االتصال تم الذي من بيان أرجو
 .الحكومية غير المنظمات كوادر/االجتماعيين
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 الخيارات المتوفرة والتحليل - 4 الُجزء
 .منها كل وتحليل وآليات المتابعة هتوفرّ الم   الخيارات جميع بيان أرجو
 :التالية العنوانين تحت الطّفل لمصلحة أفضل هو لما التوصيات وضع عند ”دالتفقّ  الئحة“ 9 رقم الملحق في الواردة العناصر جميع إلى الرجوع أرجو
 المقربة والعالقات سرةاأل - الطّفل آراء 
 االحتياجات وتحديد التطورات - اآلمنة البيئة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النهائية التوصيات
 :ومبرراتها نهائيةتوصيات /  توصية إعطاء أرجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________________:التاريخ _________________________________ :الطّفل عن لالمسؤو لّرعايةا ضابط اسم
 
 ___________________________________________________________ :الطّفل عن المسؤول لّرعايةا ضابط يعقتو
 
 

 _____________________________________________________________________ المراجعة: أجرى من إسم
 

 ___________________________________________________ المتابعة على هذا التقرير: أجرىمن  ِمن قِبلمالحظات 
 

 _____________________________________________________________________ توقيع من قام بالمراجعة:
 

 _______________________________________________________________________________ التاريخ:
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 الجماعية اللجنةالثالث: نقاش  القِسم
 أجل من وقيعالتّ  تحمل التي فحةللصّ  الضوئي المسح يتمينبغي أن  .جلسة لجنة تحديد المصلحة الفضلى أثناء وتوقيعه القِسم هذا تعبئة ينبغي
 (.fdp) ةالكترونيّ  ملفات إلى هليوتحو النموذج هذا من الثّانيو األّول بالجزئين رفاقهاإ يتم مث   ومن ليها،ع تحتوي التي المعلومات حماية
  اللّجنة

 التوصيات على وافقت 
 (لماذا رفسّ ) القرار ؤجلت 
 (اللّجنة توصيات / توصية عتوض لماذا سر)ف  التوصيات على وافقت ال 
 (الفتح إعادة طلب ومن لماذا، فسر) الحالةملف  فتح إعادة 
 الحالة غلقت 

 
 القرار وراء الكاملة األسباب

 
 
 
 

ّددو إشاره عض) المطلوبة األعمال متابعة  (ح 
 شئ ال 
 إلى المشورة وفري 

  ّفلالط 
 البيولوجيون اآلباء 
 لّرعاية/ مقدم ا المحتضنين اآلباء 

 للتتبع رسمي إجراء 
 إلى الطّفل إحالة 

  الرعاية البديلةترتيبات 
 حمايةال تدابير 
 مساعدات تعليمية 
 اجتماعية مساعدة نفسية 
 مساعدة مادية 
 طبية مساعدة 

 (رفس  ) أخرى 
 

 مالحظات
 
 
 
 

 اللّجنة  اعضاء توقيع
 

 االسم المنظمة التوقيع
   
   
   
   

 
 :التاريخ
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ANNEX XVII: CASE CLOSURE FORM 
 الملحك السابع عشر: نموذج إغالق الحالة 

                            
SECTION 1 - IDENTITY OF THE CHILD 

هوية الطفل -1المسم   
                            
Registration / CP 
IMS Number 
التسجيل / رلم نظام إدارة 

 الطفلمعلومات حماية 

   

                            
SECTION 2 - CLOSURE DETAILS 

تفاصيل اإلغالق – 2المسم   
                            
What is the 
reason for 
closing the 
child's file? 

ما هو السبب 
وراء إغالق ملف 

 الطفل؟

Protection needs resolved / care plan 
completed and child & family able to cope 
alone 
تم تلبية احتياجات الحماية / تم االنتهاء من خطة الرعاية كما 
 أصبح الطفل وأسرته لادرين على التعامل مع الوضع بنفسهم

□ Transferred 
نمل إلى مكان 

 آخر

□   
 

   

Death of 
Child 

 وفاة الطفل

□ Other 
(specify) 

 )حدد(غيرها 

   
 

                            
Give 
further 
details 
on the 
reasons 
for 
closure 
أعط المزيد 

من 
التفاصيل 

حول 
أسباب 
 اإلغالق

  

  

  

  

  

  

  

                            
Type of care 
arrangement 
at closing 

ترتيبات الرعاية نوع 
 عند اإلغالق

Family 
reunification 

 لم شمل األسرة

□ Long-Term Foster 
Care 

 االحتضان طويل األمد

□  □  

 
Independent 
living 

 العيش المستمل

□ Other (specify) 
 غيرها )حدد(

   
 

الملحق السابع عشر: 
منوذج إغالق الحالة
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Details of information provided to the child and caregivers upon case closure 
(e.g. reason for closure, how to contact the agency in case of problems etc). 

ل تفاصيل حول المعلومات الممدمة للطفل وممدم الرعاية عند إغالق الحالة )مثال: أسباب اإلغالق وكيفية االتصا
 مشكلة, الخ( ةبالمنظمة في حال واجهتهم أي

  

  

  

                            
Details of the caregiver (if not family reunification or alternative care arranged 
by the agency which will be documented on the standard forms)  

لم تكن الحالة تتعلك بلم شمل األسرة أو ترتيبات الرعاية البديلة التي لامت بها المنظمة  تفاصيل عن ممدم الرعاية )إذا
 والتي يتم توثيمها في نموذج منفصل(

  

  

  

 

SECTION 3 - FORM COMPLETED / APPROVED BY           
استكمال النموذج / اعتماده من لبل– 3المسم                            

                                                        
Completed By: 

Case Worker 
Name / Code* 

ئة النموذج من بتم تع
 قبل:

 االسم / الرمز*

              DATE OF 
REUNIFICATION* 
 تبريخ لم الشمل

      

              

                                                        
Approved By: 
Case Worker 

Name / Code* 
 تم اعتمبده من قبل:

 االسم / الرمز*

              Date of Review / 
Approval by Officer* 

تبريخ المراجعة / االعتمبد من قبل 
 الموظف المسئول

      
              

                                                        
Signature of 

Approving 
Officer 

 توقيع الموظف المسئول

  Organisation* UNHCR 
 المفوضية

NHF 
مؤسسة 
نور 
 الحسين

JRF 
مؤسسة 
نهر 
 األردن

  

   المنظمة
  
  

IMC 
الهيئة 
الطبية 
 الدولية

IRC 
اللجنة 
الدولية 
 لإلغاثة
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