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 ملخص تنفيذي

 نبذة

البلدان المجاورة  إلى، ، سواء داخلًيا أو دولًياكبيرةإلى نزوح مواطنيها بأعداد  2011الحرب األهلية في سوريا عام  إندالعأدى 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  المفوضية ت، سجلفي األردن وحدهاو  السوريين. لالجئينأكبر تدفق  تعاني منالتي 

وجود ، بما في ذلك في األردن نقاط ضعف خاصةيواجه األطفال السوريون و حتى اآلن. إليها الجئ سوري  (666113ح )نزو 
ون من العنف في المنازل ، واألطفال الذين يعانوزواج االطفال، العمالةفي  ممن هم منخرطين أعداد كبيرة من األطفال

، فإن قلة منهم معرضة وضمن السكان السوريين المتضررين .فين للقانون المخال، واألطفال والمدارس، واألطفال ذوي اإلعاقة
وهم أطفال أردنيون  ،ل عام، يواجه األطفال في األردن. وبشكعن ذويهم للخطر مثل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين

، ومن أجل ل. ومن ثمة األطفال وزواج األطفاأبرزها العنف ضد األطفال وعمال -، مجموعة من المخاطر وغير أردنيون 
، تدعم والتي تفاقمت بفعل أزمة الالجئين، ألطفال األردنيين وغير األردنيينمعالجة الحاجة الحادة إلدارة حاالت حماية الطفل ل

والفتيان في المخيمات  خصصة والمتعددة القطاعات للفتياتاليونيسف وشركاؤها توفير خدمات إدارة حاالت حماية الطفل المت
الفتيات والشباب  إحالةأو  بدء هذه االستجابة لتنسيق توفير. وقد تم 2012ات المضيفة في األردن منذ عام والمجتمع

 شهر كانون ثان من عاممنذ إلى الخدمات المناسبة، و المعرضين لخطر المعاناة من األذى أو الذين تعرضوا لألذى بالفعل 
 االستجابة.ه هذمن  شاب وفتاة 30000استفاد ما يقرب من فقد ، 2013

 غرض التقييم ونطاقه

 نقطة الوصل هذهاالعتبار الحاجة إلى التقييم في  بعين، مع األخذ تلخيصي وتكوينيالغرض الرئيسي من هذا التقييم هو إن 
في األردن اليونيسف في تلبية احتياجات األطفال المعرضين للخطر قبل ( كيف أدت إدارة حالة حماية الطفل المدعومة من 1)

يشمل و  واقع األزمة التي طال أمدها.ل نحو اإلستجابة( كيفية ضبط إدارة حالة حماية الطفل 2)و ،2017-2013ل الفترة خال
، وهي في األساس 2017إلى عام  2013يونيسف من عام التقييم أنشطة االستجابة لحاالت حماية الطفل التي تدعمها ال

ويشمل التقييم الشركاء في والتي تنفذها اليونيسف وشركاء آخرون.  - الفنيةأو  سواًء من الناحية المالية -التدخالت المدعومة 
، لطبية الدولية وقسم حماية االسرة، وزارة التنمية االجتماعيةالهيئة االعملية وهم مؤسسة نهر األردن ولجنة اإلنقاذ الدولية و  هذه

استشارتهم كجزء من  تالذين تمو ، لس الوطني لشؤون االسرةالمجوزارة الصحة و التعليم و التربية و وجنبًا إلى جنب مع وزارة 
المجتمعات المضيفة والمخيمات في خمس لهذا التقييم  المشتركة األبحاث، غطت من حيث النطاق الجغرافيو  البحث.

 معان والزرقاء.عمان و إربد والمفرق و  :محافظات وهي

 والمحدداتالمنهجية 

إلى و لبحث المختلفة لتقييم أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل التي تدعمها اليونيسف. استخدمت الدراسة مجموعة من أساليب ا
، اعتمد التقييم على البحث التشاركي لجمع وتحليل البيانات األولية والنوعية. حليل المصادر والبيانات الثانويةجانب مراجعة وت

، خاصة األدوات المصممة لجمع المعلومات من األطفال. قة أخالقية قبل بدء جمع البياناتتخضع جميع أدوات البحث لموافو 
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شخاص الذين أجريت ، تم جمع الموافقة المستنيرة من جميع المشاركين واألالمقابالت والمناقشاتإجراء قبل و  ،على ذلك عالوة
 منهم. بسُتطل، وما هي المعلومات التي ل هدف التقييم ودورهم في التقييم، وشرح لهم بشكل شاممعهم المقابالت

 لللعم رقصيي رتحضي وجود وقتمع ، رلُمتأخامني زلا إلى إطارها كبير دلى حإسة رادلا على دوقيو يعزى وجود محددات
عالوة على . مقرر وهمما  ننييردألا األطفال مشاركةت الدمعض نخفا، وانيادلميا للعمر أدوات االختبا تقولاقلة ، ونيادلميا

، بشكل هادف من قبل مجموعة التركيز ، الذين شاركوا في مناقشاتألمور/ مقدمي الرعايةم اختيار األطفال وأولياء ا، تذلك
يجب أن يؤخذ ذلك في االعتبار عند النظر في النتائج المقدمة و . إختيارهم بشكل عشوائي، بداًل من إدارة الحاالت مؤسسات

 وقابلية تعميمها.

 نتائج الدراسة

 المالءمة والكفاية

إلدارة الحاالت كنهج أكثر كانت مفيدة في إيجاد فهم جديد  المؤسساتالمشتركة بين  القياسيةات التشغيلية في حين أن اإلجراء
، ال يزال هناك مجال لمزيد ايير ضمان الجودة إلدارة الحاالت، فضاًل عن معتحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات ، وهيشمولية

كثر ، عن طريق تبسيط النماذج وجعل إجراءات التشغيل القياسية أمثالتعزيز إجراءات التشغيل القياسية، على سبيل ال من
الستجابة ز ايزتعن يمک، المتجددق لسياوء االستجابة في ضد اعتمام اتن ففي حي، كلذعلی وة عالتحديًدا للسياقات المختلفة. 

، فإن التطور من حالة التاليوبلحماية. ن امختلفة مت جاا حاھيدلتي لدة المستفيت اعاولمجمف اصلة بمختلون ذات لکي تک
الدولية ، بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية و أكثر استجابة إلدارة الحاالت الى وضع، واالنتقال لى سياق تنموي طوارئ إ

هناك حاجة مستمرة لتقييم أهمية االستجابة في تلبية احتياجات مختلف المجموعات كما أن ، والحكومية وغير الحكومية
 المستفيدة.

 والترابط التنسيق

ومدى توافق استجابة إدارة الحالة مع هذه  المؤسساتإن المدى الذي يتم فيه تشغيل هذه اإلجراءات التشغيلية المشتركة بين 
التي تشكل جزءًا من هذا التقييم. عالوة على ذلك ، توجد اختالفات في فهم إدارة و اإلجراءات التشغيلية الموحدة ال تزال مختلفة 

هذه االختالفات أيضا في وتنعكس حول إدارة الحاالت.  والسائدة خاصةال فكاراألتصورات و ال، و المؤسسات بين الحاالت
، هناك دمج محدود لمختلف منصات في هذه المرحلةو ، باإلضافة إلى ذلكو . بين المؤسساتالحاالت  إدارة إحترافية ومهنية

ن والتواصل من خالل اجتماع الفاعلين المختلفي ومن خاللدون الوطني. حماية الطفل وإدارة الحاالت على المستويين الوطني و 
فضال الترابط بين مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في إدارة الحاالت. و هناك مجال لزيادة تعزيز التنسيق فإن ، منصات مختلفة

، مع لجنسلعنف القائم على نوع ا، تقتصر جهود المواءمة في مجال إدارة الحاالت حتى اآلن على حماية الطفل واذلك عن
 المخالفينواألحداث  المعاقين، بمن فيهم األطفال ة األخرى التي تتعامل مع األطفالدمج محدود مع القطاعات والجهات الفاعل

 للقانون.
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 الكفاءة

؛ بمتوسط  2017إلى  2015حماية الطفل التي تدعمها اليونيسف بشكل كبير من عام   حاالتلقد نمت ميزانية أنشطة إدارة 
% ألنشطة بناء  21تخصيص  ، حيث تمخصصة لتقديم خدمات إدارة الحاالتثالثة أرباع إجمالي ميزانية إدارة الحاالت الم

. كما ارتفع ة أكثر استدامة على المدى الطويل% لتطوير المواد واألنشطة التي تجعل االستجاب1القدرات، وتخصيص نسبة 
دينار أردني في عام  283.77 إلى 2015دينار أردني في عام  123.91ر ادارة الحاالت من توفيلتكلفة الوحدة متوسط 

من  -الشركاء حسب السنوات و  بين ماوالتي اختلفت بشكل كبير  -، في حين انخفضت تكلفة الوحدة لبناء القدرات 2017
، مع زيادات الميزانية جوهرية في مخصصاتالتغييرات ال إلى. وقد تعزى هذه االختالفات في تكلفة الوحدة 2017إلى  2015

 ، في حين لم يتم تعديل أهداف المخرجات بنفس القدر.ت وانخفاض في أنشطة بناء القدراتكبيرة في تسليم إدارة الحاال

 ،كبر من المنصات والقدرات القائمة، ومع ذلكيمكن أن تكون االستجابة أكثر كفاءة من خالل االستفادة بشكل أ، في البداية
، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة من خالل من التفاعل والتنسيق بين الشركاءكان هناك تحرك نحو تبسيط المعايير والمزيد 

تحسين  على سبيل المثال من خاللهناك مجال لزيادة تعزيز التنسيق واالستفادة من التآزر فإن ، أيضاالتنسيق. ومع ذلك 
الحكومية وغير  للمنظمات، والتمثيل المتسق لنقاط االتصال ذات الصلة وى الوطنيسيق المختلفة على المستتكامل منصات التن

 .المؤسسات، وإنشاء مذكرات تفاهم بين مجموعة العمل اإلجتماعيالحكومية والوطنية والدولية إلدارة الحاالت في 

 فعاليةال

بشكل فعال إلى حد  المؤسساتية المشتركة بين تم تنفيذ عملية إدارة حالة حماية الطفل كما هو موضح في اإلجراءات التشغيل
، ال ومع ذلك .سية بأقصى قدر ممكن من الفعالية، مع قيام الشركاء بإتباع العملية الموضحة في إجراءات التشغيل القياكبير

لحالة والمتابعة ، وأبرزها أثناء إحالة افي المراحل المختلفة من العملية مواجهتها تتتمتزال هناك مجموعة من التحديات التي 
 ومؤسسات، يتم تقييم جودة تقديم خدمات إدارة الحاالت على أنها مرتفعة نسبيًا من قبل معظم المستفيدين بشكل عامو الالحقة. 

من خالل االستثمار  وذلك ،مجااًل للتحسين في جودة الخدمات مقدمو المعلومات الرئيسيون ، حدد إدارة الحاالت؛ ومع ذلك
األمر  ،دريبات بناء القدرات بشكل إيجابيفي حين يتم تقييم تو ية المهارات وبناء القدرات لمديري الحاالت. بشكل أكبر في تنم

أن المزيد من التدريبات هناك اتفاق على فإن ، ة حالة حماية الطفل أكثر استدامةوسيلة رئيسية في جعل إدار  يعتبرالذي 
 تذا ستكون جميعها، والتدريب األكثر تخصًصا والمتابعة دريب التدريجي""الت ، مع مزيد من الدعم الموسع للتظليلالمستمرة

 صلة.

 تأثيرال

حققت إدارة الحالة تأثيرات إيجابية إلى حد كبير في حالة معيشة األطفال وأسرهم من خالل معالجة االحتياجات السائدة 
شكل أفضل مع من خالل دعمهم للتعامل ب وذلك، لمباشرة وربطها بالخدمات المتاحةللحاالت من خالل توفير الخدمات ا

ى ما يؤدي إل والذي غالباً ، الحد من مخاطر التخفيف من السلوك، ومن خالل دعم األطفال واألسر في الوضع الذي يواجهونه
أكثر  ، فإن مدى تحقيق التأثيرات يعتمد على الموقع الجغرافي، حيث تكون التأثيرات اإليجابيةمخاوف تتعلق بالحماية. ومع ذلك
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يضًا إلى أن أنشطة إدارة ، وفي الشمال مقارنًة بالجنوب. وتشير النتائج أخيمات مقارنة بالمجتمعات المضيفةوضوًحا في الم
، كان لها تأثير على وعي الناس بالخدمات إدارة الحاالت مؤسسات، وال سيما أنشطة التوعية التي أجرتها معظم الحاالت

 المتاحة لهم.

 عدالةحقوق اإلنسان وال

، حيث يستفيد معظم الالجئين السوريين من الخدمات. نسبة لمعظم مؤسسات إدارة الحاالت، فإن غالبية الحاالت غير أردنيةبال
الشعور بوصمة أن هناك طلبًا متزايدًا على الخدمات من جانب الالجئين السوريين وأن مقدمو المعلومات الرئيسيون ويعتقد 

، على الرغم باألسر األردنية ات يقل إذا ما أرتبط االمر بتلقي األسر السورية لهذه الخدمات مقارنةالعار الناتج عن تلقي الخدم
، واستنادًا إلى . وعالوة على ذلكالطرفينمن أن استجابة إدارة الحاالت والخدمات المقدمة مصممة لتلبية احتياجات كال 

، فإن حصة األنشطة " الخاص برصد وتقييم العمليات اإلنسانيةActivityInfo"أكتيفيتي أنفو تطبيق البيانات المسترجعة من
أنشطة إدارة ، كما تم تسجيل عدد كبير غير متناسب من ى بالنسبة للذكور مقارنة باإلناثالمسجلة في معظم السنوات أعل

رو الحاالت بأن اثنين ، خاصة عند مقارنتها بنصيب الالجئين الذين يعيشون في المخيمات. كما يقر مديالحاالت في المخيمات
، ال يتم مستوطنات الخيام غير الرسميةواألطفال الالجئين الذين يعيشون في  المعاقيناألطفال  -من أكثر الفئات ضعفًا 

 الوصول إليهم بشكل مالئم من خالل إدارة الحاالت.

 ستدامةاإل

، حتى بعد انتهاء الدعم المقدم من ة حماية الطفلحالهناك مجموعة من العوامل والتطورات التي تدعم استدامة استجابة إدارة 
، وزيادة المشاركة عملية توفير التدريب دور قوي للشركاء الوطنيين ليقودوا تحديدتم وقد اليونيسف ومنظمات دولية أخرى. 

، ذلك فضال عن أن يساعد في جعل إدارة الحاالت أكثر استدامة. مما يمكنوالتطوع لدى المتطوعين المجتمعيين في االستجابة 
، إلى جانب تحديد يب األردنية والمؤسسات التعليميةستساعد خطط تطوير دورات العمل االجتماعي بالتعاون مع معاهد التدر 

بة أكثر استدامة. ومن ناحية ، على جعل االستجااعيين ومديري الحاالت في الحكومةمسار وظيفي واضح للعاملين االجتم
في الحكومة لتوفير خدمات إدارة  مؤهليناالستدامة على المدى الطويل عدم وجود شركاء  يقتع، تشمل العوامل التي أخرى 

عدد الموظفين المستعاضين في فترة معينة ، فضاًل عن ارتفاع معدل ة الجودة وخاصة الخدمات المتخصصةحاالت عالي
المخصص ألنشطة إدارة الحاالت إلى نقص ، يؤدي التمويل المحدود و باإلضافة إلى ذلكو والتناوب الوظيفي داخل الحكومة. 

 الحكومية. المنظماتفي الموارد المالية والمادية والبشرية في 

 ستنتاجاتاإل

االنخفاضات في  األخذ بعين اإلعتبار، مع لة حرجة من حيث التخطيط للمستقبلتمر إدارة حاالت حماية الطفل في مرح
، باإلضافة إلى التحرك التدريجي نحو نظام نسانية إلى التركيز على التنميةاإل التمويل لألزمة السورية واالنتقال من االستجابة

في الحد من مخاطر الحماية التي يواجهها األطفال األردنيون وغير دمات إدارة حاالت حماية الطفل مؤمم. يجب أن تساهم خ
 ة على التوظيف.األردنيون ومعالجتها في ظل انخفاض مستويات التمويل واستمرار القيود المفروض
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 توصيات مختارة

على توفير الخدمات بشكل أكثر شمولية وفعالية من حيث التكلفة.  يساعد االنتقال إلى نظام إدارة حاالت أكثر استدامة وتكامالا 
ستكشاف السبل التي يمكن من خاللها دمج النظام الحالي إلدارة الحاالت مع القطاعات األخرى كما يوصى هذا النظام بإ

 له أكثر استدامة من خالل زيادة سعة المتطوعين والشركاء المجتمعيين.وجع

من خالل مواصلة تعزيز العالقة بين إدارة  دمج أكثر شموالا للنهج الوقائي في إدارة الحاالتالعمل على إيجاد ُيقترح كما 
، على المالية يز سبل المعيشة والمساعدة، بما في ذلك مسارات اإلحالة إلى برامج تعز ت والتدخالت الوقائية والتحويليةالحاال

 سبيل المثال.

، تشمل التوصيات المختارة لليونيسف والشركاء المنفذين على ة أعاله على المستوى االستراتيجيلتفعيل التوصيات المذكور و 
 المستوى التشغيلي ما يلي:

، لضمان تقديم الخدمات ذات الصلة لتلبية االتإدارة الح يستفيدون حاليا من خدماتللسكان الذين  إحتياجاتإجراء تقييم • 
 والمستمرة. الدائمةاحتياجاتهم. وينبغي ربط تقييم االحتياجات هذا بأنشطة الرصد والتقييم 

إعادة تركيز يجب العمل على ، ات والمجتمعات المضيفة في الشمالتقديم خدمات عالية الجودة نسبيًا في المخيم وإلى جانب• 
 ، حيث تم تحقيق نتائج وآثار محدودة حتى اآلن.استجابة إدارة الحالة في الجنوب الجهود نحو تعزيز

قسم حماية االسرة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية اإلجتماعية و رة اناء مشتركة وواضحة لكل من وز وضع خطة ب• 
معدل عدد الموظفين المستعاضين ن المرجح أن يظل بينما م ،رة  ومؤسسة نهراألردنالمجلس الوطني لشؤون االسبالتعاون مع 

المهم أن يتم تقديم دورات تدريبية وإعادة تدريب  حيث من، ستدامة التدريبالمؤسسات الحكومية تحدًيا إلفي  وتناوبهمالعالي 
 متكررة.

، مع ز على الجانب اإلجرائيوالتي تركالمؤسسات إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين ب الخاصةالوحدات الحالية  إكمال• 
، مثل تقنيات إجراء األخصائيون االجتماعيون  /لحاالتالتي يحتاجها مديرو ا الشخصيةتوفير التدريب الذي يوفر المهارات 

 .معهم المقابالت المالئمة لألطفال أو التعاطف

، مع االلتزام والمؤسساتلمستويات االستثمار في الرصد والتقييم عن طريق ضمان دمج األدوات ذات الصلة على مختلف ا• 
، وذلك من خالل ضمان المؤسساتالواضح بالمعايير والمبادئ التوجيهية في اإلجراءات التشغيلية الموحدة المشتركة بين 

ولكن أيضا  ،، وهي تتجاوز مجرد المؤشرات التشغيليةيل كافية عن أنشطة إدارة الحاالتمؤشرات واضحة للرصد توفر تفاص
 ، يجب تنفيذ استخدام أدوات الرصد والتقييم ذات الصلة بشكل مالئم.في نفس الوقتو الخدمات المقدمة.  قياس جودة

والذين ، األطفال الذين يعانون من إعاقات دعم ،المجاالت، على سبيل المثالتوسيع أنشطة إدارة الحاالت لتشمل المزيد من • 
؛ ودمج إدارة ت الحالي الستجابة إدارة الحاالتال يخضعون في الوق الذينو من أكثر األطفال ضعفًا  تم تحديدهم على أنهم
 ، على سبيل المثال.لألطفال المخالفين للقانون المقدم  والدعمحاالت حماية الطفل 
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لحماية اخاصة ، رى ألخوزارات الت وااعاطلقاا ھمدلتي تقت امادة بالخطتبرمومجة دمل فطلاحماية ت حاالل إدارة جعن ضما• 
يمكن للحماية االجتماعية في شكل منح )نقدية( معالجة األسباب الجذرية النتهاكات حماية الطفل. و الجتماعية. ت امادلخوا

، إال أنها يمكن أن تشكل حلقة حيح لمعالجة هذه األسباب الجذريةقد ال تكون إدارة الحالة في حد ذاتها النشاط الص وفي حين
 ج الدعم المتاحة.وصل حيوية بين األطفال الضعفاء وخدمات وبرام

 ليعملوا في مجال التوعية والعاملين في الحاالت الفردية. وتأهيلهممواصلة تدريب المتطوعين المجتمعيين • 

لمحلية امية ولحکر اغيت ماظلمنوالمجتمعية ت اماظلمنز ايزتعو نحود ھلجا يتم تركيز، نلمجتمعيين اعيطولمتا إلى جانب• 
، كان التحدي الرئيسي على وجه الخصوص ،وفي الجنوبلکافية. اإلحالة ت امادخم يدتقأو  /ولحالة ت إدارة امادخم يدتقم عدل

 إلدارة الحاالت الفعالة هو االفتقار إلى مقدمي خدمات اإلحالة.

، مع تشجيع الحكومية المؤسساتدعم الشركاء غير الحكوميين في وضع استراتيجيات خروج مناسبة لتسليم الحاالت إلى • 
بين الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من أجل دعم بناء القدرات بشكل أكثر استدامة وتوفير المساعدة الفنية الشراكات 
 المطلوبة.

ل خت دالحاالدارة ااًل إلوشمر کثأج ھنع تباالی وة إعدلافي المجلس الوطني لشؤون االسرة م عء دکارلشف وانيسوللين يمک• 
 .مةولحکا

 غرض التقييم وأهدافه ونطاقه .1

المساهمة متنوعة من المجاالت والموضوعات  مثل شملت أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل التي تدعمها اليونيسف مجموعة 
لحاالت؛ تعزيز نظام ؛ دعم توحيد ومواءمة إجراءات التشغيل القياسية  والنماذج والمبادئ التوجيهية إلدارة افي آليات التنسيق

والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية وكذلك بناء قدرات بنية الحكومة األردنية  ؛دارة الحاالتإل إدارة المعلومات
األزمة السورية في األردن، بذلت جهود مستمرة وخالل فترة ، ي المزيد من ملكية إدارة الحاالت، مما يعزز االستدامة. وهكذالتول

، مع بعض اإلنجازات والتطورات الهامة في مجال ي اللجوءوملتمس االطفال الالجئينلتحسين استجابة إدارة حالة حماية 
 التنسيق والتغطية ونطاق الخدمات وتوحيد العمليات.

 ووزارة الصحة إدارة حماية األسرةو وزارة التنمية االجتماعية و  لجنة اإلنقاذ الدوليةلدولية و ، تدعم اليونيسف الهيئة الطبية اواآلن
لتوفير خدمات إدارة حاالت حماية الطفل متعددة القطاعات  ومؤسسة نهر األردنرطة األحداث إدارة شووزارة التربية والتعليم و 

يتم تمويل بعض الشركاء بشكل مشترك من قبل اليونيسف والمفوضية. وبينما يتمتع قطاع حماية األطفال و المتخصصة. 
، إال أن هناك مجموعة من ود آليات التنسيقهات الفاعلة ووجلالستجابة في األردن بمشاركة مختلف الجالالجئين السوريين 

، وبالنظر إلى أن عالوة على ذلكإعمال القطاع الكامل إلدارة الحاالت الفعالة لألطفال المعرضين للخطر.  تعيقالقضايا التي 
الحاالت ، فإن دور ووظيفة إدارة ستجابة تتعلق بالمرونة/ التنميةتنتقل من حالة طوارئ إلى ا االستجابة للوضع السوري 

 تعديالت.ليخضعان ل
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ن للخطر في األردن على المعرضي االطفالعلى الرغم من التحسينات والتغييرات المذكورة أعاله في برامج إدارة حالة حماية و 
، ال تتوفر في غياب مثل هذا التقييمو وهو مكون رئيسي في حماية الطفل.  -، لم يتم بعد إجراء تقييم إلدارة الحاالت مر السنين

اليونيسف والشركاء اآلخرين عن فهم شامل لمدى  يعيق، مما مارسات من إجراءات إدارة الحاالتأدلة على النتائج وأفضل الم
. وبالنظر إلى هذه الفجوة ، فضاًل عن أهمية وتماسكهامالءمة إدارة حاالت حماية الطفل وفعاليتها وكفاءتها واستدامتها وتأثيرها 

، قامت اليونيسف في األردن بتكليف معهد بحوث الى التمويلالستجابات والعمل كأداة للدعوة مثل هذه األدلة في تعديل ا
، إلجراء تقييم شامل للربح ومقره في كيب تاون، جنوب أفريقيا ، وهو معهد أبحاث غير هادف(EPRIالسياسات االقتصادية )

 .2017-2013ن من وتكويني شامل الستجابة إدارة حاالت حماية الطفل المتخصصة في األرد

األقسام التالية  وتتشاركيوضح تقرير الدراسة هذا نتائج التقييم الخاصة باالستعراض المكتبي ويقدم أسئلة البحث النهائية. و 
، بما في ذلك إطار التقييم والمقابلة ومناقشة مجموعة التركيز وأدلة المراقبة. ويختتم هجية وطرق جمع البيانات وتصميمهاالمن
القابلة للتنفيذ وفريق  والنتائج، وتخطيط الوقت لألنشطة االستهاللي بخطة عمل التقييم، التي تشمل نهج ضمان الجودة ريرالتق

 التقييم.

 

 جدول المحتويات المخصص لإلستجابة المتخصصة في إدارة الحاالت التي تدعمها اليونيسف .1الشكل
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 األهداف1.2

والتي تدعمها يتمثل الهدف العام من التقييم في تقييم مدى مالءمة االستجابة لحاالت حماية الطفل المشتركة بين المؤسسات 
، في أعقاب المعايير القياسية التي ا  وتأثيرها واتساقها وتنسيقها  واستدامتهاوفعاليتهاليونيسف في األردن، وتقييم كفاءتها 

التي تتماشى ( أدناه أهداف البحث األساسية و 1ويظهر الجدول ) لمساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون االقتصادي.وضعتها لجنة ا
 نظرية التغيير.البحث المحددة المرتبطة بالهدف و ، وأسئلة نمائية لمنظمة التعاون االقتصاديمع معايير لجنة المساعدة اإل

 عيارمن معايير لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون االقتصادي. أهداف التقييم وأسئلة البحث لكل م1الجدول 

 
 هدف التقييم

 أسئلة البحث

. تقييم مدى مالءمة االستجابة من 1 المالءمة
خالل النظر في مدى استجابة إدارة حالة 
حماية االطفال المشتركة بين المؤسسات 
لمعالجة احتياجات وأولويات حماية 

جئين وطالبي األطفال السوريين الال
ومن حيث  بطريقة منسقة. اللجوء

، سيحدد التقييم أيًضا مدى المالءمة
اتساق خدمات وعمليات استجابة حماية 

هل كانت الخدمات والعمليات ذات 
الصلة والمتسقة مع إجراءات التشغيل 
القياسية المشتركة بين المؤسسات 

، واألطفال غير الطفل والمتعلقة بحماية
المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 
وغير ذلك من بروتوكوالت تبادل 

 ماية؟المعلومات والح
كيف قامت اليونيسف بتكييف البرنامج 

 .التغييرالمخاطر المرتبطة بمستويات النتائج المختلفة لنظرية اإلفتراضات االساسية و . 1 المربع

 :االفتراضات

 أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل مزودة بموارد كافية. •

 الوضع اإلنساني في سوريا واألردن يحافظ على الوضع الراهن. •

 ن وتنفيذ ودعم أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل.أظهر الشركاء الوطنيون اإلرادة السياسية للتعاو  •

 ر التعاون بين القطاعات.ي، مدعوم بنظم وإجراءات مناسبة لتيسبين الشركاء الوطنيين والدوليينالتعاون الفعال  •

 .القدرات الكافية للشركاء الوطنيين من أجل تفعيل االستراتيجيات واالستجابات مع اليونيسف والحفاظ على التقدم •

 اطر:المخ

 عدم كفاية الموارد لتنفيذ أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل  •

 ، وحاالت الطوارئ اإلنسانية اإلضافية التي ال يمكن التنبؤ بهاانخفاض مساحة العمل اإلنساني  •

 قلة الدعم السياسي والعام الواسع المستمر إلدارة حاالت حماية الطفل  •
 

 
 

• Humanitarian situation in Syria and Jordan maintains status quo 

• National partners show political will to cooperate, implement and sustain child protection case management 
activities  

• Effective and health cooperation between national and international partners, supported by adequate systems 
and procedures facilitating cross-sectoral cooperation  

• Sufficient capacities of national partners to operationalize strategies and responses with UNICEF and sustain 
progress 

Risks: 
• Insufficient resources to implement child protection case management activities 

• Decrease in humanitarian space, unpredictable and additional humanitarian emergencies  

• Lack of continued broad political and public support for child protection case management 

 

Box 1. Underlying assumptions and related risks to the various result levels of the TOC 

Assumptions: 

• Child protection case management activities are adequately resourceddequate systems and procedures 
facilitating cross-sectoral cooperation  

• Sufficient capacities of national partners to operationalize strategies and responses with UNICEF and sustain 
progress 

Risks: 
• Insufficient resources to implement child protection case management activities 

• Decrease in humanitarian space, unpredictable and additional humanitarian emergencies  

• Lack of continued broad political and public support for child protection case management 
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الطفل من خالل استكشاف التطبيق 
الفعلي لإلجراءات التشغيلية الموحدة 
المشتركة بين المؤسسات الخاصة باألردن 
والمبادئ التوجيهية والنماذج القياسية 

، المعلومات وبروتوكوالت الحمايةل وتباد
 ونظام الرصد الدولي.

في ضوء السياق المتطور ومن خالل 
االنتقال من االستجابة لحاالت الطوارئ 
إلى المرونة )أو في ضوء العالقة بين 

 التنمية اإلنسانية(؟
هل كانت المعايير / المؤشرات 
الخاصة بقياس نتائج وآثار استجابة 

ة حماية الطفل ذات صلة بمعالج
احتياجات وأولويات األطفال الالجئين 

 السوريين وملتمسي اللجوء؟
تقييم فعالية استجابة إدارة الحاالت  .2 الفعالية

عن طريق تحديد مدى بلوغ االستجابة 
ألهدافها المعلنة )على مستوى النتيجة 

 الحاالتوالمخرجات( بما في ذلك حجم 
، سيبحث وضمن الفعالية والقدرة المتاحة.

يم أيًضا جودة استجابة إدارة الحاالت التقي
فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية العالمية 

إلدارة الحاالت  مؤسساتالمشتركة بين ال
وحماية األطفال والمعايير الدنيا لحماية 

، ومعايير إدارة حاالت ي األردناألطفال ف
وينبغي  حماية األطفال الخاصة باألردن.

ت يضًا كفاءاأن يشمل هذا الهدف أ
العاملين في الحاالت، ومنسقي الحاالت، 

جودة البيانات  ؛ومشرفي الحاالت
 .الحالةواستخدامها ؛ونوعية ملفات 

إلى أي مدى تم تحقيق النتائج 
المخططة لمخرجات البرنامج ونتائجه 

المخطط لها  -وتأثيره على حد سواء
وما هي نوعية  -وغير المخطط لها

 الخدمات المقدمة؟
، كانت العمليات التشغيليةأي مدى  إلى

، لدورات التدريبية والدعم المستمرمثل ا
مسارات اإلحالة، وتحديد الحاالت، و 

وجمع البيانات، ونظم إدارة المعلومات، 
وآليات معالجة  ،والرصد واإلبالغ

، واإلدارة التي تم تصميمها الشكاوى 
 وتنفيذها بشكل فعال؟

ة إلى أي مدى كانت استجابة إدارة الحال
الكلية متماشية مع المبادئ التوجيهية 
إلدارة الحاالت العالمية ومعايير إدارة 

 الحاالت المحددة في األردن؟
تقييم كفاءة عملية تنفيذ استجابة إدارة  .3 الكفاءة 

الحاالت عن طريق تحليل النواتج النوعية 
والكمية فيما يتعلق بالمدخالت لمعرفة ما 

ت النتائج إذا كانت االستجابة قد حقق
المخططة بأكثر الطرق فعالية من حيث 

 التكلفة.
  

إلى أي مدى يبرر الناتج والنتائج 
 الفعلية والمتوقعة التكلفة المتكبدة؟

ما هي تكلفة الوحدة لالستجابة )أي 
تكلفة الخدمة لفرد واحد( مقارنة بالتكلفة 

 التي تتحملها تدخالت أخرى مماثلة؟
يونيسف من إلى أي مدى استفادت ال

منصات التنسيق القائمة وآليات التنسيق 
 والقدرات القائمة لتحقيق النتائج؟
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إلى أي مدى عالجت استجابة إدارة 
حالة حماية الطفل احتياجات وأولويات 
حماية األطفال السوريين الالجئين 

 وطالبي اللجوء بطريقة منسقة؟
إدارة  ستجابةا تنسيق وترابطم تقيي 4. التنسيق والترابط

عية رلفل التشغيراءات اجإلقضايا مع ا
ت کاالولن اکة بيرلمشتاکة رلمشتا
علی م لقائف اعنلل وافطلالمتعلقة بحماية ا
األطفال غير  ،الجتماعيوع النا

المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 
 .تحديد أفضل مصلحةو 

كيف تم تحقيق الترابط و / أو لماذا 
 ؟التنسيق والترابطكان هناك نقص في 

مع إجراءات  تماشت االستجابةهل 
التشغيل الموحدة المختلفة المشتركة بين 

المتعلقة بحماية الطفل و  المؤسسات
والعنف القائم على نوع الجنس 
واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين 

 ؟وتحديد أفضل مصلحة لهمعنهم 
. تقييم تأثير استجابة إدارة الحاالت 5 تأثيرال

وينبغي أن  ية الطفل.الحالية لنظم حما
ى التغيرات اإليجابية التحليل أيضًا إل يهتم

، المباشرة أو غير المباشرة أو أو السلبية
المقصودة أو غير المقصودة في حياة 

 .وانظمتهماألطفال 

هل ساهمت استجابة إدارة حالة حماية 
الطفل في تعزيز نظم حماية الطفل 

ومستوى القائمة على المستوى المحلي 
إذا  إذا كان األمر كذلك، كيف؟ ؟أعلى

 ، فلماذا ال؟لم يكن كذلك
ما هو تأثير أو تأثير االستجابة 
)المقصود أو غير المقصود( بما 
يتناسب مع الوضع العام لألطفال 

 المحتاجين للحماية؟
. لتقييم مدى تطبيق استجابة إدارة 6 حقوق االنسان والعدالة

نسان الحالة للنهج القائم على حقوق اإل
)النهج القائم على حقوق اإلنسان( ونهج 

 .العدالة

هل كانت استجابة إدارة الحاالت 
، شطتها تغطي أكثر المناطق حرماًناوأن

ر حرماًنا والوصول إلى األطفال األكث
، والوصول إلى الفتيان والفتيات وأسرهم

 المحتاجين أيًضا؟
هل كانت استجابة إدارة حالة حماية 

حيث الموارد المنفقة  من عادلةالطفل 
واألهداف التي تم تحقيقها واآلثار 
المحققة في كل المناطق والمجموعات 

 المستهدفة؟
تقييم استدامة نتائج االستجابة في  .7 ستدامةاإل

حالة سحب الدعم المستمر عن طريق 
إلى أي مدى يمكن أن تكون التغييرات 
واآلثار اإليجابية الستجابة إدارة حالة 
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تحديد الدرجة التي استندت إليها استجابة 
إدارة حالة حماية الطفل إلى النظم أو 

ت الفاعلة الموجودة لحماية الطفل الجها
 أو عززت النظم القائمة لحماية الطفل. 

حماية الطفل مستدامة في حالة سحب 
الدعم المستمر )بما في ذلك المبادئ 
التوجيهية وإجراءات التشغيل الموحدة 

لمعلومات وهياكل وأنظمة إدارة ا
 التنسيق ومنصاته وغيرها(؟

دى شارك أصحاب المصلحة إلى أي م
 األقسام، بما في ذلك المختلفون 
، في التأكد من استمرار الحكومية

 النتائج من االستجابة؟
  

الت واإلحاالت، تعمل ما إذا كانت عمليات إدارة الحالة، مثل تحديد الحا، يولي التقييم اهتماًما خاًصا لوبشكل أكثر تحديًدا
م لتقييدرس اي، وعلى نحو مشابه. أرتباطا بالسياق المحلينموذج تنفيذ أكثر فيما يتعلق بالتحول إلى  ال سيما، بشكل خاص

األسئلة البحثية  م. وأخيًرا ، وبمساعدةھھفان وريدلمستفية اعلی حيات مادلخر النهائي لهذه التأثيم ايقيومة دلمقت امادلخودة اج
؛ إلى جانب صياغة والدروس المستفادة من االستجابة ، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الممارسات الجيدةورة أعالهالمذك

توصيات محددة وملموسة وقابلة للتنفيذ من أجل اليونيسف والشركاء اآلخرين المشاركين في إدارة الحاالت مقابل مستقبل 
التركيز اإلنسانية إلى التركيز على تناقص التمويل وانتقال االستجابة من  ، خاصة في ضوءاستدامة إدارة الحاالت في األردنو 

 وتبني السياق الوطني.التنمية، على 

 . النطاق1.3

، جزءًا من هذا التقييم 2017ى عام إل 2013تشكل أنشطة االستجابة لحاالت حماية الطفل التي تدعمها اليونيسف من عام 
والتي تنفذها اليونيسف والشركاء اآلخرون. ومن خالل  - الفنيةمن الناحية المالية أو  -وهي في األساس التدخالت المدعومة 

، تم توسيع نطاق التقييم ين الوطني والدولي، على الصعيداليونيسف في األردن وشركاء آخرينالمزيد من المشاورات مع منظمة 
التقدم  ، تقييمت حماية الطفل، وعلى وجه الخصوصبشكل أكبر ليشمل الموضوعات واألنشطة األساسية في إطار إدارة حاال

نظام إدارة ؛ والتركيز المقترح لهذه الجهود في المستقبل واألنشطة التي تدعمها اليونيسف مثل استخدام وتطور نهج إدارة الحاالت
الموحدة والنماذج  في إدارة الحاالت والجهود المشتركة بين المؤسسات )مثل إجراءات التشغيلPlus/ PRIMERO  المعلومات

، والمجلس الوطني ة )مثل وزارة التنمية االجتماعيةوالمبادئ التوجيهية( ومسارات اإلحالة وبناء قدرات الجهات الفاعلة الوطني
لشؤون األسرة  ؛وقسم حماية األسرة، وجودة الخدمات المقدمة؛ وتحديد أين يمكن تركيز الجهود على المضي قدمًا وزيادة 

، وعلى الرغم من أن التقييم دارة حاالت حماية الطفل. ومع ذلكلملكية الوطنية، مثل تطوير قدرات المجتمع وإاالستدامة وا
، ال يشملها نموذج أماني، مثل تى المنع؛ إال أن أنشطة التوعيةيستكشف دور المجتمع في تحديد الهوية والمتابعة واإلحالة وح

فيذ خدمات إدارة حاالت حماية الطفل التي تدعمها اليونيسف في مخيمات الالجئين ، يتم تنمن حيث النطاق الجغرافي و التقييم.
األمم المتحدة  مؤسسات، مع مجموعة واسعة من الشركاء من الحكومات و ات المضيفة في جميع أنحاء األردنوالمجتمع
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شمل النطاق الجغرافي لهذا التقييم والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي. وي
 المجتمعات المضيفة والمخيمات في المحافظات الخمس التالية:

 عمان• 
 اربد• 
 المفرق • 
 معان• 
 الزرقاء• 

، وتستند كذلك إلى مدخالت من شركاء إدارة الحاالت اور مع منظمة اليونيسف في األردنوقد تم اختيار هذه المحافظات بالتش
تم قد من التفصيل بشأن استراتيجية أخذ العينات. و  اً مزيد 2.2القسم  . ويحتوي رتهم خالل البعثة األوليةت استشاالذين تم

اختيار أصحاب المصلحة لتشكيل جزء من هذا التقييم على أساس مشاركتهم في أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل التي تدعمها 
جميع الجهات الفاعلة  حولنظرة عامة  2الجدول  ويظهر، تارة. أدناهمناطق الجغرافية المخاليونيسف ووضعهم كمنفذين في ال

 المشاركة في أنشطة إدارة حاالت معينة تدعمها اليونيسف.
 األنشطة المختارة لحماية األطفال والتي تدعمها اليونيسيف والجهات الفاعلة المعنية .2الجدول 

 شركاء اليونيسيف نشاط تدعمه اليونيسف
نظام ادارة المعلومات، لجنة اإلنقاذ  ،قسم حماية االسرة ة الطفل العامةإدارة حالة حماي

وزارة  وزارة التربية والتعليم، مؤسسة نهر األردن، الدولية،
السامية  وزارة التنمية اإلجتماعية، المفوضية الصحة،

 1.أرض اإلنسانمنظمة  لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
 لجنة االنقاذ الدولية ين والمنفصلين عن ذويهماألطفال غير المصحوبإدارة حالة 

لمبادئ التوجيهية وضع إجراءات التشغيل الموحدة الوطنية وا
 ، بما في ذلك مسارات اإلحالةإلدارة الحاالت

قسم حماية االسرة، الهيئة الطبية الدولية، لجنة اإلنقاذ 
وزارة  وزارة التربية والتعليم، مؤسسة نهر االردن، الدولية،

السامية لألمم المتحدة  نمية االجتماعية، المفوضيةالت
 لشؤون الالجئين

 ، بما في ذلكفي حالة إدارة الشركاء الوطنيين بناء القدرات
والمجتمعات السورية ومنظمات المجتمع  ةالمضيف المجتمعات

 المدني.

مؤسسة نهر ، لجنة اإلنقاذ الدولية، الهيئة الطبية الدولية
 امية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية الس، األردن

، ، اليونيسيفلجنة اإلنقاذ الدولية، الهيئة الطبية الدولية Plus / PRIMERO  نظام إدارة المعلومات
 أرض اإلنسانمنظمة 

المجلس ، زارة التنمية االجتماعيةو ، قسم حماية االسرةنظام تتبع العنف األسري )نظام المعلومات اإلدارية الذي تملكه 
                                                      

ي ، كانت 1
ي الماض 

ي تدعمها  "أرض اإلنسان" ف 
ي إدارة الحاالت الت 

يكة ف  ي القائمة من أجل االكتمال ؛شر
ومع ذلك ، لم يتم  اليونيسف وهي مدرجة ف 

ي نطاق هذا التقييم ا تضمينه
 .ف 
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وزارة التربية ، وزارة الصحة، الوطني لشؤون االسرة (PRIMEROالحكومة باستخدام منصة 
 فاليونيس، مؤسسة نهر األردن، والتعليم

وزارة التنمية ، مؤسسة نهر األردن، الهيئة الطبية الدولية 2مراكز مكاني
 .االجتماعية

 
بشكل خاص على ضمان سماع  ، فقد تم التركيز في حين أن مشاركة جميع أصحاب المصلحة في التقييم كانت مهمة

، إلبالغ أولوياتهم واحتياجاتهم والمشاركة لمستفيدون المباشرون من التدخالت، وهم امن الفتيان والفتيات على السواء ،األطفال
ت مادلخن ام دون يستفين يذلل افاطعاية لألرلامي دمقور وألمء اليارة أوستشامت ات، كلذلی إباإلضافة لية التقييم. وفي عم

في ر کثل أضح بشکومو ھکما ، الستجابةر اتأثيم الستجابة في تقييامع ن لعاملين اعيطولمتواألمامية طوط الخافي ن لعامليوا
 لية(.وألت البياناا)جمع  2-2عي رلفم القسا

 . المنهجية1
فل المدعومة من اليونيسيف مقابل وقد استخدمت الدراسة مجموعة من طرق البحث المختلفة لتقييم أنشطة إدارة حالة حماية الط

، اعتمد التقييم على البحث التشاركي لجمع وتحليل حليل المصادر والبيانات الثانويةمؤشرات محددة. وإلى جانب مراجعة وت
نة البيانات األولية والنوعية. ساعد التثليث للنتائج من خالل طرق مختلفة في التقاط أبعاد متعددة للظاهرة نفسها وحماية متا

 النتائج.

 
 . نظرة عامة على منهجية الدراسة2الشكل 

                                                      

ي  2
ي األردن   مكان 

ي بربط التدخالت .  خدمات متعددة تحت سقف واحد عىل الحصوللألطفال  يتيحهو نهج شامل أطلقته اليونيسف ف 
تقوم مراكز مكان 

ي مجال التعليم وحماية الطفل والم
   . المياه والرصف الصحي والنظافة راهقة ومشاركة الشباب والصحة والتغذية وخدماتف 

ي بإدارة خدمات التوعية واإلحالة المجتمعية إلحالة الحاالت الخاصة إىل الخدمات المناسبمن مراكز كما يقوم كل مركز 
اليونيسيف ، بدون )ة. مكان 

 (. تاري    خ
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 . أبحاث مكتبية منظمة1.1

، ومخاوف قارير عن الضعف والفقر في األردن، بما في ذلك تمة للمعلومات األساسية ذات الصلةوتشمل مراجعة مكتبية منظ
مجتمعات المضيفة والالجئين، وبرامج حماية الطفل، والتقييمات، ذلك ال، بما في ة والمخاطر التي يواجهها األطفالالحماي

، ووثائق السياسات التي أبلغت بصحة مناسبة أدوات البحث ودعم وضع توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ والمبادئ التوجيهية
لسياق ة والدولية وفي ابشأن كيفية تعزيز تصميم وتنفيذ عمليات إدارة حماية الطفل المتأصلة في أفضل الممارسات الوطني

لذي وضعته فرقة عمل إدارة الحالة، وأدوات البحث المصاحبة ، عمل إطار تقييم جودة إدارة الحالة ااألردني. باإلضافة إلى ذلك
وفي حين يقدم هذا اإلطار أسئلة توجيهية عامة للمقابالت والمناقشات  3، كمرجع في تطوير أدوات البحث لهذه الدراسة.له

، فقد تم تكييف األسئلة القابلة للتطبيق من أجل هذه نيين المشاركين في إدارة الحاالتمن أصحاب المصلحة المعلمجموعة 
 الدراسة مع السياق األردني وتمت إضافة أسئلة البحث ذات الصلة.

 . جمع البيانات األولية1.2

كما ، وتضم المخيمات والمجتمعات المضيفة. و يستوى الوطني والمستوى دون الوطنجرت أنشطة جمع البيانات األولية على الم
اإلدارة أو في الوزارة أو ممثلي الهيئات الحكومية المعنية تأمين ، تم المستوى الوطني، على أدناه 3تم تلخيصه في الجدول 

مقدمي المعلومات ، وذلك إلجراء المقابالت األساسية مع والشركاء الوطنيين غير الحكوميين، والشركاء الدوليين، المؤسسة
، تإدارة الحاال مؤسسات، تم إجراء مقابالت مع الممثلين المعنيين من مقدمي المعلومات الرئيسيينلمقابالت . بالنسبة الرئيسيين

. تم تنفيذ بعض هذه 2017-2013الذين عملوا على تخطيط وتنفيذ وتنسيق أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل في األردن من 
على تسليط الضوء على ما  المقابالتمناقشة مجموعة شبه منظمة. وعمل مركز  ضمن، مع العديد من المشاركين المقابالت

ذات صلة وتتسق مع إجراءات التشغيل القياسية المشتركة  المؤسساتة الطفل بين إذا كانت خدمات وعمليات إدارة حاالت حماي
 وما إذا كان قد تم إنشاء استجابة متماسكة ومستدامة إلدارة الحاالت بشكل عام. مؤسساتبين ال

 شركاء إدارة الحاالت الذين أجريت مقابالت معها على المستوى الوطني - 3الجدول 

الحالة شريك إدارة نوع المؤسسة  
 (وزارة التنمية االجتماعية) الحكومة

 (قسم حماية االسرة)
 (وزارة التربية والتعليم)

 ( وزارة الصحة)
 (ادارة حماية االحداث)

                                                      

 (2017فريق عمل إدارة الحاالت ،  -يئات اإلنسانية )التحالف العالمي لحماية الطفل في الب 3

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%B9+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%B9+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9+%D9%85%D8%B9+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 (المجلس الوطني لشؤون االسرة) مؤسسات وطنية غير حكومية
 (مؤسسة نهر األردن)

فاليونيس مؤسسات دولية  
المتحدة لشؤون الالجئينالمفوضية السامية لألمم   

 صندوق األمم المتحدة للسكان
 (الهيئة الطبية الدولية)
 (لجنة اإلنقاذ الدولية)

 

، عبر خمس تضم المخيمات والمجتمعات المضيفة، مؤسسات الحاالت في ثمانية مواقع ، تم توفيروعلى المستوى دون الوطني
مقصود بتوجيه من الشركاء وإدارة الحاالت. كانت محافظات عمان وأربد محافظات. وقد تم اختيار المحافظات الخمس بشكل 

المطلقة وكنسبة من  مفرق والزرقاء مناطق ذات أولوية للتقييم حيث أنها تستضيف أكبر عدد من الالجئين من حيث األعدادالو 
على النقيض من  ،نام اختيار مع، تباإلضافة إلى ذلكو أكبر مخيمات لالجئين في البالد.  إيواء، إلى جانب مجموع السكان

بما في ذلك هذه  ،صغيرة نسبيا من الالجئين. وهكذا ستضيف مجموعةوالتي تقع في جنوب األردن وت، المحافظات األخرى 
مختلف السياقات التي تعمل ضمنها استجابة  اختيار هذه المحافظات الخمس يجعل هذه الدراسة تمثل، فإن المحافظات الخمس

والخدمات اية الطفل في األردن. وقد تم اختيار المواقع داخل كل محافظة بناًء على توافر الشركاء وأنواع األنشطة إدارة حالة حم
مناسب في عملية االختيار. ، مع ضمان أن تكون المخيمات ومواقع المجتمعات المضيفة ظاهرة بشكل المقدمة في هذه المواقع

يقدم ت والمواقع الخاصة بهذا التقييم. و الهادف ألخذ عينات من المحافظا القصدية، فقد تم اختيار أسلوب أخذ العينات ومن ثم
 .تم القيام بها، باإلضافة إلى األنشطة التي الشركاء الذين التقوا في المواقعنظرة عامة على مختلف أدناه  4الجدول 

 األنشطة، والشركاء و الميداني على المستوى دون الوطني. قائمة مواقع العمل 4الجدول  
 النشاطات الشريك المنفذ الموقع المحافظة

وزارة و  قسم حماية االسرة شرق عمان عّمان
 االجتماعيةالتنمية 

مقابالت مقدمي المعلومات 
 الرئيسيين

مركز  /مؤسسة نهر األردن
 نور الحسين

مقابالت مقدمي المعلومات 
مناقشة جماعية  الرئيسيين/

 فى موضوع محدد
وزارة و  ماية االسرةقسم ح اربد اربد

 التنمية االجتماعية
مقابالت مقدمي المعلومات 

 الرئيسيين
مقابالت مقدمي المعلومات  الهيئة الطبية الدولية المفرق  المفرق 

مناقشة جماعية  / الرئيسيين
 فى موضوع محدد

مقابالت مقدمي المعلومات  الهيئة الطبية الدوليةمخيم الزعتري لالجئين 
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مناقشة جماعية  / سيينالرئي السوريين
 فى موضوع محدد

المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

مقابالت مقدمي المعلومات 
 الرئيسيين

مقابالت مقدمي المعلومات  مؤسسة نهر األردن معان معان
مناقشة جماعية  الرئيسيين/

 فى موضوع محدد
مقدمي المعلومات مقابالت  الهيئة الطبية الدولية الزرقاء الزرقاء

مناقشة جماعية  الرئيسيين/
 فى موضوع محدد

 / وزارة التنمية االجتماعية الرصيفة
  ملجأ الفتيات

مقابالت مقدمي المعلومات 
مناقشة جماعية  الرئيسيين/

 فى موضوع محدد
مخيم االزرق لالجئين 

 السوريين
مقابالت مقدمي المعلومات  لجنة اإلنقاذ الدولية

مناقشة جماعية  الرئيسيين/
 فى موضوع محدد

 
المعلومات ومناقشات مجموعة التركيز. نات األولية المقابالت الرئيسية و ، شملت أنشطة جمع البياوعلى المستوى دون الوطني

مع قادة الفرق/ منسقي أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل مع  مقدمي المعلومات الرئيسيينوأجريت المقابالت الرئيسية مع 
، تمت مقابلة وفي حال وجودهم، لحاالت/ األخصائيين االجتماعيينمة المعنية. وعالوة على ذلك ، تمت مقابلة مديري االمنظ

ة حالة حماية ، تم إعطاء األفضلية للموظفين الذين عملوا مع استجابة إدار هناو أخصائيين نفسيين وعلماء اجتماع ومستشارين. 
مقدمو  قام وقد .ية األقصر مع شريك التنفيذ الخاصبلة الموظفين ذوي الخبرة العملتمت مقا، ، ومع ذلك2013الطفل منذ عام 

لمختارة ، وتطورها مع مرور المزيد من األفكار حول تنفيذ إدارة حالة حماية الطفل داخل المنطقة االمعلومات الرئيسيين بتوفير 
مقدمي المعلومات ، يعمل المستقبل. وعالوة على ذلكطفل في ، والتحديات التي واجهتها وفرص إدارة حاالت حماية الالوقت

في وضع فريد لتقييم اآلثار التي أحدثتها استجابة إدارة الحالة على الحياة  فإنهم يكونون ، وبالتالي حالةالعن كثب مع الرئيسيين 
 اليومية ورفاه األطفال الضعفاء وأولياء أمورهم/ مقدمي الرعاية.

ن تتراوح ، تم إجراء مناقشات مجموعة التركيز مع المستفيدين )الفتيان والفتيات الذيالمواقع في معظمو ، ذلكباإلضافة إلى و 
بالنسبة و  4، واآلباء/ مقدمي الرعاية والمتطوعين المجتمعيين الذين يعملون مع االستجابة.سنة( 17-12أعمارهم بين 

ة المناقشة ، حيث تم اختيار المشارك في مجموعقصدية ، تم تبني نهج أخذ عيناتوأولياء األمور/ مقدمي الرعاية للمستفيدين
تم اختيار المتطوعين من و ، مع التحكم في الخصائص األساسية مثل النوع والسن ووضع الالجئ. من شريك إدارة الحالة

                                                      

، وبالتالي ، لم يتم إجراء سوى ء األمور/ مقدمي الرعاية ممكنًافي المواقع المختارة ، لم يكن ترتيب مناقشات مجموعة التركيز مع األطفال وأوليا 4

إلدارة الحاالت بإشراك المتطوعين في  مؤسسة، ال تقوم كل لى ذلكعالوة عمؤشرات مقدمي المعلومات الرئيسيين مع ممثلي منظمات إدارة الحاالت. 

 .االمجتمع في حالتھ



24 | P a g e  

 

بينما يركز  ،حديد الحاالت والتوعية، حيث يدعم بعض المتطوعين أنشطة تدورهم في استجابة إدارة الحاالت المجتمع بناًء على
 البعض اآلخر على أنشطة متابعة الحالة.

 
 . عينة التقييم بحسب صاحب المصلحة5الجدول 

 الرقم أصحاب المصلحة الطريقة
 47 المستوى الوطني
مقابالت مقدمي 

 المعلومات الرئيسيين
 21 شركاء في الحكومة

مقابالت مقدمي 
 المعلومات الرئيسيين

 13 ينالشركاء الوطنيين غير الحكومي

مقابالت مقدمي 
 المعلومات الرئيسيين

 13 شركاء دوليون 

 138 المستوى دون الوطني
مقابالت مقدمي 

 المعلومات الرئيسيين
 9 قادة الفريق / المنسقون 

مقابالت مقدمي 
 المعلومات الرئيسيين

 14 مديرو الحاالت ، األخصائيين االجتماعيين

مقابالت مقدمي 
 المعلومات الرئيسيين

 3 اء النفس وعلماء االجتماع والمستشارينعلم

مناقشة جماعية فى 
 موضوع محدد

 18 المتطوعين

مناقشة جماعية فى 
 موضوع محدد

 35 اآلباء / أولياء األمور

مناقشة جماعية فى 
 موضوع محدد

 59 (17-12المراهقون )

 185 المجموع
 . التحليل الكمي للبيانات المبرمجة2.3

، استجابة إدارة حالة حماية الطفل اسة واألسئلة الرئيسية على إيجاد فهم شامل وقوي لمخرجات ونتائجتركز بعض أهداف الدر 
، بما في ذلك البيانات اإلدارية البرامجيةتم استرجاع البيانات  ،كفاءتها. وإلنتاج مثل هذه األدلةمع تسليط الضوء على فعاليتها و 

، تم استخدام معلومات ا للشريك والسنة. وعالوة على ذلكت من اتفاقات الشراكة وفقالمتعلقة بمدخالت الميزانية وأهداف المخرجا
وفًقا للموقع  2017إلى عام  2013إللقاء الضوء على أنواع أنشطة إدارة الحاالت التي نفذت من عام  ActivityInfoمن 

، حيث لم يتم المخرجات والنتائج المخططة تحقيقوالشريك. وكان التحليل الكمي محدوًدا في مدى تقييم فعالية التدخالت في 
 تقديم أي معلومات عن المخرجات والنتائج الفعلية.
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 . اإلعتبارات االخالقية2.4

ها ، التي وضعت(2016يتماشى مع معايير التقييم )استرشدت أنشطة جمع البيانات الخاصة بالدراسة بالمبادئ األخالقية بما 
 5ضافة إلى إجراءات اليونيسف للمعايير األخالقية في البحث والتقييم وجمع وتحليل البيانات.، باإلمجموعة األمم المتحدة للتقييم

، وذلك بالنظر إلى موضوع الدراسة وتركيزها على المعايير األخالقية أهمية كبيرة وكان لاللتزام الصارم بمجموعة عالية من
تعرض للصدمة الثانوية، ، والانات التشاركي لتجنب الوصمع البي، تم تصميم نهج تجمياألطفال الضعفاء. وعلى هذا النحو

، وأي شكل من أشكال إلحاق األذى باألطفال وأولياء أمورهم ومقدمي الرعاية وغيرهم من أفراد مجتمعات الالجئين والتمييز
، ال سيما األدوات جمع البيانات والمجتمعات المضيفة في األردن. وقد كانت جميع األدوات تخضع لموافقة أخالقية قبل بدء

 المصممة لجمع المعلومات من األطفال.

من جميع المشاركين المحتملين والذين تمت  الموافقة المستنيرة، تم جمع قابالت و مناقشات مجموعة التركيزالمإجراء قبل و 
تمت  وقد ذلك.لمنهم  لبستطمقابلتهم، وشرح لهم بشكل كامل الغرض من التقييم، ودورهم في التقييم، وما هي المعلومات التي 

موافقة قبل بدء البحث وتمت مطالبة المشاركين المحتملين بتقديم موافقتهم على المشاركة في البحث. ولمشاركة القراءة نص 
ر، تم التوقيع على استمارة موافقة مستنيرة من قبل الوالد / مقدم الرعاية، وتم التوقيع على نموذج الموافقة المستنيرة من  قبل الُقصَّ

 الطفل، إذا لم تجمع إدارة الحالة الموافقة المستنيرة كجزء من إجراءاتها.

. تم تلخيص الردود والتعليقات في هذا التقرير سريةفي بداية جمع البيانات، تم إبالغ جميع المشاركين بأن إجاباتهم ستبقى و 
تعريفية أخرى بغض النظر عن العمر والجنس البحثي، ولكن في أي مناسبة، يتم تحديد المستجيبين باالسم أو أي خصائص 

بالنسبة لمناقشات مجموعة التركيز، لم يتم تسجيل األسماء الحقيقية للمشاركين، بل سيتم تعيينهم ألسماء أو أسماء و التقريبي. 
 الغالف.

شعر المشارك في أي لحظة  إذاو . وإرادتهمتم التأكيد على جميع المشاركين المحتملين والذين تمت مقابلتهم حول سرية إجاباتهم 
 يشكرفي حالة رغبة أحد المشاركين في ترك المناقشة قبل نهايتها، و بعدم االرتياح، فهو غير ملزم بتقديم المعلومات المطلوبة. 

في ذلك. وكان الرد  الحاالت في الموقع، إذا رغبأفراد إدارة وتحويل المشارك الى الباحث المشارك على مشاركته / مشاركتها 
المناسبة من المشاركين وإدارتها من خالل المشاركين أثناء المقابلة هو مسؤولية الباحث وشكل جزًءا من  االستجاباتلى ع

 التخفيف من المخاطر.

 يعكسسنة(،  17-12)لهذه الدراسة، األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين على وجه الخصوص بالنسبة إلشراك األطفالو 
خاصة على حد اضاتهم الخاصة حول الطفولة، واألطفال المشاركين في البحث، وتأثير تجاربهم الالباحثون بشكل حاسم افتر 

تلقى أعضاء فريق البحث تدريبًا حول مواضيع حماية الطفل وإشراك األطفال في ي كما .بينهم والفوارق سواء وعلى األطفال 
ال بالغين المهرة الذين قدموا الدعم والتوجيه لمساعدة األطفاألبحاث، ومن ثم، تمت مشاركة األطفال في التقييم بالشراكة مع ال

 بيئات مقابلة صديقة لألطفال.ل على صياغة وجهات نظرهم وإيجادهم

 المحددات   2.5

                                                      

 (2015( و )اليونيسيف،2016،مجموعة األمم المتحدة للتقييم)  5
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ُتستمد قيود "محددات" هذا التقييم أساسًا من اإلطار الزمني المتأخر للدراسة والوقت التحضيري القصير للعمل الميداني. وبسبب 
ر واإلخطار القصير قبل البدء بالعمل الميداني، لم تكن هناك فرصة إلجراء اختبار ميداني على نطاق واسع ألدوات التأخي

التقييم. ولتحسين هذا المحدد المحتمل، تم صقل أدوات البحث بعد الجولة األولى من المقابالت ومناقشات مجموعة التركيز، 
ترتيب األسئلة، لزيادة تحسينها. وعالوة على ذلك، أدى التأخير في العمل ، وتم تعديل رفي حين ظلت األسئلة دون تغيي

الميداني إلى تزامن ذلك جزئيًا مع فترة االمتحانات الخاصة باألطفال األردنيين، والتي ثبت أنها تشكل حاجزًا في تنظيم 
 مقررًا. مناقشات مجموعات التركيز، مما أدى إلى انخفاض مشاركة األطفال األردنيين عما كان

، تم اختيار األطفال وأولياء األمور / مقدمي الرعاية للمشاركة في مناقشات مجموعة وة على ذلك، وكما هو موضح أعالهوعال
ويجب أن يؤخذ ذلك في االعتبار عند  التركيز بشكل قصدي من قبل مؤسسات إدارة الحاالت، بداًل من اإلختيار العشوائي،

ابلية تعميمها بشكل عام. وأخيرًا، تستند نتائج هذا التقييم إلى تصميم مستعرض بداًل من تصميم النظر في النتائج المقدمة وق
في حاالت الطوارئ، فإن توفر خطوط األساس ومجموعات المراقبة المختارة بقوة يمكن  العملمسبق. ومع إدراك التحديات في 

 أساس اإلسناد. تعززأن 

ي إطار الكفاءة وحقوق اإلنسان بيانات عن مؤشرات توزيع الموارد الفعلية والمخرجات وأخيًرا، يتطلب تحليل مكونات معينة ف
 االبحاث، فإن مكونات مخصصات ونواتج الميزانية المخططةلكل شريك وكل عام. وبما أنه لم يتم تلقي سوى بيانات عن 

 المختارة يمكن تقييمها جزئيًا فقط.

 . الخلفية والسياق3

، ، مع وجود الغالبية العظمى منهمالجئًا سوريًا حتى اآلن 657628ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئين سجلت المفوضية السامي
، يعيشون في المجتمعات المضيفة في المناطق الحضرية، وبالتالي فهي مسؤولة عن تغطية تكاليف في المائة 80أكثر من 

الجئ سوري على تصاريح  37,000، حصل 2017عام في بداية و اإلسكان والنقل وغيرها من االحتياجات الخاصة بهم. 
، على الرغم من أن الحكومة األردنية قد تعهدت بتضمين الالجئين السوريين في سوق العمل 6عمل من الحكومة األردنية

 وعلى الرغم من هذه التطورات الرامية إلى تعزيز وصول الالجئين إلى سبل العيش واالندماج 7الوطني ضمن قطاعات معينة.
يقيم الالجئون الباقون في األردن في أحد و  8في المائة من الالجئين السوريين في األردن تحت خط الفقر. 93المحلي، يعيش 

يمكن لالجئين السوريين و الجئ سوري.  80,000مخيمات الالجئين العديدة، بما في ذلك مخيم الزعتري الذي يستضيف
مخيمات، الحصول على مساعدات نقدية أو قسائم للمساعدة في تغطية التكاليف المؤهلين، سواء في المناطق الحضرية أو في ال

 المرتبطة بالطعام والمأوى.

احتياجات الالجئين السوريين عبًئا على كل من الموارد الوطنية والدولية، كما أن المجتمع الدولي في األردن )الذي  فرضتلقد 
، والجكومة األردنية، اليونيسيف والمنظمات الدولية غير الحكومية(،  يضم ممثلين مثل المفوضية السامية لألمم المتحدة

وضع آليات تنسيق لتحسين حماية ورعاية وتوفير الخدمات لالجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة ، والشركاء الوطنيين
                                                      

 (2017)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،  6
، والذي وعد 2016خالل مؤتمر سوريا في لندن في شباط / فبراير  كانت هذه الخطة مبينة بشكل خاص في اتفاق الحكومة األردنية، الذي تم تقديمه 7

 بمزيد من تصاريح العمل لالجئين السوريين مقابل زيادة إمكانية الوصول إلى السوق األوروبية.

 (2017)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،  8
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عنف القائم على النوع ين من الينصب تركيز هذه األنشطة على الفئات الضعيفة بشكل خاص، بما في ذلك الناجو األردنية. 
 كبير،كمجموعة ديموغرافية، يواجه األطفال، وإلى حد و ، واألشخاص ذوي االحتياجات الطبية الخطيرة، واألطفال. االجتماعي

التعليم، واألطعمة،  الحصول على، تهديدات محددة لتنمية رأس المال البشري، مثل عدم األطفال الالجئين وطالبي اللجوء
واحد وخمسون في المائة من كما أن  نسبة ة الصحية الكافية، وكذلك التهديدات العامة لسالمتهم النفسية والجسدية. والرعاي

جميع الالجئين السوريين في األردن هم من األطفال، لذلك هناك حاجة إلى موارد كبيرة لضمان استمرار األطفال السوريين في 
األطفال غير  يشكلة، وتلبية جميع االحتياجات األساسية األخرى. عالوة على ذلك، التعليم، واالستمتاع ببيئات معيشية آمن
مجموعة فرعية ضعيفة بشكل خاص من األطفال الالجئين وملتمسي اللجوء الذين المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 

جرة والحركات غير النظامية يتعرضون بشكل عام لخطر االستغالل واإليذاء الجسدي والجنسي ونقص الوثائق المناسبة واله
 القانون، ضمن أمور أخرى. ومخالفةوالزواج المبكر 

 

 المخاطر التي يتعرض لها األطفال 3.1

، كان أحد البلدان النموذجية في المنطقة في مجال حماية 1991بعد أن صادق األردن على اتفاقية حقوق الطفل في عام 
مبتكرة لتحسين حياة أطفاله. ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات، وما زالت مجموعة  وتعزيز حقوق األطفال. يقوم األردن بتغييرات

والعنف األسري ال يزاالن سائدين في األردن، مع وجود  العنف ضد األطفالمن العوامل تعرض األطفال للخطر، وأبرزها أن 
، حاالتالأكبر من جراء نقص اإلبالغ عن إطار قانوني محلي غير مالئم للتصدي لهذه التحديات. ويتفاقم خطر العنف بدرجة 

بحيث ال يحصل األطفال في الغالب على دعم المتابعة الكافي. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات حديثة، يشير مسح لألسر 
سنة تعرضوا لنوع واحد على األقل  14في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و  66إلى أن  2012من عام 

في المائة إلى  89خالل الشهر السابق. وعالوة على ذلك، تعرض  د أخرراش شخصن العقوبة البدنية من قبل آبائهم أو أي م
لعقوبة بدنية شديدة، في حين أفاد سبعة وثمانون في المائة  مفي المائة منه 20العنيف الذي تعرض  العقابشكل من أشكال 

 9.التعرض للشتمأو  الصراخ عليهما في ذلك نفسي، بم لعقابمن األطفال بأنهم تعرضوا 

  للمسح الوطني لعمل االطفال في االردنوفقًا و خطرا كبيرا آخر على األطفال الذين يعيشون في األردن. عمالة األطفالتشكل 
قل خالل األطفال الذين عملوا لمدة ساعة على األ -، تشير التقديرات إلى أن معظم األطفال العاملين في األردن 2016لعام 

في المائة من  92يشاركون في عمالة األطفال. فحوالي  -، إما بدوام كامل أو جزئي، أو غير مدفوع الفترة المرجعية للدراسة
جميع األطفال يعملون في عمل غير مناسب لقدراتهم كأطفال أو في عمل قد يعرض صحتهم أو تعليمهم أو تطورهم األخالقي 

، مقارنة باألردنيين وغيرهم عمالة بالنسبة إلى عدد السكان أعلى نسبةووجد المسح أيضا أن األطفال السوريين لديهم  10للخطر.
، فإن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء ل السوريين العاملين في العملفي إطار التركيبة السكانية لألطفاو  11من الجنسيات.

نظرًا لتعرض الطفل  والتصنيع هي المصادر الرئيسية؛ ويشكل البناء والتصنيع بيئات عمل خطرة على وجه الخصوص،
أن األطفال  المسحللمعدات الخطرة والضوضاء الصاخبة والغبار واألبخرة والعمالة الشاقة. وعالوة على ذلك، وجد نفس 

                                                      

 (2017)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،  9

 (2016االستراتيجية، الجامعة األردنية، منظمة العمل الدولية، وزارة العمل، إدارة اإلحصاء، )مركز الدراسات  10

 (2016)شتيوي،الخطيب وسعد الدين،  11

http://www.mol.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%202016.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%202016.pdf
http://www.mol.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%202016.pdf
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في المائة بين  95في المائة(، مقابل  72.5سنة لديهم أدنى معدل حضور مدرسي ) 17-5السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 
في المائة بالنسبة للجنسيات األخرى. وتؤكد هذه النتيجة األبحاث األخرى المتعلقة بالالجئين  90.5األطفال األردنيين و

السوريين، الذين أفادوا بأن أعدادًا كبيرة من الشباب الذكور قد ُأخرجوا من المدرسة، أو تركوا المدرسة، أو لم يلتحقوا بالمدرسة 
 .أسرهمحتى يتمكنوا من العثور على عمل لدعم 

حصولهم باإلضافة إلى ذلك، يواجه الالجئون وطالبو اللجوء األطفال تهديدات محددة لتنمية رأس مالهم البشري، مثل عدم و 
األطعمة والرعاية الصحية الجيدة، باإلضافة إلى التهديدات العامة لرفاههم النفسي والجسدي. وكما هو الحال في العديد  على

الذين يعيشون في الفقر هم األكثر عرضة للمخاطر الصحية واالجتماعية، وغالبا ما من السياقات، فإن األسر واألطفال 
يواجهون أكبر الحواجز أمام الوصول إلى الخدمات والتدخالت الالزمة. وعالوة على ذلك، تسهم هذه المخاطر في استيعاب 

األطفال من  وإخراجاألغذية المنزلية، ، بيع األصول، والحد من تناول أخرى  آليات التكيف السلبية، مثل، في جملة أمور
 93وغيرها بين الالجئين السوريين، الذين يعيش هذه المدارس، وعمالة األطفال، وزواج األطفال. وقد لوحظت آليات المواجهة 

ر في المائة من الالجئين السوريين في المجتمعات المضيفة، وكما ذك 80يعيش أكثر من و  12في المائة منهم تحت خط الفقر.
حيث يقتصر توزيع التحويالت الدولية،  المنظماتآنفا، ال يتلقى الالجئون الذين يقيمون في المجتمعات المضيفة المساعدة من 

. وعالوة على ذلك، فإن الخدمات لحضرية المحدودة على منطقة صغيرةعلى الالجئين السوريين في المناطق ا المالية النقدية
زًا بصفة عامة منها في المخيمات، ويواجه الالجئون الذين يعيشون في المناطق الحضرية في المجتمعات المضيفة أقل تركي

لكن من المثير لالهتمام أن تقييم استخدام الخدمات المتعلقة و  13.وتوافرهاالنقل وتكلفة الخدمات  الحصول علىعوائق أمام 
جد زيادة في االستيعاب في المناطق الحضرية مقابل بالصحة العقلية وخدمات األمن الوقائي في أوساط الالجئين السوريين و 

 14.حصولهم عليهاالمخيمات، على الرغم من العوائق المذكورة أعاله أمام 

فخالل األزمة السورية في األردن، تغيرت مخاوف الحماية وأوجه الضعف لدى األطفال السوريين. وعلى سبيل المثال، فإن عدد 
حيث كانو عادة أكثر عرضة لالستغالل  –ن عن ذويهم كان قد تذبذب خالل مسار األزمة األطفال غير المصحوبين والمنفصلي

واإليذاء الجسدي والجنسي، وعدم وجود وثائق صحيحة، وكذلك الهجرة غير النظامية  والزواج المبكر، ومخالفتهم للقوانين. وقد 
حوبين والمنفصلين عن ذويهم مع أحد أفراد العائلة ترجع هذه التقلبات جزئيًا إلى النجاحات في لم شمل األطفال غير المص

والنقصان اإلجمالي في عدد الالجئين بعد إغالق الحدود مع سوريا، وكذلك التصعيد في القتال في سوريا، مما أدى إلى زيادة 
، ال يزال بشكل عدد السوريين الذين يلتمسون اللجوء إلى األردن. وضمن عدد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

، أو األطفال المصحوبين باهاليهم أو مقدمي الرعاية الذين يعيشون في األردن والذين تم القبض االطفال المفصولين قسراا عدد 
، مع قيام الحكومة األردنية بتشديد 2014، مصدر قلق. وقد بدأ هذا العدد في االرتفاع عام 15عليهم من قبل السلطات األردنية

 حالةمن األوالد. وقد تكون  االطفال المفصولين قسراا ؛ حيث كانت غالبية 2015، واستمرت في ذلك حتى عام 16قيود اإلنقاذ
المتنامية مرتبطة أيضًا باتساع عمالة األطفال المتزايدة باستمرار بين األطفال السوريين الالجئين،  االطفال المفصولين قسراا 

 أثناء العمل. ين قسراا االطفال المفصولحيث يتم غالبًا القبض على 
                                                      

 (2017)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،  12
 (2017)عصفور والباشا،  13
 (2017)عصفور والباشا، 14
 (2016)اليونيسيف، 15
 (2016 )اليونيسيف، 16
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السوريين، فإن الفتيات السوريات  من االطفال الذكوروفي حين أن االنخراط في عمل األطفال يؤثر في المقام األول على 
من بين هذه  17األطفال وزواجيتعرضن بالمثل لمخاطر فريدة من نوعها، مع وجود العنف الجنسي والجنساني واإلساءة 

جعه الفقر السوريات يش الفتياتالمراهقين المشجعين لالنخراط في أنشطة مدرة للدخل، فإن زواج  كورالذالمخاطر. وعلى غرار 
 الفياتبيئة حماية أفضل للفتيات. كما أن تسرب ايجاد ، ويزيد من االعتقاد بأن الزواج سيؤدي إلى ونقص الفرص االقتصادية

في المائة  25 حيث أن حوالياألطفال خالل األزمة السورية،  ارتفعت نسبة زواجوقد لزواج األطفال.  يعرضهنمن المدرسة 
؛ ومع ذلك، فإن عدد حاالت زواج األطفال 2014 18من الزيجات المسجلة للسوريين في األردن كانت زيجات أطفال في عام

ال إلى أن الفتيات تشير األبحاث المتعلقة بزواج األطفو . حدوث مثل هذه الحاالتمن معدل  تزيدغير المسجلة من المحتمل أن 
يواجهن مخاطر صحية ترتبط بمضاعفات الحمل المبكر والمخاطر الجسدية المرتبطة بالعنف الجنسي والجنساني وإساءة 

 على مدار حياتهن بسبب تسربهن من المدرسة. صعبةاجتماعية واقتصادية  حاالت يواجهنالمعاملة وقد 

عية المجتمعية  ومراكز "مكاني"، حاولت جهود أخرى في سياق االستجابة وإلى جانب إدارة الحاالت  وحمالت التوعية والتو 
، رغم أنه ما زال هناك أطفال معرضون للخطر لم خطلمعالجة مخاوف الحماية التي يواجهها األطفال األردنيون المعرضون لل

، ال سوريين ُيعقد من آثار هذه الجهوداليتم الوصول إليهم بعد. وباإلضافة إلى ذلك، فإن انتشار الفقر الذي يؤثر على الالجئين 
سيما في المناطق الحضرية حيث يتم تقييد توزيع المال. وعلى الرغم من إدراج األطفال األردنيين المستضعفين في خدمات 

، وخاصة تتعلق بإمكانية الوصول ونطاق الخدمات الحاالتإدارة الحاالت كجزء من االستجابة لألزمة السورية، فإن نفس 
والذي يؤثر على توفير  ؛ وعدم كفاية أعداد العاملين في متابعة الحاالت بشكل فعال؛ والتمويل المحدود،خدمات المتخصصةال

بين السوريين  19ولم تؤد االستجابة المنسقة لالزمة السورية إلى تعزيز الشعور بالترابط االجتماعي الخدمات لألردنيين.
ان يتم إدراك أن األردنيين قد يعتبرون أن السوريين يستفيدون من المزيد من  ومجتمعاتهم األردنية المضيفة، حيث يجب

 المساعدات والخدمات.

 االستجابة للوضع السوري في األردن 3.2

الخاصة بوضع الالجئين أو البروتوكول  1951ورغم أن األردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة لعام 
إال أنه يحتفظ بإطار تشريعي وطني لحماية حقوق األطفال، يمتد من الناحية النظرية ليشمل األطفال  ،1967االختياري لعام 

عامًا باستثناء الحاالت التي يوافق  18الالجئين. كما صادق األردن على اتفاقية حقوق الطفل وال يعترف بالزواج تحت سن 
الزواج باالضافة الى عامًا، على  18عامًا إلى أقل من  16من العمر  وافق فيها الطفل، البالغيعليها القضاة الشرعيون، والتي 

األطفال الوالدين. ومع ذلك، فإن القضايا التي تؤثر على حماية األطفال السوريين الالجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك موافقة 
لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين لبيانات ضعيفة عن العدد الفعلي  تحتوي على، غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

األردن، والفصل القسري لألطفال عن عائالتهم ، واالحتجاز، وعمالة األطفال، وعدم وجود وثائق  عن ذويهم الذين يدخلون 
ر رسمية؛ في حين تواجه أنظمة إدارة الحاالت المتعلقة بحماية الطفل قضايا تتعلق بالقيود على التمويل، وعدم تقديم التقاري

 الشاملة في الوقت المناسب، وكذلك الحاجة إلى مزيد من االلتزام بآليات التنسيق واستخدام آليات التنسيق.

                                                      

 (.2015، فان دير فين وآخرون سنة ) 17و 15يُعّرف زواج األطفال بأنه زواج تكون فيه الفتاة بين  17
 (.2015، فان دير فين وآخرون ) 18
 )مرجع سابق(  19
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ذلت جهود مستمرة لتحسين استجابة إدارة حالة حماية الطفل لألطفال الالجئين بُ فقد على مدار األزمة السورية في األردن، و 
العام  يسترشد التنسيقو معرضين للخطر، مع بعض اإلنجازات والتطورات الهامة. وملتمسي اللجوء، وكذلك األطفال األردنيين ال

والتي تنطوي على مشاركة مجموعة من أصحاب  الحكومة األردنية بخطة استجابة األردن، بقيادة  لالزمة السوريةلالستجابة 
خالل  منالطفل وإدارة الحاالت  لحماية المؤسساتيندرج التنسيق المشترك بين و . 3المصلحة، كما هو موضح في الشكل 

، مع جئين والمجلس النرويجي لالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الال، برئاسة 20مجموعة الحماية العاملة
اإلستشارة النفسية مجموعات العمل الرئيسية في القطاع الفرعي التي تتطرق إلى إدارة الحالة كونها القطاع الفرعي لدعم 

، سي والجنسانيالفريق العامل الفرعي المعني بالعنف الجنو ؛ الدولية ومنظمة الصحة العالمية ، برئاسة الهيئة الطبيةعيةواالجتما
وصندوق األمم المتحدة للسكان؛ واألهم من ذلك، الفريق العامل السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  المفوضية ترأسهالذي 

مجموعة الهدف من ان . واليونيسيفالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ترأسه المعني بقطاع حماية الطفل، الذي
هو تعزيز وتوحيد التدخالت الطارئة لحماية الطفل للبنين والبنات المتضررين من األزمة السورية العمل الفرعية لحماية الطفل 

أشكال عمل األطفال،  واسوأ، والمنفصلين عن ذويهم األطفال غير المصحوبينفي األردن، مع التركيز بشكل خاص على 
ستة مجاالت مواضيعية يتم التركيز مجموعة العمل اإلجتماعي  وقد حدد. المخالفين للقانون والعنف ضد األطفال واألطفال 

( تمويل 3، المؤسسات( جمع البيانات ونظم إدارة الحاالت المشتركة بين 2( تحسين التنسيق وتبادل المعلومات، 1عليها: 
( بناء قدرات الشركاء 6( دعم نشر إجراءات التشغيل القياسية، 5( دمج حماية الطفل في القطاعات األخرى، 4حماية الطفل، 

 ( تعميم وحماية حقوق الطفل.76في مجال حماية الطفل، و 

 

 

                                                      

 .""جخريطة وقائمة بجميع المنظمات المشاركة في أعمال الحماية كجزء من االستجابة السورية ، يرجى الرجوع إلى الملحق  للحصول على 20
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 21لخطة االستجابة األردنية مؤسسات. هيكل التنسيق المشترك بين ال3الشكل 

ه. أواًل، العديد من اإلنجازات الرئيسية في المجاالت المواضيعية المذكورة أعال عة العمل الفرعية لحماية الطفلمجمو لقد حققت 
الفريق العامل الفرعي المعني بحماية و  مجموعة العمل الفرعية لحماية الطفل، تعاونت كل من 2014و 2013ففي عامي 

بة إجراءات التشغيل الموحدة لحماية الطفل وإدارة حالة العنف المبني على لكتا الطفل من العنف القائم على النوع اإلجتماعي
الفريق العامل و  مجموعة العمل الفرعية لحماية الطفلالنوع اإلجتماعي، وأنشأ فريق عمل إلدارة الحاالت مكوًنا من أعضاء 

. وقادت فرقة العمل هذه المناقشة حول 2013في عام  الفرعي المعني بحماية الطفل من العنف القائم على النوع اإلجتماعي
اإلعداد المعايير واإلجراءات والنماذج التي تدخل بعد ذلك إجراءات العمل الموحدة المشتركة بين المؤسسات للوقاية من العنف 

غيلية المشتركة القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل في األردن )يشار إليها الحقًا في هذا التقرير باسم "اإلجراءات التش
. وتحدد اإلجراءات التشغيلية المشتركة بين المؤسسات أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة في العنف 22بين المؤسسات"(

، وقائمة الخدمات المتاحة، وتعريف معايير الخدمة، وتوفير ، ووضع آليات التنسيقالمبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل
ور المجتمع ضمن إدارة تفاعل مع الناجين من العنف القائم على النوع اإلجتماعي ومع األطفال، وتحديد دمبادئ توجيهية لل

ن لعاملة ضمت الحاالدارة اإلت الهامة لسالمؤسسات ا 6دول لج. ويظهر ا23، وتوفير نماذج موحدة، من بين أمور أخرى الحالة
 بها.لخاصة ز اکيرلتت امجاالاالستجابة لألزمة السورية و

 

 . مؤسسات إدارة الحاالت المشاركة في االستجابة السورية6الجدول 

 نشاطات إدارة الحالة المؤسسة
حماية الطفل بما في ذلك األطفال الناجين من العنف القائم على النوع  الهيئة الطبية الدولية

 االجتماعي؛ الصحة النفسية
 عن ذويهم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين لجنة اإلنقاذ الدولية
حماية الطفل بما في ذلك األطفال الناجين من العنف القائم على النوع  مؤسسة نهر األردن

 االجتماعي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
 الالجئين

حماية الطفل بما في ذلك األطفال الناجين من العنف القائم على النوع 
 االجتماعي

ذلك األطفال الناجين من العنف القائم على النوع  حماية الطفل بما في أرض اإلنسان
 االجتماعي

                                                      

 (2014)مجموعة عمل قطاع الحماية،  21
 (2013ة، أنقذوا األطفال، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، اليونيسيف، صندوق األمم المتحدة للسكان، المجلس الوطني لشؤون األسر 22
 )مرجع سابق(  23
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 حماية الطفل بما في ذلك األطفال المفصولين صندوق المعونة الوطنية

 

، بموجب مؤسساتإلجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين ال إكماالً ، للمؤسساتوقد تم تشكيل فرقة عمل موحدة تابعة 
لقيادة عملية تشاورية لتطوير إجراءات التشغيل القياسية لالستجابة الطارئة لألطفال غير  الطفل مجموعة العمل الفرعية لحماية

 المؤسساتتحدد إجراءات التشغيل القياسية هذه أدوار ومسؤوليات و . 2014-2013المصحوبين والمنفصلين في األردن من 
األمم المتحدة )المفوضية السامية لألمم المتحدة  مؤسساتلعدل( و الحكومية )قسم حماية االسرة، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة ا

، الهيئة الحاالت )لجنة اإلنقاذ الدوليةالوطنية والدولية إلدارة  المؤسسات، اليونيسيف، األونروا( وغيرها من لشؤون الالجئين
( فيما يتعلق بإجراءات العمل لرعاية معهد العناية بصحة األسرة / مؤسسة نور الحسين الطبية الدولية، مؤسسة نهر األردن، 

 24في األردن. ألزمة الالجئينكجزء من استجابة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وحماية 

ل مصلحة فضد أيدلقياسية لتحل التشغيراءات اجء مجموعة العمل الفرعية لحماية الطفل إعضادر أصك، ألذلی إباإلضافة 
د، لبالء انحاأفي جميع ل فعالة عمن إدارة لجاء نشاإعلی د ساعذي لر األم، ا2016 25مفي عاردن ألافي ن لالجئيل افاطلأل

 دة.لمتحم األما مؤسسات، و ليةدولامية ولحکر اغيت ماظلمن، واميةولحکر اغيت ماظلمن، وامةولحکن امء عضاوالتي تضم أ

ت خالدلتت امھسا، هعالأا ھلير إلمشال العمارق فمجموعة العمل الفرعية لحماية الطفل وا ھلتي حققتزات اإلنجان اعد بعيو
ز نظام إدارة المعلومات يزفي تعر کبيل بشکن المؤسسات کة بيرلمشتاالستجابة ن امزء کجمن قبل اليونيسيف مة وعدلما
ل الهيئة الطبية الدولية نظام حماية الطف.وتستخدم لجنة اإلنقاذ الدولية و ت لحاالدارة المعنية بإر المؤسسات اعبدم لمستخا

نترنت. ، وهو تطبيق قائم على اال plus / PRIMERالمدعوم من اليونيسيف، والذي تطور إلى منصة نظام إدارة المعلومات
عاماًل في  130حالة في النظام الذي يتم استخدامه من قبل أكثر من  3000، كان هناك أكثر من 2017وبحلول نهاية أبريل 

معهد العناية بصحة األسرة / مؤسسة مؤسسة نهر األردن و المتحدة لشؤون الالجئين و  لألمم األردن. وتستخدم المفوضية السامية
، والتي كانت في السابق للجنة التوجيه لفريقخالل االجتماعات الشهرية و . CPIMS/RAISالحالة  نظام إدارة  نور الحسين

ع مة باالجتماوعدلمل افطلاحماية ت خالدتت بلغن، آلاحتی وفرقة عمل إدارة الحالة، تم دمج بيانات كال الحالتين ومناقشتها. 
 26ن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.م 6,500ل و فط 30,000، يةورلساالستجابة ن امزء کج

 إدارة حالة حماية الطفل في األردن 3.3

وطنية ذات الصلة، وعلى ال مؤسساتقامت اليونيسف بدعم النظام الوطني إلدارة حاالت حماية الطفل من خالل العمل مع ال
وزارة التنمية االجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون األسرة، وإدارة حماية األسرة، فضاًل عن إدارة شرطة  وجه الخصوص

وعلى الرغم من أن مدى ودرجة التوحيد القياسي ألنشطة إدارة حاالت حماية الطفل في  حداث ومحاكم األحداث / األسرة.األ
بالتأكيد مع أزمة الالجئين السوريين، إال أن أشكال إدارة حاالت حماية الطفل كانت قائمة بالفعل قبل عام األردن قد ازدادت 

2011. 
                                                      

 (2017لليونيسف ، األردن ،  اإلقليمي)المكتب  24
 (2014،  ر المصحوبين والمنفصلين عن ذويھماألطفال غيعمل  فريق)  25
 (2017لليونيسف، األردن،  اإلقليمي)المكتب  26
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، هو الهيئة 2001عام  ملكيالذي تأسس بموجب مرسوم و المجلس الوطني لشؤون األسرة،  فإنعلى المستوى الوطني ،و 
إقامة  متعدد القطاعات من خاللتشاركي في األردن، وتعزيز نهج الجامعة المسؤولة عن تنسيق وتسهيل عمل حماية األسرة 

االجتماعية،  باإلضافة إلى ذلك، تقوم وزارة التنميةو . 27المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكوميةشراكات قوية بين الحكومة و 
تخدم األخصائيين االجتماعيين الذين سياسة للعمل االجتماعي وحماية الطفل، بتنفيذ إدارة الحاالت، التي تسباعتبارها قيادة 

أو غير ذلك من مراكز الخدمة االجتماعية، بما في ذلك مكاتبها في جميع أنحاء البالد  قسم حماية االسرةيعملون إما داخل 
ل رعاية عاية البديلة، مث، التي تدعم الر وتضم وزارة التنمية االجتماعية وحدة الدمج العائليوداخل المالجئ. وعالوة على ذلك، 

ال تعتبر الرعاية البديلة رسميا جزءا من خدمات االستجابة لحاالت اإلدارة في األردن، على الرغم و . 28لألطفال المحتاجين التبني
من أن عمل وحدة الدمج العائلي في هذا المجال يمثل مساهمة مهمة في المشهد األوسع إلدارة الحاالت، خاصة بالنسبة 

، هي أحد أصحاب المصلحة ، تحت إشراف مديرية األمن العاموة على ذلك، فإن إدارة حماية األسرةللخدمات القانونية. وعال
تقوم إدارة كما و للعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد األطفال، بما في ذلك العنف الجنساني.  في مسائل الرئيسيين

 29تتعامل مع حاالت العنف األسري واالعتداء الجنسي. حماية األسرة بتنفيذ إدارة الحاالت من خالل موقعها كجهة متخصصة

لحماية الطفل، صادق األردن على اتفاقية حقوق الطفل في األمم المتحدة ويحدد سن الزواج  اإلطار القانونيمن حيث و 
سنة  17و 15بين سنة. ومع ذلك، يمكن أن يوافق قضاة المحاكم الشرعية على حاالت زواج استثنائية تتراوح  18القانوني بـ 

باإلضافة إلى ذلك، عززت بعض الوثائق الوطنية التي تم إصدارها مؤخرًا من قوة قطاع و . في حاالت معينة تم ذكرها آنفاً 
تم تحديثه  و، 2006رة من العنف )تم إصداره عام حماية الطفل في البالد. وتجدر اإلشارة إلى أن اإلطار الوطني لحماية األس

ًعا مختلفة من العنف )البدني والعاطفي والنفسي والجنسي واالجتماعي االقتصادي( ويوضح أدوار ( يحدد أنوا 2016في عام 
. كما ويعتبر اإلطار الوطني لحماية األسرة ومعالجتها العنف األسري لحاالت ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة في االستجابة 

. ويضع قانون 30ويعمل كنقطة مرجعية في حماية األسرةأحد األسس في األردن في تقديم الخدمات والحماية من العنف 
، بدائل لالحتجاز والتسريب تعطي األولوية للنهج التأهيلي بداًل من العقابي لألطفال 2015، الذي اعتمد في عام األحداث

ل محاولة إلنشاء أو  2018في أوائل عام  النظام الوطني لتتبع العنف األسري . وأخيرًا، يمثل بدء تطبيق 31المخالفون للقانون 
والمركز الوطني لشؤون االسرة وقسم حماية االسرة  وزارة التنمية االجتماعيةتقوم و . للحاالتقاعدة بيانات ونظام تتبع متناسق 

ووزارة الصحة حالًيا بتجريب النظام في مواقع مختارة وبيانات المدخالت حول تحديد الحاالت واإلحالة ووزارة التربية والتعليم 
 CPIMSيستخدم برنامج قاعدة البيانات منصة و على شبكة اإلنترنت.  نظام إدارة المعلوماتفي  واالفصاح عنهاابعة والمت

plus / PRIMERO  الرائدة. مؤسسةبدور الالمركز الوطني لشؤون االسرة ، مع قيام 

 التحديات والفرص 4.3

                                                      

 (2014)المجلس الوطني لشؤون األسرة،  27
 (ال تاريخ محدد )المملكة األردنية الھاشمية، 28
 (ال تاريخ محدد )مديرية االمن العام، 29
 (2016، )المجلس الوطني لشؤون األسرة 30
 (2014لدولية ، )منظمة العمل ا 31



34 | P a g e  

 

في األردن بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة ووجود آليات  في حين يتمتع قطاع حماية األطفال الالجئين السوريين لالستجابة
التنسيق، مما يؤدي إلى زيادة مستويات التكامل والمواءمة داخل النظم الوطنية إلدارة حاالت حماية الطفل، فإن مجموعة من 

ال المعرضين للخطر. أواًل، التحديات ما زالت تعوق هذا القطاع من حيث اإلدراك الكامل إلدارة الحاالت الفعالة والكفؤة لألطف
 إدارة الحاالت للحفاظ على الي حاجة الحكومة االردنيةسيتطلب تناقص مستويات التمويل الدولي لالستجابة السورية مزيًدا من 

؛ ومع ذلك، تواجه وزارة التنمية االجتماعية بالفعل قيودًا على الموارد، من حيث التمويل مستويات التغطية والنظم الحالية
لمخصص والموارد البشرية. وعالوة على ذلك، فإن اآلالف من الحاالت المفتوحة ال تزال مع وزارة التنمية االجتماعية وقسم ا

حماية االسرة، والتي تبقى مفتوحة بسبب نقص القدرة على التوظيف لمتابعة هذه الحاالت وعدم وجود إشراف فني لتمكين 
الل عاماًل من الحاالت إلى قسم حماية االسرة، من خ 30سسة نهر األردن وإحالة الحاالت. استأجرت مؤ  من اغالقالعاملين 

حالة على مدار  10000، حيث أغلق بنجاح لعدد الكبير من الحاالت المفتوحة، لمعالجة امشروع مدعوم من قبل اليونيسف
ظيف أي من العاملين في هذه الحالة ، لم يكن قسم حماية االسرة قادًرا على تو (. ومع ذلك2017-2014الث سنوات )فترة الث

لمواصلة العمل، بسبب نقص التمويل. وظهرت التقارير اإللزامية، التي تلزم مقدمي الخدمات بشكل قانوني لإلبالغ عن أنواع 
إدارة الحاالت والدولة، مع اعتقاد  مؤسساتإلى الشرطة، كنقطة خالف بين بعض  32معينة من إساءة معاملة األطفال

 أفضل مصلحة لكل حالة.كبأن اإلبالغ اإللزامي قد ال يكون المؤسسات 

، فإن إدارة حالة حماية الطفل تمر بمرحلة حاسمة من حيث التخطيط للمستقبل، مع مراعاة االنخفاضات في التمويل وعموما
استجاب نظام إدارة الحاالت  لألزمة السورية واالنتقال من االستجابة اإلنسانية إلى التنمية التي تركز على التنمية. وحتى اآلن،

بشكل فعال للعديد من األطفال السوريين واألردنيين المعرضين للخطر وأسرهم، رغم أن المجموعتين تخضعان لمجموعة متنامية 
في المائة من جميع  51من المخاطر واحتياجات الحماية، مما يستلزم استجابات مستدامة أو حتى موسعة للحماية. وبما أن 

هناك حاجة إلى موارد كبيرة لضمان استمرار األطفال فإن السوريين في األردن هم أطفال دون سن الثامنة عشرة،  الالجئين
السوريين في التعليم، واالستمتاع ببيئات معيشية آمنة، وتلبية جميع االحتياجات األساسية األخرى. ومع ذلك، يجب أن تحقق 

كيفية التقليل من مخاطر الحماية التي يواجهها األطفال السوريون واألردنيون خدمات إدارة حاالت حماية الطفل التوازن في 
والتعامل معها في ظل انخفاض مستويات التمويل، والقيود المتعلقة بالموظفين، واالحتياجات الدائمة التطور لألطفال الضعفاء 

 داخل المجموعتين.

 النتائج. 4

 . المالءمة والكفاية4.1

الءمة والكفاية، قيمت الدراسة مدى مالءمة االستجابة بالنظر إلى مدى استجابة إدارة حماية الطفل بين وبموجب معايير الم
المؤسسات لمعالجة احتياجات وأولويات حماية األطفال السوريين الالجئين وطالبي اللجوء بطريقة متسقة. كما يستكشف التقييم 

 م تكييفها مع السياق المتطور واحتياجات األطفال الضعفاء.ما إذا كانت استجابة إدارة حالة حماية الطفل قد ت

                                                      

واإلتصال الجنسي غير  ةوالنفسي ةالعاطفيواالساءى  تشمل أنواع اإلساءات المشمولة باإلبالغ اإللزامي اإلساءات الجسدية والجنسية واإلھمال   32

 القانوني.

 هل إجراءات العمل الموحدة بشأن حماية الطفل ذات صلة وكافية لتقديم خدمات إدارة الحالة؟
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 مدى كفاية إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات 4.1.1

اية الطفل والتصدي إن إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات للوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي وحم
والمشار إليها فيما يلي باسم إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات، تحدد المبادئ واإلجراءات ، لها في األردن

واألدوار والمسؤوليات التوجيهية في مجال الوقاية واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل. وقد تم تطوير 
األمم  مؤسساتالمؤسسات من خالل عملية تشاورية مع الشركاء الحكوميين األردنيين و إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين 

المتحدة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الوطني والدولي العاملة في مجال العنف القائم على النوع اإلجتماعي والقطاعات 
بين المؤسسات هذه من الحاجة إلى تبسيط استجابة الرئيسية األخرى. وفي حين نشات إجراءات التشغيل القياسية المشتركة 

إدارة الحالة في ضوء أزمة الالجئين السوريين، فإنها تدمج أفضل الممارسات الوطنية والدولية وتشكل وثيقة توجيهية إلدارة 
منذ و متاًحا.  ولكن تتضمن معلومات عن الخدمات لالجئين اآلخرين أو السكان المضيفين حيثما كان ذلكت في األردن، الحاال

والمؤسسات لضمان تحديثها وتعكس الممارسات  إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسساتاعتمادها المبدئي، تم تنقيح 
 في هذا المجال. المنفذة

سية إجراءات التشغيل القياالذين تمت مقابلتهم، ساد اإلجماع العام على أن مقدمي المعلومات الرئيسيين من بين جميع و 
من مقدمي المعلومات الرئيسيين كما ذكر و مفيدة وتوفر الدعم المناسب لتنفيذ إدارة الحاالت. المشتركة بين المؤسسات 

ساعدت على إيجاد فهم جديد إلدارة الحاالت، إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات الحكومية أن  المؤسسات
عالوة على ذلك، يقّيم و شمولية، ودمج وتوفير روابط لمجموعة من الخدمات المختلفة.  والذي يتم تناوله اآلن من زاوية أكثر

بشكل خاص التعريف الواضح لألدوار والمسؤوليات المنعكسة في إجراءات التشغيل القياسية، مما مقدمو المعلومات الرئيسيين 
طوة ضمن العملية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة يؤدي إلى مزيد من الوضوح حول الجهة المسؤولة والممثل المسؤول عن أي خ

تم تقييم إجراءات التشغيل القياسية باعتبارها مالئمة، ألنها تعكس معايير ضمان الجودة إلدارة الحاالت في و المساءلة. كما 
تساعد وحيث فة، األردن. في ضوء تعدد الجهات الفاعلة الوطنية والدولية التي تقدم إدارة الحاالت إلى مجموعات سكانية مختل

 إدارة الحاالت. مؤسساتهذه المعايير على ضمان حصول الجميع على نفس نوعية الخدمة من 

مقدمي المعلومات ، يعتقد بعض إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسساتبشكل عام عن  ون راض هفي حين أنه
نموذًجا مختلًفا،  18يوجد حالًيا و مرفقة بإجراءات العمل الموحدة. أن هناك مجااًل إضافًيا لتعزيز وتبسيط النماذج ال الرئيسيين

إجراءات التشغيل القياسية المشتركة أن مقدمي المعلومات الرئيسيين عالوة على ذلك، يذكر بعض و أحياًنا أسئلة متكررة. تطرح 

هل كانت المعايير/المؤشرات الخاصة بقياس نتائج وآثار االستجابة لحماية الطفل ذات عالقة بتناول مسائل 
 الحاجات واالولويات الخاصة باالطفال السوريين الالجئين السوريين واالطفال من ملتمسي اللجوء

 

هل تم تعديل استجابة إدارة الحالة مع األخذ في اإلعتبار تطور السياق واالنتقال من االستجابة الطارئة إلى 
  الصمود؟
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مقدمو ي طيعوف المثلى. وال تكون محددة بما يكفي للسياقات التي تكون فيها الظروف أقل من الظر  بين المؤسسات
لتي ت الحاالا يمكن ان تعتمد علىال إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات أن علی  المعلومات الرئيسيين امثلة

التي تعتمد بشكل كبير على مسارات اإلحالة، يتم ترك مديري و مع عملية إدارة الحالة بأكملها و . مزودو الخدمات اھفيد جوال ي
ذكر مدير الحالة  فقد على سبيل المثال، للعمل في معظم الحاالت المقيدة، دون توجيه بشأن حلول بديلة أو خيارات الحاالت

 الذي تمت مقابلته في معان ما يلي:

"تعتبر إجراءات التشغيل القياسية دلياًل جيًدا لعملية إدارة الحالة. إن نظام اإلحالة، كما هو مذكور في إجراءات التشغيل 
ياسية، يثبت أنه يمثل تحديًا في معان، وذلك بسبب االفتقار إلى مقدمي الخدمات. هناك طلب كبير على الخدمات )خاصة الق

 من الخدمات لتلبية احتياجاتهم". من السوريين(، مع تقديم القليل

إجراءات ة والدولية إدارة الحاالت الوطني مؤسساتفي مقدمي المعلومات الرئيسيين عالوة على ذلك، ذكر عدد قليل من و 
تركز في المقام األول على توفير التوجيه بشأن العمليات واإلجراءات التي يجب  التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات

مقدمو المعلومات  ويبين، ال تغطي بشكل كاٍف مكون العمل االجتماعي إلدارة الحاالت. اعها في إدارة الحاالت، ومع ذلكاتب
، ولكنها تتضمن أيًضا عماًل استشارًيا وعماًل اجتماعًيا للحالةإدارة الحالة تتكون من أكثر من مجرد تسجيل وإحالة أن  الرئيسيين

من خالل جلسات فردية وجلسات جماعية، على سبيل المثال. إن عنصر العمل االجتماعي هذا ال ينعكس حاليًا بشكل كاٍف 
إدارة الحاالت بإدراك  مؤسسات، والتي قد تؤدي أيًضا إلى قيام بعض لمؤسساتإجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين افي 

 المقام األول كعملية يجب إكمالها.إدارة الحاالت في 

 

 . مالءمة الخدمات4.1.2

تعتبر كافية إلى حد كبير، مع وجود مجال  مؤسساتكما هو موضح أعاله، فإن إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين ال
أيضًا تقييم  المؤسساتمن جميع مقدمي المعلومات الرئيسيين ُطلب من قد . و المجاالتمن التعزيز والتوضيح في بعض لمزيد 

التي أدت أيضًا إلى توفير الخدمات ذات الصلة لألطفال  إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسساتمدى تنفيذ 
، دون أن إدارة الحالة في حد ذاتهافيدون من إدارة الحاالت عما إذا كانوا يعتقالمعرضين للخطر في األردن. وبالمثل، سئل المست

إدارة الحاالت إلى حد كبير  مؤسساتإلى جانب الخدمات التي قد يشار إليها، ذات صلة بهم. وتتوافق الردود الواردة من ممثل 
 مع التقييم الذي قدمه المستفيدون في نفس الموقع.

ياء األمور/ مقدمي الرعاية من المستفيدين من إدارة الحاالت في المخيمات أن الخدمات المقدمة لهم أفاد األطفال وأولوقد 
دروس  لمث، بها مهطبريو محالته ريدم مله حهارلتي يقتا ةطلألنش متقيي ميدبتق لفاطألا مويقومالئمة وتفي باحتياجاتهم. 

 ملتي تنضا المراكزفي  مةدلمقا ةطألنشالى إباإلضافة ،  ملمخيافي  ىرألخالفاعلة ت الجهاا تقدمهالتي ا موسرلأو ا ياضةرلا
، إلى ، بما في ذلك تقديم المشورةكما يذكر الوالدان ومقدمو الرعاية أهمية خدمات إدارة الحاالت المباشرةلحالة. إدارة اليها إ

 .جانب اإلحاالت إلى الخدمات األخرى التي قد يحتاجونها باعتبارها ذات صلة وثيقة ومفيدة

في المجتمعات المضيفة التي تتم و االستجابات حول أهمية الخدمات فيما يتعلق بالموقع.  دمجفي المجتمعات المضيفة، يتم و 
، تشير في الغالب إلى الخدمات واألنشطة التي يتم تقديمها في المراكز والتي يتم دمج إدارة في المنطقة الشماليةزيارتها 
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، والمسرح لألطفال الذين يعانون الحاسوببيل المثال خدمات دعم التعلم، ودروس مهارات الحاالت فيها، بما في ذلك على س
من العنف والمعرضين لسوء المعاملة. وعموما، بدا أن األطفال أقل وعيا بمكون إدارة الحاالت، مقارنة باألطفال في مخيمات 

ي الخدمات األكثر صلة التي تم تلقيها حتى اآلن. الالجئين. وبالمثل، يتفق آباء الحالة على أن األنشطة في المراكز ه
عن أن إدارة الحاالت يمكن أن تكون أكثر صلة بموقفهم إذا كانت ستربطهم بالمساعدة  فجميعهم يعبرون باإلضافة إلى ذلك، و 

 المالية.

لية لألطفال الالجئين، على أن الخدمات المقدمة تستجيب لالحتياجات الحا منطقة الشماليوافق موظفو الخطوط األمامية في و 
مقدمي على سبيل المثال، يوضح أحد و . والمراجعات من المستفيدين الراجعةولكن أيضا األطفال األردنيين، كما تدعمها التغذية 

من مؤسسة نهر األردن أن عمليات المراجعة والتقييم الداخلية والخارجية تتم على أساس منتظم لتقييم ما المعلومات الرئيسيين 
كانت الخدمات التي تقدمها مؤسسة نهر األردن تفي باحتياجات األطفال، وكيفية تطويرها بشكل أكبر. ومع ذلك، ما هو  إذا

مفقود في هذه المرحلة، وفقا ألغلبية موظفي الخطوط األمامية وأولياء األمور، هو حل طويل األجل لمعالجة الوضع 
على سبيل المثال، و ، مثل عمل األطفال. ان إلى مخاوف تتعلق بالحمايةألحياالقتصادي للعائالت، مما يؤدي في كثير من ا

دات االجتماعيين في وزارة التنمية االجتماعية في إربد أنه بالنسبة للحاالت األردنية التي تحتاج إلى مساع الموظفينذكر أحد 
المعونة التي ين غير مؤهلين لالستفادة من ، ومع ذلك، فإن الالجئصندوق المعونة الوطنية ، يمكن إحالتها الىنقدية أو عينية

إدارة  مؤسساتعادة خيار اإلحالة للحصول على مساعدة نقدية. وبينما تشير  يقدمها هذا الصندوق. وبالتالي، فليس لدى الوزارة
حدة السامية من مفوضية األمم المت ،، على سبيل المثالربط بضع حاالت بالمساعدة الماليةالحاالت الدولية إلى قدرتها على 

الدولية، فإن المساعدة تقدم عادة على أساس قصير األجل، ولكنها ال تتناول سوى الصعوبات  "كير" لشؤون الالجئين أو منظمة
 المالية التي تواجهها األسر فقط.

م تكن إدارة ، لهذه المرحلةفي ، يكشف األطفال الالجئون وأولياء األمور في الجنوب أنه حتى المناطق الشمالية وعلى عكس
المشاركون في مجموعة التركيز أن  ويبينالحاالت ذات صلة في تلبية احتياجاتهم وتوفيرها أو ربطها بالخدمات الضرورية. 

عملية إدارة الحاالت لم تساعدهم في تلبية احتياجاتهم األساسية من حيث الغذاء والحفاضات والمالبس، كما أنها لم تسهل 
 يقدمون رح مدير الحالة الذي تمت مقابلته في الجنوب أن هناك نقص في مقدمي الخدمات الذين يشو التعليم.  على الحصول

، فإن إحاالت الالجئين إلى التعليم والخدمات الصحية تتعرض لمزيد من العوائق بسبب تياجات الالجئين. وعالوة على ذلكاح
تقديم الخدمات ذات على مؤسسة إدارة الحاالت من الصعب عدم وجود وثائق ذات صلة للكثير من الالجئين، مما يجعل 

 الصلة لغالبية الحاالت.

 . التكيف مع السياق المتجدد4.1.3

حاجة لتكييف استجابة حالة حماية ظهرت مع االنتقال من استجابة إنسانية إلى استجابة تركز على التنمية لألزمة السورية ، 
استجابة إدارة الحالة أكثر  تالالجئين، ولكن أيًضا األطفال األردنيين ، وجعلالطفل مع االحتياجات المتغيرة باستمرار لألطفال 

المشاركين في استجابة الالجئين على أن هناك تكيًفا مع مقدمو المعلومات الرئيسيين قابلية لإلدامة على المدى الطويل. ويتفق 
 ، بينما ال يزال هناك مجال لمزيد من العمل.المتجددالسياق 
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إلى أن إدارة حالة حماية الطفل أجريت في البداية بشكل كبير على أساس مقدمي المعلومات الرئيسيين يد من ويشير العد
، اء والصرف الصحي وغيرها. ومع ذلكالعالج وضمان توفير االحتياجات األساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والمالبس والم

لى استجابة أكثر تنموية، اعُتمدت إدارة الحاالت في السياق المتطور ومع تطور استجابة أزمة الالجئين من حالة طوارئ إ
من المتوقع أن يظل فوتتجاوز توفير االحتياجات األساسية. ومع عدم وجود نهاية تلوح في األفق بالنسبة لألزمة في سوريا، 

الحالة نحو استجابة أكثر تنموية من معظم الالجئين في المخيمات والمجتمعات المضيفة لبعض الوقت، وبالتالي، انتقلت إدارة 
ومن خالل دمج الالجئين داخل المجتمعات  للمهارات ودورات بناء القدرات،خالل ربط الحاالت بشكل متزايد بالدورات التدريبية 

رة المضيفة، على سبيل المثال، من خالل األنشطة داخل المراكز المجتمعية والصديقة للطفل، مثل مركز الملكة رانيا لألس
 ."مكاني"، ومراكز ، الذي تديره مؤسسة نهر األردنوالطفل( في عمان

إلى أنه مع وضع أكثر استقراًرا لألزمة، تم بذل المزيد من الجهود في مقدمو المعلومات الرئيسيين عالوة على ذلك، يشير و 
 اسية المشتركة بين المؤسساتإجراءات التشغيل القيمن خالل تبني  -من بين أمور أخرى  -هيكلة توفير إدارة الحاالت 

هناك المزيد من المشاركة في في عملية إدارة الحالة و حيث يمكن تقديم خدمات أكثر وأفضل للحاالت.  -ومسارات اإلحالة 
عالوة على ذلك، فإن تقييم الحالة، ووضع خطة للحالة، و . الحالةفي خطة  الحالةبشكل أفضل رغبات واهتمام  وتنعكسبرمتها 

 أكثر تنظيما. يصبح الحالة، واإلحالة والمتابعة، وإغالق لهاخدمات وتوفير ال

بأن إدارة الحاالت تحتاج إلى مزيد من التطور لمعالجة األسباب الكامنة وراء مقدمو المعلومات الرئيسيين ومع ذلك، يقر 
في كثير من األحيان، و ق الطفل. المتعلقة بالحماية، بل إنها تساعد في نهاية المطاف على منع إساءة استخدام حقو  المخاوف

تعد الصعوبات المالية السبب األساسي للمشكلة وقد تدفع األسرة إلى تبني بعض استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل عمالة 
أمام مجموعة كاملة من المخاوف األخرى المتعلقة بحماية الطفل. وبوجود هذه  مما يتيح فرصةاألطفال أو الزواج المبكر، 

ذات صلة متزايدة باألطفال األردنيين وغير األردنيين على السواء، فإن استجابة والتي هي المتعلقة بحماية الطفل  المخاوف
إدارة حالة حماية الطفل تحتاج إلى مزيد من التكيف لتلبية االحتياجات المتطورة بشكل دائم لجميع األطفال الضعفاء الذين 

رة الحاالت بحد ذاتها تدخاًل مناسبًا لمعالجة األسباب الكامنة وراء الشواغل المتعلقة قد ال تكون إدا وحيثيعيشون في األردن. 
بالحماية، فإن قدرتها على ربط القضايا بحماية األطفال و/ أو أنشطة وبرامج الحماية االجتماعية قد تضعها في مركز 

 االستجابة المتكاملة.

 . مالءمة المؤشرات4.1.4

االستجابة جزئيا في مؤشرات إدارة حاالت حماية الطفل التي أفادت بها المنظمات غير الحكومية كما انعكست التغيرات في 
إلى  2015، على أساس اتفاقيات الشراكة من )مؤسسة نهر األردن،لجنة اإلنقاذ الدولية، الهيئة الطبية الدولية (الوطنية والدولية 

إلى  مقسميناألطفال الذين يتلقون إدارة الحاالت ) بعدد خاص اتطوال هذه السنو في حين كان المؤشر الرئيسي و . 2017 33
، على سبيل المثال، كان على الشركاء أيًضا اإلبالغ عن 2016في عام ففئات، مثل النوع والموقع ونوع االهتمام بالحماية(؛ 

                                                      

ال وكجزء من ھذا التقييم.  17-2015للسنوات  الھيئة الطبية الدولية بمؤسسة نھر األردن ولجنة اإلنقاذ الدولية وتقديم اتفاقيات الشراكة الخاصة  تم 33

كما ھو منصوص عليه في  وأثرھامؤشرات النتائج  التركيز علىمخرجات ، ولھذا السبب لم يتمكن التحليل من التحتوي االتفاقيات إال على مؤشرات 

 السؤال البحثي التوجيھي.
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شملت إحدى اتفاقات الشراكة وضع تدريجي على تسلم أنشطتهم في المستقبل. كما  األنشطة المتعلقة ببناء القدرة المحلية بشكل
 إلى نهج طويل األجل إلدارة الحاالت مدعومًا بقدرات وطنية إلى حد كبير. ملمحةاستراتيجية خروج ، 

 التي إستثمرت -لجنة اإلنقاذ الدولية على سبيل المثالمثل –فمع شركاء مختلفين يركزون على مجاالت مختلفة إلدارة الحاالت 
والذين  –ومؤسسة نهر األردن -دارة الحاالت الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهمبشكل كبير في توفير إ

تختلف  -مؤسساتيلعبون دوًرا رئيسًيا في تطوير وتوفير التدريب على إدارة الحالة و إجراءات العمل الموحدة المشتركة بين ال
والسنوات، كان المؤشر الرئيسي لتوفير إدارة الحاالت هو عدد عبر المؤشر و المؤشرات بشكل طبيعي لكل شريك. ومع ذلك، 

وعدد  التي تم تقديمهااألطفال الذين يتلقون إدارة الحاالت، وبالنسبة لعنصر بناء القدرات، وعدد الدورات التدريبية/ حلقات العمل 
جودة إدارة الحاالت، على سبيل  الحضور. وهنا، تجدر اإلشارة إلى أن قلة فقط من اتفاقات الشراكة تضمنت مؤشرات حول

التي يتعين على المستفيدين استكمالها. وكما هو موضح في الشكل  عن الخدمات المثال، يتم قياسها من خالل مسوحات الرضا
تعكس أهدافًا  -تي تم فحصها من المؤشرات ال 80من  70في المائة، أو  87 -أدناه، فإن الغالبية العظمى من المؤشرات  4

 مثل عدد األطفال الذين يتم الوصول إليهم، أو عدد مدراء الحاالت المدربين. ،كمية

 
 17-2015، الكمية مقابل النوعيةالمؤشرات  مشاركة. 4الشكل 

، وغالبًا ما يكون من الصعب تحديد وقياس المؤشرات النوعية ؛ إلبالغ عن مقياس كمي أكثر وضوحاً من الطبيعي أن يكون او 
ستمر لمؤشرات الجودة أمر حيوي، خاصة بالنسبة للتدخل الكثيف للموارد البشرية، مثل إدارة الحاالت، غير أن التقييم الم

لضمان حصول المستخدم النهائي، أي األطفال الضعفاء وأسرهم، على خدمات مالئمة وذات جودة عالية. عالوة على ذلك، 
ر في استجابة إدارة حالة حماية الطفل على مدى السنوات وهو عنصر أساسي آخ -من أجل بناء القدرات والدورات التدريبية 

يمكن للمؤشرات النوعية أن تلعب دورًا حاسمًا في إلقاء الضوء على مدى فائدة الدورات التدريبية وتأثير التعلم مع  -الماضية 
 المشاركين.
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موارد المحدودة المخصصة على وجه وينعكس هذا النقص في مؤشرات الجودة والتركيز على المؤشرات التشغيلية أيضا في ال
التحديد في الميزانية لرصد وتقييم أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل. وعلى الرغم من أن هذه األنشطة قد تكون قد تم تمويلها 

 دبذل الجهو ، فإن عدم وجود بند محدد قد يشير أيًضا إلى عدم كفاية ، على سبيل المثالمن خالل ميزانية العمليات العادية
فعالية العمليات ب الخاص 4.4.2لرصد وتقييم جودة االستجابة بشكل مناسب، كما هو موضح بالتفصيل في القسم الفرعي 

 من بين أمور أخرى.كالرصد والتقييم،، المختلفة

 

 

 

 

 

       

 . ملخص4.1.5

 ،على سبيل المثال ،من خالل تبسيط  ومع ذلك، هناك مجال لزيادة تعزيز إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات
النماذج المصاحبة وبجعل إجراءات التشغيل القياسية أكثر تحديًدا للسياقات التي تسود فيها الظروف األقل مالءمة. ويالحظ 
بعض مقدمو المعلومات الرئيسيين أيضا أن إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات تركز في المقام األول على 

، ومع ذلك، ال تغطي بشكل كاٍف عنصر العمل ينبغي اتباعها في إدارة الحاالت قديم التوجيه بشأن العمليات واإلجراءات التيت
االجتماعي في إدارة الحاالت. وقد يؤدي هذا أيًضا إلى قيام بعض مؤسسات إدارة الحاالت في المقام األول بإدراك إدارة 

 الحاالت كعملية يجب إكمالها.

 مالءمة مختلطة من حيث  نتائج
في المقام األول  تقودها، الخدمات

أفاد األطفال وأولياء األمور / مقدمي الرعاية في المخيمات أن الخدمات ذات صلة وكافية، ال سيما وقد االختالفات في الموقع. 
اآلباء في المجتمعات ر كما يشعقيمة عالية.  ذوالدعم من مدير الحالة في تسهيل اإلحاالت وأن  ،األنشطة في المراكز

يذكرون الحاجة إلى  فجميعهمالمضيفة في الشمال بأن خدمات إدارة الحالة واألنشطة في المراكز ذات صلة، ومع ذلك، 
أفاد أولياء األمور في الجنوب بأن إدارة الحاالت ليست ذات صلة بهم في الوقت الحالي، ألنها ال وقد المساعدة المالية. 

 ذات الصلة بالالجئين، مع بقاء االحتياجات األساسية غير مكشوفة إلى حد كبير. تربطهم بالخدمات

  في بداية األزمة، تمت إدارة الحالة بشكل أكبر على أساس العالج وتوفير ف. للسياق المتطور لإلستجابةتكيف كان هناك
درات والمهارات وسبل العيش. ومع استقرار االحتياجات األساسية، وبعد ذلك تطورت إلى استجابة إنمائية، تعمل على بناء الق

الوضع في األزمة، أصبحت إدارة الحاالت أكثر تنظيمًا، كما تم تقديم خدمات أفضل بشكل عام، مع مزيد من المشاركة في 
 والعمليات المنظمة بوضوح. الحالة
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  تطور للتصدي أو لعب دور في ربط بأن إدارة الحاالت تحتاج إلى مزيد من المقدمو المعلومات الرئيسيين ومع ذلك، يقر
الحاالت المعنية بالتدخالت التي تعالج األسباب الكامنة وراء مخاوف الحماية، بل إنها تساعد في النهاية على منع انتهاكات 

اطر غالبًا ما تكون الصعوبات المالية هي السبب الجذري للمشكلة وقد تدفع األسرة إلى استراتيجيات إدارة المخو حقوق الطفل. 
 مثل عمالة األطفال والزواج المبكر.

  السنوات، كان المؤشر الرئيسي لتوفير إدارة الحاالت  عبرالشركاء و  من خاللتغيرت مؤشرات التقارير على مر السنين، ولكن
مة وعدد العمل المقد وورشاتعنصر بناء القدرات، وعدد الدورات التدريبية / و ، عدد األطفال الذين يتلقون إدارة الحاالتهو 

الحاضرين. ومن الجدير بالذكر أن قلة قليلة فقط من اتفاقيات الشراكة تضمنت مؤشرات حول جودة إدارة الحاالت، على سبيل 
 التي سيتم إكمالها من قبل المستفيدين. عن الخدمات المثال، يتم قياسها من خالل مسوحات الرضا

 

 

 

 

 التنسيق والترابط . 4.2

  إجراءات التشغيل القياسية ، تستكشف الدراسة مدى اتساق استجابة إدارة حالة حماية الطفل مع الترابطالتنسيق و في إطار جانب
إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين و  ،على النوع اإلجتماعيبشأن حماية الطفل والعنف القائم  المشتركة بين المؤسسات

، وكذلك كمبادئ توجيهية لهم ذويهم وتحديد أفضل المصالحبشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن  المؤسسات
الحصول على ومعايير عالمية محددة في األردن بشأن إدارة الحاالت. كما يبحث هذا القسم العوامل التي سهلت وعرقلت 

 استجابة متسقة.

 

 

 

 

 

 إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسساتب. اإللتزام 4.2.1

وحماية الطفل في  النوع اإلجتماعيللوقاية من العنف القائم على التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات  إجراءاتتشكل 
(، باإلضافة إلى إجراءات التشغيل الموحدة لالستجابة الطارئة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين في األردن 2014األردن )

(، الوثائق التوجيهية لتقديم 2016مصلحة لألطفال الالجئين في األردن ) تحديد أفضلل( وإجراءات التشغيل الموحدة 2015)

 كيف تم تحقيق االتساق و/ أو ما هو سبب عدم االتساق
 

ستجابة متسقة مع مختلف إجراءات العمل الموحدة بشأن حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي هل كانت اال
 واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتقرير المصلحة الفضلى؟
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إدارة الحاالت لألطفال الضعفاء في األردن، مع ضمان أن جميع اإلجراءات والقرارات المتخذة بشأن الطفل تحترم المصالح 
 الفضلى للطفل.

 البالدين الوطني ودون الوطني في جميع أنحاء يدرك جميع مقدمو المعلومات الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم على الصعيد
إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين  لتفعي مدى نفإ، ذلك مع؛ وإجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات

لحكومة إدارة الحاالت الرائدة في ا مؤسساتتشير و . اءاترإلجا هذله ستختلفلحالة إدارة ا ستجابةا إستمرار ومدى المؤسسات
والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تقدم إدارة الحالة إلى أنها  - وزارة التنمية اإلجتماعيةأي قسم حماية االسرة و  -

 ويوضحإلى أقصى حد ممكن.  المؤسساتاإلجراءات التشغيلية المشتركة بين  علىاعتمدت رد فعل إدارة الحاالت الخاصة بها 
في المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية أن العمليات المنصوص عليها في إجراءات التشغيل رئيسيين مقدمو المعلومات ال

األفضل وتنفيذ أفضل مصلحة كما  الفائدة، وإجراء تقييمات ت إدارة الحاالت المباشرة للحالةالقياسية، بما في ذلك توفير خدما
، من بين قدمي الخدمات والمتابعات الالحقةملإلحاالت إلى خدمات أخرى هو منصوص عليه في إجراءات التشغيل القياسية، وا

حالة  رةأمور أخرى. وبالمثل، أبلغ مقدمو المعلومات الرئيسيين من قسم حماية االسرة ووزارة التنمية االجتماعية أن استجابة إدا
المعلومات  مقدميتم تدريب لقد . مؤسساتالحماية الطفل الخاصة بهم تتماشى مع إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين 

 المؤسساتالذين تمت مقابلتهم على المستويين الوطني ودون الوطني على إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين  الرئيسيين
ة االسرة . كما يتم تنفيذ اإلحاالت، إلى حد كبير مع اإلحاالت بين قسم حماييةوهم على دراية بأدوارهم ومسؤولياتهم في العمل

مذكرات التفاهم. ب يتم اإلسترشادفي كثير من األحيان و ووزارة التنمية االجتماعية، ولكن أيضا اإلحاالت إلى وزارات أخرى، 
ودولية أخرى وتندرج  طنيةإدارة حاالت و  مؤسساتباإلضافة إلى ذلك، تتلقى إدارة حماية األسرة حاالت تم تحديدها من قبل و 

فيما يلي، و تلقى وزارة التنمية االجتماعية معظم حاالتها من خالل اإلحاالت من قسم حماية االسرة. تحت واليتها، في حين ت
بشأن فعالية عملية إدارة الحاالت شرًحا أكثر تفصياًل حول تفعيل الخطوات المختلفة في عملية إدارة  4.4.2يقدم القسم الفرعي 

 مختلفة. اتالحاالت في بيئ

ارة الصحة ووزارة التعليم في طور تعديل استجابة إدارة الحاالت وجعلها أكثر تماسكًا مع إجراءات على العكس، ال تزال وز و 
على المستوى الوطني داخل مقدمو المعلومات الرئيسيين . فعلى سبيل المثال، يشير المؤسساتالتشغيل الموحدة المشتركة بين 

. وحتى اآلن، لم يتلق سوى يتم تنفيذهاقسم حماية االسرة بين الوزارة وزارة الصحة إلى أن اإلحاالت التي تتم في معظم الحاالت 
ونظام التتبع، ولم يتم  المؤسساتثالثة أطباء وممرضات من الوزارة تدريبات على إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين 

ات مختارة في مستشفى تجريبي ى إدار في الوزارة حتى اآلن. ويقتصر تنفيذ نظام التتبع حاليًا عل تدريجيةإجراء أي تدريبات 
، ومع ذلك، ال يتدرب سوى ثالثة موظفين فقط على استخدام النظام، وال يمكن تشغيل هذا النظام األخير بدوام كامل. واحد

ت الحاال اإلبالغ عن هذهبالتفصيل أنه في الماضي، لم تقم الوزارة بأي إحاالت، ما لم يتم مقدمو المعلومات الرئيسيين  ويبين
إلى إدارة حماية األسرة. ومن ثم، ال توجد في الوقت الحالي اتفاقات أو مذكرات تفاهم مع الوزارات األخرى والمنظمات غير 

إلى أن الوزارة مقدمو المعلومات الرئيسيين الحكومية الوطنية والدولية القائمة التي ستزيد من تسهيل وتوجيه اإلحاالت. ويخلص 
 في حد ذاتها". "لم تقم بإدارة الحاالت

بأن التدريب على اإلجراءات التشغيلية الموحدة المشتركة بين  والتعليممن وزارة التربية مقدمو المعلومات الرئيسيين ، أفاد وبالمثل
، على استيعاب هذه المعايير واإلجراءاتمن قبل الموظفين، ومع ذلك، ال تزال الوزارة في طور  اقد تم استالمه المؤسسات
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ثال من خالل دمج إدارة الحاالت في الوصف الوظيفي في المستقبل. وداخل الوزارة، فإن المستشارين الذين يتم تعيينهم سبيل الم
سيتم تكليفهم بتفعيل إجراءات العمل الموحدة (، حوالي نصف المدارس في األردنمستشارون في داخل المدارس )يوجد حاليًا 

هذه  تقديمتحديد األطفال الذين لديهم مخاوف تتعلق بالحماية. ولم يتم بعد ، وبشكل أساسي في المؤسساتالمشتركة بين 
ونظام التتبع القادم إلى هؤالء المستشارين داخل  المؤسساتالدورات التدريبية على إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين 

سوء معاملة األطفال داخل المدارس، ة تتعلق بكل حالقسم حماية االسرة ، قام المستشارون باإلحالة إلى ،حتى اآلنو الوزارة. 
إرشادات أقل وضوحا عن موعد نشر التقارير اإللزامية، كما هو موضح من  وجود لكن عملية اإلحالة كانت أقل هيكلية، مع

 .المعلومات الرئيسيين مقدميقبل 

والتنفيذ  المؤسساتالموحدة المشتركة بين  تظل األحكام المتعلقة باإلبالغ اإللزامي المنصوص عليها في اإلجراءات التشغيلية
تم تطوير المبادئ التوجيهية المتعلقة باإلبالغ اإللزامي على النحو المنصوص لقد المتسق لهذه المبادئ التوجيهية نقطة خالف. 
العمل  ( من خالل مشاورات مكثفة بين مجموعات2 المربع)انظر  المؤسساتعليه في اإلجراءات التشغيلية المشتركة بين 

الفرعية، لضمان أن اإلجراءات تعكس القانون الجنائي األردني، وكذلك المعايير الدولية. ووفقًا لهذه المبادئ التوجيهية، يتعين 
امية في إطار سياسة حماية على موظفي القطاع غير العام الذين يعملون في استجابة إدارة الحاالت اإلبالغ عن حاالت إلز 

 تإذا كشفو . تتعلق بافضل مصلحةفي مصلحة الطفل، على النحو المنصوص عليه في عملية رسمية ، إذا كان ذلك األسرة
، فيجب اإلبالغ عن الحالة، بينما ال توجد حاجة إلى اإلبالغ اإللزامي لعوامل على الطفل عن عامل خطر كبير هذه العملية

، لضمان تقييم على مجموعة من عوامل الخطر اتفاقعملت مجموعات العمل الفرعية للوصول إلى وقد الخطر المنخفض. 
، زامي شرطا لجميع الجنح والجناياتالعام، من ناحية أخرى، يبقى اإلبالغ اإلل للموظفبالنسبة و الحاالت بشكل كاٍف وموحد. 

 .بما في ذلك حوادث االغتصاب واالعتداء الجنسي واالعتداء البدني، وفقا لقانون العقوبات
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يتفق مقدمو المعلومات الرئيسيين في مجموعات العمل الفرعية على أن هذه المبادئ التوجيهية تحقق التوازن بين المعايير 

إلى أن إجراءات التشغيل القياسية توفر لهم تعليمات  الحكومييناألردنية والدولية. وعالوة على ذلك، يشير بعض المسؤولين 
من المسئولية  ويعفيهمى اإلبالغ اإللزامي، مما يجعل العملية أقل اعتراًضا على تقييمهم الخاص واضحة حول وقت الحاجة إل

المعلومات الرئيسيين اآلخرين يشيرون أيًضا إلى أن اإلبالغ  يفي تقرير ما إذا كان يجب اإلبالغ عن حالة أم ال. بيد أن مقدم
بشكل أفضل وأن الناجين من سوء  الحالة يكون دائًما في مصلحة ، قد الهو مطلوب من المسؤولين الحكومييناإللزامي، كما 

عالوة على و المعاملة قد يكونون خائفين من اإلبالغ اإللزامي وينتهي بهم المطاف بعدم اإلبالغ عن أي حالة على اإلطالق. 
الوطنية إلدارة  المؤسساتالمنظمات و ذلك، وفي حين أن هناك مبادئ توجيهية واضحة، فإن مقدمو المعلومات الرئيسيين من 

الدولية قد ال تلتزم دائمًا بالمبادئ التوجيهية المنصوص عليها. هذه اآلراء المختلفة  المؤسساتمن أن  ُتثار مخاوفهمالحاالت 
 .حول اإلبالغ اإللزامي واالمتثال لها قد تلّمح أيًضا إلى الحاجة لمزيد من التوضيح ورفع الوعي حول من ُيطلب منه اإلبالغ

 

 . اإلبالغ اإللزامي2 المربع

و/ أو األشخاص في تقديم  المؤسساتفوض بعض التي تو ، الدولةتستند األحكام الخاصة باإلبالغ اإللزامي إلى قوانين 
، مثل المعلمين واألخصائيين االجتماعيين والموظفين الصحيين، لإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال الفعلية للموظفينالمساعدة 

س تعکوالقانوني(. االتصال الجنسي غير و ، ةاإلساءة النفسية العاطفيو أو المشتبه بها )مثل اإلساءة الجسدية والجنسية واإلهمال 
لحالة إدارة ا مؤسساتف مي لمختلزاإللغ اإلبالن اية بشأھجيوتدئ مباإجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات 

. ومع إجراءات التشغيل القياسية أن السرية والموافقة المستنيرة يجب أن تعطى األولوية دائًما حيث تبين ،تمادلخامي دمقو
الغ اإللزامي تستدعي أن الجهات الفاعلة التي تتلقى معلومات عن أنواع معينة من العنف ُيجبرها القانون ، فإن قواعد اإلبذلك

من المهم أن يتم إطالع الناجين على قواعد اإلبالغ و "إدارة حماية األسرة".  على إبالغ الشرطة بهذه المعلومات، وعلى األخص
في هذه الحالة، و قبل بدء المقابلة.  وذلك ،، والعواقب المحتملة لإلبالغعلى ذلك هماإللزامية هذه، وأنواع المعلومات التي قد تحفز 

قد يختار أحد الناجين عدم اإلفصاح عن المعلومات الحيوية، التي هي ضمن حقوقه. وينبغي عندئذ تقديم الخدمات وفقًا 
تختلف المبادئ التوجيهية بشأن و . قتهومات بدون موافللمعلومات التي يتم تبادلها ووفقًا لرغبات الناجي، وال ينبغي تبادل أي معل

، ُيطلب من القياسية المشتركة بين المؤسسات جراءات التشغيلإلووفقًا  .اإلبالغ بالنسبة للمسؤولين الحكوميين وغير الرسميين
، وفقًا الجسديعتداء والجنح، بما في ذلك حوادث االغتصاب واالعتداء الجنسي واال الجرم اإلبالغ عن موظفي الحكومةجميع 

على هذا النحو، يجب على جميع موظفي الحكومة إبالغ الناجين بالتزامهم في بداية أي مقابلة أو مناقشة و لقانون العقوبات. 
مية ولحکر ايغت ماظلمندة والمتحم األماممثلي ك لذبما في ، الحكوميينر غين ليؤولمسابالنسبة لجميع ومع أحد الناجين. 

ن مب تکرلمف العنن امون لناجك الذبما في ، لجنسيف العنري واألسف العنت احالة حاالب إيج، تمعيةلمجت اماظلمنوا
ومع ذلك، فإن إجراءات التشغيل القياسية لمعني. ص الشخن امرة فقة مستنيوابم قسم حماية االسرة لی، إلجنسيف العنا

 مسؤوليوافق فيها الطفل و/ أو مقدم الرعاية، يجب على  تضيف أنه، وفًقا للمعايير الدولية، يوصى بأنه في الحاالت التي ال
 تحديد المصلحة الفضلى للطفل من يجبكما و إذا كان في مصلحة الطفل.  قسم حماية االسرة الحالة إحالة الطفل فقط إلى

  من خالل مناقشة الحالة.من قبل المشرف و/ أو  امراجعته تتممدير الحالة، والذي يجب أن  خالل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 2. Mandatory reporting 

Provisions on mandatory reporting are based on state laws, which mandate certain agencies and/or persons in 
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 عوامل التمكين وموانع اإللتزام 4.2.2

 ، النماذج الموحدة ومسارات اإلحالةالمؤسساتإجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين 

والنماذج المرافقة ومسارات اإلحالة غير  مؤسساتال يزال التحقيق الكامل وتنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين ال
إلى جانب إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة باألطفال  -ة الحاالت، ومع ذلك، فإن تطويرها إدار  مؤسساتمحققة في جميع 

إيجاد و  الحاالتنشاء نظام وطني إلدارة إلاألساس  تقد أوجد -والمنفصلين عن ذويهم تحديد أفضل مصلحة  المصحوبينغير 
، فإن هذه الوثائق يمكن أن لتحقيقها زال العمل جاريًا ، ومبينما قد ال يتحقق هذا الهدف بعدفهم مشترك حول إدارة الحاالت. و 

 نبي کةرلمشتا لتشغيليةءات اراإلجا لهذه يةدور جعةرام معتكون بمثابة بداية للعمل نحو هدف مشترك في المستقبل. و
، ممالئ لبشک دلبلا قسيا بلتناس رارباستمتعديلها  ينبغيو طورةمت عملية هي لحالةأن إدارة ا لفاعلةا الجهات دركت، المؤسسات

 .نلسکاا تبحاجا يفي بما

 متقيي ذجنما ودجأن و لیإ تلمقابالامعهم  تيرجأ نيذلامقدمو المعلومات الرئيسيين  ريشي، لقياسيةا للتشغيا راءاتجإ ببجانو
ل، يتفق وبالمث. عيةوضومو هيكلية رکثأ لعمليةا لجع، ونييردلفا تلحاالا دراءم ستجابةا طتبسي علی دساع دق تللحاال دةحوم

يعزز التماسك والتنسيق في  المؤسسات بيناإلحالة ونقاط االتصال  اراتمس رسمعلى أن مقدمو المعلومات الرئيسيين 
تستلزم التحديات الشائعة التي و ، على الرغم من وجود ردود متباينة فيما يتعلق بتفعيل هذه اإلحاالت. إلدارة الحاالتاالستجابة 

في بعض األحيان دون معرفة أدوارهم  لةالمختلفة ومقدمي خدمات اإلحا مؤسساتالتصال في التمت مواجهتها تغيير نقاط ا
ي المفقودة في قائمة النقاط المحورية، إلى جانب االستجابات البطيئة لمقدم المعايير زيادةفي العملية، مما يزيد من ومسؤولياتهم 

الحاالت أن إنشاء  رةالحكومية إلدا المؤسساتمن ات الرئيسيين المعلوم يمقدميضيف بعض و  خدمات اإلحالة أثناء المتابعة.
مذكرات تفاهم مع الوزارات األخرى قد ساعد على هيكلة عملية اإلحالة واإلسراع بها، ولكن، حتى في ذلك الحين، تباطأت 

 داخل الوزارة.أعلى  جهاتاإلحاالت في بعض األحيان من خالل اإلجراءات الداخلية، مثل الحاجة إلى الموافقة من 

 إدارة الحالة فهم

التي تم تحقيقها جزئيا فقط حتى اآلن، هي خلق فهم متماسك إلدارة و إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات  إن
إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين على دراية المعلومات الرئيسيين  يمقدمفي حين أن جميع ف. المؤسساتالحاالت عبر 

 بيموجودة ال، فإنهم يدركون أيًضا أن االختالفات في فهم إدارة الحاالت هاوالعمليات واإلجراءات المبينة فيلمؤسسات ا
في الفهم من  الجزئي يمكن تفسير االختالفو وأن التصورات واألفكار الخاصة حول إدارة الحاالت ال تزال سائدة.  المؤسسات

ومستويات مختلفة من الخبرة  لحاالتوموظفيها المشاركين في إدارة ا المؤسسات المختلفة التي تأتي من المعلوماتخالل 
 والتعرض لعملية إدارة حالة منظمة.

التشغيل القياسية المشتركة بين غير الحكومية الدولية والوطنية أن  المنظماتفي المعلومات الرئيسيين  يمقدممعظم  أفاد
على أن هناك بالفعل فهم عميق المعلومات الرئيسيين  مقدمويتفق و الحاالت. لم تغير بشكل كبير فهمهم إلدارة المؤسسات 

المعلومات  يمقدمأحد  ويوضح. مؤسسةالتوجيهية القائمة الخاصة بكل  مبادئإلى ال ، استناداً مؤسساتهمإلدارة الحاالت داخل 
وقبل عمل إدارة الحاالت وكل من يشارك فيها.تعطي إطاًرا لإجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات أن "الرئيسيين 
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يؤكد و بالفعل مبادئ توجيهية ونظام داخلي خاصين بنا. " ا، كان لدينإجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات  وضع
 :ما يلي آخر على المستوى الوطنيالمعلومات الرئيسيين  يأحد مقدم

وهي مبادئ توجيهية دولية قبل اعتماد األردن لها.  -توجد مبادئ توجيهية  "ال ينبغي أن يتغير فهم إدارة الحاالت حيث
. إنها خدمة أساسية تستلزم خطوات واضحة للغاية مع إجراءات المؤسسةداخل لم يتغير فهم إدارة الحاالت وهكذا، 

 واضحة مطلوبة. "

افقون على أن إدارة الحاالت قد نفذت بالفعل الحكومية يو من المؤسساتالمعلومات الرئيسيين  يمقدمفي حين أن القليل من ف
 المؤسسات، فإن أغلبية المستجيبين في المؤسساتوتسترشد بفهم واضح قبل اعتماد إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين 

وأكثر  كانت الخطوة األولى في خلق فهم واضح المؤسساتالحكومية يعتقدون أن اإلجراءات التشغيلية الموحدة المشتركة بين 
 كل منها. مؤسسةتنظيًما إلدارة الحاالت داخل 

على فهمهم إلدارة الحاالت عن اتجاهات مختلفة المعلومات الرئيسيين  يمقدممزيد من تقييم االستجابة من مختلف يكشف و 
إلى فهم نظام الحكومية  المؤسساتفي المعلومات الرئيسيين  يمقدمالواردة من  االجابات والردودتشير و  .المؤسساتلمختلف 

إلى تها راء لجمع تفاصيل الحالة ثم إحالالمرتبط إلى حد كبير بتفعيل نظام التتبع. وبالتالي، ُتفهم إدارة الحالة كإج الحاالتإدارة 
إدارة  مؤسساتمن المعلومات الرئيسيين  يمقدممقدم خدمة ذي صلة من خالل النظام. ومن ناحية أخرى، يشدد معظم 

االجتماعية الكافية لهذه الحالة، ومن ثم، فإن التركيز -وتقديم المشورة النفسية الحالةية على جانب إشراك الحاالت غير الحكوم
ال ينبغي تعميم هذه االتجاهات و األقوى يكمن في عنصر العمل االجتماعي في إدارة الحاالت، بداًل من الجانب اإلجرائي منه. 

ي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومع ذلك فهي تتماشى مع ما أشار إليه لوصف فهم األطراف الفاعلة في إدارة الحالة ف
، ميةحكو  مؤسسةمن  تالحاال مدراء تشير أحدعلى عكس هذا االتجاه، و من كال الجانبين.  المعلومات الرئيسيين يمقدمغالبية 

ات اإلجرائية واألعمال الورقية التي تحتاج إلى والمقابلة أكثر من الخطو  الحالةالتركيز على  تحاول اعلى سبيل المثال، إلى أنه
مجرد إجراء يتطور حول تسجيل واستكمال المعلومات  فما هذا إالاألخرى،  للمؤسساتأيضا أنه بالنسبة  تؤكدإكمال؛ ومع ذلك، 

 والبيانات ذات الصلة.

 دمج إدارة الحالة كمهنة

ء إدارة حاالت أكثر شمواًل وتنظيمًا قد تمنع استجابة أكثر اتساقًا ختالفات في الفهم والتعرض إلجرا، فإن مثل هذه اإلومع ذلك
. المؤسساتعالوة على ذلك، تعكس االختالفات أيًضا دمج إدارة الحالة كمهنة داخل و إلدارة الحاالت عبر الجهات الفاعلة. 

فإن مديري الحاالت واألخصائيين  التي تعمل فيها إدارة الحاالت بطريقة أكثر شمواًل وتنظيمًا لبعض الوقت، مؤسساتفي الو 
االجتماعيين ذوي المهارات المحددة لتقديم خدمات إدارة الحاالت موجودون ويتم توظيفهم على وجه التحديد لمجموعة مهاراتهم 

عالوة على ذلك، يعمل المستشارون وعلماء النفس وعلماء االجتماع في كثير من األحيان في الفريق لدعم مديري و الخاصة. 
التي بدأت للتو في تنفيذ نهج إدارة أكثر  المؤسساتتشير و حاالت وتقديم المزيد من خدمات االستشارات المحددة للحاالت. ال

إلى أنها تدرك الحاجة إلى إعادة النظر في  المؤسساتتنظيمًا للحاالت على أساس إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين 
على سبيل و . متوفرة في هؤالء المدراء، للتأكد من أن متطلبات الحالة يتم تعيينهم لموظفين الجدد الذينالوصف الوظيفي ل

الرئيسيين من وزارة الصحة أنه ال يوجد حالًيا مدير للحاالت يعمل داخل الوزارة ولم يتم  مقدمي المعلومات، ذكر أحد المثال
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هناك حاجة إلى تضمين فإن يد من التدريبات، جانب المز والى تدريب سوى عدد قليل من الموظفين على إدارة الحاالت. 
مجموعة مهارات مديري الحاالت كجزء من الوصف الوظيفي للموظفين المستقبليين، و / أو تعيين مديري الحاالت على وجه 
التحديد. وبالمثل، تخطط وزارة التعليم لتعكس مجموعة مهارات مديري الحاالت بشكل أكثر تحديًدا في الوصف الوظيفي 

إلجراء إدارة  المؤسساتمستشارين الموجودين في المدارس. وستساعد هذه التدابير على ضمان وجود القدرات الالزمة داخل لل
 الحاالت ولتحديد أكثر وضوحا لما هو متوقع من الموظفين في هذه العملية.

 منصات التنسيق

إلى اجتماعات شهرية أو نصف شهرية لجميع  المعلومات الرئيسيين في المخيمات والمجتمعات المضيفة وكما يشير مقدم
المعلومات  ييتفق معظم مقدمو إدارة حاالت حماية الطفل في المنطقة باعتبارها وسيلة لتعزيز التنسيق واالتساق.  مؤسسات

غ بعضها الرئيسيين على أن هذه االجتماعات الدورية تعزز التنسيق وتعزز استجابة أكثر تناسقًا إلدارة الحاالت من خالل إبال
تحديث مسارات اإلحالة من حيث توافر الخدمات كذلك ، و تنشأالبعض بالبرامج والمشاريع الجارية، وتوضيح أي أسئلة قد 

إدارة الحاالت الوطنية والدولية  مؤسساتيوجد ممثلون عن  إذا لزم األمر. ولكن  في الغالب  بين المؤسساتوجهات االتصال 
 قبل المؤسساتموعات العمل هذه على المستوى المحلي، مع تمثيل محدود أو منعدم من غير الحكومية خالل اجتماعات مج

 الحكومية.

الوطنية إلدارة حاالت حماية الطفل إلى الفريق الوطني  المؤسساتمن المعلومات الرئيسيين  يمقدم وبداًل من ذلك، أشار كبار 
يق تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون األسرة، ويتألف من ممثلين يعمل الفر و لحماية األسرة كمنبر لتعزيز التنسيق واالتساق. 

يجتمع األعضاء على أساس شهري على المستوى الوطني لمناقشة مجموعة من و من الحكومة ومنظمات غير حكومية. 
إلدارة الحاالت  المسائل، مثل إرشادات وإجراءات إدارة الحالة، والعمل معًا لوضع معايير لضمان الجودة وضمان التنفيذ المنتظم

في األردن مع مبادئ توجيهية ومعايير عالمية. وعالوة على ذلك، فإن التقارير الفصلية عن أنشطة إدارة الحاالت من 
المؤسسات الوطنية يتم تبادلها ومناقشتها داخل الفريق الوطني. وفي بعض األحيان، ُتدعى المنظمات الدولية )بشكل رئيسي 

 المتحدة لشؤون الالجئين( لالجتماعات الشهرية، إذا كانت القضايا التي نوقشت لها صلة بهم. اليونيسيف ومفوضية األمم

دمج محدود في المنصات وجود توجد منصات تنسيق إلدارة الحاالت على مستويات مختلفة في هذه المرحلة، مع  كما
الترابط  وهناك مجال لزيادة تعزيز التنسيق فإن  مع اجتماع الفاعلين المختلفين والتواصل من خالل منصات مختلفة،و المختلفة. 

 بين مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في إدارة الحاالت.

 التماسك خارج القطاع

على المستوى الوطني ودون الوطني يتفقون على أن التماسك في إدارة المعلومات الرئيسيين  يمقدمومع ذلك، فإن معظم 
. وعالوة على ذلك، 2013بالفعل، وأن الفهم األكثر توازنا إلدارة الحاالت يسود مقارنة بعام حاالت حماية الطفل قد تم تعزيزه 

إدارة الحاالت، حيث يتم تقييم الحالة لمجموعة من المخاوف  في المعلومات الرئيسيين على وجود نهج أكثر شموالً  يمقدميؤكد 
لشواغل المتعلقة بالحماية. غير أن هذا النهج الشامل والتماسك المتعلقة بالحماية، بينما كان التركيز في السابق على أحد ا

التي تشارك بشكل مباشر في توفير إدارة حاالت حماية الطفل، مع الجهات الفاعلة المشاركة في  المؤسساتيقتصر على 
على سبيل المثال، و ت. مجاالت وقطاعات أخرى ال تشترك بعد في فكرة توفير خدمات أكثر تنسيقًا وكليًا من خالل إدارة الحاال
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الشرطة المكلفة بالتعامل مع  ومديريةمن إدارة حماية األحداث ، المعلومات الرئيسيين  يمقدمتشير المقابالت التي أجريت مع 
 اهوإجراءات اإرشاداته اإلدارة وتستخدم، إلى أن هناك القليل من التكامل مع إدارة حاالت حماية الطفل. المخالفين للقانون األطفال 
أن  قسم حماية االحداثالمعلومات الرئيسيين  يمقدمعالوة على ذلك، يشرح و الخاصة للتعامل مع الحاالت وتقييمها.  اونماذجه

أو بنظام تتبع العنف العائلي الوطني للحفاظ على  قسم حماية األردنقاعدة بياناتهم اإللكترونية للحاالت ال ترتبط بقاعدة بيانات 
إلى أن جهود المواءمة من خالل إدارة الحاالت تقتصر في الوقت الحالي على حماية الطفل  األمر هذا . ويشيرالحاالتسرية 

، لجة جميع أنواع احتياجات الحماية، وال تشكل إدارة الحاالت الهيكل األساسي المتسق لمعاالنوع اإلجتماعيوالعنف القائم على 
 حتى اآلن.

 الكفاءة 4.3

ة الحالة، تقوم الدراسة بتحليل المخرجات النوعية والكمية فيما يتعلق بمدخالت استكشاف ما إذا كانت لتقييم كفاءة استجابة إدار 
االستجابة قد حققت النتائج المخطط لها بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة. وعالوة على ذلك، يستكشف التقييم إلى أي مدى 

من اآلليات والمنصات القائمة. األسئلة التالية مقدمة لتوجيه تقييم كفاءة كانت االستجابة منسقة وفعالة من حيث أنها استفادت 
 االستجابة:

 

 

 

 

 

 

 

ليعكسان الموارد  مداهماوهنا، يجب على المرء أن يقر بأن تقييم مخصصات الميزانية وتحليل الكفاءة الالحق محدودان في 
يتم توفير أي بيانات عن الموارد الفعلية المنفقة، وال توجد بيانات تم  الفعلية المستنفدة واألهداف المستهدفة / المحققة، حيث لم

تقديمها على مؤشرات المخرجات، حيث أن بيانات المخرجات التي تم الحصول عليها تعكس مؤشرات مختلفة عن المؤشرات 
يات والنواتج المخطط لها، وليس المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة. ومن ثم، فإن التقييم معيب في أنه يستند إلى الميزان

 التي ربما تكون قد ولدت نتائج مختلفة. -الميزانيات الفعلية 

  ميزانية اإلستجابة. مخصصات 4.3.1

و الهيئة الطبية الدولية قدمت معلومات الميزانية الخاصة بأنشطة إدارة الحاالت التي تدعمها اليونيسف إلقامة شراكات مع قد و 
الشراكة  اتفاقيات. وتوجز 2017إلى عام  2015، من خالل اتفاقات الشراكة من عام مؤسسة نهر األردنو ية لجنة اإلنقاذ الدول

هذه مخصصات الميزانية ومؤشرات النواتج المقابلة واألنشطة الخاصة بالنتائج المختلفة المتعلقة بحماية الطفل. ولما كان محور 

 إلى اي مدى كانت النتائج والمخرجات مبررة للتكلفة التي تم تكبدها؟
 

 الت أخرى ماهي وحدة كلفة اإلستجابة )أي، تكلفة الخدمة للفرد الواحد( مقارنة بتكلفة تدخ
 

التنسيق والقدرات الموجودة من  ياتوآلالى اي مدى  تساهم اليونيسيف في منصات التنسيق والتعاون، 
 أجل تحقيق النتائج

الى مدى تناولت استجابة ادارة حالة حماية االطفال حاجات وأولويات االطفال السوريين الالجئين واالطفال  
 الباحثين عن اللجوء بطريقة منسقة؟
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ل، فإنه من أجل هذا التقييم، ال تخصص سوى مخصصات في الميزانية تتعلق هذا التقييم هو استجابة إدارة حالة حماية الطف
بإدارة الحاالت، أي توفير خدمات إدارة الحاالت بشكل مباشر، وكذلك قدرة مختلف الجهات الفاعلة على تنفيذ هذه الخدمات، 

على األنشطة المستثناة من هذا التحليل تشمل األمثلة و كما تم اختيار األموال المخصصة لتطوير المواد والنماذج ذات الصلة. 
تقديم إدارة الحاالت للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي أو ،األنشطة خارج نطاق إدارة الحاالت، على سبيل المثال 

ى. وفي األنشطة المتعلقة بتعزيز حماية الطفل المجتمعية وخدمات العنف المبني على النوع االجتماعي، من بين أمور أخر 
حين أن بعض هذه األنشطة قد يرتبط بإدارة الحاالت، ألنها توفر و/ أو تعزز الخدمات التي يمكن اإلشارة إليها في الحاالت، 

 فإنها ال تعتبر مكونات أساسية في استجابة إدارة حالة حماية الطفل.

إلى  2015من  حماية الطفل بشكل كبير، فقد نمت ميزانية استجابة إدارة حالة 5كما هو موضح في الشكل و ، وبشكل عام
، تم تخصيص 2017في عام و ، لغايات اإلستجابةدينار أردني 1,827,830، تم تخصيص 2015. وفي عام 2017

على مدار فترة الثالث سنوات، تم تخصيص ف، وعموماً بالمائة.  43أي بزيادة قدرها  -دينار أردني   2,616,360
الهيئة الطبية الدولية و لجنة اإلنقاذ الدولية و انية ألنشطة إدارة حاالت حماية الطفل في دينار أردني في الميز   6,896,944

. وفي حين أن هذا الرقم يشمل مساهمات من اليونيسيف ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والشركاء مؤسسة نهر األردن
 .جاءت من اليونيسيف -في المائة  67.3أي ما يقرب من  -أنفسهم، فإن غالبية التمويل 

 
 17-2015. ميزانية إدارة حالة حماية الطفل لكل شريك ، 5الشكل 

أكثر من ثالثة أرباع الميزانية  -ويكشف التفصيل اإلضافي لمخصصات الميزانية وفقًا لفئات األنشطة أن معظم الميزانية 
(. وعالوة على ذلك، تم تخصيص 6الشكل )انظر  خدمات إدارة الحاالت لتقديمقد تم تخصيصها  -السنوات  خاللاإلجمالية 

التي تستلزم إلى حد كبير و في المائة من ميزانية استجابة إدارة الحاالت الكلية لجميع الشركاء الثالثة ألنشطة بناء القدرات،  21
االت. وأخيرًا، تم دورات تدريبية وحلقات عمل لألطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المشاركة في استجابة إدارة الح

في المائة من الميزانية لتطوير المواد، بما في ذلك نماذج الحاالت واألدلة، باإلضافة إلى واحد في المائة  1تخصيص نسبة 
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من خالل تحديد وتقييم منظمات المجتمع ،لألنشطة التي تجعل االستجابة أكثر استدامة على المدى الطويل، على سبيل المثال 
 مكن أن تتولى أنشطة أو تطوير استراتيجية خروج.المحلي التي ي

 
 17-2015. توزيع إجمالي مخصصات الميزانية بين الفئات ، 6الشكل 

 تقديمأصبح من الواضح أن مخصصات ميزانية إدارة فقد السنة.  حسبتفصياًل آخر لهذه التوزيعات  6الشكل  يوضح    
، حيث زادت المخصصات إلى أكثر من الضعف من حوالي 2017إلى  2015ازدادت بشكل مطرد من الخدمات للحاالت  قد 

. وعلى عكس هذا االتجاه، فإن 2017مليون دينار أردني في عام  2.5 ، إلى2015مليون دينار أردني في عام  1
دينار أردني في عام   105,000إلى  2015دينار أردني في عام   791,000مخصصات بناء القدرات تنخفض باطراد من 

دينار أردني في   26,600أكثر استدامة، ارتفعت المخصصات من اإلستجابةتهدف إلى جعل  لألنشطة التيبالنسبة و . 2017
. 2017مزيد من المخصصات في عام تتم إضافة ، في حين لم 2016دني في عام دينار أر   46,400إلى  2015عام 

 88,900إلى 2015دينار أردني في عام   2,400ات منالمخصص فقد زادت ،من أجل تطوير المواد واألدواتفوبالمثل ، 

 .2017، دون تخصيص ميزانية في عام 2016دينار أردني في عام 

 



51 | P a g e  

 

 
 17-2015، صات الميزانية وفقا للفئة والسنة. مخص7الشكل 

 . فعالية تكلفة االستجابة4.3.2

ة، مع التعبير عن النفقات المتكبدة في إنتاج وحدة ومن المؤشرات الرئيسية للكفاءة تكلفة الوحدة للتدخالت واألنشطة المختلف
خدمة واحدة، على سبيل المثال، تكلفة الوحدة لتقديم خدمات إدارة الحاالت لحالة واحدة أو تكلفة الوحدة لتقديم أنشطة محددة 

يقدمون خدمات مختلفة،  من المهم هنا إدراك أن الشركاء المختلفين المتضمنين في هذا التحليلو لبناء القدرات لمتدرب واحد. 
تم تخصيص الميزانية . و أجل تقديم خدمات إدارة الحاالتبحيث يتم اشتقاق تكاليف الوحدة المختلفة من البيانات المتاحة. من 

 يختلف تقدير تكلفة الوحدة لكل حالة عبر السنواتو فقط إلدارة تسليم الحاالت ومقارنتها بعدد الحاالت المستهدفة بهذه الميزانية. 
 .7والشركاء، كما هو موضح في الشكل 

ديناًرا أردنًيا في  343ديناًرا عند أدنى حد و  95 وهو مبلغويصبح من الواضح مدى تكلفة الوحدة عبر الشركاء والسنوات، 
سبيل على و يمكن تفسير هذه االختالفات بالتعريفات المختلفة لتقديم خدمات إدارة الحاالت في اتفاقيات الشراكة. و . حدأعلى 

ومقدمي  من قبل الوالدين الحاضنيالمثال، نصت اتفاقية الشراكة الخاصة بلجنة اإلنقاذ الدولية على توفير الدعم لألطفال 
األطفال  -، األمر الذي قد يتطلب موارد بشرية ومالية مختلفة مقارنة بتوفير خدمات إدارة الحاالت لألطفال الضعفاء الرعاية

تالي، قد تكون عيوب المقارنة بين األرقام المختلفة لوحدة التكلفة معيبة بسبب األنشطة المختلفة المنفصلين عن ذويهم. وبال
 والمجموعات المستهدفة لكل شريك.

 ريناد 123.91 دةحولا تکلفة طسومت بلغ بينماومع ذلك، تشير النتائج لجميع الشركاء إلى وجود اتجاه لزيادة تكاليف الوحدة. 
 لمخصصةا نيةزالميأن ا نحي في. 2017 معا في نيأرد ريناد 283.77 لیإ رألخيا هذا تفعار دفق، 2015 معا في نيأرد
 حنجا زدادي ملو -( 6 للشکا ظرن)ا 2017 معا حتی 2015 نماي مرتين ونصف  –ر کبي لبشکزادت  دق لحالةإدارة ا ميدلتق

وقد يشير هذا أيًضا إلى أن استجابة إدارة الحالة قد اكتسبت . نةوازلما وتيرة سبنفالنتائج الى تحقيق  واصلوايت مل نيذلا ءکارلشا
 سبيل المثال. لى، بما في ذلك متابعة متكررة أكثر مع الحاالت، ع، مع تقديم خدمة أكثر شموليةمن حيث التعقيد
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حدة بناًء على مقارنة هذه التقديرات بتكاليف وحدة التدخالت المماثلة تعرض المجموعة الواسعة من تقديرات تكلفة الو  إن
بنفسها بتجميع تحليل فعالية التكاليف ألنشطة لجنة اإلنقاذ الدولية قامت وقد التدخالت المختلفة المقدمة في سياقات مختلفة. 

دوالًرا أمريكًيا في  129على أن تكلفة الوحدة لكل حالة قد تتراوح من  أدلةإدارة حاالت حماية الطفل في مواقع مختلفة، وتقديم 
الموظفين على تكاليف الدعم/ التكاليف الثابتة، مثل مكتب اإليجار و  بإستثناءدوالًرا أمريكًيا في مالي سنوًيا،  1،828ا إلى تنزاني

 . وبالتالي، يتم وضع تقديرات هذه الدراسة بشكل جيد ضمن النطاق.34جدول الرواتب العام

يمكن تفسير و ديناًرا أردنًيا( سنوًيا.  311دوالًرا أمريكًيا ) 440 الدراسة نفسها التكلفة السنوية لكل طفل في األردن بمبلغ وتحدد
هذه الدراسة ألسباب مختلفة. أواًل، بما أنه لم يتم تقديم أي  الناتجة عنوالتقديرات لجنة اإلنقاذ الدولية االختالف بين أرقام 

استخدم تحليل الكفاءة مخصصات الميزانية  واإلنفاق من الشركاء كجزء من هذه الدراسة، ليةبيانات عن تخصيص الموارد الفع
وأهداف اإلنتاج المنصوص عليها في اتفاقات الشراكة. ومن ثم، فبينما يرجح أن تكون التوزيعات والنواتج الفعلية للموارد قد 

ين نفقات من المحتمل أن يختلف تكو فعلى ذلك،  الوةعو ال يمكن أن تنعكس وأن تدرج في التحليل.  االرقام اختلفت، فإن هذه
هذه الدراسة بين إدارة تسليم الحاالت وموارد بناء القدرات لجعل التقديرات أكثر قابلية تفصل و إدارة حماية الطفل بين الدراسات. 

من أن هذا التحليل ال  غمعالوة على ذلك، على الر و جميعها نفذت أنشطة مختلفة تحت كال المكونين.  -للمقارنة بين الشركاء 
 لدعم في الحسابات، فقد تستخدم الدراستان تعاريف مختلفة لمثل هذه التكلفة.يشمل تكاليف ا

 

 
 201735-2015. تكلفة الوحدة لتوصيل إدارة الحاالت لكل شريك ، 8الشكل 

                                                      

 (2016،لجنة اإلنقاذ الدولية) 34
تلقائيًا  (صفر)، مما يعكس تكاليف الوحدة  2016-2015ى مخصصات في الميزانية لتسليم إدارة الحاالت في الفترة لم تحصل مؤسسة نھر األردن عل  35

 في الشكل.
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تم حساب تكلفة الوحدة لبناء قدرات أصحاب المصلحة بناء على المعلومات المتعلقة بالميزانية ومؤشرات فقد وعالوة على ذلك، 
المدرجة في اتفاقات الشراكة. ومع ذلك، بالنسبة ألنشطة بناء القدرات، كان من الصعب إنشاء تكلفة وحدة قابلة للمقارنة،  تائجالن

حيث اختلفت األنشطة لكل شريك اختالفًا جوهرًيا، مما أدى إلى اختالف كبير في مخصصات الميزانية، وأهداف المخرجات، 
 وبالتالي تكلفة الوحدة.

ديناًرا أردنًيا  442و 55، حيث تراوحت ما بين ، تفاوتت تكلفة الوحدة بشكل كبير على مدار السنين9مبين في الشكل وكما هو 
، تشتمل أنشطة بناء القدرات في الحد األدنىو لكل صاحب عمل مدرَّب. وتشمل تكلفة هذه الوحدة أنشطة مختلفة إلى حد كبير. 

على المستوى األعلى على التدريب وإعادة التدريب ومتابعة توجيه المتدربين. على ورش عمل، بينما تشتمل تكلفة الوحدة 
. ويمكن أن تؤدي أسباب 2017إلى عام  2015وعموما، انخفضت تكلفة وحدة توفير أنشطة بناء القدرات المختلفة من عام 

صصات ميزانية بناء القدرات، كما هذا االنخفاض إلى زيادة الكفاءة في التدريب كلما تكررت، فضال عن انخفاض شامل في مخ
، يجب تكلفة في تنفيذ األنشطة. وأخيًرا، مما يجبر الشركاء على أن يكونوا أكثر فعالية من حيث ال8هو مبين في الشكل 

االعتراف مرة أخرى بأن تحليل الكفاءة هذا )من أجل تقديم إدارة الحاالت وبناء القدرات( يستند إلى األرقام المستهدفة وليس 
عن األهداف في تنفيذ األنشطة إلى تغيير جوهري في تكلفة واالبتعاد  االنحرافتغطيتها، وسيؤدي  تتمالوحدات الفعلية التي 

 .الوحدة
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 1736-2015. تكلفة الوحدة ألنشطة بناء القدرات لكل شريك ولكل سنة ، 9الشكل 

 . التآزر من خالل التنسيق والشراكات4.3.3

، تم إنشاء منصات وآليات جديدة للتنسيق إلدارة االستجابة في جهد تعاوني يسترشد بخطة ألزمة الالجئين جزء من االستجابةك
 مؤسساتاستجابة الالجئين هي جهد تعاوني بين الحكومة ومجتمع المانحين و إن  .وقيادة الحكومة األردنيةاستجابة األردن 

في إطار و نية والمنظمات المجتمعية والالجئين والمجتمعات األردنية. األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوط
والمنظمات غير  األمم المتحدة مؤسسات، تم تشكيل مجموعة من مجموعات العمل المشتركة بين القطاعات، برئاسة االستجابة

لفريق العامل الفرعي المعني ضمن ا الحاالتلحماية الطفل وإدارة  مؤسسات، مع التنسيق المشترك بين الالحكومية الدولية
الهدف من مجموعة إن (. 3بحماية الطفل، برئاسة المفوضية واليونيسيف، وهما جزء من مجموعة عمل الحماية )انظر الشكل 

رين من األزمة المتضر  للفتيان والفتياتالعمل الفرعية لحماية الطفل هو تعزيز ومواءمة التدخالت الطارئة لحماية الطفل 
الداعمة والقوية، وأيضًا من خالل نشر  المؤسسات، والتي تمثل جزءًا منها أنظمة دعم الحاالت المشتركة بين األردن السورية في

 القياسية المشتركة بين المؤسسات.إجراءات التشغيل 

ات ممثلي الحكومة مدعوون لحضور جميع االجتماعأن ، و الحكومة األردنيةفي حين أن خطة االستجابة بأكملها تقودها 
تجتمع و القطاعية، فإن تمثيل الحكومة في مجموعات العمل المشتركة بين القطاعات ومجموعات العمل الفرعية منخفض. 

 هذهمجموعات العمل هذه شهرًيا على المستويين الوطني ودون الوطني لتبادل التحديثات حول األنشطة، ولكن على 
الحكومية إلى حد كبير. وعالوة على ذلك، تم إنشاء هذه المنصات إدارة الحاالت  مؤسسات، يغيب الشركاء من المستويات

                                                      

على التوالي ، مما  2017و  2017-2016على مخصصات في الميزانية لبناء القدرات في عامي  لجنة اإلنقاذ الدولية و الھيئة الطبية الدولية لم تحصل36

  .ائيًا عدم وجود أي تكلفة للوحدة في الشكليعكس تلق
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واآلليات، مع دمج ضئيل للمنصات الوطنية القائمة إلدارة الحاالت، وال سيما الفريق الوطني لحماية األسرة في إطار المجلس 
، في بداية األزمةو الحكومية.  ويضم بالفعل الجهات الحكومية الوطنية وغير 2000الوطني لشؤون األسرة، الذي أنشئ في عام 

إدارة الحاالت استجابة ألزمة الالجئين السوريين، مع القليل من الرسملة على المنصات واآلليات  لتوفيرتم إنشاء نظام مواز 
ت إلى أنه "عندما حدثت األزمة السورية، جاءت الكثير من المنظما مقدمي المعلومات الرئيسيينيشير أحد و والقدرات القائمة. 

القوانين والثقافة األردنية، إلخ. وقد أدى  إعتبارغير الحكومية الدولية، والتي استجابت الحتياجات الحاالت بمنهجية دولية، دون 
 أكثر من الحاالت األردنية. ،سورية استجابة مختلفة"االزمة الذلك إلى تلقي قضايا 

، تعاون كل 2014و 2013في فالدولية والحكومية وغير الحكومية، إدراًكا للحاجة إلى التكامل بين الجهات الفاعلة الوطنية و و 
الفريق العامل الفرعي المعني بحماية الطفل من و  مجموعة العمل الفرعية لحماية الطفل و من المجلس الوطني لشؤون األسرة

إجراءات التشغيل لى لجنة ، التي تحولت فيما بعد إالحاالتعمل إدارة  مجموعةلتشكيل العنف القائم على النوع اإلجتماعي 
، لقيادة مناقشة حول وضع المعايير واإلجراءات والنماذج، التي يتم إدخالها في إجراءات التشغيل المشتركة بين القياسية

. يدرك كبار المخبرين من جميع األطراف أن عملية تطوير إجراءات التشغيل القياسية كانت وال تزال عالية التشاور المؤسسات
 ة.والمشارك

ومن ثم، في حين أن االستجابة األولية يمكن أن تستثمر أكثر في المنصات والقدرات القائمة، فقد كان هناك تحرك نحو تبسيط 
الخاص بتمكين الحواجز والعقبات  2-2-4، وكما يتضح أيضًا في القسم الفرعي يادة التفاعل والتنسيق. ومع ذلكالمعايير وز 

، على سبيل استجابة إدارة حالة حماية الطفل ال لتعزيز التنسيق، واالستفادة من التآزر فيهناك مجفالتي تعترض التماسك، 
على المستوى الوطني، تمثيل ثابت لنقاط االتصال ذات الصلة و تحسين تكامل منصات التنسيق المختلفة. من خالل المثال، 

، وإنشاء مذكرات تفاهم العاملةدون الوطنية  الفرق الت في الحكومية وغير الحكومية والوطنية والدولية إلدارة الحا مؤسساتمن ال
 لتوجيه التنسيق. المؤسساتبين 

 4.3.4ملخص 

 تم ،  2015م في عا. و2017م لى عاإ 2015م عا نمحد كبير لى الطفل إحماية ت حاالأنشطة إدارة نية ازمي تتفعار
م ني في عار أرديناد  2,616,360 لمقابر يناد يون مل  1,827,830بمبلغ  2015م نية عاازفي مي للعائدات إعداد ميزانية

دينار   6,896,944وبشكل عام، فعلى مدار فترة الثالث سنوات، تم تخصيص مبلغ لمائة. افي  43دة قدرها يازب - 2017
نهر األردن. ، ومؤسسة ، ومؤسسة اإلنقاذ الدوليةأردني لألنشطة الخاصة بإدارة حالة حماية الطفل لصالح الهيئة الطبية الدولية

، والشركاء أنفسهم، السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من اليونيسيف والمفوضية معظم التمويل ويشمل هذا الرقم مساهمات
 .اليونيسيف في المائة هي نسبة تمويل من قبل 67.3حيث ان حوالي 

  في  21، وخصصت م خدمات إدارة الحاالتخصصت ثالثة أرباع ميزانية إدارة الحاالت الكلية لتقدي، 2017إلى  2015من
أكثر في المائة من الميزانية لتطوير المواد و األنشطة التي تجعل االستجابة  1المائة ألنشطة بناء القدرات، وخصصت نسبة 

إلى  2015، زادت مخصصات الميزانية إلدارة تسليم الحاالت بشكل مطرد من عالوة على ذلكو  .استدامة على المدى الطويل
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مليون دينار أردني  2.5، إلى 2015مليون دينار أردني في عام  1، حيث زادت المخصصات أكثر من الضعف من 2017
 مدى الفترة نفسها. لى. وعلى عكس هذا االتجاه، انخفضت مخصصات بناء القدرات باطراد ع2017في عام 

دينار أردني  283.77وارتفع إلى  2015ني في عام دينار أرد 123.91 تكلفة الوحدة لتوصيل إدارة الحاالتمتوسط  بلغوقد 
على النقيض من ذلك، و كون تفسير تكلفة الوحدة األعلى هو وضع مخصصات وأهداف الموازنة. . وقد ي2017في عام 

دينار أردني و  55تتراوح بين  والتي ،خالل السنوات كبير  شكلوالتي تفاوتت ب - تكلفة الوحدة لبناء القدراتانخفضت 
زيادة الكفاءة  هي يمكن أن تكون أسباب االنخفاضو .2017إلى  2015من  -دينار أردني لكل صاحب عمل تم تدريبه  2,442

 .في مخصصات ميزانية بناء القدرات في التدريب كلما تكررت، وكذلك التخفيض الشامل

 كان هناك تحرك نحو تبسيط مة، في حين أن االستجابة األولية كان يمكن أن تستثمر أكثر على المنصات والقدرات القائ
ومع ذلك، هناك مجال لزيادة تعزيز التنسيق واالستفادة من التآزر من خالل، على  المعايير والمزيد من التفاعل والتنسيق.

المختلفة على المستوى الوطني، والتمثيل المتسق لنقاط االتصال ذات الصلة من  لتنسيقسبيل المثال، تحسين تكامل منصات ا
، وإنشاء مجموعات العمل الوطنيةو الحكومية وغير الحكومية والوطنية والدولية إلدارة الحاالت في القطاع الفرعي  ساتمؤسال

 .المؤسساتمذكرات تفاهم بين 

 الفعالية 4.4

كانت االستجابة لتقييم فعالية استجابة إدارة الحاالت، تقوم الدراسة بتقييم مدى تفعيل عمليات إدارة الحاالت المخطط لها وما إذا 
وراء هذا التقييم  التي تكمن نظرية التغييرقد حققت أهدافها المعلنة على مستوى النتيجة والمخرجات، كما هو مذكور في 

(. وعالوة على ذلك، يدرس التقييم جودة استجابة إدارة الحاالت فيما يتعلق بالمبادئ والمعايير 1.1)انظر القسم الفرعي 
األسئلة اإلرشادية وتشمل ك جوانب مثل كفاءات العاملين في الحاالت والجودة الشاملة للخدمات المقدمة. التوجيهية، بما في ذل

 يلي: مالمعيار الفعالية 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الى أي مدى تم تحقيق النتائج ومخرجات البرنامج والتأثر المرغوب والمخطط له.
 

الى اي مدى كانت العمليات التشغيلية )التدريب والدعم المستمر وتحديد الحالة واالحاالت 
 والمتابعة...الخ( مصممة ومنفذة بشكل فعال؟

مقدمة ضمن هذه االستجابةماذا كانت جودة خدمات ادارة الحالة المختلفة ال   

هل ساهمت استجابة ادارة حالة الحماية الى تعزيز انظمة حماية الطفل الموجودة على المستوى 
 المحلي/او المستوى االعلى من ذلك،وكيف كان ذلك، وان لم تسهم هذه االستجابة، فلم؟
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 . توفير خدمات إدارة حاالت حماية الطفل4.4.1

  تم استرجاع بيانات من2017إلى  2013لتقديم نظرة عامة حول أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل التي تم تقديمها من ، 
يسجل النظام األساسي أنواع خدمات إدارة و  -وهي منصة على اإلنترنت لتبادل البيانات والمعلومات  - ActivityInfo منصة

إدارة الحاالت الوطنية والدولية كجزء من الفريق الفرعي العامل المعني بحماية  مؤسساتالحاالت المقدمة واألنشطة المنفذة ل
الهيئة الطبية الدولية  من منصات إدارة حاالت حماية الطفل مؤسساتبالنسبة لهذا التقييم، تم استرجاع البيانات من و الطفل. 

االت حماية الطفل العدد المطلق من أنشطة إدارة ح  أدناه 10الشكل يبين و . األردن ومؤسسة نهرولجنة اإلنقاذ الدولية 
ال تعكس و الشركاء.  من خاللرح البيانات، باإلضافة إلى تقسيم األنشطة المسجلة ، كما هو مذكور في وسائل شالمسجلة سنوياً 

، حيث يمكن ActivityInfo منصة هذه األرقام عدد الحاالت الفريدة المسجلة، ولكن عدد أنشطة إدارة الحاالت المسجلة على
كانون  -سجالت شباط    ، والتي تتوفر له2013تسجيل العديد من األنشطة لحالة واحدة. ويبين الرسم البياني أنه في عام 

، مع تسجيل معظم األنشطة بواسطة ActivityInfoمنصة نشاطًا إلدارة حاالت حماية الطفل في   11,569، تم تسجيل األول
ى ، وانخفض بعد ذلك مرة أخر 52,199 ما بلغ ، بلغ عدد أنشطة إدارة الحالة ذروته عند2014في عام و . الهيئة الطبية الدولية

على التوالي.  2017و 2016في عامي  12,098و  11,979، وتراجع مرة أخرى إلى 2015نشاًطا في عام   28,812إلى 
األردن، وخاصة  وصلوانتيجة للزيادة الحادة في عدد الالجئين الذين  2014يمكن أن تكون هذه الذروة في األنشطة في عام و 

أن البيانات تقدم عدد األنشطة وليس عدد الحاالت، ومع ذلك، فإن الزيادة  مسالةإدراك إن . 2013في النصف الثاني من عام 
 جزئًيا توفير المزيد من الخدمات لكل حالة مقارنة بالسنوات األخرى. تعكسيمكن أن  2014في عام 

 اإلنقاذ  مؤسسة ت، عندما سجل2015ستثناء عام إ، بالهيئة الطبية الدولية، تم تسجيل غالبية األنشطة من وخالل هذه السنوات
، تنعكس األنشطة 2017و  2016بالنسبة لعامي فباإلضافة إلى ذلك، و المزيد من أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل.  الدولية

 الوطنية إلدارة الحاالت. المؤسسة أنشطة، مما يظهر زيادة في عدد ActivityInfoمنصة من مؤسسة نهر األردن في 
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 موقع ومساهمة كلإدارة حاالت حماية الطفل المسجلة عدد أنشطة . 10الشكل 

  مساهمةويقدم  17-2013تفصياًل لجميع أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل المسجلة اعتباًرا من أدناه  11 الشكلويعرض 
مات إدارة غالبية األنشطة المسجلة هي دعم الحاالت من خالل خدكما أن األنشطة الفردية من إجمالي األنشطة عبر السنوات. 

استلزم جزء كبير من األنشطة إجراء وقد في المائة.  39الحاالت المباشرة، مثل تطوير خطة الحالة واالستشارة الفردية، بنسبة 
، وتوفير في المائة( 15.6وإغالق الحاالت )، في المائة( 19إدارة المعلومات ) عمليات تقييم األثر التنموي وتنفيذ لجان

في المائة(. وتناولت حصة صغيرة نسبيًا من  7.8في المائة(، ورصد الحاالت حسب االقتضاء )  12.5)اإلحاالت والمتابعة 
والتي  األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهمأنشطة في المائة(،  2.1أنشطة حماية الطفل المسجلة إعادة التوحيد )

ترتيبات الرعاية البديلة و تنفيذ في المائة(،  0.8وفير الدعم المادي )في المائة(، وت 1.2) تم تنفيذها في جمعية اإلنقاذ الدولية
 في المائة(. 0.1) وعمليات التتبع (في المائة 0.1)
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 17-2013. أنواع أنشطة إدارة حالة حماية الطفل المسجلة ، 11الشكل 

المختلفة خدمات  المؤسسات، تقدم تم توفيرها الطفل المختلفة التي وبينما يعكس هذا المخطط عدد أنشطة إدارة حاالت حماية
يتم تنظيم النظرة و إدارة الحاالت. مؤسساتنظرة عامة على الخدمات المختلفة التي تقدمها مختلف  7 الشكلويقدم مختلفة. 

وقوائم المراجعة التي  لمقدم المعلومات الرئيسيالعامة وفًقا للخطوات الرئيسية لعملية إدارة الحالة وتستند إلى المقابالت الرئيسية 
على نحو شامل قدر  مؤسسةتم االنتهاء منها أثناء العمل الميداني. وبينما بذلت جهود للتفكير في الخدمات التي تقدمها كل 

 قد تقتصر الرؤى في بعض األحيان على المواقع التي تتم زيارتها خالل العمل الميداني.فاإلمكان، 

 ارة الحالة المقدمة وفقاا للمؤسسة. نظرة عامة على خدمات إد7الجدول 

قسم  
حماية 
 االسرة

وزارة التنمية 
 االجتماعية

وزارة 
التربية 
 والتعليم

وزارة 
  الصحة

مؤسسة 
نهر 
 األردن

الهيئة 
الطبية 
 الدولية

لجنة 
اإلنقاذ 
 الدولية

         مدخالت الحالة 
إجراء معياري لتحديد هوية الحاالت ، باستخدام نماذج 

 ن المؤسساتمشتركة بي
X X X  X X x 

      X X  استالم احالة الحالة من قبل الحكومة 
 X    X  X X  استالم احالة الحالة من قبل المنظمات غير الحكومية  

 X X      إحالة الحالة من خالل المتطوعين في المجتمع
         تقييم الحالة 

 X X X X X X X يتم إجراء تقييم شامل لالحتياجات
 X X X X X X X تم تطوير خطة الرعاية / خطة العمل للحالة
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 X X X X X X X المراجعة الدورية وتحديث خطة الرعاية
        حفظ السجالت

 X X X X X X X تم إنشاء  ملف لحالة للطفل
تم إنشاء ملف حالة إلكتروني للطفل في نظام ادارة 

 المعلومات
X X X X X X X 

        قع الخدمة في المو 
التعليم ، سواء في المدرسة أو في الموقع ، و / أو الدروس 

 الخاصة و / أو المساعدة التعليمية
 X X     

 X   X X X  دعم التعلم وبناء المهارات و / أو التدريب المهني
 X X  X X X  اإلستشارة النفسية واالجتماعية أو استشارة اخرى 

    X    وقعالصحة وتشمل العيادات في الم
 X   X X X  النشاطات التأهيلية

 X    X37 X  لخدمات القانونية ، وتشمل التبني والرعاية البديلة
 X     X  38الملجأ

        اإلحالة الى الخدمات
 X X   X X X 39االحالة الى خدمات اخرى 

 X X   X X X بعد اإلحالة الخارجية ، إجراءات المتابعة في الموقع
 X X   X X X  وثيق اإلحاالت )والمتابعات(تم ت

        التدريبات وكادر الرعاية
إجراءات التشغيل القياسية المقدمة  إدارة الحاالت وتدريبات

 للموظفين
X X X X X X X 

 X X X     ناء القدرات األخرى المقدمة
 X X X     المقدمة للموظفين الضغطدعم الرعاية الذاتية وإدارة 

 

كشف األقسام الفرعية التالية أيًضا فعالية تقديم هذه الخدمات، باإلضافة إلى أي تحديات تواجهها في القيام بذلك. وعالوة تست
 إدارة الحاالت على حد سواء. ومؤسساتعلى ذلك، يتم استكشاف جودة الخدمات، كما يراها المستفيدون 

 

 

                                                      

ي بعض األحيان بمشاركة ودعم وزارة التنمية  والرعاية البديلة لألطفال / الرعاية البديلة  ترتب كل من الهيئة الطبية الدولية ولجنة اإلنقاذ الدولية 37
ف 

 االجتماعية. 
ي  المؤسسةزارة التنمية االجتماعية هي و   38

.  الحكومية الوحيدة الت  ئ غير المصحوبير  والمنفصلير   لألطفالمأوى  وتوفر لجنة اإلنقاذ الدوليةتوفر المالج 
ي مناطق االستقبال الخاصة 

ي  بهمعن ذوي  هم ف 
ي.  مخيمي ف   األزرق والزعي 

ي إجراءات التشغيل المش  39
بية والتعليم ووزارة الصحة، لم يتم إنشاء نظام إحالة الخدمات، كما هو محدد ف  ي وزارة الي 

كة بير  ف  ، ومع ذلك، المؤسساتي 
ي  يشير مقدمو المعلومات الرئيسيون

ي لتتبع العنف األشي.  مرحلةأنهم ف 
 القيام بذلك، بدعم من النظام الوطت 
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 . فعالية عملية إدارة الحاالت4.4.2

 

بوضوح  المؤسساتات التشغيلية المشتركة بين توضح اإلجراء
المعنية.  المؤسساتعملية إدارة الحاالت التي يجب أن تتبعها 

الحاالت كما هو محدد في مخطط ادارة  12الشكل  ويبين
، والتي تستند المؤسساتاإلجراءات التشغيلية المشتركة بين 

 إليها الخطوات الرئيسية إلدارة الحاالت التي تتطلب تحديد
، والمتابعة، لتقييم، وتخطيط الحالة والتنفيذالهوية، وا

الحالة(  مناقشةوالمراجعة )في بعض األحيان بما في ذلك 
على خلفية هذه العملية و . هاوتقييم واغالق الخدمة

المنصوص عليها في إجراءات التشغيل، استكشفت الدراسة 
يل فعالية تصميم وتنفيذ إدارة الحالة ، كما هو موضح بالتفص

 في القسم الفرعي التالي.

 

 

 

 

 : مخطط إدارة الحالة12لشكل ا
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 تحديد الحالة وتقييمها 

. وعادة ما يتم تحديد حاالت حماية الطفل من خالل هاتستلزم الخطوات األولى في عملية إدارة الحاالت تحديد الحاالت وتقييم
، مثل العاملين في ات العامةالت من قبل مقدمي الخدماألنشطة المجتمعية، أو أفراد المجتمع المحلي أو الجيران، أو اإلحا

المجال التعليمي، والشرطة، والعاملين الصحيين، والالجئين، وتحديد موظفي المفوضية عند التسجيل، أو من خالل اإلحالة 
)أو  تخصص المؤسسةتدخل في نطاق  الحالةأن  بالتأكد منمدير الحالة  وقيامالذاتية. وبمجرد تحديد الحالة والتعامل معها، 

ويجب أن يحدد،  BIAذلك إلى مقدم خدمة مناسب(، يتم إجراء تقييم أولي للحالة. يجب أن يتم التقييم باستخدام نموذج  احالة
من بين أمور أخرى، احتياجات الطفل وموارده وخلفيته العائلية. وكجزء من التقييم، يصنف مدير الحالة أيًضا أولوية الحالة، 

الية )بما في ذلك األطفال غير المصحوبين بذويهم، واألطفال المحتجزين، واألطفال حيث تتطلب الحاالت ذات األولوية الع
 ساعة( إجراًء عاجاًل. 72، والعنف الجنسي الذي حدث في آخر من مخاوف تتعلق بالسالمة الفوريةالذين يعانون 

 لتعم کما لقياسيةا للتشغيا راءاتجإ في لمصممةا الهوية ديدتح عملية مًاوعم درُتق لحالةإدارة ا أجهزةأن  لیإ لنتائجا رتشيو
يبدو أن تحديد الحاالت يعمل بشكل أفضل في مخيمات الالجئين، إلى حد كبير بسبب االتصال و . تنفيذها في نسبيًا دجي لبشک

 يمثل فحص وتحديد الحاالت ذاتو الحالية.  المؤسساتالمباشر للوافدين الجدد مع سلطات المخيم، جنبا إلى جنب مع كثافة 
إدارة الحاالت ذات الصلة وسيلة لتحديد الحاالت في المخيمات، كما هو مبين في  مؤسسةواإلحالة إلى  لتسجيلالصلة عند ا

حص وتحديد على المتطوعين المجتمعيين لف الهيئة الطبية الدولية ولجنة االنقاذ الدولية. وعالوة على ذلك، تعتمد 5الشكل رقم 
يكون في حاجة إلى خدمات إدارة  أنعند تحديد هوية طفل يحتمل و وكذلك المجتمعات المضيفة.  ،الحاالت داخل المخيمات

، بإحالة الطفل إلى مدير الحالة في الرعاية موظفوالحاالت داخل المجتمع، يقوم هؤالء المتطوعون، الذين يطلق عليهم أيًضا 
خالل المناقشات الجماعية المركزة، أكد المتطوعون أنفسهم و ل. إدارة الحاالت الخاصة بكل منهم إلجراء تقييم أولي للطف مؤسسة

 أنهم يعتقدون أن عملهم في مجال التواصل قد ساهم بشكل كبير في تحديد جميع حاالت حماية األطفال داخل مجتمعاتهم.

مراكز مكاني ومركز  في المجتمعات المضيفة إلى أهمية المرافق مثل مقدمو المعلومات الرئيسيون إلى ذلك، يشير  باإلضافةو 
إن الملكة رانيا لألسرة والطفل في عمان، والتي تديرها مؤسسة نهر األردن، والتي غالبًا ما يتم دمج أنشطة إدارة الحاالت فيها. 

من خالل مكاني ، تتوفر أن " مقدمي المعلومات الرئيسيينيقول أحد و الحاالت.  حديدهذه المراكز بمثابة منصات حيوية لت
 . "ن الخدمات واألنشطة هناالكثير م
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الل اإلحالة من قسم يتم من خ الحاالت الستالمفي وزارة التنمية االجتماعية أن الطريق الرئيسي  مقدمو معلومات رئيسيينوذكر 
حالما تقوم و المكلف بالتعامل مع الحاالت التي تنطوي على العنف ضد األطفال والنساء. و ، بموجب القانون، حماية االسرة

، في حين يظل مدير الة في وزارة التنمية االجتماعيةى الحاالت بالبحث عن وزارة التنمية االجتماعية، يتم تعيين مدير الحإحد
يتعاون قسم حماية االسرة نفسه مع المجتمعات في المناطق المحيطة بمكتب و . الحالةالحالة في قسم حماية االسرة مسؤواًل عن 

التوعية في  بندوات، يقوم قسم حماية االسرة عالوة على ذلكو لوعي حول الخدمات التي يقدمها. قسم حماية االسرة لرفع مستوى ا
، قسم حماية االسرةفي المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المحلي. ووفًقا لمقدمي المعلومات الرئيسيين في المكاتب الفرعية 

 حاالت.فإن هذه األنشطة ساعدت على زيادة استيعاب خدمات إدارة ال

صعوبة في بعض األحيان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الثقافة  يظهرفي معان، أفاد شريك إدارة الحاالت أن تحديد الحاالت و 
إدارة الحاالت حمالت واسعة لزيادة الوعي إلعالم  مؤسسةاألكثر محافظة ووصمة تلقي إدارة الحاالت. ومع ذلك، عندما بدأت 

إدارة  مؤسساتبشكل كبير. وبشكل أعم، تشير جميع  االحالةإدارة الحاالت، زاد عدد حاالت المجتمعات المحلية بخدمات 
 الحاالت. التعرف علىالحاالت إلى أن زيادة الوعي ونشر المعلومات عن الخدمات المقدمة يعزز 

 

 
 

 إدارة الحاالت. المتطوعون المجتمعيون لدعم 3المربع 

في و على المتطوعين المجتمعيين لدعم عملية إدارة الحاالت.  تعتمد كل من الهيئة الطبية الدولية ولجنة االنقاذ الدولية
المخيمات، وكذلك المجتمعات المضيفة في الشمال، يدعم المتطوعون السوريون إدارة الحاالت من خالل التوعية المجتمعية 

 وتوعيتهم لحالةإدارة ا عملية علی نعيطولمتا بيدرت ميت، مشاركتهم لقباألنشطة داخل المراكز. وومتابعة الحالة وتوفير 
عملية إدارة  في. ثم يتم إجراء تكامل للمتطوعين تدريجيا، وعادة مع الحاالت غير الحساسة.لفطلا حماية وفمخا نبشأ

متخصصون في أعمال التوعية وتحديد الحاالت  بعض المتطوعينيكون الحاالت، يمكن للمتطوعين تولي أدوار مختلفة. 
يفحصون األسر داخل مجتمعاتهم المحلية بحًثا ما يفيد المتطوعون المشاركون في التوعية بأنهم عادة و داخل المجتمعات. 

إذا تم تحديد أي فالتوعية أشكال يستخدمونها لتقييم وضع األسر.  اللدى عمو عن أي مخاوف تتعلق بحماية الطفل. 
غالًبا و ف أو مشاكل داخل األسرة، يقوم عمال التوعية بإحالة العائلة إلى مدير الحالة لمزيد من اإلجراءات والمساعدة. مخاو 

 نيمک، على وجه الخصوص تلمخيماا في و .ق التوعية التي تغطي مناطق معينةما يتم تنظيم عمال التوعية في فر 
. رألما زمل، إذا تلحاالإدارة ا وادراجها ضمن إليها ولصولا نيمک رةسأ لکأن  نم دوايتأکأن  عيةولتا لمجا في نللعاملي
يتم تكليف متطوعين آخرين بمتابعة الحالة. ويشير المتطوعون إلى أنهم عادة ما يكون لديهم جدول يومي / أسبوعي كما و 

تقديم تلك يتم  ،ألطفالالطفل/ االمعلومات التي يقدمها إلى األسرة ومتابعة  لذهاببعد او لحاالت متابعة الزيارات. 
ألنشطة داخل مراكز إدارة يدعم بعض المتطوعين او لمديري الحاالت وتناقش الحاجة إلى أي إجراء آخر. كما  المعلومات

 ، مثل أنشطة حماية الطفل والتدريب على المهارات الحياتية.الحاالت

 "مكاني"السوريين ، قد تم توظيفه في سياق مراكز  مفهوم االعتماد على المتطوعين في المجتمع ، وبالتحديد المتطّوعين إن
إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية ، يدعم المفهوم أيًضا بناء قدرات أفراد المجتمع ، مما يؤدي بدوره إلى و منذ فترة. 

، يتم دعم من خالل توعية أفراد المجتمع و عالوة على ذلك ، و المدى الطويل.  ىزيادة استدامة أنشطة إدارة الحالة عل
،  نييروس افراد نتعيي بيصع يةرلحضا طقلمناا في،والوقاية من حاالت حماية الطفل على مستوى المجتمع. وأخيرًا 

 .للعموزارة ا نم ذنإلاالحصول على و  لصلةذات ا قثائولا لىإ حاجة كناهحيث تكون 
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مديرو الحاالت أنه أثناء المشاركة األولية، يتم  يبيناألولي. أول مشاركة مع الحالة وتقييم الحالة  يتم إتباع مايلي خالل
، فر الخدمات. وعالوة على ذلكإدارة الحاالت وتوا مؤسسةعلى عمل و إطالعهم على الحالة )وأفراد العائلة، إن كانوا موجودين( 

 غبالإ ميت نهأ خاصة بصفة لحالةا اءر دم ضبع ويذكريتم إبالغ الطفل بحقوقه ويتم أخذ الموافقة من الوالدين/ مقدمي الرعاية. 
 نتتضم لتيا بالقضايا قسم حماية االسرة لىإ ميةازلإ ريرتقا تقديم صوبخص المؤسسة تماازلتا نع لعائلةا ادر فوأ طفللا
 ضمنتندرج الحالة  لتحديد ما اذا كانت ، الحالةيتم إجراء التقييم األولي من قبل مدير ثم ، ءلنساوا لفاطألا معاملةو ءةساإ

 إدارة حالة. مؤسسةمختلفة أو  مؤسسة تخصص 

مديرو الحاالت أن تقييم الحالة بسيط نسبيا، ويرجع ذلك في الغالب إلى إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين  يعتبر
أحد ، والتي هي جزء من إجراءات التشغيل القياسية. ويذكر BIAونماذج التقييم ذات الصلة، وبشكل رئيسي نموذج  المؤسسات

بشكل  اقل والنماذج تحمي "تقييم الحالة  المؤسساتالموحدة المشتركة بين  غيلأن إجراءات التش مقدمي المعلومات الرئيسيين
وأن االحتياجات الخاصة وتقييمات المخاطر ال تستند إلى اتخاذ القرارات الفردية بعد اآلن". كما يشير غالبية مديري  عشوائية

األولوية المعطاة للقضية، تعتبر ذات صلة  ستوى التوجيهية بشأن تقييم عوامل الخطر، التي تحدد مالحاالت إلى أن المبادئ 
. في قسم حماية االسرةإذا تم تحديد الحالة بعد التقييم األولي لإلبالغ اإللزامي، فيجب إحالة الحالة إلى و وثيقة ومفيدة لعملهم. 

وهي الهيئة الطبية  ،للمؤسسات الدوليةمديرو الحاالت  يبينام بذلك مباشرة، الوطنية إلدارة الحاالت القي للمؤسساتحين يمكن 
ها الى قسم حماية التي تحيلو  تحال إلى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، الحالة، أن الدولية ولجنة االنقاذ الدولية

 االسرة.

 التخطيط والتنفيذ حالة

ووضع خطة عمل فردية  الحالةالطفل يحتاج إلى دعم من خالل إدارة الحاالت، يتم فتح ملف ، أن ، بعد التقييم األوليتقرر إذا
تطوير الخطة مع  ويتمصلة.  ذات تعلى أساس االحتياجات المحددة للطفل واألسرة / مقدم الرعاية، اذا كان -خطة حالة  -

 مؤسسةل المثال في شكل خدمات مباشرة تقدمها إجراءات يجب اتخاذها )على سبي تتضمنمراعاة مصالح األطفال ورغباتهم، و 
. ويشير جميع مدراء الحاالت الذين أجريت معهم األطر الزمنية للتنفيذ والمتابعةإدارة الحاالت أو من خالل اإلحاالت(، و 

تي والمقابالت إلى مسؤوليتهم عن وضع خطة حالة، في حين يشدد البعض على التأكد من أن أفضل مصالح الطفل ورغباته 
 ال يوجد أي مدير لحاالت يواجه أي تحديات فيما يتعلق بعملية تخطيط الحالة والتنفيذ.و تنعكس بصورة كافية في الخطط. 

يتعلق بتوفير خدمات إدارة الحاالت المباشرة، فإن غالبية مديري الحاالت يرفعون تقاريرهم بانتظام لعقد جلسات فردية مع  فيماو 
في حالة أنشطة إدارة الحاالت و قد تكون قد واجهتها.  مشاكلوأي وضع الحالة األسرة، لمناقشة  ألحيان في، وفي بعض االحالة

على المستوى الوطني ودون الوطني، فإن جميع األنشطة المتعلقة بتقديم  مقدمو المعلومات، كما الحظ قسم حماية االسرةفي 
التنمية االجتماعية الموضوعة في كل مكتب من مكاتب شؤون و/ أو األسرة، واألخصائي االجتماعي من وزارة  للحالةالمشورة 

، وعن تطوير خطة الحالة الحالةمسؤواًل عن  قسم حماية االسرةذلك. وهكذا، في حين يظل مدير حالة  لفعلاألسرة، يتم تكليفه 
 وزارة التنمية االجتماعية لتنفيذ جزئي للخطة. شركاءإلى  الحالةتحال 
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إدارة الحاالت أنواًعا مختلفة من األنشطة والخدمات مثل مجموعات الدعم وجلسات  مؤسساتاإلضافة إلى ذلك، تقدم معظم وب
المهارات الوالدية الداخلية، وغالًبا بدعم من مستشارين لحماية الطفل وأخصائيين نفسيين. تساعد هذه األنشطة على إشراك أفراد 

، تعمل الشراكات إلدارة الحاالت. وفي بعض الحاالتملية إدارة الحاالت وضمان اتباع نهج أكثر شمولية األسرة اآلخرين في ع
االجتماعي. على سبيل المثال، قدمت مؤسسة -إدارة الحاالت على توفير خدمات المشورة وخدمات الدعم النفسي مؤسساتبين 

، في حين تم تكوين سي على المهارات الحياتية للنساءيب األسانهر األردن في معان التدريب على المهارات األبوية والتدر 
. وهناك مثال آخر هو وزارة التنمية اإلستشارة النفسية واالجتماعيةبشأن توفير خدمات  الهيئة الطبية الدوليةشراكة مع 

ألطفال من خالل العاملين والمشورة لحماية ااإلستشارة النفسية واالجتماعية باإلضافة إلى توفير دعم -االجتماعية، التي 
 الحكومية المكلفة بإنشاء وتشغيل المالجئ. مؤسسةهي أيضا الكانت  – قسم حماية االسرةاالجتماعيين في مكاتب 

وأخيرًا، يشير مديرو الحاالت إلى أهمية دمج إدارة الحاالت في األماكن المالئمة لألطفال و/ أو المراكز األسرية والمجتمعية. 
، يتم تسهيل االتصال المنتظم مع الحاالت ويمكن لمديري الحاالت فحص الحاالت شطة المقدمة في المراكزخالل األنمن و 

 أثناء األنشطة وتقييم سالمتهم.

 ومتابعتها الحالةإحالة 

إحالة ، فإن الحاالت تحتاج إلى إدارة الحالة مباشرة مؤسسةإذا كانت الحالة تتطلب خدمة ال يمكن أن يقدمها مدير الحالة أو 
إلى مقدم خدمة آخر. في كثير من األحيان، يتم إجراء هذه اإلحاالت لخدمات التعليم، الخدمات القانونية/ الشرطة، خدمات 
الصحة البدنية أو العقلية أو الدعم المادي. وتقع على عاتق مدير الحالة مسؤولية تسهيل إحالة الطفل و/ أو مقدم الرعاية إلى 

على هذا النحو، تشكل إحالة الحاالت و لي هذه الخدمات كجزء من متابعة الحالة في الوقت المناسب. هذه الخدمات ومراقبة تو 

 . المالجئ الحكومية4المربع 

مية المكلفة بإدارة المالجئ في األردن. وتشمل األنواع المختلفة من المالجئ، وزارة التنمية االجتماعية هي الهيئة الحكو 
 ،وكذلك مأوى عاماا، حيث يمكن للنساء جلب أطفالهن إلى المأوى  18على سبيل المثال، المالجئ للنساء فوق سن 

ا للفئات العمرية المختلفة وترتيبات الرعاية السكنية للحاالت دون  السن القانونية. وفقا لفئتهم  للفتيات والفتيان وفقا
وزارة التنمية االجتماعية،  في قبل قسم حماية االسرةالعمرية. وعادة ما تصل الحالة إلى الملجأ من خالل اإلحاالت من 
عند اإلحالة و . الحالة الى البيت من غير اآلمن إعادةوالتي عادة ما تنطوي على حاالت عاجلة وشديدة، حيث تعتبر 

، باإلضافة إلى مدير الحالة في الحالةتم إنشاء مجموعة ثانية إلدارة الحاالت داخل الملجأ المسؤول عن إلى الملجأ، ي
في ملجأ أو رعاية سكنية، يتم تزويد  حالة. وهكذا، عندما توضع الحالة، الذي يبقى مسؤوالا عن قسم حماية االسرة

ا بإدارة الحالة من وزارة التنمية  في جميع المالجئ، يوجد فريق فني، بما في ذلك علماء و االجتماعية. الحالة أيضا
باإلضافة إلى ذلك، يتم تقديم أنشطة مختلفة و النفس وعلماء االجتماع والممرضات، لتقديم الخدمات الالزمة للحاالت. 

ن لم يكملوا لألطفال الذي الخاصةلألطفال في المالجئ، بما في ذلك األنشطة الترفيهية، وكذلك التعليم المنزلي والدروس 
 التعليم الرسمي بعد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 5. Caseload of case managersBox 6. Government shelters  

The Ministry of Social Development is the government agency tasked with running shelters in Jordan. Different 
types of shelters existent include, for instance, shelters for women above the age of 18 years, wherein the 
women can bring their children to shelter, shelter for girls and boys according to different age groups, and 
residential care arrangements for under-aged cases according to their age group. A case typically reaches the 
shelter through referrals from the FPD to the MOSD, usually involving urgent and severe cases, where it is 
considered unsafe for the case to be sent back home. Upon referral to the shelter, a second case management 
group is established within the shelter that is responsible for the case, in addition to the case manager in the 
FPD, who remains in charge of the case. Thus, when a case is placed in a shelter or residential care, the case is 
additionally provided with case management from the MOSD located within the shelter or vicinity of the 
residential case to provide case management services, such as counselling, and to facilitate follow-ups. In all 
shelters a technical team, including psychologists, sociologists, nurses, is present to provide the needed services 
to cases. In addition, different activities are on offer for children in the shelters, including recreational activities, 
as well as home schooling and tutoring for children that have not completed formal education yet.  

 

 

 

Box 7. Caseload of case managersBox 8. Government shelters  

The Ministry of Social Development is the government agency tasked with running shelters in Jordan. Different 



67 | P a g e  

 

والمواقع عن  مؤسساتالرئيسيون عبر ال مقدو المعلوماتوالمتابعة مكونات أساسية إلدارة الحاالت الفعالة. ومع ذلك ، أبلغ 
لتحدي األكثر شيوًعا عدم تحديث مسارات اإلحالة ونقاط االتصال يشمل او وجود تحديات في عملية إحالة الحاالت والمتابعة. 

التي تقدم الخدمات ذات الصلة. وعالوة على ذلك ، ال سيما في منطقة معان ، ُذكر عدم وجود مقدمي  مؤسساتداخل ال
إلدارة الفعالة لإلحاالت لتلبية احتياجات الالجئين على وجه الخصوص باعتباره الحاجز الرئيسي أمام ا صلةخدمات ذوي 

 .للحاالت

المشاركة في  مؤسساتجميع ال ضمفي حين أن اجتماعات التنسيق الشهرية على مستوى المخيمات والمستضيفين تعمل على و 
إدارة الحاالت، فإن غالبية منفذي إدارة الحاالت في المخيمات والمجتمعات المضيفة على حد سواء يذكرون أن تحديث مسارات 

التصال بحاجة إلى مزيد من التعزيز خالل هذه االجتماعات. قد يؤدي الفشل في التحديث إلى حدوث صعوبات اإلحالة ونقاط ا
، مؤسساتالرئيسيين غياب ممثلي ال مقدمي المعلوماتأثناء عملية اإلحالة والمتابعة، فضاًل عن ازدواجية الخدمات. ذكر أحد 

 حد أسباب عدم كفاية التحديثات.المخولين باتخاذ القرارات، خالل هذه االجتماعات كأ

في معان، كان االفتقار إلى مقدمي الخدمات الذين يستوفون احتياجات الالجئين على وجه الخصوص، بمثابة العقبة الرئيسية و 
لإلحاالت الفعالة. ذكر مدير الحالة الذي تمت مقابلته أن وجود عدد محدود من المنظمات غير الحكومية الدولية في المنطقة 

والدعم المالي اإلستشارة النفسية واالجتماعية ؤدي إلى محدودية توافر الخدمات ذات الصلة، ال سيما فيما يتعلق بخدمات ي
، مثل الغذاء مقابالت بأن االحتياجات األساسية، أفاد الالجئون الذين أجريت معهم المادي األساسي. وعالوة على ذلك والدعم

 ثبوتيةأوراق  ودجو دمع يضًاأ يعيقها لصحيةا تمادلخوا ملتعليا لیإ نلالجئيا تحاالد. إن إبع تتوفروالحفاضات والمالبس، لم 
. وبالتالي، في حين أن هناك طلًبا مرتفًعا على خدمات مهنفسأ ون لالجئوا لحالةا ريدم رکذ کما، نلالجئيا نم رلکثي صلةذات 

عن عدم وجود الوثائق ذات الصلة، يجعل نظام اإلحالة كما  الالجئين، فإن عدم توفر مقدمي الخدمات لتلبية احتياجاتهم، فضالً 
غير فعال. وفي الوقت نفسه، يشير مدير الحالة إلى أن  المؤسساتهو موضح في إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين 

دمات المقدمة غير موجودة بشكل دائم أو ال يوجد بها مكاتب رئيسية في المنطقة، مما يجعل المتابعة على الخ المؤسسات
، يقر أيضا أن ال يبلغ عن أي تحديات، ومع ذلكاألردنية، فإن مدير الحالة  قضاياللقضية أكثر صعوبة. وفيما يتعلق بال

 األردنيين عادة ما يطلبون اإلحاالت إلى الخدمات الطبية، وهي عملية مباشرة.

التي اجتمعت في المخيمات  المؤسساتوكذلك  الرغم من هذه التحديات، أفادت وكالة إدارة الحاالت في معان، علىو 
والمجتمعات المضيفة في شمال األردن، أن اإلجراءات التشغيلية الشاملة وإدخال مسارات اإلحالة يّسرت التعاون بين مختلف 

ي تسهل يجعل عملية اإلحالة أكثر شفافية وفعالية. وتشمل بعض الممارسات الت اإدارة الحاالت ومقدمي الخدمات، مم مؤسسات
واالعتماد على المتطوعين من المجتمع المحلي للقيام بالمتابعة. وعلى  المؤسساتكذلك اإلحاالت والمتابعة مذكرات تفاهم بين 

ر إجراءات  المؤسساتالتفاهم بين  تالحكومية أن إدخال مذكرا المؤسساتوجه التحديد، تذكر الجهات الفاعلة في  قد يسَّ
أيًضا بأنه يمكن زيادة تحسين  مقدمو المعلوماتومسؤولياتها في العملية. ومع ذلك، يقر  سسةمؤ اإلحالة، وأوضح أدوار كل 

الحاالت، تعتمد  يداإلحاالت والمتابعة من خالل تعزيز االستجابة من جانب شركائهم في الحكومة. وأخيًرا، وعلى غرار تحد
على المتابعة مع  -أو العاملين في الحاالت الشبيهة  -مجتمعيين لجنة اإلنقاذ الدولية على المتطوعين الو الهيئة الطبية الدولية 

 نهايةالحاالت في المخيمات والمجتمعات المضيفة، والتي تعتبر وسيلة فعالة للغاية لمتابعة الحاالت، ال سيما خالل عطالت 
 إدارة الحاالت والمتطوعين على حد سواء. مؤسساتاألسبوع ، كما ذكرت من قبل 
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 لة وإغالقهاالحا مراجعة

تلبية احتياجات الطفل )وأولياء األمور / مقدمي الرعاية( وقد تم حل مشاكل الحماية الفورية، يمكن البدء في إغالق  تتم عندما
القضية خطوة مهمة في عملية إدارة الحاالت لمنع الحاالت التي ال يمكن أن تبقى مفتوحة لفترات طويلة إغالق الحالة. يشكل 
، بينما الحالة. وفي معظم الحاالت، يكون تقدير مدير الحالة التخاذ قرار بشأن إغالق للحاالتتالي خلق تراكم من الزمن، وبال

إدارة  مؤسسات، يتم عقد مؤتمرات حالة مع جميع ي حالة تنطوي على تعقيدات إضافيةبالنسبة للحاالت ذات األولوية العليا وأ
 (.الحالةفي  المؤسسات ومشاركةو الحاالت المعنية )مع التمثيل وفًقا للحالة 

يحدث على أساس منتظم وهو إجراء بسيط إلى حد ما. وبمجرد تقييم حالة الطفل  الحالةمعظم مديري الحاالت أن إغالق  أفاد
، يتم إغالق القضية ومتابعتها عادة بعد إدارة الحاالت مؤسسةواألسرة على أنها مستقرة، وال يلزم أي تدخل إضافي من جانب 

، فإن عملية المتابعة للتأكد من أن الحاالت قد استقرت يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إطالة لكر واحد من إغالق الحالة. ومع ذشه
 الرئيسيين. مقدمي المعلوماتأعباء قضايا مديري الحاالت، كما أفاد بعض 

 

قد يكون صعبا في بعض  الحالةن إغالق وزارة التنمية االجتماعية أ فيالرئيسيين  مقدمو المعلوماتوعالوة على ذلك، أفاد 
قسم حماية األحيان، حيث قد يكون هناك سوء تطابق بين تقييم العامل االجتماعي في وزارة التنمية االجتماعية ومدير حالة 

قرار أم ال. إن لجنة المحكمة في إطار سياسة حماية األسرة هي صانع ال الحالةفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي إغالق  األسرة
، لذلك إذا كانت اللجنة تقيم حالة مختلفة عن العامل االجتماعي في وزارة التنمية االجتماعية، الحالةالنهائي بشأن إغالق 

فستظل القضية مفتوحة. وعالوة على ذلك، قد تؤدي الحاجة إلى اتخاذ قرار من لجنة المحكمة إلى إبطاء العملية، حيث قد ال 
ن حاضرين أو قد يأتي قضاة جدد، مما يزيد من تأخير اتخاذ قرار بشأن إغالق القضية. وقد يكون القضاة في بعض األحيا

في المتابعة مع الحاالت وعدد كبير من القضايا لمديري الحاالت  قسم حماية االسرةأدى هذا اإلجراء، باإلضافة إلى مسؤولية 
 .المؤسسةداخل الرئيسيين  مقدمو المعلوماتكما أبلغ عنها ، قسم حماية االسرةتراكم القضايا داخل  و، قسم حماية االسرةفي 

 مراقبة الخدمة وتقييمها

إلى أن بروتوكوالت الرئيسيين  مقدمي المعلوماتوفيما يتعلق برصد خدمات إدارة الحاالت المقدمة واإلبالغ عنها، يشير جميع 
وطنية لإلبالغ عادة إلى المستويات الوطنية على  الداخلية توجه عملية الرصد واإلبالغ، مع تقديم مستويات دون  المؤسسات

، ، يتم إجراؤه إلكترونياً المؤسساتالمختلفة وسائل مختلفة لإلبالغ عن الحاالت؛ في بعض  المؤسساتتستخدم و  أساس متكرر.
، يتم لمؤسساتاباإلضافة إلى تقديم التقارير داخل و بينما يتم إجراء التقارير في حاالت أخرى عبر الهاتف و/ أو الفاكس. 

إدارة حاالت حماية الطفل الرئيسية في البالد لتعزيز  مؤسساتاستخدام وإدارة المعلومات وأنظمة المشاركة من قبل جميع 
وإدارة البيانات.  الخاص بالمعلومات 4.4.3، كما هو موضح بالتفصيل في القسم الفرعي المؤسساتمشاركة المعلومات عبر 

، يشير معظم مديري الحاالت إلى أن االجتماعات والتواصل نفسها المؤسسةرة الحاالت التي تقدمها بالنسبة لتقييم خدمات إداو 
، على الرغم من أن عنصر تقييم أداء مدراء الحاالت يبدو أكثر على تقييم وتوجيه أعمالهم الخاصةالمنتظم مع مشرفهم يساعد 

إلى أنها تقوم بشكل  المؤسساتباإلضافة إلى ذلك، تشير بعض و  الحاالت. بإدارةالحكومية  المؤسسات قيام انعكاًسا في عدم
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إدارة  مؤسساتدوري بإجراء مراجعات وتقييم داخلي و/ أو خارجي لخدماتها المقدمة. ومع ذلك، يبدو أن هناك، في معظم 
مراقبة التشغيلية الحاالت، مجااًل آخر لتعزيز عنصر تقييم الخدمات المقدمة، حيث أن التركيز الحالي يكمن أكثر في ال

 واإلبالغ.

هناك عنصر خدمة آخر ال يتم تقييمه على نطاق واسع في الوقت الحالي وهو جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات 
اإلحالة. في حين أن كل منظمة إلدارة الحاالت لديها واجب مراقبة اإلحاالت ومتابعة المتابعة مع المستفيد ومقدم الخدمة، في 

اإلستشارة النفسية مرحلة، ال يتم إجراء تقييم سليم للخدمات. تم تقييم بعض الخدمات، على سبيل المثال خدمات هذه ال
لألطفال السوريين في األردن، ولكن في إطار عملية إدارة الحالة نفسها هناك مجال محدود لتقديم التغذية الراجعة واالجتماعية 

الرئيسيين  مقدمي المعلوماتأحد  ويشيرة من قبل مقدمي خدمات اإلحالة بشكل دوري. بانتظام ومراجعة وتقييم الخدمات المقدم
من الصعب للغاية ضمان توفير الخدمات المناسبة، ومعالجة األسباب يكون ، ن أنه "بدون تقييم ومعرفة الجودةم مخاوفه الى

 التغذية الراجعةمقدمي الخدمات، فغالبًا ما تكون األساسية لحاالت الحماية. وحتى إذا تم رفع المخاوف بشأن معايير الجودة ل
 ".محدودة

 إدارة المعلومات والبيانات 4.4.3

المشاركة في إدارة حاالت حماية الطفل  المؤسساتإلى أن جميع  المؤسساتتشير إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين 
على مبادئ وإجراءات السرية؛  الموظفينب جميع بسرية عن طريق الحفاظ على تدري الحاالتيجب أن تضمن التعامل مع 

مديري/ مشرفي الحاالت المعتمدين  من خاللفقط  اليها في مكان مغلق وآمن وتقييد الوصول الحالةاالحتفاظ بملفات و 
والمصرح لهم؛ وضمان عدم مناقشة الموظفين المصّرح لهم بالوصول إلى هذه الملفات تفاصيل األطفال مع أشخاص غير 

أو إلكتروني  /و ورقيإدارة حاالت حماية الطفل نظام  مؤسسات. وعالوة على ذلك، يجب أن يكون لدى جميع لهم بذلك مسموح
 لتتبع الحاالت وإدارتها، ويحكمها بروتوكول حماية البيانات وتبادل المعلومات.

الذي تستخدمه  CPIMS plus / PRIMEROتشمل أنظمة إدارة الحاالت القائمة إلدارة حاالت حماية الطفل في األردن نظام 
من قبل مفوضية األمم  CPIMS / RAIS نظام  ستخدمبدعم من اليونيسف؛ يُ و  الهيئة الطبية الدولية ولجنة االغاثة الدولية.

، والنظام الوطني معهد العناية بصحة األسرة/ مؤسسة نور الحسين، و ومؤسسة نهر االردنالمتحدة السامية لشؤون الالجئين، 
، ووزارة التنمية المجلس الوطني لشؤون االسرة، و قسم حماية االسرةالعنف العائلي، والذي تم تجريبه واستخدامه من قبل  لتتبع

الورقية أو  أنظمتهاإدارة الحاالت لديها  مؤسساتاالجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم. باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض 
 وإدارة معلومات الحالة.اإللكترونية الخاصة بها لتخزين 

الذين تمت مقابلتهم عن استخدام نظام قائم على الورق، باإلضافة إلى بعض الرئيسيين  مقدمي المعلوماتأفاد جميع وقد 
األنظمة اإللكترونية، إلدارة وتخزين البيانات. غير أن المدى الذي يتم به تشغيل األنظمة اإللكترونية يختلف باختالف 

في الرئيسيين  مقدمي المعلومات، فإن CPIMS / RAISو CPIMS plus / PRIMEROيتعلق باستخدام . فيما المؤسسات
 مقدمي المعلومات ويشيرذات الصلة يذكرون استخدام النظام اإللكتروني باإلضافة إلى النظام الورقي.  المؤسساتجميع 

دة بعد جلسات اإللكتروني، عا النظام تند إلى الورق وأن ملفات القضية يتم تحديثها بشكل متكرر داخل النظام المسالرئيسيين 
بتقييم األنظمة الرئيسيين  مقدمو المعلوماتواإلحاالت والمتابعة أو الزيارات المنزلية. وعموما، يقوم  المشورة مع الحاالت
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 مقدمو المعلوماتك، يذكر اإللكترونية على أنها مفيدة، خاصة في عملية تلقي الحاالت، ونقل الحاالت وإحالة الحاالت. ومع ذل
أواًل على الورق ثم في  -من خالل الحاجة إلى إدخال بيانات مزدوجة  إيجادهأيضا عبء العمل اإلضافي الذي تم  الرئيسيين

إلدخال البيانات  المؤسساتالنظام اإللكتروني. وعالوة على ذلك، يذكر معظم أصحاب المصلحة أن النماذج المشتركة بين 
الرئيسيين  مقدمي المعلوماتوهكذا يقترح بعض يستهلك الكثير من الوقت. ومتكررة في بعض األحيان، مما طويلة للغاية 

البيانات  الحصول علىاالنتقال الكامل إلى تسجيل البيانات اإللكترونية وإدارتها، حيث يمكن استخدام األجهزة اللوحية في 
 األولية، بداًل من النماذج الورقية.

الوطنية إلدارة الحاالت في الحكومة حالًيا بتجريب النظام الوطني لتتبع العنف  المؤسسات، تقوم CPIMSنظام باإلضافة إلى و 
مجموعة من التحديات فيما يتعلق الرئيسيين  مقدمو المعلومات ذكر، ظام الحالي في المرحلة التجريبيةمع وجود النو األسري. 

في النظام، واللغة اإلنجليزية كلغة النظام األصلية، باإلضافة إلى نقص مهارات  باستخدام النظام وتشغيله، بما في ذلك األخطاء
أنه لم الرئيسيين  مقدمو المعلوماتالكمبيوتر لدى الموظفين في الوزارات المفترض أن تعمل مع النظام. وعالوة على ذلك، ذكر 

تخدام النظام بدوام كامل ممكًنا في هذه المرحلة. يتم تدريب عدد كاٍف من الموظفين على استخدام النظام، بحيث ال يكون اس
من وزارة الصحة أنه تم تدريب ثالثة أطباء وممرضين فقط على الرئيسيين  مقدمي المعلوماتعلى سبيل المثال، يفيد أحد 

 فيغيله بالكامل استخدام النظام، الذي تم تجريبه في عشرة أقسام مختلفة في المستشفى التجريبي. ونظرًا ألن النظام لم يتم تش
تقدم تقارير إضافية عن حالة المعلومات على الورق، باإلضافة إلى أنظمة إلكترونية داخلية  المؤسسات، فإن جميع المؤسسات

 خاصة بها.

وفي حين أنه من المرجح أن يعوق توسيع نطاق النظام على نطاق البلد بالكامل بسبب االفتقار إلى البنية التحتية في جميع 
داخل الرئيسيين  مقدمي المعلوماتخدمات إدارة الحاالت في الخط األول، مثل المستشفيات والمدارس، فإن جميع مقدمي 

يمكن أن يكون النظام أداة مفيدة و الحكومية التي تجرّ ب النظام حاليا، يأملون في أن يتم التعامل مع التحديات،  المؤسسات
مسائل سيكون قادًرا على تحديد "الأن النظام الرئيسيين  مقدمي المعلوماتأحد  ويشيرألعمال إدارة الحالة الخاصة بهم. 

" في البالد، أي المناطق ذات االنتشار العالي لمخاوف الحماية، ويمكن تطوير االستجابة وفًقا لذلك، حيث يمكن الساخنة
عالوة على ذلك، يتوقع و البشرية. للمناطق التي بها حمولة عالية بشكل خاص أن تتلقى المزيد من الدعم من حيث الموارد 

أن النظام سيعزز عنصر الرصد والتقييم في إدارة الحاالت، ومعه جودة الخدمات المقدمة. إال أن الرئيسيين  مقدمو المعلومات
ا يجب يحذر أيضًا من أن نظام التتبع يبدو أنه يملي حاليًا طريقة تصميم وإدارة الحالة؛ بينمالرئيسيين  مقدمي المعلوماتأحد 

 يجب وضع استجابة إلدارة الحاالت، ومن ثم يجب تصميم النظام وفًقا لذلك.كما أن يكون العكس. 

 . التدريبات وبناء القدرات4.4.1

بإعداد  المؤسساتالعمل المشتركة بين  مجموعة، قامت المؤسساتباإلضافة إلى اإلجراءات التشغيلية الموحدة المشتركة بين 
وهي حزمة تدريبية متخصصة مدتها خمسة أيام بشأن إجراءات -أساس إجراءات التشغيل القياسية حزمتين تدريبيتين على 

حماية الطفل وإدارة حالة ليوًما  12التشغيل القياسية ومسارات اإلحالة لمقدمي الخدمات، ومجموعة تدريب متخصصة لمدة 
، وستقوم االستمراروير هذه الدورات التدريبية لضمان تم تطوقد . االماميلموظفي الخط  االجتماعيالعنف المبني على النوع 

جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المشاركة في إدارة الحاالت بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية هذه بشكل فعال وموحد. 
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ي إدارة الحاالت كمطورين الوطنية المشاركة ف للمؤسساتوفي سياق عمليات التدريب وتطوير القدرات، تم أيًضا إنشاء دور هام 
 المجلس الوطني لشؤون االسرةو أبرزها مؤسسة نهر األردن  -وموفرين لهذه التدريبات 

 راءاتجو إ لفطلا حماية تحاالإدارة  علی يبًادرت نيوطلودون ا نيوطلا وى لمستا علی وقد تلقى مقدمو المعلومات الرئيسيين
، مقدمي المعلوماتتقييم هذه الدورات التدريبية بأنها مفيدة وذات صلة من جميع تم المؤسسات و  نبي کةرلمشتا لقياسيةا للتشغيا

كنسخة -. وفي نفس الوقت، أشار معظم مدراء الحاالت الذين تمت مقابلتهم إلى أن التدريبات التوخاصة لموظفي إدارة الحا
ئي إلدارة الحاالت، مع التركيز على تركز بشكل أساسي على الجانب اإلجرا -طبق األصل من إجراءات التشغيل القياسية

أنه يمكن تعزيز التدريب أكثر من خالل  مقدمي المعلوماتيقر معظم و . لعمليةا خاللالخطوات المختلفة التي يجب اتخاذها 
اء توفير المهارات األساسية الالزمة إلدارة الحاالت، مثل تقنيات التواصل مع األطفال، والتعاطف، ومهارات االستماع، والذك

. وبقليل ذات الصلةالعاطفي. ويعتبر توفير هذه المهارات ذا أهمية خاصة في ضوء بعض خلفية مديري الحاالت في المجاالت 
إدارة الحاالت، فضاًل عن المستفيدين من إدارة الحاالت،  مؤسساتفي  مقدمو المعلوماتمن الخبرة في العمل االجتماعي، أفاد 

 إلى المهارات الناعمة الضرورية للتعامل مع األطفال وأولياء أمورهم/ مقدمي الرعاية.أن بعض مديري الحاالت يفتقرون 

الضرورية، يذكر بعض مديري الحاالت أيًضا أن التدريب األكثر تخصًصا خارج إدارة  الشخصيةإلى تعليم المهارات  باإلضافةو 
مفيًدا. ويمكن أن تشتمل هذه التدريبات على دورات  سيكون  المؤسساتالحاالت واإلجراءات التشغيلية الموحدة المشتركة بين 

مدراء الحاالت للتعامل بشكل أفضل مع هذه  وزيادةالمختلفة المتعلقة بحماية الطفل  ماتتدريبية أكثر تركيًزا على االهتما
الدولية  مؤسساتالفي حين أن بعض مديري الحاالت، وخاصة من و التدريبات، ولكن أيًضا إدارة اإلجهاد والرعاية الذاتية. 

تخصًصا قد تم تقديمها، أو على األقل عرضت عليهم، فإن العديد من  كثرإلدارة الحاالت، ذكروا أن هذه الدورات التدريبية األ
ن الخدمات، وربما حتى مديري الحاالت الذين تمت مقابلتهم يعتقدون أن هذه التدريبات يمكن أن تمكنهم من تقديم المزيد م

أن مجموعة المجلس الوطني لشؤون االسرة من  مقدمي المعلوماتتجابة لمثل هذه االقتراحات، يشرح أحد اسو . لخدمات أفض
من الشركاء يعملون حالًيا على حزمة تدريب تركز على تطبيق إجراءات التشغيل القياسية لجميع متطلبات الحماية، مع زيادة 

 لمستقبلا في يمكن نهأ بشكل آخر كما ويشير مقدم المعلوماتتلفة. كفاءة مديري الحاالت لالستجابة الحتياجات الحاالت المخ
 للموظفين االجتماعيين. لتوفير شهادات دبلوم معهد التدريب مع ون بالتعا لمقابلةا تطوير الدورات التدريبية

ات صلة. ويشير اتفاق على أن المزيد والمزيد من الدورات التدريبية المتخصصة إلدارة حاالت حماية الطفل ستكون ذ هناك
إدارة الحاالت في الحكومة إلى الحاجة إلى مزيد من التدريب، باإلضافة إلى المزيد من الدعم  مؤسساتمن  مقدمو معلومات

إدارة الحاالت، مثل وزارة الصحة على سبيل المثال، المزيد من  مؤسسات ضبعوقد طلبت والمتابعة المكثف بعد التدريبات. 
ويمكن إجراء المزيد من  الكفاءةوظفين وتدريب المدربين  لضمان أن الموظفين يتمتعون بقدر كاف من التدريبات لمزيد من الم

 بناء القدرات الداخلية على المدى الطويل.

تعتبر بمثابة وسيلة رئيسية في جعل إدارة حالة التي و  مقدمي المعلومات،، يتم تقييم التدريبات بشكل إيجابي من قبل وبشكل عام
الوطنية في تصميم وتقديم التدريب طريقة فعالة  للمؤسساتطفل أكثر استدامة. وتعتبر المشاركة القوية والدور القيادي حماية ال

يدركون أيضا أن أحد العوائق الرئيسية أمام  مقدمي المعلوماتالحاالت. ومع ذلك، فإن معظم  إدارةفي بناء القدرات الوطنية في 
تغيير وظائف  فمع. استعاضة الموظفين وتناوبهم هوالحكومية  المؤسساتالفعال داخل بناء القدرات على المدى الطويل 

 .إلى التدريب المستمر وإعادة التدريبوأصبحت هناك حاجة الموظفين بشكل متكرر، أصبحت الدورات التدريبية غير مستدامة 
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 جودة الخدمات 4.4.5

التقييم،  عالية مع جودة خدمات إدارة الحاالت المقدمة. وكجزء من هذافي إطار الفلهذا البحث يتعامل أحد األسئلة الرئيسية 
في حين تم تقديم ردود و إدارة الحاالت والمستفيدين من االستجابة عن تصوراتهم بشأن جودة الخدمات المقدمة.  مؤسساتسئلت 

 بق إلى حد كبير.والمستفيدين تتطا المؤسساتإدارة الحاالت، فإن تصورات  ومؤسساتمتباينة عبر المواقع 

 التنسيق تعزيز

، 2013ت أفضل اآلن، مقارنًة بعام إدارة الحاالت أنه يتم تقديم خدما مؤسساتمن  مقدمي المعلوماتبشكل عام، يعتقد معظم 
وذلك بسبب تحسين قدرة جميع الجهات الفاعلة المعنية، باإلضافة إلى تطور في فهم ما هي إدارة الحالة. يفيد أحد مديري 

، لكن اك قدر من التخطيط للحاالت أيضاً . كان هن"ت أنه "في البداية لم يكن لدينا إدارة للحاالت، بل خدمات واحدة فقطالحاال
على  المؤسساتلم يكن األمر حقًا إدارة حاالت". وعلى وجه الخصوص، ساعدت اإلجراءات التشغيلية الموحدة المشتركة بين 

يقها، مما أدى إلى اتباع نهج أكثر تماسكًا إلدارة الحاالت وفي نهاية األمر تحسين إضفاء الطابع الرسمي على العملية وتنس
 جودة الخدمات.

وعالوة على ذلك، أدى التعاون المعزز مع الشركاء اآلخرين ومقدمي الخدمات في المنطقة إلى تقديم خدمة أكثر تنظيمًا 
إدارة الحاالت الخاصة في  مؤسسات وتؤكدمستفيدين منها. ومجموعة أوسع من الخدمات المتاحة التي يمكن اإلشارة إلى ال

المخيمات أنه عندما تم إنشاء المخيمات، فإن التركيز يكمن في توفير االحتياجات األساسية، بما في ذلك المأوى والطعام، بينما 
، شارة النفسية واالجتماعيةاإلستتقدم اآلن مجموعة متنوعة من الخدمات إلى الحاالت، بما في ذلك تطوير المهارات وخدمات 

إدارة الحاالت في المخيمات أن تعزيز التعاون مع السلطات  مؤسساتعالوة على ذلك، تعكس و من بين أمور أخرى. 
، يمّكنهم من تقديم خدمات أفضل للقضايا، قسم حماية االسرةاألردنية، بما في ذلك أمن المخيم والشرطة وتحديدا  المؤسساتو 

 اع الحاالت إشراكهم.حيث تتطلب بعض أنو 

تشير مناقشات مجموعة التركيز مع األطفال المستفيدين من إدارة الحاالت واآلباء/ مقدمي الرعاية للحاالت إلى أن المستفيدين و 
 أي وتقديميشعر المستفيدون أن مديري الحاالت يقدمون دعمًا عالي الجودة لهم و إدارة الحاالت.  مؤسساتيتفقون مع تقييم 

ث يشير أحد يتم تقييم توفير الخدمات في المخيمات على أنه ذو نوعية جيدة أيًضا، حيو ورية قد يحتاجونها. خدمات ضر 
مخيم". ويقدر األطفال بشكل خاص أن مدير الحالة الخاص بهم في  الخدمات جيدة حيث تتوقع وجودها" مقدمي الرعاية إلى أن

 ن األنشطة المقدمة في المراكز التي غالبًا ما يتم دمج إدارة الحاالت فيها.غالبًا ما يقترح أنشطة لهم للمشاركة فيها، فضاًل ع

كما يذكر موظفو الخطوط األمامية في المخيمات والمجتمعات المضيفة أنهم يعتقدون أنه من األفضل أخذ رأي الحالة في 
ات مجموعة التركيز مع المستفيدين هذا االعتبار عند وضع خطة حالة واتخاذ قرارات بشأن اإلحاالت. وتدعم النتائج من مناقش

، مع شعور األطفال وأولياء األمور/ مقدمي الرعاية بأن مدير الحالة يأخذ رأيهم في الحسبان ويستشيرهم قبل اتخاذ أي االمر
أي  قرار أو اإلحالة. وعالوة على ذلك، يشير معظم األطفال إلى أنهم يعرفون كيفية االتصال بمدير الحالة الخاص بهم في

 يواجهونها. بخصوص اي مسألةوقت ويعرفون أنه يمكنهم االتصال بمدير الحالة 
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 تحسينات الجودةلمزيد من  فرصة

في مؤسسات إدارة الحاالت في المجتمعات المضيفة بأن تحسين نوعية  يؤكد مقدمو المعلومات الرئيسيينوفي الوقت نفسه، 
ويعرقله حاليا مجموعة من العوامل. أواًل، قد يكون وصول المستفيدين إلى  خدمات إدارة حاالت حماية الطفل يمكن بشكل أكبر

خدمات إدارة حاالت حماية الطفل، فضاًل عن خدمات اإلحالة محدودًا في بعض األحيان بسبب تكلفة النقل التي يواجهونها. 
 ضبع في ليشک تمادلخا لیإ ولصولا في للفشأن ا ال، إنفسها لحالةإدارة ا عيةون مبتقيي نيدلمستفيوا لحالةا دراءم وميق
مديرو الحاالت في معان بأنهم يستطيعون تقديم حاالت مع  يقرعالوة على ذلك، و . بفعالية تمادلخا ميدتق في عائقًا نألحياا

حاليا، هناك نقص في مقدمي الخدمات و نشطين في المنطقة. الخدمات إدارة حاالت أفضل، إذا كان هناك المزيد من الشركاء 
على حد  والمستفيدينكما ذكرت من قبل مديري الحاالت  -التي تشكل غالبية الحاالت-تلبية الحتياجات الالجئين لمعان في 

سواء. ومما يزيد من تفاقم هذا النقص من جانب عدد قليل من مقدمي الخدمات وجود عبء عمل مرتفع، وبعض مقدمي 
 سال الممثلين فقط إلى معان لبضعة أيام في األسبوع.ليس لديهم مكاتب رئيسية في المنطقة وإر  ممن الخدمات

يشيرون إلى ذلك، فإن معظم مدراء الحاالت واألخصائيين االجتماعيين الذين تمت مقابلتهم في المؤسسات الحكومية  وباإلضافة
الموارد البشرية، فإن أمام توفير جودة أعلى للخدمات. ونظرًا لوجود نقص كبير في  كعائقاالفتقار إلى الموارد البشرية  الى

، و/ أو يضطرون إلى تحمل الحاالتغالبًا ما يكون لديهم عدد كبير للغاية من  ماعيينمديري الحاالت والعاملين االجت
عليهم حسب وصف وظيفتهم كمدير حالة/ عامل اجتماعي. فعلى سبيل المثال، يفيد العاملون  المفروضمسؤوليات أكثر من 

مسؤوليات كثيرة للغاية في كل حالة، مثل مرافقة  حملوزارة والتنمية االجتماعية، بأن عليهم تع تاب ملجأاالجتماعيون في 
على أن جودة أعمالهم وخدماتهم  مقدمي المعلومات. ويتفق جميع مما يستهلك وقتهم كمدراء للحاالت إلى المحكمة، الحاالت

لقضايا التي ال يمكن التحكم فيها ولن يضطروا إلى تحمل في الحاالت يمكن أن تكون أفضل، إذا كان لديهم عدد أكبر من ا
 مسؤوليات إضافية.

، أفاد غالبية مديري الحاالت أن المزيد من التدريبات، باإلضافة إلى المزيد من ، وكما ذكرنا بالتفصيل أعالهعلى ذلك وعالوة
صية قد تساعدهم على تحسين جودة الخدمة التدريبات المتخصصة إلى جانب التدريبات التي تركز على توفير المهارات الشخ

بعض المستفيدين على أنه ليس جميع مديري الحاالت يمتلكون المهارات والمواقف  وافقيو التي يمكنهم تقديمها للحاالت. 
يري . وتفيد أقلية من المستفيدين بأنهم واجهوا وصمة العار من مديري الحاالت، حيث شعروا أن مدالحاالتالالزمة للتعامل مع 

الحالة على النحو الواجب. وعلى الرغم من أن عددًا  دارةالحاالت يفتقرون إلى التعاطف، وأن اهتمامهم ورغباتهم لم تأخذها إ
قلياًل فقط من المستفيدين أبلغوا عن هذه التجارب السلبية مع مديري الحاالت، فإن خبرتهم تشير إلى أن تدريب المهارات 

 طويال لتحسين جودة الخدمات المقدمة لألطفال الضعفاء وأسرهم.الشخصية يمكن أن يقطع شوطا 
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بناء على ذلك، رغم أن تقييم جودة إدارة الحاالت المباشرة، أي عمل مدراء الحاالت، مرتفع نسبيا حسب رأي المستفيدين 

تثمار األوسع في مهارات مدراء الحاالت، خاصة إدارة الحاالت نفسها، يمكن تحسين الجودة من خالل االس مؤسساتو 
األشخاص القادمون من مجاالت عمل مختلفة. زيادة على ذلك، لتعزيز االستجابة العامة إلدارة الحاالت، وبما يشمل اإلحاالت 

 أخرى ومزودي خدمات آخرين، يجب معالجة العقبات التي تواجه الوصول إلى الخدمة وبما يشمل تكاليف مؤسساتإلى 
 المواصالت والنقص في تقديم الخدمات وذلك وفقا لتصريحات المستفيدين في المجتمعات المضيفة خاصة في جنوب األردن. 

 
 ملخص . 4.4.6

  بشكل، يتم تنفيذ عملية إدارة قضايا حماية األطفال المؤسساتإجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين كما هو موضح في 
 ك، ال يزال هناك مجموعة من التحديات تتم مواجهتها في مراحل مختلفة من العملية. . مع ذلإلى حد كبيرفعال 

  إجراءات التشغيل القياسيةكما هو موضح في  عملية تحديد الحالةتعمل على تقييم  إدارة الحاالت مؤسساتتشير النتائج أن 
بارزا في التوعية بشأن الحاالت وتحديدها،  ار و يلعب المتطوعون المجتمعيون د. اھذتنفي في نسبيًاعلى نحو جيد لتعم اھنوأ

 . عدد الحاالت التي يديرها مديرو الحاالت5المربع 
( أنه يجب أن يكون لدى الموظفين 2014تشير اإلرشادات العالمية المشتركة بين المؤسسات إلدارة الحالة وحماية األطفال )

دراتهم. مع ذلك، ال يجوز أن يكون عدد الحاالت المخصص لكل االجتماعيين عدد معقول من الحاالت يعكس مهاراتهم وق
حالة بشكل عام. مع ذلك، ينبغي اعتبار هذا الرقم كمؤشر توجيهي وهو بحاجة إلى مراجعة وفقا  25موظف اجتماعي أكثر من 

في عمليات اإلحالة للبرنامج المحدد الذي يتم تطبيقه، و ذلك مع مراعاة  مجموعة من العوامل والتي تشمل الوقت المقضي 
والمتابعة وصعوبة الحاالت والنطاق العام لمسؤوليات الموظف االجتماعي. )فريق العمل العالمي المعني بحماية األطفال، 

 (. 41، صفحة 2014
يختلف عدد إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين المؤسسات لألردن أي إرشادات حول عدد الحاالت، لذلك ال تتضمن 

ت المتوفرة لكل مدير من وكالة إلى أخرى. يصرح مبلغون رئيسيون من مؤسسات إدارة الحاالت الدولية أن عدد الحاالت الحاال
حالة لكل  35إلى  30حالة لكل مدير، في حين يكون العدد في مؤسسات إدارة الحاالت الوطنية من  30إلى  25يكون عادة من 

ات إدارة الحاالت غير الحكومية متفقون أن عدد الحاالت دائما قابل لإلدارة، يذكر مدير. رغم أن معظم مدراء الحاالت من مؤسس
جميع المبلغين الرئيسيين من المؤسسات الحكومية أن هناك عدد كبيرا جدا من الحاالت التي تجعل من الصعب عليهم إدارة جميع 

كانت الحاالت تتضمن مخاوف كبيرة متعلقة بالحماية  الحاالت في الوقت المناسب. عموما، يشير الموظفون التنفيذيون أنه إذا
وتتطلب متابعة أكبر، تصبح إدارة الحاالت مهدرة للوقت بشكل الفت ويكون من الصعب إدارة جميع الحاالت. باإلضافة إلى هذا، 

قع. لذلك، ينبغي أن تفكر قد تحول متابعة الحالة دون إغالق الحالة مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في عدد الحاالت أكثر مما هو متو 
المؤسسات مليا بشأن عدد الحاالت المخصصة لمدراء الحاالت، مع مراعاة بعض العوامل مثل صعوبة الحاالت ومتطلبات الوقت 
المخصص للمتابعة كما هو موضح في اإلرشادات المشتركة بين المؤسسات إلدارة الحاالت وحماية األطفال. زيادة على ذلك، 

الف في عدد الحاالت بين المؤسسات، قد يكون من المناسب إدراج اعتبارات معينة في إجراءات التشغيل القياسية للحد من االخت
 المشتركة بين المؤسسات الوطنية. 

 



75 | P a g e  

 

وتوفر المراكز المجتمعية الصديقة للطفل، التي يتم فيها إدراج إدارة الحاالت في كثير من األحيان، منصة حيوية لتحديد الحالة. 
، ال سيما في في بعض األحيان، قد يعوق تحديد الحاالت الوصم السائد المتمثل في معالجة مخاوف حماية األطفال علناً 

 المجتمعات األكثر محافظة، كما هو الحال في جنوب األردن.
  المؤسساتالمشتركة بين  إجراءات التشغيل القياسيةمسألة مباشرة نسبيا، وذلك غالبا بسبب  تقييم الحالةيرى مدراء الحاالت أن 

ل القياسية. تضمن إجراءات التشغيل القياسية ، التي تعد جزءا من إجراءات التشغيBIAونماذج التقييم المعنية، خاصة نموذج 
أن يكون تقييم الحالة  أقل عشوائية وأن يكون مخصصا وبأن عمليات تقييم االحتياجات  المؤسساتوالنماذج المشتركة بين 

 والمخاطر ال تقوم على قرارات متخذة بشكل فردي أبدا. 
 اإلدارة الفعالة للقضايا. مع ذلك، يشير المبلغون الرئيسيون في  من العناصر الرئيسية في يعد عنصر إحالة الحالة ومتابعتها

والمواقع إلى وجود تحديات مختلفة في هذه العمليات. يتمثل التحدي األكثر شيوعا في الفشل في تحديث  المؤسساتأغلب 
ات المعنيين باإلحاالت، . زيادة على ذلك، تم اإلبالغ أن نقص مزودي الخدمالمؤسساتمسارات اإلحالة ومراكز تنسيقها ضمن 

 مما يحول دون تلبية احتياجات الالجئين، يشكل عائقا بارزا أمام اإلدارة الفعالة للقضايا، خاصة في مدينة معان. 
 مع ذلك، قد تعمل عملية متابعة تأكيد تحدث عمليات إغالق الحالة على أساس منتظم و هي إجراءات مباشرة إلى حد ما .

على إطالة وقت إغالق الحالة مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الحاالت لدى  مؤسساتءات الداخلية للتسوية الحاالت واإلجرا
 مدراء الحاالت. 

  نظام إدارة معلومات حماية المختلفة إلدارة قضايا حماية األطفال المطبقة حاليا  أنظمة إدارة الحاالت االلكترونيةتشمل
و النظام الوطني للتتبع العنف األسري. رغم عدم وجود أي  RAISحماية األطفال/، و نظم إدارة معلومات PRIMERO/الطفل

الموجود حاليا في خمس -نظام إدارة معلومات حماية الطفل، ال زال مستخدمو نظام التتبع الوطنيتحديات في استخدام 
خلل في النظام وكون اللغة باإلضافة إلى حاالت اليبلغون عن عدد من التحديات في عملية التشغيل  -حكومية مؤسسات

 االنجليزية هي اللغة األصلية للنظام ونقص مهارات الكمبيوتر لدى موظفي الوزارات الذين يفترض بهم تشغيل النظام. 
 تعد يتم تقييم التدريبات بشكل إيجابي وهي تعد المكان الرئيسي لتوفير إدارة قضايا حماية األطفال بطريقة أكثر مالئمة .

وية للوكالة الوطنية في تصميم وتقديم التدريبات طريقة فعالة لبناء القدرات الوطنية. هناك اتفاق في اآلراء أنه من المشاركة الق
 المفيد زيادة عدد التدريبات التي يتخللها عمليات متابعة ودعم وعدد التدريبات المتخصصة. 

  يمكنرة الحاالت المباشرة مرتفعة نسبيا. مع ذلك، إدارة الحاالت أن جودة إدا مؤسساتتشير تقييمات معظم المستفيدين و 
لتعزيز االستجابة العامة إلدارة الحاالت،  راء الحاالت. زيادة على ذلك،من خالل االستثمار في مهارات مد تحسين الجودة

وذلك وفقا  يجب معالجة العقبات التي تواجه الوصول إلى الخدمة وبما يشمل تكاليف المواصالت والنقص في تقديم الخدمات
 لتصريحات المستفيدين في المجتمعات المضيفة خاصة في جنوب األردن. 

 
 األثر  4.5

استكشف التحليل التغيرات اإليجابية أو السلبية و المباشرة أو غير المباشرة والمقصودة أو غير المقصودة في حياة األطفال 
غيير الموجهة لعملية التقييم، يتمثل األثر الرئيسي لالهتمام في واآلباء ومقدمي الرعاية. بناء على أسئلة البحث و نظرية الت
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الحالة المعيشية ورفاهية األطفال المحتاجين للحماية. وحيث تم اإلبالغ بشأن مجاالت مخاوف حماية األطفال والتوعية بشأنها 
 حث هذه المسائل. والمفاهيم المتعلقة بحماية األطفال على مستوى األسرة والمجتمع، فإن القسم التالي يب

 
 
 

 الحالة المعيشية لألطفال 4.5.1
استنادا إلى المقابالت مع قادر/منسقي الفريق ومدراء الحاالت، ومناقشات مجموعات التركيز مع األطفال واآلباء/مقدمي الرعاية 

تحقيق اآلثار اإليجابية بشكل  والمتطوعين، حققت إدارة الحاالت آثارا إيجابية كبيرة في الحالة المعيشية لألطفال وأسرهم. تم
( معالجة االحتياجات السائدة للقضايا من خالل تقديم الخدمات المباشرة والربط مع الخدمات المتوفرة، و 1أساسي من خالل: 

( دعم األطفال واألسر في الحد من مخاطر السلوكات التي 3( دعمهم للتعايش بشكل أفضل مع الوضع الذي يواجهونه، و 2
 با إلى مخاوف بشأن الحماية. تؤدي غال

يعد تقديم خدمات إدارة الحاالت لتلبية االحتياجات الفورية للحاالت وتعزيز حالة حمايتهم من أكثر اآلثار المباشرة والواضحة 
المتحققة من خالل إدارة الحاالت. يشير المستفيدون، خاصة في المخيمات، أن مدير الحالة يزودهم، أو )(، بأي خدمات 

ية قد يحتاجونها. عموما، ال تتم مواجهة أي مشاكل في الحصول على الخدمات، لذلك يمكن معالجة احتياجات الحالة. ضرور 
في المجتمعات المضيفة، تعد معالجة احتياجات حاالت الالجئين أكثر صعوبة غالبا مقارنة بالمخيمات، حيث يبلغ الكثير من 

بشكل محدود فقط. في أحيان أخرى، ال يتم الحصول على الخدمات المتوفرة الالجئين عن حاجتهم لدعم مالي والذي يتوفر 
بسبب مشاكل تكاليف المواصالت التي يواجهها المستفيدون. لمواجهة هذه التحدي، تقدم مؤسسة نهر األردن أجور المواصالت  

ء أمور الحاالت عن آثار إيجابية للمستفيدين من إدارة الحاالت، وذلك لتأمين حصولهم على الخدمات. مع ذلك، يبلغ أوليا
إلدارة الحاالت على رفاه أطفالهم، والتي يتم تحقيقها على وجه الخصوص من خالل األنشطة التي يتم تنفيذها في المراكز 
القريبة. يقر األطفال بأنهم يستمتعون بهذه األنشطة ويحبون المجيء إلى هناك لقضاء الوقت والتفاعل مع األطفال اآلخرين. 

لك، بخصوص الالجئين، تكون اآلثار اإليجابية المتحققة من خالل إحالة الحاالت إلى الخدمات واضحة أكثر في المخيمات لذ
 منها في المجتمعات المضيفة. 

باإلضافة إلى اآلثار من خالل تقديم الخدمات، تم تحقيق آثار إيجابية من خالل دعم الحاالت وأسرهم في التعايش مع الوضع 
فيه. يوضح معظم المستفيدين تقريبا أنهم يقدرون الدعم الذي يحصلون عليه من مدراء حاالتهم من خالل الجلسات الذي هم 

الفردية أو الجلسات مع أفراد أسرة أخرى. في المخيمات وفي المجتمعات المضيفة، يقر معظم اآلباء/مقدمي الرعاية أن األطفال 
كون له آثار إيجابية على كامل األسرة. يشير مدراء الحاالت أنه في بعض في حالة أفضل من خالل إدارة الحاالت مما ي

الحاالت، مثال في حاالت زواج األطفال، يركز دعمهم بشكل كبير على دعم األطفال في التعامل مع الوضع وتثقيف الطفل 
أوى وزارة التنمية االجتماعية بأنهم حول المواضيع ذات العالقة، مثل المخاطر المرتبطة بالحمل المبكر. بالمثل، يشير موظفو م

يقدمون الدعم للفتيات من خالل تواجدهم معهن ودعمهن في المواقف التي يعشنها، والفتيات يقدرن هذا الدعم بشكل كبير. 
اجتماعي ممكن للحاالت وتزويدها -بهذا، يتم تحقيق اآلثار اإليجابية إلدارة الحاالت من خالل تقديم أفضل دعم نفسي

 ما أثر أو تأثير االستجابة على الحالة المعيشية لألطفال المحتاجين للحماية؟
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ئح الضرورية. من خالل مشاركة أفراد األسرة اآلخرين في جلسات المشورة ومجموعات الدعم، فإن اآلثار تتجاوز الطفل بالنصا
 نفسه لتشمل جميع أفراد األسرة. 

أخيرا، يشير بعض مدراء الحاالت أن متابعة الحاالت تؤدي إلى نتائج طويلة المدة إلدارة الحاالت، حيث تعمل األسر على 
 كاتها المتعلقة بإدارة المخاطر بطريقة أكثر استدامة من يؤدي إلى الحد من مخاوف حماية األطفال. تغيير سلو 

تتمثل أبرز األمثلة المقدمة في الحد من عمالة األطفال لبعض الحاالت وعودة األطفال إلى المدارس. من خالل إدارة الحاالت، 
فيف ساعات عمل الطفل، وتم ربط بعض األسر األخرى بالدعم المالي تم إقناع بعض األسر بإعادة أطفالهم إلى المدارس وتخ

والذي يؤدي عادة إلى الحد من عمالة األطفال أو إنهائها. رغم إبالغ مجموعة من الموظفين التنفيذيين عن أمثلة متعلقة بتلك 
ف الدعم المالي، تسرب األطفال من اآلثار، يبقى أن نرى مدة بقاء هذه اآلثار. يقر الموظفون بأنه في بعض الحاالت، فور وق

المدرسة مرة أخرى وعادوا للعمل لتعويض خسارة الدخل. لذلك، يجب إيجادحل مستدام لمعالجة األسباب الكامنة وراء مخاوف 
 حماية األطفال وتحقيق آثار طويلة األمد إلدارة الحاالت. 

، حسب التقارير الصادرة عن المستفيدين أنفسهم، وحسب بناء عليه، كان إلدارة الحاالت آثار إيجابية على معظم الحاالت
يعد األطفال الذي يحضرون النشاطات في المراكز واألسر التي بقيت على اتصال إدارة الحاالت.  مؤسساتتقارير المبلغين من 

 مع وكالة إدارة الحاالت حتى بعد إغالق الحالة دليال على نجاح إدارة الحاالت. 
أن اآلثار اإليجابية واضحة أكثر في المخيمات مقارنة مع المجتمعات المضيفة. زيادة على ذلك، في مع ذلك، يمكن القول 

جنوب األردن، كان آثر إدارة الحاالت على الالجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة محدودا حتى اآلن وذلك بسبب 
 عدم توفر الخدمات التي يطلبونها في هذه المرحلة. 

 
 عي والتصورات الو  4.5.2

إدارة الحاالت، كان لها  مؤسساتتشير النتائج أن أنشطة إدارة الحاالت، وخاصة أنشطة التوعية واالتصال التي تنفذها معظم 
آثر على وعي المواطنين بشأن حقوقهم والخدمات المتوفرة لهم، باإلضافة إلى تصورات المواطنين حول مخاوف حماية األطفال 

 الحصول على دعم إدارة الحاالت.وانتهاكات الحقوق و 
يقر مدراء الحاالت والمتطوعون والمستفيدون في المخيمات وفي المجتمعات المضيفة في الشمال أن التجارب اإليجابية مع 

إدارة الحاالت أدت إلى زيادة وعيهم بحقوقهم وبالخدمات المتوفرة. يشير  مؤسساتإدارة الحاالت وحمالت التوعية التي نفذتها 
راد المجتمع بأن معظم الناس اعتادوا على االعتقاد أن مناقشة المسائل والتحديات ضمن األسرة يعد أمرا خاصا. زيادة على أف

ذلك، يعد طلب المساعدة لمعالجة هذه المخاوف من المسائل المعيبة ضمن األسرة والمجتمع. تشير األمهات/مقدمات الرعاية 
ة الحاالت. مع ذلك، من خالل رؤية اآلثار اإليجابية التي كانت إلدارة الحاالت على بأن أزواجهن لم يكونوا داعمين إلدار 

األطفال في المجتمع، تغيرت التصورات حول إدارة الحاالت. حتى أن بعض األزواج بدءوا يحضرون الجلسات التي يعقدها 
اوف حماية األطفال وأصبحوا أكثر ثقة في مدير الحالة مع الطفل. ضمن المجتمع، أصبح األطفال واألسر أكثر وعيا بشأن مخ

الحديث عن التحديات التي يواجهونها. زيادة على ذلك، هناك وعي أكبر بين أفراد المجتمع وهناك زيادة في عدد مزودي 
الخدمات بشكل عام. على سبيل المثال، يعد المعلمون أكثر وعيا على مخاوف حماية األطفال داخل المدرسة وخارجها. يشير 

 متطوعون المجتمعيون إلى زيادة نسبة الوقاية من الحاالتبوجود وعي أكبر. ال
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في مدنية معان، تقل نسبة التغيرات في التصورات حول إدارة الحاالت، حيث أن الشعور بالعيب من فكرة التحدث حول مخاوف 
ئدة، حسب تقارير مدير الحاالت وآباء الحماية خارج نطاق األسرة ال يزال سائدا، وذلك عموما بسبب الثقافة المحافظة السا

الحاالت. مع ذلك، إن النتائج اإليجابية ألنشطة التوعية ظاهرة للعيان. عندما بدأت مؤسسة نهر األردن أنشطة إدارة الحاالت 
سة في معان، لم يتم اإلبالغ عن أي حالة تقريبا. مع ذلك، من خالل أنشطة االتصال المكثفة في السنة األولى، عملت مؤس

نهر األردن على زيادة الوعي حول أنواع الخدمات التي تقدمها. منذ ذلك التاريخ، زاد عدد الحالت بشكل كبير، حيث كانت 
تتمثل  الغالبية الكبرى للقضايا في األطفال الالجئين وأسرهم، مع وجود عدد قليل من األطفال األردنيين وأسرهم من الذين 

  حصلوا على خدمات إدارة الحاالت.
أخيرا، ونتيجة لحمالت التوعية الكبيرة حول مخاوف حماية األطفال، يشير مدراء الحاالت بأنهم رأوا تغييرات في انتشار هذه 
المخاوف وذلك يعود بشكل رئيسي ألنشطة إدارة الحاالت. في بعض المواقع، يشير مدراء الحاالت والمتطوعون إلى انخفاض 

إدارة الحاالت. زيادة  مؤسساتاالت الزواج المبكر بسبب حمالت التوعية التي نفذتها في حاالت االعتداء على األطفال وح
على ذلك، أظهر العمل مع اآلباء ودمجهم في االستجابة من خالل جلسات تقديم المشورة ودور اآلباء إلى تحقيق آثار إيجابية 

ح في الحد من عمالة األطفال من خالل أنشطة بخصوص كيفية معاملة األطفال. يشير بعض مدراء الحاالت أيضا إلى النجا
التوعية وتثقيف المجتمعات وأولياء األمور حول آثارها المؤذية. مع ذلك، يقر معظم مدراء الحاالت بأنه ال زال من الصعب 

ذلك، ما لم يتم معالجة حاالت عمالة األطفال من خالل إدارة الحاالت، ألن السبب وراء ذلك غالبا االحتياجات المالية لألسرة. ب
 تقديم دعم مالي على نحو دائم أكثر، من المرجح عودة األطفال إلى العمل.

 الملخص  4.5.3
  معالجة االحتياجات السائدة 1حققت إدارة الحاالت آثار إيجابية كبيرة في الوضع المعيشي لألطفال وآسرهم من خالل .

. دعمهم للتعايش بشكل أإلضل مع الحالة التي 2خدمات المتوفرة، وللحاالت من خالل تقديم الخدمات المباشرة والربط مع ال
 . دعم األطفال واألسر في الحد من السلوكات المخففة للمخاطر والتي تؤدي غالبا إلى مخاوف متعلقة بالحماية. 3يعيشونها، و 

 المخيمات بشكل أوضح من  مع ذلك، يعتمد مدى تحقيق اآلثار على الموقع الجغرافي، حيث تظهر النتائج اإليجابية في
المجتمعات المضيفة. زيادة على ذلك، ضعف أثر إدارة الحاالت على الالجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة ألن 

 الخدمات التي يحتاجونها غير متوفرة. 
 ؤسسات إدارة الحاالت، كان شير النتائج أيضا أن أنشطة إدارة الحاالت، وخاصة أنشطة التوعية واالتصال التي تنفذها معظم مت

، باإلضافة إلى تصورات المواطنين حول مخاوف حماية آثر على وعي المواطنين بشأن حقوقهم والخدمات المتوفرة لهملها 
 األطفال وانتهاكات الحقوق والحصول على دعم إدارة الحاالت.

 تغييرات في انتشار هذه دراء الحاالت بأنهم رأوا أخيرا، ونتيجة لحمالت التوعية الكبيرة حول مخاوف حماية األطفال، يشير م
 وذلك يعود بشكل رئيسي ألنشطة إدارة الحاالت. المخاوف 

 
 حقوق اإلنسان والمساواة 4.6

يهدف عنصر التقييم هذا إلى تقييم مدى تطبيق استجابة إدارة الحاالت النهج القائم على حقوق اإلنسان ونهج المساواة، وفيما 
ابة إلى األطفال الذين هم بأمس الحاجة إلى الدعم في مختلف مناطق المملكة. باإلضافة إلى هذا، يبحث إذا وصلت االستج
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التقييم مدى وصول االستجابة بشكل متساوي للفتيان والفتيات وفيما إذا تم صرف المصادر بشكل  منصف، مما يؤدي إلى 
 ق اإلنسان والعدالة: مخرجات و آثار منصفة. توجه األسئلة التالية النقاش حول حقو 

 
 
 
 
 
 

 الوصول إلى األطفال المعرضين للخطر  4.6.1
 األردنيون مقابل غير األردنيين 

إدارة قضايا حماية األطفال بأنهم يقدمون الخدمات ذاتها لكل  مؤسساتيشير جميع المبلغين الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم في 
التي تمت مقابلتها، تشكل الحاالت غير  المؤسساتذلك، بخصوص معظم طفل من األطفال بصرف النظر عن جنسيته. مع 

أغلبية عدد الحاالت. هذا هو الوضع في شمال األردن على وجه  -غالبا الالجئون السوريون  -األردنية في الوقت الحالي
الجئين، في المجتمعات التحديد، حيث يوجد أكبر كثافة الجئين في البالد. باإلضافة إلى الحاالت السورية في مخيمات ال

% تقريبا، من الالجئين 70إدارة الحاالت الوطنية والدولية بأن أغلبية الحاالت،  مؤسساتالمضيفة في شمال األردن، تشير 
% تقريبا من الالجئين، معظمهم 70السوريين. بالمثل، في مدينة معان التي تقع جنوب األردن، تشير وكالة إدارة الحاالت أن 

إدارة الحاالت التي تم زيارتها في عمان وما حولها إلى وجود خليط من عدد الحاالت، حيث كان  مؤسساتشارت من سوريا. أ
% من الحاالت غير األردنية. في مأوى الفتيات الذي تمت زيارته 50% من الحاالت األردنية و 50 المؤسساتفي بعض 

يكون هذا التمثيل المرتفع لالجئين  في إدارة الحاالت مدفوعًا  كجزء من هذه الدراسة، كانت معظم الحاالت حاالت أردنية. قد
بزيادة الطلب على الخدمات من جانب الالجئين السوريين. وضح أحد مدراء الحاالت في مدينة معان، على سبيل المثال، بأن 

خالل إدارة الحاالت، في  كثير من الالجئين يرغبون في تلقي دعم للحصول على الوثائق الالزمة ودعم المواد األساسية من
حين ال تلجأ األسر األردنية عادة لخدمات إدارة الحاالت في مدينة معان، إال في حاالت اإلحاالت الطبية الضرورية. يؤيد هذا 
التصريح مدراء الحاالتي في شمال األردن، حيث يتفقون أن هناك طلب كبير على خدمات إدارة الحاالت من الالجئين مقارنة 

 نيين، رغم أن الخدمات مصممة لتلبية احتياجات الفئتين. باألرد
 

 تصنيف النوع االجتماعي 
العدد المطلق  7الشكل يمثل هذا البعد بعدا آخر من األبعاد المتعلقة بتوزيع تقديم الخدمات حسب النوع االجتماعي. يوضح 

رة حاالت حماية األطفال المقدمة للذكور اإلناث كما )األعمدة، المحور األيسر( والنسبة )شروحات النسبة المئوية( ألنشطة إدا
فقط كانت نسبة األنشطة التي حصلت عليها اإلناث أكبر  2013هو مسجل في أكتفتي إنفو. صار من الواضح أنه في عام 

كبر % على التوالي. في السنوات التالية، كانت نسبة األنشطة المسجلة للذكور أ48% و52من نسبة الذكور، وذلك بنسبة 
% من أنشطة إدارة حاالت حماية األطفال 56% إلى 54بكثير من تلك المسجلة لإلناث، حيث حصل الذكور على نسبة 

مناطق األشد حرمانا ووصلت إلى معظم الطالب المحرومين وأسرهم هل غطت استجابة إدارة الحاالت وأنشطتها ال

 ووصلت بشكل متساوي إلى الفتيان والفتيات المحرومين؟

هل كانت استجابة إدارة قضايا حماية األطفال منصفة من حيث المصادر المصروفة والمخرجات واآلثار المتحققة 

 لكل المناطق والفئات المستهدفة؟
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المسجلة في اكتفتي إنفو. هناك تصنيف إضافي في بيئة المخيمات وغير بيئة المخيمات تدعم ذات التوجه، حيث يحصل 
على سبيل  -. بالمثل، يشير تصنيف آخر لألنشطة حسب أنوع الحالةاألطفال على أنشطة أكثر من الفتيات في كال البيئتين

بأنه  -أو الزواج المبكر األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهمالمثال، عمالة األطفال واألطفال المخالفين للقانون و 
 في معظم أنواع الحاالت بأن نسبة األنشطة المقدمة للذكور أعلى من تلك المقدمة لإلناث. 

يمكن توضيح جزء من هذه الفجوة في أنشطة إدارة الحاالت من خالل حقيقة أن نسبة عالية قليال من الالجئين السوريين دون 
% لإلناث. كما هو موضح أعاله، 48.5% للذكور مقابل 51.5سن الثامنة عشر هم من الذكور مقارنة باإلناث، وبذلك بنسبة 

إدارة الحاالت الحكومية، وبالتالي فإن البيانات تعكس غالبا أنشطة إدارة  مؤسسات ال تدرج بيانات أكتفتي إنفو بيانات من
الحاالت المقدمة لالجئين السوريين. مع ذلك، لتنفيذ عملية تقييم مساواة حاسمة لبعد النوع االجتماعي، ينبغي استكمال البيانات 

 من جميع الجهات الفاعلة المشاركة في استجابة إدارة الحاالت. 
 

 
 

 17-2013توفير أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل وفقا للجنس ، . 13الشكل 

 

 أنشطة إدارة الحاالت في المخيمات والمجتمعات المضيفة 
استنادا إلى أنشطة إدارة حاالت حماية األطفال المسجلة في أكتفتي إنفو، تغير توزيع األنشطة المسجلة في المخيمات 

أدناه نسبة )األعمدة والمحور األيسر( واألعداد المطلقة )في  14السنوات. يوضح الشكل  والمجتمعات المضيفة في جميع
الدوائر( أنشطة إدارة حاالت حماية األطفال المسجلة في المخيمات والمجتمعات المضيفة. عن استعراض األعمدة، يتضح أنه 

بين المخيمات والمجتمعات المضيفة، بتسجيل  كانت األنشطة المسجلة قريبة من التوزيع المتساوي  2014و 2013في عامي 
، زادت نسبة األنشطة في المخيمات بشكل كبير لتصل إلى 2015نصف األنشطة تقريبا من كل موقع من المواقع. في عام 
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، انخفضت سنة أنشطة إدارة حاالت حماية األطفال المسجلة في 2017و 2016% لجميع األنشطة المسجلة. في عامي 75
%، حيث سجلت غالبة األنشطة في المجتمعات المضيفة. في حين تعكس هذه البيانات فقط أنشطة إدارة 50لى المخيمات إ

 2016ومؤسسة نهر األردن )لعامي الهيئة الطبية الدوليةو لجنة اإلنقاذ الدوليةحاالت حماية األطفال المسجلة من قبل 
حاالت في الحكومة، فإنها تشير بشكل غير متناسب إلى إدارة ال مؤسسات(، وهي بالتالي ال تتضمن بيانات من 2017و

التسجيالت العالية ألنشطة إدارة الحاالت في المخيمات، خاصة عند مقارنتها بنسبة الالجئين الذين يعيشون في المخيمات. رغم 
% من جميع 44، فقد تم تسجيل 2017% تقريبا من جميع الالجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات، حتى في عام 80أن 

 أنشطة إدارة حاالت حماية األطفال من داخل المخيمات. 
الحكومية. بسبب وجود  المؤسساتللحصول على تحليل كامل حول التوزيع الجغرافي إلدارة الحاالت، يجب إدراج بيانات من 

بشكل ملحوظ. قد تتغير األنشطة في جميع أرجاء البالد، من المرجح أن تزيد األنشطة المسجلة في المجتمعات المضيفة 
األرقام أيضا بسبب التركيز األولي ألنشطة إدارة الحاالت في المخيمات لالستجابة ألزمة الالجئين. زيادة على ذلك، قد يكون 
هناك طلب وتوفر أكبر ألنشطة إدارة الحاالت في المخيمات. قد يعمل هذا على زيادة القيمة للتحقق من عدد الحاالت بدال من 

نشطة المسجلة، والذي من شأنه أن يعطي صورة مختلفة عن التغطية. قد يكون عدد األنشطة المسجلة لكل حالة أكبر عدد األ
في المخيمات مقارنة مع المجتمعات المضيفة، والذي بدوره يعمل على توفير أساس لالستدالل على شمول خدمات إدارة 

 ة.الحاالت المقدمة في المخيمات مقابل المجتمعات المضيف

 
 أنشطة إدارة حاالت حماية الطفل المسجلة في المخيمات والمجتمعات المضيفة. 14الشكل 

 

إدارة الحاالت بأنها تفعل أفضل ما في وسعها للوصول بشكل متساوي إلى جميع  مؤسسات، توضح جميع وخالفًا لالرقام
ال والتوعية في المجتمعات والمدارس األطفال المحتاجين وتغطية معظم األطفال المحرومين من خالل أنشطة االتص

حول تحديد الحالة،  4.4.2والمستشفيات وعن طريق وسائل اإلعالم وغيرها من الوسائل. كما هو موضح في القسم الفرعي 
إدارة الحاالت من المجتمعات ويتم تسهيلها أيضا  مؤسساتتكون عملية تحديد الحالة في المخيمات غالبا أسهل بسبب قرب 
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المتطوعين المجتمعيين. على نحومشابه، يدعم المتطوعون في المجتمعات المضيفة عملية تحديد جميع األطفال عن طريق 
إدارة الحاالت تغطية  مؤسساتالمحتاجين. مع ذلك، ينطوي التحديد على تحديات، حيث في بعض األحيان يتوجب على 

تعذر الوصول إلى األطفال األكثر ضعفا ببساطة حيث قد المناطق البعيدة. زيادة على ذلك، يقر بعض مدراء الحاالت قد ي
بالتحدث  مؤسساتيكون هناك "قيود ثقافية" تحول دون الحديث عن انتهاك حقوق األطفال أو ألن أولياء االمور ال يسمحون لل

 إلى أطفالهم. 
افي لألطفال المعاقين واألطفال يذكر بعض المبلغين الرئيسيين أيضا بأنه ال تصل خدمات إدارة حماية األطفال على بشكل ك

إدارة الحاالت تذكر أنها تحاول بشكل استباقي  مؤسساتالذي يعيشون في مستوطنات الخيام غير الرسمية. رغم أن بعض 
تحديد األطفال المعاقين كفئة ضعيفة خالل أنشطة االتصال، قد ال تكون خدمات إدارة الحاالت المقدمة في هذه المرحلة مناسبة 

جات األطفال المعاقين. يوضح المبلغون الرئيسيون بأن الموظفين التنفيذيين غالبا ال يملكون المهارات الضرورية للتواصل الحتيا
مع األطفال المعاقين وسماعهم والتحدث إليهم، وال يتم حاليا تقديم خدمات مناسبة لألطفال الذين يعانون من اضطرابات عقلية. 

الحاالت غير مجهزين لتقديم خدمات لألطفال الذين يعانون من اضطرابات عقلية، ومن ناحية من ناحية، هذا يعني أن مدراء 
أخرى ليس هناك خدمات مناسبة يستطيع المدراء إحالة األطفال المعاقين إليها. زيادة على ذلك، ال يتم الوصول حاليا إلى 

إدارة الحاالت  مؤسساتك أنه ليس هناك أي وكالة من األطفال الالجئين الذي يعيشون في مستوطنات الخيام غير الرسمية، ذل
 الدولية تقدم خدمات في المستوطنات بناء على طلب الحكومة األردنية. 

 
 المساواة في المدخالت والمخرجات والنتائج واآلثار  4.6.2

ييم توضيح فيما إذا كانت يستطيع التقال نظرا لعدم توفر بيانات حول األهداف ومخصصات الميزانية الموزعة حسب المواقع، 
استجابة إدارة الحاالت منصفة بخصوص المدخالت والمخرجات. مع ذلك، بخصوص النتائج واآلثار، تساعد البحوث التشاركية 
في إلقاء بعض الضوء على عنصر المساواة. تشير النتائج أن تقديم خدمات إدارة حاالت حماية األطفال، خاصة تلبية 

متركزة. في  المؤسساتفضل في محافظات الشمال وفي عمان، حيث يعيش معظم الالجئين، وبأن معظم احتياجات الالجئين، أ
جنوب األردن، يعد عدد الالجئين من الناحية المطلقة ومن حيث نسبة السكان أقل بكثير من شمال األردن، مما يترتب عليه 

أدناه الجهات الفاعلة  15 يوضح الشكلين المعنيين. التي تعمل في المنطقة وتقدم الخدمات لالجئ المؤسساتعدد أقل من 
وفقا للمحافظات اعتبارا  -الذي تندرج تحته فرق العمل الفرعية المعنية بحماية األطفال -المشاركة فريق العمل المعني بالحماية

افظات الجنوبية. وهذا في المحافظات الشمالية مقارنة مع المح مؤسسات. توضح هذه الخارطة التمثيل الكبير لل2017من عام 
بدوره يعكس المخرجات واآلثار المحدودة الستجابة إدارة الحاالت حتى اآلن، وذلك حسب التقارير المقدمة من الالجئين 
والموظفين التنفيذيين. رغم اتفاق األطفال وأولياء االمور/مقدمي الرعاية في الشمال وفي عمان عموما بأن إدارة الحاالت لها 

على حياتهم، يصرح األطفال وأولياء األمور في مدينة معان بأن إدارة الحاالت ليس لها أي آثر حتى اآلن على آثر إيجابي 
حالتهم المعيشية ورفاههم. باإلضافة إلى هذا، تشير مقابالت المبلغين الرئيسيين ومناقشات مجموعات التركيز بأن المخرجات 

تمعات المضيفة، مع وصول أفضل إلى الخدمات في المخيمات مقارنة واآلثار أكثر وضوحا في المخيمات منها في المج
 بالمجتمعات المضيفة، مما إلى زيادة فهم خدمات إدارة الحاالت واإلحاالت. 
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 40الجهات الفاعلة المشاركة في فريق العمل المعني بالحماية في مختلف المحافظات. 15الشكل 

إدارة  مؤسساتوة جغرافية أقل، استنادا إلى مقابالت المبلغين الرئيسيين مع بخصوص الحاالت األردنية، يبدو أن هناك فج
الحاالت الحكومية. مع ذلك، ليس هناك بيانات حول المدخالت والمخرجات لدعم هذه التصريحات. زيادة على ذلك، نظرا 

إدارة الحاالت الحكومية،  ساتمؤسللصعوبات في ترتيب مناقشات مجموعات التركيز مع الحاالت األردنية والمستفيدين من 
تمت مقابلة عدد محدود فقط من هذه الحاالت في عمان. رغم أن هذه الحاالت أشارت إلى اآلثار اإليجابية إلدارة الحاالت على 

 حياتهم، فإنه ال يمكن تعميم هذه النتائج. 
 

 الملخص  4.6.3
  ردنية، حيث ينتفع معظم السوريين تقريبا من الخدمات. إدارة الحاالت، معظم الحاالت حاالت غير أ مؤسساتبخصوص معظم

، رغم أن استجابة إدارة الحاالت هناك طلب أكبر على الخدمات من جانب الالجئين السوريينيرى المبلغون الرئيسيون أن 
 وخدماته المقدمة مصممة لتلبية احتياجات الفئتين. 

 في معظم أنواع الحاالت، أعلى للذكور مقارنة باإلناثفتي إنفو في معظم السنوات، كانت نسبة األنشطة المسجلة في أكت .
كانت نسبة األنشطة المقدمة للذكور أعلى من تلك المقدمة لإلناث، ونستطيع أن نستنتج أنه كان هناك توزيع غير عادل 

                                                      

 (2017)مجموعة العمل المشتركة بين القطاعات ،   40
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ن الالجئين السوريين للخدمات حسب النوع االجتماعي. يمكن توضيح جزء من هذا االختالف من خالل حقيقة أن نسبة عالية م
 % لإلناث. 48.5% للذكور مقابل 51.5دون سن الثامنة عشر هم من الذكور مقارنة باإلناث، وذلك بنسبة 

  خاصة عند مقارنتها بنسبة الالجئين الذين يعيشون عدد مرتفع غير متناسب ألنشطة إدارة الحاالت في المخيماتتم تسجيل ،
، فقد تم 2017جميع الالجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات، حتى في عام  % تقريبا من80في المخيمات. رغم أن 

 % من جميع أنشطة إدارة حاالت حماية األطفال من داخل المخيمات.44تسجيل 
  إدارة الحاالت بأنها تفعل أفضل ما في وسعها للوصول بشكل متساوي إلى جميع األطفال المحتاجين  مؤسساتتوضح جميع

ألطفال المحرومين من خالل أنشطة االتصال والتوعية في المجتمعات والمدارس والمستشفيات وعن طريق وتغطية معظم ا
إدارة  مؤسساتوسائل اإلعالم وغيرها من الوسائل. مع ذلك، تكون عملية تحديد الحالة في المخيمات غالبا أسهل بسبب قرب 

ن المجتمعيين. يقر بعض مدراء الحاالت بأنه قد يتعذر الحاالت من المجتمعات ويتم تسهيلها أيضا عن طريق المتطوعي
ببساطة حيث قد يكون هناك "قيود ثقافية" تحول دون الحديث عن انتهاك حقوق األطفال  الوصول إلى األطفال األكثر ضعفا

 بالتحدث إلى أطفالهم.  مؤسساتوربماال يسمح أولياء االمور لل
   غالبا ال يملك الموظفون الحتياجات األطفال المعاقينفي هذه المرحلة مناسبة قد ال تكون خدمات إدارة الحاالت المقدمة .

التنفيذيون المهارات الضرورية للتواصل مع األطفال المعاقين وسماعهم والتحدث إليهم، وال يتم حاليا تقديم خدمات مناسبة 
اليا إلى األطفال الالجئين الذي يعيشون في لألطفال الذين يعانون من اضطرابات عقلية. زيادة على ذلك، ال يتم الوصول ح

إدارة الحاالت الدولية تقدم خدمات في  مؤسساتمستوطنات الخيام غير الرسمية، ذلك أنه ليس هناك أي وكالة من 
 المستوطنات بناء على طلب الحكومة األردنية. 

 
 االستدامة  4.7

ارة الحاالت والنتائج التي حققتها حتى اآلن، خاصة في حال قامت يركز آخر معيار من معايير التقييم على استدامة استجابة إد
اليونيسيف أو أحد الشركاء الدوليين بسحب دعمه المستمر. يتحقق التقييم من مدى مساهمة استجابة إدارة حاالت حماية 

 يم كما يلي: األطفال والجهات الفاعلة الرسمية في جعل االستجابة أكثر استدامة. تكون األسئلة الموجهة للتقي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

التغييرات واآلثار اإليجابية الستجابة إدارة حاالت حماية األطفال مستدامة في حال سحب إلى مدى تعد 

 الدعم الحالي؟

إلى أي مدى شارك مختلف  أصحاب المصلحة، وبما يشمل  الوزارات أو اإلدارات أو المؤسسسات  

 الحكومية، في ضمان النتائج التي يمكن استمرارها؟
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 قدرات ومشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين  4.7.1

تركز استجابة إدارة حاالت حماية األطفال بشكل كبير على مشاركة الجهات الفاعلة المحلية خاصة الجهات الفاعلة في 
ات المتخصصة على وجه الخصوص، الحكومة. مع ذلك، تعد مشاركة الشركاء الحكوميين في تقديم خدمات إدارة الحالة والخدم

 ، من العوائق الكبيرة أمام االستدامة. االستشارة النفسية واالجتماعيةمثل استشارات حماية األطفال و خدمات 
الدوليين، لن يكون هناك  المؤسساتإدارة الحاالت الوطنية بأنه بدون مشاركة  مؤسساتيذكر العديد من مدراء الحاالت في 

سية واجتماعية وخدمات حماية األطفال في المنطقة لربط تلك الحاالت بها. يؤكد المبلغون الرئيسيون في خدمات استشارة نف
الحكومة هذه المخاوف أيضا، حيث عبروا عن رغبتهم في الحصول على تدريبات إضافية والمزيد من التدريبات المتخصصة 

ن تفاقم الحاجة إلى مزيد من تنمية قدرات أصحاب المصلحة ليكونوا قادرين على تقديم خدمات أفضل للزبائن. ومما يزيد م
الوطنيين ارتفاع معدل دوران الموظفين والتناوب في الوظائف داخل الحكومة، مما يجعل التدريب وعمليات بناء القدرات غير 

الحكومية،  المؤسسات قابلة لالستدامة في الوقت الحالي. يشير المبلغون الرئيسيون أن الموظفين يتنقلون  بشكل متكرر في
 لذلك هناك حاجة ملحة للتدريبات. 

يرى المبلغون الرئيسين وجود تحدي آخر في عملية تقديم هذه التدريبات، حيث قد ال يتوفر للحكومة نفسها حاليا الموارد المالية 
خاصة فيما يتعلق بتوفير تدريبات  والبشرية الضرورية لتقديم التدريبات المعنية لمدراء الحالة والموظفين التنفيذيين اآلخرين،

 ومهارات متخصصة. 
عند هذه النقطة، يستطيع الشركاء الوطنيين غير الحكوميين أن يتدخلوا. كجزء من االستجابة، تم استحداث دور قوي للشركاء 

كاء حاليا على وضع المجلس الوطني لشؤون االسرة والشر الوطنيين بتقديم التدريبات. رغم اختيار حزم ووحدات التدريب، يعمل 
بإعطاء الجهات الفاعلة الوطنية دورا قياديا في وضع التدريبات وتنفيذها، مع الدعم وحدات تدريب متخصصة أكثر. بهذا، 

 الدولين، تم اتخاذ خطوات مهمة في جعل استجابة إدارة الحالة أكثر استدامة.  المؤسساتالفني من 
دورا رياديا في وضع  المجلس الوطني لشؤون االسرةلوطنيين في بناء القدرات، لعب باإلضافة إلى المشاركة الفعالة للشركاء ا
والمراجعة المستمرة لها. وفقا ألحد المخبرين الرئيسيين، ساعد هذا أيضا في  المؤسساتإجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين 

اف وتحديد معايير ضمان الجودة المعنية. تشكل ضمان أن تعكس إجراءات التشغيل الرئيسية البيئة األردنية على نحو ك
العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية إجراءات التشغيل الرئيسية ذاتها وثيقة رئيسية لجعل استجابة إدارة الحالة بخصوص 

وثائق  إجراءات ، وذلك حسب قول أحد المبلغين الرئيسيين من منظمة دولية: " تعد األطفال أكثر استدامة على المدى الطويل
التشغيل الرئيسية وتحديد أفضل مصلحة من أكبر األصول الموجودة، ونأمل بمواصلة تطبيق المبادئ حتى بعد مغادرة الجهات 

 الفاعلة الدولية". 
 

 مشاركة أفراد المجتمع  4.7.2
الدولية بأن  المؤسساتسيين من بجانب التركيز على بناء القدرات ومشاركة النظراء في الحكومة، يشير معظم المبلغين الرئي

زيادة مشاركة المتطوعين المجتمعيين في االستجابة يعد فرصة لجعل إدارة الحالة اكثر استدامة. في المخيمات والمجتمعات 
لتولي أدوار  -السوريين واألردنيين-لجنة اإلنقاذ الدولية مع المتطوعين المجتمعيينالهيئة الطبية الدولية و المضيفة، تعمل 
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السامية لألمم المتحدة  المفوضيةلجنة اإلنقاذ الدولية، تقوم الهيئة الطبية الدولية و ختلفة في عملية إدارة الحالة. باإلضافة إلى م
بإدراج المتطوعين المجتمعيين في أنشطتهم داخل المخيمات وخارجها. كما هو لشؤون الالجئين وصندوق األمم المتحدة للطفولة 

 تطوعين أنشطة التوعية ومتابعة الحاالت وتقديم األنشطة مثل دعم التعلم والمهارات الحياتية والدراما. موضح أعاله، يدعم الم
ال يقتصر االعتماد على أفراد المجتمع في المساهمة في االستجابة على تسهيل الوصول إلى الحاالت فقط، وإنما يعمل على 

إدارة الحالة الدولية.  مؤسساتعمل كجزء من المجتمع، حتى بعد مغادرة تعزيز استدامة البرنامج، حيث يستمر المتطوعين في ال
تساهم مشاركة أفراد المجتمع أيضا في منع مخاوف الحماية. يوضح أحد المبلغين الرئيسيين " أن تلك التدخالت تساعد في 

انتهاك تلك الحقوق، بحث  معالجة مسائل االستدامة عندما يكون األشخاص مدربين على الحماية والحقوق وكيفية معالجة
تحصل التدخالت على مزيد من الوقاية واالستدامة". من المسائل األخرى التي ينبغي معالجتها هو كيفية دمج هؤالء المتطوعين 

 في الهياكل الوطنية. 
 

 احتراف العمل االجتماعي  4.7.3
حزم تدريبية لجميع أنوع احتياجات الحماية،  لمجلس الوطني لشؤون االسرة مع الشركاء لتطويرمن خالل العمل المستمر ل

يتم اتخاذ خطوة مهمة إلضفاء االحترافية على ووضع خطط إلدراجها في دورات مع معاهد التدريب والمؤسسات التعليمية، 
وسع العمل االجتماعي. في حين يتم تنفيذ هذه األنشطة خارج نطاق استجابة إدارة حاالت حماية األطفال لتلبية الحاجات األ

الحترافية العمل االجتماعي، ستكون هذه الجهود مهمة جدا في ضمان امتالك موظفي إدارة الحاالت للمهارات والمؤهالت 
الضرورية للمهنة. بوجود نسبة كبيرة من الموظفين االجتماعيين ومدراء الحاالت الذي ال يحملون شهادات ذات عالقة و/أو 

هناك حاجة ملحة إلضفاء الصبغة االحترافية على العمل االجتماعي وتحديد  -حكومةخاصة في ال-قادمين من مجاالت مختلفة
المسار الواضح للمهنة للموظفين االجتماعيين. تعد الخطط التي تدعم مزيًدا من التكامل الواضح إلدارة الحاالت كمهنة في 

، موظفين متخصصين في إدارة الحاالتتعيين المختلفة تكامالللمهارات والمؤهالت المطلوبة في توصيف الوظائف و  المؤسسات
، باإلضافة إلى عمليات الدمج  جهات نحو احتراف العمل االجتماعيكما أشارت وزارة التعليم ووزارة الصحة. تعمل مثل هذه التو 

ة في نهاية الفردية، على زيادة استدامة االستجاب المؤسساتاألكثر تنظيمًا وأكثر وضوًحا إلدارة القضايا داخل الوزارات و 
 المطاف. 

 
 الموارد المالية والبشرية  4.7.4

تعد عملية مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين وأفراد المجتمع، مع الخطوات األولي نحو احتراف العمل االجتماعي وإدراج 
عقبات الموارد على نحو أوضح، من الخطوات المهمة نحو االستدامة المستدامة. مع ذلك، تعد  المؤسساتإدارة الحاالت في 

 المالية والبشرية في إدارة حاالت حماية األطفال من العوائق أمام االستدامة والتي ينبغي معالجتها. 
الحكومية. يدرك  المؤسساتهناك تمويل محدود مخصص ألنشطة إدارة الحاالت وتخصيص للموارد البشرية الضرورية ضمن 

 المؤسساتالحكومية أن هناك نقص في الموارد المالية والمادية والبشرية في المبلغون الرئيسيون من الحكومة والمنظمات غير 
الحكومية مما يؤدي إلى ارتفاع عدد القضايا ونقص الدعم لمدراء الحاالت والموظفين االجتماعيين ونقص الموارد المادية مثل 

 بلغين الوطنيين الرئيسيين: النقل لمتابعة الحاالت ودعمها للوصول إلى خدمات إدارة الحالة. يقول أحد الم
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"نعم، سيكون إلنهاء الدعم آثر على العمل. لن نتمكن، بدون الدعم، من تقديم الخدمات التي ننفذها حاليا. أعمل في 
الحكومية أن تتولى إدارة القضايا  مؤسساتسنة، وخالل تلك السنوات ثبت أنه ال يمكن لل 15العمل االجتماعي منذ 
 هناك موارد مالية وبشرية كافية". بنفسها. ببساطة، ليس 

باإلضافة إلى الموارد المالية المحدودة في الحكومة، تواجه المنظمات الدولية أيضا انخفاض تدفقات التمويل في ظل أزمة 
الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية،  مؤسساتطويلة األمد. مع توقعات تدني مستويات التمويل في السنوات القادمة لل

يشير المبلغون الرئيسيون بأنهم يبذلون قصارى جهودهم لبناء القدرات واالستثمار في الموارد البشرية الحكومية مع إضفاء 
الصبغة االحترافية على العلوم االجتماعية والعمل االجتماعي في األردن، وذلك لمساعدة الموظفين الوطنيين على العمل 

 بطريقة أكثر فعالية. 
الجهود لجعل االستجابة أكثر استدامة، يتفق المبلغون الرئيسين أنه في هذه المرحلة لن يبقى نفس مستوى لهذا، رغم بذل 

الدولية. في نفس الوقت، تشير مخصصات ميزانية الشركاء، الموضحة في  المؤسساتالخدمات على هذا النحو بدون دعم من 
تجعل من االستجابة أكثر استدامة، على سبيل المثال من  ، إلى محدودية المخصصات المالية لألنشطة التي1-3-4القسم 

 خالل تطوير استراتيجيات الخروج. 
كانت تمثل األزمة السورية فرصة للبدء في إنشاء نهج إدارة حالة أكثر نظامية في البلد، والذي هو اآلن بحاجة إلى مزيد من 

 التعزيز ليكون مستداما على المدى الطويل. 
 

 الملخص  4.5.7
 عد مشاركة الشركاء الحكوميين في تقديم خدمات إدارة الحالة خاصة الخدمات المتخصصة، مثل المشاورة بشأن حماية ت

األطفال والخدمات النفسية االجتماعية، من العوائق الكبيرة أمام االستدامة. يزيد ارتفاع معدل دوران الموظفين والتناوب في 
إلى مزيد من التدريب، بينما يقدم التدريب وتمارين بناء القدرات، في حين أن التدريب الوظائف داخل الحكومة من تفاقم الحاجة 

 وعمليات بناء القدرات لن تبقى على حالها. 
  المجلس تم استحداث دور قوي للشركاء الوطنيين لتولي القيادة في تقديم التدريبات. رغم اختيار حزم ووحدات التدريب، يعمل

إلعطاء دور قيادي للجهات الفاعلة الوطنية لشركاء حاليا على تطوير وحدات تدريبية أكثر تخصصا. الوطني لشؤون االسرة وا
 في تطوير وتنفيذ التدريبات، تم اتخاذ خطوات كبيرة لجعل استجابة إدارة الحاالت أكثر استدامة.

   اكثر استدامة. ال يقتصر االعتماد على إن زيادة مشاركة المتطوعين المجتمعيين في االستجابة يعد فرصة لجعل إدارة الحالة
أفراد المجتمع في المساهمة في االستجابة على تسهيل الوصول إلى الحاالت فقط، وإنما يعمل على تعزيز استدامة البرنامج، 

 إدارة الحالة الدولية.  مؤسساتحيث يستمر المتطوعون في العمل كجزء من المجتمع، حتى بعد مغادرة 
  دورات عمل اجتماعي بالتعاون مع مؤسسات التدريب والمؤسسات التعليمية األردنية، باإلضافة إلى تعمل خطط استحداث

الحكومية، على تعزيز احتراف العمل  المؤسساتتحديد مسار عمل اكثر وضوحا للموظفين االجتماعيين ومدراء الحاالت في 
 حالة ضمن المنظمات مما يزيد من االستدامة. االجتماعي وعلى تنفيذ عملية إدراج أكثر وضوحا وتنظيما إلدارة ال
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 الحكومية المؤسساتنقص الموارد المالية والمادية والبشرية في عمل التمويل المحدود ألنشطة إدارة الحالة، الذي يؤدي إلى ي ،

المادية مما يعمل  على زيادة عدد الحاالت والدعم المحدود لمدراء الحاالت والموظفين االجتماعيين ووجود نقص في الموارد
 على عدم استدامة إدارة الحالة. 

  يبقى نفس مستوى الخدمات رغم بذل الجهود لجعل االستجابة أكثر استدامة، يتفق المبلغون الرئيسين أنه في هذه المرحلة لن
دارة حالة أكثر الدولية.. كانت تمثل األزمة السورية فرصة للبدء في إنشاء نهج إ المؤسساتبدون دعم من  على هذا النحو

 نظامية في البلد، والذي هو اآلن بحاجة إلى مزيد من التعزيز ليكون مستداما على المدى الطويل. 
 
 االستنتاجات . 5

. مبدئيا، لوضع نظام 2017إلى  2013تطورت استجابة إدارة حاالت حماية االطفال على نحو كبير في الفترة من عام 
ولية الستجابة لالحتياجات الملحة لالجئين السوريين المتركزين في شمال األردن، بذلت الد المؤسساتمتوازي من قبل معظم 

جهود جبارة لدمج االستجابة في حاالت الطوارئ مع نظام إدارة الحاالت الوطني الموجود. تجدر اإلشارة أن تطوير إجراءات 
 المؤسساتاإلضافة إلى طرق اإلحالة المشتركة بين إلدارة الحالة في األردن، ب المؤسساتالتشغيل القياسية المشتركة بين 

والوحدات التدريبية المعنية، ساعد على تعزيز وجود استجابة إلدارة حالة أكثر اتساقا وانسجاما، مما يلبي حاجات جميع األطفال 
ة مختلف الجهات الضعفاء في االردن، بصرف النظر عن أصلهم. لهذا، تتمتع استجابة إدارة حاالت حماية األطفال بمشارك

 الفاعلة وبمستوى عال من االندماج والتناغم وتقديم الخدمات الشاملة. 
المشاهد في اختالف  -المؤسساتمع ذلك، ال تزال التصورات المختلفة حول إدارة الحالة واختالف مستويات إدراجها في 

الية الكاملة الستجابة إدارة الحالة. زيادة على تعيق االتساق الكامل والفع -المؤسساتدرجات دمج إدارة الحالة كمهنة داخل 
ذلك، هناك مساحة أكبر لتعزيز التنسيق واالستفادة من التآزر من خالل المدمج األفضل لمختلف منصات التنسيق على 

يات المستوى الوطني ودون الوطني. تنعكس نقاط الضعف هذه أيضا في فعالية استجابة إدارة الحالة، حيث تواجه معظم التحد
في عمليات إحالة الحالة ومتابعتها، والتي تعتمد بشكل كبير على التسنيق والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة. مع ذلك، تعد 
جودة إدارة الحالة مرتفعة نسبيا ويعد آثر إدارة الحالة على الوضع المعيشي لمعظم األطفال في األردن اثرا إيجابيا. تعد اآلثار 

وحا في المخيمات مقارنة مع المجتمعات المضيفة، وفي شمال األردن مقارنة مع جنوب األردن. يعكس هذا اإليجابية أكثر وض
التي تشارك في استجابة إدارة  المؤسساتاالختالف في التأثيرات أيًضا مستويات مختلفة من المدخالت، مع وجود المزيد من 

جئين، مقارنًة بالجنوب.وإدراكا لإلنجازات التي تحققت حتى اآلن، حالة حماية الطفل في الشمال، حيث يوجد عدد أكبر من الال
فضال عن نقاط الضعف في االستجابة التي لم يتم التصدي لها بعد، فإن إدارة حالة حماية الطفل تمر بمرحلة حرجة من حيث 

تجابة اإلنسانية إلى التركيز على التخطيط للمستقبل، مع مراعاة النقصان في تمويل االزمة السورية األزمة واالنتقال من االس
وكما يشير أحد المخبرين الرئيسيين: "يمكن النظر إلى األزمة على  التنمية، فضال عن التحرك التدريجي نحو نظام أكثر تأميًما.

أنها فرصة ساعدت على تسريع بعض العمليات في إنشاء إدارة حالة منتظمة في البالد". ومع انحسار األزمة، حان الوقت 
لتعزيز نظام إدارة الحاالت في األردن لجعله مستداًما على المدى الطويل. في ما يلي، يتم تقديم استنتاجات أكثر تفصياًل لكل 

 معيار من معايير البحث. 
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 المالئمة والكفاية  5.1

كنهج أكثر شمولية، ال يزال مفيدة وخلقت فهما جديدا إلدارة الحالة  المؤسساترغم أن إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين  •
بشكل أساسي على  المؤسساتهناك مجال لزيادة تعزيز المالئمة والكفاية. حاليا، تركز إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين 

توجيه اإلرشاد حول العمليات واإلجراءات التي يجب مراعتها في إدارة الحالة، ومع ذلك هي ال غطي بشكل كافي عنصر العمل 
 جتماعي في إدارة الحالة. قد يعمل تعزيز هذه الناحية على إيجاد فهم أكثر شمولية إلدارة الحالة يتجاوز فكرة تنفيذ العملية. اال

من إدارة الحالة على أساس المعاملة إلى استجابة أكثر تطورا تعمل  -رغم أن هناك عمليات تكييف لالستجابة للبيئة المتطورة •
تحتاج إدارة الحالة اليوم إلى مزيد من التطور لتلعب دورا في ربط الحاالت المعنية  -ات وسبل العيشعلى بناء القدرات والمهار 

بالتدخالت التي تعالج األسباب الجوهرية لمخاوف الحماية وبالتالي العمل على منح انتهاكات حقوق األطفال. المصاعب 
ة لمخاطر االستراتيجيات اإلدارية مثل عمالة األطفال والزواج المالية هي غالبا السبب الرئيسية للمشكلة والتي تعرض األسر 

المبكر. يمثل غياب الربط بين إدارة الحالة والبرامج والتدخالت األخرى التي يمكنها معالجة هذه األسباب الجذرية مجاال لتعزيز 
 مالئمة استجابة إدارة الحالة. 

سنين؛ ومع ذلك، تجدر اإلشارة أن قلة قليلة فقط من اتفاقيات الشراكة مع االستجابة، تطورت مؤشرات اإلبالغ أيضا على مر ال •
تضمنت مؤشرات حول جودة إدارة الحاالت، على سبيل المثال، يتم قياسها من خالل مسوحات الرضا التي يتعين على 

لخدمات المقدمة وجودتها المستفيدين استكمالها. إال أن المؤشرات النوعية تلعب دورًا حاسمًا في تسليط الضوء على أهمية ا
 سواء كانت خدمات إدارة الحاالت للحاالت أو التدريبات للممارسين. عالوة على ذلك، يؤدي غياب مؤشرات الجودة،-وفائدتها 

 ، إلى عدم كفاية الموارد الالزمة لرصد وتقييم جودة االستجابة بشكل مناسب.التي تتجاوز المراقبة التشغيلية
 

 التماسك  5.2
إدارة الحالة، ال  مؤسساتبين   المؤسساتود مستويات عالية من الوعي حول إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين رغم وج

ومدى تماسك استجابة إدارة الحالة مع  المؤسساتداخل   المؤسساتيزال مدى تفعيل إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين 
. لهذا، لم تحققت إجراءات التشغيل القياسية المشتركة المؤسساتمختلفا بين  المؤسساتإجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين 

، مما ترتب عليه تصورات وأفكار خاصة المؤسساتحتى اآلن سوى معيار الفهم المتماسك إلدارة الحالة بين   المؤسساتبين 
ناتجا أيضا عن المستويات المختلفة للتعرض . قد يكون هذا المؤسساتحول إدارة الحالة والتي ال تزال سائدة في مختلف 

 بخصوص إدارة الحالة في الماضي.  المؤسساتوالخبرة التي يملكها مختلف أصحاب المصلحة في تلك 
التي تم فيها تفعيل  المؤسسات. في المؤسساتينعكس اختالف التصورات حول إدارة الحالة أيضا في دمج إدارة الحالة ضمن  •

أكثر شمولية وتنظيم لبعض الوقت، ال يزال مدراء الحاالت والموظفين االجتماعيين الذي يتمتعون بمهارات إدارة الحالة بطريقة 
معينة لتقديم خدمات إدارة الحالة موجودين ويتم تعيينهم على وجه الخصوص بسبب مجموعة المهارات التي يتمتعون بها. ال 

لة منظم بحاجة إلى اتخاذ خطوات تجاه دمج إدارة الحالة كمسار وظيفي التي بدأت للتو في تنفيذ نهج إدارة حا المؤسساتتزال 
 احترافي. 
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هناك حاجة لمزيد من التوضيحات وحمالت التوعية حول بعض االشتراطات في إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين  •
ل واضح في إجراءات التشغيل القياسية ، مثل األحكام المتعلقة بالتقارير اإلجبارية. رغم أن اإلرشادات مفصلة بشكالمؤسسات

، ال يزال التنفيذ المتسق لهذه اإلرشادات مسألة خالفية. تلمح وجهات النظر والتصورات المختلفة حول المؤسساتالمشتركة بين 
عليه التقارير اإلجبارية واالمتثال لها إلى ضرورة تقديم مزيد من التوضيح و تنظيم مزيد من حمالت التوعية حول من يجب 

 تقديم التقرير حول الحالة تحت أي ظرف من الظروف.  
يمكن تعزيز تماسك استجابة الحالة على نحو أكبر من خالل االعتراف الموحد والتنفيذ الموحد لنماذج ومسارات اإلحالة  •

الحالة على مختلف  وتعزيز مشاركة منصات التنسيق إلدارة المؤسساتالمستخدمة في إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين 
 المستويات. حاليا، تلتقي وتتواصل مختلف الجهات الفاعلة من خالل منصات مختلفة مع قليل من التفاعل عبر تلك المنصات. 

 
 الكفاءة  5.3

زادت الميزانية المخصصة ألنشطة إدارة حاالت حماية االطفال المدعومة من اليونيسيف على نحو كبير في الفترة من عام  •
، مع نمو مطرد للحصة المخصصة لتقديم إدارة الحاالت، في انخفضت المخصصات المتعلقة بناء القدرات 2017وعام  2015

على نحو مطرد في الفترة ذاتها. لم يتم تخصيص أي ميزانية لعدة سنوات لألنشطة التي تجعل من االستجابة أكثر استدامة، 
 ميع الشركاء. على سبيل المثال من خالل تطوير سياسات الخروج لج

مع مخصصات الميزانية المتغيرة ومراجعة أهداف المخرجات، تغير متوسط تكاليف الوحدة لتقديم إدارة الحالة وبناء القدرات في  •
 283.77دينار أردني، وزاد هذا المبلغ إلى  123.91، كان متوسط تكلفة الوحدة إلدارة الحالة 2015جميع السنوات. في عام 

والتي تغيرت بشكل كبير خالل السنوات من  -ى النقيض من ذلك، انخفضت تكلفة الوحدة لبناء القدرات. وعل2017في عام 
. قد تزيد أسباب االنخفاض من 2017إلى عام  2015من عام  -لكل صاحب مصلحة مدرب 2,442دينار أردني إلى  55

 خصصات ميزانية بناء القدرات. الفعالية في التدريبات بسبب تكرارها، باإلضافة إلى االنخفاض العام في م
في حين كان يمكن أن تستثمر االستجابة األولية أكثر في المنصات والقدرات القائمة، كان هناك تحرك نحو تبسيط المعايير  •

. والمزيد من التفاعل والتنسيق. مع ذلك، هناك مجال لمزيد من تعزيز التنسيق واالستفادة من التآزر لجعل االستجابة أكثر كفاءة
 المؤسساتإن تحسين تكامل منصات التنسيق المختلفة على المستوى الوطني، والتمثيل المتسق لنقاط االتصال ذات الصلة من 
 المؤسساتالحكومية وغير الحكومية والوطنية والدولية إلدارة الحاالت في فرق العمل دون الوطنية، وإنشاء مذكرات تفاهم بين 

 تمثل سبال لالستكشاف. 
 

 فعالية ال 5.4
عموما، تم تنفيذ عملية إدارة القضايا واألنشطة المختلفة التي تدعم استجابة إدارة الحاالت، وتم تنفيذ الدورات التدريبية وإنشاء  •

. ومع ذلك، فقد كان هناك المؤسساتنظام التتبع بشكل فعال وتماشيا إلى حد كبير مع إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين 
 لتحديات في تفعيل االستجابة.مجموعة من ا
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ثر التحديات األك المؤسسات، واجهت معظم ، ومع ذلكتشكل إحالة الحاالت والمتابعة مكونين أساسيين إلدارة الحاالت الفعالة •
، وعدم وجود المؤسسات، بما في ذلك عدم تحديث مسارات اإلحالة ونقاط االتصال داخل إلحاحا في تشغيل هذه العمليات

 الشريكة. المؤسساتمات ذوي الصلة اإلحاالت لتلبية احتياجات الحاالت، وعدم الفعالية في المتابعة مع مقدمي الخد
تم تقييم عملية تحديد الحاالت على أنها مصممة بشكل جيد وتعمل بشكل جيد نسبيًا في تنفيذها. يلعب المتطوعون المجتمعيون  •

مراكز المجتمعية المالئمة لألطفال والتي غالبًا ما ُتدمج فيها إدارة الحاالت، دورًا هامًا في التوعية وتحديد الحاالت، كما أن ال
توفر منصة حيوية لتحديد الحاالت. في بعض األحيان، يعيق تحديد الحاالت على الحاالت الوصمة السائدة المتمثلة في 

ثل، يعتبر تقييم الحالة مباشًرا نسبًيا، معالجة مخاوف حماية األطفال علنًا، ال سيما في المجتمعات األكثر محافظة. وبالم
 ونماذج التقييم ذات الصلة. المؤسساتويسترشد بشكل كاف بإجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين 

نظام إدارة معلومات حماية تستخدم أنظمة إدارة الحاالت االلكترونية المختلفة إلدارة قضايا حماية األطفال المطبقة حاليا  •
والنظام الوطني للتتبع العنف األسري. كشف استخدام نظام  RAIS، و نظم إدارة معلومات حماية األطفال/PRIMERO/الطفل

حومية عن مجموعة من التحديات تشمل حاالت الخلل في النظام وكون اللغة االنجليزية هي  مؤسساتالتتبع الوطني في خمس 
مما يتطلب االهتمام  -لوزارات الذين يفترض بهم تشغيل النظاماللغة األصلية للنظام ونقص مهارات الكمبيوتر لدى موظفي ا

 قبل نشر النظام على المستوى الوطني. 
إدارة الحاالت قيمت جودة تقديم إدارة الحالة بكونها مرتفعة نسبيا، يمكن تحسين الجودة  مؤسساترغم أن معظم المستفيدين و  •

مهارات الشخصي. إن تجسيد عناصر هذه المهارات بشكل قوي في من خالل االستثمار في مهارات مدراء الحاالت، خاصة ال
تدريبات إدارة الحالة مع مزيد من الدعم لعمليات المتابعة المكثفة، والمزيد من التمارين المتخصصة يعمل على تعزيز جودة 

حماية األطفال أكثر استدامة  االستجابة. عموما، تم تقييم التدريبات بشكل إيجابي وهي تعد المكان الرئيسي لجعل إدارة حاالت
 الوطنية في تصميم وتقديم التدريبات.  مؤسساتبسبب المشاركة القوية لل

 نلتحسي ًياوحي ًرامأا ھيلوتحولحالة ت إدارة امادخ متقييوقبة رالم ًصالوامتو اًماظن رکثأج ھن عتباون اسيکك، لذلی إباإلضافة 
إدارة الحاالت، ينصب التركيز على الرصد التشغيلي  مؤسساتمعظم حاليا، في ا. ھمتءمالولحالة ت إدارة امادخ عيةون

واإلبالغ، كما يتجلى أيضًا في مؤشرات اإلبالغ؛ وبالتالي، هناك مجال لزيادة تعزيز عنصر التقييم في الخدمات المقدمة. عالوة 
اجعة بانتظام ومراجعة دورية وتقييم على ذلك، في إطار عملية إدارة القضايا نفسها، هناك مساحة محدودة لتقديم التغذية الر 

الخدمات التي يقدمها مقدمو خدمات اإلحالة، مما يجعل من الصعب ضمان توفير الخدمات المناسبة، ومعالجة األسباب 
 األساسية لحاالت الحماية.

 
 األثر  5.5

من خالل معالجة -سرهم في حين حققت إدارة الحاالت تأثيرات إيجابية إلى حد كبير في الوضع المعيشي لألطفال وأ •
االحتياجات السائدة للحاالت  عن طريق تقديم الخدمات المباشرة والربط بالخدمات المتاحة، ودعمها للتعامل بشكل أفضل مع 
الوضع الذي يواجهونه، ودعم األطفال واألسر في الحد من سلوك التخفيف من المخاطر، مما يؤدي في كثير من األحيان إلى 

اعتمد مدى  تحقيق التأثيرات على الموقع الجغرافي. تعد اآلثار اإليجابية أكثر وضوحا في المخيمات –الحماية مخاوف متعلقة ب
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مقارنة بالمجتمعات المضيفة، وفي الشمال مقارنة بجنوب األردن؛ يقترح زيادة استجابة إدارة الحالة المتالئمة مع المحدد في 
 فين في المستقبل.المنطقة المحلية واحتياجات السكان المستهد

إدارة الحاالت أثرا إيجابيا على وعي المواطنين بشأن حقوقهم  مؤسساتكانألنشطة التوعية واالتصال التي تنفذها معظم  •
والخدمات المتوفرة لهم، باإلضافة إلى تصورات المواطنين حول مخاوف حماية األطفال وانتهاكات الحقوق والحصول على دعم 

قابل، أدت هذه األنشطة وحمالت التوعية حول مخاوف حماية األطفال إلى الحد من انتشار ظاهرة إدارة الحاالت. في الم
 مخاوف حماية األطفال. 

 
 حقوق اإلنسان والمساواة  5.6

إدارة الحاالت، كانت أغلبية الحاالت حاالت غير أردنية، حيث يحصل معظم السوريين تقريبا على  مؤسساتحسب معظم  •
ر خدمات إدارة الحاالت لألردنيين وغير األردنيين، قد يوضح الطلب الكبير على الخدمات وانخفاض مستوى الخدمات. رغم توف

التحسس من استالم الدعم من خالل إدارة الحاالت مستوى الوعي العالي من جانب الالجئين السوريين. مع ذلك، قد يكون هذا 
السريعة الحتياجات الالجئين القادمين، مع القليل من االهتمام بدمج  ناتجا عن التركيز األولي لالستجابة من حيث االستجابة

 وتنسيق االستجابة مع أنشطة إدارة الحاالت الوطنية. 
إدارة الحاالت من المجتمعات ودعم المتطوعين المجتمعيين، قد  مؤسساترغم سهولة تحديد الحاالت في المخيمات بسبب قرب  •

لمعظم األطفال الضعفاء، خاصة في المجتمعات المضيفة. تحول الوصمة السائدة والقيود  ال تصل أنشطة إدارة الحاالت حاليا
على تحديد األطفال، مما يشير إلى الحاجة  المؤسساتالثقافية و التحدث بشكل صريح حول مخاوف حماية األطفال دون قدرة 

 وسائل اإلعالم، الخ.  المستمرة ألنشطة التوعية داخل المجتمعات والمدارس والمستشفيات ومن خالل
تم تسجيل رقم عالي غير متناسب ألنشطة إدارة الحاالت في المخيمات، خاصة عند مقارنتها بنسبة الالجئين الذين يعيشون في  •

، فقد تم تسجيل 2017% تقريبا من جميع الالجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات، حتى في عام 80المخيمات. رغم أن 
ة إدارة حاالت حماية األطفال من داخل المخيمات. تشير هذه األرقام أن االستجابة كانت متحيزة باتجاه % من جميع أنشط44

تقديم الخدمات في المخيمات. دعما لهذه النتيجة، تظهر البحوث الكيفية أن  تقديم خدمات إدارة حاالت حماية األطفال، خاصة 
ألردن وفي عمان، حيث يعيش أغلبية الالجئين، وحيث توجد معظم في تلبية احتياجات الالجئين، كانت أفضل في شمال ا

 التي تقدم الخدمات لالجئين.  المؤسسات. يعمل في جنوب األردن عدد قليل من المؤسسات
إن خدمات إدارة الحاالت المقدمة في هذه المرحلة ال تلبي احتياجات األطفال المعاقين، ذلك أن الموظفين التنفيذيين غالبا ال  •

، وال يتم حاليا تقديم خدمات مناسبة لألطفال الذين يعانون من رية للتواصل مع األطفال المعاقينكون المهارات الضرو يمل
اضطرابات عقلية. زيادة على ذلك، ال يتم الوصول حاليا إلى األطفال الالجئين الذي يعيشون في مستوطنات الخيام غير 

إدارة الحاالت الدولية تقدم خدمات في المستوطنات بناء على طلب  ساتمؤسالرسمية، ذلك أنه ليس هناك أي وكالة من 
 الحكومة األردنية.
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 االستدامة  5.7
رغم بذل الجهود لجعل االستجابة أكثر استدامة، يتفق المبلغون الرئيسين أنه في هذه المرحلة لن يبقى نفس مستوى الخدمات  •

كانت تمثل األزمة السورية فرصة للبدء في إنشاء نهج إدارة حالة أكثر الدولية.  المؤسساتعلى هذا النحو بدون دعم من 
 نظامية في البلد، والذي هو اآلن بحاجة إلى مزيد من التعزيز ليكون مستداما على المدى الطويل. 

حالة خاصة يتمثل المجال الحيوي لتنفيذ هذا في المشاركة المستمرة والنظامية للشركاء الحكوميين لتقديم خدمات إدارة ال •
الخدمات المتخصصة مثل خدمات مشورة حماية األطفال والخدمات النفسية واالجتماعية، باإلضافة إلى تقديم مزيد من 
المهارات الشخصية المتخصصة حسب المطلوب إلدارة الحالة. بإعطاء الجهات الفاعلة الوطنية دورا قياديا في وضع التدريبات 

في جعل استجابة إدارة الحالة أكثر استدامة. مع ذلك، ال بد من إيجاد حلول لجعل التدريبات وتنفيذها، تم اتخاذ خطوات مهمة 
 الحكومية.  المؤسساتأكثر استدامة، خاصة في ضوء تنقالت الموظفين في 

أفراد من الطرق األخرى لجعل االستجابة أكثر استدامة التركيز على إشراك المتطوعين المجتمعيين. ال يقتصر االعتماد على  •
المجتمع في المساهمة في االستجابة على تسهيل الوصول إلى الحاالت فقط، وإنما يعمل على تعزيز استدامة البرنامج، حيث 

 إدارة الحالة الدولية. مؤسساتيستمر المتطوعين في العمل كجزء من المجتمع، حتى بعد مغادرة 
ية التمويل المخصص ألنشطة إدارة حالة حماية األطفال يشكل إن خفض تدفقات التمويل من الجهات المانحة الدولية ومحدود •

الحكومية إلى زيادة عدد  المؤسساتتهديدا على استدامتها طويلة األمد. أدى النقص في الموارد المالية والمادية والبشرية في 
 ية وغير ذلك. الحاالت ومحدودية الدعم المقدم لمدراء الحاالت والموظفين االجتماعيين ونقص الموارد الماد

 
 الدروس المستفادة . 6

حددت عملية التقييم عددا من الدروس الرئيسية التي يمكن تعلمها من استجابة إدارة حاالت حماية األطفال المدعومة من 
 اليونيسيف في األردن، والتي يمكن تطبيقها في سياقات مختلفة. الدروس المستفادة كما يلي: 

دها مثل أزمة األردن، يجب أن توازن االستجابة،على المدى المتوسط إلى الطويل، بين كيفية في سياق األزمة التي طال أم •
الحد من ومعالجة مخاطر الحماية التي يواجهها مجموعات مختلفة من األطفال المعرضين للخطر، وعلى األخص األردنيين 

تدريجيًا لتلبي االحتياجات المتطورة باستمرار لجميع  وغير األردنيين. يجب أن تتطور استجابة إدارة الحاالت باستمرار وتتوسع
األطفال الضعفاء. في حين ينظر إلى العديد من هذه األزمات على أنها فرصة لبدء اإلعداد إلدارة حاالت منتظمة في البالد، 

 يجب تعزيزها  وتحسينها ها لتكون مستدامة على المدى الطويل.
تنموي، من األهمية بمكان االجتماعبجميع الجهات الفاعلة إلى وتبدأ في وقت مبكر  عند االنتقال من حالة طوارئ إلى سياق •

 -أو وضع مبادئ توجيهية ومعايير مشتركة لألنشطة والبرامج، تنفذها جهات فاعلة مختلفة  /ببذل الجهود الرامية إلى دمج و
لية. ومن األمثلة الجديرة بالذكر على كيفية القيام تتألف من جهات حكومية وغير حكومية، وكذلك الجهات الفاعلة الوطنية والدو 

بالتنسيق في سياق الطوارئ هو االستجابة السورية التي تسترشد بخطة استجابة األردن، التي تقودها حكومة األردن وتشارك 
ع فيها مجموعة من أصحاب المصلحة. ومع ذلك، يظل من الضروري التأكد من أن هذا التعاون والتنسيق يشمل جمي

 المستويات ويتجاوز المنصات الوطنية.
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( من خالل وضع العنف القائم على النوع االجتماعيتبث أن توحيد إدارة حاالت حماية الطفل )جنبا إلى جنب مع إدارة حاالت 
ع وتكون مكيفة بشكل جيد م المؤسساتوتقاسم المبادئ التوجيهية واألدوات، التي تم تطويرها من خالل عملية مشتركة بين 

السياق القطري الذي يجسد المعايير الدولية إلدارة الحاالت، يمثل  خطوة حيوية في بدء تفكير مشترك حول إدارة الحاالت في 
المختلفة ال تزال تملك تصورات وأفكار مختلفة حول إدارة الحاالت،  المؤسساتالبالد. ويجب االعتراف بأن الجهات الفاعلة و 

واألدوات المصاحبة لها كانت بمثابة نقطة انطالق لتوحيد  المؤسساتل القياسية المشتركة بين ومع ذلك، فإن إجراءات التشغي
العملية بين الجهات الفاعلة، والتي لتملك مستويات مختلفة من التعرض وتجارب مع تفعيل إدارة الحالة. عالوة على ذلك، 

لة الوطنية والدولية المختلفة المشاركة في إدارة الحاالت، مما تشكل إجراءات التشغيل القياسية هذه أساًسا لتكثيف الجهات الفاع
 يحافظ على تنفيذ أكثر توحيًدا لالستجابة.

بهدف إقامة نظام وطني مستدام إلدارة الحاالت، وتلبية احتياجات األطفال األردنيين وغير األردنيين على حد سواء، وتلبية  •
فإن الحاجة إلى تقييم أهمية وجودة الخدمات بشكل دائم تعد مسألة متنامية على  احتياجات الحماية المستمرة لكلتا المجموعتين،

الدوام. ليس هناك نهج واحد يناسب الجميع لمعالجة نقاط الضعف وتلبية احتياجات الحماية لمختلف السكان المستهدفين. رغم 
حاالت حساسة تجاه المجموعات المستهدفة إمكانية توحيد عملية إدارة القضايا في حد ذاتها، يجب أن تكون الخدمات واإل

 المختلفة لضمان حماية مخاوف الحماية بشكل كاٍف.
 المؤسساتإجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين علىءً بنا، التدريب الخاصة بالبلد كن تحديد تطوير مواد يم، عامة بصفة •

 ة ودروس مستفادةدجي ، كممارسةالمؤسساترألماميةعباط طولخافي  نلعامليءقدرات المشرفين والالحقةلبناا نيرلتمااعلى و
ى. وبالمثل، يمكن تحديد الدور القيادي للجهات الفاعلة الوطنية في تطوير وتنفيذ هذه الدورات رخت أسياقا في اارهرلتك

الفاعلة  التدريبية على أنها ممارسة جيدة ستجعل االستجابة مستدامة أيضا، في حالة انخفاض مستويات الدعم من الجهات
 الدولية.

لعب االعتماد على المتطوعين المجتمعيين لدعم استجابة إدارة حالة حماية الطفل في المخيمات والمجتمعات المضيفة التي  •
تمت زيارتها في شمال األردن دورًا رئيسيًا في أنشطة التوعية ومتابعة الحالة. بسبب قربهم من العائالت التي تعيش في نفس 

ن المتطوعون في المجتمعات المحلية في وضع مثالي لتقييم احتياجات العائالت واألطفال وإحالتهم إلى مديري المجتمعات، يكو 
، والعمل كعاملين فاعلين إلجراء متابعة الحالة. تعد زيادة مشاركة المتطوعين المجتمعيين في االستجابة رالحاالت، إذا لزم األم

وكذلك أكثر وقائية، من خالل زيادة الوعي حول مواضيع حماية الطفل داخل  وسيلة لجعل إدارة الحاالت أكثر استدامة؛
 المجتمع.

إن دمج أنشطة إدارة الحاالت في المبادرات و/ أو المنصات الجارية، على سبيل المثال في مراكز مكاني أو أنواع أخرى من  •
الت، وكذلك المستفيدين من إدارة الحاالت. يسّهل إدارة الحا مؤسساتالمراكز المجتمعية/ األسرية، يحقق الكثير من الفوائدل

الدمج توفير الخدمات من خالل سهولة تحديد الحاالت ومتابعتها، كما ينتج عن ذلك تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستخدم 
 النهائي، حيث يتم عادة تقديم أنشطة أخرى في هذه المراكز.

 
 التوصيات . 7
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ائج المستخلصة، تم اقتراح مجموعة من التوصيات، مع التركيز على كيفية تعزيز االستجابة استنادًا إلى نتائج البحث والنت
وتحسينها، وزيادة مواءمتها ودمجها، وبالتالي جعلها أكثر استدامة وتماسكا على المدى الطويل، مع معالجة بعض التحديات 

ة األطفال. في ما يلي، يتم تقديم هذه التوصيات وتقسيمها وفًقا األكثر إلحاًحا التي تواجه حالًيا تفعيل استجابة إدارة حاالت حماي
 للتوصيات على المستوى االستراتيجي والتوصيات واإلجراءات المحددة المقترحة على المستوى التشغيلي.

 
 المستوى االستراتيجي  7.1

 نحو نظام إدارة متكامل أكثر تكامال واستدامة 
أحدهما يستجيب الحتياجات األطفال  -لطفل في األردن من وجود نظامين متوازيينتطورت استجابة إدارة حاالت حماية ا

 مؤسساتنحو نظام أكثر تناسقًا وتكاماًل، مع مختلف -األردنيين المحتاجين، واآلخر يستجيب الحتياجات األطفال الالجئين 
اقتصر هذا  . مع ذلك،المؤسساتالمشتركة بين إدارة الحاالت التي تعمل بشكل أكثر تماسكا في إطار إجراءات التشغيل القياسية

التحرك نحو استجابة منسقة ومتماسكة على نحو متزايد اقتصر حتى اآلن على قطاعات حماية الطفل والعنف القائم على النوع 
لحاالت االجتماعي. خالل فترة البحث التشاركي، ذكر أحد المخبرين الرئيسيين من المجلس الوطني لشؤون األسرة أن إدارة ا

يجب أن تتطور لتصبح النهج األساسي للحكومة للتعامل مع جميع مخاوف الحماية، بما في ذلك، على سبيل المثال، اإلعاقة 
 واألطفال المخالفين للقانون. 

لية من يحق النظام األكثر تكامال العديد من المنافع للمستخدم النهائي والمزود. يتم تقديم الخدمات على نحو أكثر شمولية وفعا
حيث التكاليف، حيث أن العمل سويا يحد من الوقت المصروف في جمع المعلومات ويحد من ازدواجية الخدمات. زيادة على 
ذلك، أثبت النظام المتكامل أنه سهل االستخدام وأكثر فعالية في تقديم خدمات إدارة الحالة المعنية، بسبب وجود الكثير من سبل 

شارة أن النظام المتكامل هو نظام أكثر استدامة، ألنه يشكل الهيكل األساسي لتقديم الخدمات في . أخيرا، تجدر اإل41اإلحالة
 جميع القطاعات، مما يجعله فعاال و ال يمكن االستغناء عنه. 

بالمثل، يعتبر العديد من أصحاب المصلحة أن االعتماد على المتطوعين المجتمعيين في االستجابة يعد فرصة لجعل إدارة 
إدارة الحالة الدولية.  مؤسساتخدمات أكثر استدامة حيث سيتسمر المتطوعين في البقاء كجزء من المجتمع حتى بعد مغادرة ال

في نفس الوقت، تعمل مشاركة المتطوعين المجتمعيين في حماية االطفال وحقوقهم على زيادة الوعي حول هذه المواضيع في 
حماية، وتعمل في نهاية المطاف على جعل إدارة الحالة وقائية أكثر. بالنتيجة، المجتمع ويمكن أن تعمل على وقف مخاوف ال

يستحسن أن تعمل اليونيسيف والشركات الدوليين والوطنيين على استكشاف منصات جديدة يستطيع نظام إدارة الحاالت الحالي 
 لتي تعمل على بناء القدرات المحلية. من خاللها التوسيع ليشمل كم أكبر من مخاوف الحماية، واالستمرار في األنشطة ا

 
 دمج النهج الوقائي بشكل واضح أكثر في إدارة الحالة 

من خالل دمج استجابة إدارة الحاالت في مختلف القطاعات وإنشاء روابط إحالة مع برامج أكثر، ستصبح االستجابة أكثر 
الحالة بشكل كبير على معالجة احتياجات حماية األطفال وقائية تلقائيا بطبيعتها. طوال مدة االستجابة، تركز أنشطة إدارة 
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، خاصة التي تعمل في المؤسساتوأسرهم. عند التحول من الطوارئ إلى االستجابة التنموية، تزيد أهمية حاالت المنع. رغم أن 
يدين، باإلضافة إلى منع االستجابة لالجئين، كيفت أنشطة إدارة الحالة الخاصة بها مع التدريبات المتعلقة بالمهارات للمستف

انتهاكات حقوق الطفل من خالل عنصر االتصال والتوعية القوي في المجتمعات، ينبغي زيادة تعزيز الروابط بين إدارة الحالة 
وبين التدخالت الوقائية والتحويلية، بما في ذلك طرق اإلحاالت إلى برامج تعزيز سبل العيش والمساعدات النقدية على سبيل 

  المثال.
تستمر هذه الحاجة إلى تعزيز الروابط بالبرامج الوقائية والتحويلية في الحاالت غير األردنية واألردنية على حد سواء. ذكر 
مخبر رئيسي واحد فقط أنه يربط القضايا األردنية بصندوق المعونة الوطنية لغايات المساعدة ، على سبيل المثال. بذلك،  فإن 

 -األنشطة التي تتجاوز حماية األطفال، ولكنها تساعد في معالجة الوضع االقتصادي لألسرة بأكملها إقامة روابط مع البرامج و 
 يمكن أن تساعد في جعل إدارة الحاالت أكثر وقائية.  -والتي غالبًا ما تكون دافعًا لقضايا حماية الطفل 

 
 المستوى التشغيلي  7.2

  المؤسساتتعزيز إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين 
بشكل دوري، وذلك لتجسيد الوضع الحاالت  المؤسساتاالستمرار في تحديث إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين  •

 واحتياجات الحماية لألطفال الضعفاء في األردن. 
التشغيل  إدراج إرشادات واضحة حول عدد الحاالت المخصصة لكل مدير من مدراء الحاالت والتي يمكن دمجها في إجراءات •

، والتي تنص على الحد األعلى لعدد الحاالت لكل مدير من مدراء الحاالت، باإلضافة إلى المؤسساتالقياسية المشتركة بين 
االعتبارات المتعلقة بمجموعة من العوامل مثل الوقت المصروف على اإلحاالت والمتابعة، وصعوبة الحاالت والنطاق العام 

 والتي من شأنها أن تؤثر على عدد الحاالت.  لمسؤوليات الموظف االجتماعي
 زيادة تبسيط وتقليص النماذج المرفقة، لتقليل الوقت الذي يحتاجه مديرو الحاالت إلكمال هذه النماذج. •

 
 جعل الخدمات أكثر مالءمة

المالئمة التي تلبي إجراء تقييم الحتياجات المواطنين الذين يتلقون حاليا خدمات إدارة حالة، وذلك لضمان تقديم الخدمات  •
 احتياجاتهم. ينبغي ربط تقييم االحتياجات هذا مع أنشطة المراقبة والتقييم المستمرة. 

 
 الوصول إلى األطفال األكثر ضعفا 

ي الشمال، إعادة تركيز الجهود نحو تعزيز فمع تقديم الخدمات ذات الجودة العالية في المخيمات وفي المجتمعات المضيفة  •
 الحالة في الجنوب، حيث تم تحقيق عدد محدود جدا من النتائج واآلثار.  استجابة إدارة

توصى اليونيسيف والشركاء بالتنسيق مع الحكومة األردنية لمناقشة السبل المحتملة لتقديم خدمات إدارة الحاالت لألطفال الذي  •
في هذه المستوطنات، االستمرار بالعمل  يعيشون في مستوطنات خيام غير رسمية. تستطيع مراكز مكاني، التي بدأت العمليات

 كمنصة لتقديم خدمات إدارة الحاالت. 
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 التدريب وبناء القدرات 
، والتي تركز على الجانب اإلجرائي، مع المؤسساتاستكمال الوحدات الحالية حول إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين  •

يحتاجها مديرو الحاالت / األخصائيون االجتماعيون، مثل تقنيات إجراء توفير التدريب الذي يوفر المهارات االشخصية التي 
 المقابالت المالئمة لألطفال أو التعاطف.

و وزارة التنمية االجتماعية ووزرة التربية ووزارة الصحة  بالتعاون  قسم حماية االسرةوضع خطة بناء مشتركة وواضحة من أجل  •
. بينما من المرجح أن يظل دوران الموظفين العالي والتناوب في ؤون االسرةالمجلس الوطني لشمع مؤسسة نهر األردن و 

 الحكومية تحدًيا الستدامة التدريب، فمن المهم أن يتم تقديم دورات تدريبية وإعادة تدريب متكررة. المؤسسات
طفال المختلفة وكيفية تقديم تدريبات عميقة ومتخصصة للموظفين التنفيذيين، وبما يشمل تدريبات على مخاوف حماية األ •

االستجابة لها، باإلضافة إلى إدارة الغضب وإدارة الضغوطات والرعاية الذاتية، وذلك على أساس منتظم لتعزيز وتوسيع قدراتهم 
على تقديم خدمات أكثر تخصصا في المستقبل. زيادة على ذلك، استمرار جهود تطوير مزيد من التدريبات المتخصصة حول 

 والشركاء.  المجلس الوطني لشؤون االسرةطفال المختلفة، وذلك مثلما باشر به مخاوف حماية األ
يكون الدعم من المنظمات والجهات المانحة الدولية حيويا في هذه المرحلة من حيث المساعدات المالية في تقديم تلك  •

 التدريبات. 
 تعزيز فهم أكثر تماسكا 

مختلف منظمات إدارة الحاالت والمنظمات الدولية والوطنية والحكومية وغير تقديم تدريبات عامة للموظفين التنفيذيين من  •
. من خالل التدريبات العامة وبناء القدرات والنقاشات حول المؤسساتالحكومية لتعزيز فهم أكثر شمولية إلدارة الحاالت بين 

 نظرة أكثر شمولية يمكن تحفيزها.  إدارة الحالة وتبادل وجهات النظر واألفكار المختلفة، وبناء توافق اآلراء حول
باإلضافة إلى التدريبات العامة، يوصى ببذل مزيد من الجهود في اجتماعات التنسيق المشتركة بين الجهات الفاعلة الدولية  •

 والوطنية في إدارة الحاالت على المستويين الوطني ودون الوطني. 
 

 احتراف العمل االجتماعي 
االحترافية على إدارة الحاالت والعمل االجتماعي من خالل وضع دورات مناسبة في معاهد مواصلة جهود إضفاء الصبغة  •

 . المؤسساتالتدريب والمؤسسات التعليمية واستحداث مسار وظيفي واضح للموظفين االجتماعيين للعمل كمدراء حاالت في 
برامجها وتقديم النصيحة حول كيفية دمج  الحكومية في إضفاء الصبغة االحترافية على إدارة الحاالت في المؤسساتدعم  •

 المتطلبات المتعلقة بمدراء الحاالت في الوصف الوظيفي، إذا دعت الحاجة لذلك. 
 

 تعزيز المراقبة والتقييم 
، مع المؤسساتاالستثمار في المراقبة والتقييم من خالل ضمان دمج األدوات المناسبة على جميع المستويات وفي جميع  •

، من خالل ضمن وجود المؤسساتضاح بالمعايير واإلرشادات الموجودة في إجراءات التشغيل القياسية المشتركة بين االلتزام الو 
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مؤشرات مراقبة واضحة تحصل على معلومات كافية حول أنشطة إدارة الحاالت، والتي تتجاوز مؤشرات التشغيل المعروفة، 
 ب ألدوات المراقبة والتقييم ذات العالقة. حيث تقيس جودة الخدمات المقدمة. ضمان الفهم المناس

التنفيذية. من ناحية، ينبغي أن تسمح اآللية للمستفيدين من إدارة  المؤسساتاستحداث آلية رسمية لرفع الشكاوى ضمن جميع  •
ذية راجعة الحاالت تقديم تغذية راجعة حول الخدمات المستلمة. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن تمكن مدراء الحاالت من تقديم تغ

األخرى أو مزودي خدمات اإلحالة. بهذه الطريقة، يتم ضمان مسائلة مديري الحاالت  المؤسساتحول مراكز التنسيق في 
 الحاالت المعنية.  مؤسساتويمكن خلق بيئة أكثر شفافية بين 

نظام إدارة معلومات حماية الطفل  بحيث يكون  -نظام إدارة المعلومات المستخدم إلدارة الحاالتدمج نظام المراقبة والتقييم في  •
ي، وذلك لتقنين عمليات التقديم والتتبع والمراقبة إلدارة الحاالت المتعلقة بالمستفيدين أو النظام الوطني للتتبع العنف األسر 

 وتوفير جميع المؤشرات الضرورية في مكان واحد لتسهيل التحليل المستمر للبيانات التي يتم الحصول عليها. 
على إظهار النقاط الساخة في البلد من  -عندما يتم تشغيله بشكل كامل -ي النظام الوطني للتتبع العنف األسر يعمل وحيث س •

حيث عدد وأنواع مخاوف حماية األطفال، قد يكون هناك أيضا خيار أمام مدراء الحاالت لتقديم تغذية راجعة حول توفر خدمات 
 لتعزيز االستجابة بناء عليه.  اإلحالة ومالئمتها وجودتها في الموقع وذلك

نظام إدارة المعلومات إلدارة الحاالت ونظام المراقبة والتقييم لترتيب تقديم ومتابعة ومراقبة إدارة الحاالت المتعلقة دمج  •
 بالمستفيدين. 

كومية، أن يلعب الح المؤسسات، الذي يعمل على تقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل المجلس الوطني لشؤون االسرةيستطيع   •
دورا حيويا في اإلشراف على أنشطة إدارة الحالة وتنفيذها في البلد وتقديم ضمان جودة من خالل استكمال أنشطة المراقبة 

 مع وجود عمليات تقييم دورية وخارجية.  المؤسساتوالتقييم داخل 
 

 توسيع وتكامل إدارة القضايا مع مختلف القطاعات
ت لتشمل المزيد من المناطق، على سبيل المثال لدعم األطفال الذين يعانون من إعاقات، والذين تم توسيع أنشطة إدارة الحاال •

تحديدهمبأنهم من أكثر األطفال ضعفًا والذين ال يخضعون في الوقت الحالي الستجابة إدارة الحاالت؛ ودمج إدارة حاالت حماية 
 على سبيل المثال.المقدم لألطفال المخالفين للقانون،  JPDالطفل مع دعم 

لحماية اخاصة ، رى ألخوزارات الت وااعاطلقاا ھمدلتيتقت امادةبالخطتبرمومجة دملفطلاحماية تحاالل إدارة جعنضما •
والرفاه االجتماعي. يمكن للحماية االجتماعية،على شكل منح )نقدية(، معالجة األسباب الجذرية النتهاكات حماية الجتماعيةا

حالة في حد ذاتها النشاط الصحيح لمعالجة هذه األسباب الجذرية، إال تشكل حلقة وصل حيوية بين الطفل. قد ال تكون إدارة ال
 األطفال الضعفاء وخدمات وبرامج الدعم المتاحة.

مج رالبدافھالستالحالةفيعملية ج إدارة امادصةإلرف حتتاد، لبلاحاليافي رلمستماالجتماعية الحماية داف اھستاجعة رام مع •
ذه. من أجل ربط المستفيدين من إدارة الحاالت ببرامج الحماية االجتماعية بفاعلية ، ينبغي إنشاء مسارات ھية الجتماعالحماية ا

لإلحالة إلى هذه البرامج، مما يمكن مدراء الحاالت من إحالة الحاالت المحتاجة للنقد أو المساعدات العينية بشكل مباشر إلى 
طار تصميم االستهداف أو هذه البرامج، ينبغي تجسيد خيار التسجيل المستمر البرنامج المتوفرة. عالوة على ذلك، في إ

 للمستفيدين الجدد من خالل إدارة الحاالت.
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 جعل االستجابة اكثر استدامة 
مواصلة تدريب المتطوعين المجتمعيين للعمل كموظفي اتصال وموظفين اجتماعيين. ال يقتصر االعتماد على أفراد المجتمع  •

مة في االستجابة على تسهيل الوصول إلى الحاالت فقط، وإنما يعمل على تعزيز استدامة البرنامج، حيث يستمر في المساه
 إدارة الحالة الدولية. مؤسساتالمتطوعين في العمل كجزء من المجتمع، حتى بعد مغادرة 

مية ولحکر اغيتماظلمنوالمجتمعية ت اماظلمنز ايزتع ونح ودھلجن، تركيز المجتمعيين اعيطولمتا باإلضافة إلى •
كان التحدي الرئيسي إلدارة الحاالت الفعالة هو لکافية. اإلحالة ت امادخميدتقو/ أو لحالة ت إدارة امادخميدتقمعدلمحليةلا

 االفتقار إلى مقدمي خدمات اإلحالة، خاصة في مناطق الجنوب. 
الحكومية، مع تشجيع  المؤسساتالحاالت إلى دعم الشركاء غير الحكوميين في وضع استراتيجيات خروج مناسبة لتسليم  •

الشراكات بين الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من أجل دعم بناء القدرات بشكل أكثر استدامة وتوفير المساعدة الفنية 
 المطلوبة.

 معالجة مشكلة الموارد
ري الحاالت/ األخصائيين االجتماعيين. الحكومية وتعيين مدي المؤسساتيوصى كذلك بمواجهة النقص في الموارد البشرية في  •

رغم أن تمويل هذه الموارد البشرية يمثل تحديا، فقد تم تشغيل النموذج في البداية من خالل التعاون بين شركة مؤسسة نهر 
قسم حماية موظفا من موظفي الحاالت إلى  30، حيث قامت مؤسسة نهار األردن بتعيين وإيفاد قسم حماية االسرةاألردن  و 

، من خالل مشروع تدعمه اليونيسيف، لدعم إدارة الحاالت و معالجة المشاكل المتراكمة في غلق الحاالتوالذي يمكن أن االسرة
 شكل جزءا من الحل. 

ل خت دالحاالدارة اإل اًلوشمرکثأج ھنعتباالی وة إعدلافي  المجلس الوطني لشؤون االسرةم عء دکارلشف وانيسوللين يمک •
لدور الهام الذي يمكن أن تلعبه إدارة الحاالت في معالجة جميع أنواع المخاوف المتعلقة بالحماية، إن إظهار امة. ولحکا

والذهاب إلى ما هو أبعد من حماية األطفال والعنف القائم على النوع االجتماعي، فضاًل عن وفورات الحجم المحتملة التي 
 أيضًا في الدعوة إلى تخصيص الموارد من مختلف الوزارات.يمكن جنيها من خالل هذا النهج المتكامل، يمكن أن يساعد 
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