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برتوكول التعامل مع النساء المعنفات في 
القطاع الصحي

مقدمة:
يه���دف ه���ذ� �لربوتوك���ول �إىل و�شع قو�عد عم���ل ملقدمي/ مقدم���ات �خلدمات �ل�شحي���ة )�شو�ء كان���و� يف مو�قع �لرعاية 
�ل�شحية �الأولية �أم �لثانوية( لتبيني دورهم/ دورهن �جتاه �لن�شاء �ملعنفات �للو�تي يق�شدن �خلدمة �ل�شحية، حيث يقدم 
�لربوتوك���ول خطوط���ًا و�إر�شاد�ٍت يف �آليات �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات، ف�شًل ع���ن �لتقييم و�لت�شخي�ض و�لعلج و�لتحويل 

و�ملتابعة مع �خلدمات �الأُخرى بهدف حتقيق �حلماية و�لتاأهيل.

اأَدوار مقدمي/ مقدمات اخلدمات ال�سحية
تق�ش���د �لن�ش���اء �ملعنفات �خلدمات �ل�شحية للع���لج من �آثار �لعنف. وتاأت���ي �لن�شاء ب�شبب �الإ�شاب���ات و�جلروح و�لك�شور 
و�لنزي���ف �لناج���م عن �لعنف، �أو �ل�شكوى من �أمر��ض و��شطر�بات خمتلفة، �إىل جان���ب �ال�شطر�بات �لنف�شية. وعادة ما 
ي���رى مقدم���و/ مقدمات �خلدمات �ل�شحي���ة )ب�شرف �لنظر عن �أي م�شتوى �أو يف �أّي موؤ�ش�ش���ة( �آثار �لعنف �ملختلفة على 

�لن�شاء و�لتي يتم علجها دون �الأخذ يف كثري من �الأحيان باالأ�شباب �لتي يكون م�شدرها �لعنف.

وعلى هذ� �الأ�شا�ض يتطلب من مقدمي/ مقدمات �خلدمات �ل�شحية �جتاه �لن�شاء �ملعنفات �لقيام مبا يلي:

�لفح����ض و�لت�شخي����ض �لدقي���ق الكت�شاف �لعن���ف �لو�قع عل���ى �لن�شاء �للو�تي ياأت���ني للخدمة �ل�شحي���ة وحتديدً� يف . 1
�جل���روح و�الإ�شابات و�لر�شو����ض و�لكدمات و�لنزي���ف �إذ� كان م�شدرها �لعنف، وهذ� ينطبق عل���ى �لرتدد �مل�شتمر 

على �خلدمات �ل�شحية وتاأخر �ل�شفاء، و�ل�شكوى الأ�شباب غري مر�شية و��شحة، و�ال�شطر�بات �لنف�شية �ملختلفة.

توفري �خلدمات �ل�شحية �لعلجية �ملنا�شبة وفق �حتياجهن.. 2

�لوقاي���ة: يعم���ل مقدمي/ مقدمات �خلدمات عل���ى وقاية �لن�شاء �ملعنف���ات من �الأمر��ض �لناجتة ع���ن �لعنف، �شو�ء . 3
�جل�شدي �أو �لنف�شي �أو �جلن�شي؛ كاالأمر��ض �ملنقولة باجلن�ض و�الإيدز.

�لتوعي���ة و�لتثقيف و�لتزوي���د باملعلومات لتمكني �ملر�أة وتعزي���ز حقوقها �الإن�شانية و�ل�شحية، خا�ش���ة �لن�شاء �للو�تي . 4
يق�شدن �لرعاية �ل�شحية مب�شتوياتها �ملختلفة.

�الإر�ش���اد و�مل�شورة للن�شاء �ملعنفات الإيجاد �لبد�ئل و�ال�شرت�تيجيات �لتي ت�شاعدهن على ك�شر د�ئرة �لعنف و�خلروج . 5
منها وتعزيز حمايتهن.

�لدعم و�مل�شاعدة يف حمايتهن من �لعنف.. 6

�لتحويل للقطاعات �الأُخرى من �أجل توفري �خلدمات �لنف�شية و�الجتماعية و�لقانونية.. 7

�لتغي���ري �ملجتمع���ي: يقع عل���ى عاتق مقدمي/ مقدمات �خلدم���ات �ل�شحية �أن يكونو� عنا�ش���ر تغيري يف �ملجتمع، من . 8
خلل تعزيز مناه�شة �لعنف و�إظهار �آثاره و�نعكا�شاته.

�لدف���اع عن حقوق �لن�شاء �ملعنفات وتعزيز حقوقه���ن و�حتياجاتهن يف تقرير �مل�شري، �لتن�شيق مع �جلهات �ملخت�شة . 9
لتوفري �حلماية و�الأمان، و�الحرت�م، و�ل�شرية و�خل�شو�شية وعدم �لتمييز.
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ر�ش���م �شيا�شات: يلعب مقدمي/ مقدم���ات �خلدمات -خا�شة ُمّتخذي �لقر�ر منه���م- دورً� هامًا يف ر�شم �ل�شيا�شات . 10
�ملناه�شة للعنف،  مبا فيها �ل�شيا�شات �لتي تلبي �حتياجات �لن�شاء �ملعنفات �لقا�شد�ت للخدمة �ل�شحية �شو�ء على 

م�شتوى �ملوؤ�ش�شة �لر�شمية �أو �الأهلية �أو �خلا�شة.

املهارات واملعلومات املطلوبة للّتعامل مع الّن�ساء املُعّنفات
لكي يتم تقدمي �خلدمات للن�شاء �ملعنفات بفعالية وَجْوَدة، يتطلب �أن يتمتع مقدمي/ مقدمات �خلدمات �ل�شحية بال�شفات 

و�ملهار�ت و�ملعلومات �لتالية، وفق م�شتوياتهم:

�لعاملون �ل�شحيون و�الإد�ريون و�لفنيون كافة. 1

• �أن يكونو� متح�ش�شني ملو�شوع �لعنف و�أ�شكاله و�آثاره.	

• �أن يكونو� مدركني �أن �لعنف جرمية و�نتهاك حلقوق �الإن�شان.	

• �أن يكونو� مقتنعني باأهمية دور �لقطاع �ل�شحي يف علج �شحايا �لعنف ودعمهم.	

• �أن يكونو� ُملتزمني باأخلقيات �ملهنة وممار�شتها وحتديدً� فيما يتعلق بال�شرية و�خل�شو�شية.	

• �أن يكونو� ُمدركني للم�شوؤولية �لقانونية يف حال �نتهاك حقوق �لن�شاء �ملُعنفات.	

�الأطب���اء، و�ملُمر�شون، و�لقاب���لت �لقانونيات، و�لعاملت �ل�شحيات: وفق وجوده���م يف �لرعاية �ل�شحية �الأولية �أو . 2
�لثانوية ولديهم متا�ّض ُمبا�َشر مع �لن�شاء �ملعنفات:

• معرفة عميقة ومتقدمة يف �لعنف: �أنو�عه، ودوره، و�آثاره �ل�شحية و�لنف�شية و�ملجتمعية.	

• �إملام بال�شياق �الجتماعي �لثقايف ملو�شوع �لعنف، و�لنوع �الجتماعي، وعلقات �لقوى، وحقوق �الإن�شان بالرتكيز 	
على حقوق �ملر�أة.

• مهار�ت �الت�شال و�لتو��شل و�الإر�شاد و�مل�شورة.	

• �كت�شاب مهار�ت �لفح�ض و�لت�شخي�ض مبا فيه �ملوؤ�شر�ت �جل�شدية و�لنف�شية و�ل�شلوكية �لد�لة على �لعنف.	

• 	.Crises intervention skills مهار�ت �لتعامل مع فرتة ما بعد �ل�شدمة

• مهار�ت �لتوثيق �خلا�شة بالعنف �شد �لن�شاء.	

• معرف���ة و�إط���لع على م�شادر �لدعم و�حلماي���ة و�مل�شاعدة كٌل يف منطقته )�ل�شرط���ة، ومر�كز �حلماية، وخط 	
�لتلف���ون �مل�شاعد، و�خلدمات �الجتماعي���ة و�لنف�شية و�لقانونية لدى �لقطاع �لع���ام و�الأهلي( و�آليات �ال�شتعانة 

بهم و�لتحويل �إليهم.

• معرفة قانونية مبا يكفل حماية �لطرفني )�لن�شاء �ملعنفات ومقدمي/ مقدمات �خلدمات �أنف�شهم(.	

• معرفة وممار�شة للأخلقيات �ملهنية وخا�شة �أخلقيات �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات.	
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اخلطوات العملية مل�ساعدة املنتفعات:
ت�سكيل وحدة خا�سة يف كل م�ست�سفى ال�ستقبال �سحايا العنف اأو اال�ستباه بهذه الق�سايا من طبيب/ة، 
وقابل��ة اأو ممر�ض/ة، واأخ�سائي/ة اجتماعي/ة.يجب على مقدمي اخلدمة تقدمي اخلدمة املنا�سبة 
والنوعي��ة للن�ساء املُعنفات بغ�ض النظر عن جن�سهن ودينه��ن ومعتقداتهن ولونهن وطبقتهن. فغالبية 

مقدمي/ مقدمات اخلدمات ال�سحية يتطلب منهم خطوات مل�ساعدة املنتفعات ب�سكل عام وهي:

�لتق�شي و�لفح�ض �ل�شريري.. 1

�لتقييم و�لت�شخي�ض.. 2

خطة �لتدخل للعلج.. 3

تنفيذ خطة �لعلج.. 4

�لتوثيق.. 5

�لتحويل و�ملتابعة.. 6

ي والفح�ض ال�سريري اأوال: التَّق�سِّ
�ض �لّن�شاء للُعنِف ب�شكٍل روتينّي �أمر �شروري الأي �م���ر�أة تتوجه لطلب خدمة �شحية؛ ففي  �لتق�ش���ي و�ال�شتف�شار ح���ول تعرُّ
كثري من �الأحيان ال َتِعي �لّن�شاء �أنهن يتعّر�شن لعنف و�إيذ�ء، وال ُتف�شح �ملر�أة عنه �إال �إذ� �ُشِئلْت عنه. ولذلك تقع م�شوؤولية 
�لتق�ش���ي و�ل�ش���وؤ�ل ح���ول �الإيذ�ء و�الإ�شاءة و�لعن���ف �لذي قد تتعّر�ض ل���ه �لّن�شاء على عاتق مقدم���ي/ مقدمات �خلدمات 

�ل�شحية، حتديدً� يف �ملر�فق �ل�شحية �لتالية:

• �أق�شام �لطو�رئ	

• مر�كز �لرعاية �ل�شحية �الأولّية: )عياد�ت �ل�شحة �الإجنابّية، ومر�كز رعاية �حلو�مل وتنظيم �الأُ�شرة(،	

• �أق�شام �الأمر��ض �لن�شائّية و�لوالدة	

• �لعياد�ت �خلارجية )حتديدً� يف �لزيارة �الأُوىل(	

• عياد�ت ومر�كز �ل�شحة �لنف�شّية �ملجتمعّية، و�الأَمر��ض �لعقلّية.	

���ي عن �لُعنف يف حال وج���ود �أو�شاع و�شلوكيات وموؤ�ش���ر�ت وعلمات د�ّلة، ج�شدي���ة �أو نف�شية لدى  يج���ب �ل�ش���وؤ�ل و�لتق�شّ
�لن�شاء، ب�شرف �لنظر عن �أي م�شتوى خدمة �شحية موجود ) �نظر �ملرفق رقم 1 – ��شتمارة �لتق�شي(.

توجيهات خا�سة بالتق�سي
ي�ستطي��ع كل م��ن الطبي��ب/ة، واملمر�ض/ة، والقابل��ة القانوني��ة، والعاملة ال�سحي��ة، واالأخ�سائي/ة 
االجتماع��ي/ة يف املراف��ق ال�سحية، التق�سي عن العن��ف، على اأن يكون/تكون لدي��ه/ا تدريب واإملام 
يف مو�س��وع العن��ف واأ�سكاله ودائرة العن��ف، اإىل جانب مه��ارات االت�سال والتوا�سل وامل�س��ورة والّنوع 

االجتماعّي.
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• ��شتقبال �ملنتفعة باحرت�م و�هتمام.	

• �لتق�شي و�ل�شوؤ�ل عن �لعنف مع �ملر�أة وحدها، دون ُمر�ِفق من �لزوج �أو غريه، حتى �الأطفال.	

• �الهتم���ام  ب���اأن تت���م �ملقابلة يف غرف���ة بعيدة عن م�شمع وم���ر�أى من �لنا�ض، كم���ا ال توجد مقاطع���ة �أو �إزعاج. ويكون 	
�لطبيب/ ة مع ممر�شة و�ملري�شة فقط.

• ّيِة 	 �لتاأكي���د للمر�أة على �حرت�م خ�شو�شية �ملعلومات و�شريتها، و�إعلمها باإجر�ء�ت �ملوؤ�ش�شة �ملُّتَبَعة للحفاظ على �ِشرِّ
�ملعلومات.

• م/ة �خلدم���ة بالتعرف على �ملنتفعة و�شب���ب قدومها وتاريخها �ل�شحي مع �النتب���اه لردودها ولغة �جل�شد 	 يق���وم ُمقدِّ
و�الإمياء�ت، فهو طو�ل �لوقت يبدي �هتمامه/ها بالتحدث �إليها )جمع �ملعلومات �الأولية(.

• ق �أو 	 �الأ�شئلة �لتي ُتوّجه للمنتفعات يف �ملر�فق �ل�شحية يجب �أن تكون ب�شيطة ومفهومة، وال تنم على لوم �أو حكم ُم�َشبَّ
و�شمة، ويتم �ل�شوؤ�ل باهتمام وح�شا�شية ) حت�ش�ض( وتعاُطف.

• عل���ى مقدم/ة �خلدمة �أن يقوم بتمهيد �فتتاحي لبن���اء �لثقة وتعزيز �ل�شعور باالأمان قبل �ل�شوؤ�ل مبا�شرة عن تعر�ض 	
�ملنتفعة للعنف؛ ومن �الأ�شئلة �أو �مللحوظات �الفتتاحية �لتي ميكن �إتباعها:

• كيف ت�شري �أُمور حياتك؟ متى كانت �آخر مرة زرت فيها �ملرفق �ل�شحي؟ هل ت�شكني من �أمر��ض معينة؟ وهكذ�....	

• يبد�أ مقدم/ة �خلدمة باإعطاء ملحوظات ب�شكل عام عن �لعنف ومدى �هتمام �لقطاع �ل�شحي به كم�شكلة لها �آثارها 	
�ل�شحية مثل:

• “نح���ن هنا موجودون خلدمة �لنا�ض وم�شاعدته���م باأف�شل وجه، لذلك ن�شاألهم عن �أمور حياتهم وعلقاتهم �لعائلية 	
و�الجتماعية  وما يتعر�شون له من �إيذ�ء يف علقاتهم “.

• “مي���ر �لّنا����ض مبن فيهم �لعائلت بظروف �شعبة نتيجة توتر �لعلقات بينهم وهذ� يكون له �آثار �شحية، ونحن نهتم 	
مب�شاعدة �لنا�ض مبن فيهم �لن�شاء ليعي�شو� يف ظروف �شحية ف�شلى”

• ُه �نتهاكًا حلقوق 	 “نح���ن -�لعامل���ون �ل�شحيون/ �لعاملت �ل�شحيات- نرف����ض جميع �أ�شكال �لعنف و�الإيذ�ء، ونُع���دُّ
ة �ملر�أة”. �الإن�شان خا�شّ

• لُّ بالُعنف”.	 “نحن نرى �أن �خللفات بني �الأ�شخا�ض ال حُتَ

حّي��ة والتاريخ  دم��ج اأ�سئل��ة التق�س��ي يف ا�ستمارة معلوم��ات ال�ّس��رية الّذاتّية، اأو يف من��وذج ال�ّسرية ال�سّ
املََر�سي للن�ساء، اأو �سمن ا�ستمارة خا�سة ُمنف�سلة وفق �سيا�سة املوؤ�س�سة.

التلميح اإىل العنف
ُح وُت�سرُي اأكرث اإىل مو�سوع الُعنف، مثَل: يطرح مقدم/ة اخلدمة مقوالت ُتلمِّ

• “تردن���ا با�شتم���ر�ر ن�شاء تعر�شن للعنف لذلك لدينا �شيا�شة �أن ن�ش���األ كل �لّن�شاء عّما �إذ� تعر�شن للُعنف يف حياتهنَّ 	
من قبل �شخ�ض قريب �إليهن: ) كالزوج، �أو �الأخ، �أو �خلطيب، �أو �ل�شديق، �أو �الأب.....(«

• “كث���ري م���ن �لن�ش���اء ترتدد علين���ا وال تف�شح عم���ا تتعر�ض له من عن���ف، لذلك نرى �أن م���ن و�جبن���ا �أن ن�شاألها لكي 	
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ن�شاعدها”.

ثم يبداأ بطرح اأ�سئلة مبا�سرة حول العنف:
• كيف هو �شكل �لعلقة مع زوجك، �أو �لعائلة/ �أو �الآخرين؟«	

• لُّ �الأُمور؟ هل ي�شتخدم �الإيذ�ء �شو�ء �لنف�شي �أو �جل�شدي �أو �جلن�شي”.	 “عندما تتوتر �لعلقة بينكم كيف حُتَ

• “هل تعر�شت ل�شرب �أو ركل �أو دفع من قبل ؟”	

على مقدم/ة اخلدمة جتنب االأ�سئلة التي حتمل تلميحات تنم عن لوم، اأو حكم م�سبق اأو و�سمة مثل:
• “هل �أنت مري�شة �أم �أنَّ زوجك �شربك؟«	

• “ماذ� فعلت له حتى �شربك؟”	

• هل ق�شرت بو�جبك جتاهه؟”	

• “ملاذ� ال ت�شرخني �أو ترتكينه؟”	

• “ملاذ� مل تاأِت منذ �أن بد�أ ي�شربك �إىل �ملركز/ �مل�شت�شفى؟”	

• اَر�ض عليك منذ زمن؟”	 “ملاذ� �أتيت متاأخرة للخدمة مع �أن �لعنف مُمَ

• “ملاذ� ال ترتكينه وترتاحني من عنفه؟”	

الفح�ض ال�سريري
ل وفح�ض �سريري للمنتفعة ي�سمل ما  1. يق��وم الطبيب/ الطبيب��ة بوجود املمر�سة  باإجراء تقييم ُمَف�سَّ

ياأتي:
• ِق 	 االإ�ساب��ات: يفح�ض �لطبيب/ة جميع مناطق �جل�ش���م: )�لر�أ�ض، و�ل�شدر، و�لظهر، و�لبطن، و�الأطر�ف( للتحقُّ

م���ن وجود �أو عدم وجود َكَدَمات، وج���روح، وك�شور، ومتّزق وحروق و�لع�ض. مع �النتباه �إىل مناطق �الإ�شابة �إذ� كانت 
حُمّددة �أو ُمتعّددة. وما �إذ� كانت �الإ�شابات جديدة �أم قدمية، �أم �الثنتني معًا. )��شتعن مبخطط �جل�شم مرفق 2(.

• ال�سك��وى: تقيي���م �شكو�ها من �الآالم وحجم تلك �الآالم وطبيعتها يف مناطق �الإ�شابة، �أو تقييم �الآالم ب�شكل عام دون 	
وجود مظاهر الإ�شابات.

• تقييم االأعرا�ض وال�سكوى اجل�سدية �لناجمة عن �لتوتر و�ل�شدمة نتيجة �لعنف ومنها:	
• �لقلق، و��شطر�بات �لنوم، و��شطر�بات �ملعدة و�الأمعاء وفقد�ن �ل�شهية للطعام، و�الإرهاق	

• و�لتعب �لعام، و�ل�شد�ع �مل�شتمر، و�لدوخة، و�شيق �لنف�ض، و�آالم يف �ل�شدر....	

• اجلهاز التنا�سلي: �لتهابات متكررة يف �جلهاز �لتنا�شلي، ونزف، و�إجها�ض متكرر، و�آالم يف �أ�شفل �لبطن.	
• ا�ستخدام املُهّدئات: �للجوء للمهدئات ب�شكل ُمفِرط.	
• االإقب��ال املُتك��رر على �خلدم���ات �ل�شحية ب�شكوى الأعر��ض ال يوج���د لها �شبب مر�شي؛ )�أعر�����ض نف�شج�شدية / 	
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�الأعر��ض �جل�شدية �لناجمة عن �لعنف �لنف�شي(.
• االأمرا���ض املُزمن��ة: تقيي���م طبيعة �الأمر��ض �ملوج���ودة، ومدى �ل�شيط���رة عليها، مثل: �ل�شغ���ط و�ل�شكري و�لربو 	

وغريها. )عادة ما تعي�ض �لن�شاء �ملعنفات علقة متوترة؛ مما يجعل �ل�شيطرة على هذه �الأمر��ض حمدودً�(.

• تقيي��م الو�س��ع النف�س��ي: �ل�شعور بالوح���دة، و�لتعا�شة، وعدم قدرتها عل���ى �ل�شيطرة على حياته���ا، و�للمباالة، 	
و�لبكاء، و�الإحباط، و�الكتئاب، و�ل�شود�وية، و�لتفكري باالنتحار، �أو حماولة �النتحار.

2.  تقييم �سلوك املُراِفق مع املُنتفعة وتوثيق �مللحظات حول �ملر�فق يف تقرير �ملنتفعة �أو تقرير خا�ض من حيث:
• •�إ�شر�ره على �لبقاء معها طو�ل �لوقت.	 �لتودد و�لتقرب من �ملنتفعة �أمام �لطبيب/ة �أو 	

مقدم/ة �خلدمة ب�شكل ُمباَلغ فيه
• �الإجابة بالنيابة عنها، وعدم �إعطائها �لفر�شة 	

لتجيب بنف�شها.
• لوم �ملنتفعة لنف�شها باأنها �ل�شبب يف �لعنف �لذي 	

مار�شه عليها قريبها �أو زوجها.
• •�لرتدد �لو��شح للمنتفعة يف �الإجابة بوجود �ملر�فق.	 �إنكار �لعنف و�الدعاء باأن ما حدث معها نتاج حادث 	

�أو �أ�شباب �أُخرى.
• �لتقليل من �شاأن ما ح�شل لها من �إ�شابات من ِقَبِل 	

�ملُر�ِفق
• �ل�شمت طو�ل �لوقت	

ثانيا: التدخل والعالج
بع��د ان يتم اجن��از مرحلة التق�سي والفح���ض ال�سريري، هناك ثالث احتماالت اأم��ام مقدمي/ مقدمات 

اخلدمات ال�سحية، حيث ُتبنى خطة التدخل والعالج بناًء عليها:
• ال يوجد عنف ممار�ض على �ملنتفعة.	

• �إنكار �لعنف رغم �ملوؤ�شر�ت �لد�لة نتيجة �لفح�ض و�ملقابلة.	

• �الإف�شاح من قبل �ملنتفعة عن وجود عنف.	

ار�ض على املنتفعة 1. اآليات التدخل والعالج عندما ال يوجد عنف مُمَ
تتم معاجلة �ملنتفعة وتقدمي �خلدمة وطلب �الخت�شا�ض �ملنا�شب لها وتوثيق ذلك يف �مللف �لطبي، مبا فيه �ل�شرية �ل�شحية 

و�لفح�ض و�لعلج و�خلدمات �لتي مت تقدميها. و�إعطائها تقرير طبي.

2. اآليات التدخل والعالج عند اإنكار العنف رغم املوؤ�سرات الدالة نتيجة الفح�ض واملقابلة
�إن �الإمي���اء�ت �لت���ي تظهرها �ملنتفع���ة مثل �ل�شمت، �أو مظاهر �لتوتر �لتي تبدو عليها عن���د �حلديث عن �لعنف، �أو �لربود 

وعدم �الهتمام مبا �شمعته، قد ي�شري �إىل �أن �ملر�أة تتعر�ض للعنف.

ُتَبلَّ��ُغ ال�سرط��ة اإذا كان هناك خطر ُيهدد حياته��ا، اأو يف حالة وجود اأفكار حول االنتحار اأو حماولتها 
ذل��ك، اأو يف ح��ال ك��ون العنف ناجم��ًا عن اأداة ح��ادة، اأو عي��ار ن��اري، اأو اإ�سابة بليغ��ة. ويجب اإعالم 

املنتفعة بهذه ال�سيا�سة ب�سرف النظر عن موافقتها.
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رغم ما تتعر�ض له الن�ساء من عنف، جتدهن ال ُيف�سحن لعدة اأ�سباب:
�خلوف على نف�شها وعلى �أمنها من عنف �أ�شد �إذ� ما �شرحت بالعنف الأحد.

�خلجل من �أن تف�شح عن �لطريقة �ملُهينة �لتي ُعوملت بها.
رة و�لعنف هو عقاب لها. قناعتها باأنها ُمذنبة وُمق�شّ

�خلوف و�خلجل من �لو�شمة.
�خلوف من تخلي �ملُعتدي عنها، العتمادها عليه �قت�شاديًا هي و�أطفالها.

قلة �لوعي باأن �شبب �الأعر��ض و�ل�شكوى و�ال�شطر�بات �جل�شدية هو نتيجة توتر �لعلقات و�لعنف �لو�قع عليها.
�عتقادها باأن �الإ�شابة خفيفة وال د�عي لذكر �أ�شباب حدوثها.

�عتقاد بع�ض �لن�شاء باأن �لعنف �شيء طبيعي يحدث مع �لن�شاء يف حياتهن.
خوف �لن�شاء من عدم تلقيهن �لدعم هن و�أطفالهن، من ِقَبِل �الأهل و�الأقارب يف حال �إف�شاحها عن �لعنف.

- اإذا مل تف�سح املُنتفعة عن الُعنف فال ُبدَّ من:
�حرت�م قر�رها وخيارها با�شتثناء حاالت �لتهديد على �حلياة �ملذكورة �شابقا، فهي �أدرى بظروفها ومدى جاهزيتها . 1

للإف�شاح عن �لعنف، �طلب م�شاعدة �لعامل/ة �الجتماعي/ة لتوفري �الإر�شاد و�مل�شورة ّبعد �لت�شاور معها و��شتئذ�نها. 
�أو يت���م تزويدها بعناوي���ن الأخ�شائيني/�ت �الجتماعيني/�ت �أو مر�كز ذ�ت �الخت�شا����ض للتوجه �إليهم عند حاجتها 

�أو جاهزيتها.

�ملحافظة على �إظهار �هتمامك ودعمك وقلقك على �أمنها حتى لو مل تف�شح عن �لعنف مثل �الإ�شارة �إىل »�أن ما حدث . 2
ل���ك لي����ض ذنبك«  نحن هنا د�ئمًا ملُ�شاعدتك« »ال �أحد ي�شتحق �الإيذ�ء وال يجوز الأحد �إيذ�وؤك« و«تاأكدي من �أنك ل�شت 

وحدك« و«يبدو �أن �الأمر �شعب عليك، و�إذ� قررت �حلديث عنه فنحن موجودون لدعمك وخدمتك«....

مناق�شتها و�إعلمها بخطو�ت �لعلج كافة.. 3

��شتكمال �لفحو�شات �ملخربية و�لت�شخي�شية �الأُخرى مع تقدمي �لعلج �ملُنا�شب لها.. 4

ل �إتباع �شيا�شة �مل�شت�شفى يف �الإدخال، و�إذ� . 5 �إذ� �حتاج���ت �إىل تخ�ش�ش���ات �أو رعاية �أُخرى كاملبيت يف �مل�شت�شفى ُيف�شَّ
مل حتتاج �إىل ذلك فل بد من �لقيام باإجر�ء�ت �الإخر�ج وتزويدها باالإر�شاد�ت �لطبية و�لعلجية، و�إعطائها موعدً� 

للمر�جعة.

�إذ� كان���ت نتيجة �لتقييم و�لت�شخي�ض تدل على ��شطر�بات نف�شية و�شلوكية �أو تفكري باالنتحار نعود للإجر�ء �ل�شابق . 6
�ملتعلق باخلطر على �حلياة وال نحتاج للمو�فقة.

تق���دمي معلوم���ات مكتوب���ة لها حول �لعناوي���ن �لتي ميكنها �للج���وء �إليها يف حال ق���ررت �الإف�شاح ع���ن �لعنف، مثل: . 7
�ملوؤ�ش�ش���ات �لتي تق���دم �خلدمات �الجتماعية و�لنف�شي���ة و�لقانونية، و�ل�شرطة- وحد�ت حماي���ة �الأُ�شرة -، و�ل�شوؤون 

�الجتماعية، و�أرقام �خلط �ملُ�شاعد. ومر�كز �حلماية، �أو حتى �لرجوع �إىل �خلدمة �ل�شحية.

حي لها.. 8 تقدمي تقرير مكتوب لها وفق ما �أفادت به، ووفق �لتقييم �ل�شّ
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ا�سرح/ي لها اأّن:
• العنف يح�سل يف غالبية املجتمعات وبني العديد من االأُ�سر، وال عالقة له بالطبقة االجتماعية اأو 	

االقت�سادية اأو اللون اأو الِعرق.
• مع الوقت تزداد ِحّدة العنف وتتقارب اأوقاته وعدد مرات حدوثه.	
• العنف له تاأثري على ال�سحة؛ فعلى املدى البعيد يوؤثر عليها وعلى العائلة واالأطفال الذين ي�ساهدون 	

العنف اأو يتعر�سون له.
• العنف جرمية وله عقوبة وفق القانون.	
• توجد موؤ�س�سات مهتمة وداعمة للن�ساء املعنفات، ُتقدم االإر�ساد وامل�سورة وخدمات قانونية ونف�سية، 	

مبا فيها ال�سرطة )وحدات حماية االأُ�سرة(، ومراكز احلماية التابعة لوزارة ال�سوؤون االجتماعية.
من �لهاّم توثيق جميع �خلطو�ت �لتي قمت بها يف ملف �ملنتفعة. )�نظر �إجر�ء�ت �لّتوثيق(. 9

3. اآليات التدّخل والعالج عند االإف�ساح عن الُعنف.
افة: اإذا �سّرحت املُنتفعة باأّنها تعّر�ست للُعنف، فال ُبّد من القيام بخطوات تقييمية ُم�سَ

• �لتقييم �ملَُعّمق مل�شتوى �لعنف �لذي تو�جهه، و�شكله، و�أدو�ته، وتاريخه، وفق منوذج رقم1	

• تقييم وحتديد م�شتوى �خلطورة و�لتهديد �لو�قع عليها و�حتياجات �حلماية وفق منوذج 2 ) ��شتمارة حتديد م�شتوى 	
�خلطورة(  �أما �مل�شتويات فهي:

• خطر حايل وفعلي- at immediate risk :هي فعًل يف خطر بالغ، و�الإ�شابات لديها بليغة وهددت حياتها، 	
�أو تعر�شت فعًل ملحاولة قتل با�شتخد�م �أدو�ت حادة �أو عيار ناري �أو ما �شابه، �أو حماولة �النتحار.

• معر�شة للخطر �ل�شديد  high risk: يوجد تهديد عليها �إما بعنف �أ�شد، �أو تهديد بالقتل �أو با�شتخد�م �أدو�ت 	
وطرق عنيفة، �أو �لتفكري باالنتحار.

• يف خطر at risk: تتعر�ض لعنف يف بد�ياته وهي عر�شه لزيادة �لعنف، ومل ي�شل �إىل درجة وم�شتوى �خلطورة 	
�لعالية.

م���ن �ملفرت�ض بعد حتديد م�شت���وى �خلطورة �لو�قع على �ملنتفعة �ن يتم و�شعها بال�ش���ورة وتوعيتها مل�شتوى �خلطورة حتى 
تتمكن من �مل�شاركة يف �تخاذ �لقر�ر نحو �خلطو�ت �لتالية:

• مناق�ش���ة  �ملنتفع���ة و�إعلمه���ا بكل خط���و�ت �لعلج و�لتدخ���ل، و��شتئذ�نها مب�ش���اورة زملء/ زمي���لت وخمت�شني/ 	
خمت�شات خلدمتها.

• معاجلة �الإ�شابات، كاجلروح و�لكدمات مع �ال�شتعانة بزملء/ زميلت خمت�شني/ خمت�شات �إذ� ��شتوجب �الأمر.	

• تقييم و�شع �ملنتفعة، �إذ� ما كانت حتتاج �إىل دعم وتقييم نف�شي، �إما با�شتدعاء �الخت�شا�ض �أو حتويلها لهذه �خلدمة، 	
خا�شة ملن كان لديهن تفكري �أو حماولة �نتحار.

• تقييم و�شع �ملنتفعة �إذ� كانت حتتاج �إىل جل�شات �إر�شاد مل�شاعدتها يف �لتعامل مع �ل�شغوطات �لناجمة عن �لعنف.	
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��شتدعاء �الأخ�شائي/ة �الجتماعي/ة يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية �أو تزويدها بعناوين ُموؤ�ّش�شات �أُخرى.

ثالثًا: احِلماية
ُمناق�ش���ة �ملُنتفعة بالبد�ئل �ملُمكنة حلمايتها، وفق م�شتوى �خلطورة و�لّتهديد، و�ال�شتعانة باالأ�شئلة �لتالية لت�شاعدها . 1

يف تخ�شيب �لتفكري:

�أ. ماذ� �شتفعلني حلماية نف�شك �الآن وم�شتقبًل؟

ب. هل يوجد لديك مكان �آمن تلجئني �إليه؟ هل لديك �أ�شدقاء �أو �أقارب ت�شتطيعني �أن تقيمي معهم؟

ج. من هم �لذين با�شتطاعتهم م�شاعدتك؟

د. هل تريدين �للجوء �إىل �ل�شرطة ومر�كز �حلماية؟

و. هل تريدين �للجوء ملوؤ�ش�شات ُتقّدُم خدمات �جتماعية نف�شية وقانونية؟

تزويده���ا مبعلوم���ات حول �شبل �حلماية �ملتوف���رة يف �ملوؤ�ش�شة وخارجه���ا، مثل: �ل�شرطة )وح���د�ت حماية �الأُ�شرة(، . 2
ومر�كز �حلماية، و�ملوؤ�ش�شات �لتي تقدم خدمات �جتماعية وقانونية ونف�شية.

املادة 207 من قانون العقوبات االأردين

تن���ض عل��ى اأن كل من ق��ام حال مزاولته اإحدى امله��ن ال�سحية باإ�سعاف �سخ�ض يب��دو اأنه وقعت عليه 
جناية اأو جنحة ومل يخرب بها ال�سلطة ذات ال�سالحية عوقب باحلب�ض من اأ�سبوع اإىل ثالثة اأ�سهر اأو 

بالغرامة من خم�سة دنانري اإىل ع�سرين دينارًا.
يعد اإبالغ ال�سرطة اإلزاميا يف حاالت الُعنف الّناجمة عن اإ�سابة خطرية وج�سيمة، كا�ستخدام اأدوات 
ح��ادة، مث��ل: ال�سك��ني اأو االأدوات النارية، مث��ل: ُم�َسّد�ض، اأو يف حاالت حماولة االنتح��ار، اأو اإن كانت 

ُمهددة بالقتل حتى لو مل توافق املري�سة على اإبالغ  ال�سرطة.
�إذ� قررت �لعودة للمنزل وهي يف حالة عنف ج�شيم وبليغ يتم �إبلغ �ل�شرطة من قبل مقدم/ة �خلدمة �ل�شحية ويتم . 3

�شياغة خطة �حلماية مع �ل�شرطة )وحدة حماية �الأ�شرة( وتكون عودتها للمنزل على م�شوؤوليتها وم�شوؤولية �ل�شرطة  
ويجب على مقدم/ة �خلدمة �شياغة خطة �لنجاة �ل�شخ�شية مع �ملنتفعة. ) �أنظر منوذج خطة �لنجاة �أدناه(

و�إذ� ق���ررت �للج���وء �إىل �ل�شرطة ومر�ك���ز �حلماية، فاأخرب �ملُنتفع���ة باالإجر�ء�ت؛ �أي: �أنه يج���ب �إبلغ وحدة حماية . 4
�الأُ�ش���رة يف �ل�شرط���ة وه���م بدورهم ُين�ّشُقون م���ع وز�رة �ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة؛ الإدخالها �إىل مر�ك���ز �حلماية �شمن 

�لربوتوكوالت �الجتماعية و�ل�شرطية �للحقة، وتر�فقها �ل�شرطة حلمايتها.

عند �إبلغ  وحدة حماية �الأُ�شرة يف �ل�شرطة، �تبع �الإجر�ء�ت �لتالية:. 5

�أ. �إبلغ �ل�شرطة )وحدة حماية �الأُ�شرة/ يف منطقتك من خلل مر�جعة قائمة وحد�ت حماية �الأُ�شرة يف �ملحافظات(.

ب. مر�فقة �ل�شرطة للمنتفعة عند مقابلتها �أثناء وجودها يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية.

ج. تزويد �ل�شرطة بالتقرير �لطبي وكذلك �ملنتفعة.
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د. تدوين ��شم �ل�شرطي/ة ورقمه/� يف ملف �ملنتفعة.

اإذا قدم��ت املراأة اإىل مراكز الرعاية ال�سحية االأولية، يتبع مقدمي/ مقدمات اخلدمات ال�سحية كل 
اخلط��وات يف التق�سي واملقابل��ة والتقييم وحتديد م�ستوى اخلط��ورة، واإذا كانت بحاجة اإىل خدمات 
عالجية تخ�س�سية، اأو ملوؤ�س�سة اجتماعية/ اأو وزارة ال�سوؤون االجتماعية لتوفري االإر�ساد واحلماية، 
حتول الأقرب م�ست�سفى اأو مركز اأو مديرية يتعامل معه مركز الرعاية ال�سحية االأولية )الذي يطبق 
نظام الربوتوكوالت(. ويف حالة وجود خطر �سديد على املراأة يتم اإبالغ ال�سرطة. واإذا قررت العودة 
للمن��زل توفر له��ا عناوين التوا�س��ل للموؤ�س�سات االجتماعي��ة ولوحدة حماية االأ�س��رة االأقرب ملكان 

�سكناها وتعود للمنزل على م�سوؤولية ال�سرطة وم�سوؤوليتها الأنها يف خطر �سديد.

خطة احلماية والّنجاة ال�ّسخ�سّية
�إذ� ق���ّررت �مل���ر�أة �ملُعّنفة �لعودة �إىل �ملنزل و�ملُعتدي، فعلى ُمق���ّدم/ة �خلدمة م�شاعدتها يف بناء خطة �حلماية �ل�شخ�شية 

لها والأطفالها/ �أفر�د �لعائلة؛ ملنع تكر�ر �لعنف، �أو �لنجاة منه حني حماولة �ملعتدي تكر�ر �العتد�ء عليها:

�لقي���ام بالفح�ض مع �ملر�أة للطرق و�لو�شائل �لت���ي ��شتخدمتها وكانت ناجحة، وتقييم ما �إذ� كان ممكنًا ��شتخد�مها . 1
يف �لوقت �حلايل.

�لتقييم مع �ملنتفعة ما ت�شتطيع فعله �إذ� وقع عليها �لعنف، مثًل: قدرتها على ��شتخد�م �لتلفون لطلب �لنجدة، وقدرة . 2
�أطفالها على ذلك، و�إملامهم باأرقام �ل�شرطة، و�جلري�ن، و�الأقارب.

• �إذ� مل ت�شتطع �إجر�ء مكاملة تلفونية، فهل ت�شتطيع �التفاق مع جري�نها على علمة مل�شاعدتها يف حال حدوث �لعنف؟	

• م���ن �أق���رب �لنا�ض �إليه���ا يف �ملنطقة ميكنها �أن ته���رب �أو تلجاأ �إليهم: )ج���ري�ن، و�أقارب، و�أه���ل، و�شخ�شية معروفة 	
�عتبارية، ومركز خدمات للن�شاء، ومقر لل�شرطة....(

• �إذ� ��شتطاعت �أن تقوم باإخفاء جميع �ملو�د �حلادة �لتي ميكن ��شتخد�مها من قبل �ملعتدي �أو �لتي ُيهّدد با�شتخد�مها.	

• ت�شجيع �ملر�أة �ملعنفة بتجهيز بع�ض �الأغر��ض، وحفظها يف مكان �أو حقيبة ت�شتطيع �لو�شول �إليها عندما تقرر �لهرب 	
من �لعنف �أو ترك �ملنزل و�ل�شريك وهي:

• بع�ض �ملال �لنقدي، وبطاقة �لبنك �إذ� كانت لديها، ومفاتيح �أُخرى للبيت، ولل�شيارة �إن كانت لديها �شيارة.	

• مفك���رة باأرق���ام �لهو�تف �ل�شروري���ة: )�ل�شرط���ة، وموؤ�ش�شات �حلماي���ة و�خلدمات، و�خل���ط �مل�شاعد، و�أقرب 	
م�شت�شفى �أو عيادة،، و�أ�شدقاء و�أقارب د�عمني...

• �أور�ق �شخ�شية وثبوتية: جو�ز �ل�شفر، و�لهوية و�شورة عنها، و�لتاأمني �ل�شحي �إن وجد، وعقد �لزو�ج، و�شهادة 	
ميلد لها والأوالدها، وح�شاب �لبنك...

• بع�ض �مللب�ض لها والأطفالها.	

• �الأدوية �لتي ت�شتخدمها.	

• �إذ� �شع���رت ب���اأن �ملُعتدي �شيمار�ض عنف���ًا، عليها �أن تتجه �إىل �أقرب مكان ي�شتطيع �جل���ري�ن �أن يروها من خلله، �أو 	
تك���ون جه���ة مدخل �لب���اب للخروج و�لتوّقي من �لعن���ف، �أو �الجتاه �إىل مكان ال يكرث فيه �الأث���اث و�الأدو�ت �لتي ميكن 
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للمعتدي ��شتخد�مها.

رابعًا: التوثيق
�لتوثي���ق ه���و �أد�ة هاّمة ومادة قانونية يتم �العتماد عليها من قبل �ل�شرط���ة و�ملحكمة لذلك يجب �أن تكون �ملعلومات دقيقة 

ومو�شوعية. وبناءً� عليه يجب �إتباع ما يلي:

توثي���ق كل �ملعلوم���ات �لت���ي ح�شلت عليها من �ملنتفع���ة: �لعنف �لذي تعر�ش���ت له، و�ل�شخ�ض �ل���ذي �أقدم على ذلك . 1
و�لطريقة، و�الأدو�ت �مل�شتخدمة.

وباملقابل ال توثق “�ملنتفعة تعر�شت . 2 توثي���ق �شكوى �ملنتفعة وف���ق كلماتها مثًل: ”�شربني زوجي بع�شا على ر�أ�ش���ي”، 
لل�شرب”.

ق من توقيع �ملنتفعة على �ملعلومات �ملتعلقة بحادثة �لعنف و�لتهديد �لتي �أف�شحت عنها.. 3 �لتحقُّ

و�شف �جلروح و�الإ�شابات بدقة من حيث �ملكان، و�حلجم، و�لعمق معتمدً� على خمطط �جل�شم �ملرفق رقم 3.. 4

توثيق �شكوى �ملُنتفعة )مثل �الآالم(، وتوثيق �لتدخل �لذي مت؛ من فحو�شات خمربية و�أ�شعة، وتوثيق �لعلج �لذي مت.. 5

�لقر�ر بالتحويل خلدمات �أُخرى: �شحية �أو �جتماعية، �أو �لذهاب �إىل �ملنزل �أو �الإدخال للعلج.... 6

�لقر�ر باإبلغ �ل�شرطة، و�ل�شخ�ض �ملكلف من �ل�شرطة باملتابعة )��شمه ورقمه(.. 7

خطة �ملتابعة من حيث موعد �ملر�جعة للخدمة �ل�شحية، �أو متابعة مع خدمات �أُخرى مثل �ل�شحة �لنف�شية.. 8

�إتباع مُمار�شة �الأخلقيات يف �حلفاظ على �شرية �ملعلومات يف �مللف دون �أن تكون عر�شة للتد�ول يف غري حمله.. 9

وحفظ �مللف يف مكان خا�ض لهذه �لق�شايا )عدم خلطه مع �مللفات �الأخرى لت�شهيل �ملتابعة وحفظ �ل�شرية(. 10

تعم��ل املوؤ�س�س��ة ال�سحي��ة عل��ى اإيج��اد نظ��ام واآليات حلف��ظ  ملف��ات الن�س��اء املعنفات ل�سم��ان �سرية 
املعلومات، وحتديد االأ�سخا�ض املَُخّولني با�ستخدام امللفات، واالإطالع على املعلومات.

خام�سًا: املُتابعة
�إذ� �حتاج���ت �ملنتفع���ة للمتابعة مع �خلدمة �ل�شحية فيجب �شوؤ�لها يف كل زيارة عن و�شعها �لنف�شي، ومدى ��شتمر�ر . 1

�لعن���ف �أو توّقف���ه، و�آلي���ات �لّتعام���ل �لت���ي تعتمدها، �إذ� م���ا جلاأت للعناوي���ن �لت���ي مّت تزويدها بها: )خ���ط �لتلفون، 
وموؤ�ش�شات،...( ويجب �لتاأكد من خطة �الأمان �ل�شخ�شية.

�ال�شتمر�ر يف تقدمي �الإر�شاد و�مل�شورة لها، مدعومة بعبار�ت �لت�شجيع و�ملُ�شاندة و�الهتمام.. 2

يف حال مل ترجع �ملنتفعة للمتابعة ح�شب خطة �ملتابعة معها، يتم �الت�شال بها و�ال�شتف�شار عن و�شعها.. 3

اآليات التدخل مع بع�ض الفئات اخلا�سة: الّن�ساء احلوامل
تتعّر����ض �لّن�ش���اء �إىل عن���ف قد يزد�د يف ف���رتة �حلمل وفق در��ش���ات عاملية. فقد يك���ون �حلمل هو من �آث���ار �لعنف و�شد 
�إر�دتها. وقد يحدث نتيجة �الغت�شاب �أو �ل�شفاح، ويجب �النتباه �إىل �أن حياة �لفتيات �أو �لن�شاء تكون مهددة نتيجة ظهور 
ذل���ك �حلم���ل. ويتم �لتعامل مع �لن�شاء �حلو�مل �ملعنفات مثل باقي �لن�شاء �ملعنفات �الأُخريات يف �إتباع خطو�ت �لتق�شي و 
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�لتقيي���م و�لت�شخي�ض و�لعلج مع �الهتمام بخ�شو�شية �حلمل و�لعمل على حمايتها وحماية �جلنني. �أما �جلو�نب �مل�شافة 
�لتي يجب تقييمها فهي:

التقييم:
�الأعر�����ض و�ملوؤ�شر�ت �لتي تدل على تعر�ض �ملر�أة �حلامل للعنف، ب�شرف �لنظر عّما �إذ� �أف�شحت عن �لعنف �أم مل . 1

ُتف�شح:

�الإجها�ض �ملُتكرر.�الإجها�ض �أو حماولته.
تعاطي �ملهدئات بطريقة مفرطة.�شعف يف متابعة �حلمل.

�لنزف يف �ملرحلتني �الأُوىل و�لثانية من �حلمل�لتهابات �أو �أمل يف �الأع�شاء �لد�خلية ملنطقة �حلو�ض.
�شغر حجم �جلنني، و�شوء �لتغذية، و�شعف يف ك�شب �لوزن 

�لطبيعي لدى �ملر�أة �حلامل.
�شكوى و�أعر��ض يف منطقة �حلو�ض من �أمل يف �أ�شفل 

�لبطن حتديدً� عند �لفح�ض �لد�خلي.

���ل، �رجع �إىل �جلزء �خلا����ض باملر�أة �حلامل يف . 2 خ���لل �لتق�ش���ي، �إذ� �أف�شحت عن �لعن���ف ومت �لبدء بتقييم ُمف�شَّ
��شتمارة تقييم �لعنف و�الإ�شاءة.

الّتدّخل والعالج
َب���ُع بروتوكوالت �لن�شاء �ملعنفات نف�شها من حيث �مل�شورة و�الإر�شاد و�لدعم و�مل�شاعدة وخطة �حلماية و�لبد�ئل مبا . 1 ُتتَّ

فيها خطة �حلماية �ل�شخ�شية.

يتم �ال�شتعانة باأخ�شائي/ة للأمر��ض �لن�شائية و�لتوليد لتقييم و�شع �جلنني.. 2

م���ن حيث �ملُتابعة يطلب منها �ملحافظة على مو�عي���د متابعة �حلمل يف مر�كز رعاية �حلو�مل، �أو لدى �الأخ�شائي/ة . 3
�لّن�شائي/ة.

تزويدها مبعلومات حول رعاية نف�شها وجنينها من حيث �لتغذية، ومر�قبة �حلركة، و�الأعر��ض �لتي ت�شتوجب �للجوء . 4
�إىل �خلدمة �ل�شحية، مثل: )توقف حركة �جلنني، و�الأمل �ل�شديد يف �لبطن، و�لنزف..(

�إذ� كان هن���اك خط���ر �شدي���د على حياتها وتهدي���د عليها تبلغ وحدة حماي���ة �الأُ�شرة يف �ل�شرط���ة ب�شرف �لنظر عن . 5
مو�فقته���ا، ويت���م �إتب���اع �إجر�ء�ت تبليغ �ل�شرطة، وهذ� يطب���ق يف حال �إنها قررت عدم �لع���ودة �إىل �ملنزل فيتم �إبلغ 

�ل�شرطة.

مت . 6 �إتب���اع �إجر�ء�ت �لتوثي���ق، و�إ�شافة �الأجز�ء �ملتعلقة باحلمل وو�شع �جلنني من ت�شخي�ض وفحو�شات وعلجات ُقدِّ
�إليها.

يف حال مل تعد للمتابعة، يتم �الت�شال بها و�ال�شتف�شار عن و�شعها.. 7

َبات الن�ساء والفتيات املُْغَت�سَ
ملحوظات هامة جتب مراعاتها عند التعامل مع الن�ساء والفتيات املُغت�سَبات:

ق���د ت�ش���ل �ملغت�شبة بعد ح�شول �جلرمية مبا�شرة �أو بعد مدة طويلة، وميكن �أن ت�شل حامًل �أو مهددة بالقتل، �أو يف . 1
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حالة حماولة �النتحار �أو مغت�شبة �أكرث من مرة.

تعط���ى �أولوي���ة �لعمل مع �لن�شاء �ملغت�شبات يف �لتعامل مع �لو�شع �ل�شح���ي لهن، وتقييم حالتهن فيما �إذ� كان هناك . 2
حمل �أو �إ�شابات �أو عدوى باالأمر��ض �ملنقولة جن�شيًا، ثم تاأتي �لفحو�شات �خلا�شة بالو�شع �لقانوين و�لطب �ل�شرعي.

�لتعامل مع �لن�شاء �ملغت�شبات يكون �شمن فريق ي�شمل تخ�ش�شات �شحية خمتلفة وفق �حلالة �إىل جانب �أخ�شائي/ة . 3
�جتماع���ي/ة، ووجود �لطب �ل�شرعي. وعند قدوم �ملر�أة �ملغت�شبة ُي�شَتدعى مبا�شرة �الأخ�شائي/ة �الجتماعي/ة �إذ� 

ُوِجَد يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية، �أو يف �ملُوؤ�ّش�شات �لتي تتعامل معها �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية.

جت���ب مر�عاة تقدمي �خلدمات �ل�شحية ب�شكل متكامل؛ بحيث تقدم �لرعاية �ل�شحية وفحو�شات �لطب �ل�شرعي يف . 4
�لوقت نف�شه و�ملكان نف�شه، مع جتنيب �ملغت�شبة تكر�ر �لفح�ض و�ملُقابلة و�لّتقييم.

حتدي���د �لوق���ت �لذي جاءت فيه �إىل �ملرفق �ل�شحي: مبا�شرة بعد �الغت�ش���اب �أم بعد ذلك باأيام �أو �أ�شابيع؛ فالعلج . 5
يختلف خا�شة فيما يتعلق بالطب �ل�شرعي و�الإثبات �لقانوين.

ُل �لفريق �لطبي باإجر�ء �لتقييم و�لفحو�شات و�لعلج. )مرفق . 6 �حل�ش���ول على مو�فقة مكتوبة من قبل �ملغت�شبة ُتَخوِّ
منوذج رقم 4- ��شتمارة ت�شريح باملو�فقة(

م دون تذنيب �أو لوم ملا حدث.. 7 ُتعامل �لن�شاء �ملغت�شبات باحرت�م طو�ل �لوقت، وتعاطف وتفهُّ

مالحظ��ة: يتم اعتماد االجراءات ال�سابقة من اال�ستقبال وجمع املعلومات اىل العالج ح�سب التعليمات 
ال�سابقة

َبات دور مقدمي/ مقدمات اخلدمات ال�سحية نحو الّن�ساء/الفتيات املُْغَت�سَ
ُتَعدُّ حاالت �الغت�شاب �لتي تاأتي �إىل �مل�شت�شفى �أو �ملركز �ل�شحي نوعًا من حاالت �لطو�رئ، غري �أنها يجب �أال تخ�شع �إىل 
عملي���ة �لت�شني���ف - Triage يف ق�شم �لط���و�رئ، و�إذ� كانت منذ �لبد�ية ح�شرت و�أُخرب �لفري���ق �ل�شحي باأنها مغت�شبة 
)من خلل �ل�شرطة، �أو �ل�شوؤون �الجتماعية، �أو موؤ�ش�شات �أهلية، �أو �لعائلة �أو غريهم( تو�شع يف مكان خا�ض �آمن و مريح، 

تتوفر فيه �خل�شو�شية و�ل�شرية، وجمهز باالأدو�ت �للزمة للفح�ض �لعام وفحو�شات �لطب �ل�شرعي.

االأدوات الواجب توفرها يف غرفة الفح�ض
�شري���ر فح����ض، ومكتب، وكر�ش���ي، ومغ�شلة وحمام، وتلف���ون، وكمبيوتر، ومل���ف للمري�شة، ومناذج توثي���ق، وتقارير �لطب 

�ل�شرعي.

�إ�شاءة جانبية، و�إ�شاءة فوق بنف�شجية ت�شتطيع ك�شف �لبقع.. 1

توفر �شينية فح�ض �الغت�شاب Prepared Rape Kit و�أن يكون حمتوياتها:. 2

Urine Cups علب لفح�ض �لبول
Cotton Swabs قطن
Sterile Gauze م �شا�ض ُمعقَّ
Sterile Water ماء مقطر
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Sterile Saline حملول ملحي معقم
Glass Slide �شر�ئح زجاجية للفح�ض �ملخربي
Cover Sheets غطاء قما�شي
Wooden Sticks ما�شحات خ�شبية معقمة
Tubes For Blood Samples �أنابيب لعينات �لدم
Needles – Different Sizes �إبر متعددة �الأحجام ل�شحب عينات �لدم
Disinfectant Solutions حماليل للتنظيف و�لتعقيم
Lubricant Gel جل مطري
Billow Cases, Sheets And Clothes ملب�ض، و�شر��شف وخمد�ت
Colposcope وجهاز ميكرو�شكوب
Other Medicines �أدوية �أخرى

م اخلدمة مرتكزًا على ما ياأتي: ويكون جوهر عمل ُمقدِّ
1. تقدمي �لدعم و�الإر�شاد.

حّية للإ�شابات من ك�شور وجروح وكدمات �أو نزيف 2. �لّرعاية �ل�شّ
3. �لك�شف عن وجود حمل �أو عدمه.

4. �لفح�ض و�لت�شخي�ض للإ�شابة باالأمر��ض �ملنقولة جن�شيًا.
5. جمع �الأدلة ذ�ت �ل�شلة باإثبات جرمية �الغت�شاب.

الّتقييم والّت�سخي�ض
• عن���د �إجر�ء تقييم لو�شع �لن�ش���اء �ملغت�شبات يجب �النتباه �إىل �أّن �ملُغَت�شبة قد ُتعاين من �إ�شابات يف منطقة �جلهاز 	

�لتنا�ُشلي �أو غريها من مناطق �جل�شم.

• �الأخذ بعني �العتبار �أّن �لن�شاء �ملغت�شبات َيُكنَّ �أكرث ُعر�شًة من غريهن ِل�:	

• �حلم���ل غري �ملرغوب في���ه، �أو �الإجها�ض غري �الآم���ن، �أو �الأمر��ض �ملنقولة باجلن�ض و�الإي���دز، و�اللتهابات يف جمرى 	
�لب���ول، و�اللتهاب���ات يف منطقة �حلو�ض، و�الإ�شاب���ات �لد�خلية و�خلارجية ملنطقة �جله���از �لتنا�شلي، من كدمات �أو 

م �أو نزٍف، �إ�شابة �أو متزق يف منطقة �ل�ّشرج. متّزق، �أو تورُّ

• تقيي���م �لو�ش���ع �لنف�شي: يختل���ف ردُّ فعل �لن�شاء �جّت���اه �الغت�شاب من �م���ر�أة �إىل �أُخرى، وقد تتعر����ض �لن�شاء �إىل 	
�غت�ش���اب وال تف�ش���ح عنه، ثم تاأتي �إىل �مل�شت�شفى �أو �ملركز �ل�شحي باأعر�����ض نف�شية، مثل: �أعر��ض ما بعد �شدمة 

�الغت�شاب؛ حيث يبدو عليهن رد فعل نف�شي و�شلوكي مبا�شر، و�آخر غري مبا�شر يظهر على �ملدى �لبعيد.

• حتويله���ا �إىل �أخ�شائ���ي نف�شي بنم���وذج �لتحويل حتى ل���و مل ترغب �ملنتفع���ة بذلك )�نظر منوذج رق���م 5- ��شتمارة 	
�لتحويل(.
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اإر�سادات عند التَّقييم والفح�ض
• تعريف نف�شك ودورك للمري�شة، و�إ�شعارها باأنك مهتم باأمرها، مع �حلر�ض على مناد�تها با�شمها.	

• �إظهار �حرت�مك وهدوئك وتعاطفك معها بحدود �لعمل �ملهني. ومعاملتها بثقة دون تردد �أو خوف؛ فاملر�أة �ملُغت�شبة 	
تر�ودها م�شاعر �لقلق و�خلوف؛ لذلك يجب �أن تكون يف مكان �أمن ومع �أُنا�ض و�ثقني وغري خائفني.

• ع���دم �إظهار �ال�شتعجال يف تاأدية �ملهمة؛ �إذ يجب منح �لوق���ت �لكايف لل�شحية، وتقدير �لظرف �ل�شعب �لذي تعي�شه 	
حتى ال تكون ُمرتددة وخائفة يف �النفتاح و�حلديث عنه.

• حافظ/ي  طو�ل �لوقت على �لتو��شل معها وعلى مر�قبة لغة �جل�شد وحركاته.	

• �ال�شتماع �جليد �إليها، وعدم �إ�شد�ر �الأحكام عليها ولومها، فلي�ض هناك َمْن كان معها وقت �العتد�ء.	

• عدم �إعطائها ن�شائح، �أو �إجبارها على عمل �شيء ال تريد عمله.	

• عدم زيادة �ل�شغط عليها من خلل �لقول مثًل: “ لو كنت مكانك لفعلت كذ�” �أو تكثيف �الأ�شئلة: ملاذ� مل ت�شرخي؟ 	
�أو ما �شابه هذه �ملو�قف.

• “مل يكن 	 �لتو��ش���ل معه���ا لتعزيز �لثقة و�لدعم و��شتخد�م �لعبار�ت:” �أنا �آ�شف/ة الأن���ه ح�شل لك �عتد�ء جن�شي”، 
“�ملعتدي وحده يتحمل �مل�شوؤولية”. “نحن هنا مل�شاعدتك”،  “�أنت غري ملومة ملا حدث معك”،  هذ� خطاأك”، 

• �إذ� ع���رّبت �ل�شحي���ة عن �شعورها بالذنب ول���وم نف�شها الأنها مل تقاوم �ملعتدي، يجب �إخباره���ا باأنه ال �أهمية ملا فعلته 	
وكيف ت�شرفت �أثناء �العتد�ء عليها، و�لتاأكيد لها �أنها ت�شرفت وعملت ما بو�شعها عمله.

• �لتوقف عن �الأ�شئلة و�لتقييم �إذ� طلبت منك �ل�شحية ذلك مع تفهم طلبها.	

• �لتو��شل مع �ل�شحية طو�ل �لوقت و�إعلمها باأي خطوة �شتقوم بها مثًل عند فح�ض ج�شمها �أو �أخذ عينات خمربية، 	
�أو عند طلب زميل/ة �آخر مل�شاعدته �أو طلب �ل�شرطة.

• �النتباه عند تقييم �ملر�أة �ملغت�شبة وفح�شها �إىل �أهمية �أن تر�فق �لطبيب ممر�شة يف كل �خلطو�ت على تكون موؤهلة 	
يف �لتعامل مع حاالت �الغت�شاب.

خطوات الّتقييم والفح�ض:
• تقيي���م �ل�شرية �ل�شحية له���ا، و�إجر�ء �لفح�ض �الأويل �لع���ام، ويبد�أ بامللب�ض، خا�شة �إذ� كان���ت هي �مللب�ض نف�شها 	

قة �أو عليها �آثار من �شائل منوي.  زَّ �لت���ي كانت ترتديها عند تعر�شها للغت�شاب، و�لتدقيق يف و�شعه���ا �إذ� كانت مُمَ
)�الإ�شاءة �لكافية يجب توفرها يف �لغرفة(.

• ط �جل�شم، لتقدير 	 طَّ يتم �لفح�ض �جل�شدي من �لر�أ�ض للقدم وفق تقاليد �لفح�ض �ملتعارف عليها، مع ��شتخد�م خُمَ
�الإ�شابات وفق مناطق �جل�شم. ) منوذج رقم 3(

• تقيي���م �أث���ر �العتد�ء �جلن�شي �لذي حدث؛ من حيث �لوق���ت و�ملعتدي �إن كان معروفا لديه���ا، وطبيعة �العتد�ء �لذي 	
مّت: )�ملهب���ل، و�ل�شرج، و�لفم(، و��شتخد�م �أدو�ت حمددة، و�إجبارها عل���ى تناول �أدوية �أو كحول، و�لتهديد بال�شرب 

و�ل�شلح و�لتقييد.
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• 	 prepared rape تقيي���م �ملنطقة �لتنا�شلي���ة وفح�شها: حيث يتم فح�ض �ملنطقة لك�شف �أية �إ�شاب���ات با�شتخد�م
kit )للك�ش���ف ع���ن و�قعة �الغت�شاب: كالتهتُّك مبا فيه غ�شاء �لب���كارة، و�لنزف، و�أخذ �لعينات �ملختلفة للفح�ض من 

قبل �لطب �ل�شرعي.

• يت���م �إج���ر�ء �لفح�ض �لد�خلي وفق تقدي���ر �لطبيب لتاأثري �العت���د�ء. كما يتم فح�ض منطقة �ل�ش���رج �إذ� كان هناك 	
  colposcope آث���ار للعتد�ء وتهتك �أو نزف.وميكن �إجر�ء فح�ض د�خلي للمنطق���ة �لتنا�شلية با�شتخد�م �ملنظار�
لتقييمه���ا ومدى تعر�شه���ا للإ�شابة. �أما protoscopy في�شتخدم لتقييم منطق���ة �ل�شرج يف حال �الأمل �ل�شديد، �أو 
�لن���زف ج���ر�ء �لفحو�شات وجمع �الأدلة �خلا�شة بالطب �ل�شرعي، وفق �لربوتوك���ول �ملعمول به �إذ� كان من �شلحية 
�لفريق �ل�شحي �لقيام بجمع �لعينات �أو يتم من قبل �لطبيب �ل�شرعي �لذي ت�شتدعيه �ل�شرطة. �أما �لفحو�شات �لتي 
تتم من قبل �لطب �ل�شرعي فهي عينات من �ملهبل �أو �ل�شرج �أو من �لفم لفح�ض وجود حيو�نات منوية �أو �شائل منوي، 

وم�شحات من �أجز�ء �أُخرى من �جل�شم  يربز عليها �للعاب �أو �ل�شائل �ملنوي للمعتدي

• يقوم مقدم/ة �خلدمة بجمع �مللب�ض و�أية �أج�شام غريبة: )�لرتبة، و�أور�ق �شجر، و�أع�شاب....( على �مللب�ض �أو على 	
�جل�ش���م �أو يف �ل�شع���ر. كما يتم جمع �أي �شعر على ملب�ض �ملُعَتدى عليها �أو على ج�شدها )غري �شعرها(، وميكن �أخذ 
�شع���ر م���ن �لر�أ����ض �أو �لعانة للمقارنة. حيث يتم �لتقاط ه���ذه �الأ�شياء بعد لب�ض �لُقفاز�ت �لطبي���ة وو�شعها يف �أكيا�ض 

بل�شتيكية خا�شة وو�شع ال�شق عليها يبني ��شم �ملر�أة و�لوقت و�لتاريخ.

عند جمع العينات للطب ال�سرعي يجب مراعاة االإر�سادات التالية:
از�ت �لطبية يف �لتعامل معها. ق من منع تلوث �لعينات �لتي مت جمعها مبو�د �أُخرى و�شرورة لب�ض �لُقفَّ 1. �لتحقُّ

2. جتم���ع عين���ات �لطب �ل�شرعي يف �أ�ش���رع وقت، بحيث ال يتجاوز ثلثة �أيام، وبعد ه���ذ� �لوقت تفقد �لعينات قيمتها يف 
�الإثبات.

3. كل �لعين���ات يجب حفظه���ا يف �أوعية مغلقة باإحكام، مع تدوين ��شم �ملر�أة، ونوع �لعينة، و�لتاريخ على �لل�شق و�شاعة 
جمع �لعينة.

4. ُتَغلَُّف �لعّينات �ملاأخوذة، وحُتَفظ وُتنَقل ُمبا�َشرًة �إىل �ملُخَترب بطريقة �شريعة �شحيحة.
ل يف �ملخترب، ويتمُّ توثيق �شاعة �لنقل  5. بع���د �النته���اء من جمع �لعينات وتغليفها، يتم نقلها مبا�شرة �إىل �ل�شخ�ض �ملَُخوَّ

و��شم �ل�شخ�ض �لذي نقل �لعينات، و�أنو�ع �لعينات �ملر�شلة �إليه.
6. �إج���ر�ء �لفحو�ش���ات �ملخربية: �خلا�شة باحلمل، و�الأمر��ض �ملنقولة جن�شيًا و�الإيدز، �أو فحو�شات ذ�ت علقة بطبيعة 

�الإ�شابات يف �جل�شم.
7. ت�شوي���ر �لفوتوغ���ر�يف للإ�شابات �لبارزة على �جل�شم مب���ا فيها �شورتها عند ��شتقباله���ا. )�إذ� كان لهذه �ل�شور �أثر 

قانوين ويعتمده �لق�شاء كاأدلة �إثبات(.
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اأعرا�ض ال�سدمة الّناجمة عن االغت�ساب
وتق�شم �إىل مرحلتني:

 �ً �ملرحل���ة �ملبا�شرة بع���د �لتعر�ض للغت�شاب: وت�شتمر ما بني 2-3 �أ�شابيع، وتكون ردة �لفعل �ل�شلوكية و�لعاطفية �إما ُمَعربَّ
عنه���ا بالب���كاء و�ل�شر�خ، و�لغ�شب، و�لتوت���ر. و�إما يكون ُم�شيَطَرً� عليها، �أو ال توجد تعاب���ري للحدث وكاأن �شيئًا مل يحدث-
mask feeling response  و�إّم���ا ي�شيط���ر عليها �شعورها باالإهانة و�خلجل و�لذنب ملا ح�شل، ولوم نف�شها، و�خلوف 

من �الإيذ�ء مرة �أُخرى، وكذلك عدم �لقدرة على �حلديث �أو �لدفاع عن نف�شها.

�الآث���ار �لبعي���دة ملا بعد �ل�شدمة: تتمثل يف �لقدرة على �لتاأقلم �أو عدم �لتاأقلم مع و�قع �الغت�شاب �لذي حدث، وهو يختلف 
من �مر�أة �إىل �أُخرى معتمدً� على �لعمر، وطبيعة �حلياة و�لظروف �لتي تعي�شها، وظروف �الغت�شاب، و�لدعم �لذي تلقته. 
لذل���ك ق���د تعاين من عدم �لقدرة على �لعمل �أو �الإجناز، �شو�ء يف �لبيت �أو �ملدر�شة �أو �لعمل، وت�شعر باخلوف من �الأماكن 
�لعامة و�خلوف من �أن تبقى وحدها، ومتر با�شطر�بات يف حياتها �جلن�شية، مثل: فقد�ن �لرغبة و�ملتعة، �أو �أن ت�شعر باالأمل 

وقت �جِلماع.

• عل���ى �ملدى �لبعي���د، قد تعاين من �آالم ُمزمنة، مثل: �ل�شد�ع، و��شطر�بات يف �لن���وم و�الأكل، و�آالم �لدورة �ل�شهرية، 	
و�الإرهاق و�لتعب �لعام، و�النطو�ئية وعزل نف�شها عن �لنا�ض، و�لربود �أو �ل�شعف �جلن�شي.

العالج واملتابعة حلاالت االغت�ساب
• معاجلة كافة �جلروح و�لك�شور و�لكدمات و�لنزيف و�لتمزق. و�إعطاء �لعلجات �ملنا�شبة.	

• �إذ� ح�ش���رت �ل�شحية �إىل �ملركز �ل�شحي خلل �الأي���ام �خلم�شة �الأُوىل من حدوث �الغت�شاب، وللوقاية من �حلمل، 	
 (emergency contraceptiveبع���د �لتثبت م���ن �أنها لي�شت حامًل ميكن �إعطاوؤه���ا �أدوية طارئة ملنع �حلم���ل
(pills الأن ه���ذ� �الإجر�ء يقل���ل �حتمال �حلمل بن�شبة 74%-85%. وهذه �الأدوية ال ت�شب���ب �الإجها�ض و�إمنا تعمل على 

تاأخري �أو منع �الإبا�شة �أو منع حدوث �لتلقيح. )ح�شب منظمة �ل�شحة �لعاملية(.

• ق م���ن وجود حمل نتيج���ة للغت�شاب، يجب بحث 	 �إذ� ح�ش���رت �ل�شحي���ة �إىل �ملرك���ز �ل�شحي بع���د فرتة، ومت �لتحقُّ
�الإمكان���ات �ملتنوع���ة و�ملتاحة وفق �لقان���ون �إذ� كان ي�شمح باإج���ر�ء �إجها�ض. ويجب �حرت�م �ختي���ار �ملر�أة يف �تخاذ 

قر�رها يف �الإجها�ض �أو �الإبقاء على �حلمل.

• ُل �إىل �مل�شت�شفى، ويتم ترتيب �الأمر بعناية ُتر�َعى فيها �خل�شو�شية 	 وَّ �إذ� قررت �الإجها�ض وكان ذلك جائزً� قانونيًا، حُتَ
و�ل�شرية.

• �إذ� قررت �الإبقاء على �حلمل، يتم �ال�شتعانة بوز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية مل�شاندتها، وتوفري �لبد�ئل �إذ� كانت عودتها 	
للبيت غري �آمنة الإكمال حملها، مع �لبقاء على تو��شل ملتابعتها ومتابعة �حلمل.

• �إذ� كان ظاهرً� عليها �أعر��ض الأمر��ض منقولة جن�شيًا، يتم علجها و وقايتها وفق بروتوكوالت �لتعامل مع �الأمر��ض 	
�ملنقولة جن�شيًا لدى وز�رة �ل�شحة.

• بة يتم تقييمها من ِقَبِل ُمعالج/ة نف�شي/ة، �أو حتويلها لهذه �خلدمة لتوفري جل�شات �الإر�شاد 	 بالت�شاور مع �ملر�أة �ملُغَت�شَ
ومتابعتها. ال تتوقع من �ل�شحية �لرجوع حلياتها �لطبيعية يف وقت �شريع.
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• يت���م �لتحقق من م�شت���وى خطورة و�شع �ملر�أة �ملغت�شبة، وخا�شة �إذ� كانت ُمه���ّددة بالقتل، �أو لديها تفكري �أو حماولة 	
�نتحار فيتم �إبلغ �ل�شرطة ح�شب �الإجر�ء�ت �ل�شابقة.يتم �لتحقق من  �حلماية �ملتوفرة لها �شو�ًء من قبل �لعائلة �أو 

�ل�شرطة �أو �ل�شوؤون �الجتماعية.

• �لعم���ل على توف���ري معلومات للمر�أة حول �جل���روح، وكيفية �لعناية بها وع���ن عملية �لتئامها، و�لتغذي���ة �ملنا�شبة، مع 	
�ل�شرح لها عن �أعر��ض �ل�شدمة �لتي قد متر بها، و�شرورة �ملُتابعة مع �الإر�شاد �لنف�شي �الجتماعي.

• َفْت لها، و�لنظافة 	 �ل�ش���رح لها عن نتائج �لفحو�شات وماذ� تعني، وعن كيفية ��شتخد�مه���ا للأدوية �خلا�شة �لتي ُو�شِ
ًة �ملنطقة �لتنا�شلية. �ل�شخ�شية خا�شّ

• �لقيام باإجر�ء�ت �الإدخال و�ملبيت يف �مل�شت�شفى، �إذ� كانت حتتاج �إىل ذلك، مع �لتن�شيق مع �لق�شم �لذي �شتمكث فيه 	
مع �إعلمها بذلك، وبا�شم �لطبيب/ة و�ملمر�ض/ة �لذي �شيقوم با�شتقبالها ورعايتها.

• �إذ� تقرر عدم �حلاجة للإدخال ومت �إقر�ر خروجها، يجب �إعطاوؤها موعدً� للمر�جعة خلل �أُ�شبوعني، ومن ثم موعدً� 	
مد�ه ثلثة �أ�شهر، وبعد ذلك �شتة �أ�شهر؛ ملتابعة و�شعها �ل�شحي. وت�شجيعها على �لتو��شل مع �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية؛ �إذ� 

�شعرت باالأمل وعدم �لتح�شن. وتقدمي  ن�شخة من �لتقرير �لطبي لها.

زيارات املُتابعة
• خلل زيار�ت �ملتابعة، يجب فح�ض �الإ�شابات و�جلروح ودرجة �لتئامها.	

• ق من �لتز�مها بالعلج �لذي و�شف لها، �شو�ء للجروح �أو للوقاية من �الأمر��ض �ملنقولة جن�شيًا.	 �لتحقُّ

• �إجر�ء فح�ض للحمل �إذ� كانت هناك �شرورة. و�إذ� كان هنالك حمل نبحث معها �خليار�ت.	

• تقيي���م و�شعها �لنف�ش���ي و�لعاطفي وت�شجيعها على �ال�شتمر�ر بزيارة �ملعالج/ة �لنف�ش���ي/ة �أو ت�شجيعها على �لذهاب 	
�إليه �إذ� مل تبد�أ.

• يف حالة مل تلتزم يف زيار�ت �ملتابعة، �الت�شال بها و�ال�شتف�شار عن و�شعها.	

التَّوثيق
ال ُب��دَّ من اإتب��اع خطوات التوثيق االأ�سا�سية م��ع االهتمام بالُبعد القانوين للتوثي��ق، بحيث يتم الرتكيز 

على:
• توثيق �ملقابلة و�لتقييم لكل ما مت جمعه من �الأدلة و�الإثباتات بطريقة و��شحة كاملة مو�شوعية وبدون حكم م�شبق.	

• تقدير �حلالة �جل�شدية و �لنف�شية و�لعاطفية للمر�أة �ملغت�شبة وتوثيقها ب�شكل كامل.	

• ت�شجي���ل �لعب���ار�ت �لتي تتفوه بها �ل�شحية بدقة، مث���ل: �لتهديد�ت �لتي قام بها �ملعتدي، وع���دم �إخفاء ��شم �ملُعتدي 	
�ملُهاجم.

• توثيق �حلالة با�شتخد�م جمل دقيقة و��شحة، مثل: قالت كذ� وكذ�.	

• حتا�شي ��شتخ���د�م م�شطلحات مثل:”�دعت”�أو”زعمت«، و�لعبار�ت �لتي ميك���ن تف�شريها باأن �ل�شحية �لناجية قد 	
بالغت �أو كذبت.
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• ت�شجيل �لعينات �لتي مت �أخذها، وحتديدها بدقة.	

• توثي���ق �الإ�شاب���ات و�الأ�شر�ر وجتميع �لعينات مثل: )�ل���دم، و�ل�شعر، و�للعاب، و�ل�شائل �ملن���وي( خلل 72 �شاعة من 	
حادث���ة �الغت�ش���اب؛ الأن���ه من �ملمك���ن �أن ي�شاعد يف دعم �مل���ر�أة �لناجية م���ن �ملعتدي، وقد ي�شاع���د يف �لتعرف على 

�ملُعتِدي.

• �أدلة �الإ�شابة: �الأذى �جل�شدي و/�أو �لتنا�شلي، يجب توثيقه، فهي �أدلة على ��شتعمال �لقوة و�الإكر�ه.	

• توثيق ن�شخ عن جميع �لتقارير و �لفحو�شات �لطبية �لتي �أجريت للمر�أة يف جميع مر�حل �لعلج و �ملتابعة.	

مراع��اة اخل�سو�سي��ة وال�سري��ة يف ا�ستخ��دام رم��ز اأو ا�س��م م�ستع��ار يف حال��ة طلب املنتفع��ة لذلك يف 
االإجراءات العملية.

Monitoring and Evaluation الّرقابة والّتقييم
هي عملية تتّم فيها جمع �لبيانات وفق موؤ�شر�ت قيا�ض حُمّددة، وحتليل هذه �ملعلومات و�ال�شتفادة منها بهدف:

1.  قيا�ض مدى فعالية �لربنامج �أو �لتدّخلت �لتي مّتت وتدعيمها وتعميمها.

2.  تطوير �لتدّخلت و�إجر�ء �لتعديلت �ملُنا�شبة عليها يف تطوير �لرب�مج وحت�شني �لتدخلت �أو �إجر�ء تعديلت عليها.

�إن عملي���ة جم���ع �ملعلوم���ات تت���ّم عرب خطة منهجي���ة ُت�َشّمى ُخّط���ة للّرقاب���ة و�لّتقييم،  ومو�ش���وع �لّرقاب���ة و�لّتقييم يُخ�ضُّ 
�لربوتوكوالت �لوطنية للتدخل و�لّتحويل مع �لّن�شاء �ملُعّنفات

الرقابة: �أد�ة �إد�رية تعمل على َتَتبُّع م�شار تطبيق �لربوتوكوالت يف �ملو�قع �ملُْقرتحة وجمع �ملعلومات �لد�ّلة على ذلك وفق 
ُموؤ�ّشر�ت قيا�شية حُمّددة قد تكون كميًة �أو نوعيًة قد تتّم ب�شكل يومي، �أو �أُ�شبوعي �أُو �شهري �أو ُربعي. بحيث حتلل �ملعلومات. 

ويتم �لتعرف على نقاط �لقوة و�ل�شعف الإجر�ء �لتدخلت �ملنا�شبة.

�إن عملي���ة �لرقابة ُت�شاهم يف معرفتنا عن مدى فعالية وكفاءة ��شتخد�منا للمو�رد �ملَُتاحة )لت�شهيل تطبيق �لربوتوكوالت( 
بحيث توؤدي بنا يف �لنهاية �إىل �ملخرجات �ملُتوّقعة من تطبيق �لربوتوكوالت �لوطنّية للّتدخل مع �لّن�شاء �ملُعّنفات، وحتويلهّن 

�إىل �لقطاعات �خِلْدمية �ملُنا�شبة.

التقيي��م: وه���ي عملية تتمُّ مرحلي���ًا �أو نهائيًا من �أج���ل قيا�ض �ملُْخَرَجات على �مل���دى �لقريب و�ملتو�ّش���ط و�لبعيد لتطبيق 
�لربوتوكوالت. ومدى �لفعالّية و�لّتاأثري �لذي �أحدثته هذه �لربوتوكوالت على م�شتوى �ملوؤ�ش�شات، وكذلك على م�شتوى �لتاأثري 
و�لتغي���ري يف حياة �لّن�شاء �ملُنتفعات من �خلدمات �لقطاعي���ة �ملختلفة )�لتي طبقت �لربوتوكوالت(. وتعتمد عملية �لتقييم 
على �ملوؤ�شر�ت �لتي يتم جمع �لبيانات بناًء عليها. فالتقييم �ملرحلي ي�شعى لتقييم طرق �لتطبيق Processes من حيث 
�مللءمة و�لفعالية و�لكفاءة و�جلودة و�لتغطية �لكافية، ونتائج �لتقييم ت�شمح باإجر�ء �لتعديلت �ملُنا�شبة. يف حني �لّتقييم 

�لّنهائي ي�شعى �إىل تقييم �ملُْخَرَجات outcomes مب�شتوياتها �لثلثة: �لقريبة، و�ملُتو�ّشطة، وبعيدة)�الأثر(.

املُوؤ�ّسر: معيار �لقيا�ض �لذي قد يكون كمّيًا �أو نوعّيًا.
مة وفق  لقد مّت و�شع جمموعة من �ملوؤ�شر�ت مقرتحة وخا�شة بنظام �لتحويل، ومن �ملُفيد عند جمع �ملعلومات �أن تكون ُمَق�شَّ

�لفئة �لُعمرية، و�حلالة �لّزو�جية، وِمنطقة �ل�ّشكن.
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Monitoring & Evaluation Checklist
ال نعم ال�سوؤال الرقم

 هل يوجد يف �ملوؤ�ش�شة بروتوكوالت للتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات مكتوبة ومعممة؟ �إذ� كان �جلو�ب
نعم فهل ت�شمل ما يلي؟

-1

هل يوجد تعريف للعنف؟
هل يوجد �شيا�شة تدريب حول �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات مبختلف �مل�شتويات؟

�إذ� كان �جلو�ب نعم، من هي �لفئة �لتي يتم تدريبها؟.....
هل يوجد حتديد الأدو�ر مقدمي �خلدمات للتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات؟ )و�شف وظيفي و��شح(

 هل يتم فح�ض �لتق�شي للعنف �لذي تتعر�ض له �لن�شاء يف �ملر�فق �ل�شحية؟ )�لطو�رئ،
و�لعياد�ت �خلارجية �أو عياد�ت �لرعاية �ل�شحية �الولية، �أق�شام �لوالدة، ومر�كز �شحة �ملر�أة(.

هل يوجد معايري حمددة ملن يقوم بعملية �لتق�شي؟
هل يتم �تباع �لتوثيق وفق �ملعايري �ملهنية ووفق �لربوتوكول �ملعمول به؟

هل يتم توجيه عقوبة حمددة ملن ال يتبع �إجر�ء�ت �لتق�شي؟
هل توجد �شيا�شة حتويل للقطاعات/ �خلدمات �الأُخرى يف �ملوؤ�ش�شة؟

هل يوجد معايري و��شحة للتقارير �لطبية �لتي تقدم للن�شاء �ملعنفات؟
هل يوجد فريق �شحي للتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات و�لت�شاور يف �آليات �لتدخل؟

هل يجتمع �لفريق ويقدم تقاريره الإد�رته؟
هل يوجد �أخ�شائي �جتماعي وهو جزء من �لفريق �ل�شحي؟

هل يقوم �الأخ�شائي �الجتماعي مبقابلة �لن�شاء �ملعنفات ودعمهن؟
هل توجد �إجر�ء�ت حلماية �لن�شاء �ملعنفات يف �ملرفق �ل�شحي؟ �إذ� كان �جلو�ب نعم فهل ت�شمل؟ -2

�إجر�ء�ت مكتوبة لق�شم �الأمن يف �ملرفق �ل�شحي ل�شمان حماية �ملر�أة و�لتعامل مع �ملعتدي؟
�شرية معلومات �ملري�شة وعنو�نها ورقم هاتفها وملفها، بحيث ي�شمن �ل�شرية و�خل�شو�شية .

�إجر�ء�ت ��شتقبال �ملر�أة �ملعنفة يف غرفة خا�شة ل�شمان �ل�شرية و�خل�شو�شية.
�إجر�ء مقابلة �ملر�أة �ملعنفة وحدها دون وجود �أحد من �الأقارب �أو �ملر�فقني معها.

 �إجر�ء�ت ل�شمان �أمنها حتى يتم �إدخالها للم�شت�شفى �أو حتويلها �إىل خدمات خارج �ملرفق
�ل�شحي.

�إجر�ء�ت مكتوبة الإعلم �ل�شرطة/ وحد�ت حماية �الأُ�شرة: )متى وكيف ومن؟(
�شمان عدم ترك �ملر�أة �ملعنفة وحدها طو�ل �لوقت من خلل وجود ممر�شة مر�فقة لها.

 هل تزود �ملر�أة �ملعنفة بعناوين للجوء �إليها يف حال �خلروج من �ملرفق �ل�شحي )خط م�شاعد،
ورقم �ل�شرطة/وحد�ت �حلماية ووز�رة �ل�شوؤون و�لبيوت �الآمنة و�ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعلقة(.
هل توجد تعليمات و��شحة خلطة �لتدخل مع �لن�شاء �ملعنفات يعود �إليها �لطاقم �ل�شحي. -3
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هل يتم تقييم �ملر�أة �ملعنفة نف�شيًا يف د�خل �ملرفق �ل�شحي؟ �إذ� كان �جلو�ب نعم -4
�خلدمات موجودة �إذ� كان هناك د�ٍع لها.

تتم ب�شكل روتيني للن�شاء �ملعنفات.
يتم تقدمي �الإر�شاد و�مل�شورة للن�شاء �ملعنفات بعد �لتقييم كجزء من �لتدخل و�لعلج.

يتم حتويلها الأخ�شائي �جتماعي د�خل �مل�شت�شفى للإر�شاد و�لدعم.
يتم حتويلها خلدمات �جتماعية خارج �مل�شت�شفى للإر�شاد و�لدعم.

 هل توجد معايري و�إجر�ء�ت لنظام �لتوثيق، وعلى �أ�شا�شها يتم تقييم مدى فعالية �خلدمات
و�لتدخلت؟

-5

 هل توجد �إجر�ء�ت للتعاون و�لتن�شيق مع �لقطاع �ل�شحي وغري �ل�شحي؟ �إذ� كان �جلو�ب بنعم،
فهل ي�شمل؟

-6

تعليمات و�إجر�ء�ت �لتعاون بني مر�فق �خلدمات �ل�شحية يف �ملوؤ�ش�شة نف�شها؟
تعليمات و�إجر�ء�ت للتعاون بني قطاع وز�رة �ل�شحة و�لقطاع �الأهلي و/ �أو �خلا�ض.

تعليمات و�إجر�ء�ت مع وحد�ت حماية �الأُ�شرة/ �ل�شرطة.
تعليمات و�إجر�ء�ت تعاون مع وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية/ بيوت �الأمان.

 تعليمات و�إجر�ء�ت تعاون مع �ملوؤ�ش�شات �الجتماعية و�لنف�شية �الأهلية �لتي ُتقّدم خدمات للن�شاء
�ملعنفات.

تعليمات و�إجر�ء�ت تعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لقانونية �لتي تقدم خدمات للن�شاء �ملعنفات.
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منوذج رقم )1(
ا�ستمارة »التق�سي« - تقييم االإ�ساءة اأو العنف

تاريخ �مليلد:�ال�شم:
�لعنو�ن:رقم �لهوية:

�حلالة 
�الجتماعية:

رقم �لهاتف

النعمال�سوؤالرقم
هل تعر�شت يومًا )من قبل زوجك �أو �أي �شخ�ض �آخر(:1-

الإ�شاءة ج�شدية
الإ�شاءة نف�شية

الإ�شاءة جن�شية
�إذ� كانت �الإجابة بنعم، فمن هو �ل�شخ�ض �ملعتدي؟ �أو �إذ� كان �أكرث 
من �شخ�ض؟ .............................................................................

وكم عدد مر�ت �العتد�ء خلل 
�ل�شتة �أ�شهر �ملا�شية؟

.....................................................

هل �أنت خائفة من زوجك �أو من �أي �شخ�ض �آخر؟ حددي م�شدر �خلوف ......................2-
...............................................................................................................................

هل تعر�شت للتهديد با�شتخد�م �لعنف مبا فيها �أدو�ت حادة �أو �شلح؟
هل تعر�شت الأي من �الإ�شاء�ت �جل�شدية �لتالية: �ل�شفع،  �لدفع، �لركل، �للكم، كدمات، 

جروح، ك�شور، حروق، �إ�شابات يف �لر�أ�ض، �إ�شابات د�خلية، �لع�ض، �خلنق، �إ�شابات 
د�ئمة؟ �شع د�ئرة حول �الإجابة.

غري ذلك حددي: ....................................................................................................
هل تعر�شت الإ�شاءة نف�شية؟3- 

�إذ� كانت �الإجابة نعم، حددي �أي من �الإ�شاءة: �لتهديد، �لتحقري، �الإهمال، �ل�شتم، 
�ألفاظ نابية، �ل�شر�خ، �حلرمان، �الإذالل، �ل�شخرية.  �شع د�ئرة حول �الإجابة. غري 

ذلك، حددي:.....................................
هل تعر�شت الإ�شاءة جن�شية؟4-

�إذ� كانت �الإجابة نعم: ما نوع �الإ�شاءة: �غت�شاب- حتر�ض- ) نظر�ت جن�شية- حركات 
جن�شية باليدين �أو �جل�شم- �للم�ض �ملتعمد: �ملوؤخرة، �الأع�شاء �لتنا�شلية �أو �أي مناطق 

باجل�شم- �الإكر�ه على ممار�شة �جلن�ض -  �أخر( �شع د�ئرة حول �الإجابة.

غري ذلك حددي..........................................
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خا�ض باملر�أة �حلامل
هل حاول �أحد �أن يوؤذيك خلل فرتة �حلمل؟5-

�إذ� كان �جلو�ب بنعم، حددي نوع �لعنف .................................... ؟ من 
�ملعتدي ..........

هل تلقيت رعاية وعلجًا بعد تعر�شك للعنف؟6-
هل كان �حلمل باإر�دتك؟7-
هل �أجه�شت يف وقت �شابق نتيجة �لعنف؟حددي عدد �ملر�ت  ......................8-

ا�سم مقدم اخلدمة ووظيفته/ها ................... التوقيع: ......................... التاريخ: .....................
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منوذج رقم ّ)2(
ا�ستمارة حتديد م�ستوى اخلطورة والتهديد واحتياجات احلماية- كافة القطاعات

Sheet to assess client safety and needs

تاريخ �مليلد:�ال�شم:
�لعنو�ن:رقم �لهوية:

رقم �لهاتف�حلالة �الجتماعية:
النعماالأ�سئلةالرقم

هل �ملعتدي مر�فق للمر�أة �ملنتفعة؟1
هل �ملعتدي يعي�ض مع �ملر�أة �ملنتفعة يف �ملنزل؟2
هل �ملر�أة �ملنتفعة خائفة من �ملعتدي؟3
هل هي خائفة من �لعودة �إىل �ملنزل؟4
هل وترية �لعنف من �شرب و�إيذ�ء ج�شدي �زد�دت و�أ�شبحت �أكرث خطورة؟5
هل �ملعتدي يتعاطى �لكحول �أو �ملخدر�ت؟6
هل �ملعتدي له مكانة �جتماعية يف �ملجتمع ؟7
هل مار�ض �ملعتدي �الإيذ�ء �جل�شدي على �الأطفال وبقية �أفر�د �لعائلة؟8
هل هي مهددة بالقتل؟9

من �لذي يهددها؟ حدد/ي ...........................................................................10
هل لديها �أفكار باالنتحار �أو لديها حماولة �نتحار �شابقة �أو يف 11

�حلا�شر؟حدد/ي: ........................................................................
هل توجد �أدو�ت حادة �أو �أ�شلحة يف �ملنزل؟حدد/ي: ................................12

....

هل �الإ�شابة بليغة وهددت حياتها؟13
هل تريد �للجوء لل�شرطة؟14
هل حتتاج �الآن �إىل مركز حماية تقيم فيه؟15
هل تريد �للجوء �إىل موؤ�ش�شات تقدم خدمات �جتماعية، �أو نف�شية �أو 16

قانونية؟
هل تريد �لعودة للمنزل؟17
هل �شتكون �آمنة �إذ� عادت �إىل �ملنزل؟18
هل تعرف ماذ� �شتفعل �إذ� تكرر �لعنف معها؟19

عدد �الإجابات بنعم:......

�إذ� كان���ت �الأ�شئل���ة رق���م 5 �أو 6 �أو 8 �أو 9 �أو 10 �أو 11 �أو 13 �إجابتها )نعم( فه���ي يف خطر حايّل ويف م�شتوى خطورة عالية 
�أي�شًا.
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منوذج رقم )3(
خمطط اجل�سم- القطاع ال�سحي

تاريخ �مليلد:�ال�شم:
�لعنو�ن:رقم �لهوية:

رقم �لهاتف�حلالة �الجتماعية:

�لرجاء �الإ�شارة �إىل �ملنطقة �أو �ملناطق يف خارطة �جل�شم �لتي تعر�شت للعنف )�لرجاء ��شتخد�م �لقلم �الأحمر(
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منوذج رقم )4(
ا�ستمارة ت�سريح باملوافقة- القطاع ال�سحي

تاريخ �مليلد:�ال�شم:
�لعنو�ن:رقم �لهوية:

رقم �لهاتف�حلالة �الجتماعية:

لقد �شرح يل )��شم مقدم/ة �خلدمة( ..............................................................

كل �الإجر�ء�ت و�لفحو�شات �للزمة �لتي ت�شلح �أن تقدم لل�شرطة �أو للق�شاء،

و�أنا )��شم �ملنتفعة( .......................................................................................

�أُو�فق على �الآتي:

�لقيام بالفح�ض �جل�شدي �لكامل مبا فيه �ملنطقة �لتنا�شلية.. 1

جمع �لعينات للفح�ض �ملخربي.. 2

جمع �الأدلة و�لعينات �للزمة للإثبات �جلنائي و�لطب �ل�ّشرعي.. 3

تزويد �ل�ّشرطة باملعلومات �ملطلوبة كتابًة وُم�شافهًة.. 4

عمل �ل�شور �للزمة ملناطق �الإ�شابات.. 5

�أخذ �لعلجات �للزمة �لتي ي�شفها يل �لطبيب.) للمنتفعة �حلق يف رف�ض �لدو�ء �أو �لعلج(. 6

ا�سم ُمقّدم/ة اخلدمة وتوقيعه: ............................................................
ا�سم املنتفعة وتوقيعها: ........................................................................

اليوم والتاريخ: ....................................................................................
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منوذج رقم )5(
ا�ستمارة الّتحويل اإىل املوؤ�س�سة

�لرقم �ملت�شل�شل: ........................................................

معلومات عن �ملر�أة �ملحولة
تاريخ �مليلد�ال�شم �لرباعي

�حلالة �الجتماعيةرقم �لهوية
رقم �لهاتفمكان �ل�شكن:
جهة �لتحويل

��شم �ملوؤ�ش�شة 
�ملَُحِولة

رقم �لهاتف

�لوظيفة�ل�شخ�ض �ملَُحِول
.....................................................................................................................�شبب �لتحويل

.....................................................................................................................

�خلدمات 
و�الإجر�ء�ت �لتي 

مّتت

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

��شتمارة �شدة تقرير طبي�لوثائق �ملرفقة
�خلطورة

�إفادة �ل�شرطة

تقرير �الأخ�شائي 
�لنف�شي

وثائق �أُخرى، حدد/ي...........................................................................

هل يوجد مر�فقون 
من �الأطفال؟

ال

نعم

�إذ� كانت 
�الإجابة بك 

نعم، ما 
عددهم؟

ما �أعمارهم؟ 
............

�شاعة �لتحويل:تاريخ �لتحويل
�جلهة �ملُحّول 

�إليها:
��شم �ل�شخ�ض �مل�شئول يف �جلهة �ملُحّول �إليها

�ليوم و�لتاريخ�لتوقيع:


