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تنويه
مت �إعد�د هذه �لن�شرة مب�شاعدة من �الحتاد �الوروبي. �إن حمتويات هذه �لن�شرة تعترب م�شوؤولية مركز �ملر�أة للإر�شاد �لقانوين 

و�الجتماعي وموؤ�ش�شة جذور للإمناء �ل�شحي و�الجتماعي وال تعك�ض باأي حال من �الأحو�ل وجهة نظر �الحتاد �الأوروبي.
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المعنفات في  النساء  التعامل مع  برتوكوالت 
القطاع االجتماعي

الهدف: 
يه���دف ه���ذ� �لربوتوكول �إىل تطوير �الإج���ر�ء�ت �الأ�شا�شية ملُقدمي �خلدمات �الجتماعي���ة يف �لّتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات؛ 
�للو�تي يطلنب �خلدمة �الجتماعية مل�شاعدتهن يف �إعادة �ل�شيطرة على حياتهن من خلل توفري �حلماية و�لرعاية و�لتاأهيل 
له���ن، على م�شتوى �خلدمات �الجتماعية، �لنف�شية، �ل�شحية و�لقانونية، وخدمات �لتمكني �لذ�تي و�القت�شادي، بالتعاون 

مع �ل�شركاء ذوي �لعلقة يف �لوز�ر�ت وموؤ�ش�شات �ملجتمع �الأهلي.

مت اعتم��اد التعري��ف الت��ايل للعنف وفق��ا لنظام التحويل: »كل فع���ل �أو �متناع عن فعل يقوم ب���ه فرد من �أفر�د 
�الأُ�ش���رة �جت���اه �أي فرد �آخر منها وينطوي على �إيذ�ء ج�شدي �أو جن�ش���ي �أو نف�شي �أو على تهديد باإيذ�ء ج�شدي �أو جن�شي �أو 
نف�شي �أو يولد تخوفًا. كما ي�شمل �حلرمان من �حلقوق �الأ�شا�شية: كاملاأوى و�ملاأكل و�مل�شرب و�مللب�ض و�لتعليم وحرية �حلركة 

وتقرير �مل�شري وفقد�ن �الأمان على نف�شه«.

اأوال: موؤ�سرات العنف التي تظهر على املنتفعة 
انتباه! العنف بكل اأ�سكاله �سلوك اإجرامي

ت���زد�د ظاه���رة �لعنف �شد �ملر�أة و�لذي تكون نتائجه مدمرة على �الأ�ش���رة، �ن بع�ض �ملوؤ�شر�ت تدل على زيادة �لعنف �شد 
�مل���ر�أة مما ي�شتدعي وج���ود �إ�شرت�تيجية و��شحة للك�شف �ملبك���ر عن �أعر��ض �لعنف من قبل جمي���ع �ملوؤ�ش�شات �لعاملة مع 
�مل���ر�أة �ملعنف���ة، كاإجر�ء روتيني متبع م���ع كل �لن�شاء �ملتوجهات لتلقي خدم���ات �جتماعية، نف�شية، �شحي���ة وقانونية، مما 

يتطلب �إيجاد خطة جناة ت�شاهم يف تقلي�ض حدة �لعنف و�أثاره. 

من حق املراأة العي�ش يف بيئة اآمنة خالية من العنف

املوؤ�سرات اجل�سدية التي تدل على وجود عنف ج�سدي:
ت�ش���كل �ملوؤ�ش���ر�ت �جل�شدية دليل على وجود �لعن���ف وذلك عند توجه �ملنتفعة لطلب �مل�شاع���دة و�لتدخل فقد يكون و��شح 
عليه���ا بع�ض �لعلمات و�ملوؤ�شر�ت �لتي توؤكد بتعر�ض �ملنتفع���ة للعنف �جل�شدي، لذلك البد من حتويل املنتفعة الإجراء 

الفحو�سات الطبية �للزمة للجهات �ملخت�شة )�لقطاع �ل�شحي و �ل�شرطي( ومن هذه �ملوؤ�شر�ت: 
�الآث���ار �خلارجي���ة و�لتي تتعلق مبلمح �لوجه منه���ا �حمر�ر �لعينني، �الإعي���اء �لد�ئم، �الأرق و�الإره���اق �لو��شح على . 1

وجهها.

�إ�شابات كدمات وحروق يف جميع �أنحاء �جل�شم.. 2

�آثار ل�شد �ل�شعر و�نتز�ع خ�شال منه.. 3

�آثار �لع�ض.. 4

�لك�شر، ر�شو�ض، نزيف.. 5
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متزق �مللب�ض.. 6

�أمر�����ض نف�شيج�شمي���ة ت�شم���ل )�آالم �لر�أ�ض،�آالم �ل�شدر، ��شطر�ب���ات يف �لتنف�ض، ��شطر�ب���ات �الأكل، ��شطر�بات . 7
و�الآالم باملعدة، �الخ�شر�ر)�لنمنمة(، و�ل�شكوى �لد�ئمة ناجمة عن �أعر��ض �ل�شيكو�شوماتية(.

�حلمل �لناجم عن �عتد�ء جن�شي د�خل �لعائلة �أو خارج �إطار �لعائلة وحاالت �الإجها�ض مما يعر�ض �ملنتفعة للكتئاب . 8
ما بعد �لوالدة.

املوؤ�سرات النف�سية: 
هي علمات �آثارها و��شحة �أو غري و��شحة، ي�شتطيع �الأخ�شائي/ة �أن يدرك/ها �أثناء �جلل�شة عند طرح �ملنتفعة مل�شكلتها 

ومن هذه �لعلمات: 

�أعر��ض ما بعد �ل�شدمة �لنف�شية )��شطر�بات نف�شية ف�شيولوجية( حيث �أنها ت�شمل:. 1

• �شعوبات يف �لنوم و�لكو�بي�ض �ملزعجة.	

• ردود فعل عنيفة عند حماولة مل�شها، و قد يكون �شر�خ �أو �شمت، بكاء �شديد،	

• �ليقظة �لعالية.	

• �لتبلد �لعاطفي.	

• ��شطر�بات يف �لرتكيز و�لذ�كرة )�لت�شتت(.	

• �نخفا�ض يف م�شتوى �الأد�ء.	

• تكر�ر �شور �حلدث �ل�شادم و�لتفا�شيل �لدقيقة �ملتعلقة باملكان و�لزمان ور�ئحة �ملكان.	

• �النف�شال �لتدريجي عن �لو�قع )فقد�ن معنى �حلياة(.	

• تقلب �ملز�ج.	

تغري يف �لعاد�ت و�ل�شلوك و�لعلقات �الجتماعية و�ملهنية.. 2

�لقلق، �لتوتر �لعايل، نوبات �خلوف �ل�شديدة، �لرتدد، �شلوك عدو�ين و�ن�شحابي.. 3

�الكتئاب باأنو�عه )ب�شيط........ �شديد(.. 4

�إيذ�ء للذ�ت وللآخرين ذ�تي )�لتهديد باالنتحار،......... �النتحار(.. 5

املوؤ�سرات اجلن�سية: التي تدل على العنف اجلن�سي 
ال تل��م/ تلوم��ي املنتفعة اأو ت�س��در/ي اأحكاما م�سبق��ة الن دور االأخ�سائ��ي/ة االجتماعي/ة تقدمي 

امل�ساعدة يف حدود املعنى االإن�ساين واملهني.
ت���رتدد �ملنتفع���ة كث���ري� للإبلغ عن ما ح���دث لها من �عتد�ء وذل���ك العتبار�ت ثقافي���ة �جتماعية تتعلق بع���اد�ت �ملجتمع، 
وتقاليده وو�شمة �لعار �لتي تلحق باملنتفعة و�أهلها، و�أخرى تتعلق باملنتفعة وخوفها من �ملعتدي �لذي تعر�ض لها با�شتخد�م 
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�لتهديد بالقتل و�لف�شيحة وخوفها على �ملعتدي الأنه �حد �أقاربها وخوفا من لومها،و ي�شتدل على حدوث �العتد�ء من خلل 
�لعلمات �لتالية:

• �خلوف �ل�شديد	

• �الأرق	

• علمات على �جل�شد	

• �شعوبة �مل�شي عند �ملنتفعة �أو �شعوبة جلو�شها. 	

• و�آالم متكررة يف �لبطن، غثيان، �ل�شعور بالتقيوؤ، و�لتقيوؤ.	

• ��شطباغ ملب�ض �ملنتفعة �لد�خلية بالدم.	

•  عدم حتكم �ملنتفعة بالتربز.	

• �أمل �أو تورم وحكة يف �الأع�شاء �لتنا�شلية و �لنزيف من �ملهبل، و�لتبول �ملوؤمل. 	

• وقد ي�شحب �لعنف �جلن�شي �آثار عنف �أو �إ�شابات يف منطقة �ل�شدر، �الأرد�ف و�أ�شفل �جل�شم.	

• �نقطاع �لدورة �ل�شهرية �أو ��شطر�بات يف �لدورة �ل�شهرية )�نقطاع، تكر�ر(	

• �حلمل غري �ملرغوب فيه �أو خارج �إطار �لزو�ج �أو حمل نتيجة �عتد�ء د�خل �الأ�شرة.	

انتبه/ي ! ي�ستعمل املعتدي كافة االأ�ساليب بالرتغيب والرتهيب من اجل االإيقاع بال�سحية وذلك نتيجة 
ال�سيطرة الذكورية املنت�سرة يف جمتمعنا واملجتمعات االآخر

ثانيا:مراحل التدخل مع املنتفعة: 
اال�ستقب��ال: هي �ملرحل���ة �الأوىل �لتي يتم فيها ��شتقبال �ملر�شد/ة للمنتفعة يف �إط���ار من �الحرت�م و�لتقبل، و�لرتحيب، 

ويتم فيها �لتعريف باملوؤ�ش�شة وخدماتها و�لتاأكيد على �شرية �ملعلومات وخ�شو�شيتها متهيد� للمقابلة �الإر�شادية.

املقابلة االإر�سادية: 
ه���ي �أد�ة ت�شاعد على فه���م حالة �ملنتفعة وتقيمها وعلجها، تتم وجهًا لوجه ب���ني �ملر�شد/ة و�ملنتفعة، يف مكان خم�ش�ض 
ه���ادئ ومريح ت�شعر فيه �ملنتفع���ة باالأمان بعيد� عن �الإزعاج و�ل�شو�شاء، لفرتة زمنية حمددة، بهدف جمع �ملعلومات، من 
�ج���ل تطوي���ر خط���ط وبد�ئل م�شرتكة مع �ملنتفعة  الإيج���اد  حل مل�شكلة، وهي عبارة عن تب���ادل معلومات وتوظيف خرب�ت و 

وم�شاعدتها على �لتعبري عن  م�شاعرها وتقدمي �لدعم و�مل�شاندة على كافة �الأ�شعدة  من �جل تقدمي �خلدمة �الإر�شادية 

تذكر/ي
م��ن املمكن ان تك��ون حلظات ال�سمت اأثناء املقابل��ة هامة جدا فهي تعطي الفر�س��ة للمنتفعة للتفكري 

واإعادة ترتيب االأفكار والعبارات.
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تذكر/ي
ان اله��دف م��ن االإر�س��اد هو م�ساع��دة املنتفعة ولي���ش التدخل يف اأ�سراره��ا ال�سخ�سية والت��ي لي�ش لها 

عالقة بامل�سكلة.

طرق اال�ستقبال: 
اآلية و�سول املنتفعة للموؤ�س�سة: �إما ب�شكل �شخ�شي �أو عن طريق �لهاتف �أو حتويل من موؤ�ش�شة �أخرى.

التوجه ال�سخ�سي:
• �ن ق���ر�ر توج���ه �ملنتفعة لتلقي �خلدمة ه���و قر�ر �شجاع وجريء من �ملهم �لتاأكيد علي���ه يف �ملقابلة �الأوىل و�لتي ترتك 	

�نطباعا عند بد�ية �ملقابلة مع �ملنتفعة، مما يتطلب من �ملر�شد/ة �متلك مهار�ت �إر�شادية »�لتقبل، �لتعاطف« بدون 
لومه���ا �أو �حلكم عليها ومن �ملهم �لعمل على بناء علقة مهنية تت�شم بالثقة و�الحرت�م  و�ل�شرية و�خل�شو�شية ميّكن 

�ملنتفعة من طلب �مل�شاعدة �شمن قو�عد و�أخلقيات �ملهنة. 

• كم���ا يج���ب تفه���م �ل�شعوبة �لتي تو�جهه���ا �ملنتفعة عند بد�ي���ة �حلديث، �أو م���دى ��شتجابة �ملر�شد/ة معه���ا �أو ماذ� 	
�شيحدث بعد �ن تف�شح �ملنتفعة عن م�شكلتها.

• نوؤك���د على �أهمية �ملكان �لذي يت�شم باخل�شو�شية وير�عي �لبيئة �الآمنة و�لد�عمة للمنتفعة، من خلل �إجر�ء �ملقابلة 	
يف غرف���ة منف���ردة بحي���ث ال ي�شمعها �أو ير�ها �حد، من �مله���م �أي�شا عدم �لتحدث مع �ملنتفع���ة بوجود �آخرين خا�شة 
�مل�شك���وك يف كونه �ملعتدي وهذ� �الأمر يجعل �ملنتفعة م���رتددة يف �الإف�شاح عن �لعنف، جتنب/ي وجود �الأطفال عند 
�إجر�ء �ملقابلة حماية للمر�شد/ة و�ملنتفعة الن �لطفل قد يف�شي للمعتدى ما ح�شل باملقابلة ومر�عاة �لناحية �لنف�شية 
لهم���ا �أو الن �ملعت���دي قد يجرب وي�شتخ���دم �لطفل للإدالء باملعلوم���ات �لتي ح�شلت يف �ملقابل���ة، ويجب �حرت�م رغبة 

�ملنتفعة باإجر�ء �ملقابلة من قبل مر�شدة �أنثى، ومناق�شة توقعات �ملر�أة من تلك �خلدمات. 

• نوؤكد على عدم �إجبار �ملنتفعة للإف�شاح عن معلومات غري جاهزة  على �ل�شعيد �لنف�شي للإدالء بها. 	

اال�ستقبال الهاتفي: 
يت���م �لتعري���ف باخلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شة �أوال و�لتاأكيد على �ل�شري���ة و�خل�شو�شية لها ثم يتم تقدمي �لدعم �لنف�شي 
و�مل�شاندة من خلل �لهاتف، وذلك لفرتة ق�شرية يتم تقدمي م�شاندة �أولية، ولي�شت ذ�ت طابع علجي بل تقييم �حتياجات 
ومتطلب���ات �حلال���ة، وبعدها تتم عملية �ملتابعة �أو حتويلها ح�شب خ�شو�شي���ة �حلالة، لذلك يجب على �ملر�شد/ة �ن يتحلى 
بدرج���ة عالي���ة من �حل����ض و�الإدر�ك كي ي�شتطيع �ن مييز نربة �ل�ش���وت لدى �ملنتفعة و�لتي تعرب ع���ن �نفعاالتها �لعاطفية 

و�لنف�شية.

�سروط اإجراء املقابلة بالهاتف:
مر�عاة �لو�شع �لنف�شي للمنتفعة.

تعريف مقدم �خلدمة على نف�شه/� و�خلدمة �لتي يقدمها.
�إعطاء �ملنتفعة �لوقت �لكايف للتحدث عن م�شكلتها.

�لقدرة على �الإ�شغاء وحتليل �ملعلومات �أو �مل�شاعر �لتي يتلقاها مقدم/ة �خلدمة وربطها.
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اأ�س�ش وقواعد املقابلة االإر�سادية؟
�شرورة مر�عاة بع�ض �لق�شايا بني �ملر�شد/ة و�ملنتفعة:

اأوال: املنتفعة
• مر�عاة �حلالة �لنف�شية و�جل�شدية للمنتفعة من توتر وخوف و�أمل.	

• جتنب مل�ض �ملنتفعة �أو �القرت�ب منها كثري�.	

• تعزيز �ملنتفعة وطماأنتها من خلل: » هذ� لي�ض خطاأِك، �أنت ال تتحملني م�شوؤولية �لعنف، �ملُعتدي وحده هو �مل�شئول 	
عن ذلك«.

• عدم حّث �ملنتفعة على �لتحدث، بل منحها �لوقت �لكايف لل�شتجابة و�لرد على �الأ�شئلة.	

ثانيا: املر�سد/ة
• �الإ�شغ���اء ملا تقول���ه �ملنتفعة و�لتاأكيد على �شرعية �ل�شعور بالتوتر، و�خل���وف و�الأمل من جهة، وباملقابل دعم م�شادر 	

�لقوة من خلل:

• عك�ض ما يف نف�ض �ملُنتفعة وم�شاعرها: » ت�شعرين باخلوف و�الأمل ب�شبب تعر�شك للعنف«، » �أنت قوية الأنك ��شتطعت 	
�لنجاة من �لعنف«.

• فة، ومتكيُنها من �مل�شاركة �لفّعالة يف عملية تقييم �حتياجاتها وخيار�تها.	 ت�شجيع �ملر�أة �ملُعنَّ

• �إ�شفاء �مل�شد�قية على ردود فعل �ملنتفعة �لنف�شية و�جل�شدية و�ل�شلوكية.	

• م�شاعدتها يف �لرتكيز على �لق�شايا ذ�ت �لعلقة	

• م�شاعدته���ا يف تقييم درجة �خلط���ورة عليها وعلى �أبنائها من خلل ��شتخد�م من���وذج رقم )2(- ��شتمارة حتديد 	
م�شتوى �خلطورة .

• �لرتكيز على مبد�أ �ل�شرية و�خل�شو�شية.	

• �ل�شماح للمر�أة باتخاذ �لقر�ر�ت يف جميع �ملر�حل )حق تقرير �مل�شري( وفهم نتائج وم�شاعفات هذه �لقر�ر�ت.	

• تو�شيح �دو�ر �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شات �ملقدمة لهذه �خلدمات �الجتماعية، �لنف�شية، �ل�شحية و�لقانونية.	

يجب على العاملني والعامالت يف جمال اخلدمة االجتماعية، والقطاعات االأُخرى ال�سحية وال�سرطية 
الت��درُّب عل��ى مهارات التدخل يف اأتناء االأزمات، بحيث تت�سمن املهارات االأ�سا�سية يف االإر�ساد: مهارات 

طرح االأ�سئلة واال�ستجابة.

ثالثا: جمع البيانات وحتليلها
يج���ب �لتاأكيد على �ش���رورة تطبيق جمع �لبيانات على جمي���ع �لن�شاء �ملتوجهات لتلقي خدم���ات �جتماعية. ولك�شر حاجز 
�حل�شا�شي���ة من مو�ش���وع �لعنف. ميكن للمر�شد/ة يف هذه �ملرحلة �ال�شتف�شار من �ملنتفع���ة عن و�شعها، وعن و�شع �أبنائها 

)�إذ� كان لديها �أبناء( من خلل:
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�الأ�شئلة �ملفيدة �لتي ميكن طرحها على �ملنتفعة:
هل �أنت خائفة من �أحد؟

هل ت�شعرين باالأمان يف بيتك؟ �أو مع زوجك؟
هل قام �أحد �ملقربني ب�شربك �أو ركلك، �أو ��شتخدم قوته �شدك؟

هل قام �أحد �ملقربني لك بتهديدك؟ 
هل يقوم �أحد باإهانتك و�إحر�جك ب�شكل م�شتمر؟ 

هل �أجربك �أحد على �إقامة علقة جن�شية معه؟

ويج��ب اأي�س��ًا يف ه��ذه املرحلة اال�ستف�س��ار عن و�سع اأبنائه��ا - اإذا كان لديه��ا اأبناء - من خ��الل االأ�سئلة 
التالية:

هل حاول �أبناوؤك حمايتك من �لعنف؟هل ت�شعرين بالقلق على �أوالدك؟

ه���ل �أُ�شي���ب �الأطفال م���ن ِقَب���ِل �ملُعت���دي �أثن���اَء حُماولِتِهم كيف ُيوؤّثر �لُعْنُف عليهم؟
حمايتك منه؟

د �ملُعتدي باإيذ�ء �أطفالك؟  هل يخاف �أطفالك من تركك وحيدًة يف �لبيت؟هل هدَّ
هل قام �ملُعتدي باإيذ�ِئِك �أمام �أطفالك؟

. وهنا ياأتي  معظ���م �لن�شاء ير�شخ���ن للو�شع �لقائم �لعنيف للحفاظ عل���ى »�الأُ�شرة«، �إميانًا منهنَّ باأنه �الأف�ش���ل الأطفالهنَّ
دور �ملر�ش���د/ة يف �ش���رح �الآثار �خَلِطَرة للعنف على �الأُ�شرة، وتقدمي �لدعم �الجتماعي و�لنف�شي لهم، وعند �ل�شكِّ بتعّر�ض 
�الأطف���ال للإ�ش���اءة، و�أنَّ هنالك خطرً� على حياتهن. وهنا يتم �لتاأكيد عل���ى �ن قر�رها كان �شائبًا بالتوجه �إلينا وطماأنتها 

بهدف حمايتها وحماية �أطفالها. 

رابعا: مرحلة التَّقييم
هي مرحلة  يتمُّ من خللها فح�ض عو�مل �الأمان و�خلطورة �حلالية عند �ملنتفعة و�أفر�د �أُ�شرتها من خلل ��شتمارة تقييم 
م�شت���وى �خلط���ورة )منوذج رقم 2( وجم���ع �ملعلومات )منوذج رق���م 1( وُم�شاعدتها التخاذ �خلي���ار�ت �الأن�شب من خلل 
مر�ع���اة �حتياجاتها، �الجتماعية، �لنف�شية، �ل�شحية و�لقانونية �آخذين بع���ني �الهتمام موؤ�شر�ت �لعنف لل�شحية ل�شمان 

حماية �ملنتفعة و�ملر�شد/ة معًا.

اإجراءات التقييم: 
�لتاأكد من �أّن �ملُنتفعة ت�شعر باالأمان للتحدث عن �لعنف بحرية ودون خوف. 

�لتاأكد بان جميع �حتياجاتها �ل�شحية و�لنف�شية و�الجتماعية �ملُلحة قد مّت فح�شها مبا يف ذلك حماية �الأطفال.
 �لتاأكد من �أّن �ملُنتفعة قد فهمت دور �ملر�شد/ة ومرتاحة يف �لتعامل معه/�.
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نتائج التقييم:
بعد �إجر�ء �لتقييم، قد تبني �حد خيارين:

• يوجد عنف يهدد حياة �ملر�أة �ملنتفعة. 	

• يوجد عنف ي�شكل خطر غري مبا�شر.	

ل خام�سا: مرحلة التََّدخُّ
ُل على �حد �مل�شتويني: بناءً� على �لّتقييم، يتمُّ �لّتدخُّ

امل�ستوى االأول: وجود عنف يهدد حياتها: 
يجب �ّتخاذ خطو�ت عملية طارئة و�شريعة كما هو ُمَبنّي يف �جلدول �لتايل:

االإجراءات الالحقة االإجراءات العملية احلالة
• �لعمل على حتديد �مل�شكلة.	
• حتديد �حتياجات �ملنتفعة.	
• عقد موؤمتر حالة مب�شاركة 	

�ل�شرطة، ومر�شدة �ل�شوؤون، 
و�جلهة �ملُحّولة، و�ملوؤ�ش�شات 

�ل�شريكة �لتي �شت�شاعد �ملنتفعة 
يف م�شار �لّنجاة مثل: �لبيت 

�الآمن. وتكون �جلهة �لتي 
تتو�جد فيها �ملنتفعة م�شوؤولة عن 

متابعة عقد موؤمتر �حلالة.

�لتحويل �إىل �ل�شوؤون �الجتماعية 
و�لتن�شيق مع وحدة حماية �الأ�شرة 

وبناء على تقديرهما وتقييمهما 
للحالة يتم �تخاذ �الإجر�ء�ت �للزمة

هروب من املنزل نتيجة عنف

حماية �الأطفال ح�شب بروتوكوالت 
�حلماية �لوطنية للطفل �ملعنف.

�إبلغ مر�شد/ة حماية �لطفولة يف 
وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية.

اخلطورة على االأطفال 
املوجودين مع املنتفعة

تقرير نف�شي �شامل، ُيحّدد �آليات 
�لتدخل لدعم �ملنتفعة ومتكينها نف�شّيًا 

و�جتماعّيًا.
�الإجر�ء �للحق هو �لتحويل للتقييم 

�لنف�شي و�الجتماعي 

يوجد �إجر�ء�ت وخطو�ت ت�شبق 
�لتحويل للتقييم �لنف�شي حيث يوجد 

تدخل طارئ مثل �إبلغ �ل�شرطة وعمل 
زيارة طارئة �أو �لبحث عن �أطر�ف 

د�عمني ... �لخ وجمع معلومات معمقة 
�كرث حول طبيعة �مل�شكلة و�أ�شباب 

�لعنف �ملوؤدي للنتحار ..

حماوالت انتحار اأو تهديد 
باالنتحار اأو اإيذاء الذات.
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• �لعمل على حتديد �مل�شكلة.	
• حتديد �حتياجات �ملنتفعة.	
• عقد موؤمتر حالة مب�شاركة 	

�ل�شرطة، ومر�شدة �ل�شوؤون، 
و�جلهة �ملُحّولة، و�ملوؤ�ش�شات 

�ل�شريكة �لتي �شت�شاعد �ملنتفعة 
يف م�شار �لّنجاة مثل: �لبيت 

�الآمن.
• وتكون �جلهة �لتي تتو�جد فيها 	

�ملنتفعة م�شوؤولة عن متابعة عقد 
موؤمتر �حلالة.

�لتحويل �إىل مركز �حلماية بالتن�شيق 
مع مر�شدة �ملر�أة يف �ل�شوؤون 

�الجتماعية
وعمل �إجر�ء�ت �لتدخل �للزمة 

على �مل�شتوى �الجتماعي، �لنف�شي، 
�ل�شحي و�لقانوين

حمل خارج اإطار الزواج

• �لعمل على حتديد �مل�شكلة.	
• حتديد �حتياجات �ملنتفعة.	
• عقد موؤمتر حالة مب�شاركة 	

�ل�شرطة، ومر�شدة �ل�شوؤون، 
و�جلهة �ملُحّولة، و�ملوؤ�ش�شات 

�ل�شريكة �لتي �شت�شاعد �ملنتفعة 
يف م�شار �لّنجاة مثل: �لبيت 

�الآمن.
• وتكون �جلهة �لتي تتو�جد فيها 	

�ملنتفعة م�شوؤولة عن متابعة عقد 
موؤمتر �حلالة.

•  من �ملهم �أن تكون �ملنتفعة 	
�شريكة يف �تخاذ �لقر�ر 
و�الأولويات �مللئمة لها.

�لتقييم لو�شع �ملنتفعة من وجهة 
نظرها و�الأخذ بعني �العتبار �أنها 

�الخرب يف تقييم و�شعها وحميطها 
�لعائلي ولها �حلق يف تقرير �مل�شري 
و�إيجاد �لبد�ئل �مللئمة لها �لتحويل 

�إىل مركز �حلماية بالتن�شيق مع 
مر�شدة �ملر�أة يف �ل�شوؤون �الجتماعية

وعمل �إجر�ء�ت �لتدخل �للزمة 
على �مل�شتوى �الجتماعي، �لنف�شي، 

�ل�شحي و�لقانوين

عالقة خارج اإطار الزواج

عندما تت�ساعد حدة قلق املر�سد/ة على حياة املنتفعة، يجب اإبالغ وحدة حماية االأُ�سرة يف ال�سرطة 
ودون احلاج��ة اإىل موافق��ة املنتفعة التخاذ اإجراءات احلماية للمنتفع��ة واأُ�سرتها مع اإبالغ املنتفعة 

بهذا القرار.
بعد االنتهاء من عملية التقييم، على مركز احلماية الطلب من جميع ال�سركاء الذين �ساهموا يف التعامل 
م��ع املنتفع��ة، والطلب من املنتفع��ة نف�سها، ومن املوؤ�س�سات التي �سيتم التحوي��ل اإليها مبا فيها البيت االآمن 

املنوي حتويل احلالة اإليه اأن ي�ساركوا يف موؤمتر احلالة.
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موؤمتر احلالة:
عملي���ة �إجر�ئي���ة تهدف �إىل �لتكامل يف تقدمي �خلدمات �ملنا�شبة، من ِقَبِل �ملُوؤ�ّش�شات ب�شورة �شمولية وُمرّكزة ملُ�شاعدة 
�ملُنتفع���ة يف حتقي���ق م�شار �لّنجاة. تتمُّ فيِه ُمناق�شة �الأُمور �لتالي���ة: ومن �ملهم �ن يوؤخذ بعني �العتبار �نه �أحيانا وح�شب 
خ�شو�شي���ة كل حال���ة، يت���م �إ�شر�ك �ملنتفعة مبوؤمتر �حلال���ة الأنها �الأكرث قدرة على  �لتعبري ع���ن نف�شها وم�شكلتها وعن 

روؤيتها للحلول �ملقرتحة، ولها �حلق يف �تخاذ �لقر�ر وتقرير م�شريها وعلى �ل�شركاء �حرت�م قر�رها.

• نتائج �مل�شح و�لفح�ض �الأويّل للُعنف.	

• �لتقييم.	

• خطة �لتدخل.	

• دور كل �شريك وم�شوؤولياته.	

• �آليات �لتن�شيق و�لتعاون.	

• �آليات �الإنهاء.	

• �لتقييم و�ملتابعة.	

• تبادل �لتقارير �لر�شمية و�ملعلومات حول �ملنتفعة.	

بن���اء عل���ى حاالت �لعن���ف �ل�شابقة، يف مرحلة �ال�شت�ش���ار�ت بني �ل�ش���ركاء و�ملوؤ�ش�شات لتبادل �ملعلوم���ات و�خلرب�ت، يلزم 
بانعقاد موؤمتر حالة ويكون �شمن مر�حل تدخل خمتلفة، حيث ميكن �ن يكون هناك �كرث من موؤمتر حالة ملتابعة �ملنتفعة، 
وكل ق�شي���ة له���ا خ�شو�شيتها به���دف �لتو�فق على قر�ر حتويل �ملنتفعة و�إيجاد بد�ئل من ع���دة �شركاء للو�شول مع �ملنتفعة 

حلالة من �حلد من �لعنف �ملوجه �شدها وتقدمي �لدعم و�مل�شاندة �ملجتمعية من قبل �ل�شركاء. ومن موؤمتر�ت �حلالة:

• موؤمتر حالة د�خل �ملوؤ�ش�شة بالت�شاور و�لتن�شيق مع �لدو�ئر �لد�خلية، �الجتماعية، �ل�شحية، �لنف�شية و�لقانونية	

• موؤمتر حالة مع �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة �الجتماعية، �ل�شحية، �لنف�شية، �ل�شرطية و�لقانونية.	

• موؤمتر حالة مع �الأ�شرة و�ملجتمع �ملحلي. 	

امل�ستوى الثاين: وجود عنف ي�سكل خطر غري مبا�سر على احلياة
يف هذه �ملرحلة يتم عر�ض �خليار�ت و�لبد�ئل �لتالية:

اأوال: �إذ� �ختارت �ملنتفعة �لعودة �إىل �ملنزل، فيجب على �ملر�شد/ة:
فح�ض م�شادر �لدعم و�لتاأكيد عليها من خلل عناوين و�أرقام هو�تف و��شحة.. 1

م�شاعدة �ملنتفعة للتخطيط خلطة �لنجاة من خلل مناق�شة �ملنتفعة باالأُمور �لتالية، و�لتي تعد من �ملكونات �الأ�شا�شية . 2
للخطة:

• مكان �شكن �آمن، مع �أحد �أفر�د �الأُ�شرة، �أو �الأ�شدقاء �ملُقربني، �أو �أي مكان �آخر �آمن من وجهة نظر �ملنتفعة.	

• تقدمي خدمات �الإر�شاد و�لتفريغ �لنف�شي.	
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• و�شع خطة تدخل ومنها �لعمل مع �الأ�شرة و�لزيار�ت �ملنزلية للأ�شرة وتقدمي �لدعم للأ�شرة.	

• �لتحويل �إىل �ل�شرطة.	

• مر�فقة �ملنتفعة على �إجر�ء �لفحو�شات �لطبية. 	

• تزويد �ملنتفعة مبعلومات مكتوبة حول �ملوؤ�ش�شات، و�خلدمات �ملختلفة.	

يف حال���ة �نتق���ال �لعنف �إىل مرحلة تهديد على �حلياة، طلب �مل�شاعدة وب�شكل مبا�شر ) �لعودة �ىل �إجر�ء�ت �لتدخل . 3
عند وجود عنف يهدد حياتها(.

يجب احل�سول على موافقة املنتفعة اخلطية بخ�سو�ش خطة التدخل والتحويل

خطة احلماية والّنجاة ال�ّسخ�سّية
�إذ� ق���ّررت �مل���ر�أة �ملُعّنفة �لعودة �إىل �ملنزل و�ملُعتدي، فعلى ُمقّدم �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�شتط���ع �إج���ر�ء مكاملة تلفونية، فهل ت�شتطيع �التفاق مع جري�نه���ا على علمة مل�شاعدتها يف حال حدوث 	
�لعنف؟

• من �أقرب �لنا�ض �إليها يف �ملنطقة ميكنها �أن تهرب �أو تلجاأ �إليهم: )جري�ن، و�أقارب، و�أهلها، و�شخ�شية معروفة 	
�عتبارية، ومركز خدمات للن�شاء، ومقر لل�شرطة....(

• �إذ� ��شتطاع���ت �أن تق���وم باإخف���اء جمي���ع �ملو�د �حلادة �لت���ي ميكن ��شتخد�مها م���ن قبل �ملعت���دي �أو �لتي ُيهّدد 	
با�شتخد�مها.

• ت�شجي���ع �مل���ر�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 باأرقام �لهو�تف �ل�شرورية: )�ل�شرط���ة، وموؤ�ش�شات �حلماية و�خلدمات، و�خلط �مل�شاعد، و�أقرب 	
م�شت�شفى �أو عيادة،، و�أ�شدقاء و�أقارب د�عمني...

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

• بع�ض �مللب�ض لها والأطفالها.	
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• �الأدوية �لتي ت�شتخدمها.	

• �إذ� �شعرت باأن �ملُعتدي �شيمار�ض عنفًا �أن تتجه �إىل �أقرب مكان ي�شتطيع �جلري�ن �أن يروها من خلله، �أو تكون 	
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 

للمعتدي ��شتخد�مها. 

ثاني��ا: �إذ� �أب���دت �ملنتفع���ة قبولها باالنتق���ال �إىل مركز �حلماية، يت���م �لتن�شيق مع مر�شدة �مل���ر�أة يف �ل�شوؤون �الجتماعية 
لتحويلها �إىل مركز �حلماية.

�ساد�سا: مرحلة التَّوثيق
َح �ملُنتفعة عن �لعنف، م���ن �ل�شروري توثيق �ملعلومات، من خلل منوذج فح�ض وتقييم �لعنف �الأُ�شرّي �لذي  بع���د �أن ُتْف�شِ
ميك���ن �عتب���اره »�مللف �لرئي�شي “ in-take file.حي���ث �ن توثيق �ملعلومات وكتابتها بدق���ة ومو�شوعية من حيث �لكلمات 
و�جلم���ل �لتي تتح���دث بها �ملنتفعة كيف ح�شرت وت�شرفت ل���ه �أهمية كبرية خا�شة يف حالة �مل�شائل���ة �لقانونية و�ملحاكم، 
ويت���م �إج���ر�ء �لتوثيق يف مكان �من، وت�شاهم عملي���ة �لتقييم يف حتديد خطة علج للمنتفعة. ي�شم���ل �مللف �لقائمة �لتالية 

.“checklist”

�إجر�ء �لتوثيق يف مكان �آمن.
توثيق كلمات �ملنتفعة وعبار�تها و�قتبا�شها كما هي، وتوثيق �ملكاملات �لهاتفية.

 يف حال���ة حتويلها من �لقطاع �ل�شح���ي، من �ل�شروري �حل�شول على ملف طبي كامل ي�شمل �لفحو�شات �لطبية، و�شور 
�أ�شّعة، وتقارير طبية، وفحو�شات �أُخرى ذ�ت علقة. 

توثيق �ختيار �ملنتفعة لتقدمي �أو عدم تقدمي �شكوى لوحدة حماية �الأُ�شرة يف �ل�شرطة. 
توثيق خيار�ت خطة �لتدخل. 

توثيق خيار�ت �لتحويل.
�ملتابعة،وجل�شات �الإر�شاد وتقارير �لتقييم �ملختلفة.

حفظ �مللف يف مكان �آمن.
�لتوثيق يتم بقلم حرب.

يجب توقيع �ملر�شد/ة و�ملنتفعة حول �ملعلومات �لتي وردت/ذكرت من �ملنتفعة.

يجب اأن تتميز عملية التوثيق بالو�سوح، والدقة، واملو�سوعية
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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:

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

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

�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 
�لربوتوك���والت. وم���دى �لفعالّي���ة و�لّتاأثري �ل���ذي �أحدثته هذه �لربوتوكوالت عل���ى م�شتوى �ملوؤ�ش�ش���ات، وكذلك على م�شتوى 
�لتاأث���ري و�لتغي���ري يف حياة �لّن�شاء �ملُنتفعات من �خلدمات �لقطاعية �ملختلف���ة )�لتي طبقت �لربوتوكوالت(. وتعتمد عملية 
 Processes لتقيي���م على �ملوؤ�شر�ت �لتي يتم جم���ع �لبيانات بناًء عليها. فالتقييم �ملرحلي ي�شعى لتقييم طرق �لتطبيق�
م���ن حيث �مللءمة و�لفعالية و�لكفاءة و�جل���ودة و�لتغطية �لكافية، ونتائج �لتقييم ت�شمح باإج���ر�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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 موؤ�سرات الرقابة والتقييم لتدخل القطاع االجتماعي من العنف �سد الن�ساء املعنفات

ال نعم ال�سوؤال الرقم
هل توجد يف �ملوؤ�ش�شة بروتوكوالت للتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات مكتوبة ومعروفة لدى طاقم 

�خلدمات؟ �إذ� كان �جلو�ب بنعم، 
فهل ت�شمل ما يلي؟

-1

هل يوجد تعريف للعنف؟ 
هل توجد �شيا�شة تدريب حول �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات، على خُمتلف �مل�شتويات؟ 

�إذ�  كان �جلو�ب )نعم( فمن هي �لفئة �لتي يتم تدريبها؟
فات؟ )و�شف وظيفي  هل يوجد حتديد الأدو�ر ُمقّدمي �خلدمات للتعامل مع �لن�شاء �ملُعنَّ

و��شح(.
هل يتم فح�ض �لتق�شي للعنف �لذي تتعر�ض له �لن�شاء؟ 

هل توجد 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 فريق مهني للتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات و�لت�شاور يف �آليات �لتدخل؟. 
هل يجتمع �لفريق ويقدم تقاريره الإد�رة �ملوؤ�ش�شة؟.

هل يوجد �إ�شر�ف يف �ملوؤ�ش�شة؟.
هل توجد �إجر�ء�ت حلماية �لن�شاء �ملعنفات يف �ملوؤ�ش�شة، �إذ� كان �جلو�ب )نعم( فهل ت�شمل:  -2

�إجر�ء�ت مكتوبة يف �ملوؤ�ش�شة ل�شمان حماية �ملر�أة و�لتعامل مع �ملعتدي؟.
�شرية معلومات �ملري�شة، وعنو�نها ورقم هاتفها، بحيث ي�شمن عدم ت�شربه �إىل غري حمله. 

�إجر�ء�ت ��شتقبال �ملر�أة �ملَُعّنفة 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 �ملُر�فقني معها. 

�إجر�ء�ت ل�شمان �أمنها وحمايتها يف �أثناء عملية تنفيذ م�شار �لنجاة. 
�إجر�ء�ت مكتوبة الإعلم وحد�ت حماية �الأُ�شرة: )متى وكيف ومن؟(.

�شمان عدم ترك �ملر�أة �ملعنفة وحدها طو�ل �لوقت من خلل وجود مر�فقة.
د �ملر�أة �ملعنفة بعناوين للجوء �إليها يف حال �خلروج من �ملوؤ�ش�شات �الجتماعية.  هل ُتَزوَّ

)خط م�شاعد، ورقم �ل�شرطة ووحد�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 �ملهني؟. -3
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هل يتم تقييم �ملر�أة �ملعنفة نف�شيًا يف د�خل �ملوؤ�ش�شة؟ �إذ� كان �جلو�ب )نعم(  -4
فما هي �خلدمات �ملوجودة �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 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 �لقطاعات �الأُخرى؟ �إذ� كان �جلو�ب )نعم( فهل 
ي�شمل:

-6

تعليمات و�إجر�ء�ت �لتعاون بني مر�فق �خلدمات �الجتماعية يف �ملوؤ�ش�شة نف�شها؟
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 تقدم 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(
��شتمارة جمع �ملعلومات - �لقطاع �الجتماعي 

معلومات عن املراأة املنتفعة
تاريخ �مليلد�ال�شم �لرباعي

�حلالة �الجتماعيةرقم �لهوية
رقم �لهاتف/ �جلو�ل مكان �ل�شكن:

�لو�شع �القت�شادي للأُ�شرة�لتح�شيل �لعلمي
مدة �ملقابلة:تاريخ �ملقابلة:

��شم �ملر�شد/ة
االأُ�سرة )نبداأ بالزوج اأو االأب ح�سب احلالة االجتماعية(.

تعر�ض للعنف�لعملتاريخ �مليلد�ال�شم

 

1. تاريخ العنف
عدد �العتد�ء�ت 

تاريخ �العتد�ء:مكان �العتد�ء:
�ملعتدي:كيف ح�شل �العتد�ء؟

علقة �ملعتدي باملنتفعة
2. طبيعة االعتداء

�قت�شاديجن�شينف�شيج�شدي
منع �مل�شروفحتر�ضتهديد�شرب

�لتحكم بالقر�ر�ت �ملتعلقة �غت�شاب�شر�خركل
بالنقود.

�لتحكم باأملك �لزوجة، �أو �الإكر�ه على مُمار�شة �جلن�ض.�شتم وتعنيفدفع
مري�ثها.
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منع من خنق
زيارة �الأهل 

و�الأ�شدقاء

منعها من �لعمل.�شفاح قربى

حرق
�أدو�ت حادة /�شلح

�آخر، حدد�آخر، حدد�آخر، حدد�آخر، حدد
و�سف االعتداء من قبل املنتفعة )ا�ستخدام كلماتها قدر االإمكان، ومرات تكرار احلدث، و�سدة احلدث(.
..........................................................................................................................................................................

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

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

3. حالة املنتفعة النف�سية
..........................................................................................................................................................................

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

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

4. معلومات طبية
1. حولت �ملنتفعة بعد 
��شتكمال �لفحو�شات 

�لطبية. 

2. �مللف �لطبي و�لتقارير 
بحوزة �ملنتفعة.

3. و�فقت على �إجر�ء �لفحو�شات. 

4. مل تو�فق على �إجر�ء �لفحو�شات، حدد/ي ........................................................................................................

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

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

5. وحدة حماية االأُ�سرة يف ال�سرطة.
هل قدمت �ملنتفعة �شكوى 

لدى �ل�شرطة؟
ال نعم

�إذ� كان �جلو�ب )نعم(، فما هو حمتوى �ل�شكوى ...................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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6. اإجراءات قانونية اأُخرى.
هل للمنتفعة ق�شايا يف 

�ملحكمة
ال نعم

�إذ� كان �جلو�ب )نعم(، 
فما هو نوع �لق�شية؟

�خرى، ح�شانة �طفال طلق نفقة
حدد/ي......................

7. التحويل
�إذ� نعم، فاإىل �أين ُحّولت؟نعمال هل مت حتويل �ملنتفعة؟ 

�خليار �الأول: 
�خليار �لثاين:
�خليار �لثالث:

�إذ� �جلو�ب )ال(، فما هي 
خطة �لتدخل

8. املتابعة والتقييم
..........................................................................................................................................................................

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

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

ر�أي �ملر�شد/ة
..........................................................................................................................................................................

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

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

�لتوقيع:��شم �ملر�شد/ة 
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منوذج رقم ّ)2(
��شتمارة حتديد م�شتوى �خلطورة و�لتهديد و�حتياجات �حلماية

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

�حلالة 
�الجتماعية:

رقم �لهاتف

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 �حلا�شر؟حدد11

/ي:........................................................................
هل توجد �أدو�ت حادة �أو �أ�شلحة يف �ملنزل؟حدد12

/ي:....................................
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 قانونية؟16
هل تريد �لعودة للمنزل؟17
هل �شتكون �آمنة �إذ� عادت �إىل �ملنزل؟18
هل تعرف ماذ� �شتفعل �إذ� تكرر �لعنف معها؟19

عدد االإجابات بنعم: .......................... 
اإذا كانت االأ�سئلة رقم 5 اأو 6 اأو 8 اأو 9 اأو 10 اأو 11 اأو 13 اإجابتها )نعم( فهي يف خطر حايّل ويف م�ستوى 

خطورة عالية اأي�سًا.
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منوذج رقم )3(
��شتمارة �لّتحويل �إىل موؤ�ش�شة

�لرقم �ملت�شل�شل: ..........................
معلومات عن املراأة املحولة

تاريخ �مليلد�ال�شم �لرباعي
�حلالة �الجتماعيةرقم �لهوية

رقم �لهاتفمكان �ل�شكن:
جهة التحويل

رقم �لهاتف��شم �ملوؤ�ش�شة 
�لوظيفة�ل�شخ�ض �ملُحول 

....................................................................................................................................�شبب �لتحويل

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

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

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

�خلدمات و�الإجر�ء�ت 
�لتي مّتت من قبل 

�ملوؤ�ش�شة �ملحولة

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

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

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

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

�إفادة �ل�شرطة ��شتمارة م�شتوى �خلطورة تقرير طبي�لوثائق �ملرفقة 
تقرير �الأخ�شائي 

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

هل يوجد مر�فقون من 
�الأطفال؟ 

ذكور،  

كم �أعمارهم؟نعم                             ما عددهم؟ ال

�إناث
�شاعة �لتحويل:تاريخ �لتحويل

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

�ليوم و�لتاريخ�لتوقيع:


