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شكر وتقدير
كر و�لّتقديِر للأفر�ِد و�ملُوؤ�ّش�شات �لذين  يتق���دم كلٌّ من مركز �ملر�أة للإر�شاد �لقانويّن و�الجتماعّي، وموؤ�ّش�شة ُج���ذور، بال�شُّ
�شاهم���و� يف �إجناز »نظام �لربوتوك���والت �لوطنّي لتحويل �لّن�شاء �ملُعّنفات �إىل �خلدمات« �ش���و�ًء �أكانو� من �أع�شاء �للجان 

�لّتوجيهّية و�لّتن�شيقّية و�لفنّية للم�شروع، �أم من �ملُ�شاركني يف �الجتماعات وور�شات �لعمل، و�ملجموعات �لُبوؤْرّية.

���اِن بال�شكر، ُم�شت�شاَرْي �مل�شروع: �الأُ�شتاذة �ش���ذى عودة، و�لّدكتور حممود بي�شون، �للذين عمل مع طاقم �مل�شروع،  ويُخ�شّ
و�ّللج���ان �لفنّية على �إجر�ء �الأبحاث، و�شياغة �لّنظام ومر�جعة حمتوياته، وعقد �الجتماعات وور�شات �لعمل مع �جلهات 

�ملختلفة، حّتى حّققنا �إجناز �أّول نظام بروتوكوالت وطني لتحويل �لّن�شاء �ملُعّنفات �إىل �خلدمات يف فل�شطني.

كما تتوّجه �ملوؤ�ّش�شتان بال�شكر �إىل �ملوؤ�ّش�شات �لتي كان مل�شاهمتها �لفاعلة طو�َل ُمّدة �مل�شروع �أثٌر يف خلق تو�فٍق وطنيٍّ على 
�الإج���ر�ء�ت و�لنُّظ���م، �لّتي يجب �أن تّتبعه���ا �ملُوؤ�ّش�شات يف �لّتعامل مع �لّن�شاء �ملُعّنف���ات يف فل�شطني، وهي �ملوؤ�ش�شات �لتايل 

ِذْكُرها:

وؤون �الجتماعّية. حة.وز�رة �ُشوؤون �ملر�أة.وز�رة �ل�شُّ وز�رة �ل�شّ
وز�رة �لعدل.وز�رة �لّتبية و�لّتعليم.جهاز �ل�ّشرطة.

ندوق �لّنفقة.حُمافظة نابل�ض.حُمافظة ر�م �هلل و�لبرية. �شُ
رعّي.�جلهاز �ملركزّي للإح�شاء. �لّنيابة �لعاّمة.�الإد�رة �لعاّمة للّطبِّ �ل�شَّ

طاقم �شوؤون �ملر�أة.وكالة �لغوث �لّدولّية.جمعّية �لهلل �الأحمر �لفل�شطينّي.
�الإغاثة �لطبّية.�حّتاد جلان �لّرعاّية �الأولّية �ل�شحّية.�الحّتاد �لعاّم للمر�أة �لفل�شطينّية.

جمعّية �ملر�أة �لعاملة.مركز �شو�.�حّتاد جلان �لعمل �ل�شحّي.
مركز حمور.جمعّية تنظيم وحماية �الأُ�شرة.جلنة �ملر�أة �لفل�شطينّية.

جمعية ن�شاء من �أجل �حلياة.معهد �حُلقوق- جامعة بريزيتُموؤ�ّش�شة ِمفتاح.
جمعّية �لّنجدة �الجتماعّية لتنمية مركز �ملر�أة للأبحاث و�لّتوثيق.

�ملر�أة �لفل�شطينّية.
دو�ئر �الإ�شلح �الأُ�شرّي- ديو�ن 

قا�شي �لُق�شاة.
مركز �ملر�أة للإر�شاد �لقانويّن 

و�الجتماعّي.
حّي و�الجتماعّي. ُجذور للإمناء �ل�شّ
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وال يفوتن���ا هن���ا �لتقدم بال�شكر �جلزيل للجان �مل�شروع �لفنية و�لت���ي �شاهمت م�شاهمة فاعلة يف �إخر�جه �إىل �لنور ب�شكلها 
�حلايل، ونخ�ض بال�شكر �أع�شاء �للجان �لفنية �لتي قامت بتعديل �لنظام عقب فتة �لتجربة، وهم بالتتيب �الأبجدي:

ختام �أبو �رجيلة �لهام �شامي �أمل �حلاج��شرف �أبو حية �إ�شماعيل حماد�حمد �أبو زيد
رنا �زمقنا رحاب �شندوقة ر�نية �شلح �لدين ر�نية �ل�شنجلوي د�رين �ل�شو� ختام زهر�ن 
فيا�ض �جلريري فدوى فرحات فاتنة ثابت عزيزة حمد�ن �شهري �أبو طاقة �شمر �لوزين 

جنمة �شمحان نا�شر �أبو مطر مونيكا �شجاعية منال �جلعبة مارينا ز�يد ملي�ض �ل�شيفي 
وفاء �الأعرج هنادي �حميد�ت نور عبد �هلل نهى عو�ض ن�شرين عو�طلة ند�ء عامر 
عاكف عبد �للطيف �بر�هيمعبلة �أبو �لربمي�شون رم�شانوفاء معمر
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كلمة مركز المرأة لإلرشاد القانونّي واالجتماعّي 
وُمؤّسسة ُجذور لإلنماء الّصحّي واالجتماعّي

غم  ًة حقوق �ملر�أة.  وعلى �لرُّ دَّ �ملر�أِة ظاهرًة عامليًة، وُيّثُل �نتهاكًا خطريً� حلقوق �الإن�ش���اِن �الأ�شا�شّية خا�شّ ُيَع���دُّ �لُعْن���ُف �شِ
دَّ �ملر�أة يف فل�شطني، �إال �أّن �لّدالئل ُت�شري �إىل �رتفاع عدد حاالت �لُعنف �شدَّ  من نق�ض �لبيانات �ل�شمولية النت�شار �لعنف �شِ
�مل���ر�أة، ال �شّيما يف ظلِّ وجود ع���دٍد من �لعو�مل �لتي ُتوؤّثر �شلبًا على �لّن�شاء �لفل�شطينّيات؛ �بتد�ًء من �الحتلل �الإ�شر�ئيلي 
�جلاث���م على فل�شطني، ومرورً� بتدهور �الأو�شاع �الأمنّي���ة و�القت�شادّية، و�لعاد�ت و�لّتقاليد و�لّثقافة �ملُجتمعّية، و�شواًل �إىل 
ة بحمايِة �لّن�شاء م���ن �لُعنف �لقائم على �لّنوع �الجتماعّي، �نتهاًء بغياب  �لو�ش���ع �لقانويّن �لذي تغيُب فيه �لقو�ننُي �خلا�شّ

�شاء. نظام ر�شمي للّتحويل، ونق�ض �ملوؤ�ش�شات �خلدمّية ل�شالِح �لنِّ

وقد �نبثقت فكرة �لعمل من �أن�شطة �لرب�مج �ل�شابقة ملركز �ملر�أة للإر�شاد �لقانويّن و�الجتماعّي، وموؤ�ّش�شة ُجذور للإمناء 
�ل�شحّي و�الجتماعي؛ حيث عملت �ملوؤ�ش�شتان على تنفيذ عدة بر�مج �أكدت وب�شكل م�شتمر على �حلاجة لوجود نظام �شامل 
للتحويل �إىل �خلدمات �لقانونية و�ل�شحية و�الجتماعية على �مل�شتوى �لوطني، �بتد�ء من برنامج �ل�شحة �الإجنابية، �لذي 
يت�شم���ن �لتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية وو�شع �خلطوط �ملر�شدة لتحوي���ل �لن�شاء �شحايا �لعنف �إىل �خلدمات �ل�شحية 
و�الجتماعي���ة، �إىل دلي���ل �ل�شحة �الإجنابية �لذي يتن���اول �الإر�شاد �لنف�شي و�لقانوين يف �ل�شح���ة �الإجنابية، ويغطي عددً� 
م���ن �ملج���االت �ل�شعبة يف �ل�شحة و�حلقوق �الإجنابي���ة، مبا يف ذلك �الغت�شاب و�شفاح �لقرب���ى و�لعنف �الأ�شري و�الإيذ�ء 
�لنف�ش���ي، ويقدم �إر�ش���اد�ت و�إطارً� قانوني���ًا ملقدمي �خلدمات يف �لتعامل م���ع �لن�شاء وعائلته���ن، �إىل خدمات �مل�شاعدة 

و�الإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي للن�شاء �ملعنفات وحملة منا�شرة قانون حماية �الأ�شرة من �لعنف.

و�إدر�كًا م���ن مرك���ز �ملر�أة للإر�شاد �لقانويّن و�الجتماع���ّي، وموؤ�ّش�شة ُجذور للإمناء �ل�شح���ّي و�الجتماعي، لتنامي م�شكلة 
دَّ �ملر�أة يف �ل�ّشياق �الجتماعّي- �ل�ّشيا�شي �لّر�هن، ت�شاُفرت جهود �ملوؤ�ّش�شتني، للت�شبيك مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومّية  �لعنِف �شِ
حّية و�لقانونّية ملُعاجلة ه���ذه �لق�شّية، من خلل �ل�شعي الإيجاد  وغ���ري �حلكومي���ة �لفاعلة، يف �لقطاعات �الجتماعّية و�ل�شّ

ال. نظام حتويل وطنيِّ ي�شتمل على �الإجر�ء�ت و�الأنظمة لتحويل حاالت �لُعنف، وُمتابعِتها ب�شكٍل َفعَّ

الة ُمتعّددة �لقطاعات،  وبناء عليه فقد متَّ تطوير هذه �الإجر�ء�ت و�الأنظمة لتكون �إحدى �خلطو�ت �لرئي�شّية لبناء �شبكة فعَّ
ذ�ت �ِشَم���ٍة �ُشمولّي���ة لدعم �شحايا �لُعنف �لقائم على �لن���وع �الجتماعي. وبالتايل توفري �خلدم���ات �ل�شحية، �الجتماعية 
ف  و�لقانونية �لتي تدعم حاالت �لعنف و�إجر�ء�ت �لتحويل �للزم لها من خلل م�شاعدة ُمزّودي هذه �خلدمات على �لّتعرُّ
على حاالت �لعنف، وتوفري �لّدعم �ل�شّحي، و�لّنف�شي، و�لقانويّن، و�الجتماعّي �للزم لها وحتويلها �إىل �ملُوؤ�ّش�شات �الأُخرى 
�ملعني���ة �لت���ي تعمل به���ذ� �ملجال �إذ� ��شتوج���ب �الأمر ذلك. و�شي�شاحب ه���ذه �الإجر�ء�ت تدريب مل���زودي �خلدمات بحيث 

ي�شمن �لتدريب �إتباع �الإجر�ء�ت و�الأنظمة وتنفيذها طو�َل �لوقت ل�شمان �شلمة �ملر�أة. 

وبتوف���ري هذ� �لنظام -كوثيقة مرجعّية ملُزّودي �خلدم���ات �ل�شحّية و�الجتماعّية و�لقانونّية-  ناأمل �أن نرفع م�شتوى �لوعي 
دَّ �ملر�أة. مبو�شوع �لُعنف �شِ

ا�ستخداُم الّنظام
هذ� �لنظام حمط �هتمام جمموعة و��شعة من �ملهتمني بق�شايا �مل�شاو�ة �الجتماعية و�لعنف �ملبني على �لنوع �الجتماعي. 
مت���ت �شياغة هذ� �لنظ���ام ليكون وثيقة مرجعية ملُ���زّودي �خِلدمات �ل�شحي���ة و�الجتماعية و�لقانوني���ة للوقاية من �لعنف 
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وللتج���اوب مع �لّن�شاء �شحايا �لعن���ف �ملبني على �لنوع �الجتماعي. وقد يتم ��شتخد�مه كو�شيلة �إر�شادية لتطوير �خلدمات 
�ملقدم���ة للن�ش���اء �ملعنفات وكيفية �لتجاوب مع هذه �مل�شكلة، وكيفية �لعمل على �لوقاية منها. كما �أنه قد ُي�شَتخَدُم لتح�شري 

مو�ّد تدريبية مِلُزّودي �خِلدمات حول �لُعنف. 

ُمَتويات النِّظام
ت�شتم���ُل مقدم���ة هذ� �لنظام على تعريٍف للم�شطلح���ات و�ملفاهيم �ملتعلقة بالعنف و�حلماية من���ه، و�مليثاق �الأخلِقّي عند 
�لتعام���ل م���ع �شحاي���ا �لعنف يف جمي���ع جماالت �خلدمة. يتك���ون هذ� �لنظام من ث���لث بروتوكوالت كل و�ح���د منها يكون 
مرجعي���ة للتعام���ل و�لتجاوب مع �لعنف �ملبنى على �لنوع �الجتماعي ذ�ت �الأبعاد �الأ�شا�شية �لثلث وهي: بروتوكول �لّتعامل 
مع �لّن�شاء �ملُعّنفات يف �لقطاع �ل�شحّي، وبروتوكول �لّتعامل مع �لّن�شاء �ملُعّنفات يف �لقطاع �الإجتماعّي، وبروتوكول �لّتعامل 
َرِطّي )�الأمني(. كما ي�شتمل �لنظام على مناذج لتوثيق حاالت �لُعنِف، وحتويلها، وتقييم  مع �لّن�شاء �ملُعّنفات يف �لقطاع �ل�شُّ
ُخطورته���ا م�شاف���ا �إىل كل منه���ا �لنماذج �خلا�شة بكل قط���اع. ف�شًل عن دلي���ٍل للُموؤ�ّش�شات �لتي ُتق���ّدم �خلدمات للّن�شاء 

�ملُعّنفات.

وت�شهي���ل للإ�شتخ���د�م فقد مت دمج هذه �لربوتوكوالت كونه ال يكن ف�شل هذه �خلدم���ات �ملتعددة �لقطاعات عن بع�شها 
و�لتي تهدف �إىل حتقيق �حلماية، و�لّرعاية، و�لّتاأهيل للمر�أة �ملعنفة ب�شر�كة ومهنية تكاملية فّعالة. كما �أن م�شافا �إىل كل 

منها �مليثاق �الأخلقي و�لنماذج �خلا�شة بكل قطاع.

جتريُب الّنظام
حّية  مّت تري���ب �لّنظ���ام يف حُمافَظَت���ْي ر�م �هلل و�أريح���ا، يف �ملُوؤ�ّش�ش���ات �حلكومّي���ة وغ���رِي �حُلكومّية يف �لقطاع���اِت �ل�شّ
و�الجتماعّية و�الأمنية، ُمّدَة �ِشتَّة �أ�شهر �بتد�ًء من ني�شان 2011. ومت ْعَقُد ور�شات عمل تدريبية، ملقدمي �خلدمات �ل�شحية 
ومر�ك���ز �حلماي���ة �ل�شرطية و�الجتماعية، ومن ثم مت عق���د �جتماعات للجهات ذ�ت �لعلقة ح���ول كيفّية ��شتخد�ِم نظام 
�لّتحويل و�لربوتوكوالت، �أعقبها تنظيُم ور�شة عمل للجهات �لفاعلة �ملعنية لعر�ض نتائج �لفتة �لتجريبّية، و�أخذ �لّتو�شيات 

و�مللحوظات بخ�شو�ض �لّتعديلت �للزمة. 

ُمر�جعة �لّنظام

نا ُندرك �أنَّ تربة هذ� �لنظام �شت�شمح بتطويره. لذ� فاإّننا  غم من �جلهود �لت���ي ُبِذَلْت يف �إعد�د هذ� �لّنظام، فاإنَّ عل���ى �لرُّ
ُن�شّج���ع ُم�شتخدم���ي هذ� �لّنظام على فح�ض م���دى �شمولّيته، و�شهولة ��شتخد�مه، و�لفجو�ت �ملوج���ودة فيه، و�ُشُبل حت�شني 

�الإجر�ء�ت �لو�ردة فيه، لتزويدنا بامللحوظات، بهدف �لعمل على �إدخال �لّتعديلت �للزمة ودجمها.

ن�ستقبل م�ساركاتكم على العنوان االآتي:
جذور للإمناء �ل�شحي و�الجتماعيمركز �ملر�أة للإر�شاد �لقانويّن و�الجتماعّي

�لبرية- �شارع �لعرقانر�م �هلل- بطن �لهوى
info@wclac.orgInfo@juzoor.org

وميكن َتميُل هذا النظام عرب الروابط التالية:
  www.juzoor.org  www.wclac.org
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مصطلحات ومفاهيم1
املق�سود امل�سطلح/ املفهوم الرقم

 جمموعة �للو�ئح �لناظمة و�لقو�عد و�الإجر�ء�ت و�لربوتوكوالت �لتي تهدف
 �إىل حتقيق �حلماية، و�لّرعاية، و�لّتاأهيل للمر�أة �ملعنفة فوق �شن ثمانية ع�شر

 عامًا يف �لقطاعات �ل�شحية و�الجتماعية و�ل�شرطية، يعمل �ل�شركاء على
 �لتكامل يف بناء بر�مج تهدف �إىل توفري �خلدمات �الجتماعية و�ل�شحية

و�ل�شرطية و�لقانونية وتنفيذها ب�شر�كة ومهنية تكاملية فّعالة.

 م�سودة نظام الّتحويل
الوطني للن�ساء املُعنَّفات

1

 م�شودة نظام وطني منهجي حلماية �لطفل �ملُعّنف، ي�شمل قو�عد للحماية
 و�لرعاية و�لتاأهيل يتم �لعمل عليه من خلل �ل�شركاء من �لقطاعات �ملختلفة

 باإ�شر�ف وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية.

 م�سودة النظام الوطني
حلماية الطفل املُعّنف.

2

 �للجنة �ملُ�شّكلة بقر�ر جمل�ض �لوزر�ء، �مل�شئولة عن �إعد�د �خلطة
 �ال�شت�تيجية �لوطنية ملناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة و�لعمل على مر�قبة �آلية

تطبيقها.

 اللجنة الوطنية
ملناه�سة العنف.

3

  �للجنة �ملعنية باإعد�د م�شودة نظام �لتحويل �لوطني للّتدخل مع  �لّن�شاء
�ملعنفات وحتويلهن �إىل �خلدمات ح�شب �حتياجاتهن.

4 اللجنة التوجيهية

 هي �للجنة �لتي ت�شم مُمّثلني عن �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية و�الأهلية يف �لقطاعات
 �الجتماعية و�ل�شحية و�ل�شرطية وتهدف �إىل توفري منظور و��شع وجمع

 معلومات عن نظام �لتحويل.

5  اللجنة التن�سيقية

 �للجان �ملنبثقة عن �للجنة �لتن�شيقية للم�شاهمة يف تطوير م�شودة نظام
 �لتحويل �لوطني للن�شاء �ملعنفات وت�شم ذوي �الخت�شا�ض و�لعلقة.

6 اللجان الفنية

 ت�شمل جميع �ملر�حل �لُعمرية للأُنثى، ب�شرف �لنظر عن �ملكانة �الجتماعية،
و�لقانونية، و�لِعرق، و�لدين، و�لطبقة.

الن�ساء 7

 �أي من �لن�شاء �للو�تي يتعّر�ض �أو تعّر�شن للعنف باأ�شكاله كافة، �شو�ء من قبل
 �أحد �أفر�د �أُ�شرتها �أم من خارج �إطار �الأُ�شرة، وحتتاج �إىل �ملُ�شاندة و�لدعم

�الجتماعي.

ال�سحية/املُعَتدى عليها 8

 �ملر�أة �ملعنفة �لبالغة ثماين ع�شرة �شنة فاأكرث، �مل�شتفيدة من �أي نوع من
 �خلدمات على م�شتوى �حلماية و�لّرعاية و�لّتاأهيل يف �لقطاع �ل�شحّي �أو

َرطي، �أو فيها جميعًا.  �الجتماعّي �أو �ل�شُّ

9 املُنتفعة

 �أي من �لّن�شاء �للو�تي تعّر�شن للعنف، و��شتطعن متكني ذو�تهن، �أو تلقني
 �مل�شاندة و�لدعم للتمكني �لذ�تي، مّما �أّدى �إىل متكنهّن من �الندماج مرة

�أُخرى يف �ملجتمع.

الّناجية 10

1.  مت �العتماد على �مل�شطلحات �ملتفق عليها يف �خلطة �ال�شت�تيجية ملناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة.
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�ل�شخ�ض �لذي يار�ض �شلوك �لعنف باأ�شكاله كافة. املعتدي/ة، املعنف/ة 11
ّد �لّن�شاء بجميع �أ�شكاله: �جل�شدي، و�لنف�شي،  �شلوك �أو ت�شرف ُمَوّجه �شِ

 و�جلن�شي، و�للفظي، و�حِلرمان �الجتماعي و�القت�شادي و�لتهديد بهذه
 �الأعمال، و�الإكر�ه و�شائر �أ�شكال �حلرمان من �حلرية، وذلك ب�شبب كونها

 �أُنثى �شو�ء كان ب�شكل مبا�شر �أم غري مبا�شر. �أدى �إىل �إحلاق �شرر �أو �أمل
 ج�شدّي �أو نف�شّي �أو جن�شّي �أو عقلّي �أو �جتماعّي �أو �قت�شادّي بها، �شو�ء حدث

ذلك يف �حلياة �لعامة �أم �خلا�شة.

العنف �سد الن�ساء 12

 �لعنف �لذي يكون فيه �لرجل و�ملر�أة معنيني، وينتج عن عدم �لتو�زن يف
 علقات �ل�شلطة بني �ملر�أة و�لرجل. فيكون �لعنف موجهًا مبا�شرة �شد

 �ملر�أة الأنها �مر�أة �أو ي�ض �ملر�أة ب�شفة متفاوتة، وي�شمل �ملمار�شات �لنف�شية
 و�جل�شمية و�جلن�شية: )�لّتهديد، و�لّتعذيب، و�الغت�شاب، و�حلرمان من

 �حلرية د�خل �الأُ�شرة وخارجها(، وقد يت�شّمن �أي�شًا �ملمار�شات �لتي تقودها
�لدولة �أو �جلماعات �ل�شيا�شية.

 العنف على اأ�سا�س النوع
 االجتماعي

13

 كل فعل �أو �متناع عن فعل يقوم به فرد من �أفر�د �الأُ�شرة �تاه �أي فرد �آخر
 منها وينطوي على �إيذ�ء ج�شدي �أو جن�شي �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.

العنف االأُ�سري 14

�أي �عتد�ء يقع على ج�شد �الأُنثى مما ي�شبب لها �شرر� و�أملا ج�شديًا ونف�شيًا. العنف اجل�سدي 15
 ��شتخد�م �ل�شلوك �جلن�شي باالإكر�ه من خلل �لتهديد �أو �لتغرير �أو �لتهيب
 �أو ��شتخد�م �لقوة �جل�شدية �أو �الإيحاء�ت �جلن�شية، �شو�ء من خلل تعبري�ت

�لوجه �أو �لتعبري�ت �للفظية �أو �حلركية.

العنف اجلن�سي 16

 �أي �شلوك يهدف �إىل ترهيب و��شطهاد وتدمري للثقة و�لذ�ت، ويتخذ �شكل
 تهديد�ت، �أو ترهيب، �أو �عتد�ء، �أو حب�ض يف �ملنزل، �أو مر�قبة �أو �أي �شلوك

 يهدف �إىل �حلرمان من �حلقوق.

العنف النف�سي 17

 ��شتخد�م �الألفاظ و�لكلمات �لتي حتط من كر�مة �لفرد وتوؤدي �إىل تدمري
�لثقة بالذ�ت و�ل�شعور باالإذالل.

العنف اللفظي 18

 �شكل من �أ�شكال �لعنف �جلن�شي �ملت�شل ب�شلوكيات جن�شية، �إما لفظية �أو
ج�شدية �أو على �شكل �إيحاء�ت يق�شد بها �لتعدي على طرف �آخر �أو �مل�ض به.

التحر�س اجلن�سي 19

 هو جرية عنف جن�شي نابعة من �حلاجة �إىل �لت�شلط ولي�ض من �لرغبة
 �جلن�شية، وهو فعل �إجر�مي يتم فيه �إجبار �ل�شحية على �ملمار�شة �جلن�شية،

و�إيذ�وؤها ج�شديًا ونف�شيًا دون مو�فقة �الأُنثى ور�شاها.

االغت�ساب 20
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 هو كل �شلوك جن�شي �أو ت�شّرف يحمل طابعًا �أو رموزً�  جن�شية يفر�شه �أحد
 �أفر�د �لعائلة على فرد �آخر، ُم�شتغًل �شيطرته و�شلطته د�خل �الأُ�شرة، فيقوم

 بتنفيذ �عتد�ئه �لذي قد يت�وح ما بني �لتحر�ض �جلن�شي )�للم�ض، و�لتعابري،
 و�الألفاظ �جلن�شية...( وبني �الغت�شاب، وقد تكون �ل�شحية �مر�أة �أو فتاة

 �أو طفلة �أو طفًل، وقد يكون �ملعتدي �أحد �الأقارب بالدم، مثل: �الأب، و�الأخ،
 و�خلال، و�لعم، و�جلد، �أو باملُ�شاهرة مثل زوج �الأُم / �الأب، �أو زوج �الأُخت �أو

 زوج �لعمة �أو �خلالة وغريهم.

 االعتداء اجلن�سي داخل
 العائلة

21

 هو �شكل من �أ�شكال �لعنف، ي�شمل �أي �شلوك �أو �إيحاء�ت من خلل نربة
ُف، ومن خلل ��شتخد�م  �ل�شوت �أو �لنظر�ت �أو �الإ�شار�ت �لتي يار�شها �ملُعنِّ

ف �لقوة �جل�شدية، ينتج عنه �ل�شعور بالهيبة من �الأذى وقد ُيوّلُد �أي�شا  �ملُعنِّ
 لديها �شعورً� بعدم �الأمان على حياتها، وما ير�فق هذ� �لعمل من حطٍّ

للكر�مة و�الإهانة و�ل�شعور بالعجز.

التهديد 22

 القتل على خلفية "ما قتل �لن�شاء لكونهن ن�شاًء.
 ُي�سّمى ال�سرف" اأو قتل

االإناث

23

 توفري �الأمن �الإن�شاين و�الأمان و�ل�شلمة �جل�شدية و�جلن�شية و�لنف�شية ملن
 يقع عليه �ل�شرر، باتخاذ جميع �لقو�نني و�الإجر�ء�ت و�الأو�مر و�لتد�بري

�للزمة.

24 احلماية

 عملية تقييم �ملر�أة �ملُعّنفة حلاجاتها ب�شورة فّعالة وَن�ِشَطة، وحتديد طبيعة
 �خلدمات �لتي تريد �ال�شتفادة منها، من خلل ُم�شاعِدتها على حت�شني

ّكُن  �شورتها �لذ�تية و�حت�مها لذ�تها، و�إك�شابها �ملعرفة و�ملهار�ت �لتي مُتَ
فة من �ّتخاذ �لقر�ر�ت و�خليار�ت �ملُنا�شبة لل�ّشيطرة على حياتها. �ملر�أة �ملَُعنَّ

الّتمكني 25

 مكان ُموؤَّقت لتوفري �الأمان و�حلماية �لقانونية و�لّرعاية �لطبّية و�لنف�شّية
 و�الجتماعّية للّن�شاء �ملُعّنفات، وتقدمي �الإر�شاد و�لّتمكني �لّذ�تي و�القت�شادّي

ني يف �الإر�شاد �لنف�شي و�الجتماعي و�لقانوين  لهّن من ِقَبِل ُمت�شّ
 و�القت�شادي الإعادة تاأهيلهن يف مو�قع مهنية يف �ملجتمع، وي�شمل �لبيوت

�الآمنة ومر�كز �لطو�رئ.

مركز احلماية 26

 �مل�شح و�لتقييم �لروتيني للعنف، ي�شتف�شر عنه من �لن�شاء عند توجههن
 للح�شول على �خلدمات �ل�شحية �أو �الجتماعية يف حال وجود موؤ�شر�ت وقوع

 �لعنف.

امل�سح الروتيني 27

 عملية �إجر�ئية تهدف �إىل �لتكامل يف تقدمي �خلدمات �ملنا�شبة من قبل
�ملوؤ�ش�شات ب�شورة �شمولية وُمرّكزة مل�شاعدة �ملنتفعة يف حتقيق م�شار �لنجاة.

28 موؤمتر احلالة
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 �لقطاع �لذي يقوم على توفري �خلدمات �لت�شخي�شية و�لعلجية و�لتاأهيلية
 للن�شاء �ملعنفات مبا فيها خدمات �ل�شحة �لنف�شية، وي�شمل م�شت�شفيات

 وعياد�ت وز�رة �ل�شحة ووكالة �لغوث �لدولية، جمعية �لهلل �الأحمر، جلان
�لعمل �ل�شحي باالإ�شافة �إىل �الأطباء �ملتخ�ش�شني.

29  القطاع ال�سحي

 �لقطاع �لذي يوفر خدمات �الإر�شاد و�مل�شورة �الجتماعية و�لنف�شية وخدمات
 �لتاأهيل وي�شمل وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية ومديرياتها و�ملوؤ�ش�شات �لتي تقدم

�خلدمات �الجتماعية للن�شاء.

30   القطاع االجتماعي

 �لقطاع �لذي يقوم بتنفيذ �الإجر�ء�ت �لقانونية وتعزيزها مع �الأخذ بعني
�العتبار حقوق �ملر�أة ورعايتها وي�شمل مر�كز حماية �الأ�شرة يف �ل�شرطة.

القطاع ال�سرطي 31

 �أي �شخ�ض �أو موؤ�ش�شة تتعامل مع �جلمهور وتقدم خدمة �شحية �أو قانونية �أو
�جتماعية �أو �شرطية للن�شاء �ملعنفات �أو �لناجيات من �لعنف

مقدم اخلدمة 32
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الميثاق األخالقي لمقدمي الخدمات للنساء المعنفات
مقدمة 

يعت���رب ه���ذ� �مليث���اق جمموع���ة �لقي���م و�الأخلقي���ات �لعلي���ا �لت���ي يج���ب �أن توج���ه وت�شب���ط �ملمار�ش���ة �ملهني���ة ملقدم���ي 
�أو  م�شم���وح  مرفو����ض،  �أو  مقب���ول  ه���و  مل���ا  �مل�شتط���اع  ق���در  و��شح���ة  ح���دود�  وت�ش���ع  �ملعنف���ات  للن�ش���اء  �خلدم���ات 
به���ا.  �اللت���ز�م  �خلدم���ة  مقدم���ي  كل  عل���ى  وبالت���ايل  �ملوؤ�ش�ش���ي  �لعم���ل  و�إط���ار  �ملهني���ة  �لعلق���ة  �إط���ار  يف   ممن���وع 
كم���ا يعترب هذ� �مليث���اق �الإطار �ملتطور للنهو�ض بنوعية �خلدمات �ملقدمة للن�ش���اء �ملعنفات من خلل �شيا�شات موؤ�ش�شاتية 

وعلقات مهنية م�شئولة ت�شتطيع تقدمي �مل�شاعدة �ملطلوبة ملن يطلبها دون �النتقا�ض من كر�مته و��شتقللية قر�ره.

هدف امليثاق
يهدف هذ� �مليثاق �إىل: 

�إر�شاء قو�عد و�أ�ش�ض حتكم وتو�شح �الإطار �ملوجه �ملُلِزم للعلقة �ملهنية مع �ملنتفعات.. 1

ت�شكي���ل مرجعي���ة وحكم للُم�شكلت �الأدبي���ة و�الأخلقية و�ملهنية وتبي���ان �حلقوق و�لو�جبات ملُق���ّدم �خلدمة وللمر�أة . 2
�ملُعّنفة.

كم���ا يعت���رب هذ� �مليثاق وثيقة م�شاندة يكن �العتماد عليها يف معاجل���ة �لق�شايا �لقانونية �لتي قد تقع بني �الأطر�ف . 3
�ملختلفة للعلقة �ملهنية.

مبادئ عاّمة حول العنف �سّد املراأة: 
يجب �أن تنبع ُمنطلقات �لعمل مع �لن�شاء �ملُعنفات من �الإيان باملبادئ �لتالية:

يعترب �لعنف �شد �ملر�أة �نتهاكًا �أ�شا�شيًا حلقوق �الإن�شان. . 1

يعترب �لعنف �شد �ملر�أة جرية يجب �أن تت�شدى لها �لعد�لة وفق �إطار قانويّن َفّعال.. 2

يعترب توفري �الأمن و�حلماية ل�شحايا �لعنف �الأُ�شري م�شوؤولية د�شتورية. . 3

تعترب �لوقاية من �لعنف �الأ�شري م�شوؤولية �لدولة و�ملجتمع.. 4

 يعترب �لعنف �شد �ملر�أة عقبة �أمام �ل�شلم و�لتنمية و�مل�شاو�ة.5. 

تعزيز وت�شجيع �مل�شاركة �لعامة ذ�ت �لعلقة باإجناز وتنمية �خلدمات �ملختلفة للن�شاء �ملعنفات.. 6

تعزيز �ل�شر�كة يف �لعمل ما بني �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة لتح�شني تقدمي خدمات متكاملة للن�شاء �ملعنفات.. 7

تعترب هذه �ملبادئ و�ل�شيا�شات و�لربوتوكوالت ملزمة جلميع �جلهات �لتي تتعامل مع �لعنف �الأ�شري.
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القيم االأخالقية ملقدمي اخلدمات اجّتاه املراأة املُعّنفة 
املمار�سةالقيم االأخالقيةرقم

احرتام احلق يف 1
احلياة          

- حماية حق �ملر�أة �ملعنفة يف �حلياة و�لدفاع عنه
- توفري �شبل تطبيق هذ� �حلق 

- �إطلع �ملر�أة �ملعنفة على خيار�تها �لقانونية و�الإن�شانية لهذ� �حلق  
الكرامة االإن�سانية 2

واالحرتام
- �حت�م �ملر�أة �ملُعّنفة وتقديرها.

- �حت�م كر�مة �ملر�أة �ملُعّنفة وقيمها.
- �حت�م حقوق �ملر�أة و�أفكارها وم�شاعرها. 

- �حت�م حقها يف �تخاذ �لقر�ر �لذي تر�ه منا�شبًا حلياتها.
العدالة وعدم 3

التمييز
- �لو�شول و�حل�شول على �خلدمات دون متييز ب�شبب �جلن�ض �أو �للون �أو �لِعرق �أو 

�لدين �أو �لعقيدة �ل�شيا�شية �أو �لطبقة �الجتماعية و�القت�شادية �أو �الإعاقة. 
- تقدمي �خلدمة �ملهنية للمر�أة �ملعنفة وفق �حتياجاتها.

- تقبُّل �ملر�أة �ملعنفة و�حت�مها و�لتعاطف معها دون لوم �أو حكم ُم�شبَّق. وتقبلها التقبُّل4
كما هي بغ�ض �لنظر عن خلفية ق�شيتها �الجتماعية �أو �لقانونية.

- �الإ�شغاء ملا تقوله �ملر�أة.
- �أخذ ما تقوله �ملر�أة �ملعنفة على حممل �جِلد، دون �إ�شد�ر �أحكام.

- ملحظة وتنُّب رّد �لفعل ملا تقول مبا َيُنمُّ عن غ�شب �أو �زدر�ء �أو �حتقار �أو 
ت�شكيك وعدم ت�شديق

حق تقرير امل�سري 5
وا�ستقاللية اتخاذ 

القرارات

ُنها من �ّتخاذ قر�ر�تها  - تعزيز حّق �ملر�أة �ملُعّنفة يف تقرير م�شريها مبا ُيكِّ
�ل�شخ�شّية بوعي وِدر�ية. 

- تقليل ُمعيقات ممار�شة حق تقرير �مل�شري مع �ملر�أة �ملعنفة غري �لقادرة على 
�تخاذ �لقر�ر�ت �لذ�تية )ذوي �الإعاقة �لعقلية �أو �لنف�شية(.

- �إطلع وتب�شري �ملر�أة �ملُعّنفة على حقوقها وم�شوؤولياتها، مع تزويدها مبعلومات 
�شادقة ودقيقة فيما يتعلق بطبيعة �خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شة، و�لبيانات 

و�خليار�ت و�لبد�ئل و�ملخاطر.
- �إطلع �ملر�أة على �ملعلومات �ملُدّونة، ومدى �شريتها، وطبيعة �خليار�ت و�لبد�ئل 
فات  �ملَُتاحة �ملمكنة �أمام �ملر�أة، و�ملخاطر �ملَُتَوّقعة جّر�ء �ّتخاذ �إجر�ء�ت �أو ت�شرُّ

ًة يف �الأو�شاع  ُمعّينة، و�حلّق يف �نتهاج خيار �آخر، �أو رف�ض خدمة معينة، خا�شّ
ة وتبيني  و�حلاالت �العتيادية، و�حلق يف �الإطلع على �لبيانات �لذ�تية �خلا�شّ

�إجر�ء�ت �ل�شكوى يف حال عدم �لر�شا عنها. 
- حماولة تقليل ��شتخد�م �أي عمل �أو قر�ر ق�شري، و�إن كان البد، فيو�شح للمر�أة 

دو�عي ذلك وتربير�ته �لقانونية و�الأخلقية و�ملهنية �أو �لتخ�ش�شية؛ و�أي عمل من 
هذ� �لنوع يجب �أاّل ُيتَّخذ �إاّل بعد در��شة م�شتوفاة وتقييم �شامل للموقف وتبعاته، مع 

�ل�شعي الإ�شر�ك �ملر�أة وُمّت�شني �آخرين.



نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات امليثاق االأخالقي 16

- جميع �ملعلومات �ملتعلقة باملر�أة �ملعنفة يجب �ملحافظة عليها ب�شكل �شري، وال يجوز اخل�سو�سية وال�سرية 6
خرق �شرية �ملعلومات �إال بعد �أخذ �ملو�فقة �لر�شمية من �ملر�أة مع تو�شيح �الأ�شباب 

لذلك. 
ة �ّلتي يجب �أاّل ُتْطَلب، �إاّل من  - �حت�م حّق �ملر�أة يف �ملحافظة على معلوماتها �خلا�شّ

�أجل �لعمل �مِلْهني.
- �حت�م خ�شو�شية �ملعلومات �لتي تديل بها �ملنتفعة وعدم �إجبارها على �لبوح 

مبعلومات غري جاهزة للبوح بها
- يجوز خرق �شرية �ملعلومات دون �حل�شول على مو�فقة �ملر�أة يف �حلاالت �لتالية:
تقومي �ملمار�شة �ملهنية، �أو �لبحث �لعلمي، �لتي من �ملفت�ض �أاّل ت�شري �إىل �شخ�ض 

�ملر�أة. 
�حلاالت �لتي ي�شكل كتم �ملعلومات فيها خطرً� على �ملنتفعة نف�شها �أو على �شخ�ضٍ �آخر 

�أو جرية يعاقب عليها �لقانون.
حاالت طلب معلومات ب�شكل ر�شمي من قبل دو�ئر �ل�شرطة �أو �ملحاكم.

- تتم مقابلة �ملُنتفعة يف مكان خا�ّض تتوّفر فيه �خل�شو�شّية، وي�شمن �ل�شرية.
- يجب على ُمقّدمي �خلدمات �أاّل يناق�شو� مع �ملر�أة �ملعنفة �أو�شاعها خارج مكان 

�لعمل �أو �ملوؤ�ش�شة، �أو �الأماكن �لعامة، ويف د�خل �ملوؤ�ش�شة، كالطرقات و�شاالت �النتظار 
وما �شابهها.

- �شمان مقابلة �ملر�أة �ملعنفة وحدها -على �الأقل مرة و�حدة- دون مر�فقني من 
�الأقارب �أو �لزوج الحتمال �أن يكونو� هم �ملعتدين �أو �ملعنفني، كما ال يجوز مقابلتها 

بوجود �أطفالها. 
- �لتحقق من حفظ �ل�شجلت يف مكان �آمن �شري، و�لتثبت من �أمان �الأدو�ت 

و�لو�شائل �مل�شتخدمة و�شريتها، كالكمبيوتر و�لهاتف و�لفاك�ض وما �شابهها.
• على مقدمي �خلدمات تنب ��شتخد�م معلومات �شخ�شية قد ت�شري �ىل 	

�شخ�شية �ملر�أة �ملعنفات، �أثناء تقدمي حما�شر�ت �أو مناق�شات تدريبية �أو 
�إعلمية.

• يتوجب على ُمقّدم �خلدمة عند طلب معلومات ب�شكل ر�شمي من قبل دو�ئر 	
�ل�شرطة �أو �ملحاكم �إخطار �جلهات �لر�شمية باأن �ملعلومات �ملطلوبة ُتَعدُّ �ِشّرّية، 

وتقديها يعني �نتهاكًا الأحد حقوق �ملر�أة، و�إن كان البّد من تقديها فيجب 
تقدمي �حلد �ملطلوب فقط، مع �شياغة طريقة �آمنة حتفظ �لبيانات من �ل�شيوع 

�أو �لتد�ول �لعام، �إال �إذ� كانت �ل�شرطة و�ملحاكم طرفًا يف تقدمي �خلدمة.
• تتم مقابلة �ملُنتفعة يف مكان خا�ّض تتوّفر فيه �خل�شو�شّية، وي�شمن �ل�شرية 	

ومنها مثًل: �أن تكون �لغرفة من زجاج و�أبو�ب ال ي�شتطيع �أن ير�ها �أو ي�شمعها 
�أحد من �خلارج، و�شمان عدم �ملقاطعة �أو �الإزعاج من قبل �أي �شخ�ض خارج 

�لغرفة. يجب على ُمقّدمي �خلدمات �أاّل يناق�شو� مع �ملر�أة �ملعنفة �أو�شاعها خارج 
مكان �لعمل �أو �ملوؤ�ش�شة، �أو حتى �الأماكن �لعامة، ويف د�خل �ملوؤ�ش�شة، كالطرقات 

و�شاالت �النتظار وما �شابهها. كما يجب �أن تتم يف �ملكاتب �ل�شرّية �لّتاّمة. 

انتبه/انتبهي
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و�سع اأولوية م�سلحة 7
املراأة املعنفة ح�سب 
وجهة نظر املنتفعة 

نف�سها

- تقدمي م�شلحة �ملر�أة وو�شعها يف �ملقام �الأف�شل و�ملتقدم على �أي م�شلحة �أخرى، 
مع مر�عاة عدم �الإ�شر�ر مب�شالح �الآخرين.

َلى للن�شاء �ملُعّنفات يف تقدمي �خلدمات، وتنب �ملو�قف  - مر�عاة �مل�شلحة �لُف�شْ
�لتي تتعار�ض فيها م�شالح �ملر�أة مع م�شالح �أُخرى �أو عند حتويلهن خلدمات 

ة. �أخرى ُمت�شّ
-حماية حقوق وم�شالح �لن�شاء غري �لقادر�ت �أو غري �ملوؤهلت التخاذ �لقر�ر، وكل 

َمْن ُهنَّ يف حاجة �إىل �تخاذ قر�ر نيابًة عنهّن، ومبا يخدم م�شلحتهن.
- لي�ض من حق ُمقّدم �خلدمة �أن يجني �أية منفعة جّر�ء عمله �مِلْهني، �أو علقته 

�مِلْهنية، �أو حتى حتقيق �أي ��شتغلل �شخ�شّي، �أو دينّي، �أو �شيا�شّي، �أو تارّي من 
�ملر�أة �ملُعّنفة

قبول اخلدمة اأو 8
رف�سها

-تبيني �خلدمة و�شرحها ب�شكل و��شح و�شريح للمر�أة �ملعنفة، مع و�شع حدود 
�لعمل �ملهني، ثم تو�شيح �لغر�ض و�لغاية من �خلدمة، وجو�نب �خلطر، وحمدودّية 

�خلدمة و�شو�بطها، و�خليار�ت �ملُتاحة، وحق �ملر�أة يف رف�ض �خلدمة �أو �شحب 
�لقبول، و�لوقت �ملَُحّدد لذلك، مع �إتاحة �لفر�شة للمر�أة لل�شتي�شاح وطرح 

�لت�شاوؤالت.
- يف حاالت �الأُميات و�لعاجز�ت عن فهم �للغة �ملعتادة، البد من ��شتخد�م و�شائل 

و�أ�شاليب بديلة تتجم �لنقاط �ل�شابقة وحمتوياتها، �أو �للجوء �إىل طرف ثالث 
ي�شمن حق �ملر�أة، ويرعى م�شلحتها، يف حاالت �لعجز �لكامل عن فهم �أغر��ض 

�خلدمة و�إعطاء قبولها.
العالقة املهنية مع 9

املراأة املعنفة
-�ملحافظة على �لعلقة �ملهنية مع �ملنتفعة، وتنب �أي �ت�شال بدين �أو حتر�ض 

جن�شي كلمي �أو حتى �ملعاك�شة بالنظر.
-عدم ت�شجيعها على �العتماد على مقدم �خلدمة، و/�أو �الرتباط به نف�شيًا وعاطفيًا 

�أو �لدخول بعلقة مع �ملر�أة �ملعنفة خارج �إطار �لعلقة �ملهنية. 
على مقدم �خلدمة رف�ض �لبدء يف �أي تعامل مهني، مع �أي �شخ�ض �شبق له �أن 

كان على علقة �شخ�شية به، الأن ذلك �شيوؤثر على حدود �لعلقة �ملهنية و�شو�بط 
�ملمار�شة

احرتام اخللفية 10
االجتماعية 

والثقافية للمنتفعات

- فهم ومر�عاة �لثقافة وتاأثريها يف �شلوك �الإن�شان وتركيبة �ملجتمع، ومر�عاة ذلك 
�أثناء �ملمار�شة مع �إعطاء �هتمام خا�ض للح�شا�شية �لثقافية، للأفر�د و�جلماعات 

د�خل �ملجتمع.
- فهم ومر�عاة �لتنوع و�الختلف �الجتماعي، مع �حت�م �للون و�لِعرق و�لعمر 

و�لطبقة و�جلن�ض، وكذلك �ملعتقد�ت �ل�شيا�شية و�لدينية، و�حت�م �لعجز �لعقلي 
و�جل�شمي للمر�أة.

- �لتعامل مع �ملر�أة يف حدود �للغة و�لت�شرفات، �لتي تقّرها ثقافة �ملر�أة �ملعنفة، 
ب�شكل و��شح مقبول
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اإيقاف اخلدمات اأو 11
اإنهاوؤها وفقا لالأ�س�س 

املهنية املتعارف عليها 
مبا ال ي�سر م�سلحة 
املراأة املعنفة ب�سكل 

اآين اأو م�ستقبلي

ق من �إيقاف �خلدمات يف �ملو�قف �لتي يجب �أن ُتوَقف فيها؛ كموت  - �لتحقُّ
�ملنتفعة، �أو حتويلها.

- �إنهاء تقدمي �خلدمات ب�شكل نظامي يف �ملو�قف ومع �حلاالت �لتي ُيفَت�ض �أن 
تتوقف معها �خلدمات، �شو�ء كان توقفًا موؤقتًا �أو د�ئمًا، مع �إحاطة �ملر�أة �ملنتفعة 

ر. بوقت كاٍف وب�شكل و��شح وُمرَبّ
- يجب �أاّل تقطع �خلدمات عن �ملر�أة لتحقيق �أغر��ض غري م�شروعة، �جتماعيًا �أو 

ماّدّيًا �أو جن�شّيًا.
- يف حال توقُّف ُمقّدم �خلدمة عن �لعمل �أو �نتقاله �إىل عمل �آخر، البد �أن يحيط 

م خدمة  �ملنتفعة علمًا، ب�شكل و��شح دقيق، تاركًا لها حرية �الختيار بني �لّتحوُّل ملُقدِّ
�آخر، �أو �لتوقُّف عن تلّقي �خلدمات.

تعزيز احلماية 12
واالأمن ال�سخ�سي 

للمراأة املُعنَّفة

- �إعلم �ملر�أة �ملعنفة باإجر�ء�ت �حلماية �ملتوفرة، �شو�ًء يف �ملوؤ�ش�شة �لتي يعمل 
فيها �أو خارجها، و�لتي يتم �لتحويل �إليها من خلل �إجر�ء�ت �ملوؤ�ش�شة. 

- ت�شجيع �لن�شاء �ملعنفات �إىل �للجوء �إىل �خلدمات �لتي ت�شاعدها للحد من 
حّية، و�ل�شرطية،  �لعنف، وُمعاجلة �آثاره �جل�شدّية و�لنف�شّية )�خلدمات �ل�شّ

و�الجتماعّية(.
- طماأنة �ملنتفعة وتعزيز �شعورها باالأمان من خلل توفري جوٍّ من �الأمان يحميها 

من �أي �أذى ج�شمّي، �أو �جتماعّي، �أو نف�شّي. دون منحها �النطباع باإز�لة �خلطر 
عنها �إذ� مل يكن مقدم �خلدمة متحققًا من ذلك.

- حماية �ملُعّنفة من �أي عنف قد تتعّر�ض له د�خل �ملوؤ�ّش�شة �لّتي ُتقّدم �خلدمة من 
خلل �إجر�ء�ت و��شحة.  

- ُم�شاعدة �ملر�أة �ملُعّنفة وت�شجيعها على �لتفكري د�ئمًا بخطة �حلماية و�لنجاة 
ُن �أطفالها؟  لنف�شها يف حال توّقع تكر�ر �لعنف: �أين تلجا؟  ملن تلجا؟  كيف �شُتوؤمِّ

�الأغر��ض و�ملال و�لوثائق �لتي يجب �أن تاأخذها؟
التوثيق وحفظ 13

جالت ال�سِّ
- يّتبع ُمقّدم �خلدمة �الأ�شول �ملهنية يف عملية �لتوثيق لكل �خلطو�ت �لتي مّتت منذ 

ه �ملر�أة �ملُعّنفة للخدمة.  توجُّ
- حتفظ �مللفات �خلا�شة باملر�أة �ملعنفة يف مكان ال تكون فيه مبتناول من لي�ض لهم 

�شاأن. 
- تكون �للغة �مل�شتخدمة علمية ومو�شوعية ودقيقة؛ الأن كل ما ُيكَتب له �أثر 

و��شتخد�م قانونيا.
- عدم �لقيام بحذف �أو �إ�شافة ملا مّت توثيقه، بهدف تزوير �أو �إخفاء حقائق. 
- عدم �إطلع �ملُر�فقني �أو �ملُعتدين على �ملعلومات �ملُوثقة خا�شة �إفادة �ملر�أة 

فة.  �ملُعنَّ
- تقدمي تقرير ِمْهني للجهات �لتي يتم حتويل �ملر�أة �ملعنفة �إليها. 

- ال يجوز �بتز�ز �ملر�أة �ملعّنفة مبا مت توثيقه الأغر��ض �شخ�شية.
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مبادئ عاّمة لعالقة ال�ّسراكة بني القطاعات اخلدماتّية يف الّتعامل مع الّن�ساء املَُعنَّفات
االجراءاملبداأ

االلتزام بتطوير 
�سبكة حماية 

يف القطاع وبني 
القطاعات ذات 

العالقة االأُخرى

• ت�شكيل فريق مهني يف �لقطاع يتحمل م�شوؤولية تطوير وتقييم ومتابعة �لتعامل مع 	
  Team Case management  لن�شاء �ملعنفات�

• ح م�شوؤوليات و�أدو�ر وطريقة 	 ماأ�ش�شة �لعمل عرب مذكر�ت تفاهم بني �لقطاعات، ُتو�شِّ
�لتو��شل، وحتديد �الأ�شخا�ض �لذين يتم �لتو��شل معهم يف كل قطاع. 

• تعميم �لربوتوكوالت د�خل �لقطاع �لو�حد، وتطوير �إجر�ء�ت عمل د�خلية متناغمة 	
مع �لربوتوكوالت.

• �اللتز�م بتعبئة منوذج �لتحويل عند �لتحويل من قطاع �إىل �آخر.	
• توفري �لتقارير �ملهنية للقطاع وفق �حلاجة الإلغاء �زدو�جية �لعمل وتعزيز �لتكامل. 	

تديد معايري عقد موؤمتر احلالة وال�سركاء والفرتة الزمنية واملكان واخلطة 
االأولية للتدخل.

و�سع معايري للموؤ�س�سات العاملة يف جمال القطاعات التي يتم الرجوع اإليها 
مة  واإ�سراكها، بحيث تتمتع بامل�سداقية املهنية، )قائمة باأ�سماء املوؤ�س�سات ُمَعمَّ

َفق عليها(. بني القطاعات وُمتَّ
و�سع اآلية ملرافقة املعنفة عند التحويل من قطاع اإىل اآخر ل�سمان ال�سالمة 

واحلماية لها. وهذا ينطبق اأي�سًا على و�سع اإجراءات حماية يف داخل 
القطاع.

و�سع اإجراءات متفق عليها من �ساأنها توفري احلماية وال�سالمة لطاقم 
العاملني مع املراأة املعنفة.

االلتزام باآليات 
توثيق منهجية 

ملتزمة بال�سرية بني 
القطاعات

• و�شع �آلية حلفظ �لوثائق و�الأ�شخا�ض �مل�شموح لهم بالو�شول �إليها د�خل �لقطاع وبني 	
�لقطاعات. 

• �التفاق على نوع �لوثائق �لو�جب تبادلها عند �لتحويل ومنها: �لتقرير �لطبي، 	
و��شتمارة حجم �خلطورة، ومنوذج �لتحويل،  وت�شريح �ملو�فقة من قبل �ملنتفعة.

تعزيز مبداأ التدريب 
املهني والقطاعي

• عقد تدريب قطاعي على �مليثاق �الأَخلقي ملمار�شة �ملهنة. 	

• حقوق �ملر�أة مبا فيها �ملر�أة �ملعنفة و�لنوع �الجتماعي.	
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• تدريب م�شتك على مهار�ت �لتق�شي و�ملقابلة �الأولية، و�آلية تعبئة �لنماذج )مبا فيها 	
�لتو��شل و�مل�شورة(.

• مهار�ت �لتدخل يف �أثناء �الأزمات، و�أُ�شول عقد موؤمتر �حلالة. 	
• �آليات �لتوثيق و�لتحويل و�ملتابعة. 	

•ر�سد البيانات وجمعها تبني موؤ�شر�ت �لقيا�ض وو�شع �آليات تبني طريقة جمعها. 	
• �التفاق على نوعية �لتقارير �ملطلوبة لتطوير �شيا�شات �لعمل مبا فيها �خلدمات	
• �التفاق على جهة تكون م�شئولة عن �لر�شد و�لتن�شيق بني �ملوؤ�ش�شات	


