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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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في  المعنفات  النساء  مع  التعامل  بروتوكول 
القطاع الشرطي

هدف الربوتوكول
يه���دف هذ� �لربوتوكول �إىل م�شاعدة �لعاملني يف وح���د�ت حماية �الأ�شرة يف �ل�شرطة �لفل�شطينية لتوفري خدمات �حلماية 
لن�شاء �ملعنفات وذلك باتخاذ �إجر�ء�ت و�آليات تدخل وحتويل و��شحة و حمددة، و�طلع �لن�شاء �ملعنفات على �الإجر�ء�ت 
�لقانوني���ة �لت���ي توفر لهن �حلماية وذلك من �أج���ل �تخاذ �لقر�ر �ملنا�شب من قبلهن، و�تخ���اذ �الإجر�ء�ت �لقانونية ح�شب 

�الأ�شول من قبل �لعاملني يف وحد�ت حماية �الأ�شرة.

مقدمـــة: 
تعت���رب م�شكل���ة �لعنف �الأ�شري و�ح���ده من �أهم �مل�ش���اكل �الجتماعية �لتي تو�ج���ه �ملجتمعات يف خمتل���ف دول �لعامل ولقد 
�أ�شبح���ت ه���ذه �مل�شكلة حتظى بالكثري من �الهتمام يف عاملنا �ملعا�شر الرتباطه���ا يف �أ�شا�ض �ملجتمع وهي �الأ�شرة وملا كانت 
�الأ�ش���رة ه���ي �للبن���ة �الأ�شا�شية يف �ملجتمعات �ملتقدمة وعليه���ا يعتمد دو�م هذه �ملجتمعات فق���د كان ال بد من بذل �جلهود 

للحفاظ على �الأ�شرة وحمايتها و�الرتقاء بها. 

وللتطوي���ر بنيه �أ�شرية �شحيحة معافاة يف �ملجتمع خالية من �الآفات �لنف�شية و�الجتماعية و�لتي قد تو�جهها ومب�شاركه مع 
�ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�لدولية �لتي تعنى بحقوق �ملر�أة و�لطفل يف معاجلة ق�شايا �لعنف �الأ�شري. 

لهذ� �لتوجه فقد وجد حر�ك لدى قيادة �ل�شرطة �لفل�شطينية ممثلة بروؤية �شيادة �للو�ء حازم عطا �هلل مدير عام �ل�شرطة 
با�شتح���د�ث د�ئ���رة متخ�ش�ش���ة تتعامل مبهنية مع ق�شايا �لعن���ف �الأ�شري �شميت د�ئرة حماية �الأ�ش���رة وقد مت ��شتحد�ث 
�لد�ئ���رة يف �شه���ر ت�شرين �أول من �لعام 2008 ويعود �شبب وجود هذه �لد�ئ���رة ل�شعور قيادة �ل�شرطة بكرثة �عتد�ء�ت �لتي 
تق���ع على هذه �ل�شريحة �ل�شعيفة من �ملجتمع �لفل�شطيني ولهذ� �ل�شبب كان ال بد من �إيجاد د�ئرة متخ�ش�شة يف �ل�شرطة 
توفر �حلماية �لقانونية ملن يتعر�شون للعنف د�خل �الأ�شرة وتقدمي �ملعتدي للق�شاء التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقه، هذ� 

من جانب و�إعادة تاأهيل �ملعتدى عليها و�إعادة دجمها يف �ملجتمع من جديد وذلك بال�شر�كة مع �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعلقة.

القوانني التي ت�ستند اإليها دائرة حماية االأ�سرة يف العمل ال�سرطي:
�لقانون �الأ�شا�شي �لفل�شطيني �ملعدل لعام 2003 . 1

قانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية �لفل�شطيني رقم 3 لعام 2001 . 2

قانون �لعقوبات �الأردين رقم 16 لعام 1960.. 3

قانون منع �جلر�ئم �الأردين.. 4

�التفاقيات �لدولية �ملختلفة �ملعنية بهذ� �خل�شو�ض.. 5
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دور ال�سرطــة يف ا�ستقبال حاالت العنــف االأ�سري لدى الن�ساء املعنفات و�سالحية التحقيق 
اجلنائي:

مب���ا �أن �ل�شرط���ة هي �جله���ة �الأوىل �لتي تتعامل مع �جلمهور وكونه���ا ت�شتقبل �ل�شكوى من �جلمهور ال ب���د �أن تتمتع ب�شفة 
قانونية وهذه �ل�شفة م�شتمده من �لقانون �الأ�شا�شي �لفل�شطيني حيث جاء ن�ض �لبند �الأول من �ملادة )84(” قو�ت �الأمن 
قوه نظامية وهي �لقوة �مل�شلحة يف �لبلد وتنح�شر وظيفتها يف �لدفاع عن �لوطن وخدمة �ل�شعب وحماية �ملجتمع و�ل�شهر 
عل���ى حفظ �الأم���ن و�لنظام �لعام و�الآد�ب �لعامة وتوؤدي و�جبها يف �حلدود �لت���ي ر�شمها �لقانون يف �حرت�م كامل �حلقوق 

و�حلريات “. 

ومبا �أن �لقانون خول �ل�شرطة �شلحية �ل�شبط �لق�شائي وذلك من خلل ن�ض �ملادة )21( من قانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية 
�لفل�شطيني رقم 3 لعام 2001 هي جاء �لن�ض كما يلي: 

“يكون من ماأموري �ل�شبط �لق�شائي مدير �ل�شرطة ونو�به وم�شاعدوه ومديرو �شرطة �ملحافظات و�الإد�ر�ت �لعامة �شباط 
و�شباط �شف �ل�شرطة كل يف د�ئرة �خت�شا�شه “ ومن خلل ن�ض �ملادة )19( من قانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية فقرة )2( 
“يك���ون م���ن �شلحيات �ل�شرطة �لبحث و�ال�شتق�شاء ع���ن �جلر�ئم ومرتكبيها وجمع �ال�شت���دالالت �لتي تلزم للتحقيق يف 

�لدعوة “.

كيفية و�سول البالغ عن العنف اإىل دائرة حماية االأ�سرة 
تعد مرحلة �لك�شف و�الإبلغ عن تعر�ض �أي �مر�أة للعنف مرحلة �أولية لتدخل �لر�شمي، وذلك من خلل: 

ح�شور �ملعتدى عليها �إىل �حد �أق�شام حماية �الأ�شرة وتقدمي �شكوى. . 1

�إحالته من قبل �إحدى �إد�ر�ت �ل�شرطة �ملتنوعة. . 2

�إحالته من �إحدى �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة �شو�ء �حلكومية �أو �الأهلية. . 3

و�شول معلومة �إىل �حد �أق�شام �إد�رة حماية �الأ�شرة على �أن هناك �شحية مت �أو يتم �العتد�ء عليها، وعند ذلك يتوجب . 4
�لعم���ل على �أع�ش���اء �ل�شابطة �لعدلية �أن يقومو� باتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانوني���ة �للزمة من خلل �النتقال �إىل مكان 

وجود �ملعتدى عليها ح�شب �الأ�شول.

الق�سايا التي ت�ستقبلها دائرة حماية االأ�سرة: 
�العتد�ء�ت �جل�شدية )�الإيذ�ء(.. 1

�العت���د�ء�ت �جلن�شي���ة و�لتي حت���دث د�خل �الأ�ش���رة �أو خارجها وهي تكون مث���ل: �الغت�شاب، هت���ك �لعر�ض، �لزنا، . 2
�ل�شفاح، �لتحر�ض �جلن�شي و�الأعمال �ملنافية للحياء،... وغريها.

�لعنف �للفظي.. 3

حجز �حلرية. . 4

�لهروب من �ملنزل.. 5

�خللفات �الأ�شرية.. 6



نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات اإىل اخلدمات ال�سرطية 8

حماولة �النتحار.. 7

مبادئ عامة عند التدخل مع اأي ق�سية امراأة معتدى عليها: )تعليمات عامة(: 
مرحلة �ال�شتجابة �الأولية: وتعني تقدمي خدمات فورية للمر�أة �ملعتدى عليها بناء على تقدير و�شعها و�حتياجاتها. �أن �أهم 

�العتبار�ت يف هذه �ملرحلة هي:

�أن يق���وم مقدم �خلدمة بتعريف نف�شه/ها على �ملر�أة �ملعتدى عليها، وتعريفها على خدمات دو�ئر حماية �الأ�شرة وحقوقها 
�لقانونية.

يجب توفري عن�شر �شرطي ن�شائي يف جميع مر�حل �لتدخل مع �لن�شاء �ملعنفات.
�اللتز�م بلب�ض �لزي �ملدين �أثناء �لتدخل مع �أي حالة �مر�أة معنفة.

يج���ب مر�ع���اة �أن يتم �إجر�ء �أي تدخل �أو مقابلة مع �ملر�أة �ملعت���دى عليها من قبل �شخ�ض حمددة فهن يف�شلن �أن يبقني 
على �ت�شال مع �شخ�ض و�حد، و�ن ال يقمن بتكر�ر ما حدث معهن.

يج���ب مر�ع���اة للو�شع �لنف�شي للمر�أة �ملعتدى عليها، حيث تعترب هذه �ملرحل���ة لي�شت مرحلة حتقيق ر�شمي، مع �لعلم �أن 
�ملعلوم���ات �لت���ي جتمع فيها قد تفيد يف �ملرحلة �ملقبلة، فهي قد تكون متعب���ة، م�شدومة، مل تنام منذ �شاعات طويلة....

وغريها
م���ن �ل�شروري مر�ع���اة �الحتياجات �الأ�شا�شية للمر�أة �ملعتدى عليها حال و�شولها لطل���ب �خلدمة مثل« �الأكل، ��شتخد�م 

�ملرحا�ض، �شعورها بالتعب، عمل �أي فحو�شات طبية �شرورية«.
�الأخذ بعني �العتبار وجود �الأطفال عند �لقيام باأي تدخل مع �ملر�أة �ملعتدى عليها �أو �ملعتدي. )�إعادة �ل�شياغة(.

عدم لفت �النتباه �أثناء �لقيام باأي تدخل مع �أي حالة عنف خا�شة عند �لتوجه للمنازل.
مناق�شة �الإجر�ء�ت �ملحتملة ح�شب و�شع �ملر�أة �ملعتدى عليها، و�ن يتم �شرح كافة �لتفا�شيل بخ�شو�ض �أي قر�ر �شتتخذه 

�ملر�أة. 

القواعد االأ�سا�سية للمقابلة
يج���ب مقابل���ة �ملر�أة �ملعتدى عليها وحدها، دون ُمر�ِف���ق كالزوج �أو غريه، وكذلك �الأطفال. م���ع �إبد�ء �الهتمام مب�شكلة 

�ملر�أة �ملعتدى عليها و�إبقاء �ملعتدي بعيد� حتى ال ت�شعر باخلوف.
�لتاأكيد للمر�أة �ملعتدى عليها على �حرت�م خ�شو�شية �ملعلومات و�شريتها، و�إعلمها باإجر�ء�ت �ملوؤ�ش�شة �ملُّتَبَعة للحفاظ 

ّيِة �ملعلومات. على �ِشرِّ
ق �أو و�شمة، ويتم  �الأ�شئلة �لتي ُتوّجه للمر�أة �ملعتدى عليها يجب �أن تكون ب�شيطة ومفهومة، وال تنم على لوم �أو حكم ُم�َشبَّ

�ل�شوؤ�ل مبو�شوعية ومهنية.
على مقدم �خلدمة �أن يقوم بتمهيد �فتتاحي لبناء �لثقة وم�شاعدتها على �ل�شعور باالأمان.

�حلر�ض على �شلمة و�أمن �ملر�أة �ملعتدى عليها من قبل �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة كال�شوؤون �الجتماعية و�ملحافظة و�ملوؤ�ش�شات 
ذ�ت �لعلقة.

منحها �لوقت �لكايف وعدم ��شتعجالها باحلديث.
عدم �ملبالغة يف �الت�شال من خلل �الأعني.
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عدم مل�ض �ملعتدى عليها وجتنب �القرت�ب منها لكي ال ت�شعر بالتهديد.
تهيئة مكان منا�شب للمر�أة �ملعنفة ومر�عاة خ�شو�شيتها.

اليات التعامل مع الق�سايا
جرمية االغت�ساب: 

ح�شور �ملعتدى عليها �إىل �حد �أق�شام د�ئرة حماية �الأ�شرة �أو �أي ق�شم من �أق�شام �ل�شرطة �أو حتويلها من �أي جهة.. 1

�إجر�ء مقابلة �أولية مع �ملعتدى عليها، وحتويلها �إىل �لك�شف �لطبي للمعاينة �لطبية وتقدمي �الإ�شعاف �للزم �إن كانت . 2
�حلال���ة ت�شتدع���ي لذلك و�حل�شول عل���ى تقرير طبي �أويل مبر�فق���ة �ل�شرطة �لن�شائية وبالتن�شيق م���ع �لنيابة �لعامة 

�ملخت�شة 

و�حلر�ض على �ن يتم �لفح�ض �لطبي بطريقة ومكان يرعيان خ�شو�شية �ملر�أة �ملعنفة.. 3

تدوين �إفادة �ملعتدى عليها بعد �حل�شول على تقرير طبي �أويل بح�شور عن�شر من �ل�شرطة �لن�شائية.. 4

�إب���لغ مدير �شرطة و�ملخت�شني يف  �ملحافظ���ة، و�ملحافظ، ومديرية �ل�شوؤون �الجتماعية �ملخت�شة بالو�قعة وذلك من . 5
�ج���ل �تخاذ �الإج���ر�ء�ت �الأمنية و�لقانونية �للزمة و�إب���لغ �لنيابة �لعامة باحلادث ال�شت�ش���د�ر �أمر باإجر�ء فح�ض 

�لطب �لعديل �أ�شوال و�إدر�ج �ملو�فقة الإجر�ء �لفح�ض �لطبي للمعتدى عليها.

حتري���ر تقري���ر ك�ش���ف على م���كان وقوع �جلرمي���ة« معاينة »  بع���د ��شتكمال �الإج���ر�ء�ت �لقانوني���ة �للزمة من جهة . 6
�الخت�شا�ض« �لنيابة �لعامة » ، و�شبط �ملو�د �ملوجودة يف م�شرح �جلرمية و�لتي مت ��شتخد�مها للجرمية، ونقلها �إىل 
�ملكان �ملخ�ش�ض من �جل �لفح�ض �لعديل، وذلك بالتن�شيق �لكامل مع �لنيابة �لعامة و�لطب �لعديل الإ�شد�ر تقرير 
طب���ي ع���ديل عن �حلالة مع مر�عاة وجود �لعن�شر �لن�شائي ملر�فقتها، ويت���م �لنقل بو��شطة �شيارة �شرطة ذ�ت طابع 

مدين، و�لتن�شيق مع ذوي �الخت�شا�ض.

�إح�ش���ار �ملعتدي/�ملعتدي���ن �شمن �الإج���ر�ء�ت �لقانونية �للزم���ة. و�إجر�ء �ملقت�شى �لقانوين بحقه���م و�إحالتهم �إىل . 7
�لق�شاء ح�شب �الأ�شول �لقانونية.

حتويل �مللف �لتحقيقي �إىل �لنيابة �لعامة من قبل ق�شم حماية �الأ�شرة مبا�شرة.. 8

�لتن�شي���ق م���ع �ل�شوؤون �الجتماعية لتحويل �ملعت���دى عليها ح�شب �الأ�شول، وتامني حياة �ملعت���دى عليها �أثناء نقلها �إىل . 9
مكان �إيو�ء �آمن.

يت���م عق���د موؤمتر حالة م���ع �ملوؤ�ش�ش���ات �ل�شريكة عند حتويل �مل���ر�أة �إىل �لبيت �الأم���ن �أو عند ت�شليمه���ا لذويها و�خذ . 10
�لتعهد�ت �للزمة بح�شور كافة �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة.

توثي���ق جميع �الإجر�ء�ت و�الحتفاظ بن�شخ���ة عن �مللف يف د�ئرة حماية �الأ�شرة، وتزوي���د �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة بتقرير . 11
�أويل يف حاالت �لتحويل �لطارئة ير�عي خ�شو�شية �ملنتفعة وخ�شو�شية ق�شيتها .

االعتداءات اجلن�سية داخل االأ�سرة: 
و�ش���ول عل���م لدى ق�شم حماية �الأ�شرة بو�قعه �شفاح قربى وذلك باحل�شور �ل�شخ�شي �أو ب�شكوى من ويل �أمر �أو �إحالة . 1
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من �إد�ر�ت �أو موؤ�ش�شات �أخرى. �إجر�ء مقابلة �أولية بح�شور �ل�شرطة �لن�شائية، و�إبلغ مدير �ل�شرطة و�لنيابة �لعامة 
و�ملحافظة، ال�شت�شد�ر �أمر من �لنيابة �لعامة الإجر�ء �لفح�ض �لطبي �لعديل �للزم.

نق���ل �ملعت���دى عليها �إىل �ملكان �ملخ�ش�ض م���ن �جل �لفح�ض �لطب���ي بو��شطة �شيارة ذ�ت طابع م���دين مبر�فقة من . 2
�ل�شرطة وبح�شور �لعن�شر �لن�شائي.

نق���ل �ملعت���دى عليها �إىل �ملكان �ملخ�ش�ض م���ن �جل �لفح�ض �لطب���ي بو��شطة �شيارة ذ�ت طابع م���دين مبر�فقة من . 3
�ل�شرطة وبح�شور �لعن�شر �لن�شائي.

تدوين �إفادة �ملعتدى عليها بح�شور �ل�شرطة �لن�شائية.. 4

�إبلغ �ملحافظ و�ل�شوؤون �الجتماعية باحلالة التخاذ �للزم من �جل حماية �ملعتدى عليها وعقد موؤمتر حالة الإيد�عها . 5
�أو ت�شليمها �إىل ذويها بعد �خذ �لتعهد�ت �للزمة بح�شور كافة �ل�شركاء.

حترير حم�شر ك�شف على مكان �حلادث و�شبط ما يتعلق باجلرمية �إن وجد ح�شب �الأ�شول �لقانونية.. 6

تزود �لنيابة �لعامة بتقرير �لطب �لعديل ويتم �إعلم �ل�شرطة بالنتيجة من قبل �لنيابة.. 7

ت�شّلم �ملعتدى عليها �إىل مر�شدة �ملر�أة يف �ل�شوؤون �الجتماعية ح�شب �الأ�شول.. 8

�إح�شار �ملعتدي بالطرق �ملتاحة قانونا من �جل �شماع �أقو�لة الإحالته �إىل �لنيابة �لعامة �أ�شوال مع �مللف �لتحقيقي.. 9

يتم توثيق �الإجر�ء�ت و�الحتفاظ بن�شخة يف د�ئرة حماية �الأ�شرة، وتزويد �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة بتقرير �أويل يف حاالت . 10
�لتحويل �لطارئة.

هتك العر�ض:
تق���دمي �شك���وى من �ملعتدى عليها �أو ويل �الأمر �إىل ق�شم حماية �الأ�ش���رة يف �ملحافظة وتدون �إفادتها بح�شور �لعن�شر . 1

�لن�شائي، �إبلغ مدير �شرطة �ملحافظة بالو�قعة وخماطبة �لنيابة �لعامة و�ل�شوؤون �الجتماعية و�ملحافظ.

��شت�شد�ر �أمر من �لنيابة �لعامة الإجر�ء �لفح�ض �لطبي الإثبات �لو�قعة من قبل �لطبيب �لعديل.. 2

نقل �ملعتدى عليها �إىل مكان �لفح�ض �لطبي �لعديل مبر�فقة �ل�شرطة و�لعن�شر �لن�شائي.. 3

�إعادة �ملعتدى عليها �إىل ق�شم حماية �الأ�شرة وتدوين �إفادتها بوجود �لعن�شر �لن�شائي.. 4

�إح�شار �ملعتدي بالو�شائل �ملتاحة قانونا وتدوين �إفادته ومن ثم �إحالة �مللف �إىل �لنيابة �أ�شوال. . 5

املداعبة املنافية للحياء:
تقع هذه �جلرمية يف حالة مت مل�ض �أو مد�عبة �أع�شاء من �جل�شم من �لتي ال تعترب هتك مبا�شر للعر�ض وهنا ي�شرتط . 1

لقيام �جلرم �للم�ض للمناطق �لتي تعترب عور�ت وتتحقق هذه �جلرمية للأنثى.

تق���دمي �شكوى ب�شكل مبا�ش���ر من �ملعتدى عليها �أو ويل �الأمر يف حاالت �العتد�ء عل���ى ناق�شات �الأهلية �لقانونية �إىل . 2
د�ئرة حماية �الأ�شرة بح�شور �لعن�شر �لن�شائي.

�إح�شار �ملعتدي بالطرق �ملتاحة قانونيا.. 3
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�لف�شل بني �ملعتدي و�ملعتدى عليها.. 4

تدوين �أقو�ل �ملعتدي ومن ثم �إحالته مع �مللف �لتحقيقي الإحالته �إىل �لنيابة �أ�شوال.. 5

عر�ض عمل اأو فعل منايف للحياء العام :
جرمي���ة عر����ض �لفعل �أو توجيه كلم منايف للحياء �لع���ام هي: كل فعل �أو قول �أو �إ�شارة لها دالل���ه جن�شية من �شانه خد�ض 

�حلياء لل�شحية دون �إن ي�شل �إىل حد درجة �مل�شا�ض باجل�شم.

تقدمي �شكوى لدى ق�شم حماية �الأ�شرة يف �ملحافظة بح�شور �لعن�شر �لن�شائي.. 1

�إح�شار �ملعتدي بالطرق �ملتاحة قانونا.. 2

تدوين �أقو�ل �ملعتدي ومن ثم �إحالته مع �مللف �لتحقيقي الإحالته �إىل �لنيابة �أ�شوال.. 3

االإغواء اأو الوعد بالزواج:
و�شول �ملعتدى عليها �إىل ق�شم حماية �الأ�شرة يف �ملحافظة لتقدمي �شكوى.. 1

تدوين �إفادة �ملعتدى عليها بح�شور �لعن�شر �لن�شائي، و�إبلغ مدير �شرطة �ملحافظة و�إبلغ �لنيابة �لعامة و�ملحافظ . 2
و�ل�شوؤون �الجتماعية.

�إج���ر�ء �لفح�ض �لطب���ي �جلن�شي بناء على تكليف من �لنياب���ة �لعامة للطبيب �لعديل �ملخت����ض وتاأمني نقل �ملعتدى . 3
عليها �إىل مكان �لفح�ض �لطبي بح�شور �لعن�شر �لن�شائي.

تزويد �لنيابة �لعامة بتقرير �لطب �لعديل عن �حلالة و�إعلم حماية �الأ�شرة بالنتيجة.. 4

�إح�شار �ملعتدي وتدوين �إفادته و�إحالته مع �مللف �لتحقيقي �إىل �لنيابة �لعامة.. 5

توقف �مللحقة �لقانونية يف �لق�شية يف حالة �إجر�ء مر��شم �لزو�ج بني �ملعتدي و�ملعتدى عليها من قبل �ملحافظ.. 6

عقد موؤمتر حالة من قبل �ل�شركاء لتحديد �الحتياجات و�خلدمات �لو�جب �إتباعها حلماية �ملعتدى عليها. 7

اإف�ساد الرابطة الزوجية:
تقدمي �شكوى لدى ق�شم حماية �الأ�شرة يف �ملحافظة من �لطرف �ملت�شرر )زوج/ زوجه(.. 1

تدوين �إفادة �ملعتدى عليها بح�شور �لعن�شر �لن�شائي.. 2

�إح�شار �ملعتدى وتدوين �إفادته و�إحالته مع ملف �لتحقيق �إىل �لنيابة �لعامة �أ�شوال.. 3

الهروب من املنزل )الت�سرد(:
يتم تقدمي بلغ من ويل �الأمر �أو �شاحب �لو�شاية �لقانونية �إىل عمليات �ل�شرطة عن �لفقد�ن بعد مده 24 �شاعة من . 1

�ختفائه.

حال �لعثور على �ملعتدى عليها، يتم ت�شليمها �إىل ق�شم حماية �الأ�شرة يف �ملحافظة وت�شلم �إىل جهات �الخت�شا�ض.. 2

يت���م تدوين �إف���ادة �ملعتدى عليها من قب���ل �شابط �لتحقيق يف ق�شم حماي���ة �الأ�شرة ومعرفة �الأ�شب���اب و�لدو�فع ور�ء . 3
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�لفر�ر من �ملنزل ويتم ذلك بح�شور �لعن�شر �لن�شائي و�إبلغ مدير �ل�شرطة و�ل�شوؤون �الجتماعية و�ملحافظ.

تقدمي �لعناية �لطبية �للزمة للمعتدى عليها �إن كانت بحاجه لها.. 4

�إجر�ء �لفحو�شات �لطبية وذلك بقر�ر من �لنيابة �لعامة �إذ� ��شتدعى �الأمر، حيث ي�شبح تكييفها �لقانوين خمتلفا.. 5

ت�شليم �ملعتدى عليها �إىل �ل�شوؤون �الجتماعية من �جل تاأمني �إيو�ئها �إىل �حد مر�كز �الإيو�ء.. 6

عق���د موؤمتر حالة بني �ل�شرطة و�ل�شوؤون �الجتماعية و�ملحاف���ظ بالتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعلقة وحتديد مقد�ر . 7
�خلطورة على حياتها �ل�شخ�شية، وتقدم �ل�شوؤون �الجتماعية تقرير �جتماعي عن �الأ�شرة.

يف حال مت �تخاذ قر�ر يف ت�شليم �حلالة �إىل ذويها يتم �خذ �لتعهد�ت �للزمة و�ل�شمانات على �مل�شتلم لل�شحية من . 8
قبل �ل�شوؤون �الجتماعية و�ملحافظ بح�شور كافة �ل�شركاء.

تزود وحدة حماية �الأ�شرة بن�شخ من حم�شر �لت�شليم و�لتعهد�ت.. 9

االنتحار غري املف�سي للموت )حماولة االنتحار(:
يت���م �إب���لغ ق�شم حماية �الأ�شرة عن �ملعت���دى عليها من قبل عمليات �ل�شرطة �أو من �ملرك���ز �ل�شحي �لتي و�شلت �إليه . 1

للعلج.

يت���م �لتوج���ه �إىل مكان تلقى �لع���لج من قبل �شاب���ط �لتحقيق يف �لق�شم ويت���م تدوين �إفادة �ملعت���دى عليها ومعرفة . 2
�الأ�شباب و�لد�فع ملحاولة �النتحار.

يتم �حل�شول على تقرير طبي �أويل يذكر فيه نوع وكمية �ملو�د �مل�شتخدمة للمحاولة للنتحار.. 3

يت���م �لعم���ل على تقدمي �لدعم �لنف�شي �للزم لل�شحية �إثناء تدوين �الإفادة من �جل �إ�شفاء نوع من �لثقة بني �ملعتدى . 4
عليها و�شابط �لتحقيق من �جل دفعها لذكر �الأ�شباب �حلقيقية قدر �الإمكان ملعاجلة حالتها الحقا ب�شكل �أف�شل.

 بع���د �إنه���اء �ملعتدى عليها للعلج �للزم يتم ��شتدعائها �أو نقلها �إىل ق�شم حماية �الأ�شرة ومن ثم �خذ �إفادة مف�شلة 5. 
عن �لدو�فع و�الأ�شباب �لتي دفعتها النتحار وحماولة �إيجاد حلول ل�شبب ذلك قدر �الإمكان.

�إب���لغ �ل�ش���وؤون �الجتماعية باحلالة من �جل متابعتها وتقدمي �لدعم �لنف�شي و�الإر�شاد �لتوعوي وكل ما يلزم من �جل . 6
ذلك.

يتم �إحالة �مللف �إىل �لنيابة �لعامة ال�شتكمال �الإجر�ء�ت �أ�شوال.. 7

بالن�شبة للنتحار �ملف�شي للوفاة فان �لنيابة �لعامة تكون �شاحبة �ل�شلحية و�الخت�شا�ض �ملبا�شر يف متابعته.. 8

حجز احلرية:
يتم تلقي �لبلغ من قبل �إ�شارة من عمليات �ل�شرطة �أو من خلل �ت�شال هاتفي �أو من خلل �شكوى مبا�شرة.. 1

يت���م �لعم���ل على �لتاأكد م���ن �ملعلومة وجديتها ومن ثم �إب���لغ مدير �ل�شرطة و�لنيابة �لعامة م���ن �جل ��شت�شد�ر �أمر . 2
�لتفتي�ض �للزم ح�شب �حلاجة.

�لتوجه �إىل مكان حجز �ملعتدى عليها مبا�شرة من قبل ق�شم حماية �الأ�شرة وبتعليمات مدير �شرطة �ملحافظة مع �لقوة . 3
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�مل�شاندة ح�شب �حلاجة وكذلك �لعن�شر �لن�شائي يف �ل�شرطة.

عن���د �لو�شول �إىل �ملكان �مل���ر�د تفتي�شه يتم �لتعريف عن هوية �شابط �لق�شم �مل�شئ���ول عن �لتفتي�ض ويدخل مبر�فقة . 4
�لعن�ش���ر �لن�شائ���ي ومن هو بحاجه لهم م���ن �جل �حلماية �لتفتي����ض ح�شب �حلاجة، ويف حال رف����ض �شاحب �ملكان 
�لتعاون الإجر�ء �لتفتي�ض �لقانوين �ل�شادر من �لنيابة �لعامة يتم �إح�شار �شهود من �جلري�ن �أو �أقارب �شاحب �لعقار 

ويتم �إجر�ء �لتفتي�ض �أ�شوال.

يف حال �لعثور على �ملعتدى عليها �لتعامل معها بروح تبعث على �لطماأنينة.. 5

يت���م �شب���ط كل ما يتعل���ق بالق�شية من �أدلة، وينظم حم�ش���ر تفتي�ض �شو�ء مت �شبط �ش���يء �أم ال، ويتم ت�شوير �ملكان . 6
فوتوغر�فيا -�إن توفر ذلك- من �جل �لدقة يف �لو�شف وترفق �ل�شور مع �ملحا�شر.

�إلقاء �لقب�ض على �ملتهم �إن كان متو�جد� يف �ملكان.. 7

تقدمي �لرعاية �ل�شحية �للزمة لل�شحية و�حل�شول على تقرير طبي �أويل.. 8

تدوين �إفادة �ملعتدى عليها بح�شور �لعن�شر �لن�شائي يف وحدة حماية �الأ�شرة.. 9

�لعمل على �إجر�ء �لفحو�شات �لطبية بقر�ر من �لنيابة �لعامة وتزويد وحدة حماية �الأ�شرة بنتيجة �لفح�ض �إذ� لزم . 10
�الأمر حيث ي�شبح تكييف �لق�شية خمتلفا.

�لعمل على �إح�شار �ملعتدي �إن كان مل يتم �شبطه يف �ملكان وتدوين �إفادته و�إحالة �مللف �إىل �لنيابة �أ�شوال.. 11

�إب���لغ �ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة و�ملحافظ���ة من خلل مدي���ر �ل�شرطة وعق���د موؤمتر �حلالة م���ا بني �ل�شرط���ة و�ل�شوؤون . 12
�الجتماعية و�ملحافظة من �جل توفري �حلماية �للزمة لها وتوفري مكان �إيو�ء.

يتم توثيق �الإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها و�الحتفاظ بن�شخة يف د�ئرة حماية �الأ�شرة.. 13

االعتداءات اجل�سدية )االإيذاء(: 
وت�سمــل جميع جرائــم االإيذاء الواقعة على اجل�سم الب�سري وقد ن�ــض قانون العقوبات االأردين رقم 
16 ل�سنــه 1960 النافــذ يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف املواد )333( و)334( و)335(، 

على العقوبات التي تتعر�ض لها املعتدى عليها من جراء االإيذاء.

�حل�ش���ول عل���ى تقرير طبي �أويل من �حد �ملر�كز �لطبية وي�شتح�ش���ن �أن يكون حكوميا، فاإذ� مت �حل�شول على تقرير . 1
طبي من مركز غري حكومي، يجب ت�شديق �لتقرير من وز�رة �ل�شحة.

ح�شور �ملعتدى عليها �إىل ق�شم حماية �الأ�شرة يف �ملحافظة لتقدمي �ل�شكوى وبح�شور �لعن�شر �لن�شائي.. 2

يف حال تعذر ح�شور �ملعتدى عليها ب�شبب ��شتكمال �لعلج يتم �لتوجه �إليها يف مكان تلقي �لعلج لتدوين �ل�شكوى.. 3

�شبط �أد�ة �جلرمية �إن وجدت.. 4

�إح�شار �ملعتدي بالطرق �ملتاحة قانونيا وتدوين �إفادته ومن ثم �إحالته �إىل �لنيابة �أ�شوال.. 5
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الق�سايا املتعلقة باخلالفات االأ�سرية:
يت���م تلقى �لب���لغ وتدوين �إفادة �ملعتدى عليها مبا�ش���رة بعد ح�شوره �إىل ق�شم حماية �الأ�ش���رة يف �ملحافظة وبح�شور . 1

�لعن�شر �لن�شائي. 

�إح�شار �لتقارير �لطبية �أو �إجر�ء �لك�شف �أو �ل�شبط �للزم ح�شب كل ق�شية.. 2

 ��شتدعاء  �ملعتدي بالطرق �ملتاحة قانونًا.3. 

تدوين �إفادة �ملعتدي و�لف�شل ما بني �ملعتدي و�ملجني عليها.. 4

�لعمل على �إيجاد �شيغة حل منا�شبة ال�شتمر�رية �لعلقات �الأ�شرية بني �لطرفني. 5

�إبلغ مدير �ل�شرطة باالإجر�ء�ت و�لنتائج وتلقي �لتعليمات �للزمة �أ�شوال .. 6

علم���ًا �ن���ه يف جميع �حلاالت يجب عل���ى مدير ق�شم حماية �الأ�ش���رة يف �ملحافظة وبعد �إعلم مدي���ر �شرطة �ملحافظة جهة 
�الخت�شا�ض تزويد مدير د�ئرة حماية �الأ�شرة بتلك �الإجر�ء�ت و�الإعمال �ملتخذة من قبل �لق�شم وذلك يف كل حالة ح�شب 

�أهميتها عرب تقرير �أويل �أو مف�شل ح�شب �حلالة 

اإجراءات نقل احلالة/ اأو اإجراءات لتحويل:
يت���م �لتن�شي���ق من قبل مدير �ل�شرطة م���ع مدير �شرطه �ملحافظة �لتي �شيتم نقل �حلال���ة �إليها و�لتن�شيق مع �ملحافظ . 1

و�ل�شوؤون كل ح�شب �خت�شا�شه. 

يت���م نقل �حلالة بعد ذل���ك عن طريق �ل�شوؤون �الجتماعي���ة وبحماية �ل�شرطة بعد �لتاأكد م���ن مو�فقتها �إال �إذ� هناك . 2
خطر على حياتها. 

 بعد ذلك يتم �إح�شار �شوره عن كتاب �ال�شتلم و�لت�شليم من قبل بيت �حلماية �لتي مت �إيد�ع �حلالة فيها.3. 

توثيق  جميع �الإجر�ء�ت و�الحتفاظ بن�شخة عن �مللف. 4

يف حال وجود املعتدى عليها يف البيت االآمن وكان هناك قرار بعودتها اإىل املنزل يتم اإتباع التايل:

يف حال عدم وجود خطورة على حياة املعتدى عليها: هنا الذ ي يتوىل التن�سيق لعقد املوؤمتر هو البيت 
االأمن الأنه هو من يتابع خطة عمل املنتفعة ولي�ض ال�سرطة التي يقت�سر دورها يف على احلماية.  

يجب �لتاأكد �أوال من رغبة ور�شاء �ملر�أة �ملعنفة بعودتها للمنزل.. 1

يتم �لعمل من قبل �ل�شوؤون  �الجتماعية باإجر�ء م�شح �جتماعي للعائلة وتقدمي تقرير عن �لعائلة.. 2

تقوم �ل�شوؤون �الجتماعية بعقد موؤمتر �حلالة للموؤ�ش�شات �لتي تعمل على تقدمي خدمات للمر�أة �ملعنفة.. 3

يكون ت�شليم �حلالة للأهل من خلل �ل�شوؤون �الجتماعية و�ملحافظة وبح�شور �ل�شركاء مع �خذ �لتعهد�ت �للزمة.. 4

يت���م �خذ �ش���ورة عن �أور�ق �ال�شت���لم و�لت�شليم �لتي مت���ت �شياغتها يف �ل�ش���وؤون �الجتماعية و�لتعه���د�ت �لتي متت . 5
�شياغتها يف �ملحافظة وحتفظ يف ملف �لق�شية يف ق�شم حماية �الأ�شرة.

توفري عناوين و�أرقام هو�تف �شرورية )كال�شوؤون �الجتماعية، و�ل�شرطة، و�ل�شريك �ملحول(. 6
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يف حال ما زالت اخلطورة قائمة: 
يتم عقد موؤمتر حالة للموؤ�ش�شات �ل�شريكة �لتي تعمل مع �ملعتدى عليها.

يت���م �إع���لم �ملحافظ بان �خلطورة م���ا ز�لت قائمة على حياة �ملعت���دى عليها و�تخاذ قر�ر بعدم �إع���ادة �ملعتدى عليها �إىل 
�الأ�شرة.
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Monitoring and Evaluation الرقابة 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.

التقييــم: 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 دوائر حماية االأ�سرة من العنف مع الن�ساء املعنفات 
ال نعم موؤ�سرات القيا�ض 

هل يوجد يف دو�ئر حماية �الأ�شرة �إجر�ء�ت للتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات؟ �إذ� نعم هل هي مكتوبة 
ومعممة؟

هل يوجد �شيا�شة تدريب حول �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات مبختلف �مل�شتويات؟ 
هل يتم حتديد الأدو�ر ملقدمي �خلدمات للتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات؟ )و�شف وظيفي و��شح(

هل يتم �إجر�ء مقابلة �أولية للمر�أة �ملعنفة؟ 
هل يوجد �شخ�ض حمدد يقوم بعملية ��شتقبال �لن�شاء؟

هل يوجد غرفة خا�شة ملقابلة �لن�شاء �ملعنفات ل�شمان �ل�شرية و�خل�شو�شية؟
هل يتم �إجر�ء مقابلة �ملر�أة �ملعنفة وحدها دون وجود �أحد من �الأقارب �أو �ملر�فقني معها؟

هل يجتمع فريق وحدة حماية �ال�شرة ملناق�شة �لق�شايا و�خلروج بتو�شيات خلطة �لتدخل مع �ملر�أة 
�ملعنفة؟

هل يوجد �أخ�شائي/ة �جتماعي/ة يف وحدة حماية �الأ�شرة ؟
هل يتم مناق�شة خطة �لتدخل مع �ملر�أة �ملعنفة؟ 

ما هو �الإجر�ء �ملتبع ل�شمان �شرية �ملعلومات و�مللفات؟  
هل يتم �إتباع �لتوثيق وفق �ملعايري �ملهنية ووفق �لربوتوكول �ملعمول به؟

هل توجد �شيا�شة حتويل/تعاون للوحد�ت �الخرى يف �ل�شرطة ؟ 
ما هي �لتعليمات/�الإجر�ء�ت �ملتبعة عند حتويل �ملر�أة �ملعنفة للم�شت�شفى/ مر�كز �شحية ؟  

هل توجد تعليمات و�إجر�ء�ت للتعاون/ �لتحويل بني �ل�شرطة و�ملوؤ�ش�شات �الأهلية �لتي تقدم خدمات 
للن�شاء �ملعنفات؟ �إذ� نعم، هل �الإجر�ء�ت مكتوبة؟ 

هل توجد تعليمات و�إجر�ء�ت تعاون/ �لتحويل مع وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية، �أو �لبيوت �الآمنة؟ �إذ� نعم، 
هل �الإجر�ء�ت مكتوبة؟ 

هل يتم توجيه عقوبة ملن ال يتبع �الإجر�ء�ت �ملحددة للتدخل مع �ملر�أة �ملعنفة؟ 
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منوذج رقم )1(
��شتمارة جمع �ملعلومات 

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

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

�لو�شع �القت�شادي �لتح�شيل �لعلمي
للأُ�شرة

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
1. عدد �العتد�ء�ت 

تاريخ مكان �العتد�ء:
�العتد�ء:

كيف ح�شل 
�العتد�ء؟

�ملعتدي:

علقة �ملعتدي 
باملنتفعة

2. طبيعة االعتداء
�قت�شاديجن�شينف�شيج�شدي
منع �مل�شروفحتر�ضتهديد�شرب



19نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات اإىل اخلدمات ال�سرطية

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

�شتم دفع
وتعنيف

�الإكر�ه على مُمار�شة 
�جلن�ض.

�لتحكم باأملك �لزوجة، �أو 
مري�ثها.

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؟

ح�شانة طلق نفقة
�طفال 

�خرى، 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:

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 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 �ملَُحِولة

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

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

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

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

�خلدمات و�الإجر�ء�ت �لتي 
مّتت

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

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

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

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

�إفادة �ل�شرطة ��شتمارة �شدة �خلطورة تقرير طبي�لوثائق �ملرفقة 
تقرير 

�الأخ�شائي 
�لنف�شي  

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

ما �أعمارهم؟عددهمنعم الهل يوجد مر�فقون من �الأطفال؟       
...................

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

�ملُحّول �إليها
�ليوم و�لتاريخ�لتوقيع:
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