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حماية الأ�شرة من العنف يف الأردن

تقدمي

م�شروع حماية الأ�شرة من العنف:
يع���د �ملجل����ض �لوطني ل�ش���وؤون �الأ�شرة �أحد �جلهات �لت���ي تعاملت مع ق�شية �لعن���ف �الأ�شري من 
خ���الل �إطالق م�ش���روع حماية �الأ�شرة من �لعن���ف يف �الأردن يف بد�ية �لع���ام 2000 �لذي يهدف 
�إىل �حل���د م���ن �لعنف �الأ�شري وق�شاي���ا �العتد�ء�ت �جلن�شية من خالل بن���اء �لقدر�ت �ملوؤ�ش�شة 
للموؤ�ش�ش���ات �حلكومية وغري �حلكومية �لعاملة يف هذ� �حلقل، وتن�شيق وتوجيه جهود �ملوؤ�ش�شات 
�لوطني���ة �لعام���ة و�الأهلية و�خلا�شة �ملعنية بحماية �الأ�شرة �الأردنية م���ن �لعنف ب�شوره و�أ�شكاله 

كافة، ومتكينها من �لقيام بدورها �حليوي يف متا�شك �ملجتمع وتوفري بيئة د�عمة الأفر�دها. 

وقد جاء هذا امل�شروع ا�شتجابة لالحتياجات التالية:
• عدم كفاية �لت�شريعات �لقانونية �خلا�شة بالعنف �الأ�شري. 	

• عدم وجود حماكم خمت�شة لق�شايا �لعنف �الأ�شري.	

• حمدودية �خلدمات �ملقدمة للن�شاء. 	

• عدم وجود دور �إيو�ء للن�شاء �ملعنفات. 	

• �شعف وعي كثري من �لن�شاء بحقوقهن. 	

• حمدودية �خلدمات �ملقدمة لالأطفال. 	

• �حلاجة �إىل وجود بر�مج تدريبية م�شتد�مة وفاعلة. 	

• نق�ض �لوعي بحقوق �لطفل. 	

• نق�ض �لوعي لدى �أفر�د �لعائلة الأدو�رهم. 	

• �أط���ر�ف �لعن���ف �الأ�ش���ري ال يبلغ���ون عن ح���و�دث �لعنف وال ي�شمح���ون بتدخ���ل �ملوؤ�ش�شات 	
�لر�شمية يف �شوؤون �لعائلة. 

• نق�ض �لبحوث و�لبيانات و�الإح�شائيات �ملتعلقة مب�شائل حماية �الأ�شرة. 	

• �حلاجة �إىل تعريف و��شح للعنف �الأ�شري لدى �ملوؤ�ش�شات �ملعنية. 	

• �حلاجة �إىل حتديد �إجر�ء�ت و��شحة ملعاجلة �حلاالت. 	
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• �حلاجة �إىل �لتخ�ش�شية.د�خل �ملوؤ�ش�شات وو�شع تعريفات حمددة لالأدو�ر. 	

• �حلاجة �إىل و�شع �آلية تعاون بني �ملوؤ�ش�شات.	

منهجية تنفيذ امل�شروع 
• مت تاأ�شي�ض فريق وطني الإد�رة �مل�شروع ي�شم ممثلني عن �جلهات �حلكومية وغري �حلكومية 	

�لت���ي له���ا عالقة باالأ�شرة و�لطفولة خا�شة ق�شايا �لعن���ف �الأ�شري.  منها: وز�رة �الأوقاف 
و�ل�ش���وؤون و�ملقد�شات �الإ�شالمية، وز�رة �لتنمي���ة �الجتماعية، وز�رة �لعدل، وز�رة �ل�شحة، 
وز�رة �الإع���الم، مديري���ة �الأمن �لع���ام، موؤ�ش�شة نه���ر �الأردن، �حتاد �مل���ر�أة، مركز �لتوعية 

و�الإر�شاد �الأ�شري �لزرقاء، موؤ�ش�شات �أخرى حكومية وغري حكومية ذ�ت عالقة. 

• كم���ا مت و�ش���ع ميثاق يح���دد �أدو�ر �الأع�شاء، و�أ�شل���وب عملهم، وينظم �لعالق���ة بينهم، مبا 	
ي�شمن مبد�أ �مل�شاركة �لوطنية، ويرتقي مب�شتوى �الأد�ء �جلماعي، ويوؤدي �إىل زيادة �لكفاءة 

و�لفاعلية يف توظيف �مل�شادر �ملتاحة لرب�مج حماية �الأ�شرة ومتكينها. 

م���ع �حلر�ض على تزوي���د �شناع �لق���ر�ر بامللخ�شات و�ملوؤ�ش���ر�ت �حليوية حلال���ة حماية �الأ�شرة 
ومتكينها، بهدف �ال�شرت�شاد بها عند �تخاذ �لقر�ر�ت لتح�شني م�شتوى �حلماية و�لتمكني.

• مت حتديد �ملخرجات �الأ�شا�شية للم�شروع منبثقة عن �ملربر�ت، وهي:	

• تطوي���ر وتنفي���ذ نهج قائم على حق���وق �الإن�شان مبا يتفق مع �لقي���م و�لدين �شمن �إطار 	
�لنظ���ام �لق�شائي �مل���دين و�جلنائي للتعامل م���ع �ل�شحايا و�ل�شه���ود ومرتكبي �لعنف 

�الأ�شري و�الإ�شاءة لالأطفال و�العتد�ء�ت �جلن�شية. 

• تطوير �خلدمات �لوقائية و�لعالجية �لتاأهيلية لالأطفال �لذين تعر�شو� للعنف �الأ�شري 	
و�الإ�شاءة. 

• تطوير خدمات د�عمة متخ�ش�شة من �جل �لن�شاء �للو�تي وقعن �شحايا للعنف �الأ�شري 	
و�الإ�شاءة. 

• تطوي���ر بر�م���ج للبحوث ت�شتهدف تزوي���د �شانعي �ل�شيا�شات باملعلوم���ات وت�شاعد على 	
حت�شني �الإجر�ء�ت �مل�شممة و�ملنفذة. 

• ت�شميم وتنفيذ �إد�رة منوذجية حلماية �الأ�شرة 	

• تطوير م�شتوى �أعلى للوعي لكافة م�شتويات �ملجتمع بخ�شو�ض �لعنف �لعائلي و�العتد�ء 	
�جلن�شي و�الإ�شاءة لالأطفال. 

• تطوير �لعمل ب���ني �ملوؤ�ش�شات �ملتعددة يف جمال حماية �الأ�شرة وخا�شة ل�شالمة �لن�شاء 	
و�الأطفال
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• مت تاأ�شي����ض فريق عم���ل لتنفيذ ومر�قبة خطة �لن�شاطات لكل خم���رج، حيث �نبثق عن هذ� 	
�مل�ش���روع عدة جلان م���ن �أهمها جلنة ت�شمى )نه���ج �ملوؤ�ش�شات �ملتع���ددة( �لتي كانت تتوىل 
�لتن�شي���ق بني �جلهات �ملختلفة وتق���وم بتوزيع �الأدو�ر و�مل�شوؤولي���ات. وحيث �أن بع�ض �الأمور 
�لت���ي لها عالقة بالعمل �الجتماعي ال ميك���ن �أن يتم تنفيذها �إال بالتعاون بني �أكرث من جهة 
و�شم���ن معايري حت���دد دور كل جهة، كانت �آلية �لعمل تتم من خ���الل �شباط �رتباط يف كل 

موؤ�ش�شة جتنبا للروتني يف �لدو�ئر �لر�شمية.

• �الأردن بلد يف طور �لتغري وملو�كبة هذ� �لتغري البد من �شيا�شات وخدمات �جتماعية مميزة 	
تعم���ل بطريقة متكاملة مع �ملوؤ�ش�ش���ات �حلكومية و�ملوؤ�ش�ش���ات �الجتماعية، بحيث تقوم كل 

جهة بتحديد �حتياجاتها و�لدور �ملطلوب منها.

• �خذ �مل�شروع مدخال“ �شامال“ معتمد�“ على حقوق �الإن�شان يف معاجلة �لعنف و�الإ�شاءة 	
�ش���د �ملجموعة �مل�شتهدفة يف �الأ�ش���رة، وتتفق منهجية م�شروع حماي���ة �الأ�شرة مع �الإحكام 
�لديني���ة و�الأعر�ف و�لع���اد�ت و�لتقاليد. وقد عم���ل �لفريق �لوطني حلماي���ة �الأ�شرة على 
�إع���د�د �أدلة تدريبي���ة للعاملني يف جمال �لعمل �الجتماعي، ومت تعزيز �لقدرة �ملوؤ�ش�شية لكل 

جهة يف جمال �لعمل �الجتماعي وفق �لنهج �لت�شاركي.

منجزات امل�شروع 
• جم���ع �جلهات �حلكومية وغري �حلكومية للحديث عن م�شكل���ة �جتماعية هامة وللتعاون يف 	

و�شع �حللول ملو�جهتها. 

• وح���د لغة �جله���ات �ملختلفة جتاه �إيجاد �أف�ش���ل �حللول للت�شدي للعن���ف و�الإ�شاءة وحماية 	
�الأ�شرة. 

• مت ح�شر �الحتياجات �لتدريبية للعاملني يف جمال حماية �الأ�شرة ومن جهات خمتلفة. 	

• مت تنفي���ذ ع���دد م���ن �لور����ض �لتدريبي���ة لرف���ع كف���اءة �لعامل���ني يف قط���اع حماي���ة �الأ�شرة 	
)�لق�شاة،�حلكام �الإد�ريني،�ل�شرطة،�لعاملني �الجتماعيني، �الإعالميني �لوعاظ..�لخ(

• �شاهم يف زيادة �لوعي باأهمية �حلماية من �الإ�شاءة و�لعنف �الأ�شري. 	

• �شاهم يف تعرف �جلهات �ملختلفة على بع�شها �لبع�ض و�لتعرف على �أدو�رها �ملختلفة. 	

كم���ا ق���ام �ملجل����ض �لوطني ل�شوؤون �الأ�ش���رة باإعد�د در��شة ح���ول و�قع �لعنف �ش���د �ملر�أة 2008، 
ت�شمن���ت حتلي���ال لو�قع �لعنف �شد �ملر�أة يف �الأردن، وم�شت���وى �خلدمات �ملقدمة حلاالت �لعنف 

على �مل�شتوى �لوطني.
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الإطار الوطني حلماية الأ�شرة من العنف 2006
وقد مت تطوير �الإطار �لوطني حلماية �الأ�شرة من �لعنف 2006 كجزء من م�شروع حماية �الأ�شرة 
ليك���ون وثيق���ة مرجعية جلميع �ملخت�ش���ني و�لعاملني يف جمال حماية �الأ�ش���رة من �لعنف مت فيها 
حتدي���د مفهوم �لعنف- �الإطار �لقانوين للحماية من �لعنف- �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة- �لنماذج 

�مل�شتخدمة- و�أ�ش�ض تقدمي خدمات �لوقاية و�حلماية، و�شد �لثغر�ت يف �ملمار�شات �لقائمة. 

وق���د �عتمد �الإطار على نهج �ملوؤ�ش�شات �ملتعددة، �لذي يتطل���ب �لتعاون و�لتن�شيق بني �ملوؤ�ش�شات 
�لعاملة يف جمال حماية �الأ�شرة، وحتديد �الأدو�ر و�مل�شوؤوليات �مل�شرتكة لهذه �ملوؤ�ش�شات باالإ�شافة 
�إىل �أدو�ر وم�شوؤولي���ات كل منه���ا ب�شكل و��شح ومف�شل، ويتطل���ب �أي�شًا درجة عالية من �لتفاهم 
و�الح���رت�م �ملتبادل لوجهات �لنظر �ملهنية �ملختلفة وتب���ادل �ملعلومات و�خلرب�ت تقدمي خدمات 

عالية �جلودة �شمن �ملعايري �ملتفق عليها.

اأهداف امل�شروع:
• �إيج���اد دليل عمل مرن ميِكن �ملنظم���ات �لعاملة يف جمال �حلماية م���ن �ال�شتجابة �لفورية 	

الحتياجات �ل�شحايا. 

• ر�ش���م �خلط���وط �لعامة لعملية �حلماية من �لعن���ف �لقائمة على نه���ج �ملوؤ�ش�شات �ملتعددة، 	
وو�شع �الأ�ش�ض ملتابعة �لرب�مج و�خلدمات �ملقدمة وتقييمها. 

• �لتن�شي���ق بني جميع �ل�شركاء لتوفري خدمات متكامل���ة و�شاملة، مما يتطلب و�شع �إجر�ء�ت 	
موثقة وحتديد �الأدو�ر و�مل�شوؤوليات ل�شد �لثغر�ت ومنع �الزدو�جية. 

• �إيج���اد لغة م�شرتكة ب���ني �ملتخ�ش�شني و�لعاملني يف جمال حماي���ة �الأ�شرة مل�شاعدتهم على 	
�لتو�ش���ل �إىل فه���م م�شرتك لالإط���ار �لوطني، بهدف �شم���ان �ت�شاق بر�م���ج و�أن�شطة جميع 

�جلهات �لعاملة يف هذ� �ملجال. 

• تق���دمي تعريف جلميع �مل�شطلحات �مل�شتخدمة وقائم���ة باملوؤ�شر�ت �لد�لة على وقوع �لعنف 	
لت�شاعد مقدمي �خلدمات على �لك�شف �ملبكر عن حاالت �لعنف �الأ�شري. 

• �إعد�د �لتوجه �لعام ل�شيا�شات وبر�مج حماية �الأ�شرة و�خلطوط �لعامة للخدمات �لتي يجب 	
تنفيذها عند تطبيق �الإطار �لوطني.

ال�شركاء
مديرية �الأمن �لعام، وز�رة �ل�شحة، وز�رة �لتنمية �الجتماعية، وز�رة �لعدل، �ملجل�ض �لق�شائي، 
وز�رة �الأوقاف و�ل�شوؤون و�ملقد�شات �الإ�شالمية، وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �ملركز �الأردين لالإعالم، 

موؤ�ش�شة نهر �الأردن، مركز �لتوعية و�الإر�شاد �الأ�شري يف �لزرقاء، �حتاد �ملر�أة �الأردنية
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اجنازات امل�شروع: 
• ك�شر حاجز �ل�شمت حول �لعنف �الأ�شري.	

•  �إ�شد�ر نظام دور حماية �الأ�شرة.	

•  تعديل قانون �أ�شول �ملحاكمات مبا ي�شمح با�شتخد�م �لتقنية �حلديثة، مثل ت�شجيل مقابالت 	
�الأطفال �شحايا �الإ�شاءة �جلن�شية بو��شطة �لفيديو بداًل من �الإفاد�ت �لورقية.

• �قرت�ح عدد من �لتعديالت على جمموعة من �لقو�نني على �ل�شلطة �لت�شريعية.	

•  رفع كفاءة مقدمي �خلدمات.	

• �لتوعية �ملجتمعية ببع�ض �أبعاد �لعنف �الأ�شري وتاأثريه على �الأ�شرة و�ملجتمع	

اخلطة الإ�شرتاتيجية حلماية الأ�شرة من العنف 2009-2005
وق���ام �ملجل����ض �أي�شا باإع���د�د �خلط���ة �الإ�شرت�تيجية حلماي���ة �الأ�شرة من �لعن���ف 2009-2005 
وه���ي وثيق���ة منبثقة م���ن وثيقة �الإطار �لوطن���ي، وذلك بالتع���اون مع �شركائه حي���ث ترتكز روؤية 
�الإ�شرت�تيجي���ة يف �أ�ش���رة متما�شكة متكافلة يتمت���ع �أفر�دها بحق �ل�شالم���ة �جل�شدية، و�لعقلية، 
و�لنف�شي���ة، وت�شود بني �أفر�دها �ملودة، و�الح���رت�م، و�مل�شاو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات، وي�شاهمون 
يف حتقي���ق رف���اه �الأ�شرة و�ملجتمع ر�شالتها يف �مل�شاهمة يف حتقي���ق حياة ف�شلى لالأ�شرة �الأردنية 
من خالل توفري بيئة  �جتماعية وثقافية وقانونية تعزز �من �الأ�شرة وت�شونها من �لتفكك وحتمي 

�أفر�دها من �لعنف.

تت�شمن اخلطة الإ�شرتاتيجية خم�س حماور رئي�شية هي:
• �لوقاي���ة: ته���دف �لوقاية من �لعن���ف �الأ�شري �إىل تعزي���ز �ل�شلوك �ل�شحي د�خ���ل �الأ�شرة، 	

و�إز�ل���ة عو�مل �خلطورة �الجتماعية و�لثقافية، و�لك�ش���ف �ملبكر للعنف �الأ�شري، وحتديده، 
و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة للحد منة من خالل بر�مج �لتوعية و�لتعليم. 

• �حلماي���ة: زيادة كف���اءة و�شرعة ��شتجابة �ملجتم���ع و�ملوؤ�ش�شات �حلكومي���ة وغري �حلكومية 	
حل���االت �لعنف �الأ�شري من خالل توفري �خلدمات وجودتها، و�مل�شتوى �لتنظيمي �الإجر�ئي 

د�خل �ملوؤ�ش�شات مبا ي�شمن تقدمي �أف�شل �خلدمات حلاالت �لعنف. 

• �ملو�رد �لب�شرية و�ملادية: تنمية �ملو�رد �لب�شرية، وتعزيز �لقدر�ت �ملوؤ�ش�شية للجهات �لعاملة 	
يف جمال حماية �الأ�شرة و�أمنها. 

• �لت�شريع���ات و�ل�شيا�ش���ات و�لق�شاي���ا �لقانوني���ة: �اللت���ز�م �حلكوم���ي بتطوي���ر �لت�شريعات 	
و�لقو�نني لتن�شجم مع مبادئ �لوقاية و�حلماية من �لعنف �الأ�شري. 

• �ل�شر�كة و�لتن�شيق: �لتاأكد من �أن �لرب�مج و�ل�شيا�شات و�لت�شريعات �ملتعلقة بالعنف �الأ�شري 	
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�شاملة ومتكاملة، وتقوم على �لنهج �لت�شاركي متعدد �لقطاعات.  

• �لدر��ش���ات و�لبحوث: �الرتقاء بالبحوث ح���ول حماية �الأ�شرة من �لعنف �الأ�شري من خالل 	
حتديد �الأولويات، وعو�قب، �لعنف، وتكاليفه، ومدى فعالية �لرب�مج.

اأهداف الإ�شرتاتيجية:
• ر�شم �لتوجه �لعام لل�شيا�شات و�لرب�مج و�خلطط �الإجر�ئية �ملتعلقة بحماية �الأ�شرة. 	

• زيادة �لوعي بطبيعة �لعنف �الأ�شري، و�أبعاده �ل�شحية، و�لنف�شية، و�القت�شادية، وتاأثريه يف 	
متا�شك �الأ�شرة من خالل ن�شر ثقافة �حلماية. 

• تنمي���ة �ملو�رد �لب�شرية، وتعزيز �لقدر�ت �ملوؤ�ش�شية للجهات �لعاملة يف جمال حماية �الأ�شرة 	
و�أمنها. 

• تعزيز �لتن�شيق و�ل�شر�كة بني �لقطاع���ات �لر�شمية و�الأهلية �ملعنية بحماية �الأ�شرة، بهدف 	
حتقيق تخطيط متكامل يعتمد �لنهج �لت�شاركي. 

• تعزي���ز ��شتجاب���ة �لنظ���ام �لق�شائي لق�شاي���ا �لعنف �الأ�ش���ري من خالل تطوي���ر �شيا�شات 	
وت�شريعات وقو�نني حتمي �الأ�شرة من �لعنف. 

�الرتق���اء ببح���وث حماية �الأ�ش���رة و�لعنف �الأ�شري م���ن خالل حتديد �الأولوي���ات وعو�قب �لعنف 
وتكاليفه ومدى فعالية �لرب�مج. 

• ت�شهي���ل �لتموي���ل �ملحلي و�لدويل من �أج���ل تنفيذ �الأن�شط���ة و�الإج���ر�ء�ت �ملنبثقة عن هذه 	
�خلطة.

ال�شركاء
مديرية �الأمن �لعام، وز�رة �ل�شحة، وز�رة �لتنمية �الجتماعية، وز�رة �لعدل، �ملجل�ض �لق�شائي، 
وز�رة �الأوقاف و�ل�شوؤون و�ملقد�شات �الإ�شالمية، وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �ملركز �لوطني لالإعالم، 

موؤ�ش�شة نهر �الأردن، مركز �لتوعية و�الإر�شاد �الأ�شري يف �لزرقاء، �حتاد �ملر�أة �الأردين

م�شروع تطوير اإجراءات التعامل مع حالت العنف الأ�شري 2005– 
.2007

ياأت���ي ه���ذ� �مل�شروع تنفيذً� ملا ج���اء يف وثيقة �الإطار �لوطني حلماية �الأ�ش���رة من �لعنف و�خلطة 
�الإ�شرت�تيجي���ة �لوطنية للحماية و�لوقاية من �لعنف �الأ�شري، و�إمياًنا من �ملجل�ض �لوطني ل�شوؤون 
�الأ�ش���رة باأهمية تعزيز �اللتز�م �ملوؤ�ش�شي �لع���ام نحو �لعمل �لت�شاركي، و�نطالقًا من �أن م�شوؤولية 
تقدمي �خلدمات �لتي من �شاأنها معاجلة حاالت �لعنف �الأ�شري و�حلد منه تقع على عاتق �أ�شحاب 
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�مله���ن و�ملوؤ�ش�شات �ملهنية �ملعنية بذلك، ولغايات �مل�ش���ي ُقدمًا يف ماأ�ش�شة �لعمل �لوطني حلماية 
�الأ�ش���رة م���ن �لعنف؛ مت تطوير جمموع���ة من �ملعايري �لعام���ة لرعاية �شوؤون �الأ�ش���رة �لتي حتدد 
�مل�شت���وى �ملقبول م���ن �الأد�ء للمهام �ملنوطة بكل جه���ة من �جلهات �ملعنية ب�ش���وؤون �الأ�شرة  �لتي 
ت�شمن جودة �خلدمات �ملقدمة ل�شحايا �لعنف �الأ�شري، باالإ�شافة �إىل تطوير �إجر�ء�ت �لتعامل 
مع ح���االت �لعنف �الأ�شري �ملحددة ل���الأدو�ر و�مل�شوؤوليات جلميع �لعامل���ني �ملعنيني بالتعامل مع 
ح���االت �لعنف وعلى �مل�شتويات كاف���ة �ملتعلقة بالك�شف، و�الإبالغ، وتق���دمي �خلدمات مبا ي�شمن 

تقدمي �لرعاية �ل�شاملة ل�شحايا �لعنف �الأ�شري.

خمرجات امل�شروع
• حتلي���ل موقف���ي للموؤ�ش�ش���ات يف ��شتجابته���ا �حلالي���ة حلاالت �لعن���ف �الأ�ش���ري. �عتمد يف 	

��شتح���د�ث وحد�ت متخ�ش�شة يف �لتعامل مع حاالت �لعن���ف �الأ�شري،  وعلى �لنحو �لتايل 
: وز�رة �لتنمي���ة / ق�شم حماية �الأ�شرة، وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم / ق�شم حماية �الأطفال من 
�لعن���ف، وز�رة �ل�شح���ة / ق�شم حماية �الأ�شرة، وز�رة �لع���دل و�ملجل�ض �لق�شائي / مديرية 

�شوؤون �الأ�شرة. 

• بروتوكوالت و�إج���ر�ء�ت �لتعامل مع حاالت �لعنف �الأ�شري، ودليل تدريبي عليها، باالإ�شافة 	
�إىل �إج���ر�ء  تدريب ملجموعة من �لعاملني �ملعنيني عل���ى تلك �الإجر�ء�ت يف كل موؤ�ش�شة من 

�ملوؤ�ش�شات �مل�شتهدفة.

• �الأهد�ف	

• ماأ�ش�شة �لعمل يف جمال حماية �الأ�شرة من �لعنف لدى �ملوؤ�ش�شات �لوطنية �ملعنية 	

• حتديد �الأدو�ر و�مل�شوؤوليات للعاملني يف �ملوؤ�ش�شات يف �لتعامل مع حاالت �لعنف �الأ�شري	

ال�شركاء
وز�رة �ل�شح���ة، وز�رة �لتنمي���ة �الجتماعي���ة، وز�رة �لع���دل، �ملجل����ض �لق�شائ���ي، وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم، د�ئرة �لتنمية �لدولية �لربيطانية، �شندوق �الأمم �ملتحدة لل�شكان.

م�ش��روع ك�شب الدعم وامل��وؤازرة ملناه�شة العنف �ش��د الن�شاء 2007- 
.2010

يعم���ل �ملجل�ض �لوطني ل�ش���وؤون �الأ�شرة، وبالتعاون مع �لفريق �لوطني حلماية �الأ�شرة، على تنفيذ 
م�ش���روع ك�شب �لدعم و�ملوؤ�زرة ملناه�ش���ة �لعنف �شد �لن�شاء لت�شبح ق�شي���ة �لعنف �شد �لن�شاء 
له���ا �الأولوي���ة على �الأجن���دة �لوطنية من خالل بلورة تعري���ف وطني للعنف �ش���د �لن�شاء، وو�شع 
موؤ�ش���ر�ت تبني و�قع �لعنف �شد �لن�شاء يف �الأردن، و��شتخد�م �آليات ك�شب �لدعم و�لتاأييد خللق 
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�إر�دة وطنية لدى �أ�شحاب �لقر�ر باأهمية معاجلة هذه �لق�شية، وحتديد �الأولويات �لوطنية �لتي 
ت�شاع���د على حلها، و�حلد منها، وتعزيز �لعمل �لت�شارك���ي بني جميع �ملوؤ�ش�شات �لوطنية وتوحيد 

جهودها يف هذ� �ملجال.

الأهداف
• تعزيز فهم ودعم �لق�شايا �ملناه�شة للعنف �شد �لن�شاء ودعمها وبخا�شة عند �شناع �لقر�ر. 	

• ماأ�ش�شة ق�شايا مناه�شة �لعنف �شد �لن�شاء لدى �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة باملر�أة. 	

• تعزيز �لتن�شيق و�مل�شوؤولية بني �ملوؤ�ش�شات �ملعنية برب�مج مناه�شة �لعنف �شد �لن�شاء.	

ال�شركاء
مديري���ة �الأم���ن �لعام، �ملجل����ض �لق�شائي، مديرية �الأم���ن �لعام – �إد�رة حماي���ة �الأ�شرة، وز�رة 
�لتنمية �الجتماعية، وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وز�رة �ل�شحة، وز�رة �الأوقاف و�ل�شوؤون و�ملقد�شات 
�الإ�شالمية، �ملركز �الأردين لالإعالم، موؤ�ش�شة نهر �الأردن، �للجنة �لوطنية �الأردنية ل�شوؤون �ملر�أة، 
�حت���اد �ملر�أة يف �الأردن، مركز �لتوعية و�الإر�شاد �الأ�شري، �ملركز �لوطني حلقوق �الإن�شان، معهد 

�لعناية ب�شحة �الأ�شرة � موؤ�ش�شة نور �حل�شني، معهد �مللكة زين �ل�شرف �لتنموي

م�شروع تقييم ا�شتجابة الأردن يف التعامل مع ق�شايا العنف الأ�شري 
2008

يق���وم �مل�شروع على مر�جعة �أنظم���ة �حلماية �لت�شريعية �خلدماتي���ة و�لتوعوية �لتي مت �إجنازها 
عل���ى �مل�شتوى �لوطني خالل �ل�شن���و�ت �ملا�شية، ومدى �ن�شجامها وطبيعة م�شكلة �لعنف �الأ�شري 
ودورها يف �حلد منها من خالل �إجر�ء م�شح �شامل وفق منهجية علمية، مع �لرتكيز على �ملحاور 
�لرئي�شي���ة �لتالي���ة �لت���ي تقي�ض مدى فعالي���ة �الإجر�ء�ت �لوطني���ة يف �لتعامل مع ح���االت �لعنف 

�الأ�شري:

• مدى كفاءة وكفاية مقدمي �خلدمة ل�شحايا �لعنف. 	

• مدى كفاءة وكفاية �خلدمات �ملقدمة. 	

• مدى ر�شى �أفر�د �ملجتمع عن �خلدمات �ملقدمة يف جمال �حلماية من �لعنف. 	

• م���دى كف���اءة �الإجر�ء�ت �ملوؤ�ش�شي���ة يف �ال�شتجابة حل���االت �لعنف �الأ�شري عل���ى �مل�شتويني 	
�لد�خلي و�خلارجي )�لت�شاركي(.

�شيت���م �العتماد عل���ى نتائج �لتقييم وتو�شياته يف بلورة روؤي���ة وطنية حتدد �لثغر�ت يف �خلدمات 
�ملقدم���ة ل�شحايا �لعنف �الأ�شري، وحتديد �الإجر�ء�ت �لوطنية �لتي يجب �تباعها ل�شمان تقدمي 
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خدمات ذ�ت جوده عالية.

الأهداف
• �لتع���رف �إىل م���دى جودة �خلدم���ات �ملقدم���ة ل�شحايا �لعن���ف �الأ�شري يف �ملج���االت كافة 	

�لت���ي تلبي �حتياجاتهم م���ن حيث كفاءة وكفاية �خلدمة ومقدميه���ا ومدى ��شتفادة طالبي 
�خلدمات منها. 

• �لتع���رف �إىل �لثغ���ر�ت يف �إج���ر�ء�ت تق���دمي �خلدم���ة لطالبيها عل���ى �مل�شتوي���ني �لد�خلي 	
للموؤ�ش�شات و�مل�شتوى �لتن�شيقي بني �ملوؤ�ش�شات �شمن �لنهج �لت�شاركي. 

• تقدمي تو�شيات �إجر�ئية لتح�شني جودة �خلدمات �ملقدمة ل�شحايا �لعنف �الأ�شري.	

ال�شركاء
• مديري���ة �الأمن �لع���ام، �ملجل�ض �لق�شائ���ي، مديرية �الأمن �لع���ام – �إد�رة حماي���ة �الأ�شرة، 	

وز�رة �لتنمي���ة �الجتماعية، وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وز�رة �ل�شحة، وز�رة �الأوقاف و�ل�شوؤون 
و�ملقد�ش���ات �الإ�شالمي���ة، �ملرك���ز �الأردين لالإعالم، موؤ�ش�ش���ة نه���ر �الأردن، �للجنة �لوطنية 
�الأردني���ة ل�ش���وؤون �ملر�أة، �حتاد �مل���ر�أة يف �الأردن، مركز �لتوعية و�الإر�ش���اد �الأ�شري، �ملركز 
�لوطني حلق���وق �الإن�شان، معهد �لعناية ب�شحة �الأ�شرة/ موؤ�ش�شة نور �حل�شني، معهد �مللكة 

زين �ل�شرف �لتنموي، منظمة �ليوني�شيف، منظمة �ل�شحة �لعاملية.

كم���ا ق���ام �ملجل����ض باإعد�د تقري���ر �ل�شح���ة و�لعن���ف �الأردين )2005( حيث ياأتي ه���ذ� �لتقرير 
��شتجاب���ة لدع���وة منظم���ة �ل�شحة �لعاملي���ة - �لتي �أطلقتها ع���رب تقريرها �لعامل���ي عن �ل�شحة 
و�لعن���ف و�ل���ذي �أ�شدرته يف �لعام 2002 من �أج���ل تقييم م�شكلة �لعنف عل���ى �مل�شتويات �لعاملية 
و�الإقليمي���ة و�لوطني���ة، وبيان و�شع �لعنف فيه���ا وو�شع �ال�شرت�تيجيات �ملالئم���ة ملكافحة �لعنف 

و�لوقاية من تاأثري�ته �ل�شحية و�الجتماعية.

اللجنة الوطنية ل�شوؤون املراأة
�إن ه���ذ� �لو�قع قد دفع �للجنة �لوطنية ل�شوؤون �ملر�أة �إىل �إطالق م�شروع “مكتب ل�شكاوي �ملر�أة” 
و�ل���ذي �أعل���ن عن تاأ�شي�ش���ه يف 16 كانون �الأول 2009، وق���د مت جمع كو�در مكت���ب �شكاوى �ملر�أة 
م���ع ممثل���ني عن ه���ذه �ملوؤ�ش�ش���ات و�إقر�رهم للميث���اق �الأخالقي خلدم���ات �ملكتب و�ش���ركاه من 
�ملوؤ�ش�ش���ات �لوطنية �ملعنية. كم���ا وقع مكتب �شكاوى �ملر�أة مذكر�ت تفاه���م و�شر�كة مع ما يزيد 
على 40 موؤ�ش�شة ر�شمية وغري ر�شمية تعنى باملر�أة وذلك بهدف �لتعاون مع �حلاالت �لتي ترد �إىل 
�ملكت���ب وبالتايل حتقيق �الإن�شاف للمر�أة و�الأ�شرة �الأردنية، حيث �أن �ملكتب جاء ليكمل �لتن�شيق 
�ل���ذي كان قائما بني �ملوؤ�ش�ش���ات ومينحه عمقًا موؤ�ش�شيًا لتحقيق �لطم���وح يف �إن�شاء �شجل وطني 
موح���د ملناه�شة �لتمييز �ش���د �ملر�أة، و�لذي �شيقوم عرب �لتعاون مع كاف���ة �جلهات �لتي ت�شتقبل 
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حاالته���ن، بامل�شاهمة يف �لت�شدي حلال���ة �للب�ض يف �الأرقام �لقائمة حلاالت �لتمييز و�لعنف �شد 
�لن�ش���اء نظر� للجوء �حلالة �لو�حدة �إىل ع���دة جهات معنية �الأمر �لذي ي�شفر عن �أرقام تت�شف 
بال�شبابي���ة حول حاالت �لعن���ف، فال�شجل عرب ر�شده للحاالت من خ���الل �لرقم �لوطني �شيحل 
ه���ذه �ملع�شل���ة. وهناك توجه �إىل ربط قاعدة معلومات �ملكتب وبيانات���ه مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
وغري �حلكومية �لتي ت�شتقبل حاالت �لعنف، و�شتكون خدمات مكتب �ل�شكاوى على مد�ر �ل�شاعة 

ولي�ض يف �شاعات �لدو�م �لر�شمي وح�شب.

الحتاد العام للمراأة الأردنية:
كم���ا قام �حتاد �ملر�أة بتاأ�شي�ض جلنة جمابهة �لعنف �ش���د �ملر�أة عام 1994 وبد�أت �للجنة عملها 
باإجر�ء در��شة لر�شد �أ�شكال �لعنف �لذي تتعر�ض له �ملر�أة يف �ملجتمع �الأردين. ثم قامت �للجنة 
بعد ذلك بعقد ندو�ت حمو �الأمية �لقانونية وركزت فيها على �لتعريف بحقوق �ملر�أة، ثم �أ�ش�شت 
خط���ًا هاتفي���ًا مبا�شرً� لتمكني �الحتاد م���ن �لو�شول �إىل �ملعنفات يف جمي���ع �أنحاء �الأردن بهدف 

تقدمي ��شت�شار�ت قانونية و�جتماعية ونف�شية و�شحية جمانًا للن�شاء. 

اخلدمات:
ويف جم���ال �خلدمات، تطورت �خلدمات �ملتخ�ش�شة حلاالت �لعنف �الأ�شري ومنها �إد�رة حماية 
�الأ�ش���رة �لتابعة �إىل مديرية �الأمن �لعام ود�ر �الأمان �لتابعة �إىل موؤ�ش�شة نهر �الأردن ود�ر �لوفاق 
�الأ�ش���ري يف وز�رة �لتنمية �الجتماعية �إ�شاف���ة �إىل �لعديد من �خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شات 
�لوطني���ة حلاالت �لعنف �الأ�ش���ري؛ فتاأ�شي�ض د�ر )�لوفاق �الأ�شري( م���ن �أهم ما ميكن �أن ي�شجل 
ل���الأردن يف تعاملها مع �لعنف �الأ�شري حيث ت�شتقبل �ل���د�ر حاالت عنف �شد �لن�شاء وتعمل على 
توفري �حلماية لهن و�إعادة تاأهيلهن �إ�شافة �إىل �لعمل على م�شاعدة من قام بفعل �لعنف وتاأهيله 

كي يتمكن من وقف �لعنف و�لعودة �إىل م�شاره �لطبيعي باحلياة. 

كم���ا �أن هن���اك حاليا تطوير لروؤية �أردنية للبدء يف عملي���ة �لتخطيط �ال�شرت�تيجي الإن�شاء مركز 
�لع���دل �الأ�ش���ري 2008-2010 يف �الأردن �ل���ذي يهدف لتوفري جميع �خلدم���ات �لالزمة حلماية 
ورعاي���ة �شحاي���ا �لعنف �الأ�شري �لطبي���ة و�الأمنية و�لق�شائي���ة و�لنف�شي���ة و�الجتماعية يف مكان 
و�ح���د، باالعتم���اد على �ل�شر�ك���ة بني �لقط���اع �حلكومي، و�لقط���اع �الأهلي، و�لقط���اع �خلا�ض. 
وذل���ك بهدف تق���دمي �خلدمات �لف�شلى ل�شحاي���ا �لعنف �الأ�ش���ري يف �الأردن و��شتثمار� للجهود 

و�الإجناز�ت �لوطنية �لتي حتققت.

�الأهد�ف �خلا�شة مب�شروع �لعدل �الأ�شري:

• �شمولي���ة �خلدمات �لطبي���ة و�الأمنية و�لق�شائية و�لنف�شي���ة و�الجتماعية، وتوفرها يف مكان 	
و�حد. 
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• زيادة �شالمة �ل�شحايا،وزيادة ثقتهم مبقدمي �خلدمة. 	

• �شمان �شهولة �الإجر�ء�ت و�شفافيتها ومتابعتها. 	

• تر�شيخ �لعمل �لت�شاركي بني �جلهات مقدمة �خلدمة كافة مبا ي�شمن جودة �خلدمة. 	

• �شمان �لتز�م جميع �ملوؤ�ش�شات بتطبيق �الإطار �لوطني حلماية �الأ�شرة. 	

• تعزيز مبد�أ �شرية �حلاالت عند طلبها �مل�شاعدة و�لدعم.	

وتعت���رب �جله���ة �ملعتمدة ملعرفة عدد حاالت �لعن���ف �الأ�شري يف �الأردن ه���ي �إد�رة حماية �الأ�شرة 
�لتابعة لالأمن �لعام، ال �شيما �أن هناك عديد� �ملوؤ�ش�شات �حلكومية وغري �حلكومية �لتي تتعامل 

مع ق�شايا �لعنف �شد �ملر�أة.
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الإطار القانوين للحماية من العنف

قانون العقوبات الأردين رقم 16 ل�شنة 1960
ي�ش���ري يف �الأردن قان���ون �لعقوب���ات لع���ام رقم 16 ل�شن���ة 1960، وقانون �لعقوب���ات هو جمموعة 
�لقو�ع���د �لقانوني���ة �لتي تو�شح �الأفع���ال �لتي ت�شكل جرمية، وقد �ش���اوى يف ن�شو�شه بني �لرجل 
و�مل���ر�أة �إىل ح���د ما، �شو�ء ك�شحايا �أو كجن���اة با�شتثناء ما ورد يف ن�ض �مل���ادة )340(1 �خلا�ض 
بالعذر �ملحل، الأنه ��شرتط على ��شتفادة �ملر�أة من �لعذر �ملخفف يف حالة وجدت زوجها متلب�شًا 
عل���ى -فر��ض �لزوجية- فقط، لكن هن���اك حاالت عدة قد جتده متلب�شا بها لكنها ال ت�شتفيد من 
ن�ض �لقانون كونه حدد )فر��ض �لزوجية( ك�شرط، بعك�ض �لرجل �لذي ي�شتفيد من ن�ض �لقانون 
يف جمي���ع �الأحو�ل، كذل���ك ي�شتثني �لقانون جرمي���ة �لقتل �لتي ترتكبها �مل���ر�أة يف حق طفلها يف 
عم���ر �قل من �شنة، كحالة �إجنابه���ا طفال غري �شرعي فاإنها ت�شتفيد من �لعذر �ملخفف، و�حلالة 
�الأخ���رى �لتي ت�شتفيد منها يف قتله���ا طفلها بعد �لوالدة مبا�شرة –نتيجة �حلالة �لنف�شية �ل�شيئة 

�لتي قد متر بها �ملر�أة بعد �لوالدة-. 

فالع���ذر �ملحل ح�شب منطوق �مل���ادة96 من قانون �لعقوبات �الأردين يعف���ي �ملجرم من كل عقاب 
عل���ى �نه يجوز �أن تنزل به عند �القت�شاء تد�ب���ري �الحرت�ز كالكفالة �الحتياطية مثال. �أما �لعذر 
�ملخف���ف ح�شب �ملادة97 من �لقانون نف�شه فانه يخف�ض عقوب���ة �جلناية من �الإعد�م �أو �الأ�شغال 
�ل�شاق���ة �ملوؤبدة �أو �العتقال �ملوؤب���د �إىل �حلب�ض ملدة �شنة على �الأقل، و�إذ� كان �لفعل يوؤلف �إحدى 

�جلنايات �الأخرى كاحلب�ض من �شتة �أ�شهر �إىل �شنتني.

وت�شمل �أ�شكال �لعنف �لتي عاقب عليها �لقانون: �لعنف �جل�شدي، �لعنف �جلن�شي )�الغت�شاب، 
�لتحر�ض، هتك �لعر�ض، �الإغو�ء، �لفعل �ملنايف للحياء �لعام(، �الإهمال، �لتهديد و�لعنف �للفظي 
)�ل���ذم، �لق���ذف، �لتحقري(، وال يعاقب �لقانون على �أ�ش���كال �أخرى من �لعنف ال تقل �أهمية عما 

�شبق ذكره، كالعنف �لنف�شي �لذي تتعر�ض له �ملر�أة.

التعديالت املقرتحة على القوانني الأردنية املتعلقة بالعنف
من �أهم هذه �لتعديالت: 

• تفعيل �عتماد �لتقرير �لطبي �لنهائي يف �إثبات وقوع �الإ�شاءة �شد �لزوجة يف ق�شايا �لتفريق 	
للنز�ع و�ل�شقاق.

1.  ن�شت �ملادة 340 حتت عنو�ن �لعذر يف �لقتل على:
ي�شتفي���د م���ن �لعذر �ملح���ل، من فاجاأ زوجت���ه �أو �إحدى حمارمه حال �لتلب����ض بالزنا مع �شخ�ض �أخ���ر و�أقدم على قتلهم���ا �أو جرحهما �أو . 1

�إيذ�ئهما كليهما �أو �حدهما.
ي�شتفي���د مرتك���ب �لقتل �أو �جلرح �أو �الإيذ�ء من �لعذر �ملخفف �إذ� فاجاأ زوجته �أو �حد �أ�شوله �أو فروعه �أو �إخوته مع �أخر على فر��ض غري . 2

م�شروع.
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• �حلظر �لقانوين الأي �شكل من �إ�شكال ن�شر �أو �إظهار �أي �شورة خملة لالآد�ب �لعامة.	

• توفري حمققني وق�شاة موؤهلني للتحقيق و�شماع ق�شايا �لعنف �الأ�شري. 	

• �إيج���اد مو�د جديدة �شمن قانون �لعقوبات باأخ���ذ �لعنف �الأ�شري باحل�شبان وف�شل ق�شايا 	
�لقتل عن ق�شايا �جلروح �الإ�شابات.

• مر�جع���ة �ملادة 62 من قانون �لعقوبات و�ملتعلقة  “بح���ق �لتاأديب« لتو�شيح مفهوم �لتاأديب 	
وحدوده.

• تبن���ي تطبيق �لعقوب���ات �لبديلة على جر�ئم �لعن���ف �الأ�شري، مثل تعري����ض �جلناة الإعادة 	
�لتاأهيل و�لعالج وتقدمي �خلدمات �الجتماعية بدل �ل�شجن.

• مر�جع���ة �ملادة 290 من قانون �لعقوبات و�ملتعلقة باإهم���ال �الأطفال وذلك لتطبيق عقوبات 	
��شد للوقاية.

• مر�جع���ة ن�ض �ملادة 158 » من قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية و�ملرتبطة بال�شهادة، للمحافظة 	
على م�شلحة �لطفل يف ق�شايا �الإ�شاءة �جلن�شية.
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قانون حماية الأ�شرة من العنف 2008
�أقرت �حلكومة قانون �حلماية من �لعنف �الأ�شري رقم 6 ل�شنة 2008 لين�شر يف �جلريدة �لر�شمية 

رقم )4892( بتاريخ 2008/3/16. 

قان���ون �حلماي���ة من �لعنف �الأ�شري جاء نتيجة لر�شد �لعديد من �مل�شاكل �الأ�شرية �لتي �أدت �إىل 
تف���كك بع�ض �الأ�ش���ر، و�أ�شتمل �لقانون على تعريف مفهوم �لعنف �الأ�شري تعريفا دقيقا، وركز يف 
جممل���ه على وحدة بني���ان �الأ�شرة، و�شمل �الأقارب من �لدرجة �لثانية، وجميع �أفر�د �الأ�شرة مبن 

فيهم �الأطفال و�لن�شاء و�مل�شنني وكل من يقيم يف �ملنزل.

و�عتمد يف �الأ�شا�ض على �لوفاق و�الإر�شاد �الأ�شري �جتماعيا ونف�شيا، ما د�م ال يوجد يف �ل�شكوى 
�أي جت���رمي، �إذ حتول �لق�شية على جلان �لوف���اق �الأ�شري �ملخولة وفق �لقانون باإيجاد حل �شلمي 
للق�شية، مع حفظ حق �مل�شتكي بالذهاب �إىل �ملحاكم، و�إذ� مل تتو�شل �إىل حل، يلتجئون جلل�شات 

�إر�شاد نف�شي و�جتماعي. 

ووف���ق �ملادة 19 م���ن �لقانون فاإن جمل����ض �لوزر�ء ي�ش���در �الأنظمة �لالزمة لتنفي���ذ �أحكام هذ� 
�لقان���ون، فيم���ا تن�ض �مل���ادة 20 عل���ى �أن �لوزير ي�شدر �لتعليم���ات �لالزمة لتنفي���ذ �أحكام هذ� 
�لقان���ون، وتن����ض �لفقرة �أ/1 من �ملادة6 على �أن���ه توؤلف بقر�ر من �لوزي���ر، بالتن�شي�ق مع �إد�رة 
حماية �الأ�شرة جلان ت�شمى )جلان �لوفاق �الأ�شري( ويحدد يف هذ� �لقر�ر عدد �أع�شاء كل جلنة 

وي�شمي �حدهم رئي�شا لها.

مزايا قانون حماية الأ�شرة من العنف:
�أعطى �لقانون �الأ�شرة �الإطار �لقانوين فيما يتعلق بالعنف �الأ�شري.. 1

تعامل �لقانون مع �الأ�شرة �لتي تتعر�ض للعنف من خالل جتنيبها �لذهاب للمحاكم وحماولة . 2
�إيجاد حلول لق�شاياها وم�شاكلها. 

��شتثنى �لقانون �جلر�ئم �لتي هي من �خت�شا�ض حمكمة �جلنايات. . 3

�أعطي �لقانون �الأ�شرة خ�شو�شية كانت باأم�ضِّ �حلاجة �إليها عند �لتعامل و�لبت يف �لق�شايا . 4
�الأ�شري���ة �ملتعلقة بالعنف؛ فاالإجر�ء�ت �لت���ي �شتتبع بناًء على �لقانون �ش���و�ًء �ملتعلقة باأطر 
جدي���دة للتعام���ل مع �ملر�أة �ملعنفة �أو من �ملتعلقة يف �لب���ت يف هذه �لق�شايا من قبل حماكم 

متخ�ش�شة تعترب جمعيها تطور� كبري� يف ق�شية �لعنف �الأ�شري.

رك���ز �لقانون عل���ى �الإ�شالح �لودي بني �الأط���ر�ف و�إعطاء �الأ�شرة وقت���ا بعيد� عن �ملحاكم . 5
به���دف حماول���ة �الإ�شالح و�إع���ادة �لرو�ب���ط �الأ�شرية �لتي ق���د تكون تاأث���رت نتيجة �لعنف 

�الأ�شري. 
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تعام���ل �لقان���ون م���ع �ل�شحية و�جلاين؛ خا�ش���ة و�ن كثري� من حاالت �لعن���ف يكون �جلاين . 6
بحاجة �إىل �إعادة تاأهيل غري مرتبط بفر�ض �لعقوبات �أو �حلب�ض.

��شتخ���دم �لقانون عقوبات بديلة جاءت مل�شلحة �الأ�شرة -با�شتثناء ما يتعلق باجلر�ئم �لتي . 7
يحك���م بها قانون �لعقوبات- �ن�شجاما مع �لهدف �الأ�شا�ش���ي للقانون وهو و�شع حد لق�شايا 

�لعنف.

�أعطى �لقانون �شالحيات �كرب للجهات �ملعنية بحماية �الأ�شرة قبل �لو�شول �إىل �ملحاكم. . 8

تط���رق �لقان���ون لدور �أهل �ل�شحية وعالقتهم باأطفال �بنته���م �لتي تعر�شت للعنف كما �نه . 9
تعر�ض للعالقات بني جميع �أفر�د �الأ�شرة. 

ب���ني �لقانون دور �ملعلم و �لطبيب يف �لتعرف على �أية حاالت للعنف و�شرورة �لتبليغ عنها و . 10
�لتحقق من وقوعها من قبل �جلهات �ملعنية و �ملتخ�ش�شة بذلك. 

�شلبيات القانون:
�لقان���ون ب�شكله �حلايل ال ي�شهم بك�شر حاجز �ل�شمت ذلك الأن �ل�شكوى ال حتول �إىل جلان . 1

�لوفاق �ل�شري �إال مبو�فقة �الأطر�ف ويف حال عدم �ملو�فقة حتول �ل�شكوى �إىل �ملحكمة.

م���ن �الأف�شل �إحال���ة كل حالة عنف حكما �إىل �للجان �الأ�شري���ة، ويف حال تكر�ر �لعنف على . 2
�مل�شتك���ي عليه ال يتوقف عند دفع غر�مة فقط، بل ينبغي �أن يت�شمن �لقانون خدمة �إلز�مية 

يقدمها �مل�شتكي عليه كخدمة �ملجتمع كعقوبة بديلة.

بن���ود �لقانون مل ت�شمل حماية �الأطف���ال �ملحت�شنني لدى �الأ�شر �لبديلة، على �عتبار �أنهم ال . 3
يعتربون من �أقارب �الأ�شرة.

�لقان���ون ويف �مل���ادة �لثالثة منه �شمل �حلماية الإفر�د �الأ�شرة يف مق���ر �إقامة و�حد، علما �أن . 4
هن���اك بع����ض �الأزو�ج ال يعي�ش���ون معا، مما يحرم ه���ذه �لفئات من �مل�شائل���ة يف حالة وقوع 

�لعنف.

مل ي�شم���ل �لقانون كافة �أ�ش���كال �لعنف �الأ�شري ومنها حاالت �لعن���ف �لنف�شي و�القت�شادي . 5
مثل حرمان �الأنثى من مري�ثها.

هناك �شرورة لالإ�شر�ع باإقر�ر �الأنظمة و�لتعليمات وت�شكيل جلان �لوفاق �الأ�شري �لتي ن�ض . 6
عليه���ا �لقانون. حيث يتم �للجوء �إىل حل ق�شايا �لعن���ف �الأ�شري بالو�شائل �ملتاحة مبوجب 
�لقو�ن���ني �لنافذة مثل قانون �لعقوب���ات �الأردين �لذي يحتاج �إىل تطوير، و�إىل �ل�شالحيات 
�ملمنوحة الإد�رة حماية �الأ�شرة، ونظام دور حماية �الأ�شرة من �لعنف، و�لذي �أن�شئ مبوجبه 

�أول د�ر وفاق �أ�شري.
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اإج��راءات ال�شتجاب��ة للعن��ف داخ��ل الأ�ش��رة وفق��ا 
لالإطار الوطني

1. مرحلة الك�شف والإبالغ.
تع���د ه���ذه �ملرحلة، �ملرحلة �الأوىل للتدخل �لر�شمي من قب���ل �ملنظمات يف حاالت �لعنف �الأ�شري 
�لفردي���ة، وتتلخ�ض هذه �ملرحلة بتلقي �ملعلومات و�ل�شعي للح�ش���ول عليها لتتمكن �ملنظمة �لتي 
تلق���ت �الإبالغ م���ن �ال�شتجابة �لفورية و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة )وهنا ال بد من وجود �إجر�ء�ت 
د�خلية �شاملة وو��شحة يتبعها موظفو �ملنظمات عند �ال�شتجابة حلاالت �لعنف �الأ�شري �لتي يتم 

�الإبالغ عنها(

اجلهات التي تقوم بالإبالغ:
تتع���دد �جلهات �لتي تق���وم باالإبالغ عن حاالت �لعنف و�لتي تتلقى �الإب���الغ، فقد يتم �الإبالغ من 

قبل: 

• �ل�شحية نف�شها �أو .	

• �ملنظمات �لعاملة يف جمال حماية �الأ�شرة، �أو.	

• �الأفر�د �لعاديون �أو �ملخت�شون ممن لهم �ت�شال مبا�شر مع �ل�شحية، كالطبيب عند معاينته 	
لطف���ل م�شاب بجروح �إذ� �ش���ّك باأ�شباب �الإ�شابة، يقوم باإبالغ �ل�شرطة �أو �أي منظمة تعمل 

يف هذ� �ملجال.

• �لعامل���ون يف �ملد�ر����ض و�ملر�ك���ز �ل�شحي���ة و�خلدم���ات �الجتماعي���ة، �إذ� مت تدريبهم على 	
موؤ�شر�ت وقوع �لعنف.

طرق التعرف على �شحايا العنف الأ�شري:
هناك طرق �أخرى للتعرف على �شحايا �لعنف �الأ�شري وتوفري �لدعم �ملنا�شب لهم، مثل: 

• �إج���ر�ء �شور �أ�شعة جلمي���ع �لن�شاء �مل�شاب���ات �للو�تي ير�جعن �مل�شت�شفي���ات ب�شكل روتيني 	
مهم���ا كانت �أ�شباب �الإ�شابة �لتي يوردنها، �إن �لت�شوير و�إجر�ء فح�ض دقيق قد يبني �أنهن 

قد وقعن �شحية للعن.

• �إجر�ء فحو�ض طبية لالأطفال �للذين يعتقد �أنهم تعر�شو� لالإ�شاءة.	

• و�شع مناذج �إبالغ ت�شتخدمها جميع �ملوؤ�ش�شات �لتي تتلقى �الإبالغ.	

• و�ش���ع �شجل �إبالغ لتوثي���ق جميع �حلاالت �لتي مت �الإبالغ عنه���ا، و�خلدمات �لتي تلقتها كل 	
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حال���ة من �حلاالت و�جله���ة �مل�شئولة عن تقدمي �خلدمة، وغريها م���ن �ملعلومات �لتي تفيد 
يف عملي���ة �ملتابع���ة و�لتقييم، وميكن �أن يحتفظ بال�شج���ل يف �إد�رة حماية �الأ�شرة / مديرية 

�الأمن �لعام.

2. مرحلة التقدير الأويل: 
تبد�أ مرحلة �لتقدير �الأويل عند �إبالغ �ل�شرطة �أو �أي منظمة تعمل يف جمال �حلماية.

وتعت���رب ه���ذه �ملرحلة �خلط���وة �الأوىل جلمع �ملعلوم���ات وتقييم مدى خطورة �حلال���ة و�تخاذ �أي 
�إجر�ء مطلوب حلماية م�شالح �ل�شحية، يجب �لتاأكيد هنا على �الأمور �لتالية: 

�إن �أهم �العتبار�ت يف هذه �ملرحلة هي �شالمة �ل�شحية ولذ� يجب �إنهاء هذه �ملرحلة خالل . 1
24 �شاعة.

�إن ه���ذه �ملرحلة لي�شت مرحل���ة حتقيق ر�شمي، و�إن كانت �ملعلوم���ات �لتي جتمع خالل هذه . 2
�ملرحلة قد تفيد �لتحقيق الحقًا.

 ال بد من حفظ �الأدلة، مثل �جلروح �أو �أثار �الإ�شاءة �جلن�شية.. 3

لقاء الإ�شرتاتيجية: 
• يت���م عقد لقاء ت�ش���اوري ت�شارك به جميع �ملنظمات �ملعنية لو�ش���ع خطوط �أولية للتعامل مع 	

�حلالة.

• ويتم �لت�شاور مع �ملوؤ�ش�شات �لتي ال ت�شتطيع �حل�شور عرب �لهاتف.	

• تت���وىل �ل�شرطة �إد�رة هذه �ملرحلة، فتقوم بجمع �ملعلوم���ات باأ�شرع وقت ممكن، و�الت�شال 	
مب���ن تر�ه �شروريا كاملخت�شني و/�أو �ملوؤ�ش�ش���ات �لتي متلك معلومات عن �ل�شحية و�أ�شرتها 

لتحديد نوع �ال�شتجابة �الأولية و�ملتعلقة مبا يلي: 

• هل هناك حاجة للمعاجلة �لطبية �لفورية؟	

• هل من �ملمكن �حل�شول على دليل �شرعي من �ل�شحية من خالل �إجر�ء فحو�ض طبية؟ 	

• هل من �ملمكن �حل�شول على دليل �شرعي من �مل�شرح �ملزعوم لالإ�شاءة �ملزعومة؟ 	

• هل هناك حاجة التخاذ �إجر�ء حلماية �شالمة �لطفل؟	

• هل هناك �شهودً� �أو �أ�شخا�ض �آخرين، مثل مدر�شي �لطفل ممن باإمكانهم �الإدالء مبعلومات 	
تدعم �الإ�شاءة �ملزعومة؟

• ه���ل لدى �ملوؤ�ش�ش���ات �لعاملة يف جمال حماية �الأ�شرة �أية معلوم���ات عن �ل�شحية �أو �أ�شرتها 	
ميكن �أن تفيد يف حتديد نوع �ال�شتجابة؟ 
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ف���اإذ� تق���رر �أن هناك حاجة الإجر�ء حتقي���ق ر�شمي، يتم �نتقال �حلال���ة �إىل �ملرحلة �لتالية وهي 
مرحل���ة �ال�شتجابة �الأولية، �أما �إذ� مل يكن هناك حاجة لذل���ك، فيتم حتويل �الأ�شرة للموؤ�ش�شات 
�لت���ي تقدم خدمات �لدع���م، ويتم حتويل �الأ�شرة لهذه �ملوؤ�ش�شات �أي�ش���ا يف حال بينت �ملعلومات 

�لتي جمعت يف هذه �ملرحلة عدم وقوع �لعنف.

3. مرحلة ال�شتجابة الأولية.
تعن���ى مرحل���ة �ال�شتجابة �الأولية بتقدمي �خلدمات �لفورية لل�شحي���ة، ويعتمد نوع هذه �خلدمات 
عل���ى ظروف �حلال���ة وعلى تقرير لق���اء �الإ�شرت�تيجية، ففي حال عدم وجود م���ا ي�شتدعي �لقلق 
على �شالمة �ل�شحية، فلي�ض هناك من حاجة لهذه �ملرحلة، �أما يف حال وجود ما ي�شتدعي �لقلق 
فهن���اك عدد من �ل�شبل لتق���دمي �لدعم و�حلماية �لفورية. وبغ�ض �لنظ���ر عن �الإجر�ء�ت �ملتبعة 
فاإن �لهدف �الأ�شا�شي يف هذه �ملرحلة هو توفري �حلماية لل�شحية باأ�شرع وقت ممكن بعد �لك�شف 

و�الإبالغ عنها لل�شرطة.

�أنو�ع �ال�شتجابة: 

• قد تكون هناك حاجة لتقدمي �لرعاية �ل�شحية فورً� فتتوىل �خلدمات �ل�شحية بتقدميها.	

• وقد يكون هناك ما ي�شتدعي �لقلق على �شالمة �لطفل عند عودته �إىل بيت �الأ�شرة، عندها 	
يق���وم �لباحثون �الجتماعي���ون باحل�شول على �أمر من �لنظ���ام �لق�شائي و�ملحاكم بحماية 

�لطفل،

• وقد تقوم �ل�شرطة بتاأمني �حلماية يف حال �الإ�شاءة �خلطرة،	

• وق���د يتطلب �الأمر تدخل �لنظ���ام �لتعليمي لنقل �لطفل �إىل مدر�شة �أخرى تقدم له �الإر�شاد 	
و�لدعم �لالزمان. 

4. مرحلة التدخل.
بع���د تقدي���ر �خلط���ورة �ملحتملة على �شالم���ة �ل�شحية و�حلاج���ة حلماية �لدليل �مل���ادي ين�شب 

�الهتمام على حتديد نوع �لتدخل.

عقد موؤمتر احلالة
• �إن �خلط���وة �الأوىل يف ه���ذه �ملرحل���ة ه���ي عقد موؤمت���ر �حلال���ة لدر��شة �حلال���ة من جميع 	

جو�نبه���ا. وينطلق موؤمتر �حلالة من �شرورة �لنظ���ر يف كل حالة على حدة ومن �شرورة �أن 
تتفق ��شتجابة �ملنظمات مع �حتياجات �ل�شحية و�أ�شرتها، يف �لغالب

• ث���م يتم و�شع خط���ة عمل حتدد �الإج���ر�ء�ت �ملطل���وب �تخاذها لدعم وم�شاع���دة �ل�شحية 	
و�الأ�شرة، و�جلاين �إذ� لزم �الأمر.
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• ترع���ى �ل�شرط���ة موؤمتر �حلالة لكونها تول���ت رعاية لقاء �الإ�شرت�تيجي���ة وي�شارك يف موؤمتر 	
�حلالة ممثلي �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �ل�شلة باحتياجات �حلالة.

ويتلخ�ض دور موؤمتر �حلالة مبا يلي: 

• جمع �ملعلومات من �ال�شتجو�ب ومرحلة �لتقدير �الأولية و�ملعلومات �ل�شابقة عن �ل�شحية �أو 	
�الأ�شرة و�لعمل على حتليل هذه �ملعلومات مبو�شوعية. 

• تقرير فيما �إذ� كانت هناك خطورة على �شالمة �ل�شحية. 	

• تقرير مدى �حتمال تعر�ض �ل�شحية لالإ�شاءة م�شتقباًل.	

• و�ش���ع خطة عمل متفق عليها تبني نوعية �لتدخل و�الإجر�ء�ت �لو�جب �تخاذها وم�شوؤوليات 	
كل منظمة.

اأمناط التدخل:
هناك ثالثة �أمناط من �لتدخل هي �لدعم و�لتحقيق و�حلماية: 

اأ. الدعم
هن���اك حاج���ة ملو��شلة تقدمي �لدعم لل�شحي���ة و�الأ�شرة بهدف منع وقوع �لعن���ف م�شتقباًل، ومن 
�أ�ش���كال هذ� �لدع���م، �لدعم �الجتماع���ي و�لنف�شي من خ���الل بر�مج �الإر�ش���اد �الأ�شري، بر�مج 

�ملهار�ت �لو�لدية، بر�مج �لتعامل مع �جلناة.

وتعتم���د نوعي���ة �لدعم وم���د�ه على �حتياج���ات �حلالة، ففي ح���ال وقوع �أم مث���اًل �شحية الإ�شاءة 
ج�شدي���ة ميك���ن تقدمي �لدع���م لها يف جمال رعاي���ة �الأوالد و�لعناي���ة �لطبي���ة.  ويف �لغالب تقوم 

�ملنظمات �حلكومية وغري �حلكومية بتقدمي خدمات �لدعم.

ب. التحقيق
يه���دف �لتحقي���ق �ل�شرطي �إىل �حل�شول عل���ى �لدليل و�ملعلومات لتقرير فيم���ا �إذ� كانت �حلالة 
ت�شتدع���ي �إقام���ة دع���وى �أمام �لق�ش���اء، وعندم���ا ينتهي �لتحقي���ق �ل�شرطي يق���وم �ملدعي �لعام 
مبر�جع���ة نتائج �لتحقي���ق وتقرير فيم���ا �إذ� كان �لدليل كافيًا لرفع �لق�شي���ة �إىل �ملحكمة، يجب 
�أن تر�ع���ي عملية �لتحقي���ق �لو�شع �لنف�شي لل�شحي���ة و�أن تركز ب�شكل �أ�شا�ش���ي على وقايتها من 
�لعن���ف م�شتقباًل، و�أن تر�عي �إجر�ء�ت �ملحكمة عدم تعر�ض �ل�شحية �إىل مزيد من �ل�شغوطات 

�لنف�شية.
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ج. احلماية
خ���الل مرحل���ة �لتدخل، يجب �إعادة �لنظر يف م�شالة �شالمة �ل�شحي���ة �شو�ء مت �تخاذ �إجر�ء�ت 
حلمايته���ا يف مرحل���ة �لتقدي���ر �الأويل �أم مل يت���م، �إذ قد تك���ون هناك حاجة لتعدي���ل �الإجر�ء�ت 
�لت���ي مت �تخاذه���ا يف مرحلة �لتقدير �الأويل �أو �إلغائها �أو �خذ �إجر�ء�ت حماية �إ�شافية بناء على 

�لتحقيق �ل�شرطي.

5. مرحلة التقييم: 
خ���الل مرحل���ة �لتدخل من �ل�ش���روري �أن تبقى جميع �ملوؤ�ش�شات �ملعنية عل���ى �ت�شال مع بع�شها 
�لبع����ض وذلك للتاأكد باأن جمي���ع �ملوؤ�ش�شات تعلم باالإجر�ء�ت �لتي تق���وم بها �ملوؤ�ش�شات �الأخرى 
وفق خطة �لعمل �لتي مت و�شعها يف موؤمتر �حلالة، �إن غياب �لتو��شل قد يوؤدي �إىل تكر�ر �جلهد 
�أو �لتاأث���ري على �ش���ري �لتحقيق �جلنائي �أو ف�شل �ملوؤ�ش�شات �الأخ���رى يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة 

نتيجة لنق�ض تبادل �ملعلومات.

موؤمتر تقييم احلالة:
�إن �أهم خطوة يف مرحلة �لتقييم هي عقد موؤمتر تقييم �حلالة، ويهدف عقده �إىل: 

مر�جعة �الإجر�ء�ت �لتي مت تبنيها حلماية ودعم �ل�شحية، و�أ�شرتها �إذ� دعت �حلاجة.. 1

 تبادل �ملوؤ�ش�شات �خلرب�ت كاملمار�شات �جليدة و�الأ�شباب �لتي حالت دون و�شول �خلدمات . 2
�إىل �ملعايري و�ملقايي�ض �ملطلوبة. 

 مر�جعة خطة �لعمل �لتي مت �لتو�شل و�التفاق عليها يف موؤمتر �حلالة.. 3

مناق�شة �حتياجات �جلاين �إىل �إعادة �لتاأهيل وتقييم �حتياجات �الأ�شرة من �لدعم و�تخاذ . 4
�أي �أجر�ء من �شانه متكينها لالندماج �جتماعيًا بعد جتاوز حمنة �لعنف �الأ�شري.

ه���ذ� �للقاء يج���ب �أن ي�شوده جو من �لتعاون و�لتفاهم، بعيد� ع���ن تقدمي �للوم و�لنقد الإجر�ء�ت 
موؤ�ش�شة معينة، فكل حاله يتم �لت�شاور ب�شاأنها هي فر�شة للمخت�شني لتطوير خرب�تهم.

مرحلة التقييم وامل�شاءلة
ميك���ن تلخي�ض عملية �ملتابع���ة و�لتقييم باأنها عملية مقارنة �ملدخالت باملخرجات لتقرير �إذ� ما 
كان �ال�شتثم���ار يف �جلهد و�ملال قد حقق �الأهد�ف �ملرجوة، �أي حت�شني نوعية �خلدمات �ملقدمة 

يف جمال حماية �الأ�شرة.

 توفر مر�جعة �ملدخالت و�ملخرجات وحتليلها �لفر�شة الإعادة �لنظر يف �خلطط و�الأهد�ف وفقًا 
لنتائ���ج �ملتابعة و�لتقييم، وهكذ� ت�شكل هذه �لعملية ج���زء� من عملية د�ئرية م�شتمرة تتكون من 

�لتخطيط و�لتنفيذ و�ملر�جعة.
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م���ن �ملفيد ج���دً� حتديد معوق���ات �الأد�ء، �شو�ء تلك �ملتعلقة ب���اأد�ء �الأفر�د �أو ب���اأد�ء �ملوؤ�ش�شات، 
و�إيج���اد �خلط���ط ملو�جهتها، �أم���ا بالن�شبة للرب�مج �لقائم���ة على نهج �ملوؤ�ش�ش���ات �ملتعددة فتتم 

�ملتابعة و�لتقييم على م�شتويني: د�خل كل موؤ�ش�شة من �ملوؤ�ش�شات، وفيما بينها.

تنفيذ عملية املتابعة والتقييم.
ميك���ن تق�شيم هذه �لعملية �إىل عدد من �خلطو�ت �لتي يج���ب �إتباعها على �لتو�يل، وت�شكل هذه 
�خلطو�ت جميعها نظام متابعة وتقييم قابل للتطبيق، �إن و�شع نظام متابعة وتقييم عملية معقدة 
تتطل���ب تعاون جميع �ملنظمات �لعاملة يف جمال �لعنف �الأ�شري و�لتي �شتقوم الحقًا بتطبيق هذ� 

�لنظام ملتابعة وتقييم بر�جمها �خلا�شة.

1. تطوير معايري اخلدمة
�إن تنفيذ عملية �ملتابعة و�لتقييم تتطلب �أن تقوم جميع �ملنظمات منفردة وجمتمعة مبا يلي: 

• حتديد �الأولويات. 	

• توثيق �لنظم و�الإجر�ء�ت �حلالية.	

• مر�جعة �لنظم و�الإجر�ء�ت �ملوثقة لتحديد �لثغر�ت يف �خلدمات.	

• مر�جعة نظم و�إجر�ء�ت جميع �ملنظمات لتحديد �لتكر�ر يف �جلهد و�خلدمات.	

�إن عملي���ة توثي���ق �لنظ���م و�الإج���ر�ء�ت �شتجعل من �ملمكن حتدي���د معايري تق���دمي �خلدمة �لتي 
تع���د عن�شرً� �أ�شا�شي���ًا يف عملية �ملتابعة و�لتقييم، فهي مبثابة بي���ان و��شح يحدد توقعات متلقي 
�خلدم���ات حول نوع �خلدمات �ملتوفرة وتوقعات �ملنظمات حول ما تقدمه �ملوؤ�ش�شات �الأخرى من 
خدمات، �إن تنفيذ عملية �ملتابعة و�لتقييم يتطلب: �إيجاد جهة م�شئولة، وتطوير موؤ�شر�ت �الأد�ء.

2. تطوير موؤ�شرات الأداء.
ت�ش���كل موؤ�ش���ر�ت �الأد�ء جزء� هامَا م���ن عملية �ملتابع���ة و�لتقييم، �إذ توفر �ملعلوم���ات عن تاأثري 
�لرب�م���ج و�خلدمات �ملتوفرة، �إن حتديد موؤ�ش���ر�ت �الأد�ء يف جمال �لعنف يف �الأ�شر لي�ض باالأمر 
�ل�شهل وذلك لعدم توفر �ملعلومات �ملطلوبة لقيا�ض �الأد�ء يف �لغالب �أو ل�شعوبة �حل�شول عليها، 
فعل���ى �شبي���ل �ملثال، �إن �حد �أهم موؤ�شر�ت �الأد�ء هو قيا�ض ن�شبة �نخفا�ض عدد حاالت �لعنف يف 
�الأ�ش���ر، �إال �أنه لي�ض من �ل�شهل، �إن مل يكن م���ن �مل�شتحيل، �إيجاد قيا�ض دقيق يحدد عدد حاالت 
�لعن���ف �الأ�ش���ري �حلالية لكون �لعنف �الأ�شري �شاأن خا�ض، ف�شحاي���ا �لعنف �الأ�شري من �لن�شاء 
و�الأطف���ال عادة م���ا يتحملون �الإ�شاءة �جل�شدية و�جلن�شية الأ�شه���ر، ويف بع�ض �حلاالت ل�شنو�ت، 
قبل �لك�شف عنها، ومن هنا �أهمية حمالت �لتوعية �ملجتمعية لت�شجيع �الإبالغ عن حاالت �لعنف. 

تتطل���ب موؤ�شر�ت �الأد�ء توف���ر �ملعلومات، �أو جمعها يف حال عدم توفره���ا، و��شتخد�مها كو�شيلة 
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لقيا����ض �الأد�ء، وت�شكل �لدر��شات �ملتوفرة حول مدى تف�شي �لعنف �الأ�شري �أ�شا�شًا لقيا�ض �الأد�ء 
يف �مل�شتقب���ل، فمن خالل �إعادة �لبحث بعد فا�شل زمن���ي، بعد خم�ض �شنو�ت مثاًل، ميكن قيا�ض 
مدى جناح حمالت �لتوعية يف �حلد من �لعنف �الأ�شري، ومبا �أن �إجر�ء �لدر��شات يتطلب �لكثري 
م���ن �لوقت و�جلهد، فال بد من تطوير موؤ�شر�ت �أد�ء لقيا�ض جو�نب �أخرى يتطلب قيا�شها جهدً� 
وزمنًا �أقل، كقيا�ض زيادة عدد حاالت �الإبالغ مثاًل، ومن �ملهم عند تطبيق موؤ�شر�ت �الأد�ء قر�ءة 
�ملعلوم���ات �ملتوفرة ق���ر�ءة �شحيحة، فعلى �شبي���ل �ملثال، �إن زيادة عدد ح���االت �الإبالغ من �شنة 
الأخ���رى ال تعني �لزي���ادة يف حاالت �لعنف �الأ�شري، بل من �ملحتم���ل �أن تكون هذه �لزيادة نتيجة 

حلمالت �لتوعية وزيادة عدد �الأ�شخا�ض �مل�شتعدين لالإبالغ عن حاالت �لعنف �الأ�شري.

�إن عملية توثيق �لنظم و�الإجر�ء�ت وتطوير معايري تو�شيل �خلدمات �شتعمل بحد ذ�تها على خلق 
فر����ض لتطوير موؤ�ش���ر�ت �الأد�ء، على �شبيل �ملثال، �إن قيا�ض عدد �مل���ر�ت �لتي متت فيها مقابلة 
�الأطفال و�لطلب منه �حلديث عن �الإ�شاءة �لتي تعر�ض لها يفيد يف و�شع موؤ�شر�ت �الأد�ء �ملتعلقة 
بالتخفيف من معاناة �لطفل �أثناء �لتحقيق، �إن موؤ�شر كهذ� ميكن �أن ت�شتخدمه جميع �ملنظمات 

�ملعنية بتقدمي �خلدمات.

3. اإيجاد جهة م�شئولة
ت�ش���رتك جميع �ملنظم���ات يف م�شوؤولية متابعة ج���ودة �خلدمات �لتي تقدمه���ا وفعاليتها وقيمتها 
�ملالي���ة، ولك���ن عندما تدعو �حلاج���ة �إىل تو�شيع �ملتابع���ة لت�شمل �خلدمات �ملقدم���ة �شمن �إطار 
�ملوؤ�ش�ش���ات �ملتعددة، فال بد من �ختيار منظمة لتعم���ل كمظلة وتقوم باملتابعة �ل�شاملة للخدمات 
�لتي تقدمها �ملنظمات جميعها، �إن �إعطاء �مل�شوؤولية جلهة ثالثة غري تلك �ملعنية بتقدمي �خلدمات 

�شيوؤدي �إىل �لف�شل ما بني هذين �لدورين و�إىل �ملزيد من �ل�شفافية.

وتق���وم هذه �جلهة بت�شكيل جلنة متابعة تتكون من ممثلي �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة و�لعاملة يف جمال 
حماي���ة �الأ�شرة لتت���ويل �أمر �ملتابعة و�لتقييم وتقدمي �لنتائج وتعم���ل حتت مظلة �جلهة �مل�شئولة، 
ويج���ب �إعط���اء جلنة �ملتابعة تفوي�شًا ر�شمي���ًا باملهام �ملوكلة �إليها و�شم���ان دعم �أعلى �مل�شتويات 
يف �ملوؤ�ش�ش���ات لها لتتمكن م���ن �لقيام مبهامها، �إذ يتوجب على �للجنة دعم �أية موؤ�ش�شة مل تنجز 
�لتز�ماته���ا وم�شاعدته���ا على حت�شني �أد�ئها، و�ن حال غياب �لدع���م دون ذلك فلن يكون لعملية 

�ملتابعة و�لتقييم �أية فائدة تذكر.

تاأثري املتابعة والتقييم.
ميك���ن تتبع �ثر �ملتابع���ة و�لتقييم من خالل: حت�ش���ني وتطوير جودة �خلدم���ات �ملقدمة، وزيادة 

فعالية �خلدمات، وبيان �لقيمة �ملالية. 
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1. جودة اخلدمة.
�إن م���ن �ل�شهل �إيجاد طرق لقيا�ض �جلو�نب �لكمية لتو�شيل �خلدمات مقارنة بقيا�ض جودة هذه 
�خلدم���ات، �إن �ح���د �لو�شائل لتحقيق ذل���ك هو �لطلب من متلق���ي �خلدمات �إبد�ء �ل���ر�أي �إز�ء 
�خلدم���ات �ملقدمة، وم���ن �ملهم عند ��شتخد�م هذه �لو�شيلة �شياغ���ة �الأ�شئلة بحر�ض لتكون �أد�ة 
تقيي���م للخدمات �ملقدمة ولي�ض جمااًل للتعليق على مقدم���ي �خلدمات، �إن ر�أي متلقي �خلدمات 
مفي���د �إال �ن���ه بحد ذ�ته ال يق���دم معلومات كافية لتقري���ر فيما �إذ� ما كان هن���اك �شرورة لتغري 
�لطريق���ة �لتي يتم فيها تو�شيل �خلدمات، ويجب ع���دم جتاهل �ملعلومات �لتي ميكن جمعها من 
خ���الل �ملالحظة، فمالحظة �لطريقة �لتي يتعامل فيها �لعاملون مع �ل�شحايا �شتوؤثر على نوعية 
�خلدمات �ملقدمة، �إذ متيل �ل�شحية �إىل عدم �إطالع �الأ�شخا�ض �لذين يظهرون عدم �هتمام مبا 

تقوله على �أية معلومات �شخ�شية.

ميك���ن ملجموعة موؤ�شر�ت �الأد�ء �أن توفر مع���ًا معلومات عن نوعية �خلدمات، �إن �لتقارير �الأولية 
ح���ول ه���ذه �ملوؤ�شر�ت قد تظهر م���دى تلبية �خلدم���ات �ملقدمة �حتياج���ات �ل�شحايا، ويف بع�ض 
�حلاالت �شيتطلب هذ� تغيري نهج �لعمل من نهج قائم على �لتوقع باأن حاجات �ل�شحايا متماثلة 
�إىل نه���ج قائم على �لتعامل مع كل حالة عنف �أ�ش���ري على حد� ووفق ظروفها �خلا�شة، ويتطلب 
ه���ذ� مرونة يف �لفكر و�ملمار�ش���ة من قبل �ملتخ�ش�شني و�عتبار م�شلح���ة و�حتياجات �لفرد هي 
�الأ�شا�ض، و�شتبني عملية �ملتابعة و�لتقييم �مل�شتمرة وجمموعة موؤ�شر�ت �الأد�ء مدى تاأثري �لتغيري 

على جودة �خلدمات �ملقدمة لل�شحايا. 

2. الفعالية.
ميك���ن قيا�ض فعالي���ة �خلدم���ات �ملقدمة مبق���د�ر قدرتها عل���ى �لتخفيف من معان���اة �ل�شحية، 
ودرج���ة تلبيته���ا لالحتياج���ات �لفورية للحماية، وم���دى �لدعم �ملقدم على �مل���دى �لبعيد الإعادة 
دم���ج �ل�شحية يف �الأ�شرة و�ملجتمع، مبعنى �آخر، �شيحك���م على فعالية �خلدمات من خالل مدى 
ع���ودة �ل�شحية للحي���اة �لطبيعية �أو مدى قربها منها، وعلى �مل���دى �لبعيد، �شيتم قيا�ض �لفعالية 
م���ن خ���الل موؤ�شر�ت �أخرى �أو�شع، مثل زيادة عدد حاالت �لعن���ف �الأ�شري �ملبلغ عنها و�حلد من 

ظاهرة �لعنف �الأ�شري وغريها. 

3. القيمة املالية.
ال يرتب���ط مفه���وم �لقيمة �ملالي���ة بخف�ض تكاليف �خلدم���ات، و�إمنا بتكام���ل �خلدمات يف �شياق 
�ملوؤ�ش�ش���ات �ملع���ددة، وميكن تخفي�ض �لكلفة �ملالية للخدمات م���ن خالل تقدمي خدمات متكاملة 
غ���ري مكررة، فعلى �شبيل �ملث���ال، يف �حلاالت �لتي يالحظ فيها عدم كفاية �خلدمات �أو تكر�رها 
يج���ب �إج���ر�ء تعديل ي�شمن ��شتخ���د�م جميع �مل�ش���ادر �ملتوفرة �أف�شل ��شتخ���د�م، ال ميكن الأي 
جمتم���ع �أن يدفع ثمن خلدم���ات مكررة وغري فعالة، �إن �لق�شاء عل���ى �لهدر يف خدمة ما �شيوفر 
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�الأم���و�ل �لالزمة لال�شتثمار يف خدم���ات �أخرى، وهناك عدد من �لط���رق ال�شتدالل على �لقيمة 
�ملالية الأية خدمة منها: 

�أ. �لثم���ن: على �شبيل �ملثال، ميكن تقدمي بع�ض �خلدمات من قبل عدد من �ملنظمات، �إن متابعة 
�لكلف���ة )�ملدخ���الت (هذه �خلدمات مقارنة م���ع �الأهد�ف )�ملخرجات( �شيب���ني فيما �إذ� كانت 
قيم���ة �خلدمة منا�شبة �أم ال، �إن مقارنة قيمة �خلدم���ة �ملقدمة �شيبني فيما �إذ� كان من �ملطلوب 

�إجر�ء تغيري يف طريقة تقدمي �خلدمات �أم ال.

ب. ه���ل �ال�شتثم���ار يف برنامج ما ي���وؤدي �إىل خمرجات �أف�شل لل�شحية على �مل���دى �لبعيد؟ على 
�شبي���ل �ملث���ال، �إن خمرجات ن�شاط���ات �لوقاية على �مل���دى �لبعيد يجب �أن تك���ون �نخفا�ض عدد 
�شحاي���ا �لعنف �الأ�شري �ملحتاجني للمعاجلة يف �مل�شت�شفيات، مما يوؤدي �إىل حت�شني نوعية حياة 

�ملو�طنني وتوفري م�شادر �لتمويل ال�شتخد�مها يف

معاجلة �حلاالت �لطبية. 

ت�شتهلك عملية �ملتابعة و�لتقييم بحد ذ�تها �مل�شادر ولذلك فانه من �ملهم ��شتثمار هذه �مل�شادر 
ب�ش���كل بن���اء لتح�شني �خلدم���ات يف �مل�شتقبل، لك���ن بدون وجود ه���ذه �ال�شتثمار�ت ف���ان عملية 
��شتمر�ر �لتح�شينات ت�شبح �أمرً� غري ممكنًا، كما �أن حتقيق هذه �لتح�شينات يخف�ض �لتكاليف 
�لعام���ة للعن���ف �الأ�شري، لذلك ف���ان �ال�شتثمار على �مل���دى �لقريب �شيوف���ر �لتكاليف على �ملدى 

�لبعيد.

امل�شاءلة يف �شياق حماية الأ�شرة.
�إن مفه���وم �مل�شاءلة لي�ض مفهومًا جمردً�، ب���ل هو �لو�شيلة �لتي يتم من خاللها قيا�ض �الإجناز�ت 
لذل���ك يج���ب �أن تبنى عملي���ة �مل�شاءلة عل���ى �الأهد�ف �ملتفق عليه���ا، ولرتجمة مفه���وم �مل�شاءلة 
�إىل ممار�ش���ات و�قعية فال ب���د �أن تقوم جميع �ملوؤ�ش�شات بتطوير روؤي���ة م�شرتكة للم�شتقبل وفهم 
م�ش���رتك لالأمور و�التفاق على كيفية م�شاهمة كل منها يف حتقيق هذه �لروؤية، �إن عملية مناق�شة 
�لروؤية �مل�شرتكة و�الأهد�ف عملية مهمة للتو�شل �إىل �لتز�م �ملوؤ�ش�شات، �إن �الأفر�د �لذين يقومون 
بااللت���ز�م نيابة عن موؤ�ش�شاتهم يجب �أن يدللو� عل���ى �أن �لرئي�ض �لتنفيذي هو �أي�شًا ملتزم بهذه 

�لروؤية و�الأهد�ف، ومن دون ذلك �اللتز�م �لو��شح و�ملتفق عليه، لن يتم حتقيق �مل�شاءلة.

وتتم م�شاءلة املوؤ�ش�شات حول م�شوؤولياتها �شمن �شياق نهج املوؤ�ش�شات املتعددة 
على م�شتويني: 

• �مل�شت���وى �لف���ردي: �إذ تعمل هذه �ملوؤ�ش�شات ب�شكل ف���ردي لتحقيق معايري �خلدمة و�لتطوير 	
�لذي مت �التفاق عليه وتتم م�شاءلتها بناء على �إجناز�تها.

• م�شتوى �لعمل �مل�شرتك مع �ملوؤ�ش�شات �الأخرى يف �إطار �ملوؤ�ش�شات �ملتعددة مما ي�شبب �أحيانًا 	
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م�شاكل يف �حلاالت �لتي تعتمد فيها �أحد �ملوؤ�ش�شات على حتقيق منظمات �أخرى �لتز�ماتها 
للتمكن هي من حتقيق �أهد�فها، ميكن تاليف هذه �ل�شعوبات، �إن مل يكن �إز�لتها، من خالل 

تطوير �إطار �ملتابعة و�لتقييم بتعاون جميع �ملوؤ�ش�شات وبناء على خرب�تها.

خطوات تنفيذ عملية املتابعة والتقييم
عملية املتابعة.

ت�شكل عملية �ملتابعة د�ئرة من �الأن�شطة تبد�أ مبتابعة كل منظمة الأن�شطتها �لفردية، و�إجر�ء عدد 
من �خلطو�ت و�شواًل �إىل تقرير �ملتابعة �لذي يعاد �إىل تلك �ملوؤ�ش�شات لي�شكل �الأ�شا�ض الأعمالهم 

�مل�شتقبلية وعملية �لتقييم )

١. تقارير �سري العمل.
تق���وم كل موؤ�ش�ش���ه باإعد�د تقرير كل ثالث���ة �أ�شهر يت�شمن ما �أجنز م���ن �أن�شطة �خلطة �ل�شنوية 
�ملتف���ق عليها، بن���اء على نظام �ملتابعة و�لتقيي���م يف �ملجل�ض �لوطني ل�ش���وؤون �الأ�شرة، بعدها يتم 
�إر�ش���ال �لتقرير �إىل �ملجل�ض �لذي يقوم مبقارنة حمتوي���ات �لتقارير مع �الأن�شطة �ملتفق عليها يف 
�خلط���ة �ل�شنوية، ويعد تقريرً� يت�شم���ن ملخ�شًا مبا مت �إجنازه و�الأن�شط���ة �لتي مل يتم �إجنازها 

و�مل�شكالت �لتي ظهرت يف �لفرتة �لو�قعة حتت �ملر�جعة.

٢. مراجعة تقارير �سري العمل.
يق���وم �ملجل�ض بعقد �جتماع للجنة �ملتابعة �لتي ت�شم ممثل���ي جميع �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة و�لعاملة 
يف جم���ال حماية �الأ�شرة ملر�جع���ة تقارير �شري �لعمل �ملقدمة من جميع �ملوؤ�ش�شات، يعقد �جتماع 
جلن���ة �ملتابعة ملناق�شة �مل�شكالت و�إيجاد �حللول لها وم�شاعدة �ملوؤ�ش�شات �لتي مل تنجز �أن�شطتها 

�ملتفق عليها ب�شكل كامل، وتقوم �للجنة بعدها باإعد�د تقرير تقدم �لعمل.

3. تقرير املتابعة.
�إن �له���دف م���ن �إعد�د تقرير �ملتابعة هو توفري تغذية ر�جعة جلمي���ع �ملوؤ�ش�شات تقوم على حتليل 
تقاريره���ا ح���ول �شري �لعم���ل، �إن تقرير �ملتابع���ة هو مبثابة �ش���ورة �شاملة لتق���دم �لعمل ولو�شع 
�خلدم���ات على �مل�شتوى �لعام، ويوفر �لفر�شة جلمي���ع �ملوؤ�ش�شات �ملعنية لالإطالع على �إجناز�ت 
�ملوؤ�ش�ش���ات �الأخ���رى وعلى �مل�شكالت �لت���ي ميكن �أن يكون له���ا تاأثري على عمله���م ومن �ملهم �أن 
تعتم���د عملية �ملتابع���ة و�لتقييم �آليات ر�شمية لتو�شيل �لتغذية �لر�جع���ة مع �الأخذ باالعتبار نهج 

�ملوؤ�ش�شات �ملتعددة، وهذ� هو جوهر دور تقرير �ملتابعة.

٤. املراجعة ال�سنوية.
تعتم���د �ملر�جع���ة �ل�شنوية على تقارير �ملتابع���ة �لدورية، �إن �لهدف من ه���ذه �ملر�جعة هو توفري 
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�ملعلوم���ات لتقري���ر فيم���ا �إذ� كان هن���اك �ش���رورة لتعديل �أو تطوي���ر �خلطة �لتنفيذي���ة �ل�شنوية 
و�لقائم���ة على �خلطة �الإ�شرت�تيجية، �إن تقارير �ملتابع���ة �لدورية �ملعدة طو�ل �ل�شنة هي عن�شر 
�أ�شا�شي يف مر�جعة �لتقدم �حلا�شل ويف �لتح�شري للتقرير �ملر�جعة �ل�شنوية ويف تقرير �لتغري�ت 

�ملفرو�ض �إجر�ئها على �خلطة �لتنفيذية �ل�شنوية وعلى �خلطة �الإ�شرت�تيجية عامة.

تطبيق الإطار الوطني حلماية الأ�شرة
�أظهرت نتائج در��شة �أجر�ها �ملجل�ض �لوطني ل�شوؤون �الأ�شرة يف عام 2004 حول �أدو�ر �ملوؤ�ش�شات 
�ملختلف���ة �لعامل���ة يف جم���ال حماية �الأ�ش���رة يف �الأردن وجود ثغ���ر�ت يف كل مرحل���ة من مر�حل 
�ال�شتجاب���ة، وت�ش���ري �حل���االت �لدر��شية �ل���و�ردة يف �لف�شل �ل�شاب���ق وج���د�ول �ملقارنة بعد كل 
حال���ة من �حلاالت �إىل هذه �لثغ���ر�ت، وميكن �شد هذه �لثغر�ت من خالل تطبيق �الإطار �لوطني 

و�عتماد نهج �ملوؤ�ش�شات �ملتعددة.

تطبيق الإطار.
�إن �خلط���وة �الأوىل يف تطبي���ق �الإط���ار هي و�شع خط���ة �إ�شرت�تيجية لل�شن���و�ت �خلم�ض �لقادمة، 
�إذ يح���دد �الإط���ار �لتوجه �لع���ام ل�شيا�شات وبر�مج حماي���ة �الأ�شرة و�خلط���وط �لعامة للخدمات 
�لو�ج���ب تنفيذها عند تطبيق �الإطار �لوطني، و�شترتج���م �خلطة �الإ�شرت�تيجية هذ� �لتوجه �إىل 
�أه���د�ف و�أن�شطة، و�شتحدد موؤ�شر�ت �الأد�ء لكل ن�شاط و�آلية متابعته وتقييمه، وبناءً� على هاتني 
�لوثيقت���ني �شتقوم �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة بو�شع خططه���ا �ل�شنوية �ملف�شلة و�آليات �ملتابعة و�لتقييم 

لهذه �خلطط.

�إن تطبيق �الإطار ي�شتدعي كذلك تطوير �الإجر�ء�ت على �أربعة م�شتويات: 

م�شتوى كل موؤ�ش�شة من �ملوؤ�ش�شات وفيما بينها.. 1

م�شتوى تقدمي خدمات �لوقاية.. 2

م�شتوى تقدمي خدمات �ال�شتجابة للعنف د�خل �الأ�شرة.. 3

م�شتوى �ملتابعة و�لتقييم.. 4

فيم���ا يلي �خلطوط �لعامة لالإجر�ء�ت �ملتعلقة ب���كل م�شتوى من �مل�شتويات على �أن يتم تف�شيلها 
يف �خلط���ة �الإ�شرت�تيجية، وهن���اك تد�خل كبري بني �الإجر�ء�ت �لو�جب �تخاذها على م�شتوى ما 
م���ع �الإجر�ء�ت على �مل�شتوي���ات �الأخرى، فعلى �شبيل �ملثال، �إن تطوير كل موؤ�ش�شة من �ملوؤ�ش�شات 
�ملعني���ة بحماي���ة �الأ�ش���رة �إجر�ء�ته���ا �لد�خلية ال بد �أن ي�شم���ل تطوير �إج���ر�ء�ت تقدمي خدمات 

�لوقاية و�حلماية.

وم���ن �ملهم هنا �لتاأكيد على مبد�أ �أ�شا�شي من مبادئ �لعمل �مل�شرتك �لقائم على نهج �ملوؤ�ش�شات 
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�ملتع���دد، وه���و �إنه ال ميك���ن الأي موؤ�ش�شة تطوي���ر نظمه���ا و�إجر�ء�تها �لد�خلية مبع���زل عن بقية 
�ملوؤ�ش�ش���ات �الأخ���رى �ل�شريكة و�لعامل���ة يف جمال حماية �الأ�ش���رة، لذ� يتوجب عل���ى كل موؤ�ش�شة 

مر�جعة نظمها و�إجر�ء�تها مع �ملوؤ�ش�شات �الأخرى ل�شد �لثغر�ت وملنع �لتكر�ر.

اأول: الإجراءات والنظم الداخلية للموؤ�ش�شات والتن�شيق بينها: 
• تطوي���ر كل موؤ�ش�شة من �ملوؤ�ش�شات نظمها و�إجر�ء�ته���ا �لد�خلية و�ملتعلقة بتقدمي �خلدمات 	

ومر�جعتها مع �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة حتى ال تكون �ال�شتجابة لل�شحايا ع�شو�ئية ومكررة.

• تطوي���ر �أ�ش����ض تن�شيق جمي���ع �الأن�شط���ة �ملتعلقة بحماي���ة �الأ�شرة ل�شم���ان تكامل �خلدمات 	
و�شموليتها ولتاليف �لثغر�ت.

• و�شع معايري وطنية لتقدمي �خلدمات ل�شمان �الت�شاق يف �لعمل تر�عي �حتياجات �ل�شحية 	

• تطوير معايري وطنية للتدريب على �لعمل �لفردي و�مل�شرتك. 	

• تطوير �أدلة للتدريب ل�شمان �ت�شاق معايري للتدريب. 	

• تطوير نظم و�إجر�ء�ت �ملتابعة و�لتقييم. 	

• و�شع بر�مج ل�شد �لثغر�ت يف �خلدمات، وي�شمل هذ�: 	

• تو�شيع �خلدمات لت�شمل �ملناطق �لريفية. 	

• توفري خدمات �إر�شاد �أ�شري. 	

• زيادة عدد �ملر�شدين �لرتبويني �لعاملني يف �ملد�ر�ض. 	

• حتديد �أدو�ر وم�شوؤوليات كل منظمة من �ملوؤ�ش�شات �ملعنية بتقدمي خدمات �حلماية وحتديد 	
�الأدو�ر و�مل�شوؤوليات �مل�شرتكة.

• و�ش���ع قائم���ة بجميع �ملوؤ�ش�ش���ات �لعاملة يف جم���ال حماية �الأ�شرة تبني ن���وع �خلدمات �لتي 	
تقدمها، وحتديث �لبيانات ب�شكل دوري كل �شتة �أ�شهر.

الأدوار امل�شرتكة
تقوم جميع �ملوؤ�ش�شات �لعاملة مع �ل�شحايا و/�أو مع �جلناة بعدد من �الأدو�ر �مل�شرتكة هي: 

• رفع �لوعي �لعام حول �لعنف �الأ�شري. 	

• حماية �ل�شحية من �أي عنف قد تتعر�ض له م�شتقباًل. 	

• تقدمي �خلدمات لل�شحايا و�جلناة.	

• �لتن�شيق و�لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �الأخرى للتحقق من �أن �خلدمات �ملقدمة تعالج فعليًا 	
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• �مل�شاكل �لناجمة عن �لعنف و�الإ�شاءة.	

• تقيي���م بر�مج �لوقاية و�لتدخل �ملقدمة وتعميم نتائج �خلرب�ت �ملكت�شبة لال�شتفادة منها يف 	
تطوير �خلدمات و�ملمار�شات و�ل�شيا�شات.

• تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت مع �ملوؤ�ش�شات �الأخرى. 	

• �مل�شاهمة يف ت�شكيل وتعديل �ل�شيا�شات 	

• �أج���ر�ء بح���وث حول �جلو�ن���ب �ملتعددة للعن���ف �الأ�شري، وح���ول فعالية تطبي���ق �ملوؤ�ش�شات 	
مل�شوؤولياتها �ملختلفة.

امل�شوؤوليات امل�شرتكة
يتطلب �الإطار �لوطني �لتز�م �ملوؤ�ش�شات �حلكومية وغري �حلكومية مبا يلي: 

• تطبيق بنود �الإطار �لوطني و�الإجر�ء�ت �ملرتبطة به.	

• تطبيق معايري �خلدمة. 	

• �الحتف���اظ ب�شجالت دقيق���ة تتعلق بجميع �لق���ر�ر�ت و�الإجر�ء�ت �لت���ي مت �تخاذها يف كل 	
حالة. 

• ال�شتجابة �ل�شريعة لتلبية �حتياجات �ل�شحايا. 	

• �حرت�م خ�شو�شية كل من �ل�شحايا و�جلناة	

• تب���ادل �ملعلوم���ات و�لبيان���ات مع �ملوؤ�ش�ش���ات �حلكومية وغ���ري �حلكومية، به���دف م�شاعدة 	
�ل�شحية.

• توفري بر�مج تدريب فعالة للعاملني يف جمال حماية �الأ�شرة وتطويرها با�شتمر�ر. 	

اجلهات امل�شئولة
�ملجل����ض �لوطن���ي ل�شوؤون �الأ�شرة ب�شفت���ه هيئة تن�شيقية و�شركاوؤه م���ن �لعاملني يف جمال حماية 

�الأ�شرة.

ثانيا: الإجراءات املتعلقة بتقدمي خدمات الوقاية.
فيم���ا يلي �الإج���ر�ء�ت �لو�ج���ب �تخاذها و�ملتعلق���ة ببع�ض �أ�شالي���ب �لوقاية، و�شيت���م فقط ذكر 

�الأ�شاليب �لتي لوحظ وجود ثغر�ت فيها: 

1. التوعية: 
�أ. �لتوعية �لعامة: و�شع خطة �إ�شرت�تيجية للتوعية لن�شر ثقافة حماية �الأ�شرة.
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�جلهة �مل�شئولة: �ملجل�ض �لوطني ل�شوؤون �الأ�شرة و�شركاءه من �لعاملني يف جمال حماية �الأ�شرة.

ب. �لتوعي���ة �لقانوني���ة: و�ش���ع بر�مج للتوعي���ة �لقانونية �شم���ن �خلطة �الإ�شرت�تيجي���ة للتوعية، 
تت�شمن: 

1. �لتوعية بالتعديالت �لتي �أجريت على �أ�شول �ملحاكمات، كاعتماد �ملقابالت �مل�شورة بالفيديو 
يف �الإفاد�ت، وذلك بهدف �لت�شجيع على �الإبالغ.

2. �لتوعي���ة بالقو�نني �الأردنية �لتي يج���ب تعديلها ل�شمان �حلد من �لعنف د�خل �الأ�شرة، وذلك 
بهدف خلق ر�أي عام ي�شغط يف �جتاه �لتعديل.

�جلهة �مل�شئولة: �ملجل�ض �لوطني ل�شوؤون �الأ�شرة و�شركاءه من �لعاملني يف جمال حماية �الأ�شرة.

2.بر�مج �لدعم: تطوير بر�مج دعم �الأ�شرة و�إعادة تاأهيل �جلناة تت�شمن بر�مج: 

�الإر�شاد �الأ�شري.

�ملهار�ت �لو�لدية.

�إعادة تاأهيل �جلناة.

�جله���ة �مل�شئولة: �ملجل�ض �لوطني ل�شوؤون �الأ�شرة ب�شفته هيئة تن�شيقية و�شركاءه من �لعاملني يف 
جمال حماية �الأ�شرة.

بناء �لقدر�ت �ملوؤ�ش�شية وتنمية �ملو�رد �لب�شرية.

و�شع نظم و�إجر�ء�ت د�خلية تتعلق بتقدمي �خلدمات ومر�جعتها مع �ملوؤ�ش�شات

�الأخرى ملنع �الزدو�جية و�لتكر�ر.

تدريب �لعاملني على هذه �الأ�ش�ض وعلى موؤ�شر�ت ك�شف �لعنف 

تدريب �لعاملني على �أ�ش�ض �ملتابعة و�لتقييم.

�جله���ة �مل�شئولة: �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة: تقوم كل موؤ�ش�شة بو�ش���ع �إجر�ء�تها �لد�خلية ومبر�جعتها 
مع �ملوؤ�ش�شات �الأخرى. �ملجل�ض �لوطني ل�شوؤون �الأ�شرة: يقوم باإبد�ء �مل�شورة جلميع �ملوؤ�ش�شات يف 
و�ش���ع �إجر�ء�تها �لد�خلية ومر�جعتها م���ع �ملوؤ�ش�شات �الأخرى، ويقوم كذلك بو�شع �أدلة �لتدريب 

للعاملني يف هذه �ملوؤ�ش�شات.

ثالثا: الإجراءات املتعلقة بال�شتجابة للعنف داخل الأ�شرة.
1. �لك�ش���ف و�الإب���الغ: ترتكز �جلهود خالل ه���ذه �ملرحلة على �حل�شول عل���ى �ملعلومات لتتمكن 

�جلهة �لتي تلقت �الإبالغ من �ال�شتجابة �لفورية و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة.
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الإجراءات الواجب اتخاذها.
تطوي���ر وتوثيق نظ���م و�إجر�ء�ت د�خلية لتلق���ي �الإبالغ، ومر�جعتها م���ع �ملوؤ�ش�شات �الأخرى . 1

ل�شمان �إمكانية �ملقارنة م�شتقباًل.

تطوي���ر �شجل لتوثيق �حل���االت �لتي يتم �الإبالغ عنها، تطوير من���اذج خا�شة باالإبالغ ت�شهل . 2
عملية �لتقدير و�ملقارنة و�لتحليل.

تدريب �لعاملني على هذه �لنظم و�الإجر�ء�ت و�لتعرف على حاالت �لعنف �الأ�شري.. 3

تدريب �لعاملني - يف �ملوؤ�ش�شات �لتي يتطلب �لعمل فيها �لتعامل و�الحتكاك مع �أكرث �لفئات . 4
عر�ش���ة للعنف، �الأطفال و�لن�شاء- عل���ى �لتعرف على دالئل �الإ�ش���اءة �أو �الإهمال �أو �لعنف 

)ومن هذه �ملوؤ�ش�شات: 

وز�رة �ل�شح���ة: يتع���رف �لعاملون يف وز�رة �ل�شحة من �أطباء وممر�ش���ني على وقوع �لعنف من 
خالل �ملعاينة �لطبية �أو مالحظة �أمور غري عادية، ك�شعف يف �لنمو مثاًل.

وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم: ق���د يتعرف �ملعلمون و�لعاملون يف �ملد�ر�ض عل���ى وقوع �لعنف من خالل 
مالحظة وجود بع�ض �لر�شو�ض يف �أماكن غري عادية من ج�شم �لطفل �أو �أي تغري يف �ل�شلوك.

�ملنظم���ات غري �حلكومية: قد يتعرف �لعاملون يف �ملنظمات غ���ري �حلكومية �لتي تقدم خدمات 
ل�شحاي���ا �لعنف م���ن �لن�شاء �أو �الأطفال على ح���االت �لعنف. ومن هذه �ملنظم���ات: �إحتاد �ملر�أة 
�الأردين �ل���ذي يوف���ر هاتف �إر�شاد ل�شحاي���ا �لعنف �الأ�شري وملجاأ موؤق���ت لل�شحايا من �لن�شاء، 

وجتمع جلان �ملر�أة �لوطني �الأردين �لذي يقدم ��شت�شار�ت قانونية، وغريهما.

�جله���ات �مل�شئول���ة: جميع �ملوؤ�ش�ش���ات: تقوم كل موؤ�ش�ش���ة بتطوير نظمه���ا و�إجر�ء�تها �لد�خلية. 
�ملجل����ض �لوطني ل�شوؤون �الأ�شرة و�شركاوؤه من �لعاملني يف حماية �الأ�شرة: �لتن�شيق بني �ملنظمات 
يف جمال و�شع �الإجر�ء�ت و�لتدريب. �إد�رة حماية �الأ�شرة: تلقي �الإبالغ، حتتفظ ب�شجل �حلاالت، 

ت�شجيل �حلاالت �ملبلغ عنها.

2. مرحلة التقدير الأولية.
�إن �خلط���وة �الأ�شا�شية يف هذه �ملرحلة هي عقد لق���اء �الإ�شرت�تيجية ي�شارك فيه �شباط �ل�شرطة 
م���ن �إد�رة حماي���ة �الأ�شرة و�لعامل���ني �الجتماعيني، و�لهدف من �للقاء تقيي���م �ملعلومات �لتي مت 

�حل�شول عليها، وتوفري �حلماية �لفورية لل�شحية �إذ� دعت �ل�شرورة.

الإجراءات الواجب اتخاذها.
و�شع بروتوكول عقد لقاء �الإ�شرت�تيجية.. 1

تطوير نظ���م و�إجر�ء�ت جمع �ملعلومات و�حلماية و�حلفاظ عل���ى �الأدلة، وميكن �ال�شتفادة . 2
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هنا من جتربة �إد�رة حماية �الأ�شرة �لتي قامت بتوثيق �إجر�ء�تها.

�جلهات �مل�شئولة: �إد�رة حماية �الأ�شرة: تتوىل �الإد�رة م�شوؤولية �لتن�شيق لعقد �للقاء �الإ�شرت�تيجي، 
ويت���وىل مر�شدوه���ا �الجتماعيون جمع �ملعلومات �الأولية عن طريق �لزي���ار�ت �ملنزلية و�الت�شال 
مبن لديهم معلومات عن �حلالة، وت�شاعد بقية �ملوؤ�ش�شات على تطوير نظمها يف جمع �ملعلومات. 
�ملجل����ض �لوطن���ي ل�شوؤون �الأ�شرة ب�شفته هيئ���ة تن�شيقية و�شركاوؤه: يق���وم بتطوير بروتوكول لقاء 

�الإ�شرت�تيجية.

3. مرحلة ال�شتجابة الأولية.
تعن���ى مرحل���ة �ال�شتجابة �الأولية بتقدمي �خلدمات �لفورية لل�شحي���ة، ويعتمد نوع هذه �خلدمات 
عل���ى ظروف �حلالة وعل���ى تقرير لق���اء �الإ�شرت�تيجية، وم���ن �خلدمات �لفوري���ة �لتي حتتاجها 

�ل�شحية: �لرعاية �ل�شحية وو�شع خطة مبدئية حلماية �ل�شحية. 

�جله���ات �مل�شئولة: �إد�رة حماية �الأ�شرة: تتوىل م�شوؤولية �لتن�شيق و�لتو��شل بني جميع �ملوؤ�ش�شات 
ط���و�ل فرتة �ال�شتجابة �الأولي���ة. وز�رة �لتنمية �الجتماعية/دور رعاي���ة وحماية �الأطفال: تقدمي 
�مل���اأوى و�حلماية لل�شحي���ة. وز�رة �ل�شح���ة: تقوم باإج���ر�ء �لفحو�ض �لطبي���ة ومر�جعة �لتاريخ 

�لطبي لل�شحية و�الأ�شرة.

4. مرحلة التدخل.
�إن �خلطوة �الأ�شا�شية يف هذه �ملرحلة هو عقد موؤمتر �حلالة لو�شع خطة عمل تت�شمن نوع �لدعم 
�لو�ج���ب تقدمي���ه لل�شحية وم�شوؤولي���ة كل منظمة من منظمات تقدمي �خلدم���ات، وهناك ثالث 
�أمن���اط من �لتدخل: تقدمي �لدعم لل�شحية، �لتحقيق لتقرير فيم���ا �إذ� كان هناك حاجة الإقامة 

دعوى و�حلماية.

�الإجر�ء�ت �لو�جب �تخاذها.

و�شع نظم و�إجر�ء�ت �لتدخل �لد�خلية.

حتديد م�شوؤوليات و�أدو�ر كل موؤ�ش�شة معنية بتقدمي �خلدمات.

توثيق خطة �لتدخل يف �ل�شجل �خلا�ض �ملذكور �شابقًا.

�جلهات �مل�شئولة: جميع �ملوؤ�ش�شات: تقوم كل موؤ�ش�شة بتطوير نظمها و�إجر�ء�تها �لد�خلية. �إد�رة 
حماية �الأ�شرة: توثيق خطة �لتدخل. �ملجل�ض �لوطني ل�شوؤون �الأ�شرة و�شركاوؤه: حتديد م�شوؤوليات 

و�أدو�ر �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة.

تقوم �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة بتقدمي خدمات خمتلفة، وفيما يلي �أمثلة عن هذه �خلدمات و�ملوؤ�ش�شات 
�لتي تقدمها: 
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اخلدمات الجتماعية: 
وز�رة �لتنمية �الجتماعية: �لعمل مع �الأ�شر �لتي تعاين من �الإ�شاءة وتوفري �لرعاية و�حلماية . 1

لالأطف���ال �مل�ش���اء �إليهم. حيث ذكرت �مل���ادة 32 من قانون �الأح���د�ث يف تد�بري �حلماية �أو 
�لرعاية: يجوز ملر�قب �ل�شلوك �أن يقدم �إىل حمكمة �الأحد�ث �أي حمتاج للحماية �أو �لرعاية 
كم���ا وله �أن ي�شتع���ني باأحد �أفر�د �ل�شابط���ة �لعدلية لتامني مثوله �أم���ام �ملحكمة ويحق لها 
�إ�ش���د�ر �لق���ر�ر يف �الحتفاظ به يف �إحدى دور �لرعاية حلني �لب���ت يف �لدعوى �إذ� �قت�شت 

م�شلحته ذلك.

�حتاد �ملر�أة �الأردنية: توفري ملجاأ موؤقت لل�شحايا من �لن�شاء.. 2

موؤ�ش�شة نهر �الأردن/د�ر �الأمان: توفري ملجاأ لل�شحايا من �الأطفال.. 3

اخلدمات ال�شحية: 
وز�رة �ل�شحة و�ملر�كز �ل�شحية و�مل�شت�شفيات: . 1

• �لت�شخي�ض و�ملعاجلة.	

• جتميع �الأدلة.	

• معاجلة �جلو�نب �لنف�شية.	

اخلدمات القانونية: 
�إد�رة �الأم���ن �لع���ام/�إد�رة حماية �الأ�شرة: �لتحقيق يف ح���االت �الإ�شاءة �ملزعومة- �لرتتيب . 1

الإجر�ء �لفح�ض �لطبي �ل�شرعي عند �ل�شرورة.

2. الق�شاء: 
�إجر�ء�ت �لتحقيق يف جر�ئم �لعنف �الأ�شري.. 1

�إحالة �لق�شايا �إىل �ملحكمة �ملخت�شة.. 2

فف���ي حال���ة كان �ل�شحي���ة حدث���ًا يتم تطبي���ق �الإجر�ء�ت �ل���و�ردة يف �مل���ادة 632 يف قانون . 3
�الأحد�ث.

اخلدمات الرتبوية: 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم: تقدم �لدعم لل�شحايا وت�شمح بنقل من يحتاج منهم لالنتقال من مدر�شة 

�إىل �أخرى.
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خدمات الإر�شاد الأ�شري وامل�شورة القانونية: 
مرك���ز �لتوعي���ة و�الإر�شاد �الأ�ش���ري يف �لزرقاء: يق���دم �مل�شورة �لقانوني���ة، وخدمات �إر�شاد . 1

�أ�شري.

موؤ�ش�شة نهر �الأردن: تقدم خدمات �إر�شاد �أ�شري ونف�شي.. 2

�إحتاد �ملر�أة �الأردنية: يقدم م�شورة قانونية.. 3

جتمع جلان �ملر�أة: يقدم م�شورة قانونية.. 4

5. مرحلة املتابعة والتقييم.
�إن �أه���م جزء يف ه���ذه �ملرحلة هو عقد موؤمتر تقييم �حلالة، ويه���دف �ملوؤمتر �إىل مر�جعة خطة 
�لعم���ل �لتي مت تبنيها حلماية ودع���م �ل�شحية، ومناق�شة �حتياجات �جل���اين �إىل �إعادة �لتاأهيل 

و�حتياجات �الأ�شرة من �لدعم.

الإجراءات الواجب اتخاذها:
و�شع نظم و�إجر�ء�ت ومعايري مر�جعة خطة �لعمل. 1

توثيق نتائج موؤمتر تقييم �حلالة.. 2

تطوير بر�مج �إعادة تاأهيل �ل�شحايا و�جلناة و�أ�شرهم.. 3

�جله���ات �مل�شئول���ة: �إد�رة حماية �الأ�شرة: توثيق نتائ���ج �ملوؤمتر. �ملجل�ض �لوطن���ي ل�شوؤون �الأ�شرة 
ب�شفته هيئة تن�شيقية: تطوير بر�مج �إعادة تاأهيل ومعايري مر�جعة �خلطة بالتعاون مع �شركائه.

رابعا: اإجراءات املتابعة والتقييم.
الإجراءات الواجب اتخاذها: 

تطوير موؤ�شر�ت �الأد�ء. 1

تطوير �أ�ش�ض مناذج �ملتابعة و�لتقييم، وتت�شمن: . 2

• تقارير �شري �لعمل.	

• تقرير مر�جعة �شري �لعمل. 	

• تقرير �ملتابعة. 	

• تقرير �ملر�جعة �ل�شنوية. 	



41

اجلهات امل�شئولة.
• �ملجل����ض �لوطني ل�شوؤون �الأ�شرة: تطوير موؤ�ش���ر�ت �الأد�ء بالتعاون مع �شركائه، وعن تطوير 	

مناذج �ملتابعة و�لتقييم بالتعاون مع �شركائه.

• وحدة �ملتابعة و�لتقييم/�ملجل�ض �لوطني ل�شوؤون �الأ�شرة: مر�جعة تقرير �شري �لعمل، وتقرير 	
�ملتابعة، و�ملر�جعة �ل�شنوية. 

• �ملوؤ�ش�ش���ات: تق���دمي تقرير �شري عملها لوح���دة �ملتابعة و�لتقييم يف �ملجل����ض �لوطني ل�شوؤون 	
�الأ�شرة.

اآلية العمل.
فيما يلي �خلطوط �لعامة لعملية �ملتابعة و�لتقييم و�لتي �شيتم تف�شيلها يف �خلطة �الإ�شرت�تيجية:

تع���د كل منظم���ة تقري���ر �شري عملها كل ثالث���ة �أ�شهر وتر�شل���ه �إىل �ملجل����ض �لوطني ل�شوؤون . 1
�الأ�شرة.

تقوم وحدة �ملتابعة يف �ملجل�ض بتلخي�ض جميع �لتقارير وتعد تقرير مر�جعة �شري �لعمل.. 2

تقوم جلنة �ملتابعة بتقييم �لتقرير وفقًا للخطة �ل�شنوية، و�إر�شاله جلميع �ل�شركاء.. 3

تتم مر�جعة �خلطة �ل�شنوية على �شوء تقرير �ملتابعة مب�شاركة جميع �ل�شركاء.. 4
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التو�شيات

يف املجال الت�شريعي:
• �ش���رورة مر�جعة �لت�شريعات �حلالية وتطويرها كاأد�ة ر�دع���ة للحد من �لعنف �شد �ملر�أة. 	

و�لعم���ل �جلاد لتعديل �لقو�ن���ني �لتي ما ز�لت حتمل يف طياتها ن�شو�شا   ت�شكل متييز� �شد 
�ملر�أة و�نتقا�شا حلقوقها.

• تطوي���ر قان���ون �لعقوبات به���دف �شد بع����ض �لثغر�ت �لتي متك���ن �ملعتدي م���ن �لتهرب من 	
�لعقوبة، مثل دفع �لغر�مات. 

• �إلغ���اء �أث���ر �إ�شقاط �حلق �ل�شخ�شي �لذي ياأتي عادة عن طريق دفع مبالغ مالية �أو �ل�شلحة 	
�الجتماعية، و�شرورة �إبقاء �لقانون على �لعقوبة، باالإ�شافة �إىل حق �لتعوي�ض �ملادي. 

• �إع���ادة �لنظ���ر بالتعوي�ش���ات �ملفرو�شة عل���ى �جلاين، بحي���ث ت�شمل كلفة �لع���الج �لنف�شي 	
و�جل�ش���دي، و�لن����ض على تد�بري الحق���ة كمنعه من �لعمل يف جم���االت ت�شاعده على تكر�ر 
حتر�شه �أو �عتد�ئه على �الأطفال، وحرمانه من رعاية �أطفاله يف حال �أ�شاء �إليهم جن�شيا. 

• �شمان �لعقوبة �لر�دعة.	

يف جمال التوعية:
• �لتوعي���ة و�الإر�شاد وتغي���ري �جتاهات �لتفكري ل���دى عامة �أفر�د �ملجتمع جت���اه �لنظرة لدور 	

�ملر�أة ومكانتها و�لتعامل مع ق�شايا �ملر�أة و�حتياجاتها كق�شايا جمتمعية تخ�ض �جلميع.

• توعية �ملعتدى عليهم وذويهم بحقوقهم، وبكيفية بالتعامل مع �مل�شكلة وكيفية �إثبات �لو�قعة 	
حت���ى ال ت�شي���ع �لكثري من �لبيانات �ملادي���ة، و�لتي يعترب تو�فرها �ش���روري للغاية يف عملية 

�لتحقيق. 

• توعية مانحي �لرعاية بقانون حماية �الأ�شرة با�شتهد�ف مانحي �لرعاية �ل�شحية و�لتعليمية 	
و�الجتماعي���ة من فئات مديري �ملد�ر����ض، و�ملر�كز �ل�شحي���ة، ودور �حل�شانة، وموؤ�ش�شات 
رعاي���ة �الأطفال، و�الأحد�ث، و�ملعوقني، و�مل�شنني، ف�شال ع���ن �ملوظف �ملعني بق�شم �الأ�شرة 
يف مديري���ات �لتنمية �الجتماعية �لو�قعة �شمن نطاق �ملحافظة؛ بد�فع تب�شريهم بدورهم 
يف جم���االت �لتبلي���غ عن حاالت �لعنف �الأ�شري، ومهام جلان �لوف���اق �الأ�شري، ون�شر ثقافة 

�ل�شالم �الأ�شري، و�لتدخل �اليجابي حلل �لنز�عات �الأ�شرية، يف �أثناء حدوثها.

• �شرورة �إبر�ز �الأ�شباب �ملوؤدية للعنف و�لنتائج �ل�شلبية �ملرتتبة على م�شتوى �الأ�شرة و�الأفر�د 	
و�ملجتمع.
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• �أهمية �إعادة تاأهيل �ملوؤ�ش�شات من �لقطاعني �حلكومي و�ملجتمع �ملدين �ملعنية بالعنف �شد 	
�ملر�أة مبا يتنا�شب مع خ�شو�شية ق�شايا �لعنف و�الأو�شاع �لنف�شية للمعنفات و�حلفاظ على 

�شرية �خلدمات �ملقدمة لهن مبا يف ذلك �شرورة �إبعادهن عن �ل�شجون و�ملر�كز �الأمنية 

يف املجال الق�شائي واخلدماتي:
• تعيني ق�شاة متخ�ش�شني يف جمال �لعنف �الأ�شري.	

• �إن�شاء حماكم �أ�شرة متخ�ش�شة وبروؤية قانونية �جتماعية نف�شية وبا�شتعانة باخت�شا�شيني 	
م���ن �أجل تطوير �لت�شريعات و�الإجر�ء�ت �لقانونية خالل �لتحقيق مع توفري ق�شاة ومدعني 

عاميني وحماميني خمت�شني بق�شايا �الأ�شرة

• تاأهيل كادر �إد�ري موؤهل ومتخ�ش�ض يدرك خ�شو�شية �لق�شايا �الأ�شرية.	

• توفري مر�كز �إيو�ء للمعنفات وتعميمها.	

• توفري �شرطة ن�شائية مدربة لتعامل مع �شحايا �لعنف.	

يف املجال القت�شادي:
• متك���ني �ملر�أة �قت�شاديا و�نخر�طها يف بر�مج �لتاأهي���ل و�لتدريب، بحيث يكون للمر�أة دور� 	

فاعال باالأ�شرة و�ملجتمع.

يف جمال ال�شيا�شات:
• ت�شاف���ر �جلهود �لر�شمية م���ن هيئات حكومية وغري حكومي���ة ومنظمات جمتمع مدين من 	

�أج���ل �لعمل على خطط وطني���ة ت�شاركية يف ر�شم �لرب�مج وتنفيذها مب���ا ميكن �لن�شاء من 
�لو�شول �إىل مر�كز �شنع �لقر�ر.

• �أهمي���ة �لت�شاركية على م�شتوى �لقيادة و�ل�شعب و�ملنظم���ات �الأهلية و�لر�شمية و�لقطاعيني 	
�لعام و�خلا�ض ملجابهة �لعنف.

• �إيج���اد قاعدة بيانات موح���دة لق�شايا �لعنف �ش���د �ملر�أة تظهر حجم �لظاه���رة و�أ�شكالها 	
ومتك���ن �لعامل���ني يف �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية وغ���ري �لر�شمية من �لوقوف عل���ى حقيقة ظاهرة 

�لعنف.

• �شرورة �إدخال �ملفاهيم �خلا�شة بالعنف �الأ�شري يف �ملناهج �لتعليمية	

• �إ�شد�ر دليل باملوؤ�ش�شات �ملعنية يحتوي على عناوينها و�خلدمات �ملتوفرة لديها. 	
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�شلبيات نظام التحويل يف الأردن:
�إن بع����ض �ملوؤ�ش�شات تعمل ع�شو�ئي���ا ودون فل�شفة و�شيا�شة و��شحة، وهناك ن�شبة كبرية من . 1

ه���ذه �ملوؤ�ش�شات تق���دم طيفا و��شعا من �خلدمات دون وجود �لبني���ة �لتحتية �لالزمة للعمل 
�إ�شافة �إىل عدم وجود متخ�ش�شني يف جمال �لعنف يف هذه �ملوؤ�ش�شات.

عل���ى �لرغم من تطوير ��شرت�تيجي���ات وطنية للحماية من �لعن���ف وبرتوكوالت للتعامل مع . 2
هذه �حلاالت لكافة �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شات �إال �أنها ال ت�شتخدم.

التحديات التي واجهت املوؤ�ش�شات لتبني نظام التحويل: 
• �شعف نهج �ملوؤ�ش�شات �ملتعددة.	

• و�عتم���اد �لتن�شي���ق بني �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة �لعاملة يف جم���ال حماية �الأ�شرة على �لعالقات 	
�ل�شخ�شية �أكرث منه على �أ�ش�ض مهنية.
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موؤ�شرات وقوع العنف يف الأ�شرة
يهدف هذ� �مللحق �إىل م�شاعدة �ملخت�شني على �لتعرف على �لعالمات �لتي قد تدل على حدوث 
�إ�ش���اءة، �إن وج���ود �ملوؤ�شر ال يعني بال�ش���رورة حدوث �الإ�شاءة، كما �أن ع���دم وجوده ال يعني عدم 

حدوث �الإ�شاءة، �إال �أن وجوده ي�شكل مربرً� لطرح �الأ�شئلة للتحقق من حدوثها �أم ال. 

موؤ�شرات تعر�س الطفل لإ�شاءة ج�شدية.
• كدم���ات يف �أماكن غري �عتيادية، فالكدمات �لناجتة عن �حل���و�دث �أو �ل�شقوط تكون عادة 	

يف �أجز�ء بارزة من �جل�شم. 

• كدم���ات �شغرية وغري �عتيادية، وكلما �شغر �شن �لطف���ل وجب �الهتمام باالأمر ب�شكل �كرب 	
كدمات يف ج�شم ر�شيع، وكلما �شغر �شن �لطفل وجب �الهتمام باالأمر ب�شكل �كرب. 

• جروح خطرية يف ر�أ�ض �لر�شيع �أو �لطفل. 	

• جروح عديدة ناجتة عن �شقوط ب�شيط. 	

• جروح عديدة متفاوتة زمنيًا. 	

• ك�شور يف �الأ�شالع. 	

• ك�شور عند �لر�شع و�الأطفال. 	

• عالمات ع�ض وخا�شة �إذ� كانت عالمات ل�شخ�ض بالغ. 	

• كدمات على �الأذ�ن. 	

• حروق ناجتة عن �إطفاء �شجائر. 	

• قول �لو�لدين بوجود جرح �أو كدمة لدى �لطفل قبل روؤيتك له. 	

• عدم �شماح �لو�لدين لك بروؤية �لطفل عند �لزيارة. 	

• عدم �شماح �لو�لدين لك بروؤية �لطفل على حدة.	

• عدم �رتياح �لطفل لوجود و�لديه. 	

• عدم نظر �لطفل لك عند �الإجابة على �الأ�شئلة �ملتعلقة بجروحه �أو كدماته. 	

• �لتاأخر غري �ملربر يف طلب �مل�شاعدة. 	

• �لزيار�ت �ملتكررة للطبيب. 	

• تف�شري �جلرح ال يتالءم مع �لعمر �لتطوري للطفل. 	
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• تف�شري للجرح ال يتالءم مع �لعالمات �لتي ت�شاهدها.	

• حدي���ث �حد �لو�لدين عن �شلوك �لطف���ل مل ي�شاهده �أحد، مثل �أن يدعي باأن �لطفل ي�شاب 	
بنوبات يوميًا.

• و�ش���ف �حد �لو�لدين للطفل يتعار�ض مع و�شف �أ�شخا�ض �آخرين يعرفون �لطفل، مثل معلم 	
�ملدر�شة.

موؤ�شرات تدل على اأن الطفل مهمل.
• �الحتياج���ات �الأ�شا�شي���ة للطفل غري متوفرة، مث���ل �لتغذية �لكافية، ع���دم تغيري حفاظه �أو 	

مالب�شه ب�شكل منتظم.

• عدم �ل�شعي للح�شول على �مل�شاعدة �لطبية يف �لوقت �ملحدد. 	

• عدم حماية �لطفل من �ل�شرر �أو �الأذى ب�شكل مالئم، مثل ترك طفل �شغري لوحدة. 	

• تاأخر �لطفل �ملتكرر �أو غيابه عن �ملدر�شة. 	

• �لتلقيح 	 مثل  �لروتيني،  �لطبي  �لطفل  عالج  �إهمال   listless
• فتور همة �لطفل وعدم مباالته من غري �شبب �شحي. 	

• هروب �لطفل من �لبيت. 	

• تاأخر مر�حل تطور �لطفل.	

موؤ�شرات وقوع الإ�شاءة العاطفية.
ت�ش���كل �الإ�ش���اءة �لعاطفية �أحد مكونات جمي���ع �أ�شكال �الإ�شاءة، ولكنها ق���د ت�شبح م�شدر �لقلق 
�لرئي�ش���ي يف حاالت معين���ة، وي�شار �إىل �الإ�ش���اءة �لعاطفية �أحيان���ًا باالإ�شاءة �لنف�شي���ة �أو �الأذى 
�لعقلي، ويف �لغالب ال يتعمد �لو�لد�ن �الإ�شاءة �لعاطفية، ويتباين تاأثري �الإ�شاءة �لعاطفية بتباين 

عمر �لطفل ومرحلة تطوره، ومن عالمات وقوع هذه �الإ�شاءة: 

• جتاهل �لو�لدين �مل�شتمر للطفل. 	

• غياب �لدفء بني �لو�لدين و�لطفل. 	

• خوف �لطفل من و�لديه. 	

• �نطو�ء �لطفل. 	

• نظرة �لطفل �جلامدة. 	

• لوم �لو�لدين غري �ملالئم للطفل، مثل لومه �إذ� ما بلل حفاظه. 	
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• توقع���ات �لو�لدي���ن غري �لو�قعية ن�شبة لعم���ر �لطفل �أو مر�حل منوه، مث���اًل �لتوقع من طفل 	
عمره خم�ض �شنو�ت �أن يقر�أ ب�شكل �شليم ومعاقبته �إذ� مل ي�شتطع ذلك

• �حتياج���ات �لو�لدين تقف حائاًل دون عنايتهم بالطفل، مثل �ملعاناة من مر�ض عقلي �أو من 	
م�شاكل �الإدمان.

• تقليل �لو�لدين من �شاأن �لطفل كاأن يقوال له با�شتمر�ر �إنه عدمي �لفائدة. 	

• تهديد �لو�لدين للطفل بالعقاب �لقا�شي. 	

• عدم رغبة �لطفل بالعودة �إىل �لبيت بعد �ملدر�شة �أو رغبته بالبقاء عند �الأقارب. 	

• حماوالت �لطفل �مل�شتمرة جللب �نتباه �أ�شخا�ض �آخرين مثل معلم �ملدر�شة.	

• عدم �ل�شماح للطفل باالختالط مع غريه من �الأطفال �أو �لذهاب �إىل �ملدر�شة. 	

• تاأخر مر�حل تطور �لطفل.	

موؤ�شرات تعر�س الطفل لالإ�شاءة اجلن�شية.
تت�شمن �لقائمة �لتالية موؤ�شر�ت قد تدل على تعر�ض �لطفل لالإ�شاءة �جلن�شية، �إن وجود �ملوؤ�شر 
ال يعن���ي بال�ش���رورة وقوع �الإ�شاءة، كما �أن غياب �ملوؤ�شر ال يعني عدم وقوع �الإ�شاءة، وقد ال يدرك 
�لطفل �لذي تعر�ض لالإ�شاءة باأن ما تعر�ض له هو �إ�شاءة، ففي مثل هذه �حلال، لن يخرب �لطفل 
�أي بال���غ باالأمر ولن يجيب على �أية �أ�شئل���ة تتعلق باملو�شوع، وقد يهدد �مل�شيء �لطفل بعدم �إخبار 

�أحد ويوهمه باأنه قد يجرب على ترك عائلته �إن فعل.

• �شل���وك جن�شي غري ع���ادي، مثل �ال�شتمن���اء يف �الأماكن �لعامة و�لقيام مبح���اكاة �ملمار�شة 	
�جلن�شية.

• معرفة باالأمور �جلن�شية ال تتنا�شب وعمر �لطفل �أو م�شتوى �إدر�كه. 	

• عدم �لثقة بالبالغني، مثل �شلوك �لفتيات �لعدو�ين �جتاه �أي بالغ. 	

• �حلذر من �أي مالم�شة ج�شدية عادية العتقاده باأنها قد توؤدي �إىل ممار�شة �جلن�ض. 	

• �لعزلة عن �لرفاق ب�شبب �الإ�شاءة �أو ب�شبب منع �مل�شيء له من مغادرة �ملنزل لفرتة طويلة.	

• تغيري مفاجئ يف �ل�شلوك، مثل عدم رغبة �لطفل �لعودة �إىل �لبيت دون �شابق �إنذ�ر.	

• مي���ل �لطفل �إىل ع���زل نف�شه عن �أية مالم�ش���ة �أو �أحا�شي�ض ج�شدي���ة، كاأن يتكور على نف�شه 	
متخذً� و�شعية �جلنني يف رحم �أمه �أو ميتنع عن �لذهاب �إىل �حلمام فيبول على ثيابه.

• معان���اة �لطفل م���ن م�شاكل يف �لنوم، وخا�شة �إذ� ما حدثت �الإ�ش���اءة يف �لليل، فقد ي�شاهد 	
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كو�بي����ض، �أو يو�ج���ه �شعوبة يف �لنوم، �أو يلب�ض �لكثري من �ملالب����ض عند �لنوم، �أو يغلق باب 
غرفة �لنوم.

• �لب���كاء �ملف���رط �أو �لت�شلب عند تغي���ري حفاظ وجود كدمات �أو عالم���ات ع�ض عالمات يف 	
منطقة �الأع�شاء �لتنا�شلية، و�ل�شكوى من حكة و�أمل يف �ملهبل �أو �ل�شرج.

• �الإ�شابة بعدوى يف �جلهاز �لبويل �أو �لتنا�شلي دون �أي �شبب و��شح.	

• �ل�شكوى من �شد�ع �أو �أمل يف �ملعدة ب�شكل د�ئم. 	

• �شعوبة يف �مل�شي �أو �جللو�ض مما يدل على وجود علة يف �ملهبل �أو �ل�شرج. 	

• ظهور عالمات �حلمل. 	

• �إحلاق �الأذى بالنف�ض، مثل تناول جرعة ز�ئدة من �لدو�ء �أو �لت�شبب يف جروح. 	

• �ملعاناة من م�شاكل يف �الأكل، فقد يتناول �لطفل كميات كبرية من �لطعام �أو يفقد �شهيته �أو 	
قد يتح�ش�ض من �أنو�ع معينة من �لطعام.

�شور الأطفال الإباحية والنرتنت.
لق���د وف���ر تطور �النرتن���ت �لفر�شة لوج���ود مو�قع توزع �ش���ور الأطفال يف �أو�ش���اع غري حمت�شمة، 
وي�ش���كل ه���ذ� �الأمر �إ�ش���اءة لالأطفال، فالتق���اط �ل�شور وبقاءه���ا لفرتة طويلة م���ن �لزمن على 
�ملوق���ع لي�شاهدها �أنا�ض يجهل �الأطفال عددهم �أو هويتهم ه���و بحد ذ�ته �إ�شاءة كبرية لالأطفال 
و�نتهاك فاح�ض خل�شو�شيتهم، �إن تد�ول هذه �ل�شور على �النرتنت قد يزيد من �الإ�شاءة وي�شجع 
�جلن���اة عل���ى �لتقاط �ملزيد من �ل�شور لبيعها لالآخرين، �إن �لك�شف عن هذ� �ل�شكل �جلديد من 
�الإ�شاءة لالأطفال يتطلب و�شائل معقده، ولكن من �ملهم عند �لتحقق من وقوع �الإ�شاءة �جلن�شية 

�ال�شتف�شار من �لطفل فيما �إذ� مت �لتقاط �شور له �أم ال.

موؤ�شرات العنف بني الزوج والزوجة.
فيم���ا يلي بع�ض �ملوؤ�شر�ت �لتي تدل عل���ى �أن �لعالقة بني �لزوج و�لزوجة تت�شم بالعنف وباالإيذ�ء 
�جل�ش���دي، ومت تو�شيف هذه �ملوؤ�ش���ر�ت على �فرت��ض �أن �لزوج هو �مل�ش���يء و�لزوجة هي �مل�شاء 

لها، ولكن من �ملحتمل حدوث �لعك�ض فتكون �لزوجة هي �مل�شيئة و�لزوج هو �مل�شاء له.

• عندما يت�شرف �لزوج ب�شكل مهني للزوجة بوجود �الآخرين.	

• عندما تت�شرف �لزوجة بهدوء وتبدو خائفة من �إثارة غ�شب �لزوج.	

• عندما تتوقف �لزوجة عن زيارة �شديقاتها �أو �أفر�د �أ�شرتها وت�شبح منعزلة.	

• عندما تلغي �لزوجة خططها يف �للحظة �الأخرية.	
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• عندما يتحكم �لزوج يف عالقة زوجته باأ�شرتها �أو ب�شديقاتها	

• عندم���ا متتن���ع �لزوجة عن �حلديث حول �شلوكيات �لعنف �أو ع���ن زوجها �أو تبد�أ بال�شخرية 	
من �ملو�شوع.

• �إذ� ما بدت �لكاآبة و�لرغبة يف �النعز�ل و�النطو�ء على �أطفال �الأ�شرة ب�شكل د�ئم.	

• عندما يبدو �الرتباك على �لزوجة عندما ت�شاأل عن زوجها.	

• عندما تعاين �لزوجة من جروح ال ميكن تعليلها �أو يكون �لتعليل غري منطقي.	

• �لتخلف �ملتكرر عن �ملو�عيد �لطبية، وخا�شة �إذ� ما كانت �لزوجة حامل.	

• �لرتدد �لد�ئم على �الأطباء دون وجود علة �شحية و��شحة.	

• عندما ت�شكو �لزوجة من �أمل م�شتع�شي دون وجود �شبب و��شح.	

• �لتاأخر يف �ل�شعي للح�شول على �ملعاجلة بعد حدوث �الأذى.	

• وجود جروح يف �لرقبة ويف �ل�شدر و�لر�أ�ض.	

• تعدد �جلروح �لتي ال ميكن �أن تكون قد نتجت عن نف�ض �حلادث.	

• وجود عالمات �الأذى على ج�شد �لزوجة �أثناء �حلمل.	

• �الإجها�ض �ملتكرر.	

موؤ�شرات تعر�س امل�شن لالإ�شاءة.
م���ن �مله���م عند �لنظر �إىل ه���ذه �لقائمة �لتذكر �أنه م���ن �ملمكن �أن تكون �أي م���ن هذه �ملوؤ�شر�ت 

ناجتة عن فعل متعمد �أو عن فعل غري متعمد.

• كدمات �أو جروح ميكن �أن تكون ناجتة عن �ل�شرب �أو �ل�شفع �أو �لركل. 	

• �إ�شاءة ��شتخد�م �الأدوية. 	

• �حلجز، كاأن يتم حجز �شخ�ض يف غرفته ملنعه من �لتجو�ل. 	

• وجود دالئل على وقوع �عتد�ء جن�شي �أو �أفعال جن�شية دون ر�شا �مل�شن. 	

• �لتهديد باإحلاق �الأذى بامل�شن �أو بهجره. 	

• حرمان �مل�شن من �الت�شال باالآخرين.	

• منع �خلدمات عن �مل�شن. 	

• خماطبة �مل�شن بطريقة مهينة وتخويفه وتهديده وحتقريه. 	
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• �إ�شاءة ��شتخد�م �أمو�ل �مل�شن، كاأخذها �أو �إنفاقها دون مو�فقته. 	

• �ل�شغط على �مل�شن يف �أمور تتعلق بو�شيته وممتلكاته ومعامالته �لتجارية. 	

• جتاهل متطلبات �لعناية �لطبية و�جل�شدية بامل�شن. 	

• عدم تقدمي خدمات �لرعاية �ل�شحية و�الجتماعية �ملنا�شبة للم�شن. 	

• عدم تقدمي �شروريات �حلياة للم�شن، مثل �لدو�ء و�لتغذية و�لتدفئة �لكافية.	

الظروف امل�شاعدة لوقوع العنف داخل الأ�شرة.
1. �الآباء �ملدمنون على �خلمر �أو �ملخدر�ت.

�إن �الآب���اء �ملدمن���ني على �خلمر �أو �ملخ���در�ت لي�شو� بال�ش���رورة �آباء م�شيئ���ني، ولكن قد ي�شبح 
�أطفالهم عر�شة لالإهمال �أو �الأذى الأحد �الأ�شباب �لتالية: 

• ��شتخ���د�م مو�رد �الأ�ش���رة للح�شول على �ملخدر�ت و�خلمر ب���داًل من �لطعام و�ملالب�ض 	
للطفل. 

• تعري�ض �لطفل ل�شحبة �أ�شخا�ض �شيئني، كتجار �ملخدر�ت. 	

• تعري�ض �لطفل �إىل �أفعال جن�شية غري مالئمة. 	

• جعل �ملخدر�ت و�خلمر يف متناول �أيدي �الأطفال. 	

2. مقدم �لرعاية �ل�شغري يف �ل�شن

ه���و مق���دم �لرعاية �لذي يقل عمره عن ثمانية ع�شر �شنة ويق���وم بدور كبري يف رعاية �أحد �أفر�د 
عائلت���ه: كاأح���د و�لديه �أو �شقيقه �أو �شقيقته، وقد يتعر�ض مق���دم �لرعاية هذ� �إىل �الإ�شاءة، و�إذ� 
ما حدث ذلك، فاأنه من �ملهم عدم �عتباره �شحية بل طفل بحاجة �إىل خدمات �لدعم �الأ�شري، 

فمن دون هذ� �لدعم ال ميكن له �أن ينجز ما هو قادر على �إجنازه يف �ملدر�شة.

3. �الأطفال من ذوي �مليول �النتحارية.

�إن تهديد طفل ما باالنتحار ب�شكل جدي قد يكون دلياًل على تعر�شه لالإ�شاءة، لذ� يجب �لتعامل 
مع �لتهديد ب�شكل جدي.

4. حمل �لفتيات �للو�تي دون �شن �ل�شاد�شة ع�شر.

�إذ� م���ا الحظ مق���دم �خلدمات حمل فتاة دون �ش���ن �ل�شاد�شة ع�شر، فيتوج���ب عليه �أن ي�شتف�شر 
ب�ش���كل ح���ذر حول �إذ� ما كان �حلمل نتيجة لالعتد�ء، و�إذ� ما كان �الأمر كذلك، فان عليه بعدئذ 

�إقناع �لفتاة بوجوب �لتقدم ب�شكوى �إىل �إد�رة حماية �الأ�شرة / مديرية �الأمن �لعام. 
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5. �الأ�شر �لتي متار�ض �لدعارة.

�إن ممار�شة �أحد �أفر�د �الأ�شرة للدعارة ال يعني بال�شرورة �أن �لطفل يف خطر، ولكن يف مثل هذه 
�حلالة ال بد من ��شتق�شاء �الأمور �لتالية: 

• هل تعر�ض �لطفل �إىل �أفعال جن�شية غري مالئمة من قبل �الآخرين. 	

• هل مت ترك �لطفل لوحدة عندما كان هذ� �لفرد ميار�ض �لدعارة. 	

• هل تعر�ض �الأطفال �إىل �الإهمال ب�شبب �عتماد �الأ�شرة على �لدخل �ملتاأتي من �لدعارة. 	
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و�الأبناء
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هل �أنِت موؤمن���ة �شحيًا: 1. ال 2. نعم )جهة �لتاأمني(: .....................................................
............................

مت حتويل هذه �حلال���ة د�خليًا �إىل: .............................................................................
...........................
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تقدمة و�شفية وا�شتخال�شات:
يعت���رب هذ� �لبح���ث بحثًا و�شفيًا �عتمد عل���ى مو�د قانونية ومقابالت م���ع مهنيني وخمت�شني يف 
�ملجال، و�أبح���اث قدمت من خالل موؤ�ش�شات ذ�ت عالقة )جلنة �لبحث و�ملعرفة يف �لكني�شت(، 

قر�ء�ت، ن�شر�ت يف �ل�شفحات �اللكرتونية.

�الرت���كاز �الأ�شا�ش���ي لهذ� �لبحث ه���و �لنظام �لد�خلي للعم���ال �الجتماعي���ني يف �إ�شر�ئيل، حيث 
يف�ش���ر وي�شرح بالتفا�شيل �لدقيقة �ملعامالت و�الإجر�ء�ت يف كيفية �لعمل مبا�شرة مع �ل�شحايا، 

و�ملعتدين، و�لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة وكيفية �إيجاد �حللول.

و�شف لعمل البحث
�عتم���د �لبح���ث �لنظام �لد�خلي للعم���ال �الجتماعيني يف �إ�شر�ئيل �لذي ي�ش���م كافة �الإجر�ء�ت 
�لعينية ذ�ت �ل�شلة بكل ما يتعلق بالعنف د�خل �لعائلة. ويحتوي هذ� �لنظام على مناذج وقو�نني 
خمتلف���ة ت�شم���ل عدة وز�ر�ت تتعامل مع ظاه���رة �لعنف د�خل �الأ�شرة. وهن���ا قمت برتجمة عدة 
قو�ن���ني ومناذج وتعليمات م���ن �للغة �لعربية �إىل �لعربية لكي يت�شنى للجهة �لد�عمة لهذ� �لبحث 
�أن تتطلع على �حليثيات �لدقيقة لنظام �لتحويالت يف �إ�شر�ئيل، وتختار ما يتنا�شب على �مل�شتوى 
�ملهني مع �أهد�فها. كما �أنني قمت مبقابالت خمتلفة مع مدير�ت ملوؤ�ش�شة �ل�شوؤون �الجتماعية يف 
�لقد����ض، وموظفات يف �ل�شوؤون �الجتماعي���ة عامالت وعاملني يف �مليد�ن، وموظفات عامالت يف 
مر�كز �الأ�شرة، ومناوبني ومناوبات �شمن خط �لطو�رئ �لليلي من خالل �لبلديات، وموظفني يف 
�ل�شرط���ة، وعاملة �جتماعي���ة من خالل م�شت�شفى تعمل مع ق�شم �لطو�رئ. كذلك عدت لقر�ء�ت 
خمتلف���ة يف �ملج���ال وحول ظاهرة �لعنف �ش���د �لن�شاء يف �لعائلة، وبع����ض �لن�شر�ت و�ل�شفحات 

�اللكرتونية �لتي حقيقة مل توؤثر كثري� على �لدر��شة �لو�شفية من حيث �ملعلومات.

م���ا لفت نظ���ري يف هذ� �لبحث �أن م���ا يرتدد على ل�ش���ان �لعاملني جميعا هو ج���زء ال يتجز�أ من 
�لقان���ون �ملعمول ب���ه غالبا ما يقومون به هو لي�ض من بنات �أفكاره���م. �شحيح هنالك �جتهاد�ت 
يف طريق���ة �لعمل وح�شب �لو�شع، �إال �أن �ملوظفني و�ملوظفات يقومون بتنفيذ عملهم وفقا للقانون 
�ملعم���ول به، وهذ� ��شعف ��شتخ���د�م مقابالتهم مبا�شرة يف �لبحث ومل يتم �ال�شتناد عليها الأنها 

متو�زية كثري� مع ما جاء يف �لقانون �لد�خلي للعمال �الجتماعيني لعام 2003. 

�أم���ا فيما يتعل���ق باال�شتخال�شات �ملتعلق���ة باإ�شكاليات �لنظام فقد �عتم���دت عليها من خالل ما 
ج���اء يف مقابالت مدير�ت �ل�شوؤون �الجتماعية، وكذلك �لعمال �الجتماعني يف �مليد�ن، و�لقانون 

�الأ�شا�شي لعام 1991 و�لقانون �لد�خلي و�الأنظمة �ملعمول بها للعمال �الجتماعيني.

وم���ن وجهة نظري، �أرى �أن ما ن�شتطيع �ال�شتفادة منه يف هذه �لدر��شة �لو�شفية و�الأخذ منه مبا 
يتالءم ويدعم جمتمعنا �لفل�شطيني يرتكز على:
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• مر�شوم حكومي على �أعلى م�شتوى الأخذ ق�شية �لعنف د�خل �لعائلة كق�شية جمتمعية عامة.	

• �شن قانون و��شح متقدم ملنع �لعنف د�خل �لعائلة.	

• �عتم���اد حمكمة متخ�ش�شة الإد�رة �لق�شايا �ملتعلقة بالعن���ف مثل حمكمة �شوؤون �لعائلة و/	
�أو �ملحكمة �ل�شرعية.

• �ش���ن قانون تعمل كافة �لوز�ر�ت ذ�ت �لعالقة من خالله عل���ى �إيجاد طرق قانونية و��شحة 	
ملحارب���ة هذه �لظاهرة ومعاجلتها، و�إعط���اء �أولوية من وز�رة �لتخطيط لو�شع بر�مج مالية 
و��شحة، و�إ�شناد مهمات مالية لوز�رة �ملالية و�القت�شاد و�الإ�شكان ملعاجلة �لق�شايا مبا�شرة 

ملنع تز�يد ظاهرة �لعنف من خالل دعم �ل�شحايا وتاأمني حياة كرمية لهن والأطفالهن.

• تو�شي���ع �شبك���ة �لتو��شل ب���ني �ملوؤ�ش�شات غ���ري �حلكومية �لعامل���ة يف �ملجال م���ع �ملوؤ�ش�شات 	
�حلكومية على مبد�أ �ل�شر�كة و�لتعاون من�شو�ض عليه قانونيا.

• و�شع �الإعالم يف خدمة هذه �لق�شية وتعميم �لتوجه ملنع �لعنف د�خل �لعائلة من خالل روؤية 	
�حلكومة و�ملوؤ�ش�شات �حلقوقية.

• خل���ق مرك���ز �أبح���اث يف �جلامعات بدع���م حكومي، و�لتو��ش���ل مع مر�كز �الأبح���اث للقيام 	
باأبحاث ذ�ت عالقة و�الأخذ بعني �العتبار �لنتائج من �جل حت�شني �لو�شع ب�شكل عام.

• خل���ق ج�شم �أو جلن���ة وز�رية متخ�ش�شة تعمل على �ل�شغط من خ���الل �لنتائج على �الأر�ض 	
د�خ���ل �حلكوم���ة لتطوير �لقانون ودعم���ه من �جل وق���ف �لعنف �شد �لن�ش���اء و�الأطفال يف 

�لعائلة.
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نظام التحويالت يف اإ�شرائيل: نظرة عامة
�لو�ش���ع �لقائم يف نظام �لتحوي���الت يف �إ�شر�ئيل: �لكني�شت، �لقان���ون و�لق�شاء، وز�رة �لد�خلية 
و�ل�شرط���ة، م�شلحة �ل�شج���ون، وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية، وز�رة �الإ�ش���كان، وز�رة �لعمل، وز�رة 
�ل�شح���ة )ق�شم �لطو�رئ، �لعياد�ت �لعامة، �لعالج �لنف�شي(، �لرتبية و�لتعليم )على �الأغلب يف 
ح���االت �لقا�ش���ر�ت(، وز�رة �حلكم �ملحلي ) بلديات، جمال�ض حملي���ة وقروية �لخ...(، موؤ�ش�شة 
�لتاأمني �لوطني و�شمان �لدخل، مالجئ �لن�شاء �مل�شروبات، مر�كز �الأ�شرة وموؤ�ش�شات عالجية 
جمتمعية حكومية وغري حكومية ذ�ت عالقة مبحاربة ظاهرة �لعنف د�خل �لعائلة، مر�كز بحوث 
مث���ل مركز بح���ث مينور� �لتابع جلامعة حيف���ا. كل �ملوؤ�ش�شات �لتي مت ذكره���ا �أعاله هي �شريكة 
يف بن���اء نظام �لتحويالت يف �إ�شر�ئيل، �بتد�ء من �لقو�ن���ني �مل�شنونة من خالل �لكني�شت وجلنة 
تقدم �ملر�أة د�خل �لكني�شت، مرور� باالإجر�ء�ت �ملكتوبة و�ملوثقة �شمن تعليمات �لنظام �لد�خلي 
للعمال �الجتماعيني )�لذي مت �الرتكاز عليه يف هذه �لدر��شة �لو�شفية(، �إىل �الأنظمة و�لتعليمات 
يف �ل�شرط���ة، ومرور� بكافة �لوز�ر�ت �لتي تتعامل مع �ملو�شوع من خالل مناذج ولو�ئح وتعليمات 
من�شو����ض عليها من خالل �لقانون. كل هذه �ملوؤ�ش�شات جتند من �جل منع ظاهرة �لعنف د�خل 
�لعائل���ة، وتتعاون وتت�شارك �شمن جلان عمل من�شو�ض عليها �شمن �لقانون �شر�حة با�شتخد�م 
�للق���ب �لوظيفي ذو �لعالقة مبا�ش���رة. �إن هذه �للجان �لتي تعقد باأم���ر �لقانون هي �للجان ذ�ت 
�ل�شالحية التخاذ قر�ر�ت و��شحة تلزم بها �لطرف �ملعتدي و�ل�شحية وباأمر �لقانون بتنفيذ ما 
يرد يف �لقر�ر. وباالإمكان �الإطالع من خالل �لبحث على كافة �لنظم و�لطرق �لتي تعقد بها هذه 

�للجان من �جل �لبث يف �لق�شايا.

رغ���م �شر�كة �لعمل بني كافة �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �حلكومي���ة وغري �حلكومية وباأمر �لقانون �إال 
�أن �لظاه���رة ما ز�لت م�شت�شرية ومنت�ش���رة يف �إ�شر�ئيل �شو�ء يف �ملجتمع �الإ�شر�ئيلي )�ليهودي( 
�أو �لفل�شطيني �لعربي، وهناك �أ�شباب �شيا�شية و�أخرى جمتمعية، وما ز�ل �ملجتمع يعنف �لن�شاء 
ويعت���دي عليهن وب�ش���دة. �شنتطرق هن���ا �إىل �لثغر�ت غ���ري �ل�شيا�شية و�الحتاللي���ة، كما نعرفها 

جميعا، بل �شنلقي �ل�شوء على �إ�شكاليات �لنظام �لقانوين و�الجتماعي باالأ�شا�ض:

• �إن �لقانون �الأ�شا�شي لعام 1991 ملنع �لعنف د�خل �لعائلة ال يجرم �ملعتدين ومرتكبي �لعنف 	
بحق �لن�شاء ب�شورة جتعل من �لقانون ر�فعة ملنع �لعنف، بل يت�شاهل مع �ملحكوم وال يفر�ض 
علي���ه غر�مة عالية �أو عقوبة ت�شتحق �لفعل �الإجر�م���ي مقارنة باأفعال �إجر�مية �أخرى يدفع 
�ملج���رم ثمنه���ا مبا يتنا�شب مع حجم �جلرمية. وهنا ال بد م���ن �لتعقيب باأن �لقانون ما ز�ل 

ي�شن من خالل رجال ال يرون يف كثري من �الأحيان حجم فد�حة وعو�قب هذ� �لفعل.

• �إ�شكالي���ة م�شلحة �ل�شجون: فقد تبني من خ���الل �ملقابالت مع موظفي �ل�شوؤون �الجتماعية 	
ب���اأن �لرجال �ملعتدي���ن يق�شون فرتة حمكومتيهم يف �شجون “خم�ش���ة جنوم”، حيث يتوفر 
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لهم م���كان �آمن وباإمكانهم �لعمل و�لت�شلية وق�شاء وقت جيد ويح�شلون على كانتني، وحتى 
باإمكانه���م �حل�شول على �ملخدر�ت. كما �أن هوؤالء �ملوظف���ني يت�شاهلون مع حمكومني قتلو� 
ن�ش���اء ويخرجونه���م لعطلة حتت ذر�ئ���ع خمتلفة، وي�شمح���ون لهم با�شتخ���د�م �لهاتف متى 
ي�شاءون، ويعاود هوؤالء �ملعتدين تهديد �لن�شاء من جديد دون �دين ر�دع من �إد�رة �ل�شجون، 

كما �أن �إد�رة �ل�شجون ال جتربهم على �لعالج، بل جتعل منه مو�شوع �ختياري.  

• تاأخ���ذ ق�شية �حلق �لعام، �لتي يج���ب �أن ياأخذ �لقانون جمر�ه فيها، وقتا طويال يف �ملحاكم 	
ويف كث���ري م���ن �الأحيان ت�شقط ب�شب���ب عدم وجود �أدلة )كما ج���اء يف تقرير جلنة �لكني�شت 
�ملرف���ق لع���ام 2008(، مما يجعل �مل���ر�أة يف �شائقة �أكرب وي�شجع �ملجتم���ع على عدم �لنظر 
ملثل هذه �لق�شايا باأنها ذ�ت �أهمية وي�شتخف بحكم �لقانون يف ق�شايا �لعنف �شد �لن�شاء.

• ع���دم وجود قانون ملزم للرجال �ملعتدين مبتابعة �لع���الج، وعدم وجود قانون ملزم للن�شاء 	
�للو�ت���ي قررن �لعودة حلياة �لزوجية �أن يتابع���ن �إر�شادهن وعالجهن من خالل �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية )وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية و�لوز�ر�ت ذ�ت �لعالقة و/�أو �ملوؤ�ش�شات �لعالجية(. 
ال ب���د من �إيجاد قانون يلزم �لن�شاء باإنه���اء �لعالج حتى يتم متكني �لن�شاء وال يعدن لد�ئرة 
�لعنف من جديد، الأن �ملر�أة �ل�شعيفة بالغالب تنتج جيال �شعيفا من �الأوالد لي�ض باإمكانهم 

�لدفاع عن �أنف�شهم �أو عن حقوقهم.

• �ل�شرط���ة و�لتحقي���ق: غالبا ما يعط���ي �لتحقيق �شعور� بعدم �الأم���ان، و�ملحقق �أحيانا كثرية 	
ينطلق من ت�شكيك �ملر�أة بق�شتها، رغم �أن �لقانون و��شح و�شريح بعدم �لت�شكيك و�لوقوف 
على ظاهرة �لعنف بت�شدد ل�شالح �ل�شحية. وهنالك �أ�شئلة يكررها �ملحقق جتعل من �ملر�أة 
خائف���ة وغ���ري و�ثقة من كالمها خا�شة عندما ي�شتعمل �أ�شئلة مث���ل: ماذ� فعلت لكي؟ �أو هل 
كان مع���ك �شهود؟ ومن هم؟ مل���اذ� �شكت و�شمت كل هذه �لفرتة؟ ومل���اذ� مل تقدمي �لطلب 
لل�شرطة من �ملرة �الأوىل �لتي مت تعنيفك بها؟ لدرجة �أن �ملر�أة ت�شعر باأن كالمها غري موثوق 
به ورمبا ينقلب �شدها. لهذ� ال بد من زيادة عدد �ملحققات �لن�شاء. كما �أن هناك �إ�شكالية 
�للغ���ة، �إذ توج���د ن�شاء يف �ملجتم���ع �الإ�شر�ئيلي ال جتيد �للغة �لعربي���ة )فل�شطينيات خا�شة 
�ملقد�شي���ات، ن�شاء م���ن ��شل �إثيوبي، من ��ش���ل رو�شي، �لخ(. عندما ت�شع���ر �ملر�أة بالتقبل 
و�الهتم���ام ب�شهادتها �شوف توؤكد طلبها و�شوف تتخذ �الإجر�ء�ت بحق �ملعتدي، كما جاء يف 

�لقانون.

• عدم تقدم �ملر�أة ل�شكوى يف �ل�شرطة نتيجة ت�شككها من قبول �شكو�ها. قد يوؤدي هذ� �أحيانا 	
�ىل تقلي���ل �إمكانية عزل �ملعتدي )باإمكان مدير �ل�شرطة �إبع���اد �ملعتدي مبا�شرة مدة �شهر 
ع���ن د�ئرة حياته���ا(. كما �أن عدم تق���دمي �ل�شكوى بال�شرط���ة يقلل من �أهمي���ة �الأمر �أمام 
�لقا�ش���ي، وعادة م���ا يف�شل �لق�شاء �أن تقدم �ل�شكوى ويح�شل عل���ى �ملعلومات و�ل�شهاد�ت 
م���ن خالل �ل�شرط���ة لي�شهل عملية �تخاذ �لقر�ر )وغالبا ما يك���ون �إبعاد �ملعتدي ملدة ثالثة 
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�شهور عن بيت �ل�شحية وقابل للتجديد �أي�شا(.

• �شعف يف �لنظام �لطبي: لي�ض �ملق�شود هنا �مل�شت�شفيات، حيث �إذ توجد وحدة تعمل �شمن 	
كاف���ة �مل�شت�شفيات يف �لطو�رئ تقوم مبعاجلة �ل�شحية وكتابة تقرير و�إر�شاله لل�شرطة حتى 
ل���و مل تبل���غ �ملر�أة مبا�شرة لل�شرط���ة وهذ� �لتقري���ر ي�شاعد �لكثري من �لن�ش���اء على �لتقدم 
للمحكم���ة. ويف حال كانت �ل�شحي���ة قا�شر يجب �إح�شار �ل�شرط���ة مبا�شرة. لكن �ملق�شود 
هن���ا خلل يف عياد�ت �الأطباء حيث يتجاهل عدد م���ن �الأطباء ما يحدث للن�شاء )خا�شة يف 

�ملجتمعات �الأكرث تقليدية يف �لبالد(. وبهذ� تت�شرر �ملر�أة من عدم رفع �شوتها.

• ع���دد �لعمال �الجتماعني بالن�شبة لعدد �لق�شاي���ا و�لتوجهات، غري كافية. هذ� �الأمر يحّمل 	
�لعمال �الجتماعيني عبء �لعمل ل�شاعات طويلة ومع ق�شايا كثرية مما يعيق بع�ض �لق�شايا 
ويوؤخر �لبث فيها. وهذه ق�شية �شيا�شات مالية و�شيا�شات �ل�شرف يف �إ�شر�ئيل حتى ت�شرف 

�الأمو�ل على ق�شايا ما ي�شمى باالأمن، بدل �الأمن �ملجتمعي و�لرتبية و�لتعليم و�ل�شحة.

• �لنم���اذج و��شكالياته���ا: يجب �إع���ادة تقييم بع�ض �لنم���اذج وكيفية تعبئته���ا، فهناك بع�ض 	
�لنم���اذج �لت���ي ال تتنا�ش���ب م���ع حتليل �لو�ش���ع �أو ال يخ���دم �لهدف م���ن �لتقيي���م، رغم �أن 
�ملوؤ�ش�ش���ات غ���ري جامدة يف ��شتخد�مها وال تعتمد عليها فق���ط. وال بد بني فرتة و�أخرى من 

�إحد�ث تغيري�ت و�لتعديل عليها مبا يتنا�شب مع تغيري �لو�قع و�لعمل �ملوؤ�ش�شاتي.

• تكي���ف �لن�ش���اء يف �لبي���وت �الآمنة: عندما يتم �نت���ز�ع �لن�شاء �ملعنفات م���ن بيوتهن وكذلك 	
�أطفالهن، يجب على �لقانون �أن ي�شن قانون يخرج �لرجال للبيوت �خلا�شة الإعادة تاأهيلهن 
بدل �لن�شاء. �إذ ت�شعر �ملر�أة بالغربة و�أحيانا بالعزلة وتتحمل �لذنب مرتني، مرة باإخر�جها 
من بيتها وزجها مع جمتمع رمبا ال تريد �أن تكون �شمنه وباإبقاء �ملعتدي �شيد على بيته رغم 
�عتد�ئه على �شاحبة �حلق يف هذه �حلالة. وهنا يعمق �لقانون �لفجوة ويزيد �لثغرة ويحمل 

�ملر�أة عبء عنف �لرجل �ملعتدي.

• عدم وج���ود �أج�شام �عتبارية جمتمعي���ة مكونة من �لن�شاء و�لرج���ال مل�شاندة ودعم �لن�شاء 	
�ملعنف���ات د�خل �لعائلة، مما ي�شهل على �لن�شاء يف �ملجتمعات �الأ�شعف و�الأكرث تقليدية من 
�لب���ت يف ق�شاياهن وم�شاعدتهن مبا�شرة �أم���ام �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �الخت�شا�ض. تكمن �أهمية 
ه���ذ� �للجان �ملجتمعي���ة �العتبارية يف �لعمل على حل �إ�شكالي���ات �لن�شاء �ملعنفات عندما ال 
ي�شاعد �لقانون و�للجان �لقانونية، مع مالحظة �أنه من �ل�شروري �أن تكون �للجنة �ملجتمعية 

�العتبارية متفق عليها وتعمل �شمن �لقانون ل�شمان حق �لن�شاء �ملعنفات.
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تقرير الكني�شت ملنع العنف داخل العائلة لعام 2008
�لكني�شت- مركز �لبحوث و�ملعرفة

�لعنف �شد �لن�شاء – معلومات عام 2008

مقدم للجنة تطوير موقع املراأة وتقدمها
ع�شية يوم املراأة العاملي ملنع العنف �شد الأ�شرة

�ش���در ه���ذ� �لتقرير ع�شية ي���وم �ملر�أة �لعامل���ي )�أكتوب���ر 2008( ملنع �لعنف �ش���د �لن�شاء وتقدم 
موقعه���ا يف �ملجتمع. ت�شم���ن �لتقرير معلومات من �ل�شرط���ة، �إد�رة �ملحاكم، م�شلحة �ل�شجون، 

وز�رة �ل�شحة، وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية )حتى نهاية �شنة 2007(.

النتائج الأ�شا�شية للتقرير )انظري اجلداول اأرقام 1، 2، 3(
عدد �مللفات �لتي فتحت بال�شرطة لعام 2008 من خالل �شكاوى مقدمة من �لن�شاء �ملعنفات . 1

بلغت 12،777 ملف، حيث �رتفعت �لن�شبة عن �ل�شنة �ملا�شية مبعدل %5.

ع���دد �مللفات �لت���ي قدمت لل�شرطة على خلفي���ة �عتد�ء�ت جن�شية ه���ي 2،762 حالة، حيث . 2
�نخف�شت عن �ل�شنة �ل�شابقة مبعدل %3.5.

ع���دد �ل�شجناء يف بد�ية نوفم���رب 2008 على خلفية عنف د�خل �لعائل���ة بلغ 1،826 �شجني. . 3
�أك���رث من 60% من �ل�شجناء هم متك���ررون �أي لي�شت �ملرة �الأوىل، و881 �شجني حكمو� على 

خلفية �عتد�ء�ت جن�شية.

ح�ش���ب �ملعطي���ات �لقانونية م���ن خالل �ملحاك���م، هن���اك �نخفا�ض يف عدد تق���دمي ق�شايا . 4
للمحاك���م على خلفية �شفاح وعنف عائلي. �نخف�ض عدد �لق�شايا �ملقدمة عن �شنة 2006 و 

2007 بن�شبة 17% كما �أن ن�شبة �نخفا�ض ق�شايا �لعنف �جلن�شي كان بن�شبة %10.

��شتقبلت وز�رة �ل�شحة يف �لثمانية ��شهر �الأوىل من عام 2008، 1،731 حالة عنف عائلي، . 5
)تبليغ عن ن�شاء مت عالجهن يف �مل�شت�شفيات على خلفية عنف عائلي وعنف جن�شي(.

قام���ت وز�رة �ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة بالتبليغ عن معطيات عام 2007 م���ن خالل مر�كز منع . 6
�لعن���ف د�خ���ل �لعائل���ة، �لذي���ن ��شتقبل���و� 12،000 حالة جدي���دة، وعاجل���و� 8،600 عائلة 
و10،000 حال���ة. كما �أنه���م ��شت�شافو� 716 �مر�أة و 110 �أطف���ال يف مالجئ �لن�شاء وبيوت 
�ال�شتيع���اب. وق���د �نخف�شت �لن�شبة للع���ام 2006 ب� 10%، ومت رف����ض 486 �مر�أة و�أوالدهن 
توجه���و� للمالجئ لع���دم ��شتيفائهن �شروط �ال�شتقبال الأ�شب���اب خمتلفة. هذ� وقد عاجلت 
�الأق�شام �ملختلفة �الجتماعية �لتابعة لل�شوؤون �الجتماعية 2،097 حالة فتيات يف �شائقة على 
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خلفية �عتد�ء�ت جن�شية، و�رتفعت �لن�شبة ب� 27% بالن�شبة للعام 2006 و 2005.

يف منت�شف �لعام 2008، ��شتقبل مركز �مل�شاعدة ل�شحايا �العتد�ء�ت �جلن�شية عدد �كرب . 7
وكانت خلفية �العتد�ء�ت – �غت�شاب وحماولة �غت�شاب.

مت �إق���ر�ر قان���ون �لتحر�ض �جلن�شي عام 1998 يف �لكني�ش���ت، ومنذ �إقر�ر �لقانون مت تقدمي . 8
258 �شك���وى عل���ى خلفي���ة حتر�ض جن�ش���ي يف �لعم���ل )من خ���الل وز�رة �لعم���ل(، وفتحت 
بال�شرط���ة على هذه نف�ض �خللفية ع���دة ملفات و�رتفعت ن�شبة �ل�شكاوى يف �لعام 2000 �إىل 
60% باملقارن���ة مع �لع���ام 1998، وو�شل عدد �ل�شكاوى يف �لع���ام 2008 �إىل 250 حالة منها 
74% �قف���ل بال�شرط���ة و 9% و�شلت �إىل �ملحاكم، و��شتقبل �حت���اد مر�كز �مل�شاعدة مل�شابي 
وم�شابات �العتد�ء �جلن�شي يف منت�شف 2008، 539 حالة على خلفية حتر�ض جن�شي، وهو 

ما يعادل 13% من كل �لتحويالت على نف�ض �خللفية.



مشروع تكامل64

جدول رقم 1: ملفات فتحت على خلفية العنف داخل العائلة والعنف اجلن�شي
عدد ال�شنة

امللفات 
التي 
فتحت

ملفات 
ما زالت 
مفتوحة

ملفات 
حتولت 
لق�شية 

بال�شرطة 
والنيابة

ملفات مت 
اإعطاء 

حكم فيها

ملفات اأغلقت ب�شبب
انعدام جمموع

التهمة
نق�س 
الأدلة

عدم 
اهتمام 
اجلمهور

اأ�شباب 
اأخرى

 10-1
2008

12،7772،7754،9494604،5932452،4121،773163

200714،7486633،6811،8618،5075594،6853،012251
200614،6563343،8802،1948،2744485،0182،481300

جدول رقم 2: عدد ال�شجناء على خلفيات عنف
الن�شبة العامة لل�شجناء عدد ال�شجناءامل�شتوى

على خلفية عنف داخل 
العائلة

38.5%704حب�ض �أول
19%348حب�ض ثاين 
12.3%225حب�ض ثالث
8.6%157حب�ض ر�بع

5.3%98حب�ض خام�ض
16.1%294حب�ض �شاد�ض و�أكرث

100%1،826�لعدد �لكلي

جدول رقم 3: ال�شجناء وفرتة حكمهم
ن�شبة ال�شجناءعدد ال�شجناءفرتة احلكم بال�شنوات

13%237حتى �شنة
 5-1902%49

 10 – 5228%12
20 – 10205%11
7%20125 و�أكرث

7%129    مدى �حلياة
1،826 �شجني�لعدد �لكلي
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وزارة ال�شحة:
ول���دت وحدة جدي���دة د�خل وز�رة �ل�شحة حت���ت م�شمى )وحدة قي���ادة( وظيفتها ك�شف حاالت 
�لن�ش���اء �للو�تي يتعر�شن لعنف عائلي، وتعمل �لوحدة حتت رقابة �الإد�رة �لعامة لق�شايا �لعنف، 
وحت�شل على تدريب و�إر�شاد م�شتمر من خالل �لطاقم �لطبي �ملهني، وتتكون �لوحدة من عمال 
�جتماعي���ني متخ�ش�شني مبج���ال �الأمومة و�لطفولة، بعيادة �شن���دوق �ملر�شى، ومبر�كز �شحايا 
�لعن���ف �ملوجودة بامل�شت�شفي���ات. يتم �حل�شول عل���ى �ملعلومات وتوثيقها �شهري���ا من خالل هذه 
�لوحدة �لعاملة يف وز�رة �ل�شحة، وح�شب تعليمات �ملدير �لعام لوز�رة �ل�شحة، �ملخت�ض بق�شايا 
عالج م�شاب���ي �لعنف �لعائلي و�ال�شتغالل �جلن�شي و�الإهم���ال للم�شابني و�الأطفال �لذين بدون 

حول �أو قوة.

ج��دول رقم 4: العت��داءات اجل�شدية واجلن�شية عل��ى الن�شاء وعالجها من 
خالل وزارة ال�شحة )2008-2005(

حتى اأكتوبر 2005200620072008
1،378997849731م�شت�شفيات

9228434911003خدمات �شحية للجمهور
2،3091،8401،3401،734�لعدد �لكلي
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قانون منع العنف يف العائلة لعام 1991-القد�س
• قانون منع �لعنف يف �لعائلة لعام 1991 هو و�شيلة للدفاع عن �حد �أفر�د �الأ�شرة من �شلوك 	

عنيف الأحد �أبناء هذه �لعائلة.

• هن���اك و�جب �شعب للغاي���ة يو�جهه �ملتوجه للمحكم���ة ال�شت�شد�ر �أمر حماي���ة، وهو �إثبات 	
�أن هنال���ك حاج���ة الإعطاء �أمر ه���ام الإبعاد �إن�شان من بيته )�أحيان���ا دون �أن ت�شمعه بتاتا(. 
ولذل���ك تلقى على عاتق مقدمة �لطلب و�جب �أن يبنى طلبها على �إثباتات مقنعة للمحكمة، 
ل�شرورة �إ�شد�ر �أمر �الإبعاد، مثل: نتائج فحو�شات طبية باحلا�شر و�ملا�شي، وثائق قانونية 
باملا�ش���ي و�حلا�شر، �ش���كاوى لل�شرطة �أو �إد�ن���ات �شابقة، �أو �شور الإ�ش���ر�ر بال�شحية حتى 

�شورة �الإ�شابة ذ�تها.

• من �ملعروف �أن طلب �أمر حماية غري ملزم بدفع �أي ر�شوم للمحكمة.	

• ميك���ن �أن يوؤدي �ال�شتعمال �خلاطئ له���ذ� �لقانون �ىل �إلز�م �ملتوج���ه لطلب �حلماية بدفع 	
تعوي�شات، �إذ قد يوؤدي هذ� �ال�شتعمال �خلاطئ �ىل حرمان من هم بحاجة �شادقة لذلك.

ملن يحق تقدمي طلب حماية:
لكل فرد بالعائلة �حلق بتقدمي طلب حماية با�شمه �ل�شخ�شي �أو با�شم فرد �آخر من �لعائلة . 1

)�ملعتدى عليه( �شد �ملعتدي )�لذي هو �أي�شا من �لعائلة(.

من �ملمكن تقدمي طلب با�شم �حد �أفر�د �لعائلة �إذ� كان م�شئوال عن �أعماله ولي�ض قا�شر�.. 2

�مل�شت�ش���ار �لق�شائ���ي للحكومة، �أو ماأمور �ملحاكم ل�شوؤون �لقا�شري���ن �أو �مل�شئول من معي�شة . 3
�لقا�شر �أو �لذي ال ي�شتطيع �الهتمام به بنف�شه كما ورد يف �لبنود 1 و – 3 للقانون.
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من هم اأبناء العائلة؟
• �أبن���اء “�لعائل���ة” ح�شب �لقانون ه���م �الأ�شخا�ض �ملرتبطني ب�شل���ة دم، �أو زو�ج �أو �شلة من 	

�الأن���و�ع �لتالية:  جد، ج���دة، �أم، �أب، ولد، بنت، حفيد، حفي���دة، �أخ، �أخت، عم، عمة، �بنة 
�أخت، �بنة �أخ.

• “عالقات عائلية” هم : زوج – معروف للجمهور: �أب، �أم، �أو بنت للزوج �أو للزوجة، �أب �أو 	
�أم بالتبني، ولد �أو بنت متبنني.

• كل م���ن كان مرتبطا بعالقات عائلية كما عرف �شابقا: مطلق، مطلقة، معروفة باجلمهور، 	
�أب، �أم، ولد بنت متبنني باملا�شي �أو �أوالد �لزوج/ �لزوجة.

متى ميكن طلب احلماية؟
من �ملمكن طلب �أمر حماية يف �إحدى هاتني �حلالتني:

�إذ� كان هنالك �عتد�ء ج�شدي �أو جن�شي فعلي. �أ. 

�إذ� كان ذلك بوقت قريب قبل تقدمي �لطلب وبناء على ت�شرف �حد �أفر�د �لعائلة �ملعتدي بعنف 
�شد �حد �أفر�د �أ�شرته �أو �عتدى عليها جن�شيا ) بند3 -1 من �لقانون(. 

يف ح���ال وقوع ح���ادث عنف �أو جناية جن�شية فعلي���ة �شد �حد �أفر�د �لعائل���ة، يطلب من �ملحكمة 
�إعطاء �أمر �إبعاد حتى مينع �أي �إيذ�ء بامل�شتقبل. يطلب �لقانون �أن ُيقدم �لطلب مبوعد قريب من 
ح���دوث �الإيذ�ء بال�شحية، �أي تقدمي �لطل���ب بعد ب�شعة �شاعات من �حلادث، �أو ب�شعة �أيام على 

�أق�شى تقدير. �أما حادث كان قد وقع قبل �شهر، فال يو�فق عليه با�شت�شد�ر �أمر حماية.

�إذ� كان هنالك تهديد باالعتد�ء )�ل�شرر(: “ت�شرف من �ملعتدي ي�شكل �أ�شا�ض لالفرت��ض  ب. 
�نه ي�شكل خطر ج�شدي حقيقي لفرد بالعائلة، �أو �نه ممكن �أن ينفذ به جناية جن�شية. )بند 

3-2 من �لقانون(.

�ملق�ش���ود هن���ا يف حال���ة �نه مل يك���ن عنف يف �لعائل���ة باملا�ش���ي �لقريب، ولكن يوج���د تهديد�ت 
ال�شتعم���ال �لعنف )مثل تهديد بالقتل �أو �عتد�ء ح�ش���دي �آخر(، �أو يوجد خطر على �شوء �أعمال 
�ملعت���دي يف �ملا�ش���ي �أن يوؤذي �ل�شحية جن�شي���ا. طلب كهذ� يكون �إثباته �أك���رث �شعوبة، الأنه حتى 
تقتن���ع �ملحكم���ة ب�ش���رورة �أمر �حلماية يوج���د حاجة لتدعي���م �لطلب بو��شطة وثائ���ق و�شهاد�ت 

)�إفاد�ت( �جلري�ن، �أو �أقارب �لعائلة �الآخرين و�الأخريات.

م���ن �ملمكن طلب �أم���ر حماية �إذ� كانت هنال���ك جل�شات قانونية كانت باملا�ش���ي )بنود 7-9 من 
�لقانون(.
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التعريفات الهامة ح�شب القانون:
• “حمكم���ة”: موؤخر�، �أ�شبحت حمكمة �ش���وؤون �لعائلة و�ملحكمة �ل�شرعية هما �ملحكمة ذ�ت 	

�الخت�شا�ض. وقد كانت حمكمة �ل�شلح و�ملركزية هي �ملحكمة �ملخت�شة.

• �أب، �أو زوجة �أب �أو زوج �أم �أو �أم جد، جدة، �بن �أو بنت �لزوج/ ة ، �أخ، �أخت 	  “�بن عائلة”: 
ن�شيب، ن�شيبة عم/ة، خال/ة ، عمة �أوالد �أخ/ �أوالد �أخت.

•  �ب���ن �لعائل���ة هو �مل�شئ���ول عن �شوؤون حيات���ه، �شحة، تربي���ة �أو �شالمة �لطف���ل �أو �لقا�شر، 	
�ل�شاكن معه/ها قا�شر �أو �شغري.

• ح�شب �لتعريف يف �لبند 368 )12( لقانون �لعقوبات ل�شنة 1977.	  “�لقا�شر”: 

• ح�شب تعريف قانون �لو�شاية ل�شنة 1962.	  “�ل�شغري”: 

•  ماأمور �ملحاكم/ من عني لذلك ح�شب �لقانون.	

• �أمر تعطيه �ملحكمة بوجود طال���ب �أمر �حلماية وحده، وبناء 	  “�أم���ر بوج���ود طرف و�حد”: 
على طلب حماية فقط.

ماذا ميكن اأن يطلب باأمر احلماية؟
يتيح �لقانون طلب �أربعة خطو�ت �أ�شا�شية، مع �إمكانية �حل�شول على خطو�ت مر�فقة للخطو�ت 

�الأ�شا�شية يف جميع هذه �خلطو�ت �أو ق�شم منها. فيما يلي تفا�شيل لهذه �خلطو�ت.

اخلطوات الأ�شا�شية:
منع �لدخول للبيت �أو �لتو�جد على بعد معني منه:   .1

�ملحكمة موؤهلة �شمن �إطار �أمر �حلماية �أن تاأمر بان ال يدخل ع�شو �الأ�شرة �لعنيف لبيت �ل�شكن 
�ل���ذي ت�شكنه �شحية �لعنف. و�أن ال يتو�جد على بعد معني من �لبيت. هذه خطوة �شديدة؟؟ جد� 
الإخ���ر�ج �إن�شان من بيته ب�شبب �لعنف، وذلك ب�شكل فوري، كي يت�شنى لبقية �أفر�د �لعائلة �لعي�ض 

ب�شالم.

يق���رر �لقان���ون بالتف�شيل �نه ال توجد �أية �أهمية يف تلك �حلاالت �لتي يبحث بها من ميلك �لبيت 
حتى لو كان �الإن�شان �لعنيف هو �شاحب �مللك �لوحيد للبيت �أو �شاحب �الإيجار و�ال�شتئجار لهذ� 

�لبيت.

منع م�شايقة:  .2

نح���ن نعرف �أن هناك حاالت كث���رية يت�شرف �حد �أفر�د �لعائل���ة دون عنف ج�شدي خا�ض لكن 
بطريقة جتعل �حلياة غري حمتملة الأفر�د �لعائلة. مثال على ذلك: عندما يقوم �لفرد من �لعائلة 
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بامل�شايقة �لهاتفية يف جميع �شاعات �لنهار و�لليل، ي�شايق يف مكان �لعمل، ي�شايق �أبناء �لعائلة 
بذهابه �إىل �ملدر�شة �أو �حل�شانة، �أو الأي مكان �آخر، ي�شايق فرد �آخر من �أفر�د �لعائلة ) �الأهل، 
�أق���ارب �آخري���ن( لكي ينتقم من طال���ب �حلماية. يف مثل هذه �حلاالت يح���ق للمحكمة، كخطوة 
خا�ش���ة �أو كخط���وة �إ�شافي���ة، وجميع ذل���ك �إذ� كان هنالك عنف �أو �عت���د�ء جن�شي �أو خوف من 
ذلك، باإعطاء �أمر مينع من هذ� �لفرد من �لعائلة من م�شايقة فرد� �آخر من �أبناء عائلته ب�شكل 
ل �لطلب طريقة  ع���ام، �أو �أن ي�شايق���ه بطريقة معينة يختارها �ل�شخ�ض �لعنيف. يج���ب �أن يف�شّ

�مل�شايقة لكي تذكرها �ملحكمة بالتف�شيل كت�شرف ممنوع.

منع �ملنع من ��شتعمال �مللك:  .3

�خلط���وة �لثالث���ة �لتي منحها �مل�ش���رع ل�شحية �لعنف ه���ي خطوة ت�شمح باملحافظ���ة على �لو�شع 
�لقائ���م، مث���ال: منع �إخف���اء �شيارة، منع تغي���ري قفل �لبيت، منع بي���ع �أثاث �أو �إخفائ���ه، �أو �إخفاء 
�أم���و�ل. مثال �آخر: �إذ� �ختارت �شحية �لعنف عدم �لبق���اء بالبيت نتيجة �خلوف، بحيث ت�شمن 

عدم �ختفاء �أو بيع �ملمتلكات كي تتمكن من �لعودة �إليه.

منع حمل �أو حيازة �شالح  .4

يف �لب���الد، يوجد �لكثري من �الأ�شخا�ض �لذين يحملون �شالحا مرخ�شا، لعدة �أ�شباب. لالأ�شف، 
ي�شتخ���دم ه���ذ� �ل�شالح �أحيانا �ش���د �حد �أفر�د �أ�ش���رة �لرجل �لعنيف، عندم���ا يكون خوف على 

حياتهم.

خطوات مرافقة
�شمان �لت�شرف جيد:  .5

�إ�شاف���ة لالأو�مر �الأ�شا�شية �لتي ذكرت، ت�شتطيع �ملحكمة �أن تطلب من �بن �لعائلة �لعنيف كفالة 
مالي���ة �شمانة ل�شلوك جيد �إ�شاف���ة الأحد �خلطو�ت �الأ�شا�شية �الأربع���ة �ملذكورة �لتي ذكرت. قد 
توؤث���ر �لكفالة �ملالية �أحيانا على هذ� �ل�شخ����ض، مثاًل �إذ� قام �شخ�ض �آخر له تاأثري على �ملعتدي 
بدفع �لكفالة، خا�شة �إذ� مل تتوفر لدى �ملحكمة معلومات كافية حول من ميكن �أن ي�شاعد يف حل 
ل للمحكمة �أي نوع كفالة �أو �شمان ميكن �أن ي�شاعد. بالرغم  �مل�شكل���ة. عل���ى طالب �الأمر �أن يف�شّ
من �نه بالنماذج 1 و 3 ال يوجد مكان لهذه �خلطوة، لكن من �ملمكن طلب ذلك بخط �ليد �إ�شافة 

للطلب، �أو يطلب ذلك �شفهيا باجلل�شة �لتي �شتقام بوجود �لطرفني.

�لتوجه جلهة عالجية:  .6

هنالك �شالحية �إ�شافية موجودة لدى �ملحكمة هي �أن تاأمر ع�شو �الأ�شرة �لعنيف �أن يتوجه جلهة 
عالجي���ة ت�شاع���ده يف تغيري منط ت�شرفاته. على �لطالب �أن يف�شل �أمام �ملحكمة من هي �جلهة 
�لعالجية �لتي ميكنها �أن ت�شاعد يف تغيري �لو�شع. �إ�شافة لكل ذلك، ي�شتطيع �الأمر �أن يحتوي �أية 
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تعليمات �أخرى مطلوبة ح�شب ر�أي �ملحكمة ل�شمان �شالمة و�أمن �أع�شاء �لعائلة.

ما هي مدة الأمر؟
• �إذ� �أعطي �أمر �حلماية بوجود طرف و�حد، تكون مدته لغاية �شبعة )7( �أيام فقط. ت�شتمع 	

�ملحكم���ة خ���الل هذه �ملدة للطرفني، وتق���رر �أن كان هنالك حاج���ة للتمديد لفرتة ال تتعدى 
ثالثة ��شهر. هنالك �شالحية للمحكمة �أن متدد �أمر �الإبعاد حتى لو مل يح�شر مقدم �ملدعي 
�ىل جل�ش���ة �ملحكم���ة �لذي متت دعوته ح�شب �لقانون. من �ملمك���ن �أن ال متدد �ملحكمة مدة 
�الأم���ر الأك���رث من �الأيام �ل�شبعة �الأوىل، لذلك على مقدم �لطل���ب �أن يكون جاهز� �أن يجري 

كل �لرتتيبات �لالزمة يف حالة مل يجدد �أمر �الإبعاد ) مثال ترتيبات تتعلق برتك �لبيت(.

• �إذ� �أعطي �أمر �حلماية بوجود �لطرفني، ميكن �أن تكون مدته حتى ثالثة ��شهر.	

• �إذ� كانت هنالك �شرورة، يحق للمحكمة �أن متدد �أمر �حلماية لفرتة ثالثة ��شهر �إ�شافية. 	
عل���ى مقدم �لطل���ب �لتوجه للمحكمة لطلب متديد �الأمر لغاية �شبع���ة �أيام من موعد �نتهاء 
�الأمر �الأول، يف حالة كهذه، تبحث �ملحكمة �لطلب قبل �نتهاء موعد �أمر �حلماية، وال تكون 

مرحلة �نتقالية بني �الأمر �الأول و�لثاين.

كيف نقدم طلب اأمر احلماية واأين؟!
يف �ل�شاب���ق، كان طل���ب �أمر �حلماية يقدم ملحكم���ة �ل�شلح �أو للمحكم���ة �ملركزية �ملوجودتان يف 
منطقة �ل�شكن لل�شخ�ض �لذي يقدم طلب �حلماية، �أو ح�شب ما يريحه، لكنه حاليا يقدم ملحكمة 

�شوؤون �لعائلة، كما ميكن تقدمي �لطلبات للمحكمة �ل�شرعية بالقد�ض.

مالحظ���ة هامة: يجب �إرف���اق ثالث ن�شخ من �لنموذج وكل وثيقة ترفق مع �لطلب، على �أن تر�شل 
ن�شخة منها �ىل �بن �لعائلة �لعنيف.

تعبئة �لنماذج  2، 3، 4:

�إذ� كنت���م تريدون طلب حماية من طرف و�حد، يجب تعبئة �لنماذج 2، 3، 4. ميكن طلب حماية 
م���ن طرف و�حد �إذ� كان هنال���ك خطر باأن �لتوجه للمحكمة قد يثري عنف متكرر �أو ي�شكل �إثارة 

للعنف.

�أواًل- �لنم���وذج رقم 2- ت�شري���ح: هذ� هو �لنموذج �الأ�شا�شي للطلب. على �ل�شخ�ض �لذي يعرف 
�حلقائق �أن يذكر يف �لت�شريح كل �لتفا�شيل و�حليثيات للحدث و�لظروف �خلا�شة للحدث قدر 

�الإمكان للت�شهيل على �ملحكمة عندما تود �تخاذ �لقر�ر.

• ع�شو �لعائلة �لذي قدم �لت�شريح ملزم بالتوقيع عليه �أمام م�شجل �ملحكمة �أو حمامي.	

• يجب تعبئة �لنموذج م�شبقا )جتهيزه مع جميع �لوثائق �لتي يود مقدم �لطلب تقدميها قبل 	
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�لتوقيع على �لنموذج(.

كيفية تعبئة النموذج:
• �لبند �الأول: تفا�شيل عن مقدم �لطلب	

• �لبن���د �لثاين: تفا�شيل عن �ملحمي: عندما يكون مقدم �لطلب �أحد �الأقارب ولي�ض �ل�شحية 	
نف�شه���ا، يجب تعبئة تفا�شيل �ل�شحية )�ملد�فع عنها(. ال توجد حاجة لتعبئة هذ� �لبند �إذ� 

كانت �ل�شحية نف�شها هي مقدمة �لطلب.

• �لبن���د �لثال���ث: تفا�شيل عن �ملقدم �شده �لدعوى. تتم تعبئ���ة كل �لتفا�شيل، مع �النتباه �ىل 	
تعبئ���ة �لبند “ي” بخ�شو�ض معرفة م���كان تو�جد �ل�شخ�ض �لعنيف معظم �شاعات �لنهار، 
الن �ملحكمة بحاجة ملعلومات �أين ميكن �أن جتده الإعالمه بالقر�ر و�إي�شال �أمر �حلماية له.

• �لبن���د�ن ط، ز: م���ن �مله���م �إعالم �ملحكم���ة باالأ�شخا�ض �ملهني���ني �لذين تدخل���و� باملو�شوع 	
لال�شتعانة بهم وقت �ل�شرورة.

• حيثي���ات �لطلب: يج���ب �لتف�شيل ملاذ� يطلب م���ن �ملحكمة �إعطاء �أم���ر حماية. و�حليثيات 	
نوعان:

�الإمكاني���ة �الأوىل: �شرر ج�شدي فعلي قبل تقدمي �لطلب )�شاع���ات �أو ب�شع �أيام(. �أما . 1
يف حال���ة �العت���د�ء �جلن�شي، فيمكن تقدمي �لطلب حتى لو مل يكن ذلك قريبا، مع ذكر 

وقت �حلادث.

�الإمكانية �لثانية: �إذ� كان هنالك خطر حقيقي الإيذ�ء ج�شدي بال�شحية، �أو هناك خطر . 2
لتنفيذ �عتد�ء جن�شي بال�شحية، مع تف�شيل �ل�شبب الإمكانية حدوث هذ� �العتد�ء.

• �لبن���د �خلام����ض – �شكوى بال�شرط���ة: ال يوجد �إلز�م بتق���دمي �شكوى لل�شرط���ة، ولكن دون 	
�ش���ك �أنه يف حال عدم �لتقدم ب�شكوى لل�شرطة، فاإن قا�شي �ملحكمة قد ي�شتغرب وميكن �ن 
تتزع���زع م�شد�قية �لطلب. يجب �ل�شرح للمحكمة مل���اذ� مل تبلغ �ل�شرطة. من �ملهم معرفة 

ما يلي قبل تقدمي �ل�شكوى:

على �ل�شرطي �أن يقبل �شكوى كل مو�طن يدعي �نه �رتكبت بحقه جناية �أو بحق �آخرين . 1
بوجوده، �أو �أنه يعرف عن جناية. يجب على �ل�شرطي �إعطاء �إثبات عن تقدمي �ل�شكوى.

�ل�شرط���ي �لذي يرف�ض ��شتالم �ل�شكوى �أو تاأكيد تقدميها، يعمل �شد تعليمات �لقانون . 2
�أو �لتعليم���ات، ويجب �خذ تفا�شيل���ه لتقدمي �شكوى �شده و�لتوجه للم�شئول عنه لتقدمي 

�ل�شكوى.

مين���ع �أي �شرط���ي من حماولة �إقن���اع �إن�شان بعدم تق���دمي �شكوى )فهو لي����ض عامال �أو . 3
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م�شت�شار ب�شوؤون �لزو�ج(. يجب �الإ�شر�ر على تقدمي �ل�شكوى وعلى ت�شلم �إثبات بذلك.

• بند رقم 6 – �إثباتات طبية	

• يو�ش���ى بتوثيق كل حدث عن���ف. �لتوثيق �الأف�شل هو �إثبات طبي م���ن �لطبيب �لذي فح�ض 	
�شحية �لعنف، وت�شكل �شورة لل�شحية �لتي تظهر عالمات �لعنف على ج�شدها توثيقًا هامًا 
ج���دً�. �شحي���ح �أنه ال يوجد �إلز�م باإرفاق �إثباتات طبية، ولك���ن بدون �الإثباتات قد يكون من 
�ل�شع���ب عل���ى �ملحكمة �أن تقتنع باإعط���اء �أمر حماية. لذلك يجب طل���ب �شهادة طبية وقت 
�لع���الج بخ�شو�ض �حل���ادث ح�شب تعليم���ات وز�رة �ل�شحة. وتعطى �لتقاري���ر �لطبية دون 

مقابل يف هذه �حلالة.

• بنود 7-8 �أمر حماية �شابق و�الإخالل به:	

• ت���وىل �أهمية كب���رية �إذ� كان قد �أعطي م���ن �ملحكمة �أمر حماية �شابق �ش���د �ملعتدي. �إذ �أن 	
وج���ود �أمر حماية �شابق يعن���ي �أن �ملحكمة كانت قد وجدت �أن �ملعت���دي ي�شكل خطر الأفر�د 

�الأ�شرة.

• �لبند 9 – �إجر�ء�ت ق�شائية	

• يج���ب �إعطاء تفا�شيل �لتد�والت �لقانونية �الأخرى �لتي ت���دور بني �لفرقاء، و�لتي جرت يف 	
حمكمة �أخرى �أو يف حمكمة دينية. توفر هذه �لتفا�شيل معلومات �أكرث للمحكمة وت�شاعدها 

على �إ�شد�ر حكم.

• �لبنود 10-11 عالقات مع جهات مهنية تعالج �لعائلة �أو جزء منها.	

• يجب �إبالغ �ملحكمة مبعلومات عن عالقات كهذه مع جهات مهنية. من �ملمكن �شمل جهات 	
مثل مالجئ �لن�شاء �مل�شروبات، مركز نعمات، فيت�شو و�أخرى.

• �لبند 12 - حيثيات �إ�شافية تدعم �إ�شد�ر �أمر بوجود طرف و�حد.	

• ي�شمل �لنموذج عددً� من �الأمثلة حول �لظروف �لتي تربر �إ�شد�ر قر�ر بوجود طرف و�حد. 	
لكنها جمرد �أمثلة ويجب على كل طرف ذكر �حليثيات �خلا�شة به.

• مالحظ���ات �إ�شافية لتعبئة �لنم���وذج 2: �الإثباتات �لتي ممكن �إرفاقه���ا بالت�شريح: �إ�شافة 	
�الإثباتات �ملذكورة بنف�ض �لنموذج )�إثبات على تقدمي طلب، �إثباتات طبية، قر�ر حمكمة �أو 
م���ا �شابه ذلك(. من �ملمكن �إرفاق �ش���ور لل�شحية بعد �حلادث �أو حادث �شابق، وجهة نظر 
مهني���ة �شابقة، تقارير �شابقة، �تفاقيات هدوء �أ�شري �لت���ي تدل على وجود عنف باملا�شي. 
م���ن �ملمكن �إرفاق ت�شري���ح ل�شخ�ض �إ�شايف يعرف مبا يجري )ج���ار قريب عائلة بعيد وما 

�شابه(.
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• �خلال�ش���ة: على �ملحكم���ة �أن تقتنع بوجود حالة عنف �أو �أن جناي���ة جن�شية قد �رتكبت �شد 	
�حد �أفر�د �لعائلة، و�أن هناك خطر� حقيقي من وجود �أحدهم. وكلما كانت هناك �إثباتات 

و�أدلة و�شهاد�ت �أكرث تدعم ذلك، يكون من �الأ�شهل على �ملحكمة �أن تقرر.

ثانيًا-النموذج رقم 3 – الطلب 
كيفية تعبئة �لنموذج:

• �أن يذكر ��شم �ملحكمة �لتي يودون �لتوجه �إليها )مركزية �أو �شلح يف �ل�شابق وحمكمة �شوؤون 	
�لعائلة �أو �ملحكمة �ل�شرعية حاليًا( وباأي مكان تتو�جد فيه �ملحكمة ) �لقد�ض، تل �أبيب....

�لخ(.

• �أ�شماء �الأ�شخا�ض وعناوينهم: “مقدم �لطلب” �لذي يتوجه للمحكمة ويطلب �أمر �حلماية.	

• عى عليه” �بن �لعائلة �لعنيف �لذي قدم �لطلب �شده.	 “ �ملدَّ
• �لتفا�شيل �لتي تعّرف �ملعتدي.	

• يجب �الإ�شارة �إىل �خلطوة �أو �خلطو�ت �ملطلوبة، وتعبئة �لتفا�شيل يف �ملكان �ملنا�شب. يجب 	
�الإ�شارة �إىل �حد �خلطو�ت �الأربعة �الأ�شا�شية �مل�شار �إليها باالأرقام من 4-1. 

• يج���ب �إ�شافة ب�شع كلمات يف نهاية �لنموذج ت�شرح مل���اذ� يطلب �أمر حماية بتو�جد �شخ�ض 	
و�حد مع ذكر �الأ�شباب �ملقبولة لتقدمي طلب حماية بوجود جهة و�حدة مع ذكر �خلطر من 
تك���ر�ر �لعن���ف �أو تهديد مقدم �لطلب ك���ي يرت�جع عن تقدمي �لطل���ب، �أو �إمكانية ��شتعمال 

�لعنف ب�شبب تقدمي �ل�شكوى وما �شابه ذلك.

• يعبئ مقدم �لطلب �لنموذج مع ذكر �لتاريخ و�لتوقيع عليه )ال يتطلب هذ� �لنموذج �لتوقيع 	
�أمام �أي �شخ�ض �آخر(.

ثالثًا-النموذج رقم 4 – كتاب الكفالة
عى علي���ه، �إذ� وجدت  �لكفال���ة ه���ي تعهد م���ن تقدم بطلب �حلماي���ة من �ملحكم���ة �أن يعو�ض �ملدَّ
�ملحكم���ة �أن �لطل���ب غ���ري �ش���ادق، �أي ال يوجد للطلب �أ�شا����ض حقيقي ولكن �لطل���ب قدم بهدف 
م�شايق���ة �ملدع���ى عليه فق���ط. لقد �أقر �لقانون بن���دً� مف�شاًل يحق للمحكمة بن���اء عليه �أن تلزم 
مق���دم �لطلب بادعاء باطل بالتعوي�ض تعوي�شًا مالئم���ًا، �إ�شافة �ىل تكاليف �ملحكمة. )ال حاجة 

للتوقيع �أما �شخ�ض �آخر(.

طلب �أمر حماية بوجود �لطرفني: مناذج 1، 2، 4 

�لنم���وذج 1: طلب �أمر حماي���ة: �لنموذج 1، هو لهدف توجه للمحكمة م���ن �جل طلب حماية بعد 
�إجر�ء جل�شة بوجود �لطرفني. 
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اإ�شافة لهذا النموذج يجب تعبئة منوذج 2 و 4
هناك حاالت ال يوجد بها �شرورة لطلب �أمر حماية بوجود طرف و�حد، مثال: �إذ� كان �ل�شخ�ض 
�لعني���ف ياأتي باأوقات معروفة م�شبقا )بهدف زي���ارة �الأوالد، مثاًل( �أو �نه موجود مبكان �آخر، �أو 
الأي �شب���ب �آخ���ر، من �ملمكن يف هذه �حلال���ة تقدمي �لطلب بوجود �ل�شخ�ض، عل���ى �أن تتم جل�شة 

��شتماع �لطلب خالل �شبعة �أيام من تقدمي �لطلب.

كيف يقدم الطلب للمحكمة؟
يجب تقدمي �لطلب و�لت�شريح وكتاب �لكفالة مع كافة �ملالحق ل�شكرتارية �ملحكمة )�ل�شلح . 1

�أو �ملركزية( �لقريب من مكان �ل�شكن لطلب �حلماية.

�إذ� كان �لطل���ب الإعط���اء �أم���ر بوج���ود طرف و�ح���د، يجب �نتظ���ار قر�ر �لقا�ش���ي �ملناوب . 2
و�أن يح���دد بح���ث �ملو�شوع بوج���ود �لطرفني ح�شب ق���ر�ر �لقا�ش���ي. �إذ� كان �لطلب بوجود 
�ل�شخ�شني يجب �النتظار لدى �شكرتارية �ملحكمة حلني حتديد موعد للجل�شة �ملقبلة وذلك 

خالل �شبعة �أيام من تقدمي �لطلب.

ح�ش���ب �لتعليمات ملنع �لعن���ف بالعائلة، ت�شلم كل �الإثباتات للم�شتك���ى عليه بو��شطة موظف . 3
�ملحكم���ة. ه���ذ� يعن���ي �أهمي���ة �لتعبئ���ة �ل�شحيح���ة و�لدقيقة للبن���د رقم 3 بنم���وذج رقم 2 
)لت�شري���ح(، كي يت�شنى ملوظ���ف �ملحكمة �إيجاد مكان تو�جد �بن �لعائلة �لذي قدمت �شده 
�أم���ر �حلماي���ة. كا يج���ب �أن يف�شل ببند رقم 3 بنف����ض �لنموذج �ل�شاع���ات �لتي ممكن بها 

تو�جد �بن �لعائلة بالعناوين �ملذكورة.

مالحظ���ة: يف جمي���ع �الأحو�ل ممنوع �الإلقاء على عاتق �حد �أف���ر�د �الأ�شرة ت�شليم وثائق �ملحكمة 
للمدعى �شده ) بند رقم 9(.

ي���وم �نعق���اد جل�شة �ملحكمة بوج���ود �لطرفني، يجب �لفح����ض لدى �شكرتاري���ة �ملحكمة �إذ� كان 
�لطرف �لثاين �شرح ت�شريح م�شاد لكي يعلم بادعائه قبل �أن يفاجاأ منه وقتا �نعقاد �جلل�شة.

بحث الطلب:
خ���الل �جلل�شة �ملنعقدة بوج���ود �لطرفني �لتي حددته���ا �ملحكمة، َيلزم مق���دم �لطلب بالتو�جد 
�شخ�شي���ًا باملحكمة. وقد يوؤدي ع���دم �لتو�جد جلل�شة �ملحكمة �ىل �إلز�مه بدفع تكاليف �ملحكمة، 

�إال �إذ� كان �شبب �لغياب خارج عن �إر�دته/ها.

�إذ� كان �ملعتدي )�بن �لعائلة �لذي قدم �أمر �حلماية �شده( هو �لذي مل يتو�جد باملحكمة، يحق 
ملق���دم طلب �حلماي���ة �أن يطلب �أمر حماية بغيابه. و�إذ� كان ق���د �أعطي �أمر حماية بوجود طرف 
و�ح���د، ممك���ن �أن يطلب من �ملحكمة �أن متدد �الأمر حتى موع���د �آخر يتم حتديده جلل�شة �أخرى 

بوجود �لطرفني.
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مالحظات: 

• �إذ� كان �لت�شري���ح ق���د �أعط���ي بو��شطة �شخ�ض �آخ���ر عد� مقدم �لطلب، عل���ى �مل�شرح �أن 	
يظه���ر �أمام �ملحكمة مبوعد يح���دد جلل�شة لنقا�ض �أمر �حلماية، وعدم متاثله �أمام �ملحكمة 

ميكن �أن يف�شل �إعطاء �أمر �حلماية. 

• يجب �اللتز�م بالتو�جد بالوقت �لذي حدد بو��شطة �شكرتارية �ملحكمة، و�إال ميكن �أن توؤجل 	
�ملحكمة �لبحث باأمر �الإبعاد �أو �إلغائه.

• �إذ� �أعط���ت �ملحكمة �أمر حماية يج���ب �لتوجه ل�شكرترية �ملحكمة لطل���ب ن�شختني موقعتني 	
وم�ش���ادق عليهما م���ن �أمر �حلماية، الأن �شرطة �إ�شر�ئيل تطل���ب ن�شخة موقعة من �ملحكمة 

بكل طلب منها لتنفيذ �أمر �حلماية )ن�شخة م�شورة غري كافية لل�شرطة(.

طلب لتمديد اأمر احلماية )مناذج 8، 2(:
• يج���ب تقدمي طلب متديد �أمر �حلماية ل�شكرتارية �ملحكم���ة �لتي �أعطت �الأمر �الأ�شلي على 	

�الأق���ل �شبعة �أيام قبل موع���د �نتهاء �أمر �حلماية. يجب �أن يقدم �لطل���ب �أي�شا بثالثة ن�شخ 
عل���ى من���اذج 8 و 2 )ت�شريح(. يف �لنموذج 8، يجب تعبئ���ة تفا�شيل �خلطو�ت �ملطلوبة. �إن 
تقدمي �لطلب �شمن �ملوعد �ملطلوب ي�شمن بحث �ملو�شوع قبل �نتهاء موعد �الأمر �الأ�شلي.

• ق���د تختل���ف �أحيانا �خلطوة �لت���ي يطلبونها عن �خلط���وة �لتي �أعطيت باالأم���ر �الأ�شلي و�ن 	
يطلب���و� خطوة �إ�شافية �أو بديل���ة، وذلك ب�شبب تطور�ت منذ �إعط���اء �الأمر �الأول. يف جميع 
�الأح���و�ل، وخا�ش���ة يف حال���ة وجود تغي���ري يف خطوة ملقدم �لطل���ب، يج���ب �لتف�شيل د�خل 
�لت�شريح �أو على �شفحة �إ�شافية ترفق للت�شريح ت�شل�شل �الأحد�ث منذ �إعطاء �أمر �حلماية 

و�شبب تغيري �خلطوة �ملطلوبة.

• �لتعليم���ات بخ�شو����ض تقدمي طلب �أمر حماية و�لبحث بها، جت���ري �أي�شا على طلب حتديد 	
�أمر �حلماية و�لبحث به. 

الإخالل باأمر احلماية )منوذج 9، 10(
• �إذ� �خل �حد �أفر�د �لعائلة �ملعتدي باأمر �حلماية �لذي �أعطي �شده يجب �لتوجه للمحكمة، 	

الإلز�مه باإطاعة �أمر �ملحكمة.

• يقدم �لطلب بخ�شو�ض �الإخ���الل باأمر �ملحكمة لنف�ض �ملحكمة �لذي �أعطت �الأمر �الأ�شلي. 	
ويج���ب �رفاق ن�شخة موقعة وم�شادق عليه���ا من �أمر �ملحكمة �الأ�شلي. �إن �لقانون مييز بني 

نوعني من �الإخالل باأمر �حلماية:

Ó .الإخالل مبنع �لدخول للبيت �أو �القرت�ب لبعد معني عن �لبيت�
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Ó .الإخالل بكل منع �آخر الأمر �حلماية�

يبحث بكل �إمكانية من هذه �الإمكانيات على حدة: 

�الإخالل بخ�شو�ض منع �لدخول للبيت �أو منع �القرت�ب �إليه: . 1

• حت���ى يبح���ث طلب �الإخ���الل باأمر �ملحكم���ة يجب تقدمي �لطل���ب بخ�شو�ض �الإخ���الل باأمر 	
�حلماية بنموذج رقم 9 وت�شريح بنموذج 10 وكل ذلك خالل �شبع �أيام من يوم �الإخالل.

• من �ملف�شل تقدمي �شكوى بال�شرطة )منوذج 9(، ويجب تعبئة مثل منوذج 3 �أو 1.	

• يج���ب تعبئت منوذج 10 بدقة بحيث يت�شمن جميع �لتفا�شي���ل ملقدم �لطلب �ملحمي و�ملخل 	
باالأمر.

• يجب �إ�شافة �أية حيثيات �خالل باأمر �حلماية.	

• كما بنموذج رقم 2، يوقع على �لت�شريح �أمام م�شجل �ملحكمة �أو حمام.	

• �الإخ���الل بخ�شو�ض منع دخول �لبيت �أو منع �الق���رت�ب منه، يخول �ل�شرطي �أن يعتقل فور� 	
�ملخ���ل باأم���ر �ملحكمة. وعلى �لع�ش���و بالعائلة �لذي طل���ب �أمر �حلماي���ة، �أو �لذي ل�شاحله 
�أعط���ي �أمر �حلماي���ة، �أن يقدم �شكوى �أو يدع���و �ل�شرطة ويبلغهم ع���ن �الإخالل وعن طلبه 
�أن يعتقل���و� �ملخل باأمر �حلماية. �إن عدم تقدمي �شكوى لل�شرطة ميكن �أن يثري ده�شة كبرية 

بنظر �ملحكمة.

• �إذ� �عتق���ل خمل �أمر �حلماية، فاإن �لبحث يف �إطالق �شر�حه �أو �ال�شتمر�ر باعتقاله يجري 	
�إثناء �لبحث بطلب �الإخالل باأمر �حلماية.

• لذل���ك من �ل�شروري جد� �أن يق���دم فور�، وبعد تقدمي �لطلب لدى �ل�شرطة، طلب للمحكمة 	
بخ�شو����ض �الإخالل باأمر �حلماية، وذلك لكي يت�شنى للمحكم���ة بنف�ض �لوقت �لبحث باأمر 

�عتقاله و�إخالله باالأمر.

• �لبح���ث بطل���ب �الإخالل باأمر �ملحكمة هو كاأي بحث �آخ���ر ح�شب هذ� �لقانون، ولذلك يجب 	
عل���ى �مل�شرح �أن يظهر �شخ�شيا بجل�شة �ملحكمة، ويكون ب�شلة مع �ل�شرطة، مبوعد �أق�شاه 

)48 �شاعة( ال يت�شمن �أيام �شبت و�أعياد.

• وكذل���ك بخ�شو�ض �إخ���الل من هذ� �لنوع، يجب تقدمي طلب ح�ش���ب بند 9 وت�شريح ح�شب 	
منوذج 10 وح�شب ما مت �شرحه �شابقا.

• من �ملمكن �ال�شتعانة لتعبئة �لنماذج من خالل هذه �ملوؤ�ش�شات: مكتب �ال�شت�شارة �لق�شائية، 	
مرك���ز �لع���الج �لعائلي، مكات���ب �ل�شوؤون �الجتماعي���ة، نقابة �لعم���ال �الجتماعيني، مكاتب 
�ال�شت�ش���ارة للمو�طن، مالج���ئ �لن�شاء �مل�شروب���ات، مر�كز م�شاعدة �شحاي���ا �العتد�ء�ت 
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�جلن�شية، مركز نعمات، فيت�شو، خطوط �لطو�رئ ل�شحايا �لعنف، �ملجل�ض �لوطني ل�شالمة 
�لطفل و�آخرين.

معلومات عن عمل املحاكم:
• تعمل جميع �ملحاكم �أيام �الأحد حتى �خلمي�ض من �ل�شاعة 8:30 حتى 1:30 	

• يتو�جد �أيام �جلمعة موظف مناوب للحاالت �لطارئة و�أي �أمر �حلماية يعترب حالة طارئة.	

• �ملحاكم موجودة من 7/15 حتى 9/1 باإجازة	

• �شاعات �ال�شتقبال ل�شكرتارية �ملحكمة تكون من �لتا�شعة �شباحا حتى 12 ظهر�	

• يتو�ج���د قا�ش���ي من���اوب يف �ملحكم���ة جلميع �شاع���ات عمل �ملحكم���ة ما عد� �أي���ام �جلمعة 	
و�الإجاز�ت.

• يوجد قا�ض مناوب يف بيته خارج �شاعات عمل �ملحكمة ولغاية �ليوم �لتايل.	

• م���ن �ملمكن تقدمي طلب للقا�ش���ي �ملناوب يف بيته بو��شطة �لتوجه ل�شكرتري �ملحكمة يف بيته 	
هو، ب�شاعات غري �شاعات �لعمل. بهذ� �لو�شع ي�شتطيع مقدم �لطلب �أن يوقع �أمام �شكرتري 

�ملحكمة على �لت�شريح �ملرفق للطلب.
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منع وعالج ظاهرة العنف داخل الأ�شرة
دولة �إ�شر�ئيل/ مكتب �لرفاه و�ل�شوؤون �الجتماعية

�لقانون �لد�خلي للعمال �الجتماعيني/ تعليمات وت�شريحات

رقم �الإعالن: 3.28 ) ت�شريح 3.28 من �لفقرة 3 من قانون �لعمال �الجتماعني(

عدد �ل�شفحات 62

تاريخ �لتنفيذ: 1.7.2004  

تاريخ �لن�شر : 2004/7/4

1. عام
هذ� �العالن يبطل ما �شبق تاريخ 1993/1/1  1 .1

�لعنف هو ظاهرة �جتماعية وت�شم جمتمعات من كل �لطبقات وهي غري مق�شورة على   2 .1
جمموعة حمددة ذ�ت طابع �جتماعي �قت�شادي �أو تربوي.

ظاه���رة �لعنف يف �لعائلة ه���ي م�شكلة �جتماعية تربوية توؤثر عل���ى �مل�شتوى �ل�شخ�شي   3 .1
و�لعائلي و�ملجتمعي لفرتة ق�شرية وطويلة �ملدى.

وز�رة �ل�ش���وؤون �لرفاه �الجتماعي، وبالتع���اون مع موؤ�ش�شات حكومية خمتلفة ومنظمات   4 .1
�أخ���رى، تفعل وتط���ور وتعمل على تق���دمي خدمات وردود خمتلفة م���ن �جل منع وعالج 
ظاه���رة �لعنف د�خل �الأ�ش���رة، بنظرة تقييمي���ه و�شمولية بني جمي���ع �ملتخ�ش�شني يف 
�ملجال، وب���ني �ملوؤ�ش�شات و�لتنظيمات �لتي تعمل من �ج���ل �لق�شاء على ظاهرة �لعنف 

�ل�شلبية �لتي ت�شر بالعائلة و�ملجتمع ويجب منعها ب�شتى �لو�شائل.

يف هذ� �الإعالن )�لتعليم( نن�ش���ر �الأ�ش�ض �ل�شرعية و�لقانونية، و�لنظم وطرق �لتدخل   5 .1
م���ن خالل �الأق�ش���ام �لتي تقدم خدمات جمتمعية لعالج ظاه���رة �لعنف د�خل �لعائلة، 
ويف جم���ال �ملن���ع، و�لعالج وتقدمي معلومات وخدمات وح�ش���ب قانون منع �لعنف د�خل 

�لعائلة ل�شنة 1991.

2. تعريف
�لعن���ف: ��شتخ���د�م �لقوة �لت���ي توؤدي �إىل �خلروج ع���ن �لقانون. ظاهرة متك���ررة يف �لتعبري عن 

�لعنف:

• تكر�ر لنف�ض �الأفعال، ويف �أوقات متقاربة ويف تز�يد مب�شتوى خطورة �الأفعال	
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• �الأفعال ترتكب دون �الأخذ بعني �العتبار �حلالة �لنف�شية و/�أو �جل�شدية لل�شحية	

• ترتكب هذه �الأفعال من �جل �لت�شلط على حياة �ل�شحية �أو من �جل “عقابها”	

3. املجتمع )الفئة( امل�شتهدف
�لعن���ف د�خل �الأ�شرة ي�شتمر لكل فرتة �حلياة �الأ�شرية وي�شمل تركيبة �ملجتمعات �ملختلفة: عنف 
بني �الأزو�ج )�شو�ء كانو� متزوجني �أم غري متزوجني(، عنف �شد �الأوالد عن طريق �الأهل، عنف 
�ش���د �الأهل عن طريق �الأوالد وي�شمل �مل�شنني، و�أي�شا عنف بني �مل�شنني �أنف�شهم، �شد �ل�شو�ذ؟؟ 

بالعائلة، �لعنف بني �الإخوة، و�الأوالد و�لنا�شجني �ملعر�شني للعنف د�خل �الأ�شرة.

4. الأ�ش�س القانونية للعمل: 
ترتكز �شيا�شة �لعمل مع منع �لعنف على عدة قو�نني �أهمها قانون منع �لعنف د�خل �لعائلة ل�شنة 

.1991

�لقانون ملنع �لعنف د�خل �لعائلة ل�شنة 1991.  1 .4

• تط���رق �لقانون للعن���ف �جل�شدي، �جلن�ش���ي، و�لنف�شي )على �لرغ���م من �شعوبة 	
�إثب���ات �لتنكيل �لنف�ش���ي(. �لقانون ي�شم���ح باإ�شد�ر �أمر حماي���ة و�لوقوف جلانب 
�مل�ش���اب. و�إ�ش���د�ر �أو�مر منع و�إبع���اد للمعتدي، وكذلك ي�شم���ح بالتدخل من قبل 
ماأم���ور �ملحكم���ة عل���ى �أن يق���دم ��شتعر�����ض وتقييم ع���ن �لعائلة )ح�ش���ب قانون 
�مل�شاع���دة و�لعالج(، ويعطي تو�شيات عالجية )�نظر/ي لتعليمات 3.20 لقانون 

�لعمال �الجتماعيني(.

• �لقان���ون يعطي �الإمكانية ملنع خروج �مل���ر�أة و�الأوالد �ملت�شررين من �لعنف، وياأمر 	
�ل�شخ����ض �لعنيف باخلروج من �لبيت. وح�شب �لتعدي���ل �لذي حدث �شنة 1996، 

فمن �ملمكن �أن ي�شتمر �الإبعاد حتى �شنة كاملة.

• ي�شاع���د قانون منع �لعنف د�خل �لعائلة �لعم���ال �الجتماعيني بالتعامل مع ق�شايا 	
�لعن���ف ب�ش���ورة �أف�شل. وبع���د �إ�شد�ر ه���ذه �لت�شريعات مت فتح م�ش���ار�ت جديدة 
توؤث���ر على �الأمناط �لرتبوي���ة غري �ملقبولة، وعل���ى م�شتوى �مل�شوؤولي���ة لالأ�شخا�ض 
�لذي���ن مي�شون �الإطار �لعائلي �شو�ء من د�خل���ه �أم من خارجه، �أي كل �الأ�شخا�ض 

و�ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة و�ل�شلة )زيادة ن�شبة �لوعي(.

قان���ون �لعقوب���ات )ل�شن���ة 1989( - �الإ�شر�ر باالأطف���ال و�لقا�شري���ن: �أعطى �لقانون   2 .4
تعريفًا جديدً� للخارجني ع���ن �لقانون �لذين ي�شرون باالأطفال و�لق�شر. ويتم تعريف 
�لعقوب���ة على �أ�شا�ض �لتنكيل باالأطفال و�لق�شر، وهذ� يو�شع �إلز�مية و�إجبارية �ملهنيني 
و�جلمه���ور عل���ى �لتبليغ ملاأم���ور �ملحكمة– ل�ش���وؤون �لقا�شري���ن )عالج و�إ�ش���ر�ف( �أو 
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لل�شرطة عن كل حادثة تنكيل بالق�شر.

قان���ون �لقا�شري���ن - ع���الج و�إ�ش���ر�ف )ل�شن���ة 1960(: يعط���ي �لقانون �حل���ق ملاأمور   3 .4
�ملحكم���ة، �لتحقيق و�ملبادرة للتق���دم للمحكمة ل�شوؤون �لقا�شري���ن حلماية �لقا�شرين 
�لذي���ن يعي�شون بخط���ر، و�أخذ خطو�ت �آنية و�شريعة �أو ح�ش���ب �حلاجة، و�إعطاء وجهة 
نظ���ر للمحكمة لت�شتطيع �إعطاء ق���ر�ر يخدم م�شلحة �لقا�شر م���ن �لناحية �جل�شدية 

و�لنف�شية.

قان���ون �لو�شاي���ة )ل�شن���ة 1962(: يحدد ه���ذ� �لقان���ون �مل�شوؤوليات �مللق���اة على عاتق   4 .4
�الأه���ل )�أم و�أب( كاأو�شياء على �أطفاله���م، وكذلك م�شوؤولية �الأو�شياء على �الأ�شخا�ض 
�ملحتاج���ني للو�شاية مثل �ملر�ش���ى �لنف�شيني، و�الأطف���ال �أو ذوي �الحتياجات �خلا�شة 
يف حال���ة �أن �الأو�شي���اء �الأ�شا�شني ال يقوم���و� بو�جباتهم كما يجب. كم���ا يحدد �لقانون 

م�شوؤولية ماأمور �ملحكمة يف هذ� �ل�شدد.

قانون �لدفاع عن �ملحتاجني للحماية )ل�شنة 1966(: هدف هذ� �لقانون هو �لدفاع عن   5 .4
�مل�شنني و�ملحتاجني للحماية. ويعطي �حلق مل�شاعدة م�شن تعر�ض للركل، �لب�شق، �شد 
�ل�شعر، �شربة �شكني، �شرب���ة �شم�ض، ��شتفر�غ، طلقة، حتديد حركته، �إ�شابة بو��شطة 
�أدو�ت ح���ادة، من���ع من �الأكل، م�شايق���ة، �إ�شر�ر باالأمالك، �إ�ش���ر�ر باحليو�نات، منع 

نوم، �إجبار �ل�شحية على �لقيام باأعمال م�شينة.

5. العنف اجلن�شي والنف�شي و�شد الأمالك:
عن���ف جن�شي: �أفعال جن�شية عدو�نية �شد ج�شده و�شد �إر�دة �ل�شحية، �ت�شال جن�شي   1 .5
م���ن �شاأنه �الإ�شر�ر بج�شد �ل�شحية، �ت�شال ج�شدي و�إ�شابة �أي ع�شو من �جل�شم �شد 
�إر�دة �ل�شخ����ض، �أفع���ال جن�شية مر�فق���ة باعتد�ء ج�شدي، �أفع���ال جن�شية مع �شخ�ض 
ثال���ث �ش���د �إر�دة �ل�شخ�ض م���ن خالل ��شتعمال �لق���وة �جل�شدي���ة �أو �لتهديد، وكذلك 
خمالفات جن�شية حتدث دون ��شتخد�م �لقوة مثل ك�شف �لعورة و�أعمال م�شينة وخملة.

عن���ف نف�شي: ��شتخ���د�م و�شائل وطرق بهدف �إحد�ث �ش���رر نف�شي وعاطفي لل�شخ�ض   2 .5
دون �مل�شا�ض �ملبا�شر جل�شده. �حلديث هنا عن هدم نف�شي ممنهج لقيمته �لنف�شية عن 
طريق ��شتخد�م �لقوة بطرق خمتلفة: �بتز�ز و�شحق �لذ�ت، قمع وقهر، تهديد�ت، منع 

�لطعام �أو �لنوم، م�شايقة، �إذالل، منع �لتو��شل مع �ملجتمع وعزل جمتمعي.

عن���ف �شد �الأم���الك: �شرر منهجي، ب�ش���كل عام، باأم���الك �ل�شحي���ة، )دون �مل�شا�ض   3 .4
بج�شده( بهدف �إذالله وقهره، من �جل �الأ�شر�ر باأمالكه و�مل�شا�ض به نف�شيا.
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6. العنف بالعائلة: 
�لعنف بالعائلة هو ��شتخد�م �آخر الأنو�ع �أخرى من �لعنف �ملعّرفة يف �لقانون، د�خل �إطار �لعائلة. 
�ملق�ش���ود بعائلة وح�شب �لتعريف، هي عالق���ة زو�ج و�شلة دم يف �ملا�شي ويف �مل�شتقبل معّرفة يف 

�ملجتمع و�أي�شا لديهم م�شوؤولية على طفل �أو �إن�شان ال حول له وال قوة.

عن���ف بني �الأزو�ج �شو�ء كان �ش���د �لن�شاء �أو �لرجال، عن طريق ��شتخد�م �إحدى �شور   1 .6
�لعن���ف �أو �أك���رث وح�شب ما هو معرف يف �لبن���د 5 �أعاله. هذ� �لعن���ف يوؤثر على مكانة 

�ملجتمع، وقيمه وقناعاته فيما يتعلق بالن�شاء يف �ملجتمع و�الأ�شرة.

�لقا�شرين  2 .6

• ميك���ن �أن يبد�أ �لعنف �شد �الأطف���ال و�لقا�شرين من �الإهمال �ل�شديد حتى �لعنف 	
�جل�ش���دي، و�لتنكيل �جلن�شي و�لنف�شي من خالل �لو�لد/�لو�لدة، �لو�شي، �أو �حد 

�أبناء �لعائلة، �أو �مل�شئولني عن �لطفل �أو �لقا�شر.

• م���ن بني �ل�شور �ملختلفة �لت���ي يظهر بهم �لعنف �شد �الأطفال �أو �لقا�شرين ن�شري 	
�إىل م���ا يلي: �إهمال و�إيذ�ء نف�شي، ع���دم ��شتجابة ملتطلبات �لطفل �ل�شعورية كونه 
حمب وحمب، مقبول وذو قيمة، �لتي من �شاأنها �أن توؤثر على تكوين هوية �لقا�شر 
)تخويف، ��شتخد�م وفر�ض �لرتهيب(، �إيذ�ء جن�شي و��شتخد�م �لقا�شر من �جل 

خدمة فرد من �أفر�د �الأ�شرة جن�شيا.

• �الأطف���ال و�لق�ش���ر، هم �أه���د�ف مل�شادر �لعنف د�خ���ل �الأ�شرة، يتاأث���رون نف�شيا 	
و�شعوري���ا، وم���ن �ملمك���ن �أن يت���اأذو� مبا�ش���رة عل���ى �مل�شت���وى �لروح���ي، وم�شاكل 
باالت�شال مع �ملحي���ط، و�أمر��ض نف�شية توؤثر على حياتهم �الجتماعية و�لزوجية. 
ت�ش���ري �الأبح���اث �أن �لتعر�ض للعنف يف جي���ل مبكر )حتى لعنف غ���ري مبا�شر( له 

تاأثري�ت بعيدة �ملدى تزيد من �خلطر للم�شاركة يف �لعنف خالل فرتة �لن�شوج.

كب���ار �ل�شن: كبري �ل�شن معر����ض للخطر ح�شب حالته وجيل���ه. �إن �أي هجوم �شد كبري   3 .6
�ل�ش���ن على يد �أحد �أفر�د �لعائلة يوؤدي �إىل عالجه، و�لوقوف �إىل جانبه. �ل�شرر �لذي 
يحدث لكبار �ل�شن لي�ض فقط على �مل�شتوى �جل�شدي �أو �لنف�شي فقط بل �أي�شا �الإهمال 

و�ال�شتغالل �ملادي.

ذوي �الحتياج���ات �خلا�شة، �ملر�شى �لنف�شيني وذوي �الإعاق���ات �لعقلية: �إيذ�ء �إن�شان   4 .6
حمدود كما هو مو�شح يف �لبند 5.3، و�لذي يت�شبب به �بن �لعائلة �أو �مل�شئول عنه.

�ملر�هقني: عنف �ملر�هقني �شد �حد �أفر�د �لعائلة   5 .6
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7.  فر�شيات اأ�شا�شية تتعلق بظاهرة العنف يف العائلة:
ع���ام: تع���رف ظاهرة �لعنف د�خل �لعائل���ة باأنها ��شتخد�م للق���وة �جل�شدية، �جلن�شية   1 .7
و�لنف�شي���ة ب�شكل غري منطقي من قبل �حد �أفر�د �لعائلة. هذ� �لنهج �أو �لطريقة تو�شع 
�أن���و�ع خمتلفة ومب�شتويات عديدة وخمتلفة ال�شتخ���د�م �لقوة، كما يوؤدي لعي�ض جتارب 

حياتية ترتكز على �خلوف و�الإرهاب.

�لعنف يف �الأ�شرة كظاهرة تربوية  2 .7

�جت���اه ��شتخد�م �لقوة: �إن �لديناميكية �ملتعارف عليه���ا بالعنف د�خل �الأ�شرة تاأتي يف   3 .7
�إط���ار وج���ود �شخ�ض عنيف و�شحية �أو جمموعة من �ل�شحاي���ا. �أحيانا يتم �الدعاء �أن 
��شتخ���د�م �لعنف هو ذو �جتاهني وتبني عالقة عن���ف تبادلية. يجب �لتحذير من هذ� 
�الدع���اء الأنن���ا �إذ� مل نفح�ض وبدقة �لعنف، ال ن�شتطيع معرفة �إذ� كان �لعنف وجد من 

مبادرة قام بها �ل�شخ�ض �أم �أنها رد فعل.

�لعن���ف ه���و جناية )فعل �إجر�م���ي(: �لعنف د�خ���ل �الأ�شرة يعترب جناي���ة يعاقب عليها   4 .7
�لقان���ون ولها �عتبار�ت ذ�ت توج���ه خطر �أكرث من �لعنف �شد �لغرباء وذلك لالأ�شباب 

�الآتية:

يتم �حلديث عن تو��شل لنهج �لتنكيل و�الإيذ�ءأ. 

جن���د يف �لعنف د�خل �الأ�شرة �أن هن���اك �شحية �أ�شا�شية و�شحايا �آخرين حيث �أن ب. 
معاناتهم ال تقل عن معاناة �ل�شحية �الأ�شا�شية.

�ث���ر �لعن���ف على �ل�شع���ور و�لنف�شي���ة لل�شحية هو �ث���ر “ حل���االت �لرت�وما” وهو ج. 
�أ�شعب من �الأثر �جل�شدي الن �لعائلة �أو �لبيت من �ملفرت�ض �أن يكون �ملكان �الأمن 
و�لد�فئ و�ملحب لالإن�شان ومع �لعنف ي�شبح �ملكان �الأكرث �شرر� و�إيالما و�إيذ�ء.

�لعن���ف لي�ض عر�شي )مر�شي(: �لعنف لي�ض عر�ض ملر����ض �أو مل�شاكل �أخرى. �أن يكون   5 .7
�الإن�ش���ان عني���ف، هو �أن يفكر ب�شورة عنيفة، ومن “�لطبيع���ي” �أن ي�شتخدم �لقوة من 
�ج���ل فر�ض �شيطرته على �لطرف �الأخر “و�ل�شعور ب�شورة عنيفة” لفر�ض �لعو�طف، 
�أو خلل���ق جو من �الإرهاب و�لتخويف، �أو وليت�ش���رف ب�شورة عنيفة- ي�شرخ، ي�شرب، 

ي�شتم، يرمي �إغر��ض و�أ�شياء خمتلفة.

�لعالج يجري �ملعنف على �النتباه و�لتعامل مع كل �مل�شلكيات �ل�شابقة �لذكر ولي�ض فقط 
وقف �لعنف �جل�شدي، بل حل �مل�شكلة نهائيا.

كل �أفر�د �لعائلة �شريكني ويعي�شون يف ظل �الإرهاب:  6 .7

�لعنف د�خل �لعائلة يخلق نوعية ال حتتمل من �حلياة لكل �أبناء �لعائلة ويت�شبب ب�شرر 
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نف�ش���ي، م�شاعر �شعبة خا�شة لدى �ل�شحية �لرئي�شي���ة، و�أي�شا لل�شحايا �الآخرين على 
�مل�شتوى �لقريب و�لبعيد، �لتجربة �لتي يعي�شونها جميعا هي �حلياة و�ل�شعور �أنهم حتت 
�الإره���اب و�خلوف وتوؤثر كثري� على تقدير �لذ�ت، ت�شرفات �شريعة غري عفوية، �شياع 
وقل���ة ��شتقاللية، تاأنيب �لذ�ت، وحدة �شعبة، �شعوبة بالوظائف و�إمتام �ملهام، م�شاكل 

تطور، قلة حيلة، رهبة م�شتمرة وتعب و�إرهاق حاد ورد�ت فعل �شعبة ومتنوعة.

طاب���ع �حلفاظ على �ل�شر: من بال���غ �ل�شعوبة �أن �الأ�شخا�ض �ملتوجهون و�ملعنيني لطلب   7 .7
�مل�شاع���دة، يلومون �أنف�شهم، يخافو� على حياتهم م���ن �ل�شخ�ض �لعنيف �إذ� ما ك�شفو� 
ع���ن و�شعه���م، ال يعرفون �أنف�شه���م ك�شحايا معنف���ة ويفقدو� �إميانه���م باأنف�شهم ومبن 
حوله���م، وي�شككو� يف �أن هناك م���ن ي�شعى �إىل م�شاعدتهم، وهم ميالون الإنكار �مل�شكلة 

بل يعزون �شبب �لعنف الأنف�شهم ويلومون �أنف�شهم.

�لتوج���ه لطلب �مل�شاعدة �لفعلية، ب�شكل عام، يبد�أ بعد عدة �شنو�ت من �لعنف وخا�شة 
بعد حادث موؤمل وعنيف للغاية، ومن هنا ال بد للقيام مبهمات وفعاليات مو�شعة لل�شرح 

ولالإي�شاح للعائلة من �جل �إف�شاء �ل�شر.

8. اأ�شا�شيات التدخل:
م���ن �جل �لتدخل ب�شورة ناجعة، و�حل�شول على �أف�ش���ل �إمكانية من �خلدمات، يجب �أن جنمع 
بني عدة م�شتويات من �لتدخل �ملختلفة: �لقانونية/ �لق�شائية/ �الكرت�ث و�الهتمام/ �حلماية/ 

�لعالج/ �مل�شتوى �الندماجي للفرد و�لعائلة/ �مل�شتوى �لرتبوي/ �ملمانع و�لر�ف�ض للظاهرة.

�لتدخل ح�شب تتابع وتعاقب �خلدمات: تبنى �خلدمات على �أ�شا�ض وجود �شامل وو��شع   1 .8
للكثري من �خلدمات ذ�ت �لعالقة.

جمال �حلماية، مالج���ئ للن�شاء �ملعنفات، هو�شتيل للرجال �لعنيفني، بيوت ��شتيعاب، 
قانون حماية وبر�مج حماية �أخرى.

جمال �لعالج: عالج فردي – جماعي – عائلي، عالج ق�شري �ملدى وعالج بعيد �ملدى، 
عالج فعال ديناميكي وعالج هادف “ ذو غاية حمدودة”.

جمال �لعقاب: جب�ض، حجز ر�دع، خدمة جمهور، �أمر فح�ض ) جتربة(

جم���ال �لوقاية: �ش���رح وتو�شيح �ملو�ق���ف و�الآر�ء، زي���ادة وتو�شيع �ملعرف���ة، تربية حلل 
�ل�شر�ع���ات و�لنز�ع���ات د�خل �لعائل���ة، تربية عل���ى �لتمييز و�لتفري���ق وكلما تو�شعت 
�إمكاني���ات �خلدم���ات ح�شب �ل�شخ����ض �ملخت�ض كلما ز�دت �إمكاني���ة تغطية �خلدمات 

للفرد و�لعائلة.

تدخ���ل بيئي: تعميم حال���ة �لفرد �أو �لعائلة وبعدها تبد�أ عملي���ة �لعالج، �لعالج بحاجة   2 .8
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ملتطلب���ات وط���رق فح�ض مهنية ويج���ب �الأخذ بعني �العتبار كل �لعو�م���ل �لتي �أثرت �أو 
توؤث���ر عل���ى �لو�ش���ع وكل �لعو�مل �لتي باإمكانه���ا �مل�شاعدة من �جل �خل���روج من د�ئرة 
�لعنف ويجب تقييم �حلالة و�لعالج على م�شتوى �لفرد نف�شه و�أي�شا تقييم وعالج على 
م�شت���وى �لبيئة �ملبا�شرة  �الأوالد، �الأهل، مكان �لعمل، �الأ�شدقاء وجمموعات �نتماء�ته 

�لتي توؤثر على حياته ب�شورة غري مبا�شرة.

مث���ل مكانة وموق���ف �الأخ�شائيني �لذين يعاجلونه، توفر و�ق���رت�ب �خلدمات منه على 
كافة �مل�شتويات �لرتبوية و�ل�شيا�شة و�الجتماعية.

ح�شر �مل�شتخرجات: من �جل �لتدخل �لناجح ال بد من معرفة �مل�شتخرجات و�لتن�شيق   3 .8
ب���ني �الأج�شام �ملختلفة �لتي تعال���ج �لظاهرة على �مل�شتوى �ملحل���ي وذلك لتقوية �الأطر 

�لفاعلة و�إقامة وبناء �طر جديدة.

�مل�شارك���ة و�لتعاون بني �ملكاتب و�ملوؤ�ش�ش���ات ذ�ت �لعالقة: �لتدخل �لناجح يوؤ�ش�ض على   4 .8
�مل�شارك���ة �لفعال���ة �ليومية و�مل�شتمرة ب���ني �ملكاتب �ملختلفة �لتي تتعام���ل مع �لظاهرة: 
�ل�شوؤون �الجتماعية، �ل�شرطة، �ملحاكم، �الأطر �لرتبوية، �ل�شحة وغريها. من �ملهم �ن 
تع���رف �لوظائف للموؤ�ش�شات �ملختلفة وذلك م���ن �جل و�شع نظام للم�شاركة، �لتحويل، 

نقل �ملعلومات بني �ملكاتب �ملختلفة.

9. اأمور مفروغ منها من اجل التدخل/ عام
غري �شرعي: �لعنف �أمر غري م�شروع باأي حال من �الأحو�ل، على باأية خمت�ض �أن يظهر   1 .9
وجهة نظره ب�ش���ورة غري قابلة لل�شك، بان �لعنف غري �شرعي �أمام �ل�شخ�ض �لعنيف، 

و�ملعنف ومن هنا يبد�أ �لعالج يف ق�شايا �لعنف.

لي����ض باإمكان �الإن�شان �ملعال���ج �أن يكون و�شطي، فهو يعترب ممث���ل للدولة وللقانون، وال 
يحق له �ن يخالف �لقانون وال �الأخالق.

�آني���ة و�شرعة �لعمل مع �لق�شايا و�مل�شاعدة و�لتدخ���ل �ل�شريع يف حاالت �لعنف وبنف�ض   2 .9
�لوق���ت م�شارك���ة كاف���ة �الأط���ر�ف ذ�ت �لعالق���ة ع���ن طري���ق �ملعاجلني وعل���ى �أ�شا�ض 
�ال�شتجاب���ة �ل�شريعة للحالة �لطارئة وم���د يد �لعون �ملبا�شر و�ل�شريع لل�شحية �ملتوجهة 
لطل���ب �مل�شاعدة، لهذ� يجب تقييم جمي���ع �خلدمات يف حلظة “ �لتوجه” بدون تاأخري 
وب���كل �ملتاح و�مل�شتطاع وبدون �أي���ة تاأخري �و �نتظار وعدم و�ش���ع �ل�شحية بحالة خطر 
م���ن �جل تقييم �لو�شع، ه���ذ� �لو�شع يجرب �لقائمني على تقيي���م �حلالة �أن يتم يف 42 
�شاعة باليوم يف �لق�شم كما �أن كافة �لعاملني يكونو� بات�شال وتو��شل مع كافة �الأق�شام 

�ملناوبة ويجب �لتاأكد �أن �ال�شتجابة هي �شريعة وناجعة مل�شلحة �ل�شحية.
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�لت�شدي���د على م�شوؤولية م�شتخدم �لق���وة/ �لعنيف: �ل�شخ�ض �لوحيد �مل�شئول عن وقف   3 .9
�لعن���ف هو �ل�شخ�ض �لذي ي�شتخدم �لعنف و�لقوة، وال تكون �ل�شحية وال باأية حالة من 
�الأحو�ل هي �مل�شئولة عن �لعنف ويكون و��شح من �لبد�ية للطرفني �أن �ل�شحية م�شئولة 
ع���ن �لدفاع عن نف�شها، وعلى �ل�شحية �لب���دء بالعمل على بناء برنامج دفاعي مالئم، 
وهذ� ينطبق على كل من هو فوق �شن 81 �شنة ولي�ض �الأطفال و�لق�شر )الن على �لدولة 

حمايتهم مبا�شرة و�لتدخل �ملبا�شر و�ل�شريع(

جتني���د �ل�شخ����ض �ملعن���ف )للعالج(: غالبي���ة �الأ�شخا����ض �لعنيفني يرف�ش���ون �لتوجه   4 .9
للع���الج، ينكر �لعنيف �لعنف ويلوم �ل�شحية ويحملها م�شوؤولية �مل�شاكل �الأ�شرية، غالبا 
ما يتوجه �لعنيف للعالج بعد فر�ض عقوبة عليه ب�شكل ر�شمي/ �إ�شالحي �أو ب�شكل غري 
ر�شم���ي )ال ياأخ���ذ حكم مبا�شر( غالب���ا يتم حتويله بعد جل�شة، جتني���د �لعنيف للعالج 
غالب���ا م���ا ي�شاعد يف تاأهيل �الأ�شرة عامة، خا�شة �نه معروف لدينا �ن 07% من �لن�شاء 
يبق���ون م���ع �أزو�جه���ن وال يتعجلن يف طلب �لط���الق، لهذ� يجب �لعم���ل وبكل عزم على 
جتنيد �الأزو�ج للعالج وم�شاعدة �ملر�أة بان حت�شل على �إذن ر�شمي �و فر�ض قوبة عليه 
من �جل عالجه بطرق خمتلفة بو��شطة �الأطفال، باإطار تدخلي يف �ل�شرطة �و بو��شطة 

�ل�شغط عليه من خالل �لعائلة، �شو�ء �ملر�أة نف�شها �أو �ملحكمة.

10. تدابري واأجوبة
�ل�ش���وؤون تعمل على �إيجاد وخلق تد�بري مع �أج�شام خدماتية خمتلفة حتى ت�شتطيع �حل�شول على 

�أجوبة وطرق ت�شاعد على منع �لعنف د�خل �لعائلة و�ليكم �لتد�بري �الآتية:

10. 1 �شمان �لدخل بو��شطة موؤ�ش�شة �لتاأمني �لوطني، وح�شب �لتعديل ل�شنة 2891 و�ملن�شورة 
يف �لتعليمات 7.3 يف قانون �لعمال �الجتماعيني.

2.01 خط م�شاعد للن�شاء مبجال �الإ�شكان  من خالل وز�رة  �الإ�شكان “ �أ�ش�ض وطرق لعالج 
�لن�شاء �مل�شروبات”  )ملحق �أ(. 

3.01 خ���ط للط���و�رئ مبجال �الإ�شكان للرجال �ملبعدين من �لبي���ت، وز�رة �الإ�شكان “ �أ�ش�ض 
وطرق �لعالج بالرجال �ملبعدين عن �لبيت” )ملحق ب(.

4.01 مكافاأة مالية لالأطفال بعد حادثة عنف عائلي ل�شنة 5991 على �أثرها �أ�شبح �لطفل/ 
�الأطفال �أيتام. )ملحق ج(.

11. ا�شتكمالت:
ع���الج �لعنف د�خ���ل �لعائلة بحاج���ة حلماية ودعم من �لعم���ال �الجتماعيني، وعلي���ه يجب بناء 

بر�مج �إر�شادية و��شت�شارية للعمال �الجتماعيني :-
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تق���وم �لوز�رة بذلك وح�شب �حلاج���ة للمو��شيع وبح�شب �إدر�ج بر�م���ج تاأهيل مهني يف مو��شيع 
منع �لعنف د�خل �الأ�شرة.

�ال�شتكماالت معدة ل��:

11. 1 �لعمال �الجتماعيني وماأمور �ملحكمة يف ق�شم �خلدمات �الجتماعية.

11. 2  مركزي���ن ومرك���ز�ت �لعم���ل يف ع���الج �شحاي���ا عن���ف �لعائلة ) مبا فيه���م �خلطوط 
�مل�شتقبلة للحاالت(.

12. 3 �ملوظفني �لذي يعملون يف موؤ�ش�شات لعالج �شحايا �لعنف �لعائلي و�الأق�شام �لتي تعمل 
مع تقدمي �خلدمات �ملجتمعية.

11. 4  موظف���ات مالج���ئ �لن�شاء �مل�شروبات وموظف���ات بيوت �للج���وء و�ال�شتيعاب للن�شاء 
�مل�شروبات.

11. 5  �لعمال �الجتماعيني �لذين يعملون يف موؤ�ش�شات خمتلفة ويتعاملون مع جمتمع �ملعنفني 
د�خل �لعائلة: جمال �ل�شحة، �لق�شاء، �ل�شرطة، �لرتبية وم�شلحة �ل�شجون وغريهم.

12. بحوث وتقييم
وز�رة �ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة تب���ادر وتق���وم وت�شجع تنفيذ بح���وث يف جمال �لعنف د�خ���ل �لعائلة 
عل���ى �مل�شتوى �ملحلي و�لقطري و�لعاملي، وهناك عدة بح���وث نفذت مببادرة �ل�شوؤون �الجتماعية 
مث���ل: ظو�ه���ر وم�شببات �لعنف ب���ني �الأزو�ج، تقييم درجة �لر�شي عن �لع���الج �ملقرتح، معاجلة 
�أدو�ت �لتقيي���م يف �حلاالت �خلطرة، �ملوؤ�ش�شات �لتي تقوم بعالج �لرجال �لعنيفني وتتم �لبحوث 
ع���ن طريق معهد “من���ور�” يف جامعة حيف���ا وجميع هذه �لبح���وث تتم مبو�فق���ة وز�رة �ل�شوؤون 

�الجتماعية.

13. طرق التدخل:
13. 1 تقيي���م �خلطر: ط���رق و�أ�شاليب �لتقييم تبنى باالأ�شا�ض عل���ى حماية �ل�شخ�ض �ملعنف 
�ملت�ش���رر، ويك���ون يف �شل���م �أولوي���ات �ل�شخ�ض �ملتدخ���ل، وعليه يجب �أن يق���وم بكل ما 
يل���زم لتقييم �خلطر بني �الأزو�ج )مرفق د(، يبنى تقيي���م �خلطر على �أ�شا�ض �شخ�ض 
م�شك���وك �و حم�شوب �نه خطر )ولي�ض ل���كل �إن�شان( و�الأد�ة �لتقييمية تكون مبنية على 

�أ�شا�ض دعم �أدو�ت معَرفة ولي�ض بناء على تقييمه �ل�شخ�شي.

13. 2 حماية �ل�شحايا: �لهدف �الأ�شا�شي هو حماية �ل�شحية حيث �أن �ملو�شوع يتعلق بق�شية 
حياة �أو موت ومن �جل حماية �ل�شحايا يجب �لعمل على تقييم �خلطورة و�لعمل ح�شب 

نتائج �لتقييم.
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يف حاالت �خلطر يجب �إبعاد �ملعنف عن �ل�شحية عن طريق �حل�شول على �أمر حماية 
ويف حال���ة �خلط���ر �ل�شديد بو��شطة ملجاأ للن�شاء �مل�شروب���ات �أو بيت �نتقايل �أو �إخفاء 
ب�ش���كل �آخر، ويج���ب بناء برنامج خا�ض ل���كل �شحية يف بد�ية �لتدخ���ل، وفقط بعد �أن 

نتاأكد �أن �ل�شحية حممية، باالإمكان �النتقال لطرق �أخرى من �لعالج.

13. 3 ع���الج وتاأهي���ل �ل�شحايا، �ملعن���ف و�لعائلة: يجب ك�ش���ر د�ئرة �لعن���ف، و�لتوقف عن 
��شتخ���د�م �لعنف د�خل �لعائلة و�لتوقف عن بل���غ �لعنف، يجب تاأهيل حياة �لعائلة ويف 
بع�ض �حلاالت تفريق �لعائلة وبناء حياة جديدة بدون عنف، بجيب تعليم �أبناء �لعائلة 
ط���رق بديلة ع���ن ��شتخد�م �لعنف وح���ل �ل�شر�عات دون ��شتخ���د�م �لعنف وت�شريف 

�لغ�شب بطرق �أخرى. 

ت�ش���ري �الأبحاث عن جناح 80% من �حل���االت �ملعاجلة للخروج من �لعنف حيث �نه من 
�ل�شع���ب جد� ك�شر دو�ئ���ر �لعنف بدون م�شاعدة )ر�شمية �و غ���ري ر�شمية( ومن �لهام 
جد� �ن نعرف �نه لي�ض يف جميع �حلاالت باالإمكان �مل�شاعدة، وح�شب �لتوجهات �ملهنية 
فان 20% من �حلاالت �لعنيفة للرجال ال ميكن م�شاعدتها ويجب �إبعادها عن �ل�شحايا.

�لتوج���ه �لي���وم �أكرث نحو بر�مج وقائية متنع �لعنف د�خ���ل �لعائلة وهذه �الأطر �لوقائية 
غالبا ما تعالج �لن�شاء و�لرجال و�الأطفال، �أي �لعائلة ب�شكل عام، وكذلك يرتكز عملها 

بالتوجه �الإر�شادي وحول بر�مج بناء بر�مج �إر�شادية تخ�ض �لزو�ج و�الأ�شرة.

13. 4 �لعقوبة و�لردع للمعتدين: �لعالج لي�ض بديل عن �لعقاب، �أن �خلطورة تكمن يف �عتقاد 
�ملعتدي���ن و�ملعنيف���ني �أن �لعنف د�خل �لعائلي ه���و �شاأن د�خلي ولي����ض جمتمعي، يجب 
�أن يك���ون �لعق���اب مو�زي للعالج، و�ن تك���ون طريقة �لعقاب تتما�ش���ى مع طرق �لعالج 

و�خلروج من �لعنف.

13. 5 ط���رق لرتبي���ة كل �ملجتمع: كلما ��شتثمرت مو�رد وطرق �أك���رث يف �لرتبية الإيجاد حلول 
مل�شكة �ل�شر�عات و�خلالف���ات بني �الأطر�ف – حلياة �لعائلة، لالحرت�م بني �الأزو�ج، 
تتقل����ض ظاهرة �لعن���ف، منع �لعنف يجب �أن يتم يف �طر تربوي���ة، يف مر�حل �بتد�ئية 
ومتقدم���ة، طريقة �الإعالم و�ل�شرح، طرق �لردع، طريقة �لرتبية و�إعطاء �الأزو�ج طرق 
ح���ول �لو �لدية �جلي���دة وطريق �لرتبية للكبار، طرق �لتغلب على �حلد ومنع �لظاهرة، 
�لظو�هر و�لنتائج، طريقة �لتقوية و�لتمكني للمجتمع �ل�شعيف )�لن�شاء، �مل�شنني، ذوي 

�الحتياجات �خلا�شة( طريقة تغيري �ملو�قف لدى �لعاملني يف �ملجال.

14. طرق التدخل ال�شريع
14. 1 فح����ض وتقيي���م �خلطر: حلظة توجه �ل�شحية للعام���ل �الجتماعي يف ق�شم �خلدمات 
�الجتماعي���ة �و مبرك���ز منع �لعنف و�لعالج د�خ���ل �الأ�شرى، �ش���و�ء بو��شطة �لهاتف �و 
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باحل�ش���ور �ملبا�شر، يبد�أ منذ �للحظة �الأوىل �لفح�ض و�لتقييم للخطر ح�شب �لنموذج 
�ملعمول به لتقييم �خلطر بني �الأزو�ج.

ه���دف �للق���اء �الأول هو جتنيد �ل�شحية و�ملعتدي للع���الج، يجب فح�ض �لو�شع �حلايل 
لل�شحي���ة )على �مل�شتوى �لنف�شي و�جل�ش���دي(، يجب فح�ض وتقيم قدرة �ل�شحية على 
�لتعامل �لد�عم، �إر�دة �ل�شحية، �الأ�شباب �ملبا�شرة و�العتد�ء عليها على �أفر�د �أ�شرتها 

ب�شورة غري مبا�شرة.

14. 2 �لتو�شي���ح لل�شحية:- ح�شب تعليمات قانون منع �لعنف د�خل �لعائلة )معروف للعامل 
�الجتماع���ي( 2002 عل���ى �لعامل �الجتماع���ي �لذي ��شتقبل �ل�شحي���ة يف �للقاء �الأول، 
بع���د �لتقييم �لويل �أن يو�شح لل�شحية عن كل �لعو�مل و�خلدمات �مل�شاعدة و�لعالجية 
�ملوج���ودة و�ملعروفة للجمه���ور، كذلك �إمكانية تقدمي �شك���وى لل�شرطة )ح�شب �حلاجة 
و�لو�ش���ع( كذلك مي���رر �لعام���ل �الجتماعي كر��ش���ة ل�شحية �لعنف ت�شم���ل �خلدمات 
�ملقدم���ة يف جم���ال �لعنف د�خل �لعائل���ة )كر��شة �أنتجت ون�ش���رت يف وز�رة �ل�شوؤون(. 
�لعامل �الجتماعي يعبئ منوذج لل�شحية ويعلمها عن �إمكانيات �مل�شاعدة )ملحق ه�(.

14. 3 بناء خطة حماية

ح�ش���ب �لفح����ض و�لتقييم حلال���ة �ل�شحية )ح�ش���ب �لبند 15.1( تبن���ى خطة حماية 
بامل�شاركة مع �ل�شحية وتت�شمن: �لتوجه مللجاأ للن�شاء �مل�شروبات �أو لبيت �نتقايل وهذ� 
يتم ح�شب درجة �خلطورة وبالتو�فق مع و�شعها �شمن �إطار �أو �إيجاد �إطار حماية �آخر 
م���ن خ���الل �لعائلة �أو �ملجتمع �لذي تنتمي له �مل���ر�أة، �إذ� كانت �ملر�أة غري حمتاجة، يف 
ه���ذ� �لوق���ت �أو �إذ� مل تو�ف���ق، باالإمكان �إيجاد برنامج حماية �آخ���ر )ح�شب �حلاجة(، 

برنامج يت�شمن تو�شية �أو �أكرث ح�شب �الأتي:

• �البتعاد عن �ملكان مع �إغر��ض و�أ�شياء �شخ�شية، مع عناوين و�أرقام هو�تف مهمة	

• طلب �شريع لل�شرطة �أو الأ�شخا�ض �آخرين من �جل �لتدخل لوقف �لعنف	

• �مل�شاع���دة قبل جت���دد �لعنف جتاهه���ا وعندما ت�شع���ر باخلطر وذل���ك من خالل 	
تخطيط م�شبق وحت�شري �أ�شياء و�إغر��ض قبل �الأو�ن.

• عدم �إبقاء �لعنف وكاأنه �شر. �حكي ل�شديق/ة و�شف �أمام/ها، حول �حلدث، من 	
�ملهم �أن يكون لديك �ت�شال مع جار/ �شديق: و�ن يكونو� على علم ودر�ية للو�شع 

ويكون/و� جاهزين للم�شاعدة عند �حلاجة.

• بعد تركها يجب �أن تذهب ملكان �آمن ، ويتم م�شاعدتها من قبل �لعائلة و�الأ�شدقاء، 	
و�لتاأكيد �أمامها �نه باالإمكان �ن تت�شل مع خط �لطو�رئ حيث �نه يعمل على مد�ر 
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24 �شاعة باليوم و�شوف ي�شاعدوها باإيجاد مكان �من و�أي�شا هناك خط �لطو�رئ 
�الإقليم���ي للعنف د�خل �الأ�ش���رة و�الأوالد يف �شائقة )خطر(، هذ� �خلط مفعل من 

خالل وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية ويحمل �لرقم 1-800-220-000 

• �الت�ش���ال مع �إحدى مر�كز �خلدمات �جلماهريي���ة – �لعاملني يف جمال �الإر�شاد 	
يف �ملو�ش���وع م���ن �جل �لتف�شيل ال بد م���ن �الإطالع على كر��ش���ة �ملعلومات �ملفعلة 
من خالل وز�رة �ل�ش���وؤون �الجتماعية و�ملوجودة يف كل مر�فق �خلدمة يف �ل�شوؤون 
�الجتماعي���ة حي���ث باالإمكان �حل�شول عل���ى حماية، مر�فقة، ع���الج، �إر�شاد عام 

و�إر�شاد قانوين.

14. 4 يف جماالت �لعنف �ملركبة:

مدي���ر �لق�ش���م يطل���ب �جتماع للطو�ق���م �ملختلفة ممث���ل عن كل و�حدة م���ن �خلدمات 
�جلماهريي���ة: �ل�شرط���ة �ل�شح���ة، �ل�شح���ة �لنف�شي���ة، �لرتبي���ة، �لد�خلي���ة، �الإ�شكان 
وممثل���ني �آخري���ن ملوؤ�ش�شات ح�ش���ب �حلاجة، هذ� م���ن �جل �لتاأكد م���ن �إمكانية عالج 

خا�ض للق�شايا �ملركبة.

ع���ادة تبد�أ �جلل�ش���ة �مل�شرتكة ل���كل �الأق�شام بعد �حلادث���ة و�لتبليغ، وع���ادة يتم نقا�ض 
للحاالت �الآتية:

• ح���و�دث يكون �لزوج حمكوم عليه ب�شبب ��شتخد�م �لعنف، و�قرت�ب موعد �إطالق 	
�شر�ح���ه من �ل�شجن وما ز�لت تقييم حالة �لزوج���ة �أنها �شتعر�ض للخطر يف حال 

مغادرته �ل�شجن.

• يف حال �شعر �لعامل �الجتماعي �لذي يعالج ق�شية ما �ن �ملر�أة �مل�شروبة و�ملعنفة 	
ترف�ض برنامج �حلماية وال تتعامل مع �لعمال �الجتماعيني.

• يف ح���االت تكون م�ش���ادر �مل�شاعدة و�لع���الج خمتلفة والإفر�د م���ن �لعائلة ويجب 	
مالئمة �لعالج و�خلدمات 

14. 4. 1 هدف �لنقا�ض د�خل �إطار متخ�ش�ض �كرب ي�شمح باأن:-

• جمع معلومات من خمتلف �ملوؤ�ش�شات �ملعاجلة للحادث.	

• �شحذ �أدمغة خمتلفة “تفاكر” يف �حلاالت �ل�شعبة.	

• تو�شيع �إمكانيات �لتدخل �لعالجي.	

• �لتو�شل لطريقة فعالة وبرنامج عالجي مالئم للحادث.	

14. 5 يف حال���ة �لقتل عل���ى خلفية عنف د�خل �لعائلة: �عتد�ء خط���ر، حماولة قتل �أو حادث 
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خط���ري و�شاذ يجب �لتبليغ عنه ملكتب وز�رة �ل�شوؤون �لقطري من �جل �لعمل عليه ومن 
�ج���ل فح�ض �حل���ادث بدقة، وح�ش���ب ما جاء يف ق���ر�ر �حلكوم���ة �الآن �الإعالم ما بني 
مكات���ب �ل�شوؤون له �أهمية من �جل فتح نقا�شات ومب�شاركة ممثلني عن وز�ر�ت خمتلفة 

وممثلني عن �ل�شلطات �ملحلية.

15. طرق العالج والوقاية:
15. 1 جلان تعمل يف �إطار �لعنف د�خل �لعائلة

15. 1. 1 جلنة وز�رية تت�شكل من عدة وز�ر�ت لعالج �لعنف د�خل �لعائلة

�للجن���ة تعمل على �إيجاد طرق فعالة بني �لوز�ر�ت حيث يرتكز دورها بالتو�شط الإيجاد 
ط���رق ب���ني �لتنظيمات و�الأطر �ملختلف���ة �لعاملة باملجال وت�شادق عل���ى بر�مج تدخليه 
)عالجية( خمتلفة، وتدير �للجنة نقا�شاتها بو��شطة جلان فرعية وتعقد بكل �لن�شاب 
وبكامل �أع�شائها من �جل �مل�شادقة على �فتتاح خدمات �أخرى وتبادل خرب�ت وتعاون 

وترتيبات بني �لوز�ر�ت �لتي تقدم خدمات خمتلفة. 

تعقد �للجنة وير�أ�شها مدير عام وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية �إ�شافة لوز�ر�ت �أخرى.

وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية، م�شلحة �ل�شجون، �ل�شرطة، مكتب رئي�ض �حلكومة، �لهيئة 
م���ن �جل تطوي���ر دور �ملر�أة، وز�رة �لرتبية، وز�رة �لتعلي���م و�لريا�شة، موؤ�ش�شة �لتاأمني 
�لوطن���ي، وز�رة �ل�شحة، وز�رة �لهجرة و�ال�شتيع���اب، وز�رة �لق�شاء، وز�رة �الإ�شكان، 

وممثلني عن موؤ�ش�شات تعمل يف �ملجال.

15. 1. 2  جلن���ة قطري���ة لتقييم �إمكانية �خلطر ب���ني وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية ووز�رة 
�ل�شحة ) �ل�شحة �لنف�شية(

تتكون �للجنة من �الأع�شاء:

• مفت�ض �خلدمة للفرد و�لعائلة �لقطري	

• �ملعالج �لنف�شي من خالل وز�رة �ل�شحة.	

• �للجن���ة تق���رر يف حال �لع���الج �لنف�شي ب���ان تطلب تقري���ر �أكرث مهن���ي ) مف�شل 	
وعمي���ق( خا�شة �إذ� كانت �الأد�ة �مل�شتخدم���ة للتقييم غري كافية للقر�ر بالتدخل، 
ويف ح���ال توجب �لعالج ب�شورة �أخرى فال بد م���ن �لتطرق لطرق �إر�شادية �أخرى 

تالئم �حلالة ) �نظر تعليم 3.39 يف �لنظام �لد�خلي للعمال �الجتماعيني(

15. 1. 3 جلنة قطرية للعنف د�خل �لعائلة ولالعتد�ء�ت �جلن�شية ) �غت�شاب و�شفاح( 
تكون بني وز�رة �ل�شوؤون وخدمة م�شلحة �ل�شجون، هذه �للجنة تعمل على �لفرتة �لزمنية 



91

لل�شجني وتهتم باالفر�جات �ملبكرة وزيارة �الأوالد وعالج �لعائلة و�ل�شجني نف�شه ح�شب 
قانون �الإفر�ج و�شمن �شروط �شنة )2002( �نظر �لتعليم رقم )3.37(

15. 2 هو�شتيل للرجال �لعنيفني

يهتم �طار �لهو�شتيل با�شتقبال رجال عنيفني لفرتة عالجية حمدودة وح�شب قر�ر من 
�ملحكم���ة �و عن طري���ق �لعامل �الجتماعي بق�شم �خلدم���ات �الجتماعية ) �نظر تعليم 

3.40 بالنظام �لد�خلي للعمال �الجتماعيني(

15. 3 �لعالج من خالل �لعمل يف �خلدمة �ملدنية

يت�شب���ب �لعنف د�خل �لعائلة مبت�شرري���ن مبا�شرين ومت�شررين غري مبا�شرين، وعادة 
يتما�شى �لعالج مع و�شع �الن�شان �ملت�شرر من خالل �لدعم و�مل�شاندة وهذ� �لعالد يتم 
ع���ن طريق �لعامل �الجتماعي وكذلك هناك عالج ي�شمل �ملعتدي نف�شه من خالل �د�ء 

خدمة مدنية يف �حدى �ملوؤ�ش�شات �خلدماتية يف �ملجتمع.

15. 3. 1 مركز �ت�شال للو�لدين- �الوالد

ع���ادة ما يعالج ه���ذ� �ملركز حاالت �لعنف د�خ���ل �لعائلة خا�شة يف ح���االت �النف�شال 
و�لطالق ) �نظر �لنظام �لد�خلي للعمال �الجتماعيني(

15. 3. 2 برنامج “ �ىل �المام”

ع���ادة م���ا يعالج ه���ذ� �لربنام���ج �ملت�شررين من �لعن���ف د�خل �لعائلة م���ن خالل دعم 
جماه���ريي وخا�شة �الطفال يف �شائقة ) �نظر �لبند 7.9 من �لنظام �لد�خلي للعمال 

�الجتماعيني(

15. 3. 3 �ملركز �لوقائي ملنع �لعنف د�خل �لعائلة ) مركز �ال�شرة(

ه���ذ� �ملركز يعالج كافة �ال�شر�ر �ملختلفة ومب�شتويات خمتلفة وعادة يعطي هذ� �ملركز 
جمموع���ة من �خلدمات �ملتو��شلة من حيث بن���اء برنامج حماية حتى �لعالجي �لعميق 

وح�شب �الحتياجات �ملختلفة وح�شب �لفئات �لتالية:

• ن�شاء معنفات	

• �لزوج ) �ملعتدي( �لذي يتعامل بعنف	

• �أوالد و�شباب م�شاهدين للعنف	

• مر�هقني ي�شتخدمون �لعنف �شد �لو�لدين/ �الإخوة �أو �أطر�ف �أخرى	

• �مل�شنني �لذين يعانون من �لعنف عن طريق �لعائلة �و على �أيدي معاجليهم.	
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اأهداف املركز:
تقييم �خلطر وبناء خطة حماية للمعنفني ) من يقع عليهم فعل �لتعنيف(. 1

عالج مبا�شر، طرق حماية خمتلفة، وح�شب �ملجتمع وح�شب �حلاجة. 2

�إر�شاد و��شت�شارة للعمال �الجتماعيني وللمهنيني يف �ملجتمع وبناء بر�مج. 3

�ملب���ادرة و�لت�شجيع على بناء بر�مج حملي���ة، مناطقية وقطرية من خالل دعم كل قطاعات . 4
وز�رة �ل�شوؤون و�ملجتمع �ملحلي

تعلم وجمع معلومات حول م�شكلة �لعنف . 5

�إر�شاد قانوين. 6

طرق التوجيه
يتم توجيه �الفر�د و�لعائالت للمركز من خالل �لعمال �الجتماعيني يف �ل�شوؤون �الجتماعية، . 1

ماأمور �ملحكمة يف �حلاالت �لتالية:

• عندما يقرر �لعامل �الجتماعي �ن �لعالج ال بد �ن يكون معمق	

• يف حاالت �لعنف �جل�شدي و�جلن�شي و�لعاطفي �ل�شعب	

• عندما يعطى �مر حمكمة ) للعالج(	

طريق���ة �لعالج تكون ع���ن طريق �لتاأكيد على �لتع���اون بني �ملتوجه و�ملرك���ز وبالتعاون �لق�شائي 
و�لقانوين 

�لتوجه عن طريق �ل�شرطة و�لعياد�ت �ل�شحية وبامكانهم �لتوجه �ي�شا مبا�شرة.. 2

عل���ى كل متوج���ه للم�شاع���دة يف �ملركز تعبئة طل���ب وت�شريح م�شفوع بالق�ش���م على قبولهم . 3
للعالج وعلى �ن يتم �حلفاظ على �ل�شرية

طرق تفعيل �ملركز:

يفعل �ملركز عن طريق �ل�شلطات �ملحلية ) بلدية(. 1

يوجد بكل مركز جلنة فح�ض تعقد على �القل مرتني بال�شنة ت�شادق على �لرب�مج ومتابعة . 2
�لق�شايا وتنفيذها وتدير ق�شم �خلدمة �الجتماعية وعادة ما يدعو مدير �ملركز النعقادها.

�للجنة مركبة من:

• مدير ق�شم �خلدمات �الجتماعية لل�شطلة �ملحلية �لتي تدير �ملركز	

• مديرين �ق�شام �ملناطق	
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• مفت�ض �خلدمات �الجتماعية لالفر�د و�لعائلة باالقليم	

• مفت�ض �خلدمة لالوالد و�ل�شباب باالقليم 	

• مفت�ض خدمة �مل�شنني	

• ممثل عن �ملنظمات �لتي تتعاون مع �ملركز	

• مفت����ض على م�شتوى �لدولة خمت�ض بعالج �لعنف ) ح�شب �حلاجة( ويتم دعوة ممثلني عن 	
�ل�شرطة و�خلدمة �لنف�شية و�ل�شحية، �لرتبية، �ال�شكان و�خرون.

�خلدمات �لتي تقدمها هذه �ملر�كز:

• عالج فردي للرجال �ملعنفني، دعمه وم�شاندته من �جل �خذ م�شوؤولية على �فعاله.	

• ع���الج جماع���ي للن�ش���اء، لتقويته���ن ودعمهن و�الهتم���ام مب�شاعره���ن يف مو��شي���ع قبل )  	
�لفقد�ن، �ل�شعور بالذنب، قلة �حليلة...( وعادة تكون �جلل�شات مرة كل ��شبوع ويكون عدد 

�للقاء�ت بني 16-30 لقاء وح�شب �حلاجة.

• ع���الج جماعي للرجال حول �لتحكم بالغ�ش���ب، �خذ �مل�شوؤولية على �فعالهم �لعنيفة، متييز 	
مو�ط���ن �لعنف، �لتمكن من �ل�شيط���رة على �لذ�ت، حل �مل�ش���كالت و�خلالفات دون �جبار 

�لخ.... من �ملو��شيع

• ع���الج متمم مثل �لطرق �لدفاعي���ة �لذ�تية ، عن طريق �مل�ش���رح �لعالجي، متكني من تعلم 	
مهنة �و �شنعة، ويتم �لتو��شل عن طريق م�شكلة يف �ملجتمع.

• عالج زوجي �ر�شاد للحياة �لزوجية و�ل�شر�كة	

برنامج عمل م�شرتك بني العمال الجتماعيني يف م�شلحة ال�شجون وال�شرطة 
برنامج م�شرتك بني �ل�شرطة ) وز�رة �لد�خلية( وظيفتها �لتدخل يف �ل�شاعات �حلرجة للم�شتكية 

و�ملعتدي وعلى خلفية تقدمي �ل�شكوى 

هدف تدخلي: تقييم �وىل وتقييم �خلطر وجتنيد �ملعنفة و�ملعتدي لتلقي عالج باطار �ملركز . 1
ملنع �لعنف د�خل �لعائلة. هذ� �لربنامج مفعل يف 12 مركز �شرطة ومركز ��شرة.

��ش����ض �لتفعي���ل: �لعام���ل �الجتماعي �لتابع لل�شرط���ة يتو�جد يف مركز �ل�شرط���ة ويلتقي مع . 2
�الطر�ف �ملعنفة و�ملعتدي ويجند �لعائالت للدخول يف �لربنامج �لعالدي ويف فرتة تو�جده 
يف �ملرك���ز ) �ل�شرطة( يجمع �ملعلومات من �لطرف���ني وبعد عدة لقاء�ت يدعوهم “ للحظة 
�حلقيق���ة” وح�شب وقت تو�جده الن ال جمال للحديث مع �لعامل �الجتماعي يف وقت تقدمي 
�لدع���وة يف �ل�شرطة، وبعد مو�فق���ة �لطرفني على �لعالج ير�شل �ملحقق يف �ل�شرطة �لتقرير 
للمركز �ملعالج، ويكون موقع من �ل�شحية و�ملعتدي، ويتم �الت�شال مع  �لطرفني خالل 24-
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48 �شاعةى من حلظة ��شتالم �لطلب يف �ملركز �ملعالج.

يقوم �لعام���ل �الجتماعي �ملنتدب من �ل�شرطة بكتابة تقرير �إ�شايف يقيم من خالله �لو�شع . 3
و�لتحويالت و�لتدخالت ذ�ت �لعالقة، ويبادر باإ�شر�ك �ملحققني يف �ل�شرطة وي�شرك مدير 
�ل�شرط���ة ومدي���ر عام �لتحقيقات يف حمط���ة �ل�شرطة، و�الأطر�ف �ملعني���ة يف مركز �لعائلة 
وكذل���ك مدير ق�شم �خلدمات �الجتماعية و�ملفت�ض �لعام و�آخرون وهذ� بالطبع يكون ح�شب 
�حلال���ة و�لو�شع �لقائم وعادة م���ا تبنى هذه �للجان من �جل �لتو�ش���ل الإيجاد حلول وطرق 

لعالج �مل�شكلة.
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برامج عالجية/ مرفقات/ مالحق/ مناذج ) من�شو�س 
عليها بالقانون(

ملحق 1 ) 3.28(
دولة �إ�شر�ئيل

وز�رة �لبناء و�الإ�شكان

1. عام
1. 1 هدف �لنظام هو حتديد وتف�شيل �لقو�عد و�شكل �لعالج يف حالة �لن�شاء �مل�شروبات.

1. 2 �خلدمة تغطي لفرتة حمدودة حتى يكون باالمكان �لو�شول حلياة م�شتقلة.

1. 3 �مل�شوؤولية يف تنفيذ هذه �مل�شوؤولية هي �شعبة �الإ�شكان

2. تعريف
ن�شاء م�شروبات

ن�شاء وحيد�ت �و مع �والد يعانون من �لعنف ومن �جل حمايتهن ) هن بحاجة حلماية(

3. م�شتندات/ وثائق لتعريف “ امراأة م�شروبة”
3. 1 �م���ر�أة كان���ت تعي�ض يف ملج���اأ للن�شاء �مل�شروبات، يجب �ن تعطي مدي���رة �مللجاأ للن�شاء 
�مل�شروب���ات وثيق���ة ر�شمية بان �ملر�أة نزيل���ة �مللجاأ وتزودها بتقري���ر �جتماعي مف�شل 

يوؤكد وجودها يف �مللجاأ.

3. 2 ن�ش���اء معروفات �نهن م�شروبات يف �ملجتمع، مدير/ة �ل�شوؤون �الجتماعية �و �لعامل/ة 
�الجتماع���ي/ة �مل�ش���وؤول/ة ع���ن عالج من���ع �لعنف د�خ���ل �الأ�شرة تعطي �مل���ر�أة تقرير 

�جتماعي ) مرفق �أ(

3. 3 ن�شاء م�شروبات وبحوزتهن �أمر حماية �و �أمر �إبعاد للزوج من �لبيت �أو �أنهن ال ي�شتطعن 
باملطلق �لعي�ض مع �ملعنف الن حياتهن تتعر�ض للخطر.

�ملر�أة هي من تختار كيف �شتتقدم بطلب م�شاعدة لل�شكن

• من خالل بنك �الإقر��ض و�لتنمية	

• من خالل وز�رة �لبناء و�الإ�شكان	
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• موؤ�ش�شة حكومية �و بلدية	

عل���ى �مل���ر�أة �ن تعبىء طلبًا ر�شميًا ويتاأكدو� من هويتها و�أور�قه���ا �لر�شمية و�لثبوتية. يتم �إدخال 
�ملعلوم���ات يف جهاز �لكمبيوتر ويتم ��شتيعاب �ملعلومات وتعميمها خالل نف�ض �لليلة �لتي تقدمت 

بها بالطلب.

وحدة �ال�شتيعاب يف وز�رة �الإ�شكان تفح�ض �ملعطيات و�مل�شتند�ت و�لوثائق و�إذ� كانت �ملعلومات 
�شحيح���ة توقع على قبولها �لطل���ب وتعطي �أمر �ال�شتحقاق وميرر �لطلب ي���وم و�حد بعد توقيعه 
لل���و�ء �أو �ملوؤ�ش�ش���ة �حلكومية و�لبلدية، بدوره���ا تر�شل �ملوؤ�ش�شة �للو�ئي���ة �مل�شتند �لر�شمي للبنك 

بناء على طلب �مل�شتحقة.

مالحظ���ة: م���ن غري �ملمكن �لتحقيق مع مقدمة �لطلب باأمور غ���ري �ملذكورة وكذلك ال يحق طلب 
�أور�ق ثبوتية �أو م�شتند�ت �أخرى.

�مل�شاعدة: هي عبارة عن �مل�شاركة يف دفع �أجرة �لبيت بكل مناطق �لبالد.

�مل�شاعدة تعطى ح�شب معطيني �أ�شا�شيني:-

ن�ش���اء م���ع �أطفال ون�ش���اء دون �أطفال كم���ا ذكر ويتم تعديله م���ن فرتة الأخرى ع���ن طريق �شعبة 
�الإ�شكان.

�ملدير �لعام لوز�رة �الإ�شكان

هناك حالتني باالمكان مطالبة وز�رة �الإ�شكان �حل�شول على ت�شديد مبلغ �الإيجار

�أمر حمكمة باحلماية – للمر�أة. 1

�أمر حمكمة باالإبعاد – للرجل. 2

يت���م ذل���ك من خالل تق���دمي �الأمر وتقرير ح���ول �لعائلة، عم���ل �لزوج ) �ملعت���دي( �شورة عاملة 
مل�شاكل �لعنف د�خل �لعائلة، �حل�شول على بيت لفرتة زمنية موؤقتة من �جل �لعودة ملكان �ل�شكن 

�الأ�شلي.

�لرج���ل �ل���ذي ي�شتح���ق �حل�شول على �شك���ن يح�شل على دخلة م���ن خالل موؤ�ش�ش���ات �لدولة �و 
م���ن خ���الل عمله بحيث ال يتجاوز 150% م���ن �حلد �الأدنى لالأجور �ملتع���ارف عليها ح�شب مركز 
�الإح�شاء وبهذ� باالإمكان �حل�شول على �مل�شاعدة من خالل �أمر “ �حلماية” �أو �أمر “�الإبعاد”

حم���دد�ت: ال ميك���ن �إعط���اء م�شاعدة من وز�رة �الإ�ش���كان يف حال �أن �لزوج���ة حت�شل على بدل 
�إيجار كامر�أة م�شروبة.

ال يتجاوز �ملبلغ �ملدفوع 95% من �الإيجار وي�شدد مبا�شرة ل�شاحب �مللك �و �ل�شركة �ملالكة للبيت 
كل ثالثة ��شهر عن طريق �لبنك من م�شادر وز�رة �الإ�شكان.
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ملحق 2: تقرير اجتماعي للن�شاء امل�شروبات باملجتمع
مرفق �أ

�لتاريخ: .................................... حل�شرة     

تقرير �جتماعي للن�شاء �مل�شروبات باملجتمع

�لطرف �ملحول: ..................................   �ملنطقة: ....................................

��شم �ملر�أة: ......................................

رقم �لهوية: ......................................

�لعمر: .................................  �حلالة �الجتماعية: ..................................

�لعنو�ن: .........................................

عدد �الأوالد: .....................................

خلفية عامة عن �لعائلة ) باخت�شار(: ) �لعمل، تاريخ عالجي، خمالفة جنائية و�أ�شياء �أخرى(

عالق���ة عالجي���ة بني �لعام���ل �الجتماعي �ملعالج وبني �مل���ر�أة �ملعاجلة ) يف �ملا�ش���ي، باحلا�شر، 
و�لتح�شري للم�شتقبل(

تاريخ �لعنف �شد �ملر�أة: 
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لي ل/ف�شّ ف�شّ �لتوجه لل�شرطة: نعم/ ال     

ف�شل/ ف�شلي ��شت�شد�ر �أمر حماية: نعم/ ال    

ف�شل/ف�شلي هل ما ز�لت �ملر�أة تعي�ض يف �لبيت: نعم/ ال   

ف�شل/ف�شلي م�شار قانوين ) حمكمة، حمكمة �شرعية(: نعم/ ال   

م�شادر �لدخل للمر�أة:

تو��شل مع �إطر�ف �أخرى باملجتمع: )خدمات عالجية و�آخرين(
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مدى �إمكانية �ملر�أة من تنظيم و�شعها ب�شورة م�شتقلة:

تو�شيات �لعامل �الجتماعي �ملعالج:

توقيع �لعامل/ة �الجتماعي/ة ��شم �لعامل/ة �الجتماعي/ة    

ن�شخ: �ملفت�شة �لعامة، �خلدمة لعالج �لن�شاء و�لفتيات، �ملفت�شة �ملناطقية للن�شاء
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ملحق 3: املبالغ امل�شتحقة التي حت�شل عليها املراأة من وزارة الإ�شكان 
حتى 2004

�مر�أة وحيدة مع �إر�شاد

درجة ومبلغ عدد وم�شار �مل�شاعدة
�مل�شاعدة

مدة 
طريقة �لدفع�مل�شاعدة

�شنة م�شبقا12 �شهر1170 �شيكل862 – خرجت من �مللجاأ
864- بيوت �نتقالية و��شتئجار 

بيت خا�ض
مرت�فق مع عقد �الإيجار للبيت 18 �شهر 1170 �شيكل 

�النتقايل ومتو�فق مع �شعر 
�الإيجار بال�شوق

�شنة م�شبقا12 �شهر 1170 �شيكل867- �مر�أة تعي�ض يف �ملجتمع

�مر�أة بدون �أوالد
طريقة �لدفعمدة �مل�شاعدةدرجة ومبلغ �مل�شاعدةعالمة وم�شار �مل�شاعدة

�شنة م�شبقا12 �شهر 960 �شيكل863- خرجت من �مللجاأ
865- بيت �نتق���ايل و��شتئجار 

بيت يف �ل�شوق �خلا�ض
متز�من م���ع عقد �اليجار حتى 18 �شهر960 �شيكل

للبيت �النتقال
�شنة م�شبقا12 �شهر960 �شيكل 868- �مر�أة تعي�ض يف �ملجتمع 

طريقة �لدفعمدة �مل�شاعدةمبلغ �مل�شاعدةعدد وم�شار �مل�شاعدة
�مر�أة وحيدة مع �إر�شاد

�شنة م�شبقا12 �شهر1170 �شيكل862 – خرجت من �مللجاأ
�نتقالي���ة  بي���وت   -864

و��شتئجار بيت خا�ض
مرت�ف���ق م���ع عق���د �الإيج���ار للبي���ت 18 �شهر 1170 �شيكل 

�النتق���ايل ومتو�فق مع �شع���ر �الإيجار 
بال�شوق

�شنة م�شبقا12 �شهر 1170 �شيكل867- �مر�أة تعي�ض يف �ملجتمع
�مر�أة بدون �أوالد

�شنة م�شبقا12 �شهر 960 �شيكل863- خرجت من �مللجاأ
865- بيت �نتقايل و��شتئجار 

بيت يف �ل�شوق �خلا�ض
متز�م���ن م���ع عق���د �اليج���ار للبي���ت حتى 18 �شهر960 �شيكل

�النتقال
�شنة م�شبقا12 �شهر960 �شيكل 868- �مر�أة تعي�ض يف �ملجتمع 
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ملح��ق 4: خم�ش�شات لالأطفال بعد حادثة عن��ف عائلي لعام 1995 
على اأثرها اأ�شبح الأطفال اأيتام
�لهدف هو حماية �الأطفال من �لفقر و�لعوز.

يت���م و�شع ه���ذ� �لقانون ح�شب قانون �لتاأم���ني �لوطني ) بند 76-6( كمبل���غ عام، حيث يتحرك 
�ملبلغ مبن 60%- 77%  وح�شب عدد �الأطفال. �إذ� كان معدل �ملبلغ �ملر�شود لعائلة للحياة بكر�مة 
ه���و 4207 �شيكل )1995( �إذن عليه وح�ش���ب �لقانون يح�شل �الأطفال ب�شكل �شهري الأربعة �أوالد 

و�أكرث على مبلغ 3،155 �شيكل.

ولد �أول يح�شل على خم�ش�ض 60% من �ملبلغ �الإجمايل

ولد ثاين يح�شل على خم�ش�ض 80% من �ملبلغ �الإجمايل

ولد ثالث يح�شل على خم�ش�ض 90% من �ملبلغ �الإجمايل

�أربعة و�أكرث يح�شلو� على مبلغ 100% من �ملبلغ �الإجمايل

�ملبلغ يتغري من مرحلة الأخرى ويتم دفع �ملبلغ مب�شوؤولية ق�شم �لتاأمني �لوطني.
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ملح��ق 5: قانون خم�ش�شات الأطفال ل�شنة 1995 بعد حادثة عنف 
يف البيت على اأثره توفى احد الوالدين واأ�شبحوا اأيتام

منوذج �لطلب:

��شم �لو�لد/ه �مل�شاب:

رقم �لهوية:

تاريخ �ملوت:

4   3   2   1 تفا�شيل �الأوالد:     

رقم �لهوية

��شم �لعائلة و�لفرد

تاريخ �مليالد

�لعنو�ن 

تفا�شيل معبئ �لطلب

رقم �لهوية:

��شم �لعائلة و�لفرد:

عالقة �لقر�بة للولد:

تفا�شيل ح�شاب �لبنك:

تاريخ                                                                                                              توقيع مقدم �لطلب

هناك مرفقات للطلب تتغري ح�شب �حلاجة مثل �أور�ق ثبوتية من �ملدر�شة، ومكان �الإقامة وعادة 
يتم �لتعديل على �ملرفقات من فرتة الأخرى.
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ملحق 6: جلان قطرية ل�شفاح القربى والعنف داخل الأ�شرة
م�شكل���ة �لعن���ف بالعائلة حتظى �لي���وم بوعي جماه���ريي وجمتمعي عن طريق �شبك���ة �ملوؤ�ش�شات 
�خلدماتي���ة �جلماهريي���ة وه���ذه �لظاهرة تتطلب كل �جله���د و�لتعاون من خ���الل كل �ملوؤ�ش�شات 
�لعاملة باملجال للق�شاء على ظاهرة �لعنف و�ل�شفاح خا�شة �نه عادة ما تبقى عالقة بني �ملعنف 

و�ل�شحية �شو�ء عالقة زوجية �و عالقة و�شاية.

ب�شب���ب تركيبة وتعقي���د �مل�شكلة يجب �لعمل ب�شكل خا�ض مع ق�شاي���ا �ل�شفاح، ويجب �إيجاد طرق 
وعالج���ات �أك���رث معمقة للم�شكلة منها �لتقيي���م/ �مل�شاعدة/ عالج لل�شجن���اء على خلفية �لعنف 
وخا�ش���ة م���ن يريد �لعالج/ ومن ه���ذه �الأدو�ت �أي�شا جلان قطرية ل�ش���وؤون �ل�شجناء وعائالتهم 
وتعمل بال�شر�كة مع وز�رة �ل�شوؤون وم�شلحة �ل�شجون وتلتئم هذه �للجان ب�شكل متو��شل وح�شب 

برنامج حمدد م�شبقا على مد�ر �ل�شنة.

�للجن���ة �لقطرية ترتكز يف خطورة �ل�شجني، و�شع���ه يف �ل�شجن، �إدماجه بالعالج، ومو�قفه جتاه 
�جلناي���ة �لتي �رتكبه���ا، كذلك تهتم �للجنة بال�شحي���ة و�أبناء �لعائلة، يتم بن���اء برنامج عالجي 

لل�شجني ولعائلته بالتعاون مع م�شلحة �ل�شجون.

يت���م �الهتم���ام د�ئما يف �لتو�شيات للجنة عل���ى �ل�شحية و�الهتمام بال�شج���ني من �جل �إ�شالحه 
وتاأهيل���ه وعالجه و�أي�ش���ا يتم �إعطاء توجيهات ح���ول �خلطة �لعالجية و�الفر�ج���ات �ل�شهرية ) 

�إفر�ج م�شبق، زيارة �الأوالد(.

باإمكان �للجنة �إعطاء �أمر حترير �ل�شجني وهذ� يعتمد على عدم خطورته و�إ�شالح هذ� �ملعتدي.

تعريف ل�شفاح القربى
عالق���ة جن�شي���ة غري �شرعية يف �إطار �لعائلة حيث تعترب جناية يعاقب عليها �لقانون ل�شنة 1977 

�شفاح �لقربى يعترب مبثابة تابو  بكل �أنو�ع �ملجتمعات و�لثقافات

–  الظاهرة �شفاح القربى 
فع���ل جن�شي، وهو فعل �عتد�ء �شد �ل�شحية متمثل باالأم���ور �لتالية: �لقبل، �ملالطفة، �لتح�ش�ض، 
مل����ض ي���دوي �أو باأع�شاء جن�شية. كل هذه �الأم���ور توؤثر على �ل�شحية، لي����ض بال�شرورة �أن يتم كل 
ه���ذ� بو��شطة �لعنف و�لقوة، يف �لبد�ية ممكن �أن تظهر هذه �مل�شلكيات “غريبة �الأطو�ر” ولكن 

طبيعة ��شتمر�ريتها وتقدمها لفرتة من �لزمن توؤكد �أنها تندرج حتت ظاهرة �لعنف.

�ملعت���دي: من �ملفرت�ض �أن يكون �ملعتدي هو �حلام���ي و�ملد�فع عن �ل�شحية وهنا يندرج �لو�لد�ن 
�لبيولوجيون و�ملتبنون و�الأو�شياء و�أحيانا �الإخوة و�الأعمام و�الأخو�ل، �أبناء �لعموم، �أو من يرتبط 
بعالق���ة دم وقر�بة. يحدث �الإيذ�ء و�النتهاك �جلن�ش���ي يف �لعائلة )ميكن �أن يحدث يف كل �أنو�ع 
�لعائالت و�لطبقات(. غالبا ما حتافظ “�ل�شحية” على �ل�شمت حيث ت�شعر باخلجل �أو �خلوف 
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وتخ���اف م���ن �لعقوبة �ملجتمعي���ة، وهكذ� تتجاهل ح���ل �مل�شكلة. وهنا تكمن �شعوب���ة عمل �لعمال 
�الجتماعي���ني و�ملعاجلني حول ك�شف �حلقيق���ة، �إال �إذ� �ت�شح ذلك بطريقة غ���ري مبا�شرة، توؤثر 
ه���ذه �لظاهرة على �ل�شحية على �ملدى �لقريب و�لبعي���د �ملدى حيث حتدث م�شكالت �جتماعية 
و�ش���وء �ندم���اج، رمبا توؤثر عل���ى وجهات نظر �ل�شحاي���ا وطريقة حياتهم عام���ة و�شعورهم بعدم 
�ال�شتق���ر�ر حي���ث �ن �حلفاظ عل���ى “�ل�شر” يعترب عم���ل “جيد” بهدف �حلف���اظ على �شالمة 

�لعائلة كما يعتقدون.

�أحيانا يتم �إبعاد �ل�شحية عن �لبيت حلمايتها، وهذ� �الإبعاد ي�شعرها باأنها تدفع ثمن م�شاعف.

�إمكانية مقا�شاة �ملعتدي �أو طالق �لو�لدين قد ي�شبب �شعور بالذنب لدى �ل�شحية.

اأع�ساء اللجنة القطرية
مفت�ض �للو�ء خلدمة �لفرد و�ملجتمع يف وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية . 1

ممثل عن م�شلحة �ل�شجون – عامل �جتماعي. 2

ماأمور حمكمة. 3

وين�شم �أي�شا

• عامل �جتماعي يعالج �ل�شجني	

• �شابط	

• �شابط مر�قب �شلوك	

• ممثل عن خدمات تاأهيل �ل�شجني/ عام �جتماعي	

• مفت�ض لو�ئي خلدمة �لفتيات يف �شائقة	

• ماأمور حمكمة من خالل �ملجل�ض �لبلدي/ �ملحلي	

• معالج لل�شحية	

وظيفة اللجنة:
مالئمة وفح�ض �إمكانية عالج �ل�شجني . 1

نقا�ض حول و�شع �ل�شجني وعائلته يف �إطار �لعالج . 2

تقدمي وجهة نظر من �جل حترير �ل�شجني. 3

�قرت�ح لربنامج عالجي تاأهيلي لل�شجني يف �ملجتمع . 4

ي�شتمر عالج �ل�شجني وعائلته، ويقوم باخلدمة �ملدنية ح�شب قر�ر� ملحكمة.. 5
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يف ح���االت حمددة وح�شب طلب �مل�شت�ش���ار �لق�شائي للحكومة �و ح�شب قر�ر جلنة �لتحرير . 6
�أو ح�ش���ب ق���ر�ر �ملحكمة، وتعقد �للجنة من �جل �تخاذ قر�ر ع���ن حالة �ل�شجني ) غالبا يف 

حالة �خلطورة(

�نعقاد �للجن���ة يتم عن طريق �لعامل �الجتماعي �لتابع مل�شلحة �ل�شجون و�لعامل �الجتماعي يف 
ق�شم �خلدمات �الجتماعية ) �ل�شوؤون(

تعقد �للجنة بناء على:

تاريخ �حلكم، عدد �للقاء�ت، وو�شع �ل�شجني. 1

تقييم �خلطر من قبله على �لعائلة. 2

�دعاء�ت من قبل �ل�شجني ووجهة نظر مبنية على حقائق.. 3

بعد �حل�شول على تقرير نف�شي من وز�رة �ل�شحة. 4

تو�شيات تفح�ض �ل�شجني نف�شه من خالل م�شلحة �ل�شجون. 5

وجود �أدلة وبر�هني خمفية. 6

عري�شة تقدم من خالل �الأ�شدقاء لطلب �الإفر�ج. 7

طل���ب �اللتما����ض يقدم للمحكم���ة �ملركزية �أو �لعليا ع���ن طريق حماميه ومير م���ن خالل �للجنة 
�ملركزي���ة ل�شف���اح �لقربى بو��شطة �شاب���ط �اللتما�ض �لعامل يف م�شلح���ة �ل�شجون ويطب �لنظر 
باالأم���ر، رئي����ض �للجنة ميرر وجهة نظ���ره ل�شابط �اللتما�ض �أو ممثل���ه يف �لنيابة بو��شطة ممثل 

م�شلحة �ل�شجون يف �للجنة �ملركزية.
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�لتاريخ:

�إىل : ممثل �للجنة �ملركزية – �لعنف د�خل �لعائلة/ �شفاح �لقربى 

معروف يل باأنه بتاريخ .......................... �شيتم �لتد�ول �أمام جلنة .....................
.................................................................................................

حول �خلروج لعطلة/ حترير م�شبق/�آخر

�أقدم �أمام �للجنة �دعائي: 

�أرفق �مل�شتند�ت �لتالية:

�أتنازل عن تقدمي �دعائي �أمام �للجنة

�ال�شم

رقم �لهوية

�لتوقيع
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وز�رة �الأمن �لد�خلي دولة �إ�شر�ئيل   وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية   

ق�شم �خلدمات �الجتماعية            م�شلحة �ل�شجون ق�شم �لرتبية و�لعالج و�لتاأهيل

مغل���ق! خ�شي�ش���ا لالأطر�ف �ملبا�ش���رة �لتي تعالج �لق�شي���ة وال ي�شمح �أن يطلع علي���ه �ل�شجني �أو 
حماميه باأي حال من �الأحو�ل !!!

بروتوكول جلنة �لعنف و�ل�شفاح يف �لعائلة لتاريخ:  ............................................. 

لو�ء: ..............................................

تاريخ بحث �لق�شية: ..............................

رقم �لق�شية: .....................................

��شم �ل�شجني: ..........................  رقم هوية �ل�شجني: ..................................

عنو�ن �ل�شجني: ...................................

تفا�شيل عن �ل�شجني ) يعباأ هذ� �لق�شم يف بحث �لق�شية �الويل(

رقم �ل�شجني:

��شم �ل�شجني:

تاريخ دخوله �ل�شجن:

تاريخ �لتحرير:

تاريخ م�شبق للتحرير:

�مل�شاركني يف بحث �لق�شية:

�أع�شاء ثابتني     م�شاركني �إ�شافيني
.1     .1

.2     .2 

.3     .3 

-6 -5 -4 -3 -2 م�شتند�ت ووثائق تعر�ض �أمام �للجنة:  
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�شجل �لق�شية و�لنقا�ض: ) تدون يف نقاط- �شفحة كاملة(

تو�شيات عالجية مقرتحة: ) لل�شجني( 

تو�شيات عالجية للعائلة: 

موعد �نعقاد �جلل�شة �لقادمة: ..................................................................

من �جل �نعقاد �للجنة �لقادمة ال بد من دعوة �الأطر�ف �لتالية:

م�شلحة �ل�شجون     توقيع �الأع�شاء �لد�ئمني    
�آخر

وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية

رئي�ض �للجنة
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ملحق 7: مالجئ وبيوت انتقالية للن�شاء املعنفات واأولدهن
دولة �إ�شر�ئيل/ وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية

تاريخ �لقر�ر 1.5.2003

عام:

ظاه���رة �لعن���ف يف �لعائل���ة هي م�شكل���ة مركبة بحاج���ة حلل �شام���ل وو��شع و�إيج���اد �أجوبة على 
�لت�ش���اوؤالت وط���رق للحماي���ة �ل�شريعة وكذل���ك طرق عالج وط���رق وقائية، ��شتمر�ري���ة وت�شابك 
وتو��ش���ل �خلدم���ات ت�شاع���د يف �إيجاد بع����ض �حللول وعادة م���ا جند حلول �أخ���رى غري �حللول 

�مل�شاعدة من خالل موؤ�ش�شات عالجية ود�عمة وهي كالتايل:

• ملج���اأ للن�ش���اء �مل�شروبات: يعطي حماي���ة �شاملة و�شريعة وعالج للن�ش���اء لفرتة طويلة حتى 	
)�شت���ة ��شه���ر( للن�ش���اء �مل�شروب���ات و�ملعر�ش���ة حياتهن للخط���ر وللن�شاء قلي���الت �حليلة 

�ملحتاجات للتدخل �لعالجي و�لتمكني لوقت طويل.

• بي���ت �نتقايل للن�شاء �مل�شروبات: بعد ق�شاء وق���ت كايف بامللجاأ باإمكان �ملر�أة �النتقال لبيت 	
تابع للملجاأ لتقويتها ومتكينها بحياة م�شتقلة وحياة �جتماعية.

• بي���ت ��شتيعاب/ خم�ش����ض ال�شتقبال �لن�شاء �مل�شروب���ات و�أطفالهن لف���رتة زمنية مدتها 	
45 ي���وم على �أق�شى حد، وهذ� �لبيت مبني على �إعطاء دف���اع وتغطية �آنية و�شريعة للن�شاء 

و�أوالدهن لفرتة حمدودة.

• للعم���ل على ��شتخ���د�م كافة �حلقوق و�إيج���اد حلول لالإ�شكاليات على �مل���دى �لبعيد وح�شب 	
�حلاج���ة: م�شاع���دة بال�شك���ن، ��شت�ش���ارة قانوني���ة، �شمان دخ���ل، �الت�شال م���ع �خلدمات 

�ملجتمعية.

• يعط���ي �لن�شاء فرتة من �لزمن يف مكان �آمن وحممي، حتى يكون با�شتطاعتهن �تخاذ قر�ر 	
وفح�ض وو�شع برنامج حلياتهن.

• ليتم عالجهن )مبدى ق�شري( يف �لوقت �حلرج وعند وجود قمة �مل�شكلة، للن�شاء �مل�شروبات 	
و�أوالدهن.

• حت�شري �لن�شاء �مل�شروبات لالنتقال للملجاأ ح�شب �حلاجة.	

• ه���ذ� �لربنامج مع���د للن�شاء يف �شائقة و�للو�تي تعر�شن لل�ش���رب ولي�ض باالإمكان حمايتهن 	
من خالل �ملجتمع، ويعانني من تهديد وخطر على حياتهن ويعانني من خوف �شديد.

• �لربنام���ج معد لن�ش���اء بحاجة للحماية �ل�شريعة ويف حاالت �لط���و�رئ ويف نف�ض �لوقت غري 	
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معر�شات خلطورة بالغة على حياتهن.

• �لربنام���ج معد لالأمهات مع �أطفال م���ن �أجيال خمتلفة دون حتديد عدد �الأوالد ) لي�ض مثل 	
�ملالجئ الأنها معدة لعدد حمدد من �الأطفال(

• �لربنامج معد لن�شاء باإمكانهن �أن يديرو� �شوؤون بيت ب�شكل م�شتقل	

• �لربنامج معد لن�شاء باإمكانهن �ال�شتفادة من تدخل �شريع وق�شري �ملدى.	

طرق التوجه والعمل
• تتم حتويل �لن�شاء من خالل مر�كز عالج �لعنف د�خل �لعائلة، و�خلدمات �الجتماعية من 	

خ���الل �خلدمات �ملحلية، ويف حاالت �لطو�رئ عن طري���ق خدمة �خلط 106 �لتابع للبلدية 
و�ملرب���وط مع موظ���ف �ل�شوؤون �الجتماعية �ملن���اوب �أو بو��شطة خط �لط���و�رئ على م�شتوى 
�لدول���ة 000-220-800-1 م���ن �ل�شاع���ة 8:00- 22:00 م�ش���اء� توجيه �حل���االت يكون يف 

�ل�شاعات 8:00 – 16:00 بعد �لظهر .

• م���ن �ج���ل حتويل �ملر�أة مللجاأ �أو بيت �نتقايل قبل �مللج���اأ “ ملجاأ ��شتيعاب” بعد �لت�شاور مع 	
�لعامل �الجتماعي �أو مفت�ض �للو�ء خلدمة �لفرد و�لعائلة.

• عندما يح���ول �لعامل �الجتماعي �لتابع لل�شوؤون �الجتماعية �مل���ر�أة يجب عليه �رفاق تقرير 	
�جتماعي حلالة �ملر�أة

• عن���د حتوي���ل �ملر�أة ) لبيت ��شتيعاب( على �لعامل �الجتماع���ي �ن ي�شرح ويف�شر للمر�أة عن 	
و�شع �لبيت �لذي �شتنتقل �ليه.

• يعم���ل يف كل ) بي���ت ��شتيعاب( عام���ل �جتماعي من قبل �ل�شلطة �ملحلي���ة، ي�شتقبلها وبيني 	
معه���ا برنام���ج لفرتة ق�ش���رية ولفرتة طويل���ة، �لعامل �الجتماع���ي يرفقه���ا وير�شدها حول 

حقوقها مب�شاعدة �م �لبيت، �ملر�شد و�ملتطوعني

• بكل ) بيت ��شتيعاب( تفعل �م �لبيت وت�شاعد مبر�فقة �ملر�أة وتر�شدها �ىل حقوقها وحقوق 	
�أطفالها.

• بكل بيت ��شتيعاب يوجد مر�شد، يعمل مع �الأطفال 	

• يف ف���رتة �ال�شتيعاب ال ين�شم���و� �الأطفال للمد�ر�ض ولكن يقوم �ملر�ش���د و�لعامل �الجتماعي 	
بتفعيلهم و�لعمل معهم.

• ب���كل بيت ��شتيعاب يعملون متطوعني من �ملجتمع مدربني على مر�فقة �لن�شاء وم�شاعدتهم 	
وم�شاعدة �أطفالهم.

• يف حلظ���ة دخوله���ا للبيت توقع �ملر�أة عل���ى �تفاقية )مرفق �أ( حيث تلت���زم ب�شروط وقو�نني 	
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�مل���كان و�مل�شاركة و�حلفاظ عل���ى �ل�شرية ويكون و��شح له���ا �ن ��شتقبالها يف �لبيت �شيكون 
�شهر �أو �أكرث قليال 45 يوم و�إنها م�شئولة على �حلفاظ على �أثاث �لبيت.

• كل بيت ��شتيعاب باإمكانه ��شت�شافة �مر�أتني �أو ثالثة مع �أطفالهن	

• �لعالق���ة بني �لن�ش���اء و�الأطفال تكون بامل�شاركة بني �لن�شاء وت���د�ر من قبلهم ولي�ض من قبل 	
�لعاملني 

• �لعام���ل �الجتماعي �لذي حول �ملر�أة يكون على تو��شل م���ع �لعامل �الجتماعي د�خل �لبيت 	
ويعمل معها باخلطة �لعالجية

• �لعامل �الجتماعي �لذي حول �ملر�أة يدير عالج ق�شاياها وي�شاعدها.	
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)مرفق اأ(  منوذج عالجي     

��شمي:  .............................. هوية رقم: ..............................

مت ��شتيعابي يف بيت يف مدينة: -------------------------- بتاريخ: ---------
----- مع �أوالدي ------------------------------------------------ 

من �جل م�شاعدتي الإيجاد حل مل�شكلة �لعنف؟

معروف يل �نه من �جل �مني وحمايتي على �اللتز�م بالتايل:

�حلفاظ على �شرية �ملكان

�أوالدي ال ين�شمو� للمدر�شة خالل تو�جدي يف �لبيت

�إعطاء هاتفي �لنقال للم�شئولني عن �لبيت

مع���روف يل �ن���ه لي�ض باإمكاين �خلروج من �لبيت �إال يف حاالت حم���ددة يتم �لتن�شيق مع �لطاقم 
�ملعالج.

خالل فرتة بقائي/ ��شت�شافتي يف �مللجاأ، عل �اللتز�م بك �ل�شروط:-

�حلفاظ على �لنظافة و�الأثاث

�ال�شتجابة لتعليمات �أم �لبيت و�لعاملة �الجتماعية

يجب مغادرة �لبيت بعد �شهر من تاريخ �لقبول

مع���روف يل �إنني بحاجة �أن �أم���ول �ملبلغ �مل�شتحق للم�شاركة يف �لبي���ت يل والأوالدي خالل بقائي 
يف �مللجاأ.

مع���روف يل �ن �إط���ار �لبيت ، �مللجاأ و�ل�شلطة �ملحلية غري م�شئولة لك �شرر يحدث يل �أو الأوالدي 
خالل �إقامتي

يف حال عدم �لتز�مي بال�شروط يجب علي مغادرة �ملكان

توقيع: .....................................................

توقيع �لعاملة �الجتماعي: .................................

�لتاريخ: ...................................................

ن�شخة للعامل �الجتماعي �ملحول يف ق�شم �خلدمات �الجتماعي: ................................
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بلدية القد�س 
ق�شم اخلدمات للجمهور

ق�شم الرفاه

منوذج ا�شتقبال/ دخول
�لفرع/ �ملنطقة ----------------   تاريخ �الإدخال---------

تاريخ �لتوجه -----------------------

��شم �لعائلة --------------------------

�ال�شم �ل�شخ�شي -----------------------------

�لعنو�ن ------------------------------------------------

رقم �لهاتف ----------------------------------------------

�لهاتف �لنقال --------------------------------------------

�شبب �لتوجه �الأول  

�لطرف �ملحول 

تركيبة �لعائلة: 
زوجةزوج

�شنة �لوالدة
�لثقافة و�لتعليم

�ملهنة
�لعمل �حلايل
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خدمة باجلي�ض
م�شكن ) خا�ض، �إيجار، خلو(

مكان �الإقامة
�لو�شع �ل�شحي ) �جل�شدي، �لنف�شي(

هل يعالج يف �إطار �شحي )ج�شدي / نف�شي( – و�شح

خلفية �شخ�شية:

�لوالدة و�لتن�شئة – �لتاريخ ذو �لعالقة

توجه �حلياة: علماين، تقليدي، متدين، متدين ملتزم

رجل

�مر�أة

خلفية عائلية

خلفية عائلة �لزوج و�لعالقة معهم

خلفية عائلة �لزوجة و�لعالقة معهم

�لزوجية 
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زو�ج �شابق ) للزوج ، �لزوجة(

هل يوجد �أوالد من �لزو�ج �ل�شابق مع من ي�شكنون؟

�لعالقة بني �لزوجني ) تق�شيم �لوظائف، �لقر�ر�ت، �مليز�نية، �لعنف �جل�شدي و�للفظي(

�لو�لدية/ �الأوالد

�الإطار �لرتبوي�شنة �لوالدة�ال�شم 
مالحظات حول 

و�شع �لتعليم، �ل�شحة، �ملجتمع 
و�ل�شد�قات

عالقة �لو�لدين مع �الأوالد بالعائلة
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عالقة �ملتوجه مع حميطة ) �ملجتمع ، �ملحيطني �جلري�ن، �ملركز �جلماهريي، �الأ�شدقاء، مكان 
�لعبادة(

معلوم���ات هامة حول �لعائلة وعالقته���ا مع �أطر�ف �أخرى ) �ملدر�شة، رو�ش���ة �الأطفال، �الأمومة 
و�لطفولة، �ل�شوؤون �الجتماعية، �لعيادة �ل�شحية، معاجلني خا�شني(

و�شع �ملتوجه �قت�شاديا ) �لدخل، �لديون ودفعات خا�شة(

�لعمل ) ��شتمر�رية بالعمل، �أ�شباب ترك �لعمل، كور�شات، توقعات وتطلعات(

�نطباعات من �لزيارة �لبيتية

هذ� �جلزء يعباأ عن طريق �ملتوجه

ملاذ� توجهت �الآن ؟ 

و�شف �مل�شكلة، �أ�شبابها وتاأثري�تها
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كيف ت�شعرين مع طلب �مل�شاعدة؟

جماالت �لتغيري �لتي تف�شليها و�شلم �ولويات؟

توقعاتك من �خلدمة؟ ماذ� حتتاجني حتى تنجحني؟

�أين تودين روؤية نف�شك بعد �شنة؟

هل تريدين �لعمل �شمن جمموعة �أو مع عائلة �أخرى؟

مظاهر تقييم �شخ�شية ) ت�شرفات، تعاون، قدرة على خلق عالقة، درجة �لتقبل و�ملبادرة، قوة، 
�شعف، �أطر�ف ت�شاعد على �لتغيري(

�لزوج 

�لزوجة

�لتقييم �لعائلي

هل هناك �أي خطر على �أفر�د �لعائلة ف�شل/ي

�أمور يجب �أن يقوم بها �لعامل �الجتماعي و�ملتوجه بعد تعبئة �لطلب

تقييم جماالت �لتغيري �ملطلوبة من خالل �شلم �أولويات
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تو�شيات �لعامل �الجتماعي للتدخل

تو�شيات على م�شار �لتدخل

عالج ق�شري �ملدى

عالج ق�شري �ملدى

عالج ل�شنة �أو �شنتني

متابعة ودعم

عالج جماعي

تدخل جمهوري

تو�شية مل�شار �لتدخل و�مل�شاندة

مدى �ال�شتعجال و�لتدخل

��شم �لعامل �الجتماعي

قر�ر �ملدير -  م�شار �لتدخل، �ملجال، ��شم �لعامل �الجتماعي

توقيع �ملدير: ...................................................................................
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ملحق 8: تقييم مدى اخلطر الذي تعي�شه املراأة على يد الزوج املعنف

تفا�شيل �خلدمة

1 .--------------------------------- ��شم �الإطار: 

2 .         --------------------------------------- عنو�ن �الإطار 

1- ق�شم �خلدمات �الجتماعية . 3 نوع �الإطار �ملقيم:  

2- مركز عالج ومنع �لعنف بالعائلة

3- ملجاأ للن�شاء �ملعنفات

4- �شرطة

5- خدمات طبية ) م�شت�شفى، عيادة �شحية(

6- خط طو�رئ

7- �آخر

2. طبيب عام. 4 وظيفة �ملهني �ملقيم:  1. عامل �جتماعي 

4.ممر�شة 3. معالج نف�شي 

6 متطوع 5. �شرطي  

7. �آخر

تاريخ �لتقييم: --------------------------   . 5

1- نعم  2- رجل �أ. �مر�أة     5.    م�شادر �ملعلومات :  

1- نعم   2- ال ب.رجل    

1- نعم  2- ال ج. موؤ�ش�شات ومنظمات  

د. �آخر

ب- خلفية عامة
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�ل�شحية :

�ال�شم:------------------------------------  

رقم �لهوية: -------------------------------  

�لعنو�ن: ----------------------------------

�شنة �لوالدة: -------------------------------  

مكان �لوالدة ------------------------------- 

�حلالة �الجتماعية: 1- متزوجة    2- عزباء    3- مطلقة    4- �أرملة    5- منف�شلة

1- يهودية    2- م�شلمة     3- م�شيحية   4- درزية   5- بدوية

�لتوجه:                   1- علمانية    2- تقليدية   3- متدينة

عدد �الأوالد: -------------------   

�ملهنة:    ---------------------------------  

1- حتى 8 �شنو�ت تعليمية   2- بني 8-12 �شنة تعليم �لتعليم :  

3- بجروت كامل                  4- تعليم جامعي

�شنة �لهجرة: ------------------------------------  

�شنة �لزو�ج: ------------------------------------ 

�ملعتدي:

�ال�شم: ----------------------------------

�لهوية: ---------------------------------  

�لعنو�ن:---------------------------------------------------- 

�شنة �لوالدة: ----------------------------------------------- 

1- متزوجة    2- عزباء    3- مطلقة    4- �أرملة    5- منف�شلة �حلالة �الجتماعية: 

1- يهودية    2- م�شلمة   3- م�شيحية   4- درزية   5- بدوية

1- علمانية    2- تقليدية    3- متدينة �لتوجه:   
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عدد �الأوالد: -------------------   

�ملهنة: ---------------------------------  

2- بني 8-12 �شنة تعليم 1- حتى 8 �شنو�ت تعليمية   �لتعليم :  

4- تعليم جامعي   3- بجروت كامل   

�شنة �لهجرة: ------------------------------------  

�شنة �لزو�ج: ------------------------------------ 

خلفية العنف: 
كم �شنة ��شتمر �لعنف ------------------ . 1

2. ال. 2 1. نعم   هل قدمت �شكوى بال�شرطة :    

2. ال. 3 1.نعم  هل تعلم �لعائلة بالعنف     

2. ال. 4 1. نعم   هل تتعالج �لعائلة يف مركز ملنع �لعنف      

2. ال. 5 1.نعم   هل كانت �ملر�أة مبلجاأ للن�شاء �مل�شروبات  

2. ال. 6 1.نعم  هل للرجل ما�ض جنائي    

2. ال. 7 1.نعم  هل للرجل ما�ض عنيف �شد �لن�شاء   

2. ال. 8 1.نعم  هل للرجل ما�ض ملر�ض نف�شي   

2. ال. 9 1.نعم   هل حدث عنف �شد �الأوالد بالعائلة   

2.ال. 10 1.نعم   هل �أ�شدر �أمر حماية    

2. ال. 11 1.نعم  هل �نتم مب�شار طالق    

2.ال. 12 1.نعم   هل ي�شكن �ملعتدي و�ل�شحية معا   
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ملحق 9: توجيه لالإن�شان املهني 
يجب تعبئة �لعالمة �ملنا�شبة لكل متغري ومتغري من 0-3. بعد ذلك يجب �شرب “�لرقم �ملطلوب 
“ بالرق���م �ملقدر ويجب كتابة �الإجابة يف �لعمود �الأخري، بعد ح�شاب جميع �ملتغري�ت يجب جمع 
كل �لعالم���ات �لنهائية، �شيتم �حت�شاب �لعالمة �لناجت���ة بالن�شبة �ملئوية % وهي ت�شكل �حتمالية 

�خلطر �لذي تتعر�ض له �ملر�أة نتيجة تعر�شها للعنف “درجة �خلطر”.

�ملتغري �ملبني�لرقم
) عنف وزيادة �خلطورة(

درجة 
عالية
)3 (

درجة 
متو�شطة

)2(

درجة 
قليلة
)1(

�حل�شاب ال  )0(
عالمة نهائية�ملطلوب

يف �لفرتة �الأخرية هل 1
تز�يد عدد �ملر�ت �لتي 

تعر�شت للعنف
) تز�يد �لعنف(

3   2   1   0   1.7   

يف �لفرتة �الأخرية، هل 2
تز�يد �ل�شرب و�للكمات 
�شد �ملر�آة و�أ�شبح �أكرث 

خطورة

3   
 

2   
  

1   0   2.0   

يف �الآونة �الأخرية- هل 3
كانت نتائج �ل�شرب �خطر

   
3   

 
2   1   0   0.6   

 يهدد �لرجل برتكك 4
و�خذ �الأوالد �أو مينع عنك 

�مل�شروف   
3   2   1   0   0.8   

يهدد �لرجل باإحد�ث �شرر 5
   3.9   0   1   2   3لالأمالك �مل�شرتكة 

يهدد �لرجل با�شتخد�م قوة 6
   1.8   0   1   2   3ج�شدية �شد �ملر�أة 

يهدد �لرجل بقتلها بو��شطة 7
   1.4   0   1   2   3�شالح �بي�ض �أو �شالح �أخر

يف �الآونة �الأخرية عدد 8
   1.8   0   1   2   3مر�ت �لتهديد يف تز�يد 

   0.6       0   1   2   3�لرجل ي�شتخدم �لكحول9
   0.7   0   1   2   3بحوزته �شالح خطر10
   4.3   0   1   2   3�لرجل عاطل عن �لعمل11
تكلم عن �نتحار وهدد 12

باالنتحار
3   2   1   0   1.8   
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�لرجل يخفي �أمور مالية 13
عن �ملر�أة

3   2   1   0   0.9   

�لرجل يطلب من �ملر�أة �أن 14
تلب�ض ما ير�ه ويهددها 

3   2   1   0   0.5   

ترك �لرجل �لبيت لفرتة 15
ق�شرية

3   2   1   0   0.5   

ترك �لرجل �لبيت لفرتة 16
طويلة

3   2   1   0   1.8   

   1.1   0   1   2   3�بعد �لرجل باأمر حمكمة17
�أحدث �لرجل �شرر الأمالك 18

م�شرتكة
3   2   1   0   3.9   

�ملر�أة ت�شعر �أن �لرجل 19
�شيوؤذيها ج�شديا 

3   2   1   0   1.7   

تقدير �ملر�أة �أن هناك خطر 20
على حياتها

3   2   1    0   1.1   

مفتاح �لعالمات

عالمة بني 1%- 30% = م�شتوى منخف�ض �أو متو�شط للخطر على حياتها

عالمة بني 30% -60% = م�شتوى عال من �خلطر

عالمة 60% - 100% = خطر �شديد ) حمدق(
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