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واالجتماعّي  القانونّي  لإلرشاد  المرأة  مركز  كلمة 
وُمؤّسسة ُجذور لإلنماء الّصحّي واالجتماعّي

���ًة حقوق �ملر�أة . وعلى  دَّ �ملر�أة ظاه���رًة عامليًة، وُيّثُل �نتهاكًا خطريً� حلق���وق �الإن�شاِن �الأ�شا�شّية خا�شّ ُيَع���دُّ �لُعْن���ُف �شِ
دَّ �ملر�أة يف فل�شط���ني، �إال �أّن �لّدالئل ُت�ش���ري �إىل �رتفاع عدد  غ���م م���ن نق�ض �لبيان���ات �ل�شمولية النت�شار �لعن���ف �شِ �لرُّ
ح���االت �لُعن���ف �شدَّ �مل���ر�أة ، ال �شّيما يف ظلِّ وجود عدٍد من �لعو�مل �لتي ُتوؤّثر �شلبًا عل���ى �لّن�شاء �لفل�شطينّيات؛ �بتد�ًء 
م���ن �الحتلل �الإ�شر�ئيلي �جلاثم على فل�شط���ني، ومرورً� بتدهور �الأو�شاع �الأمنّي���ة و�القت�شادّية، و�لعاد�ت و�لّتقاليد 
���ة بحمايِة �لّن�شاء من �لُعنف �لقائم  و�لّثقاف���ة �ملُجتمعّية، و�ش���واًل �إىل �لو�شع �لقانويّن �لذي تغيُب فيه �لقو�ننُي �خلا�شّ

�شاء. على �لّنوع �الجتماعّي، �نتهاًء بغياب نظام ر�شمي للّتحويل، ونق�ض �ملوؤ�ش�شات �خلدمّية ل�شالِح �لنِّ
وق���د �نبثقت فكرة �لعمل م���ن �أن�شطة �لرب�مج �ل�شابقة ملركز �مل���ر�أة للإر�شاد �لقانويّن و�الجتماع���ّي، وموؤ�ّش�شة ُجذور 
للإمناء �ل�شحّي و�الجتماعي؛ حيث عملت �ملوؤ�ش�شتان على تنفيذ عدة بر�مج �أكدت وب�شكل م�شتمر على �حلاجة لوجود 
نظام �شامل للتحويل �إىل �خلدمات �لقانونية و�ل�شحية و�الجتماعية على �مل�شتوى �لوطني، �بتد�ء من برنامج �ل�شحة 
�الإجنابية، �لذي يت�شمن �لتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية وو�شع �خلطوط �ملر�شدة لتحويل �لن�شاء �شحايا �لعنف �إىل 
�خلدم���ات �ل�شحية و�الجتماعي���ة، �إىل دليل �ل�شحة �الإجنابية �ل���ذي يتناول �الإر�شاد �لنف�ش���ي و�لقانوين يف �ل�شحة 
�الإجنابي���ة، ويغطي عددً� من �ملجاالت �ل�شعبة يف �ل�شحة و�حلق���وق �الإجنابية، مبا يف ذلك �الغت�شاب و�العتد�ء�ت 
�جلن�شية د�خل �الأ�شرة و�لعنف �الأ�شري و�الإيذ�ء �لنف�شي، ويقدم �إر�شاد�ت و�إطارً� قانونيًا ملقدمي �خلدمات يف �لتعامل 
م���ع �لن�شاء وعائلته���ن، �إىل خدمات �مل�شاعدة و�الإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي للن�شاء �ملعنفات وحملة منا�شرة قانون 

حماية �الأ�شرة من �لعنف.
و�إدر�كًا من مركز �ملر�أة للإر�شاد �لقانويّن و�الجتماعّي، وموؤ�ّش�شة ُجذور للإمناء �ل�شحّي و�الجتماعي، لتنامي م�شكلة 
���دَّ �ملر�أة يف �ل�ّشياق �الجتماع���ّي- �ل�ّشيا�شي �لّر�هن، ت�شاُف���رت جهود �ملوؤ�ّش�شتني، للت�شبي���ك مع �ملوؤ�ش�شات  �لعن���ِف �شِ
حّي���ة و�لقانونّية ملُعاجلة هذه �لق�شّية، من خلل  �حلكومّي���ة وغ���ري �حلكومية �لفاعلة، يف �لقطاعات �الجتماعّية و�ل�شّ

ال. �ل�شعي الإيجاد نظام حتويل وطنيِّ ي�شتمل على �الإجر�ء�ت و�الأنظمة لتحويل حاالت �لُعنف، وُمتابعِتها ب�شكٍل َفعَّ
ال���ة ُمتعّددة  وبن���اًء علي���ه فقد متَّ تطوير ه���ذه �الإجر�ء�ت و�الأنظم���ة لتكون �إحدى �خلط���و�ت �لرئي�شّي���ة لبناًء �شبكة فعَّ
�لقطاع���ات، ذ�ت �ِشَمٍة �ُشمولّية لدعم �شحايا �لُعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي. وبالتايل توفري �خلدمات �ل�شحية، 
�الجتماعية و�لقانونية �لتي تدعم حاالت �لعنف و�إجر�ء�ت �لتحويل �للزم لها من خلل م�شاعدة مقدمي هذه �خلدمات 
ف على حاالت �لعنف، وتوفري �لّدعم �ل�شّحي، و�لّنف�شي، و�لقان���ويّن، و�الجتماعّي �للزم لها وحتويلها �إىل  عل���ى �لّتع���رُّ
�ملُوؤ�ّش�ش���ات �الأُخ���رى �ملعنية �لتي تعمل به���ذ� �ملجال �إذ� ��شتوجب �الأمر ذلك. و�شاحب ه���ذه �الإجر�ء�ت تدريب ملقدمي 

�خلدمات بحيث ي�شمن �لتدريب �إتباع �الإجر�ء�ت و�الأنظمة وتنفيذها طو�َل �لوقت ل�شمان �شلمة �ملر�أة . 
وبتوف���ري هذ� �لنظام -كوثيق���ة مرجعّية ملقدمي �خلدمات �ل�شحّي���ة و�الجتماعّية و�لقانونّية- ناأم���ل �أن نرفع م�شتوى 

دَّ �ملر�أة . �لوعي مبو�شوع �لُعنف �شِ
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شكر وامتنان :
ال ي�شعنا، ويتمم مهمتنا يف �جناز هذ� �لدليل،�إال تقدمي �ل�شكر و�لتقدير للم�شاهمة �ل�شخية و�خلرب�ت �لنوعية �لتي 

قدمها �لزميلت و�لزملء ليخرج هذ� �لدليل ب�شورته �حلالية ولريى �لنور وي�شل �ىل غايته.
نرد لهم �ل�شكر و�المتنان:

• الزميلة رانية ال�شنجلوي: على جهدها �ملميز يف �ال�شر�ف �لعام على �لدليل يف كافة مر�حله، ومتابعة 	
عملية �جنازه و�جر�ء �ملر�جعة �ملهنية و�لفنية لكافة �جلل�شات، و�مل�شاركة يف �عد�د �لتطبيقات �لعملية للجزء 

�لثاين �آليات �ال�شتقبال و�لتق�شي مع �لن�شاء �ملعنفات. 
• الزميل عبدالرازق غزال: على ما قدمه من جهد  و�لتز�م  يف �مل�شاركة يف �إعد�د �الإطار �لعام للدليل ومنهج 	

��شتخد�مه، و�عد�ده للتطبيقات �لعملية للجزء �الول و�خلا�ض باأخلق �لعمل مع �لن�شاء �ملعنفات.
• الزميلة ختام عواطلة: على ما قدمته من جهد و��شهام كبري يف �عد�د �لتطبيقات �لعملية للجزء �لثاين 	

مع  �لتعامل  يف  و�لعملية  �لعلمية  خربتها  �ىل  ��شتناد�   ، �ملعنفات  للن�شاء  و�لتق�شي  �ال�شتقبال  باليات  �خلا�ض 
�لن�شاء يف �شائقة. 

• ملقدمات 	 �ملهني  و�ال�شر�ف  �لتدريب  يف  �لغنية  للتجارب  خو�شها  عرب  �أ�شهمت  �لتي  نبهان:  فاتن  الزميلة 
و�لر�بع  �لثالث  للجزء  �لعملية  �لتطبيقات  �إعد�د  يف  �خلا�ض  �ملميز  �جلهد  هذ�  يف  �ملعنفات  للن�شاء  �خلدمة 

�خلا�ض باآليات �لتدخل و�لتحويل مع �لن�شاء �ملعنفات.
• و�لتمكني 	 �الر�شاد  خدمات  تقدمي  يف  �لفعلي  �نخر�طها  عرب  �أ�شهمت  �لتي  الدين:  �شلح  رانية  الزميلة 

�الجتماعي للن�شاء �ملعنفات يف �عد�د �لتطبيقات �لعملية للجزء �لثالث و�لر�بع �خلا�ض باآليات �لتدخل و�لتحويل 
مع �لن�شاء �ملعنفات.

• الزميل اأ�شرف اأبو حية: على �جلهد �ملبذول و �لدعم و�الإ�شناد ملر�حل �لعمل على نظام �لتحويل و�لتاأطري 	
�لقانوين للنظام.

• الزميلت منال اجلعبة و�شمر الوزين ومارينا زايد: على �لدعم و�الإ�شناد ملر�حل �لعمل على نظام �لتحويل.	
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حكاية هذا الدليل التدريبي
�نبثق���ت فكرة �لعمل عل���ى بناًء دليل تدريبي خا�ض بنظ���ام �لتحويل �لوطني للن�شاء �ملعنف���ات �إىل �خلدمات �ل�شحية 
و�الجتماعي���ة و�ل�شرطية م���ن �لتجارب �ملختلفة �لتي خا�شها مرك���ز �ملر�أة للإر�شاد �لقان���ويّن و�الجتماعّي، وموؤ�ّش�شة 
ُج���ذور للإمناء �ل�شح���ّي و�الجتماعي؛ حيث عملت �ملوؤ�ش�شت���ان وعلى مد�ر �ل�شنو�ت �ل�شابقة عل���ى تنفيذ عدة بر�مج 
خا�شة للن�شاء يف �ملجاالت �الجتماعية و�ل�شحية، هذه �لتجارب كانت توؤكد دومًا �حلاجة لوجود نظام �شامل للتحويل 
�إىل �خلدم���ات �لقانونية و�ل�شحية و�الجتماعية على �مل�شتوى �لوطني خا�شًة يف �شوء ق�شور تكامل �خلدمات �ملقدمة 
للن�شاء �ملعنفات و�لن�شاء يف �شائقة يف خمتلف �ملناطق �جلغر�فية، حيث عانى �لقطاع �ل�شحي و�الجتماعي و�ل�شرطي 
م���ن �شع���ف يف �لت�شبيك وغياب نهج م�شرتك يف �لعمل بني �ملوؤ�ش�شات �الأهلية و�حلكومية يف �لتعامل مع ق�شايا �لن�شاء 

�للو�تي يعانني �لعنف بكافة �أ�شكاله، على م�شتوى �لتدخل و�حلماية و�لوقاية. 
فق���د كان ملرك���ز �مل���ر�أة تارب ر�ئ���دة يف تطوير بر�مج خدم���ات �ل�شحة �الإجنابية م���ع �ملوؤ�ش�ش���ات �ل�شحية �الأهلية 
و�حلكومي���ة، هذه �لرب�مج جاءت لتعزيز �أدو�ت �لتن�شيق و�لت�شبيك بني �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية و�لكو�در �ل�شحية �لعاملة 
يف �لعي���اد�ت ومر�كز �لرعاية �ل�شحية �الأولية، و�لعمل على بن���اًء معايري وقنو�ت فاعلة لتحويل �لن�شاء �شحايا �لعنف 
�إىل �خلدم���ات �ل�شحي���ة و�الجتماعية، حيث ت�ّشد هذ� �لعمل يف �إعد�د دليل �ل�شحة �الإجنابية �لذي يتناول �الإر�شاد 
�لنف�ش���ي و�لقان���وين يف �ل�شحة �الإجنابية يف �إط���ار تكاملي، ويغطي عددً� من �ملج���االت �ل�شعبة يف �ل�شحة و�حلقوق 
�الإجنابي���ة، مبا يف ذل���ك �الغت�شاب �العت���د�ء�ت �جلن�شية د�خل �الأ�ش���رة و�لعنف �الأ�شري و�الإي���ذ�ء �لنف�شي، ويقدم 
�إر�ش���اد�ت و�إط���اٍر قانويٍن ملقدم���ي �خلدمات يف �لتعام���ل مع �لن�شاء وعائلته���ن. كما عمل �ملرك���ز ويعمل على تقدمي 
خدمات �مل�شاعدة و�الإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي للن�شاء �ملعنفات، ويقوم بحملة منا�شرة مل�شروع قانون حماية �الأ�شرة 
من �لعنف. كذلك فقد قام �ملركز باإعد�د دليل تدريبي يف حقوق �ملر�أة من �أجل �مل�شاو�ة و�لق�شاء على �لتمييز، وذلك 
به���دف توفري مرجع �إثر�ئي �خت�شا�ش���ي للمد�فعني/�ت و�لعاملني/�ت يف جمال مناه�ش���ة �لعنف �ملبني على �أ�شا�ض 
�لن���وع �الجتماع���ي، ويحتوي على خم�شة �أجز�ء تدريبية يف حقوق �ملر�أة و�لن���وع �الجتماعي و�لعنف �لقائم على �أ�شا�ض 

�لنوع �الجتماعي و�لقو�نني و�لت�شريعات �لفل�شطينية ذ�ت �ل�شلة باملر�أة.
و�إدر�كًا من مركز �ملر�أة للإر�شاد �لقانويّن و�الجتماعّي، وموؤ�ّش�شة ُجذور للإمناء �ل�شحّي و�الجتماعي، لتنامي م�شكلة 
���دَّ �ملر�أة يف �ل�ّشياق �الجتماع���ّي- �ل�ّشيا�شي �لّر�هن، ت�شاف���رت جهود �ملوؤ�ّش�شتني، للت�شبي���ك مع �ملوؤ�ش�شات  �لعن���ِف �شِ
حّي���ة و�لقانونّية ملُعاجلة هذه �لق�شّية، من خلل  �حلكومّي���ة وغ���ري �حلكومية �لفاعلة، يف �لقطاعات �الجتماعّية و�ل�شّ

ال. �ل�شعي الإيجاد نظام حتويل وطنيِّ ي�شتمل على �الإجر�ء�ت و�الأنظمة لتحويل حاالت �لُعنف، وُمتابعِتها ب�شكٍل َفعَّ
الة ُمتعّددة  وبن���اًء عليه فق���د متَّ تطوير هذه �الإج���ر�ء�ت و�الأنظمة لتك���ون �إحدى �خلط���و�ت �لرئي�شّية لبناًء �شبك���ة فعَّ
�لقطاع���ات، ذ�ت �ِشَمٍة �ُشمولّية لدعم �شحايا �لُعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي، وبالتايل توفري �خلدمات �ل�شحية 
و�الجتماعي���ة و�لقانونية �لتي تدعم �لن�شاء �ملّعّنفات و�إج���ر�ء�ت �لتحويل �للزمة لها من خلل م�شاعدة مقدمي هذه 
ف على ح���االت �لعنف، وتوفري �لّدعم �ل�شّح���ي، و�لّنف�شي، و�لقان���ويّن، و�الجتماعّي �للزم لها  �خلدم���ات على �لّتعرُّ
وحتويله���ا �إىل �ملُوؤ�ّش�ش���ات �الأُخرى �ملعنية �لتي تعمل يف هذ� �ملج���ال �إذ� ��شتوجب �الأمر ذلك. وقد مت تنفيذ �لعديد من 
�لتدريب���ات على هذه �الإج���ر�ء�ت ملقدمي �خلدمات، و�لعمل على تنفيذها طو�َل �لوقت ل�شمان �شلمة �ملر�أة وو�شولها 
�إىل ب���ر �لنج���اة، هذ� �مل�شع���ى و�جلهد �مل�شرتك و�لتكاملي عم���َل على خلق وثيقة مرجعية ملقدم���ي �خلدمات �ل�شحية 

و�الجتماعية و�لقانونية يف كافة �ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف �أرجاء �لوطن.



دليل تدريبي ملقدمي اخلدمات ال�شحية واالجتماعية وال�شرطية 10

لماذا هذا الدليل التدريبي
مت �إعد�د هذ� �لدليل �لتدريبي �عتمادً� على حمتويات و�أهد�ف �لنظام �لوطني لتحويل �لن�شاء �ملعنفات �ىل �خلدمات، 
و�لتج���ارب �لتدريبية �لت���ي خ�شناها وعاي�شناها مع �لك���و�در �ل�شحية و�الجتماعية و�ل�شرطي���ة يف �ملوؤ�ش�شات �الأهلية 
و�حلكومي���ة، ليك���ون مر�شدً� للم���درب/ة يف تو�شيل �ملع���ارف و�ملهار�ت و�التاه���ات �خلا�شة يف �لتعام���ل مع �لن�شاء 
�ملعنف���ات، لتح�شني ��شتجابة كافة هذه �لقطاعات للتعامل مع ق�شايا �لن�شاء �ملعنفات، وتقوية قدر�ت �ملدربني/�ت يف 
�لتدخل و�لتحويل و�ملتابعة و�حلماية و�لوقاية من �لعنف لفئة �لن�شاء، مبا ين�شجم متامًا مع حمتويات �لنظام �لوطني. 
ج���اء �إع���د�د هذ� �لدليل كمرجع �إثر�ئي فيه �لعديد من �لتطبيقات �لعملية، حيث تتلءم �الأن�شطة و�ملو�د �لتدريبية مع 
مفهوم �لتدريب �لتفاعلي �لت�شاركي �لن�شط، �ملبني على �مل�شاركة �لفاعلة من ِقبل �ملتدربني/�ت. وقد مت �ال�شتناد �إىل 
�جلانب���ني �لنظري، و�لعملي �لتطبيقي، و�لعمل على �عتماد �الأ�شاليب و�لو�شائل �لعملية يف �لتدريب بن�شبة تعادل %80 
للعملي و 20% للنظري و�ملعريف، حيث �شتعزز هذه �لعملية �لتعلم وتتيح �لفر�شة للمتدربني/�ت لتنمية �ملهار�ت وزيادة 
�ملعرفة وتغيري �التاهات، و�شتتيح �أي�شًا �لفر�شة للم�شاركني/�ت لل�شتك�شاف و�ال�شتنتاج و�لتحليل و�ملبادرة و�لعمل 

�جلماعي و�جناز �ملهمات باأنف�شهم/ن.
حتم���ل هذه �لعملي���ة �الأ�شلوب �ملب�شط كمخرج تدريبي لنظام �لتحويل �لوطني، لذلك ناأمل مل�شتخدمي/�ت هذ� �لدليل 
�مل�شاهم���ة يف تكام���ل تاربهم/هن ومو�ردهم/هن �الأخ���رى �إىل جهدنا، ورفدنا باالأ�شئل���ة و�القرت�حات لتمكيننا من 
تطوي���ر ه���ذ� �لعمل مبا يعزز ويّثمن جهدنا �جلماعي يف نقل �ملعرفة و�مله���ارة ملقدمي �خلدمات لفئة �لن�شاء �ملعنفات. 
وق���د تتف���اوت درجة �الهتمام باأجز�ء �لدليل، لذلك يكن ��شتخد�مه ب�ش���ورة �نتقائية وب�شورة تختلف عما درج عليه 

�لدليل، غري �نه ين�شح مل�شتخدمي �لدليل �إتباع �الإر�شاد�ت �لعامة قبل �لبدء يف عقد �لتدريبات.
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طريقة استعمال الدليل )النهج(
تق�ش���م حمتوي���ات �لدلي���ل �إىل �أربعة �أجز�ء رئي�شية؛ بو�ق���ع 21 �شاعة تدريبية؛ ويحتوي كل ج���زء على تطبيقات عملية 
منتق���اة م���ن و�قع تربة فريق �لتدريب يف مرك���ز �ملر�أة للر�شاد �لقانوين و�الجتماعي عل���ى ��شتخد�م نظام �لتحويل 

�لوطني، لذلك فقد مت تن�شيق هذه �ملحتويات ب�شكل ي�شاعد �ملدرب/ة على تنظيم �جلل�شات و�الأن�شطة �لتدريبية.
ين���ح �الأ�شلوب �ملتبع يف �لدليل �لفر�شة للمدربني/�ت لتبادل �الأف���كار و�لتجارب و�خلرب�ت �لعملية، لتحقيق �لتكامل 

و�لرت�بط بني �ملعارف و�ملهار�ت و�التاهات كمحاور رئي�شة لعملية �لتعلم �لن�شط و�لت�شاركي.
• يحت���وي اجلزء االأول من �لدليل على جل�شة تطبيقي���ة يف �مليثاق �الأخلقي عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات يف 	

�لقطاعات �لثلث )�ل�شحي، �الجتماعي، �ل�شرطة- دو�ئر حماية �الأ�شرة(.
• يحتوي اجلزء الثاين من �لدليل على جل�شة تطبيقية يف �إجر�ء�ت �لتق�شي/�ال�شتقبال عند �لتعامل مع �لن�شاء 	

�ملعنفات يف �لقطاعات �لثلث )�ل�شحي، �الجتماعي، �ل�شرطة- دو�ئر حماية �الأ�شرة(.
• يحتوي اجلزء الثالث من �لدليل على جل�شة تطبيقية يف �إجر�ء�ت �لتدخل عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات يف 	

�لقطاعات �لثلث )�ل�شحي، �الجتماعي، �ل�شرطة- دو�ئر حماية �الأ�شرة(.
• يحت���وي اجل��زء الرابع من �لدليل حتتوي عل���ى جل�شة تطبيقية يف: �إجر�ء�ت �لتحويل عن���د �لتعامل مع �لن�شاء 	

�ملعنفات يف قطاعات )�ل�شحة،�الجتماعي،�ل�شرطة-دو�ئر حماية �الأ�شرة(. 
وق���د مت ��شتخ���د�م �أكرب ق���در ممكن من �الأ�شاليب �ملتنوع���ة يف �لتعلم يف هذ� �لدليل، ما �شي�شاع���د يف تو�شيع خيار�ت 
�ملدرب/ة يف �إيجاد �الأ�شلوب و�لن�شاط �لذي يتلءم مع �لفئة �مل�شتهدفة ومتطلبات �جلل�شة �لتدريبية؛ فقد مت ��شتخد�م 
تقني���ات �لع�ش���ف �لذهني، در��شة �حلالة، �لعر����ض و�لنقا�ض، �ور�ق �لعمل، جمموعات �لعم���ل، متارين متنوعة، لعب 

�الأدو�ر، �إ�شافة �إىل �قرت�ح �إر�شاد�ت وخمرجات للتعلم لكل جل�شة تدريبية.
ناأم���ل �أن نك���ون قد وفقنا يف تقدمي هذه �خلرب�ت بطريقة مب�شطة ت�شاعد على �لتعلم و�ملعرفة وتخدم �لعاملني/�ت يف 

�لقطاعات �ملختلفة عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات.
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إرشادات عامة لمستخدمي الدليل
�إن ه���ذ� �لدليل ه���و �أد�ه للتحول �جل���ذري يف دمج �خلرب�ت و�ملع���ارف �لتدريبية، لتحفيز �لنه���ج �ل�شمويل و�لتكاملي 
يف �لتعام���ل م���ع �الحتياجات �لتدريبي���ة ملقدمي �خلدمات �ل�شحي���ة و�الجتماعية و�ل�شرطية، وه���و يطمح �إىل ت�شجيع 
�ملدرب���ني/�ت عل���ى �تباع هذ� �لنهج يف �إي�شال �لر�شائل �لتدريبية مبا ين�شجم مع �ملحتويات �مل�شار �إليها بالتف�شيل يف 

�لدليل �لتدريبي.
�إن خو�شنا لتجارب �لتدريب مع مقدمي �خلدمات يف �ملناطق �ملختلفة، �أتاح لنا �لفر�شة للتعلم و�ال�شتفادة يف �لتعامل 
مع �الأن�شطة و�لتمارين �لو�ردة يف حمتويات �لدليل، وكذلك �حتياجات �ملتدربني/�ت، ونورد يف هذ� �ل�شياق جمموعة 

من �الإر�شاد�ت للمدرب/ة �لتي مت �كت�شابها عند �لعمل مع �لفئات �مل�شتهدفة يف �لتدريب:
�أهمي���ة �أن يك���ون للمدرب/ة فر�ش���ة كافية للإط���لع و�ملر�جعة و�لتاأم���ل يف كافة حمتويات �جلل�ش���ة �لتدريبية، . 1

و�ال�شتعانة بامل�شادر و�ملر�جع �الأخرى �لتي متكنه من �ملعرفة و�مل�شاركة بها مع �ملجموعة.
عن���د �لب���دء يف �لتدري���ب، �شرورة �لعمل على خل���ق مناخ ملئم م���ع �ملتدربني/�ت، عن طري���ق �لتهيئة �ملنا�شبة . 2

لتقدمي �لتدريب، بحيث ي�شعر �جلميع �أن �شوتهم م�شموع و�أن هذ� �لتدريب يعرب عن تطلعاتهم.
�أهمي���ة �إدر�ك حاج���ات �ملجموع���ة، ومر�عاة �لفروق �لفردية ب���ني �مل�شاركني/�ت، فمن �ملتوق���ع وجود تباين بني . 3

�مل�شارك���ني/�ت يف نط���اق �الخت�شا����ض وطبيعة �مله���ام �ملوكلة �إليه���م يف �لعمل، لذلك فم���ن �لطبيعي �أن تختلف 
�إجر�ء�ت �لعمل و�لتدخل �لتي يقومون بها كٌل ح�شب �خت�شا�شه، بحيث ال ي�شعر �أحد �أنه م�شطر للن�شحاب.

�أهمية �أن ي�شعى �ملدرب للمحافظة على م�شاركة �جلميع م�شاركة ن�شطة يف �الأن�شطة و�لفعاليات و�لتمارين.. 4
�شرورة �لتحلي باحل�شا�شية �إز�ء �مل�شاعر بني �مل�شاركني/�ت، وطرح �حل�شا�شيات علنًا �إذ� ��شتدعى �الأمر.. 5

 �أهمي���ة ��شتخ���د�م �لتقييم �لت�شارك���ي بني �مل�شارك���ني/�ت بانتظام، من خ���لل �لتقييم �ليومي مل�ش���ار �لتدريب 6. 
و�ملحتويات �لتدريبية، و�إعطاء �هتمام خا�ض لردود �أفعال �مل�شاركني/�ت وكيفية تطور �حتياجاتهم من �لتدريب.

�ال�شتعد�د الأن نرى �ملناق�شة ت�شري يف �تاهات ال نتوقعها وقبول �آر�ء و��شتنتاجات �ملجموعة حتى عندما ال نو�فق . 7
عليها.

�شرورة �أن جنعل لغتنا �شهلة؛ و�ن ن�شتعمل �لكلمات ذ�تها �لتي ي�شتعملها �لنا�ض عند �لتحدث عن تاربهم.. 8
�لتاأكد �إن كان هناك تفا�شيل غري �شرورية يكن �أن حترف م�شار �ملناق�شة �إىل م�شائل جانبية.. 9

�ش���رورة ت�شجيع �ملدرب/ة �مل�شاركني/�ت على �العتماد على �لذ�ت، وتنب �الإح�شا�ض باالتكالية و�العتماد على . 10
�الآخرين، وبالتحديد عند �لتعامل مع �لفعاليات و�لتمارين و�أور�ق �لعمل.

�إدر�ك �أن �ملف���رد�ت و�ملفاهي���م �مل�شتخدم���ة يف بع�ض �الأن�شط���ة �لتدريبية يف حمتويات �جلل�ش���ات، قد ت�شتخدم . 11
بطرق خمتلفة عند مقدمي �خلدمة، فمن �ملهم �إيجاد �إجماع على �لر�شائل �لتدريبية وعدم �خلو�ض يف نقا�شات 

��شطلحية مع �مل�شاركني/�ت.
12.�أهمية فح�ض مكان �لتدريب ومدى ملءمته مل�شار �لتدريب قبل �لبدء بوقت كاٍف، للقيام بتعديل �أي خلل �أو . 12

تعديل م�شار �جلل�شة يف حال عدم ملءمة �ملكان لها.
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صفات المدرب/ة
�إن �ملو��شفات �لتالية ت�شاعد �ملدرب/ة على �لنجاح يف مهمته/�:

�أن يك���ون »ح�شري���ًا«: مبعنى �لف�شولية �لعلمية، يبحث وي�شاأل د�ئمًا عن كل �ش���يء ويكت�شف خلفيات �الأ�شياء حتى . 1
يفهم �لو�قع.

�أن يك���ون نقديًا: ال يقب���ل �الأ�شياء كما هي، على �أن يكون ناقدً� بّن���اًء، ولديه/لديها موقف ور�أي مهني، ومتفهم/. 2
متفهمة الآر�ء �الآخرين.

�أن يتحل���ى بالقي���م و�ملُث���ل: باأن يرك���ز على �لقيم و�ملُث���ل �لتي حتث عل���ى �لعد�لة و�الإن�شاف خ���لل �شري �لعملية . 3
�لتدريبية.

�أن ي�شجع �مل�شاركة: وهدفها نقل �شلطة �ملعرفة و�مل�شاركة يف �تخاذ �لقر�ر للجميع. �إن �متلك �ملعرفة هو �شلطة . 4
بحد ذ�ته، لذلك علينا �أن نحفز �جلميع على �مل�شاركة يف هذه �ملعرفة.

�أن يك���ون مبدع���ًا: �لعمل مع �جلماعة هو �إبد�ع يف حد ذ�ت���ه، الأن كل جمموعة تختلف عن �الأخرى، و�لتفاعل بني . 5
�أفر�د �ملجموعة يحتاج �إىل حتفيز �الختلف، وهذ� يتطلب تعاطيًا خّلقًا مع �ملعلومات و�إي�شالها للمجموعة.

�أن يكون ب�شيطًا وو��شح �لروؤية: يب�ّشط �الأ�شياء من دون �أن يجعلها ب�شيطة. �أن يكون ب�شيطًا يف تعامله مع �الأفر�د، . 6
متو��شعًا ولي�ض متكربً�.

�أن يك���ون �شادقًا مع نف�شه ومع �الآخري���ن: ي�شائل نف�شه وي�شعى للتعلم من �الأخطاء خلل �شري �لتدريب، ما يقوي . 7
�لثقة بينه وبني �جلماعة �لتي يعمل معها.

�أن يكون و�قعيًا وجريئًا: يرى �الأ�شياء مبو�شوعية، خا�شًة يف تعامله/ تعاملها مع �أفكار وردود �أفعال �مل�شاركني/�ت . 8
تاه م�شار وحمتوى �جلل�شات �لتدريبية.
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المحتويات التدريبية للدليل
اجلزء االأول

مو�شوع �جلل�شة: �مليثاق �الأخلقي عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات يف �لقطاعات )�ل�شحية، �الجتماعية، �ل�شرطية- 
دو�ئر حماية �الأ�شرة(.

�لطرق �لتدريبية�لر�شائل �لتدريبيةمو�شوع �جلل�شة
�الأ�شاليب- �لتقنيات �لتدريبية

�لو�شائل �لتدريبية
�الأدو�ت- �ملو�د- 

�لو�شائط �لتدريبية

�لوقت 
�لزمني

قيم و�أخلق �ملهنة 
عند �لتدخل مع 
�لن�شاء �ملعنفات 

تعزيز �تاهات �مل�شاركني/�ت 	•
يف حت�شني ��شتجابة �لعاملني/

�ت الحتياجات �لن�شاء
تعزيز �لفهم �مل�شرتك 	•

الأخلقيات �لعمل مع �لن�شاء 
�ملعنفات

ع�شف ذهني 	•
جمموعات عمل	•

�أور�ق 	•
�أقلم فلوما�شرت	•
�أقلم ر�شا�ض	•
�أقلم ملونة	•
جهاز عر�ض 	•

�ل�شفافيات

 3
�شاعات 
ون�شف

تلخي�ض لليوم 
�لتدريبي وتقييم

�لتاأكد من و�شوح جميع 	•
�ملعلومات للم�شاركني/�ت.

لوح قلب	•نقا�ض	•
�أقلم فلوما�شرت	•

 30
دقيقة

اجلزء الثاين
مو�شوع �جلل�شة: �إجر�ء�ت �لتق�شي/�ال�شتقبال عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات يف �لقطاعات )�ل�شحية، �الجتماعية 

و�ل�شرطية- دو�ئر حماية �الأ�شرة(.
�لطرق �لتدريبية�لر�شائل �لتدريبيةمو�شوع �جلل�شة

�الأ�شاليب-�لتقنيات �لتدريبية
�لو�شائل �لتدريبية
�الأدو�ت- �ملو�د- 

�لو�شائط �لتدريبية

�لوقت 
�لزمني

مفهوم �لتق�شي/
�ال�شتقبال 

�لتعرف على مفهوم 	•
�لتق�شي/�ال�شتقبال.

15 لوح قلب	•ع�شف ذهني	•
دقيقة

�ملهار�ت �ملطلوبة 
لدى مقدمي/

�ت �خلدمات يف 
�لقطاعات �ملختلفة 

خلل مرحلة 
�لتق�شي.

�لتعرف على �شروط �إجر�ء 	•
�ملقابلت يف �لقطاعات 

�ملختلفة.
تزويد �مل�شاركني/�ت 	•

باملهار�ت �للزمة الإجر�ء 
�ال�شتقبال و�لتق�شي 

للن�شاء �ملعنفات.
تزويد �مل�شاركني/�ت 	•

مبهار�ت خا�شة ال�شتخد�م 
��شتمارة �لتق�شي

لوح قلب	•جمموعات عمل ولعب �أدو�ر	•
�أقلم فلوما�شرت	•
�أقلم ملونة	•
كرتون ملون	•
حاالت در��شية	•
عر�ض �شفافيات 	•

�شاعتني 
ون�شف
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�ملوؤ�شر�ت �لد�لة 
على تعر�ض �لن�شاء 

للعنف.

�لتعرف على موؤ�شر�ت 	•
�لعنف )ج�شدية، نف�شية، 

�جتماعية(.
�لتعرف على موؤ�شر�ت 	•

�لعنف �شديدة �خلطورة. 

جمموعات عمل.	•
نقا�ض جماعي.	•
مناق�شة ��شتمارة حتديد م�شتوى 	•

�خلطورة.

�أور�ق عمل	•
�أقلم فلوما�شرت	•
��شتمارة 	•

حتديد م�شتوى 
�خلطورة.

لوح قلب	•
عر�ض �شفافيات	•

�شاعتني

�لتعرف على نتائج 	•نتائج �لتق�شي 
�لتق�شي

لوح قلب.	•ع�شف ذهني	•
�أقلم فلوما�شرت	•
كرتون ملون	•
مق�شى�ت	•
ال�شق	•
عر�ض �شفافيات	•

 15
دقيقة

تلخي�ض لليوم 
�لتدريبي وتقييم

�لتاأكد من و�شوح جميع 	•
�ملعلومات للم�شاركني/�ت.

لوح قلب	•نقا�ض	•
�أقلم فلوما�شرت	•

 30
دقيقة

اجلزء الثالث 
مو�شوع �جلل�شة: �إجر�ء�ت �لتدخل عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات يف �لقطاعات )�ل�شحية، �الجتماعية، �ل�شرطية-

دو�ئر حماية �الأ�شرة(.
�لطرق �لتدريبية�لر�شائل �لتدريبيةمو�شوع �جلل�شة

�الأ�شاليب-�لتقنيات �لتدريبية
�لو�شائل �لتدريبية
�الأدو�ت- �ملو�د- 

�لو�شائط �لتدريبية

�لوقت 
�لزمني

�لتعرف على مفهوم �لتدخل.	•مفهوم �لتدخل
توحيد مفاهيم �مل�شاركني/	•

�ت حول �لتدخل مع �لن�شاء 
�ملعنفات.

حتديد �الإطار �لعام ملفهوم 	•
�لتدخل يتعلق مبقدمي 

�خلدمة، وظروف تقدمي 
�خلدمة، و�لفئة �مل�شتهدفة، 

و�أ�شاليب �لعمل

ع�شف ذهني	•
نقا�ض جماعي	•

لوح قلب	•
�أقلم تلوين	•

�شاعة 
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�أدو�ر �لقطاعات يف 
�لتدخل مع �لن�شاء 

�ملعنفات

�لتعريف باأدو�ر وم�شوؤوليات 	•
�لقطاعات )�ل�شحية، 

و�الجتماعية، و�ل�شرطية( 
تاه �لعمل مع �لن�شاء 

�ملعنفات.
متكني �مل�شاركني/�ت من 	•

و�شع خطو�ت و�آليات تدخل 
عند �لتعامل مع ق�شايا 

�لن�شاء �ملعنفات.
تعزيز قدر�ت �مل�شاركني يف 	•

�إد�رة �حلالة، و�لتعامل مع 
خيار�تها.

حاالت در��شية	•
عر�ض جمموعات	•
نقا�ض جماعي	•

لوح قلب	•
�أقلم فلوما�شرت 	•

�شاعتني

�لتعرف على �لبد�ئل �ملمكنة 	•خطة �لنجاة
للمر�أة �ملعنفة.

�لتعرف على مفهوم خطة 	•
�لنجاة.

متكني �مل�شاركني/�ت من 	•
و�شع خطة جناه

ع�شف ذهني	•
نقا�ض جماعي	•
عر�ض �شر�ئح	•

لوح قلب	•
جهاز عر�ض 	•

 LCD

�شاعة 

�لتعرف على مفهوم �لتوثيق 	•مفهوم �لتوثيق
تطوير مهار�ت �مل�شاركني/�ت 	•

يف تطوير �آليات �لتوثيق.

ع�شف ذهني 	•
عر�ض ونقا�ض 	•

�أقلم فلوما�شرت	•
لوح قلب 	•

�شاعة

تلخي�ض لليوم 
�لتدريبي وتقييم

�لتاأكد من و�شوح جميع 	•
�ملعلومات للم�شاركني/�ت.

لوح قلب	•نقا�ض	•
�أقلم فلوما�شرت	•

 30
دقيقة

اجلزء الرابع 
مو�شوع �جلل�شة: �إجر�ء�ت �لتحويل عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات يف قطاعات )�ل�شحية،�الجتماعية،�ل�شرطية-دو�ئر 

حماية �الأ�شرة(
�لطرق�لر�شائل �لتدريبيةمو�شوع �جلل�شة 

�لتدريبية
)�الأ�شاليب- 

�لتقنيات 
�لتدريبية(

�لو�شائل
�لتدريبية
�الأدو�ت 

�ملو�د- �لو�شائط 
�لتدريبية(

�لوقت �لزمني
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�لتعرف على مفهوم �حلماية 	•مفهوم �حلماية و�لتحويل
وتو�شيع د�ئرة �لتعريف لت�شكل 

�لنو�حي )�جل�شدية، و�لنف�شية، 
و�الجتماعية، و�لقانونية، 

و�ل�شحية(.
تعزيز توجهات �مل�شاركني/�ت نحو 	•

حماية �لن�شاء �ملعنفات.
تعزيز توجهات �مل�شاركني/�ت نحو 	•

مر�كز �حلماية كاآلية من �آليات 
�حلماية.

تعزيز مهار�ت �مل�شاركني/	•
�ت  باإجر�ء�ت �لتحويل للن�شاء 

�ملعنفات

ع�شف 	•
ذهني 

عر�ض 	•
ونقا�ض

�أقلم 	•
فلوما�شرت

لوح قلب	•
•	A4 أور�ق�

�شاعة 

دور �لقطاعات يف 
�لتحويل

متكن �مل�شاركني/�ت من ر�شم 	•
�أدو�ر وم�شوؤوليات �لتحويل.

�لتعرف على دور كل قطاع يف 	•
�لعمل مع �حلاالت

عر�ض فيلم	•
لعب �أدو�ر	•
عر�ض 	•

�شر�ئح

لوح قلب	•
جهاز عر�ض 	•

LCD

�شاعتني ون�شف

مفهوم و�إجر�ء�ت موؤمتر 
�حلالة 

�لتعريف مبفهوم موؤمتر �حلالة.	•
حتفيز �لتوجهات �اليجابية حول 	•

�لعمل �مل�شرتك بني �ملوؤ�ش�شات 
حلماية �ملر�أة .

ع�شف 	•
ذهني

نقا�ض 	•
جماعي

لعب �أدو�ر	•

�أقلم 	•
فلوما�شرت

لوح قلب 	•

�شاعة ون�شف 

�ملعيقات �لتي تو�جه 
�لقطاعات �ملختلفة يف 
حتويل �لن�شاء �ملعنفات

ت�شليط �ل�شوء حول �أهم �لتحديات 	•
�لتي تو�جه �لعاملني/�ت يف 

�لقطاعات �ملختلفة.
�لتعرف على �أدو�ر وم�شوؤوليات 	•

�لقطاعات.

ع�شف 	•
ذهني 

نقا�ض 	•
جماعي 

جمموعات 	•
عمل

�أقلم 	•
فلوما�شرت

لوح قلب 	•
بطاقات كرتون 	•

ملونة

�شاعتني

تلخي�ض لليوم �لتدريبي 
وتقييم

�لتاأكد من و�شوح جميع �ملعلومات 	•
للم�شاركني/�ت.

لوح قلب	•نقا�ض	•
�أقلم 	•

فلوما�شرت

30 دقيقة
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اجلزء االأول
مو�شوع �جلل�شة: �مليثاق �الأخلقي عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات يف قطاعات )�ل�شحية، �الجتماعية، �ل�شرطية- دو�ئر 

حماية �الأ�شرة(
�لطرق �لتدريبية�لر�شائل �لتدريبيةمو�شوع �جلل�شة 

�الأ�شاليب- �لتقنيات 
�لتدريبية

�لو�شائل �لتدريبية
�الأدو�ت- �ملو�د- 

�لو�شائط �لتدريبية

�لوقت �لزمني

قيم و�أخلق �ملهنة 	•
يف �لتدخل مع 

�لن�شاء �ملعنفات 

تعزيز �تاهات �مل�شاركني/	•
�ت يف حت�شني ��شتجابة 

�لعاملني/�ت الحتياجات 
�لن�شاء

تعزيز �لفهم �مل�شرتك 	•
الأخلقيات �لعمل مع �لن�شاء 

�ملعنفات 

ع�شف ذهني 	•
جمموعات عمل 	•

�أور�ق 	•
�أقلم فلوما�شرت	•
�أقلم ر�شا�ض 	•
�أقلم ملونة	•
جهاز عر�ض 	•

�ل�شفافيات

3 �شاعات 
ون�شف

تلخي�ض لليوم 
�لتدريبي وتقييم

�لتاأكد من و�شوح جميع 	•
�ملعلومات للم�شاركني/�ت.

لوح قلب	•نقا�ض	•
�أقلم فلوما�شرت	•

30 دقيقة

خمطط �شري اجلل�شة

الن�شاط االأول: قيمي اخلا�شة )ن�شف �شاعة( 
يهدف هذ� �لن�شاط �ىل ��شتك�شاف �لقيم �ملتد�ولة بني �أفر�د �ملجموعة وتعريف هذه �لقيم بهدف تطوير فهم م�شرتك 

بني �ملجموعة لها.
جم���ع �ملف���رد�ت �لتي تعرب عن �لقيم �الأ�شا�شية �ملهمة للمجموعة من قبل �مل���درب/ة عن طريق ��شتدر�ج �الأفكار . 1

)�لع�شف �لذهني(.
ت�شكيل جمموعات �شغرية مكونة من 3-5 م�شاركني/�ت لتقوم بتحليل �لقيم، ويكن �ال�شتعانة باجلدول �أدناه.. 2
تت�ش���ارك �ملجموعات يف �لنتائج، وي�شاعد/ت�شاعد �ملدرب/ة عل���ى تلخي�ض �لنتائج وتقريب �الإطار �مل�شرتك بني . 3

�ملجموعة �لكلية حول �لقيم �الأخلقية ملقدمي �خلدمات عند �لتعامل مع ق�شايا �لن�شاء �ملعنفات.
حلول مقرتحة �لتحديات �لتي تو�جه حتقيق هذه �لقيمة �لتعريف �لقيمة

�شيناريو ثاٍن للن�شاط
يعر����ض �مل���درب/ة �شور على �مل�شاركني/�ت، بحيث تكون م�شتمدة من قيم حم���ددة ذ�ت داللة مبو�شوع �لتعامل . 1

مع �لن�شاء �ملعنفات.
يجري �ملدرب/ة نقا�ض مع �مل�شاركني/�ت حول �ل�شور �ملعرو�شة، و�لتي تتنا�شب مع �لقيم �ملهنية.. 2
يكن للمدرب/ة �ال�شتعانة باملجلت، �ل�شحف، مو�قع �النرتنت، للح�شول على �شور معرّبة عن �لقيم.. 3
يكن للمدرب/ة �ال�شتعانة باالأ�شئلة �لتالية عند �إجر�ء �لنقا�ض حول �ل�شور/�لر�شومات: . 4

• ماذ� ترى يف �ل�شورة؟	
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• ما هي �ملو�قف و�لقيم �لتي يعرب عنها �الأ�شخا�ض يف كل �شورة؟	
• ما هو ر�أينا فيها؟	
• هل تن�شجم هذه �لقيم مع مبادئنا وروؤيتنا؟	

الن�شاط الثاين: املبادئ واملمار�شات املهنية يف العمل مع الن�شاء املعنفات )3 �شاعات( 
يه���دف هذ� �لن�شاط �ىل تعزيز �لتعلم �مل�شرتك بني �أفر�د �ملجموعة، وحت�شني ��شتجابتهم للممار�شات �الأخلقية عند 
�لعمل مع �لن�شاء �ملعنفات؛ �أي ت�شكيل قاعدة للفهم �مل�شرتك بني �أفر�د �ملجموعة عند �لعمل مع �لن�شاء يف �لقطاعات 

�ملختلفة.
يوزع �ملدرب/ة �ملجموعة �لكلية �إىل 3 جمموعات م�شغرة.. 1
يق�ش���م �ملدرب/ة �لقي���م �الأخلقية �إىل �أجز�ء ح�شب عدد جمموعات �لعمل، بحي���ث تقوم كل جمموعة مبناق�شة . 2

قيم خمتلفة عن �الأخرى. على �ملدرب/ة �ال�شتعانة باملرفق رقم )1(.
يطلب �ملدرب/ة من كل جمموعة قر�ءة ومناق�شة �لقيم يف جمموعات �لعمل.. 3
تعمل كل جمموعة على �لت�شاور فيما بينها للإجابة على �الأ�شئلة �للحقة، بحيث تكون �الإجابات معربة عن �آر�ء . 4

�ملجموعة.
تعمل كل جمموعة على عر�ض �لنتائج �لتي تو�شلت �إليها �أمام �ملجموعة �لكلية.. 5

الن�شاط الثالث: تلخي�ص وتقييم للجل�شة التدريبية. )30 دقيقة(.
يقوم �ملدرب/ة بعمل تلخي�ض للجل�شة �لتدريبية ويكن �ال�شتعانة باالأ�شئلة �أدناه:. 1

• ما هي �ملمار�شات �الأخلقية �لتي تتفق معنا؟	
• هل تن�شجم �ملمار�شات �الأخلقية مع مبادئنا وروؤيتنا؟	
• ما هي �ملمار�شات �الأخلقية �لتي ال �تفق معها؟	
• ما هي �لتعديلت �ملقرتحة للممار�شات �الأخلقية؟	

يقوم �ملدرب/ة بعمل تقييم للجل�شة �لتدريبية با�شتخد�م منوذج للتقييم �أو عمل تقييم �شفهي.. 2
خمرجات اجلل�شة التدريبية 

متكني �مل�شاركني/�ت من �تاهات ومهار�ت خا�شة بامليثاق �الأخلقي يف �لعمل مع �لن�شاء �ملعنفات 
 اإر�شادات املدرب/ة

• �إعطاء �لوقت �لكايف لتعليقات و�أفكار �مل�شاركني/�ت حول �لن�شاطات �لتي ت�شتخدمها معهم/ن.	
• �لتاأكد من �إ�شر�ك �أكرب عدد من �ملتدربني/�ت يف �لن�شاطات و�لنقا�ض �أثناء �لتمارين.	
• مر�عاة �لفروق �لفردية بني �مل�شاركني/�ت يف مو�قفهم من �ملمار�شات �الأخلقية.	
• �إعطاء �لفر�شة للتباين و�الختلف بني �مل�شاركني/�ت وعدم �إ�شقاط �الأحكام �ملطلقة.	
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املرفق رقم )1( القيم االأخلقية ملقدمي اخلدمات اّتاه املراأة املُعّنفة
�ملمار�شة�لقيم �الأخلقيةرقم

�حرت�م �حلق 1
يف �حلياة 

• حماية حق �ملر�أة �ملعنفة يف �حلياة و�لدفاع عنه.	
• توفري �شبل تطبيق هذ� �حلق.	
• �إطلع �ملر�أة �ملعنفة على خيار�تها �لقانونية و�الإن�شانية لهذ� �حلق.	

�لكر�مة 2
�الإن�شانية 
و�الحرت�م

• �حرت�م �ملر�أة �ملُعّنفة وتقديرها.	
• �حرت�م كر�مة �ملر�أة �ملُعّنفة وقيمها.	
• �حرت�م حقوق �ملر�أة و�أفكارها وم�شاعرها. 	
• �حرت�م حقها يف �تخاذ �لقر�ر �لذي تر�ه منا�شبًا حلياتها.	

�لعد�لة وعدم 3
�لتمييز

• �لو�شول و�حل�شول على �خلدمات دون متييز ب�شبب �جلن�ض �أو �للون �أو �لِعرق �أو �لدين �أو 	
�لعقيدة �ل�شيا�شية �أو �لطبقة �الجتماعية و�القت�شادية �أو �الإعاقة. 

• تقدمي �خلدمة �ملهنية للمر�أة �ملعنفة وفق �حتياجاتها.	
•�لتقبُّل4 تقبُّل �ملر�أة �ملعنفة و�حرت�مها و�لتعاطف معها دون لوم �أو حكم ُم�شبَّق، وتقبلها كما هي بغ�ض 	

�لنظر عن خلفية ق�شيتها �الجتماعية �أو �لقانونية.
• �الإ�شغاء ملا تقوله �ملر�أة .	
• �أخذ ما تقوله �ملر�أة �ملعنفة على حممل �جِلد، دون �إ�شد�ر �أحكام.	
• ملحظة وتنُّب رّد �لفعل ملا تقول، مما قد َيُنمُّ عن غ�شب �أو �زدر�ء �أو �حتقار �أو ت�شكيك 	

وعدم ت�شديق.
حق تقرير 5

�مل�شري 
و��شتقللية 

�تخاذ �لقر�ر�ت

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

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

• �إطلع وتب�شري �ملر�أة �ملُعّنفة على حقوقها وم�شوؤولياتها، مع تزويدها مبعلومات �شادقة ودقيقة 	
فيما يتعلق بطبيعة �خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شة، و�لبيانات و�خليار�ت و�لبد�ئل و�ملخاطر.

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

ًة يف �الأو�شاع و�حلاالت �العتيادية، و�حلق يف �الإطلع  خيار �آخر، �أو رف�ض خدمة معينة، خا�شّ
ة وتبيني �إجر�ء�ت �ل�شكوى يف حال عدم �لر�شا عنها.  على �لبيانات �لذ�تية �خلا�شّ

• حماولة تقليل ��شتخد�م �أي عمل �أو قر�ر ق�شري، و�إن كان ال بّد، فيو�شح للمر�أة دو�عي ذلك 	
وتربير�ته �لقانونية و�الأخلقية و�ملهنية �أو �لتخ�ش�شية؛ و�أي عمل من هذ� �لنوع يجب �أاّل ُيتَّخذ 

�إاّل بعد در��شة م�شتوفاة وتقييم �شامل للموقف وتبعاته، مع �ل�شعي الإ�شر�ك �ملر�أة وخُمّت�شني 
�آخرين.
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�خل�شو�شية 6
و�ل�شرية 

• جميع �ملعلومات �ملتعلقة ب �ملر�أة �ملعنفة يجب �ملحافظة عليها ب�شكل �شري، وال يجوز خرق 	
�شرية �ملعلومات �إال بعد �أخذ �ملو�فقة �لر�شمية من �ملر�أة مع تو�شيح �الأ�شباب لذلك. 

• ة �ّلتي يجب �أاّل ُتْطَلب، �إاّل من �أجل �لعمل 	 �حرت�م حّق �ملر�أة يف �ملحافظة على معلوماتها �خلا�شّ
�مِلْهني.

• �حرت�م خ�شو�شية �ملعلومات �لتي تديل بها �ملنتفعة وعدم �إجبارها على �لبوح مبعلومات غري 	
جاهزة للبوح بها.

• يجوز خرق �شرية �ملعلومات دون �حل�شول على مو�فقة �ملر�أة يف �حلاالت �لتالية:	
• تقومي �ملمار�شة �ملهنية، �أو �لبحث �لعلمي، و�لتي من �ملفرت�ض �أاّل ت�شري �إىل �شخ�ض �ملر�أة . 	
• �حلاالت �لتي ي�شّكل كتم �ملعلومات فيها خطرً� على �ملنتفعة نف�شها �أو على �شخ�ضٍ �آخر �أو 	

�لتي ي�شّكل كتمها جرية يعاقب عليها �لقانون.
• حاالت طلب معلومات ب�شكل ر�شمي من قبل دو�ئر �ل�شرطة �أو �ملحاكم.	
• تتم مقابلة �ملُنتفعة يف مكان خا�ّض تتوّفر فيه �خل�شو�شّية، وي�شمن �ل�شرية.	
• يجب على ُمقّدمي �خلدمات �أاّل يناق�شو� مع �ملر�أة �ملعنفة �أو�شاعها خارج مكان �لعمل �أو 	

�ملوؤ�ش�شة، �أو �الأماكن �لعامة، ويف د�خل �ملوؤ�ش�شة، كالطرقات و�شاالت �النتظار وما �شابهها.
• �شمان مقابلة �ملر�أة �ملعنفة وحدها -على �الأقل مرة و�حدة- دون مر�فقني من �الأقارب �أو 	

�لزوج الحتمال �أن يكونو� هم �ملعتدين �أو �ملعنفني، كما ال يجوز مقابلتها بوجود �أطفالها. 
• �لتحقق من حفظ �ل�شجلت يف مكان �آمن �شري، و�لتثبت من �أمان �الأدو�ت و�لو�شائل 	

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

�ملعنفات، �أثناء تقدمي حما�شر�ت �أو مناق�شات تدريبية �أو �إعلمية.
• يتوجب على ُمقّدم �خلدمة عند طلب معلومات ب�شكل ر�شمي من قبل دو�ئر �ل�شرطة �أو �ملحاكم 	

�إخطار �جلهات �لر�شمية باأن �ملعلومات �ملطلوبة ُتَعدُّ �ِشّرّية، وتقديها يعني �نتهاكًا الأحد حقوق 
�ملر�أة ، و�إن كان ال بّد من تقديها فيجب تقدمي �حلد �ملطلوب فقط، مع �شياغة طريقة �آمنة 
حتفظ �لبيانات من �ل�شيوع �أو �لتد�ول �لعام، �إال �إذ� كانت �ل�شرطة و�ملحاكم طرفًا يف تقدمي 

�خلدمة.
• تتم مقابلة �ملُنتفعة يف مكان خا�ّض تتوّفر فيه �خل�شو�شّية، وي�شمن �ل�شرية ومنها مثًل: �أن 	

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

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

�شابهها. كما يجب �أن تتم يف �ملكاتب �ل�شرّية �لّتاّمة. 
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و�شع �أولوية 7
م�شلحة �ملر�أة 
�ملعنفة ح�شب 

وجهة نظر 
�ملنتفعة نف�شها

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

• َلى للن�شاء �ملُعّنفات يف تقدمي �خلدمات، وتنب �ملو�قف �لتي تتعار�ض 	 مر�عاة �مل�شلحة �لُف�شْ
ة. فيها م�شالح �ملر�أة مع م�شالح �أخرى �أو عند حتويلهن خلدمات �أخرى خُمت�شّ

• حماية حقوق وم�شالح �لن�شاء غري �لقادر�ت �أو غري �ملوؤهلت التخاذ �لقر�ر، وكل َمْن ُهنَّ يف 	
حاجة �إىل �تخاذ قر�ر نيابًة عنهّن، ومبا يخدم م�شلحتهن.

• لي�ض من حق ُمقّدم �خلدمة �أن يجني �أية منفعة جّر�ء عمله �مِلْهني، �أو علقته �مِلْهنية، �أو حتى 	
حتقيق �أي ��شتغلل �شخ�شّي، �أو دينّي، �أو �شيا�شّي، �أو تارّي من �ملر�أة �ملُعّنفة.

قبول �خلدمة �أو 8
رف�شها

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

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

• يف حاالت �الأُميات و�لعاجز�ت عن فهم �للغة �ملعتادة، البد من ��شتخد�م و�شائل و�أ�شاليب بديلة 	
ترتجم �لنقاط �ل�شابقة وحمتوياتها، �أو �للجوء �إىل طرف ثالث ي�شمن حق �ملر�أة ، ويرعى 

م�شلحتها، يف حاالت �لعجز �لكامل عن فهم �أغر��ض �خلدمة و�إعطاء قبولها.
�لعلقة �ملهنية 9

مع �ملر�أة �ملعنفة
• �ملحافظة على �لعلقة �ملهنية مع �ملنتفعة، وتنب �أي �ت�شال بدين �أو حتر�ض جن�شي كلمي �أو 	

حتى �ملعاك�شة بالنظر.
• عدم ت�شجيعها على �العتماد على مقدم �خلدمة، و/�أو �الرتباط به نف�شيًا وعاطفيًا �أو �لدخول 	

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

�شخ�شية به، الأن ذلك �شيوؤثر على حدود �لعلقة �ملهنية و�شو�بط �ملمار�شة.
�حرت�م �خللفية 10

�الجتماعية 
و�لثقافية 
للمنتفعات

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

• فهم ومر�عاة �لتنوع و�الختلف �الجتماعي، مع �حرت�م �للون و�لِعرق و�لعمر و�لطبقة و�جلن�ض، 	
وكذلك �ملعتقد�ت �ل�شيا�شية و�لدينية، و�حرت�م �لعجز �لعقلي و�جل�شمي للمر�أة.

• �لتعامل مع �ملر�أة يف حدود �للغة و�لت�شرفات، �لتي تقّرها ثقافة �ملر�أة �ملعنفة، ب�شكل و��شح 	
مقبول
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�إيقاف 11
�خلدمات �أو 
�إنهاوؤها وفقا 

للأ�ش�ض �ملهنية 
�ملتعارف عليها 

مبا ال ي�شر 
م�شلحة �ملر�أة 
�ملعنفة ب�شكل 

�آين �أو م�شتقبلي

• ق من �إيقاف �خلدمات يف �ملو�قف �لتي يجب �أن ُتوَقف فيها؛ كموت �ملنتفعة، �أو حتويلها.	 �لتحقُّ
• �إنهاء تقدمي �خلدمات ب�شكل نظامي يف �ملو�قف ومع �حلاالت �لتي ُيفرَت�ض �أن تتوقف معها 	

�خلدمات، �شو�ء كان توقفًا موؤقتًا �أو د�ئمًا، مع �إحاطة �ملر�أة �ملنتفعة بوقت كاٍف وب�شكل و��شح 
ر. وُمرَبّ

• يجب �أاّل تقطع �خلدمات عن �ملر�أة لتحقيق �أغر��ض غري م�شروعة، �جتماعيًا �أو ماّدّيًا �أو 	
جن�شّيًا.

• يف حال توقُّف ُمقّدم �خلدمة عن �لعمل �أو �نتقاله �إىل عمل �آخر، ال بّد �أن يحيط �ملنتفعة علمًا، 	
م خدمة �آخر، �أو �لتوقُّف عن تلّقي  ب�شكل و��شح دقيق، تاركًا لها حرية �الختيار بني �لّتحوُّل ملُقدِّ

�خلدمات.
تعزيز �حلماية 12

و�الأمن 
�ل�شخ�شي 

فة للمر�أة �ملُعنَّ

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

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

• طماأنة �ملنتفعة وتعزيز �شعورها باالأمان من خلل توفري جوٍّ من �الأمان يحميها من �أي �أذى 	
ج�شمّي، �أو �جتماعّي، �أو نف�شّي. دون منحها �النطباع باإز�لة �خلطر عنها �إذ� مل يكن مقدم 

�خلدمة متحققًا من ذلك.
• حماية �ملُعّنفة من �أي عنف قد تتعّر�ض له د�خل �ملوؤ�ّش�شة �لّتي ُتقّدم �خلدمة من خلل 	

�إجر�ء�ت و��شحة. 
• ُم�شاعدة �ملر�أة �ملُعّنفة وت�شجيعها على �لتفكري د�ئمًا بخطة �حلماية و�لنجاة لنف�شها يف حال 	

ُن �أطفالها؟ �الأغر��ض و�ملال و�لوثائق �لتي  توّقع تكر�ر �لعنف: �أين تلجاأ؟ ملن تلجاأ؟ كيف �شُتوؤمِّ
يجب �أن تاأخذها؟

�لتوثيق وحفظ 13
جلت �ل�شِّ

• ه �ملر�أة 	 يّتبع ُمقّدم �خلدمة �الأ�شول �ملهنية يف عملية �لتوثيق لكل �خلطو�ت �لتي مّتت منذ توجُّ
�ملُعّنفة للخدمة. 

• حتفظ �مللفات �خلا�شة ب �ملر�أة �ملعنفة يف مكان ال تكون فيه مبتناول من لي�ض لهم �شاأن. 	
• تكون �للغة �مل�شتخدمة علمية ومو�شوعية ودقيقة؛ الأن كل ما ُيكَتب له �أثر و��شتخد�م قانونّيان.	
• عدم �لقيام بحذف �أو �إ�شافة ملا مّت توثيقه، بهدف تزوير �أو �إخفاء حقائق. 	
• فة. 	 عدم �إطلع �ملُر�فقني �أو �ملُعتدين على �ملعلومات �ملُوثقة خا�شة �إفادة �ملر�أة �ملُعنَّ
• تقدمي تقرير ِمْهني للجهات �لتي يتم حتويل �ملر�أة �ملعنفة �إليها. 	
• ال يجوز �بتز�ز �ملر�أة �ملعّنفة مبا مت توثيقه الأغر��ض �شخ�شية.	
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اجلزء الثاين
مو�شوع �جلل�شة: �إجر�ء�ت �لتق�شي/�ال�شتقبال عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات يف �لقطاعات )�ل�شحية، �الجتماعية 

و�ل�شرطية- دو�ئر حماية �الأ�شرة(.

�لر�شائل �لتدريبيةمو�شوع �جلل�شة
�لطرق �لتدريبية

�الأ�شاليب-�لتقنيات 
�لتدريبية

�لو�شائل �لتدريبية
�الأدو�ت- �ملو�د- 
�لو�شائط �لتدريبية

�لوقت 
�لزمني

مفهوم �لتق�شي/
�ال�شتقبال 

• �لتعرف على مفهوم 	
�لتق�شي/�ال�شتقبال

• •ع�شف ذهني	 15 دقيقةلوح قلب	

�ملهار�ت �ملطلوبة لدى 
مقدمي/�ت �خلدمات 

يف �لقطاعات 
�ملختلفة خلل مرحلة 

�لتق�شي

• �لتعرف على �شروط 	
�إجر�ء �ملقابلت يف 
�لقطاعات �ملختلفة

• تزويد �مل�شاركني/�ت 	
باملهار�ت �للزمة الإجر�ء 

�ال�شتقبال و�لتق�شي 
للن�شاء �ملعنفات.

• تزويد �مل�شاركني/	
�ت مبهار�ت خا�شة 
ال�شتخد�م ��شتمارة 

�لتق�شي

• جمموعات عمل ولعب 	
�أدو�ر

• لوح قلب	
• �أقلم فلوما�شرت	
• �أقلم ملونة	
• كرتون ملون	
• حاالت در��شية	
• عر�ض �شفافيات 	

�شاعتني 
ون�شف

�ملوؤ�شر�ت �لد�لة على 
تعر�ض �لن�شاء للعنف

• �لتعرف على موؤ�شر�ت 	
�لعنف )ج�شدية، نف�شية، 

�جتماعية(.
• �لتعرف على موؤ�شر�ت 	

�لعنف �شديدة �خلطورة. 

• جمموعات عمل.	
• نقا�ض جماعي.	
• مناق�شة ��شتمارة حتديد 	

م�شتوى �خلطورة.

• �أور�ق عمل	
• �أقلم فلوما�شرت	
• ��شتمارة حتديد 	

م�شتوى �خلطورة.
• لوح قلب	
• عر�ض �شفافيات	

�شاعتني

•نتائج �لتق�شي  �لتعرف على نتائج 	
�لتق�شي

• •ع�شف ذهني	 لوح قلب.	
• �أقلم فلوما�شرت	
• كرتون ملون	
• مق�شى�ت	
• ال�شق	
• عر�ض �شفافيات	

15 دقيقة

تلخي�ض لليوم 
�لتدريبي وتقييم

�لتاأكد من و�شوح جميع 	•
�ملعلومات للم�شاركني/�ت.

لوح قلب	•نقا�ض	•
�أقلم فلوما�شرت	•

30 دقيقة
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خمطط �شري اجلل�شة 

الن�شاط االأول: مفهوم التق�شي )15 دقيقة(
�شري الن�شاط: ع�شف ذهني 

يقوم �ملدرب/ة بتقدمي �شريع عن �ملو��شيع �شتتم تغطيتها يف �جلل�شة دون �لدخول يف �لتفا�شيل. . 1
يكتب �ملدرب/ة كلمة “�لتق�شي” على �للوح �لقلب، وي�شاأل �مل�شاركني/�ت ماذ� تعني لهم هذه �لكلمة )ع�شف . 2

ذهني(.
يدون �ملدرب/ة عبار�ت �مل�شاركني/�ت على لوح قلب.. 3
يعطي �ملدرب/ة �ملجال للجميع للم�شاركة و�لنقا�ض و�لتعبري عن ر�أيهم.. 4
يكت���ب �مل���درب/ة مفهوم �لتق�شي على �للوح �لق���لب، على �أن يتم �ال�شتف�شار من �مل�شارك���ني/�ت �إذ� هناك �أي . 5

ت�شاوؤل �أو �إ�شافات حول مفهوم �لتق�شي/�ال�شتقبال.
من �ملمكن �أن ي�شتف�شر �ملدرب/ة �إذ� كان �مل�شاركني/�ت يقومون بعملية �لتق�شي/�ال�شتقبال �أم ال؟ . 6
�أي�شا من �ملمكن �ن يطرح �ملدرب/ة ت�شاوؤاًل حول ما �إذ� هناك ��شتخد�مات �أخرى مر�دفة مل�شطلح �لتق�شي. . 7
يق���وم �ملدرب/ة بتلخي����ض للنقا�ض حول مفهوم �لتق�ش���ي، على �أن يتم تدوين �مل�شطلح���ات �ملر�دفة للتق�شي/. 8

�ال�شتقبال.
يكن للمدرب/ة عر�ض �شفافيات حول مفهوم �لتق�شي/�ال�شتقبال من خلل �ال�شتعانة باملادة �لنظرية �ملرفقة . 9

و�لتي يكن �إيجادها �شمن �ل�شفحات ما بني )42-35(. 

الن�ش��اط الث��اين: املهارات املطلوب��ة لدى مقدم��ي/ات اخلدمات يف القطاع��ات املختلفة 
خلل مرحلة التق�شي)�شاعتني ون�شف(

�شري الن�شاط: جمموعات عمل ومتثيل اأدوار حول مهارات اال�شتقبال والتق�شي للن�شاء املعنفات 
يق���وم �ملدرب/ة بتق�شيم �ملجموعة �لكلية �إىل 4 جمموعات �شغ���رية ح�شب �لقطاعات، �ملجموعة �الأوىل: �لقطاع . 1

�ل�شح���ي، �ملجموعة �لثانية: �لقطاع �الجتماعي، �ملجموعة �لثالثة: قط���اع �ل�شرطة، �ملجموعة �لر�بعة: ��شتمارة 
�لتق�شي.

يت���م توزي���ع حالة در��شي���ة و�حدة على كل جمموع���ة، و يوزع على �ملجموع���ة �لر�بعة منوذج ��شتم���ارة �لتق�شي/. 2
�ال�شتقبال، �لرجاء �ال�شتعانة باأور�ق �لعمل �ملرفقة رقم 1، 2، 3، 4. 

يطلب �ملدرب/ة من �ملجموعات قر�ءة ونقا�ض �حلاالت �لدر��شية  و�الإجابة على �الأ�شئلة �ملرفقة باأور�ق �لعمل. . 3
يطلب �ملدرب/ة من �ملجموعة �لر�بعة �أن تقوم بقر�ءة ونقا�ض ��شتمارة �لتق�شي. . 4
بع���د �النتهاء من مناق�شات �ملجموعات يطلب �ملدرب/ة من �مل�شاركني/�ت �ختيار �شخ�شني للقيام بلعب �الأدو�ر . 5

بحيث يلعب م�شارك/ة دور مقدم �خلدمة وم�شارك/ة �آخر/�أخرى دور �ملر�أة �ملعنفة.
تقوم كل جمموعة بتمثيل لعب �الأدو�ر �أمام �ملجموعة �لكلية. . 6
يفتح �ملجال للنقا�ض �جلماعي حول �ملهار�ت �لتي مت �لرتكيز عليها و�ملهار�ت �لتي مت �إغفالها. . 7
يق���وم �ملدرب/ة بتلخي����ض �ملهار�ت �للزمة عن���د �إج���ر�ء �لتق�شي/�ال�شتقبال للن�شاء �ملعنف���ات يف �لقطاعات . 8

�ملختلفة.
يك���ن للم���درب عر�ض �ل�شفافيات ح���ول �ملهار�ت �ملطلوبة ل���دى مقدمي �خلدمات يف �لقطاع���ات �ملختلفة عند . 9
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�لتعام���ل مع �لن�شاء �ملعنف���ات وذلك باال�شتعانة باملادة �لنظرية �ملرفقة و�لت���ي يكن �إيجادها �شمن �ل�شفحات 
ما بني )42-35(.

اإر�شادات املدرب/ة
م���ن �ملهم يف هذ� �لن�ش���اط �أن يتم �لرتكيز على خ�شو�شية كل قطاع من �لقطاع���ات �ملختلفة عند �إجر�ء �ال�شتقبال/

�لتق�شي للن�شاء �ملعنفات.

الن�شاط الثالث: املوؤ�شرات الدالة على تعر�ص الن�شاء للعنف )�شاعة ون�شف(
�شري الن�شاط: جمموعات عمل حول املوؤ�شرات الدالة على تعر�ص الن�شاء للعنف

يقوم �ملدرب/ة باإعطاء مقدمة �شريعة حول مو�شوع �ملوؤ�شر�ت باالعتماد على مادة نظام �لتحويل �ملرفقة بالدليل . 1
�لتدريبي.

يق���وم �ملدرب/ة بتق�شيم �ملجموع���ة �لكلية �إىل 3 جمموعات �شغرية، على �أن تق���وم كل جمموعة مبناق�شة �إحدى . 2
�ملوؤ�شر�ت �لد�لة على تعر�ض �لن�شاء للعنف: �ملوؤ�شر�ت �جل�شدية، �ملوؤ�شر�ت �لنف�شية، �ملوؤ�شر�ت �ل�شحية.

يطلب �ملدرب/ة من كل جمموعة �أن تعر�ض للمجموعة �لكلية ما مت �لتو�شل �إليه يف نقا�ض �ملجموعة. . 3
يقوم �ملدرب/ة بتدوين �ملوؤ�شر�ت �لتي مت �التفاق عليها يف �ملجموعة على �للوح �لقلب. . 4
يك���ن للمدرب/ة بعمل عر�ض �شفافيات حول �أهم �ملوؤ�شر�ت �لد�لة على تعر�ض �لن�شاء للعنف، وذلك من خلل . 5

�ال�شتعانة باملادة �لنظرية �ملرفقة و�لتي يكن �إيجادها �شمن �ل�شفحات ما بني )42-35(. 
 اإر�شادات املدرب/ة

من �ملهم يف هذ� �لن�شاط �لرتكيز على �الأعر��ض �لنف�شج�شمية لدى �ملر�أة �ملعنفة و�لتاأكد من �أن جميع �مل�شاركني/�ت 
ييزون بينها وبني �الأعر��ض �جل�شدية.

الن�شاط الرابع: ا�شتمارة حتديد م�شتوى اخلطورة )30 دقيقة(
�شري النقا�ص: ع�شف ذهني

يوزع �ملدرب/ة ��شتمارة حتديد م�شتوى �خلطورة على كافة �مل�شاركني/�ت ورقة عمل رقم )5(. . 1
يطلب �ملدرب/ة من �مل�شاركني/�ت و�شع خط حتت �لعبار�ت �لتي يعتقدون �أنها ال متثل خطورة �شديدة. . 2
يقوم �ملدرب/ة باإجر�ء نقا�ض للعبار�ت �لتي يعتقدون �أنها متثل خطورة �شديدة، و�لعبار�ت �لتي ال يعتقدون �أنها . 3

متثل خطورة �شديدة، مع ذكر �الأ�شباب.
يقوم �ملدرب/ة بتلخي�ض �لنقا�ض مع �مل�شاركني/�ت. . 4
يك���ن عر����ض �شفافيات حول �ملوؤ�شر�ت �لد�لة على �خلطورة �ل�شديدة و�لتي من �ملهم �أن يتم �أخذها على حممل . 5

�جلد عند �لتدخل مع �لن�شاء �ملعنفات، وذلك من خلل �ال�شتعانة باملادة �لنظرية �ملرفقة و�لتي يكن �إيجادها 
�شمن �ل�شفحات ما بني )42-35(. 

اإر�شادات املدرب/ة
م���ن �ملهم يف ه���ذ� �لن�شاط �لرتكيز على �ملوؤ�شر�ت �شدي���دة �خلطورة �ملتعلقة باملعتدي ولي�ض فق���ط �ملوؤ�شر�ت �ملتعلقة 

باملر�أة �ملعنفة.
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الن�شاط اخلام�ص: نتائج التق�شي )15 دقيقة(
�شري الن�شاط: عر�ص نتائج التق�شي ومناق�شتها.

يقوم �ملدرب/ة بعر�ض نتائج �لتق�شي �لتالية على �شا�شة �لعر�ض: . 1
• ال يوجد عنف ممار�ض على �ملنتفعة.	
• �إنكار �لعنف من قبل �ملنتفعة رغم �ملوؤ�شر�ت �لد�لة نتيجة �لفح�ض و�ملقابلة. 	
• �الإف�شاح من قبل �ملنتفعة عن تعر�شها للعنف. 	

يقوم �ملدرب/ة بفتح �لنقا�ض حول �لنتائج �ملحتملة حلاالت �لن�شاء �ملعنفات �لتي ت�شل للقطاعات �ملختلفة.. 2
يتم تدوين جميع �حلاالت �لتي مت طرحها من قبل �مل�شاركني/�ت.. 3
على �ملدرب/ة خلل �لناق�شات �أن يوؤكد على �أن �لتدخل مع �لن�شاء �ملعنفات يختلف باختلف نتائج �لتق�شي.. 4

اإر�شادات املدرب/ة
م���ن �مله���م �لتاأكيد عل���ى �أن هناك حاالت طارئ���ة ال يتم �إتباع هذه �خلط���و�ت فيها، الأن �الأولوي���ة يف تلك �حلاالت هي 

�حلفاظ على حياة �ملر�أة �ملعنفة ولي�ض �لت�شل�شل يف �الإجر�ء�ت.
الن�شاط ال�شاد�ص: تلخي�ص لليوم التدريبي )15 دقيقة( 

يقوم �ملدرب/ة بتلخي�ض �أهم ما مت طرحه ونقا�شه خلل �جلل�شة. . 1
يقوم �ملدرب/ة باإتاحة فر�شة للم�شاركني/�ت لطرح �أية �أ�شئلة �أو ��شتف�شار�ت عن �جلل�شة �لتدريبية. . 2

الن�شاط ال�شابع: تقييم اجلل�شة التدريبية )15 دقيقة(
يوزع �ملدرب/ة كرتون ملون يتكون من �شكلني )�شكل ورقة �شجر، و�شكل ثمرة( على جميع �مل�شاركني/�ت.. 1
يق���وم �ملدرب/ة بر�شم �شج���رة كبرية على �للوح �لقلب، ويطلب من �مل�شارك���ني/�ت كتابة �اليجابيات �أو �الأمور . 2

�لتي �أعجبتهم بالتدريب على �لكرتون �لذي ياأخذ �شكل ورقة ويل�شقونها يف �أعلى �ل�شجرة، ويتم كتابة �ل�شلبيات 
�أو �الأم���ور �لتي مل تعجبه���م بالتدريب �أو �لق�شايا �لتي يرون �نها بحاجة الهتم���ام �أكرب على �لكرتون �لذي ياأخذ 

�شكل ثمرة ويل�شقونها حتت �ل�شجرة على �الأر�ض �ملحيطة بها. 
بع���د �نته���اء جمي���ع �مل�شاركني/�ت م���ن �إل�ش���اق �لكرتون �خلا�ض به���م على �ل�شج���رة، يقوم �مل���درب/ة بقر�ءة . 3

�اليجابيات و�ل�شلبيات، ومن ثم ي�شمع منهم/ن �لتو�شيات للتدريب �لقادم. 
خمرجات اجلل�شة

متك���ني �مل�شاركني/�ت من �لتعرف عل���ى �إجر�ء�ت �لتق�شي/�ال�شتقبال يف �لقطاع���ات �ملختلفة عند �لعمل مع �لن�شاء 
�ملعنفات. 

 اإر�شادات املدرب/ة 
قبل بدء �جلل�شة حول �لعنف �شد �ملر�أة ، يجب �لقيام بتقدمي حول �ملو�شوع، ومن �ملمكن �ال�شتعانة مبادة نظرية . 1

خارجية لتعزيز هذ� �ملفهوم لدى �مل�شاركني/�ت.
تزوي���د �مل�شاركني/�ت بعد �النتهاء من �جلل�شة �لتدريبية بامل���و�د �لنظرية �ملرفقة �لتي ت�شاعدهم بالرجوع �إليها . 2

عند �للزوم.
م���ن �ملمكن �ال�شتعان���ة مبو�د نظرية �أخرى م���ن خارج نظام �لتحوي���ل لتعزيز مفه���وم �لتق�شي/�ال�شتقبال لدى . 3

�مل�شاركات/ين.
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من �ملمكن �أن يتم �إ�شافة حاالت در��شية �أو تغيري �حلاالت �لدر��شية ح�شب نوع �ملجموعة و�لفئة �مل�شتهدفة؛ فهذ� . 4
�المر مرتوك للمدرب/ة. 

يت�شمن نظام �لتحويل تفا�شيل خمتلفة حول دور مقدمي �خلدمات يف �لقطاعات �ملختلفة عند �لعمل مع �لن�شاء . 5
�ملعنفات، من �ملمكن �ال�شتعانة باملادة �لنظرية �ملرفقة حول نظام �لتحويل للتو�شع باملادة �لتدريبية. 

احلاالت الدرا�شية
احلالة الدرا�شية االأوىل:

فاطم���ة تبل���غ من �لعمر 26 �شنة متزوجة، ولديها 3 �أطفال، تتعر�ض لعنف ج�شدي ونف�شي؛ حيث قام 
زوجها بحب�شها ومنعها من �لتو��شل مع �أهلها. تعاين فاطمة من هذ� �لو�شع منذ 6 �شنو�ت، حاولت 
عائلتها �أكرث من مرة �لتدخل بهدف �الإ�شلح بينهما ويف كل مرة يقرر �الأهل ب�شرورة �أن تعود لبيتها 

و�أطفالها، باالإ�شافة لرف�شهم فكرة �أن ترتك �بنتهم �لبيت و�أن تفكر بطلب �لطلق. 
بع���د �أن ترك���ت فاطمة �لبيت �أكرث من مرة، طلب �الأهل منه���ا �أن ال تدخلهم مب�شاكلها، و�أن تبقى يف 
بيته���ا وتتحمل زوجها فهذ� ن�شيبها، �الأمر �لذي جعل زوجه���ا يزيد من معاملته �ل�شيئة لها، وحدث 
يف �إح���دى �ملر�ت �أن خرجت من �ملنزل بهدف مر�جعة عي���ادة �الأطفال، ومتكنت من �لتوجه الأقرب 

مركز �شرطة لطلب �مل�شاعدة. 
• ما هي االإجراءات التي يتم اإتباعها خلل مرحلة التق�شي/اال�شتقبال/الفح�ص 	

الروتيني يف حال توجهت فاطمة لوحدة حماية االأ�شرة يف ال�شرطة؟ 
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احلالة الدرا�شية الثانية:
رب���ى تبل���غ من �لعمر 22 عامًا، ح�شرت م���ع و�لدها �إىل �إحدى �مل�شت�شفي���ات؛ حيث تعاين من تخلف 
عقل���ي ب�شي���ط، وتعاين من �زدياد �لوزن، لذ� �شاوره �ل�شك هو وو�لدتها باأنها حامل، �الأمر �لذي �أدى 
به �إىل �أخذها �إىل �مل�شت�شفى من �أجل �لتاأكد من هذ� �الأمر، وهناك قام �لطبيب با�شتقبالها من �أجل 
معاينتها وعمل �لفحو�شات �للزمة لها. وبعد عمل �للزم �ت�شح �أن ربى حامل يف �ل�شهر �خلام�ض.

ما هي االإجراءات التي يتم اإتباعها خلل مرحلة التق�شي/اال�شتقبال/الفح�ص . 1
الروتيني يف مثل حال توجهت ربى الأحدى امل�شت�شفيات؟ 
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احلالة الدرا�شية الثالثة:
توجه���ت رمي �إىل مديرية �ل�ش���وؤون �الجتماعية يف �إحدى �ملحافظات من �أجل طلب �مل�شاعدة �ملادية، 
الأن زوجه���ا ال يعمل وال ينفق عليها وعلى �أطفالها �ل�شت���ة. وبعد جلو�ض �الأخ�شائية �الجتماعية معها 
تب���ني �أن رمي تتعر����ض �إىل عنف �شدي���د يتدرج من �ل�ش���ّب و�ل�شتم، وحّتى �ل�شرب �مل���ربح و�لتهديد 
بالقتل، حيث �أخربت �الأخ�شائية �أنه يف �إحدى �ملر�ت �أثناء ثورة غ�شبه قام بتهديدها بال�شكني �أمام 
�أطفالها، ولكنها ال ت�شتطيع تركه الأنه لي�ض لديها عمل وال يوجد معها نقود وال تعرف �إىل �أين تتوجه.

• يف ح��ال توجهت رمي اىل اأحدى مديريات ال�ش��وؤون االجتماعية لطلب امل�شاعدة، 	
ما هي االإجراءات التي يتم اإتباعها خلل مرحلة التق�شي/اال�شتقبال/الفح�ص 

الروتيني؟
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مرفق رقم )1(
��شتمارة »�لتق�شي« - تقييم �الإ�شاءة �أو �لعنف

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

�حلالة 
�الجتماعية:

رقم �لهاتف
عزباء

متزوجة
خمطوبة
مهجورة

متزوجة عريف
�رملة

مطلقة
حرد�نة

تقييمك 
لو�شعك 

�القت�شاد

• ال يوجد دخل	
• �قل من 500 �ض	
• من 501- 1000 �ض	
• 1001- 1500 �ض	
• 1501- 2000 �ض	
• 2001- 2500 �ض	
• 2501 – 3000 �ض	
• 3001 فما فوق	
• ال �عرف	

�مل�شتوى 
�لتعليمي

�مية. 1
�بتد�ئي. 2
�عد�دي. 3
ثانوي. 4
جامعي. 5
�خرى، حددي ......... 6



دليل تدريبي ملقدمي اخلدمات ال�شحية واالجتماعية وال�شرطية 32

مهنتك 
�حلالية

ربة بيت. 1
عمل غري منتظم. 2
موظفة حكومية . 3
عاملة يف قطاع خا�ض. 4
عاملة يف موؤ�ش�شة غري حكومية. 5
�شاحبة م�شروع. 6
مهنية يف ) مكتب خا�ض (: حمامية، . 7

طبيبة، مهند�شة ....... �لخ
عاطلة عن �لعمل  . 8
طالبة. 9

�خرى، حددي .........                               . 10
حددي: .................طبيعة �لعمل

ال نعم�ل�شوؤ�لرقم
-1

-2

-3

هل تعر�شت يومًا : الإ�شاءة ج�شدية:
• �شرب ج�شدي عنيف.	
• �شرب با�شتخد�م �أد�ة.	
• �إيذ�ء )ك�شور،  جروح، كدمات، حروق(.	
• الإ�شاءة نف�شية؟   	
• �إهمال وتهمي�ض.	
• حتقري.	
• منع �حلريات )�حلركة، �الختيار، �لقر�ر(.	
• �إ�شاءة لفظية.	
• الإ�شاءة جن�شية؟   	
• حتر�ض د�خل �لعائلة.	
• حتر�ض خارج �لعائلة.	
• �إعتد�ء جن�شي د�خل �لعائلة.	
• �إغت�شاب.	
• حماولة �إغت�شاب.	

�إذ� كانت �الإجابة بنعم، فمن هو �ل�شخ�ض �ملعتدي؟ 
.......

وكم عدد مر�ت �العتد�ء؟
مرة و�حدة، مرتني، ثلث مر�ت، �كرث من ذلك، حددي .........

هل تعر�شت لل�شرب، �أو �ل�شفع، �أو �لركلت؟ �أو الأي �شكل �آخر من �العتد�ء�ت �جل�شدية خلل �لعام 4-
�ملا�شي؟ 

�إذ� كانت �الإجابة بنعم، فمن هو �ل�شخ�ض �ملعتدي؟ من قبل �لزوج،   �قارب من طرف �لزوج حددي، �الب، �الم، �الخ، �حلمى، 
�حلماه، �خلطيب، ��شدقاء، �جلري�ن، موؤ�ش�شة، حددي زملء �لعمل .......
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هل �أنت خائفة من:  �لزوج، �قارب من طرف �لزوج حددي، �الب، �الم، �الخ، �حلمى، �حلماه، �خلطيب، 5-
��شدقاء، �جلري�ن، موؤ�ش�شة، حددي زملء �لعمل

حددي م�شدر �خلوف:........................................................................
- هل تعر�شت لتهديد بالقتل؟

حماولة قتل.. 1
��شتخد�م �أدو�ت حادة.. 2
��شتخد�م �أ�شلحة.. 3
تهديد لفظي.. 4
�لعزل و/�و �حلب�ض بهدف �لقتل . 5
حماولة �لعزل و/�و �حلب�ض بهدف �لقتل . 6

خا�ض باملر�أة �حلامل
هل حاول �أن يوؤذيك خلل فرتة �حلمل؟1-

�إذ� كان �جلو�ب بنعم، فهل �زد�د �لعنف؟
هل كان �حلمل باإر�دتك؟2-
هل تلقيت رعاية وعلجًا بعد تعر�شك للعنف؟3-
هل �أجه�شت يف وقت �شابق نتيجة �لعنف؟4-

حددي عدد �ملر�ت:............................................................................

هل تعر�شِت لعنف جن�شي �أثناء فرتة �حلمل؟5-
هل تعر�شِت للتهديد للجها�ض  خلل فرتة �حلمل؟

من هو �ملهدد للتخل�ض من �حلمل )�ملعتدي و/�و �حد �فر�د �ال�شرة(؟ حددي �ل�شخ�ض...........
��شم مقدم �خلدمة..................................................

�لوظيفة:...........................................................
�لتوقيع:...........................................................
�لتاريخ:...........................................................
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ورقة عمل رقم )5( ��شتمارة حتديد م�شتوى �خلطورة و�لتهديد و�حتياجات �حلماية- كافة �لقطاعات
تاريخ �مليلد:�ال�شم:

�لعنو�ن:رقم �لهوية:
رقم �لهاتف:�حلالة �الجتماعية:

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

من �لذي يهددها؟ حّدد/ي ...........................................................................
ه���ل لديها حماوالت هروب من �ملنزل �أفكار باالنتحار �أو لديها حماولة �نتحار �شابقة �أو 9

يف �حلا�شر؟ حّدد/ي: ........................................................................
هل توجد �أدو�ت حادة �أو �أ�شلحة يف �ملنزل؟ حّدد/ي: ....................................10
هل �الإ�شابة بليغة وهددت حياتها؟11
هل تريد �للجوء لل�شرطة؟ 12
هل حتتاج �الآن �إىل مركز حماية تقيم فيه؟13
هل تريد �للجوء �إىل موؤ�ش�شات تقدم خدمات �جتماعية �أو نف�شية �أو قانونية؟14
هل تريد �لعودة للمنزل؟15

هل �شتكون �آمنة �إذ� عادت �إىل �ملنزل؟
هل تعرف ماذ� �شتفعل �إذ� تكرر �لعنف معها؟

عدد �الإجابات بنعم: .......................
�إذ� كان���ت �الأ�شئل���ة رق���م 5 �أو 6 �أو 8 �أو 9 �أو 10 �أو 11 �أو 13 �إجابته���ا )نع���م( فهي يف خطر ح���ايّل ويف م�شتوى خطورة 

عالية �أي�شًا.
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املادة النظرية جلل�شة التق�شي/ اال�شتقبال/ املقابلة االأوىل مع الن�شاء املعنفات
القطاع ال�شحي/ جل�شة التق�شي

مقدمة:
يه���دف هذ� �لربوتوك���ول �إىل و�شع قو�عد عمل ملقدمي/ مقدمات �خلدمات �ل�شحية )�ش���و�ء كانو� يف مو�قع �لرعاية 
�ل�شحي���ة �الأولية �أم �لثانوية( لتبيني دورهم/ دورهن �تاه �لن�شاء �ملعنفات �للو�تي يق�شدن �خلدمة �ل�شحية، حيث 
يق���دم �لربوتوكول خطوطًا و�إر�شاد�ت يف �آليات �لتعامل مع �لن�ش���اء �ملعنفات، ف�شًل عن �لتقييم و�لت�شخي�ض و�لعلج 

و�لتحويل و�ملتابعة مع �خلدمات �الأُخرى بهدف حتقيق �حلماية و�لتاأهيل.
اأدوار مقدمي/ مقدمات اخلدمات ال�شحية

تق�ش���د �لن�شاء �ملعنفات �خلدمات �ل�شحية للعلج من �آثار �لعنف، وتاأتي �لن�شاء ب�شبب �الإ�شابات و�جلروح و�لك�شور 
و�لنزي���ف �لناجم ع���ن �لعنف، �أو �ل�شكوى من �أمر��ض و��شطر�بات خمتلفة، �إىل جانب �ال�شطر�بات �لنف�شية. وعادة 
م���ا يرى مقدمو/ مقدمات �خلدمات �ل�شحية )ب�شرف �لنظر عن �أي م�شتوى �أو يف �أّي موؤ�ش�شة( �آثار �لعنف �ملختلفة 

على �لن�شاء و�لتي يتم علجها دون �الأخذ يف كثري من �الأحيان باالأ�شباب �لتي يكون م�شدرها �لعنف.
وعلى هذ� �الأ�شا�ض يتطلب من مقدمي/ مقدمات �خلدمات �ل�شحية �تاه �لن�شاء �ملعنفات �لقيام مبا يلي:

الفح�ص والت�شخي�ص �لدقيق الكت�شاف �لعنف �لو�قع على �لن�شاء �للو�تي ياأتني للخدمة �ل�شحية وحتديدً� يف . 1
ح���االت �جلروح و�الإ�شابات و�لر�شو����ض و�لكدمات و�لنزيف �إذ� كان م�شدرها �لعنف، وهذ� ينطبق على �لرتدد 
�مل�شتمر على �خلدمات �ل�شحية وتاأخر �ل�شفاء، و�ل�شكوى الأ�شباب غري مر�شية و��شحة، و�ال�شطر�بات �لنف�شية 

�ملختلفة.
توفري اخلدمات ال�شحية �لعلجية �ملنا�شبة وفق �الحتياج.. 2
الوقاي��ة: يعمل مقدم���و/ مقدمات �خلدمات على وقاي���ة �لن�شاء �ملعنفات من �الأمر�����ض �لناتة عن �لعنف، . 3

�شو�ء �جل�شدي �أو �لنف�شي �أو �جلن�شي؛ كاالأمر��ض �ملنقولة باجلن�ض و�الإيدز.
التوعية والتثقيف والتزويد باملعلومات لتمكني �ملر�أة وتعزيز حقوقها �الإن�شانية و�ل�شحية، خا�شة �لن�شاء . 4

�للو�تي يق�شدن �لرعاية �ل�شحية مب�شتوياتها �ملختلفة.
االإر�ش��اد وامل�شورة للن�ش���اء �ملعنفات الإيجاد �لبد�ئل و�ال�شرت�تيجيات �لت���ي ت�شاعدهن على ك�شر د�ئرة �لعنف . 5

و�خلروج منها وتعزيز حمايتهن.
الدعم وامل�شاعدة يف حمايتهن من �لعنف.. 6
التحويل للقطاعات �الأُخرى من �أجل توفري �خلدمات �لنف�شية و�الجتماعية و�لقانونية.. 7
التغي��ري املجتمعي: يقع على عاتق مقدمي/ مقدمات �خلدمات �ل�شحية �أن يكونو� عنا�شر تغيري يف �ملجتمع، . 8

من خلل تعزيز مناه�شة �لعنف و�إظهار �آثاره و�نعكا�شاته.
الدف��اع عن حقوق الن�شاء �ملعنف���ات وتعزيز حقوقهن و�حتياجاتهن يف تقرير �مل�شري، و�لتن�شيق مع �جلهات . 9

�ملخت�شة لتوفري �حلماية و�الأمان و�الحرت�م و�ل�شرية و�خل�شو�شية وعدم �لتمييز.
ر�شم �شيا�شات: يلعب مقدمو/ مقدمات �خلدمات -خا�شة ُمّتخذي �لقر�ر منهم- دورً� هامًا يف ر�شم �ل�شيا�شات . 10

�ملناه�ش���ة للعنف، مبا فيها �ل�شيا�شات �لتي تلب���ي �حتياجات �لن�شاء �ملعنفات �لقا�شد�ت للخدمة �ل�شحية �شو�ء 
على م�شتوى �ملوؤ�ش�شة �لر�شمية �أو �الأهلية �أو �خلا�شة.
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املهارات واملعلومات املطلوبة للّتعامل مع الّن�شاء املُعّنفات
لك���ي يت���م تقدمي �خلدمات للن�ش���اء �ملعنفات بفعالية وَجْوَدة، يتطل���ب �أن يتمتع مقدمو/ مقدم���ات �خلدمات �ل�شحية 

بال�شفات و�ملهار�ت و�ملعلومات �لتالية، وفق م�شتوياتهم:
�لعاملون �ل�شحيون و�الإد�ريون و�لفنيون  .1

• �أن يكونو� متح�ش�شني ملو�شوع �لعنف و�أ�شكاله و�آثاره.	
• �أن يكونو� مدركني �أن �لعنف جرية و�نتهاكًا حلقوق �الإن�شان.	
• �أن يكونو� مقتنعني باأهمية دور �لقطاع �ل�شحي يف علج �شحايا �لعنف ودعمهم.	
• �أن يكونو� ُملتزمني باأخلقيات �ملهنة وممار�شتها وحتديدً� فيما يتعلق بال�شرية و�خل�شو�شية.	
• �أن يكونو� ُمدركني للم�شوؤولية �لقانونية يف حال �نتهاك حقوق �لن�شاء �ملُعنفات.	

�الأطب���اء، و�ملُمر�شون، و�لقابلت �لقانونيات، و�لعام���لت �ل�شحيات: وفق وجودهم يف �لرعاية �ل�شحية �الأولية   .2
�أو �لثانوية ممن لديهم متا�ّض ُمبا�َشر مع �لن�شاء �ملعنفات:

• معرفة عميقة ومتقدمة يف �لعنف: �أنو�عه، ودوره، و�آثاره �ل�شحية و�لنف�شية و�ملجتمعية.	
• �إمل���ام بال�شي���اق �الجتماعي �لثق���ايف ملو�شوع �لعنف، و�لن���وع �الجتماعي، وعلقات �لق���وى، وحقوق �الإن�شان 	

بالرتكيز على حقوق �ملر�أة .
• مهار�ت �الت�شال و�لتو��شل و�ل�إر�شاد و�مل�شورة.	
• �كت�شاب مهار�ت �لفح�ض و�لت�شخي�ض مبا فيه �ملوؤ�شر�ت �جل�شدية و�لنف�شية و�ل�شلوكية �لد�لة على �لعنف.	
• 	.Crises intervention skills مهار�ت �لتعامل مع فرتة ما بعد �ل�شدمة
• مهار�ت �لتوثيق �خلا�شة بالعنف �شد �لن�شاء.	
• معرف���ة و�إطلع على م�شادر �لدعم و�حلماية و�مل�شاعدة كٌل يف منطقته )�ل�شرطة، ومر�كز �حلماية، وخط 	

�لتلفون �مل�شاعد، و�خلدمات �الجتماعية و�لنف�شية و�لقانونية لدى �لقطاع �لعام و�الأهلي( و�آليات �ال�شتعانة 
بهم و�لتحويل �إليهم.

• معرفة قانونية مبا يكفل حماية �لطرفني )�لن�شاء �ملعنفات ومقدمي/ مقدمات �خلدمات �أنف�شهم(.	
• معرفة وممار�شة للأخلقيات �ملهنية وخا�شة �أخلقيات �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات.	

اخلطوات العملية مل�شاعدة املنتفعات:
ت�شكي���ل وح���دة خا�ش���ة يف كل م�شت�شفى ال�شتقبال �شحاي���ا �لعنف �أو �ال�شتباه به���ذه �لق�شايا من طبي���ب/ة، وقابلة �أو 
ممر����ض/ة، و�أخ�شائي/ة �جتماعي/ة. يجب على مقدمي �خلدمة تقدمي �خلدمة �ملنا�شبة و�لنوعية للن�شاء �ملُعنفات 
بغ����ض �لنظر ع���ن جن�شهن ودينهن ومعتقد�ته���ن ولونهن وطبقته���ن. فغالبية مقدمي/ مقدم���ات �خلدمات �ل�شحية 

يتطلب منهم خطو�ت مل�شاعدة �ملنتفعات ب�شكل عام وهي:
�لتق�شي و�لفح�ض �ل�شريري.. 1
�لتقييم و�لت�شخي�ض.. 2
خطة �لتدخل للعلج.. 3
تنفيذ خطة �لعلج.. 4
�لتوثيق.. 5
�لتحويل و�ملتابعة.. 6
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ي والفح�ص ال�شريري اأوال: التَّق�شِّ
�ض �لّن�ش���اء للُعنِف ب�شكٍل روتينّي �أمر �شروري الأي �م���ر�أة تتوجه لطلب خدمة �شحية؛  �لتق�ش���ي و�ال�شتف�ش���ار حول تعرُّ
ففي كثري من �الأحيان ال َتِعي �لّن�شاء �أنهن يتعّر�شن لعنف و�إيذ�ء، وال ُتف�شح �ملر�أة عنه �إال �إذ� �ُشِئلْت عنه. ولذلك تقع 
م�شوؤولي���ة �لتق�ش���ي و�ل�شوؤ�ل حول �الإيذ�ء و�الإ�شاءة و�لعنف �لذي قد تتعّر�ض ل���ه �لّن�شاء على عاتق مقدمي/ مقدمات 

�خلدمات �ل�شحية، حتديدً� يف �ملر�فق �ل�شحية �لتالية:
• �أق�شام �لطو�رئ	
• مر�كز �لرعاية �ل�شحية �الأولّية: )عياد�ت �ل�شحة �الإجنابّية، ومر�كز رعاية �حلو�مل وتنظيم �الأُ�شرة(،	
• �أق�شام �الأمر��ض �لن�شائّية و�لوالدة	
• �لعياد�ت �خلارجية )حتديدً� يف �لزيارة �الأُوىل(	
• عياد�ت ومر�كز �ل�شحة �لنف�شّية �ملجتمعّية، و�الأَمر��ض �لعقلّية.	

ي عن �لُعن���ف يف حال وجود �أو�شاع و�شلوكيات وموؤ�شر�ت وعلمات د�ّلة، ج�شدية �أو نف�شية لدى  يج���ب �ل�شوؤ�ل و�لتق�شّ
�لن�شاء، ب�شرف �لنظر عن �أي م�شتوى خدمة �شحية موجود )�نظر �ملرفق رقم 1 – ��شتمارة �لتق�شي(. 

توجيهات خا�شة بالتق�شي
ي�شتطي���ع كل من �لطبيب/ة، و�ملمر����ض/ة، و�لقابلة �لقانوني���ة، و�لعاملة �ل�شحية، و�الأخ�شائ���ي/ة �الجتماعي/ة يف 
�ملر�ف���ق �ل�شحي���ة، �لتق�شي عن �لعنف، على �أن يكون/تكون لديه/� تدريب و�إمل���ام يف مو�شوع �لعنف و�أ�شكاله ود�ئرة 

�لعنف، �إىل جانب مهار�ت �الت�شال و�لتو��شل و�مل�شورة و�لّنوع �الجتماعّي.
• ��شتقبال �ملنتفعة باحرت�م و�هتمام.	
• �لتق�شي و�ل�شوؤ�ل عن �لعنف مع �ملر�أة وحدها، دون ُمر�ِفق من �لزوج �أو غريه، حتى �الأطفال.	
• �الهتمام باأن تتم �ملقابلة يف غرفة بعيدة عن م�شمع ومر�أى من �لنا�ض، دون مقاطعة �أو �إزعاج، ويكون �لطبيب/ة 	

موجود� مع ممر�شة و�ملري�شة فقط.
• �لتاأكي���د للم���ر�أة على �حرت�م خ�شو�شية �ملعلومات و�شريتها، و�إعلمها باإج���ر�ء�ت �ملوؤ�ش�شة �ملُّتَبَعة للحفاظ على 	

ّيِة �ملعلومات. �ِشرِّ
• م/ة �خلدمة بالتعرف على �ملنتفعة و�شبب قدومها وتاريخها �ل�شحي، مع �النتباه لردودها ولغة �جل�شد 	 يقوم ُمقدِّ

و�الإياء�ت، فهو طو�ل �لوقت يبدي �هتمامه/� بالتحدث �إليها )جمع �ملعلومات �الأولية(.
• ق 	 �الأ�شئلة �لتي ُتوّجه للمنتفعات يف �ملر�فق �ل�شحية يجب �أن تكون ب�شيطة ومفهومة، وال تنم على لوم �أو حكم ُم�َشبَّ

�أو و�شمة، ويتم �ل�شوؤ�ل باهتمام وح�شا�شية )حت�ش�ض( وتعاُطف.
• عل���ى مق���دم/ة �خلدمة �أن يق���وم بتمهيد �فتتاحي لبناًء �لثق���ة وتعزيز �ل�شعور باالأمان قبل �ل�ش���وؤ�ل مبا�شرة عن 	

تعر�ض �ملنتفعة للعنف؛ ومن �الأ�شئلة �أو �مللحوظات �الفتتاحية �لتي يكن �إتباعها:
كي���ف ت�شري �أُمور حيات���ك؟ متى كانت �آخر مرة زرت فيها �ملرفق �ل�شحي؟ ه���ل ت�شكني من �أمر��ض معينة؟   -

وهكذ�.... 
• يب���د�أ مق���دم/ة �خلدمة باإعطاء ملحوظات ب�شكل عام عن �لعنف وم���دى �هتمام �لقطاع �ل�شحي به كم�شكلة لها 	

�آثارها �ل�شحية مثل:
“نح���ن هنا موجودون خلدمة �لنا�ض وم�شاعدتهم باأف�شل وجه، لذلك ن�شاألهم عن �أمور حياتهم وعلقاتهم   -

�لعائلية و�الجتماعية وما يتعر�شون له من �إيذ�ء يف علقاتهم”.
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“ي���ر �لّنا����ض مبن فيهم �لعائلت بظروف �شعب���ة نتيجة توتر �لعلقات بينهم وهذ� يك���ون له �آثار �شحية،   -
ونحن نهتم مب�شاعدة �لنا�ض مبن فيهم �لن�شاء ليعي�شو� يف ظروف �شحية ف�شلى”.

ُه �نتهاكًا  “نح���ن -�لعاملون �ل�شحيون/ �لعاملت �ل�شحيات- نرف�ض جميع �أ�ش���كال �لعنف و�الإيذ�ء، ونُعدُّ  -
ة �ملر�أة “. حلقوق �الإن�شان خا�شّ

لُّ بالُعنف”. “نحن نرى �أن �خللفات بني �الأ�شخا�ض ال حُتَ
حّية والتاريخ  يت��م دمج اأ�شئلة التق�شي يف ا�شتمارة معلومات ال�ّشرية الّذاتّية، اأو يف منوذج ال�ّشرية ال�شّ

املََر�شي للن�شاء، اأو �شمن ا�شتمارة خا�شة ُمنف�شلة وفقًا ل�شيا�شة املوؤ�ش�شة.
التلميح اإىل العنف

ُح وُت�شرُي اأكرث اإىل مو�شوع الُعنف، مثَل: يطرح مقدم/ة اخلدمة مقوالت ُتلمِّ
• »تردنا با�شتمر�ر ن�شاء تعر�شن للعنف لذلك لدينا �شيا�شة �أن ن�شاأل كل �لّن�شاء عّما �إذ� تعر�شن للُعنف يف حياتهنَّ 	

من قبل �شخ�ض قريب �إليهن: )كالزوج، �أو �الأخ، �أو �خلطيب، �أو �ل�شديق، �أو �الأب.....(«
• “كث���ري م���ن �لن�شاء ترتدد علينا وال تف�شح عم���ا تتعر�ض له من عنف، لذلك نرى �أن م���ن و�جبنا �أن ن�شاألها لكي 	

ن�شاعدها”.
ثم يبداأ بطرح اأ�شئلة مبا�شرة حول العنف:

• »كيف �شكل �لعلقة مع زوجك، �أو �لعائلة/ �أو �الآخرين؟«	
• لُّ �الأُمور؟ هل ي�شتخدم �الإيذ�ء �شو�ء �لنف�شي �أو �جل�شدي �أو �جلن�شي”.	 “عندما تتوتر �لعلقة بينكم كيف حُتَ
• “هل تعر�شت ل�شرب �أو ركل �أو دفع من قبل؟”	

عل��ى مق��دم/ة اخلدمة تنب االأ�شئل��ة التي حتمل تلميحات تن��م عن لوم، اأو حك��م م�شبق اأو و�شمة 
مثل:
• “هل �أنت مري�شة �أم �أنَّ زوجك �شربك؟”	
• “ماذ� فعلت له حتى �شربك؟”	
• “هل ق�شرت بو�جبك تاهه؟”	
• “ملاذ� ال ت�شرخني �أو ترتكينه؟”	
• “ملاذ� مل تاأِت منذ �أن بد�أ ي�شربك �إىل �ملركز/ �مل�شت�شفى؟”	
• اَر�ض عليك منذ زمن؟”	 “ملاذ� �أتيت متاأخرة للخدمة مع �أن �لعنف مُمَ
• “ملاذ� ال ترتكينه وترتاحني من عنفه؟”	

الفح�ص ال�شريري
ل وفح�ض �شريري للمنتفعة ي�شمل ما ياأتي: يقوم �لطبيب/ �لطبيبة بوجود �ملمر�شة باإجر�ء تقييم ُمَف�شَّ  .1

• ِق 	 �الإ�شابات: يفح�ض �لطبيب/ة جميع مناطق �جل�شم: )�لر�أ�ض، و�ل�شدر، و�لظهر، و�لبطن، و�الأطر�ف( للتحقُّ
م���ن وجود �أو عدم وجود َكَدَم���ات، وجروح، وك�شور، ومتّزق وحروق و�لع�ض. مع �النتب���اه �إىل مناطق �الإ�شابة �إذ� 

كانت حُمّددة �أو ُمتعّددة. وما �إذ� كانت �الإ�شابات جديدة �أم قدية، �أم �الثنتني معًا. 
• �ل�شك���وى: تقييم �شكو�ها م���ن �الآالم وحجم تلك �الآالم وطبيعتها يف مناطق �الإ�شاب���ة، �أو تقييم �الآالم ب�شكل عام 	

دون وجود مظاهر الإ�شابات.
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• تقييم �الأعر��ض و�ل�شكوى �جل�شدية �لناجمة عن �لتوتر و�ل�شدمة نتيجة �لعنف ومنها:	
• �لقلق، و��شطر�بات �لنوم، و��شطر�بات �ملعدة و�الأمعاء وفقد�ن �ل�شهية للطعام، و�الإرهاق	
• و�لتعب �لعام، و�ل�شد�ع �مل�شتمر، و�لدوخة، و�شيق �لنف�ض، و�آالم يف �ل�شدر....	

• �جلهاز �لتنا�شلي: �لتهابات متكررة يف �جلهاز �لتنا�شلي، ونزف، و�إجها�ض متكرر، و�آالم يف �أ�شفل �لبطن.	
• ��شتخد�م �ملُهّدئات: �للجوء للمهدئات ب�شكل ُمفِرط.	
• �الإقب���ال �ملُتكرر عل���ى �خلدمات �ل�شحية ب�شكوى الأعر�����ض ال يوجد لها �شبب مر�ش���ي؛ )�أعر��ض نف�شج�شدية/ 	

�الأعر��ض �جل�شدية �لناجمة عن �لعنف �لنف�شي(.
• �الأمر�����ض �ملُزمن���ة: تقييم طبيعة �الأمر�����ض �ملوجودة، ومدى �ل�شيط���رة عليها، مثل: �ل�شغ���ط و�ل�شكري و�لربو 	

وغريها. )عادة ما تعي�ض �لن�شاء �ملعنفات علقة متوترة؛ مما يجعل �ل�شيطرة على هذه �الأمر��ض حمدودً�(.
• تقيي���م �لو�ش���ع �لنف�شي: �ل�شعور بالوح���دة، و�لتعا�شة، وعدم قدرته���ا على �ل�شيطرة على حياته���ا، و �للمباالة، 	

و�لبكاء، و�الإحباط، و�الكتئاب، و�ل�شود�وية، و�لتفكري باالنتحار، �أو حماولة �النتحار.
تقييم �شلوك �ملُر�ِفق مع �ملُنتفعة وتوثيق �مللحظات حول �ملر�فق يف تقرير �ملنتفعة �أو تقرير خا�ض من حيث:  .2

• •�إ�شر�ره على �لبقاء معها طو�ل �لوقت.	 �لتودد و�لتقرب من �ملنتفعة �أمام �لطبيب/ة �أو 	
مقدم/ة �خلدمة ب�شكل ُمباَلغ فيه

• �الإجابة بالنيابة عنها، وعدم �إعطائها �لفر�شة لتجيب 	
بنف�شها.

• لوم �ملنتفعة لنف�شها باأنها �ل�شبب يف �لعنف �لذي 	
مار�شه عليها قريبها �أو زوجها.

• •�لرتدد �لو��شح للمنتفعة يف �الإجابة بوجود �ملر�فق.	 �إنكار �لعنف و�الدعاء باأن ما حدث معها نتاج حادث �أو 	
�أ�شباب �أُخرى.

• �لتقليل من �شاأن ما ح�شل لها من �إ�شابات من ِقَبِل 	
�ملُر�ِفق

• �ل�شمت طو�ل �لوقت	
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القطاع االجتماعي: جل�شة التق�شي/اال�شتقبال
اأوال: موؤ�شرات العنف التي تظهر على املنتفعة 

انتباه! العنف بكل اأ�شكاله �شلوك اإجرامي
ت���زد�د ظاهرة �لعن���ف �شد �ملر�أة و�لذي تكون نتائجه مدمرة على �الأ�شرة، �إن بع����ض �ملوؤ�شر�ت تدل على زيادة �لعنف 
�شد �ملر�أة مما ي�شتدعي وجود �إ�شرت�تيجية و��شحة للك�شف �ملبكر عن �أعر��ض �لعنف من قبل جميع �ملوؤ�ش�شات �لعاملة 
مع �ملر�أة �ملعنفة، كاإجر�ء روتيني متبع مع جميع �لن�شاء �ملتوجهات لتلقي خدمات �جتماعية، نف�شية، �شحية وقانونية، 

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

من حق املراأة العي�ص يف بيئة اآمنة خالية من العنف
املوؤ�شرات اجل�شدية التي تدل على وجود عنف ج�شدي

ت�شكل �ملوؤ�شر�ت �جل�شدية دليل على وجود �لعنف، فعند توجه �ملنتفعة لطلب �مل�شاعدة و�لتدخل قد يظهر عليها بع�ض 
�لعلم���ات و�ملوؤ�شر�ت �لتي توؤكد تعر�شها للعنف �جل�شدي، وهنا ال ب���ّد من حتويل �ملنتفعة الإجر�ء �لفحو�شات �لطبية 

�للزمة لدى �جلهات �ملخت�شة )�لقطاع �ل�شحي( ومن هذه �ملوؤ�شر�ت: 
�الآثار �خلارجية �لتي تتعلق مبلمح �لوجه كاحمر�ر �لعينني، �الإعياء �لد�ئم، �الأرق، �الإرهاق �لو��شح على �لوجه.. 1
�الإ�شابات، �لكدمات، �حلروق يف �أع�شاء �جل�شم �ملختلفة.. 2
�آثار ل�شد �ل�شعر و�نتز�ع خ�شال منه.. 3
�آثار �لع�ض.. 4
�لك�شور، �لر�شو�ض، �لنزيف.. 5
متزق �مللب�ض.. 6
�أمر�����ض نف�شج�شمية ت�شمل )�آالم �لر�أ�ض، �آالم �ل�شدر، ��شطر�بات يف �لتنف�ض، ��شطر�بات �الأكل، ��شطر�بات . 7

و�آالم يف �ملعدة، �الخ�شر�ر )�لنمنمة(، �ل�شكوى �لد�ئمة �لناجمة عن �أعر��ض �لنف�شج�شمية(.
�حلم���ل �لناج���م عن �عت���د�ء جن�شي د�خل �لعائلة �أو خارج �إط���ار �لعائلة، وحاالت �الإجها�ض م���ا يعر�ض �ملنتفعة . 8

الكتئاب ما بعد �لوالدة.
املوؤ�شرات النف�شية: 

ه���ي علمات بع�ض �آثارها و��شح���ة وبع�شها غري و��شحة، وي�شتطيع �الأخ�شائي/ة �أن يدركها �أثناء �جلل�شة عند طرح 
�ملنتفعة مل�شكلتها ومن هذه �لعلمات: 

�أعر��ض ما بعد �ل�شدمة �لنف�شية )��شطر�بات نف�شية ف�شيولوجية(، وت�شمل:  .1
• �شعوبات يف �لنوم وكو�بي�ض مزعجة.	
• ردود فعل عنيفة، �أو �شر�خ، �أو �شمت، �أو بكاء �شديد، عند حماولة مل�شها.	
• �ليقظة �لعالية.	
• �لتبلد �لعاطفي.	
• ��شطر�بات يف �لرتكيز و�لذ�كرة )�لت�شتت(.	
• �نخفا�ض يف م�شتوى �الأد�ء.	
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• تكر�ر �شور �حلدث �ل�شادم و�لتفا�شيل �لدقيقة �ملتعلقة باملكان و�لزمان ور�ئحة �ملكان.	
• �النف�شال �لتدريجي عن �لو�قع )فقد�ن معنى �حلياة(.	
• تقلب �ملز�ج.	

تغري يف �لعاد�ت و�ل�شلوك و�لعلقات �الجتماعية و�ملهنية.  .2
�لقلق، �لتوتر �لعايل، نوبات �خلوف �ل�شديدة، �لرتدد، �ل�شلوك �لعدو�ين و�الن�شحابي.  .3

�الكتئاب باأنو�عه )�لب�شيط و�ل�شديد(.  .4
�إيذ�ء للذ�ت)�لتهديد باالنتحار �أو �النتحار( و/�أو �إيذ�ء �الآخرين.  .5

املوؤ�شرات التي تدل على العنف اجلن�شي 
ال تلم/ تلومي املنتفعة اأو ت�شدر/ي اأحكاما م�شبقة الأن دور االأخ�شائي/ة االجتماعي/ة تقدمي 

امل�شاعدة يف حدود املعنى االإن�شاين واملهني.
ت���رتدد �ملنتفع���ة كثري� يف �الإبلغ عما حدث لها من �عتد�ء جن�شي؛ وذلك العتب���ار�ت ثقافية و�جتماعية تتعلق بعاد�ت 
�ملجتم���ع، وتقاليده وو�شمة �لع���ار �لتي تلحق باملنتفعة و�أهلها، و�أخرى تتعلق باملنتفعة وخوفها من �ملعتدي �لذي تعر�ض 
لها، و�لتهديد بالقتل و�لف�شيحة، �أو خوفها على �ملعتدي �إن كان من �أقاربها، �أو خوفها من �للوم، وي�شتدل على حدوث 

�العتد�ء من خلل �لعلمات �لتالية:
• �خلوف �ل�شديد.	
• �الأرق.	
• علمات على �جل�شد.	
• �شعوبة �مل�شي �أو �جللو�ض. 	
• �آالم متكررة يف �لبطن، غثيان، �ل�شعور بالتقيوؤ، و�لتقيوؤ.	
• ��شطباغ ملب�ض �ملنتفعة �لد�خلية بالدم.	
• عدم حتكم �ملنتفعة بالتربز.	
• �أمل �أو تورم وحكة يف �الأع�شاء �لتنا�شلية، و�لنزيف من �ملهبل، و�لتبول �ملوؤمل. 	
• وقد ي�شحب �لعنف �جلن�شي �آثار عنف �أو �إ�شابات يف منطقة �ل�شدر، �الأرد�ف و�أ�شفل �جل�شم.	
• �نقطاع �لدورة �ل�شهرية �أو ��شطر�بات يف �لدورة �ل�شهرية )�نقطاع، تكر�ر(.	
• �حلمل غري �ملرغوب فيه، �أو خارج �إطار �لزو�ج، �أو حمل نتيجة �عتد�ء د�خل �الأ�شرة.	

انتبه/انتبهي! 
ي�شتعمل املعتدي كافة االأ�شاليب كالرتغيب والرتهيب من اأجل االإيقاع بال�شحية وذلك نتيجة 

ال�شيطرة الذكورية املنت�شرة يف جمتمعنا واملجتمعات االآخر
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قطاع ال�شرطة/ دوائر حماية االأ�شرة 
مبادئ عامة عند التدخل مع اأي ق�شية امراأة معتدى عليها: )تعليمات عامة(

مرحلة �ال�شتجابة �الأولية: وتعني تقدمي خدمات فورية للمر�أة �ملعتدى عليها بناًء على تقدير و�شعها و�حتياجاتها. 
�إن �أهم �العتبار�ت يف هذه �ملرحلة هي:

• �أن يق���وم مقدم �خلدمة بتعري���ف نف�شه/ها على �ملر�أة �ملعتدى عليها، وتعريفه���ا بخدمات دو�ئر حماية �الأ�شرة، 	
وحقوقها �لقانونية.

• يجب توفري عن�شر �شرطي ن�شائي يف جميع مر�حل �لتدخل مع �لن�شاء �ملعنفات.	
• �اللتز�م بلب�ض �لزي �ملدين �أثناء �لتدخل مع حاالت �لن�شاء �ملعنفات.	
• مر�عاة �أن يتم �إجر�ء �أي تدخل �أو مقابلة مع �ملر�أة �ملعتدى عليها من قبل �شخ�ض حمدد؛ فهن يف�شلن �أن يبقني 	

على �ت�شال مع �شخ�ض و�حد، و�ن ال يقمن بتكر�ر �حلديث عما حدث معهن.
• مر�عاة �لو�شع �لنف�شي للمر�أة �ملعتدى عليها، حيث تعترب هذه �ملرحلة لي�شت مرحلة حتقيق ر�شمي، مع �لعلم �أن 	

�ملعلومات �لتي تمع فيها قد تفيد يف �ملرحلة �ملقبلة، ف �ملر�أة �ملعتدى عليها قد تكون متعبة، م�شدومة، مل تنم 
منذ �شاعات طويلة، �لخ..

• مر�ع���اة �الحتياجات �الأ�شا�شية للمر�أة �ملعتدى عليها حال و�شوله���ا لطلب �خلدمة كاالأكل، ��شتخد�م �ملرحا�ض، 	
�شعورها بالتعب، �لقيام بالفحو�شات �لطبية �ل�شرورية.

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

�ملر�أة . 
القواعد االأ�شا�شية للمقابلة

• يج���ب مقابل���ة �ملر�أة �ملعت���دى عليها وحده���ا، دون ُمر�ِفق كالزوج �أو غ���ريه �أو حتى �الأطفال. م���ع �إبد�ء �الهتمام 	
مب�شكلة �ملر�أة �ملعتدى عليها و�إبقاء �ملعتدي بعيد� حتى ال ت�شعر باخلوف.

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

• ق �أو 	 يج���ب �أن تك���ون �الأ�شئلة �لتي ُتوّجه للم���ر�أة �ملعتدى عليها ب�شيطة ومفهومة، و�أن ال تنم ع���ن لوم �أو حكم ُم�َشبَّ
و�شمة، ويتم �ل�شوؤ�ل مبو�شوعية ومهنية.

• عل���ى مق���دم �خلدمة �أن يقوم بتمهي���د �فتتاحي لبن���اًء �لثقة مع �ملر�أة �ملعت���دى عليها، وم�شاعدته���ا على �ل�شعور 	
باالأمان.

• �حلر����ض عل���ى �شلمة و�أمن �ملر�أة �ملعتدى عليها م���ن قبل �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة كال�ش���وؤون �الجتماعية و�ملحافظة 	
و�ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعلقة.

• منح �ملر�أة �ملعتدى عليها �لوقت �لكايف وعدم ��شتعجالها باحلديث.	
• عدم �ملبالغة يف �الت�شال من خلل �الأعني.	
• عدم مل�ض �ملعتدى عليها، وتنب �القرت�ب منها لكي ال ت�شعر بالتهديد.	
• تهيئة مكان منا�شب للمر�أة �ملعتدى عليها ومر�عاة خ�شو�شيتها.	
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اجلزء الثالث 
مو�شوع �جلل�شة: �إجر�ء�ت �لتدخل عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات يف قطاعات )�ل�شحية،�الجتماعية،�ل�شرطية-دو�ئر 

حماية �الأ�شرة(.
�لطرق �لتدريبية �لر�شائل �لتدريبيةمو�شوع اجلل�شة

)�الأ�شاليب- 
�لتقنيات 

�لتدريبية(

�لو�شائل �لتدريبية
)�الأدو�ت- 

�ملو�د- �لو�شائط 
�لتدريبية(

�لوقت 
�لزمني

�أن يتعرف �مل�شاركني/�ت على مفهوم 	•مفهوم التدخل
�لتدخل.

توحيد مفاهيم �مل�شاركني/�ت حول 	•
�لتدخل مع �لن�شاء �ملعنفات.

حتديد �الإطار �لعام ملفهوم �لتدخل 	•
تتعلق يف مقدمي �خلدمة، ظروف 
تقدمي �خلدمة، �لفئة �مل�شتهدفة، 

�أ�شاليب �لعمل

ع�شف ذهني	•
نقا�ض جماعي	•

لوح قلب	•
�أقلم تلوين 	•

�شاعة 

اأدوار القطاعات يف 
التدخل مع الن�شاء 

املعنفات

تعريف �لقطاعات )�ل�شحية، 	•
�الجتماعية، �ل�شرطية(  باأدو�رهم 

وم�شوؤولياتهم تاه �لعمل مع �لن�شاء 
�ملعنفات.

متكني �مل�شاركني/�ت من و�شع 	•
خطو�ت و�آليات تدخل عند �لتعامل 

مع ق�شايا �لن�شاء �ملعنفات.
تعزيز قدر�ت �مل�شاركني يف �إد�رة 	•

�حلالة، و�لتعامل مع خيار�تها.

حاالت در��شية	•
عر�ض 	•

جمموعات
نقا�ض جماعي	•

لوح قلب	•
�أقلم فلوما�شرت 	•

�شاعتني

�أن يتعرف �مل�شاركون/�ت على 	•خطة النجاة
�لبد�ئل �ملمكنة للمر�أة �ملعنفة.

�أن يتعرف �مل�شاركون /�ت على 	•
مفهوم خطة �لنجاة.

�أن يتمكن �مل�شاركون/�ت من و�شع 	•
خطة جناه

ع�شف ذهني	•
نقا�ض جماعي	•
عر�ض  �شر�ئح	•

لوح قلب	•
جهاز عر�ض 	•

 LCD

�شاعة 

�لتعرف على مفهوم �لتوثيق 	•مفهوم التوثيق
تطوير مهار�ت �مل�شاركني/�ت يف 	•

تطوير �الآليات �لتوثيق.

ع�شف ذهني 	•
عر�ض ونقا�ض 	•

�أقلم فلوما�شرت	•
لوح قلب 	•

�شاعة

تلخي�ص لليوم 
التدريبي وتقييم

�لتاأكد من و�شوح جميع �ملعلومات 	•
للم�شاركني/�ت.

لوح قلب	•نقا�ض	•
�أقلم فلوما�شرت	•

30 دقيقة
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جل�شة التدخل
ن�شاط االأول: مفهوم التدخل يف كافة القطاعات )�شاعة(

“�شم�ص التداعيات”
يرّك���ز هذ� �لن�شاط عل���ى تو�شيح وتوحيد �ملفاهيم و�الأط���ر �لتي يتم من خللها �لتدخل مع �لن�ش���اء �ملعنفات، وتهيئة 
�مل�شاركني/�ت لعملية �لتدخل، و�إخر�جها من نطاق �لكلمات للنظر �إليها، كعملية م�شتمرة وفق معايري وخطة مهنية.

يقوم �ملدرب/ة بر�شم د�ئرة على �للوح �لقلب، ويكتب بد�خلها م�شطلح )�لتدخل( ب�شكل و��شح ومرئي، بهدف . 1
ع�ش���ف �أف���كار �مل�شاركني/�ت حول هذ� �ملفهوم، وداللته لديهم، ويعمل عل���ى كتابة هذه �الأفكار على �شكل �أ�شهم 

تخرج من �لد�ئرة.
يعم���ل �ملدرب/ة بالرتكي���ز على �مل�شاَركات �لتي ت�شاهم يف تو�شيح وتوحيد هذ� �ملفهوم للخروج مبفهوم �لتدخل، . 2

وتو�شيح �الإطار �ملتعلق بالتدخل من حيث “�لفئة �مل�شتهدفة، مقدمي �خلدمة، توقيت �لتدخل، �أ�شاليب �لتدخل”.
ُيجم���ل �ملدرب/ة ما مت �خلروج به م���ن مفاهيم عامة، ب�شكل تلخي�ض مكتوب على �للوح �لقلب ويقوم باإل�شاقه . 3

على �أحد �جلدر�ن، ليتم �لرجوع �ليه يف �لن�شاطات �للحقة.
 اإر�شادات املدرب/ة

• يعمل �ملدرب/ة على ��شتخد�م �أ�شئلة مفتاحية باال�شتناد للع�شف �لذهني مع �ملجموعة، لتو�شيع �لنقا�ض وتو�شيح 	
�أطر �لعمل، مثل )مع من نتدخل؟ من يتدخل؟ متى يتم �لتدخل؟ كيف يتم �لتدخل؟(

�شيناريو ثاٍن للن�شاط: لتعميق املفهوم
ه���ذ� �لن�شاط يهدف �إىل �ختبار �مل�شاركني/�ت تارب �شحايا �لعنف من خلل تعميق م�شاعرهم يف �ملو�قف �لذ�تية 

�لتي مرو� بها، من خلل �لتايل:
يقوم �ملدرب/ة بتوزيع بطاقات ملونة بثلثة �ألو�ن، ويطلب من �مل�شاركني/�ت �أن يفكرو� مبو�قف ذ�تية مرو� بها   .1
�شابق���ا، عك�ش���ت �حتياجاتهم للم�شاعدة �أو �لدع���م �أو �حلماية، با�شتخد�م ثلثة �أ�شئل���ة مفتاحية -كل منها على 

بطاقة خمتلفة �للون-
• �لبطاقة �الأوىل: متى �شعرت باحلاجة للم�شاعدة ومل تدها؟	
• �لبطاقة �لثانية: متى كنت يف موقف �شعب و�حتجت ملن يحميك؟	
• �لبطاقة �لثالثة: من هم �لذين �شكلو� لك م�شادر دعم يف �ملو�قف �ل�شعبة �لتي مررت بها؟	

يتم عر�ض كافة �لبطاقات على �حلائط ب�شكل و��شح للمجموعة، ويعطي �ملدرب/ة فر�شة للم�شاركني/�ت للنظر   .2
للبطاقات �ملختلفة وحماولة �لتعرف على تارب �مل�شاركني/�ت.

تع���ود �ملجموع���ة للنقا�ض، ويطلب �ملدرب/ة م���ن كل م�شارك/ة �ختي���ار بطاقة و�حلديث عنها م���ع مر�عاة تنوع   .3
�لبطاقات �ملختارة بني �مل�شاركني/ة.

يلخ����ض �ملدرب/ة على �للوح �أه���م �ال�شتنتاجات �لتي خرجت من �ملجموعة م���ع �لرتكيز على و�شعهم يف تربة   .4
�لعنف. 

الن�شاط الثاين: اأدوار القطاعات يف التدخل مع الن�شاء املعنفات )�شاعتني(
درا�شة حالة 

يتمرك���ز ه���ذ� �لن�شاط ح���ول �أدو�ر �لقطاع���ات �ملختلفة )�ل�شحي���ة، �الجتماعي���ة، �ل�شرطي( يف �لتدخل م���ع �لن�شاء 
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�ملعنف���ات، وتو�شي���ح مر�حل هذ� �لتدخل باالعتماد على مقيا�ض �خلطر للمر�أة �ملعنفة �ملرفق يف نظام �لتحويل للن�شاء 
�ملعنفات. 

يق�ّش���م �مل���درب/ة �مل�شاركني/�ت م���ن �لقطاعات �ملختلفة �إىل ث���لث جمموعات وفق �لقطاع �ل���ذي يعملون فيه . 1
)�ل�شحي، �الجتماعي، �ل�شرطي( ويتم توزيع حاالت در��شية خمتلفة لكل قطاع، حاالت در��شية رقم 1، 2، 3. 

يت���م نقا�ض �حل���االت �لدر��شي���ة يف �ملجموع���ات، و�الإجابة عل���ى �الأ�شئلة �ملرفق���ة باحلاالت �لدر��شي���ة، وتدوين . 2
�مللحظات على �للوح �لقلب. 

يطل���ب �مل���درب/ة �أن تقوم كل جمموع���ة باإعد�د ملخ�ض عن �حلال���ة �لدر��شية للمجموع���ة �لكلية وعر�ض نتائج . 3
نقا�ض جمموعات �لعمل. 

يعمل �ملدرب/ة على تو�شيح وتعزيز �لتكامل و�لتن�شيق بني �لقطاعات �ملختلفة وتو�شيح عملها عند تي�شري نقا�ض . 4
�حلاالت �لدر��شية.

يقوم �ملدرب/ة بتوزيع ن�شخ من �الإجر�ء�ت �خلا�شة بالتدخل جلميع �لقطاعات ملقارنة ونقا�شه مع �خلطة �لتي مت . 5
و�شعها من قبلهم، ومدى ملءمة �ملخطط �لذي مت �إعد�ده يف نظام �لتحويل مع و�قع عمل �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة. 

يك���ن للمدرب/ة �ال�شتعانة باملادة �لنظرية حول �أدو�ر �لقطاعات �ملختلفة يف �لتدخل مع �لن�شاء �ملعنفات و�لتي . 6
يكن �إيجادها �شمن �ل�شفحات ما بني )88-59(. 

الن�شاط الثالث: خطة النجاة )�شاعة(
هناك توجهني يف �لعمل مع �لن�شاء �ملعنفات، بناًء على خيارهن وقر�رهن:

• �لتوج���ه �الأول: �إذ� و�فق���ت �ملر�أة �ملعنف���ة على �لتحويل، يتم �لتحوي���ل وفق �إجر�ء�ت �لتحوي���ل يف نظام �لتحويل 	
�لوطني للن�شاء �ملعنفات و�لذي �شيتم تغطيته يف �جلل�شة �لتدريبية �لر�بعة. 

• �لتوج���ه �لث���اين: �إذ� رف�شت �مل���ر�أة �ملعنفة �لتحويل وتلق���ي �خلدمة من �لقطاعات �الأخ���رى وفقا خلطة �لتدخل 	
�ملبنية معها، يتم بناًء خطة جناة معها.

يف ح���ال قّررت �مل���ر�أة �ملُعّنفة �لعودة �إىل �ملنزل و�ملُعتدي، يجب على ُمقّدم �خلدم���ة م�شاعدتها يف بناًء خطة �حلماية 
�ل�شخ�شية لها والأطفالها/ �أفر�د �لعائلة؛ ملنع تكر�ر �لعنف، �أو �لنجاة منه حني حماولة �ملعتدي تكر�ر �العتد�ء عليها، 

وهي خطة �لنجاة. 
يطرح �ملدرب/ة �شوؤ�اًل مفتوحًا: »يف حال رف�شت �ملر�أة �ملعنفة �لبد�ئل �لتي و�شعت يف خطة �لتدخل، ماذ� �لذي . 1

يكن ملقدم/ة �خلدمة يف �لقطاعات �ملختلفة تقديه«؟
يفت���ح �مل���درب/ة �ملجال لنقا����ض جماعي حول �لبد�ئل �ملمكن���ة، ويحاول تقدمي فكرة خطة �لنج���اة وما هي �أهم . 2

ركائزها، ومتى يتم بناوؤها، ثم يعر�ض �ل�شر�ئح �خلا�شة بخطة �لنجاة.
 اإر�شادات املدرب/ة

• يو�ش���ح �مل���درب/ة �أن خطة �لنجاة يتم بناوؤها مع �مل���ر�أة �ملعنفة يف حالة وجود عن���ف مل ي�شل لدرجة �خلطورة 	
�ل�شديدة، �أما يف حالة �خلطورة �ل�شديدة فيجب على مقدم/ة �خلدمة �إعلم �جلهات �مل�شوؤولة. 

• يكن �أن ي�شتعني �ملدرب/ة مبرفق رقم )4( خطة �حلماية و�لنجاة �ل�شخ�شية.	

الن�شاط الرابع: مفهوم واأهمية التوثيق )�شاعة(
يه���دف ه���ذه �لن�ش���اط �إىل �لرتكيز على �أهمية �لتوثي���ق يف �لعمل مع �لن�شاء �ملعنفات، من خ���لل �لتعرف على مفهوم 
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�لتوثيق �ملهني وخ�شو�شية ق�شايا �لعنف وجمريات عملية �لتوثيق.
يق���وم �مل���درب/ة بتهيئ���ة �مل�شاركني/�ت لن�ش���اط يحتاج منهم �لتفاع���ل، من خلل �لطلب م���ن جميع �مل�شاركني . 1

�ملجموعة مغادرة قاعة �لتدريب و�النتظار خارجًا، مع بقاء �ثنني من �مل�شاركني د�خل قاعة �لتدريب.
يعر����ض �مل���درب/ة ق�شة �مر�أة معنف���ة، حتتوي على �لعديد م���ن �لتفا�شيل، و�جلهات �لت���ي تدخلت معها، ويتم . 2

�إعطاء �أحد �مل�شاركني/�ت مهمة توثيق �لرو�ية.
ويتم نقل �لرو�ية من م�شارك الآخر، ويقوم �مل�شارك �ملوثق بتوثيق جمريات نقل �لرو�ية. . 3
يطل���ب �مل���درب/ة من �ملوثق �أن يعك����ض �شعوره حول تربة �لتوثيق، و�أن يعك�ض �أه���م �مللحظات �لتي مت �لرتكيز . 4

عليها �أكرث من غريها �أو �لق�شايا �لتي مت تاهلها، ويو�ّشع �ملدرب/ة �لنقا�ض مع �لرتكيز على �أهمية �لتوثيق.
يكن للمدرب/ة عر�ض �شفافيات حول �أهم تو�شيات نظام �لتحويل للن�شاء �ملعنفات يف مو�شوع �لتوثيق، ويكن . 5

�ال�شتعانة باملادة �لنظرية و�لتي يكن �إيجادها �شمن �ل�شفحات ما بني )88-59(.
�شيناريو ثاٍن للن�شاط

ه���ذ� �لن�شاط يه���دف �إىل حتفيز �لنقا�ض بني �مل�شاركني/�ت حول مفهوم �لتوثيق و�أهميته، ويكن �إجر�ء �لن�شاط على 
�لنحو �لتايل:

يتم كتابة كلمة »�لتوثيق« على �للوح �لقلب د�خل د�ئرة.. 1
ي�شاع���د �ملدرب/ة عل���ى ت�شيري �لنقا�ض، وذلك من خلل طرح �أ�شئلة عل���ى �مل�شاركني حول: مباذ� يخدم �لتوثيق . 2

�لن�شاء �ملعنفات؟ وماذ� نريد من �لتوثيق؟ وكيف يكن لنا ك�شركاء �ال�شتفادة من �لتوثيق؟ 
يقوم �ملدرب/ة باال�شتعانة باملفاهيم �أدناه الإيجاد فهم م�شرتك و�التفاق على مفهوم �لتوثيق: . 3

• �أن تعمل �ملوؤ�ش�شة �لتي تقدم خدمات للن�شاء �ملعنفات على �إيجاد نظام و�آليات حلفظ ملفات �لن�شاء �ملعنفات 	
ل�شمان �شرية �ملعلومات، وحتديد �الأ�شخا�ض �ملَُخّولني با�شتخد�م �مللفات، و�الإطلع على �ملعلومات. 

• �لتوثي���ق �أد�ة هاّم���ة وم���ادة قانونية يت���م �العتماد عليه���ا من قبل �ل�شرط���ة و�ملحكمة لذلك يج���ب �أن تكون 	
�ملعلومات دقيقة ومو�شوعية.

• توثي���ق كل �ملعلوم���ات �لتي مت �حل�شول عليها من �ملنتفعة: �لعنف �لذي تعر�ش���ت له، و�ل�شخ�ض �لذي �أقدم 	
على ذلك و�لطريقة، و�الأدو�ت �مل�شتخدمة.

• ال ُبدَّ من �إتباع خطو�ت �لتوثيق �الأ�شا�شية مع �الهتمام بالُبعد �لقانوين للتوثيق، يف حاالت �الغت�شاب. 	
• يف �لقط���اع �ل�شرطي توثيق �ل�شك���وى و�ملقابلة �شمن �آليات توثيق معتم���دة، و�إدخالها يف �شجلت �ل�شكاوى، 	

ني للُمتابعة.  وحتويلها ح�شب �لت�شل�شل �الإد�ري و�لوظيفي �إىل �ملُخت�شّ
• َح �ملُنتفعة عن �لعنف، من �ل�شروري توثيق �ملعلومات مع مر�عاة �إجر�ء �لتوثيق يف مكان �آمن. 	 بعد �أن ُتْف�شِ
• توثيق كلمات �ملنتفعة وعبار�تها و�قتبا�شها كما هي.	

يقوم �ملدرب/ة بتلخي�ض �أهم نتائج �لنقا�ض حول �لتوثيق. . 4
اإر�شادات املدرب/ة

يكن �ال�شتعانة باملرفق رقم )5( ��شتمارة جمع �ملعلومات، حيث يكن ��شتخد�مها كاأد�ة لتعميق مفهوم �لتوثيق، كما 
يكن ��شتخد�مها لتعزيز مهار�ت مقابلة وجمع �ملعلومات من �ملنتفعة.

تلخي�ص وتو�شيات 
• يقوم �ملدرب/ة بفتح نقا�ض حول ملحظات �إ�شافية من �مل�شاركني/�ت. 	
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• يلخ�ض �ملدرب/ة �أهم �آليات و�أ�شاليب �لتدخل مع �لن�شاء �ملعنفات يف �لقطاعات �ملختلفة.	

حالة درا�شية رقم )1( القطاع االجتماعي
�شفية تطلب امل�شاعدة منكم/ منكن

�أن���ا ��شم���ي �شفية، �أنا فل�شطيني���ة. عمري خم�ض وثلث���ون �شنة، متزوج���ة ويل 4 �أطفال، در�شت حت���ى �ل�شف �لثاين 
�لثان���وي، ما كملت�ض در��شتي الأنه �أمي مر�ش���ت وطلب مني و�لدي �أن �أبقى بالبيت من �أجل م�شاعدة و�لدتي. ملا عرفو� 
�لنا����ض �إين قاع���دة يف �لبيت �شارو� يطلبو� �يدي، وملا جاء �شوقي يطلب يدي �شجع���وين �أخو�تي و�إخو�ين خوفًا من �أن 

�أبقى بدون زو�ج. 
�أول �شن���و�ت حياتي كان كوي�ش���ة، ولكن بعد مرور7 �شنو�ت بد�أت �مل�شاكل. �شار �شعب نتفاهم على كل �شيء، وهو �شار 
ع�شب���ي، ي�شرب �الأوالد على �أي �شيء، وي�شرخ على �أ�شغر مو�شوع. �شارو� �الأوالد ما يطيقو� �لبيت، ويحبو� يلعبو� يف 
�حل���ارة �أك���رث و�أكرث، �شار �أكره عليهم يدخلو� �إىل �لبيت وهو موجود، خا�شة �لبنت �لكبرية، كانت تتنكد كل ما ت�شوفه 

يف �لبيت.
�أول مرة �شربني كان ملا د�فعت عن �لبنت �أمامه، كان بدو� ي�شربها قال الأنه برتد�ض عليه، وهي بالعك�ض، �أمينة، بنت 
كوي�شة هادئة وذكية، ب�ض هو كان مع�شب وكان بدو يف�ض غَله فيها. ما بعرف �شو �للي �شار لها �لبنت، بطلت تركز يف 
در��شتها �جلامعية وهي �شنة ثالثة هند�شة وهال تخ�ش�ض بده تعب، و�شارت ت�شرح و�شارت �أكرث كتومة، تغريت كثري، 
�آخ���ر �شن���و�ت، و�أنا ما كنت �أع���رف لي�ض، حتى يف يوم من �الأيام �شفت منظر �هلل ال يعي���دو�، كل ما �أتذكره بح�ض بدي 

�أجنن ومن يومها لليوم و�نا م�ض عارفة �شو �عمل.......
حابة �أتوجه ملوؤ�ش�شة ت�شاعدين ب�ض خايفة تكرب �مل�شكلة �أكرث،،،،

�شفية
اأ�شئلة للنقا�ص:

• توجهت �إليك �شفية ما هي �الإجر�ء�ت �لتي �شتتبعها يف �لعمل معها؟	
• ما هي �ملعيقات �ملحتملة �لتي تو�جه �لطاقم �لعامل �أثناء �لتدخل؟	
• من هم �ل�شركاء �ملتوقع �للجوء �إليهم للم�شاعدة وماذ� تتوقع منهم؟ 	
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حالة درا�شية رقم )2( القطاع ال�شحي
�شمرية فتاة تبلغ من �لعمر 19 عاما توجهت �إىل �لعيادة �لطبية ت�شكو من ك�شور يف عدة مناطق يف ج�شمها وقد ذكرت 
يف �لبد�ي���ة �أن �ل�شبب هو �شقوطه���ا عن �لدرج، ولكن هذ� مل يكن �لو�قع بل كانت تتعر�ض العتد�ء�ت ج�شدية وجن�شية 
متك���ررة م���ن قبل �شاب كان يعرت�شها �أثناء عودتها من �جلامعة، ومل ت�شتطع �شم���رية �أخبار �أحد حول �ملو�شوع ب�شبب 
تهدي���د �ل�شاب لها ب�شكل م�شتم���ر، ومل تد �أي م�شدر د�عم لها فقررت �أن تنهي حياتها وقامت باأخذ كمية كبرية من 
�أقر�����ض �ل���دو�ء، و�شلت �شمرية �مل�شت�شفى �ث���ر حماولتها �النتحار، قام �لفريق �لطبي بتق���دمي �لعناية �لطبية، وحني 

��شتيقظت من �لغيبوبة رف�شت �لعودة �إىل �ملنزل ورف�شت ذكر �الأ�شباب.
اأ�شئلة للنقا�ص:

• توجهت �إليك �شمرية ما هي �الإجر�ء�ت �لتي �شتتبعها يف �لعمل معها؟	
• ما هي �ملعيقات �ملحتملة �لتي تو�جه �لطاقم �لعامل �أثناء �لتدخل؟	
• من هم �ل�شركاء �ملتوقع �للجوء �إليهم للم�شاعدة وماذ� تتوقع منهم؟ 	
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حالة درا�شية رقم )3( قطاع ال�شرطة 
تبل���غ �شع���اد من �لعمر 32 �شنة تعمل يف م�شنع تعليب �لبندورة بعد �أن ��شطرت �إىل ترك �ملدر�شة وهي يف �شن مبكرة، 
حي���ث �أنها ال ت�شتطيع �لقر�ءة و�لكتابة، نتيجة حلاجة �الأ�ش���رة �إىل عملها الإعالة باقي �أفر�د �أ�شرتها �لبالغ عددهم 5. 

حيث �أن و�لد �شعاد كان قد توفى وهي يف �لثانية ع�شر، و�أم �شعاد هي �لزوجة �لثانية وتعي�ض يف منزل �لعائلة.
تعرف���ت �شعاد على �ش���اب و��شمه ح�شن وي�شغرها يف �لعمر 10 �شنو�ت ب�شبب كونهم جري�ن يعي�شون يف نف�ض �ملنطقة، 
حي���ث كان يلحقه���ا ويود �لتعرف عليها �أك���رث و�أكرث، حيث وعدها بالزو�ج بالرغم من �ن���ه كان متزوج ولديه �أطفال. 
�شع���رت �شع���اد باالأمان مع���ه، وقد �أوهمها باأنه يحبها حي���ث �أنها وثقت به خا�شة و�إنها غ���ري جميلة على ح�شب معايري 

�ملجتمع �لذي تعي�ض فيه.
يف �إحدى �ملر�ت، وبطريق عودتها من عملها، طلب منها ح�شن �أن تذهب معه للتحدث �أكرث عن �لزو�ج �إال �أنه وبدال من 
ذلك قام باإرغامها على �إقامة علقة جن�شية معه. بعد هذه �حلادثة، �أ�شبحت �شعاد تبحث عنه ومل تده و�شعرت باأنه 
يتهرب منها. مل ت�شتطع �شعاد �إن تف�شي الأحد ما ح�شل معها حتى الأمها الأنها توقعت �أنه لن ي�شدقها �أحد و�أنه �شيتم 

لومها على ما ح�شل، خا�شة و�إنها كبرية وو�عية، وتعرف كيف ينظر �ملجتمع �إىل مثل هذه »�لغلطة«. 
�شع���رت �شع���اد بخيبة و�أمل، �إحباط، قلق وتوتر خا�شة و�ن ح�شن كان وبطريقة متعمدة يتهرب منها. بعد ثلثة ��شهر، 
�شع���رت �شعاد ب���اأن بطنها بد�أ يكرب، حي���ث حاولت �لتوجه �إىل �أطباء لعم���ل �إجها�ض، �إال �أن حماوالته���ا باءت بالف�شل 
خا�ش���ة و�ن �لقانون يجرم �أي طبيب يف حال���ة قيامه مب�شاعدتها. �أ�شبح و�شع �شعاد يزد�د �شعوبة يف كونها حامل ويف 

منزل و�لدتها مع �إخوتها �الآخرين. 
عندما �أ�شبحت �شعاد يف �ل�شهر �لثامن، مل ت�شتطع �النتظار �أكرث حيث كانت تعرف باأنه يف حالة �كت�شاف �أهلها باأنها 

حامل �شيتم قتلها بدون معرفة �شبب �حلمل �أو ما ح�شل معها، وكل حماوالتها الإخفاء �حلمل كانت ب�شعوبة. 
توجهت �شعاد �إىل مركز �ل�شرطة وطلبت من �ل�شرطة حمايتها، حيث ق�شت عليهم ما ح�شل معها. ��شتدعت �ل�شرطة 
ح�ش���ن �إال �ن���ه �أنكر باأنه �أقام علقة جن�شي���ة معها بل �أي�شا �تهمها باأنها كانت على علق���ة مع �شباب �آخرين. يف هذه 
�الأثن���اء عرف���ت �أ�شرة �شعاد و�إخوتها م���ن �أبوها مبا ح�شل معها، فكان �لقتل هو �حلل �لوحي���د لهذه �الأ�شرة بتهديدها 

لفظيا �أثناء تو�جدها عند �ل�شرطة. 
اأ�شئلة للنقا�ص:

• يف حالة توجهت �إليكم/ن �شعاد ما هي �الإجر�ء�ت �لتي �شوف تتبعونها ؟	
• ما هي �ملعيقات �ملحتملة �لتي تو�جه �لطاقم �لعامل �أثناء �لتدخل؟	
• من هم �ل�شركاء �ملتوقع �للجوء �إليهم للم�شاعدة وماذ� تتوقع منهم؟ 	
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مرفق رقم )4( خطة احلماية والّنجاة ال�ّشخ�شّية
�إذ� قّررت �ملر�أة �ملُعّنفة �لعودة �إىل �ملنزل و�ملُعتدي، فعلى ُمقّدم/ة �خلدمة م�شاعدتها يف بناًء خطة �حلماية �ل�شخ�شية 

لها والأطفالها/ �أفر�د �لعائلة؛ ملنع تكر�ر �لعنف، �أو �لنجاة منه عند حماولة �ملعتدي تكر�ر �العتد�ء عليها: 
�لقي���ام بفح�ض �لط���رق و�لو�شائل �لتي ��شتخدمتها �مل���ر�أة معها وكانت ناجحة، وتقيي���م �إمكانية ��شتخد�مها يف . 1

�لوقت �حلايل.
تقيي���م م���ا ت�شتطيع �ملر�أة فعله �إذ� وق���ع عليها �لعنف معها، مثًل: قدرتها على ��شتخ���د�م �لهاتف لطلب �لنجدة، . 2

وقدرة �أطفالها على ذلك، و�إملامهم باأرقام �ل�شرطة، و�جلري�ن، و�الأقارب. 
• �إذ� مل ت�شتطع �إجر�ء مكاملة هاتفية، فهل ت�شتطيع �التفاق مع جري�نها على علمة مل�شاعدتها يف حال حدوث 	

�لعنف؟
• م���ن �أق���رب �لنا�ض �إليها يف �ملنطق���ة يكنها �أن تهرب �أو تلج���اأ �إليهم: )جري�ن، و�أق���ارب، و�أهل، و�شخ�شية 	

معروفة �عتبارية، ومركز خدمات للن�شاء، ومقر لل�شرطة....(
• �إمكانية �إخفاء جميع �ملو�د �حلادة �لتي يكن ��شتخد�مها من قبل �ملعتدي �أو �لتي ُيهّدد با�شتخد�مها.	
• ت�شجيع �ملر�أة �ملعنفة على تهيز بع�ض �الأغر��ض، وحفظها يف مكان �أو حقيبة ت�شتطيع �لو�شول �إليها عندما 	

تقرر �لهرب من �لعنف �أو ترك �ملنزل و�ل�شريك وهي:
• بع����ض �ملال �لنق���دي، وبطاقة �لبنك �إذ� كانت لديها، ومفاتيح �أخرى للبي���ت، ولل�شيارة �إن كانت لديها 	

�شيارة.
• مفك���رة باأرق���ام �لهو�تف �ل�شروري���ة: )�ل�شرطة، وموؤ�ش�ش���ات �حلماية و�خلدم���ات، و�خلط �مل�شاعد، 	

و�أقرب م�شت�شفى �أو عيادة، و�أ�شدقاء و�أقارب د�عمني...
• �أور�ق �شخ�شية وثبوتية: جو�ز �ل�شفر، و�لهوية و�شورة عنها، و�لتاأمني �ل�شحي �إن وجد، وعقد �لزو�ج، 	

و�شهادة ميلد لها والأوالدها، وح�شاب �لبنك...
• بع�ض �مللب�ض لها والأطفالها.	
• �الأدوية �لتي ت�شتخدمها.	
• �إذ� �شعرت باأن �ملُعتدي �شيمار�ض عنفًا، عليها �أن تتجه �إىل �أقرب مكان ي�شتطيع �جلري�ن �أن يروها من 	

خلله، �أو تكون جهة مدخل �لباب للخروج و�لتوّقي من �لعنف، �أو �التاه �إىل مكان ال يكرث فيه �الأثاث 
و�الأدو�ت �لتي يكن للمعتدي ��شتخد�مها. 
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مرفق رقم )5( ا�شتمارة جمع املعلومات
معلومات عن املراأة املنتفعة

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

رقم �لهاتف/ �جلو�ل مكان �ل�شكن:
�لو�شع �القت�شادي للأُ�شرة�لتح�شيل �لعلمي

مدة �ملقابلة:تاريخ �ملقابلة:
��شم �ملر�شد/ة

االأ�شرة )نبداأ بالزوج اأو االأب ح�شب احلالة االجتماعية(.
تعر�ض للعنف�لعملتاريخ �مليلد�ال�شم

 

تاريخ العنف
عدد �العتد�ء�ت 

تاريخ مكان �العتد�ء:
�العتد�ء:

�ملعتدي:كيف ح�شل �العتد�ء؟
علقة �ملعتدي باملنتفعة

طبيعة االعتداء
�قت�شاديجن�شينف�شيج�شدي

منع �مل�شروفحتر�ضتهديد�شرب
�لتحكم بالقر�ر�ت �ملتعلقة بالنقود.�غت�شاب�شر�خركل
�لتحكم باأملك �لزوجة، �أو �الإكر�ه على مُمار�شة �جلن�ض.�شتم وتعنيفدفع

مري�ثها.
منع من زيارة خنق

�الأهل و�الأ�شدقاء
منعها من �لعمل.�شفاح قربى

حرق
�أدو�ت حادة /�شلح

�آخر، حدد�آخر، حدد�آخر، حدد�آخر، حدد
و�شف االعتداء من قبل املنتفعة )ا�شتخدام كلماتها قدر االإمكان، ومرات تكرار احلدث، و�شدة احلدث(.
....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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2. حالة املنتفعة النف�شية
....................................................................................................................................................................

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

3. معلومات طبية
1. مت حتويل �ملنتفعة بعد ��شتكمال 

�لفحو�شات �لطبية. 
2. �مللف �لطبي و�لتقارير بحوزة 

�ملنتفعة.
3. و�فقت على �إجر�ء �لفحو�شات. 

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

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

5. وحدة حماية االأ�شرة يف ال�شرطة.
ال نعمهل قدمت �ملنتفعة �شكوى لدى �ل�شرطة؟

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

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

6. اإجراءات قانونية اأُخرى.
ال نعمهل للمنتفعة ق�شايا يف �ملحكمة

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

�خرى، ح�شانة �أطفال طلق نفقة
حّدد/ي......................

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

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

�إذ� �جلو�ب )ال(، فما هي خطة 
�لتدخل

8. املتابعة والتقييم
ر�أي �ملر�شد/ة .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

......................
�لتوقيع:��شم �ملر�شد/ة 
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اجلزء الرابع 
مو�شوع �جلل�شة: �إجر�ء�ت �لتحويل عند �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات يف قطاعات )�ل�شحية،�الجتماعية،�ل�شرطية-دو�ئر 

حماية �الأ�شرة(.
�لطرق�لر�شائل �لتدريبيةمو�شوع اجلل�شة 

�لتدريبية
)�الأ�شاليب- 

�لتقنيات �لتدريبية(

�لو�شائل
�لتدريبية

�الأدو�ت �ملو�د- 
�لو�شائط �لتدريبية(

�لوقت �لزمني

مفهوم احلماية 
والتحويل

�لتعرف على مفهوم �حلماية 	•
وتو�شيع د�ئرة �لتعريف لت�شكل 

�لنو�حي )�جل�شدية، و�لنف�شية، 
و�الجتماعية، و�لقانونية، 

و�ل�شحية(.
تعزيز توجهات �مل�شاركني/�ت 	•

نحو حماية �لن�شاء �ملعنفات.
تعزيز توجهات �مل�شاركني/�ت 	•

نحو مر�كز �حلماية كاآلية من 
�آليات �حلماية.

تعزيز مهار�ت �مل�شاركني/	•
�ت  باإجر�ء�ت �لتحويل للن�شاء 

�ملعنفات

ع�شف ذهني 	•
عر�ض ونقا�ض	•

�أقلم فلوما�شرت	•
لوح قلب	•
•	A4 أور�ق�

�شاعة 

دور القطاعات يف 
التحويل

متكن �مل�شاركني/�ت من ر�شم 	•
�أدو�ر وم�شوؤوليات �لتحويل.

�لتعرف على دور كل قطاع يف 	•
�لعمل مع �حلاالت

عر�ض فيلم	•
لعب �أدو�ر	•
عر�ض �شر�ئح	•

لوح قلب	•
جهاز عر�ض 	•

LCD

�شاعتني ون�شف

مفهوم واإجراءات 
موؤمتر احلالة 

�لتعريف مبفهوم موؤمتر �حلالة.	•
حتفيز �لتوجهات �اليجابية حول 	•

�لعمل �مل�شرتك بني �ملوؤ�ش�شات 
حلماية �ملر�أة .

ع�شف ذهني	•
نقا�ض جماعي	•
لعب �أدو�ر	•

�أقلم فلوما�شرت	•
لوح قلب 	•

�شاعة ون�شف 

املعيقات التي 
تواجه القطاعات 

املختلفة يف 
حتويل الن�شاء 

املعنفات

ت�شليط �ل�شوء حول �أهم 	•
�لتحديات �لتي تو�جه �لعاملني/

�ت يف �لقطاعات �ملختلفة.
�لتعرف على �أدو�ر وم�شوؤوليات 	•

�لقطاعات.

ع�شف ذهني 	•
نقا�ض جماعي 	•
جمموعات عمل	•

�أقلم فلوما�شرت	•
لوح قلب 	•
بطاقات كرتون 	•

ملونة

�شاعتني

تلخي�ص لليوم 
التدريبي وتقييم

�لتاأكد من و�شوح جميع 	•
�ملعلومات للم�شاركني/�ت.

لوح قلب	•نقا�ض	•
�أقلم فلوما�شرت	•

30 دقيقة
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جل�شة التحويل
الن�شاط االأول: مفهوم احلماية والتحويل )�شاعة(

يعترب �لن�شاط �حلايل مدخل ملفهوم �لتحويل و�حلماية، للتمهيد للم�شاركني/�ت يف �لتعامل مع �لن�شاء �ملعنفات.
يت���م �لنقا����ض حول مفهوم �لتحوي���ل؟ ومتى نحتاج للتحويل؟ وه���ل كل �لن�شاء �ملعنفات بحاج���ة للتحويل؟ ثم يتم . 1

تو�شيع �لنقا�ض حول نوع �حلماية �لذي حتتاجه �ملر�أة �ملعنفة.
لتو�شي���ع �لنقا����ض حول �ملفهوم �لعام حلماية �ملر�أة من �ملمكن �لتط���رق �إىل �لق�شايا �لتالية )�حلماية �جل�شدية، . 2

�الجتماعية، �لقانونية، �لنف�شية، �ل�شحية(. 
�لرتكي���ز على �أحد �آلي���ات �حلماية للن�شاء �ملعنفات، وهي مر�كز �حلماية، و�لتعرف على �آر�ء و�أفكار �مل�شاركني/. 3

�ت ح���ول مر�ك���ز �حلماي���ة، و�لتاأكيد على �أهميتها يف حماية حي���اة �لن�شاء مع �الأخذ بعني �العتب���ار �أنها �آلية من 
�آليات �لتدخل �ملرحلي حلماية حياة �لن�شاء �ملهددة حياتهن باخلطر.

م���ن �ملمكن �أن ي�شتعني �ملدرب/ة باملادة �لنظرية �ملرفقة حول مر�كز �حلماية و�لتي يكن �يجادها يف �شفحات . 4
ما بني )88-84(. 

الن�شاط الثاين: اأدوار القطاعات يف التحويل )�شاعتني ون�شف(
مقدمة حول ن�شاء يتوجهن لطلب خدمة من موؤ�ش�شة ال تتوفر فيها اخلدمة املطلوبة

عر����ض فيل���م منا وفينا )�لذي مت �إنتاجه من خلل مركز �مل���ر�أة للإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي(، بعد �أن يو�شح . 1
�مل���درب/ة للم�شاركني/�ت مو�شوع �لفيلم �لذي يعك�ض تربة �عتد�ء جن�شي د�خل �لعائلة وخارجها، و�أن �لفيلم 
يحت���وي على م�شاهد �شعبة، وهنا ي���رتك �ملدرب/ة �خليار للم�شاركني/�ت مبغادرة �لغرف���ة �إذ� �شعرو� ب�شعوبة 
يف متابع���ة �لفيل���م، و�لفيلم هنا ي�شتخدم كحال���ة در��شية �شيتم ��شتخد�مها يف فعالية لع���ب �أدو�ر لتو�شيح �أدو�ر 

�لقطاعات �ملختلفة.
 بعد �نتهاء عر�ض �لفيلم، يعطي �ملدرب/ة وقتا كافيا للم�شاركني/�ت بالتعبري عن م�شاعرهم حيال ما �شاهدوه، 2. 

ويناق�ض معهم �تاهاتهم/هن نحو �الأهل وتعاطيهم مع �مل�شكلة.
يطل���ب �ملدرب/ة من �مل�شاركني/�ت متطوع���ني/�ت لفعالية لعب �أدو�ر لتمثيل �أدو�ر ح���ول �آليات �لتدخل للعمل . 3

م���ع �حلالة �لتي تعر�شت العتد�ء جن�شي د�خل �لعائلة، ويتم تق�شي���م �أدو�ر )�ملنتفعة، عائلة �ملنتفعة، �ل�شرطة، 
�ل�شح���ة، �ل�ش���وؤون �الجتماعية( و�ملطلوب هنا �أن يت���م تغطية مو�شوع �ال�شتقبال و�لتدخ���ل وجهات �لتحويل يف 

متثيل �الأدو�ر. 
يح���اول �ملدرب/ة �إ�شر�ك باقي �ملجموعة �أثناء متثيل �الأدو�ر يف �ختيار �جلهات �لتي �شيتم �لتحويل لها، وكذلك . 4

دعم �الأطر�ف �ملختلفة من خلل قطاعاتهم حول �ملمار�شات �لتي يرونها منا�شبة �أثناء �لتدخل.
يف ه���ذه �الأثناء ير�شم �ملدرب/ة عل���ى �للوح �لقلب �شريورة عملية �لتحويل �لتي ق���ام بها �مل�شاركني/ �ت �أثناء . 5

متثيل �لدو�ر. 
يفت���ح �مل���درب/ة نقا�ض بني �لقطاعات )�ل�شرط���ة، �ل�شحة، �الجتماعي( حول �الآلي���ات �ملختلفة لكل قطاع عند . 6

�لتدخل مع �لن�شاء �ملعنفات. 
بع���د �نته���اء �لفعالي���ة يكن للم���درب/ة �أن يقوم بعر����ض �شفافيات ح���ول �إج���ر�ء�ت �لتحويل للن�ش���اء �ملعنفات . 7

للقطاعات �ملختلفة. حيث يكن �ال�شتعانة باملادة �لنظرية �ملرفقة يف �ل�شفحات.
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اإر�شادات املدرب/ة
• يكن �أن يتم ��شتبد�ل فيلم »منا وفينا« بفيلم �آخر �أو حالة در��شية �أي مادة تغطي حاالت ن�شاء تتعر�ض للعنف. 	
• من �ملمكن �حل�شول على ن�شخة من فيلم “منا وفينا” من مركز �ملر�أة للإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي. 	

�شيناريو ثاٍن للن�شاط
يق���وم �ملدرب/ة بتق�شيم �ملجموع���ة �لكلية �إىل ثلث جمموعات، ويكن �ال�شتعانة باحل���االت �لدر��شية �ل�شابقة . 1

�خلا�شة بجل�شة �لتدخل مرفقات رقم 1، 2، 3. 
يطل���ب �ملدرب/ة من �ملجموع���ات �أن تقوم بقر�أة �حلاالت �لدر��شية ومناق�شة �إجر�ء�ت �لتحويل للن�شاء �ملعنفات . 2

يف �لقطاعات �ملختلفة. 
يقوم �ملدرب/ة بفتح �لنقا�ض حول �أهم �ال�شتنتاجات �لتي تو�شلت �إليها جمموعات �لعمل. . 3

اإر�شادات املدرب/ة
• يكن �ال�شتعانة مبرفق رقم )1( حول ��شتمارة �لتحويل �خلا�شة باملوؤ�ش�شات، حيث يكن �أن يفتح نقا�ض حول ما 	

تت�شمنه �ال�شتمارة و�الإجر�ء�ت �لتي ت�شتخدمها �ملوؤ�ش�شات يف مرحلة �لتحويل.

الن�شاط الثالث: مفهوم واإجراءات موؤمتر احلالة )�شاعة ون�شف(
يهدف هذا الن�شاط اإىل اإجراء نقا�ص مع امل�شاركني/ات حول حتفيز مفهوم موؤمتر احلالة

يق���وم �مل���درب/ة بفتح �لنقا����ض و�إثارة �أ�شئلة حول فه���م �ملجموعة ملوؤمتر �حلالة، ومتى يت���م �لدعوة لعقد موؤمتر . 1
�حلالة، يكن �ال�شتعانة باملرفق رقم )2( لتي�شري �لنقا�ض.

يقوم �ملدرب/ة بتلخي�ض �لنقا�ض على لوح قلب.. 2
يطل����ب �مل����درب/ة متطوع����ني/�ت لتمثيل �أدو�ر حول كيفية عق����د موؤمتر�ت �حلالة، بحيث يت����م �إ�شر�ك جميع . 3

�لقطاع����ات )يك����ن ��شتخد�م �إح����دى �حلاالت �لدر��شي����ة �ل�شابقة عل����ى �أن يتم �أخذ ملخ�شه����ا و�إدر�جه يف 
�جلل�شة للنقا�ض(. 

م���ن �مله���م �أن يتم �لرتكيز يف �لنقا�ض عل���ى �لق�شايا �لتالي���ة وتلخي�شها مع �ملجموعة على �لنح���و �لتايل: نتائج . 4
�مل�ش���ح و�لفح����ض �الأويل للُعنف، خطة �لتدخل، دور كل قط���اع وم�شوؤولياته، �آليات �لتن�شي���ق و�لتعاون، �إجر�ء�ت 

�إنهاء �لق�شية. 
يطلب �ملدرب/ة من �مل�شاركني/�ت �أن يقومو� بتدوين ملحظاتهم حول متثيل �الأدو�ر. . 5
يقوم �ملدرب/ة بفتح �لنقا�ض حول متثيل �الأدو�ر. . 6
يقوم �ملدرب/ة بتلخي�ض �أهم �لق�شايا �لتي متت مناق�شتها حول عقد موؤمتر �حلالة. . 7

اإر�شادات املدرب/ة
• يتم عقد موؤمتر �حلالة يف مر�حل خمتلفة من �لعمل مع �لن�شاء �ملعنفات، خلل �لعمل مع �ملنتفعة، �أو يف مرحلة 	

�لتحويل، �أو يف عند �النتهاء من �لعمل معها. 
• م���ن �ملمكن �أن ت�شارك �ملنتفعة يف جل�شات موؤمتر�ت �حلالة، �الأمر �لذي يعود �إىل تقدير مقدمي/�ت �خلدمات، 	

حيث يتخذون �لقر�ر بخ�شو�ض �ملرحلة �لتي يكن �أن ت�شارك بها و�إذ� كانت هناك حاجة مل�شاركتها.
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الن�شاط الرابع: التحديات واملعيقات التي تواجه القطاعات املختلفة يف حتويل الن�شاء 
املعنفات. 

يه��دف ه��ذا التمرين اإىل تو�شي��ح التحديات التي تواج��ه القطاعات يف العمل م��ع الن�شاء يف عملية 
التحويل على امل�شتوى الداخلي للموؤ�ش�شة وامل�شتوى اخلارجي. 

يطرح �ملدرب/ة �أ�شئلة مفتوحة حول وجود حتديات تو�جه �لعاملني يف �لقطاعات �ملختلفة يف �لعمل مع �حلاالت . 1
و�لتحويل ملوؤ�ش�شات �أخرى.

يق���وم �مل���درب/ة بتق�شي���م �ملجموع���ة �لكلي���ة �إىل جمموعات عم���ل ح�شب �لقطاع���ات )�ل�شرط���ي، �الجتماعي، . 2
�ل�شحي(. 

يوزع �ملدرب/ة بطاقات ملونة لكل جمموعة، بحيث يتم �لكتابة على �لبطاقات �مللونة: . 3
• �لبطاقة �الوىل: �أهم �ملعيقات �لد�خلية �لتي يو�جهها مقدمو �خلدمات عند حتويل �لن�شاء �ملعنفات.	
• �لبطاقة �لثانية: �أهم �ملعيقات �لتي يو�جهونها عند حتويل �لن�شاء �ملعنفات للقطاعات �الأخرى.	
• �لبطاقة �لثالثة: �أهم �اليجابيات يف �لتعامل بني �لقطاعات �ملختلفة يف �لعمل مع �لن�شاء �ملعنفات.	

يطلب �ملدرب/ة من �مل�شاركني/�ت تعليق �لبطاقات على لوح قلب، على �أن يتم ت�شنيفها كل مو�شوع على حدة. . 4
يطلب �ملدرب/ة من كل جمموعة عر�ض �أهم نتائج �لنقا�شات يف جمموعات �لعمل. . 5
يت���م فتح �لنقا�ض حول عمل �ملجموعات على �أن يتم �لرتكيز على �آليات مقرتحة لتقليل �لتحديات �لتي تو�جههم . 6

يف �لعمل. 
تلخي�ص وتو�شيات جلل�شة التحويل

يك���ن للمدرب/ة عر�ض �شفافيات حول �إجر�ء�ت �لتحويل للن�ش���اء �ملعنفات يف �لقطاعات �ملختلفة، ويكن فتح . 1
�لنقا�ض بعد �النتهاء من �لعر�ض. 

يك���ن �أن ي�شتع���ني �مل���درب/ة باملادة �لنظري���ة �ملرفقة حول �لتحوي���ل و�لتي يكن �يجاده���ا يف �شفحات ما بني . 2
 .)88-59(

خمرجات اجلل�شة
متك���ني �مل�شاركني/�ت من �لتعرف على �إجر�ء�ت �لتدخل مع �لن�شاء �ملعنفات يف قطاعات �ل�شحة، �الجتماعي، . 1

�ل�شرطة-دو�ئر حماية �الأ�شرة(.
متك���ني �مل�شارك���ني/�ت من تعمي���ق فهمهم الإج���ر�ء�ت �لتوثيق عن���د �لتعامل م���ع �لن�شاء �ملعنف���ات يف قطاعات . 2

)�ل�شحة، �الجتماعي، �ل�شرطة-دو�ئر حماية �الأ�شرة(. 
متكني �مل�شاركني/�ت من �لتعرف على �إجر�ء�ت �لتحويل مع �لن�شاء �ملعنفات يف قطاعات )�ل�شحة، �الجتماعي، . 3

�ل�شرطة- دو�ئر حماية �الأ�شرة(.
 اإر�شادات املدرب/ة

• م���ن �ل�ش���روري �لقي���ام مبر�جعة �ملادة �لنظري���ة �ملرفقة يف �جلزء �خلا����ض بجل�شة �لتدخ���ل و�لتحويل قبل بدء 	
�جلل�شة. 

• من �ل�شروري �لتاأكيد �أن �إجر�ء�ت �لتوثيق مهمة يف جميع مر�حل �لتدخل وحتويل �لن�شاء �ملعنفات. 	
•  م���ن �ل�ش���روري تو�شيح �أن هذه �الإجر�ء�ت عام���ة، ومن �ملمكن �ن �لقيام ببع�ض �لتغي���ري�ت ل�شالح �لتدخل مع 	

�لن�شاء �ملعنفات باالعتماد على �شيا�شات �ملوؤ�ش�شات. 
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مرفق رقم )1( ا�شتمارة التحويل للموؤ�ش�شات - القطاع االجتماعي وال�شحي وال�شرطي. 
�لرقم �ملت�شل�شل: ..........................

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

�حلالة رقم �لهوية
�الجتماعية

رقم �لهاتفمكان �ل�شكن:
جهة التحويل

رقم �لهاتف��شم �ملوؤ�ش�شة �ملَُحِولة
�لوظيفة�ل�شخ�ض �ملَُحِول 

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

�خلدمات و�الإجر�ء�ت 
�لتي مّتت

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

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

�إفادة �ل�شرطة ��شتمارة �شدة �خلطورة تقرير طبي�لوثائق �ملرفقة 
وثائق �أُخرى، حّدد/ي ........................................تقرير �الأخ�شائي �لنف�شي 

هل يوجد مر�فقون من 
�الأطفال؟ 

�إذ� كانت �الإجابة نعم ال
بك نعم، ما 

عددهم؟ 

ما �أعمارهم؟ 
.....................

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

�جلهة �ملُحّول �إليها
�ليوم و�لتاريخ�لتوقيع:
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مرفق رقم )2( موؤمتر احلالة:
عملية �إجر�ئية تهدف �إىل �لتكامل يف تقدمي �خلدمات �ملنا�شبة، من ِقَبِل �ملُوؤ�ّش�شات ب�شورة �شمولية وُمرّكزة ملُ�شاعدة 

�ملُنتفعة يف حتقيق م�شار �لّنجاة. تتمُّ فيِه ُمناق�شة �الأُمور �لتالية: 
• نتائج �مل�شح و�لفح�ض �الأويل للُعنف.	
• �لتقييم.	
• خطة �لتدخل.	
• دور كل �شريك وم�شوؤولياته.	
• �آليات �لتن�شيق و�لتعاون.	
• �آليات �الإنهاء.	
• �لتقييم و�ملتابعة.	
• تبادل �لتقارير �لر�شمية و�ملعلومات حول �ملنتفعة.	

وم��ن امله��م اأن يوؤخ��ذ بعني االعتبار اأن��ه اأحيانًا وح�ش��ب خ�شو�شي��ة كل حالة، يتم اإ�ش��راك املنتفعة 
مبوؤمت��ر احلال��ة الأنها االأكرث ق��درة على التعبري عن نف�شه��ا وم�شكلتها وعن روؤيته��ا للحلول املقرتحة، 

ولها احلق يف اتخاذ القرار وتقرير م�شريها وعلى ال�شركاء احرتام قرارها.
بناًء على حاالت �لعنف �ل�شابقة، ويف مرحلة �ال�شت�شار�ت بني �ل�شركاء و�ملوؤ�ش�شات لتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت، يعقد 
موؤمتر حالة �شمن مر�حل تدخل خمتلفة وفقا خل�شو�شية كل ق�شية؛ ويكن عقد �أكرث من موؤمتر حالة ملتابعة �ملنتفعة 
بهدف �لتو�فق على قر�ر حتويل �ملنتفعة، و�إيجاد بد�ئل من عدة �شركاء للو�شول مع �ملنتفعة حلالة من �حلد من �لعنف 

�ملوجه �شدها، وتقدمي �لدعم و�مل�شاندة �ملجتمعية من قبل �ل�شركاء. ومن موؤمتر�ت �حلالة:
• موؤمتر حالة د�خل �ملوؤ�ش�شة بالت�شاور و�لتن�شيق مع �لدو�ئر �لد�خلية و�الجتماعية و�ل�شحية و�لنف�شية و�لقانونية.	
• موؤمتر حالة مع �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة �الجتماعية، و�ل�شحية و�لنف�شية و�ل�شرطية و�لقانونية.	
• موؤمتر حالة مع �الأ�شرة و�ملجتمع �ملحلي. 	
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املادة النظرية جلل�شة التدخل والتحويل عند العمل مع الن�شاء املعنفات
القطاع ال�شحي/ جل�شة التدخل والعلج 

بع���د �أن يتم �النتهاء من مرحلة �لتق�شي و�لفح�ض �ل�شريري، يكون �أمام مقدمي/ مقدمات �خلدمات �ل�شحية ثلثة 
�حتماالت، ُتبنى بناًء عليها خطة �لتدخل و�لعلج 

ال يوجد عنف ممار�ض على �ملنتفعة.. 1
�إنكار �لعنف رغم �ملوؤ�شر�ت �لد�لة نتيجة �لفح�ض و�ملقابلة. . 2
�الإف�شاح من قبل �ملنتفعة عن وجود عنف. . 3

ار�ص على املنتفعة اآليات التدخل والعلج عندما ال يوجد عنف ُمَ
تت���م معاجل���ة �ملنتفعة وتقدمي �خلدمة وطل���ب �الخت�شا�ض �ملنا�شب لها وتوثيق ذلك يف �ملل���ف �لطبي، مبا فيه �ل�شرية 

�ل�شحية و�لفح�ض و�لعلج و�خلدمات �لتي مت تقديها، و�إعطاوؤها تقرير طبي. 
اآليات التدخل والعلج عند اإنكار العنف رغم املوؤ�شرات الدالة نتيجة الفح�ص واملقابلة

�إن �الإياء�ت �لتي تظهرها �ملنتفعة مثل �ل�شمت، �أو مظاهر �لتوتر �لتي تبدو عليها عند �حلديث عن �لعنف، �أو �لربود 
وعدم �الهتمام مبا �شمعته، قد ي�شري �إىل �أن �ملر�أة تتعر�ض للعنف.

ُتَبلَُّغ �ل�شرطة:
• �إذ� كان هناك خطر ُيهدد حياة �ملر�أة، �أو 	
• يف حالة وجود �أفكار حول �النتحار �أو حماولة �النتحار، �أو 	
• يف حال كون �لعنف ناجمًا عن �أد�ة حادة، �أو عيار ناري، �أو �إ�شابة بليغة. 	
• ويجب �إعلم �ملنتفعة بهذه �ل�شيا�شة ب�شرف �لنظر عن مو�فقتها.	

رغم ما تتعر�ض له �لن�شاء من عنف، فاإنهن ال ُيف�شحن لعدة �أ�شباب:
• �خلوف على نف�شها وعلى �أمنها من عنف �أ�شد �إذ� �شّرحت بالعنف الأحد. 	
• �خلجل من �أن تف�شح عن �لطريقة �ملُهينة �لتي ُعوملت بها.	
• رة و�لعنف هو عقاب لها. 	 قناعتها باأنها ُمذنبة وُمق�شّ
• �خلوف و�خلجل من �لو�شمة.	
• �خلوف من تخلي �ملُعتدي عنها، العتمادها عليه �قت�شاديًا هي و�أطفالها.	
• قل���ة �لوع���ي باأن �شبب �الأعر�����ض و�ل�شكوى و�ال�شطر�ب���ات �جل�شدية هو نتيجة توتر �لعلق���ات و�لعنف �لو�قع 	

عليها. 
• �عتقادها باأن �الإ�شابة خفيفة وال د�عي لذكر �أ�شباب حدوثها.	
• �عتقاد بع�ض �لن�شاء باأن �لعنف �شيء طبيعي يحدث مع �لن�شاء يف حياتهن. 	
• خوف �لن�شاء من عدم تلقيهن �لدعم هن و�أطفالهن، من ِقَبِل �الأهل و�الأقارب يف حال �إف�شاحهن عن �لعنف. 	

- اإذا مل تف�شح املُنتفعة عن الُعنف فل ُبدَّ من:
�ح���رت�م قر�ره���ا وخيارها با�شتثن���اء حاالت �لتهديد عل���ى �حلياة �ملذك���ورة �شابقا؛ فه���ي �أدرى بظروفها ومدى . 1

جاهزيتها للإف�شاح عن �لعنف، 
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• �طلب/ي م�شاعدة �الخ�شائي/ة �الجتماعي/ة لتوفري �الإر�شاد و�مل�شورة بعد �لت�شاور معها و��شتئذ�نها. �أو	
• قم/ قومي بتزويدها بعناوين الأخ�شائيني/�ت �جتماعيني/�ت �أو مر�كز ذ�ت �خت�شا�ض للتوجه �إليهم عند 	

حاجتها �أو جاهزيتها.
�ملحافظ���ة على �إظه���ار �الهتمام و�لدعم و�لقلق على �أمنها حتى لو مل تف�شح ع���ن �لعنف، مثل �الإ�شارة �إىل “�أن . 2

“ال �أحد ي�شتحق �الإي���ذ�ء وال يجوز الأحد �إيذ�ءك”،  “نحن هنا د�ئمًا ملُ�شاعدتك”،  م���ا حدث لك لي�ض ذنب���ك”، 
و”تاأك���دي م���ن �أنك ل�شت وحدك”، و”يبدو �أن �الأمر �شعب علي���ك، و “�إذ� قررت �حلديث عنه فنحن موجودون 

لدعمك وخدمتك”....
مناق�شتها و�إعلمها بخطو�ت �لعلج كافة. . 3
��شتكمال �لفحو�شات �ملخربية و�لت�شخي�شية �الأُخرى مع تقدمي �لعلج �ملُنا�شب لها. . 4
ل �إتباع �شيا�شة �مل�شت�شفى يف �الإدخال، . 5 �إذ� �حتاج���ت �إىل تخ�ش�شات �أو رعاية �أخرى كاملبي���ت يف �مل�شت�شفى ُيف�شَّ

و�إذ� مل حتت���اج �إىل ذل���ك ف���ل بد م���ن �لقيام باإج���ر�ء�ت �الإخ���ر�ج وتزويده���ا باالإر�شاد�ت �لطبي���ة و�لعلجية، 
و�إعطائها موعدً� للمر�جعة.

�إذ� كان���ت نتيج���ة �لتقييم و�لت�شخي�ض تدل على ��شطر�ب���ات نف�شية و�شلوكية �أو تفك���ري باالنتحار نعود للإجر�ء . 6
�ل�شابق �ملتعلق باخلطر على �حلياة وال نحتاج للمو�فقة.

تق���دمي معلومات مكتوبة لها ح���ول �لعناوين �لتي يكنها �للجوء �إليها يف حال ق���ررت �الإف�شاح عن �لعنف، مثل: . 7
�ملوؤ�ش�شات �لتي تقدم �خلدمات �الجتماعية و�لنف�شية و�لقانونية، و�ل�شرطة- وحد�ت حماية �الأ�شرة -، و�ل�شوؤون 

�الجتماعية، و�أرقام �خلط �ملُ�شاعد، ومر�كز �حلماية، �أو حتى �لرجوع �إىل �خلدمة �ل�شحية. 
حي لها.8.   تقدمي تقرير مكتوب لها وفق ما �أفادت به، ووفق �لتقييم �ل�شّ

��شرح/ي لها �أّن: 
• �لعنف يح�شل يف غالبية �ملجتمعات وبني �لعديد من �الأُ�شر، وال علقة له بالطبقة �الجتماعية �أو �القت�شادية 	

�أو �للون �أو �لِعرق.
• مع �لوقت تزد�د ِحّدة �لعنف وتتقارب �أوقاته وعدد مر�ت حدوثه.	
• �لعن���ف له تاأثري على �ل�شحة؛ فعلى �ملدى �لبعيد يوؤثر عليها وعلى �لعائلة و�الأطفال �لذين ي�شاهدون �لعنف 	

�أو يتعر�شون له. 
• �لعنف جرية وله عقوبة وفق �لقانون.	
• توجد موؤ�ش�شات مهتمة ود�عمة للن�شاء �ملعنفات، ُتقدم �الإر�شاد و�مل�شورة وخدمات قانونية ونف�شية، مبا فيها 	

�ل�شرطة )وحد�ت حماية �الأُ�شرة(، ومر�كز �حلماية �لتابعة لوز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية.
من �لهاّم توثيق جميع �خلطو�ت �لتي قمت بها يف ملف �ملنتفعة. )�نظر �إجر�ء�ت �لّتوثيق(. 9

اآليات التدّخل والعلج عند االإف�شاح عن الُعنف.
افة:  �إذ� �شّرحت �ملُنتفعة باأّنها تعّر�شت للُعنف، فل ُبّد من �لقيام بخطو�ت تقييمية ُم�شَ

• �لتقييم �ملَُعّمق مل�شتوى �لعنف �لذي تو�جهه، و�شكله، و�أدو�ته، وتاريخه. 	
• تقيي���م وحتديد م�شت���وى �خلطورة و�لتهديد �لو�قع عليه���ا و�حتياجات �حلماية وفق من���وذج 1 )��شتمارة حتديد 	

م�شتوى �خلطورة( �أما �مل�شتويات فهي: 
• خط���ر ح���ايل وفعل���ي:at immediate risk - هي فعًل يف خط���ر بالغ، و�الإ�شابات لديه���ا بليغة وهّددت 	
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حياتها، �أو تعّر�شت فعًل ملحاولة قتل با�شتخد�م �أدو�ت حادة �أو عيار ناري �أو ما �شابه، �أو حماولة �النتحار. 
• معر�ش���ة للخط���ر �ل�شديد  :high riskيوج���د تهديد عليها �إما بعنف �أ�شد، �أو تهدي���د بالقتل �أو با�شتخد�م 	

�أدو�ت وطرق عنيفة، �أو �لتفكري باالنتحار.
• يف خط���ر :At risk تتعر����ض لعن���ف يف بد�ياته وهي عر�ش���ه لزيادة �لعنف، ومل ي�ش���ل �إىل درجة وم�شتوى 	

�خلطورة �لعالية. 
من �ملفرت�ض بعد حتديد م�شتوى �خلطورة �لو�قع على �ملنتفعة �ن يتم و�شعها بال�شورة وتوعيتها مل�شتوى �خلطورة حتى 

تتمكن من �مل�شاركة يف �تخاذ �لقر�ر نحو �خلطو�ت �لتالية:
• مناق�ش���ة �ملنتفعة و�إعلمها بكل خطو�ت �لع���لج و�لتدخل، و��شتئذ�نها مب�ش���اورة زملء/ زميلت وخمت�شني/ 	

خمت�شات خلدمتها.
• معاجل���ة �الإ�شاب���ات، كاجلروح و�لكدمات م���ع �ال�شتعانة بزملء/ زميلت خمت�ش���ني/ خمت�شات �إذ� ��شتوجب 	

�الأمر.
• تقيي���م و�شع �ملنتفعة، �إذ� كانت بحاجة �إىل دعم وتقييم نف�ش���ي، �إما با�شتدعاء �أ�شحاب �الخت�شا�ض �أو حتويلها 	

لهذه �خلدمة، خا�شة ملن كان لديهن تفكري �أو حماولة �نتحار. 
• تقيي���م و�ش���ع �ملنتفعة �إذ� كان���ت بحاجة �إىل جل�شات �إر�ش���اد مل�شاعدتها يف �لتعامل م���ع �ل�شغوطات �لناجمة عن 	

�لعنف. 
• ��شتدعاء �الأخ�شائي/ة �الجتماعي/ة يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية �أو تزويدها بعناوين ُموؤ�ّش�شات �أُخرى. 	

احِلماية
ُمناق�ش���ة �ملُنتفع���ة بالبد�ئ���ل �ملُمكنة حلمايته���ا، وفق م�شتوى �خلط���ورة و�لّتهدي���د، و�ال�شتعان���ة باالأ�شئلة �لتالية . 1

لت�شاعدها يف تخ�شيب �لتفكري:
• ماذ� �شتفعلني حلماية نف�شك �الآن وم�شتقبًل؟	
• هل يوجد لديك مكان �آمن تلجئني �إليه؟ هل لديك �أ�شدقاء �أو �أقارب ت�شتطيعني �أن تقيمي معهم؟	
• من هم �لذين با�شتطاعتهم م�شاعدتك؟	
• هل تريدين �للجوء �إىل �ل�شرطة ومر�كز �حلماية؟	
• هل تريدين �للجوء ملوؤ�ش�شات ُتقّدُم خدمات �جتماعية نف�شية وقانونية؟	

تزويده���ا مبعلومات حول �شبل �حلماية �ملتوفرة يف �ملوؤ�ش�شة وخارجها، مثل: �ل�شرطة )وحد�ت حماية �الأُ�شرة(، . 2
ومر�كز �حلماية، و�ملوؤ�ش�شات �لتي تقدم خدمات �جتماعية وقانونية ونف�شية.

املادة 207 من قانون العقوبات االأردين تن�ص على ما يلي: 
»كل من قام حال مزاولته اإحدى املهن ال�شحية باإ�شعاف �شخ�ص يبدو اأنه وقعت عليه جناية 

اأو جنحة ومل يخرب بها ال�شلطة ذات ال�شلحية عوقب باحلب�ص من اأ�شبوع اإىل ثلثة اأ�شهر اأو 
بالغرامة من خم�شة دنانري اإىل ع�شرين دينارًا.«

يعد اإبلغ ال�شرطة اإلزاميا يف حاالت الُعنف الّناجمة عن اإ�شابة خطرية وج�شيمة، كا�شتخدام 
اأدوات حادة، مثل: ال�شكني اأو االأدوات النارية، مثل املُ�َشّد�ص، اأو يف حاالت حماولة االنتحار، اأو اإن 

كانت ُمهددة بالقتل حتى لو مل توافق املري�شة على اإبلغ ال�شرطة.
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�إذ� قررت �ملر�أة �لعودة �إىل �ملنزل وهي يف حالة عنف ج�شيم وبليغ، يتم �إبلغ �ل�شرطة من قبل مقدم/ة �خلدمة . 3
�ل�شحي���ة ويتم �شياغة خطة �حلماية مع �ل�شرطة )وحدة حماية �الأ�شرة( وتكون عودتها للمنزل على م�شوؤوليتها 
وم�شوؤولي���ة �ل�شرط���ة ويجب على مقدم/ة �خلدمة �شياغ���ة خطة �لنجاة �ل�شخ�شية م���ع �ملنتفعة. )�أنظر منوذج 

خطة �لنجاة �أدناه(.
و�إذ� قررت �ملر�أة �للجوء �إىل �ل�شرطة ومر�كز �حلماية، �أخرب/ي �ملُنتفعة باالإجر�ء�ت؛ �أي: �أنه يجب �إبلغ وحدة . 4

حماي���ة �الأ�شرة يف �ل�شرطة وه���م بدورهم ُين�ّشُقون مع وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعي���ة؛ الإدخالها �إىل مر�كز �حلماية 
�شمن �لربوتوكوالت �الجتماعية و�ل�شرطية، وتر�فقها �ل�شرطة حلمايتها.

عند �إبلغ وحدة حماية �الأ�شرة يف �ل�شرطة، �تبع/ي �الإجر�ء�ت �لتالية:. 5
• �إب���لغ �ل�شرط���ة )وحدة حماي���ة �الأُ�شرة( يف منطقتك من خ���لل مر�جعة قائمة وح���د�ت حماية �الأ�شرة يف 	

�ملحافظات.
• مر�فقة �ل�شرطة للمنتفعة عند مقابلتها �أثناء وجودها يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية. 	
• تزويد �ل�شرطة بالتقرير �لطبي وكذلك �ملنتفعة.	
• تدوين ��شم �ل�شرطي/ة ورقمه/� يف ملف �ملنتفعة. 	

• اإذا قدم��ت امل��راأة اإىل مراكز الرعاي��ة ال�شحية االأولي��ة، يتبع مقدم��و/ مقدمات اخلدمات 	
ال�شحية كل اخلطوات يف التق�شي واملقابلة والتقييم وحتديد م�شتوى اخلطورة، 

• واإذا كان��ت بحاجة اإىل خدمات علجية تخ�ش�شية، اأو ملوؤ�ش�شة اجتماعية اأو وزارة ال�شوؤون 	
االجتماعي��ة لتوفري االإر�شاد واحلماية، حتول الأقرب م�شت�شفى اأو مركز اأو مديرية يتعامل 

معه مركز الرعاية ال�شحية االأولية )الذي يطبق نظام التحويل الوطني. 
• ويف حالة وجود خطر �شديد على املراأة، يتم اإبلغ ال�شرطة. 	
• واإذا ق��ررت امل��راأة الع��ودة اإىل ملنزل، توفر له��ا عناوين التوا�ش��ل للموؤ�ش�ش��ات االجتماعية 	

ولوح��دة حماية االأ�ش��رة االأقرب ملكان �شكناه��ا، وتعود اإىل املنزل عل��ى م�شوؤولية ال�شرطة 
وم�شوؤوليتها الأنها يف خطر �شديد.

خطة احلماية والّنجاة ال�ّشخ�شّية
�إذ� قّررت �ملر�أة �ملُعّنفة �لعودة �إىل �ملنزل و�ملُعتدي، فعلى ُمقّدم/ة �خلدمة م�شاعدتها يف بناًء خطة �حلماية �ل�شخ�شية 

لها والأطفالها/ �أفر�د �لعائلة؛ ملنع تكر�ر �لعنف، �أو �لنجاة منه عند حماولة �ملعتدي تكر�ر �العتد�ء عليها: 
�لقي���ام بفح�ض �لط���رق و�لو�شائل �لتي ��شتخدمتها �مل���ر�أة معها وكانت ناجحة، وتقيي���م �إمكانية ��شتخد�مها يف . 1

�لوقت �حلايل.
تقيي���م م���ا ت�شتطيع �ملر�أة فعله �إذ� وق���ع عليها �لعنف معها، مثًل: قدرتها على ��شتخ���د�م �لهاتف لطلب �لنجدة، . 2

وقدرة �أطفالها على ذلك، و�إملامهم باأرقام �ل�شرطة، و�جلري�ن، و�الأقارب. 
• �إذ� مل ت�شتطع �إجر�ء مكاملة هاتفية، فهل ت�شتطيع �التفاق مع جري�نها على علمة مل�شاعدتها يف حال حدوث 	

�لعنف؟
• م���ن �أق���رب �لنا�ض �إليها يف �ملنطق���ة يكنها �أن تهرب �أو تلج���اأ �إليهم: )جري�ن، و�أق���ارب، و�أهل، و�شخ�شية 	

معروفة �عتبارية، ومركز خدمات للن�شاء، ومقر لل�شرطة....(
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• �إمكانية �إخفاء جميع �ملو�د �حلادة �لتي يكن ��شتخد�مها من قبل �ملعتدي �أو �لتي ُيهّدد با�شتخد�مها.	
• ت�شجيع �ملر�أة �ملعنفة على تهيز بع�ض �الأغر��ض، وحفظها يف مكان �أو حقيبة ت�شتطيع �لو�شول �إليها عندما 	

تقرر �لهرب من �لعنف �أو ترك �ملنزل و�ل�شريك وهي:
• بع�ض �ملال �لنقدي، وبطاقة �لبنك �إذ� كانت لديها، ومفاتيح �أخرى للبيت، ولل�شيارة �إن كانت لديها �شيارة.	
• مفك���رة باأرقام �لهو�تف �ل�شروري���ة: )�ل�شرطة، وموؤ�ش�شات �حلماية و�خلدم���ات، و�خلط �مل�شاعد، و�أقرب 	

م�شت�شفى �أو عيادة، و�أ�شدقاء و�أقارب د�عمني...
• �أور�ق �شخ�شي���ة وثبوتي���ة: ج���و�ز �ل�شفر، و�لهوية و�شورة عنه���ا، و�لتاأمني �ل�شحي �إن وج���د، وعقد �لزو�ج، 	

و�شهادة ميلد لها والأوالدها، وح�شاب �لبنك...
• بع�ض �مللب�ض لها والأطفالها.	
• �الأدوية �لتي ت�شتخدمها.	

�إذ� �شع���رت باأن �ملُعتدي �شيمار�ض عنفًا، عليها �أن تتج���ه �إىل �أقرب مكان ي�شتطيع �جلري�ن �أن يروها من خلله، . 3
�أو تك���ون جه���ة مدخل �لباب للخروج و�لتوّق���ي من �لعنف، �أو �التاه �إىل مكان ال يكرث في���ه �الأثاث و�الأدو�ت �لتي 

يكن للمعتدي ��شتخد�مها. 
التوثيق

�لتوثي���ق ه���و �أد�ة هاّم���ة ومادة قانونية يتم �العتماد عليها م���ن قبل �ل�شرطة و�ملحكمة لذلك يج���ب �أن تكون �ملعلومات 
دقيقة ومو�شوعية. وبناًء عليه يجب �إتباع ما يلي: 

توثي���ق كل �ملعلومات �لتي ح�شلت عليها من �ملنتفعة: �لعنف �ل���ذي تعر�شت له، و�ل�شخ�ض �لذي �أقدم على ذلك . 1
و�لطريقة، و�الأدو�ت �مل�شتخدمة.

توثيق �شكوى �ملنتفعة وفق كلماتها مثًل: “�شربني زوجي بع�شا على ر�أ�شي”، وباملقابل ال توثق “�ملنتفعة تعر�شت . 2
لل�شرب”.

ق من توقيع �ملنتفعة على �ملعلومات �ملتعلقة بحادثة �لعنف و�لتهديد �لتي �أف�شحت عنها.. 3 �لتحقُّ
و�شف �جلروح و�الإ�شابات بدقة من حيث �ملكان، و�حلجم، و�لعمق معتمدً� على خمطط �جل�شم �ملرفق رقم 2.. 4
توثيق �شكوى �ملُنتفعة )مثل �الآالم(، وتوثيق �لتدخل �لذي مّت؛ من فحو�شات خمربية و�أ�شعة، وتوثيق �لعلج �لذي . 5

مّت. 
توثيق �لقر�ر بالتحويل خلدمات �أُخرى: �شحية، �أو �جتماعية، �أو �لذهاب �إىل �ملنزل �أو �الإدخال للعلج.... 6
توثيق �لقر�ر باإبلغ �ل�شرطة، و�ل�شخ�ض �ملكلف من �ل�شرطة باملتابعة )��شمه ورقمه(. . 7
توثي���ق خط���ة �ملتابعة من حيث موعد �ملر�جع���ة للخدمة �ل�شحية، �أو �ملتابعة مع �خلدم���ات �الأخرى مثل �ل�شحة . 8

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

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

تعم��ل املوؤ�ش�ش��ة ال�شحي��ة عل��ى اإيجاد نظ��ام واآلي��ات حلفظ ملف��ات الن�ش��اء املعنفات ل�شم��ان �شرية 
املعلومات، وحتديد االأ�شخا�ص املَُخّولني با�شتخدام امللفات، واالإطلع على املعلومات.
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املُتابعة
�إذ� �حتاج���ت �ملنتفع���ة للمتابع���ة مع �خلدمة �ل�شحي���ة فيجب �شوؤ�له���ا يف كل زيارة عن و�شعه���ا �لنف�شي، ومدى . 1

��شتم���ر�ر �لعن���ف �أو توّقفه، و�آليات �لّتعام���ل �لتي تعتمدها، و�إذ� ما جلاأت للعناوين �لت���ي مّت تزويدها بها: )خط 
�لتلفون، وموؤ�ش�شات،...( ويجب �لتاأكد من خطة �الأمان �ل�شخ�شية.

�ال�شتمر�ر يف تقدمي �الإر�شاد و�مل�شورة لها، مدعومة بعبار�ت �لت�شجيع و�ملُ�شاندة و�الهتمام. . 2
يف حال مل ترجع �ملنتفعة للمتابعة ح�شب خطة �ملتابعة معها، يتم �الت�شال بها و�ال�شتف�شار عن و�شعها.. 3

اآليات التدخل مع بع�ص الفئات اخلا�شة: الّن�شاء احلوامل
تتعّر����ض �لّن�ش���اء �إىل عنف قد ي���زد�د يف فرتة �حلمل وفق در��شات عاملية. فقد يكون �حلم���ل هو من �آثار �لعنف و�شد 
�إر�دته���ا. وق���د يحدث نتيجة �الغت�شاب �أو �ل�شفاح، ويجب �النتب���اه �إىل �أن حياة �لفتيات �أو �لن�شاء تكون مهددة نتيجة 
ظه���ور ذلك �حلمل. ويت���م �لتعامل مع �لن�شاء �حلو�مل �ملعنفات مثل باقي �لن�شاء �ملعنفات �الأُخريات يف �إتباع خطو�ت 
�لتق�ش���ي و�لتقيي���م و�لت�شخي�ض و�لعلج مع �الهتم���ام بخ�شو�شية �حلمل و�لعمل على حمايته���ا وحماية �جلنني. �أما 

�جلو�نب �مل�شافة �لتي يجب تقييمها فهي:
التقييم:

�الأعر�����ض و�ملوؤ�ش���ر�ت �لتي تدل على تعر�ض �ملر�أة �حلامل للعنف، ب�ش���رف �لنظر عّما �إذ� �أف�شحت عن �لعنف . 1
�أم مل ُتف�شح:

• •�الإجها�ض �أو حماولته. 	 �الإجها�ض �ملُتكرر.	
• •�شعف يف متابعة �حلمل.	 تعاطي �ملهدئات بطريقة مفرطة.	
• ملنطق���ة 	 �لد�خلي���ة  �الأع�ش���اء  �أمل يف  �أو  �لتهاب���ات 

�حلو�ض.
• �لنزف يف �ملرحلتني �الأُوىل و�لثانية من �حلمل.	

• �شغ���ر حجم �جلن���ني، و�ش���وء �لتغذي���ة، و�شعف يف 	
ك�شب �لوزن �لطبيعي لدى �ملر�أة �حلامل.

• �شك���وى و�أعر�����ض يف منطق���ة �حلو�ض م���ن �أمل يف 	
�أ�شفل �لبطن حتديدً� عند �لفح�ض �لد�خلي. 

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

مبا فيها خطة �حلماية �ل�شخ�شية. 
يتم �ال�شتعانة باأخ�شائي/ة للأمر��ض �لن�شائية و�لتوليد لتقييم و�شع �جلنني. . 2
من حيث �ملُتابعة يطلب منها �ملحافظة على مو�عيد متابعة �حلمل يف مر�كز رعاية �حلو�مل، �أو لدى �الأخ�شائي/ة . 3

�لّن�شائي/ة. 
يتم تزويدها مبعلومات حول رعاية نف�شها وجنينها من حيث �لتغذية، ومر�قبة �حلركة، و�الأعر��ض �لتي ت�شتوجب . 4

�للجوء �إىل �خلدمة �ل�شحية، مثل: )توقف حركة �جلنني، و�الأمل �ل�شديد يف �لبطن، و�لنزف..(
�إذ� كان هناك خطر �شديد على حياتها وتهديد عليها، يتم تبليغ وحدة حماية �الأ�شرة يف �ل�شرطة ب�شرف �لنظر . 5

عن مو�فقتها، ويتم �إتباع �إجر�ء�ت تبليغ �ل�شرطة، وهذ� يطبق يف حال قررت عدم �لعودة �إىل �ملنزل فيتم �إبلغ 
�ل�شرطة.

�إتب���اع �إج���ر�ء�ت �لتوثيق، و�إ�شافة �الأج���ز�ء �ملتعلقة باحلمل وو�شع �جلنني من ت�شخي����ض وفحو�شات وعلجات . 6
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مت �إليها.  ُقدِّ
يف حال مل تعد للمتابعة، يتم �الت�شال بها و�ال�شتف�شار عن و�شعها. . 7

َبات الن�شاء والفتيات املُْغَت�شَ
ملحوظات هامة تب مر�عاتها عند �لتعامل مع �لن�شاء و�لفتيات �ملُغت�شَبات:

قد ت�شل �ملغت�شبة بعد ح�شول �جلرية مبا�شرة �أو بعد مدة طويلة، ويكن �أن ت�شل حامًل �أو مهددة بالقتل، �أو . 1
يف حالة حماولة �النتحار �أو مغت�شبة �أكرث من مرة.

تعط���ى �أولوي���ة �لعمل م���ع �لن�شاء �ملغت�شبات يف �لتعامل م���ع �لو�شع �ل�شحي لهن، وتقيي���م حالتهن فيما �إذ� كان . 2
هن���اك حم���ل �أو �إ�شابات �أو ع���دوى باالأمر��ض �ملنقولة جن�شي���ًا، ثم تاأتي �لفحو�شات �خلا�ش���ة بالو�شع �لقانوين 

و�لطب �ل�شرعي. 
�لتعام���ل م���ع �لن�شاء �ملغت�شب���ات يكون �شمن فري���ق ي�شمل تخ�ش�ش���ات �شحية خمتلفة وفق �حلال���ة �إىل جانب . 3

�أخ�شائ���ي/ة �جتماعي/ة، ووجود �لطب �ل�شرعي. وعند قدوم �مل���ر�أة �ملغت�شبة ُي�شَتدعى مبا�شرة �الأخ�شائي/ة 
�الجتماعي/ة �إذ� ُوِجَد يف �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية، �أو يف �ملُوؤ�ّش�شات �لتي تتعامل معها �ملوؤ�ش�شة �ل�شحية. 

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

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

ُل �لفريق �لطبي باإجر�ء �لتقيي���م و�لفحو�شات و�لعلج. . 6 �حل�ش���ول على مو�فقة مكتوب���ة من قبل �ملغت�شبة ُتَخ���وِّ
)مرفق منوذج رقم 3- ��شتمارة ت�شريح باملو�فقة(

م دون تذنيب �أو لوم ملا حدث. . 7 ُتعامل �لن�شاء �ملغت�شبات باحرت�م طو�ل �لوقت، وتعاطف وتفهُّ
ملحظة: يتم �عتماد �الجر�ء�ت �ل�شابقة من �ال�شتقبال وجمع �ملعلومات �إىل �لعلج ح�شب �لتعليمات �ل�شابقة 

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

�آمن ومريح، تتوفر فيه �خل�شو�شية و�ل�شرية، وجمهز باالأدو�ت �للزمة للفح�ض �لعام وفحو�شات �لطب �ل�شرعي.
االأدوات الواجب توفرها يف غرفة الفح�ص

• �شري���ر فح�ض، ومكت���ب، وكر�شي، ومغ�شلة وحمام، وتلفون، وكمبيوتر، ومل���ف للمري�شة، ومناذج توثيق، وتقارير 	
�لطب �ل�شرعي. 

• �إ�شاءة جانبية، و�إ�شاءة فوق بنف�شجية ت�شتطيع ك�شف �لبقع.	
•  توفر �شينية فح�ض �الغت�شاب  Prepared Rape Kitو�أن تكون حمتوياتها: 	

Urine cups علب لفح�ض �لبول
Cotton swabs قطن
Sterile Gauze م �شا�ض ُمعقَّ
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Sterile water ماء مقطر
Sterile saline حملول ملحي معقم
Glass slide �شر�ئح زجاجية للفح�ض �ملخربي
Cover sheets غطاء قما�شي
Wooden sticks ما�شحات خ�شبية معقمة
Tubes for blood samples �أنابيب لعينات �لدم
Needles – different sizes إبر متعددة �الأحجام ل�شحب عينات �لدم�
Disinfectant solutions حماليل للتنظيف و�لتعقيم
Lubricant gel جل مطري
Billow cases, sheets and clothes ملب�ض، و�شر��شف وخمد�ت
Colposcope وجهاز ميكرو�شكوب
Other medicines �أدوية �أخرى

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

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

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

الّتقييم والّت�شخي�ص
عن���د �إج���ر�ء تقييم لو�شع �لن�شاء �ملغت�شبات، يج���ب �النتباه �إىل �أّن �ملُغَت�شبة قد ُتع���اين من �إ�شابات يف منطقة . 1

�جلهاز �لتنا�ُشلي �أو غريها من مناطق �جل�شم.
�الأخذ بعني �العتبار �أّن �لن�شاء �ملغت�شبات َيُكنَّ �أكرث ُعر�شًة من غريهن ِل�:. 2

• �حلمل غري �ملرغوب فيه، �أو 	
• �الإجها�ض غري �الآمن، �أو 	
• �الأمر��ض �ملنقولة باجلن�ض و�الإيدز، 	
• و�اللتهابات يف جمرى �لبول، 	
• و�اللتهابات يف منطقة �حلو�ض، 	
• م �أو نزٍف، 	 و�الإ�شابات �لد�خلية و�خلارجية ملنطقة �جلهاز �لتنا�شلي، من كدمات �أو متّزق، �أو تورُّ
• �إ�شابة �أو متزق يف منطقة �ل�ّشرج.	

تقيي���م �لو�ش���ع �لنف�شي: يختلف ردُّ فعل �لن�شاء �ّتاه �الغت�شاب من �م���ر�أة �إىل �أُخرى، وقد تتعر�ض �لن�شاء �إىل   .3
�غت�شاب وال تف�شح عنه، ثم تاأتي �إىل �مل�شت�شفى �أو �ملركز �ل�شحي باأعر��ض نف�شية، مثل: �أعر��ض ما بعد �شدمة 
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�الغت�شاب؛ حيث يبدو عليهن رد فعل نف�شي و�شلوكي مبا�شر، و�آخر غري مبا�شر يظهر على �ملدى �لبعيد. 
حتويله���ا �إىل �أخ�شائ���ي نف�شي بنموذج �لتحويل حتى لو مل ترغب �ملنتفع���ة بذلك )�نظر منوذج رقم 4- ��شتمارة   .4

�لتحويل(.
 اإر�شادات عند التَّقييم والفح�ص 

• تعريف نف�شك ودورك للمري�شة، و�إ�شعارها باأنك مهتم باأمرها، مع �حلر�ض على مناد�تها با�شمها. 	
• �إظه���ار �حرت�م���ك وهدوئك وتعاطفك معها بح���دود �لعمل �ملهن���ي. ومعاملتها بثقة دون ت���ردد �أو خوف؛ فاملر�أة 	

�ملُغت�شبة تر�ودها م�شاعر �لقلق و�خلوف؛ لذلك يجب �أن تكون يف مكان �أمن ومع �أُنا�ض و�ثقني وغري خائفني.
• ع���دم �إظهار �ال�شتعج���ال يف تاأدية �ملهمة؛ �إذ يجب من���ح �لوقت �لكايف لل�شحية، وتقدي���ر �لظرف �ل�شعب �لذي 	

تعي�شه حتى ال تكون ُمرتددة وخائفة يف �النفتاح و�حلديث عنه. 
• حافظ/ي طو�ل �لوقت على �لتو��شل معها وعلى مر�قبة لغة �جل�شد وحركاته. 	
• �ال�شتماع �جليد �إليها، وعدم �إ�شد�ر �الأحكام عليها ولومها، فلي�ض هناك َمْن كان معها وقت �العتد�ء. 	
• عدم �إعطائها ن�شائح، �أو �إجبارها على عمل �شيء ال تريد عمله. 	
• ع���دم زي���ادة �ل�شغط عليه���ا من خلل �لقول مث���ًل:  لو كنت مكانك لفعلت ك���ذ�” �أو تكثي���ف �الأ�شئلة: “ملاذ� مل 	

ت�شرخي؟” �أو ما �شابه...
• �لتو��شل معها لتعزيز �لثقة و�لدعم و��شتخد�م �لعبار�ت: “�أنا �آ�شف/ة الأنه ح�شل لك �عتد�ء جن�شي”، “مل يكن 	

“�ملعتدي وحده يتحمل �مل�شوؤولية”. “نحن هنا مل�شاعدتك”،  “�أنت غري ملومة ملا حدث معك”،  هذ� خطاأك”، 
• �إذ� عرّبت �ل�شحية عن �شعورها بالذنب ولوم نف�شها الأنها مل تقاوم �ملعتدي، يجب �إخبارها باأنه ال �أهمية ملا فعلته 	

وكيف ت�شرفت �أثناء �العتد�ء عليها، و�لتاأكيد لها �أنها ت�شرفت وعملت ما بو�شعها عمله.
• �لتوقف عن �الأ�شئلة و�لتقييم �إذ� طلبت منك �ل�شحية ذلك مع تفهم طلبها. 	
• �لتو��ش���ل م���ع �ل�شحية طو�ل �لوق���ت و�إعلمها باأي خطوة �شتق���وم بها مثًل عند فح�ض ج�شمه���ا �أو �أخذ عينات 	

خمربية، �أو عند طلب زميل/ة �آخر مل�شاعدته �أو طلب �ل�شرطة.
• �النتب���اه عند تقييم �ملر�أة �ملغت�شبة وفح�شها �إىل �أهمي���ة �أن تر�فق �لطبيب ممر�شة يف كل �خلطو�ت على تكون 	

موؤهلة يف �لتعامل مع حاالت �الغت�شاب.
خطوات الّتقييم والفح�ص

• تقييم �ل�شرية �ل�شحية لها، و�إجر�ء �لفح�ض �الأويل �لعام، ويبد�أ بامللب�ض، خا�شة �إذ� كانت هي �مللب�ض نف�شها 	
قة �أو عليه���ا �آثار من �شائل  زَّ �لت���ي كان���ت ترتديها عند تعر�شه���ا للغت�شاب، و�لتدقيق يف و�شعه���ا �إذ� كانت مُمَ

منوي. )يجب توفر �الإ�شاءة �لكافية يف �لغرفة(.
• ط �جل�شم، 	 طَّ يت���م �لفح�ض �جل�شدي من �لر�أ����ض للقدم وفق تقاليد �لفح�ض �ملتعارف عليها، م���ع ��شتخد�م خُمَ

لتقدير �الإ�شابات وفق مناطق �جل�شم. )منوذج رقم 3( 
• تقيي���م �أث���ر �العتد�ء �جلن�شي �لذي ح���دث؛ من حيث �لوقت و�ملعت���دي �إن كان معروفا لديه���ا، وطبيعة �العتد�ء 	

�ل���ذي مّت: )�ملهبل، و�ل�شرج، و�لفم(، و��شتخ���د�م �أدو�ت حمددة، و�إجبارها على تناول �أدوية �أو كحول، و�لتهديد 
بال�شرب و�ل�شلح و�لتقييد.. 

• 	 Prepared تقيي���م �ملنطق���ة �لتنا�شلية وفح�شها: حيث يت���م فح�ض �ملنطقة لك�ش���ف �أية �إ�شابات با�شتخ���د�م
(Rape Kit )للك�شف عن و�قعة �الغت�شاب: كالتهتُّك مبا فيه غ�شاء �لبكارة، و�لنزف، و�أخذ �لعينات �ملختلفة 
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للفح�ض من قبل �لطب �ل�شرعي.
• يت���م �إج���ر�ء �لفح�ض �لد�خلي وفق تقدير �لطبيب لتاأثري �العتد�ء، كما يتم فح�ض منطقة �ل�شرج �إذ� كان هناك 	

�آثار للعتد�ء وتهتك �أو نزف. 
• ويك���ن �إجر�ء فح�ض د�خلي للمنطقة �لتنا�شلية با�شتخ���د�م �ملنظار Colposcope لتقييمها ومدى تعر�شها 	

للإ�شابة. 
• �أم���ا Protoscopy في�شتخ���دم لتقييم منطقة �ل�شرج يف ح���ال �الأمل �ل�شديد، �أو �لنزف جر�ء �لفحو�شات 	

وجم���ع �الأدل���ة �خلا�شة بالطب �ل�شرعي، وفق �لربوتوكول �ملعمول ب���ه �إذ� كان من �شلحية �لفريق �ل�شحي 
�لقيام بجمع �لعينات، �أو يتم من قبل �لطبيب �ل�شرعي �لذي ت�شتدعيه �ل�شرطة. 

• �أما �لفحو�شات �لتي تتم من قبل �لطب �ل�شرعي فهي عينات من �ملهبل �أو �ل�شرج �أو من �لفم لفح�ض وجود 	
حيو�ن���ات منوية �أو �شائل منوي، وم�شحات من �أجز�ء �أخرى من �جل�شم يربز عليها �للعاب �أو �ل�شائل �ملنوي 

للمعتدي 
• يق���وم مق���دم/ة �خلدمة بجمع �مللب�ض و�أية �أج�شام غريبة: )�لرتب���ة، و�أور�ق �شجر، و�أع�شاب....( على �مللب�ض 	

�أو عل���ى �جل�ش���م �أو يف �ل�شعر. كما يتم جمع �أي �شعر عل���ى ملب�ض �ملُعَتدى عليها �أو على ج�شدها )غري �شعرها(، 
ويكن �أخذ �شعر من �لر�أ�ض �أو �لعانة للمقارنة. حيث يتم �لتقاط هذه �الأ�شياء بعد لب�ض �لُقفاز�ت �لطبية وو�شعها 

يف �أكيا�ض بل�شتيكية خا�شة وو�شع ال�شق عليها يبني ��شم �ملر�أة و�لوقت و�لتاريخ.
عند جمع العينات للطب ال�شرعي يجب مراعاة االإر�شادات التالية: 

از�ت �لطبية يف �لتعامل معها. ق من منع تلوث �لعينات �لتي مت جمعها مبو�د �أخرى و�شرورة لب�ض �لُقفَّ 1.   �لتحقُّ
2.   تمع عينات �لطب �ل�شرعي يف �أ�شرع وقت، بحيث ال يتجاوز ثلثة �أيام، وبعد هذ� �لوقت تفقد �لعينات قيمتها 

يف �الإثبات. 
3.   يج���ب حف���ظ كل �لعينات يف �أوعي���ة مغلقة باإحكام، مع تدوي���ن ��شم �ملر�أة، ونوع �لعين���ة، و�لتاريخ على �لل�شق 

و�شاعة جمع �لعينة.
4.   ُتَغلَُّف �لعّينات �ملاأخوذة، وحُتَفظ وُتنَقل ُمبا�َشرًة �إىل �ملُخَترب بطريقة �شريعة �شحيحة.

ل يف �ملخترب، ويتمُّ توثيق �شاعة  5.   بع���د �النتهاء من جمع �لعينات وتغليفها، يت���م نقلها مبا�شرة �إىل �ل�شخ�ض �ملَُخوَّ
�لنقل و��شم �ل�شخ�ض �لذي نقل �لعينات، و�أنو�ع �لعينات �ملر�شلة �إليه. 

6.   �إج���ر�ء �لفحو�ش���ات �ملخربية �خلا�شة باحلمل، و�الأمر��ض �ملنقولة جن�شيًا و�الإيدز، �أو �لفحو�شات ذ�ت �لعلقة 
بطبيعة �الإ�شابات يف �جل�شم. 

7.   �لت�شوير �لفوتوغر�يف للإ�شابات �لبارزة على �جل�شم مبا فيها �شورتها عند ��شتقبالها. )�إذ� كان لهذه �ل�شور 
�أثر قانوين ويعتمده �لق�شاء كاأدلة �إثبات(.
اأعرا�ص ال�شدمة الّناجمة عن االغت�شاب 

وتق�شم �إىل مرحلتني:
املرحلة املبا�شرة بعد التعر�ص للغت�شاب: وت�شتمر ما بني 2-3 �أ�شابيع، وتكون ردة �لفعل �ل�شلوكية و�لعاطفية 
ً� عنها بالبكاء و�ل�شر�خ، و�لغ�شب، و�لتوتر. و�إما يكون ُم�شيَطَرً� عليها، �أو ال توجد تعابري للحدث وكاأن �شيئًا  �إما ُمَعربَّ
مل يح���دث-Mask feeling response. و�إّم���ا ي�شيطر عليها �شعوره���ا باالإهانة و�خلجل و�لذنب ملا ح�شل، ولوم 
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نف�شها، و�خلوف من �الإيذ�ء مرة �أُخرى، وكذلك عدم �لقدرة على �حلديث �أو �لدفاع عن نف�شها.
االآث��ار البعي��دة ملا بعد ال�شدمة: تتمثل يف �لقدرة على �لتاأقل���م �أو عدم �لتاأقلم مع و�قع �الغت�شاب �لذي حدث، 
وه���و يختل���ف من �مر�أة �إىل �أخرى معتمدً� عل���ى �لعمر، وطبيعة �حلياة و�لظروف �لت���ي تعي�شها، وظروف �الغت�شاب، 
و�لدع���م �ل���ذي تلقته. لذلك قد تعاين م���ن عدم �لقدرة على �لعم���ل �أو �الإجناز، �شو�ء يف �لبي���ت �أو �ملدر�شة �أو �لعمل، 
وت�شعر باخلوف من �الأماكن �لعامة و�خلوف من �أن تبقى وحدها، ومتر با�شطر�بات يف حياتها �جلن�شية، مثل: فقد�ن 

�لرغبة و�ملتعة، �أو �أن ت�شعر باالأمل وقت �جِلماع.
عل��ى امل��دى البعيد، قد تعاين من �آالم ُمزمنة، مثل: �ل�شد�ع، و��شطر�بات يف �لنوم و�الأكل، و�آالم �لدورة �ل�شهرية، 

و�الإرهاق و�لتعب �لعام، و�النطو�ئية وعزل نف�شها عن �لنا�ض، و�لربود �أو �ل�شعف �جلن�شي.
العلج واملتابعة حلاالت االغت�شاب

• معاجلة كافة �جلروح و�لك�شور و�لكدمات و�لنزيف و�لتمزق و�إعطاء �لعلجات �ملنا�شبة.	
• �إذ� ح�ش���رت �ل�شحي���ة �إىل �ملركز �ل�شحي خ���لل �الأيام �خلم�ش���ة �الأُوىل من حدوث �الغت�ش���اب، وللوقاية من 	

  (Emergency حلم���ل، بع���د �لتثب���ت م���ن �أنه���ا لي�شت حام���ًل يك���ن �إعطاوؤها �أدوي���ة طارئة ملن���ع �حلم���ل�
(contraceptive pills حي���ث يقل���ل هذ� �الإجر�ء �حتمال �حلمل بن�شب���ة 74%-85%. وهذه �الأدوية ال ت�شبب 

�الإجها�ض و�إمنا تعمل على تاأخري �أو منع �الإبا�شة �أو منع حدوث �لتلقيح. )ح�شب منظمة �ل�شحة �لعاملية(. 
• ق من وجود حمل نتيجة للغت�شاب، يجب بحث 	 �إذ� ح�ش���رت �ل�شحية �إىل �ملرك���ز �ل�شحي بعد فرتة، ومت �لتحقُّ

�الإمكانات �ملتنوعة و�ملتاحة وفق �لقانون �إذ� كان ي�شمح باإجر�ء �إجها�ض، ويجب �حرت�م قر�ر �ملر�أة يف �الإجها�ض 
�أو �الإبقاء على �حلمل.

• ُل �إىل �مل�شت�شف���ى، ويتم ترتيب �الأمر بعناي���ة ُتر�َعى فيها 	 ���وَّ �إذ� ق���ررت �الإجها����ض وكان ذل���ك جائزً� قانونيًا، حُتَ
�خل�شو�شية و�ل�شرية.

• �إذ� ق���ررت �الإبقاء على �حلمل، يت���م �ال�شتعانة بوز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية مل�شاندته���ا، وتوفري �لبد�ئل �إذ� كانت 	
عودتها للبيت غري �آمنة الإكمال حملها، مع �لبقاء على تو��شل ملتابعتها ومتابعة �حلمل.

• �إذ� كان ظاه���رً� عليه���ا �أعر�����ض الأمر��ض منقول���ة جن�شيًا، يتم علجه���ا ووقايتها وفق بروتوك���والت �لتعامل مع 	
�الأمر��ض �ملنقولة جن�شيًا لدى وز�رة �ل�شحة. 

• بة يتم تقييمها من ِقَبِل ُمعالج/ة نف�ش���ي/ة، �أو حتويلها لهذه �خلدمة لتوفري جل�شات 	 بالت�ش���اور مع �مل���ر�أة �ملُغَت�شَ
�الإر�شاد ومتابعتها. ال يتوقع من �ل�شحية �لرجوع حلياتها �لطبيعية يف وقت �شريع. 

• يتم �لتحقق من م�شتوى خطورة و�شع �ملر�أة �ملغت�شبة، وخا�شة �إذ� كانت ُمهّددة بالقتل، �أو لديها تفكري �أو حماولة 	
�نتحار فيتم �إبلغ �ل�شرطة ح�شب �الإجر�ء�ت �ل�شابقة. يتم �لتحقق من �حلماية �ملتوفرة لها �شو�ًء من قبل �لعائلة 

�أو �ل�شرطة �أو �ل�شوؤون �الجتماعية.
• �لعم���ل عل���ى توفري معلومات للمر�أة حول �جلروح، وكيفية �لعناية بها وعن عملية �لتئامها، و�لتغذية �ملنا�شبة، مع 	

�ل�شرح لها عن �أعر��ض �ل�شدمة �لتي قد متر بها، و�شرورة �ملُتابعة مع �الإر�شاد �لنف�شي �الجتماعي. 
• َفْت لها، 	 �ل�ش���رح له���ا عن نتائ���ج �لفحو�شات وماذ� تعن���ي، وعن كيفي���ة ��شتخد�مها للأدوي���ة �خلا�شة �لت���ي ُو�شِ

ًة �ملنطقة �لتنا�شلية.  و�لنظافة �ل�شخ�شية خا�شّ
• �لقيام باإجر�ء�ت �الإدخال و�ملبيت يف �مل�شت�شفى، �إذ� كانت حتتاج �إىل ذلك، مع �لتن�شيق مع �لق�شم �لذي �شتمكث 	

فيه مع �إعلمها بذلك، وبا�شم �لطبيب/ة و�ملمر�ض/ة �لذي �شيقوم با�شتقبالها ورعايتها.
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• �إذ� تق���رر عدم �حلاجة للإدخال ومت �إقر�ر خروجه���ا، يجب �إعطاوؤها موعدً� للمر�جعة خلل �أُ�شبوعني، ومن ثم 	
موع���دً� مد�ه ثلثة �أ�شهر، وبعد ذلك �شتة �أ�شهر؛ ملتابعة و�شعه���ا �ل�شحي. وت�شجيعها على �لتو��شل مع �ملوؤ�ش�شة 

�ل�شحية؛ �إذ� �شعرت باالأمل وعدم �لتح�شن. وتقدمي ن�شخة من �لتقرير �لطبي لها. 
زيارات املُتابعة

• خلل زيار�ت �ملتابعة، يجب فح�ض �الإ�شابات و�جلروح ودرجة �لتئامها.	
• ق من �لتز�مها بالعلج �لذي و�شف لها، �شو�ء للجروح �أو للوقاية من �الأمر��ض �ملنقولة جن�شيًا. 	 �لتحقُّ
• �إجر�ء فح�ض للحمل �إذ� كانت هناك �شرورة. و�إذ� كان هنالك حمل نبحث معها �خليار�ت. 	
• تقيي���م و�شعها �لنف�ش���ي و�لعاطف���ي وت�شجيعها على �ال�شتم���ر�ر بزيارة �ملعال���ج/ة �لنف�ش���ي/ة �أو ت�شجيعها على 	

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

التَّوثيق
ال ُبدَّ من �إتباع خطو�ت �لتوثيق �الأ�شا�شية مع �الهتمام بالُبعد �لقانوين للتوثيق، بحيث يتم �لرتكيز على:

• توثي���ق �ملقابلة، و�لتقييم لكل م���ا مت جمعه من �الأدلة و�الإثباتات بطريقة و��شح���ة كاملة مو�شوعية، وبدون حكم 	
م�شبق. 

• تقدير �حلالة �جل�شدية و�لنف�شية و�لعاطفية للمر�أة �ملغت�شبة وتوثيقها ب�شكل كامل. 	
• ت�شجيل �لعبار�ت �لتي تتفوه بها �ل�شحية بدقة، مثل: �لتهديد�ت �لتي قام بها �ملعتدي، وعدم �إخفاء ��شم �ملُعتدي 	

�ملُهاجم. 
• توثيق �حلالة با�شتخد�م جمل دقيقة و��شحة، مثل: قالت كذ� وكذ�. 	
• و�لعب���ار�ت �لتي يكن تف�شريها ب���اأن �ل�شحية 	 حتا�ش���ي ��شتخ���د�م م�شطلحات مث���ل: “�دعت” �أو “زعم���ت”، 

�لناجية قد بالغت �أو كذبت. 
• ت�شجيل �لعينات �لتي مت �أخذها، وحتديدها بدقة. 	
• توثيق �الإ�شابات و�الأ�شر�ر وتميع �لعينات مثل: )�لدم، و�ل�شعر، و�للعاب، و�ل�شائل �ملنوي( خلل 72 �شاعة من 	

حادث���ة �الغت�ش���اب؛ الأنه من �ملمكن �أن ي�شاعد يف دعم �ملر�أة �لناجية م���ن �ملعتدي، وقد ي�شاعد يف �لتعرف على 
�ملُعتِدي. 

• �أدلة �الإ�شابة: يجب توثيق �الأذى �جل�شدي و/�أو �لتنا�شلي؛ فهي �أدلة على ��شتعمال �لقوة و�الإكر�ه.	
• توثيق ن�شخ عن جميع �لتقارير و�لفحو�شات �لطبية �لتي �أجريت للمر�أة يف جميع مر�حل �لعلج و�ملتابعة.	

مراعاة اخل�شو�شية وال�شرية يف ا�شتخدام رمز اأو ا�شم م�شتعار يف حالة طلب املنتفعة لذلك يف 
االإجراءات العملية.
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القطاع االجتماعي/ جل�شة التدخل والتحويل 
مراحل التدخل مع املنتفعة

اال�شتقبال: هي �ملرحلة �الأوىل �لتي يتم فيها ��شتقبال �ملر�شد/ة للمنتفعة يف �إطار من �الحرت�م و�لتقبل، و�لرتحيب، 
ويتم فيها �لتعريف باملوؤ�ش�شة وخدماتها و�لتاأكيد على �شرية �ملعلومات وخ�شو�شيتها متهيد� للمقابلة �الإر�شادية.

املقابلة االإر�شادية
هي �أد�ة ت�شاعد على فهم حالة �ملنتفعة وتقيمها وعلجها، وتتم �ملقابلة �الإر�شادية وجهًا لوجه بني �ملر�شد/ة و�ملنتفعة، 
يف م���كان خم�ش����ض هادئ ومري���ح ت�شعر فيه �ملنتفعة باالأمان بعي���د� عن �الإزعاج و�ل�شو�ش���اء، لفرتة زمنية حمددة، 
به���دف جم���ع �ملعلومات، من �أجل تطوير خطط وبد�ئل م�شرتكة م���ع �ملنتفعة الإيجاد حل مل�شكلة، وهي عبارة عن تبادل 
معلوم���ات وتوظيف خ���رب�ت وم�شاعدتها على �لتعبري عن م�شاعرها وتقدمي �لدع���م و�مل�شاندة على كافة �الأ�شعدة من 

�أجل تقدمي �خلدمة �الإر�شادية.

تذكر/ي
من املمكن اأن تكون حلظات ال�شمت اأثناء املقابلة هامة جدا؛ فهي تعطي الفر�شة للمنتفعة للتفكري 

واإعادة ترتيب االأفكار والعبارات.
طرق اال�شتقبال: 

تذكر/ي
اإن الهدف من االإر�شاد هو م�شاعدة املنتفعة، ولي�ص التدخل يف اأ�شرارها ال�شخ�شية والتي لي�ص لها 

علقة بامل�شكلة.
اآليات و�شول املنتفعة للموؤ�ش�شة:

• �لتوجه �ل�شخ�شي.	
• �ال�شتقبال �لهاتفي.	
• �لتحويل من موؤ�ش�شة �أخرى.	

اأوال: التوجه ال�شخ�شي
• �إن ق���ر�ر توج���ه �ملنتفعة لتلقي �خلدم���ة هو قر�ر �شجاع وجريء م���ن �ملهم �لتاأكيد علي���ه يف �ملقابلة �الأوىل و�لتي 	

ت���رتك �نطباعا عن���د بد�ية �ملقابلة مع �ملنتفعة، مم���ا يتطلب من �ملر�شد/ة �متلك مه���ار�ت �إر�شادية “�لتقبل، 
�لتعاط���ف”، ب���دون لومه���ا �أو �حلك���م عليها، ومن �مله���م �لعمل على بناًء علق���ة مهنية تت�ش���م بالثقة و�الحرت�م 

و�ل�شرية و�خل�شو�شية ما يّكن �ملنتفعة من طلب �مل�شاعدة �شمن قو�عد و�أخلقيات �ملهنة. 
• يج���ب تفه���م �ل�شعوب���ة �لتي تو�جهه���ا �ملنتفعة عند بد�ي���ة �حلديث، �أو م���دى ��شتجابة �ملر�شد/ة معه���ا �أو ماذ� 	

�شيحدث بعد �أن تف�شح �ملنتفعة عن م�شكلتها.
• �لتاأكيد على �أهمية �ملكان �لذي يجب �أن يت�شم باخل�شو�شية وير�عي �لبيئة �الآمنة و�لد�عمة للمنتفعة، من خلل 	

�إجر�ء �ملقابلة يف غرفة منفردة بحيث ال ي�شمعها �أو ير�ها �حد. 
• كذل���ك ال يجب �لتح���دث مع �ملنتفعة بوجود �آخري���ن خا�شة �مل�شكوك يف كونه �ملعت���دي الأن هذ� �الأمر يجعل 	
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�ملنتفعة ترتدد يف �الإف�شاح عن �لعنف. 
• يج���ب تنب وجود �الأطفال عند �إجر�ء �ملقابلة حماية للمر�شد/ة و�ملنتفعة ومر�عاة للناحية �لنف�شية لهما، 	

�أو الأن �ملعت���دي ق���د يجرب وي�شتخدم �لطفل للإدالء باملعلومات �لت���ي ح�شلت يف �ملقابلة، �أو الأن �لطفل نف�شه 
قد يف�شي للمعتدي عما ح�شل باملقابلة.

• يجب �حرت�م رغبة �ملنتفعة باإجر�ء �ملقابلة من قبل مر�شدة �أنثى، ومناق�شة توقعات �ملر�أة من تلك �خلدمات. 	
• �لتاأكيد على عدم �إجبار �ملنتفعة للإف�شاح عن معلومات هي غري جاهزة على �ل�شعيد �لنف�شي للإدالء بها. 	

اال�شتقبال الهاتفي: 
يت���م �لتعريف باخلدمات �لت���ي تقدمها �ملوؤ�ش�شة �أوال، و�لتاأكي���د على �ل�شرية و�خل�شو�شية له���ا، ثم يتم تقدمي �لدعم 
�لنف�ش���ي و�مل�شاندة من خلل �لهاتف وذلك لفرتة ق�شرية حي���ث يتم تقدمي م�شاندة �أولية، لي�شت ذ�ت طابع علجي، 
ب���ل تقيي���م �حتياجات ومتطلبات �حلالة، وبعدها تتم عملية �ملتابعة �أو �لتحوي���ل ح�شب خ�شو�شية �حلالة. لذلك يجب 
على �ملر�شد/ة �ن يتحلى بدرجة عالية من �حل�ض و�الإدر�ك كي ي�شتطيع �أن ييز نربة �ل�شوت لدى �ملنتفعة و�لتي تعرب 

عن �نفعاالتها �لعاطفية و�لنف�شية.
�شروط اإجراء املقابلة بالهاتف:

• مر�عاة �لو�شع �لنف�شي للمنتفعة.	
• تعريف مقدم �خلدمة على نف�شه/� و�خلدمة �لتي يقدمها.	
• �إعطاء �ملنتفعة �لوقت �لكايف للتحدث عن م�شكلتها.	
• �لقدرة على �الإ�شغاء وحتليل �ملعلومات �أو �مل�شاعر �لتي يتلقاها مقدم/ة �خلدمة وربطها.	

اأ�ش�ص وقواعد املقابلة االإر�شادية
من �ل�شروري مر�عاة بع�ض �لقو�عد يف �ملقابلة �الإر�شادية بني �ملر�شد/ة و�ملنتفعة:

اأوال: املنتفعة
• مر�عاة �حلالة �لنف�شية و�جل�شدية للمنتفعة من توتر وخوف و�أمل.	
• تنب مل�ض �ملنتفعة �أو �القرت�ب منها كثري�.	
• “�ملُعتدي وحده 	 تعزي���ز �ملنتفعة وطماأنتها من خلل: “هذ� لي�ض خط���اأِك”، “�أنت ال تتحملني م�شوؤولية �لعنف”، 

هو �مل�شئول عن ذلك”.
• عدم حّث �ملنتفعة على �لتحدث، بل منحها �لوقت �لكايف لل�شتجابة و�لرد على �الأ�شئلة.	

ثانيا: املر�شد/ة
• �الإ�شغاء ملا تقوله �ملنتفعة و�لتاأكيد على �شرعية �ل�شعور بالتوتر، و�خلوف و�الأمل من جهة، وباملقابل دعم م�شادر 	

�لقوة من خلل:
• “�أنت قوية الأنك 	 عك�ض ما يف نف�ض �ملُنتفعة وم�شاعرها: “ ت�شعرين باخلوف و�الأمل ب�شبب تعر�شك للعنف”، 

��شتطعت �لنجاة من �لعنف”.
• فة، ومتكيُنها من �مل�شاركة �لفّعالة يف عملية تقييم �حتياجاتها وخيار�تها.	 ت�شجيع �ملر�أة �ملُعنَّ
• �إ�شفاء �مل�شد�قية على ردود فعل �ملنتفعة �لنف�شية و�جل�شدية و�ل�شلوكية.	

• م�شاعدتها يف �لرتكيز على �لق�شايا ذ�ت �لعلقة.	
• م�شاعدتها يف تقييم درجة �خلطورة عليها وعلى �أبنائها من خلل ��شتخد�م منوذج رقم )1(- ��شتمارة حتديد 	
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م�شتوى �خلطورة.
• �لرتكيز على مبد�أ �ل�شرية و�خل�شو�شية.	
• �ل�شماح للمر�أة باتخاذ �لقر�ر�ت يف جميع �ملر�حل )حق تقرير �مل�شري( وفهم نتائج وم�شاعفات هذه �لقر�ر�ت.	
• تو�شيح �أدو�ر �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شات �ملقدمة لهذه �خلدمات �الجتماعية، و�لنف�شية، و�ل�شحية، و�لقانونية.	

يجب على العاملني والعاملت يف جمال اخلدمة االجتماعية، والقطاعات االأُخرى ال�شحية 
وال�شرطية التدرُّب على مهارات التدخل يف اأثناء االأزمات، بحيث تت�شمن املهارات االأ�شا�شية يف 

االإر�شاد، ومهارات طرح االأ�شئلة واال�شتجابة.
ثالثا: جمع البيانات وحتليلها

يجب �لتاأكيد على �شرورة تطبيق جمع �لبيانات على جميع �لن�شاء �ملتوجهات لتلقي خدمات �جتماعية. ولك�شر حاجز 
�حل�شا�شي���ة م���ن مو�ش���وع �لعنف، يكن للمر�ش���د/ة يف هذه �ملرحلة �ال�شتف�ش���ار من �ملنتفعة ع���ن و�شعها، وعن و�شع 

�أبنائها )�إذ� كان لديها �أبناء( من خلل:
�الأ�شئلة �ملفيدة �لتي يكن طرحها على �ملنتفعة:

• هل �أنت خائفة من �أحد؟	
• هل ت�شعرين باالأمان يف بيتك؟ �أو مع زوجك؟	
• هل قام �أحد �ملقربني ب�شربك �أو ركلك، �أو ��شتخدم قوته �شدك؟	
• هل قام �أحد �ملقربني لك بتهديدك؟ 	
• هل يقوم �أحد باإهانتك و�إحر�جك ب�شكل م�شتمر؟ 	
• هل �أجربك �أحد على �إقامة علقة جن�شية معه؟	

ويجب �أي�شًا يف هذه �ملرحلة �ال�شتف�شار عن و�شع �أبنائها -�إذ� كان لديها �أبناء- من خلل �الأ�شئلة �لتالية:
• هل ت�شعرين بالقلق على �أوالدك؟	
• كيف ُيوؤّثر �لُعْنُف عليهم؟	
• د �ملُعتدي باإيذ�ء �أطفالك؟ 	 هل هدَّ
• هل قام �ملُعتدي باإيذ�ِئِك �أمام �أطفالك؟	
• هل حاول �أبناوؤك حمايتك من �لعنف؟	
• هل �أُ�شيب �الأطفال من ِقَبِل �ملُعتدي �أثناء حُماولِتِهم حمايتك منه؟	
• هل يخاف �أطفالك من تركك وحيدًة يف �لبيت؟	

. وهنا ياأتي  تر�ش���خ معظم �لن�شاء للو�شع �لقائم �لعنيف للحفاظ على »�الأُ�ش���رة«، �إيانًا منهنَّ باأنه �الأف�شل الأطفالهنَّ
دور �ملر�ش���د/ة يف �ش���رح �الآثار �خَلِط���َرة للعنف على �الأُ�شرة، وتق���دمي �لدعم �الجتماعي و�لنف�ش���ي لهم، وعند �ل�شكِّ 
بتعّر����ض �الأطف���ال للإ�ش���اءة، ووجود خطر على حياته���م، يتم �لتاأكيد عل���ى �أن قر�ر �ملر�أة كان �شائب���ًا بالتوجه لطلب 

�مل�شاعدة، وطماأنتها بهدف حمايتها وحماية �أطفالها.
رابعا: مرحلة التَّقييم

ه���ي مرحلة يتمُّ من خللها فح�ض عو�مل �الأمان و�خلطورة �حلالي���ة عند �ملنتفعة و�أفر�د �أُ�شرتها من خلل ��شتمارة 
تقيي���م م�شتوى �خلطورة )منوذج رقم 2( وجمع �ملعلومات )منوذج رقم 5( وُم�شاعدتها التخاذ �خليار�ت �الأن�شب من 
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خلل مر�عاة �حتياجاتها �الجتماعية و�لنف�شية و�ل�شحية و�لقانونية، �آخذين بعني �العتبار موؤ�شر�ت �لعنف لل�شحية 
ل�شمان حماية �ملنتفعة و�ملر�شد/ة معًا.

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

�لتاأكد �أ�ن جميع �حتياجاتها �ل�شحية و�لنف�شية و�الجتماعية �ملُلحة قد مّت فح�شها مبا يف ذلك حماية �الأطفال.
�لتاأكد من �أّن �ملُنتفعة قد فهمت دور �ملر�شد/ة ومرتاحة يف �لتعامل معه/�.

نتائج التقييم:
بعد �إجر�ء �لتقييم، قد تبني �أحد خيارين:

يوجد عنف يهدد حياة �ملر�أة �ملنتفعة. 
يوجد عنف ي�شكل خطر غري مبا�شر.

يجب توثيق عملية �مل�شح و�لتقييم
ل خام�شا: مرحلة التََّدخُّ

ُل على �أحد م�شتويني: بناًء على �لّتقييم، يتمُّ �لّتدخُّ
امل�شتوى االأول: وجود عنف يهدد حياتها: 

يجب �ّتخاذ خطو�ت عملية طارئة و�شريعة كما هو ُمَبنّي يف �جلدول �لتايل:
االإجراءات اللحقة االإجراءات العملية احلالة

حتديد �مل�شكلة.	•
حتديد �حتياجات �ملنتفعة.	•
عقد موؤمتر حالة مب�شاركة �ل�شرطة، ومر�شدة �ل�شوؤون، 	•

و�جلهة �ملُحّولة، و�ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة �لتي �شت�شاعد �ملنتفعة 
يف م�شار �لّنجاة مثل: �لبيت �الآمن. 

تكون �جلهة �لتي تتو�جد فيها �ملنتفعة م�شوؤولة عن متابعة عقد 	•
موؤمتر �حلالة.

�لتحويل �إىل �ل�شوؤون 	•
�الجتماعية و�لتن�شيق مع 

وحدة حماية �الأ�شرة وبناًء 
على تقديرهما وتقييمهما 

للحالة يتم �تخاذ �الإجر�ء�ت 
�للزمة.

هروب من �ملنزل 
نتيجة عنف

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

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

�الجتماعية.

�خلطورة على 
�الأطفال �ملوجودين 

مع �ملنتفعة
تقرير نف�شي �شامل، ُيحّدد �آليات �لتدخل لدعم �ملنتفعة 	•

ومتكينها نف�شّيًا و�جتماعّيًا.
�الإجر�ء �للحق هو �لتحويل للتقييم �لنف�شي و�الجتماعي 	•

جمع معلومات معمقة �أكرث 	•
حول طبيعة �مل�شكلة و�أ�شباب 

�لعنف �ملوؤدي للنتحار
�لتدخل �لطارئ مثل �إبلغ 	•

�ل�شرطة،
عمل زيارة طارئة، �أو 	•

�لبحث عن �أطر�ف د�عمني... 
�لخ 

حماوالت �نتحار �أو 
تهديد باالنتحار �أو 

�إيذ�ء �لذ�ت.
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�لعمل على حتديد �مل�شكلة.	•
حتديد �حتياجات �ملنتفعة.	•
عقد موؤمتر حالة مب�شاركة �ل�شرطة، ومر�شدة �ل�شوؤون، 	•

و�جلهة �ملُحّولة، و�ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة �لتي �شت�شاعد �ملنتفعة 
يف م�شار �لّنجاة مثل: �لبيت �الآمن.

تكون �جلهة �لتي تتو�جد فيها �ملنتفعة م�شوؤولة عن متابعة عقد 	•
موؤمتر �حلالة.

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

�ل�شوؤون �الجتماعية
�لقيام باإجر�ء�ت �لتدخل 	•

�للزمة على �مل�شتوى 
�الجتماعي، �لنف�شي، �ل�شحي 

و�لقانوين

حمل خارج �إطار 
�لزو�ج

�لعمل على حتديد �مل�شكلة.	•
حتديد �حتياجات �ملنتفعة.	•
عقد موؤمتر حالة مب�شاركة �ل�شرطة، ومر�شدة �ل�شوؤون، 	•

و�جلهة �ملُحّولة، و�ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة �لتي �شت�شاعد �ملنتفعة 
يف م�شار �لّنجاة مثل: �لبيت �الآمن.

تكون �جلهة �لتي تتو�جد فيها �ملنتفعة م�شوؤولة عن متابعة عقد 	•
موؤمتر �حلالة.

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

تقييم و�شع �ملنتفعة من وجهة 	•
نظرها، و�الأخذ بعني �العتبار 
�أنها �الأخرب يف تقييم و�شعها 

وحميطها �لعائلي، ولها �حلق 
يف تقرير �مل�شري و�إيجاد 

�لبد�ئل �مللئمة لها.
�لتحويل �إىل مركز �حلماية 	•

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

�لقيام باإجر�ء�ت �لتدخل 	•
�للزمة على �مل�شتوى 

�الجتماعي، �لنف�شي، �ل�شحي 
و�لقانوين

علقة خارج �إطار 
�لزو�ج

عندما تت�شاعد حدة قلق املر�شد/ة على حياة املنتفعة، يجب اإبلغ وحدة حماية االأ�شرة يف 
ال�شرطة ودون احلاجة اإىل موافقة املنتفعة التخاذ اإجراءات احلماية للمنتفعة واأُ�شرتها مع اإبلغ 

املنتفعة بهذا القرار.
بعد �النتهاء من عملية �لتقييم، على مركز �حلماية �لطلب من جميع �ل�شركاء �لذين �شاهمو� يف �لتعامل مع �ملنتفعة، 
و�لطل���ب م���ن �ملنتفعة نف�شها، ومن �ملوؤ�ش�شات �لتي �شيتم �لتحويل �إليها مبا فيها �لبيت �الآمن �ملنوي حتويل �حلالة �إليه 

�أن ي�شاركو� يف موؤمتر �حلالة.
موؤمتر احلالة:

عملية �إجر�ئية تهدف �إىل �لتكامل يف تقدمي �خلدمات �ملنا�شبة، من ِقَبِل �ملُوؤ�ّش�شات ب�شورة �شمولية وُمرّكزة ملُ�شاعدة 
�ملُنتفعة يف حتقيق م�شار �لّنجاة. تتمُّ فيِه ُمناق�شة �الأُمور �لتالية: 

• نتائج �مل�شح و�لفح�ض �الأويل للُعنف.	
• �لتقييم.	
• خطة �لتدخل.	
• دور كل �شريك وم�شوؤولياته.	
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• �آليات �لتن�شيق و�لتعاون.	
• �آليات �الإنهاء.	
• �لتقييم و�ملتابعة.	
• تبادل �لتقارير �لر�شمية و�ملعلومات حول �ملنتفعة.	

وم��ن امله��م اأن يوؤخ��ذ بعني االعتبار اأن��ه اأحيانًا وح�ش��ب خ�شو�شي��ة كل حالة، يتم اإ�ش��راك املنتفعة 
مبوؤمت��ر احلال��ة الأنها االأكرث ق��درة على التعبري عن نف�شه��ا وم�شكلتها وعن روؤيته��ا للحلول املقرتحة، 

ولها احلق يف اتخاذ القرار وتقرير م�شريها وعلى ال�شركاء احرتام قرارها.
بناًء على حاالت �لعنف �ل�شابقة، ويف مرحلة �ال�شت�شار�ت بني �ل�شركاء و�ملوؤ�ش�شات لتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت، يعقد 
موؤمتر حالة �شمن مر�حل تدخل خمتلفة وفقا خل�شو�شية كل ق�شية؛ ويكن عقد �أكرث من موؤمتر حالة ملتابعة �ملنتفعة 
بهدف �لتو�فق على قر�ر حتويل �ملنتفعة، و�إيجاد بد�ئل من عدة �شركاء للو�شول مع �ملنتفعة حلالة من �حلد من �لعنف 

�ملوجه �شدها، وتقدمي �لدعم و�مل�شاندة �ملجتمعية من قبل �ل�شركاء. ومن موؤمتر�ت �حلالة:
• موؤمتر حالة د�خل �ملوؤ�ش�شة بالت�شاور و�لتن�شيق مع �لدو�ئر �لد�خلية و�الجتماعية و�ل�شحية و�لنف�شية و�لقانونية.	
• موؤمتر حالة مع �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة �الجتماعية، و�ل�شحية و�لنف�شية و�ل�شرطية و�لقانونية.	
• موؤمتر حالة مع �الأ�شرة و�ملجتمع �ملحلي. 	

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

�أوال: �إذ� �ختارت �ملنتفعة �لعودة �إىل �ملنزل، فيجب على �ملر�شد/ة:
فح�ض م�شادر �لدعم و�لتاأكيد عليها من خلل عناوين و�أرقام هو�تف و��شحة.. 1
م�شاعدة �ملنتفعة للتخطيط خلطة �لنجاة من خلل مناق�شتها باالأُمور �لتالية، و�لتي تعد من �ملكونات �الأ�شا�شية . 2

للخطة:
• مكان �شكن �آمن، مع �أحد �أفر�د �الأُ�شرة، �أو �الأ�شدقاء �ملُقربني، �أو �أي مكان �آخر �آمن من وجهة نظر �ملنتفعة.	
• تقدمي خدمات �الإر�شاد و�لتفريغ �لنف�شي.	
• و�شع خطة تدخل ومنها �لعمل مع �الأ�شرة و�لزيار�ت �ملنزلية للأ�شرة وتقدمي �لدعم للأ�شرة.	
• �لتحويل �إىل �ل�شرطة.	
• مر�فقة �ملنتفعة على �إجر�ء �لفحو�شات �لطبية. 	
• تزويد �ملنتفعة مبعلومات مكتوبة حول �ملوؤ�ش�شات، و�خلدمات �ملختلفة.	

يف حال���ة �نتق���ال �لعنف �إىل مرحلة تهدي���د على �حلياة، طلب �مل�شاع���دة وب�شكل مبا�شر )�لع���ودة �إىل �إجر�ء�ت . 3
�لتدخل عند وجود عنف يهدد حياتها(.

يجب احل�شول على موافقة املنتفعة اخلطية بخ�شو�ص خطة التدخل والتحويل
خطة احلماية والّنجاة ال�ّشخ�شّية

�إذ� قّررت �ملر�أة �ملُعّنفة �لعودة �إىل �ملنزل و�ملُعتدي، فعلى ُمقّدم �خلدمة م�شاعدتها يف بناًء خطة �حلماية �ل�شخ�شية 
لها والأطفالها/ �أفر�د �لعائلة؛ ملنع تكر�ر �لعنف، �أو �لنجاة منه حني حماولة �ملعتدي تكر�ر �العتد�ء عليها: 

�لقي���ام بفح�ض �لط���رق و�لو�شائل �لتي ��شتخدمتها �مل���ر�أة معها وكانت ناجحة، وتقيي���م �إمكانية ��شتخد�مها يف . 1
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�لوقت �حلايل.
تقيي���م م���ا ت�شتطيع �ملر�أة فعله �إذ� وق���ع عليها �لعنف معها، مثًل: قدرتها على ��شتخ���د�م �لهاتف لطلب �لنجدة، . 2

وقدرة �أطفالها على ذلك، و�إملامهم باأرقام �ل�شرطة، و�جلري�ن، و�الأقارب. 
• �إذ� مل ت�شتطع �إجر�ء مكاملة هاتفية، فهل ت�شتطيع �التفاق مع جري�نها على علمة مل�شاعدتها يف حال حدوث 	

�لعنف؟
• م���ن �أق���رب �لنا�ض �إليها يف �ملنطق���ة يكنها �أن تهرب �أو تلج���اأ �إليهم: )جري�ن، و�أق���ارب، و�أهل، و�شخ�شية 	

معروفة �عتبارية، ومركز خدمات للن�شاء، ومقر لل�شرطة....(
• �إمكانية �إخفاء جميع �ملو�د �حلادة �لتي يكن ��شتخد�مها من قبل �ملعتدي �أو �لتي ُيهّدد با�شتخد�مها.	
• ت�شجيع �ملر�أة �ملعنفة على تهيز بع�ض �الأغر��ض، وحفظها يف مكان �أو حقيبة ت�شتطيع �لو�شول �إليها عندما 	

تقرر �لهرب من �لعنف �أو ترك �ملنزل و�ل�شريك وهي:
• بع�ض �ملال �لنقدي، وبطاقة �لبنك �إذ� كانت لديها، ومفاتيح �أخرى للبيت، ولل�شيارة �إن كانت لديها �شيارة.	
• مفك���رة باأرقام �لهو�تف �ل�شروري���ة: )�ل�شرطة، وموؤ�ش�شات �حلماية و�خلدم���ات، و�خلط �مل�شاعد، و�أقرب 	

م�شت�شفى �أو عيادة، و�أ�شدقاء و�أقارب د�عمني...
• �أور�ق �شخ�شي���ة وثبوتي���ة: ج���و�ز �ل�شفر، و�لهوية و�شورة عنه���ا، و�لتاأمني �ل�شحي �إن وج���د، وعقد �لزو�ج، 	

و�شهادة ميلد لها والأوالدها، وح�شاب �لبنك...
• بع�ض �مللب�ض لها والأطفالها.	
• �الأدوية �لتي ت�شتخدمها.	

�إذ� �شع���رت باأن �ملُعتدي �شيمار�ض عنفًا، عليها �أن تتج���ه �إىل �أقرب مكان ي�شتطيع �جلري�ن �أن يروها من خلله، . 3
�أو تك���ون جه���ة مدخل �لباب للخروج و�لتوّق���ي من �لعنف، �أو �التاه �إىل مكان ال يكرث في���ه �الأثاث و�الأدو�ت �لتي 

يكن للمعتدي ��شتخد�مها. 
�شاد�شا: مرحلة التَّوثيق

َح �ملُنتفع���ة عن �لعنف، من �ل�شروري توثيق �ملعلومات، من خلل من���وذج فح�ض وتقييم �لعنف �الأُ�شرّي  بع���د �أن ُتْف�شِ
�ل���ذي يك���ن �عتباره »�مللف �لرئي�ش���ي  In-take file حيث �أن توثيق �ملعلومات وكتابته���ا بدقة ومو�شوعية من حيث 
�لكلم���ات و�جلمل �لتي تتحدث به���ا �ملنتفعة كيف ح�شرت وت�شرفت له �أهمية كبرية خا�شة يف حالة �مل�شائلة �لقانونية 
و�ملحاك���م، ويتم �إج���ر�ء �لتوثيق يف مكان �من، وت�شاه���م عملية �لتقييم يف حتديد خطة ع���لج للمنتفعة. ي�شمل �مللف 

.“checklist” لقائمة �لتالية�
• �إجر�ء �لتوثيق يف مكان �آمن.	
• توثيق كلمات �ملنتفعة وعبار�تها و�قتبا�شها كما هي، وتوثيق �ملكاملات �لهاتفية.	
• يف حال���ة حتويلها من �لقطاع �ل�شحي، من �ل�شروري �حل�شول على ملف طبي كامل ي�شمل �لفحو�شات �لطبية، 	

و�شور �أ�شّعة، وتقارير طبية، وفحو�شات �أخرى ذ�ت علقة. 
• توثيق �ختيار �ملنتفعة لتقدمي �أو عدم تقدمي �شكوى لوحدة حماية �الأ�شرة يف �ل�شرطة. 	
• توثيق خيار�ت خطة �لتدخل. 	
• توثيق خيار�ت �لتحويل و�ملتابعة وجل�شات �الإر�شاد وتقارير �لتقييم �ملختلفة.	
• حفظ �مللف يف مكان �آمن. 	
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• �لتوثيق يتم بقلم حرب. 	
• يجب توقيع �ملر�شد/ة و�ملنتفعة حول �ملعلومات �لتي وردت/ ذكرت من قبل �ملنتفعة.	

يجب اأن تتميز عملية التوثيق بالو�شوح، والدقة، واملو�شوعية
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قطاع ال�شرطة/جل�شة التدخل والتحويل 
جرمية االغت�شاب: 

ح�ش����ور �ملعت����دى عليها �إىل �أحد �أق�شام د�ئرة حماية �الأ�ش����رة �أو �أي ق�شم من �أق�شام �ل�شرطة �أو حتويلها من . 1
�أي جهة.

�إج���ر�ء مقابلة �أولية مع �ملعتدى عليها، وحتويلها �إىل �لك�شف �لطبي للمعاينة �لطبية وتقدمي �الإ�شعاف �للزم �إن . 2
كان���ت �حلالة ت�شتدعي ذلك، و�حل�شول عل���ى تقرير طبي �أويل مبر�فقة �ل�شرطة �لن�شائية وبالتن�شيق مع �لنيابة 

�لعامة �ملخت�شة. 
�حلر�ض على �أن يتم �لفح�ض �لطبي بطريقة ومكان ير�عيان خ�شو�شية �ملر�أة �ملعنفة.. 3
تدوين �إفادة �ملعتدى عليها بعد �حل�شول على تقرير طبي �أويل بح�شور عن�شر من �ل�شرطة �لن�شائية.. 4
�إب���لغ مدير �شرطة و�ملخت�شني يف �ملحافظة، و�ملحافظ، ومديرية �ل�شوؤون �الجتماعية �ملخت�شة بالو�قعة؛ وذلك . 5

م���ن �أجل �تخاذ �الإجر�ء�ت �الأمنية و�لقانونية �للزمة، و�إبلغ �لنياب���ة �لعامة باحلادث ال�شت�شد�ر �أمر باإجر�ء 
فح�ض �لطب �لعديل �أ�شوال و�إدر�ج �ملو�فقة الإجر�ء �لفح�ض �لطبي للمعتدى عليها.

حتري���ر تقرير ك�شف على مكان وق���وع �جلرية “معاينة” بعد ��شتكمال �الإج���ر�ء�ت �لقانونية �للزمة من جهة . 6
�الخت�شا�ض “�لنيابة �لعامة”، و�شبط �ملو�د �ملوجودة يف م�شرح �جلرية و�لتي مت ��شتخد�مها للجرية، ونقلها 
�إىل �ملكان �ملخ�ش�ض من �أجل �لفح�ض �لعديل، وذلك بالتن�شيق �لكامل مع �لنيابة �لعامة و�لطب �لعديل الإ�شد�ر 
تقري���ر طب���ي عديل عن �حلالة مع مر�عاة وجود �لعن�شر �لن�شائ���ي ملر�فقتها، ويتم �لنقل بو��شطة �شيارة �شرطة 

ذ�ت طابع مدين، و�لتن�شيق مع ذوي �الخت�شا�ض.
�إح�ش���ار �ملعتدي/�ملعتدين �شمن �الإجر�ء�ت �لقانونية �للزمة. و�إجر�ء �ملقت�شى �لقانوين بحقهم و�إحالتهم �إىل . 7

�لق�شاء ح�شب �الأ�شول �لقانونية.
حتويل �مللف �لتحقيقي �إىل �لنيابة �لعامة من قبل ق�شم حماية �الأ�شرة مبا�شرة.. 8
�لتن�شي���ق مع �ل�شوؤون �الجتماعية لتحوي���ل �ملعتدى عليها ح�شب �الأ�شول، وتاأمني حي���اة �ملعتدى عليها �أثناء نقلها . 9

�إىل مكان �إيو�ء �آمن.
يت���م عقد موؤمتر حالة م���ع �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة عند حتويل �ملر�أة �إىل �لبيت �الآم���ن �أو عند ت�شليمها لذويها و�أخذ . 10

�لتعهد�ت �للزمة بح�شور كافة �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة.
توثيق جميع �الإجر�ء�ت و�الحتفاظ بن�شخة عن �مللف يف د�ئرة حماية �الأ�شرة، وتزويد �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة بتقرير . 11

�أويل يف حاالت �لتحويل �لطارئة ير�عي خ�شو�شية �ملنتفعة وخ�شو�شية ق�شيتها.
االعتداءات اجلن�شية داخل االأ�شرة: 

و�ش���ول علم لدى ق�شم حماية �الأ�شرة بو�قعه �شفاح قرب���ى، وذلك باحل�شور �ل�شخ�شي �أو ب�شكوى من ويل �أمر �أو . 1
�إحالة من �إد�ر�ت �أو حتويل من موؤ�ش�شات �أخرى. 

�إجر�ء مقابلة �أولية بح�شور �ل�شرطة �لن�شائية، و�إبلغ مدير �ل�شرطة و�لنيابة �لعامة و�ملحافظة، ال�شت�شد�ر �أمر . 2
من �لنيابة �لعامة الإجر�ء �لفح�ض �لطبي �لعديل �للزم.

نق���ل �ملعت���دى عليها �إىل �ملكان �ملخ�ش�ض من �أجل �لفح�ض �لطبي بو��شطة �شيارة ذ�ت طابع مدين مبر�فقة من . 3
�ل�شرطة وبح�شور �لعن�شر �لن�شائي.

نق���ل �ملعت���دى عليها �إىل �ملكان �ملخ�ش�ض من �أجل �لفح�ض �لطبي بو��شطة �شيارة ذ�ت طابع مدين مبر�فقة من . 4
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�ل�شرطة وبح�شور �لعن�شر �لن�شائي.
تدوين �إفادة �ملعتدى عليها بح�شور �ل�شرطة �لن�شائية.. 5
�إب���لغ �ملحافظ و�ل�ش���وؤون �الجتماعية باحلالة التخاذ �ل���لزم من �أجل حماية �ملعتدى عليه���ا وعقد موؤمتر حالة . 6

الإيد�عها �أو ت�شليمها �إىل ذويها بعد �أخذ �لتعهد�ت �للزمة بح�شور كافة �ل�شركاء.
حترير حم�شر ك�شف على مكان �حلادث و�شبط ما يتعلق باجلرية �إن وجد ح�شب �الأ�شول �لقانونية.. 7
تزود �لنيابة �لعامة بتقرير �لطب �لعديل و�إعلم �ل�شرطة بالنتيجة من قبل �لنيابة.. 8
ت�شليم �ملعتدى عليها �إىل مر�شدة �ملر�أة يف �ل�شوؤون �الجتماعية ح�شب �الأ�شول.. 9

�إح�شار �ملعتدي بالطرق �ملتاحة قانونا من �أجل �شماع �أقو�لة الإحالته �إىل �لنيابة �لعامة �أ�شوال مع �مللف �لتحقيقي.. 10
توثيق �الإجر�ء�ت و�الحتفاظ بن�شخة يف د�ئرة حماية �الأ�شرة، وتزويد �ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة بتقرير �أويل يف حاالت . 11

�لتحويل �لطارئة.
هتك العر�ص:

تق���دمي �شك���وى من �ملعت���دى عليها �أو ويل �الأم���ر �إىل ق�شم حماية �الأ�ش���رة يف �ملحافظة وتدوي���ن �إفادتها بح�شور . 1
�لعن�شر �لن�شائي.

�إبلغ مدير �شرطة �ملحافظة بالو�قعة وخماطبة �لنيابة �لعامة و�ل�شوؤون �الجتماعية و�ملحافظ.. 2
��شت�شد�ر �أمر من �لنيابة �لعامة الإجر�ء �لفح�ض �لطبي الإثبات �لو�قعة من قبل �لطبيب �لعديل.. 3
نقل �ملعتدى عليها �إىل مكان �لفح�ض �لطبي �لعديل مبر�فقة �ل�شرطة و�لعن�شر �لن�شائي.. 4
�إعادة �ملعتدى عليها �إىل ق�شم حماية �الأ�شرة وتدوين �إفادتها بوجود �لعن�شر �لن�شائي.. 5
�إح�شار �ملعتدي بالو�شائل �ملتاحة قانونا وتدوين �إفادته ومن ثم �إحالة �مللف �إىل �لنيابة �أ�شوال. . 6

املداعبة املنافية للحياء:
تقع هذه اجلرمية يف حالة مت مل�ص اأو مداعبة اأع�شاء من اجل�شم من التي ال تعترب هتك مبا�شر 

للعر�ص وهنا ي�شرتط لقيام اجلرم اللم�ص للمناطق التي تعترب عورات وتتحقق هذه اجلرمية للأنثى.
تقدمي �شكوى ب�شكل مبا�شر من �ملعتدى عليها �أو ويل �الأمر يف حاالت �العتد�ء على ناق�شات �الأهلية �لقانونية �إىل . 1

د�ئرة حماية �الأ�شرة بح�شور �لعن�شر �لن�شائي.
�إح�شار �ملعتدي بالطرق �ملتاحة قانونيا.. 2
�لف�شل بني �ملعتدي و�ملعتدى عليها.. 3
تدوين �أقو�ل �ملعتدي ومن ثم �إحالته مع �مللف �لتحقيقي الإحالته �إىل �لنيابة �أ�شوال.. 4

عر�ص عمل اأو فعل منايف للحياء العام:
جرية عر�ض �لفعل �أو توجيه كلم منايف للحياء �لعام هي: كل فعل �أو قول �أو �إ�شارة لها دالله جن�شية من �شاأنها خد�ض 

�حلياء لل�شحية دون �أن ي�شل �إىل حد درجة �مل�شا�ض باجل�شم.
تقدمي �شكوى لدى ق�شم حماية �الأ�شرة يف �ملحافظة بح�شور �لعن�شر �لن�شائي.. 1
�إح�شار �ملعتدي بالطرق �ملتاحة قانونا.. 2
تدوين �أقو�ل �ملعتدي ومن ثم �إحالته مع �مللف �لتحقيقي الإحالته �إىل �لنيابة �أ�شوال.. 3

االإغواء اأو الوعد بالزواج:
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و�شول �ملعتدى عليها �إىل ق�شم حماية �الأ�شرة يف �ملحافظة لتقدمي �شكوى.. 1
تدوي���ن �إف���ادة �ملعتدى عليه���ا بح�شور �لعن�ش���ر �لن�شائي، و�إبلغ مدير �شرط���ة �ملحافظة و�إب���لغ �لنيابة �لعامة . 2

و�ملحافظ و�ل�شوؤون �الجتماعية.
�إجر�ء �لفح�ض �لطبي �جلن�شي بناًء على تكليف من �لنيابة �لعامة للطبيب �لعديل �ملخت�ض وتاأمني نقل �ملعتدى . 3

عليها �إىل مكان �لفح�ض �لطبي بح�شور �لعن�شر �لن�شائي.
تزويد �لنيابة �لعامة بتقرير �لطب �لعديل عن �حلالة و�إعلم حماية �الأ�شرة بالنتيجة.. 4
�إح�شار �ملعتدي وتدوين �إفادته و�إحالته مع �مللف �لتحقيقي �إىل �لنيابة �لعامة.. 5
توقف �مللحقة �لقانونية يف �لق�شية يف حالة �إجر�ء مر��شم �لزو�ج بني �ملعتدي و�ملعتدى عليها من قبل �ملحافظ.. 6
عقد موؤمتر حالة من قبل �ل�شركاء لتحديد �الحتياجات و�خلدمات �لو�جب �إتباعها حلماية �ملعتدى عليها. 7

اإف�شاد الرابطة الزوجية:
تقدمي �شكوى لدى ق�شم حماية �الأ�شرة يف �ملحافظة من �لطرف �ملت�شرر )زوج/ زوجه(.. 1
تدوين �إفادة �ملعتدى عليها بح�شور �لعن�شر �لن�شائي.. 2
�إح�شار �ملعتدى وتدوين �إفادته و�إحالته مع ملف �لتحقيق �إىل �لنيابة �لعامة �أ�شوال.. 3

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

من �الختفاء.
يف ح���ال مت �لعث���ور على �ملعت���دى عليها، يتم ت�شليمه���ا �إىل ق�شم حماي���ة �الأ�شرة يف �ملحافظ���ة وت�شلم �إىل جهات . 2

�الخت�شا�ض.
يت���م تدوي���ن �إفادة �ملعت���دى عليها من قبل �شاب���ط �لتحقيق يف ق�شم حماي���ة �الأ�شرة ومعرف���ة �الأ�شباب و�لدو�فع . 3

ور�ء �لف���ر�ر من �ملنزل، ويت���م ذلك بح�شور �لعن�شر �لن�شائ���ي ويتم �إبلغ مدير �ل�شرط���ة و�ل�شوؤون �الجتماعية 
و�ملحافظ.

تقدمي �لعناية �لطبية �للزمة للمعتدى عليها �إن كانت بحاجه لها.. 4
�إج���ر�ء �لفحو�ش���ات �لطبية وذلك بقر�ر من �لنياب���ة �لعامة �إذ� ��شتدعى �الأمر، حيث ي�شب���ح تكييفها �لقانوين . 5

خمتلفا.
ت�شليم �ملعتدى عليها �إىل �ل�شوؤون �الجتماعية من �أجل تاأمني �إيو�ئها �إىل �أحد مر�كز �الإيو�ء.. 6
عق���د موؤمتر حالة بني �ل�شرط���ة و�ل�شوؤون �الجتماعية و�ملحاف���ظ بالتن�شيق مع �ملوؤ�ش�ش���ات ذ�ت �لعلقة وحتديد . 7

مقد�ر �خلطورة على حياتها �ل�شخ�شية، وتقدم �ل�شوؤون �الجتماعية تقريرً� �جتماعيًا عن �الأ�شرة.
يف ح���ال مت �تخاذ ق���ر�ر بت�شليم �حلالة �إىل ذويها يتم �أخذ �لتعهد�ت �للزم���ة و�ل�شمانات على �مل�شتلم من قبل . 8

�ل�شوؤون �الجتماعية و�ملحافظ بح�شور كافة �ل�شركاء.
تزود وحدة حماية �الأ�شرة بن�شخ من حم�شر �لت�شليم و�لتعهد�ت.. 9

االنتحار غري املف�شي للموت )حماولة االنتحار(
يت���م �إبلغ ق�شم حماي���ة �الأ�شرة عن �ملعتدى عليها من قبل عمليات �ل�شرطة �أو م���ن �ملركز �ل�شحي �لذي و�شلت . 1

�إليه للعلج.
يت���م �لتوج���ه �إىل مكان تلقي �لعلج من قبل �شابط �لتحقيق يف �لق�شم، ويتم تدوين �إفادة �ملعتدى عليها ومعرفة . 2
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�الأ�شباب و�لدو�فع ملحاولة �النتحار.
يتم �حل�شول على تقرير طبي �أويل يذكر فيه نوع وكمية �ملو�د �مل�شتخدمة للمحاولة للنتحار.. 3
يت���م �لعم���ل على تقدمي �لدع���م �لنف�شي �للزم لل�شحية �أثن���اء تدوين �الإفادة من �أجل �إ�شف���اء نوع من �لثقة بني . 4

�ملعتدى عليها و�شابط �لتحقيق ودفعها لذكر �الأ�شباب �حلقيقية قدر �الإمكان ملعاجلة حالتها الحقا ب�شكل �أف�شل.
 بع���د �إنه���اء �ملعتدى عليها للع���لج �للزم يتم ��شتدعاوؤه���ا �أو نقلها �إىل ق�شم حماية �الأ�شرة وم���ن ثم �أخذ �إفادة 5. 

مف�شلة عن �لدو�فع و�الأ�شباب �لتي دفعتها ملحاولة �النتحار وحماولة �إيجاد حلول قدر �الإمكان.
�إب���لغ �ل�شوؤون �الجتماعية باحلالة من �أج���ل متابعتها وتقدمي �لدعم �لنف�شي و�الإر�شاد �لتوعوي وكل ما يلزم من . 6

�أجل ذلك.
يتم �إحالة �مللف �إىل �لنيابة �لعامة ال�شتكمال �الإجر�ء�ت �أ�شوال.. 7
بالن�شبة للنتحار �ملف�شي للوفاة فاإن �لنيابة �لعامة تكون �شاحبة �ل�شلحية و�الخت�شا�ض �ملبا�شر يف متابعته.. 8

حجز احلرية:
يتم تلقي �لبلغ من قبل �إ�شارة من عمليات �ل�شرطة �أو من خلل �ت�شال هاتفي �أو من خلل �شكوى مبا�شرة.. 1
يتم �لعمل على �لتاأكد من �ملعلومة وجديتها، ومن ثم �إبلغ مدير �ل�شرطة و�لنيابة �لعامة من �أجل ��شت�شد�ر �أمر . 2

�لتفتي�ض �للزم ح�شب �حلاجة.
�لتوجه �إىل مكان حجز �ملعتدى عليها مبا�شرة من قبل ق�شم حماية �الأ�شرة وبتعليمات مدير �شرطة �ملحافظة مع . 3

�لقوة �مل�شاندة ح�شب �حلاجة وكذلك �لعن�شر �لن�شائي يف �ل�شرطة.
عند �لو�شول �إىل �ملكان �ملر�د تفتي�شه يتم �لتعريف عن هوية �شابط �لق�شم �مل�شئول عن �لتفتي�ض ويدخل مبر�فقة . 4

�لعن�ش���ر �لن�شائ���ي ومن هو بحاجه لهم من �أجل �حلماية �لتفتي�ض ح�شب �حلاجة، ويف حال رف�ض �شاحب �ملكان 
�لتع���اون الإج���ر�ء �لتفتي�ض �لقانوين �ل�شادر من �لنيابة �لعامة، يتم �إح�شار �شهود من �جلري�ن �أو �أقارب �شاحب 

�لعقار ويتم �إجر�ء �لتفتي�ض �أ�شوال.
يف حال �لعثور على �ملعتدى عليها، يتم �لتعامل معها بروح تبعث على �لطماأنينة.. 5
يتم �شبط كل ما يتعلق بالق�شية من �أدلة، وينظم حم�شر تفتي�ض �شو�ء مت �شبط �شيء �أم ال، ويتم ت�شوير �ملكان . 6

فوتوغر�فيا -�إن توفر ذلك- من �أجل �لدقة يف �لو�شف وترفق �ل�شور مع �ملحا�شر.
�إلقاء �لقب�ض على �ملتهم �إن كان متو�جد� يف �ملكان.. 7
تقدمي �لرعاية �ل�شحية �للزمة لل�شحية و�حل�شول على تقرير طبي �أويل.. 8
تدوين �إفادة �ملعتدى عليها بح�شور �لعن�شر �لن�شائي يف وحدة حماية �الأ�شرة.. 9

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

�لعمل على �إح�شار �ملعتدي �إن كان مل يتم �شبطه يف �ملكان وتدوين �إفادته و�إحالة �مللف �إىل �لنيابة �أ�شوال.. 11
�إب���لغ �ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة و�ملحافظة م���ن خلل مدي���ر �ل�شرطة وعقد موؤمت���ر �حلالة بني �ل�شرط���ة و�ل�شوؤون . 12

�الجتماعية و�ملحافظة من �أجل توفري �حلماية �للزمة لها وتوفري مكان �إيو�ء.
يتم توثيق �الإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها و�الحتفاظ بن�شخة يف د�ئرة حماية �الأ�شرة.. 13
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االعتداءات اجل�شدية )االإيذاء( 
وت�شمل جميع جرائم االإيذاء الواقعة على اجل�شم الب�شري وقد ن�ص قانون العقوبات االأردين 

رقم 16 ل�شنه 1960 النافذ يف مناطق ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية يف املواد )333( و )334( و 
)335(، على العقوبات التي تتعر�ص لها املعتدى عليها من جراء االإيذاء.

�حل�ش���ول على تقرير طب���ي �أويل من �أحد �ملر�كز �لطبي���ة وي�شتح�شن �أن يكون حكوميا، ف���اإذ� مت �حل�شول على . 1
تقرير طبي من مركز غري حكومي، يجب ت�شديق �لتقرير من وز�رة �ل�شحة.

ح�شور �ملعتدى عليها �إىل ق�شم حماية �الأ�شرة يف �ملحافظة لتقدمي �ل�شكوى وبح�شور �لعن�شر �لن�شائي.. 2
يف حال تعذر ح�شور �ملعتدى عليها ب�شبب ��شتكمال �لعلج يتم �لتوجه �إليها يف مكان تلقي �لعلج لتدوين �ل�شكوى.. 3
�شبط �أد�ة �جلرية �إن وجدت.. 4
�إح�شار �ملعتدي بالطرق �ملتاحة قانونيا وتدوين �إفادته ومن ثم �إحالته �إىل �لنيابة �أ�شوال.. 5

الق�شايا املتعلقة باخللفات االأ�شرية:
يتم تلقي �لبلغ وتدوين �إفادة �ملعتدى عليها مبا�شرة بعد ح�شوره �إىل ق�شم حماية �الأ�شرة يف �ملحافظة وبح�شور . 1

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

 ��شتدعاء �ملعتدي بالطرق �ملتاحة قانونًا.3. 
تدوين �إفادة �ملعتدي و�لف�شل ما بني �ملعتدي و�ملجني عليها.. 4
�لعمل على �إيجاد �شيغة حل منا�شبة ال�شتمر�رية �لعلقات �الأ�شرية بني �لطرفني.. 5
�إبلغ مدير �ل�شرطة باالإجر�ء�ت و�لنتائج وتلقي �لتعليمات �للزمة �أ�شوال.. 6

علمًا انه يف جميع احلاالت يجب على مدير ق�شم حماية االأ�شرة يف املحافظة وبعد اإعلم مدير 
�شرطة املحافظة جهة االخت�شا�ص، تزويد مدير دائرة حماية االأ�شرة بتلك االإجراءات واالأعمال 

املتخذة من قبل الق�شم وذلك لكل حالة ح�شب اأهميتها، عرب تقرير اأويل اأو مف�شل ح�شب احلالة.
اإجراءات نقل احلالة/ اأو اإجراءات لتحويل:

يتم �لتن�شيق من قبل مدير �ل�شرطة مع مدير �شرطه �ملحافظة �لتي �شيتم نقل �حلالة �إليها و�لتن�شيق مع �ملحافظ . 1
و�ل�شوؤون كل ح�شب �خت�شا�شه. 

يتم نقل �حلالة بعد ذلك عن طريق �ل�شوؤون �الجتماعية وبحماية �ل�شرطة بعد �لتاأكد من مو�فقتها �إال �إذ� هناك . 2
خطر على حياتها. 

 بعد ذلك يتم �إح�شار �شورة عن كتاب �ال�شتلم و�لت�شليم من قبل بيت �حلماية �لذي مت �إيد�ع �حلالة فيها.3. 
توثيق جميع �الإجر�ء�ت و�الحتفاظ بن�شخة عن �مللف.. 4

يف حال وجود املعتدى عليها يف البيت االآمن وكان هناك قرار بعودتها اإىل املنزل يتم اإتباع التايل:
يف حال عدم وجود خطورة على حياة املعتدى عليها: يتوىل البيت االأمن التن�شيق لعقد موؤمتر 

احلالة؛ الأنه هو من يتابع خطة عمل املنتفعة ولي�ص ال�شرطة التي يقت�شر دورها على احلماية. 
يجب �لتاأكد �أوال من رغبة ور�شاء �ملر�أة �ملعنفة بعودتها للمنزل.. 1
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يتم �لعمل من قبل �ل�شوؤون �الجتماعية باإجر�ء م�شح �جتماعي للعائلة وتقدمي تقرير عن �لعائلة.. 2
تقوم �ل�شوؤون �الجتماعية بعقد موؤمتر �حلالة للموؤ�ش�شات �لتي تعمل على تقدمي خدمات للمر�أة �ملعنفة.. 3
يكون ت�شليم �حلالة للأهل من خلل �ل�شوؤون �الجتماعية و�ملحافظة وبح�شور �ل�شركاء مع �أخذ �لتعهد�ت �للزمة.. 4
يت���م �أخ���ذ �شورة عن �أور�ق �ال�شتلم و�لت�شليم �لتي متت �شياغتها يف �ل�ش���وؤون �الجتماعية و�لتعهد�ت �لتي متت . 5

�شياغتها يف �ملحافظة وحتفظ يف ملف �لق�شية يف ق�شم حماية �الأ�شرة.
توفري عناوين و�أرقام هو�تف �شرورية )كال�شوؤون �الجتماعية، و�ل�شرطة، و�ل�شريك �ملحول(.. 6

يف حال ما زالت اخلطورة قائمة: 
يتم عقد موؤمتر حالة للموؤ�ش�شات �ل�شريكة �لتي تعمل مع �ملعتدى عليها.. 1
يتم �إعلم �ملحافظ باأن �خلطورة ما ز�لت قائمة على حياة �ملعتدى عليها و�تخاذ قر�ر بعدم �إعادة �ملعتدى عليها . 2

�إىل �الأ�شرة.
مراكز احلماية للن�شاء املعنفات1

مقدمة:
يعاين �ملجتمع �لفل�شطيني كغريه من �ملجتمعات يف �لعامل من م�شكلة �لعنف �الأ�شري، �إال �أن وجود �الحتلل �الإ�شر�ئيلي 
وتز�ي���د وترية �لعنف �ملوجه �ش���د �الإن�شان �لفل�شطيني موؤخر� و�لناجت و�ملمار����ض باالأ�شا�ض من قبل �الحتلل، و�رتفاع 
ن�شب���ة �لفق���ر يف �أ�شرنا �لفل�شطينية و�ل���ذي يزيد �لو�شع �شوءً�، كان له �لدور �الأ�شا�ش���ي يف تز�يد ن�شبة �لعنف �الأ�شري 
د�خ���ل جمتمعن���ا �لفل�شطيني وحتدي���د� ذلك �ملوجه �شد �لن�ش���اء و�الأطفال. فغياب �ال�شتق���ر�ر �ل�شيا�شي و�الجتماعي 
و�القت�شادي �أدى �إىل �شعف �لقو�نني و�ل�شلطات �لتنفيذية �حلالية حلماية �الأ�شر من �لعنف �ملوجه �شدهم. باالإ�شافة 
�إىل ك���ون �لقو�ن���ني �حلالي���ة ال توفر حماية كافية للن�ش���اء �للو�تي يتعر�شن للعنف، وتقوم بع����ض �لقو�نني على �لتمييز 
وعدم �شمان حقوقهن �مل�شروعة. كل ذلك يف ظل منظومة من �لثقافة �ملجتمعية �لتي تنظر �إىل ق�شايا �لعنف �الأ�شري 
على �أنها ق�شايا خا�شة ولي�شت جمتمعية ويتم لوم �ملر�أة يف �ملجتمع عامة و�أ�شرتها خا�شة. كل هذه �لعو�مل �لتي ذكرت 
حتد من حماية �لن�شاء من �لعنف �ملوجه �شدهم. ومن هنا ظهرت �حلاجة �إىل وجود �إطار جمتمعي ر�شمي ي�شمن حق 
�مل���ر�أة باحلماية و�لعي�ض بكر�مة. �إذ �أن �شلم���ة �الأ�شرة ون�شيج �ملجتمع ككل يتاأتى عند توفر �شلمة و�أمن كل فرد فيه 
بغ����ض �لنظ���ر عن جن�شه. ولتلبية هذه �حلاجة و�لتعامل معها تاأ�ش�شت مر�كز �حلماية �لتي تهدف �إىل توفري �حلماية، 
�لدع���م ومتك���ني ن�شاء يف �شائق���ة، باالإ�شافة �إىل دع���م وتقوية �لعلقات �الأ�شري���ة. فهي مر�كز ت�شتفي���د منها �لن�شاء 
و�الأطف���ال، و�الأ�ش���رة و�ملجتمع عامة من خلل تقدمي خدم���ات �إر�شادية، �جتماعية، قانوني���ة وتاأهيلية، باالإ�شافة �إىل 
تق���دمي بر�م���ج وقائية وجمتمعية خمتلفة. كما تقدم هذه �ملر�كز خدمة �إيو�ء للن�شاء و�أطفالهن �لذين يتعر�شو� للعنف 
و�لتهدي���د، وتتلقى م���ن خلله �لن�شاء و�أطفالهن �لدع���م �لذي يكنهن من �لتعامل مع تاربه���ن �ل�شادمة و��شتعادة 

تقديرهن لذ�تهن، كما تعمل على �إعادة دجمهن يف �ملجتمع ب�شورة تت�شمن حمايتهم و�لعي�ض باأمان وكر�مة.
اأنواع مراكز احلماية يف فل�شطني:

• مر�كز طو�رئ حلماية �لن�شاء �ملعنفات، ووجود �لن�شاء فيها لفرتة موؤقتة ال تتجاوز �ل�شهر.	
• مر�كز حماية تاأهيلية للن�شاء �ملعنفات، ووجود �لن�شاء فيها لفرتة طويلة على �أن ال تتجاوز �ل�شنة.	

1.  نظام مر�كز حماية �ملر�أة �ملعنفة،)2010(، وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية.
- دليل �الأنظمة و�الإجر�ء�ت ملركز �لطو�رئ، مركز �ملر�أة للإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي بالتعاون مع وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية.
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االأهداف اخلا�شة ملراكز احلماية:
• تقدمي �حلماية و�الأمان للفتاة و�ملر�أة �ملعنفة و�أطفالها. 	
• تقوي���ة �لفتاة و�مل���ر�أة �ملعنفة و�أطفاله���ا، وتعزيز ثقتهن باأنف�شه���ن من خلل تقدمي خدم���ات متكاملة �جتماعية 	

و�شحية وقانونية ونف�شية وتاأهيلية.
• زيادة وعي �لن�شاء و�أطفالهن بدينامكية �لعنف، و�لنتائج �ل�شلبية له، وكيفية حماية �أنف�شهن منه.	
• م�شاعدة �ملر�أة يف �حل�شول على حقوقها �لقانونية.	
• �لعمل على �إعادة دمج جميع �ملعنيني يف �ملجتمع ب�شورة ت�شمن لهم �حلماية و�لعي�ض باأمان وكر�مة.	
• �إك�شابهن مهار�ت لتعزيز ثقتهن باأنف�شهن، وتقويتهن وتاأهيلهن للح�شول على �لعمل.	
• م�شاعدة �لن�شاء و�أطفالهن، ودعمهن لتخطي �ل�شدمة، و�لتعامل مع �آثار �لعنف، و�لو�شول �إىل خطة م�شتقبلية.	

الفئات امل�شتفيدة:
• �مر�أة تعاين من عنف ج�شدي �أو نف�شي �أو جن�شي �أدى �أو يكن �أن يوؤدي �إىل حدوث �شرر على �لناحية �جل�شدية 	

�أو �لنف�شية، وحتتاج �إىل حماية.
• �أطفال �ملر�أة �ملعنفة. 	
• �لفتيات و�لن�شاء �ملهددة حياتهن بالقتل من قبل �لعائلة على �لنحو �لتايل:	

• عندم���ا ت�شع���ر �ملر�أة )�أو من ي�شاعدها( باأنها حت���ت �لتهديد بالقتل مع �أنه مل يوجه نحوها �أي فعل لفظي �أو 	
ج�شدي.

• عندما توجه نحو �ملر�أة تهديد�ت �أو تلميحات لفظية �أو غري لفظية بالقتل.	
• عندما يوجه نحو �ملر�أة فعل ج�شدي، لكن دون �أن ينتهي بها �إىل �لوفاة.	

• �لفتيات و�لن�شاء �للو�تي ��شطررن للهروب من �ملنازل نتيجة لتهديد حياتهن �أو تعر�شهن لعنف نف�شي �أو ج�شدي 	
�أو جن�شي.

• �لفتيات و�لن�شاء �للو�تي يار�ض �شدهن �إيذ�ء جن�شي ينتهك خ�شو�شية ج�شدهن، وهو ي�شمل: 	
• �لتحر�ض �جلن�شي بكافة �أ�شكاله.	
• �العتد�ء �جلن�شي د�خل �الأ�شرة.	
• �الغت�شاب.	
• حماولة �الغت�شاب.	

•  �ملر�أة �لتي تتعر�ض للعنف من قبل زوجها وال تد مكانا ي�شتقبلها مع �أطفالها.	
• �لفتيات و�لن�شاء �ملعنفات من قبل �الأ�شرة، �للو�تي مت ��شتغللهن من قبل �ملجتمع للقيام باأفعال يكن �أن ت�شبب 	

�شرر� الأنف�شهن و/�أو للآخرين. 
الفئة العمرية للفئات امل�شتفيدة

• فتيات يتعر�شن للعنف ومهدد�ت باخلطر من عمر 13- 18 �شنة وبالتن�شيق مع �ل�شوؤون �الجتماعية.	
• ن�شاء يتعر�شن للعنف ومهدد�ت باخلطر فوق 18 �شنة. 	
• ن�شاء يتعر�شن للعنف ومهدد�ت باخلطر �أقل من 18 �شنة، ومتزوجات.	
• �أبناًء �لن�شاء �للو�تي يتعر�شن للعنف و�ملهدد�ت باخلطر:	

• �الإناث دون حتديد للعمر. 	



دليل تدريبي ملقدمي اخلدمات ال�شحية واالجتماعية وال�شرطية 86

• يت���م ��شتقب���ال �الأبناء �لذكور للمر�أة �مل���ر�د ��شتقبالها حتى عمر 10 �شنو�ت، وم���ن �ملمكن عمل ��شتثناء�ت 	
ال�شتقب���ال �أوالد م���ن عمر 10-12 �شنة، لكن بع���د �إجر�ء تقييم من قبل �لطاق���م �لعامل يف مركز �حلماية. 
وعند �حلاجة يكن �ال�شتعانة بت�شخي�ض مهني خارجي )من �أخ�شائي نف�شي للأوالد( ل�شمان �أن وجودهم 

لن يوؤثر �شلبيا على �لن�شاء �ملتو�جد�ت يف �لبيت.
الفئات التي ال ت�شتقبلها مراكز احلماية

كونها تتطلب مر�كز خا�شة موؤهلة من ناحية �لبنية �لتحتية و�لطاقم �لعامل للتعامل معها وهي غري متوفرة يف �ملر�كز 
�ملوجودة حاليا يف فل�شطني. وهذه الفئات هي:

• ن�شاء لديهن �رتباطات �أمنية.	
• ن�ش���اء يته���ن �لدعارة – �إال يف حاالت خا�ش���ة كاأن تكون جمربة على هذ� �لعمل ولديه���ا رغبة حقيقية بالتوقف 	

وطلبت �مل�شاعدة و�حلماية.
• ن�ش���اء مدمن���ات على �ملخدر�ت و�لكحول مثبتة من خلل تقارير طبية ر�شمية �أو ثبت ذلك من خلل �لفحو�شات 	

�الأولية للز�ئر�ت.
• ن�ش���اء تع���اين من �إعاقة عقلية �أو مر�ض نف�شي مزمن ومثبت بتقارير طبي���ة ر�شمية، �أو ظهرت خلل �لفحو�شات 	

�الأولية للز�ئر�ت، وت�شكل خطر على نف�شها وعلى �لز�ئر�ت.
• ن�شاء �رتكنب جنحة �أو جناية ومل تنتهي فرتة توقيفها و/�أو حمكومتيها.	
• ن�شاء م�شابات باإمر��ض معدية مثبتة بتقارير طبية.	
• ن�شاء يعانني من �إعاقة حركية تعلها غري قادرة على ق�شاء حاجاتها �الأ�شا�شية بنف�شها.	

خدمات مراكز احلماية
ي�شع���ى جمي���ع �لطاقم يف مر�ك���ز �حلماية �إىل م�شاعدة �لفتاه و�مل���ر�أة و�أطفالها على �ل�شع���ور بالر�حة يف �لبيت، و�إىل 

دعمها لتخطي �الأزمة �لتي تعي�شها، من خلل �خلدمات �لتالية:
• �ال�شت�شافة �ملوؤقتة.	
• �الإر�شاد �لفردي للفتيات و�لن�شاء و�أطفالهن.	
• مر�فقة �لفتيات و�لن�شاء �إىل مر�فق خمتلفة ح�شب �حلاجة، مثل �ملحكمة و�مل�شت�شفى و�لعلج �لنف�شي، �لخ.	
• �لدعم �لقانوين.	
• �الإر�شاد �ل�شحي.	
• تدريب �لن�شاء على مهار�ت معينة.	
• ت�شخي�ض �أمر��ض نف�شية وعلجها.	

مدة االإقامة
يج���ب �أن ال تزي���د �ملدة �الإقامة عن �شنة و�حدة على �الأكرث من تاريخ دخول �ملنتفعة، وتدد لفرت�ت �أخرى بعد در��شة 

حالتها وبناًء على تو�شيات �إد�رة �ملركز ومديرية �ل�شوؤون �الجتماعية �مل�شئولة عن منطقة �شكناها.
اجلهات التي ت�شتطيع التحويل اإىل مراكز احلماية لن�شاء فوق 18 �شنة

مديريات �ل�شرطة. 
حمافظات �ملناطق �ملختلفة.

مديريات �ل�شوؤون �الجتماعية �لتابعة لل�شلطة �لفل�شطينية. 
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�ملوؤ�ش�شات غري �حلكومية �لتي تقوم بطبيعة �لعمل �لتالية:
• تتعامل مبا�شرة مع فتيات ون�شاء �شحايا �لعنف �جل�شدي �أو �لنف�شي �أو �جلن�شي. 	
• تق���وم بت�شخي����ض و�شع �لن�شاء وتقيمه، وتقدمي �مل�شاعدة و�لدعم �إما من خلل �اللتقاء �ملبا�شر مع �ملر�أة �أو 	

من خلل خطوط �لهاتف �مل�شاعدة.
• �أمثلة على ذلك:	

• مركز �ملر�أة للإر�شاد �لقانوين و�الجتماعي.	
• موؤ�ش�شة �شو�. 	
• جمعية �ملر�أة �لعاملة.	
• مركز �لدفاع عن �الأ�شرة - نابل�ض.	
• مركز �الإر�شاد �لنف�شي و�الجتماعي - بيت حلم.	

مبادئ عامة يجب على املتوجهة تنبها
ممنوع �إقامة �أي علقات جن�شية خلل فرتة �القامة باملركز. . 1
ممنوع ��شتخد�م �لعنف بتاتا.. 2
ممنوع �إتلف ممتلكات �ملركز. . 3
ممنوع ��شتخد�م �لكحول �أو �ملخدر�ت �أو �ل�شموم د�خل �ملركز. . 4
ممنوع �لتدخني يف غري �الأماكن �ملخ�ش�شة لذلك و�لتي يتم حتديدها من قبل �إد�رة �ملركز.. 5
ممنوع �لزيار�ت د�خل �ملركز وتتم �لزيار�ت خارج �إطار �ملركز يف حالة �ل�شرورة �ملبنية على �خلطة �لتدخلية.. 6
ممن���وع خ���روج �ملتوجهة م���ن �ملركز لوحده���ا الأي �شبب من �الأ�شب���اب �إال يف حال���ة �لتن�شيق م���ع م�شوؤولة �ملركز . 7

وبالتن�شيق مع �لطاقم �لعامل يف �ملركز.
ممنوع �ملبيت خارج �ملركز الأي �شبب كان.. 8

يف حال قيام �ملتوجهة باالإخلل بهذه �ملبادئ، يتم �لقيام مبا يلي:
• تعالج �لق�شية ب�شكل فردي من خلل جل�شات فردية مع م�شوؤولة �ملركز.	
• يف حالة ��شتمر�ر �ملتوجهة باالإخلل، يقوم �لطاقم بعقد جل�شة تقييم و�خلروج بتو�شيات للق�شية �ملحددة.	

العلقات الداخلية يف مراكز احلماية:
العلقة بني املتوجهات:

�شرورة �الحرت�م �ملتبادل بني �ملتوجهات.. 1
عدم تدخل �ملتوجهة يف خ�شو�شية و�شوؤون �ملتوجهات �الأخريات.. 2
�ملحافظة على �شرية �ملعلومات �خلا�شة باملتوجهات �الأخريات.. 3
�لدعم �ملتبادل و�مل�شاندة بني �ملتوجهات �أثناء تو�جدهن يف �ملركز.. 4
عدم �إجبار �ملتوجهة الأخرى يف �حل�شول على معلومات خا�شة حول و�شعها عامة وق�شيتها خا�شة.. 5
�لتع���اون �ملتب���ادل ما ب���ني �ملتوجهات يف �شري �حلياة �ليومي���ة يف �ملركز على �شبيل �ملث���ال )�لتعاون يف �لتنظيف، . 6

�إعد�د �لطعام...�لخ(
�حرت�م �ملتوجهة ملو�عيد �ملجموعة يف �لربنامج �ليومي يف �ملركز.. 7

اإجراءات االإقامة:



دليل تدريبي ملقدمي اخلدمات ال�شحية واالجتماعية وال�شرطية 88

على �ملركز عند بدء مدة �الإقامة �تخاذ �الإجر�ء�ت �لتالية:
جم���ع �لبيان���ات �لكامل���ة حول �ملنتفع���ة وتاريخها �لتط���وري، وحيثي���ات �مل�شكل���ة، بالتن�شيق مع مديري���ة �ل�شوؤون . 1

�الجتماعية و�ملوؤ�ش�شات �ل�شريكة �إن وجدت يف مكان �شكن �ملنتفعة.
�إجن���از ت�شخي�ض ح���ول �حلالة و�أ�شرته���ا، بحيث ي�شمل �الأبع���اد �لنف�شي���ة و�الجتماعية و�القت�شادي���ة و�لثقافية . 2

و�ل�شحية و�لقانونية.
و�شع خطة تدخل بحيث ت�شتمل ت�شمل �لنو�حي �ل�شحية و�الإر�شادية و�لنف�شية و�الجتماعية و�لقانونية.. 3
دمج �ملنتفعة فيما حتتاجه من بر�مج �أكاديية وتاأهيلية وتثقيفية.. 4
توفري �خلدمات �الأ�شا�شية للمنتفعات من �ملركز كامللب�ض و�مل�شرب و�ملاأكل.. 5
تعزي���ز ق���در�ت �ملنتفعة ومتكينها ��شتعد�د� الندماجه���ا جمدد� مع �أ�شرتها وجمتمعها، بع���د حل م�شكلتها وزو�ل . 6

�خلطر �لذي يتهددها.
تلبية �حتياجات �ملنتفعة و�أطفالها- �إن وجدو�- ل�شمان ��شتقر�ر و�شعهم طيلة مدة �إقامتها يف �ملركز.. 7
يت���م تقيي���م خطة �لتدخل مع �ملنتفعة ب�شكل دوري بناًء على قدر�ت �ملنتفع���ة و�مل�شتجد�ت على و�شعها �أو �أ�شرتها . 8

وتغري م�شتوى �خلطر. 


