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 المحتويات 

 

 مقدمة 

 ؿ: تمييد و األالقسـ 

 : مفاىيـ ومصطمحات الدليؿالثانيالقسـ 

 ومدونة السموؾ األخبلقي الخدمات /اتالمبادئ التوجييية لمقدميالقسـ الثالث: 

 الخدمات /اتمقدمي القسـ الرابع: أدوار ومسؤوليات

 العنؼ مف الناجيات والفتيات النساء حاالت إدارة ـ الخامس:القس

 العنؼ مف الناجيات والفتيات النساء حاالت إدارة خدمات تقديـ إجراءاتالقسـ السادس: 

 القسـ السابع: الوقاية مف العنؼ ضد النساء والفتيات

  ءات التحويؿ وأدوات التشبيؾ وتبادؿ المعمومات بيف الشركاآلي: القسـ الثامف

 القسـ التاسع: المبلحؽ
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 القسـ األوؿ  

 تمييػػػػد
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 ؿ: تمييدواأل القسـ 

يعتبر اإلنساف الفمسطيني محور الجيود الرسمية وغير الرسمية الذي تنطمؽ منو االستراتيجيات 
 والسياسات وحفظ العمؿ بيدؼ توفير حياة كريمة لكؿ مواطف.

ارة شؤوف المرأة إلى النيوض بالمرأة الفمسطينية وتمكينيا وتعزيز مقومات في إطار ذلؾ تسعى وز 
الصمود لدييا مف خبلؿ استراتيجيات الوزارة الخاصة واالستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية 

وخاصة في دعـ  ومؤثر لممرأة التي تتكامؿ مع أجندة السياسات الوطنية بما يكفؿ دور فاعؿ
والرؤية الوطنية التي تقود إلى  ةلدور الرائد في الحفاظ عمى اليوية الفمسطينيالبناء االجتماعي وا
 التحرر واالستقبلؿ.

 لـز توفير بيئة صحية مناسبة وداعمة.  ةمسؤوليات الجساـ عمى عاتؽ المرأة الفمسطينيالعظـ ول

ير والخطوات مما يوجد اتخاذ التدابالبيئة،  ىذهولعؿ قضايا العنؼ ضد النساء تقؼ حائبًل أماـ 
 العممية التي تسعى إلى ضماف حياة أمنة لمنساء والفتيات.

في إطار تطوير لحاالت العنؼ ضد النساء والفتيات، لبلستجابة  الموحد ويأتي دليؿ اإلجراءات
 نسبة العنؼ ضد النساء والفتيات.لمحد مف نظـ مبلئمة ومتكاممة لمحماية االجتماعية 

 ياألساس د مف التراكمات القانونية التي استندت إلى أحكاـ القانوفوقد جاء ىذا الدليؿ نتيجة عد
 .وتعديبلتو ـٖٕٓٓ المعدؿ لعاـ 

ويعتبر توفير ىذا الدليؿ وتبنيو مف قبؿ أعمى جية تنفيذية بقرار رسمي إنجازا كبيرًا ألف ذلؾ 
ف أجؿ ويعبر عف التزاـ رسمي واضح م ،يعطي قضايا العنؼ ضد النساء والفتيات أىمية قصوى

كما يضع الدليؿ جميع ذوي العبلقة أماـ مسؤولياتيـ لمقياـ بدورىـ  ،العمؿ عمى الحد مف العنؼ
 في ىذا المجاؿ.
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ات ضرورية لتأسيس نبع مجموعة مف الوثائؽ التي تشكؿ لوفي سياؽ تطوير النظاـ تـ وض
مية والذيف ساىموا والمؤسسات غير الرس بالتعاوف والشراكة مع الشركاء الرسمييف  الدليؿ وتطبيؽ

 في إعداد الدليؿ.
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 ىذا الدليؿ:

والفتيات توافؽ مع واقع تقديـ الخدمات لمنساء مات وطني واضح وفاعؿ إجراءدليؿ  يعتبر
لمنساء  تقديـ الخدمات الشاممة و تسييؿأنف شمفي المحافظات الجنوبية لموطف و  الناجيات
 يف.استجابة ناجعة ل ضمافو  مف العنؼ الناجيات

 ينعكس إيجاباً  بما حماية المرأة المعنفةل بر بمثابة أداء معياري يسعى لتطوير الواقع كإطار ويعت
 في قطاع غزة.مف العنؼ  الناجياتعمى واقع تمكيف النساء 

 أىداؼ الدليؿ:

عة بيف الشركاء الرئيسييف/ات كافة باإلضافة إلى تحديد توحيد إجراءات العمؿ واألدوات المتبّ  -
 عمميات التحويؿ وآليات اإلحالة بيف الشركاء. إجراءات ومراحؿ

جراءو  ياتلوضع آ -  الناجيات والفتيات لنساءالحماية التحويؿ الوطني ظاـ نلتطبيؽ  ات محددةا 
 .مف العنؼ

 قطاع.الخدمات والطواقـ العاممة في كؿ  /اتمقدمي أدواروتحديد صبلحيات و توضيح  -

 الشركاء. جميعمات بيف وتبادؿ المعمو  والتشبيؾتطوير مستويات التنسيؽ  -

 .وتقييميا الحاالتتسييؿ عممية متابعة  -

 منيجية العمؿ:

 العبلقة. يطراؼ ذو ألا جميعالوثائؽ المتعمقة بموضوع الدليؿ مع  جميعمراجعة  -

 جمع وتحميؿ المعمومات البلزمة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية. -

مراحؿ كؿ  جازه فينإما تـ د ذات العبلقة لمناقشة واعتما طراؼألا جميععقد ورش عمؿ مع  -
 الدليؿ.

 .مف الدليؿ ىاألولإعداد المسودة  -
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لعرض  /اتالستشارييف ومتخصصيف باإلضافة ،الجيات ذات العبلقة لجميعورشة عمؿ  -
 مسودة الدليؿ ومناقشتو.

 .تطوير النسخة المعتمدة وتصميميا -

 موضع تطبيؽ الدليؿ:

تقديـ الخدمات  قطاعاتفي  /اتالعامميف يعلجم جرائيوا   يعتبر الدليؿ بمثابة مرجع توجييي
القطاعات  إلىالخدمات  /اتـ الدليؿ مقدميالعنؼ. وقد قسّ  الناجيات مف  والفتياتلمنساء 

 :اليةالت

وزارة الصحة، وكالة الغوث، المؤسسات ) الخدمات الصحية المقدمة مفيشمؿ و : القطاع الصحي
 .(ىمية، القطاع الخاصاأل

لمؤسسات النسوية وا المؤسسات جميعجتماعية، الا"وزارة التنمية ضـ يو : جتماعيالاالقطاع 
التي تقدـ خدمات الحماية والفتيات و  النساء لعنؼ ضداىمية التي تعمؿ في مجاؿ مناىضة األ
بتحسيف الظروؼ  ىالمؤسسات التي تعن جميع، الناجياتوالفتيات رشاد والتوجيو لمنساء إلاو 

 .واالجتماعيمف خبلؿ الدعـ النفسي  فرادألاوتعمؿ عمى تمكيف  ياتلمنساء والفت اليومية الحياتية

الجيات المخولة بحماية األسرة واألحداث في جياز يضـ القطاع الشرطي ": القطاع الشرطي
 ". الشرطة الفمسطينية

 " السمطة القضائية والمؤسسات القانونيةيضـ : قانونيالالقطاع 

حكومة الفتيات وفؽ رؤية اللمعمؿ مع النساء و  ةتراتيجيلدييـ رؤية اس أي شركاء إلى باإلضافة
 .نيةفمسطيال
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 التطبيؽ:مستويات 

التفصيمية المتعمقة  اإلجراءاتو  السياساتالفعمي بتطبيؽ  االلتزاـتشمؿ عممية التطبيؽ  أفيجب 
ـ المختمفة المشاركة في تطبيؽ نظا طراؼاألو مف قبؿ الشركاء  حالةاإل وآلياتبالخدمات المقدمة 

 :التاليالتحويؿ الوطني. وذلؾ عمى النحو 

والتي تتعمؽ  ثالثالموضحة في القسـ الومدونة السموؾ بتطبيؽ المبادئ التوجييية  االلتزاـ .ٔ
 .ت العنؼ ضد النساء والفتياتالالمتعامؿ مع ح خبلقيةاأل بالمبادئ

 لقطاعاتالخدمات في ا /اتومزودي /اتلكؿ جية مف مقدمي ساسيةاأل دواراألب االلتزاـ .ٕ
ضد النساء ت العنؼ الا/الشرطية والتي تتعامؿ مع حةقانونيالجتماعية والصحية و الا

  والفتيات.

 مف العنؼ الناجياتت النساء والفتيات الاالعمؿ المتعمقة بالتعامؿ مع ح اتإجراءتطبيؽ   .ٖ
 الرئيسية اإلجراءاتو العمؿ الداخمية لممؤسسات  اتإجراء وأدلةبما ينسجـ مع السياسات 

مع   .قطاع مشارؾ في تطبيؽ نظاـ التحويؿ أوالواردة ضمف الدليؿ والتي تتعمؽ بكؿ جية 
مع الخدمات بما ال يتعارض  /اتمقدمي لجميعظمة العمؿ أنمة ضرورة العمؿ عمى مواء

  متطمبات تنفيذ الدليؿ وفؽ سياسة التدرج. 

التحويؿ ونماذج  بتطبيؽ زاـااللتبيف الشركاء والذي يتضمف  واإلحالة التحويؿ آلياتاعتماد  .ٗ
التحويؿ والتي تتضمف  آلياتالعمؿ الموحدة وبما ينسجـ مع ما ىو وارد ضمف مصفوفة 

التواصؿ،  أدواتما بيف الشركاء،  االتصاؿستقباؿ والتحويؿ، مستويات الات الاتوضيح )ح
 (.النماذج المستخدمة

 آلياتوالذي يتضمف  فتياتضد النساء والت العنؼ الاالمعمومات لح إدارةتطبيؽ نظاـ   .٘
عمى ضرورة  التأكيد يةأىموتبادؿ المعمومات مع  البياناتالتوثيؽ، والرصد، والمتابعة وحفظ 

المعمومات بشكؿ يحقؽ  إدارةمشتركة لتعزيز منيجية  بياناتفي تطوير قاعدة  سراعإلا
 .النتائج المطموبة
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ميات التعامؿ مع العنؼ ضد التي تستيدؼ تحسيف عم اإلجراءات جميعباتخاذ  االلتزاـ  .ٙ
ومف بينيا تحسيف القدرات وتطوير الموارد البشرية وتوفير التجييزات  الفتياتالنساء و 

الشركاء  أداءتحسيف  إلىالموجستية التي تدعـ تحقيؽ متطمبات تطبيؽ الدليؿ والتي تيدؼ 
 .والبشرية ةوالتنظيميواستكماؿ عممية تطوير القدرات والبنية المؤسسية 
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 القسـ الثاني

 مفاىيـ ومصطمحات الدليؿ
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 : مفاىيـ ومصطمحات الدليؿ الثانيالقسـ 

 المفيـو المصطمح

دارةو  وحدات العمؿ المإجراءدليؿ   اإلجراءاتدليؿ  لمنساء والفتيات لمقدمي/ات الخدمات الحالة  ا 
 العنؼ.الناجيات مف 

دارة الحالة لمقدمي/ ات الخدمات ليؿ دفريؽ تطبيؽ  الفريؽ الوطني  إجراءات العمؿ الموحد وا 
 شمؿ الشركاء الرئيسييف والثانوييفيو  لمنساء والفتيات الناجيات مف العنؼ

  الشركاء الرئيسيوف

دليؿ إجراءات العمؿ ويمثؿ الجيات الحكومية المكمفة بالعمؿ عمى تطبيؽ 
دارة الحالة لمقدمي/ ات الخدمات لمن  ساء والفتيات الناجيات مف العنؼالموحد وا 

وزارة جتماعية، وزارة الصحة، الاوزارة التنمية وزارة شؤوف المرأة، وتشمؿ )
 -القضاء النظامي -النيابة العامة -الداخمية، والسمطة القضائية/ وزارة العدؿ

  .(النظاـ الشرعي

تقديـ الخدمات المختمفة و  دليؿالجيات المشاركة في تطبيؽ ال جميع ويشمؿ  الثانويوفالشركاء 
 لمنساء والفتيات الناجيات مف العنؼ. 

 و/اتمزود
 الخدمات

 أوشرطية ال – ةقانونيال أوصحية الأي مف الشركاء ممف يقدموف الخدمة 
 .والفتيات الناجيات مف العنؼنفسية لمنساء ال أوجتماعية الا

 النساءالعنؼ ضد 
، الجسدي و النفسي والجنسي بجميع أشكالو المرأةتصرؼ موجو ضد  أوسموؾ 

جنسي بيا سواء  أونفسي  أوألـ جسدي  أوإلحاؽ ضرر  إلىوالمفظي ويؤدي 
 الخاصة. أوحدث ذلؾ في الحياة العامة 

 العنؼ الجنسي 
ىو أي عنؼ يقع عمى النساء والفتيات سواء تحرش، اغتصاب، إساءة جنسية، 

 استغبلؿ جنسي وغيره..

 غتصابالا
 أو القوة وباستعماؿ رضاىا دوف مشروعة غير مواقعة تاة مواقعة امرأة أو ف

 في أو الشعور فاقدة وىي واقعيا أو بميغ جسماني أذى بإيقاع أو بالقتؿ بتيديدىا
 .المقاومة عف عاجزة تجعميا أخرى حالة

 غتصابالا محاولة

 رضاىا دوف مشروعة غير مواقعة  فتاة أو امرأة مواقعة إلىالجيود الرامية 
محاولة  أو بميغ جسماني أذى بإيقاع أو بالقتؿ بتيديدىا أو القوة اؿوباستعم

مف  المقاومة عف عاجزة تجعميا أخرى حالة في أو الشعور فاقدة وىي ياتواقعم
 ينتج عنيا )دخوؿ(  أفغير 



 

ملقدمي/ ات  دليل إجراءات العمل املوحد وإدارة الحالة 

  الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف 

 

 

 12الصفحة 
 

 ساءة الجنسيةإلا
 أوفعمي ذات طبيعة جنسية  ينوع مف العنؼ الجنسي تعني اقتحاـ بدنىي 

، أـ تحت ظروؼ غير متكافئة أـ ذلؾ مفروض بالقوة كافأاء ، سو التيديد بذلؾ
 .ظروؼ قسرية

 ستغبلؿ الجنسيالا
كراه والتبلعب مف قبؿ شخص في مركز سمطة إلاستغبلؿ الجنسي الايضـ 

ممؾ تمؾ تال  امرأة أو فتاةسمطة لمقياـ بنشاطات جنسية مع يستخدـ تمؾ ال
 .ة لقاء نشاط جنسيستغبلؿ عمى توفير مساعدالاالسمطة، وقد يحتوي 

ضد امرأة أو فتاة ت جنسية تجاه الفعؿ واٍع ومقصود يحمؿ دال أوىو أي قوؿ  التحّرش الجنسي
 .ذة جنسيةشباع لإ أوة جنسية ثار إرغبتيا، بيدؼ 

 الناجية

 كؿ فتاة  أوعشر سنة،  ثمانيةتعرضت لمعنؼ بمغت مف العمر فوؽ   امرأة كؿ
أي  مف والمستفيدة تكوف متزوجة أفشريطة  عشر سنة ثمانيةلـ تبمغ مف العمر 

نوع مف الخدمات عمى مستوى الحماية والرعاية في القطاع الصحي أو 
  ، أو فييا جميعًا.أو القانوني الجتماعي أو الشرطيا

 .أشكالوأي شكؿ مف الشخص الذي يمارس سموؾ العنؼ ب المعنؼ أوالمعتدي 
مرتكب  ي/ناالج

 الجريمة
 عمى ارتكاب العنؼ بصورة مباشرة بحؽ الفتاة أو قاـ أو حرصىو شخص 

 .المرأة عمى غير إرادتيا

 مركز الحماية
يواءل مرخصمركز   الناجيات، يستقبؿ النساء سرةألاو  الناجيةوتمكيف  حماية وا 

 .كممجأ مؤقت لحمايتيف مف خطر شديدمع أطفاليف 

 الخدمة /ةمقدـ
 أواجتماعية  أوة قانوني أويتعامؿ مع الجميور ويقدـ خدمة صحية أي شخص 

 الناجيات مف العنؼ. شرطية لمنساء أو نفسية

 مؤتمر الحالة
مف قبؿ  التكامؿ في تقديـ الخدمات المناسبة إلىىو عممية إجرائية تيدؼ 
 .في تحقيؽ مسار النجاة الناجيةمركزة لمساعدة المؤسسات بصورة شمولية و 

الخدمات 
 جتماعيةالا

 /اتساسية لُمقدميألا اإلجراءاتتطوير  إلىتيدؼ ىي مجموعة الخدمات التي 
؛ المواتي يطمبف الخدمة الناجياتجتماعية في الّتعامؿ مع النساء الاالخدمات 

جتماعية لمساعدتيف في إعادة السيطرة عمى حياتيف مف خبلؿ توفير الحماية الا
 جتماعية، النفسية، الصحيةالاوالرعاية والتأىيؿ ليف، عمى مستوى الخدمات 

مع الشركاء ذوي  التعاوفبقتصادي، الا، وخدمات التمكيف الذاتي و ةقانونيالو 
 .ىميألاالعبلقة في الوزارات ومؤسسات المجتمع 

ممرأة أو لجنسية والنفسية لوالسبلمة الجسدية وا األمافو  ينسانإلامف ألاتوفير  الحماية
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 ر البلزمة.والتدابي اإلجراءاتالضرر باتخاذ جميع  عمييا تقع الفتاة التي

 مكيفالت

لحاجاتيا بصورة فّعالة ونشطة، وتحديد طبيعة الخدمات التي  الناجيةعممية تقييـ 
ستفادة منيا، مف خبلؿ مساعدتيا عمى تحسيف صورتيا الذاتية واحتراميا الاتريد 

كسابيا المعرفة والميارات التي تمكف  مف اتخاذ القرارات  الناجيةلذاتيا، وا 
 ة لمّسيطرة عمى حياتيا.والخيارات المناسب

 التأىيؿ
 آلثاراالمجتمعي مف خبلؿ التغمب عمى  ندماجالالمتكيَّؼ و  الناجيةمساعدة 

 الناجمة عف العنؼ واستعادة دورىا في الحياة.

 حالةإلا
مف  أخرى جيةعائمتيا مف  أولمحالة  ىو عممية طمب تمقي الخدمات رسمياً 

 اتير يتولى مدو  ،الحالة إدارةعة عند المحددة والنماذج المتب اإلجراءاتخبلؿ 
 .الكاممة عف الحالة ؤوليةالحالة المس

حالتيا  ةالمسؤول المينية ىي الحالة ةمدير   جية تقديـ الخدمة ومف ثـ إلىعف تقييـ الحالة وا 
 . مناجيةمتابعة التدخؿ وتقديـ الخدمة ل

حالتيا  تالبيانا أخذالشخص الذي يقـو باستقباؿ الحالة و  /ىيىو /ةالمرشد  إلىالبلزمة وا 
 الحالة. ةمدير 

فقػػة لتمقػػي ىػػي الموافقػػة الطوعيػػة لمناجية الػػتي تتمتػػع باألىميػػة البلزمة لمنح الموا الموافقػػة المسػػتنيرة
 الخدمػػات مختمؼ 
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 لث:القسـ الثا

  املبادئ التوجيهية  -0

 خالقيألاأمدونة السلوك  -7

 أواًل: المبادئ التوجييية:

ييا تبن   وقواعد السموؾ الواجب رشاداتاإلمجموعة مف  إلىتشير المبادئ التوجييية          
والجيات التي تعمؿ عمى  الثانوييفطراؼ والشركاء الرئيسييف و األبتطبيقيا مف قبؿ جميع  االلتزاـو 

بالمعايير المينية  االلتزاـتتضمف  أف، والتي يجب الناجياتلخدمات لمنساء والفتيات تقديـ ا
معيا بسرية أثناء  ، والتعامؿالنساء والفتيات الناجياتواحتراـ خصوصية  يةنساناإلالكرامة  ضمافو 

 إلىعممية التحويؿ، حيث يمكف تقسيـ المبادئ التوجييية  تبادؿ المعمومات بيف الشركاء خبلؿ
 : لتاليا

 مبادئ عامة  010
  .أشكاؿ العنؼ التي تمارس بحؽ النساء والفتيات رفض جميع -
مع مراعاة السياقات  المناىضة لمعنؼ ضد المرأةالوطنية  القوانيفبالمواثيؽ الدولية و  االلتزاـ -

 جتماعية والدينية.الا
في  أي عنؼ ضد النساء والفتيات ىو فإف افسنإىي حقوؽ  المرأةحقوؽ  أفاعتبار  -

 تفاقيات الدولية ذات العبلقة.الاو  نسافاإللمبادئ حقوؽ  انتياؾساس األ
الخدمات وفؽ  /اتساسية لمقدمياأللوية و األاعتبار توفير الحماية والحؽ في الحياة   -

 .الناجياتمعايير الحماية العالمية لمتدخؿ مع النساء والفتيات 
حفاظ عمى حماية النساء والفتيات قصى درجات الحماية والسبلمة والباتخاذ أ االلتزاـ -

 .البياناتسرية  ضمافو  الناجيات
المشترؾ  التعاوفالتي تعزز التنسيؽ والتشبيؾ وتبادؿ المعمومات و  اإلجراءاتاتخاذ جميع  -

 و لمنساء والفتيات. ت العنؼ الموجّ الابيف المؤسسات والجيات المختمفة التي تعمؿ مع ح
  الوقت المناسب لمناجيات.كاممة وفي الة ومتتوفير خدمات فعّ  -
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يجاد البدائؿ والحموؿ عوامؿ و الوقاية والتشخيص المبكر  - التدخؿ والعبلج المناسب والتأىيؿ وا 
  .ت العنؼ ضد النساء والفتياتالاأساسية في التعامؿ مع ح

عف  اإلفصاحومساعدة النساء عمى  الناجياتة لمنساء والفتيات جماستجابة العالاب االلتزاـ -
 دتيف. ناعنؼ ودعميف ومست الالاح

 العنؼ ضد المرأةاة والعدالة ونبذ و اتجاه المسزيادة الوعي المجتمعي  -
  -:مناجيات مف العنؼ/ات الخدمات لالمبادئ التوجييية المشتركة لمقدمي 0:7

 ذىألالمزيد مف  الناجيات تعريض تجنبؿ: واأل المبدأ 
الخدمػػات القيػػاـ بػػكؿ مػػا انوييف الذيف يقدموف الشركاء الرئيسييف و الثعمػػى جميػػع الجيػػات يجب 

  ذى.ألالمزيػػد مػػف  الناجياتبوسػػعيـ لتجنػػب تعريػػض 
  مراعػػاة الثقافػػة المحمية عند تقديـ الخدمات: الثانيالمبدأ 

بيػػا،  ممػػوفالخدمػػات إدراؾ واحتػػراـ التنػػوع فػػي المجتمعػػات التػػي يع /اتيجػػب عمػػى مقدمػػي
، سرةاألالموجػػودة عمػػى مسػػتوى الفػػرد، و  االختبلفاتبلمػػاـ والوعػػي إلا اً أيض /فويجػػب عمييػػـ

لمخدمػػات وضػػع برامػػج  جتماعية والدينيةالاو  تضمػػف المراعػػاة الثقافيػػةوت والمجموعػػة، والمجتمػػع.
 . االختبلفاتمراعاة تمؾ المبنية عمى  تمبػػي احتياجػػات الفئػػة المسػػتيدفة

 المصادقة أوحصوؿ عمى الموافقة المسػػتنيرة الالمبدأ الثالث: 
الموافقػػة  البلزمة لمنح ىميػػةاألتمتػػع بت تيالػػ ناجيةػػي الموافقػػة الطوعيػػة لمى :الموافقػػة المسػػتنيرة

وافقػػة قبػػؿ يجػػب الحصػػوؿ عمػػى الم ،يراتخػػاذ قػػرار مسػػتن ايمكنػػيي تلتمقػػي الخدمػػات العامػػة والػػ
الخدمػػات  /اتالحصػػوؿ عمػػى الموافقػػة المسػػتنيرة يجػػب عمػػى مقدمػػي ضمافل ، تقديػػـ الخدمػػات

 لمػػا يمػػي: الناجياتفيػػـ  ضماف
  .الخدمات والخيارات المتاحة -
 المخاطر والفوائد المحتممة نتيجة تمقى الخدمة  -
 .استخداـ المعمومات وآلياتدىا السرية وحدو  -
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 ةالمبلئمالسرية  ضمافالمبدأ الرابع: 
 مفيـوالمعرفػػة. يصػػؼ  إلىترتبػػط السػػرية بتبػػادؿ المعمومػػات بنػػاء عمػػى أسػػاس الحاجػػة 

ايػػة حمالحػػدود تبػػادؿ المعمومػػات مػػع مػػف يطمبػػوف المعمومػػات بيػػدؼ « المعرفػػة إلىالحاجػػة »
 .اجيات مف العنؼدعػػـ الن أو

 المساءلة ضمافالمبدأ الخامس: 
الجيات الحكومية  أفالشػػخص مسػػؤولية أفعالػػو ونتائجيػػا. كمػػا  يقصد بالمسػػاءلة تحمػػؿ
، وأمػػاـ /فوف أماميػػـءلمسػػا اتفػػي مجػػاؿ تقديػػـ الخدمػػات لمناجيػػ /اتوالمؤسسات والعامميػػف

طػػار اإلب االلتزاـالذيػػف يقدمػػوف الخدمػػات  فرادألا. كمػػا يجػػب عمػػى /فومجتمعيػػـ /فـأسػػرى
طػػار السياسػػات قانونيالالوطنػػي   بمدونػػة قواعػػد السػػموؾ االلتزاـو  وا 

 عمى المسػػاعدة بشػػكؿ غير منحاز الناجياتحصوؿ  ضماف :المبدأ السادس
 كراهاإلنفسية الناتجة عف العنؼ و سػػاءة الجسػػدية والاإلمف  الناجيات حماية  :المبدأ السابع
ج المتاحة بلسػػبؿ الع إلى، والوصوؿ فعمى المطالبة بحقوقي الناجياتمسػػاعدة  :المبدأ الثامف
 العنؼ آثاروالتعافي مف 
 االلتزاـ بالتشريعات واحتراميا :المبدأ التاسع

 ناجيات مف العنؼ المبادئ التوجييية الخاصة بالعمؿ مع ال 0:1
 .تقاو ألافي جميع  فوأسػػرىناجيات مف العنؼ مة البلسػػ ضمافؿ: واأل المبدأ 
 .قاتو ألافي جميع  فَّ وأسػػرى تاالمتضرر  ناجيات لااحتراـ سػػرية : الثانيالمبدأ 

  1ات مف العنؼفقػػط مػػع الناجي /اتالمدربيػػف /اتتعامػػؿ الموظفيػػف ضمافالمبدأ الثالث: 
  ات مف العنؼ.حتػػراـ رغبػػات وخيارات وحقوؽ وكرامة الناجيادأ الرابع: المب

 :عاقة الامف النساء والفتيات ذوات  الناجيات مع المبادئ التوجييية لمعمؿ  0:1
  .لؾ حرية اتخاذ القرارات ي ذبما ف تيفليواستقبل احتراـ كرامتيف -
  .قصاءاإلوعدـ  عالفاعمة والكاممة في المجتم المساىمةخراط و نالا -
 .عاقةاإلذوات  الناجياتوتقبؿ  االختبلفاتاحتراـ  -
 .الفرص في تقديـ الخدمات يو اتس -
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  .عاقةاإلذوات  لمخدمات المقدمة لمناجيات مفاآلية الوصوؿ كانمإ -
ت العنؼ مع النساء والفتيات الالمتعامؿ مع ح/ات خدمات مؤىميف /اتتوفير مقدمي -

 عاقة. اإلذوات 
 نيًا: مدونة السموؾ األخالقيثا 7:0

ىي وثيقة تتضمف مجموعة مف القيـ والمعايير والمبادئ ذات  مدونة السموؾ األخالقي:
العبلقة بالتعامؿ مع الناجيات تحدد ما ىو مرغوب وما ىو غير مرغوب فيو مف السموؾ 

   .في إطار بيئة العمؿ
 : بياالتزاـ مقدمي/ات الخدمات  الواجب  تالسموكيا 7:7

 التحقؽ مف السبلمة لمناجية وأسرتيا. (ٔ
 احتراـ الناجيات مف العنؼ وتقديرىف. (ٕ
 تعزيز واحتراـ حؽ الناجية في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا لحياتيا. (ٖ
 ضماف المساواة وعدـ التمييز في تقديـ الخدمات لمناجيات مف العنؼ. (ٗ
عند تقديـ الخدمات مف خبلؿ احتراـ  مراعاة السياؽ الثقافي واالجتماعي والديني (٘

 في جميع األوقات أو حسب الحاجة. مف موظفات إال تمقي الخدمة عدـ الناجيات ب رغبة
ة والشرطية واالجتماعية عمى مقدمي/ات الخدمات لمناجية في القطاعات الصحي 7:1
 االلتزاـ باآلتي: انونيةوالق
 .الحصوؿ عمى الموافقة المستنيرة مف الناجيات (ٔ
 تقديـ الخدمة البلزمة لمناجية دوف تمييز مع احتراـ الخصوصية والسرية. (ٕ
 اتباع األصوؿ المينية في عممية التوثيؽ. (ٖ
 حفظ الممفات الخاصة بالناجية في مكاف آمف. (ٗ
 عدـ اّطبلع المرافقيف أو المعتديف عمى المعمومات الموثقة خاصة إفادة الناجية. (٘
 لمجيات التي يتـ تحويؿ الناجية إلييا.تقديـ تقرير ميني  (ٙ
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 الوعي والحساسية الثقافية 7:1

مراعاة الثقافة وتأثيرىا في سموؾ اإلنساف وتركيبة المجتمع، ومراعاة ذلؾ ضماف  .ٔ
أثناء تقديـ الخدمات مع إعطاء اىتماـ خاص لمسياؽ الثقافي واالجتماعي والديني لؤلفراد 

 والجماعات داخؿ المجتمع.
التعامؿ مع المرأة في حدود المغة والتصرفات، التي تقّرىا ثقافة المرأة ماف ض .ٕ

 الناجية، بشكؿ واضح ومقبوؿ.
 إيقاؼ الخدمات أو إنياؤىاضماف سالمة إجراءات  7:2

التحقُّؽ مف إيقاؼ الخدمات في المواقؼ التي يجب أف ُتوَقؼ فييا؛ كموت الناجية،   -ٔ
 .إلى مزود خدمة آخر أو تحويميا

إنياء تقديـ الخدمات بشكؿ نظامي في المواقؼ ومع الحاالت التي ُيفَترض أف تتوقؼ   -ٕ
الناجية  قبؿ وقت كاٍؼ وبشكؿ  تًا أو دائمًا، مع إحاطة معيا الخدمات سواء كاف توقفًا مؤق

 واضح وُمَبّرر.
يجب أال تقطع الخدمات عف الناجيات لتحقيؽ أغراض غير مشروعة، اجتماعيًا أو   -ٖ

 ماّدّيًا أو جنسّيًا.
في حاؿ توقُّؼ ُمقّدـ/ة الخدمة عف العمؿ أو انتقالو/ا إلى عمؿ آخر، البد أف يحيط  -ٗ

ؿ لُمقد ـ/ة خدمة  الناجية عممًا، بشكؿ واضح دقيؽ، تاركًا/ة ليا حرية االختيار بيف الّتحوُّ
 أخرى، أو التوقُّؼ عف تمّقي الخدمات.

 ي لمناجيةتعزيز الحماية واألمف الشخص 7:3
مة وضماف عدـ طمأنة الناجية وتعزيز شعورىا باألماف مف خبلؿ توفير الحماية البلز  .ٔ

 ، أو اجتماعّي، أو نفسّي.ديتعرضيا ألي أذى جس
العمؿ عمى حماية الناجية مف أي عنؼ قد تتعّرض لو داخؿ المؤّسسة الّتي تُقّدـ  .ٕ

راءات الحماية التي ُتوف ُرىا الخدمة مف خبلؿ إجراءات واضحة. مع التوضيح عف إج
 المؤّسسة أو المؤّسسات ذات العبلقة. 
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ُمساعدة الناجية وتشجيعيا عمى التفكير بخطة الحماية والنجاة لنفسيا في حاؿ توّقع  .ٖ
ماؿ والوثائؽ تكرار العنؼ: أيف تمجأ؟  لمف تمجأ؟  كيؼ سُتؤم ُف أطفاليا؟ األغراض وال

 .التي يجب أف تأخذىا
اإلقداـ عمى أية مقوالت مف شأنيا أف ُتعطي انطباًعا بإزالة الخطر عنيا إذا لـ عدـ  .ٗ

 تكف متحققًا مف ذلؾ، وبالُمقابؿ إظيار نوع مف التضاُمف والقمؽ.
تقديـ الخدمات الضرورية مف أجؿ حماية الناجية وتقييـ وضعيا إذا ما احتاجت إلى  .٘

 خدمات أخرى مف قبؿ ميني آخر.
 ي/ات الخدماتحماية مقدم 7:4

عمى المؤسسة مقدمة الخدمة اتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة لحماية مقدمي/ات الخدمات 
وىناؾ  اء أو تصرؼ يضر بمصمحة  الناجية.مف االعتداء أو الضغط  التخاذ إجر 

 إجراءات يجب عمى العامميف/ ات مع الناجيات االلتزاـ بيا:
واحتمالية تعرضيـ/ف العتداء، وآليات  توعية مقدمي/ات الخدمة بحساسية عمميـ/ف، -

 التصرؼ السميـ لحماية أنفسيـ/ف.
 عدـ تقديـ أية معمومات عف مقدـ/ة الخدمة ألي طرؼ غير مصرح لو. -
عدـ تعريض مقدـ/ة الخدمة لمتصادـ مع أي طرؼ لو عبلقة بالحالة الناجية،  -

في حاؿ وقوع  ، خاصة-حاؿ تطمب األمر ذلؾ –ومخاطبة الجيات المختصة رسميًا 
 اعتداء.

عمؿ مقدمي/ات  تضبطمدونة سموؾ  إضافة لما ورد يمكف لكؿ مود خدمة إعداد -
تشمؿ أدبيات المينة وأىـ المعايير البلـز اتخاذىا لحماية الناجية بحيث الخدمات 

ومقدـ/ة الخدمة وتوعية مقدمي/ات الخدمة بمدونة السموؾ والتوقيع عمييا قبؿ البدء 
 بالعمؿ.
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 القسـ الرابع

 الخدمات لمناجيات ومسؤوليات مقدمي/ات َأدوار
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 :الخدمات لمناجيات /اتومسؤوليات مقدمي : َأدواررابعالقسـ ال

والتي تشمؿ  ت العنؼ ضد الناجياتالاطراؼ ذات العبلقة بالتعامؿ مع حاألتتعدد الجيات و 
حيث  ،والشرطية ةقانونيالنفسية والصحية و جتماعية والالاستجابة لمخدمات الاالحماية و الوقاية و 

الخدمات والشركاء  /اتمف مقدمي وجود أدوار أساسية لكؿ إلىشارة اإلمف الضروري 
،  ت العنؼ ضد النساء والفتياتالاح مف أصحاب العبلقة المباشرة في التعامؿ مع /اتالرئيسيف

موف خدمات متنوعة لصالح يقد والذيف الثانوييفب وجود عدد كبير مف الشركاء ناج إلىىذا 
 العنؼ مف النساء والفتيات.الناجيات مف 
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 ت العنؼ ضد النساء والفتياتالاحالة لحاإلستقباؿ و الات الاوح دوار الرئيسية لمشركاءاأل

 التحويؿ االستقباؿ األدوار الرئيسة الجية

وزارة شؤوف 
 المرأة 

تعزيز االلتزاـ الحكومي بمناىضة 
المرأة في البرامج العنؼ ضد 

والسياسات الحكومية بمختمؼ 
 مستوياتيا.

فيما يتعمؽ بتحديد اإلشراؼ والمتابعة 
ووضع األولويات في السياسات 

 البرامج والخطط العممية.

جراءات إدليؿ اإلشراؼ عمى تطبيؽ  
دارة الحالة لمقدمي/  العمؿ الموحد وا 

ات الخدمات لمنساء والفتيات 
التعاوف مع ب الناجيات مف العنؼ 

 .تطبيؽ دليؿ اإلجراءاتفريؽ ال

اإلشراؼ عمى عمميات الرقابة 
 والمتابعة لضماف جودة الخدمة.

استقباؿ الشكاوى مف النساء المعنفات 
والتواصؿ والتنسيؽ مع وحدات 

الشكاوى في الوزارات األخرى بشأف 
 حاالت العنؼ ضد النساء والفتيات

استقبال الشكاوي 

من النساء المعنفات 

التً تحضر مباشرة 

و ألى الوزارة إ

الحاالت المحولة من 

كافة الشركاء فٌما 

 ٌتعلق بجودة الخدمة

 مراكز الشرطةبالغ إ

فً حال وجود خطر 

 الناجٌةعلى 

تحوٌل حاالت العنف 

مرشدة  دون تهدٌد الى

التنمٌة االجتماعٌة 

للحصول على الخدمات 

 .عند الحاجة المختلفة
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 24الصفحة 
 

 التحويؿ االستقباؿ األدوار الرئيسة الجية

وزارة التنمية 
 ةاالجتماعي

استقباؿ الحاالت ومتابعتيا وتحويميا 
 عند الحاجة ةالمختمفلتمقي الخدمات 

الت العنؼ الموجو اشراؼ عمى حإلا
  والفتيات ضد النساء

 اإلشراؼ عمى الخط المجاني 

ماكف تواجد الحاالت أالوصوؿ إلى 
لشرطة في اعند التحويؿ )بمرافقة 

 الت الخطر الشديد(اح

ورة الت فحص الخطاالمشاركة في ح
 الشامؿ )بالمشاركة مع الشرطة(

حوؿ  ةالجتماعيا الحالةعداد تقرير إ
سرة والبيئة ألاالناجية ويشمؿ 

 .المحيطة

عادة ا  متابعة تنفيذ خطط التدخؿ و 
الت العنؼ ضد امف لحآلاالندماج ا

 لنساء والفتيات.ا

الجتماعي اتقديـ خدمات الدعـ 
 رشاد النفسيإلاو 

 إعفاء مف رسـو الخدمات الصحية
النقدية  اليةالمساعدات المتقديـ و 

استقباؿ الحاالت 
التي تحضر مباشرة 

 أوإلى المديريات 
عبر  أو ىاتفياً  الوزارة

 .الخط المجاني

اؿ الحاالت استقب
 جميعالمحولة مف 

الشركاء والجيات 
 .ذات العبلقة

 

 ومرافقة النساءتحويؿ 
إلى المراكز  ناجياتال

الصحية المختمفة، وذلؾ 
حسب تقييـ الحالة، 

لتمقي الخدمات الصحية 
والحصوؿ عمى تقرير 

 .طبي

لشرطة في حاؿ اببلغ إ
وجود خطر عمى 

 .الناجية

 القضاء إلى التحويؿ
 التحا في الشرعي

 الزواج، إجراءات إتماـ
 رفع النسب، إثبات
 وغيرىا والوالية الوصاية

  تحويؿ النساء الناجيات
لتمقي حزمة متنوعة مف 
الخدمات حسب طبيعة 

رشاد إلاكؿ حالة )
الجتماعي، االنفسي، 

القانوني، التمكيف 
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 التحويؿ االستقباؿ األدوار الرئيسة الجية

 مناجيات.القتصادي لاوالتمكيف 

مؤتمرات الحالة المشاركة في عقد أو 
 حسب ما تقتضيو الحالة 

شراؼ عمى عمميات التحويؿ إلاو 
 .لمراكز الحماية

 

 القتصادي وغيره(ا

التحويؿ إلى مركز 
الحماية وذلؾ بناء عمى 

ة أو نتائج مؤتمر الحال
التحويؿ المباشر في 

 حاؿ الطوارئ 
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 التحويؿ االستقباؿ األدوار الرئيسة الجية

 وزارة الصحة

الفحص والتشخيص الدقيؽ خبلؿ 
تقديـ الخدمة الصحية لمنساء مف 
أجؿ اكتشاؼ حاالت العنؼ ضد 

 النساء والفتيات.

لطوارئ والرعاية توفير خدمات ا
 ناجيات )الفحصالصحية لم
 السريري(.

 لتوعية والتثقيؼ الصحي وخصوًصاا
 مف فيما يتعمؽ بالعنؼ والوقاية

 األمراض الناتجة عف العنؼ.

 واالضطرابات األمراض عبلج
جراء لمناجيات مف العنؼ النفسية  وا 

 لمحالة. النفسي التقييـ

الرقابة عمى المؤسسات والمراكز 
والتي تقدـ الصحية الخاصة واألىمية 

 .الخدمات الصحية لمناجيات

إصدار التقارير الطبية لمجيات ذات 
 مؤتمرات في المشاركة العبلقة.

 عند الضرورة. الحالة

استقباؿ الحاالت 
التي تحضر مباشرة 
إلى مراكز الرعاية 
الصحية التابعة 
 لوزارة الصحة.

استقباؿ الحاالت 
يع المحولة مف جم

الشركاء أو الجيات 
لطمب خدمات 
العبلج الطبي 

 لمناجيات.

الحاالت استقباؿ 
التي ترد بمرافقة 

مرشدة الالشرطة أو 
في التنمية 

االجتماعية لطمب 
 الخدمات الطبية.

الناجيات استقباؿ 
لمحصوؿ   المحوالت

عمى خدمات العبلج 

اإلببلغ اإللزامي عف 
حاالت العنؼ التي قد 

أي مف  تصؿ إلى
المراكز الصحية التابعة 

 لوزارة الصحة.

 إلى اجياتالن تحويؿ
االجتماعية أو  التنمية

المؤسسات ذات الصمة 
لتمقي الخدمات 

 المختمفة.
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 أو التقييـ النفسي.

 جياز الشرطة

تقديـ الحماية لمنساء المعرضات 
لمخطر أو المحتمؿ تعرضيف لمعنؼ 

 بجميع أشكالو.

االستجابة لببلغات العنؼ مف قبؿ 
المستجيب األوؿ وتمبية نداء 

االستغاثة إلى أماكف وقوع حاالت 
أو الجرائـ ضد النساء والتحقؽ  العنؼ

 مف صحة الببلغات المقدمة.

الشروع بإجراءات الضبط واالستدالؿ 
األدلة  جمع بما يضمف العمؿ عمى

 مف مسرح الجريمة أو المعمومات
الصمة وبالتنسيؽ مع جيات  ذات

 االختصاص ذات العبلقة.

استقباؿ الحاالت أو الوصوؿ إلى 
 مكاف الناجية.

رة الشامؿ ص الخطو إعداد فح
 لناجيات.المتعمؽ با

بعد االنتياء مف بناء الممؼ يتـ 
تحويمو إلى النيابة حسب األصوؿ 
مع ضماف اإلببلغ اإللزامي لمنيابة 

استقباؿ ببلغات 
العنؼ وتمبية نداء 
االستغاثة إلى أماكف 
 وقوع حاالت العنؼ.

استقباؿ الحاالت 
التي تحضر مباشرة 
إلى وحدات حماية 

 األسرة.

باؿ الحاالت استق
المحولة مف جميع 
الشركاء أو الجيات 

 ذات العبلقة.

 

النساء  ومرافقة تحويؿ
 حسب الناجيات وذلؾ

 تقييـ الحالة، إلجراء
 السريري الفحص

والحصوؿ عمى 
البلزمة  الطبية الخدمات

، والحصوؿ عمى تقرير 
 طبي حوؿ الحالة

تحويؿ حاالت العنؼ 
دوف وجود خطر إلى 

ة في التنمي مرشدةال
  االجتماعية

 

 حاالتجميع  إحالة
لمنيابة الخطر الشديد 
 العامة

 

التحويؿ المباشر إلى 
 بعد  مركز الحماية
 وزارة التنسيؽ مع 
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 حسب الحاالت التي حددىا القانوف.

 المشاركة الدائمة في مؤتمرات الحالة

 مف التعيد إجراء المصالحات وأخذ
في الحاالت التي أو المعتدي  العائمة

 الناجية بذلؾ. ترغب فييا

مرافقة الناجيات مف العنؼ في 
مرشدة الحاالت الخطر الشديد بوجود 

وخصوصا خبلؿ التحويؿ إلى مراكز 
 الحماية.

 التنمية االجتماعية.

 

 النيابة العامة

مباشرة الدعوى الجزائية وبناء ممؼ 
 ؽالتحقيؽ حسب المقتضيات وبالتنسي

مع الشركاء في كؿ الجرائـ المرتكبة 
الناجيات العنؼ مف النساء ضد 

 والفتيات.

 المحاكـ بدرجاتيا أماـ الدعوى متابعة
ومف خبلؿ جميع مراحؿ  المختمفة،

الدعوى مف )تحقيؽ ومراجعة وفحص 
 الممفات وغيرىا(

ضمف  الجزائية األحكاـمتابعة تنفيذ 
مراحؿ التقاضي بما في ذلؾ 

 االستئناؼ والنقض

ز االستعانة بذوي الخبرة لغايات إنجا

استقباؿ الشكاوى مف 
الناجيات أو 

الببلغات مف قبؿ 
رطة أو إخبار الش

 مف قبؿ أحد الشركاء

 

إحالة الببلغات إلى 
 وجمع الشرطة لمتثبت

 االستدالؿ. محاضر

تحويؿ حاالت االعتداء 
الجنسي إلى الطب 

لطمب الكشوؼ  شرعيال
 والتقارير البلزمة.

التحويؿ إلى وزارة 
الصحة لطمب تقرير 

 حوؿ الحالة.
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ي شرعالممؼ التحقيقي كالطب ال
 مرشدة وغيرىا.الوالنفسي و 

عند  الحالة مؤتمرات في المشاركة
 وجود حاالت الضرورة وخصوًصا في

مقتضى قانوني  أو جناية
 األدلة لجمع الجنسية كاالعتداءات

 الفحص إلقرار وأيًضا والثبوت
 ي.شرعال

مناجيات مف لإجراء الفحص الجسدي  يشرعالطب ال
 .لعنؼ الجنسيا

ي حوؿ شرعإصدار تقارير الطب ال
 الحالة.

إبداء الرأي الفني لمحالة المعروضة 
كإحدى البينات المقدمة  أماـ القضاء

  في الموضوع.

 

استقباؿ الناجيات 
 سديمف العنؼ الج
مف أو الجنسي 

خبلؿ تكميؼ صادر 
أو   عف القضاء

 النيابة العامة.

استقباؿ الحاالت 
 التي تحضر مباشرة
إلى المحاكـ 
 الشرعية.

حالة التقارير الفنية إ
 لمجيات المختصة

 

 

 القضاء
 الشرعي

 القانوني خدمات اإلرشاد تقديـ
 لمناجيات.

 

 

 استقباؿ الحاالت 
المحولة والطمبات 

مف كافة الشركاء أو 
 الجيات.

مراكز الشرطة إببلغ 
في حاؿ وجود خطر 

 عمى الناجية

   حاالت تحويؿ
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القضاء 
 الشرعي

 

 

المصالحة واإلرشاد  فرص توفير
الزوجيف والمساىمة في  األسري بيف

 معالجة الخبلفات الزوجية

مساعدة الناجيات مف العنؼ في 
بالتقاضي مف  لمتعمقةالجوانب ا

 طبلؽ، زواج، نفقة ومشاىدة وغيرىا

عند  الحالة مؤتمرات في المشاركة
 .الضرورة

 

 

 

 

 التنمية إلى الناجيات
االجتماعية لتمقي 

 الخدمات المختمفة عند
 الحاجة

 النساء والفتيات تحويؿ
 خبلؿ الناجيات

 إلى التقاضي إجراءات
 النفسية العيادات
 تقرير عمى لمحصوؿ

 النفسي الوضع حوؿ
 لمحالة

 مراكز الحماية 

تقديـ خدمات الحماية واإليواء 
لحاالت العنؼ المعرضة لمخطر 

 الشديد.

 تقديـ الدعـ واإلرشاد النفسي
 .لمحالة ونيوالقان

 المتعمقة التدخؿ خطط تنفيذ متابعة
 النساء والفتيات. ضد العنؼ بحاالت

 عند الحالة مؤتمرات في المشاركة
 الضرورة.

استقباؿ حاالت 
الخطر الشديد 

المحولة مف الشركاء 
الرئيسييف/ات )قبؿ 
عقد مؤتمر الحالة 

 األولي(.

استقباؿ حاالت 
الخطر الشديد 

المّحولة مف الشركاء 
موجب مؤتمر ب
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 الحالة.

 

مؤسسات 
المجتمع المدني 

 المختصة

 

 النفسي الدعـ خدمات تقديـ
 اإلرشاد ذلؾ في بما واالجتماعي

لمناجيات مف  والجمعي الفردي
 العنؼ.

توفير خدمات اإلرشاد القانوني 
باإلضافة إلى التمثيؿ القانوني لمنساء 

 والفتيات الناجيات مف العنؼ.

 دمجال إعادة في المساعدة
 التدريب ذلؾ في بما االجتماعي،

 اقتصادياً  المرأة وتمكيف الميني

التوعية والتثقيؼ المجتمعي لمنساء 
والفتيات فيما يتعمؽ بقضايا العنؼ 
 وغيره مف الموضوعات ذات العبلقة.

عند  الحالة مؤتمرات في المشاركة
 الطمب.

 

استقباؿ الحاالت 
التي تحضر مباشرة 
إلى المؤسسات 

مى لمحصوؿ ع
 الخدمات المختمفة

استقباؿ الحاالت 
المحولة مف كافة 

 الشركاء 

 

جياز إببلغ وحدات 
في حاؿ وجود  الشرطة

 خطر عمى الناجية

تحويؿ حاالت العنؼ 
التنمية إلى مرشدة 

الحاجة االجتماعية عند 
لمحصوؿ عمى الخدمات 

 .المختمفة

تحويؿ ومرافقة الناجية 
إلجراء الفحص السريري 

لطبية واإلجراءات ا
البلزمة حسب تقييـ 

فيما عدا الحالة.) 
حاالت االعتداء 

الجنسي وحاالت الخطر 
 .(الشديد
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 القسـ الخامس

 الناجيات مف العنؼ إدارة حاالت النساء والفتيات
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 :العنؼ الناجيات مف ت النساء والفتياتالاح إدارة الخامس:القسـ 

 فعاليةالمشترؾ لتعزيز جودة و  التعاوفصات مبنية عمى ختصاالاالحالة عممية متعددة  إدارة
وكفاءة النتائج وذلؾ مف خبلؿ التواصؿ وحشد وتوفير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات الناجيات، 
وتشمؿ ىذه العمميات التقييـ والتخطيط والتنفيذ والتنسيؽ ورصد وتقييـ الخيارات والخدمات 

 الة مع الناجيات مف العنؼ.الح إدارةالمتاحة، ويمكف استخداـ 

 : التاليىداؼ تتمثؿ في األتمكيف الناجيات مف خبلؿ مجموعة مف  إلىالحالة  إدارةتيدؼ  

 حالة لمشركاء.اإلوالتيديدات مف خبلؿ التقديـ المباشر لمخدمة و  المخاوؼالتعامؿ مع  -

 العنؼ.  واجيةخيارات المتاحة أماميف لمتمكيف الناجيات مف خبلؿ رفع الوعي لدييف حوؿ ال -

 مساعدة الناجيات عمى اتخاذ قرارات مستنيرة حوؿ ما يجب القياـ بو حياؿ العنؼ.  -

مناجيات فيما يتعمؽ بالخدمة والخيارات المتاحة وتنسيؽ تمقى الخدمة العمؿ كحمقة تواصؿ ل -
 حالة.اإلمف خبلؿ 

 الناجيات.حتياجات المختمفة لحماية الاتمبية  ضمافحشد التأييد ل -

 

 

 

 

 

 

 

مناجيات لنيج إدارة الحالة مالئـ 
ذوات االحتياجات المتعددة 

والمواتي يسعيف  والصعبة،
لمحصوؿ عمى الخدمات مف 

الخدمات  /اتمجموعة مقدمي
 والجيات الفاعمة 

تتـ إدارة الحالة مف قبؿ 
 /اتالة مدربيفح /اتمدراء

دراؾ ولدييـ/ف الميارات واإل
ألدوارىـ/ف ومسؤوليتيـ/ف 

 زمة لمقياـ بإدارة الحالة الال 

مناجيات مف لتركز إدارة الحاالت 
ؼ في المقاـ األوؿ عمى تمبية العن

االحتياجات الصحية وتوفير األماف 
وتمبية االحتياجات النفسية 

القانونية بعد وقوع و  واالجتماعية
 العنؼ 
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 -قبؿ جميع مقدمي/ات الخدمات: مف العنؼ مف الناجيات والفتيات النساء حاالت إدارةمراحؿ 

 

 .مرحلة االستقبال  1

.التقصً وجمع 2

 المعلومات 

.التقٌٌم وفحص 3

الخطورة األولً 

 و الشامل
.مرحلة التدخل 4

 وتقدٌم الخدمة

 .متابعة الحالة 5

 

.إغالق ملف 6

 الحالة 
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 ستقباؿ اال: ىاألولالمرحمة  

مباشرة  توجيتتكوف  قد والتي)الناجيات مف العنؼ التي يتـ فييا استقباؿ  ىاألولىي المرحمة 
االلتزاـ بالمبادئ التوجييية مع  (اآلخريفالشركاء  قبؿمف  تـ تحويميا أولممؤسسة مقدمة الخدمة 
 : في التعامؿ مع الناجية

 ./ةالترحيب والتعارؼ مف طرؼ المستقبؿ -

 إبداء االحتراـ والتعاطؼ والتفيـ لموضع النفسي لمناجية . -

 .مناجية مى سرية المعمومات دائما لالتأكيد ع -

 ذات العبلقة.  األطراؼ ي مف تحميؿ المسئوليات عمى أ أوالمـو  إلقاءبتعاد عف الا -

 ـ.التعريؼ بالمؤسسة والخدمات التي تقدّ  -

 تقديـ الخدمة. أسسالتعريؼ ب -

 بعد الموافقة عمى تمقي الخدمة. األوليّ تعبئة النموذج  -

 ة: التقصي وجمع المعمومات الثانيالمرحمة 

عة الحالة مف لي حوؿ طبيأو تقييـ  إجراءتتضمف مرحمة التقصي وجمع المعمومات مف الناجية 
فيـ طبيعة المشكمة ونوع التدخؿ  أجؿوذلؾ مف  الناجيةحيث مستوى العنؼ الذي تعرضت لو 

وعادة ما يتـ جمع    ة(قانونيالمطموب )طبيعة الخدمة المطموبة صحية، نفسية، اجتماعية، 
رة مناجية باستخداـ استمامباشرة ل األسئمة حوؿ الحالة مف خبلؿ توجيو ساسيةاألالمعمومات 

  .التقصي وجمع المعمومات

 

 

  -ناجيات:طرؽ وصوؿ ال

 ومباشر بشكؿ شخصي 

 االتصاؿ الياتفي

 مواقع التواصؿ االجتماعي.

 ى.تحويؿ مف مؤسسة أخر 

 

  تقـو وزارة التنمية االجتماعية بإعداد
حوؿ الحالة عند  اً اجتماعي اً مسح

)ضمف عداد تقرير حالة ا  و الطمب 
 المعنية(مياـ الجيات 
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 :لتقصي وجمع المعموماتفي مرحمة ا الناجية خطوات العمؿ معاًل: أو 

 تذكر/ي

 أوصحية  آثارثة عنؼ( قد تكوف تركت دتعرضت لوضع غير طبيعي )حا إنسانةالناجية  أف
 أويديد الت أوحساسيا بالخطر إعند جمع المعمومات نتيجة  اً ؿ عائقمما قد يشكّ  ةنفسي أوجسدية 

يقوـ  / التيالحالة والذي /ةب عمى مستقبؿع عواقب طمب الخدمة، لذا يتوجّ عدـ قدرتيا عمى توقّ 
 ة:  التاليبجمع المعمومات مراعاة العوامؿ 

 أوستقباؿ/ الاالتقصي وجمع المعمومات وجيا لوجو )مياـ جية  010

 التأكيد عمى:  الحالة( /ةمدير 

 مستوى  تحديدبتعبئة نموذج  اـااللتز تقييـ لخطورة العنؼ مع  إجراء -

 . الناجيات مف العنؼ والفتيات األولي لمنساء الخطورة        

 ليا. االستماعمف وذو خصوصية عند مقابمة الحالة والبدء بآ كافماختيار  -

متناع البامناجية ل بشكؿ واضح وصريح عمى خصوصية المعمومات و الحؽ الدائـ التأكيد -
 .  مب انياء الخدمةطأو  بيانات ةعف إعطاء أي

في  إال الناجية مف الدخوؿ مع /اتمف خبلؿ منع أي مف المرافقيف األمافبمنح الشعور  -
 حاؿ رغبتيا باصطحاب أي مف مرافقييا.

  البياناتالمشاركة في جمسة جمع  األشكاؿي شكؿ مف أؼ بمنع المعن   -

 حرية اختيار جنس مقّدـ الخدمة/ المستقبؿ/ة الناجيةمنح  -

يجابياتالتواصؿ و  وآليات ة الخدمات المقدمةشرح طبيع -   .الناجيةمة عمى دتمؾ الخ آثارو  ا 

  .والضوابط الخاصة بالمؤسسة المستقبمة اإلجراءاتتقديـ الخدمة و  أسستوضيح  -

مػػػػع  /ةمقػػػػدـ عػػػػدـ تعامػػػػؿ -
الحالػػػػػػػػة إذا كانػػػػػػػػت مػػػػػػػػف 
 األقػػػػػػػػػارب أو األصػػػػػػػػػدقاء
والعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى تحويميػػػػػػػػا 

 .زميؿ/ة أخرىل
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باختيار  الناجيةالحماية المتاحة والبدائؿ الممكنة مع التأكيد عمى حؽ  آلياتتوضيح  -
 لمشكمتيا. األفضؿالبديؿ 

ناجيات مما يتطمب قدرة عمى التواصؿ وجمع الثقافية والتعميمية لم الختبلفاتامراعاة  -
 ة.يمستويات التعميمالالمعمومات وفؽ 

بعادىـ عف جمسة ا  مف )ترفييي( ليـ و آ كافممناجية يجب توفير ل األطفاؿفي حاؿ مرافقة  -
 جمع المعمومات. 

، مع مراعاة الوضع النفسي عند جمع المعمومات الناجيةالتواصؿ مع  أساليبالتنويع في  -
، اترؾ/ي مجاؿ لمتعبير والتفريغ دوف مقاطعة، أحياًناليا، )شجع/ي، امنح/ ي استراحة 

 ذلؾ(.  الناجيةعف التسجيؿ في حاؿ طمبت  /يتوقؼ

 

 

مناجية يجب العمؿ عمى مساعدتيا باتخاذ القرار المناسب في العودة ؼ لعند مرافقة المعن   -
ليا الخيارات المتاحة في تمؾ الحالة( مع التأكيد  /يسسة )بيفالبقاء لدي المؤ  أومعو 

 ة:  التاليبالخيارات  ياإعبلمعمى مقومات الحماية المتاحة ويمكف 

 .مركز الحماية إلىتحويميا  .ٔ

عطائيا قنوات  بمراكز الحمايةتزويدىا بالمعمومات الخاصة  .ٕ  .االتصاؿوا 

 .اتصاؿ لممتابعة معيا التأكيد عمى توفير قناة، مع ؼالمعن  العودة مع  .ٖ

 .الناجيةبعد موافقة  إببلغ الشرطة .ٗ

 أسئمة مثؿ:  باستخداـ لمناجية احتياجات السالمة الفورية توضيح -

  في حاؿ عودتؾ لمبيت؟ اآلفؾ آمنة أنىؿ تشعريف 

النساء المواتي يتعرضف لمعنؼ أثناء 
ا لمحصوؿ عمى ؿ أكثر إلحاحً الحم

اء البلتي الرعاية واالىتماـ مف النس
  .يتعرضف لمعنؼ بدوف حمؿ
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 عند عودتؾ؟ إليويمكنؾ المجوء  آخر كافم ؾىؿ لدي 

  لمعنؼ معؾ؟ أطفالؾىؿ يتعرض 

 كيؼ يمكف لؾ حمايتيـ؟ 

  تيديدؾ بو؟تـ سبلح و  المعنؼلدى ىؿ 

   لمتعامؿ في حاؿ تعرضِت لمعنؼ عند  أماف او طمب مساعدةىؿ لديؾ خطة
 عودتؾ؟

  ىؿ لديؾ وسيمة اتصاؿ سريعة لطمب النجدة؟ 

  الظروؼ؟  أرقاـ جيات تقديـ الخدمات في تمؾو  عناويفىؿ تعرفيف 

 

 

 

بعد الوالدة،  جنسي أوي مف عنؼ جسد يعانيفاىتماـ خاص بالنساء المواتي  إيبلء  -
 .طيمة مرحمة "النفاس" فحيث ينبغي متابعتي

عمييا بشكؿ  اإلجابة ستطيعال ت حالةال تكانإذا  األسئمة /ي، وكرر/ةً صبورا /كونيكف -
 .صحيح

 األسئمةعند البدء بالتقصي وجمع المعمومات يجب الحرص عمى تجنب العديد مف  -
 .يجب تجنبيا لتيا األسئمةيوضح طبيعة تمؾ  التالي والجدوؿ

 

 

 /ةالخطػر، ولكػف ينبغػي لمقػدـ /غالبًا تستطيع الحالة تقييـ احتماليػة السػبلمة
مناقشػػػات واقعيػػػة بشػػػأف العنػػػؼ الواقػػػع أو  إجػػػراءالخدمػػػة أف يشػػػجعيا عمػػػى 

 (.  المتوقع لتشجيع اتخاذ قرارات مستنيرة
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 االلتزاـمع  التقصي وجمع المعموماتنموذج  البدء باستخداـ

 الموجودة في النموذج،  األسئمة بطرح جميع 

 الناجيةفيـ  لحيف اإلعادة)التوضيح عند الطمب، 

 ، إعادة الصياغةاإلجابة لطبيعة السؤاؿ، التأكيد عمى 

  رات، التمخيص ماإلجابةس في بْ عند وجود لَ  لمناجية 

 متكررة، السؤاؿ بأكثر مف طريقة(  

 

 

 التقصي وجمع المعمومات مف خالؿ الياتؼ  017

ىناؾ العديد مف الناجيات المواتي ال يستطعف الوصوؿ لمراكز تقديـ الخدمات نتيجة لمعديد مف 
التيديد  أو، األمافبحالة عدـ الشعور  أوؼ الخوؼ الشديد مف المعن   إحداىا، قد يكوف األسباب

 االقتصاديةيكوف الظروؼ  أحياًناالحبس وعدـ السماح ليا بالخروج، و  أوالمباشر مف المعنؼ، 
يجب مراعاتيا  األسباببالجيات التي تقدـ الخدمات. كؿ تمؾ الظروؼ و  الناجيةعدـ معرفة  أو

تعرضيا لمعنؼ مرة  أوكونيا تؤثر بشكؿ فعمي عمى حياتيا  لمناجية االستماعوالتعرؼ عمييا عند 
 . أخرى

  يجب مراعاتيا عند التقصي وجمع المعمومات عبر الياتؼ  األموربعض 

عطاء الطم -  ينة لممتصمة أنالترحيب وا 

 التعريؼ بالمؤسسة والشخص المتحدث  -

 ال تسأؿ / ال تسألي

الناجيػة )ىػؿ تعتقػديف األسئمة التي تمقي المـو عمى  -
 أنؾ سبب في العنؼ؟(

ة )تظيػػر عػػدـ معاديػػ صػػيغةأو التػػي يػػتـ طرحيػػا ب  -
 (  تعاطؼ مع الناجية

مػػػػاذا )، لناجيػػػػةتػػػػأثير فػػػػي تخويػػػػؼ ا أو التػػػػي ليػػػػا  -
 (فعمتي لجعؿ ىذا الشخص يعتدي عميِؾ؟

يػػػػة، مثػػػػؿ: ىػػػػؿ أنػػػػِت األسػػػػئمة الغامضػػػػة أو الببلغ -
جابػػػة التمقائيػػػة لمعظػػػـ النػػػاس حيػػػث أف اإل بخيػػػر؟ 

كػػػػػوف عمػػػػػى مػػػػػا يػػػػػراـ عمػػػػػى ت"أنػػػػػا بخيػػػػػر"، وقػػػػػد ال 
في حالػة صػدمة لناجية اإلطبلؽ، وكثيرًا ما تكوف ا

 .وليست عمى عمـ تاـ بضررىا
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، ونظـ التحويؿ في حاؿ الناجية الحاالتالعمؿ مع  أسسالتعريؼ بالخدمات المقدمة و  -
 حاجة لمتحويؿ.ىناؾ  كانت

 الخصوصية.التأكيد عمى السرية و  -

 السرية. األمورو مف أنالمؤسسة و  رقـ المتصؿ قد ظير لدى أفالحالة  إعبلـ -

 الحديث.  ةعمى مواصم الناجيةالنفسية التي تساعد  المساندةتقديـ  -

( ويفضؿ إعادة عمى استكماؿ المكالمة )رصيد الكارت مثبلً  الناجيةالتأكد مف قدرة  -
 . اجيةالنمف طرؼ المرشد/ة في حاؿ رغبة  االتصاؿ

  ة الخاص بجمع المعمومات )مياـ مدير أمور يجب مراعاتيا عند البدء بتعبئة النموذج
  :عبر الياتؼالحالة( 

  .بتعبئة نموذج لجمع المعمومات يؾ سوؼ تبدأأنالحالة ب إعبلـ -

 االسـفضمية إعطائيا أعف اسميا، مع التأكيد عمى  اإلفصاحالحالة بحقيا بعدـ  إعبلـ -
  .الحقا لممتابعة( االتصاؿ آليةو  االسـية أىمذلؾ )يمكف توضيح بسرية  االلتزاـو 

 عكاساتيا المعبرة عف الحالة العاطفية والنفسية.نااىتماـ كبير لنبرة الصوت، و  إيبلءية أىم -

 السكوت. أو كافي لمتفكير والردالمنح الحالة الوقت  -

لتحميؿ  باإلضافةعض، ، وربطيـ بباألحداثالخدمة لتتابع  /ةمف قبؿ مقدـ العاليالتركيز  -
 المعمومات، وتوجيو الحديث.

لمحضور لممؤسسة لمحصوؿ عمى تفاصيؿ أكثر، وتقييـ وضعيا  متصمةإقناع ال محاولة -
 بشكؿ أفضؿ، بشرط التأكد مف عدـ ترتب أي مخاطر عمييا حاؿ حضورىا.

-  
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 ة الحالة( والشامؿ )مياـ مدير  اأَلوّليالمرحمة الثالثة التقييـ وفحص الخطورة 

عمى أحد  أودرجات خطورة العنؼ الواقع عمييا  تتفاوتلمركز تقديـ الخدمة،  الناجيةعند وصوؿ 
ي أل الناجيةبالمبادئ التوجييية في ىذا المجاؿ، في عدـ تعريض  االلتزاـ، وحتى يتـ أسرتيا أفراد

 ة:التاليبالخطوات  االلتزاـب درجات الخطورة يجب سخطر، وتوفير الحماية السريعة ح

 -: األوليخطوات التقييـ والفحص  110

مف خبلؿ  أسرتيا أفرادأحد  أو الناجيةوالمحتممة عمى  الحاليةيتـ فحص عوامؿ الخطورة  -
 ةاألوليالخطورة فحص استمارة 

وذلؾ بعد التعرؼ عمى مستوى الخطورة السابؽ  عداد تقرير حالة حسب النموذجإيتـ  -
  :ةالتالييكوف أحد المستويات الثبلث  أفوالذي يمكف 

 وفعمي وتحتاج لحماية  يلاخطر ح 

  خطر شديد 

  خطر بسيط 

لمحماية يجب  الناجيةحتاج فيو خطر شديد وت أو/ اليفي حاؿ وجود خطر شديد وح -
مع  التعاوفبوالتي تقوـ بدورىا بإعداد تقرير فحص الخطورة الشامؿ  ببلغ الشرطةإ

 جتماعية.االمرشدة وزارة التنمية 

 أولؤلذى الجسدي  فيو الناجيةعمي والشديد والذي قد تتعرض ت الخطر الفالافي ح -
)مف مبدأ حماية العامة  لمنيابة يلزاماإلببلغ اإلالنفسي البميغ تقوـ الشرطة ب أوالجنسي 

 الحؽ العاـ(  

وتوضيح  الناجيةير عنؼ دوف تيديد( يتـ العمؿ عمى تبصفي حالة وجود خطر بسيط ) -
سب والذي يضمف نألاومف ثـ مساعدتيا باتخاذ القرار احة ليا تالخيارات والبدائؿ الم

 حمايتيا وعدـ تعرضيا لمعنؼ. 
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 مناجيةخصية لخطة السالمة الش 3.2

 أسرتيا أفرادأي مف  أوسبلمة الناجية  ضماف أجؿالخدمات مف  /اتيتوجب عمى مقدمي -
  -:ةالتالي تباع اإلرشاداتامف خبلؿ  الناجيةالتخطيط لسبلمة يتـ مراعاة التركيز عمى  أف

 وفؽ نموذج خطة األماف الشخصي  تطوير خطة األماف الشخصي لمناجية
 لمناجية.

 سبلمة الناجية محور تقديـ الخدمة. أفذكير الدائـ عمى تالتركيز وال 

  الحالة، وفي حاؿ  ةمع مدير  األولىاستكماؿ نموذج الحالة في الجمسة محاولة
  .عمى الناجية اً ؿ ذلؾ خطر ا شكّ تعذر ذلؾ يمكف استكمالو في مرات قادمة إذا م

 إحساس الناجية )الحالة تقييـ  /ةعند تطوير خطة السبلمة يتوجب عمى مدير
ظمة أنتوفر  ، محيط مجتمعيا، مدىأسرتيابالسبلمة الشخصية في محيط 

 (/ اتتوفر الداعميفو السبلمة لدييا، 

 الموافقة المستنيرة  111

العنؼ ضد النساء والفتيات عمى عواقب خطيرة مف  تالاتنطوي عممية تبادؿ المعمومات حوؿ ح
المساعدة ليف، مما يتطمب الحذر والتعامؿ  مف يقدموف/ف أوالناجيات تيدد حياة  أفالمحتمؿ 

 جميعسبلمة  ضمافالسرية و  إلىوتبادؿ المعمومات وفؽ المبادئ التوجييية الداعية  إدارةأثناء 
 جميعتجاه  الناجيةوعي  ضمافيدؼ /ات(، وبفقيفالخدمة، المرا /اتالناجية، مقدمي)طراؼ األ

 أخذالحالة  /ةة الخدمة يستوجب عمى مديرمَّ المؤسسة مقدِ  مستويات مسؤوليةتمؾ المخاطر و 
 .الخاص بالموافقة المستنيرة النموذجالموافقة المستنيرة منيا مف خبلؿ تعبئة 

 أوامتبلؾ نقؿ في  حؽالعنػؼ المػف  اتػيمناجلعػف المعمومػات، يكػوف  اإلفصاحبعػد  -
 /ات)مقدمي اآلخريف فراداأل أو خرىألاالجيات مع  فمقػة بحالتيػالمتع تبادؿ المعمومػات

  .الخدمات(
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المعمومات  المترتبة عمى تبادؿ آلثارا أوتكوف الناجيات عمى دراية بالمخاطر  أفيجب  -
 ف.المتعمقة بوضعي

الجيات  دي يسمح بتبادليا، وتحديي التحفظ عمى طبيعة المعمومات التلمناجيات الحؽ ف -
 طبلع عمييا.االوالمؤسسات التي يمكنيا 

حالة يتوجب الحصوؿ عمى موافقتيف المستنيرة إلافي حاؿ وافقت الناجيات عمى طمب  -
 ./اتاآلخريفمعمومة مع  ةوذلؾ قبؿ تبادؿ أي النموذج الخاص بياوفؽ 

ما و   حالةاإلحوؿ  لمناجية يتوجب عمى مدير/ة الحالة إعطاء معمومات كاممة وصحيحة -
ف مك  حالة، مما يُ اإلو السمبيات لقبوؿ  إليجابياتاالمترتبة عمييا، وما ىي  آلثاراىي 

 تبادؿ المعمومات.  احتمالية أوالناجية مف اتخاذ القرار المستنير فيما يتعمؽ بكيفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جب شرح الموافقة مستنيرة ي ف  ألمتأكد مف 
 -:ناجيةالنقاط التالية لم

حة أماميا بالرفض أو جميع الخيارات متا -
 القبوؿ 

تبادؿ المعمومات بعد أخذ الموافقة يتـ  -
بيدؼ الحصوؿ عمى خدمات أخرى 

 تحتاجيا الناجية
توضيح تبعات وآثار الموافقة عمى  -

 الحصوؿ عمى خدمات أخرى بدقة.
 فوائد ومخاطر الخدمة. -
حؽ الناجية في رفض أو في التراجع  -

 عف أي مرحمة مف مراحؿ الخدمة. 
 لسرية والتبميغ اإللزامي حدود ا -
اإلعاقة  تقديـ المعمومات لمناجيات ذوات -

بطريقة تمكنيف مف فيميا )لغة اإلشارة 
  مثبًل، لغة بريؿ ( 

سرية والموافقة المستنيرة تعطي األولوية لم
 ال في الحاالت االستثنائية التالية: إ دائماً 

 عندما تتعرض حياة الناجيات لمخطر -
يد لحياة شخص عندما يكوف ىناؾ تيد -

 آخر 
 عندما تنطبؽ أحكاـ اإلببلغ اإللزامي  -
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 لزاميإل ابالغ إلا 111

حسب يتطمب حماية مف الجيات الشرطية لمناجيات  الذيالي والفعمي و في حاالت الخطر الح
 اختصاص الشركاء وتتمخص بالحاالت التالية:

 .القتؿ محاولة أو القتؿ -

  بالقتؿ التيديد -

 .االنتحار محاولة -

 األسطح مف الرمي أو الدفع محاولة أو والكسور المبرح الضرب -

 .لمنيابة شكوى بتقديـ الناجية رغبة  -

 .االغتصاب -

 الحريات بسح -

 التدخؿ وتقديـ الخدمة  -:المرحمة الرابعة

 اإلجراءاتوتقديـ الخدمة وفؽ بعد الحصوؿ عمى الموافقة المستنيرة مف الناجية، يتـ التدخؿ 
لسادس )إجراءات تقديـ خدمات إدارة حاالت النساء والفتيات الناجيات مف ا قسـذكورة في الالم

 :التالية في دوار الرئيسألاؿ حالة، لكف بشكؿ عاـ تتمثؿ ك ات، وذلؾ بناًء عمى احتياجالعنؼ (

 اًل: القطاع الصحي:أو 

 ومف ثـ تقديـ الفحص والتشخيص وتحديد مستوى الخطورة يتمثؿ دور القطاع الصحي في
بالتقارير المينية الطبية بما فييا أدلة الطب الشرعي الستخداميا في  الناجياتالعبلج، وتزويد 
 ت الخطر الشديدالاحالشرطة في  إلىالحالة الصحي  ةجب التحويؿ مف مدير ويتو  حالة الشكوى.

عبلمكوف التبميغ الزامي و ي الحاالت)في تمؾ    -:ببلغ(إلابخطورة عدـ و الناجية ا 
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 القتؿ. محاولة أوالقتؿ  -

 التيديد بالقتؿ  -

 تحار.نالا محاولة -

  سطحألاالرمي مف  أوالدفع  محاولة أوالضرب المبرح والكسور  -

 .وىتؾ العرض غتصابالا -

 .أي كاف االعتداء في غير الحاالت أعبله  شكوى لمنيابة رغبة الناجية بتقديـ -

 ة:التالي الحاالتفي  وزارة التنمية االجتماعية ي/اتمرشد إلىالتحويؿ 

 الناجيةلتأميف حياة  –الخطر الشديد عمى الحياة  -

 خبلفات عائمية أسرية. -

 ضغط اجتماعي. -

 عبلقات أسرية صعبة. -

 .سرةألاعنؼ داخؿ  -

 فقر مرافؽ لمعنؼ. -

 قتصادي.االتمكيف محاجة لال -

 تأىيؿ ميني. إلىحاجة ال -

 عدـ القدرة عمى اتخاذ قرار. -
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 جتماعية:الاوالرعاية  يجتماعالايًا: القطاع ناث

غبلؽ دائرة العنؼ والخروج إالقطاعات التي يمكنيا العمؿ عمى  أىـجتماعي مف الايعتبر القطاع 
تشار كبير في العديد مف المؤسسات التي تيدؼ لتعزيز نا، لما لو مف ىاألولاحؿ منو في المر 

لسيولة وصوؿ فئات مختمفة مف النساء والرجاؿ ليذه  باإلضافةجتماعية والمجتمعية، الاالحماية 
 البرامج.

 :التاليجتماعي في الايتمثؿ دور القطاع 

 (.مركز حماية –جتماعية )توفير بيئة آمنةالاالحماية  -

 العاطفية. المساندةجتماعي والدعـ و الارشاد النفسي إلا -

 إرشاد فردي. -

رشاد أسري.رشاد جمإ -  عي وا 

عادة الدمج العائمي والمجتمعي. -  التأىيؿ وا 

 .ىاالحماية وما بعدمراكز المتابعة في  -

 قتصادي )برامج مدرة لمدخؿ(.الاالتمكيف  -

 برامج التمكيف والتعزيز الذاتي. -

 :التاليجتماعية في الاالخدمات  /اتدميكما تتمثؿ مياـ عمؿ مق

وتحديد مستوى الخطورة  أسرتيا أفرادو الناجية والخطورة عند  األماففحص عوامؿ  -
 والتيديد.

وخطورة العنؼ الذي ييدد الحياة مثؿ  الناجيةيتـ التدخؿ عمى مستوييف حسب حالة  -
 اليروب مف المنزؿ نتيجة العنؼ، تيديد بالقتؿ، ويتطمب ىذا:
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  مع الشرطة. التعاوفبية والحماية نآلاحتياجات الاالمشكمة وتوفير تحديد 

  وحمايتيـ. األطفاؿفحص الخطورة عمى 

  طراؼ لتحديد مسار النجاة.ألاالمشاركة في مؤتمر الحالة مع 

 ( ناالتفكير ب أوتحار نا محاولةالتقييـ النفسي وفؽ الحالة.)تحار 

 ورة غير يت وفؽ مستوى خطفحص مصادر الدعـ والحماية في حاؿ رجوعيا لمب
 مقمقة )نقاش خطة النجاة(

 الحاالتفي  (إلزامي) الشرطة إلىالتحويؿ والنفسية  االجتماعيةكما يتوجب عمى المرشدة 
 ة:التالي

 .االغتصاب -

 ىتؾ العرض -

 القتؿ. محاولة -

 .االنتحار محاولة -

 اليروب مف المنزؿ. -

 التيديد بالقتؿ. -

 (.االعتداء كافدي )أٍي ـ بشكوى ضد المعتيتقدرغبة الناجية ب

 الحاالتفي  (إلزامي) الصحة إلىالتحويؿ والنفسية  االجتماعيةكما يتوجب عمى المرشدة 
 ة:التالي

أي ضرر جسمي ظاىر يحتاج  أوالتسمـ  –قطع جرح  –نزؼ  –)الكسر  اإلصابات -
 تطبيب وعبلج(. إلى
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 النفسية. االضطرابات -

 ة:التالي الحاالتفي المؤسسات المجتمعية الشريكة  إلىالتحويؿ 

 العنؼ غير الخطرة. لحاالتالفردي  اإلرشاد -

 .واألسريعي الجم اإلرشاد -

 التمكيف الفردي والذاتي. -

 .األسريةالتمكيف المجتمعي لمبيئة  -

 لمناجيات مف العنؼ. اإلدماجإعادة  -

 التدريب الميني. حاالت -

 التعميـ والتعمـ. حاالت -

 .االقتصاديالتمكيف  حاالت -

 :القانوني /اع الشرطيثالثًا: القط

 وآلياتات إجراءالشرطة الفمسطينية باتخاذ   جيازتمتـز  ناجياتتوفير خدمات الحماية لم أجؿمف 
التي توفر ليف  ةقانونيال اإلجراءاتعمى  الناجياتطبلع ا  تدخؿ وتحويؿ واضحة ومحددة، و 

حسب  ةقانونيال اإلجراءاتاتخاذ القرار المناسب مف قبميف، واتخاذ  أجؿالحماية وذلؾ مف 
 :مراكز الشرطةفي  /اتمف قبؿ العامميف األصوؿ

 .األصوؿمع الحفاظ عمى سريتو حسب  ناجيةبممؼ لكؿ  االحتفاظ .ٔ

 ووضعو في ممفيا. األصوؿحسب  ناجيةتقييـ خطورة لكؿ  إجراء .ٕ

عمى التعيدات التي تضمف سبلمتيا في حاؿ تـ تسميميا حسب  الناجيةتوقيع ذوي  .ٖ
 .القانوف
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المنصوص عمييا في ىذا النظاـ في إطار  اإلجراءات جميع اتخاذ الشرطة يجب عمى .ٗ
أي شكؿ مف أشكاؿ  إلىوحمايتيا وعدـ تعريضيا  الناجيةمف السرية بما يكفؿ أمف 

 العنؼ.

عطاء  أمنيا وسريتيا ضمفت الناجيةإفادة  خذتخصيص أماكف محددة مريحة أل .٘ وا 
 .الخصوصية

 .األصوؿ، ويجب إحالتيا لمجيات المختصة حسب وفلمقانخبلفًا  ناجيةعدـ احتجاز أي  .ٙ

ب مشاركتيا في مؤتمرات الحالة في حاؿ ناج إلى مراكز الحماية عم الشراكة الفاعمة .ٚ
 .األصوؿبتقييـ خطورة الحالة حسب  /اتتزويد المؤتمروف أوطمب منيا ذلؾ 

 :تيةآلا الحاالتفي أي مف ناجية الشرطة قد تبمغت بوجود  مراكزتعتبر 

 وتقديـ شكوى. مراكز الشرطةأحد  إلى( الناجية)  حضور .ٔ

 إحالتيا مف قبؿ إحدى إدارات الشرطة المتنوعة. .ٕ

 .أحد الشركاءا مف إحالتي .ٖ

يتـ  أوعمييا  االعتداءتـ  ناجية ىناؾ أفتفيد  مراكز الشرطة أحد إلىوصوؿ معمومة  .ٗ
باتخاذ  يقوموا أف مأموري الضبط القضائييتوجب عمى  عمييا، وعند ذلؾ االعتداء

وجود المعتدى عمييا حسب  كافم إلى االنتقاؿالبلزمة مف خبلؿ  ةقانونيال اإلجراءات
 .األصوؿ

 ة:التالي الحاالتفي وزارة التنمية االجتماعية  مرشدات إلىالتحويؿ 

 (.لمركز الحمايةالخطر الشديد عمى الحالة )التحويؿ  -

 كوى ضد الزوج(.)ال ترغب الزوجة بتقديـ ش األسريةالخبلفات  حاالتفي  -

 .االقتصاديالفقر والتمكيف  حاالتفي  -
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 في حالة عدـ القدرة عمى اتخاذ قرار. -

 عدـ القدرة عمى مواجية العنؼ الواقع عمييا. حاالتفي  -

دراؾ الحالة لوضعيا. -  عدـ وعي وا 

 .واألسري الجمعي اإلرشاد إلىعند الحاجة  -

 التمكيف الذاتي. أجؿمف  -

 لنفسي الفردي.ا اإلرشاد إلىفي حالة الحاجة  -

 ة:التالي الحاالتوحقوقيا في  ناجيةلحماية الالعامة ممؼ الحالة لمنيابة تحويؿ 

 .االغتصاب -

 القتؿ. محاولة -

 .االنتحار محاولة -

 .. (. االعتداءات أوتقديـ شكوى )بسبب العنؼ الجسدي  -

 اليروب مف المنزؿ. -

 حبس الحريات. -

 :ةالتالي الحاالتالخدمات الصحية في  إلىالتحويؿ 

 البميغة لمعبلج فورًا والتطبيب. اإلصاباتفي حاؿ  -

 إتماـ أدلة لتقديـ الشكوى. أجؿلمحصوؿ عمى تقرير طبي مف  -
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 التحويؿ إلى الطب الشرعي:

( بعد استصدار موافقة النيابة الناجية)مع مرافقة  شرعيال الطبلدى الفحص  جراءإل -
 المختصة.

 مؤتمر الحالة

بصورة شمولية  الشركاءلتكامؿ في تقديـ الخدمات المناسبة، مف ِقَبِؿ ا إلىعممية إجرائية تيدؼ 
 أحياًناو أن االعتباريؤخذ بعيف  أفومف الميـ   .في تحقيؽ مسار الّنجاة الناجيةوُمرّكزة لُمساعدة 

قدرة عمى التعبير عف  األكثريا نبمؤتمر الحالة أل الناجيةإشراؾ  الحالة يتـوحسب خصوصية 
ا وعف رؤيتيا لمحموؿ المقترحة، وليا الحؽ في اتخاذ القرار وتقرير مصيرىا وعمى نفسيا ومشكمتي

 .الشركاء احتراـ قرارىا

 بيا مف قبؿ مؤتمر الحالة ما يمي: االىتماـومف المسائؿ التي يتـ 

 .لمُعنؼ األولينتائج المسح والفحص  -

 .التقييـ -

 .خطة التدخؿ -

 .دور كؿ شريؾ ومسؤولياتو -

 .تعاوفالالتنسيؽ و  آليات -

 .اإلنياء آليات -

 .التقييـ والمتابعة -

 .الناجيةتبادؿ التقارير الرسمية والمعمومات حوؿ  -
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مع الجيات ذات العبلقة  أو شركاءف مؤتمر حالة مع الالمؤسسة لعقد أكثر م تمجأقد 
يتـ عقد مؤتمر حالة مع الدوائر  فأكداخؿ المؤسسة التي تتواجد بيا الحالة.  واالختصاص

يمييا ، قانونيالوالصحي والنفسي و  االجتماعيفي البعد  لىأو كمرحمة ي المؤسسة الداخمية ف
، االجتماعيةمؤتمر حالة مع المؤسسات ذات العبلقة مثؿ: المؤسسة الصحية،  يةناكمرحمة ث
 قارب.ألاىؿ و ألامؤتمر حالة مع  وختامًا كمرحمة ثالثةالشرطية، 

بتقديـ خدمة شمولية  العبلقةالمؤسسات ذات ميع جحالة أداة فاعمة تشترؾ فييا يعتبر مؤتمر ال
المجتمعية مف قبؿ  المساندةومتكاممة لمحالة بيدؼ تبادؿ المعمومات والخبرات وتقديـ الدعـ و 

 كافة. الشركاء

 خطة الحماية والنجاة الشخصية

الخدمة مساعدة الحالة في  /ةفي حاؿ قررت الحالة العودة لممنزؿ ولممعتدي، يتوجب عمى مقدـ
عائمتيا وخاصة أطفاليا، ويقوـ بمناقشتيا في  فرادبناء خطة الحماية والنجاة الشخصية ليا وأل

دراكيا لك تفاصيميا البلـز اتخاذىا لحماية نفسيا لمنع  اإلجراءاتالخطوات و  ؿوالتأكد مف فيميا وا 
 :التاليوفؽ  االعتداءتكرار  ن ؼالمع محاولةالنجاة منو حيف  أوتكرار العنؼ، 

 في العمؿ: األمافخطة 

 ة:التالي واالحتياطات اإلجراءاتالتخاذ  الناجيةتوجيو 

منيـ  االستفادةرسائؿ صوتية، حيث مف الممكف  أورسائؿ الكترونية  ةبأي االحتفاظ -
 ، وتعتبر دليؿ إثبات قوي.ن ؼًا أماـ المحاكـ ضد المعقانوني

اصة عمى أجيزة العمؿ، والتأكد الخ اإللكترونيةبالدخوؿ التمقائي لمحسابات  االحتفاظعدـ  -
الخاصة  اإللكترونيةمف عدـ وجود برامج مراقبة، وفي حاؿ وجودىا عدـ فتح الحسابات 

تغيير كممة المرور فور العودة لمبيت في حاؿ فتحو بشكؿ طارئ  أوعمى أجيزة العمؿ، 
 في العمؿ.
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 أكثر أمنًا. كافمنقؿ مكتب العمؿ ل -

الوصوؿ لصاحب العمؿ ليس متاحًا  كافئ، إذا تحديد شخص اتصاؿ في حالة الطوار  -
 بشكؿ دائـ.

لىمف مرافقتؾ مف و ألاالطمب مف  -  .-عند الحاجة  –النقؿ العاـ  وسائؿ أوسيارتؾ  ا 

 . المعنؼبديمة في العمؿ مختمفة عف ساعات عمؿ   /البحث عف ساعات محاولة -

 مركز رعاية طفؿفقد يمتد العنؼ ل، األطفاؿلرعاية  الناجية مراجعة سبلمة ترتيبات -
 .الناجية

 في البيئة الشخصية: األمافخطة 

 تتوفر لدييا ما يمي: أففي حاؿ اضطرارىا لمغادرة المنزؿ، يجب 

المدرسية  السجبلت التأميف الصحي، الرخص، الميبلد،مثؿ شيادات  ميمةراؽ أو  -
 وثائؽ مف المحكمة. ةوالصحية، أي

 .اآلليات الصراؼ ، رقـ الحساب المصرفي، وبطاقاالئتمافبطاقات  -

 الماؿ.  -

 مجموعة مفاتيح إضافية. -

 والوصفات الطبية. األدوية -

 وغيرىـ. /اتوالمحاميف /اتواألطباء واألصدقاءالعائمة  عناويفأرقاـ اليواتؼ و  -

 البلزمة لؤلطفاؿ. األغراضالمبلبس وبعض  -
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 و يتوجب ما يمي:نإلوحدىا، فتعيش  أف الناجية أوقد غادر،  ؼالمعنّ  كافإذا 

 والنوافذ. األبوابعمى  األقفاؿغيير ت -

حريؽ، كاشؼ  مطفأةوالسبلمة في المنزؿ مثؿ: ) األمفاتخاذ بعض احتياطات  محاولة -
 .(اإلضاءة، حماية عمى النوافذ، تحسيف فادخ

 تزاعيـ.ناصدقاء إذا تـ ألا وأالعائمة  أواستدعاء الشرطة  األطفاؿتعميـ  -

 ألشخاص محدديف. إالبعدـ تسميـ الطفؿ  اؿاألطفرياض  أومدارس إدارة التأكيد عمى  -

ستضافة ة واالناسري وأحكاـ الحضاألعمى دراية كاممة بالعنؼ  الناجية أفالتأكد مف  -
 .أطفالياتحمي والطبلؽ التي تحمييا و 

 ة:التالي األسئمةتمتمؾ إجابة عمى  أفعنؼ، يجب الممغادرة بيت  الناجية رغبةفي حاؿ 

 تذىب؟أكثر؟ وأيف س فابأم لمعنؼاكيؼ ومتى يمكنيا ترؾ منزؿ  -

 ا؟إلييفي حاجة  تكانىؿ لدييا القدرة عمى استدعاء الشرطة إذا  -

 يا ستغادر؟أنمف الذي يمكنيا الوثوؽ بو إلخباره ب -

لىمف و  فامأكيؼ ستنتقؿ ب -  ؟األطفاؿلتوصيؿ  أوالمدرسة  أوالعمؿ  ا 

 الوصوؿ لو؟ آليةو  مركز الحمايةىؿ لدييا معرفة بياتؼ  -

 ة:التالي األسئمةتسأؿ نفسيا  أف، يجب المعنؼلبقاء مع في حاؿ ا

 ت الطوارئ؟الاتفعؿ لتبقى آمنة في ح أفماذا يمكف  -

 زمة؟ألا /بو في حالة الخطر االتصاؿمف يمكنيا  -

 تفاؽ عمى إشارة مع أطفاليا الستدعاء الشرطة؟االعتداء، ىؿ يمكنيا الافي حاؿ  -
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 اً ا في حاؿ الفرار مؤقتًا، موضحإلييلذىاب ماكف التي يمكف األاو األشخاص عداد قائمة إ -
 ووسائؿ التواصؿ. عناويففييا ال

 في حاؿ الخطر.المنزؿ ببدائؿ متعددة  مغادرةواضحة ل آليةوضع  -

  -:الحالةلمرحمة الخامسة: متابعة ا

 ةقانونيالوالنفسية و  واالجتماعيةبعد تطوير خطة التدخؿ والتي تضمف توفير الخدمات الصحية 
ة الحالة التأكد مف تنفيذ ما ورد ضمف خطة حتياجاتيا، ينبغي عمى مدير اد تقييـ الحالة و وذلؾ بع

عمييا المتابعة يجب  فعالية ضمافالتدخؿ مف خبلؿ عقد جمسات متابعة دورية عند الحاجة، ول
 لية: االتركيز عمى النقاط الت

 اإلنجاز عمى مستوى الخطة.مراجعة  -

  .فعاليةلكفاءة والتقييـ الخدمات المقدمة مف حيث ا -

  .الناجيةحسب مستوى التقدـ ومستجدات العمؿ مع  اإلضافة أوالتعديؿ  -

 تحديد جدوؿ زمني محدد لمراحؿ التدخؿ وفؽ المستجدات -

بداء الرأي إف /ىاكتابة مبلحظاتو -  أمكف.  الخاصة عمى التقدـ وا 

 تسجيؿ جمسات المتابعة في نموذج المتابعة. -

 

 

 

 

 

  -لمناجية: لية عند المتابعة الميدانيةايجب مراعاة المحددات الت

يجب مراعاة السياقات الثقافية واالجتماعية لمناجية عند الزيارات المنزلية  -
ة الحالة حسب عادات ؾ مف خبلؿ الحرص عمى اختيار مدير لممتابعة وذل

 ع المنوي زيارتو.المجتم
ينبغي عمؿ الزيارات المنزلية بتحفظ شديد، وال ينصح القياـ بيا أثناء تقديـ  -

ة الحالة إلى اتفاؽ معيف لعمؿ ا توصؿ مدير الخدمات لمناجيات مف العنؼ إال إذ
 ذلؾ.

يمنع القياـ بأية زيارات منزلية إذا كاف مثؿ ىذا اإلجراء يعرض حياة الناجيات  -
 .لمخطر

المعمومات التي يتـ طمبيا مف الناجيات بحضور األقارب أو غيرىـ ي أف اعمم -
 مف أفراد المجتمع قد تؤثر عمى سبلمتيف. 
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 الؽ ممؼ الحالةغ: إالمرحمة السادسة

 الخدمات المتاحة والمتوفرة. انتياء أوالمزيد مف الخدمات  إجراءر يقصد بإغبلؽ ممؼ الحالة تعذّ 

  -:ةالتالي األسباب إلىغالؽ ممؼ الحالة تعود أسباب إ

 المرجوة. األىداؼخطة التدخؿ وتحقيؽ  انتياء -

 .حسب رغبتياياء التدخبلت نا  و  االستمرارعدـ  الناجيةطمب  -

غبلقيا وذلؾ قبؿ إ المشرؼالحالة الحصوؿ عمى إذف غبلؽ ممؼ ات إإجراءب تتطم -
 .ألوانوفي وقت سابؽ  اإلغبلؽعدـ  ضمافل

الوثائؽ ذات العبلقة لدى  بجميع واالحتفاظتوثيؽ ممؼ الحالة  اإلغبلؽتتضمف مرحمة  -
سرية تبادؿ المعمومات وتشفيرىا. حيث يتوجب عمى  ضمافالحالة والشركاء مع  ةمدير 
يعتبر نموذج ة عند التوثيؽ وتقييـ الحالة ) التاليالنقاط  االعتباربعيف  األخذالحالة  ةمدير 
ىو الممؼ الرئيس، حيث توثؽ فيو المعمومات وكتابتيا بدقة  تقييـ اإلساءة أو العنؼ"" 

 :التاليآمف وفؽ  كافمفي وضعو وموضوعية، ويتـ 

 الناجية خطوات التي تمت منذ توجو المينية في عممية التوثيؽ لكؿ ال األصوؿتباع ا
 .لخدمةلطمب ا

  أفمف ليس ليـ ش بمتناوؿال تكوف فيو  كافمفي مناجية لحفظ الممفات الخاصة. 

  وعباراتيا واقتباسيا  الناجيةاستخداـ المغة العممية والموضوعية والدقيقة، مع توثيؽ كممات
 .كما ىي، وتوثيؽ المكالمات الياتفية

  إخفاء حقائؽ. أوإضافة لما تـ توثيقو، بيدؼ تزوير  أوعدـ القياـ بحذؼ 

  الناجيةالمعتديف عمى المعمومات الموثقة خاصة إفادة  أوبلع المرافقيف طإعدـ. 
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 ا، مع توثيؽ التقارير الواردة مف إليي الناجية تقديـ تقرير ميني لمجيات التي يتـ تحويؿ
لت الحالة وخاصة القطاع الصحي، حيث م ف الضروري الحصوؿ عمى الجيات التي حوَّ

 ممؼ كامؿ يشمؿ الفحوصات الطبية وصور أشعة وتقارير طبية، .. الخ.

  بما تـ توثيقو ألغراض شخصية. الناجيةعدـ ابتزاز 

 توثيؽ خيارات خطة التحويؿ والتدخؿ. 

  ذكرت مف  حوؿ المعمومات التي وردت/ الناجيةو ومديرة الحالة المرشدة يجب توقيع
 .الناجية
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 قسـ السادسال

 والفتيات النساء إدارة حاالتتقديـ خدمات  اتإجراء
 الناجيات مف العنؼ
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 العنؼ مف الناجيات والفتيات النساء حاالت إدارة خدمات تقديـ إجراءات ": سادسالقسـ ال

الموجو  العنؼ مف الناجيات والفتيات النساء حاالت إدارة خدمات تقديـ إجراءاتأواًل: 
 -:االجتماعيفي القطاع  /اتفلمعاممي

  اإلجراءاسـ: 

 .االجتماعيفي القطاع  /اتلمعامميف  العنؼ ضد النساء لحاالت االستجابةتقديـ خدمات 

  اإلجراءرمز: 
 RVAW-S01 

  اإلجراءجية: 

التي تقدـ خدمة  المؤسسات جميع المتمثؿ في االجتماعيالقطاع  إلىموجو  اإلجراءىذا       
وخصوصًا مؤسسات المجتمع المدني التي تيتـ بتقديـ الخدمة  لفتيات الناجياتنساء وااجتماعية لم

 1مف العنؼ الناجياتوالفتيات لمنساء 

مف خبلؿ  الناجياتوالفتيات في بيئة آمنة لمنساء  االجتماعيةلتوفير الحماية  اإلجراءييدؼ     
التأىيؿ والدمج العائمي العاطفية، مع إعادة  المساندةوالدعـ و  واالجتماعيالنفسي  اإلرشاد

 والمجتمعي.

 اإلجراءطاؽ ن: 

مؤسسة اجتماعية مف  ةالواردة ألي -طالبة الحماية  - الحاالتعمى جميع  اإلجراءيطبؽ ىذا 
 المواتي تعرضف ألي شكؿ مف أشكاؿ العنؼ.والفتيات  النساء 
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 60الصفحة 
 

 لية التنفيذ:ؤو مس 

 والفتيات اصيا استقباؿ النساءجتماعية يقع ضمف اختصامؤسسة  ةفي أي /اتالعامميفجميع 
بحكـ طبيعة  /ةلمموظؼ المساندة أوة ضمف المياـ الرئيس تكانالمواتي تعرضف لمعنؼ ، سواء 

 .االستقباؿ في أقساـ /اتالعمؿ كالعامميف

 1المرأةالمؤسسات التي تعنى بتمكيف جميع لة عف ىذا القطاع ؤو الفاعمة والمستشمؿ الجيات 
 

 :جدوؿ خطوات التنفيذ 

النموذج  ؤوؿالمس الخطوة 1ـ
 مالحظات المستخدـ

0 
حضور أو اتصاؿ حالة 
تعرضت لمعنؼ طالبة 

 الحماية.

موظؼ 
 (/ة)المرشداالستقباؿ

  

7 

 االستقباؿتعبئة نموذج 
 ةوتحويؿ الحالة لمموظف

في المؤسسة  /ةالمختص
 الحالة( ة)مدير 

 االستقباؿ /ةموظؼ
 (/ة)المرشد

نموذج 
االستقباؿ 

 (ٕرقـ)
 

 

التقصي وفحص الخطورة  1
 الحالة ةمدير  والتبصير

نموذج  -
التقصي 

 (ٜرقـ)
نموذج -

تحديد 
مستوى 
الخطورة 

 (ٙرقـ )

 

 نموذج  الحالة ةمدير التنمية مرشدة ببلغ إ 3.1
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 61الصفحة 
 

لمشرطة ومتابعتيا، والتحويؿ 
 في حاؿ تعرض الحالة:

لمقتؿ أو محاولة  -
القتؿ )تسميـ أو 
حرؽ( أو التيديد 
بالقتؿ أو الضرب 
 والمبرح والكسور.

أو  االنتحارولة محا -
اليروب مف المنزؿ 
 أو حبس الحريات.

 .االغتصاب -

التحويؿ 
 (ٛرقـ )

3.2 

التنمية مرشدة ببلغ إ
والتحويؿ لمصحة ومتابعتيا، 
 في حاؿ تعرض الحالة لػػ:

)الكسر،  اإلصابات -
نزؼ، قطع جرح، 
التسمـ أو تسميـ أي 
ضرر جسمي ظاىر 
يحتاج إلى تطبيب 

 .وعبلج(
 االضطرابات -

 النفسية.

 الحالة ةمدير 

نموذج 
التحويؿ 

 (ٛرقـ )

 

1 

عقد مؤتمر حالة بحضور 
عف  /ةمف: )ممثؿ كؿٍ 

مرشدة حماية الشرطة، 
عف القطاع  /ة، ممثؿسرةألا

 ةالصحي(، باإلضافة لمدير 
 الحالة.

 الحالة ةمدير 

نموذج 
خطة 
التدخؿ 

 (ٚرقـ)
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 62الصفحة 
 

عداد تقرير حالة ا  تقييـ و  2
 مؤتمر الحالةفريؽ  متكامؿ.

  

210 

في حاؿ استمرار الخطر 
عمى الحالة، يتـ تحويميا 

بحماية  لمركز حماية
 الشرطة.

 الحالة ةمدير 

نموذج 
التحويؿ 

 (ٛرقـ )

 

217 

في حاؿ زواؿ الخطر، 
حالة بالعودة ناجية ورغبة ال

لمبيت، يتـ إعداد خطة 
 األماف الشخصي لمناجية.

 الحالة ةمدير 

نموذج 
خطة 
األماف 

 (ٔٔ) رقـ

 

3 

متابعة الحالة والتواصؿ 
معيا لفترة يتـ تحديدىا 

ضمف تقرير الحالة، حتى 
 التأكد مف ضماف سبلمتيا.

 الحالة ةمدير 

  

 

  اإلجراءتفاصيؿ: 
 

 استقباؿ الحالة  -0

تعمؿ في مجاؿ تقديـ الخدمة  -مؤسسة مف مؤسسات المجتمع المدني في كؿ يتوفر أفيجب 
استقباؿ الحالة  ةتولى المرشدت أفحالة" عمى ال ةو مدير  /ة"مرشد  -الناجياتوالفتيات  لمنساء

قوـ تكي الحالة  ةمدير  إلىومف ثـ إحالة الحالة ، والتسجيؿ ( االستقباؿ)نموذج  وتعبئة النماذج 
 بتقييـ الحالة ثـ تحديد نوع الخدمة المطموبة ومتابعة الحالة حتى النياية. 

 االستيضاحية األسئمةيطرح  أف، و ناجيةجيدًا لم ييصغ أفلمحالة يجب  /ةعند استقباؿ المرشد
بغرض  الناجيةالمسبقة، وكذلؾ دوف الضغط عمى  األحكاـذات الصمة التي تخمو مف إصدار 



 

ملقدمي/ ات  دليل إجراءات العمل املوحد وإدارة الحالة 
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 63الصفحة 
 

مراعاة  /ةمرشدمكما ينبغي ل أكثر مما ىي مستعدة لئلدالء بو. الحصوؿ عمى مزيد مف المعمومات
 ث(.)القسـ الثالالتي تـ تفصيميا في  اإلرشادات

،  وفي ىذه الحالة مقدـ الخدمة بشكؿ مباشر كافم إلىمف الوصوؿ  الناجية المرأةقد ال تتمكف  
(، لكترونيةاال) االجتماعيمواقع التواصؿ  التواصؿ عف طريؽ أو، الياتفي االتصاؿ إلى تمجأقد 

 القسـ) فا نآيتبع الخطوات التي تـ الحديث عنيا  أف /ةينبغي عمى المرشد الحاالتففي ىذه 
 .( خامسال

 : ناجيةالنفسية لم االستجابة -7
 أفتيا بمطؼ، و أنطم /ةلذاتيا، يتعيف عمى المرشد تبدي لوماً  الناجية أفعند مبلحظة 

. كما ينبغي عمى اى عمييالعنؼ ىو دائمًا خطأ المعتدي وليس خطأ المعتدَ  أفؤكد ليا /تي
يارات التي ينبغي اختيارىا، ولكف الخ أوما ينبغي عممو  الناجيةعمى  اإلمبلءعدـ  /ةالمرشد

 العمؿ عمى تمكينيا مف اتخاذ القرار المناسب والمستنير.
 البياناتفي وضع نفسي صعب ال تستطيع معو الكشؼ عف المعمومات و  الناجيةقد تكوف 

المشورة  الناجيةيعرض عمى  أف /ةعندئٍذ ينبغي عمى المرشد في تقييـ الحالة، تساىـالتي 
 إلىت الصحة النفسية المتوفرة، وبعد الحصوؿ عمى موافقتيا يتـ إحالتيا حوؿ تقديـ خدما

 خدمات صحة نفسية متخصص.  /ةمقدـ
 سرية المعمومات: -1

 بياناتوالوثائؽ التي تحوي  األوراؽجميع  يقوـ بحماية أف( /ةالحالة )المرشد /ةيجب عمى مستقبؿ
وفؽ يرىا )سبلمة المحتوى( تغي أوا إلييعدـ الوصوؿ  ضمافومعمومات خاصة عف الحالة ل

 المبادئ التوجييية لتبادؿ المعمومات.
 -:تحميميا، وتقييميا ،البياناتالقياـ بجمع  -1

 أفرادو  الناجيةعند  الحاليةوالخطورة  األمافبفحص عوامؿ  مديرة الحالة أوالحالة  /ةيقـو مرشد
عدتيا التخاذ الخيارات ومسا (استمارة تقييـ مستوى الخطورة وجمع المعمومات)مف خبلؿ  أسرتيا
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 64الصفحة 
 

يف بعيف خذآ ةقانونيال، النفسية، الصحية و االجتماعيةمف خبلؿ مراعاة احتياجاتيا  األنسب
 ة معًا./والمرشد الناجيةحماية  ضمافل لمناجية مؤشرات العنؼ االعتبار

 -:تقديـ الخدمة -2

  لحالة بتحميؿ ا ةمدير  تقوـ الحالة، ةمدير  إلىورفعيا  /ةمف قبؿ المرشد البيانات أخذبعد
خدمة صحية، فعندئٍذ يجب تحويميا  إلىحاجة ب ياأنالحالة  ةوتقييميا. إذا تبيف لمدير  البيانات

أقرب مستشفى طبي لتمقي العبلج، والحصوؿ عمى تقارير طبية الستخداميا في حالة  إلى
 التسمـ –قطع جرح –نزؼ –)الكسر اإلصاباتأكثر إلزامية في حالة  األمرالشكوى. ويكوف 

ال ينبغي ترؾ  األحواؿتطبيب وعبلج(. وفي كؿ  إلىأي ضرر جسمي ظاىر يحتاج  أو
 الحالة وحدىا.

  تدخؿ الشرطة فعندئٍذ يجب تبميغ الشرطة في  إلىيحتاج  األمر أفالحالة  ةإذا تبيف لمدير
 لشرطة. با االتصاؿ، وفي ىذه الحالة يحبذ الناجيةالمستشفى بعد موافقة 

  عاطفية خصوصًا في  ومساندةإرشاد نفسي  إلىتحتاج  الناجية أفالحالة  ةجد مدير تقد
لمتعامؿ مع الحالة، وحينيا يجب العمؿ عمى تقديـ ىذه الخدمة سواء داخؿ  ىاألولالمراحؿ 
 خارجيا في مؤسسة شريكة مختصة.  أو ناجيةالتي استقبمت ال االجتماعيةالمؤسسة 

  النيابة العامة خصوصًا  إلىتحويؿ الممؼ  ىإلتحتاج  تكانيجب تقييـ الحالة ومعرفة ما إذا
 أو، الحجز والحبس في البيت االنتحار محاوالت، القتؿ محاوالت، االغتصاب  حاالتفي 
 النيابة العامة.  إلىتستدعي التحويؿ  أخرىأي حالة  أو، آخر كافمأي 

  مب ذلؾ، كما يتط األمر أف االحالة بعقد مؤتمر الحالة إذا تبيف لي ةقوـ مدير ت أفمف الميـ
 .األمربمؤتمر الحالة إذا تطمب  الناجيةينبغي إشراؾ 
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 65الصفحة 
 

 :النماذج المستخدمة 

 مدة الحفظ الحفظ كافم رقـ النموذج موضوع/ اسـ النموذج ـ1
"ٕنموذج رقـ " نموذج استقباؿ وتسجيؿ الحالة 0  االستقباؿ 

 سنوات2

"٘نموذج رقـ " المستنيرةنموذج الموافقة  7  االستقباؿ 
"ٙنموذج رقـ " نموذج التقييـ وفحص الخطورة 1 مكاتب  

 /اتيموظف
الرعاية 

 االجتماعية
 يراتمد

 ةالحال
 المتوقعيف

"ٚنموذج رقـ "  التدخؿ نموذج خطة 1  

"ٛنموذج رقـ " األخرىنموذج التحويؿ لمقطاعات  2  

ألماف الشخصي نموذج خطة ا 3
 لمناجية

"ٔٔنموذج رقـ "  

"ٕٔنموذج رقـ " حالةنموذج إغبلؽ ال 4  
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 66الصفحة 
 

 بطاقة إجراء تقديـ خدمات االستجابة لحاالت العنؼ ضد النساء لمعامميف/ات في القطاع االجتماعي

 فريؽ مؤتمر الحالة ة الحالةمدير  موظؼ/ة االستقباؿ 

   

 

: صابات الحالة لــ: اال حال تعرضفً  

الكسر، نزف، قطع جرح، التسمم أو 

تسمٌم أي ضرر جسمً ظاهر ٌحتاج 

 إلى تطبٌب وعالج.

 االضطرابات النفسٌة

فً حال تعرض الحالة: للقتل أو محاولة القتل 

أو التهدٌد بالقتل أو الضرب تسمٌم أو حرق 

المبرح ، محاولة االنتحار أو الهروب من المنزل 

 أو حبس الحرٌات.
حضور أو اتصال حالة 

 تعرضت للعنف طالبة الحماٌة

تعبئة نموذج االستقبال وتحوٌل 

وظف/ة المختص/ة فً الحالة للم

 ة الحالة(المؤسسة )مدٌر

فحص الخطورة التقصً و

 والتبصٌر

إبالغ مرشدة التنمٌة 

وتحوٌلها االجتماعٌة 

 حسب االحتٌاج

التحوٌل للشرطة 

 مع المتابعة
التحوٌل للصحة 

 مع المتابعة

عقد مؤتمر حالة بحضور كالً من: 

ة عن الشرطة، مرشدة التنمٌة ممثل/

ممثل/ة عن القطاع  االجتماعٌة 

 الصحً

 فً حالة استمرار الخطر على

 لحالة، ٌتم تحوٌلها لمركز حماٌةا

 بحماٌة الشرطة

متابعة الحالة والتواصل 

معها لفترة ٌتم تحدٌدها 

ضمن تقرٌر الحالة، حتى 

 التأكد من ضمان سالمتها

قسم الخطر 

 المتوقع

تقٌٌم وإعداد تقرٌر 

 حالة متكامل

فً حال زوال الخطر، ورغبة الحالة 

ٌة دة للبٌت ، ٌتم إعداد خطة الحماوبالع

 والنجاة الشخصٌة
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 67الصفحة 
 

 :مخطط التدفؽ لإلجراء 
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موجية  والفتيات العنؼ ضد النساء لحاالت االستجابةات "تقديـ خدمات إجراءثانيًا: 
 :في القطاع الصحي /اتلمعامميف
  اإلجراءاسـ: 

في القطاع  /اتمف قبؿ العامميف والفتيات العنؼ ضد النساء لحاالت االستجابةتقديـ خدمات 
 الصحي.

  اإلجراءرمز: 

RVAW-H01 

  اإلجراءاليدؼ مف: 

والفتيات منة لمنساء آ في بيئة ماعيةاالجتتوفير الرعاية الصحية والحماية إلى  اإلجراءييدؼ 
بالتقارير الطبية الستخداميا في حاؿ الشكوى،  ىف، مف خبلؿ التطبيب وتزويدالناجيات
 البلزمة. المساندةوالدعـ و  اإلرشادلتقديـ  باإلضافة

 اإلجراءطاؽ ن: 

مؤسسة صحية مف  ةالواردة ألي -طالبة الحماية  - الحاالتعمى جميع  اإلجراءيطبؽ ىذا 
 المواتي تعرضف ألي شكؿ مف أشكاؿ العنؼ.والفتيات النساء 

  اإلجراءوقت تنفيذ: 

 .حسب تقييـ الحالة
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 :خطوات التنفيذ 

النموذج  ؤوؿالمس الخطوة ـ1
 مالحظات المستخدـ

0 

حضور أو اتصاؿ حالة تعرضت 
لمعنؼ طالبة الحماية، وتحويميا 

 /ةأو الممرض /ةلمطبيب
 .المناوب/ة

 /ةموظؼ
  اؿاالستقب

 

7 

أخذ المعمومات البلزمة عف سبب 
القدـو لمعيادة أو المركز وتعبئة 

 .االستقباؿنموذج 
 

  /ةالممرض
 /ةالمختص

 نموذج
 االستقباؿ

 (ٕرقـ )
نموذج 
التصريح 
بالموافقة 

 (ٖرقـ )

 

1 

بإجراء الفحص  /ةقياـ الطبيب
السريري، وتقديـ الخدمات 
الصحية البلزمة، وتحويميا 

 الحالة( ة)مدير  /ةلممختص

 /ةالطبيب

نموذج 
مخطط 

الجسد رقـ 
(ٗ) 

 

التقصي وفحص الخطورة  1
 والتبصير

 الحالة ةمدير 

نموذج 
التقصي 

 (ٔ)رقـ 
نموذج 
تحديد 
الخطورة 

 (ٙرقـ )

 

في حاؿ عدـ وجود عنؼ يتـ  110
تقديـ الخدمة الصحية فقط 

 /ةمدير
 الحالة

نموذج 
اإلغبلؽ 
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  الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف 

 

 

 70الصفحة 
 

 (ٕٔرقـ ) .اإلجراءغبلؽ ا  و 

117 
 ةمدير قـو تالة وجود عنؼ في ح

بتحويؿ الحالة إلى  الحالة
 . /ةالمختص / ةالطبيب

  مدير الحالة
 

11710 

التنمية االجتماعية  ببلغ مرشدةإ
والتحويؿ لمشرطة ومتابعتيا، في 

 حاؿ تعرض الحالة:
الخطر الشديد،  حاالت -

دوف الحاجة لمحصوؿ 
 عمى موافقة الحالة.

 .االنتحارمحاولة  -
 ؿ.التيديد بالقت -
 .االغتصاب -
 حبس الحريات. -

 والكسور المبرح الضرب -
 الرمي أو الدفع محاولة أو
 في وترغب األسطح مف

 .لمنيابة شكوى تقديـ

-  

 الحالة ةمدير 

نموذج 
الموافقة 
المستنيرة 

(٘) 
نموذج 
التحويؿ 

 (ٛرقـ )

 

11717 

التنمية التحويؿ لمرشدة 
ومتابعتيا، في حاؿ  االجتماعية

 وجود:
لحياة ر شديد عمى اخط -

 الناجية. لتأميف حياة
 خبلفات عائمية أسرية. -

 ضغط اجتماعي. -
 عبلقات أسرية صعبة. -

 الحالة ةمدير 

نموذج 
الموافقة 
المستنيرة 

(٘) 
نموذج 

حويؿ الت
 (ٛرقـ )
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 .األسرةعنؼ داخؿ  -
 فقر مرافؽ لمعنؼ. -

 بحاجة لتمكيف اقتصادي. -
 بحاجة لتأىيؿ ميني. -
عدـ القدرة عمى اتخاذ  -

 قرار.
 عدـ القدرة عمى قوؿ ال. -

2 

عقد مؤتمر حالة بحضور كبًل 
عف الشرطة،  /ةمف: )ممثؿ

(، التنمية االجتماعيةمرشدة 
 الحالة. /ةباإلضافة لمدير

 الحالة ةمدير 

نموذج 
خطة 

التدخؿ رقـ 
(ٚ) 

 

فريؽ مؤتمر  حالة متكامؿ. عداد تقريرا  تقييـ و  3
 الحالة

  

310 
في حاؿ استمرار الخطر عمى 

لمراكز ويميا الحالة، يتـ تح
 الشرطة. مرافقةبالحماية 

 الحالة ةمدير 
نموذج 
التحويؿ 

 (ٛ) رقـ

 

317 

في حاؿ زواؿ الخطر، ورغبة 
الحالة بالعودة لمبيت، يتـ إعداد 

 األماف الشخصي لمناجيةخطة 
 

 الحالة ةمدير 

نموذج 
خطة 
رقـ األماف 

(ٔٔ) 

 

4 

متابعة الحالة والتواصؿ معيا لفترة 
قرير الحالة، يتـ تحديدىا ضمف ت

التأكد مف ضماف  يتـ حتى
 سبلمتيا.

 الحالة ةمدير 

نموذج 
متابعة 

الحالة رقـ 
(ٔٓ) 

 

 :الضوابط والشروط 

العنؼ  الناجيات مف لمنساء والفتياتضوابط وشروط تقديـ الخدمات الصحية المقدمة 
 -:الجنسي
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 .في تقديـ الخدمة الناجيةالعمؿ مع  أولويةتعطى  -
 .اإلساءة أو باالمتيافشعارىا إوتقدير وعدـ  اـباحتر  ناجيةالمعاممة  -
 الحاجة. دة وخدمات الرعاية الطبية الطارئة عناألولي اإلسعافاتيتـ تقديـ  -
خاص آمف ومريح وتتوفر فيو الخصوصية والسرية، ومجيزة  كافمفي  ناجيةالتوضع  -

 البلزمة لمفحص العاـ وفحوصات الطب الشرعي. باألدوات
بالتعامؿ مع الحالة إذا وجد في  واألخصائي /ة النفسي/ة /ةتماعياالج/ة األخصائييقوـ  -

 مف المؤسسات التي تتعامؿ معيا المؤسسة الصحية. أوالمؤسسة الصحية 
النيابة العامة والتي تصدر  بإببلغوالتي تقوـ  الشرطةببلغ ا  فحص الخطورة و  إجراءيتـ  -

 .الشرعيع الطب م التعاوفبوالكشؼ الجسدي والجنسي  الفحوصات إجراءقرار ب
الناجية وتجنيب  نفسو كافمال دمات الصحية بشكؿ متكامؿ وفيـ الختقدَّ  أفيجب مراعاة  -

 .يأذى نفسمف تكرار الفحص والمقابمة والتقييـ لما لو 
والفتيات  لمنساء والراحة والكرامة الخصوصية تضمف أماكف البلزمة في الفحوصات إجراء -

 .الناجيات
 متعمؽ بالفحص الجسدي والجنسي حوؿ الحالة.صدار التقرير الطبي الإ -
 .رئة لتفادي أي حمؿ غير مرغوب فيوالبلزمة والطا األدويةعطاء إ -
 نزيؼ...وغيرىا أوالعبلج الطبي لئلصابات مف كسور وجروح وكدمات  -
 .عدمو أوالكشؼ عف وجود حمؿ  -
 .الجنسية األمراضالفحص والتشخيص لئلصابة بعدوى  -
 .االغتصابثبات جريمة ذات الصمة بإ األدلةجمع  -
 .النفسي التأىيؿوخدمات  واإلرشادتقديـ الدعـ   -
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 :النماذج المستخدمة 

مدة  الحفظ كافم رقـ النموذج موضوع/ اسـ النموذج ـ1
 الحفظ

(ٕنموذج رقـ ) نموذج استقباؿ حالة 0 غرؼ  ،االستقباؿ 
 اتالممرضيف/ ات/األطباء

الرعاية  /اتمقدمي جميع
 الصحية1

 

ج التقصي وتقييـ اإلساءة نموذ 7
 أو العنؼ 

(ٔنموذج رقـ )  

خمس 
 سنوات

نموذج تصريح بالموافقة )تمقي  1
 خدمة صحية(

(ٖنموذج رقـ )  

(ٗنموذج رقـ ) نموذج مخطط الجسـ 1  
(٘نموذج رقـ ) نموذج الموافقة المستنيرة 2 الرعاية  /اتمكاتب موظفو 

في   واالجتماعيةالنفسية 
ة المؤسسات الصحي

الحاالت  /ات)مدراء
 المتوقعيف(

تحديد مستوى الخطورة نموذج  3
 والتيديد واحتياجات الحماية

(ٙنموذج رقـ )  

(ٚنموذج رقـ ) نموذج خطة التدخؿ  4  

نموذج التحويؿ لمقطاعات  5
 األخرى

(ٛنموذج رقـ )  

(ٓٔنموذج رقـ ) نموذج المتابعة 6  

األماف الشخصي نموذج خطة  01
 اجيةلمن

(ٔٔنموذج رقـ )  

(ٕٔنموذج رقـ ) اإلغبلؽنموذج  00  
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 جراءمخطط التدفؽ لإل 

 بطاقة إجراء: تقديـ خدمات االستجابة لحاالت العنؼ ضد النساء موجية لمعامميف/ات في القطاع الصحي

 الحالة ة/مدير الطبيب أو الممرض المختص موظؼ االستقباؿ 
فريؽ مؤتمر 

 الحالة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور أو اتصال 

الة تعرضت للعنف ح

لبة الحماٌة، اط

ٌلها للطبٌب/ة وتحو

أو الممرض/ة 

 ب/ةالمناو

أخذ المعلومات الالزمة عن 

سبب القدوم للعٌادة أو المركز 

 وتعبئة نموذج االستقبال.

إجراء الفحص السرٌري، وتقدٌم 

الخدمات الصحٌة الالزمة 

وتحوٌلها للمختص/ة ومدٌر/ة 

 الحالة

التقصً وفحص الخطورة 

 التبصٌرو

فً حال عدم وجود عنف ٌتم تقدٌم 

 ة فقط وإغالق اإلجراءالخدمة الصحٌ
إبالغ مرشدة 

التنمٌة 

 االجتماعٌة

والتحوٌل 

للشرطة 

 ومتابعتها

التنمٌة إبالغ مرشدة 

والتحوٌل االجتماعٌة 

 للشرطة ومتابعتها

عقد مؤتمر حالة بحضور كالً من ممثل/ة عن 

 الحالةة لمدٌر التنمٌة االجتماعٌة الشرطة، مرشدة 

تقٌٌم وإعداد تقرٌر 

 حالة متكامل

متابعة الحالة والتواصل معها لفترة 

ٌتم تحدٌدها ضمن تقرٌر الحالة حتى 

 التأكد من ضمان سالمتها

فً حال استمرار الخطر 

ة ٌتم تحوٌلها على الحال

 بحماٌة الشرطةمركز حماٌة ل

فً حال زوال الخطر ورغبة 

الحالة بالعودة للبٌت ٌتم إعداد 

 ٌةصة الشخاخطة الحماٌة والنج

خطر التقٌٌم 

 المتوقع

 -فً حال تعرض الحالة:
حاالت الخطر الشدٌد، دون 

الحاجة للحصول على موافقة 
 الحالة.

 محاولة االنتحار
أو  الضرب المبرح والكسور

محاولة الدفع أو الرمً من 
األسطح وترغب فً تقدٌم 

، االغتصاب،  شكوى للنٌابة 
 حبس الحرٌات.

 فً حال وجود:
خطر شدٌد على الحٌاة 

 لتأمٌن حٌاة المرأة الناجٌة.
 خالفات عائلٌة أسرٌة.

 ضغط اجتماعً
 عنف داخل األسرة

 عالقات أسرٌة صعبة.
 بحاجة للتمكٌن االقتصادي

 بحاجة لتأهٌل مهنً
 عدم القدرة على اتخاذ قرار

 عدم القدرة على قول ال 
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في  /اتموجية لمعامميف العنؼ ضد النساء" لحاالت االستجابةتقديـ خدمات  إجراءثالثًا: 
 -القطاع القانوني:

  اإلجراءاسـ: 

 القطاع القانوني مف في /اتلمعامميفوالفتيات العنؼ ضد النساء  لحاالت االستجابةتقديـ خدمات 
 .ةيقانونالالمؤسسات الحقوقية و 

  اإلجراءرمز: 
 RVAW-L01 

  اإلجراءجية: 

قانونية  أوالمؤسسات التي تقدـ خدمة حقوقية جميع في  /اتالعامميف إلىموجو  اإلجراءىذا   
 .لمنساء والفتيات الناجيات مف العنؼ

  اإلجراءاليدؼ مف: 

وفير مف خبلؿ ت الناجياتفي بيئة آمنة لمنساء  ةقانونيالتوفير الحماية إلى  اإلجراءييدؼ 
 والتمثيمي. االستشاري وفي إطاري ةالبلزم ةقانونيالالمساعدة 

 اإلجراءطاؽ ن: 

 حقوقية/قانونية  مؤسسة ةالواردة ألي -طالبة الحماية  - الحاالتعمى جميع  اإلجراءؽ ىذا يطبّ 
 ي تعرضف ألي شكؿ مف أشكاؿ العنؼ.الموات والفتيات مف النساء

 التنفيذ: ؤوليةمس 

 يقع ضمف اختصاصيا استقباؿ النساء ةقانوني أو ةحقوقي أي مؤسسة في /اتالعامميف جميع
 المساندة أوة ضمف المياـ الرئيس تكان، سواء األسريالمواتي تعرضف لمعنؼ  والفتيات
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خدمات  /اتمقدمي أوفي أقساـ استقباؿ الجميور،  /اتبحكـ طبيعة العمؿ كالعامميف /ةلمموظؼ
 ، .. الخةقانونيال مساعدةال

 طوات التنفيذ:جدوؿ خ 

النموذج  ؿسؤوالم الخطوة ـ1
 مالحظات المستخدـ

0 
حضور أو اتصاؿ حالة 
تعرضت لمعنؼ طالبة 

 الحماية.

 /ةموظؼ
  (/ة)المرشداالستقباؿ

 

7 

 االستقباؿتعبئة نموذج 
 /ةوتحويؿ الحالة لمموظؼ

في المؤسسة  /ةالمختص
 الحالة( ة)مدير 

 االستقباؿ /ةموظؼ
 (/ة)المرشد

نموذج 
تقباؿ االس
 (ٕ) رقـ

 

التقصي وفحص الخطورة  1
 والتبصير

 الحالة ةمدير 

نموذج 
التقصي 

 (ٜ)رقـ 
نموذج 
تحديد 
مستوى 
الخطورة 

 (ٙرقـ )
نموذج 
الموافقة 
المستنيرة 

 (٘رقـ )

 

مرشدة التنمية ببلغ إ 3.1
والتحويؿ  االجتماعية

 الحالة ةمدير 
نموذج 
 التحويؿ
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لمشرطة ومتابعتيا، في حاؿ 
 تعرض الحالة:

لمقتؿ أو محاولة  -
سميـ أو القتؿ )ت

حرؽ( أو التيديد 
بالقتؿ أو الضرب 
 المبرح والكسور.

أو  االنتحارمحاولة  -
اليروب مف المنزؿ 
 أو حبس الحريات.

 .االغتصاب -

 (ٛ)رقـ

3.2 

التنمية ببلغ مرشدة إ
والتحويؿ  االجتماعية

لمصحة ومتابعتيا، في حاؿ 
 تعرض الحالة لػػ:

)الكسر،  اإلصابات -
نزؼ، قطع جرح، 

ـ أي يالتسمـ أو تسم
ضرر جسمي ظاىر 
يحتاج إلى تطبيب 

 وعبلج(.
 

 الحالة ةمدير 
نموذج 
 التحويؿ

 (ٛ)رقـ

 

111 

 إشكاليةفي حاؿ وجود 
 قانونية مع الحالة:

 ف/اتتكميؼ أحد المحامي
في المؤسسة  المزاوليف/ات

بتقديـ المساعدة القانونية 
 البلزمة لمحالة.

   الحالة ةمدير 



 

ملقدمي/ ات  دليل إجراءات العمل املوحد وإدارة الحالة 

  الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف 

 

 

 78الصفحة 
 

11110 

القانونية  االستشارةتقديـ 
البلزمة وتوعية الحالة 
بحيثيات القضية وآليات 

 التصرؼ السميـ.

   المؤسسة /ةمحامي

11117 

الترافع أماـ القضاء 
، االحتياجومتابعتو وفؽ 

عداد تقرير متكامؿ ا  و 
 وتوثيقو.

   المؤسسة /ةمحامي

1 

عقد مؤتمر حالة بحضور 
عف  /ةمف: )ممثؿ كؿٍ 

التنمية مرشدة الشرطة، 
عف  /ة، ممثؿاالجتماعية

القطاع الصحي(، 
 الحالة. ةباإلضافة لمدير 

 الحالة ةمدير 

نموذج 
خطة 
التدخؿ 

 (ٚرقـ )

 

عداد تقرير حالة ا  تقييـ و  2
 متكامؿ.

  فريؽ مؤتمر الحالة
 

210 

في حاؿ استمرار الخطر 
ميا عمى الحالة، يتـ تحوي

بحماية  مركز حمايةل
 الشرطة.

 لةالحا ةمدير 
نموذج 
 التحويؿ

 (ٛ)رقـ

 

217 

في حاؿ زواؿ الخطر، 
ورغبة الحالة بالعودة لمبيت، 

األماف يتـ إعداد خطة 
 .الشخصي لمناجية

 الحالة ةمدير 

 نموذج
خطة 
رقـ  األماف
(ٔٔ) 

 

3 

متابعة الحالة والتواصؿ 
معيا لفترة يتـ تحديدىا 

ضمف تقرير الحالة، حتى 
 التأكد مف ضماف سبلمتيا.

 الحالة ةمدير 
نموذج 
المتابعة 

 (ٓٔرقـ )
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 النماذج المستخدمة:

 مدة الحفظ الحفظ كافم رقـ النموذج موضوع/ اسـ النموذج ـ1
(ٕنموذج رقـ ) نموذج استقباؿ حالة 0  االستقباؿ 

 خمس سنوات

تحديد مستوى الخطورة والتيديد نموذج  7
 واحتياجات الحماية

(ٙنموذج رقـ ) مكاتب  
 /اتموظفو
 الرعاية

 االجتماعية
 /ات)مدراء

الحاالت 
 /اتالمتوقعيف

(٘نموذج رقـ )  الموافقة المستنيرةنموذج  1  
(ٛنموذج رقـ ) األخرىنموذج التحويؿ لمقطاعات  1  
(ٚنموذج رقـ ) خطة التدخؿ نموذج  2  
(ٜنموذج رقـ ) نموذج التقصي 3  
(ٔٔنموذج رقـ ) األماف الشخصي لمناجيةنموذج خطة  4  

نموذج المتابعة، تقديـ المساعدة  5
 القانونية

(ٓٔنموذج رقـ )   
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 -مخطط التدفؽ لإلجراء:

 والقطاع القانوني: بطاقة إجراء تقديـ الخدمات االستجابة لحاالت العنؼ ضد النساء موجية لمعامميف/ات في القطاع االجتماعي
 فريؽ مؤتمر الحالة محامي/ة الحالة مدير/ة الحالة موظؼ/ة االستقباؿ 
 حاؿ تعرض الحالة: في  

القتؿ أو محاولة القتؿ تسميـ أو حرؽ أو التيديد بالقتؿ أو الضرب  -
 المبرح والكسور

 محاولة االنتحار أو اليرب مف المنزؿ أو حبس الحريات. -
اإلصابات، الكسر، نزؼ، التسمـ، أو تسميـ أي ضرر جسمي  -

 ظاىر   يحتاج إلى تطبيب 
 

 

 

 

 

 

  في حاؿ وجود إشكالية قانونية 
 

 
حضور أو اتصال حالة 

تعرضت للعنف طالبة 

 لحماٌةا

تعبئة نموذج االستقبال 

وتحوٌل الحالة للموظف/ة 

المختص/ة فً المؤسسة 

 (مدٌر/ة الحالة)

إبالغ مرشدة 

التنمٌة 

 االجتماعٌة

والتحوٌل 

للشرطة 

 ومتابعتها

التقصً وفحص 

الخطورة 

والتبصٌر، وإبالغ 

مرشدة حماٌة 

وزارة األسرة ب

التنمٌة االجتماعٌة

تكلٌف أحد 

المحامٌٌن/ات 

فً  المزاولٌن

المؤسسة بتقدٌم 

المساعدة القانونٌة 

 الالزمة للحالة

إبالغ مرشدة لتنمٌة االجتماعٌة 

 التحوٌل لوزارة الصحة ومتابعتها

 التنمٌة االجتماعٌةعقد مؤتمر حالة بحضور كالً من: مرشدة 

 ممثل/ة عن القطاع الصحً

بعة الحالة متا

والتواصل معها 

لفترة ٌتم تحدٌدها 

ضمن تقرٌر الحالة 

حتى ٌتم التأكد من 

 ضمان سالمتها

فً حال استمرار الخطر 

على الحالة ٌتم تحوٌلها 

لبٌت األمان بحماٌة 

 الشرطة
تقٌٌم 

الخطر 

 المتوقع
فً حال زوال الخطر، 

ورغبة الحالة بالعودة 

للبٌت، ٌتم إعداد خطة 

لنجاة الحماٌة  وا

 الشخصٌة

تقدٌم االستشارة 

القانونٌة  الالزمة 

وتوعٌة الحالة 

بحٌثٌات القضٌة 

وآلٌات التصرف 

 السلٌم

الترافع أمام 

القضاء ومتابعته 

وفق االحتٌاج 

وإعداد تقرٌر 

 متكامل وتوثٌقها
 

تقٌٌم إعداد 

تقرٌر حالة 

 متكامل
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موجية  "والفتيات العنؼ ضد النساء لحاالت االستجابة"تقديـ خدمات  إجراء رابعًا: 

 -:في القطاع الشرطي /اتلمعامميف

  اإلجراءاسـ: 

في القطاع  /اتلمعامميف الموجو والفتياتالعنؼ ضد النساء  لحاالت االستجابةتقديـ خدمات 
 الشرطي.

  اإلجراءرمز: 

RVAW-P01 

  اإلجراءاليدؼ مف: 

، الناجياتمف خبلؿ: )استقباؿ ودعـ  الناجيات والفتيات لمنساءلتوفير الحماية  اإلجراءييدؼ 
 األدلة، اعتقاؿ المعتدي، جمع  النيابة، تبميغ الشكاويوتوفير الحماية ليف عند التنقؿ، تمقي 

القطاعات  بيف التعاوفامة، لمنيابة الع ناجياتريمة، تحويؿ ممؼ المعتدي والمف مسرح الج
 العنؼ(. مناجية مفالخدمة ل /اتفير الحماية لمقدميفي تو 

 اإلجراءطاؽ ن: 

 مف النساء ةألجيزة الشرطالواردة  -طالبة الحماية  - الحاالتعمى جميع  اإلجراءيطبؽ ىذا 
 العنؼ. الناجيات مف والفتيات

 لية التنفيذ:ؤو مس 

والفتيات استقباؿ النساء  ـصاصييقع ضمف اخت الذيف ةالشرط أجيزة في  /اتالعامميفجميع 
بحكـ طبيعة  /ةلمموظؼ المساندة أوة رئيسضمف المياـ ال تكان، سواء لعنؼالناجيات مف ا

 العمؿ:
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 :خطوات التنفيذ 

النموذج  ؿؤوالمس الخطوة ـ1
 مالحظات المستخدـ

حضور أو اتصاؿ حالة تعرضت لمعنؼ طالبة  0
 الحماية.

/ة موظؼ 
 اؿاالستقب

نموذج 
االستقباؿ 

 (ٕرقـ )
 

نموذج 
التحويؿ 

 (ٛرقـ )

 

في  /ةالمختص /ةتحويؿ الحالة لمموظؼ 7
 الحالة( ةالمؤسسة )مدير 

 /ةموظؼ
 االستقباؿ

 

1 

بشكؿ منفرد والتأكد مف  الناجيةمقابمة  -
 عدـ وجود أطفاؿ.

أخذ المعمومات والبيانات عف سبب  -
 ودرجة خطورة الحالة وتوثيقيا. االعتداء

حويؿ ومرافقة الناجية إلجراء الفحص ت -
السريري واإلجراءات الطبية والقانونية 

 البلزمة حسب الحالة.

 ةمدير 
 الحالة

 

 ةمدير  التقصي وفحص الخطورة والتبصير
 الحالة

نموذج 
التقصي 

 (ٜ)رقـ 
نموذج 
تحديد 
مستوى 
الخطورة 

 (ٙرقـ)

 

3.1 

، في التنمية االجتماعية مرشدةالتحويؿ إلى 
 حاؿ:
الخطر الشديد عمى الحالة )التحويؿ  -

 (.لمراكز الحماية
)ال ترغب الزوجة  األسريةالخبلفات  -

 ةمدير 
 الحالة

 نموذج
 التحويؿ
 (ٛرقـ )
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 بتقديـ شكوى ضد الزوج(.
 عدـ القدرة عمى اتخاذ قرار. -
عدـ القدرة عمى مواجية العنؼ الواقع  -

 عمييا.
 دراؾ الحالة لوضعيا.ا  عدـ وعي و  -
 .واألسري االجتماعي اإلرشاد -
النفسي  واإلرشادالتمكيف الذاتي  -

 الفردي.

3.2 

التحويؿ لمنيابة ومتابعتيا، لحماية الحالة 
 وحقوقيا في الحاالت التالية:

 .االغتصاب -
 محاولة القتؿ. -
 .االنتحارمحاولة  -
تقديـ شكوى )بسبب العنؼ الجسدي أو  -

 أو .. (. االعتداءات
 اليروب مف المنزؿ. -
 حبس الحريات. -

 ةمدير 
 الحالة

 نموذج
 التحويؿ
 (ٛرقـ )

 

3.3 

ومتابعتيا، في  الصحي قطاعالتحويؿ إلى ال
 حاؿ:
البميغة لمعبلج فورًا  اإلصابات -

 والتطبيب.
لمحصوؿ عمى تقرير طبي مف أجؿ  -

 تماـ أدلة لتقديـ الشكوى.إ
)مرافقة  شرعيإلجراء الفحص الطبي ال -

 .الناجية( بعد استصدار موافقة النيابة

 ةمدير 
 الحالة

 نموذج
 التحويؿ
 (ٛرقـ )

 

 .االجتماعيةببلغ مرشدة  وزارة التنمية إ 1
 ةمدير 

 الحالة
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" كمما اقتضى مركز الحمايةالتحويؿ إلى " 2
 .األمر

 ةمدير 
 الحالة

 نموذج
 التحويؿ
 (ٛرقـ )

 

3 
مؤتمر حالة بحضور كبًل مف:  المشاركة وعقد

عف  /ة، ممثؿالتنمية االجتماعية)مرشدة 
 .حي(القطاع الص

 ةمدير 
 الحالة

نموذج 
خطة 

التدخؿ 
 (ٚرقـ )

 

 عداد تقرير حالة متكامؿ.ا  تقييـ و  4
فريؽ 

مؤتمر 
 الحالة

 
 

في حاؿ استمرار الخطر عمى الحالة، يتـ  7.1
 حماية الشرطة.تحت  لمركز الحمايةتحويميا 

 ةمدير 
 الحالة

 نموذج
 التحويؿ
 (ٛرقـ )

 

7.2 
لعودة في حاؿ زواؿ الخطر، ورغبة الحالة با

األماف الشخصي يتـ إعداد خطة  لبيت،إلى ا
 لمناجية

 ةمدير 
 الحالة

نموذج 
خطة 
 األماف

(ٔٔ) 

 

 :النماذج المستخدمة 

 مدة الحفظ الحفظ كافم رقـ النموذج موضوع/ اسـ النموذج ـ1
(ٕنموذج رقـ ) نموذج استقباؿ حالة 0  االستقباؿ 

 خمس سنوات

(ٙرقـ )نموذج  نموذج التقييـ وفحص الخطورة 7 أجيزة  
الشرطة 

 يرات)مد
 لة (الحا

(ٛنموذج رقـ ) األخرىنموذج التحويؿ لمقطاعات  1  
(ٜنموذج رقـ ) نموذج التقصي 1  
(ٚنموذج رقـ ) خطة التدخؿنموذج  2  

األماف الشخصي نموذج خطة  3
 لمناجية

(ٔٔنموذج رقـ )  
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 القسـ السابع
 

 والفتيات الوقاية مف العنؼ ضد النساء
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 : الوقاية مف العنؼ ضد النساء والفتيات قسـ السابعال
 
العمؿ عمى مستويات مختمفة مف المجتمع يتطمب الوقاية مف العنؼ ضد النساء والفتيات  

وتنفيذ التدخبلت المستيدفة مع مجموعات محددة بما في ذلؾ  االجتماعيلتحقيؽ التغيير 
أيًضا نيج أكثر عمومية بالنسبة لمسكاف ككؿ )مثؿ الحمبلت، المعتديف/المعنفيف. وتشمؿ الوقاية 

 الجماىيرية، وغيرىا مف مبادرات التوعية(. اإلعبلـورسائؿ 
 األشخاصال يقتصر التركيز عمى أمف الضروري عند وضع استراتيجيات الوقاية، 

يث أف ح -أو األطفاؿ( ولكف أيًضا عمى المجتمع ككؿ،  /اتفقط )مف البالغيف /اتالمتضرريف
ألف تأثير العنؼ .  -ضد النساء والفتيات لممجتمع أثر كبير في خمؽ ثقافة تنبذ وتناىض العنؼ
الصحة البدنية والنفسية، وتطبيؽ القانوف )يمتد ليطاؿ مجمؿ النظـ المختمفة، بما في ذلؾ 

لدعـ في تصدييا لمحادثة وتقديـ ااألىمية  العامة، والمنظمات االجتماعيةوالقضاء، والخدمات 
دوف وجود عنصر وقاية فعاؿ، ال يمكف لمخدمات المقدمة وحدىا أف ألنو . مناجيات مف العنؼ(ل

الذي يفسح المجاؿ أماـ  األمرتحدث التغيير في المواقؼ والسموكيات التي تسبب العنؼ، 
 استمرار مثؿ ىذه القضايا داخؿ المجتمع.

 
 ضد النساء و الفتياتالوقاية مف العنؼ  410

دارة الموحد العمؿ إجراءاتتطبيؽ دليؿ  العاممة في األطراؼمى جميع يتعيف ع  الحالة وا 
 القياـ بما يمي: العنؼ مف الناجيات والفتيات لمنساء الخدمات ات/لمقدمي

 تدريب أو المشاركة في تدريب حوؿ إجراءات العمؿ الموحدة التي تمت موائمتيا لقطاع ال
 حالة.اإلذلؾ إدارة الحالة ومسارات  في لصمة بماذات ا األخرىتدخميـ وكذلؾ حوؿ المواد 

  وتشمؿ اإلجراءات العنؼتركز عمى منع  /اتالعامميف جميعالسموؾ لاعتماد مدونات لقواعد .
عمى مدونة لقواعد السموؾ، ووضع آليات  /ف، وتوقيعيـ/اتالموظفيف جميعلتوفير التدريب 

 آمنة وسرية لئلببلغ ومتابعة التقارير.
  محد مف العنؼراد وقادة المجتمع لحشد أفو دعـ . 
  ضماف أف كؿ الجيات/ القطاعات ذات الصمة عمى وعي بأدوارىا ومسئولياتيا وأنيا تنفذىا

دارة الحالةكما ىو محدد في دليؿ إجراءات العمؿ الم لمنساء  لمقدمي/ات الخدمات وحد وا 
 متضمنًا:  الناجيات مف العنؼوالفتيات 
 التعميـ 31010

  والتعامؿ معيا بما في  ؤسسات التعميميةبالم ضد النساء والفتياتالعنؼ  حاالتضماف تحديد
 .مناىضة العنؼ ضد النساء ذلؾ مف خبلؿ توفير مناىج دراسية تعزز
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 المؤسسات التعميمية. إلى الفتيات الناجيات أو المعرضات لمعنؼ وصوؿ ضماف سيولة 
 مية في العم االستمرار الفتيات الناجيات أو المعرضات لمعنؼ السعي لتعزيز وتشجيع

 .مؤسسات التعميميةالتعميمية والبقاء في ال
 حالة  ؤسسات التعميمية/ات الميضماف تدريب مرشد ضد العنؼ  حاالتعمى تحديد وا 

 .مع التركيز بشكؿ خاص عمى سبؿ الوقاية الفتيات
  وأولياء األمور. /اتبيف المعمميف اإليجابيةتعزيز استراتيجيات توجيو السموؾ 
 التي يتـ تصنيفيا بناًء عمى العمر والجنس  لمخطر اتالطالبات المعرضيانات جمع ب

 .الحماية والوقاية واالستجابة لتسييؿ تدخبلت واإلعاقة
  حمبلت لدعـ الوصوؿ الشامؿ إلى فرص التعميـ مف خبلؿ إزالة الحواجز التي تحوؿ دوف

 و غيرىا مف المتطمبات.مثؿ عدـ وجود وثائؽ أ ؤسسات التعميميةوالبقاء بالم االلتحاؽ
 الشرطة:  31017

  لردع وقوع  ضد النساء والفتياتالعنؼ  حاالتضماف إتباع اإلجراءات القانونية الواجبة في
 المزيد مف ىذه الحوادث.

  لعنؼ ضد النساء ا بحاالتفيما يتعمؽ  اإللزاميالتشجيع عمى االلتزاـ بمتطمبات التبميغ
 .والفتيات

 
 العنؼ ضد النساء ة إجراء تحقيقات مشتركة في قضايا تدريب أفراد الشرطة عمى كيفي

 .والفتيات
 اإلحالةومسارات  اإلساءةحوؿ تحديد  /فدعـ أفراد الشرطة لرفع الوعي بيف زمبلئيـ 

 المناسبة.
 

 الجيات القانونية الفاعمة 31011
 .زيادة الوعي حوؿ القوانيف الوطنية وخدمات المساعدة القانونية المتاحة 
  تمقي خدمات المساعدة عمى  فلتشجيعي اتالعدالة القانونية لمناجيتعزيز احتراـ نظاـ

 .القانونية
 ضد النساء  تطبيؽ القوانيف والسياسات الوطنية والدولية ذات الصمة، والبت في قضايا العنؼ

)خاصة  فوحشد التأييد لي فعمى المطالبة بحقوقي اتبشكؿ فعاؿ، ومساعدة الناجي والفتيات
 ، وحقوؽ الميراث(.واألراضيلممكية والسكف الحصوؿ عمى الحؽ في ا

  .حشد التأييد بالنيابة عف الناجيات بالشراكة معيف إلحداث تغييرات في القوانيف  
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 المبػادئ التوجييية لتبادؿ المعمومات
 

 درجة السرية اإلفصاحبروتوكوؿ  نوع المعمومات كيفية استخداميا      الفئة

 غير محمية

 

ال عندما  -ٔ
ىذه ينطبؽ عمى 

المستندات معايير 
الحماية أو قيود 

 .الخصوصية

 ال يرتبط  -ٕ
اإلفصاح عف 

بخطر  المعمومات
، لمناجيةمحدود 

والمجتمعات، 
 والمؤسسات.

بيانات غير  -ٖ
أنيا )حساسة، 
وال  إجماليةبيانات 

يمكف التعرؼ عمى 
في الناجية ىوية 

 اإلفصاححاؿ تـ 
 ا(.عني

 

  /اتعدد المستفيديف

 

 

  نيةاإللكترو المواقع 
 المفتوحة

  األوضاعتحميؿ 

  األوليتقارير التقييـ 

 

 

 مفتوحة

 يجب حماية البيانات محمية
 ت:تبادؿ المعموماعند 

أمثمة: عدد 
في  /اتالمستفيديف

يجب حماية المعمومات 
الشخصية، ال يجب 

 لبلستخداـليست 
ويمكف أف  –العاـ 
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ضيؽ طفيؼ يسبب 
لممؤسسات/  أو  ناجيةلم

؛ خرؽ الشركاء
التعيدات بالحفاظ 

عمى سرية المعمومات 
المقدمة؛ تسييؿ تحقيؽ 

فوائد أو ميزات غير 
لمفرد أو  مبلئمة

المساس ؛ الوكاالت
بالتحقيؽ الجنائي، أو 

تسييؿ ارتكاب 
الجريمة؛ بيانات 

 متوسطة الحساسية

 ةالجغرافي منطقة لا
 الواحد

فرض قيود محددة عمى 
التعامؿ مع أو نقؿ مثؿ 
ىذه المستندات عدا عف 

لمنع  .المتطمبات العامة
معامة يمكف وصوليا ل

استخداـ المعمومات 
 االستجابةلتوجيو 

لبرنامج موقع بموقع، 
وتوجيو التخطيط 

 االستراتيجي

تعزى البيانات إلى 
أو  » منظمة دولية«
منظمة أىمية "

لخ"وطنية يجب  .، وا 
أف تبقى البيانات 
غير المعرفة 
باليوية مجيولة مما 
ؿ يتطمب إعادة العم

وترميز بيانات كؿ 
 .حالة

مقيدة 
 الوصوؿ

يجب تقييد الوصوؿ 
لممعمومات عندما 

يسبب تبادؿ 
تأثير  : المعمومات

قات بلعكسي عمى ع
المنظمة فيما يتعمؽ 

مع  بالتفاوض
؛ جعؿ مف اآلخريف

الصعب الحفاظ عمى 
أو تطوير الفعالية 
التشغيمية، أو أمف 

؛ يسبب  /اتفموظفيال

أمثمة: تفاصيؿ غير 
معرفة بيوية الفرد أو 

الناجيف، أو  األطفاؿ
حماية  حاالت

الناجيات، معمومات 
 الحاالتإدارة 

عف  اإلفصاحجب فقط ي
المعمومات داخؿ 

المنظمة أو مجموعة 
صغيرة مف المنظمات 

محددة،  ألغراض
ويجب نقميا فقط 
لمشخص المخوؿ 

 ألغراض باستبلميا
محددة بوضوح. يجب 

الحفاظ عمى المعمومات 
األشخاص عف  بعيداً 

 /اتغير المخوليف

مقيدة الوصوؿ لعدد 
المنظمات  قميؿ مف
مى أساس بناء ع
إلى  الحاجة

يجب أف  .لمعرفةا
تبقى المعمومات 

فة باليوية المعرّ 
مجيولة مما يتطمب 
ترميز بيانات كؿ 

 عمى حدة.  حالة
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ضيؽ لفترة طويمة 
د أو ضيؽ قصير لمفر 

المدى لمعديد مف 
؛ يسبب خطر األفراد

ة الشخصية ءلساملم
؛ أو األطراؼألحد 

خرؽ التعيدات 
لمحفاظ عمى  المبلئمة

سرية المعمومات 
المقدمة معمومات 

 حساسة

يا عندما ال يلإبالوصوؿ 
. االستخداـتكوف قيد 

 مبلئـؿ يجب نقميا بشك
رسائؿ بريد  خبلؿمف 

الكتروني محمية بكممة 
 . سر

يجب الحصوؿ عمى 
 الموافقة المستنيرة مف

مف العنؼ  اتالناجي
 .معمومات القبؿ تبادؿ 

 /ةيجب استشارة مدير
في ىذه  الحاالت

العممية ويجب أف تكوف 
المصمحة الفضمى "
ىي المبدأ  ناجيات"لم

التوجييي عند اتخاذ أية 
ة بتبادؿ قرارات متعمق

  .معمومات حساسة

في ظروؼ استثنائية، 
عف  اإلفصاحيجب 

المعمومات الخاصة 
 مف العنؼ بالناجيات

، الرجاء فرغباتيضد 
مراجعة  لمعرفة المزيد ال

 اإلببلغحوؿ متطمبات 



 

89 
 

89 

   .اإللزامي

يمكف استخداـ 
 ألغراضالمعمومات 

 الحاالت.إدارة 

 سرية

يتـ التعامؿ مع ىذا 
النوع مف المعمومات 

عمى أنيا سرية عندما 
يسبب تبادؿ 
المساس  .المعمومات

بحرية شخصية، أو 
أمف فرد ما؛ احتجاج 

ت رسمي أو عقوبا
أخرى؛ ضرر في 

الفعالية التشغيمية أو 
؛ /اتفموظفيالسبلمة 

إعاقة جسيمة لتطوير 
 االستجابةأو إدارة 
؛ ضيؽ اإلنسانية
لعديد مف  األمدطويؿ 
؛ أو خطر األفراد

جسيـ لمسبلمة 
الشخصية ألحد 

؛ معمومات األطراؼ
 شديدة الحساسية

أمثمة: نماذج التسجيؿ 
التي تربط ما بيف 

اجيات النقضايا حماية 
 .العنؼمف 

/ يجب تبادؿ البيانات
المستندات/ السجبلت 

فقط عمى المستوى 
 األفرادالشخصي مع 

المعنييف بشكؿ كبير 
فقط، ويجب نقميا فقط 

لمشخص المخوؿ 
 ألغراض باستبلميا

محددة بوضوح. يجب 
الحفاظ عمى المعمومات 

 األشخاصعف  بعيداً 
 /اتغير المخوليف

يا عندما ال يلإبالوصوؿ 
. االستخداـف قيد تكو 

يجب نقميا بشكؿ مبلئـ 
رسائؿ بريد  ؿمف خبل

الكتروني محمية بكممة 
يجب الحصوؿ  .سر

عمى الموافقة المستنيرة 
مف العنؼ  اتمف الناجي
معمومات. القبؿ تبادؿ 

مقيدة الوصوؿ 
لممنظمات عمى 
أساس الحاجة 
الشديدة لممعرفة 
فقط. يجب أف تبقى 

المعرفة  البيانات
 ماباليوية مجيولة 

يتطمب ترميز 
 .بيانات كؿ حالة
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 اتيجب استشارة مدير 
في ىذه  الحاالت

العممية ويجب أف تكوف 
المصمحة الفضمى "

ىي المبدأ  لمناجيات
عند اتخاذ أية  التوجييي

قرارات متعمقة بتبادؿ 
في  .معمومات حساسة
يمكف  ظروؼ استثنائية

استخداـ المعمومات 
المتابعة  ألغراض

حالة   حاالتوالرصد، وا 
العنؼ شديدة 

 الحساسية.
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المذكورة أدناه في حاؿ كانت المعمومات ذات  لمحاالتويمكف اتخاذ الخطوات واإلجراءات 
 أو متوسطة، وفؽ التالي: اليةحساسية ع

 اإلجراءات المتبعة الحالة

خبلؿ كتابة تقرير عف 
الحالة أو جمع 

 معمومات عنيا

أو  /اتعيدًا عف الموظفيفكتابة التقرير في مكاف مستقؿ ب -
 ./اتالزائريف

 /فعميو مف قبؿ أشخاص غير مصرح ليـ طبلعاالضماف عدـ  -
 خبلؿ الكتابة.

 ضافية في الطابعة بعد تصوير الممفات.إضماف عدـ ترؾ نسخ  -

 أوراؽ أو وثائؽ متعمقة بالحالة بعد مغادرة المكاف. ةعدـ ترؾ أي -

 حفظ الممفات ورقيًا.

درجة حساسيتو وكتابة التصنيؼ بشكؿ واضح تصنيؼ الممؼ تبعًا ل -
 ، بحيث ال يشمؿ ىوية أو اسـ الحالة واالستعانة برمز.عمى الممؼ

حفظ الممفات في مكاف خاص، ال يصؿ إليو إال أشخاص مصرح  -
 الوصوؿ ليـ.

 لكترونياً إحفظ الممفات 

عدـ استخداـ جياز حاسوب عاـ، يصؿ إليو أشخاص غير مصرح  -
 الوصوؿ ليـ.

 ( حروؼ.ٛـ كممات مرور قوية لمولوج لمجياز، تزيد عف )استخدا -

 -( حروؼ وغير مألوفة ٛتزيد عف ) –استخداـ كممات مرور قوية  -
لكتروني، أو تشفير إلموصوؿ لمبيانات، يمكف استخداـ برنامج 

الممفات مف خبلؿ العديد مف أدوات التشفير مفتوحة المصدر 
 .اإلنترنتوالمتاحة بشكؿ واسع عمى شبكة 

عمى الممفات:  اإللكترونيالتأكد مف توزيع صبلحيات الدخوؿ  -



 

84 
 

84 

 طبلع وتعديؿ، اطبلع فقط(.اضافة، إ)

 نقؿ الممفات ورقياً 

غبلقو ا  عدـ نقؿ تقارير وممفات الحالة دوف وضعيا في مظروؼ و  -
 بإحكاـ.

استخداـ وسيمة تضمف لممرسؿ والمستقبؿ عدـ فتحو )ختـ، ممصؽ  -
ابة عمى الجزء البلصؽ، ... خارجي مخصص ليذا الغرض، الكت

 الخ(.

 مكانية قراءة محتوياتو دوف فتحو.ا  التأكد مف عدـ شفافية المظروؼ و  -

 استخداـ مظاريؼ يصعب تقميدىا، لضماف عدـ استبدالو. -

نقؿ الممفات مف خبلؿ 
 وسائط تخزيف

 التأكد مف تشفير محتويات القرص. -

نقؿ الممفات مف خبلؿ 
 اإللكترونيالبريد 

لكتروني يصؿ إليو أشخاص غير مصرح ليـ إاـ بريد عدـ استخد -
 عمى المحتويات. االطبلع

مف استخدامو عند فتحو عمى  االنتياءبعد  اإللكترونيغبلؽ البريد إ -
 جياز عاـ يستخدمو أكثر مف موظؼ.

ببلغ المستقبؿ ا  العمؿ عمى حذؼ الممؼ مف قائمة "المرسؿ"، و  -
 يمو عمى جيازه.بحذفو مف قائمة "البريد" حاؿ استبلمو وتحم

رسالو إذا كاف ىناؾ شؾ بإمكانية الوصوؿ إليو إتشفير الممؼ قبؿ  -
 مف قبؿ أشخاص آخريف.
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 القسـ الثامف

آليات التحويؿ وأدوات التشبيؾ وتبادؿ المعمومات 
 بيف الشركاء
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 : آليات التحويؿ وأدوات التشبيؾ وتبادؿ المعمومات بيف الشركاءالقسـ الثامف

 
الشركاء وذلؾ مف خبلؿ  ويتضمف ىذا القسـ توضيح لآلليات المتبعة في حاالت التحويؿ بيف

عمميات االستقباؿ واإلحالة بيف ممثمي/ات القطاعات المختمفة والشركاء  توثيؽ جميع
ومزودي/ات الخدمات بمختمؼ مستوياتيـ، حيث تشير مصفوفة آليات التحويؿ إلى ممخص 

ات التواصؿ بيف الشركاء والنماذج المطموبة والمخرجات المتوقعة مف اإلجراءات المتبعة وآلي
 عمميات التحويؿ.

 
الخدمات إحدى العمميات المعقدة والتي تحتاج  /اتتعتبر عمميات التحويؿ بيف الشركاء مزودي

الشركاء وذلؾ لضماف فعالية عمميات التحويؿ  ات واضحة ومتفؽ عمييا بيف جميعإلى إجراء
 ي الخدمات المختمفة لمنساءاؼ المطموبة مف إجراءات التحويؿ والمتعمقة بتمق  وتحقيؽ األىد

، حيث أف معالجة آثار العنؼ تتطمب تضافر العديد مف الجيود والفتيات الناجيات مف العنؼ
الشركاء مف أجؿ تقديـ الخدمات التخصصية وذلؾ وفؽ  المستمر بيف كؿ المشتركة والتعاوف

 ؼ وتوفير الحماية لمنساء والفتياتاتيا وبما يضمف الحد مف آثار العنتقييـ كؿ حالة واحتياج
وبالتالي إعادة دمج حاالت العنؼ ضمف األسرة والمجتمع عبر إجراءات المعرضات لمعنؼ 

وآليات التحويؿ  بيف الشركاء.التعامؿ مع حاالت العنؼ 
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 آليات التحويؿ وأدوات التشبيؾ وتبادؿ المعمومات بيف الشركاء 

 
 واًل: وزارة التنمية االجتماعية أ

الجية 
 المستقبمة

أدوات  مستويات االتصاؿ الميمة اإلجراء
 التواصؿ

 المخرجات النماذج المطموبة

 وزارة الصحة

تحويؿ النساء والفتيات الناجيات 
إلى المراكز الصحية المختمفة 
لتمقي الرعاية الطبية والحصوؿ 

 عمى تقرير طبي حوؿ الحالة

الة إلى المركز الصحي مرافقة الح
 الناجيةالمستيدؼ )أو تحويؿ 

مباشرة ودوف مرافقة وذلؾ وفؽ 
 تقييـ الحالة(

مراكز الرعاية الصحية 
الثانوية )المشافي، 

 الطوارئ(:

في المنطقة  المرشدة
مع ومف خبلؿ التواصؿ 

المركز الصحي 
 دؼ. يالمست

مراكز الرعاية الصحية 

 اتصاؿ ىاتفي

 زيارة

البريد 
اإللكتروني 
)في حاالت 
التحويؿ دوف 
مرافقة( )مع 
ضماف اتباع 

رقـ  نموذج التحويؿ
(ٛ) 

إجراء الكشؼ 
وتقديـ العبلج 
 الطبي لمحالة

 

وجود تقرير طبي  
مي حوؿ رس

 الحالة
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األولية )العيادات 
 الصحية(:

في المنطقة  دةالمرش
ومف خبلؿ التواصؿ مع 
مدير/ة العيادة الصحية 

 المستيدفة

إجراءات 
ترميز بيانات 

 الحالة(

 

تحويؿ النساء  الناجيات لمحصوؿ 
 عمى خدمات العبلج النفسي

مرافقة الحالة إلى عيادة الطب 
 النفسي

مف خبلؿ مرشدة ال
ة التواصؿ مع مدير/

عيادة الطب النفسي في 
 المنطقة

 كتاب رسمي

 

 زيارة

رقـ  نموذج التحويؿ
(ٛ) 

نموذج التقصي وجمع 
 (ٔرقـ ) معمومات

 الرسميالتقرير الطبي 

حصوؿ الناجية 
عمى جمسات 
 العبلج النفسي

وجود تقرير طبي 
رسمي حوؿ 

 الحالة

حصوؿ الناجية رقـ  ويؿنموذج التح اتصاؿ ىاتفيمف خبلؿ مديرة الحالة إلى مقر تواجد  الشرطةحضور اإلببلغ عف حاالت العنؼ التي  جياز الشرطة
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قد تصؿ إلى إحدى مديريات 
 الوزارة )حاالت الخطر الشديد(

 وتشمؿ حاالت الخطر الشديد:

القتؿ أو محاولة القتؿ )تسميـ  .ٔ
أو حرؽ( أو التيديد بالقتؿ أو 

 لضرب المبرح والكسور.ا
محاولة االنتحار أو ىروب مف  .ٕ

 المنزؿ أو حبس الحريات.
 االغتصاب أو ىتؾ العرض. .ٖ

 
 
 

الحالة في مراكز التنمية 
 االجتماعية

التواصؿ مع ضابط/ة 
التابعة لممنطقة  الشرطة
 نفسيا.

 

 زيارة

(ٛ) 

 

نموذج تقصي وجمع 
 (ٜرقـ ) معمومات

 

نموذج تحديد مستوى 
الخطورة  والتيديد 
 واحتياجات الحماية

 (ٙرقـ )

 

  تقرير الحالة

 عمى الحماية

الوصوؿ إلى 
مكاف تواجد 

 الحالة

 

التحقيؽ في 
 القضية

وجود فحص 
 الخطورة الشامؿ

حصوؿ الناجية  نموذج التحويؿ زيارة مشتركةمف خبلؿ  المرشدة مرافقة المرأة الناجية بموجب نتائج  
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التواصؿ مع مدير مركز  مؤتمر الحالة األولي
 الحماية 

 نموذج خطة التدخؿ

 

عمى خدمات 
 الحماية

 

 وجود خطة تدخؿ

مؤسسات 
المجتمع 

 المدني
 المختصة 

تحويؿ النساء والفتيات الناجيات 
متنوعة  حزمةمف العنؼ لتمقي 

ات حسب طبيعة كؿ مف الخدم
حالة )اإلرشاد النفسي، 

االجتماعي، القانوني، التمكيف 
 االقتصادي وغيره(

 

تحويؿ الناجية مباشرة ودوف مرافقة 
لمحصوؿ عمى الخدمة )في حاالت 

 العنؼ(

تزويد مقدـ/ة الخدمة 
بالنماذج مف خبلؿ 

البريد اإللكتروني )مع 
ضماف اتباع إجراءات 
 ترميز بيانات الحالة(

 ؿ ىاتفياتصا

 

البريد 
 اإللكتروني

رقـ  نموذج التحويؿ
(ٛ) 

 تقرير الحالة

حصوؿ الناجية 
عمى الخدمات 

المطموبة 
)اجتماعية 

 ونفسية، قانونية
و تمكيف 
 (اقتصادي

مرافقة الحالة في حاالت الخطر   
 الشديد )مرشدة التنمية االجتماعية

التواصؿ مف قبؿ 
مع  المرشدة 

   زيارة
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أو األخصائي/ة  وضابط الشرطة(
المرشد/ة أو مقدـ/ة 

 الخدمة

القضاء 
 الشرعي

تحويؿ الحالة لمحصوؿ عمى 
خدمات اإلرشاد القانوني أو أي 
 مف إجراءات التقاضي الشرعي

تحويؿ الناجية مباشرة ودوف مرافقة 
لمحصوؿ عمى الخدمة )في حاالت 

 العنؼ(

 الشرعي القضاء إلى الحالة إحالة
 الطبلؽ، الزواج،) حاالت في

 الوصاية رفع النسب، إثبات
 (وغيرىا والوالية

 اتصاؿ ىاتفي 

البريد 
 اإللكتروني

كتاب رسمي موجو 
إلى القاضي الشرعي 
يتضمف الخدمات 

 المطموبة

رقـ  نموذج التحويؿ
(ٛ) 

 

 تقرير الحالة

حصوؿ الناجية 
عمى الخدمات 
المطموبة 

)خدمات اإلرشاد 
القانوني، 
إجراءات 
 التقاضي(

ة في حاالت الخطر مرافقة الحال  
وضابط مديرة الحالة الشديد )

   زيارة 
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 الشرطة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جياز الشرطة ثانيا: 
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الجية 
 المستقبمة

النماذج  أدوات التواصؿ مستويات االتصاؿ الميمة اإلجراء
 المطموبة

 المخرجات

تحويؿ النساء الناجيات إلى مراكز  وزارة الصحة
الرعاية الصحية لتمقي الخدمات 

لعبلجية والحصوؿ عمى تقرير ا
 طبي حوؿ الحالة

مرافقة الحالة إلى المركز الصحي 
حاالت الخطر الشديد )أو في 

تحويؿ الناجية مباشرة ودوف مرافقة 
 وذلؾ وفؽ تقييـ الحالة(

مراكز الرعاية الصحية 
الثانوية )المشافي، 

مراكز أو الطوارئ( 
الرعاية الصحية األولية 
 )العيادات الصحية(

 

مف  الشرطةبط ضا
خبلؿ التواصؿ مع 
المركز الصحي 

 المستيدؼ.

 

 اتصاؿ ىاتفي

 زيارة

البريد اإللكتروني 
)في حاالت التحويؿ 
دوف مرافقة( )مع 
ضماف اتباع 
إجراءات ترميز 
 بيانات الحالة(

نموذج التحويؿ 
 (ٛرقـ )

إجراء الكشؼ 
وتقديـ العبلج 
 الطبي لمحالة

 

وجود تقرير طبي 
رسمي حوؿ 

 الحالة
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وزارة التنمية 
 االجتماعية 

مرشدة عند وجود حالة قد الإببلغ 
 تصؿ إلى الشرطة

مرشدة في التعامؿ مع الإشراؾ 
حاالت العنؼ التي تصؿ إلى 

 الشرطة

مف  الشرطةضابط/ة 
خبلؿ التواصؿ والتنسيؽ 

 مرشدة في المنطقةالمع 
 اتصاؿ ىاتفي

 نموذج التحويؿ
 (ٛرقـ )

مرشدة المشاركة 
في إعداد فحص 
 الخطورة الشامؿ.

مرشدة المشاركة 
في إعداد التقرير 
االجتماعي )في 
حاالت الخطر 

 الشديد(

 
تحويؿ حاالت النساء الناجيات 

إلى وزارة التنمية االجتماعية لتمقي 
 الخدمات المختمفة

وزارة التنمية مرافقة الحالة إلى 
 االجتماعية 

مف  الشرطةضابط/ة 
خبلؿ التواصؿ والتنسيؽ 

 ة في المنطقةمرشدالمع 

 اتصاؿ ىاتفي

 

 زيارة

 نموذج التحويؿ
 (ٛرقـ )

نموذج تحديد 
مستوى 
الخطورة 
والتيديد 

 وجود خطة تدخؿ

حصوؿ الناجية 
عمى الخدمات 

 المطموبة
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واحتياجات 
رقـ  األماف
(ٙ) 

 العامة النيابة
اإلببلغ في حاالت الخطورة 

العالية عمى الناجية أو التعرض 
 لئليذاء البميغ

ؼ الحالة إلى النيابة بعد تحويؿ مم
 استكماؿ التحقيقات الضرورية

مف  الشرطةضابط/ة 
خبلؿ التواصؿ مع 

 وكيؿ النيابة في المنطقة

 اتصاؿ ىاتفي

تسميـ ممؼ الحالة 
حسب اإلجراءات 

 المتبعة

ممؼ بحث 
 واستدالؿ

 مستوى تحديد
 الخطورة
 والتيديد

 واحتياجات
رقـ  الحماية
(ٙ) 

استكماؿ 
 التحقيقات

الكشؼ إجراء 
الطبي 

والفحوصات 
 المطموبة

إحالة ممؼ 
القضية إلى 
القضاء عند 
 وجود اتياـ
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 العامةثالثًا: النيابة 

الجية 
 المستقبمة

النماذج  أدوات التواصؿ مستويات االتصاؿ الميمة اإلجراء
 المطموبة

 المخرجات

وزارة العدؿ 
)اإلدارة العامة 

الشرعي لمطب 
والمعمؿ 

 (الجنائي

ء الناجيات في تحويؿ النسا
حاالت االغتصاب واالعتداء 

 الشرعي الجنسي إلى الطب
والحصوؿ عمى تقرير طبي حوؿ 

 الحالة

إحالة الحالة إلى مراكز الطب 
 الشرعي )بمرافقة ضابط/ة الشرطة(

إصدار تكميؼ مف قبؿ 
وكيؿ النيابة بتفويض 
الطبيب الشرعي لمقياـ 
بإجراءات الفحص 

السريري وكشؼ العذرية 
عداد  تقرير طبي أولي وا 

 اتصاؿ ىاتفي
كتاب إحالة 

 التنفيذ

إجراء الفحص 
الجسدي 
 والجنسي

 

 وجود تقرير طبي

وزارة الصحة 
)الطب 
 النفسي(

تحويؿ النساء الناجيات في 
حاالت االغتصاب واالعتداء 
الجنسي إلى العيادات النفسية 

لمحصوؿ عمى تقرير حوؿ الوضع 

دات الطب إحالة الحالة إلى عيا
 النفسي )بمرافقة ضابط/ة الشرطة(

إصدار تكميؼ مف قبؿ 
وكيؿ النيابة إلى مدير/ة 
عيادة الطب النفسي في 

 المنطقة

 حالة اإلكتاب  اتصاؿ ىاتفي

إجراء التقييـ 
 النفسي لمحالة

 وجود تقرير طبي
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 النفسي لمحالة

 
 

 ًا: وزارة الصحةرابع

الجية 
 المستقبمة

النماذج  ت التواصؿأدوا مستويات االتصاؿ الميمة اإلجراء
 المطموبة

 المخرجات

 جياز الشرطة

 

)وحدات 
حماية اآلسرة 

 واألحداث(

اإلببلغ اإللزامي عف حاالت 
العنؼ التي قد تصؿ إلى أي مف 
المراكز الصحية التابعة لوزارة 

 الصحة

إلى الشرطة حضور 
 مقر تواجد الحالة

مراكز الرعاية الصحية الثانوية 
 )المشافي، الطوارئ(

/ة الخدمة ومف خبلؿ التواصؿ مقدـ
مع عنصر شرطة المستشفى والذي 

 .مركز الشرطةيتولى ميمة إببلغ 

مراكز الرعاية الصحية األولية 
 )العيادات الصحية(

 اتصاؿ ىاتفي

 

 زيارة

  نموذج التحويؿ

 (ٛرقـ)

 

التقرير الطبي 
 الرسمي

الوصوؿ إلى 
اف تواجد مك

 الحالة

 

التحقيؽ في 
 القضية
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مقدـ/ة الخدمة ومف خبلؿ التواصؿ 
 جياز الشرطة.مع 

 

 

وجود فحص 
 الخطورة الشامؿ

وزارة التنمية 
 االجتماعية 

تحويؿ حاالت النساء والفتيات 
الناجيات إلى وزارة التنمية 
االجتماعية لتمقي الخدمات 

 المختمفة

التنمية حضور مرشدة 
مقر االجتماعية إلى 

 تواجد الحالة

 مراكز الرعاية الصحية الثانوية
 )المشافي، الطوارئ(

مقدـ/ة الخدمة ومف خبلؿ التحويؿ 
إلى الباحث/ة االجتماعي/ة في 
المستشفى ذاتو والذي يقوـ 
بالتواصؿ مع ضابط االتصاؿ 
لمعنؼ في المستشفى والذي يتولى 
ميمة تحويؿ الحالة إلى مرشدة 

 المرأة في المنطقة.

مراكز الرعاية الصحية األولية 

 اتصاؿ ىاتفي

 

 زيارة

 نموذج التحويؿ
 (ٛرقـ )

 

نموذج تقصي 
وجمع 

رقـ   معمومات
(ٔ) 

 

 تقرير طبي

الوصوؿ إلى 
مكاف تواجد 

 الحالة

 

مراجعة ممؼ 
 الحالة

 

 وجود خطة تدخؿ

 



 

998 
 

998 

 )العيادات الصحية(

ـ/ة الخدمة ومف خبلؿ التحويؿ مقد
إلى األخصائي/ة النفسي/ة أو 

في التنمية االجتماعي/ة 
 االجتماعية

 
 
 
 
 

 المجتمع المدني المختصةسسات ًا: مؤ خامسا

الجية 
 المستقبمة

 المخرجات النماذج المطموبة أدوات التواصؿ مستويات االتصاؿ الميمة اإلجراء

الوصوؿ إلى  (ٛرقـ ) نموذج التحويؿ اتصاؿ ىاتفيمقدـ/ة الخدمة التابع/ة إلى مقر الشرطة حضور اإلببلغ اإللزامي عف حاالت  جياز الشرطة



 

999 
 

999 

 

 

العنؼ التي قد تصؿ إلى 
 المجتمع المدني المختصة
 )حاالت الخطر الشديد(

لممؤسسة ومف خبلؿ  تواجد الحالة
التواصؿ مع ضابط 

 في المنطقة. الشرطة 

 

 زيارة

نموذج تقصي وجمع 
 (ٜرقـ ) معمومات

 مستوى تحديدنموذج 
 واحتياجات والتيديد الخطورة

 (ٙرقـ ) الحماية

 تقرير الحالة

 

مكاف تواجد 
 الحالة

 

تحقيؽ في ال
 القضية

 

وجود فحص 
 الخطورة الشامؿ

وزارة التنمية 
 االجتماعية 

تحويؿ حاالت النساء والفتيات 
الناجيات إلى وزارة التنمية 
االجتماعية لتمقي الخدمات 

 المختمفة

إلى مقر المرشدة  حضور
 .تواجد الحالة

مقدـ/ة الخدمة التابع/ة 
لممؤسسة ومف خبلؿ 

 .المرشدةالتواصؿ مع 

 ؿ ىاتفياتصا

 

 زيارة

 

 (ٛرقـ ) نموذج التحويؿ

نموذج تقصي وجمع 
 (ٜرقـ ) معمومات

 تقرير الحالة

الوصوؿ إلى 
مكاف تواجد 

 الحالة

مراجعة ممؼ 
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 الحالة

 وجود خطة تدخؿ

 وزارة الصحة

تحويؿ النساء والفتيات 
الناجيات إلى المراكز الصحية 
المختمفة لتمقي الرعاية الطبية 

بي والحصوؿ عمى تقرير ط
 حوؿ الحالة

ى المركز مرافقة الحالة إل
الصحي )أو تحويؿ 

مباشرة ودوف الناجية 
مرافقة وذلؾ وفؽ تقييـ 

 الحالة(

مراكز الرعاية الصحية 
الثانوية )المشافي، 

 الطوارئ(

مقدـ/ة الخدمة التابع/ة 
لممؤسسة ومف خبلؿ 
التواصؿ مع المركز 

 الصحي.

مراكز الرعاية الصحية 
ت األولية )العيادا
 الصحية(

مقدـ/ة الخدمة التابع/ة 

 اتصاؿ ىاتفي

 

 زيارة

 

البريد اإللكتروني 
)في حاالت 
التحويؿ دوف 
مرافقة( )مع 
ضماف اتباع 
إجراءات ترميز 

 (ٛرقـ ) نموذج التحويؿ

إجراء الكشؼ 
وتقديـ العبلج 

 طبي لمحالةال

 

وجود تقرير طبي 
رسمي حوؿ 

 الحالة
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لممؤسسة ومف خبلؿ 
التواصؿ مع مدير/ة 
العيادة الصحية 

 المستيدفة.

 بيانات الحالة(

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني 
 األخرى

تحويؿ النساء والفتيات 
الناجيات إلى مؤسسة أخرى 
لتمقي حزمة متنوعة مف 
الخدمات حسب طبيعة كؿ 
حالة )اإلرشاد النفسي، 
االجتماعي، القانوني، التمكيف 

 االقتصادي وغيره(

تحويؿ الناجية مباشرة 
مرافقة لمحصوؿ ودوف 

عمى الخدمة )في حاالت 
 الخطر غير الشديد(

تزويد مقدـ/ة الخدمة 
بالنماذج مف خبلؿ البريد 
اإللكتروني أو عبر 
الفاكس أو مف خبلؿ نقمو 

 مف خبلؿ الحالة

 اتصاؿ ىاتفي

البريد اإللكتروني / 
 الفاكس

 (ٛرقـ ) نموذج التحويؿ

نموذج تقصي وجمع 
 (ٜرقـ ) معمومات

 لةتقرير الحا

حصوؿ الناجية 
عمى الخدمات 

المطموبة 
)اجتماعية 

 ونفسية، قانونية(
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 الفيرس

 111111111111111111111111111111111111111111111111111117المحتويات 111111111111111111111111 (0)

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111تمييد1111111111111111111111111111111 (7)

 11111111111111111111101فاىيـ ومصطمحات الدليؿ 111111111111111111111111111111111111111م  (1)

 111111111111111111111111111101المبادئ التوجييية لمقدمي/ات الخدمات 1111111111111111111 (1)

 11111111111111111111111111170أدوار ومسؤوليات مقدمي/ات الخدمات1111111111111111111111 (2)

 11111111111111111111111111111111111111117 العنؼالت النساء والفتيات الناجيات مف دارة حاإ (3)

 25إجراءات تقديـ خدمات إدارة حاالت النساء والفتيات الناجيات مف العنؼ111111111111111111 (4)

 1111111111111111111111111111111152الوقاية مف العنؼ ضد النساء والفتيات11111111111111111 (5)

 11111111111111111111111111621آليات التحويؿ وأدوات التشبيؾ وتبادؿ المعمومات بيف الشركاء (6)

 11111111111111111111111111111111111111111111111111001الفيرس 11111111111111111111111 (01)

 1111111111111111111111111111111111111111111001المالحؽ1111111111111111111111111111111 (00)
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 ممحؽ دليؿ اإلجراءات

 (0نموذج رقـ) 11111111002  القطاع الصحي-تقيـ اإلساءة أو العنؼ-استمارة التقصي 

 (7نموذج رقـ)  111111111111111111111111111111111111111111111111111005 ناجية استقباؿ 

 (1نموذج رقـ) 11111111111111111111111111111111111111111111111111070 تصريح بالموافقة 

 ( 1نموذج رقـ ) 111111111111111111111111111111111111071 القطاع الخاص–مخطط الجسـ 

 071الموافقة المستنيرة 1111 -تفويض وتصريح باالطالع عمى المعمومات (2) نموذج رقـ 

 1111111111111111073  تحديد مستوى الخطورة والتيديد واحتياجات الحماية (3) نموذج رقـ 

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111075 خطة التدخؿ (4) نموذج رقـ 

 ( 5نموذج رقـ)  1111111111111111111111013 كافة القطاعات–استمارة التحويؿ الى مؤسسة 

 111111111015القطاع االجتماعي والشرطة -نموذج فحص-استمارة التقصي (6) نموذج رقـ 

 11111111111111111111111111111111111111111111111111010 نموذج المتابعة (01) نموذج رقـ 

 111111111111111111111111111111111020  خطة األماف الشخصي لمناجية (00) نموذج رقـ  

 1111111111111111111111111111111111111111111022 غالؽ حالةنموذج إ (07) نموذج رقـ 
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   (1)نموذج رقم

                                                            القطاع الصحً- تقٌٌم اإلساءة أو العنف -ارة التقصً استم

 درجة السرٌة:  

 لٌة الترمٌز:  آ

 مستوٌات االطالع:  

 : ...............المسمى الوظٌفً                 األول:       الناجٌة اسم مستقبل/ة 

 : ..................            العنوان .............                  الهاتف.................  مكان االستقبال

 : ذاتً.......... تحوٌل ................... ناجٌةطرٌقة وصول ال

 ............مقابلة:  مدة ال    ......... ..................تارٌخ المقابلة: .........................    وقت المقابلة: 

 فقٌن إذا وجدوا..................... :...................... ارأسماء الم

  

 االسم:    تارٌخ المٌالد:   

 رقم الهوٌة:    العنوان:   

 :طرٌقة التواصل    التواصل فً حالة الطوارئ   االسم  

 الجوال 

 الحالة االجتماعٌة:    رقم الهاتف   

 18عدد األبناء دون    : 18عدد األوالد فوق   

:  

 يسرة ذود األفراأعدد  ذكور  ناث إ    

 عاقة  اإل

 رقم  السؤال  نعم  ال 

 1-  هل تعرضت ٌوماً من قبل زوجك أو أي شخص آخر: 

 إلساءة جسدٌة؟  أ.    

 إلساءة نفسٌة؟  ب.    

 إلساءة جنسٌة؟  ت.    

إذا كانت اإلجابة بنعم، فمن هو الشخص المعتدي؟   داء؟ ...................................................ت االعتراوكم عدد م

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

 خاص باإلساءة الجسدٌة

هل تعرضت للضرب، أو الصفع، أو الركالت؟ أو ألي شكل آخر من االعتداءات     

 خالل العام الماضً؟  الجسدٌة

 -2 
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 ت االعتداء؟ راوكم عدد م

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

  االعتداء........................ وما هو شكل

  

 وهل قمت بالتوجه لمركز صحً.................  

 على تقرٌر للحادثة................  هل حصلت

 ال  نعم .....رٌر ضد المعتدي تم استخدام التق له

 إذا ال لماذا لم تحصلً على تقرٌر 

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

إذا كانت اإلجابة بنعم، فمن هو الشخص المعتدي؟ 

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

    -3 

  حة أو آثار دائمة؟هل تعرضت للصفع أو الدفع دون إصابات واض    

 كسواًر فً العظام؟  جروحاً أو هل تعرضت لركل، أو لكم، أحدث كدماٍت أو    

  هل تعرضت للضرب العنٌف، أو إلصابات داخلٌة، أو حروق وإصابات دائمة؟    

 س؟ رأهل تعرضت إلصابات فً ال    

ةخاص باإلساءة النفسٌ  

لخدماتحرمان من المصادر وا جنسً نفسً جسدي  

 منع المصروف تحرش تهدٌد ضرب

 التحكم بالقرارات المتعلقة بالنقود. اغتصاب صراخ ركل

 التحكم بأمالك الزوجة، أو مٌراثها. اإلكراه على ُممارسة الجنس. شتم وتعنٌف دفع

 منعها من العمل. سفاح قربى منع من زٌارة األهل واألصدقاء خنق

 الحرمان من التعلٌم    حرق

ت حادة /سالحأدوا     

 آخر، حدد آخر، حدد آخر، حدد آخر، حدد

 
 الحامل  مرأةخاص بال

 4-  هل حاول أن ٌؤذٌك خالل فترة الحمل؟     

 إذا كان الجواب بنعم، فهل ازداد العنف؟     

 5-  ؟ بإرادتكهل كان الحمل     

 6-  هل تلقٌت رعاٌة وعالجاً بعد تعرضك للعنف؟     

  

  

سابق نتٌجة العنف؟ حددي عدد  أجهضت فً وقت هل  

 ت....................................................: ارالم

 -7 

 ساءة الجنسٌة  خاص باالعتداءات/ اإل    
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 8                 ؟لإلساءة الجنسٌة   ضتهل تعر    

   9              ................ ؟ما طبٌعة هذه اإلساءة     

      10  ................  ؟من هو الشخص المعنف    

 11    ؟المساعدة الصحٌة قبل ذلك هل طلبت    

 12   ؟على تقرٌر طبً بالحالة  هل حصلت    

 13    ؟هل تم محاسبة المعتدي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظٌفة......................:                                       اسم مقدم الخدمة...........................

         لتوقٌع:........................ا

  التارٌخ.............................
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 (7رقـ ) نموذج

 ناجيةاستقباؿ  

 قطاع 1111111111

 1111                                                  رقـ )كود( الحالة:  111/: 11111111111111111111111111ؤسسة مقدمة الخدمة اسـ الم

 11111111111111111111111111111111االسـ رباعي111111111111111111111111111111 رقـ اليوية

    العمر 111111111 سنة 1111111111111111تاريخ الميالد 111111111111111111 الجنس 
  جتماعية: 111111111111111111111111111111111الحالة اال 1111111111111111مكاف الميالد

 المخيـ 1111111111 القرية111111111111 العنواف: المحافظة1111111111111111 المدينة: 1111111111111111111

 العنواف الحالي: 11111111111111111111111111

 .عاجؿٖ   . عالي الخطورةٕ   . عادئ  الحالة:خطورة مستوى 
 . طارئٗ   

 . أخرى   .......٘  . إىماؿٗ  . نفسيٖ . جنسيٕ . جسدئ :عنؼ نوع ال

  الشخص الذي سوؼ يستكمؿ نموذج التسجيؿ: 111111111111111111111111111111111111 اسـ

        أـ        مشتبو مؤكد  العنؼ:
 

 البيانات شخصية  
 
معمومات التواصؿ مع مقدـ الرعاية )اذا كاف/ت 

 (ٛٔمف  الناجي/ة اقؿ
  معمومات التواصؿ مع الناجية )في حاؿ وجودىا(

 معمومات التواصؿ في حاالت الطوارئ:  
 العائمة/ مقدـ الرعاية )ولي األمر( أو الزوج:
الناجية  تعيش مع أقارب الناجية

) إف كاف/ت تعيش مع أقارب  
الناجية الناجية تعيش 

     مع زوجتعيش 
عيش مع العائمة/ مقدـ الرعاية تالناجية 

 (ٛٔ)إذا كاف/ت اقؿ مف 
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 (ٛٔقؿ مف أ
 رب األسرة: اسـ

 
 الناجية بو: نوع عبلقة

 
 يـ مسبقًا؟ىؿ الناجية تعرف
 
 

 
 

 نعـ         
 ال 

 
          ال نعـ       كبل الوالديف: 

        زوج األـ :  اسـ  
 

                   :بزوجة األ اسـ 

)تحت الناجية ي/تعيش مع أطفاؿ 
ٔٛ) 

 
 اسماؤىـ: 

    في حاؿ وجود أطفاؿ، أسماؤىـ: 
 
 

 معمومات التواصؿ في حاالت الطوارئ: 
 
 

 خوة يرافقونيا؟إلمناجية  ىؿ يوجد
 

 أسماء اإلخوة: 
  

 
 

 

 ممخص الحالة
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 جراءات التي تـ اتخاذىا حتى المحظة:اإل

 

 

 

 

 
 

/شير/سنة(:__  ____/____/_التاريخ: )يـو
 

 الحالة: ةير توقيع مد
 

 

 

 ممحؽ توضيحي لمستوى الحالة:

الحضانة و  –القانوني  والدعـالتحرش الجنسي  مثاؿ: حاالت) أياـ ٖاالستجابة خبلؿ  - عادي □
 الدعـ النفسي(

الطبية  األدلةساعة )التدخبلت الطبية المطموبة لجمع  ٕٗاالستجابة خبلؿ  – عالي الخطورة □
 المحتممةالقانونية  تلئلجراءاالشرعية 

 االستجابة خبلؿ ساعتيف  )التدخبلت المطموبة لحماية حياة الناجي /ة( - عاجؿ  □ 
 (واإلخبلء)في حاالت الطوارئ  طارئ □ 
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 (1 )نموذج رقـ 

  القطاع الصحي -تصريح بالموافقةنموذج  

 درجة السرية  المستشفى/ العيادة العنواف 

   

 اسـ جية الفحص  وسيمة االتصاؿ المسمى الوظيفي

   

  تاريخ الميالد:  االسـ:
  العنواف:  رقـ اليوية:

الحالة 
 االجتماعية:

  رقـ الياتؼ 

 1الخدمة( 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111لقد شرح لي )اسـ مقدـ/ة 
 قضاء، كؿ اإلجراءات والفحوصات الالزمة التي تصمح أف تقدـ لمشرطة أو لم

 1( 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111لناجيةاوأنا )اسـ 
 جميع ما ىو مدوف أسفؿ أو جزء منو )مع ذكر البند المتحفظ عميو(  ُأوافؽ عمى اآلتي:

 ال نعـ االلتزاـ  ـ

    القياـ بالفحص الجسدي الكامؿ بما فيو المنطقة التناسمية. 0

   جمع العينات لمفحص المخبري. 7

   جمع األدلة والعينات البلزمة لئلثبات الجنائي والطب الّشرعي.  1

   تزويد الّشرطة بالمعمومات المطموبة كتابًة وُمشافيًة.  1

   عمؿ الصور البلزمة لمناطؽ اإلصابات.  2

   أخذ العبلجات البلزمة التي يصفيا لي الطبيب. 3

 1111111111111111111111111111111وتوقيعو: 111ّدـ/ة الخدمة اسـ ُمق
 وتوقيعيا:1111111111111111111111111 الناجيةاسـ 
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 111111111111111111111111 : سنة وتوقيعو 05قؿ مف الناجية أمر في حاؿ كانت اسـ ولي األ
 1111111111111111111111التاريخ:11111: 11111111111111111111111111111111111111           اليـو
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 4نموذج رقم 

 القطاع الصحي -مخطط الجسـ
 

  تاريخ الميالد:  االسـ:

  العنواف:  رقـ اليوية:

الحالة 
 االجتماعية:

  رقـ الياتؼ 

 

 ألزرؽ(الرجاء اإلشارة إلى المنطقة أو المناطؽ في خارطة الجسـ التي تعرضت لمعنؼ )الرجاء استخداـ القمـ ا
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 (2نموذج رقـ)

 المستنيرة الموافقة/ المعمومات عمى باالطالع وتصريح تفويض

 الجية المخولة باالطبلع   مستويات االطبلع                                 درجة السرية التفويض 
 
 

  

 المؤسسة/ الجية  الحالة  ةمدير  رمز الناجية 
 
 

  

 

 اصاضحة ومفيومة )يجب مراعاة األشخبمغة و  اة أو ولي أمرىعمى الناجي جب قراءة ىذا النموذجي
ألي مف الخيارات  ابوضوح إمكانية اختيارىلمناجية  ة المغة(1 ويجب أف ُيشرَحاإلعاقة في حال ي/اتذو 

 المتاحة أو عدـ اختيار أي منيا1

/ الجية) لػ.........، :.........اليوية رقـ(..................... الناجية اسـ) أنا، أصر ح
 التي الحوادث/الحادثة تخص التي المعمومات عمى اآلخريف باطبلع(............. المؤسسة
 : يمي لما وفقاً  عنيا أبمغتيـ

 إذناً .......  المؤسسة(الجية اسـ) أمنح أدناه، التفويض بمنحي أنني وأدرؾ أعي -
 مستقاة الحالة تخص محددة معمومات مىع إلييـ، المشار( الخدمات أو) الخدمة مقدمي طبلعبا

 الحتياجات استجابة المساعدة عمى الحصوؿ مف وعائمتي أنا أتمكف حتى الحادثة، تقرير مف
 أو/و القانونية أو/و النفسية أو/و الصحية: االحتياجات يشمؿ بما بنا الخاصة الحماية
 .  الشرطية

 لما وفقاً  إال تتداوؿ وال احتراـ،و  بسرية ستعامؿ المتبادلة المعمومات أف وأدرؾ أعي -
 .أطمبيا التي المساعدة لتوفير الحاجة تمميو

 أو المؤسسة مف ما شخًصا أف يعني المعمومات ىذه عف اإلفصاح أف وأدرؾ أعي -
. معي الحديث يطمب أو يحضر وقد بي الخاصة االتصاؿ معمومات لديو أدناه المختارة الخدمة
 مع المعمومات تبادؿ بشأف رأيي أغير أف في المراحؿ، مف مرحمة أي في بحقي، وأحتفظ

 . أدناه المبينة التنسيؽ جية/المؤسسة
 أي. التقارير ألغراض اليوية عف تكشؼ ال التي المعمومات بعض تبادؿ باحتماؿ عمًما أحطت

 لف. بالتحديد لي وقعت التي الحوادث/الحادثة تخص أو تخصني لف الُمتبادلة المعمومات مف
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 المتبادلة المعمومات أف أدرؾ. المتبادلة المعمومات عمى بناءً  عمي التعرؼ مف حدأ يتمكف
 . واحتراـ بسرية ستعامؿ

 ............... ال..........   نعـ: التالية لمجيات المعمومات عف االفصاح يتـ أف عمى أوفؽ
 كما والمؤسسة والمرفؽ، الخدمة، مقدـ اسـ وحددي ينطبؽ، ما كؿ عمى عبلمة ضعي -

 ( التحويؿ بمسارات الناجية  بمعرفة السؤاؿ ربط يجب) ينطبؽ
 ( ......................................حد دي) الطبية/الصحية الخدمات 
 ( .........................................حددي) االجتماعية الخدمات 
 ................( ...............................حددي)اإليواء خدمات 
 ( ..............................................حددي)النفسية الخدمات 
 (.....................................حددي) القانونية الخدمات 
 ( ................................. حددي) الشرطية الخدمات 
 ................( ............حد دي)االقتصادي تمكيف خدمات 
 ( ......................................حددي) أخري خدمات

 التاريخ  التوقيع/ البصمة  اسـ الناجية 
 
 

  

مر )في حاؿ كانت اسـ ولي األ
  (عاـ  ومتزوجة ٛٔأقؿ مف  ناجية ال

  مر توقيع ولي األ

 
 

  

 

 معمومات خاصة بالناجي/ة

  .......العنواف .............................رقـ االتصاؿ.................

    رقـ اتصاؿ طوارئ ..............................

ىذا النموذج ميـ جداً مف الناحية القانونية واألخالقية، ألنو يضمف سرية المعمومات المتوفرة عف الحالة، كما 
 أنو يعطي الحرية المطمقة لمحالة في اختيار وتمقي الخدمة
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 (3وذج رقـ )نم
 كافة القطاعات -تحديد مستوى الخطورة والتيديد واحتياجات الحمايةنموذج 

 

  تاريخ الميالد:  االسـ:
  العنواف:  رقـ اليوية:

  رقـ الياتؼ  الحالة االجتماعية:
عدد األوالد دوف 

05  
 اناث ذكور  05عدد األبناء فوؽ  اناث ذكور 

 ال نعـ األسئمة الرقـ
   تدي مرافؽ لمناجية؟ ىؿ المع ٔ
   ىؿ المعتدي يعيش مع الناجية في المنزؿ؟ ٕ
   ىؿ الناجية خائفة مف المعتدي؟ ٖ
   ىؿ ىي خائفة مف العودة إلى المنزؿ؟ ٗ
يذاء جسدي  ازدادت عّما سبؽ؟  ٘    ىؿ وتيرة العنؼ مف ضرب وا 
   ىؿ المعتدي مدمف عمى الكحوؿ أو المخدرات؟ ٙ
   تدي اإليذاء الجسدي عمى األطفاؿ وبقية أفراد العائمة؟ىؿ مارس المع ٚ
   ىؿ ىي ميددة بالقتؿ؟ ٛ
 مف الذي ييددىا؟ حددي............................................ درجة القرابة ......... ٜ

 ىؿ لدييا أفكار باالنتحار أو لدييا محاولة انتحار سابقة أو في الحاضر؟ ٓٔ
 .............................................................حددي: ........

  

 ىؿ توجد أدوات حادة أو أسمحة في المنزؿ؟  ٔٔ
حددي: 

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

  

   ىؿ اإلصابة بميغة وىددت حياتيا؟ ٕٔ
   لمشرطة؟ ىؿ تريد المجوء  ٖٔ
   ىؿ تحتاج اآلف إلى مركز حماية تقيـ فيو؟ ٗٔ
   ىؿ تريد المجوء إلى مؤسسات تقدـ خدمات اجتماعية، ونفسية أو قانونية؟ ٘ٔ
   ىؿ تريد العودة لممنزؿ؟ ٙٔ
   ىؿ ستكوف آمنة إذا عادت إلى المنزؿ؟ ٚٔ
   ىؿ تعرؼ ماذا ستفعؿ إذا تكرر العنؼ معيا؟ ٛٔ
   خطة أماف شخصي في حاؿ تعرضت لمعنؼ مف جديد؟  ىؿ لدييا ٜٔ
   ىؿ تـ شرح خطة األماف لمناجية قبؿ المغادرة؟  ٕٓ
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 1بنعـ: 11111عدد اإلجابات 

إجابتيا )نعـ( فيي في خطر حالّي وفي  07و 00و 01و 6و 5و 3و 2إذا كانت األسئمة رقـ 
 مستوى خطورة عالية أيضا1ً

 ..................................الوظيفي ..................    المسمىاسـ مقيـ الحالة ...........

 حالة ...........................................................................متاريخ تقييؾ ل

 درجة الخطورة..............................................................................

 التدخؿ المقترح .............................................................................

 جية التحويؿ..............................................................................
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  (4)رقـ نموذج 

 خطة التدخؿ

 

 1111111111111111111111111111مديرة الحالة:  اسـ   1الناجية: 1111111111111111111رمز 

 11111111111111111111111111111111111111111111111111تاريخ بداية وضع الخطة:   

 111111111111111111111111111111111111111111111111111 :المرجوةالنتيجة  /اليدؼ

 ساسية المستيدفة في خطة الحالة:االحتياجات األ  

 ☐احتياجات مادية.   ☐إيواء  ☐احتياجات قانونية  ☐احتياجات نفسية  ☐اجات صحية   احتي ☐ 
 أخرى حدد ☐شرطية   

 

 خطة العمؿ الحتياجات الصحية 01

التاريخ المخطط  لتمقي  
 الخدمة

 

 المسؤوؿ

 

 اإلجراء المطموب/ التدخؿ
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 واالجتماعيةاجات النفسية خطة العمؿ لالحتي 7

  المخطط لتمقيالتاريخ 
 الخدمة

 

 المسؤوؿ

 

 اإلجراء المطموب/ التدخؿ 

  إرشاديةخدمات   

 :يوضح 

 

 خدمات عبلج نفسي متقدمة.   

 : يوضح

 

 أخرى.   

 :يوضح
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 خطة االحتياجات القانونية 1

المخطط لتمقي التاريخ 
 الخدمة

 

 المسؤوؿ

 

 اء المطموب/التدخؿاإلجر 

 رشاد قانونيخدمات إ  

 :يحوض

 

 خدمات مساعدة قانونية   

 :يوضح

 

 خدمات تمثيؿ قانوني   

 :يوضح

 

 خدمات أخرى  

 :يوضح
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 خطة اإليواء 1

التاريخ المخطط  
 لتمقي  الخدمة 

 

 المسؤوؿ

 

 اإلجراء المطموب/ التدخؿ 
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 / االقتصادية تياجات الماديةخطة العمؿ لالح 2

التاريخ المخطط  
 لتمقي  الخدمة

 

 المسؤوؿ

 

 اإلجراء المطموب/ التدخؿ 
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 أعبله( ة)غير المذكور إجراءات أخرى  3

التاريخ المخطط  
 لتمقي  الخدمة

 

 المسؤوؿ

 

 اإلجراء المطموب/ التدخؿ 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة عدادإف في األشخاص المشتركو

 التوقيع

 

 المسمى الوظيفي

 

 المؤسسة

 

 االسـ
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 ......................الخطة:اعتماد  يـو               ......................   تاريخ اعتماد الخطة

                     .......................:المشرؼتوقيع   ................    (: تـ اعتماد الخطة بواسطة )المشرؼ

الناجية............... توقيع ة.......................                   الحال ةتوقيع مدير 
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 (8نموذج رقم )

 كافة القطاعات –استمارة الّتحوٌل إلى مؤسسة 

 المتسلسل..........................الرقم 

 ....................: .........درجة السرٌة

   : .................................الترمٌز  

  الناجٌة المحولة  معلومات عن

 االسم الرباعً     تارٌخ المٌالد   

 رقم الهوٌة     الحالة االجتماعٌة   

 مكان السكن:     رقم الهاتف   

  جهة التحوٌل 

 اسم المؤسسة     رقم الهاتف   

 الشخص الُمحول       ة الوظٌف  

 سبب التحوٌل    ..........................................................................................................................

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

  

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

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

 الخدمات 

ءات التً راواإلج 

 تّمت 

 تقرٌر طبً  استمارة شدة الخطورة    إفادة الشرطة  
 الوثائق المرفقة  
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 .......................................... وثائق أخرى، حدد/ي..........................
 تقرٌر األخصائً النفسً   

 ما عددهم؟     كم اعمارهم؟ 
 ال  نعم  

 فقون من األطفال؟    اهل ٌوجد مر

 ل تارٌخ التحوٌ   ساعة التحوٌل:   

اسم الشخص المسؤول فً   

 الجهة المحول إلٌها 

 الجهة الُمحّول إلٌها:   

 التوقٌع:    الٌوم والتارٌخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9نموذج رقم )  

 فحص نموذج -التقصً استمارة

 ...................... القطاع

                                                                                     : .................................ٌةدرجة السر

    

                                                                                         ................................ لٌة الترمٌز:آ

                                                                               .................................... مستوٌات االطالع:

                               : .............................المسمى الوظٌفً   .................األول:  الناجٌة اسم مستقبل/ة 
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                     .............                  الهاتف .................مكان االستقبال: ..................            العنوان 

                                                                  : ذاتً.......... تحوٌل................... الناجٌةطرٌقة وصول 

                                                                   .............................المرافقٌن إذا وجدوا: ......... ءأسما

 

                                                           

                                                                                                       الناجٌة معلومات حول

د                تارٌخ المٌال  االسم الرباعً   

              الحالة االجتماعٌة  رقم الهوٌة

            رقم الهاتف/ الجوال  مكان السكن:

     الوضع االقتصادي لألُسرة  التحصٌل العلمً

             مدة المقابلة: وقتها  تارٌخ المقابلة:

                   مقابلةمكان ال  اسم المرشد/ة

.                                                                                                   األُسرة )نبدأ بالزوج أو األب حسب الحالة االجتماعٌة(                                   

سم                              اال  درجة التعرض للعنف                                 العمل                  مٌالدتارٌخ ال 

    

    

     

    

    

    

    

                                                                            تارٌخ العنف

       االعتداء األخٌر .1

ء:تارٌخ االعتدا  مكان االعتداء:   

  المعتدي:  كٌف حصل االعتداء؟

ناجٌةعالقة المعتدي بال   

 طبٌعة االعتداء
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 حرمان من المصادر والخدمات جنسً نفسً جسدي

 منع المصروف تحرش تهدٌد ضرب

 التحكم بالقرارات المتعلقة بالنقود. اغتصاب صراخ ركل

زوجة، أو مٌراثها.التحكم بأمالك ال اإلكراه على ُممارسة الجنس. شتم وتعنٌف دفع  

 منعها من العمل. سفاح قربى منع من زٌارة األهل واألصدقاء خنق

 الحرمان من التعلٌم    حرق

    أدوات حادة /سالح

 آخر، حدد آخر، حدد آخر، حدد آخر، حدد

)استخدام كلماتها قدر اإلمكان، ومرات تكرار الحدث، وشدة الحدث(.  ناجٌةعتداء من قبل الوصف اال  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______ 

 

.حلقات العنف األُخرى .2  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

ة  النفسٌةناجٌحالة ال .3  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____ 

 معلومات طبٌة .4

بعد استكمال الفحوصات  ناجٌةحولت ال .1

 الطبٌة. 

.ناجٌةلف الطبً والتقارٌر بحوزة الالم .2  وافقت على إجراء الفحوصات.  .3 

 

 لم توافق على إجراء الفحوصات، حدد/ي .4

.الشرطةمركز  .5  

شكوى لدى الشرطة؟ ناجٌةهل قدمت ال  ال  نعم 

 إذا كان الجواب )نعم(، فما هو محتوى الشكوى

انونٌة أُخرى.إجراءات ق .6  

قضاٌا فً المحكمة ناجٌة هل لل  ال  نعم 
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 اخرى، حدد/ي...................... حضانة اطفال  طالق  نفقة إذا كان الجواب )نعم(، فما هو نوع القضٌة؟

 التحوٌل .7

؟  ناجٌةهل تم تحوٌل ال  إذا نعم، فإلى أٌن ُحّولت؟ نعم ال  

  الخٌار األول: 

ً:الخٌار الثان   

  الخٌار الثالث:

  إذا الجواب )ال(، فما هً خطة التدخل

 المتابعة والتقٌٌم .8

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______ 

 التوقٌع:  اسم المرشد/ة  
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 (01)  نموذج رقم

 نموذج المتابعة

 

 01نموذج رقم 

 نموذج المتابعة

 

 _______ /_____ /______________              تارٌخ أول لقاء: _____الحالة: __________ة مدٌر اسم: __________                 الناجٌة رمز 

 

 الحالة ةخطة المتابعة الخاصة بمدٌر

اإلجراء  تلقًتارٌخ 

 الجدٌد
 اإلجراء تحقق نوع المتابعة تارٌخ المتابعة إجراء جدٌد

    مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:
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.... 

    

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

 

 

 

    

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 تارٌخ التحقق: إذا نعم،

 

 

 

    مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:
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 متابعة خطة االحتٌاجات الصحٌة 

اإلجراء  تلقًتارٌخ 

 الجدٌد
 اإلجراء تحقق نوع المتابعة تارٌخ المتابعة إجراء جدٌد

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 مقابلة 

 منزلٌة زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 

 مقابلة 

 منزلٌة زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 مقابلة 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:
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 منزلٌة زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

____/ ____ 

/_____ 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 مقابلة 

 منزلٌة زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

 

 

 متابعة خطة االحتٌاجات النفسٌة و االجتماعٌة 

اإلجراء  تلقًتارٌخ 

 الجدٌد
 اإلجراء تحقق نوع المتابعة تارٌخ المتابعة ء جدٌدإجرا

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 مقابلة 

 منزلٌة زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 
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.... 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 

 مقابلة 

 منزلٌة زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 مقابلة 

 منزلٌة زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 مقابلة 

 منزلٌة زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 
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 اجات القانونٌة متابعة خطة االحتٌ

اإلجراء  تلقًتارٌخ 

 الجدٌد
 اإلجراء تحقق نوع المتابعة تارٌخ المتابعة إجراء جدٌد

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 مقابلة 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:
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 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

____/ ____ 

/_____ 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 
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 متابعة خطة االٌواء 

اإلجراء  تلقًتارٌخ 

 الجدٌد
 اإلجراء تحقق نوع المتابعة تارٌخ المتابعة إجراء جدٌد

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 مقابلة 

 زٌارة 

 فٌةمكالمة هات 

  :أخرى

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 
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............................

.... 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

 

 / االقتصادٌة متابعة خطة االحتٌاجات المادٌة 

اإلجراء  تلقًتارٌخ 

 الجدٌد
 اإلجراء تحقق نوع المتابعة تارٌخ المتابعة إجراء جدٌد

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 

 مقابلة 

 زٌارة 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 
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 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

/_____ 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 إذا نعم، تارٌخ التحقق:

____/ ____ 

/_____ 

 

 

____/ ____ 

/_____ 

 ____/ ____ 

/_____ 

 مقابلة 

 زٌارة 

 مكالمة هاتفٌة 

  :أخرى

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

.... 

  ال  نعم 

 نعم، تارٌخ التحقق: إذا

____/ ____ 

/_____ 
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 ( 00قـ )نموذج ر 

 خطة األماف الشخصي لمناجية 

 

 

ي األسئمة التالية عند تطوير خطة األماف:ناقش   

 

  في أية أوقات مف اليـو أو المواقؼ أو الظروؼ يقع العنؼ ؟ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 في اي مكاف او موقع يحدث العنؼ؟ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
 
 
 في حاؿ ؟  معاً  االثنيفو أو ضمف مجموعات ،أحدث العنؼ عندما تكونيف لوحدؾ ، ىؿ ي

 ؟ي، حددمجموعة 
 

   111111111111111111111111111111111111111111 

 تاريخ المقابمة

 

الحالة ةمدير   رمز الناجية  
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 111111111111111111111111111111111111111111 
 111111111111111111111111111111111111111111 

 

  ( مف ىـ االشخاص في مجتمعؾ الذيف يستطيعوف مساعدتؾ في حاؿ وقوع العنؼ ؟
 األسرة ، الجيراف ، المختار ، إلخ ( 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
 ىؤالء االشخاص؟ ؾكيؼ ممكف أف يساعد 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 

 صدقاء، ليا في الطوارئ وتتضمف أرقاـ األ رقاـ في حاؿ االحتياجي قائمة مف األ اكتب
 الطبيب العاـ: وخدمات قارب، الشرطة، مراكز تقديـ الاأل
 11111111111111111111رقـ الياتؼ:  111111111111االسـ: 111111111111111111111 

 االسـ: 11111111111111111111111111111111  رقـ الياتؼ: 111111111111111111111111111
 1111رقـ الياتؼ: 1111111111111111111111111 111111111االسـ: 11111111111111111111111 

 رقـ الياتؼ: 1111111111111111111111111111  1111111االسـ: 1111111111111111111111111
 رقـ الياتؼ: 11111111111111111111111111111  111111111111111111111111111111االسـ: 11

 
 استخداميا ، أو الييإتستطيعي الوصوؿ أال والؾ ممكف ج ىرقاـ عملو تـ تخزيف األ  ىتذكري، حت

 وقات1قائمة وتحتفظي بيا معؾ في كؿ األ  رقاـ التي تحتاجينيا فيلذلؾ يجب نسخ كؿ األ 

  ف تمكثي لتكوني في أماف؟ ىؿ ممكف أف تذىبي ليذا المكاف مباشرة أـ أأيف يمكف
 تحتاجيف لترتيبات مسبقة؟ ىؿ ىذا الخيار قصير المدى أـ طويؿ المدى؟

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
 بواب أف : غرفة ، شبابيؾ ، في حاؿ حدوث خالفات ال مفر منيا، حددي ىؿ ىناؾ مكا

 لتخرجي مف المكاف بسيولة وأماف1 حددي: 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 :ىؿ تحتاجيف إلى وجود حقيبة مجيزة، تحتوي عمى بعض مف ىذه األشياء 
 تياطي مفتاح اح  

 ماؿ   

 أوراؽ ميمة   

 مالبس   

 أخرى1 حدد: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  

 (1ةً خروج مف المنزؿ مسرعحتجت الاصدقاء، في حاؿ و األأحتفظي بيا في منزؿ أحد االقارب ا)
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 خطة األماف

 

 ى لساف الناجية:يتـ صياغة  خطة األماف عم 
 

 عندما أشعر بعدـ األماف وأريد أف أجد مكاف آمف، سأفعؿ ما يمي: 

 

سوؼ أذىب إلي  
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

سوؼ أتحدث مع  
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  

و األف أستطيع أف 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  

 

11111111111111111111111111111توقيع الناجية:  111111111111111111111111111111111111الحالة: ةتوقيع مدير   
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 (07)رقـ  نموذج

 إغالؽ حالة
 

 الممؼ:تاريخ فتح 

 

 غالؽ الممؼ:إتاريخ 

 

 الحالة ةمدير 

 

 

 

 درجة الخطورة في الوقت الحالي

 

 رمز الناجية

 

 

 
 

 

 لماذا تـ اغالؽ ىذا الممؼ؟ اختار/ي كؿ ما ينطبؽ: 01
 
  ناجيةعمى طمب ال بناءً  غبلؽإ □
 الناجية ليست لدييا احتياج لمخدمة. □
 كثر.الناجية انقطعت عف التواصؿ لمدة ثبلثة شيور أو أ □
 الناجية  وفاة □
 .................................... أخرى □

: مبلحظات
..................................................................................... 

 

 الخدمات التي تـ تقديميا و مدى التقدـ نحو األىداؼ  71
 

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

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

النفسي، الجسدي، و األمني  ي  وضعياالناجية و راجعي كؿ اآلثار التالية مع راجع 11
 في الوقت الحالي:

 

صابة الطفؿ غير المولود، األمراض، فقداف الشيية، زيادة في إصابة، اإل الصحة الجسدية: □
 الشيية، آالـ جسدية، صداع.
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 اكتئاب، الغضب، الحزف، القمؽ، الشعور باالنسحاب، الخوؼ. اآلثار العاطفية: □

، التفكير في الحدث، مشكبلت وأمراض نفسية، عدـ المقدرة مشاكؿ في ال اآلثار العقمية: □ نـو
 عمى القياـ باألنشطة اليومية كالمعتاد.

اكؿ الخوؼ، تعمـ العنؼ، تدني التحصيؿ الدراسي، التغيب المتكرر عف المدرسة، مش األطفاؿ: □
 ماف في المنزؿ.مع األصدقاء، عدـ الشعور باأل

      

: مبلحظات 
.......................................................................................... 

 

مف أنيا تعرؼ بوضوح الخطوات ي دماف مع الناجية 1 تأكراجعي خطة العمؿ و األ 11
ي خطة عمؿ أو أماف نؼ عمييا مرة أخرى1 مف فضمؾ أكممالمتبعة في حاؿ وقوع الع

 يا بيذا النموذج 1ينيائية معيا و أرفق
 

 مالحظات:
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 

ي قائمة بالمصادر التي ستستمر الناجية المصادر المتوفرة لمناجية1 اذكر  يراجع 21
 باستخداميا1
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  مالحظات:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 

 

 بتسميمو لمشرفؾ1 يمو ىذا النموذج و ق يوقع 31
 

 
 

1111111111111111111111111111111 :التوقيع  11111111111111111111111111:   /ةالمتدخؿ  

 11111111111111111111111 :التاريخ  

                         111111111111111111111التوقيع:  11111111111111111111111111111111111111111111111111الحالة:   ةمدير 
 11111111111111111111111التاريخ: 

 

             111111111111111111111التوقيع:           111111111111111111111111111111111111111111المشرؼ:  
 111111111111111111111111111التاريخ:

 

(: 05ولي األمر في حالة كانت الناجية أقؿ مف  أو الرعاية /ة توقيع الناجية )أو مقدـ
11111111111111111111                          

 

 

 


