قائمة التعريف بمخاطر العنف المنزلي والمالحقة وعنف جرائم الشرف
( )Dashالتابعة لمنظمة SafeLives
دليل البداية السريعة
قد تطلع على هذه القائمة ألنك تعمل في مهنة تتعامل مع ضحايا إسااة المعاملاة المنزلياةس وستسااعدك هاذه المالحظااف علاى فهام ماد همياة األسائلة
الموجود في هذه القائمةس إلساة المعاملة المنزلية عد شااال ولانهاا لالباا ماا يرتابهاا الرجاال ضاد النسااة اللاواتي تاربطه عالقاة حميماة بهام م ال
الصديق و الصاديقة و الازوأ و الزوجاةس ويماا اساتخدام هاذه القائماة يضاا فاي العالقااف الساحاقية والشاواذ جنسايا والمخن اي وفاي حاا ف العناف
تشتمل إساة المعاملة المنزلية على إساة المعاملاة الجسادية و العاطةياة و العقلياة و الجنساية و
العائلي و العنف للمحافظة على الشرفس ويما
المالية و المالحقة و التحرش ،حيث قد يعاني الضحايا م نوع واحد م نواع إساة المعاملة و م جمعيها وتعتبار اال حالاة مختلةاة عا األخار
تحدث هذه السلواياف إما خالل العالقة و بعد انتهائهاس
حيث قد ي ير مزيج السلواياف المستخدم فيها الخوف ويما
تهدف قائمة التعريف بمخاطر العنف المنزلي والمالحقة وعنف جرائم الشرف إلى توفير دا بسايطة و ابتاة للمعاالجي العااملي ماع الباالوي الاواقعي
ضااحية إساااة المعاملااة المنزليااة لمساااعدتهم علااى التعاارف علااى الضااحايا المتعرضااي إلااى خطاار األذ والواجا إحالااة قضاااياهم إلااى اجتماااع الهيئااة
متعدد الواا ف لتقييم المخاطر ( )Maracإلزالة هذا الخطر عنهمس وفي حال وجود ي قلق لاديك حاول خطار ماا يتعارط لام طةال ماا و مجموعاة
م األطةال فإنم يتعي عليك إحالة القضية للتأاد م إجراة تقييم اامل على سالمة ورعاية الطةل و األطةالس
يتعي تقديم قائمة التعريف بمخاطر العنف المنزلي والمالحقة وعنف جرائم الشرف إلى الضحية ضم إطار عمل واالتك:
 سياسة السرية
 سياسة وبرتواول المشاراة بالمعلوماف
 سياساف وبرتواو ف اإلحالة إلى الهيئة متعدد الواا ف لتقييم المخاطر Marac
قبل تبد بطرح األسئلة الموجود في قائمة التعريف بمخاطر العنف المنزلي والمالحقة وعنف جرائم الشرف:
 حدد الةتر الزمنية لتتحدث الضحية معكس هل يعتبر الحديث مع الضحية في الوقف الراه حدي ا آمنا؟ وما هي تةاصيل ا تصال اآلمنة؟
 حدد ماا تواجد المعتدي واألطةال
 اشرح سب طرحك لهذه األسئلة ومد ارتباطها مع الهيئة متعدد الواا ف لتقييم المخاطر Marac
ناة طرحك األسئلة الموجود في قائمة التعريف بمخاطر العنف المنزلي والمالحقة وعنف جرائم الشرف:
 حدد في بداية األمر هوية الشخص الذي ي ير الخوف في نةس الضحية :هل هو شريك حيا سابق و شريك حيا حالي و فرد م فراد العائلة
 استخدم المصطلحاف الحيادية المعبر ع النوع الجنسي م ل شريك حيا حالي و شريك حيا ساابق ما جال خلاق بيئاة آمناة ويساهل الوصاول
إليها بالنسبة للضحايا م السحاقياف والشواذ جنسيا والمخن ي ليتماناوا عناد اساتخدامهم الخدماة ما التحادث عا إسااة المعاملاة المنزلياة وعا
توجههم الجنسي وع هوية جنسهم بحريةس

إعالم الضحية بنتائج قائمة التعريف بمخاطر العنف المنزلي والمالحقة وعنف جرائم الشرف
قد يؤد إعالم شخص ما بأنم ضحية لخطر ذ شديد و خطر القتل إلى إخافتم وإ ار الريبة في نةسم عناد ساماع ذلاكس وما المهام تحادد ماا هاي
مخاوفك باستخدام إجاباف الضحية المعطا إليك وباساتخدام حاماك المهنايس وما المهام تتباع برتوااو ف منظمتاك عناد اإلحالاة إلاى الهيئاة متعادد
الواا ف لتقييم المخاطر  Maracوإلى خدماف األطةالس وبنةس الطريقة فعندما يعتبر شخصا ما بأنم ليس تحف خطر ابير فيجا إدار حالتام بحاذر
لاي يشعر هذا الشخص بأنم تم التقليل م شاأ حالتام و يشاعر بااإلحراأ عناد طلبام للمسااعد فاي مشاالتمس اشارح للشاخص بارتبااط هاذه العوامال
بالقتل و األذ الشديد وإنم إذا تعرط و تعرضف إلى ية م هذه العوامل مستقبال فإنم يتعي عليم و عليها ا تصال بخادمتك و بالخادماف الطارئاة
على الرقم 999س
يرجى مراعا ا هتمام بالحام الم هني الصادر ع المعالج في اافة الحا ف حيث تعتبر نتائج ي قائمة تقييما م اليا للخطر بل توفر هذه النتائج لك
هياال إلعالم حامك والتصرف حس ما يمليم عليك حامك ع طريق طرح سئلة إضافية و تحاليل و إدار الخطر إما ع طريق الهيئة متعدد
الواا ف لتقييم المخاطر  Maracو ي سلو آخرس تقع مسؤولية تحديد اإلدخال إلى مكان اإلحالة المحلي على الفرع المحلي للهيئة متعددة
الوكاالت لتقييم المخاطر .Marac
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المصادر
تتأاد م درايتك بإجراةاف تخطيط السالمة التي تستطيع تقديمها ضم واالتك و ضم الواا ف األخر س وقم بالتعرف على المصادر
يج
المحلية والوطنية لتستطيع إحالة الضحية إليها والتي تشتمل على خدماف المختصي س وقد تاو مواقع ا نترنف وتةاصيل ا تصال التالية ذاف فائد
لك:
 خط المساعد الوطني ضد العنف المنزلي (هاتف )0808 2000 247 :للحصول على المساعد في إيواة الالجئي والحصول على
النصيحةس
 خط المساعد "الشرف" ’( ‘Honourهاتف )0800 5999247 :للحصول على المساعد حول الزواأ اإلجباري والعنف الناشئ ع قضايا
الشرف
 مرااز اإلحالة عند التعرط لإليذاة الجنسي ( )http://www.rapecrisis.org.uk/Referralcentres2.phpللحصول على التةاصيل
الخاصة بالمرااز ولتحديد موقع قر مراز إليكس
 قوس قزح الماسور (بروا رينبو) ( Broken Rainbowهاتفwww.brokenrainbow.org.uk / 08452 604460 :
 - )advice for LGBT victimsللحصول على النصيحة المتعلقة بالضحايا م السحاقياف والشواذ جنسيا والمخن ي

السؤال ع

نواع اإلساة وعوامل المخاطر

اإلساة الجسدية
نح نسأل ع اإلساة الجسدية في األسئلة  1و  10و  11و  13و  15و  18و  19و 23






تتخذ اإلساة الجسدية عد شاال م ل الدفع و الرمي و اللام و استخدام األسلحة و الخنقس
يما
تحاااول تحديااد فيمااا إذا اانااف اإلساااة تاازداد سااوةا م و نهااا تحاادث علااى نحااو متااارر و الحااوادث الناجمااة هااي حااوادث بالوااة
يجا
الخطور س وفي حال عدم تأاد العميل فاطل منم تو يق عدد الحوادث التي حد ف خالل السنة الماضية وماذا حادث فيهااس واطلا منام المحافظاة
على اتابة مذاراتم عند حدوث ي حاد ة جسدية و ي حاد ة خر لتو يقهاس
حاول تأخذ فار حول نواع اإلساة الجسدية التي حد ف لد الضحيةس حيث قد تاو الحاد ة التي تام اإلفصااح عنهاا حالياا ليساف ما ساو
الحوادث التي تعرضف لها الضحيةس
قد ياو هنالك يضا شخاص آخرو في المنزل يتعرضو إلساة المعاملة م ل األطةال و األقار و األقار م ابار الس س
حيانا قد يتم استخدام العنف ضد الحيواناف األليةة التي تمتلاها العائلةس

وفي حال وقوع الحاد ة فإنم يتعي على الضحية ا تصال على الرقم  999للحصول على مساعد الشرطةس وفي حال تعارط الضاحية ألي جارح و
إصابة فإنم يتعي عليم الذها إلى المختص الصحي م ل الممارس العام و الممرضة في وحد الطوارئ لتلقي العالأ والتو يقس
اإلساة الجنسية
نح نسأل فيما إذا تتعرط الضحية ألي نوع م



نواع اإلساة الجنسية في السؤال 16س

تشااتمل اإلساااة الجنساية علااى التهديااد و اسااتخدام القااو و التخويااف لممارسااة الجاانس و ع ا طريااق اإليااذاة المتعمااد إ ناااة ممارسااة
ويماا
الجنس و الجمع ما بي الجنس والعنف و استخدام األسلحةس
في حال تعرط الضحية إلى اإلساة الجنسية فانام يتعاي علياك تشاجيع الضاحية للحصاول علاى المعالجاة الطبياة وإباالن الشارطة عا اإلسااة س
راجااع تةاصاايل ا تصااال الموجااود عاااله إليجاااد مراااز اإلحالااة عنااد التعاارط لإلساااة الجنسااية ،فهااو يسااتطيع المساااعد فااي التحقيقاااف الطبيااة
والقانونيةس

اإلاراه والتهديد والتخويف
تم توطية اإلاراه والتهديد والتخويف في األسئلة  2و  3و  6و  8و  14و  17و  18و  19و  23و 24س








يقوم بم المعتدي و المعتدي  ،وم هو الشخص الاذي يخياف
إنم م المهم فهم وتحديد :سبا خوف الضحية و الضحايا المتعلق بماذا يما
الضااحية وما هاام األشااخاص الااذي تخشااى علاايهم ( ي األطةااال و األقااار )س ولالبااا يعلاام الضااحايا عا ماهيااة ساالوك المعتاادي فضاال م ا ي
شخص آخرس
في الحا ف المتعلقة بالعنف على ساس الشرف قد ياو هنالك ا ر ما معتاد واحاد يعايش فاي المنازل و قاد يااو المعتادي حاد فاراد العائلاة
الممتد و حد فراد المجتمع وقد ياو المعتدي حد األقار م النساةس
تبرز قضايا المالحقة والتحارش عنادما يقاوم المعتادي يضاا بالتهدياد بأنام سايؤذي نةسام و الضاحية و اآلخاري و اساتخدامم جمال م ال "إذا لام
احصل عليك فل يتما ي شخص آخر م ذلكسسس"
وتشتمل األم لة األخر على السالوك الاذي قاد يشاير إلاى األذ المساتقبلي علاى الماالمااف الهاتةياة و الرساائل النصاية و الرساائل ا لاترونياة
التي تنم ع الرلبة في ا ستحواذ و المطالبة بالحصول على ا هتمام و الزياراف بدو دعو إلى منزل الضحية و ماا العمل وماا إلاى ذلاك
و المالحقة و القيام بتخري الممتلااف العائد للضحية و تدميرهاس
الطل م الضحية المحافظة على دفتر مذاراف لتو يق وقف وماا حدوث هذه التهديداف وفيما إذا اا هنالاك شاخص آخار ماع الضاحية نااة
حدو ها وفيما إذا دف هذه التهديداف إلى شعور الضحية بالخوفس
ا نةصال هي المرحلة الخطير  :حدد فيما إذا حاولف الضحية ا نةصال ع المعتدي و فيما إذا تلقف الضحية تهدياداف حاول عواقا المواادر س
وقد تاو الضحية عرضة للخطر بشال ابر إذا تمف مالحقتها بعد ا نةصالس
وفي بعط األحيا يخبرنا ضحايا إساة المعاملة المنزلية حول إياذاة المعتادي للحيوانااف األليةاة و تادميرهم ل ااث مماا قاد ي يار الخاوف لاد
يلحق المعتدي ي ذ جسدي بالضحيةس ويعتبر هاذا الناوع ما التخوياف شاائعا ولالباا ماا ياتم اساتخدامم اوسايلة للسايطر
الضحية م دو
والترهي س
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يتبع بعاط المعتادي فاي إطاار إسااة المعاملاة المنزلياة قاراراف المحاماة و ترتيبااف التواصال ماع باألطةاالس وقاد تااو ا نتهااااف الساابقة
مرتبطة بزياد خطور العنف المستقبليس
يشعر بعط الضحايا بالخوف بسب التاريخ اإلجرامي لشريك حياتم الحالي /شريك حياتم السابقس وما المهام التاذاير باأ مخاالةي القاانو ما
ذوي السوابق العنيةة قد يقومو بإيذاة شراائهم في الحيا حتى وإ لم يا العنف السابق موجم نحو شرااة حياتهم و عضاة عاائلتهم باسات ناة
حا ف العنف للمحافظة على الشرف حيث عاد ياو لد المعتدي ي تاريخ إجرامي مسجلس

إساة المعاملة العاطةية والعزل
نح نسأل ع إساة المعاملة العاطةية والعزل في األسئلة  4و  5و  12والتي قاد تعااني منهاا الضاحية فاي نةاس الوقاف ماع حادوث األناواع األخار
م إساة المعاملةس وقد تحدث هذه اإلسااة علاى نحاو منةارد و قاد تااو حاد ف بةتار زمنياة تسابق وقاوع ي عناف جساديس ونتيجاة إسااة المعاملاة
العاطةياة و العاازل هااي قيااام الضاحايا بلااوم نةسااهم بسااب المشاالة والتقلياال ما شااأ هاذه اإلساااة و إناارهااا ما جال التعااايش مااع الوضااع الااراه س
وباعتبارك موظةا في هذا المجال فإنك تستطيع مساعد الضحية في البداية بالتعرف على األخطار التي قد تواجهها الضحية و األطةالس





منع الضحية م رؤية العائلة و األصدقاة و م خلق ي شباة دعم و منع الضحية م الحصول على ية موالس
يتحدث ضحايا العنف الناجم ع المحافظة على الشرف حول المستوياف القصو ما العزلاة والمراقباة فاي المنازل التاي تتعارط لهاا الضاحية
وهذا مؤشر حول األذ المستقبلي ويج التعامل معم بجديةس
بسااب إساااة المعاملااة والعزلااة التااي يعاااني منهااا الضااحايا فااإنهم يشااعرو بعاادم وجااود ي خيااار لهاام ساو ا سااتمرار فااي العاايش مااع المعتاادي
يحدث في حال محاولاة الضاحايا بالمواادر س ولالباا ماا ياؤ ر ذلاك علاى صاحة الضاحية العقلياة وقاد تشاعر الضاحية
والخوف حول ماذا يما
با اتئا و بالرلبة في ا نتحارس
في نةس الوقف فقد ياو الخطر الذي تتعرط لم الضحية خطرً ا ابيرً ا إذا اا شريك حياتها الحالي و السابق يعاني م مشااال تتعلاق بصاحتم
العقلية م ل ا اتئاا و إسااة اساتخدام األدوياة و تعااطي المخادراف و إدماا الاحاولس وما شاأ ذلاك يزياد ما مساتو العزلاة حياث قاد
تشعر الضحية بعدم قدر الواا ف على فهمها بل ستطلق حااما عليهاس وقد تشاعر الضاحية باالخوف حاول اإلفصااح عا هاذه المعلومااف ألنهاا
ستؤدي إلى إيجاد مشاال للضحية ولشريك حياتها ،وقد يساور الضحية قلق حول إخراأ األطةال م وصايتهاس ولقد تماف مناقشاة هاذه المخااطر
في األسئلة  21و 22س

األطةال والحمل
تشير األسئلة  7و  9و  18إلى الحمل واألطةال وفيما إذا اا هنالك ي عائق يحول دو التواصل مع الطةلس





يزيد وجود األطةال بم فيهم األطةال الوير شقاة م خطر إساة المعاملة المنزلية الذي تتعرط لم األمس وقد يتم الزأ باألطةال في
يما
هذا العنف ويتعرضو لنةس المعانا على نحو مباشرس
قد يحدث العنف الجسدي في المر األولى و قد يزداد سوةًا خالل فتر الحمل و خالل السنواف األولى م حيا الطةلس ولالبا ما ياو هنالك
تتعرط لها
يهتم هؤ ة المختصو بهذه المخاطر التي يما
العديد م المختصي في هذه الةتر م ل الزائر الصحية و القابلة ويج
الضحية واألطةال والجني س
وقد يستخدم المعتدي األطةال للوصول إلى الضحية و ت قع حوادث إساة المعاملة ناة زياراف ا تصال مع األطةال و قد ياو هنالك الا ير
م الخوف والقلق حول إماانية تعرط األطةال ل ذ س
يرجى إتباع اإلجراةاف والتوجيهاف المحلية الخاصة بحماية األطةال لتحديد الحا ف وإلحالتها إلى خدماف األطةال

إساة المعاملة ا قتصادية
يُوطي السؤال  20إساة المعاملة ا قتصاديةس




عاد ما يخبرنا ضحايا إساة المعاملاة المنزلياة حاول قياام شاريك حيااتهم الحاالي و شاريك حيااتهم الساابق بالسايطر علايهم ما الناحياة المالياةس
وخذ بعي ا عتبار مد تأ ير السيطر المالية على خياراف السالمة المتاحة لهمس على سبيل الم ال قد تعتماد الضاحايا علاى شاراائهم فاي الحياا
الحاليي و السابقي للحصول على دخل و يحصل الضاحايا علاى معونااف تحاق لهامس و قاد يشاعر الضاحايا باأ الوضاع قاد ازداد ساوةا مناذ
خسار وظيةة شريك الحيا الحالي و السابقس
وسيتما ديوا خدمة المواطني  The Citizens Advice Bureauو المختص المحلي في خدمة دعم إساة المعاملة المنزلياة ما تحدياد
خياراف الضحية المتعلقة بوضعها المالي الحالي وحول ايةية إماانية الحصول على التمويل الذي يحق للضحية الحصول عليمس

لدينا يضا ماتبة م الموارد والمعلوماف ع تدري المزاولي في الخط األول على الموقع اإللاتروني http://safelives.org.uk/practice-
support/resources-marac-meetings
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دليل البداية السريعة ل قائمة التعريف بمخاطر العنف المنزلي والمالحقة وعنف جرائم الشرف التابعة لمنظمة SafeLives

مجموعة دواف وموارد خر م الهيئة متعدد الواا ف لتقييم المخاطر Marac
إ انف ستحضر اجتمع الهيئة مُتعدد الواا ف لتقييم المخاطر  Maracو شخص آخر م واالتك ،يُمانك تنزيل مجموعة دواف مُم لي Marac
م هناhttp://safelives.org.uk/practice-support/resources-marac-meetings/resources-people-referring :
وهي تقدم مقدمة عملية إلى  Maracضم سياق الدور المهنيس يُرجى إرشاد زمالئك والعاملي في الواالة إلى مجموعة األدواف هذه حي ما اا
ذلك مالئماً:
خدماف جمعية السحاقياف والشواذ جنسيا والمخن ي
قسم الحوادث والطوارئ
رئيس الهيئة مُتعدد الواا ف لتقييم المخاطر Marac
خدماف اإلسعاف
مُنسق الهيئة مُتعدد الواا ف لتقييم المخاطر Marac
خدماف السود واآلسيويي واألقلياف العرقية والالجئي ()BAMER
خدماف الصحة النةسية للراشدي
خدماف األطةال والشبا
ضابط الشرطة
المخدراف والاحول
المراقبة ا ختبارية
التعليم
خدماف الرعاية ا جتماعية للراشدي
خدماف الحرائق واإلنقاذ
خدماف العنف الجنسي
مشاريع التدخل العائلي
خدماف العنف المنزلي ا ختصاصية
زوار الخدماف الصحية ،وممرضو المدارس ،والقابالف
دعم الضحايا
اإلساا
موظف سالمة المر
مستشارو العنف المنزلي المستقلو
للمزيد م المعلوماف ع مؤتمراف الهيئة مُتعدد الواا ف لتقييم المخاطر ( ،)Maracsيُرجى ا طالع على
http://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/The%20principles%20of%20an%20effective%20MA
RAC%20%28principles%20only%29%20FINAL.pdfس تقدم هذه المبادئ إرشاداف حول عملية الهيئة مُتعدد الواا ف لتقييم
المخاطر وهي ُتش ِّال األساس لعملية ضما الجود والمعايير الوطنية للهيئةس
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اسم الضحية:

التاريخ:

يحظر االطالع عليه بعد استكماله

قائمة التعريف بمخاطر العنف المنزلي والمالحقة وعنف جرائم الشرف
التابعة لمنظمة SafeLives
هدف هذا النموذأ





مساعد المستشاري المتواجدي في الخط األول م التعرف على الحا ف بالوة الخطور التي تتعرط إلساة المعاملة المنزلياة و المالحقاة و
العنف على ساس الشرف العائليس
تقرير ي م الحا ف المستوج إحالتها إلى هيئة المنظماف المتعدد لتقييم الخطر  Maracوما هو الدعم اآلخر الالزم لهذه الحاا فس ويصابح
النموذأ المعبأ سجال يما الرجوع إليم مستقبال إلدار الحالةس
1
تقاديم دواف للوااا ف اجازة ما عملياة هيئاة المنظمااف المتعادد لتقيايم الخطار  Maracوإيجااد فهام مشاترك حاول خطاور إسااة المعاملاة
المنزلية والمالحقة وعنف جرائم الشرفس
تمااي الوااا ف ما اتخااذ القاراراف الصاائبة والمساتند علاى الادليل ما البحاث الما اف للحاا ف والتاي تشاتمل علاى حاا ف القتال المنزليااة و
"الشروع في القتل" ويدعم هذا النموذأ الل النماذأ المعروفة حول تقييم المخاطرس

ايةية استخدام هذا النموذأ
قبل استامال هذا النموذأ للمر األولى ،ننصحك بقراة دليل ا ستخدام الاامل واألسئلة واألجوبة المتارر س ويما تنزيل هذا النموذأ م الموقع
http://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/FAQs%20about%20Dash%20FINAL.pdfس إ الخطر
دينامياي ودائم التوير ،ولذا فم الجيد القيام بمراجعة القائمة بعد وقوع ي حاد ة جديد س

المعايير الموصى بها لإلحالة إلى هيئة المنظمات المتعددة لتقييم الخطرMARAC
1س الحكم المهني :إذا ساور حد المختصي قلق حول وضع ضحية ما فإنم يتعي عليم إحالة الحالة إلى هيئة المنظماف المتعدد لتقييم الخطر
 MARACس وسياو هناك حا ف معينة تحتاأ إلى ا هتمام الجدي حتى عندما تعجز الضحية ع اإلفصاح بوضوح ع ية معلوماف قد
تؤاد الخطر الذي تتعرط لمس وقد يعكس هذا وجود مستويات عالية من الخوف أو الحواجز الثقافية المتعلقة بالكشف عن المعلومات أو
المواضيع المتعلقة بالهجرة أو الحواجز اللغوية خاصة في الحاالت المتعلقة بالعنف العائد إلى المحافظة على الشرف .ويتعي استناد
الحام على خبر المختص و  /و إدراك الضحية للخطر الذي تواجهم حتى وإ لم تطابق حالة الضحية الةئة  2و  /و الةئة  3المذاور
دناهس
2س "الخطورة العالية والواضحة" :عدد عالماف "صحيح" الموضوعة على القائمةس في حال وجود  14عالمة و ا ر في الصندوق المعنو
بـ "نعم" فهذا يعني بأ الحالة تلبي شروط اإلحالة إلى هيئة المنظماف المتعدد لتقييم الخطر MARACس
3س التصعيد المحتمل :عدد مراف حضور الشرطة لنجد الضحية نتيجة العنف المنزلي خالل ا نا عشر شهرا الماضيةس ويما استخدام هذه
الةئة لتحديد الحا ف التي تحتوي على مؤشراف إيجابية حول للبية عوامل الخطر المذاور في القائمة والتي تتصاعد فيها إساة
المعاملة والتي يما تقييم الوضع فيها بشال اامل ع طريق مشاراة المعلوماف مع هيئة المنظماف المتعدد لتقييم الخطر  MARACس
ً
استنادا إلى
وعاد ما يتم البدة ب الث مراف لحضور الشرطة و ا ر خالل الةتر الزمنية الواقعة ضم  12شهراً ولا يتعي مراجعة ذلك
المستو المحلي لديك والمستو الذي تتبعم في إبالن الشرطةس

يرجى ا هتمام بحام المعالج المختص في اافة الحا ف حيث النتائج المأخوذ م القائمة تعتبر تقييما م اليا للخطر حيث توفر هذه النتائج
هياال يساعدك على اتخاذ الحام والتصرف بموجبم للقيام بالمزيد م ا ستجواباف والتحاليل وإدار الخطر سواة اا ذلك بواسطة هيئة المنظماف
المتعدد لتقييم الخطر  Maracو بأية طريقة خر س تقع مسؤولية تحديد اإلحالة على الفرع المحلي للهيئة متعددة الوكاالت لتقييم الخطر
Maracس
ما هي الجوان التي يخدمها هذا النموذأ
يقدم هذا النموذأ معلوماف قيمة حول األخطار التي يواجهها األطةال الذي يعيشو مع الضحية ولانم يعتبر تقييما اامال ل خطار التي يواجهها
األطةال نةسهمس ويزيد وجود األطةال م مخاطر العنف المنزلي ،ويتعرط األطةال الوير شقاة على وجم الخصوص للخطر األابرس وفي حال
بف هناك خطور يتعرط لها األطةال فإنم يتعي عليك األخذ بعي ا عتبار ي اإلحا ف الالزم اتخاذها للحصول على التقييم الاامل لوضع
األطةالس

1

للحصول على المزيد م المعلوماف حول هيئة المنظماف المتعدد لتقييم الخطر  Maracيرجى الرجوع إلى المبادئ العشر على هذا الرابط http://www.
http://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/The%20principles%20of%20an%20effective%20MARAC%20%28principles%20only%29%20FIN
AL.pdf
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اسم الضحية:

يحظر االطالع عليه بعد استكماله

التاريخ:

قائمة التعريف بمخاطر العنف المنزلي والمالحقة وعنف جرائم الشرف التابعة لمنظمة  SafeLivesليتم استخدامها م قبل
2
المستشاري المستقلي الذي يتعاملو مع العنف المنزلي  Idvasوالواا ف األخر لير التابعة للشرطة

نعم

اال

عرف

يرجى التوضيح بأ هدف طرح هذه األسئلة هي م وسالمة وحماية الةرد المعنيس ويرجى وضع عالمة صح في
المربع في حال وجود العامل المذاورس استخدم صندوق المالحظاف في نهاية النموذأ لاتابة المزيد م المعلوماف
حول ية إجابةس
م المةترط إ ياو مصدر معلوماتك الرئيسي هو الضحيةس وفي حال عدم او الضحية هي مصدر معلوماتك
الرئيسي فإنم يرجى اإلشار إلى ذلك في العمود الموجود على اليسارس
1س

هل دف الحاد ة الحالية إلى وقوع ية إصابة؟
يرجى ذار ما هي اإلصابة وفيما إذا اانف هذه ول مر تصا فيها الضحية بأي إصاباف ناتجة ع إساة
المعاملة

☐

☐

☐

2س

هل تشعر بأنك خائف جدا؟
المالحظاف:

☐

☐

☐

3س

4س

مما تخاف؟ هل نف خائف م حدوث إصاباف جديد و عنف جديد؟
(يرجى إعطاة تلميح حول ما تةار بم م ل ماذا سيقوم بم (اسم المعتدي و سماة المعتدي ) وم األشخاص
الذي سيعتدي عليهم ويشمل ذلك ذار األطةال)
المالحظاف:

☐

☐

☐

هل تشعر بأنك منعزل ع العائلة و األصدقاة ي هل يحاول (اسم المعتدي و سماة المعتدي ) بإيقافك و
منعك م رؤية األصدقاة و العائلة و الطبي و اآلخري ؟
المالحظاف:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

و تراودك فاار تتعلق با نتحار؟

5س

هل تشعر با اتئا

6س

هل انةصلف و حاولف ا نةصال م (اسم المعتدي و سماة المعتدي ) خالل السنة الماضية؟

☐

7س

هل هناك ي خالف حول التواصل مع الطةل؟

☐

☐

8س

هل يتصل (اسم الشخص المُسية) بك و يرسل إليك رسائل و يهاتةك و يالحقك و يتتبعك و يتحرش بك؟
يرجى التوسع بالشرح لتحديد األسالي التي قام بها المعتدي وفيما إذا انف تعتقد بأنم تم القيام بذلك ع
طريق العمد إلخافتك؟ وخذ بعي ا عتبار المحيط والسلوك المتخذ

☐

☐

☐

9س

هل نف حامل و هل قمف بو د طةل حدي ا ( ي خالل الـ  18شهرا الماضية)؟

☐

☐

☐

10س هل حد ف إساة المعاملة ا ر م مر ؟

☐

☐

☐

11س هل تزداد إساة المعاملة سوةا؟

☐

☐

☐

12س هل يحاول (اسم الشخص المُسية) السيطر على ال شية تقومي بم و  /و هل يشعر بالوير الزائد ؟
بالنسبة للعالقاف الشخصية ،وم األشخاص الذي تقومي برؤيتهم و الشعور باونك مراقبة في المنزل و
يؤمرك ماذا يتعي عليك ترتدي على سبيل الم الس وخذي بعي ا عتبار العنف القائم على المحافظة على
الشرف وحددي السلوك المتخذ
13س هل استخدم (اسم الشخص المُسية) األسلحة و األشياة م هذا القبيل إليذائك في السابق؟
14س هل قام (اسم الشخص المُسية) و شخص آخر بالتهديد بقتلك وصدقف هذا التهديد؟
إذا اانف اإلجابة بنعم ،ضع عالمة صح على الشخص الذي قام بذلك

نف

األطةال

اآلخري (يرجى التحديد)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

اذكر مصدر المعلومات إذا
كانت صادرة عن غير الضحية
(م ال :ضابط الشرطة)

☐

2

مالحظة :تتةق هذه القائمة مع نموذأ تقييم الخطر المصادق عليم م قبل مات الشرطة  ACPOوالمسمى بنموذأ اإلساة المعاملة المنزلية والمالحقة والتحرش وجرائم العنف
 DASHلسنة  2009والذي تستخدمم الشرطةس
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اسم الضحية:

يحظر االطالع عليه بعد استكماله

التاريخ:

نعم

اال

عرف

ضع عالمة صحيح في الصندوق إذا اا العامل المذاور موجوداس ويرجى استخدام صندوق المالحظاف في نهاية
النموذأ لاتابة المزيد م المعلوماف حول ية إجابةس
15س هل قام (اسم الشخص المُسية) بمحاولة خنقك و منعك م التنةس و إلراقك؟

☐

☐

☐

16س هل يقوم و يقول (اسم الشخص المُسية) ي شية ذو طبيعة جنسية يجعلك و يجعل ي شخص آخر يشعر
بالضيق و يؤذيك و يؤذيم جسديا؟
وفي حال وجود شخص آخر فيرجى تحديد هوية هذا الشخص

☐

☐

☐

17س هل هنالك ي شخص آخر قام بتهديدك و تخاف منم؟
إذا اانف اإلجابة بنعم ،فإنم يرجى ذار م هو هذا الشخص وسب ذلكس (ويرجى األخذ بعي ا عتبار
العائلة الممتد في حال وجود العنف المبنى على ساس المحافظة على الشرف العائلي HBV

☐

☐

☐

18س هل تعلم فيما إذا قام (اسم الشخص المُسية) بإيذاة شخص آخر؟
يرجى تحديد ذلك بشال يشمل األطةال واألقار وابار الس س وخذ بعي ا عتبار العنف المبنى على ساس
المحافظة على الشرف العائلي HBV

األطةال

فرد آخر م فراد العائلة
شخص آخر م عالقة سابقة 

آخري (يرجى التحديد)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

20س هل هناك ي مشاالف مالية؟ م ال هل تعتمد على (اسم الشخص المُسية) للحصول على المال؟ هل فقد (اسم
الشخص المُسية) مؤخرا وظيةتم و هل يعاني (اسم الشخص المُسية) م ي مشاالف مالية؟

☐

☐

☐

19س هل قام (اسم الشخص المُسية) بإساة معاملة حيوا ما و حيوا

ليف تمتلام العائلة في السابق؟

21س هل عاني (اسم الشخص المُسية) م ي مشاال في السنة الماضية تتعلق بالمخدراف ( و إساة تناول
األدوية و ليرها) و إدما الاحول و المشاال المتعلقة بالصحة العقلية مما د إلى إيجاد مشاال في
يعيش حيا طبيعية؟
إذا اانف اإلجابة بنعم ،يرجى تحديد ي م هذه المشاالف التي عانى منها وإعطاة التةاصيل ذاف العالقة في
حال معرفتها

المخدراف

الاحول
الصحة العقلية 

☐

☐

☐

22س هل تلقى (اسم الشخص المُسية) ي تهديد في السابق و قام بأي محاولة لالنتحار؟

☐

☐

☐

و تعهد معي

23س هل قام (اسم الشخص المُسية) بعدم ا لتزام بأمر اةالة معي
المسموح لم برؤيتك و  /و رؤية األطةال؟
وقد ترل باألخذ بعي ا عتبار شريك الحيا السابق للمعتدي إذا اا ذلك منطبقا على الحالة

شروط الاةالة

مر بعدم التواجد و المساس

الترتيباف المتعلقة با تصال بالطةل

األمر المتعلق بالحماية ضد الزواأ اإلجباري

ليرها

☐

24س هل تعلم فيما إذا اا (اسم الشخص المُسية) في مشالة مع الشرطة في السابق و لديم تاريخ إجرامي؟
إذا اانف اإلجابة بنعم ،يرجى التحديد

العنف المنزلي

العنف الجنسي

األنواع األخر م العنف

ليرها

☐

اذار مصدر المعلوماف إذا
اانف صادر لير الضحية

و ي اتةاق رسمي حول الوقف

☐

☐

☐

☐

إجمالي عدد اإلجاباف بـ "نعم "
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اسم الضحية:
يأخذها المختصو بعي ا عتبار
مور يتعي

يحظر االطالع عليه بعد استكماله

التاريخ:

هل هناك معلوماف خر ذاف عالقة (تم الحصول عليها م
الضحية و م المختص) والتي م شانها زياد مستوياف الخطر؟
ويج األخذ بعي ا عتبار وضع الضحية بالنسبة لإلعاقة وإساة
استخدام المواد ومواضيع الصحة العقلية والحواجز اللووية و
ال قافية واألنظمة ا جتماعية المستند على قافة الشرف والتقليل
م الشأ س هل هم على استعداد للتعاطي مع خدمتك؟ اشرحس
تساعد
خذ بعي ا عتبار مهنة واهتماماف المعتدي – هل يما
هذه المهنة و ا هتماماف على الحصول على سلحة؟ اشرحس

ما هي ولوياف الضحية الواج تلبيتها لتامي سالمة الضحية؟

هل تعتقد بوجود أساس منطقي إلحالة هذه القضية إلى هيئة المنظمات المتعددة لتقييم
المخاطر Marac؟
إذا اانف اإلجابة بنعم ،هل قمف بهذه اإلحالة؟
التوقيع

التوقيع

نعم

☐
☐

التاريخ
نعم

هل تعتقد بان هناك مخاطر تواجه األطفال في العائلة؟
إذا اانف اإلجابة بنعم ،يرجى التأايد فيما إذا
قمف بترتي اإلحالة لحماية األطةالس

نعم

☐
☐

نعم

☐
☐

☐
☐

تاريخ اإلحالة
التاريخ

ا سم

مالحظاف المعالج
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