
عنرص يتعلق بتشخيص 

خطورة العنف

عنرص يتعلق باملعتدي

عنرص يتعلق بالضحية

عنرص يتعلق بالعالقة 

بني طريف النزاع

عنرص يتعلق باملحيط

p أخرض

4  االلتزام باإلجراءات املشرتكة

4  مدها بالرقم األخرض 1899 للحصول عىل مزيد اإلرشادات

4  إشعار الهيكل الراجع إليه بالنظر حسب الرتاتيب املعمول بها

p برتقايل

4  االلتزام باإلجراءات املشرتكة

4  مدها بخطة األمان

4  يطلب منها االتصال بالرشطة )197( أو الحامية املدنية)198( 

يف حالة تفاقم العنف املتابعة اللصيقة للضحية

4  اإلشعار و الرجوع إىل املمثل القطاعي املكلف بالعنف يف 

الجهة بدون ذكر هوية الضحية 

p أحمر

4  االلتزام باإلجراءات املشرتكة 

4  توجيهها إىل أالستعجايل إلسعافها إذا استلزم االمر

4  توجيهها لإليواء سواء عىل النطاق العائيل أو عن طريق 

الجمعيات

4  توجيهها اىل الوحدة املختصة للرشطة أو الحرس التخاذ وسيلة 

حامية 

4  توجيهها لقايض االرسة للحصول عىل مطلب حامية

4  اإلشعار و الرجوع إىل املمثل القطاعي املكلف بالعنف يف 

الجهة مع ذكر هوية الضحية بعد االستئذان منها

- عنف مع وجود رضر نفيس أو معنوي 
- األطفال معرضون للعنف أو ضحايا عنف  

- تهديد بالقتل مع وضع مخطط لذلك 
- عدم توقع العنف   

- املعتدي لديه سلوكات تدفعه للسيطرة عىل الضحية و الحد من حريتها 
- مستعمل أو مدمن كحول-مخدرات-قامر 

- مستعمل سالح أو له سوابق عدلية 

- يشكو من اضطرابات عقلية مل يعالجها أو يرفض عالجها  

- لديها تبعية عاطفية أو مادية

- تخاف من أن يقوم رشيكها بقتلها 
- ذات مستوى تعليمي متدين أو أمية 

- غري واعية بالعنف أو تربره 
- يف وضع هشاشة

-الطالق أو البدء يف إجراءات الطالق  
-الطرد و انقطاع العالقة بني أفراد العائلة 

-تشويه العالقة واتسامها بالربود و اإلهامل 

- البعد عن العائلة أو عدم مساندتها 
-البعد عن املؤسسات أو عدم توفر خدماتها 

- التواجد مبناطق ريفية

- العيش يف ظل وضعيات األزمات و الكوارث الطبيعية  

المعطيات المتوفرة *
0    -    +   ++

التصنيف اإلجمالي للوضع
و طريقة التدخل

التصنيف اإلجمالي للوضع
و طريقة التدخل

عناصر التقييم

سلم تقييم الخطر على النساء ضحايا العنف
 الديــ   وان الوطـني لألســرة والعمـران البشـري

الجمهورية التونسية

وزارة الصحة

*  املعطيات املتوفرة :  )0( : عنرص يصعب تشخيصه    )-( : عنرص غائب   )+( : عنرص الخطورة موجود    )++( : عنرص الخطورة مشدد

مالحظات : - هذا التقييم حينيا و ال ميكن اعتباره نهائيا
    - الرؤية الذاتية للمتدخل املبنية عىل تجاربه يف هذا املجال هي بغاية األهمية إذ أنها تصري مصدر استشعار للعنف يف حال عدم افصاح الضحية عن ذلك أو عدم قدرتها عىل التواصل ألسباب مرضية.

    - عىل املتدخل توخي الحذر يف اتخاذ أي موقف كأن يبالغ يف التعاطف مع الضحية أو أن يربر العنف و يقلل من خطورته أو أن يظهر عدم املباالة.



 الديــ   وان الوطـني لألســرة والعمـران البشـري

الجمهورية التونسية

وزارة الصحة

سلم تقييم الخطر على الحياة
للنساء ضحايا العنف

وزارة العدل

 

 اجلمهورية التونسية

 
 بروتوكول التعهد بالنساء ضحايا العنف

 قطاع ألامن
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

صندوق األمم املتحدة للسكان 


