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الخطوط العريضة

طةخدماتأهمية• (.ةدراسة حال)العنف من للناجياتبالنسبة العدالةوالشر
طة و العدالةالمبادئ• .التوجيهية لخدمات الشر
(.19كوفيدجائحة)العربيةالمنطقةمنأمثلة•
مناقشة•
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طة و العدالة بالنسبة للناجيات من العن .فأهمية خدمات الشر

وجة طفلةبينهممنأطفال،4لديهاسنة،15منذمتر 
ل متحركا،كرسيا تستعملو خاصةاحتياجاتلها 

  أقاربلديها ليستعمل،
 
  المدينةف

كنها،تسالتر
بتتعرض   تسببحادثأخر سنوات،10منذللض 

 
ف

  كش 
 
،يدها ف قليديةتبوسائلمعالجتهتماليمت 
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طة و العدالة بالنسبة للناجيات من العن .فأهمية خدمات الشر

طة بدور محو تضطلع • ري الشر
  ضمان منع جميع أشكال

 
ف

حوادث العنف ضد النساء 
  
 
والفتيات حيثما أمكن، وف
  ح

 
الة التعامل معها بجدية ف
دقة حدوثها والتحقيق فيها ب

.  ومتابعتها بفعالية
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طة و العدالة بالنسبة للناجيات من العن .فأهمية خدمات الشر

ام• طة والعدالة عالية الجودة أمرا حاسما لضمان التر  القواني   تعد استجابة الشر
؛ والحفاظ بحيث يتم إنفاذها . المناهضة لمثل هذا العنف بالمعايت  الدولية

  ذلك كفالة عدم تك
رار حدوث عىل سالمة النساء والفتيات من العنف، بما ف 

ر المزيد من العنف؛ وإخضاع مرتكت   العنف للمساءلة؛ وتوفت  سبل جت  الض 
.الفعالة للضحايا والناجيات

طة إىل ضمان توفت  استجابة عدالة عالتهدف• ية خدمات العدالة والشر
ضد الجودة كجزء من نهج كىل  وشامل ومتعدد القطاعات للتصدي للعنف

.  النساء
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طة و العدالة .المبادئ التوجيهية لخدمات الشر

طية • طة كملجأ أوىل  للناجيات، يجب التأكد من أن الخدمات الشر
متوفرة متاحة و مع أهمية الشر

  أثناء األوبئة واألزمات؛ وأن التصال األول مع الناجية يوضح ا
 
ام نظام لجميع النساء، حتر ف لتر 

ؤخذ عىل محمل الجد
ُ
 شكواها ت

َّ
.العدالة ككّل بضمان صحتها وسالمتها، وأن

ميّشة يجب أن تكون متاحة عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع، وأن تكون متاحة جغرافًيا و •
  ذلك األميات وضعيفات اإلبصار وغت  المواطنات

 
.لجميع فئات الشاكيات، بمن ف

طة مجانًيا لتجنب إضافة أي أعباء مالية أو إدارية عىل• الضحايا، يجب أن يكون الوصول إىل الشر
.ويجب أن يشمل الوصول إىل خدمات الدعم األخرى مثل الرعاية الطبية أو النفسية
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طة و العدالة .المبادئ التوجيهية لخدمات الشر

ر الخصوصية للناجية ال•
ّ
ا ويوف

ً
طة، يجب أن يكون الموقع آمن   أثناء إبالغ الشر

 
  ف

 
  لها الحق ف

تر
  إجراءات العدالة الجنائية، مع تزويدها بج

 
ميع اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستشارك ف
  أن ُيؤخذ عىل الناجية عدم تعاون. المعلومات الالزمة لتخاذ قرار مستنت  

ا من ول ينبغ 
ً
ها خوف

ا من اإليذاء الثانوي
ً
.انتقام المعتدين أو خوف

طية بطريقة غت  انتقادية ومراعية لعت•   هذا الصدد، يجب تقديم الخدمات الشر
 
بارات النوع وف

  العتبار ومنع وقوعه،
 
والستجابة الجتماع  ومتمحورة حول الناجيات، ووضع اإليذاء الثانوي ف

ا مع سن
ً
ومن . هالقلق الناجية، وضمان الحفاظ عىل خصوصيتها، وأن تتناسب الخدمات أيض

 عىل رسد قصتها والمشاركة ا
َ
ع جهات إنفاذ القانون الناجية ا أن تشجِّ

ً
  إجراءات المهم أيض

 
لفّعالة ف

.العدالة لضمان أفضل النتائج
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طة و العدالة .المبادئ التوجيهية لخدمات الشر

  التحقيق حيث يج•
 
  يجب إعطاء قضايا العنف ضد النساء والفتيات أولوية عالية ف

 
ب التحقيق ف

  العتبار الصدمات الجسدية و 
 
  البالغات المقدمة ومتابعتها عىل الفور، مع األخذ ف

العقلية التر
ها أو مطالبتها بالنتظار لإلبالغ عند ل جوئهن لنظام تعرضت لها الناجية، والتأكد من عدم تأخت 

.  العدالة
  أقرب وقت ممكن مع تطبيق إجر •

 
اءات من ناحية أخرى، يجب القبض عىل المتهم فوًرا ف

.  الحماية
ق مع خدمات ُيعتت  التنسيق مع خدمات الدعم األخرى أمًرا بالغ األهمية باإلضافة إىل التنسي•

، مع و   
  قد تتطلب الوصول إىل الجهات األخرى ومنظمات المجتمع المدن 

ضع الحماية التر
  العتبار

 
  حماية ودعم الناجيات ف

 
.الهدف العام المتمثل ف
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طة و العدالة .المبادئ التوجيهية لخدمات الشر

•  
 
  أن يضع مقدمو خدمات العدالة ف

:  اعتبارهم النقط التاليةينبغ 
ئ ديناميات انعدام المساواة بي   النساء والرجال نقاط ضعف متعلقة بالنو ت• ، نشر ع اإلجتماع 

، من بي   أشياء أخرى، واألثر عىل استخدام ال  
نساء مثل اإلعتماد اإلقتصادي والقانون 

  طريق الوصول إىل العدالة وقد تؤدي 
 
ئ عقبات ف  تأثت  حتر إىللخدمات العدالة، وتنشر

  
.تقدمها العدالة بصورة سلبية عىل النساءبعض أوجه اإلنتصاف التر

طة من حقوق النساء والفتيات، وأن تك•   أن ل تضعف خدمات العدالة والشر
ون غت  ينبغ 

.  إكراهية، بشكل يضع مصلحة النساء ضحايا العنف و سالمتهن كأولوية
طة • كة مشار يتطلب إخضاع مرتكت   الجرائم للمساءلة أن تدعم خدمات العدالة والشر

  عملية /الضحايا
 
العدالةالناجيات ف
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طة و العدالة خالل جائحة كوف .19يد أمثلة من الدول العربية إلستجابة الشر

•  
 
ات وضمان ، اتخذت مديرية األمن العام أساليب مبتكرة مختلفة للوصول إىل الناجياألردنف

اذ القانون تقديم الخدمات واستمرارها عن طريق توفت  معدات الحماية الشخصية لضباط إنف
ئ فر  نشرِ

ُ
  تقديم خدمة مجابهة العنف ضد النساء بل وأ

 
يق الستجابة والمهنيي   المشاركي   ف

طة .للطوارئ، والذي ضم ضابطات رسر
 من خالل الت•

ً
واصل المبارسر تم تدريب ذلك الفريق عىل الستجابة بفعالية خالل األزمات خاصة

طة أو المحكمة لضمان سالمتهن عن د تطبيق مع الناجيات من العنف، ومرافقتهن إىل مركز الشر
.القيود عىل الحركة

مان عالوة عىل ذلك، نّسقت مديرية األمن العام عن كثب مع المنظمات غت  الحكومية لض•
  مديرية األمن العام حملة توعية ُبث. اإلحالت المناسبة

 
ت عت  أطلقت إدارة حماية األرسة ف

، بالتعاون مع وسائل ت الكتيبات عت  منصات التواصل الجتماع  اإلعالمالتلفاز، ونشر
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طة و العدالة خالل جائحة كوف .19يد أمثلة من الدول العربية إلستجابة الشر

•  
 
ا ساخنة متصلة بجميع المحاكم، وملحق بالمغربف

ً
ئ نظام يتضمن خطوط نشرِ

ُ
ه تطبيق ، أ

ديم شكاواهن جرى تصميم تطبيق الهاتف المحمول بما يسمح للناجيات بتق. للهاتف المحمول
نت)بشكل فوري  طةدون الحاجة إىل تقديمها شخصًيا إىل المحكمة أو مركز ( عت  اإلنتر .الشر

ت األرقام عت  العديد من وسائل اإلع • شر
ُ
ا ون

ً
تيح استخدام الخطوط الساخنة مجان

ُ
الم ومنصات أ

ناجيات بإمكانية عمل هذا النظام عىل تمكي   اتخاذ تدابت  المتابعة وتزويد ال. التواصل الجتماع  
ئ أو المعلومات ذات الصلة بالخدمات الجتماعية .الوصول إىل المالج 
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طة و العدالة خالل جائحة كوف .19يد أمثلة من الدول العربية إلستجابة الشر

•  
 
  حالت العنف ضد المرأة من خالل إجلبنانف

 
راء زيارات ، كانت استجابة قوات األمن للزيادة ف

طة   أقسام الشر
 
  الشكاوى ف

لية وتلقرّ .  مت  
 عىل ذلك، لجأت بعض الهيئات القضائية إىل استخدام تقنيات الستماع ع•

ً
ن بعد إلصدار عالوة

 عن ذلك، فقد جرى توفت  خدمات إدارة الحالت والدعم النفش  و . أوامر الحماية
ً
المشورة فضًل

نت)عن بعد  (.عت  الهاتف أو عت  اإلنتر
  قضايا العنف ضد •

 
طة تابعة للوحدات الجنائية األخرى للعمل ف ت قوات رسر شر

ُ
النساء ن

.  والفتيات
  إىل الن•

اجيات، وذلك كما وضعت وزارة العدل اللبنانية سياسات بغية تسهيل الوصول القضانئ
  قضايا العنف وإضفاء الطابع الرسم  عىل آلية قبو 

 
ل الشكاوى لتحسي   إجراءات المقاضاة ف

نت  فيها عت  اإلنتر
ّ
العاجلة والبت
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مناقشة

  ما ه  التحديات•
طةخدماتإىلللوصولالناجياتتواجهالتر   العدالةوالشر

 
دانكم؟بلف

طةمعالتنسيقيتمكيف•   بالنسبةالشر
ر
؟القطاعاتلباف
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شكراً لكم


