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لماذا أوامر الحماية ودور اإليواء

دعم تطوير 
يعات  التشر
والسياسات 
الالزمة

اتيجيات وطنية  اسبر
لمناهضة العنف ضد 

النساء والفتيات

قواني   مناهضة العنف 
ضد المرأة

ام باالتفاقيات  االلبر 
واألطر الدولية

اتفاقية إلغاء كافة أشكال 
التميب   ضد المرأة

اإلعالن العالم  
لمناهضة العنف ضد 

المرأة

إعالن ومنهاج عمل 
بيجي   

2030خطة التنمية 
وأهداف التنمية 

المستدامة
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دور اإليواء

القوانين

تلتزم القوانين حول 
العالم على توفير 

الخدمات للناجيات 

الخدمات

تهدف الى تقديم الدعم 
والعون للناجيات وأطفالهن 
للحصول على احتياجاتهم 

االجتماعية والصحية 
والقانونية واالقتصادية 

وخدمات اإليواء

خدمات اإليواء هي نتاج عقود من *
العمل النسوي على األرض مع 

الضحايا لتوفير أماكن أمنه للناجيات
وأطفالهن بشكل مؤقت أو طويل األمد

المعايير الدولية 

متوفرة

سهولة الوصول والحصول 
(ماديا وجغرافيا)عليها 

مقبولة الخدمات

جودة الخدمات
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أوامر الحماية 

المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

المغادرة

أوامر المنع

مجموعة من القيود عىل 
الشخص الخاضع لألمر

 عن أماكن 
ً
البقاء بعيدا

محددة مثل مكان عمل 
الضحية أو مدرسة 

أطفالها

 عن المسكن 
ً
البقاء بعيدا

ك  المشبر

ك  ل المشبر مغادرة المب  
والبقاء عىل ُبعد معي   

من الضحية 

باالمتناع عن االتصال 
بالضحية أو الشخص 
المعرض للخطر
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أشكال أوامر الحماية

  أ•
ة األجل يصدرها القاض  و قصب 

طة الشر
أوامر الحماية الطارئة

ط–أثناء الدعاوي الجنائية • كشر
  قبل محاكمت

هلإلفراج عن الجان 
أوامر الحماية الجنائية

النساء هن المبادرات•

القدرة عىل التماس االنصاف دون •
ة مع نظام العدالة  التعامل مباشر

الجنائية

  قد •
ال تؤمن الحماية من الحاالت التر

"كجريمة"تصنف 

جودة الخدمات•

أوامر الحماية المدنية



ي المنطقة العربية
 
الجهود المبذولة ف
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ي  عىل المستوى العرب 

:لألن

يعات خاصة بمناهضة العنف  م تشر د ضد المرأة أو ض)ست دول تلت  
ي الخدمات المقدمة للناجيات من العنف( األرسة

 
ل لها وتسع دو . لنظر ف

اتيجيات خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة است 
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  المنطقة العربية
الجهود المبذولة ف 

أوامر الحماية

المتطلبات القانونية 
الالزمة للحصول عىل أمر 

الحماية

األدلة القانونية الالزمة 
للحصول عىل أمر الحماية

توفتر خدمات دعم 
وتأهيل للجناة

الوساطة والمصالحة

حضانة األطفال

عقوبة خرق أمر الحماية

ي تصدر لها أوامر 
المجاالت الت 

الحماية

سمات أوامر الحماية

الجهات واألشخاص 
المخولون بتقديم طلب أمر 

الحماية

لمدة الزمنية ألوامر الحماية
توفر الوقت الالزم للمرأة
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دور اإليواء ( ب)

  كافة الدول العربية▪
 
تتوفر دور اإليواء ف

  المنطقة العربية
الجهود المبذولة ف 

دور إيواء حكومية

دار إيواء تديره 
ي 
 
منظمة مجتمع مدب
بتمويل حكومي 

دور اإليواء توفرها 
المنظمات غب  
الحكومية

دور اإليواء توفرها 
المنظمات غب  
الحكومية 
وحكومية
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دور اإليواء 
  المنطقة العربية

الجهود المبذولة ف 

التوزي    ع 
  
 
الجغراف

  
 
تتوفر المراكز ف
ةالمدن الرئيسي

السعة 
محدودة

طبيعة دور 
اإليواء

غالبا ما تكون 
مؤقتة 

التمويل

  تعت
  تديرها منظمات المجتمع المدن 

مد دور اإليواء التر
(باستثناء البحرين وقطر)عىل التمويل 

  تديرها مؤسسات حكومية ممولة بالكام
ل دور اإليواء التر

من الحكومات

مقدمات
الخدمة

  تديرها الحكومات تعتمد عىل
دور اإليواء التر

الموظفات بشكل دائم

دور اإليواء التي تديرها منظمات المجتمع 
المدني تعتمد بشكل رئيس على المتطوعات
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  المنطقة العربية
الجهود المبذولة ف 

دور اإليواء 

الخدمات 
المتوفرة

مروحة 
عريضة من 
الخدمات 

ولكنها ليست 
ورة  بالض 

منسجمة مع 
المهارات 
المتوفرة

المستفيدات 
من دور اإليواء

الناجيات من 
العنف

ضحايا 
االغتصاب

العامالت 
المهاجرات

العامالت 
المهاجرات
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دور اإليواء 
  المنطقة العربية

الجهود المبذولة ف 

  تستقب
لها أشكال العنف التر

دور اإليواء

الناجيات من 
كافة أشكال 
العنف يمكن 

لهن 
االستفادة من 
الخدمات 
المقدمة

القيود عىل الناجيات

من الممكن أن تقوم دور اإليواء 
بمحاوالت للمصالحة

ال يسمح للناجيات باصطحاب 
أبناءهن الذكور إن تجاوزوا عمر محدد

هناك قيود عىل حركة الناجية

هناك قيود عىل الزيارات المسموحة

األوقات

7ساعة، 24
أيام، مجانا



التوصيات الختامية
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التوصيات

ي قوانير  شاملة 
تبت 

لمناهضة العنف 

توفتر السياسات 
ي 
 
وآليات االستجابة ف
أجهزة العدالة لتكون 
ات أكتر استجابة لطلب

أوامر الحماية

تعديل القوانير  الحالية
لتضمن توفتر مراكز 
اإليواء وتبيان دورها 
وآليات تنظيم عملها

تعديل األنظمة 
الحالية إللغاء 
القيود وتيستر 

وصول الناجية اىل
دور اإليواء بما 

فيهن النساء ذوات
اإلعاقة

ي مفهوم شامل 
تبت 

حماية حوليتمحور 
الناجية عن تقديم 

الخدمات

تطوير آليات جمع 
المعلومات وحفظها 
بما فيها إنشاء مركز 
لجمع المعلومات 
حول أوامر الحماية 

ونتائجها



 
 
شكرا


