
مشروع التمكين الرقمي واالتصال

الالجئات

المرأة والطفل والحق في -المحاضرة الخامسة 

الحماية



!أهال بكم

:اليوم سوف

“ةالسالمة الشخصي"نناقش معنى •

“سالمة المجتمع"نناقش معنى •

نوفر معلومات حول حقوق •

الحماية وكيفية اإلبالغ عن 

الجرائم

نناقش حقوق الطفل•



القواعد األساسية

مساحة سرية•

مساحة آمنة•

الهواتف في الوضع الصامت•

كن محترًما•

ال تحكم على اآلخرين•

تحدث واحًدا تلو اآلخر•

في الوضع الصامت في Zoomاترك •

حالة عدم التحدث

!اسأل إذا كنت بحاجة إلى إعادة شيء ما•

ال بأس إذا كنت ال تعرف أمر ما•



ما المقصود بالسالمة 

الشخصية؟

وف من على ممارسة حياته اليومية بعيًدا عن التهديد أو الخالفردقدرة "

"األذى النفسي أو العاطفي أو البدني من اآلخرين



هل يعد العنف واالعتداء الشيء نفسه؟•

ما هي العالقة بين االعتداء والسلطة؟•

هل يعد الناجي والضحية الشيء نفسه؟•

الناجون؟/ من هم المعتدون؟ من هم الضحايا•

ما هي أسباب العنف الجنساني والعوامل المساهمة فيه؟•

ما هو العنف الجنساني؟



هل توافق أم ال؟

؟  لالعتداءهل من المحتمل أن يكون جميع األشخاص ضحايا 

بفي إطار الزواج بخطورة االغتصاب من جانب شخص غرياالغتصابال يعد 

يعيش المعتدون في منازل ينتشر فيها العنف  

تجعل الكحول والمخدرات الناس أكثر عنفًا



ى ما السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إل

جريمة جنائية؟



ك العنف هو حادثة أو نمط من حوادث التحكم والسلوك القسري والتهديد والسلوك المهين والعنيف، بما في ذل•

أحد أفراد الجنسي، الذي يحدث في معظم الحاالت من جانب الشريك أو الشريك السابق، ولكن أيًضا من جانب

.األسرة أو مقدم الرعاية

.في الغالبية العظمى من الحاالت، تعاني النساء منه ويرتكبه الرجال. إنه شائع للغاية•

:قد يشمل العنف األسري، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي

أو التهديد نمط من التخويف واإلهانة والعزلة والسيطرة باستخدام العنف الجسدي أو الجنسي)التحكم القسري •

(من خاللهما

أو العاطفية/اإلساءة النفسية و•

االعتداء الجسدي أو الجنسي•

اإلساءة المالية أو االقتصادية•

التحرش والمطاردة•

االعتداء عبر اإلنترنت أو االعتداء الرقمي•

ما هو العنف األسري؟



ما هي اإلساءة المالية؟

قد تحدث اإلساءة المالية من أحد أفراد األسرة

أو صديق أو شريك أو مقدم رعاية على النحو

:التالي

شخص يأخذ نقوًدا أو يحصل على ائتمان•

باسمك دون علمك أو إذنك

شخص يتحكم في حساباتك•

ت شخص يصرف معاشك التقاعدي أو شيكا•

أخرى دون إذن منك

لقد أضافوا اسمهم إلى حسابك•

لقد طلبوا منك تغيير وصيتك•

فع عرض شخص ما دفع فواتير التسوق أو د•

في الفواتير نيابة عنك، لكنك ال ترى أنه ي

بذلك

.نُمنعت من رؤية األصدقاء والعائلة اآلخري•

حو قد تبدو اإلساءة المالية من الشريك على الن
:التالي

يمنعونك من العمل أو الذهاب إلى العمل•

يمنعونك من الذهاب إلى الكلية أو الجامعة•

يُطلب منك حساب كل شيء تنفقه•

ري لم يعد بإمكانك الوصول إلى حسابات موف•
الخدمات المالية

قد منعك شريكك من اإلنفاق على األشياء•
األساسية

أو قروًضا /لقد أخذوا بطاقات االئتمان و•
باسمك

لى لقد أنفقوا ميزانية أسرتك المعيشية ع•
األشياء دون إخبارك

.كلقد وضع شريكك جميع الفواتير باسم•



السلوك المعادي للمجتمع-سالمة المجتمع 

:السلوك المعادي للمجتمع

.النشاط العدواني أو المخيف أو المدمر الذي يضر أو يدمر جودة حياة شخص آخر•

فترة قد تعتقد أن الحادثة صغيرة أو غير مهمة، لكن السلوك المعادي للمجتمع يمكن أن يستمر ل•

ريمة ولكن ال يتم تصنيف كل السلوك المعادي للمجتمع على أنه ج. طويلة، ويصبح خطيًرا للغاية

.الكثير منها يعتبر جريمة أو قد يصبح جريمة

:قد تبلغ

نتهك عقد مالك العقار، الذي يقع على عاتقه واجب التأكد من أن المستأجرين ال يتصرفون بطريقة ت•

اإليجار الخاص بهم

يق السلوك القسم المناسب في مجلسك المحلي، على سبيل المثال اإلسكان أو الصحة البيئية أو فر•

المعادي للمجتمع

.الشرطة، إذا كنت تعتقد أن جريمة ما قد ارتكبت•

اء، على إذا عانيت من سلوك معادي للمجتمع، فقد تضطر إلى المساعدة في تقديم دليل قبل اتخاذ إجر

في عقارك قد يُطلب منك امتالك معدات تسجيل. سبيل المثال االحتفاظ بمذكرات لألشياء التي تحدث

999أو حتى 101قد تضطر إلى االتصال بالشرطة على الرقم . لمعرفة مصدر اإلزعاج والضوضاء

.إذا كانت حالة الطوارئ

http://tel:%20101/
http://tel:%20999/


ما هو؟-التمييز 

معاملة شخص أو مجموعة معينة من الناس بشكل مختلف، ال سيما بطريقة أسوأ من 
هم الطريقة التي تعامل بها اآلخرين، وذلك كله بسبب لون بشرتهم، وجنسهم، وميول

.الجنسي، وإلخ

العمر•

تغيير الجنس                                                                                   •

الزواج أو في شراكة مدنية•

الحمل أو في إجازة الوضع•

اإلعاقة•

العرق، بما في ذلك اللون أو الجنسية أو األصل العرقي أو القومي•

الدين أو المعتقدات•

الجنس•

الميول الجنسي•



2010قانون المساواة لعام 

2010يحمي قانون المساواة لعام •

ي األشخاص بشكل قانوني من التمييز ف

.  مكان العمل وفي المجتمع األوسع

ابقة استبدلت قوانين مكافحة التمييز الس•

زز بقانون واحد، مما يسهل فهم القانون ويع

رق فيحدد الط. الحماية في بعض المواقف

ل مع المختلفة التي يكون من خاللها التعام

.شخص ما بشكل غير قانوني

تعرف على المزيد حول األشخاص •

وأنواع التمييز المحميين من التمييز 

واإلجراء الذي يمكنك القانون بموجب 

ز شعرت أنك تعرضت للتميياتخاذه إذا 
.بشكل غير عادل



جريمة الكراهية-سالمة المجتمع 

ما هي جريمة الكراهية؟

.حادثة أو جريمة ضد شخص ما بناًء على جزء من هويته

:عندما يتم استهداف شخص بسبب العداء أو التحيز تجاههم" الهوية"هناك خمس فئات من 

اإلعاقة•

العنصر أو األصل العرقي•

(الذي يشمل عدم اعتناق أي دين)الدين أو المعتقدات •

الميول الجنسي•

.الهوية الجنسية•

جريمة الكراهية أو

حادثة الكراهية؟



إبالغ الشرطة بالجريمة

.إذا كنت تبلغ عن جريمة قيد الحدوث أو إذا كان شخص ما في خطر محدق999اتصل بالرقم •

.أو اتصل بالشرطة المحلية101إذا لم تكن الجريمة حالة طارئة، فاتصل بالرقم ي•

.لتقدم معلومات للشرطة أو إلجراء تحقيقات101كما يمكنك االتصال بالرقم •



ماذا يحدث عندما يبلغ شخص ما

عن جريمة للشرطة؟



إساءة معاملة األطفال

:هناك أربعة أنواع من اإلساءة

االعتداء الجسدي•

االعتداء الجنسي على األطفال•

اإلهمال•

اإلساءة العاطفية•



الخدمات االجتماعية

هل تعلم ماذا تفعل خدمات األطفال االجتماعية؟

هل تعرف الفرق بين الخدمات االجتماعية للبالغين واألطفال؟

؟"حماية الطفل"و " الطفل المحتاج"هل تعرف الفرق بين 

فال من هل تعتقد أن الخدمات االجتماعية لألطفال لديها القدرة على تخليص األط
رعاية والديهم بسهولة؟



الخدمات االجتماعية

الخدمات االجتماعية للبالغين

دية احتياجات الرعاية والدعم نتيجة لحالة جس1.

مثل الخرف وتعاطي المخدرات . )أو عقلية

واالعتماد على اآلخرين بسبب العمر أو 

(  المرض وغير ذلك

عرضة لإلساءة أو األذى2.

متهمهناك تأثير كبير على رفاهيتهم أو سال3.

الخدمات االجتماعية لألطفال 

أي طفل معرض لخطر اإلساءة أو 1.

.األذى

:يمكن دعم األطفال من خالل2.

مساعدة مبكرة•

طفل محتاج•

حماية الطفل•

للخدمات االجتماعية التزام قانوني لحماية رفاهية األطفال والبالغين المعرضين للخطر وتعزيزها



ما هو دور الخدمات االجتماعية لألطفال 

.واجب قانوني لحماية رفاهية األطفال وتعزيزها•

يمكنها تقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية لألطفال وأسرهم، من خالل •
".تقييم االحتياجات"

ضمان ستعمل بالشراكة مع العديد من المهنيين والجمعيات الخيرية والمنظمات ل•
حصول العائالت على المساعدة التي يحتاجونها

كيف تتعامل العائالت مع الخدمات االجتماعية لألطفال؟•

تطلب العائلة المساعدة مباشرة من الخدمات االجتماعية لألطفال•

الشرطة، والمعلمين، وأفراد آخرين من )اإلحالة من جانب المهنيين اآلخرين •
بشأن يتم إجراء اإلحالة نظًرا لوجود مخاوف تتعلق بالحماية أو الرفاهية(. العامة
(.األطفال)الطفل 



يعد واجب خدمات األطفال هو الصون والحماية

طفل محتاج

ها/من غير المحتمل أن يكون لديه•

مستوى معقول من الصحة أو 

التنمية، أو

/  من المحتمل أن تتأثر صحته•

نموه، أو

.تعاني من اإلعاقة/ يعاني•

حماية الطفل

فل هناك سبب معقول للشك في أن الط

يعاني، أو من المحتمل أن يتعرض 

.لضرر كبير

1989من قانون األطفال لعام 47القسم  1989من قانون األطفال لعام 17القسم 



أنواع القوانين

حدة؟ماذا تعرف عن النظام القانوني في المملكة المت•

هل تعرف الفرق بين القانون المدني والقانون •

الجنائي؟

.أعط مثااًل على الجريمة•

أعط أمثلة على نوع المحاكم في المملكة المتحدة•



أنواع القوانين

القانون المدني وقانون األسرة

الهيئات الخالفات بين األفراد العاديين، وبين األفراد و•
.العامة

في تطلب من محاٍم التحضير لقضيتك وتمثيلك•
.المحكمة

غير يكون قرار المحكمة في قضية مدنية مسؤوالً أو•
.مسؤول

تعويض أو اتفاق أو حكم يتعلق بالتمويل•

محكمة األسرة ومحكمة العمل ومحكمة المقاطعة•

:األمثلة

حوادث الطرق واإلهمال الطبي واإلكلينيكي•

اإلخالل بالعقد•

الديون واإلسكان•

موظف يعاني من التمييز•

محكمة األسرة

الطالق وفسخ الشراكة المدنية وقضايا األطفال•
وترتيبات رعاية األطفال والعنف المنزلي

القانون الجنائي

جريمة جنائية طالت المجتمع بأسره•

(CPS)مشاركة الشرطة ودائرة النيابة العامة •

أو يكون قرار المحكمة في قضية جنائية مذنب•

.غير مذنب

.ةاإلدانة والعقوبة في شكل حكمة النيابة العام•

حكم بالسجن أو دفع الغرامة أو خدمة المجتمع •

لمن تثبت إدانته

محكمة الصلح أو م•

:األمثلة

ئيالسطو والسرقة والحرق العمد والضرر الجنا•

القتل واالعتداء الجسدي واالعتداء الجنسي •

والضرب

التحرش والسلوك التحكمي•

الزواج القسري وتشويه األعضاء االحتي•

التناسلية لإلناث؛ واالتجار بالبشر

ال وغسل األموال وتجارة المخدرات•



الكلمات المفتاحية

.قد تشمل االعتداء الجسدي والعاطفي والمالي والجنسي. هي إساءة استخدام القوة-اإلساءة

.ع عنهاال يمكن افتراض عدم تغييرها وقد يتم التراج. الموافقة على شيء بمحض اإلرادة-الموافقة

.فعل يعاقب عليها القانون-جريمة جنائية

.فعل إجرامي يُرتكب بسبب السمات المحمية للضحية-جريمة الكراهية

.إجراء، بما في ذلك اإلجراءات القانونية، يدعم حرية الفرد ومساواته-الحماية

ون الضرر قد يك. فعل من أفعال القوة الجسدية الذي يسبب أو يُقصد منه التسبب في ضرر-العنف

.الناجم عن العنف جسديًا ونفسيًا


