
 

ي التماس العدالة   والناجيات مساعدة الناجي   
 
من العنف ف

ي  جنائيةم الو علخدمات المن خالل 
 
 فلسطي    ف

 

ىىيسعى  ىىجنائيةالىلعلوملىالوحيدىىالمختب 
 

ةىوهوىىالغربية،ىالضفةىف  ىىحيويةىركب  
 

ىىالعدالةىىتحقيقىىإىلىواألمن،ىالعدالةىنظامىف
ى  ىىالمتحدةىاألممىمكتبىيقوموىى.ىالعنفىمنىوالناجياتىللناجي  

ك "حياة" برنامجىخاللىمنىوالجريمةىبالمخدراتىالمعن  ىالمشبر
ىالمخىوفنياتىفنن  ىىبتدريب  ىىتب 

 ىىللمساعدةىالجنائ 
 

 ىى.ىالعنفىىأعمالىمرتكن  ىىومحاسبةىعلىىالتعرفىاحتماليةىزيادةىف
 

 2020 ديسمب  األول/  كانون  7  االثني    :ىالتاري    خ
 

 
ي 
ي الفلسطين 

ي المختب  الجنائ 
ي رام هللا بالضفة الغربية  ا مجهري   ا روان طمالية تجري فحص   ،المتدربة ف 

ك/سمر حزبون.  . الصورة: 2019ف   برنامج حياة المشبر
 انتها   والفتيات،  النساء  ضد   وخاصة  العنف،  يعد 

 
ته  تازداد  وقد   اإلنسان،  لحقوق  ا ي  عالم  ا ي  منهج  ا ك . 19-كوفيد  جائحة  بدء  منذ   وتب 

،   الصعيد   فعىل اوح  وفتاة  امرأة  مليون  243  تعرضت  العالمي ا   49و  15  بي     أعمارهن  تبر   عىل يد   الجسدي   أو /    و   الجنسي   للعنف  عام 
يكال ي   شر

ي   العام   ف 
ي و.  الماض 

 وتعرضت   أزواجهن،  قبل  من  للعنف  نساء  ثالث  كل  من  واحدة  تعرضت  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  ف 
ي  44
ي  الفتيات من المئة ف 

اوح اللوائر ا  الجسدي،  للعنف ا م  عا 17و 12 بي    أعمارهن تبر
 
 لإلحصاء المركزي جهاز ال أجراها  لدراسة وفق

ي 
 .الفلسطين 

ي   المتحدة  األمم  مكتب  يسىع
ك حياة برنامج  خالل  من  (UNODC) والجريمة  بالمخدرات   المعن  الحقائق   هذه  تغيب    إىل  المشبر

ك  وتنفيذ   كندا   حكومة  من  بتمويلو .  الجنائية  علومال  خدمات  تطوير   خالل  منالمفجعة     بي     للمساواة  المتحدة  األمم  هيئة  بي     مشبر
ية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  كتبوم(UNFPA)للسكان    المتحدة  األمم  ( وصندوقUN Women)  المرأة  وتمكي     الجنسي      البشر

(UN-Habitat) ،  ي   المتحدة  األمم  ومكتب
ك "حياة" برنامج  يسىع  ، (UNODC)والجريمة  بالمخدرات  المعن    عىل  القضاء  إىل  المشبر



ي   والفتيات  النساء  ضد   العنف
 
ي .  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  ف

 
ي   المتحدة  األمم  مكتب  يعمل  السياق،  هذا   وف

 والجريمة  بالمخدرات  المعن 
ي   التحقيق  عند   الجنائية  علومال  خدمات  قدرة  لتعزيز   العدالة  مؤسسات  مع

 
ي   للمساعدة  خدماتال  هذه   وتحسي     العنف  قضايا   ف

 
 ف

 . اتوالناجي للناجي    العدالة تحقيق

ي   التحقيق  فرق  تقوم
 
ي   المحافظات  مختلف  ف

 
  إىل   ونقلها   ،وحفظها   ،وتصنيفها   الجنائية،  األدلة  بجمع  الغربية   الضفة  أنحاء  جميع  ف

ي ال  مختب  ال
ي   جنائ 

فتتح.  الفلسطين 
ُ
ي   المختب    ا

 
ي   والعلوم   الحديثة  التكنولوجيا   المختب    ويستخدم  ، 2016  عام  ف

 
 الجنائية   التحقيقات  ف

ي   األدلة  لفحص 
 المؤسسات  إىل  األدلة  هذه  تقديم  يتم  ثم  ،العنف  من  والناجيات  الناجي     جثث  أو   الجريمة  مسارح  من  جمعها   تمي  النر

ي   والمساعدة  الجريمة  إلثبات  العدلية،
 
ي   عىل  التعرف  ف

ي   جنائيةال  لعلومل  الوحيد   المختب    باعتبارهو .  الجائ 
 
  سيكون   الغربية،  الضفة  ف

ي  ا م  حاس عمله
 
 .القتل أو  الجنسية االعتداءات  مثل الجنائية،  القضايا  ف

ي   والعامالت  العاملي     جميع  إن
 
ي ال  مختب  ال  ف

طة  أفراد   من  جنائ    دوائر   مع  المختب    يعملو .  الداخلية  لوزارة  التابعة  الفلسطينية  الشر
 .العدالة لتحقيق والمحاكم   العامة والنيابة  التحقيق

ي   متدربة  توماليه،  روان
 
،  مختب  ال  ف ي

ا،  29  العمر   من  وتبلغ  الجنائ  ي   تعملو   عام 
 
ا   يلعب  إنه   تقول   الذي  المختب    ف ا   دور   لتحقيق  حاسم 

ي و. العنف من والناجيات للناجي    العدالة
ي   العام  ف 

 . قضية 1690 من أكب   مختب  ال استقبل وحده، الماض 

ي  العمل" فتقول روان
ي  المختب   ف 

ي  من زاد  الجنائ 
ي  ثقنر

ي  القضاء ف 
   . "العدالة ونظام الفلسطين 

ي ف
ي   امرأة  مقتل  حالة  ف 

ي ال  مختب  ال  أثبت  نار،  إطالق  حادث  ف 
طلقت  الرصاصة  أن   جنائ 

ُ
 سمح  مما   األرسة،  أفراد   أحد   يملكه  مسدس  من  أ

ي  القصص  من العديد  من واحد  مثال مجرد  هذا  إن روان تقول. للضحية العدالة وتحقيق الجناة عىل للقبض 
 أهمية مدى توضح النر

ي   المختب    عمل
ي ال  مختب  ال  بدون: "روان  تقول.  الجنائ 

ي   ضد   المرفوعة  القضايا   جميع  إسقاط  الممكن  من  ، جنائ  ".  العنف   أعمال  مرتكن 
 ."اتالناجي حقوق وستضيع العقاب، من  يهربون سوف"

ف  ،2019  عام  منذ  ي   المتحدة  األمم  مكتب  أرسر
ك، حياة برنامج  خالل  من  والجريمة،  بالمخدرات  المعن   جديد   قسم  إنشاء  عىل  المشبر

ي   المسح  لفحوص ي   مختب  ال  داخل  البيولوج 
ي   بدأ   الذي  المتخصص   التدريب  خالل  منو .  الجنائ 

 نالمتدربو   أصبح  ،2020  يوليو / تموز   ف 
ي   مهارة  أكب    والمتدربات

ي   أول  ة/ مستجيب  25  تدريب  تم  كما .  العدالة  لقطاع  علمية  أدلة  لتوفب    ،البيولوجية  األدلة  فحوص  إجراء  ف 
 ف 

طة  .معها التعامل كيفيةو  الجنائية  األدلة مع التعامل عىل األرسة وحماية ،الجريمة  مشح ضباط ضمنهم من الفلسطينية الشر

ي   التدريب  سيستمر 
  الفحوص،   وإجراء  ،معداتال  استخدام  كيفيةتعلم    عىل  اآلخرون  زمالئها و   ساعدها   إنه  روان  وتقول  ،2021  عام  ف 

طة  قدرة  تعزيز   زيادة  إىل  ذلك  وسيؤدي.  صحيح  بشكل  البيولوجية  األدلة  عىل  والحفاظ ي   والقضاء  الشر
 محاسبة   عىل  الفلسطين 

ي  ي وال  الجنسي   العنف  جرائم  مرتكن 
ي   اإلجتماعي   النوع  عىل  مبن 

عىل    نكون  أن  عىل  التدريب  ساعدنا ي: "روان  تقول.  الغربية  الضفة  ف 
  العدالة  لتحقيق  البيولوجية  األدلة  فحوص  إجراءو   واألطفال،  النساء  فيهم  بمن  العنف،  من  والناجيات  الناجي     دعم  عىلقدرة  
 . ن"/ لهم

 ليس  العنف  إنهاءف.  تميب     دون  هوحقوق  اإلنسان  كرامة  عىل  السائدة  االجتماعية  األعراف  تحافظ  عندما   سينتهي   العنف  أن  روان،  ترى

ا 
 
ا   مجهود    هو   بل  فحسب،  جماعي 

 
ا،  ا فردي    ا جهد

 
ح  أيض ي   يحفزها   ما   هذا و   . روان  تشر

 كأداة  الفردية  الجهود   استخدام  يمكن. "عملها   ف 

،  للتغيب   ي   روان  أمل."  للمجتمع  المصب    وتقرير   واألمن  السالمة  لضمان  القانونية  التعديالت  إجراء   أجل  من   ضغطوال  الجماعي
  ف 

ي  عنفال حاالت  إنهاء هو  المستقبل
 . العالم  وحول بلدها  ف 

 

ك من قبل بتمويل ، وبرنامج حدة للسكان، وصندوق األمم المتهيئة األمم المتحدة للمرأة من حكومة كندا وتنفيذ مشبر
ية األمم المتحدة ي بللمستوطنات البشر

  مج حياة، يسىع برناالمخدرات والجريمة، ومكتب األمم المتحدة المعن 
ك إىل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خ لزيادة الوصول   ،الل مختلف أنشطة التوعية والوصول المجتمىعي المشبر

ورية  لتطوير  للجهات الحكومية المسؤولة، وكذلك لتعزيز القدرة المؤسسية ناجيات من العنفللإىل الخدمات الض 
ي مأمن من العنف. 

ي العيش ف 
ي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات ف 

 وتنفيذ األطر القانونية والسياساتية النر
 


