
  المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
  وحـــدة ھيئـــة األركـــان         
  نظيــــــمالتخطيـــــط والت شعبـــــة 

  

  ٤ش١٦٤/٢٠٤رقـم    
  ٢٠/٥/٢٠١٣تاريخ     

  ـةـــــمذكرة خدمـ
 

  ) ٢٠١٧/ ١١/ ٣تاريخ  ٤ش٤٠٥/٢٠٤( المعاد صياغتھا بموجب مذكرة الخدمة رقم 
  

  في إطار التزام المديرية العامة الثابت في حماية ضحايا العنف األسري وتقديم كل أشكـــال     وع  :ــــــــالموضــــ
  المساندة الالزمة في هذا المجال وذلك وفقاً للنصوص القانونية المرعية اإلجراء .

ســبيل تلبية نداءات االســتغاثة لضــحايا العنف األســري مع ما يستتبع ذلك من وضع أصول  وفي
خــاصـــــــــــة للتواصـــــــــــل الوجــاهي والهاتفي معهم ، يطلب إلى جميع العناصـــــــــــر العاملين في القطعات 

  ضمن اختصاصه التقّيد بما يلي : كلالعمالنية وغرف العمليات و 
  

  الضحية المعنَّفة : في حالة االتصال الھاتفي من قِبَل أوالً :
  على متلقي االتصال التصرف كما يلي :  
التعريف عن القطعة التي يخدم فيها ، باإلضــــــــافة إلى الرتبة والشــــــــهرة ( مثالً :   - ١  

  مكتب حماية اآلداب ، المعاون حاج ، نعم ) .      
اإلصـــــــــــغــاء إلى الضـــــــــــحيــة المعنَّفــة لعرض مشـــــــــــكلتهــا دون اللجوء إلى إعطــاء  - ٢

  إلسقاطات واألحكام المسبقة .المواعظ وا  
يطلب اسم الضحية وعنوانها ورقم هاتفها بغية التواصل في حال استدعى األمر   - ٣

  توجيه دورية .
  توجيه الضحية على الشكل التالي :  - ٤  
  إذا كان العنف واقعاً ضمن فترة الجريمة المشهودة :  -أ     

بــغيــــــة   إعالم الضحية بالتوجه فوراً إلى القطعة اإلقليمية المختصـة     
اإلدعاء إذا رغبت بذلك أو انتقال دورية من القطعة إلى مكان حصول 
العنف بناًء إلشارة القضاء المختص ، وفي حال رغبتها باإلّدعاء وعدم 
تمكنها من الحضـــور يتم إعالم الرئيس المباشـــر فوراً بحيث ُيصـــار إلى 

ة يتوّلى رئيس القطعيم التســهيالت الالزمة ، وإذا اقتضــت الضــرورة تقد
ـــــــــــــه من إمكاني ــــــــــــــ ( مثًال اســـتخدام   ات تأمين وصـــولها بما يتوافر لديـ

  اآلليات التابعة لقوى األمن الداخلي ) .
  إذا كان العنف واقعاً خارج فترة الجريمة المشهودة :  -ب               

ة العامة اإلســــــتئنافية المختصــــــة بغية إعالم الضــــــحية بالتوّجه إلى النياب    
تقــديم شـــــــــــكوى بــالموضـــــــــــوع ، تمهيداً إلحالتها إلى القطعة اإلقليمية 

  المختصة إلجراء التحقيق الالزم .
/ hay ٢٧/١٠/٢٠١٧                    

    .../...  
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٢  
  

   :في حال كان المتصل هو أحد المبلِّغين أو الشهود وليس الضحية ، يجب على العنصر متلقي االتصال  ثانياً :
  التأكيد للمتصل بأن هويته ستبقى محاطة بالسرية التامة ، وذلك بغية تشجيعه على تقديم مزيٍد من التعاون  -٢١

  المبلَّغ عنها . وإعطاء أكبر قدٍر ممكنٍ من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحادثة         
  . بكل مهنية المتصلإلجابة الوافية عن االستفسارات واألسئلة التي يطلبها منه أو يطرحها عليه ا -٢٢

  

  اإلدعاء :في حالة حضور الضحية المعنَّفة إلى القطعة اإلقليمية المختصة بغية   ثالثــاً:    
  

  على مستقبل الضحية التصّرف كما يلي :    
  / من البند / أوًال / .٤مماثل / أ و ب/ من الفقرة /  - ١      
  استقبال الضحية بطريقة الئقة ( التقّيد بأصول القيافة والهندام ) .  - ٢      
  تأمين الخصوصية لها واستقبالها في غرفة الئقة .  - ٣      
ــــــــُل وضعاً  اختصار عدد العناصر  - ٤       ـــــــــ الذين يجرون المقابلة معها ( عنصر واحد متفهِّم ومحسن لالستماع يشكـ
  مثالياً الستقبالها ) .        
  تمكين الضحية من إبداء جميع آرائها دون تدخل أو مقاطعة .  - ٥      
  إعطاء الوقت الكافي الستماعها قبل وأثناء تنظيم المحضر .  - ٦      
  للضحية بموضوع الشكوى .حصر األسئلة الموّجهة   - ٧      
 عدم إعطاء نصـــائح للضـــحية المعنَّفة تتعّلق بأمورها الشـــخصـــية أو حياتها الزوجية أو الخاصـــة ،  - ٨      
  وعدم تحميلها نتيجة العنف الالحق بها .        
  الحفاظ على سرية التحقيق وعدم تدخل أي عنصر غير قائم بالتحقيق .  - ٩      
  الشكوى . ةقضاء المختص ونتيجإبالغ الضحية إشارة ال  - ١٠      
  

   وىـوى األمن الداخلي الذين هم على تماس مباشر مع المواطنين ( قـفي جميع الحاالت ، على عناصر ق - ١  رابعاً :
  قطعة  سيّارة ، سير ، طوارئ ...) عند مراجعتهم من ِقَبل أية ضحية عنف أسري ، ضرورة إرشادها إلى أقرب        
  إقليمية إلجراء المقتضى القانوني .        

  إبالغ الضحية بوجود منظمات من المجتمع المدني لتقديم المساعدة القانونية واالجتماعيـة والنفسيـة المجانية - ٢      
  بما في ذلك مكان اإليواء .            
  على سبيل المثال :       

   ٣٩٢٢٢١/٠١ -( رقم طوارئ )  ٠١٨٠١٩/٠٣منظمة كفى عنف واستغالل ، رقم اهلاتف :  -  
  ٢٣٦٩٦١/٠٩مجعية مرمي ومرتا ، رقم اهلاتف :  -  
   ٨٧٠٠٢٤/٠٤راهبات الراعي الصاحل ، رقم اهلاتف :  -  
   ٨٨٠٣٨٦/٠١مجعية الشابات املسيحيات ، رقم اهلاتف  -  

  خامساً :
الداخلي المعنيين ضــــــــرورة التقيد التام بأحكام هذه إنَّ هذه المديرية العامة ، إذ تؤكد على جميع عناصــــــــر قوى األمن  - ٥١ 

المذكرة ، تطلب إلى جميع الرؤســـاء التشـــدد في مراقبة مرؤوســـيهم بغية التأكد من تطبيقهم للموجبات والتزامهم باألصـــول التي 
   تفرضها في هذا المجال ، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق المخالفين .

.../...  



٣   
  
  

ف رئيس قسم حقوق اإلنسان في المفتشية العامة لقوى األمن الداخلي التواصل والتنسيق مع المعنيين في كلَّ يُ    - ٥٢
) ألجل متابعة الشكاوى التي ترد إلى المنظمة المذكورة  ١٧٤٤منظمة كفى عنف واستغالل عبر الخط الساخن ( 

وإجراءات بشأنها من قبل المديرية العامة لقوى األمن من تدابير وذلك تمهيدًا التخاذ ما يلزم بهذا الخصوص 
  الداخلي .
     

 وكالةالمدير العام لقوى األمن الداخلي 
   العميــد روجيــــه سالــــم                         

 

  
  
  م :ـــل إليھـــالمرس  

  وحدات وقطعات قوى األمن الداخلي -
  مراسالت المديرية العامة . ٦/٢على أن ترتب في المحفظة رقم د    

  .المحفظــة  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

/ hay ٢٧/١٠/٢٠١٧  
 


