
 
 (ISVAين للعنف الجنسي )ل  خدمات الُمرشدين المستق

 

بون على االعتناء باحتياجاتكم، وعلى التأّكد من تلقّيكم الرعاية والتفهّم.ISVAإّن الُمرشدين المستقلّين للعنف الجنسي )  ( مدرَّ

 العمل الذي يقومون به -( ISVAsالُمرشدون المستقل ون للعنف الجنسي )

( في فهم طريقة عمل العدالة الجنائيّة، ويشرح لكم بعض الجوانب، ومنها ISVAالمستقّل للعنف الجنسي )يساعدكم الُمرشد 

 ما يحدث مثالً إن تقّدمتم ببالٍغ إلى الشرطة، وأهمية الحصول على فحص شرعي للحمض النووي.

 منكم إبالغ الشرطة بأي جناية. ويكون الُمرشد المستقّل للعنف الجنسي حاضراً لتزويدكم بالمعلومات فقط، وال يُطلب

فبعض العمالء يطلبون  -وال يتعيّن عليكم التعهّد بأي التزام. يجري االتصال بالُمرشد المستقّل بناًء على احتياجات الفرد 

 ترتيب مواعيد وجهاً لوجه، بينما قد يطلب آخرون إجراء مكالمات هاتفية بال مواظبة.

 النصيحة حول النظام العدلي

ما يشّكل االتصال بُمرشد مستقّل للعنف الجنسي الخطوة األولى في الدخول إلى نظام العدالة الجنائية. ومع ذلك فال بُّد غالباً 

 أن تتذّكروا أّن الُمرشد المستقّل للعنف الجنسي ليس محامياً.

بالغ إلى الشرطة، لكنهم غير ن قادرون على تقديم النصيحة لكم حول نظام العدالة الجنائية وكيفية تقديم وفهؤالء الُمرشد

 قادرين على منحكم استشارة قانونية.

 .على المستوى الوطنيبه  اً يحمل الُمرشدون المستقلّون للعنف الجنسي اعتماداً يمنحهم مستوًى عمليّاً معترف

 لكنهم قادرون على المساعدة -ليس الُمرشدون المستقل ون للعنف الجنسي مستشارين 

ٍة مختلفٍة تجاه الحصول على مساعدٍة من أحد الُمرشدين المستقلّين للعنف الجنسي. إن لم يكن العميل يشعر كّل فرٍد بطريق

يسعى إلى العدالة من خالل نظام العدالة الجنائية وقد بدأ فعالً في تلقي خدمات استشارية، فقد ال يتمكن الُمرشد المستقّل 

 ك العميل مساعدةً في التعامل مع خطٍر قائم.للعنف الجنسي من تقديم دعٍم إضافي ما لَم يطلب ذا

العميل على التحدث عن تجاربه  قد يكون هذا المسار صعباً. ومع ذلك، فليس دور الُمرشد المستقّل للعنف الجنسي تشجيعَ 

بالحصول سواًء كان ذلك باتخاذ مسار العدالة الجنائية أو  -إلى الغير، بل يكون حاضراً للتخطيط لسالمته والمضّي قُدماً 

 على خدمات الدعم االستشارية.

 الخيارات المتاحة لكم

 الذكور.على الجوانب القانونية المحيطة باالعتداء الجنسي على  االطالع أكثر قد تجدون فائدةً في

إن شعرتم بالرغبة في التحدث إلى أحٍد ما عن االعتداء الجنسي على الذكور، وما إْن كانت مراجعة ُمرشد مستقل للعنف 

 .المحادثة )بالرسائل( النّصية أو المحادثة عبر الويب نرجو التحدث إلى أحد أفراد فريقنا من خاللفالجنسي ُمناِسبةً لكم، 
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