إستراتيجية تعزيز استجابة وكاالت
إنفاذ القانون للضحايا (.)ELERV
نظرة عامة.
إستراتيجية تعزيز استجابة وكاالت إنفاذ القانون للضحايا ( ،)ELERVالطبعة الثانية.
الهدف العام الستراتيجية  ELERVهو خلق تحول فلسفي على مستوى الوكالة ،مع التركيز على تحديد احتياجات الضحايا واالستجابة لها .يتم إفادة قادة وكاالت
إنفاذ القانون الفيدرالية والوالئية والمحلية والتابعة للحرم الجامعي والقبلية بالمفاهيم والفوائد الناجمة عن تعزيز استجابتهم لضحايا جميع الجرائم .استراتيجية
 ELERVقابلة للتخصيص ،حيث يمكن للوكاالت أن تبدأ كهيئة صغيرة ثم تكبر مع مرور الوقت .ويمكن للتقدم في أي مجال من مجاالت استراتيجية ELERV
أن يعزز استجابة الوكالة الشاملة للضحايا.

الفوائد
بالنسبة لوكاالت إنفاذ القانون
Wزيادة اإلبالغ عن الجرائم ومزيد من تسوية القضايا.
Wتحسين الفعالية والكفاءة.
Wتحسين الروح المعنوية والرضا الوظيفي.
Wزيادة ثقة المجتمع وأمانه في وكاالت إنفاذ القانون.
الفوائد بالنسبة للضحايا
Wتوسيع نطاق المعرفة والمساعدة في ممارسة حقوق الضحايا.
Wزيادة المعرفة بخدمات الضحايا وإمكانية الحصول عليها.
Wقدرة أكبر على المشاركة في التحقيقات.
Wتحسين قدرتهم على المشاركة في أنشطة ما بعد مرحلة جعلهم ضحايا.
Wتحسين القدرة على الشفاء بعد مرحلة جعلهم ضحايا.
الفوائد بالنسبة للمجتمعات
Wزيادة الثقة في وكاالت إنفاذ القانون والمشاركة معها.
Wتحسين الثقة المتبادلة بين وكاالت إنفاذ القانون وأفراد المجتمع.
Wزيادة الشعور باألمان.

فيما يلي أربعة مبادئ أساسية إلستراتيجية تعزيز استجابة وكاالت إنفاذ القانون
للضحايا (:)ELERV
القيادة – قادة وكاالت إنفاذ القانون مسؤولون عن االلتزام المستمر بتعزيز استجابة الشرطة
للضحايا .وهي تعزز التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
الشراكة – يمكن للشراكات الداخلية والخارجية القوية أن تساعد وكاالت إنفاذ القانون على
تلبية احتياجات الضحايا.

فيما يلي سبعة احتياجات حاسمة للضحايا:
Wالسالمة – معالجة مخاوف السالمة الفورية للضحايا
عن طريق تقديم معلومات حول الحد من المخاطر
واإلجراءات التي يجب اتخاذها عند التعرض
للتخويف والمخاوف من ضرر مستقبلي.
Wالدعم – السماح لألشخاص المختارة من طرف
الضحايا لدعمهم بالحضور عند اإلمكان .ربط
الضحايا بخدمات الدعم في المجتمع.
Wالمعلومات – تقديم معلومات موجزة عن حقوق
الضحايا وعمليات نظام العدالة الجنائية واإلجابة عن
األسئلة لمساعدة الضحايا على المشاركة واتخاذ
القرارات.
Wالوصول – التأكد من أن جميع الضحايا يمكنهم
المشاركة في نظام العدالة الجنائية عن طريق توفير
أماكن إقامة لتلبية احتياجات الوصول (على سبيل
المثال ،الوصول إلى اللغة).
Wاالستمرارية – التعاون مع أخصائيي العدالة الجنائية
اآلخرين والوكاالت المجتمعية ومقدمي خدمات
الضحايا.
Wاإلستماع للضحايا – تشجيع الضحايا على طرح
األسئلة واالستماع إلى مخاوفهم.
Wالعدالة – إعطاء األولوية للعدالة اإلجرائية
يعرفون العدالة
واالعتراف بأن ليس كل الضحايا ّ
بنفس الطريقة.

التدريب – ينبغي إدراج التدريب المستمر على االستجابة للضحايا في جميع المراحل
الوظيفية ،وفي جميع الرتب ،وعبر التخصصات.
مراقبة األداء – يمكن لتحليل البيانات الخاصة باالستجابة للضحايا ،الحالية والمستمرة منها،
توجيه عملية وضع األهداف والمساعدة في تقييم التقدم المحرز.

للحصول على معلومات شاملة عن استراتيجية  ،ELERVبما في ذلك األدوات والنماذج والموارد اإلضافية،
يرجى زيارة الموقع التالي.www.responsetovictims.org :
صدر هذا المنشور في إطار االتفاق التعاوني  ،2018-V3-GX-K066الذي منحه مكتب ضحايا الجريمة بمكتب برامج العدالة بوزارة العدل في الواليات المتحدة األمريكية .اآلراء والنتائج واالستنتاجات أو التوصيات
المعبر عنها في هذا المنشور هي آراء المساهمين وال تمثل بالضرورة الموقف الرسمي أو السياسات الرسمية األمريكية.

