
الـقـائـم لالنـحـيـاز  الـتـصـدي 
ومـنـعـه الـجنس  نـوع  عـلـى 

ي مجال إنفاذ القانون، تخلق االعتقادات الدقيقة والمستندة إىل دالئل بخصوص 
�ف

ىلي والمالحقة بيئًة تجري فيها تحقيقات مثالية ويتمتع فيها 
ف العنف الجنسي والم�ف

ي المقابل، تقّوض أوجه االنحياز والقوالب النمطية 
الضحايا بالحماية الكاملة. و�ف

البالية من الجهود الرامية إىل القضاء عىل العنف وتثّبط الضحايا عن التبليغ 

ي ارتكاب الجرائم.
والمشاركة، وتخلق بيئة يستمر فيها الجناة �ف

 االستجابة لتبليغات االعتداء الجنسي
لي والمالحقة ز والعنف الم�ز

 االستجابة لتبليغات االعتداء الجنسي
لي والمالحقة ز والعنف الم�ز

ي المائة من الرجال 
�ز

ز المثلي�ي
ي المائة من النساء 

�ز
المثليات

ي المائة من النساء 
�ز

مزدوجات الميل الجنسي

ي المائة من الرجال 
�ز

ز للجنس المغاير الميال�ي
ي المائة من  النساء 

�ز
ز للجنس المغاير الميال�ي

ي المائة من الرجال 
�ز

مزدوجي الميل الجنسي

 تعرضوا لالغتصاب
 والعنف الجسدي و/أو 

 لمالحقة من
يك حميم 6 �ش

 مصطلحات االنحياز القائم
عىل نوع الجنس

ء ي
 االنـحـيازات هي اعتقادات إيجابية أو سلبية بخصوص �ش
ء آخر أو شخص آخر ي

 أو شخص أو جماعة بالمقارنة بسش
أو جماعة أخرى. 1

 االنـحـيـازات الـصـريـحـة هي أوجه تفضيل يدركها
االأشخاص بوعي. 2

 االنـحـيازات الـضـمـنـيـة هي مجموعة من التفضيالت
ي عقلنا الباطن تؤثر عىل قراراتنا وتصوراتنا عن

 التلقائية �ف
االأشخاص والظروف، دون أن يتدخل إدراكنا الواعي. 3

 نوع الجنس هو تنظيم اجتماعي تحدده توقعات بالطريقة
ي ذلك عىل سبيل

ي ينبغي أن يترصف بها االأشخاص، بما �ف
 ال�ت

المثال ال الحرص كيف يلبس االأفراد ويتكلمون ويترصفون. 4

 االنحياز القائم عىل نوع الجنس هو فكرة أن مجموعة
 من االنحيازات غ�ي الواعية بخصوص نوع الجنس قد تؤثر،

 حالها حال جمع أنواع االنحيازات، عىل إدراكنا وترصفاتنا
ي بعض االأحيان. 5

وعملية اتخاذ القرارات لدينا �ف
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دارة المعنية  تبليغ االإ
بإنفاذ القانون

 النسب المئوية للتبليغات
طة والمنتهية باالعتقال8 المقدمة إىل ال�ش

طة عن  ال يبلغون ال�ش
كونهم ضحايا 7

الـضـحـايـا مـن  الـعـديـد   يـعـتـقـد 
الـتـبـلـيـغ عـواقـب   أن 

المحـتـمـلـة الـمـنـافـع  تـفـوق 

 كـيـف يـعـزز الـتـصـدي لـالنـحـيـاز الـقـائـم
عـلـى نـوع الـجـنـس وكـالـتـي ومـجـتـمـعـي؟

ي مجال التصدي 
ي الواليات المتحدة ثمانية مبادئ لتوجيه إدارة إنفاذ القانون �ف

وضعت وزارة العدل �ف
ىلي والمالحقة

ف لالنحياز القائم عىل نوع الجنس ومنعه تصدياً لالعتداء الجنسي والعنف الم�ف

ي المائة من ضحايا
 �ف

ىلي
ف العنف الم�ف

ي المائة من ضحايا 
�ف

االغتصاب/االعتداء الجنسي

 : ولمزيد من المعلومات واالقتباسات، يُرجى زيارة الموقع التاىلي

 ضـمـان حماية القانون لـلـضـحـايـا 
ر عىل قدم المساواة وحمايتهم من الرصف

ي سالمة الضحايا 
 تحقيق زيـادة �ف

ف والمجتمعات والموظف�ي

 تـشـجـيـع الضحايا عىل التبليغ عن الجرائم

اضات تجاه الضحايا  إدراك االنحيازات واالف�ت
والتصدي لها

ام، واستعمال  مـعـامـلـة جميع الضحايا باح�ت
طرق الإجراء المقابالت تشجع عىل المشاركة

ي التبليغات بشكل معمق وفعال
الـتحـقـيق �ف

تـصـنـيـف التبليغات عىل نحو مناسب

 تـشـجـيـع الضحايا والشهود عىل المشاركة 
ي نظام العدالة الجنائية

ي التحقيقات و�ف
�ف

 مـحـاسـبـة الـمـعـتـديـن

ف وكالتك ومجتمعك  تـعـزيـز الثقة ب�ي

 جميع أنواع االعتداء
الـجـنـسـي

قـتـل عـمـد

اغـتصـاب

اعـتـداء مـبـرح

 إحـالـة الضحايا إىل الخدمات
المالئمة

تـحـديـد المعتدي تحديداً دقيقاً

ي صفوف
ي الجرائم �ف  مـحـاسـبـة مرتك�ب

أعضاء الوكالة 

الـمحـافـظـة عىل البيانات واستعراضها 
والعمل عليها


