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لكمة إىل القارئ
حيتوي هذا الكتيب عىل املعلومات املتعلقة بالعنف 

األرسي وإساءة املعاملة. مكا حيتوى عىل اقرتاحات 
حول كيفية احلصول عىل املساعدة. 

حيدث العنف األرسي يف مجيع أنواع األرس ويف 
مجيع اجلاليات وامجلاعات. فهو حيدث للكنديني 

ولغري الكنديني عىل حد سواء. وقد حيدث للصغار 
والشباب واملسنني. وحيدث أيضًا بني رشاكء احلياة 

امحلميني* وبني الوالدين واألطفال. وقد تكون أنت 
من بني األخشاص الذين يعانون من العنف األرسي. 
من املفروض أن تكون األرسة مالذًا آمنًا مجليع أفراد 

األرسة. فينبيغ ألفراد األرسة أن يعاملوا بعضهم 
البعض باحرتام وكرامة بغض النظر عن معرمه ودون 
المتيزي بني الذكر واألنىث. فالعنف األرسي أو إساءة 

املعاملة داخل األرسة غري مقبوالن.
إذا كنت من القادمني اجلدد إىل كندا، فرمبا قد ال تكون عىل عمل ودارية تامة بالقوانني الكندية، وال 
تعرف بالتأكيد ما يه حقوقك أو اجلهات اليت ميكن االتصال هبا للحصول عىل املساعدة. إذا كنت 
من القادمني اجلدد إىل كندا، فقد تواجه بعض الصعوبات العادية مثل الصدمة الثقافية*. فقد ُتس 
بالشوق واحلنني إىل أرستك وإىل أصدقائك. وقد تس بالوحدة. وقد ال تفهم اللغة اليت يتحدث هبا 
الناس الذين مه حولك. لك هذه األشياء تزيد من صعوبة احلصول عىل املساعدة أو إجياد خشص 

تثق به أو هبا. 

٢

إخالء املسؤولية: الرجاء االنتباه 
إىل أن هذا الكتيب ليس وثيقة 
قانونية. فهو حيتوي فقط عىل 
معلومات عامة. للحصول عىل 

النصيحة واالستشارة القانونية، 
ميكنمك االتصال مبحاٍم. 

مالحظة: إن اللكامت اليت توجد 
جبانهبا عالمة * قد ُوِضعت 

هلا تعريفات بهناية هذا الكتيب 
تت عنوان "رشح املصطلحات 

املستخدمة يف هذا الكتيب." 



٣

هذا الكتيب موجه مجليع األخشاص الذين قدموا مؤخرًا إىل كندا والذين يعانون 
من إساءة املعاملة أو العنف داخل عالقة أو داخل األرسة. وقد يساعدك هذا 

الكتيب أيضًا إذا كنت تعرف خشصًا يعاين من إساءة املعاملة أو العنف. فرمبا 
تستطيع أن ُترب ذلك الخشص باملعلومات املوجودة يف هذا الكتيب. 

إذا كنت تتعرض للعنف أو إساءة املعاملة فعليك أن تصل عىل املساعدة. فهناك 
أخشاص مستعدون لتقدمي املساعدة إليك. فال ينبيغ أن تواجه هذا األمر وحدك. 

فأنت تستحق أن تعيش يف أمان، ومن حقك أن تعيش يف أمان. 



ماذا تعين إساءة املعاملة أو العنف؟
حيدث العنف األرسي أو إساءة املعاملة داخل 

األرسة عندما تتعرض أنت لألذى عىل يد فرد من 
أرستك أو خشص تربطك به عالقة محمية وقد 
يكون هذا األذى جسديًا أو جنسيًا أو نفسانيًا 
أو ماليًا. وقد يمشل العنف األرسي أو إساءة 

املعاملة داخل األرسة أيضًا اإلمهال.  
تعترب بعض أنواع إساءة املعاملة أو االعتداء 

جرامئ، مثل العنف اجلسدي أو اجلنيس. وُتطلق 
عىل اجلرامئ أيضًا عبارة اجلرامئ اجلنائية*. 

بعض أنواع العنف أو إساءة املعاملة، مثل 
اإلهانات املتكررة، قد ال ُتعترب جرامئ لكهنا قد 

ُتؤذيك. وقد تتطور إىل أنواع إجرامية من أنواع 
العنف إذا تفامقت وازدادت سوءًا. 

إذا اكن زوجك أو زوجتك أو رشيك حياتك العريف أو عشيقك أو عشيقتك ييسء معاملتك ويعاملك بعنف 
فُيمسى هذا بالعنف األرسي. 

قد حيدث العنف أو إساءة املعاملة مجليع األخشاص مهام اكن أصلهم، أو ديهنم أو معرمه. وقد حيدث 
ألي خشص مهام اكن مستواه التعليمي أو وضعه املايل. وقد حيدث للرجال أو النساء وللفتيان أو 

الفتيات. لكن غالبًا ما تكون النساء حضايا أبشع أنواع العنف األرسي مثل العنف اجلسدي والعنف 
اجلنيس.   

يف حالة الطوارئ 
عليك باالتصال برمق 

١-١-٩
ساريع باخلروج من املزنل ليك يراك 
الناس إال إذا كنت تظنني أنك تسني 

باألمان داخل املزنل.
ارصيخ – حىت يمتكن اجلريان من 
مساع رصاخك ويتصلوا بالرشطة.

٤



إذا كنت تتعرضني للعنف وإساءة املعاملة فقد 
تسني باخلوف واإلحراج والوحدانية. ورمبا 

تظنني أنك أنت السبب فميا حيدث لك. أنت 
لست السبب فال ينبيغ أن تلومني نفسك. 

فالخشص الذي ييسء معاملتك هو مسؤول 
عن أفعاله وترصفاته. 

إن العنف خيار خيتاره الخشص لكنه خيار 
سيئ.

ما يه األشياء اليت ينبيغ 
أن تفعلها إذا كنت تتعرض 

للعنف وإساءة املعاملة؟
قد ال ترغب يف التحدث عن موضوع أرستك مع أخشاص آخرين. قد تظن أن العنف األرسي مسألة 
خاصة بك. لكن هنا يف كندا، العنف األرسي مسألة تص املجمتع لكه. فالعنف األرسي يؤثر عىل 

األرس واألطفال واملجمتع بأرسه. وهو ُيلحق رضرًا كبريًا باألطفال الذين يعيشون يف أرسة تعاين من 
العنف األرسي.  

فإذا كنت تتعرضني للعنف وإلساءة املعاملة، مفن املهم أن تصلني عىل مساعدة. عليك بالتحدث إىل 
طبيب أو ممرضة أو عامل اجمتايع أو معمل أو معملة أو رجل رشطة أو أي خشص تثقني به. إذا اكن 
طفلك يتعرض لسوء املعاملة والعنف أو اكن يراك تتعرضني لسوء املعاملة والعنف، فعليك أن تتصلني 

بالرشطة أو مركز خدمات محاية األطفال*. 

٥

املساواة بني املرأة والرجل
يف كندا، النساء والرجال سواسية أمام 

القانون. فعىل سبيل املثال، ينبيغ معاملة 
النساء يف العمل والوظيفة عىل قدم 

املساواة مع الرجل. فيف كندا أيضا مينع 
القانون الرجل أن يستخدم القوة إلجبار 
املرأة عىل البقاء يف املزنل، أو حرماهنا 

من متابعة الدروس التعلميية أو منعها من 
االلتقاء باألصدقاء أو األرسة.     



٦

قد يكون من الصعب جدًا أن هتربني من العنف وإساءة املعاملة بدون احلصول عىل 
مساعدة من أخشاص آخرين. قد تشعرين بأن حياتك تعمتد عىل الخشص الذي 
ييسء معاملتك. ورمبا كنت مازلت تبينه. وقد تشعرين بأن ذلك الخشص حيتاج 

إليك. رمبا هناك أفراد من أرستك ينتظرون منك أن تبيق يف املزنل وأن ال تغادرينه 
حفاظًا عىل رشف العائلة. ورمبا تشعرين أيضًا أنه من واجبك أن تبيق يف هذه 
العالقة. وقد ُيددك الخشص الذي ييسء معاملتك وجيعلك تسني بأن تركه هو 

أخطر بكثري من البقاء معه.  أو رمبا يوعدك بأنه سيتغري ويتوسل إليك أن تبيق معه. 

هل إساءة املعاملة أو العنف طبييع يف العالقات بني أفراد األرسة؟
جيب أن تكون العالقات السلمية بني األفراد خالية من العنف وإساءة املعاملة. 
فينبيغ ألفراد األرسة أن حيرتموا بعضهم البعض ويعاملوا بعضهم البعض 

بكرامة. قد يعاين الخشص الذي ييسء معاملتك من ضغوط شديدة لكن هذا ال يربر 
ترصفاته وسوء معاملته لك. هناك العديد من الطرق السلمية اليت ينبيغ اتباعها 

ملعاجلة املشالك والزناعات. فعىل سبيل املثال، ميكنك احلصول عىل املساعدة من 
الخشص الذي تثق به مثل رجل دين أو موظف يف مركز جممتيع. من احملمتل أن 
الخشص الذي ييسء معاملتك حيبك وقد تبينه أنت بدورك لكن العنف ال ماكن له 

داخل األرسة أو يف العالقة مع رشيك احلياة امحلمي.  
وعىل الخشص الذي يعتدي عليك أن يعرف أن العديد من أنواع العنف وإساءة 

املعاملة ُتعد جرمية يف القانون اجلنايئ*، وقد توجه الرشطة الهتم إليه خبصوص 
ذلك.

تصف األجزاء التالية خمتلف أنواع العنف وإساءة املعاملة.
 



العنف اجلسدي )أو االعتداء اجلسدي(

٧

"جيب عليك أن تصلني عىل املساعدة. 

إن األمر لن يزداد إال سوءًا."



٨

االجمتاعية العاملة  مع  بصمت  "لينا"   جلست 

املستشىف. داخل  الطوارئ  غرفة  يف   واملرتمج 

اليت اكنت الذعر  حالة  ُتسيطر عىل    أن   حاولت 

بارتاء متعلقًا  املنكرس  ذراعها  اكن   تنتاهبا. 

ُتَبلغني "جيب أن  العاملة االجمتاعية   جبنهبا. قالت 

 عن هذا األمر". تركت "لينا" جفأة مث قالت حبيوية

طريقة هناك  وأن  بد  "ال  ال، ال!".  "الرشطة،   جديدة: 

 أخرى". بدأ جمسها يرتعش. إن جمرد ذكر لكمة

مريرة، ذكريات  "لينا"  ذهن  إىل  أعاد   "الرشطة" 

ذكريات  – مدينهتا  يقتحمون   ذكريات اجلنود ومه 

 املوت والضياع واالغتصاب والتعذيب البشع. لقد

آملني كندا  "جورج" إىل  مع زوجها  "لينا"   هاجرت 

 أن يطووا صفحة تلك الذكريات األلمية. لكن أشباح

وتعرقل تطاردمه  مازالت  احلالكة  الفرتات   تلك 

 حماوالهتم لبناء حياة جديدة.  اكن جورج مضطرب

 األعصاب ووجد صعوبة يف التفامه مع اآلخرين.

عىل احلفاظ  عىل  يساعده  ال  املتقلب  مزاجه   اكن 

الغضب إىل  يؤدي  باإلحباط  شعوره  اكن   معل. 

بأن "لينا"  له  قالت  لكام  ثائرته  تثور  اكنت   حيث 

يف يرضهبا  بدأ  هلا.  معاملته  إساءة  عن   يتوقف 

الرضب عالمات  جارهتا  الحظت  األحيان.   بعض 

فردت املزنل.  مغادرة  عىل  وجشعهتا  "لينا"   عىل 

بأوقات عصيبة". لكن يف "جورج مير  قائلة:   "لينا" 

 هذه املرة، عندما رأت اجلارة ذراع "لينا" املكسور

 أرصت عىل أخذها إىل املستشىف. قالت هلا ويه

 تنادي عىل سيارة أجرة: "جيب عليك أن تصلني

 عىل املساعدة. إن األمر لن يزداد إال سوءًا". تذكرت

 "لينا" ذلك عندما اكنت جالسة يف غرفة املستشىف

مررت "لقد  قائلة:  االجمتاعية  العاملة  إىل   والتفتت 

طريقة جتعله هناك  هل  عديدة.  وزويج مبحن   أنا 

العاملة وضعت  السلوك؟"  هذا  مواصلة  عن   يكف 

وقالت السلمي  "لينا"  كتف  عىل  يدها   االجمتاعية 

 هلا عن طريق املرتمج: "سنجد من يفهمك وحياول

   مساعدتك."



٩

ما يه أوصاف العنف اجلسدي؟
العنف اجلسدي، مبا يف ذلك االعتداء*، هو استخدام القوة املتعمد ضد خشص 

دون موافقة* ذلك الخشص. وقد حُيدث أملًا جسديًا أو إصابة جسدية قد تدوم 
وقتًا طوياًل. ويمشل العنف اجلسدي ما ييل:

الدفع
الرضب، أو الصفع، أو الرلك

القرص أو اللمك
اخلنق 

الطعن أو القطع بآلة حادة
إطالق النار عىل خشص

ريم الخشص بأشياء أو أدوات
احلرق

السيطرة عىل خشص ما وطرحه أرضًا ليك يعتدي هيلع خشص آخر
جحز خشص ما يف غرفة أو وضع قيود يف يده أو رجله، أو 

قتل خشص ما.
لك هذه األفعال ُتعد جرامئ يف كندا. 

إن الرشطة يف كندا تأخذ مسألة العنف اجلسدي مأخذ اجلد. فإذا متت إدانة 
الخشص املعتدي باستخدامه العنف ضدك، فإن العقاب سيكون صارمًا جدًا. 
ميكنك أن ُتبلغني عن العنف اجلسدي يف أي وقت، حىت بعد مرور زمن طويل 
عىل تارخي وقوع العنف. لكن من األفضل أن ُتبلغني عن العنف يف أقرب وقت 

ممكن. 
وإذا اكن طفل ما يتعرض إىل العنف اجلسدي يف املزنل، فقد تتدخل سلطات 

محاية األطفال وتأخذ الطفل من والديه.  



١٠

العنف الذي حيدث بدافع ما ُيمسى بالرشف
إن العنف الذي حيدث بدافع "الرشف" هو العنف الذي حيدث عندما يستخدم أحد 

أفراد األرسة العنف محلاية رشف األرسة وعرضها.  عادة ما تكون األنىث يه 
الضحية حيث تعتقد األرسة أن ترصفات األنىث الضحية وأفعاهلا ستجلب العار إىل 

األرسة. مفثال، قد ترفض األرسة بعض أنواع السلوك مثل:  
• مصاحبة الفتيان والتحدث معهم

• إقامة عالقات جنسية خارج الزواج
• ارتداء مالبس يعتربها الوالدان مالبس غري الئقة، أو

• رفض الفتاة أن تزتوج باإلكراه. 

ويعتقد أفراد األرسة أن استعامل العنف قد يستعيد رشف العائلة ومسعهتا. وفميا ييل 
بعض أنواع العنف اليت تستخدمها األرسة:

• الرضب
• احلجز اإلجباري

• الهتديد
• نصحك باالنتحار، و

• القتل.
لك هذه األفعال ُتعترب جرامئ.

إذا كنت تعرف خشصًا خائفًا عىل حياته بسبب رشف العائلة، فعليك باالتصال 
بالرشطة. 



١١

"وَجدت نفيس جفأة أمام خيارين: 

إما تقيق أحاليم أو طاعة أرسيت."

زواج القارصات والزواج باإلكراه



تقيق إما  خيارين:  أمام  جفأة  نفيس   َوجدت 

 أحاليم أو طاعة أرسيت. إنين فعاًل خائفة". جفأة

 رفعت عينهيا ونظرت إىل صديقهتا وقالت بصوت

 مذعور: "ماذا سيحدث إذا كرهُت ذلك الرجل؟ ماذا

سيحدث مبا  يبالون  هل  اغتصبين؟  إذا   سيحدث 

 يل؟". هنضت "كريستني" من املقعد برسعة وقالت

 لناتايل: "هيا بنا"، ومدت يدها لمتسك بيد "ناتايل".

إذا أيام  بضعة  املزنل  يف  معنا  تبيق  أن   "ميكنك 

 أردت. لقد تدثت مع أيم قبل أن أحرض إىل هنا

مكتب إىل  ستأخذك  إهنا  أيم  قالت  بك.   لاللتقاء 

 قانوين للحصول عىل بعض النصاحئ. إن القانون

 مينع إجبار خشص عىل الزواج. أنت حباجة إىل

 مساعدة وتتاجني إىل األمان".

١٢

 طأطأت "ناتايل" رأهسا وأسندته بني يديا. أحست

"كريستني"، هلا  قالت  مزجعًا.  حملًا  تمل   وكأهنا 

لقد ترتعشني".  "أنت  هبدوء:  صديقاهتا،   أعز 

"كريستني" ردت  عندما  مرسورة  "ناتايل"   اكنت 

إحدى يف  هبا  االلتقاء  عىل  ووافقت  اهلاتف   عىل 

 متزنهات املدينة. لقد أخربهتا "ناتايل" اآلن عن لك

 يشء: أخربهتا أن والديا قد اختارا هلًا زوجًا يف

 بلدها األصيل، وينتظران مهنا أن تقبل الزواج من

 ذلك الرجل مكا فعلت أمها من قبل عندما اكنت فتاة

"كيف قائلة  "كريستني"  نفس معرها. رصخت   يف 

املدرسة إن درجاتك يف  ذلك؟  فعل   يتجرؤون عىل 

مه عرش!  الثاين  الفصل  يف  اآلن  أنت   ممتازة! 

 يعرفون أنك ترغبني يف إمتام دراستك يف اجلامعة!

 قالت "ناتايل" ويه شاخصة برصها إىل األرض:

 "نعم، لقد قلت هلم ذلك ألف مرة. لكهنم ال يفهمون

 إال شياًئ واحدًا وهو أنين جيب أن أتزوج. مطوحايت

 ال تعين أي يشء بالنسبة هلم."

 مل ُتصدق "ناتايل" ما حدث. "لقد اجمتعوا لكهم يف

 حفلة – معي، وجديت، وأخيت، وأيخ، وأيب وأيم.

 جفأة قال والدي بأننا سنسافر إىل بلدنا األصيل

عندما يل.  اختاروه  رجل  من  سأتزوج   وهناك 

 رفضُت قال يل معي بأنه ال يوجد لدي خيار آخر،

 ألن األمر يتعلق بالطاعة والوالء لألرسة. َولت أيم

 ظهرها ومل تنظر يف عيين. ال أعرف ماذا سأفعل!



١٣

الزواج يف كندا
تتضمن الرشوط الكندية لصحة الزواج ما ييل:

•  يلزم أن يعيط كال الطرفني اللذين سيزتوجان مبحض إرادهتام موافقهتام 
وقبوهلام عىل الزواج؛

• يلزم أن يكون معر لك مهنام 16 سنة عىل األقل؛ و
• ال ميكن أن يكون أي مهنام مزتوج من خشص آخر.

الزواج القرسي 
حيدث الزواج القرسي أو الزواج باإلكراه عندما ال يوافق خشص ما عىل 

رب من طرف خشص آخر عىل الزواج. هناك فرق بني الزواج  الزواج، لكنه جُيْ
القرسي والزواج املَُدبر، حيث يوافق كال الزوجني عىل الزواج. 

قد يعتقد أعضاء األرسة أن الزواج هو يف مصلحة الخشص ومصلحة 
األرسة. ويف بعض األحيان يستخدمون حىت العنف اجلسدي والهتديد بالعنف 
واالختطاف واحلجز اإلجباري واإلساءة العاطفية إلجبار خشص عىل الزواج. 
لكن إجبار خشص ما عىل الزواج ضد رغبته ُيعد جرمية يف كندا.  مكا ُيعد 
جرمية أخذ خشص ما دون سن الثامنة عرشة خلارج كندا لزتوجيه يف بلد 

آخر.  وأيًضا ُتعد جرامئ بعض التكتياكت املستخدمة إلجبار خشص ما عىل 
الزواج، مثل الهتديدات والعنف.

إذا كنت أنت أو خشص ما تعرفه تتعرض لإلجبار يف الزواج، ابلغ خشًصا 
تثق به أو اتصل بالرشطة أو بأخصايئ اجمتايع. رمبا تريد أن تطلب منه 

 التقدم بطلب للحصول عىل قرار بعدم اإلخالل بالسمل 
  ملنع حدوث الزواج.  ميكنك كذلك االتصال بالرشطة إذا كنت تشك أنه سيمت 

أخذك أنت أو خشص ما تعرفه خلارج كندا وإجبارك عىل الزواج يف بلد آخر.  
ميكن احلصول عىل املزيد من املعلومات حول اخلطوات اليت ميكنك اتاذها 
محلاية نفسك من التعرض للزواج القرسي يف صفحة الويب املعنية بالزواج 

 القرسي التابعة لواكلة الشؤون العاملية الكندية أو باالتصال برمق 
3124-387-800-1.  مكا تتضمن تلك الصفحة اإللكرتونية دلياًل باخلدمات 

اليت قد تتضمن اجلهات اليت ميكنك احلصول عىل املساعدة فهيا بداخل 
مقاطعتك أو منطقتك.

*(peace bond)



١٤

زواج القارصات
يشرتط القانون الكندي أن يكون سن الخشص املُقدم عىل الزواج 16 سنة عىل األقل.  

وينطبق احلد األدىن للسن أيًضا عىل أي أحد مقمي عادة يف كندا حيث يمت الزواج 
خارج كندا، سواء خشصًيا أو هاتفيًا أو عن طريق وكيل.  ُيعد االحتفال بزواج طفلة 
دون سن السادسة عرشة أو املساعدة فيه أو املشاركة به جرمية يف كندا، حىت يف 

حالة موافقة الطفلة عىل الزواج.  مكا ُيعد جرمية أخذ طفلة دون سن السادسة عرشة 
ومقمية يف كندا إىل بلد آخر لزتوجيها.  إذا كنت تعرف طفاًل/طفلة دون سن السادسة 

عرشة وسيمت تزوجيها يف كندا أو أخذها لبلد آخر لزتوجيها، اتصل بالرشطة أو 
بأخصايئ اجمتايع.

تعدد الزوجات
يحمس القانون الكندي ألي خشصني بأن يزتوجا ببعضهام البعض.  ميثل الزواج 

من خشص ما أثناء زواجك من خشص آخر جرمية يف كندا.  إذا كنت مزتوًجا من 
خشص ما، ال تستطيع أن تزتوج من خشص آخر إال إذا اتذت خطوات قانونية إلهناء 

زواجك من خالل الطالق أو إذا أصبحت أرماًل.  ُتعد جرمية يف كندا ممارسة تعدد 
الزوجات، اليت تعين املعرفة مبشاركتك يف شلك ما من أشاكل الزواج الذي ينطوي 

عىل أكرث من خشصني يف نفس الوقت، مبا يف ذلك الزواج الديين.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث هو أي إجراء يؤدي إىل جرح أو إزالة جزء من 

األعضاء التناسلية اخلارجية الظاهرة لألنىث أو لكها ألسباب غري طبية. وليس هلذا 
اإلجراء أية فوائد حصية وقد حُيدث أملًا وقد يؤدي إىل مشالك حصية عويصة عىل 
املدى الطويل. إن تشويه األعضاء التناسلية لألطفال اإلناث ُيعترب جرمية يف كندا. 

وقد ُتوجه هتم جنائية ضد أي خشص ساعد عىل تشويه األعضاء التناسلية لألطفال 
اإلناث، مبا يف ذلك الوالدين واألطباء واملمرضات. وُيعترب مرتكبًا جلرمية لك خشص 
طلب من خشص آخر إجراء هذه العملية عىل طفلة. مكا أن القانون مينع إخراج أي 

طفلة من كندا للقيام هبذا اإلجراء يف بلد آخر. 
إن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ُيعترب نوعًا من إساءة املعاملة أو العنف ضد 

األطفال وينبيغ إبالغ السلطات بذلك. 
إذا كنت تظن بأن طفلة تعرفها معرضة إىل خطر تشويه أعضاهئا التناسلية، فعليك 

باالتصال بالرشطة. 

 



١٥

"أحست مبهانة كبرية حبيث أهنا مل تكن 
قادرة عىل أن تنظر إىل وجهه."

العنف اجلنيس أو االعتداء اجلنيس



١٦

 اكنت "مرسيديس" غارقة يف أفاكرها عندما صعدت

 إىل احلافلة للذهاب إىل املزنل. مازال هذا البلد لغزًا

 بالنسبة هلا؛ مل متض ستة أهشر عىل جميهئا إىل

 هذا البلد. إن النقاش الذي دار اليوم يف درس تعمل

 اللغة أحدث صدمة هلا. لقد اكنت مشتاقة لمليجء

 إىل هنا للعيش مع "اكرل".  لقد جاء "اكرل" إىل كندا

 منذ بضعة أعوام، وذات يوم سافر إىل بلده األصيل

 لزيارة أرسته والتىق هبا هناك وتزوجا يف جعالة

 من الفرحة. "اكرل" ابن بلدهتا وينيمت لنفس املنطقة

لذلك هناك عدة قوامس مشرتكة إلهيا   اليت تنيمت 

نفور بيهنام عندما عاد  مجتع بيهنام. لكن حصل 

 إىل كندا وبقيت يه يف بلدها األصيل تنتظر إمتام

 أوراق الكفالة. وعندما وصلت إىل كندا أحست أن

 لك يشء مألوف لديا أصبح بعيدًا – فقد اشتاقت

 إىل بيهتا وعائلهتا. قبل أن تبدأ دروس تعمل اللغة،

أن مكا  الناس.  عىل  التعرف  يف  صعوبة   وجدت 

"اكرل". عن  ابتعادها  من  زاد  بالوحدة   الشعور 

 لقد حل الغضب حمل الدموع ويف معظم األحيان

 اكنت تكره أن ميهسا. لقد تىل"اكرل" بالصرب يف

 بداية األمر لكن بعد مرور بضعة أهشر سيطر هيلع

 الغضب هو أيضًا. ذات ليلة أجربها عىل املعارشة

 اجلنسية بالقوة دون رضاها رمغ أهنا قالت له "ال".

 وبعد أن قىض حاجته مهنا أدار ظهره هلا وتركها

تبيك ويه تلتوي من األمل.

مرة ميهسا  أن  حاول  وعندما  ليال  بضعة   مرت 

 أخرى، توسلت إليه أن يكف عن ذلك. توسلت إليه

 وطلبت منه أن يفهم أهنا أحست بأمل كبري يف املرة

وأجربها مبشاعرها  يبايل  ال  وكأنه  بدا   السابقة. 

عهنا رمغًا  أخرى  مرة  معه  اجلنس   عىل ممارسة 

بيهنام. قطيعة  حدثت  ذلك،  بعد  رضاها.   وبدون 

 أحست مبهانة كبرية حبيث أهنا مل تكن قادرة عىل

 أن تنظر إىل وجهه. لكن اليوم، يف درس تعمل اللغة،

 تعملت شياًئ جديدًا. لقد تعملت أنه حىت يف إطار

 العالقة الزوجية، فإن إجبار الزوجة عىل ممارسة

 اجلنس باإلكراه ُيعترب جرمية. إن جمرد التفكري يف

انقباضًا يف صدرها. ماذا ينبيغ  ذلك يسبب هلا 

 هلا أن تفعل؟ لقد اكنت خائفة أن تتكرر تلك احلادثة

 مرة أخرى لكهنا ال تقدر عىل مواجهة زوجها. إهنا

 تتاج إىل خشص ما للتحدث معه أو معها ملعرفة

 حقوقها. ستسأل معملها/معملهتا عن اجلهات اليت

  ميكن االتصال هبا للحصول عىل املساعدة.



١٧

ما يه أوصاف العنف اجلنيس؟
قد يمشل العنف اجلنيس ضد البالغني ما ييل:

• الملس اجلنيس أو النشاط اجلنيس بدون موافقة
• االسمترار يف االتصال اجلنيس عندما يطلب الطرف اآلخر التوقف فورًا عن فعل ذلك، أو

• إجبار الطرف اآلخر عىل القيام بأنشطة جنسية غري سلمية وُمهينة. 
ُيعترب أي اتصال جنيس مع خشص آخر بدون رضاه جرمية ُتمسى االعتداء اجلنيس*. 
ويمشل ذلك الملس اجلنيس أو إجبار الزوج أو رشيكة احلياة العرفية أو العشيقة عىل 

ممارسة اجلنس عنوة. حىت وإن كنت مزتوجة، فال حيق لزوجك أن جُيربك عىل ممارسة 
اجلنس معه دون رضاك.  

هناك قوانني خاصة محتي األطفال من العنف واالعتداء اجلنيس واملامرسات اجلنسية اليت 
تستغلهم. حيدث العنف أو االعتداء اجلنيس عىل األطفال عندما يستغل خشص ما طفاًل 
ألغراض جنسية. قد ال يمشل ذلك االتصال اجلنيس بالطفل. مفثال قد حيدث العنف أو 

االعتداء اجلنيس عىل الطفل عندما:  
• ُيوجه خشص بالغ عبارات أو مالحظات جنسية إىل طفل، أو

• يشاهد خشص بالغ أو ُيصور رسًا طفاًل ألغراض جنسية.
يمشل العنف أو االعتداء اجلنيس عىل األطفال ما ييل:

• أي اتصال جنيس بني خشص بالغ وطفل يقل معره عن ١٦ سنة.
• أي اتصال جنيس مع طفل يرتاوح معره بني ١٦ و١٨ سنة دون موافقة، أو

• أي اتصال جنيس يستغل الطفل الذي يقل معره عن ١٨ سنة. 



١٨

أي اتصال جنيس بني خشص بالغ وطفل يقل معره عن ١٦ سنة ُيعترب جرمية يف 
كندا. إن سن الرضا واملوافقة يف العالقات اجلنسية يف كندا هو ١٦ عامًا، لكن هناك 

بعض االستثناءات إذا اكن معر الخشص اآلخر قريبًا من معر الطفل. 
إضافة إىل ذلك، من الناحية القانونية ال ميكن لألطفال الذين يقل معرمه عن ١٨ 

سنة أن يعطوا رضامه وموافقهتم عىل نشاطات جنسية تستغلهم. ومن بني األنشطة 
اجلنسية اليت تستغل األطفال نذكر الدعارة واألنشطة اإلباحية. مكا تمشل أيضًا 

احلاالت اليت يقوم فهيا خشص ما يوجد يف موضع سلطة أو ثقة أو خشص يعمتد 
الطفل هيلع بالقيام بأي نشاط جنيس مهام اكن نوعه مع الطفل.  وقد يكون الخشص 
الذي يوجد يف موضع سلطة أو ثقة إما أحد الوالدين، أو زوج األم أو زوجة األب، أو 

أحد اجلدين، أو األخ أو األخت األكرب أو املعمل أو املدرب. 
إذا تعرض طفل ما إىل العنف واالعتداء اجلنيس داخل املزنل، فقد يتدخل مركز 

خدمات محاية األطفال ويأخذ الطفل من والديه. 

 



العنف العاطيف

١٩

"إنه حباجة إىل خشص
ميكنه أن يساعدمه."



٢٠

 التقط "هاريف" ابنته الصغرى ومحلها بني ذراعيه.

وسيجد دافئة  ستكون  العامة  املكتبة  أن  شك   ال 

 ماكنًا هاداًئ ملسح دموع ابنته. سيتصفحان الكتب

 معًا وسيستخدم هو أحد مكبيوترات املكتبة للبحث

لقد زادت األمور عن حدها هذه  عن معل أفضل. 

 الليلة. مك من مرة عاد إىل البيت يف املساء قادمًا

 من العمل واستقبلته زوجته بشاكويا الالذعة اليت

 ال تنهتي. اكن يتظاهر بأن ذلك ال ُيؤذيه حىت ال يفقد

أن غرابة  فال  أطفاله.  أمام  أعصابه   سيطرته عىل 

 حيس مبغص يف معدته يف معظم األحيان! عندما

 اكن هو وزوجته "ماريا" يعيشان يف بلدمها األصيل

 اكنت هلام العديد من األحالم املشرتكة. اكن يريدان

 بناء حياة جديدة ألرسهتام يف كندا، حيث ستكون

 لبناهتام نفس احلظوظ يف الرتبية والتعلمي واحلياة

 املهنية. ها مها اآلن يعيشان يف كندا لكن زوجته

ال فهي  يفعله.  يشء  أي  عن  راضية  غري   "ماريا" 

 ترتدد يف انتقاده أمام البنات. لك ليلة اكن "هاريف"

طلب مزنله.  عقر  يف  احليلة  وقلة  باإلحباط   حيس 

 مهنا أن تتوقف عن الرصاخ يف وجهه أمام األطفال

 لكن بدون جدوى. واليوم أثناء العشاء، بدأت تشكو

 من قلة املال الذي خصصوه ملزيانية املواد الغذائية.

 بدأت ترصخ يف وجهه قائلة: "أنت غيب وكسول. أنت

 ال تكرتث بأن العمل الذي تشتغل فيه هو أقل من

 مستواك وراتبه ضعيف. أنت ال تصلح ألي يشء وال

 ُيرىج منك أي خري. أنت لست رجاًل. أيب يستطيع

 أن يعتين بنا أفضل منك. رمبا األفضل يل أن آخذ

 األطفال وأعود إىل بلدي األصيل". مث أخذت حصن

 الطعام ورمت زوجها به وخرجت مرسعة من غرفة

 الطعام وذهبت إىل غرفة النوم. وعندما بدأت البنات

خارج وأخذهن  معاطفهن  "هاريف"  أخذ   بالباكء، 

 املزنل. رمبا عندما سيصل إىل املكتبة سيقرأ مرة

 أخرى ذلك الكتيب الذي يتحدث عن إساءة املعاملة

 الذي شاهده يف املكتبة يف األسبوع املايض. لقد

 أدرك اآلن أنه يعيش يف نفس املوقف الذي يصفه

 الكتيب وأن وضعه ال ميكن أن يسمتر عىل ما هو

أن يساعدمه إنه حباجة إىل خشص ميكنه   هيلع. 

 – خشص يفهم الضغوط اليت يتعرض هلا الناس

  الذين ياجرون إىل هذا البلد.



٢١

ما يه أوصاف العنف العاطيف؟
حيدث العنف العاطيف عندما يستخدم خشص ما لكامت وعبارات أو تصدر عنه أفعال من أجل 

السيطرة عليك أو تويفك أو عزلك أو جتريدك من احرتام ذاتك. يف بعض األحيان ُيمسى العنف 
العاطيف بالعنف النفساين. وقد يمشل ما ييل:
• احتقارك أو وصفك بأقبح النعوت أو شمتك

• الرصاخ يف وجهك مرارًا وتكرارًا
• منعك من االلتقاء باألصدقاء واألرسة

• الهتمك عىل معتقدك أو دينك وحرمانك من أداء شعائرك 
)عنف روحاين(

• التحمك فيك ويف ملبسك وتقييد تراكتك واألماكن اليت 
تريد أن تذهب إلهيا واألخشاص الذين تلتيق هبم )إذا كنت 

خشصًا بالغًا(
• منعك من اخلروج من البيت وحضور دروس تعلميية أو 

حصولك عىل معل إذا أردت ذلك )إذا كنت خشصًا بالغًا(
• الهتديد برتحيلك من كندا إذا مل تترصف بطريقة معينة

• توجيه هتديدات إليك بإيذائك أو إيذاء خشص آخر
• كرس ممتلاكتك، أو إيذاء حيواناتك املزنلية األليفة أو الهتديد 

بفعل ذلك، أو
• الرتهيب واالستقواء: ترهيبك أو إهانتك )مبا يف ذلك الرتهيب 

واإلهانة عىل اإلنرتنت( 
تعترب بعض أنواع العنف العاطيف جرامئ: مثل التحرش، 

وهتديدك بإيذائك، ومضايقتك والتحرش بك عرب اهلاتف، وترهيبك 
عن قصد أو نصحك باالنتحار. لكن العديد من أنواع العنف 

العاطيف األخرى ليست جرامئ. ورمغ ذلك فإهنا تلف رضرًا 
كبريًا عىل الضحية وقد تؤدي الحقًا إىل ترصفات إجرامية. 

إذا تعرض طفل ما إىل العنف العاطيف، فقد تتدخل سلطات خدمات محاية األطفال وتأخذ الطفل من والديه. 

إن العنف العاطيف خطري، 
فاجلروح النفسانية 

الداخلية ال تلتمئ برسعة، 
فقد تستغرق وقتًا طوياًل. 



٢٢

التحرش اإلجرايم
ُيعترب التحرش اإلجرايم، الذي ُيعرف أيضا بامس "Stalking" )أي املطاردة(، جرمية. 

وهو حيدث عندما تصدر من خشص ما أفعال أو ترصفات متكررة جتعلك تاف 
عىل أمنك وسالمتك أو سالمة خشص تبه. وقد يمشل ذلك:

• مراقبتك أو مطاردتك

• توجيه هتديدات إليك جتعلك تاف عىل أمنك وسالمتك
• توجيه هتديدات إىل أطفالك، وأرستك، أو حيواناتك املزنلية األليفة، أو أصدقائك 

مما جيعلك تاف.
• اتصال بك باسمترار أو إرسال هدايا إليك حىت وإن طلبت من الخشص التوقف 

عن ذلك. 

 



٢٣

العنف املايل

ما يه أوصاف العنف املايل؟
حيدث العنف املايل عندما يستعمل خشص ما املال أو املمتلاكت للسيطرة عليك أو 

استغاللك. وقد يمشل ما ييل: 
• أخذ أموالك أو ممتلاكتك بدون إذن.

• منعك من الترصف يف أموالك حبيث ال تستطيع رشاء األشياء اليت تريدها.

• إجبارك عىل التوقيع عىل الوثائق لبيع أشياء ال تريد أن تبيعها.
• إجبارك عىل تغيري وصيتك، أو

• حرمانك من استعامل مال األرسة لدفع نفقات احتياجاتك األساسية أو احتياجات 

أطفالك.
ُتعترب معظم أنواع العنف املايل جرامئ، مبا يف ذلك الرسقة والغش. وقد حيدث 

العنف املايل أيضًا عندما ينوي أحد األخشاص أن يستغل خشصًا آخر ماديًا مثل 
حاالت الغش يف املهر*.



٢٤

اإلمهال
حيدث اإلمهال عندما ال يقوم فرد من أفراد األرسة، 

الذي من واجبه االعتناء بك*، بتقدمي املساعدة إليك لتلبية 
احتياجاتك األساسية. 

وقد يمشل اإلمهال ما ييل:
• عدم تقدمي الطعام الالئق لك أو املالبس الدافئة

• عدم توفري مسكن آمن ودافئ ليك تعيش فيه

• عدم تقدمي العناية الطبية املناسبة لك واألدوية والعناية 

الخشصية )إذا اكن ذلك رضوريًا(
• عدم القيام بأي يشء ملنع وقوع أذى أو رضر جسدي، أو 

• عدم مضان وجود رقابة مناسبة لإلرشاف والمطأنة عليك.

وقد يمشل اإلمهال أيضًا تركك لوحدك ملدة طويلة إذا كنت 
مصابًا أو يف حصة غري جيدة. 

يتحمل األزواج ورشاكء احلياة العرفيني مسؤولية رعاية 
بعضهم البعض. مكا يتحمل األخشاص الكبار مسؤولية 

رعاية األطفال الذين يعمتدون علهيم وكذلك الوالدين الذين 
يعمتدون علهيم. 

ُتعترب بعض أنواع اإلمهال جرامئ يف كندا، مبا يف ذلك 
عدم توفري الرضوريات األساسية للحياة* والتخيل عن 

األطفال*. إذا اكن الطفل يعاين من اإلمهال، فقد يتدخل 
مركز خدمات محاية األطفال ويأخذ الطفل من والديه. 

يف بعض األحيان، يكون اإلمهال 
مسياًئ للخشص بنفس القدر 
الذي يكون العنف اجلسدي 

مسياًئ له.    



٢٥

العنف بني رشاكء احلياة امحلميني
العنف بني رشاكء احلياة امحلميني هو عنف أو إساءة معاملة قد تتعرضني 

هلا إما: 
• داخل الزواج أو داخل عالقة رشاكء احلياة العرفيني أو داخل عالقة بني 

العاشقني. 
• يف إطار عالقة بني رجل وامرأة أو بني خشصني من نفس اجلنس، أو

• يف أي وقت أثناء العالقة، مبا يف ذلك أثناء تدهور تلك العالقة أو بعد انهتاهئا. 

وهناك عدة أنواع من العنف بني رشاكء احلياة امحلميني. يف بعض احلاالت، قد 
ُيريد أحد األخشاص السلطة والسيطرة وسيستخدم طرقًا خمتلفة )مبا يف ذلك 

العنف اجلسدي( للسيطرة عىل رشيك حياته سيطرة اكملة. مثال، حياول مثل 
هؤالء األخشاص السيطرة عىل ما ييل:

• ملبسك

• تقييد حراكتك ومىت ميكنك أن ترجني من البيت وما يه األماكن اليت ميكنك 
أن تزوريهنا

• من مه األخشاص الذين تلتيق هبم

• مىت ميكنك أن تتحدثني مع أرستك وأصدقائك

• ما يه األشياء اليت تنفق علهيا املال

• ما إذا اكن ميكنك أن تعمل أو ترض دروس تعلميية، و

• ومىت وكيف تمت العالقة اجلنسية بينمكا. 

عادة ما يزداد هذا النوع من إساءة املعاملة سوءًا مع مرور الزمن. وغالبًا ما 
يؤدي إىل عنف جسدي كبري وقد يتسبب لك يف مشالك حصية طويلة األمد، مبا 

يف ذلك حالة اضطراب ما بعد صدمة عصبية*. 



٢٦

ويف احلاالت األخرى، قد مُيارس كال الرشيكني العنف ضد بعضهام البعض. حيدث 
اخلالف والزناع يف مجيع العالقات لكن هناك طرق سلمية حلل املشالك. يف بعض 

األحيان، يعيش بعض الناس تت ضغط هائل ويستخدمون العنف بداًل من حل 
مشالكهم بطريقة سملية. قد يكون من الصعب اخلروج من دوامة العنف وإساءة 

املعاملة، لكنه أمر غري مستحيل. 
قد يعاين بعض األخشاص الذين مروا بتجربة سيئة يف بلدمه األصيل أو الذين 

عاشوا يف مناطق حرب من حالة االضطراب ما بعد الصدمة العصبية. وقد يؤثر ذلك 
عىل عالقاهتم. توجد بعض اخلدمات مثل خدمات اإلرشاد النفيس وخدمات أخرى 

لملساعدة عىل التعامل مع هذه املشالك.  
مفهام اكن سبب العنف أو إساءة املعاملة، إذا كنت تسني بأن حياتك أو حياة 

أطفالك يف خطر فعليك أن تصلني عىل املساعدة يف أقرب وقت ممكن. 



العنف ضد املسنني

٢٧

"ابنهتا تقول بأن
 هؤالء  النساء ال شأن هلن هبذا املوضوع"



العاملة االجمتاعية للتحدث مع  "سكينة"   صديقهتا 

  يف املركز عندما تقرر الذهاب إىل هناك.

٢٨

 مل تقل "إيشا" أي يشء عندما بدأت ابنهتا ترصخ

 يف وجهها. فهي تتساءل ملاذا تعاملها ابنهتا "أنيال"

 هكذا يف العديد من األحيان. أين ذهب حب ابنهتا

باألمل يف "إيشا" تس  بدأت   هلا واحرتامها هلا؟ 

الفطور أواين  وترتب  تغسل  أن  علهيا   ظهرها؛ 

ابنهتا مهنا  تريد  واآلن،  بأمكله.  املزنل   وتنظف 

 "أنيال" أن تطبخ العشاء ألطفاهلا يف هذه الليلة. إهنا

ووجوههم األطفال  تتصور  فهي  ال:  تقول  أن   تريد 

 عابسة بسبب رفضهم تناول الوجبات التقليدية اليت

 تب أن ُتعدها.

إىل مبجيهئا  األمر  بداية  يف  جدًا  سعيدة   اكنت 

 كندا. لكهنا اآلن تمتىن لو أن هلا ماكنًا يف بلدها

 األصيل. صهرها "شاندرا" ال يصرب عىل أسلوهبا

بعض يف  اكلرحي؛  وتنفث  تنفخ  وابنهتا   الرييف. 

   األحيان كالمها فيه قسوة.

 ال ترج "إيشا" من املزنل إال نادرًا، فهي غري متأكدة

 من لغهتا اإلجنلزيية. إهنا تريد أن تذهب إىل املركز

 اهلندي – الكندي مرة أخرى، لكهنا تعرف أن ابنهتا

 "أنيال" ال تريد أن تأخذها إىل هناك. إهنا تس بثقة

 وقوة أكرث عندما تتحدث مع نساء من نفس معرها.

 تقول هلا هؤالء النساء بأن أطفاهلا يطلبون الكثري

 مهنا لكن ابنهتا تقول بأن هؤالء النساء ال شأن هلن

 هبذا املوضوع. ُتفكر "إيشا" يف أن تصطحب معها



٢٩

ما يه أوصاف العنف ضد املسنني؟
يف بعض األحيان قد ميارس األخشاص الذين يعتنون باألخشاص املسنني )مثل 

والديم وأجدادمه وأصهارمه الكبار( العنف ضد هؤالء األخشاص. فالعنف 
وإساءة املعاملة ممنوعة دامئًا. 

إذا كنت من األخشاص املسنني وكنت تعانني من إساءة املعاملة، فرمبا كنت 
تعمتدين عىل الخشص الذي ييسء معاملتك. قد تسني بأنه من واجبك محاية 

ذلك الخشص. قد تسني باخليبة بأن ترى الخشص الذي ُتبه أو الخشص الذي 
كنت تثق به يؤذيك. قد ُتب ذلك الخشص لكن ال تب املعاملة اليت ُيعاملك هبا 

ذلك الخشص. قد ُيعاين الخشص الذي ييسء معاملتك بضغط شديد لكن هيلع أن 
حيصل عىل املساعدة حلل مشالكه. فال ينبيغ أن يصب جام غضبه عليك.  

تستحق أن ُتعامل باحرتام وكرامة. وإذا كنت ُتس بأنك تعاين من العنف وإساءة 
املعاملة فعليك أن تطلب املساعدة. عليك أن تتصل بخشص تثق به وأخربه مبا 

حيدث. أو اطلب أن تتحدث إىل طبيبك عىل انفراد ويف اكمل الرسية وأخربه مبا 
حيدث لك. قد ترغب يف قراءة كتيب آخر من هذه السلسلة حيمل عنوان "إساءة 

معاملة املسنني غري مقبولة". وهو متوفر عىل العنوان التايل:
 http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fv-vf/pub/abus/eaw-mai/pdf/eaw-mai.pdf



العنف ضد األطفال

٣٠

"ملاذا مل توقف أخوها؟ 
هل اكنت خائفة منه أيضًا؟"



٣١

مركز من  اقرتبت  عندما  خطاها  "رونيه"   أرسعت 

جمسها وكأن  أحست  األطفال.  محاية   خدمات 

 يتصبب عرقًا. لقد اتصلت باملركز وحددت موعدًا

 يف الصباح الباكر. مل تمن "رونيه" منذ ليلة البارحة

وأخذ يرضب هبا "بيرت" عصا  أخوها  أخذ   عندما 

 ولده آدم رضبًا مربحًا. لقد رسق الطفل الذي يبلغ

القدم من صديقه وجاء هبا  معره ستة أعوام كرة 

"بيرت" قائاًل: "سُيلقنه هذا درسًا  إىل املزنل. صاح 

 لن ينساه". حاولت "رونيه" التدخل لكن "بيرت" دفعها

 وقال هلا أن ال تتدخل فميا ال يعنهيا، وصاح قائال:

 "أنا أبوه وأنا أعرف ماذا أفعل". ظلت "رونيه" تعيش

 مع أخهيا وعائلته منذ بضعة أهشر منذ جميهئا إىل

 كندا لكهنا بدأت تقلق عىل سالمة الطفل. صاحت

 يف وجه أخهيا قائلة: "ما تفعله غري مقبول، بيرت. إنه

فقط ليس  نواح  آدم من عدة   عنف. سُتؤذي طفلك 

 من ناحية الكدمات. لن يثق بك أو يثق بأي خشص

 آخر!". اكنت "رونيه" متأكدة من أن هذا النوع من

مهنا خسر  لقد  كندا.  يف  جرمية  ُيعترب   التأديب 

أفراد األرسة واألصدقاء قائال "بيرت" أمام   أخوها 

 هلا: "أنت ال تعرفني أي يشء عن األرس احلقيقية،

 وليس لديك أطفال". أحست "رونية" وكأن جمسها

 قد مجتد وقررت عدم املواجهة. لقد امتألت عيناها

 بالدموع بيمنا تابع أخوها "بيرت" ما اكن يفعله. لكن

توقف مل  ملاذا  أسئلة.  عدة  يطرح  اآلن  بدأ   ذههنا 

تقل مل  ملاذا  أيضًا؟  منه  خائفة  اكنت  هل   أخوها؟ 

لو أهنا  خائفة  اكنت  هل  يشء؟  أي  أخهيا   زوجة 

أحست أرسهتا؟  ستفقد  فإهنا  بالرشطة   اتصلت 

 "رونيه" باملزيد من القوة عندما خرجت من املزنل.

 اكنت تعمل أنه جيب علهيا أن تفعل شياًئ محلاية ابن

 أخهيا. إهنا سُتبلغ عن هذه احلالة وستبحث عن من

 سيقدم هلم املساعدة لكهم. قد تكون أرسهتا غاضبة

إتباع قواعدمه يعين أهنا ستسكت عن  عهنا لكن 

 هذه املشالك وستسرت علهيا. لكهنا تعمل أهنا قادرة

 عىل مواجهة غضهبم. إن احلفاظ عىل سالمة آدم

 هو أمه يشء بالنسبة هلا. إهنا تمتىن له مستقباًل

 زاهرًا.
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ما يه أوصاف العنف ضد األطفال؟
يف بعض األحيان ليس من الهسل تربية األطفال. فإذا اكن سلوك طفلك 
ينقصه االحرتام أو اكن سلوكه سياًئ، فال ينبيغ اللجوء إىل العنف ألنه 

ليس احلل. إن العنف سيؤذي الطفل وقد ُتوجه إليك هتم جنائية إذا فعلت 
ذلك. ُتعترب العديد من أنواع العنف أو إساءة املعاملة جرامئ.  

إذا كنت تتاج إىل مساعدة لفهم وتوجيه سلوك طفلك أو مساعدة طفلك 
عىل التغلب عىل بعض املشالك، فعليك احلصول عىل النصح واملشورة 

من أحد األصدقاء الذي تثق به أو من طبيب أو عاملة اجمتاعية أو املرشد 
املدريس أو املعمل. ال يشء ُيربر استخدام القوة. إضافة إىل القانون 

اجلنايئ، لدى املقاطعات واألقالمي الكندية قوانني خاصة محتي الطفل من 
العنف وإساءة املعاملة واإلمهال. 

يف كندا، لدى لك مقاطعة أو إقلمي قانون يقول أنه جيب عىل لك خشص 
يعتقد أن طفاًل ما يتعرض للعنف وإساءة املعاملة أن ُيبلغ السلطات بذلك. 
مفثال، إذا اكن أطفالك يتعرضون للعنف وإساءة املعاملة أو متعودون عىل 

مشاهدة العنف األرسي، فعليك أن تتصلني باجلهات اليت ستساعدمه. 
ميكنك أن تذهبني إىل واكلة محلاية األطفال أو واكلة متخصصة يف 
اخلدمات العائلية للحصول عىل املساعدة واإلرشاد. وإذا مل تتخذ 

اخلطوات الالزمة محلاية أطفالك، فقد تتدخل الرشطة أو مركز خدمات 
محاية األطفال. هذه القوانني محتي األطفال حىت ولو اكن نوع العنف أو 

اإلمهال ال ُيعترب جرمية. إذا كنت تشعرين بأنك غري قادرة عىل محاية 
أطفالك فعليك باالتصال بالرشطة.  
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األطفال الذين يشاهدون أو يمسعون العنف 
األرسي

إذا كنت أمًا أو أبًا وكنت تعاين من العنف، فقد ُيعيق هذا العنف قدرتك 
عىل االعتناء بأطفالك. فقد ُيهنكك هذا العنف ويستزنف طاقتك حبيث لن 

تبق لك القوة الاكفية لالعتناء بأطفالك. قد ُتس بالذنب ألنك غري قادر 
عىل إعطاهئم ما حيتاجون إليه. 

فقد يتأمل األطفال عندما يشاهدون أو يمسعون العنف األرسي حىت 
وإن اكن هذا العنف ال ُيرضمه من الناحية اجلسدية. فال شك أهنم 

سيحسون باخلوف وعدم الثقة. قد يكون تصيلهم الدرايس يف املدرسة 
ضعيفًا وقد ال يعرفون كيف يترصفون يف املواقف االجمتاعية بطريقة 
حصيحة. وقد يتعملون عدم معاملتك باحرتام أو عدم احرتام أنفهسم. 
وقد يعتدون عىل األطفال يف املدرسة أو يصبحون حضية االستقواء 

والتسلط. وقد يكربون وميارسون العنف وإساءة املعاملة ضد اآلخرين أو 
ُيصحبون أنفهسم حضية العنف وإساءة املعاملة عندما تكون هلم أرسة. 

إذا اكن أطفالك يشاهدون أو يمسعون العنف األرسي، فقد يكون ذلك 
سببًا لتدخل مركز خدمات محاية األطفال.

املساعدة متوفرة. وال تقل بأنه فات األوان لتغيري جمرى حياة أطفالك. 
لملزيد من املعلومات عن إساءة معاملة األطفال، ميكنمك اإلطالع عىل 

 كتيب "إساءة معاملة األطفال غري مقبولة: ماذا ميكنين أن أفعل؟ 
  http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fv-vf/pub/abus/caw-mei/index.html
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ما هو احلل: البقاء أو املغادرة
سيكون من الصعب عليك أن ُتقرر هل ستبىق يف هذه العالقة أم ترتك الخشص 

الذي أنت معه. قد تظن بأن الخشص الذي ميارس العنف ضدك قد يتغري يومًا ما. 
قد ُتس بأن املغادرة سزَتيد الوضع سوءًا. قد تاف بأن يمت أخذ أطفالك منك. 
قد تاف مما سيقوله الناس عنك وقد ُتس باخلزي إذا غادرت البيت. قد تب 

الخشص الذي ميارس العنف ضدك وقد ال ترغب يف املغادرة. قد تكوين معمتدة من 
الناحية املالية عىل الخشص الذي ميارس العنف ضدك. قد تافني من ترحيلك من 

كندا إذا تركت هذه العالقة. قد ال تعرفني أين تصلني عىل مساعدة.  

ماذا ينبيغ أن تفعل؟
عندما تقررين البقاء أو املغادرة، عليك أن جتدين خشصًا تثقني به مُيكنه أن يساعدك 
عىل تنفيذ قرارك. عندما تفكرين يف القرار الذي جيب أن تتخذينه عليك أن تأخذين 

بعض األمور املهمة يف االعتبار: 
• هل قام الخشص الذي مارس العنف ضدك بهتديدك بقتلك أو قتل خشص تبه؟

• هل استخدم هذا الخشص العنف اجلنيس ضدك؟

• هل هدد هذا الخشص باالنتحار وهل حاول االنتحار؟

• هل هذا الخشص يسيطر عليك ويتحمك فيك كثريًا وهل هو غيور جدًا؟

• هل يرفض هذا الخشص فكرة انفصالك عنه؟

• هل ترش بك هذا الخشص من قبل وطاردك؟

• هل يرشب هذا الخشص امخلر كثريًا أو هل يتناول املخدرات؟

• هل اكن هذا الخشص متورطًا يف أنشطة إجرامية؟

• هل اكن هذا الخشص عنيفًا مع أطفالك؟

• هل اعتدى هذا الخشص جنسيًا عىل أطفالك؟

• هل استخدم هذا الخشص سالحًا اكلسكني مثال إليذائك أو إيذاء أطفالك؟

• هل اكن هذا الخشص عنيفًا مع أخشاص آخرين؟

• هل يوجد مسدس يف مزنلمك؟

• هل أنت خائفة عىل سالمة أطفالك؟

• هل أنت خائفة عىل سالمة حيواناتك املزنلية األليفة؟
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• هل أنت خائفة من مغادرة املزنل؟

• هل أصدقاؤك أو أفراد عائلتك خائفون عليك؟

• هل تسني بأنك مغلوبة عىل أمرك وتشعرين بالكآبة والقلق؟ 

إذا أجبت عن بعض هذه األسئلة بـ "نعم"، فينبيغ أن تصلني عىل املساعدة والدمع 
مهام اكن القرار الذي اتذته. من املهم أن تصيغ إىل خماوفك ومشاعرك. عليك أن 
تتحدثني مع خشص آخر عن تلك املخاوف. وإذا كنت ال تريدين أن تربين خشصًا 

تعرفينه، فعليك بإخبار الرشطة أو االتصال باخلط اهلاتيف املخصص لملساعدة. 
فهم مستعدون ملساعدتك دون إصدار أي حمك عليك. إذا قررت الذهاب إىل ملجأ 

أو مأوى، ميكنك أن تأخذين أطفالك معك. لن خُيرب موظفو امللجأ أي خشص مباكن 
وجودك. فهم يستطيعون تقدمي املساعدة إليك محلايتك ومساعدتك عىل اتاذ 

القرارات. 
وإذا قررت البقاء وكنت تنتظرين أن يتوقف العنف أو سوء املعاملة، عليك أن تتأكدين 

بأن الخشص الذي ُيؤذيك سيتحمل مسؤولية أفعاله. فيجب عىل ذلك الخشص 
أن يكون مستعدًا لقبول املساعدة ليك يتعمل كيف يغري سلوكه. إذا اكن امخلر أو 
املخدرات تلعب دورًا يف سلوك ذلك الخشص العنيف، فيجب هيلع أن يبحث عن 

املساعدة ويقلع عن رشب امخلر أو تناول املخدرات حىت يتوقف العنف. قد حيتاج 
اإلنسان إىل وقت طويل لتغيري سلوكه. فكالمكا حيتاج إىل دمع كبري طوال هذه 

الفرتة. جيب عليك أن تفكرين يف طريقة للحفاظ عىل سالمتك. عليك أن تعدين خطة 
لسالمتك. قد يساعدك العامل االجمتايع أو رجل الرشطة عىل إعداد تلك اخلطة. 

وحىت إذا حاول الخشص أن ُيغري سلوكه، فقد يستخدم العنف مرة أخرى. جيب أن 
تكون لديك الحئة جاهزة بأرقام هواتف خدمات الطوارئ. 

وسواء قررت البقاء أو املغادرة، فإذا مكث األطفال يف املزنل الذي حيدث فيه العنف، 
فعليك أن تربين مركز خدمات محاية األطفال عن هذا العنف. 
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ماذا سيحدث لألطفال إذا قررت املغادرة؟
إذا غادرت عالقة فهيا عنف وسوء معاملة، فميكنك أن تطلبني حضانة األطفال. وإذا كنت 

تظنني أن أطفالك معرضون للخطر، عليك باالتصال بالرشطة واخربيم بأن يأخذوك 
ويأخذوا أطفالك إىل ملجأ أو ماكن آخر حىت ُتسني فيه باألمان. 

عندما ُتسني باألمان اتصيل مبحام ملساعدتك عىل تقدمي طلب إىل احملمكة للحصول 
عىل قرار حضانة األطفال أو قرار بتحديد مسؤولية الوالدين*. وإذا استطعت بأمان أن 
تتصلني مبحام قبل مغادرتك، مفن املفيد أن تصلني عىل النصيحة القانونية يف أقرب 
وقت ممكن. إذا اكن طفلك سزيور والده، رمبا ُتفضلني أن يكون بصحبته خشص آخر 

)مثل اجلد أو اجلدة أو أحد األقارب أو صديق( ليك يكون حارضًا عندما يذهب األطفال 

إىل مزنل والدمه أو يعودون منه. يف بعض األماكن، قد توجد خدمة تضمن معلية تبادل 
األطفال تت اإلرشاف*. إذا كنت خائفة عىل سالمة طفلك عندما يزور والده، اطليب من 
القايض أن يأمر بزيارات تت اإلرشاف. ويف احلاالت النادرة، إذا اكن أحد الوالدين 
ُيشلك خطرًا عىل الطفل حىت يف أوقات الزيارة تت اإلرشاف، فميكنك أن تطلب من 

القايض أن يأمر مبنع هذه الزيارات لكيًا. 
ويف املوقع اإللكرتوين التايل ميكنك أن جتد الحئة باخلدمات القانونية املقدمة لألرس يف 

املنطقة اليت تعيش فهيا:
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fcy-fea/lib-bib/tool-util/apps/fjis-rsgjf/

brows-fure.asp

أمه يشء هو سالمة أطفالك وسالمتك. ال تضيع نفسك يف موقف فيه خطر ملجرد أنك 
تافني عىل فقدان املال. قد توفر لك املالجئ وألطفالك املساعدة املؤقتة بيمنا تبحثني عن 

ماكن تسكنني فيه وعن دمع طويل األمد. قد يساعدونك عىل البحث عن الدمع املايل.  
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اختطاف األطفال عىل يد أحد الوالدين
اخرب احملايم إذا كنت تظن أن أحد الوالدين أو خشص آخر سيحاول أخذ 

أطفالك خارج بلدك. وإذا قدمت طلبك إىل القايض، فميكنه أن يأمر بأن تتفظ 
احملمكة جبواز سفر الطفل. إذا اكن أطفالك مواطنني كنديني، فعليك االتصال 

باهليئة الكندية جلوازات السفر Passport Canada عىل رمق اهلاتف املجاين التايل: 
٦٨٦٨-٥٦٧-٨٠٠-١ أو خدمات االتصال اخلاصة باألخشاص الذين يعانون 

صعوبة يف المسع ٧٦٥٥-٢٥٥-٨٦٦-١. اطلب مهنم أن يضعوا امس طفلك عىل 
الحئة ليك يتصلوا بك إذا حاول أي خشص أن يستصدر هلم جواز سفر آخر.   
معظم األخشاص املختطفني خيتطفهم خشص يعرفه الطفل. وغالبا ما يكون أحد 

الوالدين هو الخشص الذي خيتطفهم. 
حيدث اختطاف األطفال عىل يد أحد الوالدين عندما يقوم أحد الوالدين بأخذ 
الطفل دون حق قانوين أو دون إذن من أحد الوالدين اآلخر. ُيعترب اختطاف 

األطفال عىل يد أحد الوالدين جرمية يف كندا. وقد يوجد استثناء عندما يقوم أحد 
الوالدين بأخذ الطفل محلايته من أذى فوري. 
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ماذا جيب فعله إذا اكن أحد الوالدين خياف أن خيتطف 
الوالد اآلخر الطفل

• عليك باالتصال باحملايم

• عليك باالتصال بالرشطة احمللية

• عليك باالحتفاظ جبميع الجسالت املتعلقة باملعلومات املهمة حول طفلك واحتفظ هبا يف 

ماكن آمن.
• احتفظ معك بنخسة من قرار أو اتفاق احلضانة أو تديد مسؤولية الوالدين.

• اطلب من مكتب جواز سفر األقرب إليك أن يضع أمساء أطفالك عىل الحئة األطفال 
املعرضني لالختطاف. إذا اكن أطفالك مواطنو بلد آخر، فعليك االتصال بسفارة أو 

قنصلية ذلك البلد واطلب مهنم عدم إصدار جواز سفر ألطفالك.
• تدث مع طفلك عن كيفية استعامل اهلاتف وارشح له كيف ستكون احلضانة إذا 

حصل انفصال أو طالق بينك وبني زوجك. 
• وإذا كنت تشعرين باألمان، حاويل أن تافظني عىل عالقة طيبة بينك وبني والد األطفال 

وكذلك أهله. 
• احتفظ بالصور أو التجسيالت أو دالئل أخرى تثبت العنف األرسي. 
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 إذا كنت من الالجئني أو املقميني الدامئني املقبولني، فلن يؤثر االنفصال عن
زوجك عىل وضعك يف كندا.

ماذا جيب عليك أن تفعلني إذا مت اختطاف طفلك؟
• اتصيل مبركز الرشطة األقرب إليك فورًا.

• إذا كنت خارج كندا، عليك أن تتصلني باخلدمات القنصلية للحكومة الكندية عىل رمق 
اهلاتف ٨٨٨٥-٩٩٦-٦١٣ وُتبلغيهنم هبذا االختفاء. ميكنك أن تتصلني بواسطة ماكملة يمت 

احتساب تلكفهتا عىل مستقبل املاكملة حيمثا اكن ذلك ممكنًا.  
• إذا كنت داخل كندا وكنت تظن أن طفلك موجود خارج كندا، فعليك باالتصال باخلدمات 

القنصلية للحكومة الكندية عىل رمق اهلاتف ٣١٢٤-٣٨٧-٨٠٠-١.
• عليك باالتصال مبنمظة خمتصة يف البحث عن األطفال يف مقاطعتك أو إقلميك وجسل 

امس طفلك كطفل مفقود. 

إذا مل تكن مواطنًا كنديًا
من حقك أن تعيشني حياة خالية من العنف وإساءة املعاملة. إذا كنت قلقة عىل وضعك يف 

كندا، عليك أن تتحدثني مع خشص لديه املعلومات الصحيحة مثل موظف من الوزارة الكندية 
للجنسية واهلجرة أو حمام أو عامل اجمتايع أو عضو من املجلس التنظيمي ملستشاري 

"Immigration Consultants of Canada Regulatory Council". اهلجرة يف كندا 
 واعيمل أنك قد تستحقني احلصول عىل مساعدة مالية وخدمات أخرى إذا غادرت عالقة 

فهيا عنف وإساءة معاملة. تأكدي من احلصول عىل املعلومات الصحيحة.  
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األشياء اليت ينبيغ أن تأخذيهنا معك إذا قررت 
مغادرة املزنل

يف حالة الطوارئ، عليك باملغادرة يف أرسع وقت ممكن. ال تتوقيف مجلع أغراضك، 
غادري املزنل فورًا. لكن إذا اكن لديك متسع من الوقت، حاويل أن تأخذين معك لك ما 

تستطيعني:
• الوثائق املهمة مثل هشادات امليالد، بطاقات العناية الصحية، جوازات السفر، أوراق 
اهلجرة، أوراق حضانة األطفال، قرارات احملمكة، أرقام بطاقات الضامن االجمتايع

• املال وبطاقات االئمتان وبطاقات البنك
• دفرت الشياكت ودفرت البنك وسندات االدخار

• األدوية
• الدفرت الخشيص ألرقام اهلواتف والعناوين

• مفاتيح املزنل

• رخصة قيادة ومفاتيح السيارة

• اللعب املفضلة ألطفالك
• املالبس الاكفية لبضعة أيام

• املجوهرات المثينة. 
إذا كنت تفكرين يف املغادرة مفن األفضل أن مجتيع بعض هذه األشياء مث ضعهيا يف 

ماكن آمن حىت تأخذيهنا برسعة إذا قررت املغادرة. 



٤١

من يستطيع تقدمي املساعدة إليك؟

املساعدة متوفرة
هناك أخشاص وجهات قادرة عىل مساعدتك إذا كنت تعانني من العنف وسوء املعاملة. قد 
تتعبني من رواية قصتك عىل اآلخرين، لكن اسمتري يف البحث عن من يسمتع إىل شكواك 

ويساعدك.
إذا كنت أنت أو كنت تعرفني خشصًا معرضًا خلطر فوري، فعليك أن تتصل برمق اهلاتف 

١-١-٩. إذا اكنت منطقتك ليست لديا خدمة رمق ١-١-٩، اتصل برمق الطوارئ اخلاص 
بالرشطة احمللية. إن رجال الرشطة مدربون عىل مساعدتك عىل التعامل مع املواقف 
اخلطرة. مفهمهتم هذه التحري والتحقيق وميكهنم أيضا أن يساعدونك عىل احلصول 

عىل قرار ضد الخشص املعتدي وُيمسى قرار عدم اإلخالل بالسمل "peace bond"*. مكا 
سُيحيلونك أيضًا إىل اخلدمات اليت تساعد الضحايا. وقد تساعدك خدمات مساعدة 
الضحايا أو احملايم عىل احلصول عىل قرار محاية غري جنايئ* ملنع الخشص الذي 

ميارس العنف ضدك من االقرتاب منك. 
إذا اكن املوقف ال يشلك خطورة فورية ميكنك أن تتصلني مبركز حصة أو خدمات مساعدة 

الضحايا أو منمظة جممتعية أو ملجأ أو الرشطة احمللية وأخربمه عن العنف وسوء 
املعاملة. فقد يساعدونك عىل اتاذ اخلطوات املقبلة.

إذا طلبت من الرشطة أو العاملة االجمتاعية أو احملايم تقدمي بعض املعلومات، فميكنك أن 
تطلبني مهنم أن حيتفظوا هبذه األمور رسًا*.

فميا ييل الحئة تساعدك عىل إجياد األخشاص أو املجموعات اليت قد تكون قادرة عىل 
مساعدتك باملعلومات والدمع أو املساعدة الطارئة. 

قد تتغري هذه األرقام أو الروابط. تذكري بأن تكون لديك دامئًا األرقام األخرية الصحيحة. 



٤٢

منمظات اجلاليات أو املنمظات املجمتعية
تقدم العديد من املنمظات املجمتعية اخلدمات االجمتاعية. قد يكون لدى هذه املنمظات 

خشص يستطيع أن يسمتع إليك وخُيربك باخليارات املتاحة أمامك. وقد يكون بوسعهم 
كذلك إحالتك إىل حمام إذا كنت تتاج إىل حمام أو إحالتك إىل واكالت أخرى مثل 

املساعدة املالية. قد تكون لبعض هذه املنمظات املجمتعية خدمات بلغتك األم. وقد 
تستطيع املنمظات متعددة الثقافات أو املنمظات املهمتة بشؤون املهاجرين أن تقدم 

لك املساعدة وترشدك إىل خدمات مفيدة. انظر أيًضا فهرس خدمات الوافدين اجلدد 
 الذي أعدته وزارة اجلنسية واهلجرة الكندية عىل املوقع اإللكرتوين التايل:

 http://www.servicesfornewcomers.cic.gc.ca/

طبيب العائلة أو ممرضة الصحة العامة
ميكن لطبيب العائلة أن يقدم لك النصح وُيرشدك إىل ما جيب عليك أن تفعلينه إذا 

كنت تعانني من العنف وإساءة املعاملة. قد يساعدونك عىل معاجلة إصاباتك اجلسدية 
أو النفسية أو حُييلونك إىل خشص آخر. ولدى العديد من املقاطعات واألقالمي خدمة 

هاتفية لملساعدة الطبية عىل مدار ٢٤ ساعة يف اليوم.
عليك باالتصال حبكومة مقاطعتك أو إقلميك للحصول عىل املعلومات املتعلقة خبدمات 

الصحة والدمع االجمتايع املتوفرة يف مجاعتك أو اطلب النصح من املركز املجمتيع يف 
منطقتك. فقد ميكهنم أن يقدموا لك املساعدة واإلرشاد وحييلونك إىل عاملة اجمتاعية. 

ميكنك أن تبحثني يف دليل اهلاتف أو عىل اإلنرتنت للحصول عىل الرمق احمليل.

األصدقاء والعائلة واجلريان
عليك أن تتحدثني عن العنف وإساءة املعاملة مع خشص تثقني به. ال ميكن لألخشاص 

مساعدتك إذا مل يكونوا يعرفون ما حيدث لك. 

خطوط اهلاتف اخلاصة باملساعدة
هناك العديد من خطوط اخلدمات اهلاتفية )يف بعض األحيان ُيطلق علهيا امس 

"خطوط األزمة"( اليت ميكن االتصال هبا جمانًا عىل مدار ٢٤ ساعة يف اليوم دون 

أن ُتعيط امسك. سيسمتع إليك الخشص الذي جييب عىل ماكملتك وقد يساعدك 
عىل اتاذ قرارات مهمة للحفاظ عىل سالمتك وسالمة أطفالك. عليك بالبحث عن 

هذه األرقام اهلاتفية يف دليل اهلاتف أو يف اإلنرتنت. إذا اخرتت عدم االتصال فورًا 
لطلب املساعدة، فعليك أن تتفظني بالحئة أرقام اهلواتف هذه يف ماكن آمن ميكنك 

الوصول إليه بهسولة.  



٤٣

املستشىف
إذا ُأصبت بإصابات خطرية، فعليك أن تذهبني إىل املستشىف. لدى املستشفيات موظفون 

خمتصون يف الطوارئ مهمهتم يه مساعدتك إذا أصبت جبراح أو اكنت لديك حالة 
حصية طارئة. 

وإذا مل تكوين مواطنة كندية فقد حيق لك بالرمغ من ذلك احلصول عىل الرعاية الصحية. 
وإذا اكن حيق لك اإلقامة يف كندا بطريقة قانونية –  مثل الجئة أو مقمية دامئة أو زوج 
تت كفالة زوج آخر- فإنك قد تستحقني العناية الصحية املجانية بعد ثالثة أهشر من 

تارخي حصولك عىل ذلك الوضع مبوجب التأمني اليحص لملقاطعة أو األقالمي. مكا 
قد حيق لطاليب اللجوء أن حيصلوا عىل التغطية الطبية من الوزارة الكندية للجنسية 

واهلجرة.  وميكن للسياح أو الزوار املؤقتني أن يشرتوا التأمني الطيب. فإذا اكنت لديك 
أسئلة حول التغطية الطبية، عليك باإلطالع عىل موقع اإلنرتنت اخلاص باملعلومات الطبية 

ملقاطعتك أو إقلميك أو اتصل خبدمة الصحة ملقاطعتك أو إقلميك.  ميكنك أيضا زيارة 
. www.cic.gc.ca موقع اإلنرتنت للوزارة الكندية للجنسية واهلجرة عىل العنوان التايل

اخلدمات القانونية
ميكن احلصول عىل املساعدة القانونية من حمام أو من مكتب املساعدة القانونية*. 

عليك باالتصال بأحد املاكتب إلحالتك إىل حمام أو مكتب املساعدة القانونية أو مجعية 
لملعلومات والتوعية القانونية للجمهور إلجياد اجلهات اليت ميكن أن تقدم لك املساعدة 

القانونية وملعرفة ما إذا كنت تستحقني احلصول عىل املساعدة جمانًا.  

الرشطة
لدى العديد من رجال الرشطة خربة وتدريب خاص لالستجابة إىل حاالت العنف 

األرسي. وتتوفر لدى العديد من مراكز الرشطة يف مجيع أحناء كندا وحدات خاصة 
متخصصة يف قضايا االعتداء األرسي تتألف من رجال الرشطة وخمتصني آخرين الذين 
سيسمتعون إليك وحياولون مساعدتك. وقد تستطيع الرشطة إحالتك إىل خدمات مساعدة 

الضحايا. احبث يف الصفحات األوىل من دليل اهلاتف عىل أرقام اهلاتف هذه. اتصل 
برمق ١-١-٩ أو برمق الطوارئ للرشطة إذا كنت يف حالة طوارئ. 

 
براجم املعلومات والتوعية القانونية للجمهور

 قد تقدم هذه الرباجم معلومات عامة عن القانون، والنظام القضايئ وحقوقك. ميكنك 
اإلطالع عىل املزيد من املعلومات عن العنف األرسي عىل موقع وزارة العدل الكندية 

 اخلاص مببادرة العنف األرسي عىل العنوان التايل:
  http://canada.justice.gc.ca/eng/pi/fv-vf/plei-vij/index.html



٤٤

املنمظات الدينية
إذا اكن هناك خشص يف ماكن العبادة الذي تذهبني إليه تثقني به، فيجب عليك أن 

تربينه مبا حيدث لك. 

املالجئ
إذا كنت أنت وأطفالك يف خطر، فميكنك أن تلجأ إىل ملجأ الذي سيقدم لك املساعدة 

املؤقتة وُيقدم لك ماكنًا آمنًا متكثني فيه. وتتوفر املالجئ عىل موظفني لديم تدريب 
خمتص يف التعامل مع حضايا العنف األرسي وميكهنم أن يقدموا إليك النصيحة 

حول األشياء اليت من املتوقع حدوثها وكيف ميكنك أن تبىق يف أمان أنت وأطفالك. 

خدمات مساعدة الضحايا
تعمل منمظات مساعدة الضحايا مع الرشطة ملساعدة حضايا اجلرمية. فقد 

يساعدونك عىل إعداد خطة وإجياد الطرق محلاية نفسك. وقد يرشدونك إىل اخلدمات 
اليت تقدم الطعام، واملالبس، واملأوى، وميكهنا أن تقدم لك خدمات الرتمجة حىت 
مُيكنك أن تتحدث إىل خشص بلغتك املعتادة. ميكنك اإلطالع عىل قامئة خدمات 

مساعدة الضحايا عىل املوقع اإللكرتوين ملركز السياسات املتعلقة مبوضوع الضحايا 
إلجياد اخلدمات يف شىت أحناء كندا عىل العنوان التايل:  

http://canada.justice.gc.ca/eng/pi/pcvi-cpcv/vsd-rsv/index.html

 مالحظة هامة – إذا اتصلت بأي رمق هاتف موجود يف الالحئة املذكورة أعاله وإذا اكن
 جهاز هاتفك يتوفر عىل خدمة "إعادة االتصال"، فعليك أن تتصل بأرقام أخرى بعد اتصالك

 بالرشطة أو خط األزمة أو ملجأ النساء أو عامل خدمات مساعدة الضحايا. أو إذا كنت
 تتصل من هاتف نقال، فال تنىس أن حمتي رمق اهلاتف من الحئة أرقام اهلاتف اليت اتصلت

هبا من قبل. واهلدف من ذلك هو إخفاء خطتك وما تقومني به عن الخشص املعتدي عليك.



٤٥

ماذا جيب أن تفعل إذا أخربك صديق أو قريب بأهنم 
يتعرضون إلساءة املعاملة والعنف؟

عليك أن تسمتع إلهيم. كن عىل عمل بأن املوقف قد يكون أكرث تعقيدًا أو أكرث خطورة مما 
تظن. اقرتح علهيم أن حيصلوا عىل مساعدة وأنه ليس من العيب احلصول عىل مساعدة 

من املختصني. 
قد مير وقت طويل قبل أن يقرر الخشص الذي يتعرض إلساءة املعاملة أن يفعل شياًئ 

خبصوص إساءة املعاملة هذه. اسمتر يف االسمتاع إىل ذلك الخشص. اعرض علهيم أن 
تذهب معهم إىل مرشد. أعطهم بعض أرقام خطوط اهلاتف اخلاصة باألزمات* أو خطوط 

اهلاتف اخلاصة باملساعدة. عادة ما حُيس األخشاص الذين يعانون من إساءة املعاملة 
والعنف بالعزلة وقلة احليلة واإلرهاق العاطيف والضياع. فأنت تساعدمه مبجرد الوقوف 

جبانهبم. 
هناك خدمات عديدة ملساعدة الضحايا واألخشاص املعتادين. وغالبًا ما تتوفر خدمات 

الرشطة أو ميكهنا أن تيلك إىل خدمات خاصة بالعنف األرسي. وإذا اكن املوقف خطريًا، 
الرجاء االتصال برمق اهلاتف ١-١-٩ أو رمق الطوارئ اخلاص بالرشطة املوجودة يف 

منطقتك. جتنب أن تواجه الخشص املعتدي مبارشة – قد ُيشلك ذلك خطرًا عليك أو خطرًا 
عىل الخشص الذي يتعرض إلساءة املعاملة والعنف. 



٤٦

ماذا سيحدث إذا اتصلت بالرشطة
إذا تعرضت إلساءة املعاملة والعنف، فينبيغ أن ترب الرشطة. تتوفر لدى املقاطعات 

واألقالمي الكندية سياسات تتعلق بالعنف بني األزواج* منذ أوائل المثانينات من 
القرن املايض، أعدهتا الرشطة أو املديع العام* يف املقاطعة أو اإلقلمي. وتضمن هذه 

السياسات بأن العنف بني األزواج ُيعامل كقضية جنائية. 
قد ُتليق الرشطة القبض عىل الخشص إذا رأت أن ذلك الخشص قد انهتك القانون. 

وقد يدخل ذلك الخشص الجسن لساعات قليلة حىت موعد جلسة تديد الرشوط 
املفروضة عىل الخشص مقابل اإلفراج عنه بكفالة* أو قد يدخل الجسن ملدة أطول 

حسب ما ُيقرره القايض. 
إذا كنت تافني عىل سالمتك، فاطليب من الرشطة أن ُتربك قبل أن يمت إخراج ذلك 

الخشص من الجسن. قد يفرض القايض رشوطًا أو قيودًا عىل إطالق رساح ذلك 
الخشص الذي اكن يعتدي عليك. مثال، قد يأمر القايض بأن ميتنع ذلك الخشص عن 

االتصال بك. 
إذا كنت تافني أن يصيبك مكروه أو أذى عندما يمت إطالق رساح ذلك الخشص، فقد 

تفكرين يف إجياد ماكن آمن للبقاء فيه مثال مع صديقة أو يف ملجأ. 
يف بعض املقاطعات واألقالمي، ميكنك أن تصل عىل قرار محاية غري جنايئ*، مثل 
قرار احملمكة الذي يأمر الخشص املعتدي بعدم االتصال بك. قد يأمر هذا القرار 

الخشص املعتدي مبغادرة مزنل األرسة لفرتة من الزمن. ميكنك احلصول عىل 
املعلومات القانونية حول كيفية القيام هبذا اإلجراء. وإذا مل يكن قرار امحلاية الطارئة 

موجودًا، فميكنك أن تصل عىل قرار بعدم اإلخالل بالسمل. 

ماذا سيحدث لو وجهت الرشطة هتاًم إىل الخشص 
الذي اكن يعتدي عليك؟

إذا َأقر الخشص الذي اكن يعتدي عليك بارتاكب جنحة جنائية ضدك، فسيقوم 
القايض بتحديد العقوبة* املفروضة هيلع. قد تكون العقوبة إما غرامة مالية* أو إطالق 

الرساح املرشوط*. وقد ُيفرض عىل الخشص الذي أساء معاملتك أن حيصل عىل 
اإلرشاد النفيس*. وقد حيمك القايض أيضًا بعقوبة الجسن. إن احلمك أو عدم احلمك 
عىل الخشص املعتدي بعقوبة الجسن يتوقف عىل عدة عوامل حيث سيأخذ القايض 

يف االعتبار عدة أشياء. مثال، سينظر القايض هل اكن هذا أول جرم ارتكبه ذلك 
الخشص ومدى خطورة االعتداء والعنف. 

إذا كنت خائفة، فعليك أن تربين املديع العام أو عامل خدمات مساعدة الضحايا*. 
إذا حصل الخشص الذي اعتدى عليك عىل إطالق رساح مرشوط، فقد يطلق القايض 

رساحه برشوط. 



٤٧

إذا قال الخشص الذي اعتدى عليك للقايض بأنه بريء، مفن احملمتل أن تكون هناك 
حمامكة. لن تنعقد احملمكة فورًا بل سمتر بضعة أهشر قبل انعقاد احملمكة. سُيطلب 

منك أن تكوين شاهدة أثناء احملامكة لكن هناك عدة أشياء ميكن لملحمكة أن تفعلها ليك 
تشعرين باملزيد من الراحة والمطأنينة عندما متتثلني أمام احملامكة كشاهدة. ميكنك أن 

تاطيب القايض من وراء ستار أو من غرفة أخرى عن طريق شاشة تلفاز الدائرة املغلقة* 
حىت ال تري الخشص الذي اعتدى عليك. قد تتاجني إىل أن يكون معك خشص للوقوف 
جبانبك عندما تدلني بهشادتك. وإذا مل يكن للخشص الذي اعتدى عليك أي حمام، فميكن 

لملديع العام أن يطلب من القايض أن ُيعني له حماميًا حىت ال يقوم الخشص الذي اعتدى 
عليك باستجوابك بنفسه*.   

وإذا حمك القايض بإدانة الخشص الذي اعتدى عليك، فسيقوم بتحديد العقوبة املفروضة 
عليك مثل غرامة مالية أو إطالق الرساح املرشوط أو الجسن. 

تذكر دامئًا بأنه ال حيق ألي خشص أن ُييسء معاملتك
قد خُييفك نظام القضاء اجلنايئ لكنه ُوضع من أجل محايتك واحلفاظ عىل سالمتك. فهناك 

العديد من األخشاص قادرون عىل مساعدتك للتعامل معه. إن العيش تت وطأة العنف 
وإساءة املعاملة صعب جدًا وقد يكون مرعبًا، خصوصًا إذا كنت من القادمني اجلدد إىل 
كندا حيث ستواجهني العديد من األمور يف آن واحد. قد جتدين نفسك تواجهني الصدمة 
الثقافية. قد تعانني من ضغوط مالية. قد تافني عىل مستقبل أطفالك. إن طلب املساعدة 
خطوة ليس من الهسل اتاذها لكهنا أفضل يشء ميكن أن تفعله لنفسك وألطفالك. إن 

اخليارات املتاحة أمامك صعبة جدًا، لكن هذه اخليارات موجودة ومتاحة لك. 
إذا كنت تتعرضني إلساءة املعاملة والعنف، فإننا نجشعك عىل احلصول عىل املساعدة. ال 

ينبيغ أن تواجهني ذلك وحدك. املساعدة موجودة. مفن حقك أن تعيشني يف أمان. 
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رشح املصطلحات املستخدمة يف هذا 
الكتيب

الرجاء املالحظة: قد تساعدك هذه التعاريف عىل فهم املصطلحات القانونية. إهنا ليس 
تعاريف قانونية. لإلطالع عىل التعاريف القانونية هلذه املصطلحات، ميكنك استشارة 

احملايم. 
   

Assault
االعتداء

ُيعترب االعتداء جرمية. حيدث االعتداء عندما يستخدم خشص ما القوة أو يدد 
باستخدام القوة ضد خشص آخر بدون موافقة ذلك الخشص. وليس من املهم أن 

يقوم الخشص بالهتديد بشلك مبارش أو غري مبارش. 

Bail hearing
جلسة حتديد الرشوط املفروضة عىل خشص مقابل 

اإلفراج عنه بكفالة
يه جلسة يف احملمكة تنعقد بعد إلقاء القبض عىل الخشص وتوجيه الهتمة إليه بصفة 

رمسية. ُيقرر القايض ما إذا اكن جيب إطالق رساح الخشص أو حبسه يف الجسن حىت 
تنظر احملمكة يف قضيته. قد ُيطلق القايض رساح الخشص وفق رشوط جيب عىل ذلك 

الخشص أن يتقيد هبا. مثال، قد يأمر القايض ذلك الخشص بعدم االتصال بالضحية. 
."judicial interim release"  وُيطلق أيضا عىل الكفالة باللغة اإلجنلزيية عبارة

Child abandonment
التخيل عن األطفال

ُيعترب التخيل عن األطفال جرمية يف كندا. حيدث التخيل عن األطفال عندما يتخىل 
خشص ما معدًا عن طفل يقل معره عن ١٠ سنوات أو ُيعرض مثل ذلك الطفل إىل خطر قد 

ُيدد حياة الطفل أو قد يرض بصحة الطفل بطريقة دامئة.   
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 Child protection services
خدمات محاية األطفال

لدى لك مقاطعة وإقلمي يف كندا خدمات محلاية األطفال اليت ُتقق يف قضايا إساءة معاملة 
األطفال وإمهاهلم اليت تستملها. غالبا ما ُتمسى خدمات محاية األطفال بامس "رفاهية 

 youth( "أو "محاية الشباب )children's aid( "مساعدة األطفال" )weflare child( "األطفال
.)protection

إذا قررت خدمة محاية األطفال بأن الطفل حيتاج إىل محاية، فإهنا قد تقوم مبا ييل:
• تقدمي اإلرشاد والدمع إىل األرسة؛ أو

• أخذ الطفل من املزنل لفرتة قصرية أو إىل األبد. 

Closed-circuit television
تلفاز الدائرة املغلقة

يعين استخدام اكمريات الفيديو لإلدالء مبعلومات إىل احملمكة دون احلاجة إىل احلضور 
يف قاعة احملمكة. 

Confidential
رسي

يعين رسي أو خاص.

Consent
املوافقة

املوافقة تعين القبول. لكن عندما يستخدم القانون عبارة "موافقة" فإنه يعين شياًئ أكرث 
تعقيدًا من جمرد القول "نعم". فإذا أجربك خشص ما عىل القبول، مثال عن طريق إيذائك 

أو الهتديد بإيذائك، فإن ذلك ال يعترب موافقة حقيقية. وإذا أعطيت موافقتك ألنك مل تصل 
عىل اكفة املعلومات اليت تتاجها لفهم املوقف اكماًل، فهذا ال ُيعترب موافقة أيضا. يف 

بعض األحيان، ال يحمس القانون لخشص ما أن يعيط موافقته. مثال، ال ميكن لألطفال أن 
يوافقوا عىل بعض األشياء،مثل النشاط اجلنيس مع خشص بالغ. مكا ال ميكنك أن توافق 

عىل النشاط اجلنيس إذا كنت فاقد الويع أو نامئًا، حىت ولو كنت خشصًا بالغًا. السكوت 
ليس عالمة الرضا والقبول. 



Counselling
اإلرشاد النفيس

اإلرشاد النفيس هو إجراء يمت مبوجبه احلصول عىل املساعدة عن طريق االلتقاء 
بأحد املختصني املهنيني عىل أساس منتظم للتحدث عن القضايا من أجل حل 

املشالك. لقد تلىق املرشدون النفسيون تدريبًا خاصًا يؤهلهم ملساعدة األخشاص عىل 
التغلب عىل مشالكهم. يف بعض األحيان حيصل األخشاص عىل اإلرشاد النفيس 

الفردي )مثال االلتقاء باملرشد النفيس وجهًا لوجه(، أو اإلرشاد النفيس بني األزواج 
)االلتقاء باملرشد النفيس كزوج )خشصان(، أو اإلرشاد النفيس األرسي )االلتقاء 

باملرشد النفيس كأرسة( أو اإلرشاد النفيس امجلايع )عندما يلتيق عدة أخشاص 
ميرون بنفس املشالك مبرشد نفيس بصفة مجاعية(.    

Criminal Code
القانون اجلنايئ

القانون اجلنايئ هو القانون الذي ُينظم وَيفصل يف معظم اجلرامئ اجلنائية يف كندا. 
ُتمسى اجلرامئ اجلنائية أيضًا بامس اجلرامئ. ُيطبق القانون اجلنايئ يف مجيع أحناء 

كندا. 

Criminal offence
جرمية جنائية

تدث اجلرمية اجلنائية عندما يمت خرق قانون منصوص هيلع يف القانون اجلنايئ. 
وُيمسى هذا باجلرمية. 

Crisis line or help line
خط اهلاتف اخلاص باألزمات أو خط اهلاتف اخلاص 

باملساعدة
خط اهلاتف اخلاص باألزمات أو خط اهلاتف اخلاص باملساعدة هو خدمة هاتفية جمانية 

ميكن االتصال هبا للحصول عىل املعلومات والنصيحة. ال ُيطلب منك أن تعيط امسك 
أو رمق هاتفك ألي خشص عندما تتصل هبذه اخلدمات. سريد خشص ما عىل ماكملتك 
وسيسمتع إليك. سيحاولون اإلجابة عن أسئلتك. وقد حييلونك إىل اجلهات اليت ميكهنا 

أن تقدم لك املساعدة. وميكن إجياد خمتلف أنواع خطوط اهلاتف اخلاصة باملساعدة يف 
دليل اهلاتف، ويف بعض األحيان توجد إعالنات عن هذه اخلطوط اهلاتفية يف احلافالت 

والعيادات وأماكن أخرى.   
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Crown prosecutor
املديع العام

هو احملايم الذي مُيثل احلكومة. يعرض املديع العام القضية عىل القايض عندما يمت 
ارتاكب جرمية. إن املديع العام ليس هو احملايم الذي ينوب عنك إذا كنت حضية إساءة 

املعاملة والعنف. فهو يترصف نيابة عن عامة الشعب. 

Cross-examination
استجواب الهشود من قبل اخلصم

هذه طريقة مستعملة يف النظام القضايئ الكندي أثناء احملامكة. وتعين استجواب شاهد )أو 
طرح مجموعة من األسئلة هيلع( من قبل احملايم الذي يدافع عن الطرف اآلخر. 

 
Culture shock

الصدمة الثقافية
عندما تصل إىل ماكن جديد، خصوصًا بلد جديد، فقد تس باالرتباك أو القلق ألنك لست 
معتادًا عىل بيئتك اجلديدة. وُيمسى هذا الشعور بالصدمة الثقافية. قد جتد صعوبة يف فهم 

اللغة اليت يتحدث هبا الناس من حولك وقد تس بعدم االنمتاء. قد ال تكون معتادًا عىل 
الطقس أو أنواع الطعام أو املسكن أو الرواحئ أو األصوات املوجودة يف بيئتك اجلديدة. 

وقد ال ترتاح إىل السلوكيات واألشياء اجلديدة اليت يتأثر هبا أطفالك. لكن عادة ما يتالىش 
الشعور بالصدمة الثقافية ويندثر بعدما تتعود عىل األشياء املوجودة حولك وُتس باالستقرار 

أو االندماج.   
 

Dowry fraud
الغش يف املهر

يف بعض الثقافات، تفرض العادات والتقاليد عىل العروسة أن جتلب معها بعض املال 
أو ممتلاكت أخرى عندما تزتوج، وُيعرف هذا باملهر. وقد حدث حاالت تزوج فهيا الرجال 
ليس رغبة مهنم يف الزواج بل مطعًا يف احلصول عىل املهر. بعد ذلك يرتكون زوجاهتم 

وحيتفظون باملمتلاكت. وهذا ما ُيمسى بالغش يف املهر.

 



Fine
الغرامة

يه حمك ُتصدره احملمكة يكون مبثابة عقوبة أو جزء من عقوبة ضد خشص ارتكب 
جرمية )اجلاين(. وهو مبلغ من املال جيب أن يدفعه الخشص الذي متت إدانته. 

 
Intimate partner
الرشيك امحلمي

هو الزوج أو الزوجة ورشيك احلياة العريف أو زوج أو زوجة سابقة. مكا يمشل 
العشيق والعشيقة واخلليل أو اخلليلة  أو أي خشص يوجد يف عالقة جنسية أو 

رومانسية. وقد يمشل أيضًا خشصًا أجنبت معه طفال. 

Legal aid office
مكتب املساعدة القانونية

تقدم هذه املاكتب المتثيل القانوين وخدمات املعلومات والتوعية القانونية للجمهور إىل 
األخشاص ذوي الدخل احملدود.

Parenting or custody order
حتديد مسؤولية الوالدين أو قرار احلضانة

قرار احلضانة أو تديد مسؤولية الوالدين هو وثيقة تصدرها احملمكة وتدد 
مسؤوليات الوالدين.  ويف بعض احلاالت، يكون والد واحد فقط مسؤواًل عن اتاذ 
القرارات الرئيسية حول أطفاهلم.  يشار إىل هذا الرتتيب أحياًنا  بلكمة "احلضانة 

االنفرادية".  ويف هذه احلاالت، يعيش األطفال عادة معك لكن من احملمتل أن 
يقوموا بزيارة والدمه اآلخر "أبومه أو أمهم". إذا تشارك الوالدان يف سلطة صنع 
القرارات، وهو ترتيب يمسى أحياًنا احلضانة املشرتكة، مفن املتوقع أن يقوما مًعا 
باتاذ القرارات الرئيسية املتعلقة باألطفال.  مكا قد حيدد قرار تديد مسؤولية 

الوالدين"Parenting Order" كيفية مشاركة وقت الطفل بني الوالدين.  تصدر قرارات 
احلضانة وتديد مسؤولية الوالدين بناء عىل مصلحة الطفل العليا.
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Peace bond
قرار بعدم اإلخالل بالسمل

إذا كنت خائفة عىل سالمتك، فميكنك احلصول عىل قرار بعدم اإلخالل بالسمل. 
وهو قرار يمت اتاذه مبوجب القانون اجلنايئ ويضع بعض الرشوط املفروضة عىل 

الخشص الذي مارس سلوك االعتداء. مثال، قد يمت منع ذلك الخشص من االلتقاء بك 
أو مراسلتك أو الكتابة إليك أو االتصال بك باهلاتف. فإذا مل يلزتم الخشص الذي 

مارس سلوك االعتداء هبذا القرار، فقد ُتليق الرشطة القبض هيلع. إذا كنت ترغب يف 
معرفة املزيد عن قرار عدم اإلخالل بالسمل، ميكنك أن تسأل احملايم.

Post traumatic stress disorder (PTSD)
اضطراب ما بعد صدمة عصبية

هو اضطراب قلق بليغ ُيصيب األخشاص الذين اكنوا هشود عيان عىل أحداث فظيعة 
أو تعرضوا ألشياء مروعة مثل التعذيب أو االغتصاب أو القتل أو االعتداء أو أنواع 
أخرى من العنف. قد يمشل اضطراب القلق اإلحساس باخلوف الدامئ والقلق عىل 

األشياء اليت نعيهشا يف حياتنا اليومية. قد يعاين بعض حضايا العنف األرسي 
من اضطراب ما بعد الصدمة العصبية. وقد يكون اضطراب ما بعد صدمة عصبية 

نامجًا عن معايشة أحداث الكوارث الطبيعية مثل الزالزل. إن األخشاص الذين يعانون 
من اضطراب ما بعد صدمة عصبية قد يسرتجعون مشاهد وذكريات حية من تلك 

األحداث املروعة )فالش باك( حىت بعد مرور وقت طويل عىل تلك األحداث وقد جيدون 
صعوبة يف التكيف مع احلياة اليومية. عادة ما حيتاج األخشاص الذين يعانون من 

اضطراب ما بعد صدمة عصبية إىل املساعدة من املختصني يف هذا امليدان من أجل 
مساعدهتم عىل التغلب عىل هذه املشالك.

Probation
إطالق الرساح املرشوط

هو حمك من احملمكة اجلنائية يكون مبثابة جزء من عقوبة ضد خشص ارتكب جرمية 
)اجلاين(. سُتفرض عىل الخشص الذي حصل عىل إطالق الرساح املرشوط  قيود أو 

رشوط مثل رضورة احلصول عىل اإلرشاد النفيس.
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 Protection orders
قرارات امحلاية

هناك العديد من قرارات امحلاية املدنية )غري اجلنائية( هدفها هو منع خشص ما من 
 االتصال بخشص آخر. وُتمسى هذه القرارات أحيانًا بقرارات عدم االتصال 

"no-contact orders" أو القرارات التقييدية "restraining orders". إضافة إىل ذلك، 
لدى معظم املقاطعات واألقالمي قرارات امحلاية الطارئة أو قرارات التدخل الطارئ تدخل 
يف إطار ترشيعات خاصة بالعنف األرسي. فقد متنح هذه القرارات احلق إىل الضحية 
دون سواها بالبقاء يف املزنل بصفة مؤقتة، وإخراج الخشص املعتدي من املزنل؛ ووضع 

قيود عىل االتصال والتواصل مع الضحية إضافة إىل حلول أخرى.  

Sentence
العقوبة

إذا متت إدانة خشص ما بارتاكب جرمية، فاحلمك الذي ُيصدره القايض ضد ذلك 
الخشص ُيمسي بالعقوبة. قد تمشل العقوبة الجسن أو الغرامة. 

Sexual assault
االعتداء اجلنيس

االعتداء اجلنيس هو أي نوع من االتصال اجلنيس أو الملس مع خشص آخر بدون 
موافقة ذلك الخشص. وقد يرتاوح االعتداء اجلنيس بني املداعبة باليد إىل املضاجعة 

باإلكراه. ال ميكن لخشص أن يعيط موافقته احلقيقية إذا مت إجباره عىل املوافقة، 
أو إذا أعىط موافقته خوفًا من إصابته مبكروه أو من أجل اخلداع. فالسكوت ليس 
عالمة الرضا واملوافقة. مكا أن الخشص النامئ أو الفاقد الويع ال ميكنه أن يعيط 

موافقته. إن سن الرضا واملوافقة عىل النشاط اجلنيس هو ١٦ سنة.  لكن هناك بعض 
االستثناءات إذا اكن معر الخشص اآلخر قريبًا من معر الطفل. 
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Spousal abuse policies
سياسات خاصة بإساءة املعاملة بني األزواج

السياسات يه قواعد تضعها منمظة ما وينبيغ عىل األخشاص العاملني يف تلك 
املنمظة أن يتبعوها. يف مجيع أحناء كندا، أعدت منمظات خمتلفة اليت تنظم معل 

قوات الرشطة سياسات ينبيغ لرجال الرشطة أن يتبعوها ليك يأخذوا قضية إساءة 
املعاملة بني األزواج عىل محمل اجلد. وتعين السياسات اخلاصة بإساءة املعاملة بني 
األزواج بأنه إذا رأى أحد رجال الرشطة بأن الخشص املعتدي قد قام خبرق القانون، 

فإنه جيب عىل رجل الرشطة أن يوجه الهتمة إىل ذلك الخشص حىت وإن مل ترغب 
الضحية يف توجيه هتم إىل ذلك الخشص.

 Supervised exchange
تبادل األطفال أو زيارة األطفال ألحد الوالدين حتت 

اإلرشاف
عندما ينفصل الزوج والزوجة، حيتاج الطفل رمغ ذلك إىل أن يزور أباه أو أمه. وتشري 
لكمة "Exchange" )التبادل( إىل الفرتة أو الوقت الذي ينتقل فيه الطفل من وجوده مع 
أحد الوالدين إىل اآلخر. وإذا اكن هذا التبادل يمت تت اإلرشاف، فسيكون خشص 

بالغ آخر حارضًا حىت ال ُيصاب الطفل أو الوالدين بأي مكروه أثناء التبادل. وإذا 
اكن هناك عنف سابق بني الوالدين، فقد يكون وقت التبادل وقتًا خطريًا. فالغرض من 

اإلرشاف هو مضان إجراء التبادل بطريقة سلمية. 

Victim services
خدمات مساعدة الضحايا

ميكن لرباجم وخدمات مساعدة الضحايا أن تقدم الدمع واملوارد لضحايا اإلجرام. 
فهم قادرون عىل االستجابة ألي خماوف قد تكون لديك تتعلق بالسالمة بعد وقوع 

جرمية. مكا ميكهنم إعطاء معلومات إليك تتعلق بنظام احملامك يف كندا. 

تقدم لك مقاطعة وإقلمي براجم وخدمات خاصة هبا لضحايا اإلجرام. 

٥٥



٥٦

مالحظات






