
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  3232-383-250 ھاتف:
www.vsac.ca 

 معلومات وموارد
 للناجین من العنف الجنسي

http://www.vsac.ca/
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 :تم تقدیم التمویل لھذا المشروع من قبل
 وزارة السالمة العامة والنائب العام

 حكومة بریتش كولومبیافي 
 و

 وزارة العدل، حكومة كندا
 

لمركز اإلعتداء الجنسي في فكتوریا  2017 © حقوق الطبع محفوظة
(Victoria Sexual Assault Centre) 

جمیع الحقوق محفوظة. ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من ھذا 
المنشور أو تخزینھ بنظام اإلسترجاع أو نقلھ على أي نحو وبأیة 
وسیلة، إلكترونیة كانت أو میكانیكیة أو بالنسخ أو التسجیل أو 

غیر ذلك، إال بإذن كتابي مسبق من مركز اإلعتداء الجنسي في 
فكتوریا، بإستثناء حاالت اإلقتباس الموجز في حاالت 

 اإلستعراض النقدي.

تم تطویر ھذه الوثیقة وفق تصامیم 

 الطباعة المیسرة للقراء من:
 

 ضعاف البصر
الذین یتحدثون اللغة اإلنجلیزیة بشكل 

 محدود
 فاقدي القدرة على النطق
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  معلومات سھولة الوصول
 في فكتوریا إلى مركز اإلعتداء الجنسي

 
مھيء لوصول الكراسي المتحركة واألدوات المساعدة على 

 التنقل

 یمكن االتصال بھ عن طریق الھاتف النصي لضعاف السمع
(TTY/TTD) 

 یمكن اإلتصال بھ عبر الرسائل النصیة والبرید اإللكتروني

 دورات میاه تحتوي على مرحاض واحد للجنسین
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ھذا المنشور مخصص للناجین من العنف الجنسي 
  ویحتوي على معلومات ھامة عن:

 
 الخیارات الطبیة •
 خیارات تقدیم البالغ •
 ما یمكن توقعھ •
 خدمات الدعم المتوفرة •

 ھذه الخدمات متوفرة لـ:
 
 الناجین من جمیع األجناس •
 فما فوق 13األشخاص من سن  •
 الخدمات بالمجان تقدم •
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 الرعایة الطبیة )SART(موظفة  الشرطة
  

 
 
 
 
 

 

 لدیك خیارات،
 أنِت تمسكین بزمام األمور

 
 ال بأس من أن تتوقفي في أي وقت

 ال بأس من أن تغیري رأیك
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 خط ھاتف األزمة والمعلومات
 

250 383-3232 

 ھل ترغبین في التحدث مع شخص ما؟

سیتم دعمك لكي تتخذي قراراتك بنفسك فیما یتعلق بالرعایة الطبیة  •
 أو إبالغ الشرطة.

ستحصلین على معلومات كاملة عن خیاراتك وأنواع الرعایة  •
 والدعم المتوفر.

أو یمكن أن یكون معك موظف (موظفة) الدعم أو صدیق (صدیقة)  •
 أحد أفراد األسرة لتقدیم الدعم لك إذا كنت ترغبین في ذلك.
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 (SART)موظف (موظفة) سارت 
 

في فریق اإلستجابة لإلعتداء  (SART) تعمل موظفة سارت •
 الجنسي في مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوریا.

 تقدم الموظفة الدعم العاطفي. •

 تقدم لك الموظفة معلومات عن خیاراتك. •

 تقوم الموظفة بتنسیق الخدمات. •
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 خیارات الرعایة الطبیة 

  

عیادة اإلعتداء  
 الجنسي في فكتوریا

 
یمكن أن تعطي الممرضة 

في العیادة العالج والرعایة 
  للناجین من العنف

  أو
الطوارئ في مستشفى قسم  

 فكتوریا العام

قد یكون المستشفى ضروریاً للحاالت 
الصحیة المتردیة والتي تستدعي 

  الحصول على إھتمام الطبیب.
 
 

مع أي من اإلختیارین المذكورین، یمكن أن تحضر معك موظفة الدعم في 
 مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوریا



Information and Resources for Survivors of Sexual Assault [Arabic] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

تذكري بأنھ یمكن أن تتوقفي أو 
تغیري رأیك في أیة مرحلة في إطار 

 ھذه العملیة
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 ممرضات الطب الشرعي اللواتي یقمن بالفحص 
 

حصلت ممرضات الطب الشرعي اللواتي یقمن بالفحص على  •
لتقدیم الرعایة للناجین من العنف الجنسي، وھن  تدریب خاص

 إذا وافقت على ذلك.  وجمع األدلةمدربات إلیجاد 
 

إستمارة التصریح ستطلب منك الممرضة اإلمضاء على  •
 إلجراء الفحص. بالموافقة

 
سجلك ستطرح علیك الممرضة بعض األسئلة المفصلة عن  •

دیك مثل أیة أمراض سابقة أو حساسیات قد تكون ل الطبي
 لضمان تقدیم أفضل رعایة طبیة لك.

 
عن اإلعتداء الجنسي  ألسئلةستطرح علیك الممرضة بعض ا •

 لضمان حصولك على أنسب وأفضل رعایة طبیة ممكنة.
 

یمكنك الحصول على الرعایة الطبیة من ممرضة الطب  •
أیام بعض حدوث  7الشرعي التي تقوم بالفحص لغایة 

أیام، یمكن  7ء. إذا كان اإلعتداء قد حدث قبل أكثر من اإلعتدا
أن یتم إحالتك إلى مركز الصحة الجنسیة في الجزیرة أو 

طبیبك الخاص للحصول على العالج الطبي. 
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 خیاراتك
 

 

 
 

 األدویة فقط
 

األدویة الخاصة ببعض األمراض الشائعة المنقولة جنسیاً وأدویة 
 .منع الحمل

  
 الدم والبول بعد الحصول على موافقتك الصریحة.سیتم أخذ عینات 

 الفحص الطبي
 

سیتم عمل فحص طبي لك، ویتم تدوین اإلصابات، وقد یشمل 
 .الداخلي والخارجيالفحص على الفحص 

 
في الموافقة على إجراء أي نوع من  إختیاركاإلختیار ھو 
 الفحوصات.
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 الشرعي دون إبالغ الشرطةفحص الطب 

حصول  ساعة بعد 72یمكن عمل فحص الطب الشرعي لغایة  •
 اإلعتداء الجنسي.

، مثل األدلة المادیةیشمل فحص الطب الشرعي على جمع  •
 الشعر أو األلیاف أو السوائل من جسدك.

 في المستشفى. سنة واحدةسیتم اإلحتفاظ باألدلة لمدة  •

في الوقت الحاضر  الشرطةال ترغبین في التحدث مع إذا كنت  •
أو لم تكوني متأكدة من اإلبالغ عن اإلعتداء، ال یزال بإمكانك أن 

 تطلبي من الممرضة جمع األدلة. 

للشرطة ، سیكون من المفید عدم  تقدیم بالغإذا كنت تفكرین في  •
اإلستحمام أو تبدیل المالبس أو التخلص منھا. إذا كنت قد قمت 

 طبیعیاً جداً كرھا آنفاً فیعتبر ھذا الشيء بأیة من األشیاء التي تم ذ
 وال یعني بالضرورة عدم وجود األدلة التي یمكن جمعھا. 
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 حتى في حالة عدم جمع األدلة
 أو

تم إنقضاء فترة طویلة منذ حدوث اإلعتداء 
الجنسي، ال یزال بإمكانك تقدیم بالغ للشرطة 

 .ترغبین في ذلكإذا كنت 
 

 250 383-3232إتصلي على رقم الھاتف 
 للحصول على مزید من المعلومات.
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 إشتراك الشرطة

 
 

 

 

 .أنت الوحیدة التي تعرفین ما ھو القرار األنسب لك

 .أنت التي تمسكین بزمام األمور

 

 بالغ لھم. تقدیموعدم  عدم مشاركة الشرطةیمكنك إختیار  •
 
تقدیم بالغ یمكنك إختیار جمع األدلة إذا كنت ترغبین في  •

 .بذلك في وقت الحق
 
عند تواجدك في العیادة أو  للشرطة تقدیم بالغیمكنك إختیار  •

 المستشفى أو في وقت آخر. 
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 فحص الطب الشرعي مع الشرطة
 

إذا كنت ترغبین فوراً في إبالغ الشرطة بحدوث إعتداء جنسي،  •
 باإلتصال بالشرطة. (SART) ستقوم موظفة سارت 

 ستتحدث الشرطة معك حول اإلعتداء الجنسي. •

ستقوم الشرطة بأخذ األدلة من ممرضة فحص الطب الشرعي  •
 وقد تأخذ الشرطة مالبسك.

إذا تم یمكن للعیادة أو المستشفى إعطاءك بعض المالبس  •
 اإلحتفاظ بمالبسك كأدلة.
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 تقدیم بالغ للشرطة

 

 

 
 
 

أو یشعر بالقلق أو  مشاعر متضاربةمن الشائع أن ینتاب المرء  •
عدم الیقین أو الخوف من تقدیم بالغ للشرطة. ھذه المشاعر 

 واألحاسیس طبیعیة.
لو كنت ترغبین في تقدیم  األختیار ھو لكفي أغلب الحاالت،  •

 بالغ للشرطة عن اإلعتداء الجنسي.
یمكنك تقدیم البالغ في أي وقت  – لیس ھناك سقف زمني •

 تریدین.

إذا لم تكوني قد قدمت بالغاً للشرطة، ولكنك تفكرین في القیام بذلك  •
 تتذكرینھ. تكتبي كل شيءاآلن أو في المستقبل، من المفید أن 

ال یتطلب األمر عمل فحص الطب الشرعي لتقدیم بالغ  •
 للشرطة.
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یمكن أن یقدم موظف خدمة الضحیة من مركز اإلعتداء الجنسي  •
في جمیع المراحل؛ وتقدیم مزید من الدعم لك في فكتوریا 

المعلومات عن تقدیم بالغ للشرطة واإلجابة عن أیة أسئلة قد 
 تكون لدیك.

وإسم  رقم ملفإذا كنت قدمت بالغاً للشرطة، سیتم إعطاؤك  •
 عن قضیتك.ضابط الشرطة أو المحقق المسؤول 

أو تحدیثات  معلومات للحصول علىیمكنك إستخدام رقم الملف  •
 والتي یمكنك الوصول إلیھا في أي وقت.

 في القضیة. تحقیقستقوم الشرطة بعمل  •

 ستقومین باإلدالء بأقوالك وسیتم تصویرھا أو تسجیلھا.  •

قد یعرفوا شیئاً عن  أشخاص آخرینقد تتحدث الشرطة مع  •
 اإلعتداء الجنسي
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 أسئلة مفصلةستستفسر الشرطة عما حدث وتقوم بطرح  •

 قد تبدو بعض األسئلة أو ال تبدو محرجة أو إنتقادیة •

 بالضرورة أنھم ال یصدقونكال یعني وھذا  •

 أسئلة في أي وقت تریدین. ألنھ من حقك القیام بذلكیمكنك طرح  •

تحتاج الشرطة إلى جمع أكبر كمیة ممكنة من المعلومات  •
 للتحقیق

 

 

یمكنھم لدى مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوریا أشخاص  •
 إلى مركز الشرطة إذا كنت بحاجة إلى الدعم مرافقتك

 بتوضیح األمور لكیمكن أن تقوم موظفة خدمة الضحیة  •

أو ) SART(مع موظفة سارت  خطة السالمةیمكنك التحدث عن  •
 250 383-3232عبر اإلتصال بخط ھاتف األزمة على الرقم 
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 ردود فعل شائعة بعد حدوث اإلعتداء الجنسي 
 

 

 
 
 

من الطبیعي أن ینتابك مشاعر وأحاسیس عدیدة بعد حدوث  •
 اإلعتداء الجنسي.

قد ینتابك مشاعر عدیدة مختلفة وقد تتغیر ھذه المشاعر وردود  •
 الفعل بمرور الزمن.

قد ینتابك البعض منھا أو جمیعھا أو قد ال ینتابك أي منھا على  •
 اإلطالق

 األسى

 الكآبة

 اإلرتباك

 فقدان الحس

 الشعور بالخسارة

 الحزن

 الخوف

 الغضب

 اإلنكار

 العزلة

 إلقاء اللوم على النفس

 الخزي
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 تشعرینقد 

 قد تشعرین بـ:

 عدم القدرة على النوم

 فقدان الثقة

 الخوف من البقاء لوحدك

 العزلة

 الكوابیس

 صعوبة تناول الطعام

 الصداع

 إنعدام القدرة على الثقة

 صعوبة في ممارسة عالقة حمیمیة

 عدم الرغبة في رؤیة اإلصدقاء أو أفراد األسرة

 تقلب المزاج

 عدم الرغبة في أن یتم لمسك

 الدعم متوفر –لست لوحدك 
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في مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوریا، نؤمن بأنھ لیست ھناك طریقة 
 صحیحة أو خاطئة لتبدي مشاعرك أو تتصرفي بعد حدوث إعتداء جنسي. 

 
 . بإمكانیة الشفاءنؤمن 

 
 بنفسك.من المھم أن تحاولي وتعرفي إحتیاجاتك الشخصیة وتعتني 

 
یمكن أن یكون التعامل مع اإلعتداء الجنسي  –كوني صبورة وترفقي بنفسك 

 رحلة طویلة لبعض األشخاص.
 

. یقدم مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوریا الدعم والرعایة لست لوحدك
 واألمل. 

 
 یمكن أن یكون الحصول على الدعم جزءاً مھماً من عملیة الشفاء.

 
مجانیة سي في فكتوریا خدمات إستشارة ودعم یقدم مركز اإلعتداء الجن

 إذا كنت قد واجھت أي شكل من أشكال اإلعتداء الجنسي. وسریة للغایة
 

لیس غریباً أن تحاولي الحصول على الدعم بعد مرور عدة أیام، أو عدة 
 أسابیع أو حتى عدة سنوات بعد حدوث اإلعتداء الجنسي.
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المتوفرة فيالخدمات    
 مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوریا

 

 
 

 خط ھاتف األزمة والمعلومات
250-383-3232 

 اإلستشارة
 دعم األزمات قصیرة األجل

 جلسات جماعیة وفردیة لتقدیم المشورة للمصابین بالصدمات

 خدمات الضحیة
 معلومات ودعم عن نظام العدالة الجنائیة

خدمات المرافقة والدعم لتقدیم بالغ للشرطة، والتحضیر للمحاكمة، 
 ومعلومات عن المرحلة التي بلغتھا القضیة

 المساعدة في تكملة إستمارات برنامج مساعدة ضحایا الجرائم

 اإلحالة
 إلى خدمات الدعم األخرى في المجتمع المحلي
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 أرقام ھواتف مھمة

 3232-383-250 ..................... مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوریا

 3888-494-888-1 .......................... األزمة في جزیرة فانكوفرخط 

 4212-727-250 .................. مستشفى فكتوریا العام (قسم الطوارئ)

 3479-592-250 ...................... مركز الصحة الجنسیة في الجزیرة

 جمعیة منع إساءة معاملة األطفال والمشورة 
 6111-385-250 ..................................... (لألطفال والعائالت)

 Youthspace.ca.(الرسائل النصیة فقط) ............ 0177-783-778 

 6367-381-250 ..................... مركز الرجال المصابین بالصدمات

 0808-563 800 1 ) (بلغات عدیدة)VictimLinkخط ھاتف الضحیة (

1-800 Suicide ................................... 1 800 784-2433 

 Trans Lifeline( ... 1 877 330-6366خط ھاتف ترانز الیف الین (

 6611-385 250 ...................... المنزل اإلنتقالي للنساء في فكتوریا

 3963-479 250 ..................... نزل ھیل)منزل كریدج اإلنتقالي (م

 7654-995 250 ..................... مركز شرطة فكتوریا و إسكویمالت

 4321-475 250 ...................................... مركز شرطة سانیج

 3921-656 250 ... مركز شرطة الخیالة الملكیة الكندیة في شمال سانیج
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 أرقام ھواتف مھمة

 تتمة

 250 592-2424 مركز شرطة أوك باي

 250 652-4441 مركز شرطة وسط سانیج

 250 474-2264 الخیالة الملكیة الكندیة في ویست شورمركز شرطة 

 250 642-5241 مركز شرطة الخیالة الملكیة الكندیة في سوك

 
 

 مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوریا
 معلومات اإلتصال

 3232-383-250.......................... خط ھاتف األزمة والمعلومات

 5280-507 250 ................... الرسائل النصیة فقط –خط األزمات 

 5545-383 250 ......................................... خط ھاتف العمل

 6112-383 250 .....................................................فاكس

 info@vsac.ca .......................................... برید إلكتروني

 www.vsac.ca .......................................... صفحة اإلنترنت

mailto:info@vsac.ca
http://www.vsac.ca/
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