
 

 
 

اإلبالغ عن 
 اإلعتداء 

 دلیل للناجین من العنف
 

بضمنھا موارد المجتمع 
المحلي، خیارات تقدیم 
البالغ، معلومات عن 
اإلجراءات الجنائیة، 
والتعاریق القانونیة 

 .لإلعتداء الجنسي
 

 
 

تم تحضیره من قبل 
في  PBSCطالب 

 جامعة فكتوریا
 

 موارد المجتمع المحلي

 
 موارد فكتوریا

 ساعة في جزیرة فانكوفر 24خط ھاتف األزمة على مدار 
 1-888-494-3888ھاتف: 

  (Victim Link)خط ھاتف الضحیة
 ) أیام في األسبوع 7وساعة  24خط ھاتف المساعدة على مدار ( 

 ، 1-800-563-0808ھاتف: 
 ھاتف مجاني من جمیع أنحاء بریتش كولومبیا

 مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوریا
 : http://www.vsac.ca  اإلنترنتصفحة 

 مركز الصدمات للرجال
 : /http://www.menstrauma.com صفحة اإلنترنت

 جمعیة الصحة الجنسیة في الجزیرة
 : http://www.islandsexualhealth.org صفحة اإلنترنت

 مركز منع إساءة معاملة األطفال واإلستشارة في فكتوریا
 : http://www.vcapcc.com صفحة اإلنترنت

 برنامج دعم ضحایا اإلعتداء الزوجي
 250-391-2864(فكتوریا)  250-356-1201ھاتف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزر جولف الجنوبیة
 مستشفى لیدي مینتو (جزیرة سالت سبرینج*)

 4800-538-250ھاتف: 
 نساء الجزیرة ضد العنف (جزیرة سالت سبرینج*)

 ساعة: رقم مجاني  24خط ھاتف األزمة على مدار 
 0735-537 (250)أو  1-877-435-7544

 /http://www.iwav.orgصفحة اإلنترنت: 
 خیارات تقدیم البالغ عن طریق جھة ثالثة

 موظفة التوعیة من نساء ضد العنف في الجزیرة
 ممرضة الطب الشرعي

ممرضات الطب الشرعي مدربات خصیصاً لتقدیم الرعایة للناجین 
مدربات أیضاً على من حوادث اإلعتداء الجنسي. ھؤالء الممرضات 

 إیجاد وجمع األدلة إذا رغبت في ذلك.
 

 
 
 

 

 ما ھو اإلعتداء الجنسي؟
 
 
 

یحدث اإلعتداء الجنسي عندما یقوم شخص 
دون ما بعمل إتصال جنسي معك، 

 .موافقتك
 

یشمل اإلعتداء الجنسي على جمیع أنواع 
والذي یحدث  اللمس غیر المرغوب فیھ

الصریحة، مثل التقبیل، دون موافقتك 
 المعانقة، المالمسة واإلختراق.

 
جنحة إجرامیة یعتبر اإلعتداء الجنسي 

وفق القانون الجنائي الكندي،  خطیرة
والعقوبة القصوى المترتبة علیھا ھي 

السجن مدى الحیاة للمتھم. 

[Arabic] 

http://www.vsac.ca/
http://www.menstrauma.com/
http://www.islandsexualhealth.org/
http://www.vcapcc.com/
http://www.iwav.org/


 

 المحكمة الجنائیةإجراءات  

 
 

 
 

  
  

 

تقدیم بالغ عن الجریمة إلى ) 1
 الشرطة

 إلى الشرطة بتقدیم بالغللقیام بھذا، ستقومین  •
 

 ستقرر الشرطة الخطوات التالیة )2
، تقوم من خاللھا الشرطة عمل تحقیقیتضمن ھذا  •

 بھؤالء المشتركین وتقوم بجمع األدلةباإلتصال 
 

 توجیھ إتھامات جنائیة )3
توجیھ اإلتھام  المدعي العامقرر یتم القیام بذلك إذا  •

 إلى المتھم.
 قد یتم أو ال یتم إعتقال المتھم وإیداعھ السجن •
 

 قضیة المحكمة )4
 . إستدعاؤك لتقدیم شھادتكسیتم  •
قد یتم أیضاً إرفاق بعض الجوانب من حیاتك  •

 الشخصیة وبضمنھا السجالت الطبیة إلى األدلة
 

 قرار المحكمة )5
سیقرر القاضي أو ھیئة المحلفین إذا كان المتھم  •

 ، أو غیر مسؤول جنائیاً مذنباً أو غیر مذنب
 إذا كان مذنباً، ستكون قادراً  •

 على تحضیر 
 وقراءة

 تصریح التأثیر  
 على الضحیة 

 لمساعدة 
 القاضي في 

 إصدار قراره
 

 

 قدمي بالغاً إلى الشرطة
"یرجى مطالعة  •  "إجراءات المحكمة الجنائیة
 

بادري بتبلیغ الشرطة عن حدوث 
 الجریمة

 قد تقومي بإبالغ الشرطة عن وقوع اإلعتداء،  •
ولكن یمكنك أن تطلبي من الشرطة عدم القیام بإجراء 

 . تحقیق حولھ
إال في الحاالت  سوف تلتزم الشرطة عادة بھذا الطلب، •

تكون ھناك مخاوف على السالمة العامة (مثالً لو  التي
 كان ھناك طفل معرض للخطر).

 
 تقدیم البالغ عن طریق جھة ثالثة

  ، یسمح لك ھذا الخیار في19إذا كنت فوق سن الـ  •
 للشرطة.  الحفاظ على سریة ھویتك

في منظمة تابعة  بتكملة إستمارةللقیام بھذا، ستقومین  •
المنظمة بإرسالھا إلى الشرطة لجھة ثالثة، وستقوم ھذه 

 نیابة عنك.
، حتى بالنسبة للمنظمة؛ تقریرك مجھول الھویةسیبقى  •

 سوف لن یتم إرفاق إسمك بتقریر الحادث. 
یمكنك تكملة اإلستمارة من خالل إضافة أكثر أو أقل  •

 تفاصیل ممكنة حسب رغبتك.
 

 تقدیم بالغ إلى مدرستك أو صاحب عملك
، قد في المدرسة أو العمل حدث اإلعتداء الجنسيإذا  •

 تكون ھناك خیارات متوفرة خالل ھذه الجھات.
 

 
 
 
 
 
 

یتطلب التالمس الجنسي بین شخصین أو 
موافقة شفھیة صریحة وطوعیة أكثر 

 .لجمیع األفعال الجنسیة المحددة ومستمرة
 
"كال" •  أن یكون الشخص صامتاً أو ال یقول كلمة 

موافقتك بالضرورة بأنك عبرت عن  ال یعني
 الصریحة للفعالیة الجنسیة.

 
أن یكون الشخص في عالقة زوجیة مع شخص  •

ما، أو یتواعد معھ، أو یرتدي مالبس معینة، أو 
یغازل، أو یبعث رسائل تحتوي على صور 

كل ھذه األمور ال تعطي الحق عاریة لشخص ما، 
ألي شخص في أن یقیم عالقة جنسیة معك دون 

 .موافقتك الصریحة
 

قي على أو تقومي بمالمسة جنسیة مع أن تواف •
بالضرورة بأنك ال تستطیعین  ال یعنيشخص ما، 

یمكنك سحب موافقتك الصریحة في تغییر رأیك؛ 
 أي وقت من األوقات

 
أن توافقي على أو تقومي بعالقة جنسیة معینة مع  •

ذلك بأنك وافقت تلقائیاً على  ال یعنيشخص ما 
یمكنك القیام بجمیع األنشطة الجنسیة الالحقة؛ 

 إلغاء موافقتك الصریحة في أي وقت من األوقات
 

أن یكون الشخص تحت تأثیر الحكول أو أیة عقاقیر  •
ذلك دعوة لعمل مالمسة جنسیة ال یعتبر أخرى 

ال یمكنك تقدیم موافقتك الصریحة على القیام معھ. 
إذا كنت تحت تأثیر الكحول أو ة جنسیة بعالق

 المخدرات.

 ما ھو اإلعتداء الجنسي؟ خیارات تقدیم البالغ


