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 بعد موافقتك، ستُشارك المنظمات الشريكة في
 مساعدتك أثناء اإلجراءات. 

مشروع العنف األسري
“سنتجاوز ذلك معًا.”

مجموعة تعاونية متخصصة في مساعدة الضحايا والعائالت عن طريق تقديم خدمات أساسية متعددةـ، تشمل تقديم 
االستشارات والتعليم والدعم والرفاة الجماعية. وتتواجد المجموعة والموارد في مبنى واحد في مركز كاريزون في 

400 كوين ستريت. س. كتشنر.  
519-743-6333

خدمات أزمات المرأة في منطقة واترلو
تدعم خدمات أزمات المرأة في منطقة واترلو النساء واألطفال الذين يمرون بعنف من الشريك الحميمي عن طريق 

تقديم المأوى واالستشارات وخطط السالمة وخدمات التجاوز وغيرها. 
كتشنر: 519-742-5894

كامبردج: 519-653-2289

برنامج مساعدة الضحايا/ الشهود
يقدم هذا البرنامج للضحايا أو الشهود معلومات بشأن إجراءات المحكمة الجنائية بمجرد توجيه االتهامات. 

519-741-3351

مركز األطفال الشهود
يقدم المركز خدمات لألطفال الشهود، ويشمل ذلك معلومات عن كيفية عمل المحكمة وتقديم الدعم العاطفي 

واإلعداد لما قبل المحاكمة واستشارات المحاماة والتحويالت. 
519-744-0904

مركز عالج االعتداء الجنسي والعنف األسري
بالتعاون مع مستشفى سانت ماري العام ومستشفى كامبريدج التذكاري، يضم المركز مجموعة من الموارد المتوافرة 

للرعاية الطارئة والمتابعة. يضم الفريق المختص أطباء وعمال اجتماعيين وممرضين/ممرضات يعملون معا 
لمساعدتك لتلقي أفضل رعاية ودعم.

519-749-6994

إذا كنتِ ضحية لعنف من الشريك 
الحميمي، اتصلي بنا اآلن.  

للحاالت الطارئة 
911

للحاالت غير الطارئة
519-570-9777

خدمات أزمات المرأة لمنطقة واترلو
كتشنر: 519-742-5894

كامبردج: 519-653-2289

زر موقعنا اإللكتروني 
لمعرفة المزيد عن 

عنف الشريك الحميمي 
وخيارات الدعم 

والمساعدة ومعلومات 
هامة للتخطيط للسالمة.  

wrps.ca/IPV
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خدمات الشرطة لمنطقة واترلو
200 مابل جروف روود

صندوق بريد 3070
كامبردج، أونتاريو

N3H 5M1
wrps.ca
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ما هو 
عنف الشريك الحميمي؟

يعني عنف الشريك الحميمي استخدام القوة 
الجسدية أو الجنسية بصورة فعلية أو بالتهديد، في 
عالقة حميمية، ويشمل العنف العاطفي أو العنف 
النفسي أو السلوك المتحرش. يمكن أن يكون أي 

شخص ضحية لعنف الشريك الحميمي.  

غالبا ما تحدث تلك الجرائم في بيئة تكون فيها أنماط 
سلوك معتدية أو مسيطرة. قد يشمل هذا العنف 
إساءة المعاملة الجسدية أو اإلساءة العاطفية أو 
اإلساءة النفسية أو اإلساءة الجنسية أو التهديدات 

بإيذاء األطفال وأعضاء األسرة اآلخرين والحيوانات 
األليفة والممتلكات. يستخدم المسيئون العنف لترويع 
أو إهانة أو تخويف الضحايا وإشعارهم بأنهم ال حول 

لهم وال قوة. 
وقد يشمل فعل اعتداء واحد أو عدة أفعال والتي قد 

تبدو صغيرة أو تافهة عند النظر إليها بصورة منعزلة 
ولكنها تُشكل مجتمعة نمطا يرقى لإلساءة. تشمل 
الجرائم، على سبيل المثال وليس الحصر، القتل أو 

االعتداء بالخنق أو االعتداء الجنسي أو التهديد بالموت 
أو الضرر الجسدي أو االحتجاز القسري أو التحرش 

اإلجرامي أو التربص أو الخطف أو انتهاك أمر محكمة 
والجرائم المتعلقة بالممتلكات. 

1. التحقيق
عند القيام باإلبالغ، ستقوم شرطة واترلو باتخاذ عدة 

خطوات. أوال، سيستجيب أحد ضباط الشرطة للتحقيق. 
إذا ما كان للشرطي أدلة معقولة لتصديق وقوع االعتداء 

تحت طائلة القانون الجنائي أو قانون آخر، سيقوم بتوجيه 
االتهامات. وبخالف ذلك، سيحاول الحفاظ على السالم 

وتهدئة الموقف. 
إذا ما قامت الشرطة بتوجيه االتهامات، سيقومون عندئذ 

بإلقاء القبض على المتهم. ستخبرك الشرطة بمجرد إلقاء 
القبض على المتهم وتوافيكِ بشروط إطالق السراح.

بعد ذلك، سيتصل بك محقق من وحدة عنف الشريك 
الحميمي التابعة لخدمات شرطة واترلو اإلقليمية. سيتولى 

المحقق التحقيق، وسيعاونك طوال فترة اإلجراءات 
وسيساعدك في البيان التفصيلي. طوال فترة اإلجراءات، 

ستتلقين الدعم والمساندة من خدمات الشرطة 
والمنظمات الشريكة لها.

2. إخالء سبيل المتهم من الحجز 
ستحتجز الشرطة المتهم حتى جلسة االستماع للكفالة أو 

إطالق سراحه المشروط. سيُبلغك عضو وحدة خدمات 
الضحايا أو الشرطي بهذه الشروط. ستظل هذه الشروط 

قائمة حتى حضور المتهم للمحاكمة أو الوصول إلى 
صفقة التماس. سيتم إبالغك في حال تغيرت أيًا من هذه 

الشروط.

3. إبالغ الوكالة
ستقوم الشرطة بإبالغ خدمات األسرة واألطفال بمنطقة 
واترلو إذا كان هناك أطفال تحت سنة 16 سنة حاضرين 
خالل الواقعة أو إذا ما كان أيًا من الشخصين المتورطين 

يمكنه الوصول ألطفال تحت سن 16 سنة. 

4. المحاكمة 
في حال االستمرار في المحاكمة، سيُطلب من الضحايا 

الحضور للمحكمة. سيقدم محامي التاج القضية إلى 
المحكمة. لن تكون هناك حاجة إلى محامي، ولن تكلفك 

المحاكمة أي شيء. سيُطلب منك اإلدالء بالشهادة في 
المحاكمة. سيتواجد برنامج مساعدة الضحايا/ الشهود 

لمساعدتك. إذا ما شهِد األطفال الواقعة، قد يكون ضروريًا 
شهادتهم في المحكمة. سيقدم مركز األطفال الشهود 

الدعم والمساعدة. 

5. الخيارات المتاحة في حال عدم توجيه 
االتهامات 

تعهد السالم-هو أمر محكمة يتطلب من المتهم البقاء 
مسالما والتحلي بالسلوك الحسن وإطاعة أي شروط 

محددة أخرى. 
أمر تقييدي-هو أمر محكمة يتطلب من المتهم التوقف عن 

إزعاجك أو التحرش بكِ وبأطفالك. 
التقدم بشكوى خاصة-يمكن ألي ضحية التقدم بشكوى 
خاصة. يمكنك المثول أمام قاضي صلح في المحكمة 

وطلب توجيه اتهامات بالنيابة عنكِ. 

التخطيط لسالمتك
تعتبر معرفة طرق حمايتك أمرًا ضروريًا. إذا أردت 

المساعدة في التخطيط لسالمتك، تواصلي مع وحدة 
خدمات الضحايا التابع لشرطة واترلو اإلقليمية أو 

خدمات أزمات المرأة إلقليم واترلو. 
إذا كان ممكنًا، ترك الموقف أو االتصال بالشرطة 	 

قبل بدء العنف.
إبقاء هاتفك المحمول مشحون بجانبك.	 
التخطيط المسبق لمسارات هروب واستراتيجيات 	 

خروج.
تغيير األقفال وأكواد الدخول.	 
تركيب أنظمة مراقبة أو أجهزة إنذار للمنزل.	 
وضع المفاتيح االحتياطية للمنزل والسيارة في 	 

مكان آمن.
وضع المستندات الهامة في مكان آمن.	 
الطلب من أشخاص آخرين السير معك حتى 	 

سيارتك.
إخبار الجيران بذلك. 	 
إعالم صاحب العمل وزمالء في العمل.	 
إذا ما كنتي في سيارتك، فكري في القيادة 	 

مباشرة لمركز الشرطة إذا ما كانت هناك حاجة 
لذلك.

في المواصالت، اجلسي بالقرب من السائق.	 
تغيير كلمات السر لحسابات وسائل التواصل 	 

االجتماعي. 
إغالق خدمات تحديد المكان على األجهزة 	 

الخاصة بك.

مسح كود QR لمزيد من المعلومات. 
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