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ى تبســيط بعــض المعلومــات األساســية التــي   نســعى مــن خالل هــذا الموجــز إل
ي ى خدمــات الدعــم المتوفــرة للنســاء اللــوات ي منطقتــك إل  ستســاعدك علــى الوصــول ف

 تأثرن بعنف الشريك الحميم.

IPV مختصــر يشــير  الموجــز  هــذا  ي   ف
 للداللــة علــى عنــف الشــريك الحميــم، و
 NSRI للداللــة علــى النســاء المهاجــرات
 والالجئــات وغيــر الحــامالت ألي نــوع
EIO و  كنــدا،  ي  ف اإلقامــة  أوراق    مــن 

 للداللة على قرار التدخل العاجل.

 المســيرة الشــخصية هــي للنســاء المهاجــرات والالجئــات وغيــر الحــامالت ألي نــوع
ي ــوات ــب والعــامالت بشــكل مؤقــت الل ــات األجان ــدا، والطالب ي كن  مــن أوراق اإلقامــة ف
ي مرحلــة ســابقة لمــا يُعــرف بعنــف الشــريك الحميــم ويحتجــّن  يتعرضــّن أو تعرضــّن ف
ــك. ــو برونزوي ي ني ى خدمــات الدعــم ف ــة الوصــول إل ى توجيهــات واضحــة حــول كيفي  إل
 لمعرفــة المزيــد عــن تعريــف "عنــف الشــريك الحميــم"، واالطالع علــى  بعــض األمثلــة،

 الرجاء زيارة موقع فرع تحقيق المساواة للمرأة

 المسيرة الشخصية

اتبع رابط الموقع هذا
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ي بــأذى جســدي، اتصلــي علــى الرقم ي حــال كنــت عرضــة لخطــر مباشــر أو تخشــين أن تصــاب  ف
ي الشــرطة مدربــون علــى االســتجابة لحــاالت العنــف على يد  911. إن العامليــن و العــامالت ف
ي التواصــل مــع  الشــريك الحميــم. إذا كنــت ال تتحدثيــن اللغــة الفرنســية أو االنجليزيــة، حــاول
ي حــال لــم تتمكني مــن العثور على  شــخص تثقيــن بــه لمســاعدتك خالل هــذه المكالمــة. وف
ي أن تجــدي تطبيــق علــى الهاتــف أو موقــع ي الترجمــة، حــاول  شــخص تثقيــن بــه لمســاعدتك ف
ى اللغة الفرنســية أو االنجليزيــة أو ي لمســاعدتك علــى ترجمــة المحادثــة من لغتــك إل  الكتــرون
يمكنك أيًضا اإلتصال18668630511 للمساعدة "خدمة الترجمة متوفرة بلغات متعددة"
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ي ي حــال كنــت تتعرضيــن حاليــاً أو تعرضــت ف  ف
 مرحلــة ســابقة ألي نــوع مــن أنــواع عنــف الشــريك
 الحميــم أو أي شــعور بالعنــف أو ســوء المعاملــة
ى ي أو الســابق وتحتاجيــن إل  مــن شــريكك الحــال
 استشــارة، نحــن نشــجعك علــى التواصــل مــع
بالعنــف التوعيــة  مجــال  ي  ف العــامالت   إحــدى 
ي أوقــات األزمــات المتوفــرة  األســري أو التدّخــل ف
ي منطقتــك. لمزيــد من المعلومــات عن خدمات  ف
 العنــف األســري ضمــن منطقتــك، الرجــاء زيــارة

موقع فرع تحقيق المساواة للمرأة

اتبع رابط الموقع هذا
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ي مجــال التوعيــة أو  بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تقييــم الخطــر، يضــع العامل/العاملــة ف
ي أوقــات األزمــات خطــة للحفــاظ علــى سالمتــك وذلــك بالتنســيق معــك  التدخــل ف
ي تلــك العالقــة أو إنهائهــا. ســوف تتضمــن خطــة  وبغــض النظــر إذا  قــررت االســتمرار ف
 السالمــة الموضوعــة لــك، خيــارات وموارد لتتمكني من االطالع عليهــا أو الوصول إليها

ي األوقات التي تزيد خاللها حدة سوء المعاملة وغيرها من الحاالت المتنوعة.   ف

ي أوقــات األزمــات  مــن المهــم أن تعلمــي بــأن الموظفين/الموظفــات الذيــن يتدخلــون ف
ي ي مراكــز اإليــواء المؤقتــة هــم متوفــرون علــى مــدار الســاعة، ســبعة أيــام ف  ويعملــون ف
ي مجــال التوعية فهم متوفرون  األســبوع لتوفيــر المســاعدة. أمــا العاملون/العامالت ف
ى 5 بعــد الظهــر تقريًبــا). نحــن ى الجمعــة (مــن الســاعة 9 صباًحــا إل  مــن االثنيــن إل
ي قبــل ــد االلكتــرون ــر البري ــة أو رســالة عب  ننصحــك باالتصــال، أو إرســال رســالة نصي

 زيارتك.

مــن أي  مــع  موعــدك  أو  زيارتــك   خالل 
الخدمــات، بتوفيــر  المعنييــن   األشــخاص 
ي مجــال التوعيــة  يمكــن للعاملين/العــامالت ف
مســاعدتك األزمــات  أوقــات  ي  ف التدخــل   أو 
ــى وضعــك ــاًء عل ــك بن ــر الدعــم الالزم ل  وتوفي
 واحتياجاتــك. كمــا يمكنهــم أيضــاً أن يبــدأوا
 بتقييــم الخطــر بالتنســيق معــك. إن الهــدف
 األساســي مــن تقييــم الخطــر هــو تقديــر حجــم
ــذي قــد تكونيــن معرضــة  الخطــر الجســدي ال
تقييــم إجــراء  يتــّم  ي.  الحــال وضعــك  ي  ف  لــه 
 للخطــر عنــد الضــرورة فقــط وعلــى أســاس كل

حالة على حدة.
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https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/social_development/contacts/dept_renderer.140.html

ي ي حــال عــدم توفــر وحــدة لإليجــار ف   ف
 مســاكن اإليــواء المؤقتــة، يمكــن التقــدم
المســاكن أحــد  علــى  للحصــول   بطلــب 
عبــر والمدعومــة  اإليجــار   المنخفضــة 
 إدارة التطويــر االجتماعــي. للتواصــل مــع
 إدارة التطوير االجتماعي، الرجاء زيارة

اتبع رابط الموقع هذا

ي ال يحملــن اإلقامــة الدائمــة  للنســاء الالت
ــة: يمكنــك االتصــال  أو الجنســية الكندي
ــر االجتماعــي لمعرفــة مــا ــإدارة التطوي  ب
 إذا كنــت تســتوفين الشــروط لالســتفادة
 مــن وســائل الدعم والخدمــات. للتواصل
 مــع إدارة التطويــر االجتماعــي، الرجــاء

زيارة

اتبع رابط الموقع هذا
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ى ي حــال احتجــت إل  للنســاء الحــامالت لإلقامــة الدائمــة والمواطنــات الكنديــات: ف
 مســكن آمــن وميســور التكلفــة، يمكنــك تقديــم طلــب للحصــول علــى مســكن مؤقــت
 مخصــص للنســاء وأطفالهــم المعرضيــن لعنــف الشــريك الحميــم. توفــر مســاكن
 اإليــواء المؤقتــة وحــدات ســكنية لإليجــار ميســورة التكلفــة (وغالًبــا مدعومة)، تســاعد
 علــى تعزيــز سالمــة النســاء وتوفــر لهــّن الدعــم الالزم لتحقيــق أهدافهــّن الشــخصية.
 تكتســب النســاء المهــارات والمعــارف الالزمــة لتتمكــّن مــن االســتمتاع بحيــاة خاليــة
 مــن العنــف فيمــا يعملــن علــى تحقيــق اســتقالليتهّن. لالتصــال بالجهــات المعنيــة

بمساكن اإليواء المؤقتة، يرجى زيارة فرع تحقيق المساواة للمرأة

اتبع رابط الموقع هذا
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 يعتبــر أمــر الحمايــة الطــارئ تــدخًال قضائًيــا مباشــًرا ومؤقًتــا
والقضائيــة الجنائيــة  اإلجــراءات  مــكان  يحــل   ولكنــه ال 
ى مركــز الشــرطة أو إقامــة دعــوة طالق)، بــل  (كالتوجــه إل
 يمكــن أن يوفــر تدابيــر حمايــة مؤقتــة مثــل منــع الشــريك
 المســبب لألذى الجســدي مــن التواصــل معــك، تحديــد مــن
ــة ــى عملي ــزل، أو اإلشــراف عل ي المن ــه البقــاء ف ــذي يمكن  ال
ضبــط أو  المســكن،   مــن  الشــخصية  األغــراض   جمــع 
بالحضانــة ســيحتفظ  الــذي  الطــرف  وتحديــد   االســلحة 

المؤقتة لألطفال.

 قرار التدخل العاجل
ي نيــو برونزويــك، بصرف النظر عن ى كافــة النســاء ف  إل
ي حــال تعرضــت للعنــف ي كنــدا: ف ي ف  وضعهــّن القانــون
ي أو الســابق وهــذا الخطر يهدد  علــى يــد شــريكك الحــال
 سالمتــك، إن مــزودي الخدمــات بمــن فيهم العاملين
ي مجــال ي مجــال الشــرطة، والعــامالت ف  والعــامالت ف
ــا والمســاكن االنتقاليــة والمؤقتــة،  خدمــات الضحاي
ى ــة بالعنــف األســري، إضافــة إل ــات التوعي  وإخصائي
ي إدارة التطويــر  العاملين/العــامالت االجتماعييــن ف
 االجتماعــي، مســتعدون لمســاعدتك علــى تقديــم

 طلب للحصول على "أمر حماية طارئ".

ي الحــاالت الخطيرة والعاجلة بحســب ما   يمكــن إصــدار أمــر الحمايــة الطــارئ ف
 يحــدده المســؤول عــن جلســات االســتماع الــذي يســتلم الطلــب (مــن مــزود
 الخدمــة). يعقــد المســؤول جلســة عبــر الهاتــف مــع الضحيــة ومــزود الخدمــة
 الــذي ســاعدها علــى تعبئــة الطلــب. تتــم إجــراءات تعبئــة طلــب الحصــول علــى
ــد موعــد لجلســة االســتماع  وإجرائهــا فــضالً عــن ــة عاجــل، وتحدي  أمــر حماي
 التحقــق مــن صــدور هــذا األمــر، بســرعة كبيــرة مقارنــة بســائر اإلجــراءات
ى 8 ســاعات بعــد إجــراء جلســات  القضائيــة، إال أنهــا قــد تســتغرق مــا بيــن 7 إل
 االســتماع عبــر الهاتــف. مــن المهــم أن تدركــي بــأن تقديــم طلــب للحصــول على
 أمــر حمايــة طــارئ ال يعنــي الموافقــة علــى الطلــب. للمزيد مــن المعلومات عن

أوامر الحماية الطارئة، الرجاء زيارة
اتبع رابط الموقع هذا
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ي  مــن المهــم أن تدركــي بــأن خدمــات التوعيــة بالعنــف األســري والمســاكن المؤقتــة ف
ي  نيــو برونزويــك هــي مخصصة لكافة ضحايا عنف الشــريك الحميم والناجيــات منه ف
ي كنــدا. يمكــن للنســاء  التواصــل  نيــو برونزويــك، وذلــك بصــرف النظــر عــن وضعهــّن ف
 بــكل أمــان مــع هــذه الخدمــات عندمــا يحتجــن إليها. كمــا أن اســتخدام  هــذه الخدمات
ي كنــدا. تتميــز هــذه الخدمــات بكونهــا مجانيــة وال تتطلــب أي  ال يؤثــر علــى وضعهــّن ف
ي حــال كان التبليــغ عــن حادثــة أو معلومــات مــا  وثائــق قانونيــة. كمــا  تعتبــر ســرية، إال ف

 (كتعرض أحد األطفال لسوء المعاملة) مطلوباً بموجب القانون.

ي  مــن المهــم أن تدركــي بــأن خدمات التوعية بالعنف األســري والمســاكن االنتقالية ف
 نيــو برونزويــك يتــم تقديمهــا بصــورة مســتمرة وأننــا نرحــب بــك الستشــارة هــذه

ي أي وقت مجدًدا.  الخدمات أو استخدامها ف

 الخاتمة
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 تذكــري بــأن لديــك حق اختيار وســيلة
  الترجمة المناسية لك.

 تذكــري بــأن تطلعــي علــى قائمــة المــوارد الخاصــة بالخدمــات المختلفــة
ي منطقتك. المتوفرة ف

ي  تذكــري بــأن العاملين والعــامالت ف
مــا ســيبذلون  التوعيــة   مجــال 
السالمــة خطــة  لدعــم   بوســعهم 
 الموضوعــة لــك ســواء قــررت البقــاء
ي عالقتــك أو الرحيــل، غيــر أنهم لن  ف
ي اتخــاذ القــرار بــدالً عنــك.  يتدخلــوا ف
 فأنــت بطلــة قصتــك ويدعمــك قيهــا
 مجموعــة مــن الخدمــات ا لتــي قــد

تحتاجين إليها.

 تذكري

 تذكــري بــأن تعرضــك لســوء المعاملــة ليــس بســبب خطــأ ارتكبتــه. نحــن هنــا جميًعــا
لتوفير الدعم لك.
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ي حــال كانــت لديــك أي أســئلة عــن المــوارد المجتمعيــة، الرجــاء االتصــال علــى  ف
ي لغات متعددة". الرقم 211 ."تتوفر خدمة الترجمة الفورية ف

 للحصــول علــى استشــارة قانونيــة مجانيــة لألشــخاص المعرضين للخطــر، بمن
ي كنــدا، الرجــاء  فيهــم النســاء غيــر الحــامالت ألي نــوع مــن أوراق اإلقامــة ف

 االتصال بعيادة نيو برونزويك للآلجئين/الالجئات

ى فرع تحقيق المســاواة للمرأة، إدارة التطوير االجتماعي،  نتوجه بجزيل الشــكر إل
 مركــز بوســيجور للمــوارد الخاصــة باألزمــات األســرية، مجموعــة جنــوب وســط نيــو
روود كــروس  والمؤقتــة، مؤسســة  االنتقاليــة  للمســاكن  المتحــدة   برونزويــك 
ي اليــن، ولجنــة نيــو برونزويــك إمفيزبــل علــى دعــم المســيرة  للنســاء، ليبــرت

 الشخصية.

   bnrc-crbn

https://nbrc-crnb.ca/request-an-appointment/
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صممه بفخر
www.surreal-ds.ca

هذا المشروع ممول من قبل مؤسسة المرأة والمساواة بين الجنسين في كندا




