
LAW FOUNDATION OF BCMOSAIC BC

تعزيز الوصول إىل السالمة

ن للطلبة الدولي�ي
ي
التعليم القانو�ن

 توعية العنف الجنسي 

وموارد المجتمع المحلي



)ENHANCE( وع تعزيز الوصول عن موزاييك وم�ش

ي المجتمع الكندي منذ 1976. 
ف الجدد للمشاركة الفّعالة �ف ف والقادم�ي ف المهاجرين والالجئ�ي موزاييك هي جمعية ال ربحية تعمل عىل تمك�ي

ستشارة  ستقرار، خدمات اللغة، تدريب الكفاءة الثقافية، خدمات االإ تقدم جمعية موزاييك خدمات توظيفية، خدمات المساعدة عىل االإ
ي تُرّكز 

، وال�ت ف جمة الفورية والخطية. تم تطوير هذا المنشور كجزء من مبادرة تعزيز الوصول إىل السالمة للطالب الدولي�ي وخدمات ال�ت
ي 

ف للخطر �ف ف المعرض�ي ي متناول الطالب الدولي�ي
، والتوعية المتعلقة بالعنف الجنسي وموارد المجتمع المحىلي �ف ي

عىل جعل التعليم القانو�ف
ي هذه المجتمعات 

ضافة، تهدف هذه المبادرة إىل زيادة وعي مقدمي الخدمات �ف ي المقاطعة. باالإ
المناطق النائية والمعزولة والمحرومة �ف

ي 
ويد هذه المجموعة بالتعليم القانو�ف ف فصاح عن العنف الجنسي ول�ت ف حول االإ ي تؤثر عىل قرارات الطلبة الدولي�ي

عن المسائل المعقدة ال�ت
ف بشكل أفضل.  ي لدعم الطلبة الدولي�ي

والتواضع الثقا�ف

الطلبة الدوليون وطلب إجازة دراسية
الطلبة الدوليون هم مواطنون 

ف  أجانب قد يكونوا مقيم�ي

ي لجوء، أو  ، أو طال�ب ف مؤقت�ي

ي 
أشخاص بدون وضع قانو�ف

من حيث الهجرة. يحتاج 

الطلبة الدوليون إىل رخصة 

ة الطالب.  الطالب وتأش�ي

نامج أو الدراسة. تحتاج إىل الحصول عىل  يستطيع الطالب تقديم طلب إجازة مدتها 150 يوم من ال�ب
ف والجنسية الكندية  إذن من المؤسسة التعليمية المتخصصة وال تحتاج إىل إبالغ مديرية الهجرة والالجئ�ي
ة إجازتهم من  بذلك، إال إذا طلبوا منك دليالً عىل حصولك عىل االإجازة. ال يمكن للطالب العمل أثناء ف�ت
ي من 

الدراسة. إذا زادت مدة االإجازة عن 150 يوم، قد يُطلب منك مغادرة كندا أو تغي�ي وضعك القانو�ف
طالب إىل زائر أو عامل. 

جازة المسموحة بها، ولكن بدون أي حرص: ي يتم بموجبها إعطاء الإ
أمثلة عن الأسباب ال�ت

مرض أو إصابة	 
حمل	 
أمر عائىلي طارئ	 
ي العائلة أو إصابة أحد أفراد االأرسة	 

حدوث حالة وفاة �ف
ي نفس المؤسسة التعليمية، خارج عطلة منتظمة	 

ي برنامج الدراسة �ف
حدوث تغي�ي �ف

الفصل أو الطرد – وفق درجة خطورتها	 
نامج – تأجيل التسجيل	  تأجيل تاريخ بدء ال�ب

 )IRCC( ف والجنسية الكندية لم تحدد مديرية الهجرة والالجئ�ي
. رغم ذلك،  عتداء الجنسي لحد االآن كيفية التعامل مع حاالت االإ

ي 
عتداء الجنسي والصدمات النفسية المرتبطة بها تؤثر �ف والأن االإ

عتداء الجنسي  ف الفكرية والبدنية، يمكن أن يقع االإ صحة الناج�ي
تحت فقرة السبب 1 »مرض أو إصابة«.

العنف الجنسي

العنف الجنسي هو مصطلح شامل لجميع أنواع السلوك 
الجنسي أو االأفعال أو التهديدات غ�ي المرغوب فيها. 

تبادل صور حميمية دون 
الحصول عل الموافقة

عتداء الجنسي الإ

 ، ي
عتداء الجنسي هو إتصال أو نشاط جنسي بدون ترا�ف االإ

ي القيام بمثل هذا النشاط. يمكن 
ويشمل أيضاً التهديد �ف

كراه،  هيب، االإ أن يحدث فيه إستخدام القوة البدنية، ال�ت
أو إساءة إستخدام موضع الثقة أو السلطة. 

يعت�ب جريمة أن يتم تبادل أو بيع أو ن�ش صور أو أفالم فيديو 
حميمية لشخص آخر دون الحصول عىل موافقتهم )مثال، تبادل 

صور عارية لشخص ما مع أشخاص آخرين دون الحصول عىل 
إذن منهم(. يمكن العثور عىل الفقرة الخاصة بتوزيع الصور 
ي الكندي.

ي الفقرة 162 من القانون الجنا�أ
واالأفالم الحميمية �ف

الصورة الحميمية أو الفيديو الحميمي هو:
إظهار منطقة االأعضاء التناسلية بشكل مكشوف	 
جية بشكل مكشوف	  إظهار منطقة الفتحة ال�ش
ف بشكل مكشوف	  إظهار الثدي�ي
ي أنشطة جنسية	 

المشاركة �ف



الموافقة الرصيحة هي موافقة 
يتم منحها بحرية وحماس 

ي سلوك جنسي
نخراط �ن لالإ

 قائمة تدقيق 
الموافقة الرصيحة:

القانون والموافقة 
الرصيحة:

 ال يمكن إعطاء 
الموافقة الرصيحة 

وفق القانون إذا كان 
الشخص تحت تأث�ي 

المخدرات/الكحول أو 
فاقداً للوعي أو نائماً

 ال يمكن إعطاء 
الموافقة الرصيحة إذا 
قام أحد االأشخاص 

بإساءة إستغالل 
منصبه أو نفوذه أو 

سلطته

عطاء  السن القانونية الإ
الموافقة الرصيحة 

ي أنشطة جنسية 
نخراط �ف لالإ

ي كندا هو 
�ف

16

طلب الحصول عل 
الموافقة الرصيحة:

»هل ىلي أن 
أقّبلك؟«

»هل هذا 
مناسب؟«

»هل يعجبك 
عندما .....«

مالحظة:

قد ل يتم إعطاء الموافقة الرصيحة 	 
دائماً شفوياً – ولكن إذا لم تكن 

واضحة، إحرص عل التحقق من ذلك

ي »نعم« دائماً	 
»نعم« ل يع�ن

ي 	 
يؤثر الجنس والعالقات الثقافية �ن

ي نتواصل بها
الطريقة ال�ت

ي 
ة. عوضاً عن قول »كال«، قد يقول الشخص »شكراً، ولك�ف ي بعض الثقافات، يعت�ب ترصفاً غ�ي مهذب أن يقول الشخص كال مبارسش

 �ف
ف من »إفساد اللحظة«، لذلك قد ال يعرفوا كيف يقولوا »كال«. باالإضافة، البعض  ي ذلك«. أيضاً، قد يكون بعض االأشخاص قلق�ي

ال أرغب �ف
ي هذه اللغات. وعليه، من المهم 

ية وقد ال يكون هناك وجود لكلمة »الموافقة الرصيحة« �ف ف نجل�ي ي التحدث بلغات غ�ي االإ
منا يرتاح أك�ش �ف

ي بعض الثقافات، وعليه، ال يتم النظر إىل الجنس/الموافقة 
أن تسأل أسئلة مختلفة وتتحقق من ذلك. يعت�ب الجنس من المحرمات �ف

ي والحدود الجسدية لبعضنا البعض. 
ستقالل الذا�ت م االإ الرصيحة عىل أنها أمور يمكن مناقشتها أو التحدث عنها، ولكن من واجبنا أن نح�ت

يك، تحتاج دائماً إىل الحصول عىل الموافقة الرصيحة! ال يهم إذا كنا نتحدث عن عالقة عابرة أو عالقة مع رسش

)FREELY GIVEN( يتم إعطاؤها بكل حرية
ليست هناك موافقة رصيحة عند وجود تهديدات أو 

إحتيال أو إكراه أو تالعب 

)REVERSIBLE( قابلة للتغي�ي
ي أي وقت

يمكن سحب الموافقة الرصيحة �ف

)INFORMED( واعية
يتطلب من كافة االأطراف أن تعرف ما يتم الموافقة عليه

)ENTHUSIASTIC( مليئة بالحماس
يشعر جميع االأطراف بالمتعة والشوق لما يحدث 

)SPECIFIC( محددة
ي 

 الموافقة عىل القيام بنشاط جنسي ال يع�ف
ها من حاالت المالمسة  ي غ�ي

نخراط �ف الموافقة عىل االإ
الجنسية 

 هل هناك 
موافقة رصيحةموافقة رصيحة



فصاح وتقديم التقرير الإ

ي أن تخ�ب شخصاً بشكل غ�ي رسمي عن ما حدث. يمكن أن يكون 
فصاح يع�ف الإ

 الشخص من أحد أفراد االأرسة، صديق أو موظف تقديم الدعم 
ي مدرستك أو مجتمعك. 

�ف

طة أو المؤسسة االأكاديمية عن  التقرير هو بيان رسمي تقوم بتبادله مع ال�ش
. عتداء الجنسي االإ

يمكن أن يؤدي التقرير المقدم إىل 
طة إىل إجراء تحقيق. سيؤدي  ال�ش

التقرير المقدم إىل مؤسستك 
ي سوء 

االأكاديمية إىل إجراء تحقيق �ف
سلوك الطالب؛ ولدى كل مدرسة 

سياسات مختلفة فيما يتعلق 
. عتداء الجنسي باالإ

جراءات القانونية معرفة الحقوق والإ

عتداء الجنسي طة عن الإ تقديم بالغ لل�ش
911 – إذا كنت معرضاً لخطر فوري

خط هاتف الحالت غ�ي الطارئة: إذا كان قد 
عتداء الجنسي ولم   م�ف وقت عىل حدوث االإ

تكن خائفاً عىل سالمتك

عتداء  طة عىل بيان مسجل منك عن االإ طة: ستحصل ال�ش تقديم بالغ إىل ال�ش

ي 
. يمكنك أن تجلب معك شخصاً لكي يقدم لك الدعم أو لمساعدتك �ف الجنسي

جم خطي(. جم فوري أو م�ت تقديم البيان )مثال، م�ت
يؤدي التقرير الكامل إىل إجراء تحقيق، والذي يمكن أن   	

يؤدي إىل عقد محاكمة
ي بريتش كولومبيا 

يعطيك قانون ضحايا الجرائم �ن  	
ي الحصول عىل معلومات عن قضيتك

الحق �ف

 بالغ عن طريق جهة ثالثة: هو تقرير يتم تقديمه عن طريق موظف الدعم 
عتداء  طة عن حدوث االإ ي إخطار ال�ش

، والذي سيقوم بدوره �ف ي المجتمع المحىلي
�ف

. وال يؤدي هذا البالغ إىل حدوث تحقيق، ولكنه  ي
الجنسي وتفاصيل عن الجا�ف

ي المنطقة. 
طة عن وجود معتدي جنسي �ف يؤدي إىل إبالغ ال�ش ي 

الفحص الجنا�أ
والخدمات الطبية

ي عىل رعاية طبية مجانية  ف ط�ب يمكن أن يحصل الطلبة الدوليون الذين ليس لديهم تأم�ي
مراض المنقولة جنسياً، ومنع الحمل غ�ي المرغوب فيه.  ومالئمة، وبضمنها فحص االإ

عي( هو نوع من  ي )الطب ال�ش
الفحص الجنا�أ

ي يتم إستخدامها لجمع 
الفحوصات الطبية ال�ت

عينة الحمض النووي/االأدلة المادية. ويمكن أن 
يشمل ذلك السائل المنوي، الدم، الشعر، أو 

ي قد ال تزال 
أية ألياف أخرى من المالبس ال�ت

عتداء. تكون موجودة عىل جسمك بعد االإ

الخيارات الطبية
عتداء الجنسي )مثال، االإصابات، منع الحمل غ�ي 	   الرعاية الطبية: لتلبية إحتياجاتك الصحية بعد حصول االإ

المرغوب فيه أو إنتقال عدوى فايروس نقص المناعة )HIV(، معالجة االأمراض المنقولة جنسياً(. ال يتم جمع االأدلة.

ي لجمع عينات من االأدلة. 	 
: باالإضافة إىل تلبية إحتياجاتك الطبية، سيتم إجراء الفحص الجنا�أ ي

الرعاية الطبية والفحص الجنا�أ
طة إذا قررت تقديم بالغ بما حدث. إذا إحتجت إىل بعض الوقت لكي تقرر، يمكن أن يتم  سيتم تبادل هذه العينات مع ال�ش

خزن هذه العينات لمدة تصل إىل سنة واحدة. 

المحاكمة
إذا كانت هناك محاكمة، ال يستطيع المتهم الوصول إىل سجالتك الشخصية دون الحصول عىل إذن من المحكمة بذلك. 

ي حال قيام المتهم بتقديم توضيح حول كيف أن سجالتك الشخصية تعت�ب ذات صلة 
يمكن أن يصدر أمر المحكمة فقط �ف

ي كندا، ال يستطيع المتهم أيضاً إستخدام تاريخ عالقاتك الجنسية أثناء المحاكمة. أثناء 
ي �ف

بالقضية. وفق القانون الجنا�أ
عتداء الجنسي عليك.  المحاكمة، يمكنك تقديم بيان أثر الجريمة عىل الضحية، والذي يمكنك من خالله بيان كيف أثّر االإ



الحماية القانونية

ف إىل إنتظار توجيه التهمة له.  ر. ال تحتاج�ي إذا كنت قلقة عىل سالمتك، يمكنك الحصول عىل حماية قانونية من الشخص الذي سبب لك الرصف
ي الحصول عىل الحماية من شخص ما. يتطلب من الشخص الذي تخشينه وفق هذين االأمرين 

سند الضمان أو أمر الحماية هما طريقتان �ف
لك ومكان عملك ومدرستك.  ف أن يبقى بعيداً عنك وعن أرستك وعن م�ف

أمر الحمايةسند الضمان )عدم التعرض(
ي كندا	 

ي �ف
يقع ضمن نطاق القانون الجنا�أ

طة للحصول عىل سند ضمان	  إتصل بال�ش
ال يتوجب دفع أية رسوم لقاء الحصول عليه ويمكن من خالله 	 

حمايتك من أي شخص
سيستلم الشخص الذي تخشينه عىل أمر إستدعاء	 
طة الخيالة الملكية الكندية )RCMP( تنفيذ سندات الضمان	  ستتوىل رسش
ال تحتاج إىل محاِم للحصول عليها	 
ي جميع أنحاء كندا	 

سندات الضمان سارية المفعول �ف

ي بريتش كولومبيا	 
يقع ضمن نطاق قانون االأرسة �ف

ي للحصول عليه	 
يمكن تقديم طلب إىل القا�ف

ي حال ذهابك 	 
ال يتوجب دفع أية رسوم لقاء الحصول عليه �ف

قليمية إىل المحكمة االإ
يحميك أمر الحماية من أحد أفراد أرستك وسُيطلب منهم 	 

الحضور إىل المحكمة 
طة الخيالة الملكية الكندية )RCMP( تنفيذ 	  ستتوىل رسش

أوامر الحماية
يُنصح الحصول عىل محام لمساعدتك 	 

يمكن أن تقوم الحكومة بتقديم المساعدة القانونية   ο
المجانية

ي بريتش كولومبيا	 
يكون أمر الحماية ساري المفعول �ف

ي
القانون المد�ن

ي بدء رفع الدعوى وتحديد إذا أو م�ت سيقوم بتسويتها أو سحبها. 
عتداء الجسدي �ف ي قيام الشخص الذي تعرض لالإ

تسمح الدعوى المدنية �ف
ي القضايا المدنية. ليست هناك 

ار المتكبدة. تحتاج إىل محام لتمثيلك �ف ي طلب الحصول عىل تعويض عن االأرصف
ف �ف ي للناج�ي

يسمح القانون المد�ف
 مساعدة قانونية مجانية لمثل هذه القضايا، ولكن يمكنك الحصول عىل بعض المساعدة القانونية إذا 

ي رفع دعوى قضائية مدنية. 
ف �ف كنت ترغب�ي

نسان قانون حقوق الإ
نسان عىل الخدمات العامة )المدارس، الفنادق/ ت�ي مدونة حقوق االإ

ي 
يجارات، التوظيف، العضوية �ف ، إلخ(، االإ المتاجر/مراكز المجتمع المحىلي

اء الممتلكات، المنشورات. يجب أن يتعلق  تحادات أو النقابات، رسش  االإ

ف بهذه القطاعات )ال ت�ي عىل  التحرش الجنسي باالأشخاص المرتبط�ي

ي مدته سنة واحدة بعد حدوث آخر مرة حصل 
االأجانب(. هناك سقف زم�ف

ي بريتش 
نسان �ن فيها التحرش الجنسي لتقديم شكوى إىل محكمة حقوق الإ

نسان. من المهم أن تعرف بأن  كولومبيا أو المفوضية الكندية لحقوق الإ

ي معاقبة الشخص الذي تحرش بك، ولكن أن يتم 
هدف المحكمة ال يكمن �ف

ي حال عدم 
ف فيه �ف ي موقف كنت ستكون�ي

 وضعك �ف

تعرضك للتحرش )العالج(.

ي الشخص  إذا كان آمناً القيام بذلك، يمكنك أن تخ�ب

ي عملك/
ي حال وجود شخص مسؤول �ف

أن يتوقف. �ف

ي منهم أن يقوموا  مدرستك/العينة المستأجرة، أطل�ب

ء بخصوص التحرش وتقع عليهم مسؤولية تقديم  ي
بسش

التسهيالت لك وخلق بيئة خالية من التحرش لك 

)تغي�ي العمل/جدول الدراسة، تقديم التدريب، إلخ(. 

إحتفظي بسجل عن من وم�ت حصلت االأشياء لالإحتفاظ 

 بها كدليل )مثال، رسائل نصية، 

، إلخ(. ي
و�ف لك�ت يد االإ رسائل ال�ب
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موارد المجتمع المحلي
أرقام هواتف خط الأزمات/الطوارئ

رقم الهاتفإسم الوكالة
طة الخيالة الملكية الكندية طة/�ش ال�ش

1-1-9هاتف الطوارئ

ي بريتش 
خط هاتف الضحية �ن

)VictimLinkBC( 0808-563-800-1كولومبيا

الموارد المالية والقانونية

)CVAP( برنامج مساعدة ضحايا الجرائم

حالة إىل  خدمة الإ
محامي

الخدمات القانونية 
)Pro bono( المجانية

1-800-663-1919

www.accessprobono.ca

رقم الهاتفإسم الوكالةالمكان

برنس جورج

ي 
ابيث فراي �ن ن  جمعية إل�ي

برنس جورج والمنطقة المحيطة بها

250-563-1113
خط الأزمات عل مدار 24 ساعة:

250-562-5868

ي برنس جورج
عتداء الجنسي �ن 8302-564-250مركز الإ

نتقاىلي ل فينيكس الإ ن 7305-563-250م�ن

 جمعية خدمات المهاجرين 
5900-562-250والخدمات متعددة الثقافات

ي شمال بريتش كولومبيا
2000-565-250مستشفى الجامعة �ن

3399-563-250عيادة نيكاكو الطبية

اس ت�ي
ي
س�ت 6530-635-250جمعية سكينا دايف�ي

ل كسان ن 2373-635-250جمعية م�ن

بنتكتون

 جمعية جنوب أوكاناجن لخدمات 

6299-492-250المهاجرين والمجتمع المحلي

جمعية جنوب أوكاناجن للنساء المحتاجات
250-493-4366

خط الأزمات عل مدار 24 ساعة:

1-800-814-2033

كيلونا

ي وسط أوكاناجن
ابيث فراي �ن ن 4613-763-250جمعية إل�ي

ي كيلونا
ملجأ النساء �ن

خط الأزمات عل مدار 24 ساعة:
250-763-1040

2803-420-236فاوندري
 فايندينغ أور فويسس 

3181-860-250)ليست هناك حاجة لأخذ موعد(

ستشارية 7414-763-250جمعية ستيبينغ ستونز الإ

ي كيلونا
3181-860-250مركز الأ�ة �ن
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جامعة شمال بريتش كولومبيا

رقم الهاتفإسم الوكالة

 حرس الحرم الجامعي 
ي بأمان

والمسش
250-960-7058

5632-960-250المركز الشماىلي للنساء

ستشارة 6369-960-250الإ

6370-960-250الخدمات الصحية

كاديمية موارد المؤسسات الأ

كلية أوكاناجن

رقم الهاتفإسم الوكالة

حرس الحرم الجامعي 
ي كيلونا

�ن
250-317-2435

 حرس الحرم الجامعي 
ي بنتكتون

�ن
250-486-3879

ي أوكاناجن
جامعة بريتش كولومبيا �ن

رقم الهاتفإسم الوكالة

 حرس الحرم الجامعي 
ي بأمان

والمسش
250-807-8111

مكتب منع العنف الجنسي 
ستجابه له والإ

250-807-9640

9270-807-250الصحة والرفاهية

ن كلية كوست ماون�ت

رقم الهاتفإسم الوكالة

9894-615-250-1حرس الحرم الجامعي

9700-451-844-1خدمات إستشارية للطالب



إتصل بنا:
5575 Boundary Road

Vancouver, B.C. V5R 2P9
604-254-9626

www.mosaicbc.org [Arabic]


