
المصادر 
والدعم للناجيات

#4ImmigrantWomen

 
Assaulted Women’s Helpline 

1 866 863 0511 / TTY 1 866 863 7868

Ontario Coalition of Rape Crisis Centres 
www.sexualassaultsupport.ca/support 

Ending Violence, Getting Help 
(Ministry of the Status of Women):

www.women.gov.on.ca

Neighbours, Friends & Families 
www.immigrantandrefugeenff.ca  
for information and support about 

intimate partner violence.

Shelter Safe Ontario
www.sheltersafe.ca/ontario 

facebook.com/ocasiconnects
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www.ocasi.org/campaigns/4ImmigrantWomen 
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@MouvementFemmes

قد تواجه النساء المهاجرات والآلجئات عقبات 
تحول بينهن وبين الحصول على الدعم  مثال:

• خوفهن من اإلبعاد.
• العزلة اإلجتماعية.

• الخوف من الشرطة.
• العوائق اللغوية.

• الفقر.

العنصرية والتمييز.

لمعرفة المزيد عن العنف الجنسي وعن هذه 
الحملة يمكنك زيارة موقع:

مركز اجتماعي

كيف يمكنني أن أبلّغ؟

يمكنك تبليغ الشرطة أو منظمة الدعم القانوني أو 
مركز الدعم ضد العنف الجنسي أو وكالة التوطين.

بعض خطوط الدعم تشمل:
مراكز العنف الجنسي:

مراكز العالج من آثار اإلعتداء الجنسي والعنف 
المنزلي في أونتاريو:

إذا ما روادتك المخاوف بخصوص التبليغ بسبب 
وضعية إقامتك إتصلي بـ
 Ontario Legal Aid 

على الرقم 8258 866 800 1 
أو بوكالة التوطين في منطقتك

للحصول على مزيد من النصح 
القانوني إتصلي بـ النصح القانوني 

المستقل للناجيات من العدوان 
الجنسي على الرقم المجاني

1 855 622 3904

كيف أحافظ على سالمتي؟
سالمتك  مهمة. 

لكي تضعي خطة للحفاظ على سالمتك بإمكانك:

كيف يمكنك أنت مساعدة  من تم اإلعتداء عليهم أو 
اإلساءة إليهم جنسيا؟

• صدّقيهم.

• إستمعي إليهم.

• إبحثي عن المصادر.

• وأدركي أن إتخاذ أية خطوة هي قرارهم وحدهم.

ليس من حق أحد اإلساءة إليك ، بما
في ذلك زوجك. أين يمكن لي الحصول على الدعم؟

• أن تتحدثي مع شخص تثقين به
• أن تكتبي وتوثقي ما حصل ليكون 

سجال يمكن الرجوع إليه

• تواصلي مع منظمة إجتماعية – 
خصوصا إن كنت بحاجة إلى مأوى  

أو مساعدة في أمور األطفال أو في 
قضايا قانونية

Sexual Assault Centres: http://www.
sexualassaultsupport.ca/support

Sexual Assault/Domestic Violence Treatment 
Centres in Ontario:

http://www.satcontario.com
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Source:  
www.ontario.ca/page/ 
lets-stop-sexual-harassment-and-violence

يحدث العنف الجنسي في جميع 
البلدان والمجتمعات.

يحدث العنف الجنسي للمثليات 
والمثليين ومختلفي النزعات الجنسية 

ولجميع أفراد المجتمع على السواء. 
وكذلك يحدث العنف الجنسي 

للمهاجرين والالجئين.

وهوغير مقبول

خرافة
يحدث العنف الجنسي في أوساط المهاجرين 

والالجئين بسبب “ثقافتهم”.

حقيقة
يحدث العنف الجنسي في جميع المجتمعات.  

والقول بأن المهاجرين لديهم ثقافات أكثر عنفا هو 
شكل من أشكال  العنصرية وكراهية األجانب 

  الكلمة Xenophobia تعني كراهية و الخوف من األجانب

هل أنا أتعرض لإلستغالل الجنسي  أو 
التحرش الجنسي؟

اإلساءة الجنسية أو التحرش الجنسي هو 
أي سلوك  ذو طبيعة جنسية غير مرغوب 

فيها  ويحدث دون موافقتك

إعطاء الموافقة  = 
الموافقة الطوعية على 

اإلنخراط في الفعل 
الجنسي

الموافقة:

• يجب أن ال تكون مفترضة  أو ضمنية.

• أنها ليست الصمت أو عدم قول كلمة “ال”.

• ال يمكن الحصول عليها عن طريق التهديد 
واإلكراه.

• يمكن سحبها في أي وقت.

الموافقة:

• ال يمكن إعطاؤها إذا كان الجاني يستغل الثقة 
الممنوحة إياه، قوته أو سلطته.

• ال يمكن إعطاؤها إذا كان اإلنسان فاقدا لوعيه أوغير 
قادر على الموافقة بسبب تعاطيه الكحول أو المخدرات.

بإمكاننا جميعا أن نلعب دورا في منع  العنف الجنسي 
ضد النساء المهاجرات والآلجئات ومعالجته

ما هي حقوقي؟

يوجد في أونتاريو قانون خطة االتحرش والعنف الجنسي 
)لدعم الناجيات ومحاربة العنف والتحرش الجنسي( وذلك 
لحماية ودعم الناجيات من العنف الجنسي، وتوفير العدالة 

لضحايا العنف والتحرش الجنسي في أونتاريو.
إضافة لذلك يحتوي هذا القانون على معلومات للحماية من 

التحرش الجنسي في أماكن العمل.
لمزيد من المعلومات حول قانون خطة التحرش و العنف 

الجنسي:
https://www.ontario.ca/laws/statute/S16002

إذا ما عانيت من العنف الجنسي فهذا ليس خطئك.
أنت تستحقين حياة خالية من العنف الجنسي.

أنا أصدقك، والذي حدث لك غير 
مقبول.

يجب علينا جميعا أن نعمل معا إلنهاء
العنف ضد النساء.

أشكرك
أوافقك.




