منهج الحوار للحد من العنف الممارس
ض ّد النّساء المسلمات في مونت﷼
دليل مرجعي مو ّجه إلى أئمة المساجد
في مونت﷼
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النسخة اﻷولى
أُع ّد بتمويل من :
وزارة قضايا المرأة  -الحكومة الكندية
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إعداد :مركز "أمل" الخاص بقضايا المرأة

نبذة حول مركز "أمل" الخاص بقضايا المرأة
سس مركز "أمل" بمونت﷼ سنة  2002بهدف خدمة النساء المسلمات الﻼتي واجهن مشاكل اجتماعية بما
تأ ّ
ً
مركزا مفتو ًحا ير ّحب بكل النساء بحيث قدّم خدماته ﻷزيد من
فيها العنف الزوجي .ومنذ ذلك الحين ،أصبح
 1000امرأة منذ تأسيسه؛ كما يعمل سنويا على تقديم خدمات استشارية للنساء المتواجدات بمونت﷼،
ويتراوح عددهن بين  100و 150امرأة؛ وهو ما يمثّل عدد التّد ّخﻼت المس ّجلة والذي يتراوح بين 350
و 500تدخل سنويا.
يُشرف المركز على المواضيع المتعلقة بالخﻼفات العائلية ،العنف الزوجي ،حاﻻت اﻻنفصال والطﻼق
باﻹضافة إلى الخﻼفات التي تحصل بين اﻵباء واﻷبناء وكذا تلك المتعلّقة بالحاﻻت النّفسيّة ،الهجرة ،سبل
اﻻندماج و المشاكل الما ّديّة.
يتعامل مركز أمل باﻷساس مع النساء ذوات الدّخل الضّعيف وكذا الﻼتي ينتمين إلى فئات عرقيّة متعدّدة و
والمهاجرات القادمات من شمال إفريقياإلى جنوب وسط آسيا مـرورا بالشرق اﻷوسط.
يتم توجيه حوالي  %25من زبائن المركز من طرف المساهمين اﻻجتماعيّين؛ من بينهم:







ص ّحة والخدمات اﻻجتماعية المتواجد بمدينةسـان لورن
مركز اﻹدماج الجامعي لل ّ
"CIUSSS
مركز مساعدة ضحايا اﻷعمال اﻹجرامية " ، " CAVAC
مركز الشرطة لمدينة مونتريال" " SVPM
قصر العدالة،
مركز الشباب
ّ
مديرية حماية الشباب "" Batshaw

"

ﻻ يقتصر نطاق الخدمات التي يقدّمها المركز على النّساء المتواجدات بمدينة مونت﷼ فحسب ،بل يتعدّاه
ليشمل منطقة مونت﷼ الكبرى .إضافة إلى ذلك ،تعمل شبكة مساجد مونت﷼ على توجيه الحاﻻت إلى
ب وصوب.
المركز ،اﻷمر الذي يف ّ
سر توافد زبائننا من كل حد ٍ
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شكر وتقدير:
تم ّكن المركز من إنشاء "دليل مرجعي مو ّجه إلى أئ ّمة مساجد مونت﷼" بفضل منحة مقدّمة من طرف
الحكومة الكندية ،وبرنامج وزارة قضايا المرأة ،باعتباره جزء من تمويل مشروع "منهج الحوار للحد من
العنف الممارس ض ّد النّساء المسلمات في مونت﷼".
ّ
يتو ّجه مركز "أمل" بال ّ
المنظمات التّالية ،وذلك ﻹسهامها الواسع في تطوير هذا الدّليل:
شكر الجزيل إلى

المساهمين من مساجد مونت﷼:
-

-

المركز اﻹسﻼمي بــدر لمدينة بســان ليــونــار؛
مسجد قباء بـبـروســار )المركز اﻻجتماعي اﻹسﻼمي بـ (South Shore –ICC؛
مسجد اﻷنصار بمدينة لـفــال؛
مسجد الكوثر بمدينة لـفــال ؛
مسجد الروضة لمدينة سـان لورن ؛ مركز لورونسيان للمساعدات العائليّة ````CLAF؛
المركز اﻹسﻼمي لكيبيك ) (ICQبمدينة سـان لورن ؛
مسجد اﻷمة اﻹسﻼمية بمونت﷼؛
صدّيق بمونت﷼.
مسجد أبو بكر ال ّ
مسجد السﻼم لمونت﷼

المساهمين من مراكز الخدمات اﻻجتماعية:
-

-

Auberge Transition؛
مركز مساعدة ضحايا اﻷعمال اﻹجرامية – CAVAC؛
مركز ال ّ
شباب Batshaw /؛
صحة والخدمات اﻻجتماعية " "CIUSSSلوسط جنوب جزيرة
مركز اﻹدماج الجامعي لل ّ
مونت﷼؛
صحة والخدمات اﻻجتماعية " "CIUSSSلشمال جزيرة مونت﷼؛
مركز اﻹدماج الجامعي لل ّ
Maison Flora Tristan؛
Repère؛
مصلحة مساعدة اﻷزواج ""SAC؛
خدمةال ّ
شرطةلمدينةمونت﷼ " "SPVMومدينةسـانلورن
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اﻷهداف
بمدونة عمل حول كيفية معالجة
إن الهدف من هذا الدّليل هو تزويد اﻷئ ّمة المشرفين على مساجد مونت﷼
ّ
حاﻻت العنف ّ
الزوجي داخل المجتمع ،إلى جانب اﻻستفادة من المصادر الموجودة ضمن شبكة الخدمات
اﻻجتماعية لمونت﷼.
سسة الموجودة في قلب المجتمع اﻹسﻼمي حيث يتوافد عليه أفراد المجتمع بكثرة و
تعتبر المساجد بمثابة المؤ ّ
يسر .إذ يع ّد المسجد شري ًكا ذا قيمة كبيرة في ترقية الخدمات والتحسيس بمختلف البرامج اﻻجتماعية ونشر
المعلومات داخل المجتمع؛ وهو ما يوضّحه اﻹسهام الواسع للمسلمين والمسلمات داخل المسجد التّابع لمحل
ضا من المناسبات اﻻجتماعية،
صﻼة بالمسجد ،يستفيد أفراد المجتمع اﻹسﻼمي أي ً
إقامتهم .فباﻹضافة إلى ال ّ
كما يتم إلقاء محاضرات وتقديم ورشات وكذا دروس في نهاية اﻷسبوع لفائدة اﻷطفال.
يهدف هذا الدّليل إلى تسليط الضّوء على ما يلي:
-

-

تعريف العنف ّ
الزوجي وكيفية التّمييز بين أنواع العنف المختلفة؛
شخص المعتدي مفاهيم الثﱞقافة والدّين لتبرير العنف ّ
كيف يستغل ال ّ
الزوجي؛
آثار ونتائج العنف ّ
الزوجي في النّظام القضائي للكيبيك؛
كيف يمكن لﻺمام تقديم يد العون للمرأة ضحيّة العنف ّ
الزوجي؛
المعرض لممارسة العنف الزوجي؛
كيف يُمكن لﻺمام مساعدة الزوج
ّ
الدّور الذي يمكن أن تؤدّيه ّ
منظمات الخدمات اﻻجتماعية وكيف لها أن تساهم في تقديم المساعدة.
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 - 1إرشادات لﻸئمة حول طرق معالجة موضوع العنف الزوجي
 . 1.1كيفية مساعدة المرأة ضحية العنف الزوجي:
المرحلة :1اﻹصغاء ّ
لقصة المرأة
المرحلة :2تحد د ما إذا انت ّ
الزوجة تع ش خﻼف أو عنف زو
الفصل  1 .2ما و العنف الزو ؟ ) ما ذلك تع ف أنواع العنف(
الفصل  2 .2العﻼمات المش كة للعنف الزو داخل العﻼقة الزوج ة
الفصل  3 .2ك ف ة التمي ب الخﻼفات الزوج ة والعنف الزو .
المرحلة :1 .2إذا انت المرأة تع ش خﻼفات زوج ة
ً
ّ
أ -قوم اﻹمام اﻹصغاء إليها ّ
بتمعن ،مع تقد م النصح ع المستوى الفردي أو ل ﻼ الزوج  .مكن لﻺمام أ ضا تعل م المرأة
أو ّ
الزوج أسس البناء ّ
الصحيح وكذا تعال م الزواج اﻹسﻼم.
ّ
ب -مكن لﻺمام توج ه ّ
الزوجة إ مركز "أمل" الخاص المرأة ) (514-885-0330من أجل المتا عة ع المدى الط ل
ّ
ّ
ّ
للصحة والخدمات
ومن أجل اﻻطﻼع ع المصادر اﻻجتماع ة والنفس ّ ة أو الخب اﻻجتما لدى مركز اﻹدماج الجام
اﻻجتماع ة ).(CIUSSS
لتحد د موقع المركز/http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss :
ّ
ّ
الرج ع إ مصادر قانون ة ،يتم توجيهها إ ما
:ج -إذا وصلت الخﻼفات الزوج ة إ حد الطﻼق و انت المرأة حاجة إ
المصادر:
ّ
ّ
ّ
الفصل  9 .6يتضمن المصادر القانون ة والدفاع عن الحقوق؛
ّ
ّ
الفصل  12 .6يتعلق المصادر داخل المجتمع اﻹسﻼ )الرعا ة الصح ة ،المحام  ،اللجوء ومصادر أخرى(
المرحلة  .2.2إذا انت المرأة ضح ة للعنف الزو  ،يتم
 .أنواع العنف :نف

 ،لف

ذه المرحلة تحد د ن ع العنف الذي ّ
تعرضت له.

ّ
 ،مادي ،جسدي أو ج

إذا انت المرأة غ قادر ع إدراك ما إذا انت تع ش حالة من حاﻻت العنف ّ
الزو  ،يتم استعمال الوسائل التال ة
:لمساعدتها ع فهم الوضع ة أ فأ
الفصل  1 .2ما و العنف الزو ؟ ) ما ف ه تع ف ﻷنواع العنف(
الفصل  4 .2دورة العنف الزو
ّ
الفصل  5 .2دائرة ّ
لدى المسلم (
السلطة والتح م ) دائرة العنف الم
الفصل  7 .2تع ف البناء ّ
الصحيح فضل دائرة المساواة
ّ ّ
ّ
الفصل  8 .2التحدث مع الضح ّ ة وتحد د مسار اﻹرشاد
الفصل  9 .2أثر العنف الزو ع اﻷوﻻد
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اﻷسئلة المطروحة:
ّ
ّ
أ ُ -طلب من المرأة وصف الحدث ّ
اﻷشد خطورة.
اﻷول والحدث اﻷخ مع ذكر التار ــخ .ما ُ طلب منها وصف الحدث
ب -إذا تعلق اﻷمر ّأول حدث ،يتع ّ ع اﻹمام فهم اﻷس اب ال ّ ّأدت إ ذلك؛ ما سأل المرأة إذا انت ت د ّ
الصلح.
ّ
للرجل أو اﻹرشاد ل ﻼ ّ
النصح ّ
الزوج والعمل ع اﻹصﻼح ب نهما.
مكن لﻺمام تقد م
ّ
التال ة:
ج -إذا لم كن الحدث اﻷول ،يتم ط ح اﻷسئلة
م عدد ّ
المرات ال وقع فيها الخﻼف أو العنف؟
م

دأ الخﻼف أو العنف؟

ل ت د المرأة اﻻستمرار

العﻼقة الزوج ة؟

ّ
تحس اﻷمان العودة إ الب ت؟
ل تخاف المرأة من زوجها؟ ل
ّ
ّ
ّ
د -ل تدخل أشخاص آخرون ؟ ال طة؟ مرا ز اللجوء؟ مركز الش اب؟
المرحلة  :3اﻹجراءات المو

بها والمصادر ال تحال إليها:

الصحيح والرا طة ّ
أ -تفس مع البناء ّ
الزوج ة

اﻹسﻼم

الفصل  0 .3دور اﻹمام حاﻻت العنف الزو
الفصل  1 .3واج ات اﻹمام القانون ة واﻷخﻼق ة
الفصل  2 .3حدود دور اﻹمام
ّ
ّ ّ
ّ
ب – حالة العنف الزو  ،إذا أرادت المرأة الصلح وطل ت التحدث إ زوجها ،يتم ات اع اﻷسال ب المحددة
ّ
ّ
النصح ّ
للزوج.
التا عند تقد م
ّ
ّ ّ
الشخص ُ
الم
الفصل  3 .3طرق التحدث مع

الفصل

ء

ّ
ج -إذا ّ
تعرضت المرأة إ سوء معاملة سواء ع المستوى النف
ّ
الط ل ،جب حث المرأة ع الق ام ما :
المدى

أو اللف

ّ
أو المادي ،أو إذا انت حاجة إ المتا عة ع

(لتحديدموقعالمركز (CIUSSS). :التّحدثمعخبيراجتماعيأومستشارمهنيلدىالمركزالجامعيللص ّحةوالخدماتاﻻجتماعية
(http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/
،.يتمحينئذاﻻتصالبهامنطرفخبيراجتماعيمنأجﻸخذموعد) (514-855-0330الخاصبالمرأة "أمل" اﻻتصالبمركز
المصادر:
ةبضحاياالعنفالزوجي) ّ
ّ
الزوجةواﻷوﻻد(
ص
الفصل  6. 2المصادرالخا ّ
7

صحية،المحامين،مراكزاللجوءومصادرأخرى(.
الرعايةال ّ
الفصل  6. 12المصادرداخﻼلمجتمعاﻹسﻼمي) ّ
ّ
الخاصة ّ
الزوج ) ّ
ّ
الص ّحة العقل ة ،التح م
د -إذا انت المرأة حاجة إ الرج ع إ المصالح
ّ
ذه الحالة إحالتها إ :
اﻹرشاد ،التح م الغضب ،اﻹدمان...الخ( يتم

الضغوطات ،مشا ل العمل،

المصادر:
المصادرالخاصةبممارسيأعماﻻلعنفالزوجيوالمصالحالمتعلّ
ّ
ّ
قةبالزوج
الفصل 6. 3
ّ
الفصل  6. 5المصادرالمتعلقةبالبحثعنعمل،والبطالة،والمساعدةاﻻجتماعية
الفصل  6.10المصادرالمتعلّقةبالمساعدةالنّفسيّة
الفصل  6.11المصادرال ّ
ص ّحةالعقلية،العﻼج،اﻻنتحار،اﻹدمان ...الخ(
طبيّة)اﻻستشارة،ال ّ
ه -إذا انت المرأة خطر ،يتم إحالتها إ :
 (1-800-363ضدالعنفالزوجيSOSمنأجﻼلمساعدةالفوريّة،يُرجىاﻻتّصالبمركز المساعدة، 24بحيثيمكنهمتقديمالمساعدةعلىالهاتفعلىمدار)9010
.ساعةوطيلةكافةأياماﻷسبوع،كمايمكنهمالتواصلمعكافةمراكزاللجوءالموجودةفيمونتريال
.اﻷماكنمحدودة :مﻼحظة  (514-489-3487).داخﻼلمجتمعاﻹسﻼميعلىتوفيرملجأللنساءالمسلمات "صابرة" تعمﻼﻷخت
.تنبيهالمرأةبضرورةمغادرةالمنزلفيغيابالزوجمنأجلضمانأمنهاوتج ّنبكﻼلخﻼفاتسواءكانتجسديّةأومعنويّة
ّ
ّ
تعرضت إليها الضح ّ ة
الفصل  1 .5تقي م مدى اﻷخطار واﻷ ار ال
ّ
الخاصة ال ساء
الفصل  2 .5مرا ز اللجوء
المصادر:
ّ
المصادرالخاصةبضحاياالعنفالزوجي ) المرأةواﻷوﻻد(
الفصل 6. 2
الفصل  6. 5مراكزاللجوءالخاصةبالنساءواﻷطفاﻻلموجودةعلىمستوىمونتريال
صحيّة،المحامين،مراكزاللجوء...الخ(
الرعايةال ّ
الفصل  6. 12المصادرداخﻼلمجتمعاﻹسﻼمي) ّ
و -إذا لم ترغب المرأة

ّ
ّ
مخطط للمحافظة ع أمنها وسﻼمتها.
الذ اب إ مرا ز اللجوء ،جب تدر بها ع وضع

ّ
تعرضت إليها المرأة
الفصل  1 .5تقي م مدى اﻷخطار واﻷ ار ال
الفصل  3 .5وضع مخطط اﻷمن
المصادر:
المصادرالخاصةبضحاياالعنفالزوجي) ّ
ّ
الزوجةواﻷوﻻد(
الفصل 6. 2
ز -إذا ان ناك خرق ﻷمر صادر عن المح مة ،يتم توج ه المرأة إ :
،:وهيمصلحةتهتمبمعالجةالعنفالزوجيوالعائليفيسياققضائيأوإجرامي.يتماﻻتّصالبـ" "Côté Courاﻻتّصالبالخبيراﻻجتماعيلدى
(514-861-0141).أوالمحكمةالبلديةلمونتريال)(514-868-9577قصرالعدالةلمونتريال
(1-866؛بحيثيقومالمركزبشرحالمعطياتالقانونيةوالقضائيةللضّحايا؛) (CAVACاﻻتّصالبمركزمساعدةضحايااﻷعماﻻﻹجرامية8

LE-CAVAC - 1-866-532-2822).
ّ
،.إذاكانتالزوجةفيخطر،أوإذاكانهناكخطرعلىحياتها 911اﻻتّصالبالشرطةعلىالرقم
ّ
الزوج إذا ان ناك أمر من المح مة ساري المفعول .تكون ل
مﻼحظة :ﻻ ُ مكن لﻺمام الق ام جلسة إصﻼح و رشاد ب
ّ
جلسة مع المرأة صفة فرد ةّ ،ثم مع الزوج أو ال ك فرد ا و ع حدة.
ّ
الفصل  3 .4تدخل ال طة والجهاز القضا
ّ
ّ
الضح ّ ة.
تعرضت إليها
الفصل  1 .5تقي م اﻷخطار واﻷ ار ال
المصادر:
الفصل  6. 9المصادرالقانونيةوالدّفاععنالحقوق
ّ
ّ
ّ
الرقم
ذه الحالة اﻻتصال ال طة ع
ح -إذا انت المرأة خطر أو إذا ان ناك خوف ع أمنها وسﻼمتها ،جب
ّ
ّ
التوضيح ّ
ّ
للزوجة أنه ﻻ مكنها اﻻتصال ال طة من أجل أن تكون
الفور ة .يتع ّ ع اﻹمام
 911من أجل تقد م المساعدة
ّ
ّ
ً
وس طا حالة الخﻼفات الزوج ة ،ل اﻷحرى ،يتم اﻻتصال ال طة من أجل ضمان أمنها )وسﻼمة أطفالها( عند
تواجد م وضع ة خط ة أو إذا ان ناك س ب جعلها تخ أمنهم وسﻼمتهم.
ّ
ّ
طار ته مع ّ أة ،دونما
مﻼحظة :قوم اﻹمام ب ﻼغ المرأة أنه ب م انها اﻻتصال الرقم  911من أي اتف محمول ح ث تكون
ّ
اتف غ مرفق خط ّ
جوال(.
الحاجة إ تغط ة متعامل الهاتف النقال ) عل ًما أنه ﻻ مكن استق ال أ ة م المة ع
ّ
الفصل  1 .4لمحة عامة حول النظام القضا لل ي ك
الفصل  2 .4حقوق ضحا ا اﻷعمال اﻹجرام ة
ّ
ّ
الفصل  3 .4تدخل ال طة والجهاز القضا
ّ
ّ
الفصل  4 .4التدخل حضور حما ة الش اب
ّ
تعرضت إليها المرأة.
الفصل  1 .5تقي م مدى اﻷخطار واﻷ ار ال
المصادر:
الفصل  6. 1مصالحاﻻستعجاﻻت
ةبضحاياالعنفالزوجي) ّ
ّ
الزوجةواﻷوﻻد (
ص
الفصل  6. 2المصادرالخا ّ
ّ
ط -إذا تدخلت أطراف أخرى
ّ
الزوجة اﻻتصال ـ:
) (514-868-9577؛بحيثيتماﻻتّصالبقصرالعدالةلمونتريال" "Côté Courالخبيراﻻجتماعيلدى
:أوالمحكمةالبلديةلمونتريالعلىالرقم
514-861-0141.
ّ

ّ
ﱟ
الحالة ) نذكر ع س ل المثال :ال طة ،أو حما ة الش اب ،أو المح مة( ُ ،طلب من

1-866-Le-CAVAC / (1-866-532-2822).وذلكعلىالرقم " "CAVACمركزمساعدةضحايااﻷعماﻻﻹجرامية
ّ
قوم اﻹمام القراءة ع مسامع المرأة أح ام الفصول التال ة وتفس
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ا إن أمكن.

الفصل  2 .4حقوق ضحا ا اﻷعمال اﻹجرام ة
ّ
ّ
الفصل  3 .4تدخل ال طة والجهاز القضا
ّ
ّ
الفصل  4 .4التدخل حضور حما ة الش اب
ّ
الفصل  5 .4المساعدة الماد ّ ة المقدمة لضحا ا العمل اﻹجرا
المصادر:
.المصادرالقانونيةوالدّفاععنالحقوق  6. 9الفصل

 2 .1كيفية مساعدة الزوج المعرض

لممارسة العنف الزوجي:

لقصة ّ
المرحلة  :1اﻹصغاء ّ
الزوج
ُ
ﱟ
الزوج ّ ة ،أو وجود غضب وانفعال تجاه ّ
توتر العﻼقة ّ
ّ
الزوجة
قصة الزوج إ وجود عﻼمات الضغط ،أو اﻻنفعال أو
ل ش
واﻷوﻻد؟
المرحلة  :2تحد د ما إذا ان الزوج ع ش خﻼفات زوج ة أو عنف زو
الفصل  3 .2ك ف ة التمي ب

المرحلة  :1 .2إذا ان الزو

الخﻼفات العائل ّ ة والعنف الزو

عا من خﻼفات زوج ة:

ّ
ّ
للزوج ّ
بتمعن من أجل اﻹلمام والفهم الج ّ د للحالة ،ما مكن له أن قدم اﻹرشاد صفة فرد ة أو
أ -مكن لﻺمام أن ُ ص
لﻼ ّ
الزوج  ،وكذا تعل م الزوج أو ﻼ ما أسس البناء ّ
الصحيح وتعال م الزواج اﻹسﻼم.
اﻷسئلة المطروحة:
منذ م

عا الزوج

من تلك الخﻼفات؟

ً
إذا ان الزوج قد قدم حديثا إ كندا ،ل ان عا الزوج

من مشا ل

لد م اﻷصل؟

تهدف ذه اﻷسئلة إ مساعدة اﻹمام ع فهم ما إذا ان الخﻼف ً
ناتجا عن الهجرة أو مشا ل اﻻندماج داخل مجتمع
ال ي ك؛ أو إذا ان ً
ناتجا عن ت ّ فات الزوج.
ّ
ب -مكن لﻺمام أن طلب من ّ
الزوج اﻻتصال خب اجتما
(CIUSSS .التابع لمنطقته )

لدى مركز اﻹدماج اﻻجتما

ّ
للصحة والخدمات اﻻجتماع ة

(http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/لتحد د موقع المركز
ّ
ج -إذا وصلت الخﻼفات الزوج ة إ حد الطﻼق ،و ان الزوج حاجة إ الرج ع إ مصادر قانون ة ،يتم توجيهه إ المصادر
ّ
التال ة:
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المصادر:
الفصل  9 .6المصادر القانون ة والدفاع عن الحقوق
المرحلة  :2 .2تحد د ما إذا ان الزوج ُي دي عﻼمات ودﻻئل قد تجعل منه عرضة لممارسة العنف الزو .
الفصل  6 .2عوامل الخطر ال س ة لممار

العنف الزو

المصادر:
الفصل  5 .6مصادر ال حث عن العمل ،ال طالة ،المساعدة اﻻجتماع ة
ّ
الفصل  7 .6بنوك الطعام
الفصل  8 .6المصادر الحكوم ة وخدمات الهجرة
الفصل  10 .6المصالح الخاصة المساعدة النفس ّ ة
ّ
الفصل  11 .6المصادر الطب ّ ة )اﻻس شارة ،الصحة العقل ة ،العﻼج ،اﻻنتحار ،اﻹدمان ،ومصادر أخرى(
المرحلة  :3 .2تحد د ما إذا انت ت ّ فات ّ
الزوج عن فة
ُ مكن تحد د ما إذا ان ناك سوء معاملة أو ّ
تعسف داخل العﻼقة وذلك من خﻼل الوسائل المذكورة أسفله.
الفصل  1 .2ما و العنف الزو ؟ ) ما
الفصل  4 .2دورة العنف ّ
الزو
ّ
الفصل  5 .2دائرة ّ
السلطة والتح م ) ودائرة العنف داخل الب ت لدى المسلم (
المصادر:
حكومة كي ك ،العنف الزو .
ك ف ة تقي م الزوج العن ف:
http://violenceconjugale.gouv.qc.ca/besoin_evaluez.php
ذلك أنواع العنف(

ّ
المرحلة  :4 .2حالة وجود عنف زو  ،يتم إ ﻼغ الزوج أن ت ّ فاته تجاه زوجته أو عائلته غ ﻻئقة؛ و و اﻷمر
الذي مكن أن ينجم عنه متا عة قانون ّ ة.
ذا ّ
ّ
تذك الزوج أنه مسئول عن ت ّ فاته.
تمس شخصه؛ و عدم اﻹقرار
تفادي اﻷح ام التقي م ة ال
الصدد ،ي
ّ
ّ
ّ
مساعدته ع فهم أسس العﻼقة الصح حة ،وكذا فهم اﻷثر السل
صحة محاوﻻت تأن ه لﻶخ ن س ب ت ّ فاته .ي
للعنف ّ
الزو الذي ي كه ع اﻷوﻻد.
الفصل  7 .2تع ف البناء ّ
الصحيح فضل دائرة المساواة
الفصل  9 .2أثر العنف الزو ع اﻷوﻻد
ّ
الفصل  3 .3طرق الحد ث إ الشخص المعتدي
ّ
ّ
الفصل  3 .5تدخل ال طة والجهاز القضا
ّ
ّ
ّ
الفصل  4 .5التدخل حضور حما ة الش اب
الفصل  3 .6المصادر الخاصة ممار العنف ّ
ّ
الخاصة اﻷزواج
الزو والمصالح
المرحلة  :3اﻹجراءات المو

بها والمصادر:
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أ-

ح ما ة البناء ّ
الصحيح وتعال م الزواج

اﻹسﻼم

ّ
والتأ د ع أن اﻹسﻼم ّ
مناقشة مفهوم ّ
عزز
الزوج لﻺسﻼم وتحد د ما إذا ان لذلك أثر ع ت ّ فاته تجاه زوجته،
السلو ات اﻹ جاب ّ ة و حرص ع مفا م اﻻح ام وال سامح والحب ب الزوج .
الفصل  0 .3دور اﻹمام حاﻻت العنف ّ
الزو
الفصل  1 .3واج ات اﻹمام القانون ة واﻷخﻼق ّ ة
الفصل  2 .3حدود دور اﻹمام
ب -إذا ان الزوج ع ش مشا ل زوج ة و ان حاجة إ وس ط أو إ إرشاد ،مكن لﻺمام إحالته إ خب اجتما لدىمركز
ّ
للصحة والخدمات اﻻجتماع ّ ة ) (CIUSSSالتابع لمنطقته .من أجل تحد د الموقع :
اﻹدماج الجام
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/
ّ
الطﻼق أو ّ
اﻷبوة ،مكن للزوج اﻻتصال ـ " "Repèreع الرقم 514-381-
من أجل اﻻس شارة أو المساعدة خصوص
ّ
3511أو عن ط ق ال د اﻻل و ع العنوان التا ،info@repere.org:و و خاص اﻻس شارة الفرد ة ،ما قدم
مصممة ّ
ّ
خص ًصا لﻸزواج والعائﻼت.
المعلومات القانون ة وطرق عﻼج المشا ل الزوج ة ،اﻹضافة إ خدمات أخرى
المصادر:
ّ
الفصل  9 .6المصادر القانون ة والدفاع عن الحقوق
ّ
ّ
الخاصة المساعدة النفس ّ ة
الفصل  10 .6المصالح
ج -إذا ان الزوج ذا سلوك عن ف ،ي

ح النتائج ال

مكن أن تنجم عن ت

فاته تلك:

ّ
ّ
التوضيح له أنه مكن إ ﻼغ ال طة حول ت ّ فه العن ف أي وقت سواء من طرف أحد أساتذة أبنائه ،أو من طرف
المدرسة ،أو الحضانة ،أو الطب ب ،أو الج ان ،أو صديق ،أو ح من طرف أحد أفراد العائلة.
يتم إعﻼمه ما مكن أن حدث حالة حضور ال ّ طة .إذ مكن توق ف ّ
الزوج ،وتح ر ملف جنا  ،مع إ عاده عن عائلته
ّ
ً
خطرا ع العائلة ،يتم إنذار حما ة الش اب؛ اﻷمر الذي يؤدي
وعدم الحصول ع حق التواصل معهم .إذا اعت الزوج
ال ّ ورة إ تفرقة العائلة.
ُ
توج ه ّ
الزوج نحو المصالح ال تع
الغضب ،اﻹدمان...الخ(.

اﻷزواج ّ
)الصحة العقل ّ ة ،التح م

ّ
الضغط ،مشا ل العمل ،اﻹرشاد ،التح م

ّ
الفصل  3 .4تدخل ال طة والجهاز القضا
ّ ّ
ّ
الفصل  4 .4التدخل حضور حما ة الش اب
المصادر:
الفصل  4 .6المصادر الخاصة ممار العنف الزو والمصالح المتعلقة اﻷزواج
الفصل  11 .6المصادر الطب ّ ة )اﻻس شارة ،الصحة العقل ة ،العﻼج ،اﻻنتحار ،اﻹدمان ،الخ(
)الرعا ة ّ
ّ
الصح ّ ة ،المحام  ،مرا ز اللجوء ،ومصادر أخرى(
الفصل  12 .6المصادر داخل المجتمع اﻹسﻼ
د -إذا انت الزوجة واﻷوﻻد خطر )أو إذا ان ناك خوف ع ح اتهم( س ب ت ّ فات ّ
الزوج العن فة ،يتم اﻻتصال
ال طة ع الرقم .911
الفصل  6 .2عوامل الخطر ال س ة لممار العنف الزو
ّ
ّ
تعرضت إليها الضح ة
الفصل  1 .5تقي م مدى اﻷخطار واﻷ ار ال
12

المصادر:
الفصل  1 .6مصالح اﻻستعجاﻻت.
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 2مقدمة حول العنف الزوجي:
 1 .2ماهية العنف الزوجي:
ّ
ّ
ّ
التح م ّ
والس طرة ع شخص
ُ ش لفظ العنف الزو إ مجموعة من الت ّ فات واﻷفعال ال ستعملها الشخص بهدف
ُ
ّ
ّ
ً
ّ
وتتضمن العنف الم  ،والعنف اﻷ ي ،والعنف ب
عموما ألفاظ أخرى للدﻻلة ع ذا الن ع من الت ّ ف
آخر .ستخدم
الزوجة .حدث العنف الزو أو العنف ب اﻷزواج داخل العﻼقة ّ
اﻷزواج ،وكذا العنف الممارس تجاه الزوج أو ّ
الزوج ّ ة ب
ّ
الرجل والمرأة
الش ل  :1التع ف مختلف أنواع العنف.
ّ
العنف النف

ّ
العنف المادي

اللف

أو العاط
حدث العنف النف
ّ
عندما ستخدم الشخص لمات أو
ّ
السلطة ع
أفعال بهدف فرض
شخص ما أو تخ فه أو عزله.
أمثلة:
● التهديد ،اﻹهانة  ،ال ّشتم ،السّب؛
ّ
والتذ ّمر
المستمر
صراخ
● ال ّ
)اﻻنتقاد(؛
● التّح ّكم أو منع شخص من رؤية
أصدقائه أو عائلته؛
● السّخريّة أو منع شخص من
ممارسة دينه أو معتقداته؛
● تحطيم اﻷغراض ال ّشخصيّة؛
● المضايقة :التخويف أو اﻹذﻻل
)حتّى عبر اﻹنترنيت(؛
● اﻹهمال العاطفي.
ﻻ تعت أش ال كث ة من اﻻعتداء
العاط مثا ة جرائم ،ل نها قد تكون
عﻼمات ش إ أن العنف قد سوء
أ فأ .

العنف الجسدي

ّ
حدث ذلك عندما يتم استخدام إن العنف الجسدي – ما ف ه اﻻعتداء
ّ
ّ
والت ّ
حرش -و اﻻستعمال القصدي
اﻷموال أو المل ة للتح م أو ﻻستغﻼل
شخص آخر.
للقوة ضد شخص ما دون موافقة ذا
ّ
ّ
اﻷخ  .قد يؤدي ذا الن ع من العنف
أمثلة:
إ آﻻم جسد ّ ة أو إصا ات.
● أخذ مال الشخص أو ملكيته دون
طلب اﻹذن؛
أمثلة:
● الحرمان من المال أو اﻹنقاص منه
● الدّفع؛
للتّح ّكم في شخص ما؛
الركل؛
صفعّ ،
● الضّرب ،ال ّ
● الضّغط على ال ّ
شخص لتوقيع وثائق
● القرص أو اللكم؛
معيّنة؛
● الخنق؛
● إجبار الشخص على بيع أشياء
● الطعن؛
معيّنة أو تغيير الوصيّة.
● إطﻼق النّار؛
ّ
ﱡ ● رمي اﻷشياء على شخص ما؛
إن أش اﻻ كث ة من العنف المادي تعد
● الحرق؛
ّ
مثا ة ج مة ما فيها ال قة والغش ● .إلقاء ال ّشخص على اﻷرض من
أجل اﻻعتداء عليه؛
● اﻹغﻼق على شخص ما في غرفة
أو تقييده؛
● القتل.
ُ
ل ذه اﻷعمال جرائم
تعت
القانون ال ندي.

الش ل  :2التع ف مختلف أنواع العنف )تابع(
ّ
الت ّ
العنف الج
حرش اﻹجرا )المﻼحقة(
اﻹ مال
ّ
ﱞ
ّ
العﻼقة الزوج ة ،ل راع و ل شمل ذا الن ع من العنف الحرات مكن أن يتضمن العنف الج
ّ
ُ
مسئول عن ّ
ّ
الممارس ع الشخص ال الغ ما :
المتكررة ال تجعل من الشخص
رعيته .من واجب اﻷزواج
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ّ
الت ّ
حرش اﻹجرا )المﻼحقة(
اﻹ مال
سﻼمته و أمنه وكذا أمن ●
تقد م خ
و اء الزوج ة القانوني
ّ
ّ
ّ
إل ه؛ و تضمن ما
الرعا ة واﻻ تمام عضهم ب عض .اﻷشخاص المق
●
ّ
:
خل أحد
و حدث اﻹ مال عندما
ّ
اﻷطراف ال اماته اﻷ ة والق ام
●
● مراقبة أو تتبع شخص معيّن؛
بواج اته ع أ مل وجه ،أﻻ و :
● التهديد م ّما يجعل الشخص يخشى
●
● تزويد العائلة بالغذاء والملبس
أمنه؛
المﻼئمين؛
● تهديد شخص ما بإلحاق الضّرر
● عدم توفير المكان اﻵمن والدّافئ
ّ
بأوﻻده أو أفراد عائلته أو أصدقائه ّ
مع
إن الق ام أي اتصال ج
للعيش؛
م ّما يسبب له الذّعر ويخلق في
ّ
صحية المناسبة،
شخص دون موافقته عد ج مة ،ما
الرعاية ال ّ
● تقديم ّ
نفسه ال ّ
شعور الدّائم بالخوف؛
ّ
ّ
ّ
ّ
الشخصية؛
ظافة
ن
وال
واﻷدوية
المتكرر أو إرسال الهدايا ف ه التحرش الج  ،أو إج ار الزوجة
● اﻹتصال
ّ
● الحماية من اﻷضرار الجسديّة أو
بالرغم من طلب التوقف عن القيام أو ك ّ
الزوج ة القانو أو ّ
الصديق
تأمين الوقاية المﻼئمة )عند
بذلﻚ.
المتواعد ع الق ام أعمال ج س ّ ة.
اﻻقتضاء(؛
التعرض
● رعاية الشخص لدى
ّ
ﻻ مكن إج ار المرأة ح عد ّ
الزواج
ّ
ُ
ّ
ترك
أو
)
لﻺصابة أو المرض
أو ما عرف
عت التحرش اﻹجرا
ع ممارسة العﻼقة الحم مة.
ال ّ
شخص بمفرده(؛
أ ًضا المﻼحقة ج مة القانون.
العنف الج
اﻻمتناع عن المعاشرة الزوجية
)كعقوبة(؛
حرش الجنسي أو القيام بأفعال
التّ ّ
جنسيّة دون موافقة الطرف اﻵخر؛
اﻻستمرار في اﻻتّصال الجنسي
رغم طلب التّوقّف؛
إجبار ال ّ
شخص على القيام بأعمال
جنسية غير آمنة أو مهينة.

ور ات الح اة
ُ عت الفشل توف
ّ
أو التخ عن طفل مثا ة جرائم
ّ
الطرف اﻵخر.
يرتكبها طرف ما حق

مراجع إضاف ة :
الموض ع
وزارة قضا ا المرأة  -كندا

الموقع اﻻل و المعلومات
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/about-ausujet/forms)formes-en.html (anglais

أنواع العنف

http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/about-ausujet/forms)formes-fr.html (français

 2.2العﻼمات المشتركة للعنف الزوجي داخل العﻼقة
توجد ال ث من العﻼمات ال ش إ سوء العﻼقة وذلك حسب المركز الخاص مصادر العنف اﻷ ي فكتور ا؛ ومن
ّ
و خوف الضح ة من كها .غ أنه توجد دﻻﻻت أخرى ش إ وجود
أ العﻼمات ال تدل ع وجود العنف الزو
ّ
التال ّ ة:
ذه الظا رة ،وذلك الحاﻻت
● ل ّما تستطيع الضحيّة مغفرة السّلوك السيئ الذي بَ َد َر عن ● عندما يرافق الضّحيّة دائ ًما أحد أفراد العائلة لدى
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

زوجها؛
عندما ﻻ يكون للضحيّة أصدقاء أو عائلة وﻻ تستطيع
حتّى استعمال الهاتف؛
محاولة إخفاء الكدمات؛
لديها إصابات جسديّة )كدمات ،كسور ،التواء ،جروح(؛
مع محاولة تبرير تلك اﻹصابات بتقديم شروح غير
محتملة؛
عندما تخشى أمنها وكذا أمن وسﻼمة أطفالها؛
مبررات أو تج ّنب الحديث عند مقابلتها في
اختﻼق
ّ
الشارع؛
ً
مجاﻻ
عندما تنكر الضّحيّة وجود العنف وﻻ ترى
للخطر؛
ّ
إلقاء اللوم على نفسها بسبب السلوكيات العنيفة
صرف بحذر )لعدم ال ّ
شعور باﻻطمئنان(؛
والت ّ ّ
عندما تبدو الضّحية حزينة ووحيدة وخائفة ومنطوية
على نفسها؛
ّ
عندما تصبح الضّحية كئيبة ومحبطة وتفقد الثقة في
نفسها أو تصبح ثرثارة نوعًا ما بشكل غير عادي؛
عدم الشعور بحريّة مزاولة الدّراسة أو البحث عن
عمل؛ أو إجبارها على العمل أو البحث عن وظيفة؛
عدم الشعور بالحرية في بلوغ أهدافها )مزاولة دروس
لتعلّم اللغة الفرنسيّة ً
مثﻼ(؛
عرض للمضايقة باستمرار من طرف زوجها حتّى
الت ّ ّ
ّ
بعد اﻻنفصال عنه ،بحيث يقوم هذا اﻷخير باﻻتصال بها
باستمرار ومﻼحقتها والمجيء إلى مقر سكناها
وانتظارها في الخارج.

●
●
●
●
●
●

●
●
●

خروجها من المنزل؛
ل ّما تبدو مريضة في أغلب اﻷحوال أو عندما تغيب عن
العمل؛
عندما تكون الضّحية دفاعيّة أكثر وعنيفة؛
الرهبة من الشريك والقلق دو ّما بشأن نيل إعجابه؛
إبداء ّ
التوقّف عن رؤية اﻷصدقاء أو العائلة ،أو قطع
المكالمات الهاتفية عندما يحضر زوجها؛
التعرض لﻼنتقاد والمضايقة أمام المﻸ من طرف
ّ
زوجها؛
تلقّي أوامر في أغلب اﻷحيان من طرف زوجها ،أو ل ّما
يقوم هذا اﻷخير غالبًا باتخاذ القرارات )كالتّح ّكم في
المال ،وتحديد من ترى وماذا تفعل ،والتّح ّكم في
استحقاقات اﻷسرة التي تقدّمها الحكومة ،الخ(
ل ّما تتحدّث الزوجة غالبًا عن غيرة زوجها ومزاجه
صعب أو حبّ التملّك الذي يمتاز به؛
ال ّ
عندما يكون لدى اﻷوﻻد شعور بالخوف من ّ
الزوج ،مع
وجود اضطرابات في السلوك ،وعدم الثقة بالنفس أو
عندما يتميّز اﻷوﻻد باﻻنطوائيّة؛
عندما تتردّد الزوجة في فكرة ترك اﻷوﻻد لوحدهم مع
ال ّشريك.

مراجع إضاف ّ ة :
الموقع اﻻل و المعلومات
الموض ع
http://www.legal-infoأ ة آمنة  ...مجتمع آمن
ّ
ّ
إصدار :الخدمة العامة لل ة واﻹعﻼم القانوني لـ :برا س ك
legale.nb.ca/en/index.php?page=recogniz
الجد دة
e_the_warning_signs (anglais) /
http://www.legal-infoService public d’éducation et d’information
legale.nb.ca/fr/index.php?page=recognize juridiques du Nouveau-Brunswick
)_the_warning_signs (français
المط ات المطبوعة:
http://www.legal-info_legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Safer_Families
Warning_Signs_Fact_Sheet_EN.pdf
)(anglais
http://www.legal-infolegale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Safer_Famil
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الموض ع
)ies_Warning_Signs_Fact_Sheet_FR.pdf (français
دل ل خاص العائلة واﻷصدقاء والج ان
ال

 :المركز الخاص مصادر العنف اﻷ ي لـ :فكتورا

الموقع اﻻل

و

المعلومات

http://www.dvrcv.org.au/helpadvice/guide-for-families-friends-and)neighbours (anglais

Domestic Violence Resource Centre Victoria

 3 .2كيفية التمييز بين الخﻼفات العائلية والعنف الزوجي
ّ
من المعروف أن تحدث خﻼفات داخل العﻼقة الزوج ة؛ ح ث كون ل ل طرف وجهات نظر مختلفة قد تؤدي إ حدوث
ّ
ّ
ّ
ً
مسارا
نقاش حاد ب الطرف  .إﻻ أنه ع نق ض ذلك ،قع العنف الزو أو العنف ب اﻷزواج عندما تتخذ العﻼقة الزوج ة
ً
.واحدا ح ث ﻻ تخلو من العدائ ة والعنف ،ف ُ س طر أحد الطرف ع الطرف الثا و تح م ف ه
الش ل  :3الفرق ب

الخﻼف العائ والعنف ّ
الزو

العنف الزو
ّ
ل ناك دف للس طرة ع الطرف الثا ؟ نعم

الخﻼفات العائل ة
ل ناك دف للس طرة ع الطرف الثا ؟ ﻻ

ّ
ّ
الق ام بت ّ فات عن فة تجاه اﻵخر ،تحت أش ال متعددة و تعب عن اختﻼف وجهات النظر ب الطرف  .و كون
ّ
ّ
موض ع النقاش جو ر الخﻼف دونما ّ
ً
خاضعا له.
الس طرة ،ح و ن
ح ث ُ صبح الطرف الثا
ً
الخﻼف ان مشحونا اﻻنفعاﻻت أو أصبح الطرفان عن ف ،
إﻻ أن ل واحد منهما يهدف إ إقناع اﻵخر.
ّ
الن ّ ة ؟ اﻹقناع
الن ّ ة ؟ الس طرة والتح م
ّ
الس َ
معينة ّ
الشخص ليتمكن من كون ال حث عن حلول لمش لة ّ
ب حدوث
ُ عت العنف الوس لة ال ختار ا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ذا المقام
ذلك .فالن ّ ة
الحجة
متعمد؛ إذ ي بع الخﻼف ول س
الشخص الثا  .و و فعل
التح م
ّ
الشخص المعتدي اس ات ج ات وحجج ل ل غ غا اته.
واضحة ،أﻻ و إقناع الطرف الثا  .فالمشا ل واضحة نا
ّ
ّ
ال س ة للطرف  :نتحدث نا عن الشفاف ة .
اﻻستمرارّ ة؟ نعم
ستمر العنف مع مرور الوقت و مكن تع فه ع
ّ
ّ
ومتكرر.
دوري
نموذج
اﻷثر:

اﻻستمر ّ
ار ة؟ ﻻ
ّ
ّ
متقطع؛ ح و ن ّ
تكرر موض ع
أنه حدث الخﻼف ش ل
ّ
ذا ّ
الس اق استمرار ة أو دورة الخﻼف.
النقاش .ﻻ تكون
اﻷثر:

ّ
ّ
ّ
الق ام مختلف اﻷعمال من
ناك تلقائ ّ ة وح ّ ة
الس طرة مهما ان الثمن وع الطرف الثا
يرغب الزوج
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻻمتثال له .يتحمل أحد الطرف آثار اﻷزمة؛ ي تج عن ذلك الطرف  .ع ل طرف عن رأ ه ل ح ة.
وجود ضح ة؛ يتولد معها الشعور الخوف والعجز ّ
والر ة.
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المصدر:
مستمدة من « Briser le silence » :الصادرة عن
» « La Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval
الموقع اﻻل و :
http://www.tcvcasl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=128
ّ
)متوفر اللغت الفر س ّ ة واﻹنجل ة(
 4 .2دورة العنف الزوجي:
ً
ّ
حالة العنف الزو ّ ،
يتكرر اﻻعتداء ل ُ صبح تدر ج ا أ خطورة مع مرور الوقت ُ .لخص الموقع اﻹل و لحكومة
ّ
ال ي ك حول العنف اﻷ ي نموذج العﻼقة العن فة ،ما ف ّ إم ان ة ّ
للضح ّ ة.
تطور ا لتصبح َحلقة مفرغة ال س ة
ّ ّ
ّ
المرحلة  :1الشعور التوتر
ّ
ّ ً
ّ
ّ
ّ
الطرف الثا نظرة تهد د يتخللها صمت ر ب.
يزداد غضب الشخص المعتدي حدة ،ف قوم النظر إ
ّ
الخاصة و
شعر الضح ّ ة حي ئذ القلق ،فتحاول تلط ف الجو ،مع اﻻن اه إ ت ّ فاتها

الحد ث الذي صدر عنها.

المرحلة  :2اﻷزمة
ّ
ّ
ّ
قوم الشخص المعتدي بتعن ف الطرف الثا ع المستوى اللف
ّ
المادي.
المستوى

ّ
 ،والنف

 ،والجسدي ،والج

 ،أو ح ّ ع

ً
ّ
ّ
الضح ّ ة اﻹ انة والحزن ،ف شعر و أنها تع ش حالة من الظلم واﻹجحاف.
شعر
المرحلة  :3الت ر
ً
أعذارا لت ر ت
ختلق الشخص المعتدي

فاته.

ّ
تحاول الضح ّ ة تق ّ ل تلك اﻷس اب وتعمل ع
ّ
ف شعر أنها المسئولة عن تلك الحالة.

مساعدته ع

ّ
ّ
التغي ؛ ل صل بها اﻷمر إ الشك

المرحلة  :4شهر العسل
ّ
قوم الشخص الم

ّ
تحدث عن العﻼج أو اﻻنتحار.
ء اﻻعتذار ،و

ّ
ّ
ّ
وتقدر مجهوداته ،وتغ ّ من سلو اته.
تقوم الضح ة منحه فرصة أخرى ،وتقدم له د العون،
ّ
الش ل  :4دورة العنف الزو
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ّ
وتصور ا لﻸش اء،
فهمها

المصدر :حكومة ال ي ك ،العنف الزو .
الموقع اﻹل و :
)http://domesticviolence.gouv.qc.ca/understand_cycle.php (anglais
)http://violenceconjugale.gouv.qc.ca/comprendre_cycle.php (français
 5 .2دائرة السلطة والتحكم في حالة العنف الزوجي

ت ّم تصميم دائرة السّلطة والتّح ّكم من طرف مشروع حول العنف اﻷسري ) Domestic Abuse Project – Projet sur l’abus
 (domestiqueلـ  ،Duluthفي .Minnesota

ّ
ّ
تصف ذه الدائرة ت ّ فات الشخص المعتدي وكذا الط قة ال
ّ
ّ
ّ
الطرف الثا .
والتح م
ّ
الش ل  :5دائرة ّ
السلطة والتح م
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ّ
ستغل سلوك اته العن فة من أجل ممارسة ّ
السلطة

المصدر:
المركز الوطني للعنف اﻷسري والجنسي ،المشروع المتعلق بالعنف اﻷسري لـ دولوث ،مينيسوتا .
"The National Center for Domestic and Sexual Violence, Domestic Abuse Intervention
"Program of Duluth, Minnesota
الموقع اﻹل و :
)http://www.theduluthmodel.org/pdf/PowerandControl.pdf (anglais
( http://www.peacefulfamilies.org/Arabic%20Power%20&%20Control%20in%20Muslim%20Families.pdf
)arabe

ُ
ّ
الدائرة لمساعدة ال ساء ضحا ا العنف ع معرفة اﻻس ات ج ات ال ستخدمها اﻷزواج بهدف ّ
الس طرة
ستخدم ذه
ُ
ً
ّ
ّ
الط قة ال ي ّ عونها من أجل ّ
عليهن؛ ما ستخدم أ ضا لدى إرشاد الرجال من أجل مساعدتهم ع تحد د
الس طرة
وممارسة ّ
السلطة ع زوجاتهم.
دائرة العنف اﻷ ي لدى العائﻼت المسلمة
ّ
ّتم تصم م دائرة العنف اﻷ ي لدى العائﻼت المسلمة من طرف الدكتورة
20

ﱢ
مؤسسة م وع اﻷ ة
فة الخط ب –

ّ
http://www.peacefulfamilies.org/about-pfp/) المستقرة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ُ
ّ
تقدم ذه الدائرة أمثلة عن الطرق ال ستخدمها الشخص المعتدي اسم الثقافة والدين من أجل ت ر العنف الزو ضد
ّ
ّ
ّ السلطة
ّ مستمدة من عجلة
ّ
 و ع ارة عن سخة.ال ساء
Domestic ) المصممة من طرف م وع العنف اﻷ ي
والس طرة
."Minnesota "  مين سوتا،"Duluth "  دولوث:( لـAbuse Project - Projet sur l’abus domestique
 دائرة العنف اﻷ ي لدى العائﻼت المسلمة:6 الش ل
:المصدر
National Center for Domestic and Sexual Violence –
المركز الوط للعنف اﻷ ي والج
: الموقع اﻹل و
http://www.ncdsv.org/images/PFP_MuslimPowerAndControlWheel.pdf (anglais)
http://www.ncdsv.org/images/PCWheel_Muslim_French.pdf (français)
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 6 .2عوامل الخطر بالنسبة لممارسي العنف الزوجي
قدّم مركز "أمل" منذ نشأته خدمات استشارة لفائدة العديد من النّساء ّ
الﻼتي واجهن العنف الزوجي؛ واستنادًا إلى خبراتنا في
مجال العمل اﻻجتماعي مع الجالية المسلمة ،قمنا بتحديد العوامل التّالية والتي من شأنها أن تزيد من خطورة العنف الزوجي:
● عدم فهم ّ
الزوج القانون في الكيبيﻚ؛
الزوج لﻶثار القانونيّة التي تترتّب عن تعنيفه ّ
● عدم إدراك ّ
للزوجة واﻷوﻻد؛
ً
ً
● تأويل اﻹسﻼم تأويﻼ خاطئا من أجل تبرير سلوكه العنيف تجاه زوجته وأوﻻده .إذ يجب تصحيح هذا المفهوم السّلبي؛ كما
يُمكن لﻺمام تقديم التأطير والتوجيه المناسبين.
ُ درج قسم الخدمات اﻻجتماع ة ّ
والصح ّ ة للوﻻ ات المتحدة اﻷم ك ة " US Department of Health and Human
 " Servicesعوامل الخطر المذكورة أدناه وال ت ز بوض ح حاﻻت العنف الزو :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ضعف تقدير الذّات؛
ضعف المداخيل؛
تدنّي المستوى الدّراسي؛
صغَر السّن؛
ِ
التميّز بسلوك عنيف أو عدائي خﻼل فترة المراهقة؛
اﻻستهﻼك المفرط للكحول والمخدّرات؛
اﻻكتئاب؛
الغضب والعدوانيّة؛
التحلّي بسمات ال ّشخصية غير اﻻجتماعية؛
التميّز بشخصية غير ثابتة "اضطراب الشخصيّة الحدّي"؛
وجود سوابق تد ّل على عدوانيّته؛
قلّة اﻷصدقاء أو العزلة ؛
البطالة أو استفادة ال ّشخص من المساعدة اﻻجتماعية؛
التّبعيّة العاطفية وعدم الشعور باﻷمان؛
اﻻعتقاد بأن ّ
مسيطرا وعنيفًا داخل العﻼقة الزوجيّة(؛
الرجل
للزوج
أدوارا صارمة )كأن يكون ّ
ً
ً
الرغبة في ممارسة السّلطة والسّيطرة داخل العﻼقة؛
ّ
العنف النّفسي؛
كون ّ
الزوج ضحيّة عنف جسدي أو نفسي )وهو ما يكون دائ ًما من أهم المؤشرات التي تد ّل على خطر اﻻنتقال إلى الفعل(؛
المعاناة من قسوة أبويه خﻼل طفولته؛
عرض لعقوبات جسديّة في فترة الطفولة.
الت ّ ّ

عوامل نا عة من داخل العﻼقة:
●
●
●
●
●

المشادّات وال ّ
شجارات ،والتوتّر ومشاكل عائليّة أخرى؛
عدم استقرار ّ
الزواج ،والطﻼق ،واﻻنفصال؛
ممارسة السّيطرة والسّلطة من طرف أحد الجانبين ؛
الضغط المالي؛
العﻼقات واﻻرتباطات العائلية غير السّليمة.

المصدر:
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
قسم الخدمات اﻻجتماع ة والصح ة للوﻻ ات المتحدة اﻷم ك ة US Department of Health and Human -
Services
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control,
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Division of Violence Prevention

: الموقع اﻹل و
https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/riskprotectivefactors.html (
anglais)
:مراجع إضاف ّ ة
الموقع اﻹل و المعلومات
الموض ع
ّ ّ
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/fi
التدخل للوقا ة من القتل الزو
les/publications/pub_19062012_131333.pdf Intervenir auprès des hommes pour prévenir
l’homicide conjugal /
(français)
Intervening with men to prevent spousal
homicide
:صادر عن
ّ
ّ
مركز ال حث متعدد التخصصات حول العنف العائ والعنف
ّ
َ الم
ُ
مارس ضد ال ساء
: القسم الخاص ـ
(32  إ25 اﻷزواج )الصفحة من

 تقي م مخاطر القتل بCentre de recherche interdisciplinaire
sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRIVIFF)

Appréciation du risque d’homicide conjugal /
Risk assessment of spousal homicide

 ش كة مساعدة اﻷزواج من أجل مجتمع دون عنف:و
" À Cœur d’Homme "

)Page 25 à 32(

À Cœur d’Homme (Réseau d’aide aux hommes
pour une société sans violence)

 تعريف البناء الصحيح بفضل دائرة المساواة7.2
" دائرة المساواةCentre national en violences domestique et sexuelle "
ستخدم المركز الوط للعنف اﻷ ي والج
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
. وذلك غ ة تفس ما ة البناء الصحيح،مع الضح ّ ة والشخص الم ء ع حد سواء
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الشكل  :7دائرة المساواة

المصدر:
 National Center for Domestic and Sexual Violenceالمركز الوط للعنف اﻷ ي والج
الموقع اﻹل و :
)http://www.theduluthmodel.org/pdf/Equality.pdf (anglais
)http://www.ncdsv.org/images/ACCESS_EqualityWheel_Arabic.pdf (arabe
 :8 .2التحدث مع الضحية وتحديد مسار اﻹرشاد
ّ
ُ عت ُ اﻹصغاء دون إصدار أح ام واح ام قرارات الضح ّ ة من أ م المظا ر مسار اﻹرشاد؛ إ جانب مساعدتها
الوسائل والحلول ال ت د من ّ
ّ
واستقﻼليتها واعتماد ا ع نفسها ،ما جعلها محم ة ش ل أفضل.
قوتها
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إ جاد

ّ
المركز الخاص المصادر ضد العنف اﻷ ي لفكتورا " "Domestic Violence Resource Centre Victoria
ُيو
ّ
التال ة مسار اﻹرشاد:
ب ت اع المقار ة
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

تصديق ما تقوله الضّحيّة :إن قبول الحديث مع اﻹمام يتط ّلب من الضّحيّة الكثير من الشجاعة .قد يخفي الكثير من
صعب جدّا ً تصديق ّ
أن الشخص الذي نعرفه قد
اﻷشخاص العنف أو يقلّلون من شأنه بَدَل اختﻼفه أو المبالغة فيه؛ إذ من ال ّ
يتصرف بعنف .مع ذلﻚ ،من المحتمل أن يُظهر الشخص المسيء وج ًها آخر يختلف تما ًما ع ّما تراه الضّحية.
ّ
أضرارا على المستوى الجسدي والعاطفي على حدّ سواء .لذا ﻻ ينبغي
الجدّ :قد ينتج عن العنف
ً
أخذ العنف على محمل ِ
أبدًا اﻻستهانة بالضّرر الذي قد يلحق بالضّحيّة.
مساعدة الضّحيّة على معرفة العنف وفهم اﻷثر الذي قد يتركه عليها وعلى اﻷوﻻد؛
ي قدّ ًما
القول واﻹقرار بالشجاعة التي تملكها في المجيء والتّحدّث عن اﻹساءة التي ّ
تعرضت إليها وقدرتها على المض ّ
رغم ذلﻚ.
مساعدتها على تحسين ثقتها بنفسها؛
مساعدتها على فهم أن العنف لم يكن بسببها وأن ﻻ أحد يستحق أن يُعا َمل بعنف ،مهما كان السّبب؛
مساعدتها على حماية نفسها ،والحديث عن اﻷشياء التي تستطيع القيام بها لتحقيق ذلﻚ؛ كما أنّه من الضّروري جدا تأمين
ّ
اﻻطﻼع على الفصل الخاص بالتخطيط لﻸمان(؛
الحماية لﻸوﻻد) .يُرجى
ّ
مساعدتها على التّفكير بما يُمكن القيام به والنظر في كيفية بلوغ اﻷهداف؛
تقديم المساعدة العمليّة ؛ قد تحتاج الضّحيّة إلى المساعدة بخصوص رعاية اﻷطفال ،والمطبخ ،وإيجاد مأوى آمن ،والتنقّل
أو المرافقة إلى المحاكم.
صة؛ حتّى وإن لم تكن تتّفق معها في ذلﻚ؛
احترام حقّها في اتّخاذ القرارات الخا ّ
أمرا في
البقاء على اتّصال بشكل منتظم؛ حيث أن الحديث مع أحد اﻷصدقاء أو فرد من أفراد العائلة حول الحالة يعدّ ً
غاية اﻷهميّة؛
ّ
ّ
أمرا تقييديا ساري المفعول ،أو إذا كان ذلﻚ الخيار
المحكمة
أصدرت
إذا
ما
معرفة
قييدي.
ت
ال
اﻷمر
على
اﻻطﻼع أكثر
ً
صة؛
اﻷمثل بالنّسبة للضّحيّة في الحاﻻت الخا ّ
إعﻼمها بالخدمات المتوفّرة؛ تذكيرها بإمكانية التواصل مع المصالح الخدماتية للحصول على المساعدة والمعلومات
الضّروريّةّ ،
وأن ﻻ أحد بمقدوره اﻹلحاح عليها لقطع العﻼقة ما لم ترغب هي في ذلﻚ؛
اﻻستمرار في مساعدة الضّحيّة حتّى بعد اﻻنفصال .يمكن أن تكون فترة اﻻنفصال خطيرة بالنسبة للمرأة على وجه
الخصوص ّ
ﻷن العنف يمكن أن يزداد حدّة؛ فتحتاج عندئ ٍذ إلى المساعدة العمليّة والتشجيع المناسب ﻹعانتها على بناء حياة
جديدة ولكي تتعافى من آثار العنف .يمكن لها أيضًا البحث عن اﻹرشاد أو اﻻلتحاق بمراكز الدّعم.

المصدر:
دل ل العائلة واﻷصدقاء والج ان ،مركز مصادر العنف اﻷ ي لفكتور ا.
Guide for Families, Friends and Neighbours, Domestic Violence Resource Centre Victoria
الموقع اﻹل و :
)http://www.dvrcv.org.au/help-advice/guide-for-families-friends-and-neighbours (anglais
ّ
ً
ّ
اﻹضافة إ ما و مذكور أعﻼه ،من المهم أ ضا توع ة المرأة الدور الهام الذي تؤد ه حما ة أطفالها وضمان أمنها،
ّ
ّ
الزوج  .ع س ل المثال ،خﻼل ّ
أي تدخل )جلسة
وكذا التقل ل – حدود اﻹم ان – من استغﻼلهم الخﻼفات ب
ّ ّ
ّ
التدخﻼت اﻷخرى( ،ﻻ جب ع المرأة أن تتحدث ش ل عل عن تج تها مع العنف أمام أطفالها.
إرشاد أو غ ا من
ّ
ّ
ً
غال ً ا ما تقللن ال سوة من قدرة اﻷطفال ع فهم اﻷش اء و أي مدى مكن أن يؤثر ذلك سل ا عليهم ح و ن انوا براعم
صغار.
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 9 -2أثر العنف الزوجي على اﻷوﻻد
ّ
إن المعلومات التالية مستمدّة من الموقع اﻹلكتروني لمائدة التّشاور حول العنف اﻷسري لـ "سادبيري  -وايلند  -لينكون -
"Sudbury-Wayland-Lincoln Domestic Violence Roundtable
الزوجي ،يمكن لل ّ
في حاﻻت العنف ّ
طفل أن:
● يشهد على أحداث العنف سواء كان ذلﻚ جسديا أو جنسيا؛
● يسمع التهديدات أو ضجيج ال ّ
شجار من غرفة أخرى؛
ّ
الممزقة ،أو
● يكون شاهدًا على اﻵثار التي يُلحقها العنف بالضّحيّة ،سواء رؤية الدّم ،أو الكدمات ،أو الدموع ،أو المﻼبس
اﻷشياء المح ّ
طمة؛
● يكون واعيًا بالتوتّر والضغط الذي يسود البيت ،كخوف اﻷم عند سماع صوت سيارة المعتدي وهو يوقفها في مدخل
المرآب.
ّ
المعرض للعنف ّ
مكن أن ي َ
ّ
الزو الشعور القلق والف ع؛ ح ث ﻻ علمون ما الذي س ُ شعل له ب ال اع أو
تاب اﻷطفال
ّ
حس اﻷطفال اﻷمان ،و و اﻷمر الذي جعلهم خشون أمنهم وكذا أمن العائلة.
م س نطلق صافرته .فﻼ
ً
ّ
ومن آثار العنف ّ
الزو ع اﻷوﻻد أ ضا و ت ادل اﻷدوار ب اﻵ اء واﻷبناء؛ ف أخذ الطفل دور اﻷب؛ اﻷمر الذي ُ س ّ ب له
ال ث من الضغط و جعله ل اللوم ع نفسه س ب العنف.
ّ
أثرا ح ّ ع اﻷطفال ّ
ّ
ً
السن ،وح ّ ع ؤﻻء الذين لم يتقنوا ال ﻼم عد ُ .مكن
الصغار جدا
ُ مكن أن ي ك العنف الزو
َُ
ّ
ّ ّ
الناتجة عن الضغط ُ
ّ
المتكرر أو صع ات النمو ،أو عدم
الم َم َارس ع اﻷم ب اء الطفل
أن ت َجم ردود اﻷفعال السلب ة
ّ
ّ
الشعور ّ
النوم.
الراحة أو صع ات
ّ
قد كون للعنف ّ
الزو نتائج ع المدى الط ل لدى اﻷطفال الذين ك ون داخل أ سود ا العنف .إن اﻷطفال الذين
َ
شهدون ع العنف ّ
عرعون ب ئة أ ّ ة آمنة( يتعلمون أن العنف و الوس لة ّ
الفعالة
الزو ) المقارنة مع ؤﻻء الذين ي
ّ
ﻹ جاد حل للخﻼفات ،ما كون ؤﻻء أ عرضة ﻹعادة ممارسة ذلك العنف ِك َ م؛ وأ عرضة لتعا المخدرات
ّ
والحبوب المهلوسة واضطرا ات ما عد ّ
الصدمة والمعاناة من مشا ل عقل ّ ة ،أو الوق ع جرائم اﻷحداث )جرائم الش اب(.
المصدر:
مائدة ال شاور حول العنف اﻷ ي لـ"سادب ي – وا لند – لينكولن Sudbury-Wayland-Lincoln Domestic -
"Violence Roundtable
الموقع اﻹل و http://www.domesticviolenceroundtable.org/effect-on-children.html (anglais):
ّ

ّ
الش ل  :8نتائج العنف ّ
الزو
ّ
ما يتها
ن ع النتائج
بول في
نفس ّ ة
مشا ل
● ال ّ
صداع ،آﻻم في المعدة ،خسارة الوزن ،ظهور حساسية أو مشاكل في الجلد ،الربو ،الت ّ ّ
ّ
الفراش ،فقدان ال ّشهيّة ،مشاكل في النّوم .
وجسد ة
● الخوف ،الغموض ،القلق ،الﻼأمن ،الحزن ،اﻹحباط ،الغضب ،الخجل ،سرعة اﻻنفعال ،تدنّي
تقييم الذّات ،الشعور بالذّنب.
صدمة )إيجاد صعوبة في التّركيز ،تدنّي مستوى المشاركة
● أعراض اﻻضطراب ما بعد ال ّ
واﻻهتمام بالنشاطات الها ّمة ،حدوث فجوة في الذاكرة بسبب العنف ،ظهور مشاكل في النّوم،
إبداء ردود أفعال مخيفة بشكل مفرط ،الخ(
أو اﻷ ي ع اﻷوﻻد
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ّ
ن ع النتائج
مشا ل سلوك ّ ة

●

●

مشا ل اجتماع ّ ة
مشا ل
ومعرف ّ ة

أ اد م ّ ة

ما يتها
العدوانيّة ،فرط النّشاط ،نقص اﻻنتباه ،هيجان السّلوك ،محو الذّات ،ضعف المشاركة ،الكذب،
سلوكات هدّامة وغير اجتماعيّة ،انتقادات عنصريّة ،مشاكل في اﻻنضباط ،استخدام وسائل
اﻹغراء ،التّﻼعب و/أو التّضارب في العﻼقات مع الغير.
سلوكيات إجراميّة ومعادية للمجتمع ،اﻻبتعاد عن الدّراسة ،تعاطي الكحول والمخدّرات ،الهروب
من المنزل ،محاولة اﻻنتحار ،حمل غير شرعي ،ارتكاب جرائم والقيام بأعمال العنف ضد ّ
الغير.

● العزلة اﻻجتماعية ،عدم التّعاطف مع اﻵخرين ،العجز في التّواصل اﻻجتماعي ونقص المهارة
في تسوية الخﻼفات.
●
●

والرسوب في الدّراسة.
نقص المهارات اللفظية والفكريّة والحركيّة ،مشاكل في التّعلّم ّ
الهروب أو التّخلّي عن الدّراسة.

المصدر:
مركز كي ك لمصادر تع ز اﻷمن والحما ة من اﻹجرام –
Centre québécois de ressources en promotion de la sécurité et en prévention de la criminalité.
الموقع اﻹل و :
http://www.tcvcm.ca/files/2015-12/promoting-informed-actionchildrenexposed-fev06)anglais.pdf (anglais

مراجع إضاف ة:
الموقع اﻹل و المعلومات
الموض ع
ّ
https://www.enfantsاﻷطفال المعرض للعنف الزو –
exposes.criviff.qc.ca/la-dynamique" Les enfants exposés à la violence conjugale /
)familiale (français
The children that are exposed to conjugal
"violence
Fournit des détails sur l’impact de la
ّ
ّ
violence sur les relations parent-enfant.
التخصصات حول العنف
صادر عن :مركز ال حث متعدد
ّ
الم َ
العائ والعنف ُ
مارس ضد ال ساء
أثر العنف اﻷ ي ع اﻷطفال – مواضع الخطر
Centre de recherche interdisciplinaire
sur la violence familiale et la violence faite aux
)femmes (CRIVIFF
—The Effects of Family Violence on Children
?Where Does It Hurt
صادر عن :ال طة المل ّ ة ال ند ة
Gendarmerie royale du Canada
ّ
ّ
الصمت – دل ل ال ساء ضحا ا العنف الزو
ك

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cp-pc/chi-enf)abu-eng.htm (anglais
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cp-pc/chi-enf)abu-fra.htm (français

http://www.tcvcasl.com/images/pdfs/bris
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الموقع اﻹل و المعلومات
الموض ع
ezlesilence_brochure%20finale_anglais.pdf Brisez le silence, guide pour femmes victimes
(anglais)
de violence conjugale
:صادر عن
http://www.tcvcasl.com/images/pdfs/bris
ezlesilence_brochure%20finale_francais.pd Table de concertation en violence conjugale et
f (français)
agressions à caractère sexuel de Laval
Pages 25 à 27 (impacts sur les enfants)
http://www.domesticviolenceroundtable.o
rg/effect-on-children.html (anglais)

http://www.lfcc.on.ca/apprendre.pdf
(français)

- مائدة ال شاور حول العنف اﻷ ي لـ سادب ي – وا لند
لينكولن
Domestic Violence Roundtable
Sudbury-Wayland-Lincoln
ّ ّ
َ
الممارس ضد ال ساء وأثره ع
فهم إدراك مفهوم العنف
اﻷطفال
Comprendre la violence faite aux femmes et
ses effets sur les enfants
(Understanding violence against woman and
its effects on children)
ّ
النظام

 المركز الخاص اﻷ ة واﻷطفال:صادر عن
القضا
The Centre for Children and Families in the
Justice System
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- 3

دور اﻹمام في حاﻻت العنف الزوجي:

ّ
ّ
التعامل مع حاﻻت العنف ّ
ُتو "ساوند ف ون – ّ "Sound Vision
الزو لدى العائﻼت
اﻷئمة ب ت اع اﻹس ات ج ة التال ة
ُ
ّ
ّ
ذا
ذا الفصل سخة معدلة عن المقال الذي ته "ساوند ف ون – "Sound Vision
المسلمة أم ا الشمال ّ ة .ندرج
المقام.
ّ
ّ
ّ
ذا ّ
الصدد ط ح
أ -اﻹصغاء للمجتمع المد  :عد اﻹمام الشخص الذي شد ان اه الجال ة المسلمة و جعلهم ُ صغون إل ه .قوم
ّ ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مخصص الدرجة اﻷو لل ّساء ح ث
متفرغا ﻻستق ال ال سوة داخل المسجد؟ ل لد ه توق ت محدد
اﻷسئلة التال ة :ل كون
ّ ّ
ستطعن من خﻼله التحدث ومناقشة المشا ل صفة م ا ة معه؟
ب -معرفة الم د عن المش ل :توجد أنواع مختلفة من العنف :جسدي ،ج
ّ
واﻻطﻼع ع عﻼماتها.
أنواع العنف الموجودة

 ،لف

وعاط  ...الخ؛ ِلذا ،ي

ّ
الت ّ
عرف ع

قة

ْ ّ ً
ّ
ُ
ئذ
ج -كن س اقا مواجهة العنف الزو أو اﻷ ي :مكن أن يؤدي العنف الزو إ وفاة الزوجة وسجن الرجل؛ فينفصل اﻷوﻻد حي ٍ
الرعا ة .مكن لﻺمام أن حول دون وق ع ذلك الق ام الم ادرة مواجهة العنف ّ
عن اﻵ اء لي ت بهم المطاف دور ّ
الزو  .مع
ﱠ
َ
س حانه وتعا علم أنك حاولت منع حدوثه.
حصل – ﻻ قد َر – أمر ما ،فإن
ذلك ،إذا
الزوج ّ
ّ
خاصة :ﻻ مكن اعت ار العنف الزو مسألة ّ
د -إدراك أن العنف ل ست قض ّ ة ّ
والزوجة ح ث مكن تجا لها ل
خاصة ب
ّ
ذا ّ
الصدد – صفتهم أصحاب ال ّ ادة – مساعدة اﻷزواج
ساطة؛ إذ قد يؤدي العنف إ تحط م خل ّ ة اﻷ ة .ستوجب ع اﻷئمة
الذين عانون من ذه الحالة؛ وﻻ قت ذلك ع المرأة ضح ّ ة العنف الزو  ،ل جب أ ًضا تقد م د العون ّ
للزوج الذي مارس
ّ
الت ّ فات المس ئة.
العنف وذلك منعه من الق ام
َ
الزو مثل أي مش ل اجتما آخر :تقد م الحلول ّ
ه -تناول مسألة العنف ّ
للزوج الذي ُ مارس العنف َ د َل التهد د والوع د بنار
ّ َ
ّ
ّ
ُّ َ ْ
ّ
ُ
ُ
ّ
الشخص الذي عا من ذا ُ
إذا ما قدمت له المساعدة والدعم ال ور من طرف
المش ل مكن أن يتغ إن شاء
جهنم .تذك ْر أن
المجتمع و أصحاب القرار مثل اﻷئمة.
ّ
و -معرفة الخدمات المتوفرة المدينة :ي
وكذا عناو ن وأرقام المصادر ذات ّ
الصلة.
عرض ذه المعلومات

ّ
الخاصة مرا ز اللجوء وأرقام واتف الخطوط اﻹستعجال ة،
الحصول ع الب انات

المسجد ،و المركز اﻹسﻼ  ،وم شورات

ّ ّ
ّ
التقدم طلب لدى مجلس اﻹدارة من أجل تقد م اﻹعانة المال ّ ة للضحا ا
ّ
الضح ّ ة إ إحدى ذه المرا ز ع َو َ
ض إرسالها
ُ دير معظم مرا ز اللجوء ُع ّمال موظفون .لذا ،فإن إحالة
ِ
إ الم ل من شأنه أن ُ غ ّ مجرى ح اتها ل قد َ ُحول دون وق ع اﻷذى.
إعطاء المعلومات الخاصة اﻹمام إ مركز اللجوء المح الخاص ال ّ ساء أو إ خطوط الطوارئّ .
الرجاء عدم تقد م أرقام المسجد
ّ
العامة ح ث ﻻ قوم أي أحد ّ
الرد.
ّ
ّ
ز -امتﻼك القدرة ع وضع مخطط اﻷمان الحاﻻت الطارئة :تقد م الموعظة للمجتمع أثناء الخطب وحلقات الدروس اﻹسﻼم ة
َ َ
ُ
ً
ّ
ّ
تاتا مع العنف ّ
ّ
لﻸئمة من أجل
مناس ة غا ة اﻷ م ّ ة ال س ة
وحثهم ع عدم ال سامح ب
الزو ؛ إذ تعت ذه الحلقات والخطب
ّ
التند د ل أش ال العنف داخل المجتمع ،ما ف ه العنف اﻷ ي تجاه الزوجة واﻷوﻻد.
ّ
ّ
ّ
ّ
ح -فتح أبواب المسجد أو المركز اﻹسﻼ أمام ال ساء المعنفات :التأ د أن أبواب المسجد أو المركز اﻹسﻼ مفتوحة أي وقت
ّ
ّ
ّ
ّ
الﻼ ت ح عن مر ً
كزا للجوء؛ إضافة إ الحرص ع تأم الحما ة ال اف ة داخل المسجد لل ساء الفا ّرات
ﻻستق ال ال ساء المعنفات
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من العنف ،وكذا إعداد توجيهات كتاب ّ ة للمساعدين

حالة م

ّ
ء الضح ّ ة إ المسجد

غ اب اﻹمام.

ّ
ّ ّ
ّ
ّ
الخاصة اﻹمام والتوق ت الذي كون
ط -كن ع أ ّ ة اﻻستعداد ﻻستق ال الم المات :الت قن أن أفراد الجال ة تتوفر ع المعلومات
ّ ً
ّ
متفرغا؛ سواء بتقد مها خﻼل الخطب ،أو عرضها ع المواقع اﻹل ون ّ ة ،أو ة المعلومات ،أو اﻹعﻼنات .إ جانب ذلك ،ﻻ د
فه
ﱟ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال حث عن النصائح دون ال شف عن تهم.
من توفر ب د إل و للتواصل مع اﻷشخاص الراغب
ّ
المصالح اﻻجتماع ة للجال ة المسلمة من أجل إ شاء
ي -إ شاء جهاز أو لجنة م لفة الخدمات اﻻجتماع ّ ة :التعاون مع العامل
لجنة تط ر الخدمات اﻻجتماع ة وسط المجتمع اﻹسﻼ تهدف اﻷساس إ مواجهة مشا ل العنف ّ
بيوت المسلم .
الزو
ﱢ
ّ
ك -إ شاء مجموعة دعم :ال شجيع ع إ شاء مجموعات دعم المساجد والمرا ز اﻹسﻼم ّ ة ع حد سواء من أجل مساعدة
ّ
الضحا ا وكذا اﻷشخاص مرتك العنف ) ﱡل ع حدة( من أجل تقاسم تجار ــهم مع ق ّ ة أفراد الجال ة الذين عاشوا أ ًضا تلك المعاناة.
ّ
ّ
التأ د من أن تلك المجموعات س ّ ا رجال و ساء ُح ماء وأ ٌل للثقة.
ّ
ل -الدعاء  ُ :عت اﻹمام صاحب ال ّ ادة لدى الجال ة المسلمة ،فهو ذلك مسئول عن راحة أفراد ا ،ي
ّ
المهمة ّ
ّ
الصع ة.
ذه
ح يوفقه

ّ
ّ
عل ه الدعاء والت ّ ع إ

المصدر:
Sound Vision :
)http://www.soundvision.com/article/domestic-violence-a-guide-for-imams (anglais
 1 .3الواجبات القانونية واﻷخﻼقية
يتمثّل دور اﻹمام في حالة العنف الزوجي في ما يلي:
● التّنديد بكافّة أشكال العنف بصفة علنيّة بما فيها العنف ّ
مارس ض ّد
الزوجي ال ُمرتكَب ض ّد النّساء والعنف اﻷسري ال ُم َ
اﻷبناء؛
● ضمان أمن المرأة واﻷبناء؛
يتعرض إليها ّ
ّ
الطفل إلى السّلطات أو حماية الشباب .في حالة العنف ض ّد اﻷطفال،
تي
ال
صرفات العنيفة
ّ
● نقل ك ّل التّ ّ
ّ
يُرجى اﻻتّصال بمراكز ال ّ
اﻻطﻼع على المصادر اﻹضافيّة
شباب واﻷسرة " "Batshawأو مركز الشباب )يُرجى
ّ
المذكورة أسفله لمعرفة أكثر حول "متى وكيف يتم إرسال تقرير إلى حماية ال ّشباب" أو اﻻطﻼع على الفقرة 4.4
'التّد ّخل بحضور حماية ال ّشباب".
يتمثّل دور اﻹمام  -في حالة طلب المشورة  -في ما يلي:
●
●
●
●
●
●
●
●

اﻹصغاء للمرأة بإمعان؛
الزوج ّ
ب ّ
تقديم اﻹرشاد والنّصح ّ
للزوجيْن ما ْ
والزوجة في ذلك؛
إن َر ِغ َ
تقديم اﻹرشاد ل ّ
لزوج ما ْ
إن أراد ذلك؛
القيام بجلسة تد ّخل في المسجد أو في المنزل )ما إن ُ
طلب منه ذلك(؛
الزوجين بالمعارف اﻹسﻼمية التي تدور في فلك الزواج وال ّ
تزويد ّ
طﻼق؛
توصية ّ
الزوجين أو أحدهما بالتّواصل مع الخدمات اﻻجتماعيّة أو المهنيّة المناسبة حسب ما تقتضيه الحالة؛
ّ
تقديم المساعدة الماديّة من أموال صندوق ّ
الزكاة عند اﻻقتضاء )يتطلب القيام بذلك الحصول على موافقة إدارة
المسجد(؛
ّ
الحفاظ على السّريّة التامة في كل وقت دون تعريض أفراد المجتمع أو أبنائهم إلى الخطر.
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يوضّح مخ ّ
طط التّد ّخل الخاص بمسجد مونت﷼ الطريقة التي يستوجب على اﻹمام التّد ّخل بها ل ّما تكون المرأة المسلمة ضحيّة
العنف ّ
الزوجي )ال ّشكل .(9
الشكل  :9مخطط التّد ّخل خاص باﻹمام والمسجد

خارطة التّد ّخل :المسجد
اﻷطراف
الفاعلة

الدّور والمسؤوليّة

تقييم الوضعية
)اﻷسئلة المطروحة
والوسائل المستخدمة(
● اﻻستماع إلى
● اﻹصغاء إلى
ّ
المشكل من
الزوجين والعمل
وجهة نظر
مع العائﻼت
ّ
الزوج
لمساعدتها في حل
ّ
والزوجة؛
مشاكلها؛
● تقديم النّصح
● إعداد لقاء مع
واﻹرشاد؛
اﻷسرة /الزوجين؛
● تقديم المساعدة
● التّوسّط بين
حسب ما
الزوجين؛
تقتضيه الحالة.
● التّوجيه نحو
ّ
المنظمات
مختلف
عند اﻻقتضاء.

اﻹجراءات المتّخذة
)التّد ّخل،التّوجيه،اﻹحالة
 ،التّعاون(
● مقابلة ّ
الزوجين؛
● مقابلة كل طرف على
انفراد ﻹعطاء
الفرصة لكل واحد
منهما لسرد الوقائع
من منظوره الخاص؛
● إعداد جلسات في
المسجد أو في البيت؛
● مناقشة تعاليم اﻹسﻼم
والقرآن الكريم؛
● الحث على إتباع
صحيح
أسس البناء ال ّ
خﻼل خطبة الجمعة؛
● تقديم المساعدة الماديّة
وقسائم ّ
الطعام؛
● التّوجيه إلى مركز
أمل أو الشرطة عند
اﻻقتضاء.

القوة
مواضع ّ
)في مسار التّد ّخل(

التّحدّيات والفرص

إيجاد الحلول للمشاكل
القائمة بين ّ
الزوجين
صلح
والعمل على ال ّ
بينهما )يقتضي ذلك
مدى احترام
ال ّشريكين للدّين
اﻹسﻼمي ومستواهم
العقائدي(.

● صعوبة التّواصل
مع أحد ال ّشريكين؛
● يع ّد اﻹرشاد
الدّيني جوهر العمل
في المساجد؛
● معرفة محدودة
حول القضيّة؛
● تشجيع اﻻحترام
بين ّ
الزوجين )وهو
من أكبر الت ّحدّيات
ﻻسيما في غياب
اﻷسرة أو الوالدين(؛
ّ
الطﻼق وانهيار
●
اﻷسرة والفرقة.

مراجع إضافية:
الموقع اﻹلكتروني /المعلومات
الموضوع
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/Pقانون حماية الشباب في الكيبيك )نسخة كاملة(
)34.1(anglais
Loi sur la protection de la jeunesse au
)Québec (texte complet
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P)34.1(français
متى وكيف يتم إرسال تقرير إلى حماية الشباب )أو من أجل
اﻻستشارة(
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/brochure_sign
)alement_DPJ_En.pdf (anglais
Quand et comment remplir un rapport à la
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/brochure_sign
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الموقع اﻹلكتروني /المعلومات
)alement_DPJ_En.pdf (français
protection de la jeunesse

الموضوع

)(ou pour une consultation

 2 .3حدود دور اﻹمام
ﻻ يحتاج اﻹمام إلى القيام بتحليل كتابي أو إلى توثيق كل حالة .يعمل اﻹمام بالتّعاون مع منظ ّمات الخدمات اﻻجتماعية ويقوم
بتوجيه المسلمين والمسلمات نحو المصالح المناسبة والتي تخدم حالة خاصة بعينها.

 3 .3طرق الحديث إلى الشخص المعتدي
شخص المعتدي مرحلة ج ّد ها ّمة لوضع حد للعنف ّ
يُعتبر الحديث إلى ال ّ
الزوجي ،إﻻ أنّها تتطلّب الكثير من اليقظة والحذر.
تُوصي حمﻼت التّحسيس العامة في كندا "الجيران واﻷصدقاء والعائﻼت" بإتباع المنهج التالي عند الحديث مع ال ّشخص
المسيء:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

علم مسبق من أجل التحضير للّقاء؛
استئذان الزوجة قب ل التّحدّث إلى زوجها؛ إذ ينبغي أن تكون على ٍ
صل )يع ّد المسجد ً
مثاﻻ عن المواقع المحايدة(؛
اختيار التوقيت والمكان المناسبين ﻹجراء حوار مف ّ
إلقاء اللوم على ال ّشخص المسيء عندما يكون هادئًا؛
مباشرا وواض ًحا عند مناقشة المﻼحظات؛
ُك ْن
ً
تصرفاته؛
القول له بأنّه مسئول عن
ّ
تمس شخصه؛
تفادي إصدار أحكام تقييميّة
ّ
ّ
تصرفاته؛
الرأي عندما يحاول إلقاء اللوم على اﻵخرين لتبرير
ّ
ُمخا َلفَتِ ِه ّ
صرفات؛
إعﻼمه بوجوب الكف عن تلك الت ّ ّ
عدم إجباره على التغيّر أو البحث عن المساعدة؛
القول له بأنّك قلق بشأن أمن زوجته وأوﻻده؛
اﻻبتعاد ّ
إن إتباع المبدأ النّزاعي أو الجدلي من شأنه أن ّ
تصرفاته العنيفةّ .
يؤزم
كليّة عن الجدال معه بخصوص
ّ
ُعرض المرأة للخطر أكثر فأكثر؛
الوضع وي ّ
المحك.
اﻻتّصال بال ّشرطة إذا كان أمن المرأة على
ِّ

المصدر:
مستمد من http://www.neighboursfriendsandfamilies.ca/how-to-help/how-to-talk-to-men
مراجع إضافيّة:
الموقع اﻹلكتروني /المعلومات
الموضوع
كيفية التحدّث إلى ال ّ
http://voisinsamisetfamilles.ca/commentشخص المسيء
Comment parler aux hommes violents/
)parler-aux-hommes-violents/ (français
How to talk to Men Who are Abusive
http://www.neighboursfriendsandfamilies.c
صادر عن :الحملة التحسيسيّة العامة :الجيران ،واﻷصدقاء،
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 المعلومات/الموقع اﻹلكتروني
a/how-to-help/how-to-talk-to-men (anglais)

http://neighboursfriendsandfamilies.ca/site
s/neighboursfriendsandfamilies.ca/files/im
ages/downloads/Translations/Sorted%20b
y%20item/YellowPamphlet_2Page/Yellow
_2pgBro_Arabic.pdf (arabe)

الموضوع
والعائﻼت
Voisin(es), ami(es), et familles
Neighbours, Friends and Families
Une campagne de sensibilisation publique
، المديرية العامة لقضايا المرأة ﻷونتاريو:ممولة من طرف
ّ
مركز البحث والتّعليم حول العنف ض ّد النساء واﻷطفال
.بجامعة ويسترن

La Direction générale de la condition
:محررة بلغات أخرى
 منشوراتféminine de l’Ontario, The Centre for
ّ
Research & Education on Violence against
Brochures dans d’autres langues :
Women & Children de l’Université Western
http://neighboursfriendsandfamilies.ca/org
anizers/download-materials-in-otherlanguages
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 4العنف الزوجي والنظام القضائي للكيبيك:
 1 .4لمحة عامة حول النظام القضائي للكيبيك
ُ
ّ
تجدر اﻹشارة أن ظا رة "العنف ّ
الزو " حد ذاتها ﻻ تعت ج مة القانون الجنا لل ي ك؛ ح ث ترفع قضا ا العنف الزو
ّ
المحا م ف حالة تبوت تهم أخرى تدخل س اق العﻼقة ّ
الزوج ة مثل اﻻعتداء ،اﻻحتجاز الق ي ،التهد د ،المﻼحقة  ،الخ ُ .مكن رفع
القضا ا المتعلقة العنف الزو ع العد د من المحا م ،نذكر ع س ل المثال :مكن أن تنظر مح مة اﻷ ة قضا ا الطﻼق أو
حضانة اﻷوﻻد ،أو مكن المثول أمام المح مة الجنائ ّ ة ف ما يتعلق القضا ا الجنائ ة المرفوعة حق الجا  ،أو أمام قسم اﻷحداث
ّ
ّ
الش اب(.
حالة تدخل حما ة الش اب ) Batshawمركز
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يوضح الش ل التا ملخص عن نظام المحا م مقاطعة ال ي كُ .ير اﻻطﻼع ع المقال " Navigating your way through
ّ "the Justice System
الصادر عن " " Association Quebecoise Plaidoyer-Victimeللحصول ع معلومات إضاف ة.
الش ل  :10المحا م

ّ
النظام القضا لل ي ك

ً
ّ
عد مركز مساعدة ضحا ا اﻷعمال اﻹجرام ة " "CAVACمنظمة رئ س ّ ة تعمل ع توضيح المعلومات القانون ّ ة والقضائ ّ ة لفائدة
ّ
ّ
قدمها المركز ع وجه الخصوص ما :
الضحا ا .شمل الخدمات ال
 العنا ة النفس ة واﻻجتماع ة ﻻضطرا ات ما عد ّ
الصدمة؛
ّ
 تقد م معلومات حول حقوق الضح ة وس ل العﻼج؛
 المساعدة التقن ة؛
 المرافقة؛
ّ
 التوج ه نحو المصالح المختصة.
ّ
ّ
ّ
ّ
يوضح الش ل  11طب عة الدعم الذي مكن أن قدمه مركز مساعدة ضحا ا اﻷعمال اﻹجرام ة " "CAVACلفائدة المرأة ضح ة العنف
ّ
الزو .
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ّ
ّ
الش ل  :11مخطط التدخل خاص مركز مساعدة ضحا ا اﻷعمال اﻹجرام ة ""CAVAC

ّ ّ
ّ
مخطط التدخل:مركز مساعدة ضحا ا اﻷعمال اﻹجرام ة "

اﻷطراف
الفاعلة

"CAVAC

اﻹجراءات المتّخذة
الدّور والمسؤوليّة
تقييم الوضعية
)التّد ّخل ،التّوجيه،
)اﻷسئلة المطروحة
ّ
اﻹحالة ،التعاون(
والوسائل المستخدمة(
● دراسة ال ّ
النّفسية
● العناية
● تقديم الخدمات
طلب.
واﻻجتماعيّة؛
اﻷولية لكافة
تقييم اﻻحتياجات
ضحايا الجرائم ● معالجة اضطرابات
وأمن ضحية العمل
صدمة؛
)بما فيها الشهود
اﻹجرامي؛
ما بعد ال ّ
● تقديم معلومات حول
والعائلة(؛
● التّأكد أن الضحية
صة
على ● تقديم معلومات
قادرة
المصادر الخا ّ
بالحقوق والدّعاوي؛
حول الحقوق أو
إلى
الوصول
● الشركاء الرئيسيين:
الدّعاوي؛
المصادر
Police/SPVM,
● المراجع.
الضّروريّة.
Court, CIUSSS,
CLSC,
Directorate
of
Youth
Protection
(DYP)/
Batshaw, SOS
Violence
Conjugale,
Shelters.

القوة )في
مواضع ّ
مسار التّد ّخل(

التّحدّيات والفرص

●التعاون مع شركاء
المجتمع المدني؛
●تقديم الخدمات على
مدار  24ساعة
أيام
وطيلة
اﻷسبوع؛
●التنسيق مع مكاتب
و
الشرطة،
قصر
المحاكم،
العدالة ،ومحكمة
اﻷحداث ،والمحاكم
البلديّة؛
●توفره على ثﻼث
مكاتب )في الشرق،
والوسط ،والغرب(؛
على
●يشتمل
قائمين
موظفين
على التدخل ذوو
علمية
مؤهﻼت
مختلفة.

تقديم
●
لفائدة
الخدمات
ضعيفة
شريحة
معرضة للخطر )
ّ
ّ
المسنين
مثل
والجماعات
العرقية(؛
توضيح
●
نظام المحاكم؛
التّأجيل في
●
المحاكم؛
وجود
●
بقضايا
زبائن
مختلفة )العديد من
المشاكل(؛
الفرص:
●
التّد ّخل
سرعة
الدّعم
وتقديم
وتأهيل
الفوري
ال ّنساء.

مراجع إضاف ّ ة:
الموض ع
“Navigating your way through the Justice
”System
صادر عن:
Association québécoise plaidoyer-victime.
مركز مساعدة ضحا ا اﻷعمال اﻹجرام ة
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels

الموقع اﻹل و المعلومات
http://www.aqpv.ca/index.php/services-et-activites/2013-03-1120-03-38/21-services-et-activites/publications/245-series-rightsand-recourses-of-victims-of-crime
الم شور:
)http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_eng/index.ht ml (English
)http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_fr/index.html (français
المصدر :الصفحة 28
)http://www.cavac.qc.ca/ (English, French
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 2.4حقوق ضحايا العمل اﻹجرامي
ّ
إن ذه المعلومات مستمدة من الموقع اﻹل

و للحكومة ال ند ة ووزارة العدل ال ند ة.

ُ
ّ
ّ
الضح ّ ة ّأنها ّ
معرضة للخطر أو أنها انت ضح ّ ة لعمل إجرا  ،فإن ّأول خطوة تقوم بها
عندما تدرك
ّ
الرقم  911من أجل المساعدة الفورّ ة.
متلك ضحا ا العمل اﻹجرا الحق

ما

:



ّ
والت ّ
فهم ،واح ام كرامتها وخصوص اتها؛
المعاملة اح ام ،والعدل،



ّ
معرفة افة حقوقها والحلول المتوفرة ،وكذا دور ا



ّ
معرفة ّ
النهائ ّ ة – ً
بناءا ع طلبها –
تطورات القض ّ ة واﻷح ام


العامة؛

المسار القضا و سهامها

ّ
والنتائج – ً
بناءا ع طلبها –
معرفة مج ات التحقيق ال تقوم ه ال طة

اﻹجراءات الجنائ ّ ة؛

إطار المعقول وما لم ي نا ذلك مع المصلحة

معرفة الخدمات ّ
الصح ة واﻻجتماع ة المتاحة أو خدمات المساعدة والحما ة المناس ة وال

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ع الرعا ة الصح ة والنفس ة واﻻجتماع ة ال قد تحتاجها؛


ستطيع من خﻼلها الحصول

ّ
ّ
الت ّ
حرش واﻻنتقام اﻻعتماد ع المصادر المتوفرة؛
الحصول ع المساعدة والحما ة ضد
اﻻعت ار

ّ
المراحل المناس ة من اﻹجراءات القانون ة إذا ما تعلق اﻷمر مصالحها الشخص ّ ة؛



إ داء رأيها وأخذه ع



ّ
التع ض ع المصار ف ال تك ّ دتها الضح ّ ة



ّ
تعرضت لها وذلك
الحصول ع تع ضات عاجلة وعادلة عن اﻷ ار ال



ّ
ّ
اﻻتصال مركز ال طة ع

اس جاع الممتل ات المحجوزة

حدود ما سمح ه القانون؛
حدود ما سمح ه القانون؛

حدود ما سمح ه القانون و أقرب وقت ما لم عد لذلك أ ّ ة أس اب

ع ّ ة؛

ّ
ً
ّ
وفقا ﻷح ام ميثاق الحقوق والح ّ ات ال ندي ،تمتلك الضح ّ ة الحق  :التعب عن نفسها لغتها اﻷم .إذا تعذر عليها الفهم أو الحد ث
ّ ً
ّ
ّ
مجانا.
الفور ة
اللغة المستعملة المح مة أو خﻼل اﻹجراءات ،فإن لها الحق اﻻستفادة من خدمات ال جمة
ّ
ّ
ً
ّ
تعرضت إليها.
بناء ع أح ام القانون الجنا  ،للضح ّ ة الحق  :اﻻستماع إ دعوا ا وتقد م ب ان أثر الضح ة خصوص الج مة ال
ّ
ﱡ ّ
ّ
حق للضح ّ ة طلب إلغاء عقد اﻹ جار ما إن ان ذلك يهدد
مقت أح ام القانون المد لل ي ك ،حق للضح ّ ة:إنهاء عقد اﻹ جار؛ إذ
ّ
الت ّ فات العن فة ال تصدر عن الزوج أو ّ
الزوج السابق.
أمنها أو أمن أطفالها فعل
مراجع إضاف ّ ة:
الموض ع

الموقع اﻹل

وزارة العدل للكيبيﻚ

http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publicat
)ions/generale/rec-ress-a.htm (English

Justice Québec

و

المعلومات

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publica
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الموض ع

الموقع اﻹل

و

المعلومات

)tions/generale/rec-ress.htm(French
“Navigating your way through the Justice
”System
صادر عن:
The Association Quebecoise PlaydoyerVictime.

الموقع اﻹلكتروني
http://www.aqpv.ca/index.php/services-etactivites/2013-03-11-20-03-38/21-services-etactivites/publications/245-series-rights-andrecourses-of-victims-of-crime
المنشور:
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_eng/
)index.html (English
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_fr/in
)dex.html (French
صفحة من  21إلى 24
المرجع :ال ّ

 3-4تدخل الشرطة والجهاز القضائي:

ّ
إن المعلومات المذكورة في هذا الفصل مستمدّة من التّقرير “Criminal and Penal Cases in the Superior Court:
صادر عن " "Éducaloiو "" Navigating your way through the Justice Systemالذي نشرته جمعية
" ” Procedureال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الكيبيك"  ." Association Quebecoise Playdoyer-Victimeيوضّح التقرير تدخل الشرطة ومسار مرور المتهم عبر المحكمة.
)أنظرالشكل (11

ّ
ّ
تدخل ال طة :
ّ
ّ ّ
الزو ّاتهام ّ
يتم معظم حاﻻت العنف ّ
الزوج اﻹعتداء ع زوجته أو تهد د ا .تنطلق عمل ة التدخل عندما يتم اﻻتصال الرقم 911
ّ
ّ
ّ
ّ
من طرف ّ
الزوجة ،أو الج ان ،أو اﻷطفال ،أو الشهود؛ من أجل إ داع شكوى ضد الشخص المعتدي .يتم إرسال أفراد ال طة إ محل
ّ
ّ
اﻹقامة ﻹجراء التحقيق .إذا ما وجدت ال طة س ً ا ُين ممارسة العمل اﻹجرا  ،فإنها تقوم بتوق ف المعتدي.
ّ ّ
ّ
الش ل  :12مخطط التدخل خدمة ال طة لمدينة مون ال " "Service de Police de la Ville de Montreal

ّ ّ
ّ
مخطط التدخل :خدمة ال طة لمدينة مون ال ""SPVM
اﻷطراف
الفاعلة

القوة )في التّحدّيات
المتّخذة مواضع
ّ
ّ
ّ
والفرص
التّوجيه ،مسار التدخل(

تقييم الوضعية )اﻷسئلة المطروحة الدّور
والمسؤوليّة
والوسائل المستخدمة(

اﻹجراءات
)التّد ّخل،
اﻹحالة ،التّعاون(

● مرافقة
● التقييم؛
● مساعدة ال ّ
ال ّشخص
شخص في اتّخاذ القرار
طيلة
السّليم من خﻼل فهم الوضعيّة؛
اﻹجراءات
● جمع المعلومات الﻼزمة؛
ّ
وتأمين
● التّوجيه إلى مختلف المنظمات أو
الحماية له.
المحاكم.

التّأ ّكد
●
● تأمين المسكن العائلي؛ ● حماية الضّحيّة؛
ّ
أن المرأة قادرة
● التّوجيه نحو المنظمات ●التّعاون مع كافة
على الخروج
عند الضّرورة؛
ال ّ
ﻹيجاد
شركاء
من الوضع بكل
على
ّة
● إحالة القضي
الحل اﻷمثل.
أمان.
العدالة.
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التوق ف:
ً
ُ
ّ
تقرر ال ّ طة ما إذا ان س ّ
ّ
تم (1 :احتجاز المتهم؛  (2أو إخﻼء س له؛  (3أو اﻹفراج عنه وط إ ح ُمثوله أمام المح مة .عادة ما
ّ
ّ
ّ
تتضمن تار ــخ مثوله أمام المح مة .إذا ّتم اﻹفراج عن الزوج وط ،فإن تلك
تقوم ال طة اﻹفراج عن الزوج مع تقد م وث قة
ال وط قد تكون ّإما:
ّ
أ -عدم التواصل مع زوجته ط قة م ا ة أو غ م ا ة؛
ّ
ّ
الت ّ
قرب من محل اﻹقامة )عادة ما كون الب ت الذي تقطن ه الضح ّ ة ح ّ و ن ان الزوج و المالك ال
ب -أو عدم
الم ل(.
قرر ال ّ طة احتجاز ّ
ُ مكن أن ُت ّ
الزوج ) لمدة ﻻ ت د عادة عن  72ساعة( إ ح
أو لد ه سوابق إجرام ّ ة.

ّ

الوح د لذلك

المثول أمام المح مة ﻻس ما إذا ان سلوكه عن ف جدا

ّ
محاولة إسقاط التهمة
ّ
ُ
ّ
تقوم ّ
اﻻتصال ال ّ طة ظنا منها أنهم س ّ
توسطون لحل ال اع العائ القائم .إﻻ أنها عان ما تدرك أنه س تم احتجاز الزوج ولن
الزوجة
ّ
ُ
ُ َ َ
ّ
التهم الم س ة إ زوجها .إﻻ أنه ً
نادرا ما تقوم مح مة الجنا ات
ئذ الندم وتحاول سحب
يؤذن له العودة إ الب ت .شعر حي ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
التهم ما إن ّتم رفع الدعوى؛ و ذا رغ ت ّ
الزوجة ذلك ،فإنه ستوجب عليها حي ئذ اس شارة محا )أو المد العام و أو
سحب
ّ
الخب اﻻجتما الذي عي ته لها المح مة(.
المثول أمام المح مة
ُ
ُ ّ
عد ُ
مسار العمل ّ ة؛ ح ث َ ْمثل الشخص خﻼلها أمام القا
المثول أمام المح مة الخطوة اﻷو
ّ
التهم الم س ة إل ه.
الجرائم صفة رسم ّ ة ،و قوم اﻻع اف أو ِ عدم اﻻع اف

ّ
للمرة اﻷو  .يتم اتهامه ارت اب

ّ
اﻻع اف التهم )أو العكس(
ّ
إذا ﱠ
أقر المد

ُ َ
ّ
عل ه التهم الم س ة إل ه خﻼل الجلسة اﻷو  ،تقفل القض ّ ة و قوم القا

ب صدار الح م.

ّ
ً
ّ
ّأما حالة نكران المد عل ه لتلك التهم ،يتم تأج ل الملف إ تار ــخ آخر؛ و و ما ُ ع للمتهم والمحا وقتا إضاف ﱠ ا لدراسة اﻷدلة
ّ
ّ
ّ
وال حث عن وسائل للدفاع .إضافة إ ذلك ،قد عون التفاوض مع محا اﻻدعاء الذي قد يوافق ع إسقاط عض التهم مقا ل
ّ
اﻻع اف بتهم أخرى؛ غال ً ا ما غ ّ
المد عل ه أقواله و ع ف ذن ه.
جلسة اﻻستماع
و

إجراء قضا

سمح بتحد د ما

ّ
 -1إم ان ة اﻹفراج عن المد

:

ّ
عل ه خﻼل ف ة الدعوى القضائ ّ ة مع الخض ع ل عض ال وط؛

 -2وجوب احتجازه.
ّ
ّ
قوم القا ب صدار ذا القرار عد اﻻستماع إ اﻷدلة ال قدمها الطرف  .ومن أمثلة ال وط ال
ّ
ّ
الدنو إليها مسافة 100م .
مع الضح ّ ة ،والقدوم لب تها أو اﻻق اب منه أو
ب ان اﻷدلة
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ّ
خضع لها المتهم :عدم التواصل

ّ
ستوجب ع المد العام
أجل محاولة س ة القض ّ ة.

ّ
ّ
ذه المرحلة تقد م ل اﻷدلة ال ّتم جمعها ضد المتهم .ت دأ خﻼلها عمل ة التفاوض ب

من

المحام

ّ
ّ
التفاوض ل س ة ال اع
ّ
ّ
عدما صبح المحام ع درا ة بنقاط ّ
القوة والضعف اﻷدلة المقدمة ،مكن لهم أن لتق ا محاولة منهم س ة القض ّ ة .مكن أن
ُ ّ
جنب ذه المرحلة دفع ت ال ف ا ظة ﻷجل محا مة ل س لها لزوم.
ت
ع ضوء نتائج المفاوضات ،أ المحامون أمام القا
إصدار الح م المناسب.
إذا فشلت المفاوضات ،طلب المحامون من القا

ِلعرض ال س ة المتفق عليها .غ أن القا

ّ
ّ
المخول إل ه
و الشخص الوح د

تحد د تار ــخ المحا مة.

جلسة اﻻستماع اﻷول ّ ة
ُ
تعت جلسة اﻻستماع اﻷول ة الخطوة ال
للمحا مة.

ّ
سبق جلسة المحا مة ،وتهدف إ تحد د ما إذا انت ناك أدلة اف ة لتقد م المد

عل ه

ّ
ّ
التهم الم س ة إل ه؛ ما كون ً
ّ
ملزما دراسة ل تهمة وتحد د ما إذا انت
قرر القا خﻼلها إم ان ة محا مة المد عل ه ع ل
ً
ناك أدلة اف ة ُ .مكن للقا إسقاط التهم ما لم ْ
كن ناك دل ل ا ؛ ما مكن له أ ضا إضافة تهم أخرى إذا ما تم ا شاف جرائم
جد دة تتعلق القض ّ ة أثناء جلسة اﻻستماع اﻷول ّ ة.
ُ
المحا مة
ُ
ّ
ّ
الجلسة ال تحاول خﻼلها الن ا ة العامة إث ات التهم ع المد

عل ه.

القرار
ُقرر القاضي خﻼل هذه المرحلة ثبوت التّهم على المدّعى عليه من عدمه .يت ّم إطﻼق سراحه ما لم تتم إدانته؛ أما في حالة
ي ّ
اﻹدانة ،فإن القاضي يقوم بإصدار الحكم المناسب.
إصدار الحكم
صد ُِر القاضي خﻼل هذه المرحلة ُحك ًما على المدّعى عليه؛ كما يُمكن للضّحية في هذه المرحلة تقديم بيان لﻸثر حتّى توضّح
يُ ْ
للقاضي أثر الجريمة على حياتها ،وعلى القاضي أخذه بعين اﻻعتبار لدى إصدار الحكم.

40

ّ  تد ّخل ال:13 الشكل
شرطة والمحكمة

:المصدر
“Navigating your way through the Justice System”  " صادر عنAssociation Quebecoise PlaydoyerVictime"
: الموقع اﻹل و
.37  الصفحةhttp://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_eng/index.html(English)
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.37 ( الصفحةhttp://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_fr/index.html(French
:مراجع إضاف ّ ة
المعلومات

و

الموقع اﻹل

الموض ع

https://www.educaloi.qc.ca/en/capsules/crimin
al-and-penal-cases-superior-court-procedure
(English)

Criminal and Penal Cases in the Superior
Court: Procedure

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-coursuperieure-procedure-en-matiere-criminelle-etpenale (French)

http://www.aqpv.ca/index.php/services-etactivites/2013-03-11-20-03-38/21-services-etactivites/publications/245-series-rights-andrecourses-of-victims-of-crime
:النّشر

Éducaloi :صادر عن
 "" هي مؤسسة خيرية تهدف إلى تحسين سبلÉducaloi
الوصول إلى العدالة في الكيبيﻚ

“Navigating your way through the Justice
System”
صادر عن
Association Quebecoise Playdoyer-Victime

http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_eng/i
ndex.html (English)
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_fr/in
dex.html (French)
38 – 36  أنظر الصفحة:المرجع
http://www.tcvcasl.com/index.php?option=com
_content&view=article&id=2&Itemid=128
:النشر
http://www.tcvcasl.com/images/pdfs/brisezlesi
lence_brochure%20finale_anglais.pdf (English)

http://www.tcvcasl.com/images/pdfs/brisezlesi
lence_brochure%20finale_francais.pdf (French)

“Briser le silence”.
:دليل صادر عن
مائدة التشاور حول العنف الزوجي واﻻعتداءات ذات الطابع
.الجنسي في مدينة ﻻفال
Table de concertation en violence conjugale
et agressions à caractère sexuel de Laval.

.موجّه للنساء ضحايا العنف اﻷسري
يتض ّمن أيضًا معلومات حول كيفيّة إدراك عﻼمات العنف
 وفهم المسار، وأثره على اﻷطفال؛ اتّخاذ القرار،اﻷسري
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الموقع اﻹل

الموض ع

و

المعلومات

القضائي.
ضحايا اﻹجرام ،والحقوق ،والحلول .والمراجع .الموقع
اﻹلكتروني لوزارة العدل للكيبيﻚ.
& Victims of Crime. Rights, Remedies
Resources. Justice Quebec website.
العنف العائلي في كندا.

http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publicati
)ons/generale/rec-ress-a.htm (English
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publicat
)ions/generale/rec-ress.htm (French
http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/about)apropos.html (English

وزارة العدل الكندية.

http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf)fv/apropos-about.html (French

Family Violence in Canada
Justice Canada Website
Navigating the Canadian Criminal Justice
System: A Guide for Victims

https://crcvc.ca/docs/Navigating-the-Canadian)CJS.pdf (English

صادر عن:
مركز الموارد الكندي لضحايا الجريمة.
Canadian Resource Centre for Victims of
Crime

 .4-4التدخل بحضور حماية الشباب
تلتزم كندا  -حسب الموقع اﻹلكتروني للحكومة الكنديّة  -بتحقيق الرفاهية ﻷطفالها وشبابها؛ حيث قامت الحكومة بتطبيق العديد
من المبادرات حتّى تضمن أن كل اﻷطفال يمكنهم اﻻستفادة من الفرص المتاحة لتطوير كافة إمكانياتهم .تعمل الحكومة
الفيدراليّة بالشراكة مع حكومات المقاطعات لتنفيذ برامج تر ّكز على تلبية احتياجات اﻷطفال والعائﻼت المتواجدة في خطر،
بما فيه التّدابير الوقائيّة والتّد ّخل ،والتّعليم والمعلومات.
شباب في الكيبيك التّشريع الذي ين ّ
يع ّد قانون حماية ال ّ
ظم الحماية لﻸطفال وال ّشباب .يهدف هذا القانون إلى ضمان عدم المساس
بنمو الطفل وأمنه .تحدّد المادة  38منه اﻷسباب التي تستطيع بموجبها مديرية حماية ال ّشباب التّد ّخل )اﻻعتداءات المختلفة،
ّ
ّ
عرض للعنف ،الهجر ،الخ(.
ت
ال
اﻹهمال،
ّ
إن المنظمات المسئولة عن تنفيذ برامج حماية ال ّشباب هي :مراكز اﻷسرة وال ّشباب " "Batshawومن ّ
ّ
ظمات مركز الشباب
المتعدّدة " "Centre de Jeunesseالمتواجدة عبر المقاطعة .تعمل من ّ
ظمة مراكز اﻷسرة وال ّشباب ""Batshaw
بالدّرجة اﻷولى مع المجتمعات الناطقة باﻹنجليزية والجالية اليهوديّة )بما فيها الجالية اليهوديّة النّاطقة بالفرنسيّة واﻹنجليزيّة
على ح ّد سواء(؛ غير ّ
أن مركز ال ّشباب " "Centre de Jeunesseيعمل مع الناطقين بالفرنسية وكذا الجالية النّاطقة
بلغات أخرى .في حالة حدوث اﻷزمة ،تتد ّخل " "Batshawو " "Centre de Jeunesseلتقييم الوضعيّة.
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ظمات حماية ال ّ
تعمل من ّ
بأمر من المحكمة(
طفل على ضمان احترام اﻷسرة لﻺجراءات الضّروريّة )سواء بصفة إراديّة أو
ٍ
والهدف اﻷساسي هو ضمان أمن اﻷطفال دون تد ّخل مختلف الهيئات.
تقدّم تلك المن ّ
ظمات مجموعة من الخدمات ،نذكر منها ما يلي :الدّعم العائلي ،والتّد ّخﻼت النّفسيّة واﻻجتماعيّة والتوعية ،وتنظيم
ورشات عمل لﻸطفال وأوليائهم ،والتّوجيه نحو الهيئات المجتمعية ،والمرافقة إلى المحاكم.
الشكل  :14مخ ّ
طط تد ّخل حماية ال ّشباب )يشمل مركز ال ّشباب " "Centre de jeunesseو" "Batshawوالمدمج
ص ّحة والخدمات اﻻجتماعيّة "."CIUSSS
حاليا مع مركز اﻹدماج الجامعي لل ّ

ّ ّ
ّ
مخطط التدخل :مركز اﻹدماج الجام

اﻷطراف
الفاعلة

ّ
ّ
للص ّحة والخدمات اﻻجتماع ّ ة " "CIUSSSحما ة الش اب

تقييم الوضعية )اﻷسئلة الدّور والمسؤوليّة
المطروحة والوسائل
المستخدمة(
● تقييم ما إذا كان نمو ●
الطفل وأمنه في
●
خطر؛
● يتمثّل المسار فيما
يلي:
إعداد تقرير لفائدة ●
مديرية حماية الشباب
 PDJوإبﻼغهم إذا
كان الطفل في خطر؛
●
تقييم الحالة حسب ما
تنص عليه المادة 38؛
ّ
ّ
إعداد مخطط التّد ّخل ●
لفائدة ال ّ
طفل واﻷسرة.

.ضمان أمن ونمو
ّ
الطفل؛
بالقانون
التّقيّد
الحالة
وتقييم
تنص
حسب ما
ّ
عليه المادة 38؛
التّأ ّكد أن العائلة
اﻷوامر
تحترم
أصدرتها
التي
المحكمة؛
العمل مع اﻷولياء/
وإنشاء
اﻷسرة
عﻼقة معهم؛
ثقافة
احترام
أثناء
العائلة
التّد ّخل.

القوة )في
المتّخذة مواضع
اﻹجراءات
ّ
)التّد ّخل ،التّوجيه ،اﻹحالة ،مسار التّد ّخل(
التّعاون(
● تقديم التّوجيه للعائلة
الوضعيّة
بخصوص
والخطوات القادمة؛
● تقييم ما إذا كان الطفل قد
تعرض للعنف الزوجي
ّ
أو ﻷي نوع آخر من
أنواع العنف )جسدي،
جنسي ،الخ(...؛
● تقييم مدى ضرورة
وضع مخطط أمني
خاص بالطفل؛
● إذا ما اُعتبر أمن الطفل
ونموه في خطر ،تقوم
ّ
بما يلي:
اتّخاذ إجراءات بصفة
إراديّة لحماية ال ّ
طفل إذا ما
وافق اﻷولياء على التّعاون.
اتّخاذ إجراءات قضائية
)في حالة عدم الموافقة(.
تأخذ كافة التّدخﻼت بعين
اﻻعتبار احتياجات الطفل
وأمنه .يُشارك اﻷولياء في
ذلك إن أمكن ،والهدف من
التّد ّخل هو اﻹبقاء على
ال ّ
طفل في البيت.
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● العمل بالتّعاون
الهيئات
مع
المجتمعيّة؛
بعين
●اﻷخذ
اﻻعتبار الجانب
لدى
الثقافي
التّد ّخل؛
ّ
الطفل
●إذا احتاج
الرعاية ،فإنّه
إلى ّ
يتم اعتبار العائلة
الموسّعة بالدّرجة
اﻷولى.

التّحدّيات والفرص

احترام
●
ثقافة العائلة لدى
التّد ّخل؛
يكون
●
القرار
للقاضي
اﻷخير.

:مراجع إضافيّة
 المعلومات/الموقع اﻹلكتروني
الموضوع
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cp. وزارة العدل، الحكومة الكندية،حماية أطفالنا
pm/cr-rc/dig/prot.html (English)
Protecting
our
Children,
Canadian
Government, Department of Justice
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/pm-cp/rccr/dig/prot.html (French)
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/P34.1 (English) - Includes article 38

(قانون حماية الشباب في الكيبيﻚ )النص الكامل
Youth Protection Act in Quebec (full text)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs
/P-34.1(French)
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/brochur
e_signalement_DPJ_En.pdf (English)
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/brochur
e_signalement_DPJ_En.pdf (French)

متى وكيف يتم إعداد تقرير مع حماية الشباب )أو من أجل
(اﻻستشارة
When and how to file a report with Youth
Protection
(or for consultation)

http://www.batshaw.qc.ca/en/who-weare/documentation/legal-mandates (English)

Batshaw التفويض القانوني لمراكز اﻷسرة والشباب
Legal Mandate of Batshaw Youth and Family
Centres

http://www.batshaw.qc.ca/en/who-weare/documentation/legal-mandates (French)
http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files/Dr
oits_protectionJeunesse_EN.pdf (English)
http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files
/Droits_protectionJeunesse_FR.pdf(French)
http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files/co
ntributionEnfant_EN.pdf (English)
http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files
/contributionEnfant_FR_0.pdf (French)
http://www.batshaw.qc.ca/en/get-

(الحقوق بموجب قانون حماية ال ّشباب )لﻶباء واﻷبناء
Rights Under the Youth Protection Act (for
children and for parents)

المساهمة المالية لرعاية اﻷطفال
Financial Contribution for the placement of
children

كيف تصبح أبًا بالرعاية ؟
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 المعلومات/الموقع اﻹلكتروني
involved/be-foster-family (English)
How to become a Foster Parent?

الموضوع

http://www.batshaw.qc.ca/fr/comment-vousimpliquer/devenir-famille-accueil (French)
:المنشورات
http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files
/depliant-batshaw-ACJBA0801-en.pdf
(English)
http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files
/depliant-batshaw-ACJBA0801-fr.pdf (French)
514-935-6196

Batshaw معلومات اﻻتصال الخاصة بـ

سريّة
ّ  الحرص على الحفاظ على، ) قد تكون المكالمة مجهولةContact Information Batshaw
(المعلومات
(call can be anonymous; all information is
kept confidential)
https://www.ciussscentresudmtl.gouv.qc.ca/nosinstallations/centre-de-protection-de-lenfance-et-de-la-jeunesse/(French)

مركز الشباب )مركز اﻹدماج الجامعي للص ّحة والخدمات
 الموقع.(اﻻجتماعيّة – مركز جنوب جزيرة مونتريال
ّ
.للمنظمة
اﻹلكتروني
Centre de Jeunesse (CIUSSS Centre Sud de
l’Ile de Montréal). Organization website.

514 896-3100

.معلومات اﻻتصال الخاصة بمركز الشباب

سريّة
ّ  الحرص على الحفاظ على، ) قد تكون المكالمة مجهولةContact Information Centre de Jeunesse
(المعلومات
(call can be anonymous, all information is
kept confidential)
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 المساعدة المادية المقدمة لضحايا العمل اﻹجرامي5-4
Direction l'indemnisation des victimes d'actes - تُعتبر "مديرية تعويض ضحايا اﻷعمال اﻹجرامية
ّ  المنcriminels (IVAC)"
ظمة المسئولة على تحديد مدى أحقّيّة الضحية في الحصول على المساعدة المالية؛ بحيث تُدير كل
.الجوانب المتعلّقة ببرنامج مساعدة الضّحيّة
:مراجع إضافيّة
 المعلومات/الموقع اﻹلكتروني
http://www.ivac.qc.ca/EN_acts.asp (English)
http://www.ivac.qc.ca/ (French)
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/I6 (English)
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I6(French)
http://www.ivac.qc.ca/PDF/RESANG.pdf (English
Brochure)
http://www.ivac.qc.ca/VAC_2.asp (French)

الموضوع
مديرية تعويض ضحايا اﻷعمال اﻹجرامية
Direction l'indemnisation des victimes
d'actes criminels (IVAC)
(corporate website)
(قانون تعويض ضحايا الجريمة )النّص الكامل
Crime Victims Compensation Act (full
text)
مل ّخص عن البرنامج ومعايير اﻻستحقاق
Summary of program and eligibility
criteria

http://www.ivac.qc.ca/PDF/politiques_.pdf
(Policy Manual in French)
http://www.ivac.qc.ca/EN_forms.asp (English)

ّ استمارة
الطلب واﻻستحقاقات
Form Application & Benefits

http://www.ivac.qc.ca/Ivac.asp (French)
1199, rue De Bleury
C. P. 6056, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 4E1

المعلومات الخاصة
Contact Information IVAC

E-mail: info@ivac.qc.ca
Telephone:
Toll free, in Canada only: 1 800 561-4822
Montréal area: 514 906-3019
Fax: 514 906-3029
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الموضوع

الموقع اﻹلكتروني /المعلومات
Office hours:
Office hours are, 8:30 a.m. to 12:00 a.m. and 1:00
p.m. to 4:30 p.m., Monday to Friday.

 - 5إرشاد الضحية نحو اتخاذ تدابير اﻷمن
 1 -5تقييم اﻷخطار واﻷضرار التي تعرضت إليها الضحية
حرش اﻹجرامي لقسم شرطة فانكوفر "."Vancouver
تم إعداد هذا اﻻستبيان من طرف وحدة العنف اﻷسري والت ّ ّ
اﻷسئلة المطروحة لمساعدة العاملين في الميدان على تقييم حجم الخطر:
الراهنة للعﻼقة:
الحالة ّ
● هل َح َد َ
الراهن أو سيقع في المستقبل؟
ث انفصال في الماضي ،أو هل هناك انفصال في الوقت ّ
حرش بها؟
● خﻼل فترة اﻻنفصال ،هل قام المتّهم بمﻼحقة الضّحيّة أو الت ّ ّ
تصرفات تد ّل على الغيرة؟
● هل أظهر المتّهم
ّ
خلفية اﻻعتداء أو العنف داخل العﻼقة:
شهرا
تطور اﻻعتداء خﻼل اﻻثني عشر
ً
● هل كان هناك اعتداء جسدي ،أو جنسي ،أو لفظي ،أو عاطفي ،أو مادّي؟ هل ّ
اﻷخيرة؟
الرعاية ّ
الطبيّة؟
● هل احتاجت الضّحية إلى ّ
اﻻعتداء والتّهديد:
● هل سبق للمتّهم أن قام بإيذاء الضّحية أو ضربها أو تهديدها ،أو أحد أفراد عائلتها ،أو أي شخص آخر أو حيوان؟
● هل للمتّهم سوابق مع حماية الشباب؟
● هل يُقلّل المتّهم من شأن السلوك العدواني أو يُنكره؟
اﻷسلحة:
● هل سبق للمتّهم استخدام السّﻼح في وجه الضّحيّة أو قام بتهديدها بالسّﻼح؟
● هل يملك المتّهم سﻼ ًحا ناريا أو يُخ ّ
طط لذلك؟
اﻷوﻻد:
صادر عن المتهم؟
● هل كان اﻷطفال شهودًا على العنف ال ّ
● هل ت ّم تعنيف اﻷطفال؟
● هل تد ّخلت وزارة اﻷسرة؟
اﻻختطاف:
ّ
● هل سبق للمتهم اختطاف اﻷوﻻد أو هدّد باختطافهم؟
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الخنق:
عض الضّحيّة؟
● هل قام المتّهم بخنق أو
ّ
العمل:
ّ
● هل تغيّر سجله المهني خﻼل السّنة اﻷخيرة؟
● هل يعاني المدّعى عليه من مشاكل في الحفاظ على وظيفته؟
الحالة الجنائيّة:
ّ
الراهن أمام المحكمة؟
● هل يمثُل المتهم في الوقت ّ
● هل قام المتّهم بخرق أمر من أوامر المحكمة بما فيها اﻻلتزام بعدم اﻹخﻼل بالنّظام العام أو عدم اﻻتصال بالضحيّة؟
تعاطي الكحول أو المخدّرات:
● هل يتعاطى المتّهم الكحول أو المخدّرات؟
● هل هناك زيادة في استهﻼك الكحول أو المخدّرات؟
● هل تزداد حدّة العنف بتعاطيه للمخدّرات أو الكحول؟
الصّحة العقلية واﻻنتحار:
● هل يُعاني المتّهم من أمراض عقلية؟
● هل ف ّكر المتّهم من قبل في اﻻنتحار أو كانت له أفكار إجراميّة؟
● هل حاول اﻻنتحار من قبل؟
التفكير في العنف والتّخطيط له:
تفوه المتّهم بتهديدات خطيرة ،أو قام بمﻼحقة شخص ما؟ أو تع ّمد إلحاق اﻷذى بالغير؟
● هل سبق أن ّ
تعرض الضّحيّة للخطر:
ّ
● هل تعيش الضّحيّة حالة من العزلة اﻻجتماعية والما ّديّة وﻻ ترغب في مغادرة البيت؟
تصور الضحية للسّﻼمة ال ّشخصيّة؟
● ما هو
ّ
● ما هي العوائق الثّقافيّة التي تحول دون الحصول على المساعدة؟
المصدر:
ّ
حرش اﻹجرامي لقسم شرطة فانكوفر "."Vancouver
وحدة العنف اﻷسري والت ّ
Domestic Violence and Criminal Harassment Unit of the Vancouver Police Department
مراجع إضافيّة:
الموقع اﻹلكتروني /المعلومات
الموضوع
“Inventory of Spousal Violence Risk
The Threat Assessment Questions for Field
”Assessment Tools Used in Canada
Personnel
صادر عن:
صادر عن :وزارة العدل الكندية
Department of Justice Canada
Domestic Violence and Criminal Harassment
Unit of the Vancouver Police Department

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv)vf/rr09_7/rr09_7.pdf (English
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 المعلومات/الموقع اﻹلكتروني
(29 ،28 )أُنظر الصفحة

الموضوع

:الموقع اﻹلكتروني

إحصاء وسائل تقييم العنف الزوجي المستخدمة في كندا
Inventory of Spousal Violence Risk
Assessment Tools Used in Canada

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fvvf/rr09_7/p3.html (English)

 وزارة العدل الكنديّة:صادر عن

http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vffv/rr09_7/p3.html (French)

Department of Justice Canada

:المنشور
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fvvf/rr09_7/rr09_7.pdf (English)
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/fil
es/publications/pub_19062012_131333.pdf
(French)

ّ التّد ّخل للوقاية من القتل
الزوجي
Intervenir auprès des hommes pour préveni
r l’homicide conjugal /

Intervening with men to prevent spousal
ّ  تقييم أخطار القتل: قسمhomicide
الزوجي
صصات حول العنف
ّ  مركز البحث متعدّد التخ:صادر عن
مارس ضدّ النساء
َ العائلي والعنف ال ُم

Appréciation du risque d’homicide conjugal /
Risk assessment of spousal homicide
(32 – 25 )أُنظر الصفحة

Centre de recherche interdisciplinaire
sur la violence familiale et la violence faite
aux femmes (CRIVIFF)
À Cœur d’Homme :و
شبكة مساعدة اﻷزواج من أجل مجتمع بدون عنف
(Réseau d’aide aux hommes pour une
société sans violence)

: وضع مخطط اﻷمن2-5
 يُمكن اقتراح.يجب تشجيع المرأة التي تعيش العنف الزوجي على إعداد مخطط اﻷمان بُغية ضمان أمنها وسﻼمة أطفالها
:التّوصيات التّالية خﻼل مسار اﻹرشاد
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●
●
●
●
●

قررت مغادرة البيت )اﻻ ّ
طﻼع
ضرورة التّخطيط للمكان الذي يمكن أن تلجأ إليه مع أطفالها في حالة الطوارئ ،أو إذا ما ّ
على خدمات الطوارئ في الفصل الخاص بالمصادر(؛
ً
)مثﻼ :حيازة أمر من المحكمة من شأنه أن يحميها من الشخص المعتدي
معرفة كيف يمكن للشرطة أن توفّر لها الحماية
إذا حاول اﻻقتراب منها( .تُع ّد مخالفة المعتدي ﻷمر المحكمة جريمة جنائية؛
ابتكار كلمة السر أو عﻼمة يمكن استخدامها مع اﻷشخاص الذين تعرفهم أو تثق بهم لﻺشارة بأنها في حاجة ماسّة إلى
المساعدة؛
التّفكير في ح ّجة تسمح لها بالمغادرة بسرعة إذا ما أحسّت بالخطر؛
إعداد حقيبة تحتوي على الممتلكات الشخصية وإخفائها في مكان آمن إذا ما احتاجت إلى المغادرة بسرعة )اﻷموال،
والمفاتيح ،والبطاقات البنكية ،ورخصة السّياقة ،وبطاقة الضمان اﻻجتماعي ،وسندات الملكية ،واﻷدوية ،وشهادات
صها أو تخص أطفالها(.
الميﻼد ،وجواز السّفر ،وغيرها من الوثائق الهامة التي تخ ّ

مراجع إضافيّة :
الموضوع

تتعرضن للعنف
التّخطيط لسﻼمة النساء اللواتي ّ
Safety Planning for Women who are Abused
صادر عن:
الجيران ،واﻷصدقاء ،والعائلة.
ممولة من طرف " the Ontario
حملة توعية عا ّمة ّ
 "Women’s Directorateويسيّرها مركز اﻷبحاث والتعليم
ارس ضدّ النساء واﻷطفال بجامعة وسترن.
حول العنف ال ُم َم َ
Neighbours, Friends and Families.
A public education awareness campaign
funded by the Ontario Women’s Directorate
& and managed by the Centre for Research
& Education on Violence against Women
Children at Western University.
مخطط السّﻼمة
Safety Plans
صادر عن :حكومة الكيبيﻚ – العنف اﻷسري
Government of Quebec, Domestic Violence

الموقع اﻹلكتروني /المعلومات
http://www.neighboursfriendsandfamilies.ca/resou
rces/community-resources
http://www.neighboursfriendsandfamilies.ca/sites/
neighboursfriendsandfamilies.ca/files/images/down
)loads/EngSafetyPlanning.pdf (English
http://voisinsamisetfamilles.ca/wp_content/uploads/2015/planification_de_la_securite
)pour_femmes.pdf (French
المراجع بلغات أخرى بما فيها اللغة العربيّة:
http://neighboursfriendsandfamilies.ca/organizers/
download-materials-in-other-languages
المبادئ التّوجيهيّة للتّخطيط للسّﻼمة:
قبل وقوع العنف اﻷسري؛أثناء وقوع العنف اﻷسري؛بعد اﻻنفصال .(http://domesticviolence.gouv.qc.ca/need_plans.php
)English
http://violenceconjugale.gouv.qc.ca/besoin_scenario
)s.php (French

مخطط أمن نموذجي يتم ملؤه من طرف الضّحيّة
Sample Safety Plan to be filled out by the
victim
صادر عن :المركز الوطني حول العنف اﻷسري والجنسي
)الوﻻيات المتحدة(

استمارة يُمكن طباعتها وتُمﻸ من طرف الضّحيّة
A printable form to be filled out by the victim
http://www.ncdsv.org/NCDSV_DVSafetyPlan51

)updated_8-2016.pdf(English

National Center on Domestic and Sexual
)Violence (United States

 3-5مراكز اللجوء الخاصة بالنساء
يوجد العديد من مﻼجئ ال ّنساء في جميع أنحاء مدينة مونت﷼ ومونت﷼ الكبرى .توفّر هذه المراكز مأوى مؤقت وآمن
للضّحاياِ .لتحديد موقع الملجأ ،يُرجى اﻻتصال بـ " "SOSالخاص بالعنف الزوجي على الرقم9010-363-800-1 :؛ إذ
يقدّم خدمات الدّعم والمساعدة على الهاتف لضحايا العنف ّ
الزوجي على مدار  24ساعة وطيلة أيام اﻷسبوع .باﻹضافة إلى
ّ
ّ
كونها مﻼذًا آمنًا ،تعمل مراكز اللّجوء على تقديم اﻹرشاد ،والتعريف بالمصادر الضرورية وتوفير المعلومات المتعلقة بالنظام
القضائي .يُرجى اﻻ ّ
طﻼع على الفصل الخاص بالمصادر في هذا الدّليل للحصول على قائمة المﻼجئ المتواجدة بمونت﷼.
صة بالنساء ) بنا ًء على مسار " "Auberge Transitionو" Maison
الشكل  :15مخطط التد ّخل لمراكز اللجوء الخا ّ
.("Flora Tristan

ّ ّ
ّ
مخطط التدخل :مرا ز اللجوء
اﻷطراف
الفاعلة

تقييم الوضعية )اﻷسئلة المطروحة
والوسائل المستخدمة(
 1التقييم عبر الهاتف:● تقييم سﻼمة الشخص واﻷطفال؛
● طرح أسئلة تتعلّق بنشاط
ّ
الزوجين؛ تد ّخل المحكمة أو
ال ّنظام القضائي وكذا ص ّحة
اﻷفراد؛
● تجهيز الفرد لمغادرة محل
اﻹقامة؛
ّ
● التوجيه نحو باقي المنظمات عند
ال ّشرطة،
مثل
اﻻقتضاء،
والمستشفى ،و" SOSالعنف
الزوجي".
2التقييم في الموقع /شخصيا:صحّة النفسية والجسديّة .أخذ
● تقييم ال ّ
صور عند اﻻقتضاء .طرح أسئلة
بخصوص القضايا القانونية وأخرى
تتعلّق بال ّ
شريك .فهم ما إذا كانت
الحالة تندرج في خانة الخﻼفات
الزوجية أو العنف ّ
الزوجي.
● تقييم ما إذا كانت المرأة في خطر
)على المدى القصير أو البعيد(.
● التوجيه نحو منظمات أخرى
)أنظر ما هو مذكور أعﻼه(.

القوة )في التّحدّيات
اﻹجراءات
الدّور والمسؤوليّة
المتّخذة مواضع ّ
والفرص
)التّد ّخل ،التّوجيه ،اﻹحالة ،مسار التّد ّخل(
التّعاون(
● كونها مكانًا ●
● تقييم احتياجاتها ● اﻻستشارة الفرديّة؛
ّ
ّ
التحلي
● ورشاتعمل
وضمان أمنها؛
آمنًا؛
صبر
ّة؛
ي
جماع
● إعداد مخطط
بال ّ
ّ
●التواجد في بيئة
التّد ّخل ّ
والمثابرة؛
المحاكم
في
المرافقة
●
وجة
للز
تُصدر
ﻻ
النّظام
●
وإجراءات الهجرة؛
واﻷوﻻد؛
أحكام؛
القانوني؛
بعد
ثالث
تقييم
إجراء
يتم
●
● المرافقة؛
●تشجيع المرأة
التّد ّخ
اتّخاذ ●
مرور  48ساعة؛ إذا لم
● التّوجيه
على
ل على المدى
اللجوء
مركز
اعتبار
يتم
وتعريفها
القرارات.
القصير
المرجع المناسب للمرأة،
بالحقوق؛
●
يتم توجيهها نحو المكان
● التّوجيه وتقديم
التّشعّ
ب الذي تتّسم
صحيح.
المعلومات
اﻷنسب وال ّ
مختلف
به
● التّوضيح للمرأة كيف
الﻼزمة؛
اﻷطراف
تسير اﻷموربالمركز.
● تسهيل
الفاعلة.
● تقييم احتياجاتها )ﻻسيما
اﻹجراءات
إذا كان لديها أطفال(؛
)مثال :الهجرة،
وإيجاد محامي ● ،مساعدة المرأة في رعاية
وإجراءات
اﻷطفال،
ورعاية
ّ
الهجرة ،والتواصل مع
اﻷطفال(
حماية الشباب .تقييم
ص ّحتها العقلية .تقييم
احتياجات أطفالها.
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مراجع إضافيّة:
الموضوع
 SOSالعنف الزوجي

الموقع اﻹلكتروني /المعلومات
http://www.sosviolenceconjugale.ca
)(French
514-873-9010
 -الرقم المجاني )1-800-363-9010 (Toll Free
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6المصادر 1-6مصالح اﻻستعجاﻻت
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
خدمات الطوارئ

1

المؤسسة

وصف الخدمات

Service de Police

شمل خدمات الطوارئ :الق ض ع
الشخص العن ف ،إزالة اﻷسلحة
النار ة ،سﻼمة الضحا ا واﻷطفال،
واﻹحالة إ الموارد المناس ة(7/24) .

de la Ville de
Montréal

شمل الخدمات النفس ة والتأ ل
وخدمات الت امل اﻻجتما .

2

& Batshaw Youth
Family Centers

لضمانتوفيرالخدماتذاتالصلةلوضعالطفل
 ،والتبني.
والخبرةإلىالمحكمةالعلياوالوساطة.

معلومات اﻻتصال
الهاتف 9-1-1 :
https://www.spvm.qc.ca

Weredale Park, Westmount
 (Qc) H3Z 1Y5الهاتف 514-989-1885:
):اﻹ ﻼغ( To Report
514-935-6196:
http://www.batshaw.qcالهاتف
.ca/

يوفر معلومات مجان ة ع
Centre de références
3

du Grand-Montréal
Situation de crise

4

Centres d'aide aux
victimes d'actes

الموارد اﻻجتماع ة والمجتمع ة
مون ال ال ى )الضمان اﻻجتما ،
الصحة ،العمل ،ال ف ه .(...و شمل
الخدمات المتخصصة المساعدة
واﻹحالة ال س ة للمدمن ع
المخدرات ،ال حول ،المقامرة وأ ضا
الموارد ل ار السن.
 CAVACتقدم خدمات مجان ة
و ة.
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الهاتف 514-527-1375:
http://www.inforeference.qc.ca

404 Boulevard Décarie
#306, Saint-Laurent, QC

خدمات الطوارئ
المؤسسة
criminels -CAVAC

وصف الخدمات
و شمل المساعدة المتاحة ما

معلومات اﻻتصال
:

 الصدمةالنفسيةوالتنشئةاﻻجتماعية معلومات عن حقوق ضحا االج مة والعﻼج

H4L
الهاتف 514-744-5048:
الهاتف 1-866-532-2822:
http://www.cavac.qc.ca/

مرافقة اﻹحالة إ الجهاتالمتخصصة

5

Centre de Protection de
l’enfance et de la
Jeunesse / Direction de
la protection de la
jeunesse (DPJ

S.O.S Violence

6

Conjugale

مركز حما ة أﻷطفال والش اب.
الخدمات المتخصصة للش اب الذين
ت اوح أعمار م ب  0إ 18سنة
ضحا ا العنف داخل اﻷ ة.

الهاتف514-842-7226
):اﻹ ﻼغ( To Report
الهاتف 514-896-3100
https://www.ciussscentresudmtl.gouv.qc.ca/n
os-installations/centre-deprotection-de-l-enfance-etde-la-jeunesse/

ﻻ ت تظر ح فوات اﻷوان لمساعدة
شخص ما .
خدمة اتف ة لضحا ا العنف
الزو و شمل خدمات اﻻستماع
واﻹحالة.

الهاتف 1-800-363-9010:
http://www.sosviolencecon
jugale.ca/

متاحة  24ساعة اليوم 7 ،أ ام
اﻷسب ع 365 ،يوما السنة

How to Help a Victim
7

ﻻ ت تظر ح فوات اﻷوان لمساعدة
شخص ما

Published by:
Government of
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http://domesticviolence.go
uv.qc.ca/help_howto.php

خدمات الطوارئ
معلومات اﻻتصال

وصف الخدمات

المؤسسة
Quebec website on
Domestic Violence

http://domesticviolence.go
uv.qc.ca/help_intervene.p
hp
http://domesticviolence.go

مساعدة شخص ما مع عﻼمات
اﻻعتداء

ك ف ة اﻹ ﻼغ عن ج مة

uv.qc.ca/help_witness.php
http://domesticviolence.go

خطة إنقاذ لمساعدة الضحا ا

uv.qc.ca/help_rescue.php
http://domesticviolence.go
uv.qc.ca/help_report.php

 خطوة: اﻹ ﻼغ عن العنف الزو
أساس ة
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9

10

11

 2-6المصادر الخاصة بضحايا العنف الزوجي )الزوجة واﻷوﻻد(
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.

المؤسسة
1

Amal Center for
Women

2

Association IRIS
(Initiative de ré)insertion sociale
Centre d’intervention
de Crise

3

Centre intégré
universitaire de
santé et de service
)sociaux (CIUSSS

4

Centres d'aide aux
victimes d'actes

المصادر الخاصة بضحايا العنف ّ
الزوجي
معلومات اﻻتصال
وصف الخدمات
تقديم الدعم والمساعدة بطريقة فعالة
903 Boulevard Décari,
ثقافيا للنساء ا لمتضررات من العنف
Saint-Laurent, QC H4L 3M3
الزوجي.
Suite 204
وتشمل الخدمات:
الهاتف514-855-0330
info@amalwomencenter.ca
الخدمات النفسية واﻻجتماعيةhttp://amalwomencenter.ca
المطابقة مع المحكمةورش عملالتواصل مع المجتمعتوفير الخدمات لﻸفراد الذين يعانون من
مشاكل في الصحة العقلية و الغير
قادرين على العمل في المجتمع
(كالقلق ,العزلة ,اﻷفكار اﻻنتحارية
والضيق غير المبرر وما إلى ذلﻚ).
وتشمل الخدمات مركز التدخل في
اﻷزمات المتاحة  ،24/7والمأوى،
والعﻼج على المدى الطويل ،وخدمات
اﻹشراف في المنزل وأكثر من ذلﻚ
المستوى المحلي:
الصحة للسكانخدمات عامة ومحددة في السطراﻷول
الصحة العامة-المستشفيات

2430, boul. Henri-Bourassa
)Est, bureau 101 Mtl (Qc
H2B 1T7
الهاتف514-381-8026
Fax: 514-388-8053
http://www.associationiris.c
a/
Crisis Center:
الهاتف 514-388-9233
فاكس514-388-4213
To find a CIUSSS in your
region, please use the
locator:
http://sante.gouv.qc.ca/rep
ertoire-ressources/votre)cisss-ciusss(postal code

المستوى اﻹقليمي:
مركز حماية الشباباﻹعاقة البدنية أو الفكريةاﻹدمانالصحة العامة CAVACتقدم خدمات الخط اﻷمامي
التي هي مجانية وسرية.
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404 Boulevard Décarie
#306, Saint-Laurent, QC

المؤسسة
criminels (CAVAC

المصادر الخاصة بضحايا العنف ّ
الزوجي
وصف الخدمات
وتشمل المساعدة المتاحة ما يلي:
الصدمة النفسيةمعلومات عن حقوق ضحاياالجريمة و العﻼجات
المرافقة-إحاﻻت إلى الخدمات المتخصصة

معلومات اﻻتصال
H4L
الهاتف 514-744-5048
الهاتف1-866-532-2822
http://www.cavac.qc.ca/

5

المعونة المباشرة :للنساء والفتيات
الﻼتي تتراوح أعمارهن بين 12سنة
فأكثر
- Centre d'aide et de lutteدعم هاتفي
- contre les agressions àاجتماع فردي أو جماعي
caractère sexuel
التقارب في اﻹجراءات القضائية،)(CALACS
الطبية ،أو غيرها
المعلومات والمراجع-دعم أقارب الضحايا

C. P. 10117, succursale
Bureau Chef Grand-Mère,
QC G9T 5K7
الهاتف 819 538-4554
1-855-538-4554
info@calacsالهاتفentraide.ca
http://www.calacsentraide.ca

6

ويحق ﻷي شخص معترف به بموجب
قانون تعويض ضحايا الجرائم أن
يحصل على اﻻستحقاقات والخدمات
الﻼزمة ﻻسترداد حقه .
ويمكن للضحية أن تستفيد من تدابير
التأهيل البدني واﻻجتماعي وأن تشارك
في برامج التأهيل المهني.

1199, rue De Bleury
Montréal (Québec) H3C
4E1
الهاتف1-800-561-4822
الهاتف 514-906-3019
Fax: 514-906-3029
http://www.ivac.qc.ca

تقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف
المنزلي
أو اﻻعتداء الجنسي .
اﻻستقبال،واﻹحاﻻت ،والدعم و مرافقة
الضحية.

الهاتف514-876-9965

Indemnisation des
victimes d’actes
)criminels (IVAC

7
L'R des centres de
femmes du Québec
8
McGill Domestic
Violence Clinic
9
Maison des femmes
sourdes de Montréal

وتقدم المشورة بشأن المسائل المتصلة
بجميع أشكال العنف في العﻼقات
الحميمة وأثر هذا العنف على اﻷسر
وشبكاتها اﻻجتماعية
تقديم المساعدة والدعم والمعلومات
للنساء الصم ضحايا العنف المنزلي أو
اﻻعتداء الجنسي
اﻷفراد الصم الذين يتواصلون باستخدام
58

http://www.rcentres.qc.ca/

Wilson Hall, 3506 University
Street, MTL, Qc H3A 2A7
الهاتف514-398-
2686https://www.mcgill.ca/d
vc/mcgill-domesticviolenceclinic
الهاتف514 255-6376
www.mfsm.org

المؤسسة
10
SOS Violence Conjugale
11

SAFETY PLAN Have
a safety plan so you
can escape from a
violent situation

12
a violent situation
Women’s Center

13
Women’s Center of
Montreal

14
)Y des Femmes (YWCA

المصادر الخاصة بضحايا العنف ّ
الزوجي
وصف الخدمات
لغة اﻹشارة كيبيﻚ)) QSL

معلومات اﻻتصال

يوفر مجانا ،بلغتين ،خدمات اﻻستقبال
السرية ،والتقييم ،و تقديم المعلومات،
الوعي ،الدعم و الخدمات المرجعية
لضحايا العنف الزوجي ،وجميع
المعنيين بهذه المسألة(7/24) .

الهاتف1-800-363-9010
www.sosviolenceconjugale.
ca

وضع خطة السﻼمة في العنف المنزلي
سوف تساعدك على اتخاذ الخطوات
الﻼزمة لضمان سﻼمتﻚ.

List to Print:
http://domesticviolence.go
uv.qc.ca/need_plans.php

برامج اﻻستيطان لﻼجئين الجديدة
والمهاجرين ،والطبقات الفرنسية
واﻹنجليزية مع مرافق الحضانة،
والترجمة الفورية ،و خدمات الترجمة،
و تقديم المشورة القانونية بشأن الزواج،
واﻷسرة ،والهجرة والصحة؛و خدمات
اﻹحالة وأكثر من ذلﻚ.

1035 Rachel St East, 3rd
Floor, Montreal, QC H2J
2J5
الهاتف514-528-8812

تعزيز الشخصية اﻻجتماعية والنفسية و
اﻻقتصادية للمرأة.
الخدمات المقدمة باللغة الفرنسية،
اﻹنجليزية ،العربية،
اﻹسبانية والكريولية.

3585, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec), H2X 2N
الهاتف514-842-1066
 ) 514 842-1067فاكس)
cfmwcm@centredesfemme
sdemtl.org
http://en.centredesfemmesd
emtl.org
الهاتف514-866-9944
fondation@ydesfemmesmtl.
org
www.ydesfemmesmtl.org

توفير الخدمات للنساء والفتيات.
تركز على أربعة مجاﻻت رئيسية:
 خدمات التخزين خدمات التوظيفالخدمات الصحية -خدمات المجتمع
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الخاصة

 3-6المصادر
باﻷزواج
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.

1

بممارسي

العنف

الزوجي

والمصالح

المتعلقة

صة بممارسي العنف ّ
الزوجي والمصالح المتعلّقة باﻷزواج
المصادر الخا ّ
معلومات اﻻتصال
وصف الخدمات
المؤسسة
شبكة مكونة من  29منظمة مجتمعية
947, avenue Royale, bureau 135,
محلية موجودة في جميع أنحاء كيبيﻚ
 Québec - QC - G1E 1Z9التي تساعد الرجال الذين يعانون من
Québec region: 418-660-7799
السلوك العنيف
الهاتف1-877-660-7799
.
الزوجية
في سياق
acoeurdhomme@videotron.ca
À coeur d’homme
:
على
الرجال
مساعدة
http://www.acoeurdhomme.co
Réseau d'aide aux
السيطرة على الغضب والعدوانm/
hommes pour une
التعرف على السلوك العنيف وsociété
sans violence
عواقب استخدام العنف
التوقف عن استخدام السلوك العنيفالعيش الصحي ،المتناغم ،و في ضلالمساواة.

2

Centre
d'intervention et de
recherche en
violence conjugale et
)familiale (Pro-gam

3
Carrefour d'Hommes
en Changement
)(CHOC
4

Checklist for violent
partners

5
Entraide pour
hommes
6
7

Hébergements
Péloquin
The Montreal Anger

برنامج العﻼج النفسي المهني والسري
للرجال الذين يستخدمون سلوكيات
مسيئة في العﻼقات مع الشركاء أو
أفراد اﻷسرة .يتم تمويل البرنامج من
قبل وزارة الصحة والخدمات
اﻻجتماعية.
منظمة مجتمعية مكرسة لمساعدة
الرجال مع:
 منع العنف الزوجي -تفادي اﻻنتحار

453 Rue Beaubien E, Montréal,
QC H2G 3C6
الهاتف514-270-8462
http://www.pro-gam.ca/
 25, Boul. Lévesque, EstLaval (Québec) H7G 1B3
الهاتف450-975-2462
http://www.organismechoc.com
choc@organismechoc.com

استبيان لتحديد ما إذا كانا ا لرجال
شركاء عنيفون.
نشرت من قبل حكومة كيبيﻚ.

http://domesticviolence.gouv.qc
.ca/need_evaluate.php

تقدم خدمات التدخل للرجال:
من صعوبةفي حاﻻت العنف الزوجيمن يتعرضون للعنف مع سلوكعنيف

)450-672-6461 (Grand Longueuil
450-250-6225 (Vallée-du)Richelieu
)450-446-6225 (Saint-Hyacinthe
http://www.entraidepourhomm
es.org
الهاتف514-567-5064
Fax: 514-382-6349
5845 Côte des Neiges, Suite

مأوى للرجال في محنة
تقديم المشورة الفردية ،للزوجين،
60

صة بممارسي العنف ّ
الزوجي والمصالح المتعلّقة باﻷزواج
المصادر الخا ّ
معلومات اﻻتصال
وصف الخدمات
المؤسسة
اﻷسرة والجماعة.
440, Montreal, Quebec
Management Center
الهاتف514-737-7208
https://www.facebook.com
/CaplanTherapyCentre/abo
Ut/
8
Mcgill Domestic
Violence Clinic
9
Option

10

RePère

11
Service d’aide aux
)conjoints (SAC

يقدم المشورة بشأن القضايا المتعلقة
بجميع أشكال العنف في العﻼقات
الحميمة وأثر هذا العنف على اﻷسر
والشبكات اﻻجتماعية.

منظمة مجتمعية .توفر خدمات
المتابعة والدعم للرجال البالغين
والنساء اللواتي يمارسن واحدا أو أكثر
من أشكال العنف ضد الزوج أو أفراد
اﻷسرة اﻵخرين.
منظمة مجتمعية مكرسة
لتعزيز تنمية مهارات اﻷبوة من خﻼل
توفير اﻷدوات لﻶباء لخلق والحفاظ
على عﻼقات جيدة مع أطفالهم.
وتشمل الخدمات:
التدخل الفرديمرافقة للمحكمة عيادة قانونية )قانون اﻷسرة( خدمة العﻼج النفسيوساطة اﻷسرةالعﻼج الزوجيخدمات للرجال الذين يعانون من
مشاكل العﻼقة
مثل التفكﻚ ،والصراعات،
الغيرة والعنف المنزلي.
وتشمل الخدمات:
الدعم والتوجهتناول التقييمالدعم الفردي والجماعيالمعلومات القانونية-تليفون خط المساعدة
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Wilson Hall, 3506 University
Street, MTL, Qc H3A 2A7
الهاتف514-398-2686
https://www.mcgill.ca/dvc/
mcgill-domestic-violenceclinic
الهاتف514-527-1657
www.optionalternative.ca

10780 Rue Laverdure,
Montreal, QC H3L 2L9
الهاتف514-381-3511
info@repere.org
www.repere.org

10000 Rue Lajeunesse,
Montréal, QC H3L 2E1
الهاتف514-384-6296

 4-6مراكز إيواء المخصصة للنساء واﻷوﻻد الموجودة بمونتريال
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.

المؤسسة

1

Auberge Transition

2

L'Arrêt-Source inc

3

Auberge Madeleine

4

Auberge Shalom
pour femmes

صصة للنساء واﻷوﻻد
مراكز إيواء المخ ّ
وصف الخدمات
توف المأوى والمعلومات
واﻹرشاد وخدمات المتا عة
لل ساء اللوا تعان حال ا أو
تعرضن ﻷي ش ل من أش ال
إساءة المعاملة الزوج ة.
و شمل الخدمات:
 التدخل حاﻻت الطوارئالم وي
 المشورة الفرد ة خطة التدخل لل ساء واﻷطفالخدمات لﻸطفالعﻼج فمرافقةخدمات للش اب ورش عمل حول الدفاع عنالحقوق
:
.
1221 Rue Fleury E, Montréal, QC
مأوى لل ساء و شمل الخدمات
H2C 3K4
 اﻹس ان ت اوح ب  3أشهر و 2الهاتف514-383-2335
سنة
http://www.arretsource.org
 برنامج التدخل المخصص متا عة فرد ة واجتماع أسبو متا عة ما عد اﻹس انBP 60118 St-Denis,
توف المأوى لل ساء العاز ات
م
أعمار
حاﻻت ال د الذين ت لغ
Montréal, QC H2J 4E1
 18سنة فأ  26 .م ان.
معلومات اﻻتصال
C. P. 266, succ. NDG
Montréal (Québec) H4A 3P6
الهاتف514-481-0495
 514-481-8926فاكس
aubtrans@qc.aira.com
http://aubergetransition.org

 التدخل الفردي والجما خدمات المصاح ة متا عة الخدمات ما عداﻹس ان

مأوى لل ساء واﻷطفال المتأث ن
العنف الزو .
و شمل الخدمات:
62

514-597administration@aubergeالهاتف1303
ma deleine.org
www.aubergemadeleine.org

Cp 386 Succ Snowdon,
Montreal, QC H3X 3T6

المؤسسة

5

Assistance aux femmes

6

Carrefour pour Elle

7

Citadelle de Lachute

8

Dauphinelle

صصة للنساء واﻷوﻻد
مراكز إيواء المخ ّ
وصف الخدمات
الدعم العاط و العﻼجتقن ات التدر ب ع الثقةالنفس
خدمات الدعم لل ساء الحواملجلسات اﻹرشاد والعﻼج الفرد ةوخطط السﻼمة ،وخدمات
اﻹحالة وأ من ذلك
السكن اﻵمن وال ي لل ساء
وأطفالهن من جميع المجتمعات
الثقاف ة ال تواجه العنف
الم .
خدمات المشورة والدعم
والمتا عة ل ل مق م
إستدعاء الم جمون الشف
عند الحاجة اﻹنجل ة
والفر س ة واﻹس ان ة
مأوى لل ساء واﻷطفال.
مساعدة المرأة مع احت اجاتها
ال دن ة والنفس ة الفور ة.
متا عة ما عد السكن.

معلومات اﻻتصال
الهاتف514-731-0833
 514-485-1097فاكس
infoaspf@videotron.ca
http://aubergeshalom.org

الهاتف514-270-8291
 514-270-1176فاكس
information@assistanceaux
femmes.ca
http://www.assistanceauxfe
mmes.ca
C.P. 21115, succ. Jacques
Cartier, Longueuil, QC J4J 5J4
الهاتف450-651-5800
)(Helpline 24/7
aide@carrefourpourelle.org
info@carrefourpourelle.org
http://www.carrefourpoure
lle.org

مأوى لل ساء المعتدى عليهن
واﻷطفال الذين عانون من
مشا ل اجتماع ة متعددة

الهاتف450-562-7797
 450-562-1311فاكس
administration@citadellelac
hute.ca

توف المأوى اﻵمن لل ساء الﻼ
تعان من صع ات )وأطفالهن(.
و شمل الخدمات:
 الدعم النف واﻻجتماالمرافقة متا عة ما عد السكن.63

C.P. 55512, Centre Maisonneuve,
Mtl, Qc H1W 0A1
الهاتف514-598-7779
 514-598-5865فاكس

المؤسسة

9

Fédération des
ressources
d'hébergement pour
femmes violentées et
en difficulté du
)Québec (FMHF

10

Interval 1175

11

Logifem

12

Maison Flora Tristan

صصة للنساء واﻷوﻻد
مراكز إيواء المخ ّ
معلومات اﻻتصال
وصف الخدمات
intervention@ladauphinelle.org
اﻻس شارات والمعلوماتالقانون ة
https://www.ladauphinelle. org
ورش عملتع ز حقوق المرأة والدفاع
عنها)وأطفالهم( الذين ع شون
عدة مشا ل اجتماع ة.
تقدم وزارة الشؤون ا ﻻجتماع ة
والمال ة الدعم الﻼزم لﻸعضاء
الﻼجئ فيها وتدافع عن مصالح
أعضاء البيوت وموظفيها لدى
السلطات الس اس ة والهيئات
العامة و الخاصة
ملجأ يوفر مسا ن آمنة و ة
لل ساء الﻼ تعان من العنف
الزو و أو الم

C.P. 55036, Succursale
Maisonneuve, Montréal
(Qc), H1W 0A1
الهاتف514-878-9757
 514-878-9755فاكس
http://www.fede.qc.ca/
1175 Rue Saint Mathieu,
Montréal,QC
الهاتف514-933-8488
www.inter-val.ca

يتل ال ساء ع أساس طارئ
لمدة ل لة أو ل لت وح سنة
واحدة الملجأ .إم ان ة الع ش
شقة انتقال ة لمدة تصل إ 5
سنوات

CP72108, 151 Atwater,
Montréal, QC H3J 2Z6
الهاتف514-510-7772
 514-939-3172الهاتف
info@logifem.org
http://logifem.org/

مأوى لل ساء واﻷطفال.
و ستهدف الخدمات ال ساء
مجتمعات الثقافات اﻹث ة ال
تعا من العنف الزو أو
الم .
الخدمات اللغة اﻹنجل ة،
الفر س ة ،الع ة )وأ (.
 التدخل الفردي والجما التوج ه واﻹحالة إ المواردمرافقةمتا عة ما عد اﻹس ان64

C.P. 93, succursale StJacques, Montréal, QC H3C 1C5
الهاتف)514-939-3463 (24h/7
 514-939-3465فاكس
Intervention:
interventions@maisonfloratristan.c
om
http://www.maisonfloratristan.co
m/

المؤسسة

13

Maison grise de
Montréal

14

Maison Dalauze

15

(Les) Maisons de
l’Ancre

16

Maison L’Esther

17

Maison de Lina

18

Maison Le Prelude

صصة للنساء واﻷوﻻد
مراكز إيواء المخ ّ
معلومات اﻻتصال
وصف الخدمات
C.P. 123, Succ. Rosemont
مأوى لل ساء الﻼ تعان من
صع ات.
Montréal QC H1X 3B6
و شمل الخدمات:
الهاتف514-722-0009
info@lamaisongrise.org
 الدعم النف اﻻجتماhttp://www.lamaisongrise.org/
المرافقةمتا عة ما عد اﻹس انالهاتف1-866-619-4222
السكن اﻵمن لل ساء واﻷطفال
maisondalauze@videotron.ca
اﻻجتماعات النفس ة واﻻجتماع ة
http://www.maisondalauze.com
الفرد ة لل ساء واﻷطفال
المأوى.
الدعم والمرافقة اﻹجراءات
المختلفة.
المشورة مع طب ب نفسا
)لل ساء واﻷطفال(.
اجتماعات الدعم الفردي لمهارات
اﻷبوة واﻷمومة.
Blvd Pie Ix, Ml, QC H1Z 3T3
مأوى لل ساء الﻼ تعان من
صع ات.
الهاتف514-723-1534
info@lesmaisonsdelancre.org
دار جماع ةhttp://www.lesmaisonsdelancre.o
 شقة اﻷقمار الصناع ةrg
 المتا عة النفس ة واﻻجتماع ةCasier postal 43082,
السكن اﻵمن وال ي لل ساء
Vilamont. Laval, Québec
الﻼ تعان من صع ات
)وأطفالهن(.
H7M 6A1
الهاتف450-963-6161
متا عة فرد ة وجماع ة لل ساء
واﻷطفال.
 450-963-3145فاكس
المساعدة والمرافقة )مثﻼ:
maison.lesther@videotron.ca
المح مة الجنائ ة والمدن ة،
http://www.maisonlesther.com
وحما ة الش اب ،وما إ ذلك(.
خط المساعدة .7/24
C.P. 1705, Suc. Saintمأوى لل ساء ضحا ا العنف
الزو وأطفالهن.
Martin, Laval (QC) H7V 3P9
الهاتف450-962-8085
خدمات اﻻستق ال 7/24 450-627-0489فاكس
المساعدة الهاتف
maisondelina@videotron.ca
-السكن اﻵمنالمعلومات والمرافقةCasier postal 173, Suc.
مأوى لل ساء واﻷطفال ضحا ا
العنف الزو .
Saint-Martin, Laval, QC H7V 3P5
الهاتف450-682-3050
 خدمات اﻻستق ال واﻹقامة 450-664-7531فاكس
خط الهاتف7/24leprelude@videotron.ca
 التدخل الفردي والجما65

المؤسسة

19

Maison du Réconfort

20

Multi-Femmes Deux
inc.

21

Maison des femmes
sourdes de Montréal

22

Maison Reine de
l’espérance

23

Le Parados inc

24

Pavillon Marguerite
de Champlain

صصة للنساء واﻷوﻻد
مراكز إيواء المخ ّ
معلومات اﻻتصال
وصف الخدمات
 المساعدة والمرافقة المعلومات واﻹحاﻻت4061 Rue Wellington,
مأوى لل ساء واﻷطفال ضحا ا
العنف الزو .
و شمل الخدمات:
Verdun, QC H4G
الهاتفTel: 514-768-7147
 أما ن إقامة آمنة 514-768-7489فاكس
 التدخل الفردي والجما المعلومات واﻹحاﻻت متا عة ما عد اﻹس انمأوى لل ساء واﻷطفال.
C.P. 83564 CP Garnier
و شمل الخدمات:
Montréal, QC H2J 4E9
الهاتفTel: 514-523-1095
 أما ن إقامة آمنة اجتماعات فرد ة وجماع ةاس شاراتمرافقة المعلومات واﻹحاﻻت.
الهاتفATS: 514-255-6376
مركز لل ساء الصم الصع ة
و شمل الخدمات:
Tel: 514-255-5680
Skype / OOvOO:
اﻻستماع وخدمات المساعدةmfsm.accueil
إرجاء 514-255-3770فاكس
 التدخل مع ال ساء الصم ضحا اhttp://www.mfsm.orgfemmessou
العنف الزو و أو اﻻعتداء
rdes@mfsm.ca
الج
2463 Rue Champagne, Mtl, QC
مأوى لل ساء وأطفالهن الﻼ
الهاتفTel: 514-524-6372
تعان من صع ات )إقامة
مؤقتة ب عش ة وضحا ا(
Tel: 514-637-3529
قامة لل ساء الﻼ تعان من
صع ات وأطفالهن.
الهاتفhttp://www.leparados.com
و شمل الخدمات:
 التدخل النف واﻻجتماال شاور والمعلومات واﻹحاﻻت المتا عة ما عد السكنCP 51535 CSP Taschereau
مأوى لل ساء ،وضحا ا العنف
الزو  ،وأطفالهن.
Greenfield Park QC J4V 3N
و شمل الخدمات:
 450-656-1946الهاتف
 450-656-6548فاكس
المساعدة ع الهاتف 7/24
info@pavillonmarguerite.com
والتدخل اﻷزمات
http://www.pavillonmarguerite.co
 التدخل النف -اﻻجتماm
الفردي والجما واﻷ ي
المرافقةالتدخل مع اﻷطفال66

المؤسسة

25

PasserElle

26

Refuge pour les
femmes de l’ouest
de l'Île

27

Regroupement
provincial des
maisons
d'hébergement et de
transition pour
femmes victimes de
violence conjugale

28

Shield of Athena /
Bouclier d’Athena

29

Transit 24 inc

صصة للنساء واﻷوﻻد
مراكز إيواء المخ ّ
معلومات اﻻتصال
وصف الخدمات
C.P. 65005, Montréal, QC H3K 0K4
السكن المرحلة الثان ة يوفر
 514-939-0512الهاتف
الدعم النف واﻻجتما
 514-939-2887فاكس
والمأوى المؤقت لل ساء ضحا ا
info@passerelle2e.ca
العنف الزو وأطفالهن
http://www.passerelle2e.ca
ملجأ عزز حقوق ال ساء
واﻷطفال ضحا ا العنف الزو .
و شمل الخدمات الدعم النف

الهاتف 514-620-4845الهاتف
 514-620-6555فاكس
info@rfoi.org
http://www.rfoi.org

المسا مة تطور القوان
والس اسات من أجل اتخاذ تداب
حما ة مﻼئمة أ لل ساء
واﻷطفال ضحا ا العنف الزو

11, rue Notre-Dame Ouest,
Montréal, QC H2Y 4A7
الهاتف 514-878-9134الهاتف
 514-878-9136فاكس
info@maisons-femmes.qc.ca
http://maisons-femmes.qc.ca

تقدم خدمات متعددة
التخصصات ومتعددة اللغات
لل ساء واﻷطفال ضحا ا العنف
الزو أو العائ .
و شمل الخدمات:
 التدخل اﻷزمات والمأوىحاﻻت الطوارئ
تقد م المشورةالمعلومات واﻹحالة
مجموعات الدعملل ساء المعتدى عليهن الذين
عان من مشا ل اجتماع ة
متعددة وأطفالهن.
الم ل و مناسب لﻸشخاص
الذين عانون من محدود ة
الحركة

P.O. Box 25, Mount Royal
Station Mount Royal, QC
H3P 3B8
الهاتف 514-274-8117الهاتف
:1-877-274-8117الهاتف
 514-274-7591فاكس
http://shieldofathena.com
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Tel: 514-383-4994
transit24@sympatico.ca

 5-6مصادر البحث عن العمل ،والبطالة ،والمساعدة اﻻجتماعية
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.

1

2

3

مصادر البحث عن العمل ،والبطالة ،والمساعدة اﻻجتماعية
معلومات اﻻتصال
وصف الخدمات
المؤسسة
:
774 Blvd. Décarie, bureau
خدمات التوظ ف
Centre d'Accueil et
300, Saint-Laurent, QC H4L
 دورات الفر س ةde Référence sociale
3L5
 كتا ة س ة ذات ةet économique pour
 514-748الهاتفالتعل م و ناء المهاراتImmigrants de Saint2007carist@cari.qc.c
 اﻷ ة والتفا م ب الثقافات)Laurent (CARI
a http://cari.qc.ca
خدمات التوظ ف:
http://placement.emploiqueb
ec.gouv.qc.ca
ال حث عن الوظائفLocating an employment
 معلومات عن سوق العملcenter in your region:
Emploi Québec
https://www.mess.gouv.qc.
Ministère du Travail,
ca/services-en-ligne/centresde l'Emploi et de la
locauxSolidarité sociale.
emploi/localisateur/services
.asp
3 Service Canada
Québec - Information
sur le marché du
travail

4

Au bas de l’échelle

خدمات التوظ ف:معلومات عن
الخدمات الحكوم ة واﻻستحقاقات
ما ذلك التأم ع العمل،التأم
ع الش خوخة  ،كندا خطة
المعاشات التقاعد ة كندا  ،والتأم
اﻻجتما  ،بنك الوظ فة وأ من
ذلك.
خدمات ال طالة:
مجموعة تثق ف ة ودعوة للشعب غ
النقا .
خدمات المعلومات والتدر ب شأن
الحقوق العمل )الفصل ،التحرش
النف  ،الممارسات غ القانون ة ،وما
إ ذلك(

http://www.servicecanada.gc
.ca

6839A, rue Drolet, bureau
305, Montréal, QC H2S 2T1
 514-270-7878الهاتف
 514-270-7726فاكس
abe@aubasdelechelle.cahttp:
//www.aubasdelechell e.ca

5

(Le) Comité
chômage de Montréal

خدمات ال طالة:
خدمات المعلومات والدعوة
لﻸشخاص العاطل عن العمل
68

3734 Av du Parc, Montreal
H2X 2J1
Tel: 514-933-5915

6

مصادر البحث عن العمل ،والبطالة ،والمساعدة اﻻجتماعية
معلومات اﻻتصال
وصف الخدمات
المؤسسة
 514-933-4074فاكس
جميع المسائل المتعلقة ب نامج تأم
العمل.
ccm@comitechomage.qc.ca
http://lecnc.com/montreal/
و شمل خدمات ال شاور والمساعدة
عمل ة المراجعة اﻹدار ة أو
اﻻس ئناف أمام مح مة الضمان
اﻻجتما
:
26e étage, 500, Blvd. Renéخدمات ال طالة
CNESST
لديها
حكومة كي ك
Lévesque O. Montreal
المعهد الوط للمرأة نيوز لندا مع
Commission des
H2Z 2A5
تع ز حقوق العمل واﻻل امات .و و
normes, de l'équité
ضمن اح ام العمال وأصحاب العمل
de la santé et de la
 1-844-838-0808الهاتف
كي ك.
sécurité du travail
http://www.cnesst.gouv.qc.
معاي العمل -ساوي الراتب-الصحة
)(CNESST
والسﻼمة العمل.
ca

7
Mouvement Action
Chômage de
)Montréal (MAC
8

Union des
travailleurs et
travailleuses
accidenté-e-s de
)Montréal (UTTAM

9

Organisation d'Aide
aux Sans-Emploi

10
L’organisation
populaire des droits
)sociaux (OPDS

خدمات ال طالة:
مجموعة منا ة للعاطل عن العمل.
و علم و دافع عن الناس ح
س إ حما ة وتحس نظام التأم
ع ال طالة )المعروف أ ضا اسم
التأم ع العمل(.
خدمات ال طالة :تقدم الدعم لضحا ا
الحوادث والمرض م ان العمل.
وتعمل المجموعة أ ضا ع إدخال
تحس نات ع ظروف عمل العمال.
المعونة اﻻجتماع ة والرعا ة
اﻻجتماع ة:لتمث ل مصالح العاطل
عن العمل والمستف دين من أمن
الدخل جنوب غرب مون ال
والج رة الغ ة.
و شمل الخدمات:
 الدعم الفردي خط المعلومات ع الهاتفاس شارةاﻷ شطة الجماع ةالمعونة اﻻجتماع ة والرعا ة
اﻻجتماع ة:
منظمة غ ادفة لل ــح تكرس
لمساعدة الناس ذوي الدخل
المنخفض أو العاطل عن العمل أو
69

6839A, rue Drolet, bur. 306
Montréal, QC H2S 2T1
 514-271-4099الهاتف
http://macmtl.qc.ca
2348 rue Hochelaga
Montréal, QC H2K 1H8
 514-527-3661الهاتف
http://uttam.quebec
2515, rue Delisle, Bureau
209, Montréal, QC H3J 1K8
 514-932-3926الهاتف
 514-932-0815فاكس
odas@bellnet.ca

8535 Boul. Pie-IX ,
Montréal, QC, H1Z 3T9
 514-322-5782الهاتف

11

مصادر البحث عن العمل ،والبطالة ،والمساعدة اﻻجتماعية
معلومات اﻻتصال
وصف الخدمات
المؤسسة
 514-727-2550فاكس
ع المساعدات اﻻجتماع ة والرعا ة
اﻻجتماع ة.
2050, rue De Bleury, RC 10
المعونة اﻻجتماع ة والرعا ة
اﻻجتماع ة:
Montréal (Québec) H3A 2J5
المﻼذ اﻷخ  :برنامج المساعدةاﻻجتماع ة والمال ة
 514 644-4545الهاتف
 معلومات عن ال نامج وتقي م اﻷ ل ةProgramme d'aide
http://www.emploiquebec.
لل نامج
sociale-Ministère du
 gouv.qc.ca/citoyens/obtenirTravail, de l'Emploi
et de la Solidarité
sociale

uneaidefinanciere/programmesdaide-sociale-et-desolidarite-sociale/
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 6-6المصادر الخاصة باﻷطفال والشباب
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.

المؤسسة
1
Auberge Shalom
pour femmes: un
centre pour les
femmes abusées et
leurs enfants
2
2 Batshaw Youth
and
Family Centres

صة باﻷطفال وال ّشباب
المصادر الخا ّ
وصف الخدمات
تقد م المشورة الفرد ة لﻸطفال الذين
ت اوح أعمار م ب 14-5
الذين انوا عرضة للعنف داخل اﻷ ة
و الذي ع إثره تركت أمهم تلك
العﻼقة المس ئة.
و شمل الخدمات النفس ة ,اﻻجتماع ة
و عادة التأ ل والت امل اﻻجتما .
لضمان تقد م الخدمات المتعلقة
بوضع اﻷطفال والتب واعتماد التب
و عادة التوح د والخ ة إ المح مة
العل ا والوساطة

3

3 Center for Child
Development and
Mental Health at
the Jewish
General Hospital

ال شاور الثقا وتقي م الصحة النفس ة

4

4 Centre de

مركز حما ة اﻷطفال والش اب.
الخدمات المتخصصة للش اب الذين
ت اوح أعمار م ب  0و  18مشا ل
مع أ م

Protection de
l’enfance et de la
Jeunesse /

معلومات اﻻتصال
C.P. 386 Succursale
Snowdon Montréal, QC
H3X 3T6
 514-731-0833الهاتف
 514-731-8337فاكس
infoaspf@videotron.ca
http://aubergeshalom.org/
5 Weredale Park
Westmount QC H3Z 1Y5
 514-989-1885الهاتف
Report/Signalement:
 514-935-6196الهاتف
www.batshaw.qc.ca
4333 Côte St-Catherine
Montréal, QC, H3T 1E4
الهاتف514-340-8222 ext.8210
الهاتف: 514-842-7226
Report/Signalement:
 514-896-3100الهاتف
https://www.ciussscentresudmtl.gouv.qc.ca

Direction de la
protection de la
)jeunesse (DPJ
5
Heads & Hands

الخ ارات القانون ة والطب ة والمشورة
المتاحة للش اب )ثنا اللغة(
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 514-481-0277الهاتف
http://headandhands.ca

المؤسسة
6

7

صة باﻷطفال وال ّشباب
المصادر الخا ّ
وصف الخدمات

Kids Help Phone

يوفر لﻸطفال والش اب مشورة مهن ة
مجهولة و ة  ،واﻹحاﻻت
والمعلومات

7 LOVE - LEAVE
OUT
VIOLENCE

الحب و إنهاء العنف  -شاب واحد،
مدرسة واحدة ،واحد وقت
واحد
اس شارة وتقي م الصحة ال دن ة
والج س ة والعقل ة.

8

معلومات اﻻتصال
 1-800-668-6868الهاتف
https://www.kidshelpphone
.ca
الهاتف514-938-0006
http://quebec.leaveoutviolen
ce.org
2300 Tupper, Montréal
QC, H3H 1P3

Montréal Children’s
)Hospital (MCH

 514-412-4400الهاتف
اس شارة وتقي م الصحة ال دن ة
والج س ة والعقل ة

9
Saint Justine
Hospital

3175 Côte Saint-Catherine
Montréal, QC, H3T 1C5
 514-345-4695الهاتف
 514-345-4696الهاتف

10
Tel-jeunes

11

YMCAs of Quebec

خدمة الهاتف واﻹن نت للش اب الذين
ت اوح أعمار م ب  5و  20عاما.متاح
.7/24
الول ج إ المس شار ن المح ف .
برامج لﻸطفال والش اب:
المساعدة المدرس ة الم ل ةتد ور رعا ة اﻷطفال حضانةأ ام المخ م ال وي وعطلة ال يعاﻷ شطة ال اض ة -برنامج الق ادة للش اب

12
YWCA / Y des
Femmes de
Montréal

تقدم برامج للفت ات والشا ات الﻼ
ت اوح أعمار ن ب  8و  35سنة
ا ة مع المدرسة وال اء
المجتمع المح .
72

 514-288-2266الهاتف
Toll-free: 1-800-263-2266
www.teljeunes.com
Find a YMCA in your region:
http://www.ymcaquebec.or
g/en/Contact-en
Programs for children:
http://www.ymcaquebec.or
g/en/Children-Youth
Youth Services Coordinator
الهاتف 514-866-9941 ext. 291
jgoldfarb@ydesfemmesmtl.
org
http://www.ydesfemmesmt

المؤسسة

صة باﻷطفال وال ّشباب
المصادر الخا ّ
وصف الخدمات
مواضيع ورش العمل :أسلوب ح اة
ص  ،والتعب عن الذات ،والمعرفة
الذات ة ،والعﻼقات الصح ة ،والعمل
المجتم والق ادة.
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معلومات اﻻتصال
l.org/en/youthservices/youthprograms

 بنوك الطعام7-6
. وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة:مﻼحظة
. يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة،لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات

معلومات اﻻتصال
6880, chemin de la Côte-deLiesse, Bureau 1
Montréal, QC, H4T 2A1
 الهاتف514-344-0789
 الهاتف1-877-478-4040
info@BanquesAlimentaires.
org
http://www.banquesalimen
taires.org/
To locate a food bank by
postal code:
http://www.banquesalimen
taires.org/notrereseau/membres-dureseau/carte/
155 Car Benoit, SaintLaurent, Québec H4N 2H4
 الهاتف514-744-0897
http://www.centreboncour
age.org/famille/securitealimentaire.html
910 Avenue Sainte-Croix,
Saint-Laurent, QC H4L 3Y6
 الهاتف514-744-5511
 فاكس514-744-1206
http://www.centreabc.org/
774 Boul. Décarie, bureau
300, Ville Saint Laurent QC
H4L 3L5
 الهاتف514-748-2007
carist@cari.qc.ca
http://cari.qc.ca
1745, boul. Edouard Laurin,

ّ بنوك ال
طعام
وصف الخدمات
و ضم التقاسم العادل لﻸغذ ة ب
أعضاء المؤسسة جميع أنحاء
منطقة كي ك
 تجميع الموارد والخ اتوالمعلومات من أجل اﻻستجا ة ع
نحو أ فعال ة لمن ع شون
حاﻻت الفقر

المؤسسة

Les Banques
alimentaires du
Québec

1

Centre Bon Courage
de Place Benoit

2

Centre d’action
bénévole et
communautaire

3

برنامج المعونة الغذائ ة

برنامج الوج ات قدمها المتطوعون
 المعوق أو، ل ار السن المعزول
المتماثل للشفاء ) إعادة التأ ل أو
.(النقا ة
.سل م وج ات مجمدة ل يوم أر عاء
:"و شمل أ شطة برنامج " ساء العالم
 ومأ وﻻت،حلقات عمل للتغذ ة
 ومق للمناقشة،عالم ة

Centre d'Accueil et
de Référence sociale
et économique pour
Immigrants de Saint-

4

Laurent (CARI)
واﻻقتصادي

تع ز الت امل اﻻجتما
74

Centre

5

المؤسسة
d'Encadrement pour
Jeunes Femmes
)Immigrantes (CEJFI

بنوك ال ّ
طعام
وصف الخدمات
والثقا والمد للمهاجرات الشا ات
اللوا ت اوح أعمار ن ب  12و 35
عاما من خﻼل تع ز نهج مش ك ب
الثقافات.
تتوفر خدمات المساعدة الغذائ ة ل
يوم اثن ) اس ثناء أ ام العطل
الرسم ة( من  12-10مساء .الخدمة
أس ق ة الوصول.
المساعدة الغذائ ة

6

Centre Soutien
Jeunesse

7

COCLA

معلومات اﻻتصال
Saint-Laurent, Montreal
QC H4L 5E9
 514-744-2252الهاتف
 514-744-0540فاكس
contact@cejfi.org
http://www.cejfi.org
http://www.cejfi.org/servic
es/depannage-alimentaire
1525 Decelles, Ville Saint
Laurent, QC H4L 2E1
 514-744-1288الهاتف
 514-856-1636فاكس
centresoutienjeunesse@hotmail.com

8

ICNA Relief Canada
–
Montreal chapter

9

Paroisse de SaintLaurent

بنك الغذاء ،ورش عمل التغذ ة،
خدمة وج ات الطعام .
ما توفر خدمات المعلومات والدعم
لﻸ )وخاصة اﻷ ال وصلت
حديثا( ما ذلك جلسات إعﻼم ة
عن الخدمات المجتمع ة والحكوم ة.
وج ات المجتمع :يتم تقد م وج ات
ساخنة ل يوم عند الظهر .يتم تقد م
وج ات الطعام ل ار السن ل يوم
أر عاء والجمعة
.مجموعات المطبخ :مرة واحدة
الشهر،تقوم المجموعة ب عداد أط اق
مغذ ة من ثقافات مختلفة لت ادل
معارفهم من الغذاء وك العزلة
اﻻجتماع ة.
بنك الطعام.
توز ــع وجمع ل يوم الثﻼثاء والخم س
4 -1
برنامج الوج ات ال قدمها
المتطوعون ل ار السن والناس ذوي
75

1357 rue St-Louis, Ville StLaurent, QC H4L 2P4
 :الهاتف 514-748-0796
cocla.mtl@gmail.com
http://www.coclamontreal.or
g

5876 Upper Lachine Road
Montreal, QC H4A 2B9
 514-482-7070الهاتف
805 Avenue Sainte-Croix,

معلومات اﻻتصال
Saint-Laurent, QC H4L 3X6

ّ بنوك ال
طعام
وصف الخدمات
فقدان اﻻستقﻼل ة الذات ة )مؤقتة أو
.(دائمة

المؤسسة

 الهاتف514-747-7844
 الهاتف514-335-9928
Meals on Wheels program:
514-335-9928الهاتف
http://upsaintlaurent.org/U
nite_pastorale_SaintLaurent/Popote_roulante.ht
ml
1895 de l’Église, Ville Saint
Laurent, QC H4M IE6
 الهاتف514-747-7621
http://upsaintlaurent.org/U
nite_pastorale_SaintLaurent/LOasis.html
2015, Drummond Street,
Suite 300, Montréal
QC H3G 1W7
 الهاتف514-842-3351
فاكس: 514-842-8977
http://cabm.net/
Meals on Wheels

.برنامج المعونة الغذائ ة
التوز ــع اﻷسبو لﻸغذ ة ل يوم
. مساء3:30-1  من الساعة،خم س

مون ال

Paroisse de St-Sixte
(L’Oasis)

10

Volunteer Bureau of
Montreal

11

قائمة العد د من الوج ات

programs:
http://cabm.net/en/search
? ta=84&cc=All&ar=All
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 8-6المصادر الحكومية وخدمات الهجرة
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.

1

المؤسسة
Canada child tax
benefit /
Prestations
fiscales pour
enfants
)(Canada

2

المصادر الحكومية وخدمات الهجرة
وصف الخدمات
التحقق من أهليتﻚ للحصول على المزايا و
اﻻعتمادات ،آلة حاسبة لفوائد الطفل واﻷسرة
و كيفية تطبيقها.

ما هو التحرش؟
Canadian Human
Rights Commission

3

Canadian Resource
Centre for Victims
of
Crime

4

Centre social d'aide
aux immigrants
)(CSAI

منظمة غير ربحية مكرسة لضمان المعاملة
المنصفة لضحايا الجريمة في كندا.
وتشمل الخدمات:
إحالة إلى الخدمات والمواردالمساعدة مع وكاﻻت ما بعد المحاكمة)الخدمة اﻹصﻼحية في كندا ،اﻹفراج
المشروط ،مجلس كندا ،برامج التعويض
المالي  ،وما إلى ذلﻚ(
 الدعم العاطفي على المدى الطويلالنشر
Navigating the Canadian
Criminal Justice System: A
)Guide for Victims,(2010
https://crcvc.ca/docs/Navigatin
g-the-Canadian-CJS.pdf
يقدم للوافدين الجدد المساعدة المجانية على
إدماجهم في المجتمع المضيف.
وتشمل الخدمات:
المعلومات والتوجيهتقنية المساعدة على ملئ اﻻستمارات)الفوائد الخاصة بالطفل  ،واﻹسكان ،ورعاية
اﻷطفال ،وما إلى ذلﻚ(
المساعدة مع أشكال الهجرة )رعاية ،دعوة،تجديد ،وما إلى ذلﻚ(
 تطبيق للمواطنةأداء اليمين الدستوري ضريبة العيادة77

معلومات اﻻتصال
Tel: 1-800-387-1193
http://www.craarc.gc.ca/bnfts/cctb/menueng.html
 1-888-214-1090الهاتف
http://www.chrcccdp.gc.ca/eng/content/wh
at-harassment
 1-877-232-2610الهاتف
https://crcvc.ca/

3782 rue Wellington
Verdun, QC H4G 1V2
 514-761-3333الهاتف
 514-761-1463فاكس
http://centrecsai.org/

المؤسسة

5

City of Montréal

6

Department of
Justice,
Government of
Canada

7

Directeur de l'état
civil du Québec

8

Health Insurance /
Régie de l'assurance
maladie du québec
)(RAMQ

9

& Immigration
Citizenship Canada,
Government of

المصادر الحكومية وخدمات الهجرة
وصف الخدمات
مدينة مونتريال
معلومات عن القوانين البلدية،
واللوائح ،والحياة لمجتمعية،
واﻹسكان،والضرائب ،والنقل ،والصحة
العامة ،والسﻼمة وأكثر من ذلﻚ.
توفر بطاقة الوصول لساكنة مونتريال
خصومات على العديد من اﻷنشطة بأسعار
تفضيلية.

معلومات اﻻتصال
 3-1-1الهاتف
http://ville.montreal.qc.ca
Access card:
http://ville.montreal.qc.ca/
portal/page?_pageid=9397,
_&112537725&_dad=portal
schema=PORTAL

حول العنف اﻷسري
http://www.justice.gc.ca/eng
/cj-jp/fv-vf/aboutapropos.html
التشريعات اﻻتحادية التي تتناول العنف
العائلي في كندا
http://www.justice.gc.ca/eng/
cj-jp/fv-vf/laws-lois.html
ويمكن للمواطنين الحصول على وثائق
رسمية متعلقة باﻷحداث المدنية :
شهادات ،نسخ من أفعال و شهادات الوﻻدة،
الزواج ،ﻻتحاد المدني والموت.

http://www.justice.gc.ca/en
g/index.html

Service counter, ground
floor
2050, rue De Bleury, RC
Montréal, QC H3A
 514-644-4545الهاتف2J5
Toll Free: 1-877-644-4545
http://www.etatcivil.gouv.q
c.ca/en/default.html

اﻷهلية ومعلومات التسجيل لتأمين الرعايةالصحية
 إستمارات وغيرها من الخدمات عبراﻹنترنت

425, blvd. de Maisonneuve
O, 3e étage, # 301, Montréal
QC H3A 3G5
 514-864-3411الهاتف
www.ramq.gouv.qc.ca

 التطبيق للزيارة والدراسة والعمل أوالهجرة إلى كندا.
التطبيق للمواطنة ،بطاقة اﻹقامة أو حماية78

 1-800-O-CANADAالهاتف
http://www.cic.gc.ca/englis

معلومات اﻻتصال
h/
Locate an Immigration,
Refugees and Citizenship
Canada (IRCC) office:
http://www.cic.gc.ca/englis
h/information/offices/index
.asp
4305, rue d'Iberville, bureau
201, Montréal QC H2H 2L5
 الهاتف514-526-9037
 فاكس514-526-9951
aqpv@aqpc.ca
http://www.aqpv.ca/
4652 Rue Jeanne-Mance,
Montréal, QC H2V 4J4
2e et 3e étages
 الهاتف514-521-5696
 فاكس514-281-5628
administration@hirondelle.
qc.ca
http://www.hirondelle.qc.c
a
600, rue Fullum, 6e étage
Montréal, QC H2K 4S7
 الهاتف1-877-216-6202
https://www.mfa.gouv.qc.c
a

المصادر الحكومية وخدمات الهجرة
وصف الخدمات
.الﻼجئين
تحقق من حالة التطبيق أو تحديد موقع شكل.معين

منظمة غير هادفة للربحمكرسة لتعزيز
الحقوق والدفاع عن مصالح ضحايا الجريمة
.وعائﻼتهم
 التنقل في طريقﻚ من خﻼل نظام:النشر
العدالة
http://aqpv.ca/images/storie
s/flip1_eng/ind
ex.html
تقدم للوافدين الجدد الدعم الﻼزم لتلبية
احتياجاتهم في جميع أنحاء المجتمع
و تشمل عملية اﻹدماج العديد من
.اﻷنشطة

:وتشمل الخدمات
الدعم اﻷسريالحضانةبرامج لكبار السن شراكة مع الفئات المجتمعية و المنظماتالتطوعية

Centre de communication
avec la clientèle:
 الهاتف514-873-4000
(Montréal)
 الهاتف1-877-767-8773
www.mess.gouv.qc.ca
1980 Sherbrooke Ouest,

المؤسسة
Canada

L'Association
québécoise
Plaidoyer-Victimes
(AQPV)

10

L'Hirondelle:
Services d'accueil et
d'intégration des
immigrants

11

Ministère de la
famille et de
l'Enfance

12

:وتشمل الخدمات
إجازة اﻷبوة )خطة التأمين اﻷبوي في(كبيب
 بدل الطفل المعونة اﻻجتماعيةEmploi Québec /  خدمات التوظيف-

استشارة وتقييم وخدمات الﻼجئين وطالبي
79

13 Ministère du
Travail, de
l'Emploi et de la

13

Solidarité sociale

14 PRAIDA –

14

معلومات اﻻتصال
Montréal, QC, H3H 1E8
514-932-5353الهاتف

Québec Pension Plan
Tel: 514-873-2433
Toll Free: 1-800-463-5185
Child Asssistance
 الهاتف514-864-3873
 الهاتف1-800-667-9625

المصادر الحكومية وخدمات الهجرة
وصف الخدمات
اللجوء

المؤسسة
Programme
régional
d’accueil et
d’intégration des
demandeurs d’asile,
CSSS de la Montagne

خطة المعاشات التقاعدية ودعم الطفل في
كيبيﻚ
Retraite Québec et
le Soutien aux
enfants

15

Service Canada

16

Services Québec

17

http://www.rrq.gouv.qc.ca
 الهاتف1-800-622-6232
https://www.canada.ca/en/
employment-socialdevelopment/corporate/po
rtfolio/service-canada.html
Find a Service Canada
office:

خدمة كندا توفر للكنديين نقطة واحدة
للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات
:والفوائد الحكومية
التعليم و التدريبتوظيفالصحةالسكنالهجرة مساعدة الدخل…أكثر من-

http://www.servicecanada.
gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp

150, rue Monseigneur-Ross,
5e étage Gaspé,
QC G4X 2S7
 الهاتف514-873-4000
 الهاتف1-877-767-8773
http://www.mess.gouv.qc.c

الوصول المبسط إلى حكومة كيبيﻚ
:البرامج والخدمات
البحث عن الوظائفاﻻنفصال أو الطﻼقالعيش في كيبيﻚالوﻻدة أو التبني... أكثر-

a/servicesquebec/Index_en.asp
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 9-6المصادر القانونية والدفاع عن الحقوق
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.

المؤسسة

1

À deux mains

2

Avant tout les
enfants / Children now

3

Barreau de Montréal

4

Barreau du Québec

المصادر القانونية والدفاع عن الحقوق
وصف الخدمات
وتكرس المنظمة إ الصحة العقل ة
والجسمان ة للش اب.
موارد قانون ة ،الع ادة القانون ة .أ
من ..

تقد م المشورة والدعم لﻸفراد
ضائقة المشا ل اﻷ ة ،وﻻ س ما ف ما
يتعلق الش اب ألدين م صع ة.
تقد م الوساطة و خدمات المعلومات
القانون ة إ الناس المحروم ع
خط المساعدة ال ة

معلومات اﻻتصال
5833, rue Sherbrooke O.
Montréal, QC H4A 1X4
 514-481-0277الهاتف
 514-481-2336فاكس
info@headandhands.ca
http://headandhands.ca/pr
ograms-services/legalservices/
5167, rue Jean-Talon est,
bureau 260, Montréal QC,
H1S 1K8
 514-593-4303الهاتف
 514-593-4659 Toll-free:فاكس
)1-800-361-8453 (Canada
info@childrennow.cahttp://a
vanttoutlesenfants. ca/

مون ال

اﻹحالة إ المحام

1, rue Notre-Dame Est,
bureau 9.80. Montréal,
QC H2Y 1B6
 514-866-9392الهاتف
 514-866-1488فاكس
info@barreaudemontreal.q
c.ca
https://www.barreaudemo
ntreal.qc.ca/

لضمان حما ة الجمهور،
ف Barreau du Québecع
الممارسة المهن ة القانون ة ،و عزز
س ادة القانون .و قدم الخدمات
81

 514 954-3411الهاتف
 1-844-954-3411الهاتف
infobarreau@barreau.qc.ca

المؤسسة

5

Canadian Muslim
Lawyers
Association
)(CMLA

6

Centre
communautaire
juridique de
Montréal

7

Centre d'assistance,
d'accompagnement
aux plaintes
)Montréal (CAAP

8

Centres d'aide aux
victimes d'actes
criminels -CAVAC

المصادر القانونية والدفاع عن الحقوق
وصف الخدمات
للمساعدة العثور ع محام.
را طة المحام المسلم ال ندي
وكتاب العدل .اﻻتصال بهم مرجع

معلومات اﻻتصال
http://www.barreau.qc.ca
qc@cmlaacam.comhttp://cmlaacam.ca

وتغ الخدمات  12جانب من
جوانب القانون:
قانون اﻷ ة ،القانون الجنا وقانون
العق ات،
قانون الش اب  ،الهجرة ،القانون
المد ،
القانون اﻹداري )المساعدة
اﻻجتماع ة،SAAQ, CSST) ،
قانون الصحة ،اﻹس ان ،اﻹفﻼس،
Carceral,HAS/SARPA
،خدمات خارج كي ك
لمساعدة و دعم المستخدم )عند
ج رة مون ال
الطلب(المق م
تقد م شكوى.
الراغب
مكن ل CAAPأن ساعد :
تقد م المعلومات والتوج ه ما ومطلوب
السماع وتحد د موض ع الشكوىتقد م معلومات عن الحقوقو جراءات الشكوى
مساعدة بناء الحالة و كتا ة شكوىإذا لزم اﻷمر
تقد م المساعدة والتدر بيوفر  CAVACخدمات الخط اﻷما
لجميع ضحا ا الج مة وأ م
الم ا ن
والشهود ع الج مة.
و شمل الخدمات:
الصدمة النفس ة و التدخل النفاﻻجتما القانو
82

425, boul. de Maisonneuve
O. Bur 600., Montréal
QC H3A 3K5
 514-864-2111الهاتف
فاكس 514-864-1515
http://www.aidejuridiquede
montreal.ca/en

7333 St-Denis, Montréal
QC, H2R 2E5.
 514-861-5998الهاتف
 1-877-767-2227الهاتف
 514-861-5999فاكس
info@caapidm.ca
http://www.caapidm.ca/

 1-866-532-2822الهاتف
)(1-866-LE-CAVAC
http://www.cavac.qc.ca
CAVAC network:
http://www.cavac.qc.ca/en
glish/network/index.html

المؤسسة

9

Commission des
droits de la
personne et des
droits de la
jeunesse

10

Commission des
services juridiques

11

Côté Cour

المصادر القانونية والدفاع عن الحقوق
وصف الخدمات
 معلومات عن الحقوق وس لاﻻنتصاف
المساعدة التقن ةالمرافقة-الرج ع إ الخدمات المتخصصة

معلومات اﻻتصال

تع ز ودعم الم ادئ المنصوص عليها
ميثاق حقوق اﻹ سان والح ات،
قانون حما ة الش اب و
قانون العدالة الجنائ ة للش اب.
تتو ب عﻼم الجمهور عن حقوقهم
و جراء التحق قات حاﻻت التمي
واﻻستغﻼل
وتراقب تطبيق المساواة الوصول
إ برامج التوظ ف
وأ من…

360 Saint-Jacques St, 2nd
floor, Montréal
QC H2Y 1P5
 514-873-5146الهاتف
 1-800-361-6477الهاتف
 514-873-6032فاكس
accueil@cdpdj.qc.ca
www.cdpdj.qc.ca

مسؤول عن تطبيق قانون كي ك
واح ام المساعدة القانون ة وتوف
عض الخدمات القانون ة اﻷخرى،
وضمان تقد م المساعدة القانون ة إ
أي شخص قدم طل ا لذلك .وتتو
اللجنة إدارة ش كة المساعدة
القانون ة ،و تتكون من  11مركز
قانو مجتم  ،و مرك ن محلي  ،و
 119مساعدة قانون ة) 92منها
دائمة( جميع أنحاء كي ك.

2, Complexe Desjardins,
Tour Est, Bureau 1404
Montréal QC
Tel: 514-873-3562
Fax: 514-864-2351
info@csj.qc.ca
https://www.csj.qc.ca

و

Association québécoise
Plaidoyer-Victimes
4305, rue d'Iberville, bureau
201, Montréal, QC H2H 2L5
 514-868-9577الهاتف
(Palais de Justice de
)Montréal
 514-861-0141الهاتف
(Cour municipale de
)Montréal
aqpv@aqpv.ca
http://www.aqpv.ca/index.
php/ressources/64-

خدمة متخصصة العنف الزو
مجال العدالة الجنائ ة.
العائ
ذلك يوفر خدمات المح مة المهن ة
لتقي م شدة العنف الزو واﻷ ي،
الدعم النف  ،اﻹحالة ) ما ذلك
اﻷطفال وأح ائهم( مون ال.
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المؤسسة

12

L'Association
québécoise
Plaidoyer-Victimes
)(AQPV

13

Legal Information
Clinic at McGill /
Clinique
d'information
juridique de McGill

14

Société Elizabeth
Fry du Québec

المصادر القانونية والدفاع عن الحقوق
وصف الخدمات

منظمة غ ر ح ة مكرسة لتع ز
والدفاع عن حقوق
و مصالح ضحا ا الج مة و عائﻼتهم.
و ضم أ من  200عضو
)منظمات أو جمع ات أو أفراد( من
منظمات الضح ة ،قسم العدالة،
السﻼمة العامة ،الصحة ،الخدمات
اﻻجتماع ة ،التعل م ،و المجتمع.
ع ادة المعلومات القانون ة McGill
) (LICMموسسة غ ادفة
لل ــح ،دير ا الطالب ،تقدم خدمة
معلومات قانون ة مجان ة و لغت .
فوض لها توف المعلومات
القانون ة،اﻹحالة والخدمات
المجتمع ة لمون ال ،مع
استمرار اﻻل ام بتلب ة
احت اجات الفئات المهشمة.
خدمةمجانيةللنساءالمجرمات.
ويمكنللمحاميتقديمالمشورةوالمساعدةللن
ساءالسجيناتاللواتيينتظرنالمحاكمةأوالمس
جوناتسابقا.
:
و شمل الخدمات معلومات عن
اﻹجراءات القضائ ة ،وتقد م المشورة،
اﻻتصال مع المحام
إجراءات لحل المشا ل المتعلقة
اﻹقامة أو القانون المد أو قانون
اﻷ ة أو المشا ل المتعلقة حضور
جلسات اﻻستماع أو اﻻس ئناف أو
اﻹفراج الم وط

84

معلومات اﻻتصال
ressources-d-aide-pour-lesvictimes-d-actescriminels/38-violenceconjugale/47-cote-cour

4305, rue d'Iberville, bureau
201, Montréal QC H2H 2L5
 514-526-9037الهاتف
 514-526-9951فاكس
aqpv@aqpc.ca
http://www.aqpv.ca/
William Shatner University
Centre. 3480 McTavish,
room 107. Montréal, QC
H3A 0E7
 514-398-6792الهاتف
http://licm.mcgill.ca/

5105, Chemin de la Côte
Saint-Antoine, Montréal
QC H4A 1N8
 514-489-2116 ext. 222الهاتف
direction@elizabethfry.qc.c a
http://www.elizabethfry.qc.
ca/en/services-juridiques/

المؤسسة

Votre
15

16

boussole
juridique

YWCA clinique
d'information
juridique

المصادر القانونية والدفاع عن الحقوق
وصف الخدمات
أداة ال حث عن الموارد القانون ة
المجان ة أو ذات الت لفة المنخفضة
المتاحة كي ك .و مكن للمواطن
الذين ل س لديهم الوسائل الﻼزمة
لدفع ت لفة مشورة محام خاص أن
يتحولوا إ الموارد القانون ة
المجتمع ة والحكوم ة للحصول ع
المعلومات والدعم و التوج ه.
يتم توف دورات ة و فرد ة لتقد م
المعلومات من ق ل المحام
المتطوع
وكتاب العدل ذوي الخ ة مجموعة
متنوعة من
:
المجاﻻت القانون ة ،مثل قانون
اﻷ ة ،قانون الهجرة  ،القانون
الجنا  ،القانون المد  ،قانون
اﻹس ان و قانون العمل.
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معلومات اﻻتصال
http://votreboussolejuridiq
ue.ca/

1355, boul. René-Lévesque
)Ouest (coin Crescent
Montréal, QC H3G 1T3
 514 866-9941, ext. 293الهاتف
 514-866-4866فاكس
infojuridique@ydesfemmes
mtl.org
http://www.ydesfemmesmt
l.org/services-lacollectivite/cliniquedinformation-juridique

 10-6المصالح الخاصة بالمساعدة النفسية
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.

المؤسسة

1

1 Centre d’aide de
Bordeaux

2

Centre de Services
psychologiques de
l’UQAM

3

Centre St-Pierre

4

Clinique de
psychiatrie
;transculturelle
& Hôpital Jean Talon
CSSS du Coeur du
l’Île

5

Clinique
Universitaire de

المصالح الخاصة بالمساعدة النّفسيّة
وصف الخدمات
خدمات العﻼج النف الفردي
وللزوج .

معلومات اﻻتصال
6777, rue de Bordeaux,
Montréal, QC H2G 2S3
 514-374-3445الهاتف
http://centredaidedeborde
aux.com

الخدمات النفس ة والعص ة
للس ان.
التقي م النف ع المدى القص و
التدخل )العﻼج النف (.
يتم تقد م إم ان ة ل  15جلسة
لﻸطفال ،والمرا ق  ،وال ار،
واﻷزواج و ك ار السن وفقا
ﻻحت اجاتهم.
التدر ب والمرافقة و اﻻجتماع ة و
خدمات التدخل .العﻼج النف
الفردي والجما .

200, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, QC H2X 3P2
: 514-987-0253الهاتف
http://psychologie.uqam.ca
/centre-de-servicespsychologiques.html

1212, rue Panet,
Montréal, QC
 514-524-3561الهاتف
 514-524-5663فاكس
http://www.centrestpierre.
org/

ال شاور والتقي م والتدخل

ع ادة التدر ب وال حث ال تقدم
بت لفة منخفضة
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1385 Jean-Talon East
Montréal, QC, H2E 1S6
 514-729-3036الهاتف
Website:
https://www.cssscoeurdelil
e.ca/soins-et-services/pourtous/santementale/clinique-depsychiatrie-transculturelle/
Pavillon Marie-Victorin,
local D-331

المؤسسة
psychologie de
l'Université de
Montréal

المصالح الخاصة بالمساعدة النّفسيّة
وصف الخدمات
خدمات التقي م وال شاور للناس
منطقةmetropolitan.
وتقدم خدماتها من ق ل طﻼب
الدكتوراه تحت إ اف ذوي الخ ة
علم النفس.

معلومات اﻻتصال
1525, boul. Mont-Royal
Ouest, Outremont
QC H2V 2J7
 514-343-7725الهاتف
 514-343-7418 cliniqueفاكسuniversitaire@psy.umontre
al.ca
http://psy.umontreal.ca/res
sources-services/cliniqueuniversitaire-de-psychologie

العﻼج ،العﻼج النف  ،و الدعم
النف اﻻجتما لذوي الدخل
المنخفض
6

Famille nouvelle

7

Institut Argyle family

8

Prise II

9

Relax Action

اﻷفراد واﻷزواج والعائﻼت.

1150 Boul. St-Joseph Est,
Bureau 106. Montreal.
 514-525-0063الهاتف
famillenouvelle@videotron.
ca http://famillenouvelle.org

العﻼج الفردي ،وتقد م المشورة
للزوج  ،والعﻼج اﻷ ي ،وخدمات
المشورة للمجموعات والم د ...

4150 Ste Catherine St.
West, Suite 328,
Westmount, QC H3Z 2Y5
 514-931-5629الهاتف
 514-931-8754فاكس
info@argyleinstitute.org
http://argyleinstitute.org

تهدف إ دعم اﻷشخاص الذين
عانون من مشا ل الصحة العقل ة
وتحس نوع ة ح اتهم المجتمع.
و شمل الخدمات:
التنم ة الشخص ة و اﻻجتماع ة ماذلك دعم اﻹدماج داخل القوى
العاملة
 خدمات العﻼج النفو أمنظمة غ ادفة لل ــح تهدف إ
مساعدة الناس الذين عانون من
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10 794, rue Lajeunesse,
bureau 204
Montréal, QC H3L 2E8
 514-858-0111الهاتف
 514-858-0321فاكس
info@prise2.qc.ca

1078, rue Laverdure,
Bureau 213, Montréal

المؤسسة

المصالح الخاصة بالمساعدة النّفسيّة
وصف الخدمات
مش لة الصحة العقل ة.
والهدف من ذلك و تحس نوع ة
الح اةلهوﻻء والتقدم نحو العاف ة.
مطا قة خدمات العﻼج النف
لﻸزواج والعائﻼت.

10

Service populaire de
Psychotherapy
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معلومات اﻻتصال
QC H3L 2L9
 514-385-4868الهاتف
 514-385-9735فاكس
info@relaxactionmtl.com
http://relaxactionmtl.com
Service populaire de
psychothérapie
100, rue Tourangeau Est
Laval, QC H7G 1L1
 450-975-2182الهاتف
 450-975-9966فاكس
spp@cooptel.qc.ca
http://spp-laval.qc.ca/

 11-6المصادر الطبية )اﻻستشارة ،الصحة العقلية ،العﻼج ،اﻻنتحار،
اﻹدمان ،الخ(
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.

المؤسسة

1

AMI Québec santé
mentale
(Agir contre la
maladie mentale /
Action on mental
)illness

2

Association des
parents pour la
santé mentale
Saint LaurentBordeauxCartierville

3

Drug: Aide et
)Référence (DAR

4

Drug: Aide et
)Référence (DAR

المصادر ال ّ
طبيّة
وصف الخدمات
العمل ع مساعدة العائﻼت للتعامل
مع آثار المرض العق من خﻼل
الدعم والتعل م والتوج ه ،و المرافعة.

معلومات اﻻتصال
5800 Décarie Blvd.,
Montréal, QC H3X 2J5
 514-486-1448الهاتف
 1-877-303-0264الهاتف
info@amiquebec.org
http://amiquebec.org

واﻷح اء مع العقل ة

دعم اﻷ
مرض.
:
و شمل الخدمات الدعم ع الهاتف،
اللقاءت الفرد ة،
اﻹحاﻻت والدعم ل تا ة تق ر الطب
النف .

1055 Av Sainte-Croix
Annexe Bur 114, Ville Saint
Laurent, QC H4L 3Z2
 514-744-5218الهاتف
apsm@videotron.ca
http://aidemaladiementale.c
om

منظمةغيرهادفةللربحمكرسةلتعزيزالص
حةالعقلية.
وت ناول برامجه محددات
الصحة النفس ة )ش ات الدعم
اﻻجتما ،وتحس الخدمات ،ودعم
الب ئة ،وما إ ذلك( و ستهدف فئات
متنوعة )الش اب والشي خ
والمجتمعات الثقاف ة ،والمجتمع ل.
قدم الدعم والمعلومات واﻹحالة
لﻸشخاص الذين عانون من إدمان
المخدرات.7/24 .

55, avenue du Mont-Royal
O, bur 605, Montréal
QC H2T 2S6
 514-521-4993الهاتف
 514-521-3270فاكس
acsmmtl@cooptel.qc.ca
http://acsmmontreal.qc.ca
 514-527-2626الهاتف
 1-800-265-2626الهاتف
 514-527-9712فاكس
dar@info-reference.qc.ca
http://www.drogueaidereference.qc.ca
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معلومات اﻻتصال
 الهاتف8-1-1
http://sante.gouv.qc.ca/syst
eme-sante-en-bref/infosante-8-1-1/

2300 Tupper, Room B-260
Montréal, QC, H3H 1P3
 الهاتف514-412-4433
Website:
http://www.thechildren.co

ّ المصادر ال
طبيّة
وصف الخدمات
. خدمة ال شاور- اتف مجا و ي
.7/24
ممرضة مكن أن تع وتقدم
المشورة واﻹجا ة ع اﻷسئلة
المتعلقة الصحة أو اﻹحالة إ مورد
.الخدمات الصح ة أو اﻻجتماع ة

المؤسسة
Info santé / Info
sociale

.ال شاور والتقي م والتدخل
 أو، ترى الع ادة اﻷطفال الﻼجئ
المهاج ن
الذين جاءوا إ كندا
. شهرا الماض ة18  إ12 غضون

m/departments-and-

5
Multi-cultural health
clinic at the
Montréal Children’s
Hospital (MCH)

staff/departments/departm
ent-of-multicultural-clinic
5140 Saint-Hubert Street,
Montréal, QC H2J 2Y3
 الهاتف514-529-3081
 فاكس514-529-3083

مجموعات المساعدة الذات ة
سمح لﻸشخاص الذين عانون من
القلق واﻻ تئاب أواضطراب ثنا
.القطب لت ادل الخ ات

1-866-REVIVRE (738-4873)

Revivre

6

Sex & Couple
Therapy
Department of
Psychology at the
McGill University
Health Center

7

Suicide Action

8

revivre@revivre.org
http://www.revivre.org
Allan Memorial Institute:
1025 Pine Ave.W., Montréal
QC H3A 1A1
 الهاتف514-934-1934
ext.34285
sexandcoupletherapy@gma
il.com
http://www.sexandcouplet
herapy.com
Tel: 514-723-4000
Tel: 1-866-277-3553
(1-866-APPELLE)
info@suicideactionmontrea
l.qc.ca

،تقدمعلىنطاقواسعمجموعةمنخدماتالتقييم
 واﻹستشارةو،والعﻼج
خدمات للمشا ل الج س ة و
.القضا ا الزوج ة و الضيق

يقدمخدماتالدعموالتأطيرللناسالمعرضينلل
،خطرواﻻنتحاروﻷقاربهم
.7/24،وﻷصدقائهمووﻷسرهم
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معلومات اﻻتصال
http://suicideactionmontre
al.org/
7085 Hutchinson
Montréal, QC, H3N 1Y9
 الهاتف514-273-3800 ext.6542

ّ المصادر ال
طبيّة
وصف الخدمات
.اﻻس شارات الثقاف ة والتقي م

المؤسسة

Transcultural Team;
CSSS de la
9
Montagne, (CLSC
Park Extension

91

 12-6المصادر داخل المجتمع اﻹسﻼمي )الرعاية الصحية ،المحامين،
مراكز اللجوء ،الخ(
مﻼحظة :وصف الخدمات التي تقدمها كل منظمة ليست سوى ملخص تم استخراجه من الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.
لمزيد من التفاصيل وقائمة كاملة من الخدمات ،يرجى الرجوع إلى الموقع اﻹلكتروني للمنظمة.

المؤسسة

1

Amal Center for
Women

2

Canadian
Council of
Muslim Women

3

Canadian Muslim
Lawyers
Association
)(CMLA

4

Centre Laurentien
d’Aide à la Famille
)(CLAF

5

Coach - Melanie
Trudel
Life Coach

المصادر داخل المجتمع اﻹسﻼمي
وصف الخدمات
 تقد م المشورة والخدمات النفس ةواﻻجتماع ة لل ساء- .الدعم
والمساعدة ط قة فعالة ثقاف ا لل ساء
المت رات من العنف الزو .
لمساعدة ال ساء المسلمات ع كسب
فهم حقوقهم،
والمسؤول ات واﻷدوار داخل
المجتمع ال ندي.
و شمل الخدمات:ال شاور ،والدعم
والتمك  ،وأ من ذلك.
را طة المحام المسلم ال ندي
وكتاب العدل .اﻻتصال بهم مرجع.

الخدمات المقدمة:
 س ة ال اعات الزوج ة. التدخل لدى الش اب. الت س ب ورصد اﻷطفال ضحا اتف ك وحدة اﻷ ة؛
 خدمات اﻻس شارة . حمﻼت ال والتوع ة للمجتمع. تنظ م حلقات عمل و محا اتحول التوع ة والوقا ة؛
 تنظ م اﻷحداث الثقافة وال اضةلفائدة الطفل واﻷ ة؛
التدر ب الفردي ،تدر ب الزوج ،
التدر ب مع أول اء اﻷمور اﻷطفال،
والتدر ب اﻷ ي
الخدمات المقدمة شخص ا،
الع ادة ،ع ش كة اﻹن نت
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معلومات اﻻتصال
903 Boulevard Décarie, Ville
Saint Laurent, Suite 204
QC H4L 3M3
) 514-855-0330 (#1الهاتف
info@amalwomencenter.ca
http://amalwomencenter.ca/
 514-945-6860الهاتف
info@ccmw.com
http://ccmw.com/

qc@cmla-acam.com
http://cmla-acam.ca
12291شارع لورنتاين ،مون ال جناح 200
H4K 1N5 ،Q C
الهاتف1337-387-438 :

 514-813-2982الهاتف
MelanieSalimaCoach@gmail.com
http://www.melaniesalima.com

المؤسسة

6

 CoachEmotional
 DevelopmentAndrée Bisson
)(Anissa

7

Food Bank
ICNA Relief
– Canada
Montreal chapter

8

Health Clinic
Avicenne

المصادر داخل المجتمع اﻹسﻼمي
وصف الخدمات
أو عن ط ق الهاتف.
OASIS-HARMONIE ال س العاط المساعدة الفرد ة ،للزوج -ورش عمل

9

Health Clinic Le
Plein Ciel

10

Helpline
Naseeha Muslim
Youth Helpline

11

Helpline
NISA Helpline

12

Immigration
Services Rabih
Hammoud

13

Immigration

 514-566-9236الهاتف
وللعائلة

andreebisson@gmail.com
http://gestionemotionvieha
rmonieuse.jimdo.com

المساعدة الغذائ ة.
توز ــع وجمع ل يوم الثﻼثاء
والخم س من  1إ  4مساء.

5876 Upper Lachine Road
Montreal, QC H4A 2B9
 514-482-7070الهاتف

الع ادة مع الموظف
الم
الناطق اللغة الع ة ومقد
الخدمات الصح ة.
الع ادة الناطق

معلومات اﻻتصال

اللغة

الموظف
الع ة و
الخدمات الصح ة
متخصص
واﻷ ة والطب و متا عة الحمل.

يوفر المساعدة ال ة للش ابالمسلم لتل الدعم الفوري وال ي
ع الهاتف من  9 - 6مساء ،من
اﻻثن إ الجمعة
خط دعم ات للش اب المسلمأم ا الشمال ة ،للحد ث والعمل
عن قضا ا م مع المس شار ن
المدر .
خدمة اﻻستماع لل ساء.
الدعم ،المساعدة ،وخلق خطة العمل
من أجل أفضل الحلول الممكنة.
مس شار الهجرة ))RCIC

6005 Boul. Henri-Bourassa
O, Saint-Laurent,
QC H4R 1C4
 514-748-8999الهاتف
475 Boulevard de la CôteVertu, Saint-Laurent
QC H4L 1X7
 514-337-3171الهاتف
 514-337-6023فاكس
http://www.cliniquepleinciel.co
m
 1-866-627-3342الهاتف
http://naseeha.org

) 1-888-315-NISA (6472الهاتف
info@nisahelpline.comhttps://
nisahelpline.com/
 514-568-5618الهاتف
rabihammoud@gmail.com

خدمات الهجرة للطﻼب واﻷ ،ورجال
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300 boul. Marcel-Laurin,

المؤسسة
Services Bilal
Hamideh
Go Canada
Academic
& Immigration
Services

المصادر داخل المجتمع اﻹسﻼمي
وصف الخدمات
اﻷعمال والعمال المهرة.

معلومات اﻻتصال
suite101, Montréal,QCH4M2L4
 438-932-7477الهاتف
 438-883-4577الهاتف
info@gocanadaservices.ca
gocanadaservices@gmail.co m
http://GoCanadaServices.ca

14

Interpretation
Nermine
Barbouch

15

Lawyer
Me Coline
Bellefleur

16

Lawyer Me
Hazem Mehrez

17

Notary Youssef
Brij

18

Shelter Sister
Sabriah

19

South Asian
Women’s Center

مترجمثقافيفيالصحةوالخدماتاﻻجتماعيةا
لعربية ،الفرنسيةواﻹنجليزية.
اﻷ ة

محامون متخصصون
والهجرة
والقانون المد  ،فضﻼ عن قانون
التب الدو

كة محاماة مقر ا كندا تقدم
لل ات،المعامﻼت التجار ة ،حل
ال اعات
وخدمات الهجرة .عر ،إن ل ي فر

خدمات اتب العدل.
 أسسها ويديرها حسين SabriahHussein.
 اﻹقامة المؤقتة لﻸشخاص بحاجة إلىالسكن
 بنﻚ الغذاء والحساء و المطبخالمتاحة في نفس الموقع.
برامج اﻻس طان لﻼجئ
والمهاج ن الجدد ،ودروس الفر س ة
واﻹنجل ة مع سه ل اﻻستفادة من
مرافق الحضانة  ،وال جمة الفور ة و
خدمات ال جمة ،و تقد م المشورة
شأن الزواج،اﻷ ة ،القانون ،الهجرة،
94

 514-806-3257الهاتف
nermine_barbouch@yahoo.com
1255 Boulevard RobertBourassa, Bureau 605,
Montréal, QC H3B 3V9
) 514-875.8764 (#4الهاتف
 438-380-7070الهاتف
cbellefleur@tbpk.ca
http://www.tbpk.ca/me-colinebellefleur
525 boulevard Décarie,
Saint-Laurent, H4L 3L1
 514-814-3367الهاتف
 514-903-5441فاكس
hmehrez@mehrezlaw.com
http://mehrezlaw.com
5995 blvd. Gouin O,
Montréal QC H4J 2P8
 514-507-0671الهاتف
 514-489-3487الهاتف

1035 Rachel St East, 3rd
Floor, Montreal, QC
H2J 2J5
 514-528-8812الهاتف
http://www.sawcc-ccfsa.ca

المؤسسة

20

Translation
Matthieu Compte

المصادر داخل المجتمع اﻹسﻼمي
وصف الخدمات
الصحة و خدمات اﻹحالة وأ من
ذلك

✓ ترجمة من اﻹنجليزية إلى الفرنسية
✓ مراجعة باللغة الفرنسية والتحرير
✓ ترجمة غير معتمدة.
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معلومات اﻻتصال

 514-434-3392الهاتف
mathieu.comte.marcil@gmail.co
m

