
 

 
 حقوق ضحايا الجرائم   

من قانون    56من المادة    ، حقوق ضحايا الجريمة، عن  ع ألف للفروفقًا  
الجنائية،   لإلجراءات  بأنه  ي  تكساس  العنف  جريمة  ضحية  عرف 

الذي: لسلوك  1)   الشخص  نتيجة  وفاة  أو  جسدية  تعرض إلصابات   )
لجريمة تنطوي على   عتداء جنسي  إجنائي ضار، أو من وقع ضحية 

( كان من أقرباء  2أو اختطاف أو سرقة مقترنة بظروف مشددة؛ أو )
أخ  والد،  )بالغة/بالغ   إبن/إبنةأخت،    ، )زوج،  أو  ضحية  وصي  3(   )
 : تلك الحقوق التالية ، فستمجرائم العنف إن كنت ضحيةً لعلى ضحية. 

الحق في الحصول على الحماية المناسبة من األذى والتهديد بإلحاق   •

 مع جهود اإلدعاء. الناتج عن التعاون األذى

في   • يأخذالحق  االعتبار    القاضي   أن  في  عائلتك  وسالمة  سالمتك 

 عند النظر في الكفالة. 

ذات   • المحكمة  بإجراءات  إعالمك  في  ذلك،  طلبت  ما  متى  الحق، 

الصلة وبإجراءات المحكمة التي ألغيت أو أعيد جدولتها وإعالمك  

 بإجراءات االستئناف.  

عن   • معلومات  على  الحصول  في  ذلك،  طلبت  ما  متى  الحق، 

المكلفين   الموظفين  قبل  من  في قضيتك  الجنائي  التحقيق  إجراءات 

وعن اإلجراءات العامة في نظام العدالة الجنائية،  القانون،    تطبيق ب

األموال،   ورد  العقوبة،  لتخفيف  التفاوضية  االتفاقات  ذلك  في  بما 

 واالستئناف، واإلفراج المشروط من مكتب المدعي العام. 

لتعويض   • تكساس  عن صندوق  معلومات  على  الحصول  في  الحق 

المالية لضحايا ج المساعدة  يقدم  الذي  الجرائم  العنف،  ضحايا  رائم 

ذلك-واإلحالة   المتاحة    -إذا طلبت  إلى هيئات الخدمات االجتماعية 

 التي من شأنها تقديم مساعدة إضافية. 

إلى   • معلومات  تقديم  في  يقوممراقبة    قسم الحق    بإجراء   السلوك 

 لنطق بالحكم. ل سابقة  ، تحقيقات عن أثر الجريمة 

وكالة   • إلزام  في  ال  لتطبيقالحق  قيمة  بسداد  الطبية  القانون  فحوص 

الجنسي، والحق في حصولك  الطلب ،  لضحايا االعتداء  على    ، عند 

واختباراته  إ اإليدز  بفيروس  والعدوى  اإليدز  بشأن مرض  ستشارة 

 لضحايا االعتداء الجنسي. 

اإلفراج   • بإجراءات  إخطارك  في  ذلك،  طلبت  ما  متى  الحق، 

العفو   لقسم  التابعة  الضحايا  خدمات  شعبة  قبل  من  المشروط 

اإلفراج  واإلف إجراءات  في  المشاركة  في  والحق  المشروط،  راج 

المشروط عن طريق تقديم بيان بأثر الجريمة على الضحية أو غير 

 ذلك من معلومات والحق في إخطارك عند اإلفراج عن السجين. 

سمح   • ما  إذا  العامة،  المحكمة  إجراءات  جميع  حضور  في  الحق 

 بذلك.  القاضي الذي يترأس الجلسة

الحصول على مكان انتظار آمن قبل إجراءات المحاكمة  الحق في   •

 وأثنائها. 

 الحق في االستعادة الفورية ألي ممتلكات لم تعد مطلوبة كدليل.  •

 

 

 

 

بإخطار   • العام  المدعي  مطالبة  في  ذلك،  طلبت  ما  متى  الحق، 

الحاجة إلى شهادتك قد تتطلب غيابك عن  بأن  صاحب عملك 

 العمل. 

ل األثر  ص   ف  بأثر الجريمة على الضحية، ي  الحق في إعداد بيان   •

)النفسي( ال وعلى  عاطفي  عليك  للجريمة  والمالي  والبدني،   ،

أسرتك، وفي أن يؤخذ هذا البيان في االعتبار من قبل القاضي  

أو    حكملتخفيف ال  مفاوضاتلحكم أو الدخول في  ل  هقبل إصدار

لس  المج  بل اتخاذ بل مجلس اإلفراج المشروط ق  كليهما، ومن ق  

 إجراء إفراج مشروط.  ألي

 إشعار إلى ضحايا العنف األسري البالغين

، حتى ولو  كجريمة  عد قيام أي شخص بتعمد إلحاق الضرر بكي  
من   فرًدا  الشخص  هذا  منزلككان  إخطار  سكان  المهم  ومن   .

بمنزلك   مقيم  شخص  أي  تعرض  أو  تعرضك  حال  الضابط 
بعد مغادرة    خطرلإلصابة، أو متى ما شعرت باحتمال تعرضك لل 

 الضابط. 

 ما الذي يجب فعله بعد ذلك؟ 
يمكن طلب هذا األمر عن   (EPO): أمر وقائي طارئ طلب   •

على   العام  للنائب  التابع  الجنائي  األسرة  قانون  قسم  طريق 

القبض على  0212-274-713  الرقم إلقاء  عدم  . وفي حالة 

ويسري    قضية.ذي تم تعيينه للبالمحقق القم باالتصال  المتهم،  

 يوًما. 90لمدة تصل إلى مفعول هذا االمر 

وإخطارهم   • الضحايا  إعالم  خدمة  خالل  من  التسجيل  يمكن 

اليوم   مدار  بالرقم   VINEعلى  االتصال  طريق   عن 

www.vinelink.com   وأ  8463-894-877-1

تم من  ي الهوية، ووالتسجيل بالخدمة مجاني، دون الكشف عن  

ضحايا   لتزويد  الحاسوب  على  يعتمد  هاتفي  برنامج  خالل 

وضع   عن  بمعلومات  وما    توقيف الجرائم  الجريمة  مرتكب 

بذلك ي القسم    إجراءاتمن    تعلق  مراجعة  )يمكن  المحاكمة. 

ببرنامج   النشرة لالطالع على مزيد من    VINEالخاص  في 

 التفاصيل(. 

بطلب   • وقائيالتقدم  األمر   أمر  إصدار  ويجب  األمر.  لزم  إذا 

ؤمر فيه بالتوقف  الوقائي مباشرة إلى مرتكب الجريمة. حيث ي  

أسرتك،   وعن  عنك  واالبتعاد  ضدك،  العنف  ارتكاب  عن 

اتصاالت أي  التحرش،    واالمتناع عن  أو  التهديد  تحمل طابع 

هذا األمر  مفعول  سواء كانت مباشرة أو عبر آخرين. ويسري  

 * قسم الموارد القانونية    راجع عامين. حدهالمدة 

شرطة  على    االتصال • إلدارة  التابعة  األسري  العنف  إدارة 

 لخدمات التحقيق.  1100-308-713 على الرقم هيوستن

شرطة  على    االتصال • إلدارة  التابعة  الضحايا  خدمات  وحدة 

القانونية،    0080-308-713  على الرقم هيوستن   لإلحاالت 

تأشيرة   عن  ومعلومات  األزمات،  بخصوص  واالستشارة 

 ضحايا الجرائم واالستفسارات بشأن تعويض ضحايا الجرائم. 

 وضع خطة للسالمة.  •

خدمة إعالم الضحايا وإخطارهم على مدار   
 ( VINEاليوم )

 

االتصال خدمة    يمكن  مدار    VINEعلى  يوميًا    24على  ساعة 
معلوما على  المقاطعة  للحصول  سجن  في  الوضع  حول  ت 
و المحاكمات.  خطة    VINEخدمة    لتكنوأحداث  ضمن  تكساس 

الجريمة   به/مرتكب  المشتبه  بأن  علًما  بوسعه    لن سالمتك.  يكون 
  ي عتمد   تكساس. ومع ذلك، يجب أال  VINEالعلم بتسجيلك بخدمة  

تكساس وحدها، وال على أي برنامج بمفرده،    VINEعلى خدمة  
المجاني   إتصللحمايتك.   الرقم  .  8463-894-877-1  على 

 www.vinelink.comللمزيد من المعلومات ي رجى زيارة 

 ما األمر الوقائي؟ 
 

الوقائي   صالح ضحايا العنف  هو وسيلة قانونية تصب في  األمر 
العنف    األسري ويعني  وحمايتهم.  والتحرش  الجنسي  واالعتداء 

أحد   قبل  من  التهديد  أو  البدنية  للقوة  العمدي  االستعمال  األسري 
أو   العائلة  المنزل أفراد  ذوي  سكان  من  األفراد  العائلة  وتشمل   .

النسب،  أو  الدم  واألزواج    قرابة  األزواج،  العمات  أي  السابقين، 
والخؤولة،   العمومة  وأبناء  واألخوال،  واألعمام  والخاالت، 

إلخ.   واألوالد،  والوالدين،  واألخوات،  مصطلح  واإلخوة،  ويعني 
المنزل"  المسكن،   "سكان  نفس  في  معًا  يعيشون  الذي  األشخاص 

 سواء أكانت بينهم قرابة أم ال. 
شرطة والمحاكم  وبإمكان األمر الوقائي أن يردع العنف ويمنح ال

واالعتداء   األسري،  العنف  قضايا  في  للتدخل  إضافية  سلطة 
الجنسي والتحرش، ومعاقبة مرتكبي العنف األسري، ولكنه ليس  

 . مجدًداحائالً يمنع منعًا فعليًا من وقوع أعمال عنف 
 

 خطة السالمة 
 االستعداد للحوادث المستقبلية

ضع خطة للهرب من المنزل وتعليمها  •  ألوالدكو 

االتفاق على كلمة رمزية مع أوالدك وأسرتك وأصدقائك ليتم  •

 االتصال بموجبها بالشرطة 

 إخبار األوالد أال ي قحموا أنفسهم عند حدوث عنف  •

التحدث إلى إختصاصي في السالمة التكنولوجية )أجهزة الكمبيوتر،  •

 الهواتف الخليوية، إلخ(

 والبقاء على معرفة بمكان وجودك االحتفاظ بهاتفك معك على الدوام  •

 )منزل أحد أفراد العائلة أو األصدقاء(مبيت البحث عن مكان آمن لل •

 

 في حالة تعرضك لالعتداء الجنسي 
فحص  الإلى المستشفى إلجراء   توجه – في أقرب وقت ممكن •

 االعتداء الجنسي. الخاص ب

سيساعدك العثور على العناية الطبية على تحديد ما إذا كنت   •
تعرضت إلصابات، وكذلك على جمع األدلة، وإجراء  قد 

 اختبارات األمراض المنقولة جنسيًا والحمل.

قد تتعرض األدلة للتدمير بمرور الوقت. حاول أال تقوم   •
 بتغيير مالبسك، أو االغتسال، أو االستحمام.

على التعامل مع   النفسية يمكن أن تساعدك خدمات االستشارة •
 حديد خياراتك.مشاعرك تجاه االعتداء و ت 

 موارد مفيدة 
ساعة(  24الخطوط الساخنة )لالتصال المباشر( )على مدار   

 الطوارئ 911
 Adult & Childالخدمات الوقائية للبالغين واألطفال )  800-252-5400

Protective Services )  

جنوب( ( )Bay Area Turning Pointمؤسسة خدمات التعافي )  281-286-2525  

South,  Brazoria Countyمركز المرأة بمقاطعة برازوريا ) 800-243-5788
Women’s Center South Central )  

 Brazoria Countyمركز المرأة بمقاطعة برازوريا ) 281-585-0902
Women’s Center )  

( Crisis Hotlineخط األزمات الساخن ) 832-416-1177  

للمراهقين( (  )Crisis Hotlineالساخن )خط األزمات  832-416-1199  

 Familytime/Theمركز االستشارات وعالج األزمات واإليواء ) 281-446-2615
Door )  

 Houston Area Women’sمركز المرأة بمنطقة هيوستن ) 713-528-2121
Center )  

خط أزمات االغتصاب التابع لمركز المرأة بمنطقة هيوستن  713-528-7273
(HAWC Rape crisis line )  

 مركز مساعدة ضحايا االتجار بالبشر  888-373-7888
(Human Trafficking Resource Ctr )  

( Katy Christian Ministriesكنائس كاتي المسيحية )  281-693-7273  

 مركز المرأة بمقاطعة مونتغومري  936-441-4044
(Montgomery Co. Women’s Center )  

 Mothers Againstأمهات ضد القيادة تحت تأثير الخمر ) 877-623-3435
Drunk Driving )  

 National Domesticالخدمة الوطنية للعنف األسري ) 800-799-7233
Violence )  

 الطابعة الهاتفية  800-787-3224

لألسرة( ( )Star of Hope Missionإرسالية نجمة األمل ) 713-222-2220  

رجال( (  ) Star of Hope Missionإرسالية نجمة األمل ) 713-227-8900  

( Over Troubled Waters The Bridgeالجسر ) 713-473-2801  

  

 عام  

 الحاالت غير الطارئة  713-884-3131

( Children’s Assessment Centerمركز التقييم لألطفال ) 713-986-3300  

)للمهاجرين( الكاثوليكية  (  Juan DiegoCasaمؤسسة ) 713-869-7376  

( Catholic Charitiesالجمعيات الخيرية الكاثوليكية ) 713-526-4611  

713-523-2231  )18-20) (Covenant House)  دار االمان 

( DAYAدايا ) 713-981-7645  

( Family Services of Houstonالخدمات األسرية بهيوستن ) 713-861-4849  

  مركز هاريس للصحة العقلية واإلعاقات الذهنية والمتعلقة بالنمو 713-970-7000
(Harris Ctr for Mental Health &IDD ) 

( Mental Health Associationجمعية الصحة العقلية ) 713-522-5161  

من اإلناث    للمثليين( )Montrose Centerمركز مونتروز ) 713-529-3211
( )الرئيسي(ومزدوجي الجنس، والمتحولين جنسيًا، والذكور  

( NW Assistance Ministriesكنائس العون بالشمال الغربي ) 281-885-4672  

 قسم اإلفراج المشروط التابع إلدارة العدالة الجنائية بتكساس  713-685-7100

 الموارد القانونية  

التابع للنائب العام دعم األطفال   800-252-8014  

تعويض الضحايا      800-983-9933  

النائب العام لمقاطعة هاريس *   

*قانون األسرة الجنائي     713-274-0212  

قسم الضحايا والشهود       713-274-0250  

مساعدة ضحايا العنف المنزلي * 713-224-9911  

 محامو هيوستن المتطوعون  713-228-0735

شرطة هيوستنإدارة    

 وحدة خدمات الضحايا 713-308-0080

 ال أحد يستحق اإليذاء! 

http://www.vinelink.com/
http://www.vinelink.com/


NOTES:  

 تعويض ضحايا الجرائم 
 

تتبع  التي  األقسام  أحد  الجرائم  ضحايا  تعويض  قسم  يعد 
العام النائب  الضحايا  مكتب  بتعويض  البرنامج  ويقوم   .

التي  المصاريف  بعض  عن  العنف  لجرائم  األبرياء 
 الخاص جراء الجريمة. يتكبدونها من جيبهم 

لسداد   إستعداد  على  الجرائم  ضحايا  تعويض  وبرنامج 
عن   والضروري  المعقول  حدود  في  المتكبدة  المصاريف 

 كل مما يلي:
   الخدمات الطبية، واالستشارية، ووصفات األدوية، وإعادة

 التأهيل.

   عن الناجمة  اإلعاقة  بسبب  الدخل  في  الجزئية  الخسائر 

 اإلصابة الشخصية. 

 الضحية    تقديم لتمكين  القاصرين  لألطفال  األطفال  رعاية 

 أو زوج الضحية المتوفاة من مواصلة عمله. 

  .مصاريف الجنازة والدفن 

  .التكاليف المعقولة لتنظيف مسرح الجريمة 

   ة، أو رَّ تكاليف معقولة إلستبدال كل من المالبس، أو األس 

الممتلكات األخرى التي تم أخذها كدليل، أو صارت غير  

 ة لالستعمال نتيجة للتحقيق الجنائي. قابل

  المتكبدة السفر  وتكاليف  الرواتب  خسارة  عن  التعويض 

االدعائية   واإلجراءات  التحقيق  في  المشاركة  عن 

 والقضائية أو حضورها. 

   تكاليف تغيير محل اإلقامة لبعض ضحايا العنف األسري

 واالعتداء الجنسي. 

ي عد التعويض عن األضرار أو الخسائر في   الممتلكات  ال 

 ضمن النفقات المستحقة. 

أفراد   أحد  أو  الضحية  للتقدم بمطالبة تعويض، يجب على 
ضحايا   تعويض  على  الحصول  طلب  إرسال  األسرة 
للضحايا   بتكساس. ويمكن  العام  النائب  إلى مكتب  الجرائم 
عند  الطلب،  استمارة  على  الحصول  أسرهم  أفراد  أو 

 العنوان التالي: حاجتهم اليها، عبر اإلنترنت على 
https://texasattorneygeneral.gov/cvs/cri
me-victims-compensation 

 تمارة بالبريد على العنوان التالي: ت رسل االس
Office of the Attorney General 
Crime Victims’ Compensation Division 
P.O. Box 12548, Austin, TX 78711-2548 
Claims Division: 1-800-983-9933 
 

 وحدة خدمات الضحايا
 

الضحاياتعمل   خدمات  أثر   وحدة  تحقيق  على  جاهدة 
إيجابي في جودة حياة مواطني هيوستن، وقد أنشئت من  
وسنعمل   وأسرهم.  الجرائم  لضحايا  المساعدة  تقديم  أجل 
على  للحصول  بطلب  التقدم  على  الضحية  مساعدة  على 
الخدمات  تقديم  لجهات  والتقدم  الجرائم،  تعويض ضحايا 

اإلعا على  الحصول  في  لمساعدتهم  يختارونها  نات التي 
مع   كثب  الضحايا عن  وحدة خدمات  وتعمل  والخدمات. 
داخل   القانونية  والوكاالت  االجتماعية  الخدمات  مختلف 
جيد  إلمام  ولديها  هاريس،  ومقاطعة  هيوستن  مدينة 

 بمجموعة واسعة من الموارد المتنوعة المتاحة.
 

  

 

 إشعار لضحايا الجرائم
 

 معلومات عن تأشيرة ضحايا الجرائم
الً للحصول على وضع قانوني وتصريح ربما كنت أه

 بالعمل من خالل تأشيرة ضحايا الجرائم 
 

 الشرطة غير معنية بوضع هجرتك أو إقامتك
 نحن هنا لنساعدك 

على خدمات الضحايا التابعة إلدارة شرطة   االتصال •

 في أقرب وقت ممكن هيوستن 

وتحديث بيانات  يجب عليك التعاون مع الشرطة  •

 الشخصية الخاصة بك االتصال 

الجرائم المؤهلة للحصول على تأشير ضحايا الجرائم   •

 تشمل ما يلي: 

   ،العنف األسري، االعتداء الجنسي، القتل

جريمة السرقة المقترنة بظروف مشددة، 

االعتداء المقترن بظروف مشددة، االختطاف،  

الدعارة، االتجار بالبشر، وغير ذلك من جرائم 

 العنف الشديد. 
خدمات الضحايا التابعة إلدارة شرطة هيوستن   •

 وجدت لمساعدتك فيما يلي:
 نظام العدالة الجنائية 

  لتأشيرة ضحايا الجرائمشهادة تطبيق القانون 

  تعويض ضحايا الجرائم 

  إعادة الممتلكات 

  معلومات عن األمر الوقائي 

  اإلحالة إلى أماكن اإليواء، والخدمات

 والموارد القانونية االجتماعية 

 إجراءات العدالة الجنائية 
 

أكثر.   أو  عام  إلى  أشهر  ستة  من  اإلجراءات  تستغرق 
بوكالة  الخاص  الهاتف  رقم  على  االتصال  ويمكنك 
ومعلومات   القضية  على وضع  لالطالع  القانون  تطبيق 

 عن حقوق الضحايا.
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رسالة  أو إرسال   0080-308-713ي رجى االتصال على الرقم 
 بريد إلكتروني إلينا على العنوان 

VICTIM.SERVICES@HOUSTONPOLICE.ORG  

 إلبداء رأيك في الخدمات التي يقدمها موظفو خدمات الضحايا 

SERVICES STAFF 
(09/2022) 

 
 إدارة شرطة هيوستن 

 

 
 

 الضحاياوحدة خدمات 
 

713-308-0080 
 

 

 1100-308-713 وحدة العنف األسري 

 8800-308-713 وحدات حوادث االعتداء الكبرى 

 3600-308 713 قسم جرائم القتل 

 0700-308-713 قسم جرائم السرقة 

 1180-308-713 جرائم البالغين الجنسية 

 4072-247-713 قسم جرائم السيارات 

 3256-830-713 لألطفال وحدة الجرائم الموجهة  

 5900-247-713 تطبيق الشؤون المرورية 
 

  

 رقم الواقعة
 

1200 TRAVIS 
HOUSTON, TX  77002 

 www.houstontx.gov/police/vsu: الموقع اإللكتروني

Crime 

Arrest 

Reported to Law  

Enforcement 

Investigation 

(Unsolved/No arrest) 

Possible  

Examining Trial 

Arraignment 
(advised of charge 
and rights, bail set, 
counsel appointed) 

Imprisonment 

Trial  
Guilt, Innocence, 
Punishment, Plea 

Probation 

Probation 

 الئحة اتهام هيئة المحلفين الكبرى
إذا كانت بال سند، ترفض  

 القضية 
 

If Indicted 

Assigned to 
District Court & 

Prosecutor  

(true billed) 
Sentencing 

(If guilty) Guilt, 

Innocence, 

Punishment, Plea 

 في حالة اإلدانة 

تحال إلى المحكمة  
الجزئية والمدعي العام  
 الحكم  )ذات سند حقيقي( 

)إن كان مذنبًا( مذنب، براءة،  
 عقوبة، إقرار

 إبالغ جهة تطبيق القانون 

 التحقيق 

 )دون حل/دون إيقاف( 

احتمال عقد محاكمة 
 لفحص االتهام

 الحبس 

 مراقبة السلوك

 الجريمة

 اإليقاف

 توجيه االتهام

)اإلبالغ بالتهمة  
والحقوق، تحديد  
 الكفالة، تعيين محام(

 المحاكمة 

مذنب، براءة، عقوبة،  
 إلتماس 

 مراقبة السلوك
 

 : مالحظات

https://texasattorneygeneral.gov/cvs/crime-victims-compensation
https://texasattorneygeneral.gov/cvs/crime-victims-compensation
https://texasattorneygeneral.gov/cvs/crime-victims-compensation
mailto:Victim.Services@HoustonPolice.org
file:///C:/Users/dahmedova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GRF69L40/www.houstontx.gov/police/vsu

