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نعلم أن الغالبية العظمي من الشباب يحيون حياة إيجابية وغير منخرطين في 
عصابات أو جرائم سالح أبيض. ولكن يوجد عدد قليل من الشباب الذين انخرطوا 
في هذه األمور وقد يكون هذا مثار قلق لدى أولياء األمور ومقدمي الرعاية. وقد 
يكون لهذا األمر أثره البالغ على األسر والمجتمعات وكذلك على أنفسهم. ويمكنك 

أن تساعد طفلك بالنظر إلى العالمات الدالة على انخراطه في هذه األنشطة ومناقشة 
هذه المشكالت معهم.

وضع هذا الكتيب اإلرشادي لتقديم تعريف بالحقائق ومشورة عملية بهدف التعرف على العالمات الدالة على انخراط 
طفلك باإلضافة إلى نصائح حول كيفية التحدث إلى طفلك وكيفية طلب المزيد من المساعدة أو الدعم. 

لمقدمة  ا
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إليك بعض الحقائق التي تساعدك في اكتساب المزيد من الثقة عند التحدث إلى طفلك: 

 اإلمساك بك بسالح أبيض: 
 إذا تم اإلمساك بك ومعك سالح أبيض، 
 حتى لو كان لحمايتك الشخصية أو إذا 

 كنت تحمله لشخص آخر، فسيلقى 
القبض عليك وستتعرض للمحاكمة. 

 اإليقاف والتفتيش: 
 بإمكان أفراد الشرطة تفتيش أي شخص 

 يعتقدون أنه يحمل سالًحا أبيض،
 أو سالح آخر أو يعتقدون بإمكانية 

حدوث عنف خطير. 

 السجن: 
 اإلمساك بك بسالح أبيض قد يعني 
 حكًما بالسحن، حتى لو لم يستخدم 

السالح األبيض.

 األمان الشخصي: 
بعض الشباب يحملون األسلحة البيضاء لحماية 
أنفسهم و"أمانهم الشخصي". ولكن إذا حملت 
سالًحا أبيض فمن المرجح جًدا أن ستستخدمه 

وتعرض نفسك للطعن. 

 العمل المشترك: 
 إذا قتل أحد األشخاص بسالح أبيض في 

حضورك، فقد تتعرض للمحاكمة حتى لو لم تكن 
أنت من استخدمته. قد تتعرض للسجن بتهمة 
القتل، فيما يشار إليه بـ "العمل المشترك". 

 الكحول: 
 المشروبات الكحولية تقلل من القيود الذاتية 

 وتزيد من فرصة التعرض لألخطار. 
يعد المشروبات الكحولية عامالً في 80% 

اإلصابات ذات الصلة باألسلحة.

 ال يوجد "موضع آمن" لطعن شخص ما: 
قد يؤدي جرح في الذراع أو الرجل إلى تهديد 

حياة المصاب. تعرض شباب للموت جراء جراح 
 أصابت الرجل بسبب قطع في الشريان. 

 طعن شريان: 
 إذا أصاب سالح أبيض شريانًا فقد
 تنزف حتى الموت في غضون 

  دقيقة واحدة.

 السجل الجنائي: 
 إذا كانت لك سابقة جنائية، فقد تحرم من 

القبول في في الكليات أو الجامعات أو الحصول 
على وظيفة أو السفر إلى دول مثل الواليات 

المتحدة أو كندا أو أستراليا.

الحقائق
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يوضح أدناه القوانين ذات الصلة بحمل األسلحة 
البيضاء واألسلحة الهجومية: 

يعد من األعمال اإلجرامية حمل سالح أبيض في مكان عام )مثل 	 
طريق أو مدرسة( أو حمل أداة لها شفرة أو سن حاد. 

كما يعد أيًضا من األعمال اإلجرامية حمل سالح هجومي في مكان 	 
عام. ويشمل أي أداة مصنوعة أو معدلة أو مقصودة بهدف اإلصابة كما 

هو مفصل أدناه: 

المصنوعة: مصنوعة بهدف اإلصابة، مثل المقبض الحديدي أو 	 
السنكي 

المعدلة: أداة بريئة تم تعديلها لتسبب إصابة مثل الزجاجة 	 
المكسورة أو رجل كرسي بمسامير 

المقصودة: أي شيء آخر، مثل المظلة أو القلم الذي يقصد 	 
الشخص باستخدامه إصابة اآلخرين 

حمل السالح األبيض يشمل: في يدك، أو في جيبك أو في صندوق 	 
السيارة أو إذا كان هناك شخص آخر يحمل سالًحا أبيض لك. 

تشمل االستثناءات إذا كنت تحمل السالح األبيض كجزء من عملك، 	 
مثل أداة لالتجار. ولكن النسيان أو عدم معرفة القانون أو الدفاع 

الشخصي العام ليست أعذاًرا مقبولة إذا تم اإلمساك بك وأنت تحمل 
سالًحا أبيض. 

يعد من األعمال اإلجرامية استخدام أي سالح أبيض بطريقة تهديدية 	 
)حتى السكين القانوني( 

كما يعد أيًضا من األعمال اإلجرامية بيع سالح أبيض إلى أي شخص 	 
تحت 18 عاًما. إذا كنت قلقًا بأنك طفلك قام ببيع سالح أبيض، يمكنك 

االتصال على مكتب Citizens Advice Bureau لإلبالغ بالتاجر 
.Trading Standards إلى

* ما لم تشتمل على نصل قابل للطي بطول 3 بوصة أو أقل. يمكن العثور على قائمة السكاكين غير القانونية هنا: 
gov.uk/buying-carrying-knives

القانون
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كيف ينضم الشباب إلى عصابة؟

 توجد الكثير من األسباب النضمام الشباب إلى عصابة، والتي قد ال تدركها كولي أمر. 
نذكر بعض األسباب هنا: 

االحترام والمكانة 	 

السلطة 	 

اكتساب األصدقاء 	 

الحماية 	 

الشعور باالنتماء 	 

المال	 

اإلثارة 	 

ضغط األقران 	 

إليجاد أسرة بديلة 	 

ربما ال يعلمون أنهم جزًءا من عصابة	 

بالنسبة للكثير من الشباب، أن تكون جزًءا من إحدى العصابات يمنحك إحساس باالنتماء والهوية. من الطبيعي في مرحلة المراهقة البدء في االنفصال عن 
أسرتك وأن تصبح مجموعات األقران أكثر أهمية عن ذي قبل. وقد تستغل العصابات هذا لتجعل الشباب يشعرون بأنهم جزء من "أسرة" مختلفة لذا ربما 

ال يرغبون في ترك العصابة. وحتى ال رغبوا في ذلك، فإن ترك العصابة أو محاولة تركلها قد يكون فكرة مرعبة بحق. قد يخافون مما سيحدث لهم أو 
ألصدقائهم أو ألسرتهم إذا تركوا العصابة. وكثيًرا ما ال يعد الشباب أنفسهم جزًءا من "عصابة" وإنما لديهم فقط التزام قوي تجاه "أصدقائهم".

يختلف تأثر الشابات والشبان بالعصابات. في حال الشابات قد يكون انخراطهن أصعب في الرصد أو أن يدركنه هن أنفسهن. قد يطلب منهن إخفاء أسلحة 
أو مخدرات أو قد يصرن أهدافًا ألفراد العصابة الذكور في أعمال انتقام أو مبادرات من العصابة. كل هذا يتم غالبًا "خلف األبواب المغلقة". الفتيات الالتي 

تجمعهن صلة بأفراد العصابات )الشقيقات، الخليالت، الصديقات، القريبات، النجالت( إلى جانب أفراد العصابة اإلناث، عرضة ألشكال العنف النفسي 
والجسدي والجنسي. ونكرر بأن الشابات قد ال يعتبرن هؤالء األصدقاء منخرطون في العصابات، وحتى إذا كانوا منخرطين، فقد ال يعتقدن أن ما يقمن به 

شيئًا هاًما أو استغالليًا. 

لماذا يحمل الشباب األسلحة؟ 

توجد الكثير من األسباب التي تجعل األطفال يقررون حمل سالًحا أبيض أو سالًحا ناريًا. هذه القائمة ليست حاصرة ولكنها تقدم بعض األمثلة:

 الخوف من الوقوع ضحية جريمة سالح أبيض – ربما قد يكون  	 
بسبب تهديد معين، أو خوف متصور  

ضغط األقران 	 

الكتساب االحترام 	 

الدفاع العام عن النفس – من قبيل "االحتياط" 	 

القبول بين أوساط معينة	 

عدم المعرفة بأنه سلوك خاطئ أو غير قانوني  	 

الشعور بالتهميش 	 

لتخويف اآلخرين )من خالل الحماية( 	 

التورط في أنشطة إجرامية	 

طفلك فهم 
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ما هي االستمالة؟ 

 استخدام بعض األشخاص الذين لديهم عالقات مع الشباب هؤالء الشباب لغرض مالي من خالل االتجار في المخدرات أو المشاركة في أنشطة جنسية. 
 يرغب األشخاص الذين يقومون بهذا أن يعتقد الشباب بأنهم أصدقاء أو خالن أو خليالت. ويرغبون في اكتساب ثقتهم للسيطرة عليهم. وربما يستخدمون 

 أيًضا الرشاوى والتهديدات واإلذالل وحتى العنف للسيطرة عليهم. ويستغلون هذه السيطرة إلجبار الطفل المستغَل على التحرك وبيع المخدرات وممارسة 
الجنس أو القيام بأشياء جنسية معهم وأحيانًا مع أشخاص آخرين. هذه بعض صور االستغالل وتعد جرائم. 

تتم االستمالة عبر اإلنترنت عندما يقيم شخص عالقة عبر اإلنترنت مع أحد صغار السن لخداعه أو الضغط عليه للقيام بأمور جنسية. قد يقع هذا على مواقع 
الشبكات االجتماعية والرسائل الفورية وتطبيقات مشاركة الصور وغرف الدردشة وتطبيقات التعارف ومواقع األلعاب عبر اإلنترنت. 

يقع االستغالل لألوالد والبنات على حد سواء وقد يصعب رصده. كثيًرا ما يعتقد األشخاص بأنهم في عالقة جيدة، حتى بعدما تتضح العواقب السيئة. كثيًرا ما 
 يشعر األطفال المعرضين لجريمة االستغالل بأنه ليس أمامهم خيار سوى االستمرار للعمل للشخص المستِغل وكثيًرا ما يجدوا أنفسهم في واقعين في استعباد الدين. 

قد يكون من الصعب معرفة أن شخًصا ما يستغلك أو يتحكم فيك.

ما هي سلوكيات التحكم؟ 

شخص يفحص هاتف الشاب ويتحكم فيمن يتحدث إليهم   	 

التعرض للضغط الرتكاب جريمة  	 

التعرض للضغط لممارسة الجنس  	 

التعرض للهجوم الجسدي  	 

الطلب من الشاب إرسال صورة عارية إلى شخص ما	 

أن يحدد شخص ما من الشاب ما يرتديه أو طريقة اللباس  	 

أن يحدد شخص ما من الشاب ما يرتديه أو طريقة اللباس 	 

 أن يحدد شخص األماكن التي يذهب إليها الشاب واألماكن 	 
التي ال يذهب  

لة  االستما
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عملية نصائح 

يوجد أدناه بعض النصائح العملية لمساعدتك على فهم ما إذا كان طفلك بحاجة للمساعدة أو الدعم. 

يحيا غالبية الشباب حياة إيجابية وقد تكون بعض السلوكيات سلوكيات تقليدية لمرحلة المراهقة. 
ولكن قد تفيدك النصائح أدناه إلدراك ما إذا كان طفلك في خطر. 

 التفاعل باستمرار مع حياة طفلك ووسائل التواصل االجتماعي 	 
الخاصة به 

أن لديه شيء يخفيه؟ 	 

هل يبدو أنه خائف؟ 	 

معرفة مكانه واألشخاص الذين معه - هل لديه دائرة أصدقاء جديدة؟ 	 

هل يؤذي أنفسهم؟  	 

هل لديه عالقة أو يخرج مع شخص/أشخاص أكبر سنًا ويتحكمون فيه؟ 	 

هل يتغيب عن المدرسة؟ 	 

اعرف ما لديك في المطبخ وفي عدة األدوات 	 

 هل أصبح أقل تفاعالً معك؟ 	 

هل يتلقى مكالمات أو رسائل نصية أكثر من المعتاد؟ 	 

هل أصبح لديهم فجأة أموال كثيرة/ مالبس كثيرة/هواتف محمولة 	 
جديدة؟ 

هل به جروح غير مفسرة؟ 	 

انتبه للمشتريات عبر اإلنترنت وما يتم توصيله إلى منزلك 	 

زيادة تناول العقاقير أو اكتشاف أن لديهم كميات كبيرة من العقاقير 	 
بحوزته 

هل أصبح غير موجود دائًما في المدرسة أو في منزله؟ 	 

هل يبدو أنه متحفًظا جًدا أو يبدو   	 

هل يسافر وحده إلى أماكن بعيدة عن المنزل؟	 

بالتأكيد، قد يوجد أسباب مختلفة عن "العصابات" لظهور أي من السلوكيات أعاله على الطفل والشاب والقائمة أعاله مثال لما سيقوم أغلب أولياء األمور 
بمعرفته ومراقبته. أنت من تعرف طفلك وطبيعة التغيرات الكبيرة التي تطرأ عليه. تذكر أن أغلب عوامل الحماية ألطفالك تكمن في الغالب في عالقات 

األسرة/مقدمي الرعاية. إذا كنت قلقًا يمكنك االتصال على األرقام الموجودة على صفحة "أين تجد الدعم" في نهاية هذا اإلرشاد. 
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البداية:
استغل الوقت المناسب للتحدث مع طفلك، عندما يكون الجو هادئًا ويمكن 
أن توفر بعض الخصوصية. يجب أن يتم الحوار حيثما يشعرون باألمان 

التام. إذا كان المنزل مزدحًما، فقد يمكنك التحدث في السيارة، أو عند 
تمشية الكلب أو في الطريق إلى المتاجر. كن موجوًدا ومستعًدا لالستماع. 

طمأنه بأنه يمكن يتحدث معك بصراحة وأعلمه بأنك ال تتحدث معه 
لمحاكمته. 

كن على إيمان بأنه يمكنك إحداث فارق
قد ال يخبرك طفلك عن الكثير ولكن ما تقوله وتفكر فيه وتشعر به 	 

مهم لهم.

استمع
في حين أننا كثيًرا ما نرغب في "حل" مشكالت أطفالنا، ولكن هذه 	 

المشكلة معقدة وتستغرق وقتًا للحل. االستماع هو الخطوة األهم لكل 
منكما. حتى لو لم يقل الكثير، احرص على "السماع" منه. 

ال تتعجل إعطاء النصيحة حيث أنه ال يكون مستعًدا للسماع. 	 

قد يكون طفلك متردًدا أو خائفًا من التحدث في البداية؛ حيث أن 	 
الموضوع شائك. 

 تحل بالصبر وحاول أال يكون رد فعلك مباشًرا لما يخبرك به. 	 
دعه يتكلم ألطول فترة ممكنة أوالً. 

شجعه على مشاركة مخاوفه ودواعي قلقه. 	 

مشاركة مخاوفك الشخصية قد تفيد – أخبره مدى قلقك عن سالمته 	 
ومستقبله. 

تحل باإليجابية
أظهر له بأن صوته مسموع. طمأنه بأن الغالبية العظمي من الشباب ال 	 

يحملون األسلحة البيضاء وغير مشاركين في عصابات. 

إذا كان خائفًا من شخص ما أو شيء ما بعينه، أخبره بأنه يمكن التعامل 	 
معه دون الحاجة لحمل سالح أبيض.

ال تنس الحقائق
ربما ال يعلم عما تتحدث لذا فإن بعض اإلعداد قد يفيد كثيًرا. 	 

استفد من معلومات الحقائق والمعلومات القانونية في هذا اإلرشاد. 	 

كن واضًحا حول "الشجاعة" الزائفة
أثر نقطة أن االبتعاد عن المواجهة أو العراك هو السلوك األكثر 	 

شجاعة. 

إذا استخدم شخص ما سالًحا أبيض عليهم، فإن السلوك األكثر أمانًا 	 
وحكمة هو االبتعاد. 

بعد عشر سنوات، لن يتذكر أحد بأنه قد ابتعد ولكن إذا "ثبت" فقد تمتد 	 
العواقب طول العمر وربما تنتهي حياة شخص ما. 

التأثير
ساعده للتأمل في مدى تأثير أفعاله على من أكثر األشخاص الذين 	 

يهتمون بهم. 

استخدام سالح أبيض أو االنخراط في عصابة قد يعرض آخرين 	 
للخطر. 

إذا تعرض إلصابة، من سيتضرر؟ 	 

كن واقعيًا
قد يشعر طفلك بأنك ليس لديك خبرة بجرائم السالح األبيض أو 	 

العصابات أو التحديات التي يواجهونها. 

هل توجد أمثلة من طفولتك يمكنك االستمداد منها؟	 

 إقامة حوار مع طفلك
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جرب أسلوبًا مختلفًا 
 هل يوجد شخص آخر يثق فيه طفلك من يمكنه مساعدتك في 	 

إقامة حوار؟ 

اقترح بدائل 
اكتشف أنشطة آمنة ومرحة لألطفال والشباب في منطقتك المحلية. 	 

احصل على مساعدة ودعم لنفسك 
قد يكون الحال أنك عرفت أموًرا مقلقة بشأن طفلك وأشياًء متورًطا 	 

فيها. 

حاول أال تبالغ في ردة فعلك ولكن ال تشعر بأن عليك التعامل مع األمر 	 
وحدك – المساعدة متوفرة )راجع قسم الدعم والمشورة في هذا الكتيب 

اإلرشادي(. 
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 يعقد Westminster City Council )مجلس بلدية ويستمنستر( برامج لمدة 12 أسبوًعا في مبادئ المقاومة بدون عنف. 
يرجى زيارة: westminster.gov.uk/parenting-groups-and-courses للحصول على معلومات إضافية.

)NVR( عنف  بدون  المقاومة 

ما هي؟

 المقاومة بدون عنف أحد األساليب التي تساعد أولياء األمور ومقدمي الرعاية في وضع استراتيجيات إلدارة السلوكيات الصعبة أو الهدامة أو سلوكيات 
 العنف لدى األطفال مع بناء أو إعادة بناء العالقات. 

بعض المعلومات أدناه قد يفيدك عند التحدث مع طفلك.

المبادئ الرئيسية للمقاومة بدون عنف

استراتيجيات التخفيف – "اضرب والحديد بارًدا!"
حاول أال تصعد الموقف من خالل تحديد أفضل وقت للحديث. توقع التصعيدات المحتملة قبل وقوعها. قم بتأجيل رد فعلك. أنت من تقرر متى وكيف تنهي 

النقاش مع طفلك. 

تواجد الوالدين 
كن لك تواجد فعلي ونفسي ومعنوي في حياة طفلك داخل المنزل وخارجه بحيث يتمكن من اتخاذ القرارات السليمة عندما يكون في غيابك. 

الداعمون 
اكسر صمتك وتحدث مع األصدقاء وأفراد األسرة والمختصين بشأن معاناتك في التعامل مع سلوكيات طفلك الصعبة. 

إشارات المصالحة
فاجئ طفلك بلفتة تعلمه من خاللها بأنك تحبه وتسد حاجته بالشعور باألمان واالنتماء. قم بها بالرغم من وجود أي سلوك سلبي. 

ترتيب األولويات 
حدد أولويات تركيزك على السلوكيات الصعبة. قد تشعر باالرتباك، لذا نظمها، لذا فإن السلوكيين األول والثاني الذين ستركز عليهما، والسلوكيات المهمة 
التي يمكنك التفاوض بشأنها إلى جانب سلوكيات ستتجاهلها في الوقت الحالي. وأخيًرا، قم بإعداد قائمة باألمور الخاصة التي تحبها في طفلك وحاول قدر 

استطاعتك أال تنساها.

اعتن بنفسك 
يقضي أولياء األمور بعض الوقت للقيام بأشياء ألنفسهم مثل االستمتاع بحلوى مفضلة أو حّمام منعش أو مشاهدة فيلم مفضل أو الخروج مع صديق/شريك 

لتناول القهوة.
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المخدرات  خطوط 

ماذا نعني بخطوط المخدرات؟  

خطوط المخدرات مشكلة كبيرة؛ حيث تقوم عصابات إجرامية بإعداد عملية بيع مخدرات في مكان خارج منطقة عملياتهم المعتادة. تنقل العصابات 
تجارة المخدرات من المدن الكبيرة )مثل لندن، مانشستر، ليفربول وما شابه( إلى بلدات أصغر من أجل ربح المزيد من المال. تشير "الخطوط" إلى 

الهواتف التي تستخدم لبيع المخدرات من خاللها. 

في بعض األحيان، يُستخدم األطفال والشباب المسجلين كمتغيبين في خطوط المخدرات. تستغل العصابات حقيقة أنهم هاربين من منازلهم ويضمون 
هؤالء الشباب الضعفاء لالنتقال بعيًدا عن بلداتهم األم لبيع المخدرات لمدة أسابيع كل مرة. وقد يحدث هذا من خالل أشكال من تهريب األطفال حيث يجد 

الشباب أنفسهم وحيدين في بيئة خطيرة وغير آمنة وخاضعين لالستغالل للعمل في بيع المخدرات. 

من المرجح أن يقوموا باستغالل األطفال والبالغين الضعفاء لنقل )وتخزين( المخدرات واألموال وكثيًرا ما يستخدمون اإلكراه والتخويف والعنف )بما 
في ذلك العنف الجنسي( واألسلحة. 

 Westminster’s Integrated Gangs and Exploitation Unit إذا كنت قلقًا بأن طفلك متورًطا في خطوط المخدرات، يرجى االتصال على
)وحدة ويستمنستر المتكاملة للعصابات واالستغالل( على integratedgangsunit@westminster.gov.uk أو اتصل على 4051 641 0207. 
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والمشورة الدعم  على  الحصول  يمكنك  أين 

Citizens Advice: إذا قام طفلك ببيع سالح أبيض بشكل غير قانوني، فيمكنك 
اإلبالغ عن هذا إلى Trading Standards على 06 05 04 03454 
citizensadvice.org. uk/consumer/get-more- :أو زيارة

 help/report-to-trading-standards/

Childline: يمكن لطفلك االتصال على Childline على 1111 0800 
في أي وقت إذا كانوا قلقين بشأن سالمتهم أو إذا كانوا يعتقدون بأن شخًصا 

يعرفونه يحمل أو يستخدم سالًحا ناريًا أو أبيض.

 Crimestoppersيمكنك أنت أو طفلك االتصال على :Crimestoppers
دون اإلفصاح عن الهوية على 111 555 0800 إذا كنت تريد اإلبالغ عن 

جريمة وقعت بالفعل. 

Family Information Service: هذه خدمة معلومات مجانية وغير 
متحيزة ألولياء األمور ومقدمي الرعاية لألطفال والشباب حتى سن 19 عاًما 

 )حتى 25 عاًما لذوي االحتياجات الخاصة(.
 westminster.gov.uk/family-information-service

 Family Lives: تقدم مشورة في جميع جوانب التربية ومفتوح 
 على مدار الساعة في جميع أيام األسبوع. المكالمات مجانية على 

 familylives.org.uk 2222 800 0808 أو قم بزيارة

Fearless: يستطيع طفلك االتصال على موقع صديق للشباب على 
 اإلنترنت على fearless.org/en لإلبالغ عن جريمة دون اإلفصاح 

عن الهوية. 

)Integrated Gangs Exploitation Unit (IGXU: تتعرف 
وحدة IGXU التابعة لمجلس بلدية ويستمنستر على الشباب الضعفاء 

والمعرضين لالستغالل في عمر 10-24 عاًما والمنخرطين في عنف 
العصابات أو القريبين من دوائر العصابات وتتعاون معهم لتحسين 

خياراتهم في الحياة وتقليل الروابط بالعصابات وتقليل حوادث العنف 
الخطير لدى الشباب. إذا كنت تعتقد أن طفلك يمكنه االستفادة من الدعم 
المقدم من وحدة IGXU، فيمكنك إما مراسلتهم عبر البريد اإللكتروني 

 integratedgangsunit@westminster.gov.uk 
أو اتصل على 4051 641 0207. 

التخلص من السالح األبيض: إذا كنت تعرف شخًصا يرغب في التخلص 
 Recycling Centre من سالح أبيض في ويستمنستر، فيمكنه زيارة

 Queen’s Park Library 666 مركز إعادة التدوير( بجوار(
.Harrow Road, London W10 4NE

 The National Society for the Prevention of Cruelty
)to Children (NSPCC: يقدم خط الدعم الخاص بهم معلومات 

ومشورة ألولياء األمور واآلخرين القلقين بشأن انخراط أطفالهم في نشاط 
عصابي أو تأثرهم به. خط الدعم الخاص بهم مفتوح على مدار الساعة كل 

 أيام األسبوع. الخط المجاني: 5000 800 0808. البريد اإللكتروني: 
nspcc.org.uk/gangs:الويب help@nspcc.org.uk

 Westminster Early Help :مجموعات وبرامج أولياء األمور
والشركاء يقدمون مجموعة مختلفة من مجموعات أولياء األمور في منطقة 

westminster.gov.uk/ .ويستمنستر بما يالئم الظروف األسرية
 parenting-groups-and-courses

النشاط البدني والترفيه والرياضة في ويستمنستر: توجد تشكيلة كاملة من 
أنشطة وخدمات رائعة ذات قيمة لمساعدة الشباب على االستمتاع بنمط حياة 

صحي ونشيط، من الصاالت الرياضية وحمامات السباحة إلى الباركور 
 والمزيد. الويب: westminster.gov.uk/active. اتصل على: 

 .020 7641 2012

الشرطة: لمعرفة تفاصيل عن الفريق المحلي ومعرفة المزيد بشأن العمل 
 الذي يقدمونه في منطقتك، اكتب الرمز البريدي الخاص بك في 

www.police.uk. يجب عليك االتصال على 101 لإلبالغ عن الجرائم 
والمشكالت األخرى التي ال تتطلب استجابة عاجلة. اتصل على 999 في 

حاالت الطوارئ. 

Solace Women’s Aid: خدمة مجانية دون اإلفصاح عن الهوية 
متاحة للفتيات من سن 13 عاًما الالتي تعرضن لالغتصاب أو االستغالل 

 الجنسي لألطفال أو األشكال األخرى للعنف الجنسي. اتصل على: 
 .0808 801 0305

Victim Support: جميعة خيرية وطنية تساعد األشخاص المتضررين 
victimsupport.org :من الجرائم. الويب

 Women and Girls Network: خدمة للمشورة والدعم 
موجهة للفتيات الالتي تضررن بسبب العنف واالستغالل. الويب: 

advance@wgn.org.uk. اتصل على: 0660 801 0808. 

نوادي الشباب في ويستمنستر: يمكنك العثور على تفاصيل نوادي الشباب 
 westminster.gov.uk/youth-clubs :هنا





مالحظات 
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التاريخ: مايو 2019 
Alice Kavanagh akavanagh@westminster.gov.uk :المؤلف

 المراجع: هذا الكتيب اإلرشادي يحتوي على معلومات مستمدة من "Parent’s Guide to Knife Crime, Harrow, 2017" من إعداد 
 Metropolitan Police Service، وحملة No Knives, Better Lives noknivesbetterlives.com، وزارة الداخلية 

.Fearless fearless.org.uk


