
وحدة 
التحقيقات 

الخاصة

تعرف عىل المزيد حول وحدة 
)SIU( التحقيقات الخاصة

 تفضل بزيارة موقعنا لالطالع عىل األخبار والسجالت 

و اإلحصائيات والتقارير وأكثر من ذلك…

www.siu.on.ca
تابعنا عىل تويتر:

@SIUOntario 

اتصل بنا

العنوان البريدي:

Special Investigations Unit
Commerce Boulevard 5090

Mississauga, Ontario  L4W 5M4

الهاتف المحلي:

416-622-OSIU (0748)
الهاتف المجاني:

1-800-787-8529
الفاكس المحلي:

416-622-2455

ما هي وحدة التحقيقات 
الخاصة )SIU(؟

وحدة التحقيقات الخاصة (SIU) هي هيئة 

مدنية مستقلة عن الشرطة وعىل قدم 

المساواة مع حكومة أونتاريو. كما أنها 

ليست دائرة شرطة أو تنتمي إىل 

أي دائرة شرطة في أونتاريو. وتتمثل 

مهمتها في إجراء تحقيقات مستقلة 

لسلوكيات الشرطة في حاالت معينة 

)انظر أدناه(. وعند وجود أدلة كافية، 
يُصرح لوحدة التحقيقات الخاصة بتوجيه 

اتهامات جنائية ضد ضباط الشرطة.

منذ تأسيسها في عام 1990، أُسندت 

إىل وحدة التحقيقات الخاصة مهمة 

تعزيز ثقة العامة في الشرطة 

من خالل ضمان خضوع سلوك 

الشرطة للتحقيقات المستقلة.

ما الذي يمكن أن تحقق فيه وحدة 
التحقيقات الخاصة )SIU(؟

يمكن أن يقوم مدير وحدة التحقيقات 

الخاصة )SIU( بإجراء تحقيق في 

الحوادث اآلتية إذا كانت ناتجة عن سلوك 

إجرامي من ِقبل أحد المسؤولين:

وفاة شخص  1

حدوث إصابة خطيرة لشخص  2

إطالق النار من سالح   3

ناري عىل شخص

االعتداء الجنسي عىل شخص  4



التحقيقات المستقلة

ثقة المجتمع.

برنامج التوعية

من خالل المشاركة في األحداث المجتمعية 

والعروض التقديمية، يدعم برنامج 

التوعية الخاص بوحدة التحقيقات الخاصة 

الجهود الرامية إىل تعزيز شفافيتها وبناء 

الثقة بين المجتمعات المختلفة في إطار 

أعمال المكتب بمقاطعة أونتاريو.

 لجنة موارد مدير وحدة

)SIU( التحقيقات الخاصة

تُعد لجنة موارد المدير، التي يرأسها مدير 

وحدة التحقيقات الخاصة، أداة رئيسية 

لوحدة التحقيقات الخاصة في السعي إىل 

تحقيق االستشارة والدعم المجتمعي.

برنامج وحدة التحقيقات الخاصة 

)SIU( للترابط بين األمم األوىل 
وشعب اإلنويت وشعب الميتيس

يتعاون "منسق التوعية" مع برنامج 

الترابط بين األمم األوىل وشعب 

اإلنويت وشعب الميتيس 

لتحديد الفرص المتاحة للتوعية 

والتدريب وبناء القدرات الثقافية.

َمن الذي يمكن أن تحقق معه 

وحدة التحقيقات الخاصة )SIU(؟

تحقق وحدة التحقيقات الخاصة في 

الحوادث (SIU) في جميع أنحاء أونتاريو 

وتتمتع بسلطة قضائية عىل شرطة 

مقاطعة أونتاريو وجميع دوائر الشرطة 

اإلقليمية والبلدية وكذلك دائرة شرطة 

حدائق نياجرا و دائرة الحماية التشريعية.

تمثل هذه الدوائر نحو 50 

دائرة شرطة في جميع أنحاء 

المقاطعة وتضم ما يزيد عىل 

26,000 ضابط شرطة.

التحقيقات

يقوم المحققون ذوي المهارات العالية 

في وحدة التحقيقات الخاصة بإجراء 

تحقيقات مستقلة في الحوادث مع 

فريق من محققي الطب الشرعي.

تحقيقات الطب الشرعي 

يكمل محققو الطب الشرعي 

عملية التحقيقات من خالل جمع 

األدلة المادية وتحليلها.

وحدة التحقيقات الخاصة

ما نقوم به
برنامج األشخاص المتضررين

يقدم برنامج األشخاص المتضررين 

الدعم والمساعدة إىل األشخاص والعائالت 

الذين تأثرت حياتهم بالحوادث بموجب 

تحقيقات وحدة التحقيقات الخاصة.

العالقات اإلعالمية

توفر العالقات اإلعالمية المعلومات ذات 

الصلة في الوقت المناسب إىل العامة 

من خالل القنوات اإلعالمية المتنوعة، 

بما فيها وسائل التواصل االجتماعي.


