
إن الحصول على الحماية من العنف األسري والتحرش مسألة 
معقدة. لكن هناك تشريع )قانون العنف األسري والتحرش 

:The Domestic Violence and Stalking Act( يحمي الذين 
تنطبق عليهم صفات ضحايا هذا النوع من العنف. إذا كنت 

بحاجة ماسة إلى حماية نفسك و/أو أطفالك، فيجوز لك أن تتقدم 
بطلب أمر حماية.

تقدم ورقة الحقائق التي بين يديك معلومات تساعدك على التقدم 
بطلب للحصول على أمر حماية.

تعريفات:
صاحب الطلب – الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على أمر 

حماية.
المدعى عليه – الشخص الذي تسعى للحصول على حماية منه.
 – )Judicial Justice of the Peace: JJP( قاضي الصلح

المسؤول القضائي المعني باالستماع إلى قضيتك واتخاذ قرار 
بناًء على الدليل المقدم.

 )Protection Order Designation: المكلف بأمر الحماية
)POD – شخص مدرب خصيًصا لمساعدة الناس على التقدم 

بطلبات حماية )انظر رقم االتصال في نهاية هذه الورقة(
العنف األسري – يشيع في العالقات الحميمة، على سبيل المثال: 

بين المتزوجين رسمًيا أو عرفًيا أو بين أفراد العائلة الواحدة 
حيث يستخدم طرف ما أي شكل من أشكال العنف أو اإلساءة 
لبث الخوف في القلوب وإخضاع الطرف اآلخر. ال تستدعي 

الحاجة أن يعيش الطرفان مًعا، بل قد يعيش كل منهما بمنأى عن 
اآلخر، أو ربما كانت تربط بينهما عالقة مواعدة، أو ربما رزقا 

بطفل. يتضمن العنف األسري ما يلي:
إلحاق األذى بشخص ما أو بممتلكاته أو اللجوء إلى    n

أفعال أو سلوكيات من شأنها تخويف الضحية من األذى 
الشخصي أو األذى الذي يمكن أن يلحق بممتلكاته

اإليذاء النفسي 	n
إجبار شخص ما على البقاء على غير مراده/مرادها 	n

االعتداء الجنسي   n
التحرش – يحدث عندما ينتهك شخص ما اآلخر )الضحية( 
أو يزعجه مراًرا وتكراًرا مما يؤدي إلى إخافة الضحية أو 

خوفها على أمنها الشخصي. من الممكن أن ينطوي التحرش 
على ما يلي:

n  تعقب الضحية من مكان آلخر
التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الضحية.  	n

التواصل الفعلي أو محاولة التواصل مع الضحية وجًها 
لوجه أو عبر الهاتف أو عبر شبكة اإلنترنت أو بالبريد أو 

بإرسال رسائل للضحية عبر أناس آخرين
مراقبة أي مكان يحتمل وجود الضحية فيه 	n

 الخيارات القانونية للحماية من
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أوامر الحماية

n  إتيان أفعال تشي بالتهديد تجاه الضحية
ما تعريف أمر الحماية؟

أمر الحماية هو أمر قضائي يمنح على أساس طارئ ويمنع المدعى 
عليه من االتصال بصاحب الطلب. وتمنح هذه األوامر بمعرفة قاضي 
الصلح، ومن الممكن أن تشتمل على كل الشروط المحددة الواردة أدناه 

أو بعضها:
ال يجوز أن يتواصل المدعى عليه معك أو يتصل بك مباشرة أو    n

بشكل غير مباشر.
ال يجوز أن يتواجد المدعى عليه على مقربة من أي مكان    n

تتواجد أنت أو شخص بعينه فيه بشكل منتظم كبيتك أو محل 
عملك أو مكان عبادتك.

ال يجوز للمدعى عليه تعقبك أو تعقب أي شخص بعينه.   n
يجب على المدعى عليه تسليم أية أسلحة إلى الشرطة، ويمكن لرجال    n

الشرطة البحث عن األسلحة ومصادرتها.
يجب على المدعى عليه أن يمنحك حيازة مؤقتة لمتعلقاتك الشخصية    n

الضرورية.
يجوز أن تستعين بشرطي للحصول على متعلقاتك الشخصية.   n

يجوز أن تستعين بشرطي لطرد المدعى عليه من بيتك.  n

يجوز أن تتضمن أحكام أمر الحماية بموجب قانون العنف األسري 
والتحرش )The Domestic Violence and Stalking Act( بداية من 17 

أكتوبر عام 2010، يسمح استثناًء للمدعى عليه حضور جلسات المحكمة 
أو غيرها من الجلسات ذات الصلة طالما كان الشخص المتمتع بالحماية 
حاضًرا. يمكن أن تنطبق شروط بعينها على هذا االستثناء كأن يضطر 

المدعى عليه إلى التواجد على بعد مترين على األقل من الشخص المتمتع 
بالحماية وال يتواصل معه إال في وجود القاضي أو الوسيط وموافقته على 

ذلك التواصل.

من الذي يجوز له التقدم بطلب الحصول على أمر حماية؟
يجوز أن تتقدم بطلب الحصول على أمر حماية إذا كان هناك من 
يتحرش بك أو إذا كنت ضحية للعنف األسري وهناك سبب وجيه 

يدعوك لالعتقاد بأن هذا السلوك سيستمر. ال يتعين عليك االنتظار 
حتى يلحق بك األذى كي تلتمس المساعدة. باعتبارك صاحب الطلب، 
يجب عليك أن تبرر لقاضي الصلح علة حاجتك إلى أمر حماية وتقديم 
الحقائق واألوقات والتواريخ واألماكن المتعلقة بحوادث التحرش التي 
تدلل على علة حاجتك الماسة للحماية. إذا كان طلبك يستند إلى العنف 

األسري، فيتعين عليك أن تثبت أيًضا:
أنك تعيش حالًيا مع المدعى عليه أو تواعده أو سبق لك أن عشت    n

معه أو واعدته من قبل؛ أو
n أن لديك طفاًل أو أطفااًل من المدعى عليه؛ أو

Ces renseignements sont également offerts en français.



n أنك والمدعى عليه فردان في عائلة واحدة.

كم يتكلف استصدار أمر حماية؟
ال توجد تكلفة الستصدار أمر حماية. ولكن إلغاء أمر الحماية 

ينطوي على سداد رسوم محددة.

كيف يمكنني الحصول على أمر حماية؟
هناك طريقتان للتقدم بطلب الحصول على أمر حماية؛ شخصًيا أو 

عبر الهاتف.
للتقدم بطلب الحصول على أمر حماية شخصًيا:

قم بزيارة مجمع المحاكم األقرب إليك وطالب بعقد جلسة    n
استماع.

قم بملء الطلب واإلقرار الكتابي المشفوع بقسم الوارد فيه    n
وصف التحرش أو العنف األسري.

سيحدد العاملون بالمحكمة جلسة استماع من أجلك، وربما    n
أوصوك بمقابلة المكلف بأمر الحماية لمساعدتك في التقدم 

بالطلب وتقديم معلومات عن وضع خطة تأمين لك.
توجه إلى قاعة المحكمة التي من المزمع االستماع إلى طلبك    n
فيها. سيكون قاضي الصلح إما موجوًدا بشخصه بالقاعة أو 

حاضًرا عن طريق اجتماع مرئي. 
سيقوم قاضي الصلح باستعراض طلبك واإلقرار الكتابي    n

المشفوع بالقسم وأية أدلة شفهية تقدمها، وسيتخذ قراًرا بناء 
على ذلك.

يمكنك اصطحاب صديق لك أو أي شخص آخر يشد من أزرك في 
قاعة المحكمة. ال يفضل اصطحاب أطفالك.

للتقدم بطلب عبر الهاتف:
اذهب إلى المكلف بأمر الحماية أو إلى محام واطلب    n

مساعدته.
قم بملء الطلب واإلقرار الكتابي المشفوع بقسم.   n

سيستدعى قاضي الصلح وحينئذ تستطيع تقديم أدلتك عبر    n
الهاتف طالما كان باإلمكان تسجيلها على أشرطة.

سيقوم قاضي الصلح باستعراض طلبك واإلقرار الكتابي    n
المشفوع بالقسم وأية أدلة شفهية تقدمها، وسيتخذ قراًرا بناء 

على ذلك.
  

ال تستدعي الحاجة وجود شهود أو غير ذلك من األشخاص 
الذين يمكن أن يدلوا بشهاداتهم عند التقدم بطلب الحصول على 
أمر حماية، لكن يجوز االستعانة بهم إذا كانت لديهم معلومات 

فعلية عن الحقائق.

كم تستغرق عملية تقديم طلب الحصول على أمر حماية؟
من الممكن أن يستغرق استكمال المستندات المطلوبة والمشاركة 

في جلسة االستماع أمام قاضي الصلح عدة ساعات. إذا وجد 
قاضي الصلح أن لديك أدلة كافية، فستمنح أمر حماية بنهاية جلسة 
االستماع. ويدخل أمر الحماية حيز التنفيذ فوًرا، لكن المدعى عليه 

يجب أن ُيخطر بأمر الحماية قبل أن يتسنى إدانته جنائًيا بانتهاك أي 
من شروط األمر. ستدرج شروط أمر الحماية في سجل حوسبي 
متاح لجميع الهيئات الشرطية بحيث يتسنى لها تنفيذ األمر حال 

اتصالك بها طلًبا للمساعدة.

كيف يمكن أن يعرف المدعى عليه بحصولي على أمر الحماية؟
في حالة الحصول على أمر حماية، يقوم جهاز الشرطة أو مكتب 
الشريف بإخطار المدعى عليه في أقرب فرصة ممكنة. في هذه 

الحالة، يمنح المدعى عليه 20 يوًما، أو أكثر إذا سمح القاضي بذلك، 

للتقدم بطلب إلبطال )إلغاء( األمر.

هل يمكن للمدعى عليه تعطيل أمر الحماية؟
إذا تقدم المدعى عليه بطلب للمحكمة العليا، قسم المحكمة الملكية 

إلبطال )إلغاء( أمر الحماية، فسيتم إخطارك بذلك. سيسمح للمدعى 
عليه برؤية الدليل الذي تقدمت به في المحكمة واالستماع إليه. 

ستخطر بجلسة االستماع وستتاح لك فرصة الرد على دليل المدعى 
عليه وتبرير علة ضرورة استمرار سريان أمر الحماية للمحكمة.

إلى متى يظل أمر الحماية سارًيا؟
يستمر سريان أوامر الحماية التي تصدر بعد 31 أكتوبر 2005 عادة 

ثالث سنوات. ومع ذلك، يجوز أن يمنح قاضي الصلح أمًرا أطول 
أمًدا إذا تراءى له أنك بحاجة إلى حماية لفترة أطول. إذا كان لديك أمر 
حماية منتهي السريان أو على وشك أن ينتهي سريانه ولم تزل بحاجة 
إلى الحماية، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على أمر جديد في غضون 

ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء سريان األمر السابق. ال تنتهي فترة 
سريان أوامر الحماية التي صدرت قبل 31 أكتوبر 2005.

هل يسري أمر الحماية خارج حدود مقاطعة مانيتوبا؟
لدى بعض المقاطعات، كمقاطعة مانيتوبا، قوانين تعترف بأوامر 

الحماية الصادرة من أماكن أخرى. لمزيد من المعلومات، 
يرجى االتصال بمحام أو بمحكمة األسرة بمقاطعة مانيتوبا 

)على الرقم التالي 0268-945-204 أو مجاًنا على الرقم التالي 
8069-282-800-1، تحويلة: 0268(.

هام
أمر الحماية ال يضمن الحماية. وبغض النظر عن أوامر    n
الحماية التي تحصل عليها، فإنك مازلت بحاجة إلى خطة 

لتأمين سالمتك.
إنك بحاجة للحصول على أمر الحماية الذي يتماشى مع    n

وضعك أكثر من غيره.
n   ال تستتبع مطالبتك الحصول على أمر حماية حصولك عليه 

تلقائًيا بضرورة الحال. 
يصدر قضاة الصلح قرارات المحكمة بناء على القوانين    n

والحقائق واألدلة المتعلقة بالحالة.  يجب أن تتحرى الدقة في 
نقل الحقائق الخاصة بحالتك كالتواريخ واألوقات واألماكن.

معلومات
لمزيد من المعلومات عن العنف األسري أو خطط تأمين السالمة، 
يرجى االتصال بالخط الساخن المجاني للكوارث/المعلومات التالي 

.1-877-977-0007

لمزيد من المعلومات عن الحماية القانونية المتاحة عبر المحاكم 
والمعلومات المتعلقة بالمكلفين بأوامر الحماية، يرجى االتصال بمكتب 

خدمات ضحايا العنف التابع لمحكمة مقاطعة مانيتوبا على الرقم 
المجاني التالي 1-866-484-2846.


