كيفية الحصول على أمر حماية من العنف المنزلي
إن طلب الحصول على أمر حماية من العنف المنزلي ليس مثل تبليغ الشرطة عن حدوث جريمة؛ إذ لديك الحق في تبليغ الشرطة
عن جريمة في أي وقت.

إذا كنت تتعرض لخطر مباشر ،اتصل على الرقم  .911يمكنك كذلك االتصال بالخط الساخن الوطني للعنف المنزلي على الرقم
) 1-800-799-SAFE (7233و الرقم ).1-800-787-3224 (TTY

هناك العديد من المصادر المتوفرة على اإلنترنت وفي المكتبات ولدى المكاتب المحلية المختصة بالدفاع عن ضحايا العنف

المنزلي واالعتداءات الجنسية ،تساعدك على تطوير خطة أمان وخطة رعاية أبوية .للحصول على مصادر حول كيفية البقاء في

َمأمن ،اسأل كاتب المحكمة أو اذهب للرابط التالي.http://www.andvsa.org/statewide-resources/ :

يمكنك طلب استصدار أمر حماية إذا تم ارتكاب عنف منزلي بحقك أو بحق أوالدك و/أو فرد من عائلتك .يجب عليك تقديم طلب

إذا ما أردت استصدار أمر حماية.

إذا كانت لديك أي استفسارات أو كنت بحاجة للمساعدة في تعبئة النماذج أو بحاجة لمترجم شفهي ،يمكنك:



التحدث مع كاتب المحكمة

االتصال على مركز الخدمة الذاتية المجاني المختص بقانون األسرة في أنكوراج على الرقم  (907) 264-0851أو في

مكان آخر في أالسكا (هاتف مجاني) على الرقم .(866) 279-0851
أين تجد نموذج التظلم؟
.1

إن نموذج التظلم متوفر على اإلنترنت على الرابط التالي. http://www.courts.alaska.gov/forms/index.htm#dv :

.3

يمكنكم تعبئة التظلم باستخدام برنامج  ،Petition Wizardبرنامج إنترنت تفاعلي سيرشدك خالل عملية تعبئة التظلم .يمكنك

.2

يمكنك الحصول على صيغة التظلم من كاتب المحكمة في أي مقر محكمة.

إيجاد البرنامج على الموقع اإللكتروني لنظام المحكمة أو على الرابط التالي.http://akcipowizard.truefilling.com/ :

أي نموذج ينبغي استخدامه؟

 عند طلب استصدار أمر لشخص واحد استخدم نموذج .DV-100

 عند طلب استصدار أمر ألكثر من شخص (أنت وأطفالك) استخدم نموذج .DV-100M
 إذا أردت تعبئة نموذج عبر برنامج  ،Petition Wizardلن تضطر لطلب نسخة معينة.

 للمزيد من المعلومات حول كيفية تمثيل نفسك في إجراء متعلق بالعنف المنزلي يمكنك زيارة الرابط التالي:
.http://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/pub-22.pdf

تعبئة طلب
المتظلم :هو الشخص الذي تعرض ألذى من جراء العنف المنزلي .يجب على الشخص الذي يمأل نموذج التظلم عند تقديم التماس
لحماية قاصر أن يكتب اسم القاصر وتاريخ ميالده وعالقته بالقاصر.

المتظلم ضده :هو الشخص الذي ارتكب عنفا منزليا .يجب على المتظلم أن يقدم اسم المتظلم ضده األول واألخير وتاريخ ميالده إن

أمكن .سيكون مجديا تزويد اسم والدي المتظلم ضده إذا كان قاص ار أو اسم الوصي عليه أو اسم شخص آخر مسؤول عنه قانونيا.
صفحة  1من 5
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قضايا محاكم أخرى :أبلغ المحكمة عن أي قضايا مدنية أو جنائية سابقة أو حالية تشمل المتظلم والمتظلم ضده بما في ذلك قضايا

الطالق والحضانة.

صف طبيعة العنف المنزلي :وضح ماذا ارتكب المتظلم ضده بحقك و/أو بحق أفراد آخرين من عائلتك .كن دقيقا عند وصف ما حدث.

سيكون مفيدا كتابة متى حدث العنف المنزلي وأين واذا ما تم استخدام أسلحة وحدوث إصابات وأضرار في األمالك وأي مخاطر

وتهديدات أخرى نتجت عن العنف المرتكب .أبلغ القاضي عن وقائع أخرى ،إن وجدت ،ارتكب فيها المتظلم ضده عنفا منزليا بحقك أو

بحق فرد من عائلتك .يجب على المحكمة أوال تحديد وقوع جريمة عنف منزلي إلصدار أمر حماية .توجد قائمة بجرائم العنف المنزلي في
نهاية هذه التعليمات.

العالقة القائمة بين المتظلم والمتظلم ضده :يجب أن تربطك بالمتظلم ضده صلة قرابة أو زواج حتى تتمكن من الحصول على أمر

حماية من العنف المنزلي ،أو أن تكونا تعيشان معا (حاليا أو سابقا) أو سبق لكما أن تواعدتما أو حدثت بينكما عالقة جنسية (حاليا أو

سابقا) .إذا لم تكن بينك وبين المتظلم ضده أي من العالقات المذكورة آنفا ،فقد تكون مؤهال للحصول على أمر حماية بموجب قوانين

المالحقة.

أنواع أوامر الحماية

يمكنك طلب:




أمر حماية قصير المدى لمدة  20يوما مقبلة إذا كنت بحاجة لحماية عاجلة.

أمر حماية طويل المدى قد يستمر لمدة سنة واحدة.

أمر حماية قصير المدى وطويل المدى معا.

أمر حماية قصير المدى ( 20يوما) :تستطيع المحكمة أن تمنح أمر حماية لمدة  20يوما دون إخطار المتظلم ضده .يجب عليك إبالغ
أخبرت المتظلم ضده بأنك ستقدم طلبا للحصول على أمر حماية .ضع إشارة نعم أو ال لتوضيح ما إذا قمت بإبالغ المتظلم
المحكمة إذا
َ
ضده أنك تلتمس أمر حماية .ليس مطلوبا منك إبالغ المتظلم ضده.

أمر حماية طويل المدى (سنة واحدة) :يمكن منح أمر حماية طويل المدى فقط إذا تم إبالغ المتظلم ضده بالطلب و أعطي الفرصة

لالعتراض على الطلب في جلسة المحكمة .يجب إعالم المتظلم ضده بالطلب بواسطة موظف إنفاذ القانون قبل  10أيام على األقل من

موعد الجلسة.

أمر حماية قصير المدى وطويل المدى معا :إذا أردت أمر حماية عاجال لمدة  20يوما وأمر حماية أطول لمدة سنة واحدة ضع إشارة

بجانب كال المرّبعين.

طلبت األمرين مع ا وتم منحك أمر الحماية قصير المدى ،فإن المحكمة ستجدول جلسة استماع لك حيث ستقرر فيها
كيف يتم ذلك :إذا
َ
بخصوص أمر الحماية طويل المدى .لدى المتظلم ضده فرصة حضور الجلسة واالعتراض على األمر .إذا لم يتم منحك أمر حماية
قصير المدى؛ فستحدد جلسة استماع بخصوص أمر الحماية الطويل المدى .سيتم إعالم المتظلم ضده بالتظلم وتاريخ جلسة االستماع

حول األمر الطويل المدى.

حضانة األطفال :تستطيع المحكمة منح حضانة فعلية للمتظلم أو المتظلم ضده .يجب عليك إدراج اسم القاصر وتاريخ ميالده وعالقته

بالمتظلم والمتظلم ضده وذلك لطلب حضانة قاصر مؤقتة في أمر حماية .أبلغ المحكمة بأي مخاوف تراودك تتعلق بأمن األطفال وبأي
أوامر حضانة أو زيارة حالية أو سابقة .يمكن للمحكمة أن تقرر شروط الزيارة وتبادل األطفال ،صف خطتك المقترحة للزيارة والتبادل.
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نفقة األطفال :تستطيع المحكمة ،كجزء من أمر الحماية من العنف المنزلي ،أن تطلب من المتظلم ضده دفع نفقة األطفال .يتم طلب

استصدار أمر دفع نفقة األطفال فقط في جلسة االستماع التي تحدد عند طلب أمر حماية طويل المدى .يجب عليك عند طلب نفقة

األطفال أن تزود أكبر قدر ممكن من المعلومات عن دخل المتظلم ضده (قم بتزويد مستندات كاستمارات الضرائب وقسيمة الراتب).
عند تعبئة نموذج التظلم ،يجب عليك مراعاة التالي:



هل تريد أيا من أشكال التواصل مع المتظلم ضده (الهاتف ،الرسائل النصية ،البريد اإللكتروني)؟
هل تريد الحماية من المتظلم ضده في مكان إقامتك أو أماكن أخرى؟



هل تحتاج إلى أغراض شخصية ضرورية يستحوذ عليها المتظلم ضده؟ إذا كان كذلك ،يرجى إدراج هذه األغراض في قائمة



هل تنوي طلب الحصول على تعويضات من المتظلم ضده عن التكاليف التي تنتج عن العنف المنزلي؟ إذا كان كذلك ،يرجى

(هاتف ،رخصة سياقة ،دواء ...إلخ)

إدراج قائمة بالمصاريف وتزويد مستندات إذا توفرت.

توقيعك -بتقديمك لهذا التظلم أنت تقسم أن جميع ما ورد في هذه الشكوى صحيح على حد علمك.
ماذا يحدث بعد إصدار أمر حماية من العنف المنزلي؟
الحصول على مساعدة من موظف إنفاذ القانون :إذا قرر القاضي أنه يجب أن تستحوذ مؤقتا على المنزل أو السيارة أو مقتنيات

شخصية (كالحيوانات األليفة) ،يمكن للقاضي أن يأمر الشرطة أو القوات بمساعدتك للحصول على تلك األشياء .ويمكن للقاضي أيضا

أن يأمر موظف إنفاذ القانون بمساعدتك للحصول على الحضانة المؤقتة لألبناء القاصرين.

معلومات االتصال الخاصة بالمتظلم ضده :سيتم إبالغ موظف إنفاذ القانون بأمر الحماية بعد جلسة االستماع وسيسعى األخير إلعالم
المتظلم ضده .يكون الشرطي أو شرطي الوالية أو ضابط السالمة العامة للقرية ) (VPSOمسؤولين عن إعالم المتظلم ضده بأمر

المعرفة والعنوان وأرقام الهواتف وعنوان المنزل والعمل أو
الحماية .من المهم أن تزود معلومات متعلقة بالمتظلم ضده كالعمر والسمات
ّ
عناوين أي أماكن أخرى يمكن إيجاد المتظلم ضده فيها.
انتهاك األمر قد يعتبر جريمة حال إعالم موظف إنفاذ القانون المتظلم ضده باألمر .يجب اإلبالغ عن انتهاكات أوامر الحماية لموظف
إنفاذ القانون.

معلومات االتصال الخاصة بالمتظلم :قد يأمر القاضي المتظلم ضده باالبتعاد عن مكان إقامتك وعملك وأماكن أخرى .أبلغ المحكمة إذا

كنت تريد إبقاء عنوان إقامتك أو أماكن أخرى أو رقم هاتفك سرية .يجب أن تكون المحكمة قادرة على التواصل معك لحضور جلسات

زود المحكمة برقم هاتفك الحالي وعنوان ،إن أمكن ،إلرسال المستندات .ستبقى المعلومات سرية وغير متاحة
المحكمة وتقديم المستنداتِّ .

للمتظلم ضده بناء على طلبك.

كيفية تغيير أمر الحماية أو تمديده أو إنهائه :بعد إصدار المحكمة أمر الحماية ،يمكنك أن تطلب من المحكمة:




تغيير (تعديل) األمر .استخدم نموذج  ،DV-131طلب تعديل أمر الحماية.

استمرار (تمديد) إنفاذ أمر الحماية .استخدم نموذج  ،DV-132طلب تمديد أمر الحماية.
إنهاء (حل) األمر .استخدم نموذج  ،DV-133طلب حل أمر الحماية.

إن هذه النماذج متوفرة أيضا في مكتب كاتب المحكمة ،كما أنها متوفرة على اإلنترنت على الرابط التالي:

.http://www.courts.alaska.gov/forms/index.htm#dv
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جرائم تتضمن عنفا منزليا
لكي تنطبق عليها صفة جريمة عنف منزلي:
أ.

يجب أن تكون الجريمة مرتكبة أو كانت هناك محاولة الرتكابها؛ و

ب .أن يرتكبها أو يحاول ارتكابها فرد من العائلة بحق فرد آخر منها( 1انظر الحاشية أسفل هذه الصفحة حول معنى "فرد
من العائلة")؛ و

ت .يجب أن تكون من إحدى الجرائم المدرجة في قانون أالسكا األساسي ،أو أن تشكل انتهاكا لقانون مماثل في قضاء آخر
(مدينة أو والية أخرى).

فيما يلي بعض األمثلة على الجرائم التي تندرج ضمن فئة جرائم العنف المنزلي:
االعتداء هو عندما يقوم شخص بإيذاء آخر جسديا أو عندما يهدد شخص ما بإيذاء شخص آخر جسديا ويستطيع تنفيذ التهديد

على الفور .مالحظة :يجوز لك الحصول على أمر حماية حتى لو كان الشخص المطلوب الحماية منه لم يرتكب أذى جسديا بحق
المتظلم بعد( .انظر قانون أالسكا األساسي ) 18.66.990(3لمزيد من المعلومات).

السطو هو عندما يقتحم شخص مبنى أو يبقى فيه بشكل غير مشروع بنية ارتكاب جريمة فيه.
أذى إجرامي هو عندما يقوم شخص بتخريب ممتلكات شخص آخر عمدا.
التعدي على ممتلكات الغير بشكل إجرامي هو عندما يقتحم شخص أرضا أو منزال أو مركبة أو يبقى فيها بشكل غير مشروع.
ممارسة الوحشية تجاه الحيوانات األليفة هو عندما يقتل شخص حيوانا أليفا أو يجرحه مع سبق اإلصرار والترصد بنية إرهاب

شخص آخر أو تهديده أو إلحاق الذعر به( .انظر قانون أالسكا األساسي ) 11.61.140(aلمزيد من المعلومات).

التعدي على حق الحضانة هو عندما يأخذ أحد أفراد العائلة طفال أو يحتفظ به دون أي وجه حق ،وينوي االحتفاظ بالطفل بعيدا

عن الوصي عليه قانونيا لمدة طويلة من الزمن .مثال ذلك عندما يغادر أحد الوالدين الوالية برفقة الطفل دون علم الطرف اآلخر
ودون تزويده بمعلومات اتصال .ال يعد عدم االلتزام بإعادة الطفل في الوقت المتفق عليه تعديا على حق الحضانة.

اإلجبار واإلكراه هما جريمتان تعرفان عادة بـ"االبتزاز" .تتضمنان إلحاق شخص األذى الجسدي بشخص آخر أو تهديده أو التسبب

بأي نوع من أنواع األذى له بهدف الحصول على ممتلكاته ،أو إرغامه على فعل شيء ال يود فعله .مثال ذلك أن يهددك شخص

بالضرب إذا لم تمارس الجنس معه.

1

يندرج تحت مصطلح "فرد من العائلة" حسب قانون أالسكا األساسي ) 18.66.990(5ما يلي:
القصر الذين هم أزواج حاليون أو سابقون.
(أ) البالغون أو
ّ

القصر الذين يعيشون معا أو كانوا يعيشون معا.
(ب) البالغون أو
ّ
القصر الذين يتواعدون أو تواعدوا سابقا.
(ت) البالغون أو
ّ

القصر الذين بينهم عالقة جنسية أو كانت بينهم عالقة جنسية.
(ث) البالغون أو
ّ
القصر الذين بينهم عالقة قرابة حتى الدرجة الرابعة ،سواء من أحد الوالدين أم بالتبنيُ ،يحتسبون بموجب أحكام القانون المدني.
(ج) البالغون أو
ّ
القصر الذين بينهم عالقة قرابة أو كانت بينهم عالقة قرابة بحكم الزواج.
(ح) البالغون أو
ّ
(خ) األشخاص الذين لهم طفل نتيجة عالقة؛ و

صر للشخص المرتبط بعالقة موصوفة في أ-خ من هذه الفقرة.
(د) األطفال القُ ّ
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(تكملة الجرائم التي تتضمن عنفا منزليا)
التحرش هو عندما يقوم شخص بـ:
-

االتصال بالهاتف وعدم إغالق الخط حتى ال يتمكن الشخص اآلخر من إجراء مكالمات أو استقبالها؛

إجراء اتصاالت هاتفية متكررة في أوقات غير مناسبة مطلقا؛ أو

إجراء اتصال أو مراسالت إلكترونية مجهولة المصدر أو فاحشة ،أو التهديد بإلحاق األذى الجسدي أو التواصل الجنسي.

االختطاف هو عندما يقوم شخص باالحتفاظ بشخص آخر خارج إرادته .كما يعني عادة أن الشخص يخطط لالعتداء الجسدي أو
الجنسي على الشخص اآلخر ،أو إحداث خطر كبير يوحي بأن ذلك الشخص سيؤذي الشخص اآلخر بشدة.

خطر على شخص آخر يعرضه إلصابة جسدية شديدة .مثال
ا
التعريض للخطر بصورة طائشة هو عندما تشكل أفعال شخص ما

ذلك عندما تقود سيارتك في طريق سريع ويمسك راكب بالمقود محاوال إجبارك على االنحراف عن الطريق.
النهب هي عندما يستخدم شخص القوة النتزاع ممتلكات يحملها شخص آخر.

الجرائم الجنسية وتتضمن جميع أشكال االعتداءات الجنسية وسفاح القربى واالغتصاب .قد تحدث الجرائم الجنسية حتى لو كان

الطرفان متزوجين.

يتكون اعتقاد لدى أي شخص في
التعقب هو عندما يقوم شخص باالتصال بشكل متكرر بشخص آخر أو يتبعه رغما عنه ،و ّ
معرض لخطر اإلصابة الجسدية أو الموت.
الموقف نفسه أنه ّ
التهديد اإلرهابي هو عندما يقوم شخص ما بتقديم بالغ كاذب عن موقف يهدد الحياة ويتسبب لشخص آخر بالذعر من اإلصابة

الجسدية.

انتهاك أمر حماية ويحدث عندما يرتكب شخص يوجد ضده أمر حماية فعال ينتهك جزءا من أمر الحماية.
ماذا لو كانت الجريمة المرتكبة بحقي أو بحق طفلي القاصر غير مدرجة في الالئحة أعاله؟ إن الجرائم المذكورة أدناه قد ال

تندرج تحت فئة جرائم عنف منزلي ألغراض الحصول على أمر حماية إال إذا كانت جزءا من الجرائم المدرجة أعاله ،وقد تكون

بحاجة لطلب المساعدة بسبل أخرى:
-

السرقة

التزوير

تعاطي المخدرات أو الكحول
إهمال األطفال

-

انتهاك أوامر المحكمة (عدا عن أوامر الحماية) بما في ذلك أوامر الحضانة والزيارة والنفقة ( إال أذا كان االنتهاك يرتقي

-

القذف

لجريمة التعرض لحق الحضانة)

-

التهديد برفع قضية أو عمل بالغات إلى الشرطة أو هيئات حكومية أخرى.

صفحة  5من 5
)DV-150 (cs)(9/20
كيفية الحصول على أمر حماية من العنف المنزلي
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