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أوامر الحماية: هل يمكن للنظام القانوني  

 المدني المساعدة في حمايتي؟

 إذا كنت تعيش أو تعرضت مؤخًرا للعنف المنزلي أو المضايقة أو المطاردة في والية واشنطن.   فقط اقرأ هذا  ❖

للعنف المنزلي أو التحرش أو االعتداء الجنسي أو المطاردة، فاطلب المساعدة من ملجأ   إذا كنت تتعرض حاليًا ❖

ة القانونية واالستشارات  العنف المنزلي المحلي. توفر المالجئ تخطيط السالمة والمأوى المؤقت والدعو

على    بالخط الساخن الوطني للعنف المنزلي وغيرها من الخدمات. للعثور على البرنامج األقرب إليك، اتصل 

 . 88788" إلى STARTأو أرسل "  800-799-7233

جميع أوراق الحقائق التي ترد روابط لها في هذه الوثيقة على الموقع  يمكنك االطالع على   ❖

WashingtonLawHelp.org . 

 ما الذي سأتعلمه عند قراءة هذه الوثيقة؟  

 سوف تتعلم: 

 ما هو أمر الحماية  •

 أنواع أوامر الحماية التي تساعد أو تمنع العنف المنزلي أو أنواع السلوك األخرى التي تخيفك أو تعرضك للخطر   •

 طلب أمر حماية مجاني ولست بحاجة إلى محام  •

 كيف يحميك أمر الحماية الخاص بك ومدة استمراره   •

 الجزء األول: األساسيات 

 ما هو أمر الحماية؟ 

يمكنك طلب أمر حماية إذا كنت  طلبه(، صادر عن قاض، يهدف إلى حمايتك من شخص آخر. إنه أمر محكمة مدني )أمر ت 

   تتعرض للعنف المنزلي أو التحرش أو االعتداء الجنسي أو المطاردة. 

وتتعرض لسوء المعاملة أو اإلهمال، أو    بالغًا ضعيفًاانظر تعاريف كل منها أدناه. يمكنك أيًضا أن تطلب أمر حماية إذا كنت 

 لنيابة عن شخص بالغ كهذا.  با

https://www.thehotline.org/
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 ما هو "العنف المنزلي"؟ 

على أن العنف المنزلي يحدث عندما يكون شخًصا قريبًا أو تعيش معه   RCW 7.105.010 (8(ينص قانون والية واشنطن 

 اآلن أو كنت تعيش معه، أو كنت على عالقة حميمة به في أي وقت من األوقات، يفعل أي من هذه: 

 يؤذيك جسديًا، بما في ذلك االعتداء الجنسي •

 أو االعتداء يجعلك تخشى األذى الجسدي الفوري  •

 يطاردك، بما في ذلك عبر اإلنترنت )المطاردة عبر اإلنترنت(    •

ينخرط في سلوك يسبب لك أذى جسديًا أو عاطفيًا أو نفسيًا، ويتدخل بشكل غير معقول في إرادتك الحرة وحريتك   •

 الشخصية )التحكم القسري( 

 ال يحق ألحد أن يهددك أو يؤذيك. ال تهم عالقة المعتدي بك.   ❖

ة قانون والية واشنطن في المكتبة العامة أو مكتبة القانون بداًل من اإلنترنت، اطلب من أمين المكتبة أن لقراء ❖

 )قانون واشنطن المنقح(.  RCWsيوجهك إلى مجموعة 

 ما هي بعض األمثلة على "السيطرة القسرية"؟ 

 هذه بعض األمثلة القليلة: 

السيارة إلخافتك وإجبارك على فعل ما يريد منك الشخص أن تفعله ضد  القيادة بتهور معك و/أو مع األطفال في  •

 رغباتك 

 التهديد بقتل أنفسهم إذا لم تبقى في عالقة معهم  •

 إخبار أصدقاءك وعائلتك أنهم سوف يدمرون حياتك المهنية أو يبلغون عنك الهجرة ألنك تنهي العالقة  •

 التهديد بابتزازك   •

 . RCW (37) 7.105.010على المزيد من األمثلة في  لالطالعيمكنك قراءة القانون 

 ما هو "التحرش"؟ 

   .RCW 7.105.010(35)ه سلوك شخص ما ينبهك أو يزعجك أو يضايقك بشكل خطير يعرفه قانون والية واشنطن بأن 

 هذا السلوك ليس له غرض مشروع.  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1901-S.SL.pdf?q=20220511083516
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010#:~:text=(a)%20%22Improper%20use%20of,programs%20authorized%20under%20chapter%2071A.
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 ما المقصود بـ "المطاردة"؟

 بموجب قانون الوالية، تحدث المطاردة كجريمة عندما تكون كل هذه األمور صحيحة: 

 شخص ما يضايقك أو يتابعك عمًدا. •

لديك خوف معقول من أنهم يريدون إيذاء شخص ما )ال يجب أن تكون أنت(، أو ممتلكات شخص ما )ال يجب أن   •

 تكون ملًكا لك(.  

 يعرف المطارد أو البد أنه يعلم أنه يخيفك أو يرهبك أو يضايقك.  •

   إذا كان هذا يصف حالتك، فاتصل بالشرطة.

 و     RCW 9.61.260و   9A.46.110 RCWيمكنك قراءة القانون الذي يحدد المطاردة في  ❖

7.92.020 RCW . 

   .RCW 9.61.260هي أيًضا جريمة مطاردة  اإللكترونية المضايقة ❖

تواصل متكرر أو   أي  موضح أعاله، أو يمكن أنك تتعرض للمطاردة كما هو للحصول على أمر حماية ضد المطاردة، 

 تتبع مكانك، أو إبقائك تحت المراقبة، أو تتبعك لتخويفك أو تخويفك أو تهددكمحاوالت متكررة لالتصال بك، أو مراقبتك، أو 

RCW 7.92.020. 

 ماذا يعني أن تكون "بالغًا ضعيفًا يتعرض لإلساءة أو اإلهمال"؟  

لمعرفة المزيد. كما تتحدث صحيفة الوقائع هذه عن  حماية كبار السن والبالغين الضعفاء من سوء المعاملة واإلهمالاقرأ  

 خرى للبالغين الضعفاء إلى جانب أوامر الحماية.  خيارات أ 

 ما هو التعريف القانوني لالعتداء الجنسي؟  

يتضمن االغتصاب، ولكن بالنسبة إلى التعريف القانوني لالعتداء الجنسي، فإن قانون الوالية يعرفه بشكل عام على  

  RCW 7.10(b)5.100أنه أي سلوك جنسي أو إيالج لم توافق عليه بحرية )غير رضائي(. اقرأ القانون في 

   لمعرفة المزيد.

 هل أمر الحماية هو نفس الشيء مثل األمر التقييدي؟ 

ال، يمكنك فقط طلب أمر تقييدي كجزء من إجراء قانون األسرة )مثل قضية الطالق أو األبوة( الذي تقدمه أو ترد عليه. ال  

هل يجب علي تقديم أمر  لقد تعرضت للعنف المنزلي.رة لطلب أمر حماية. اقرأ تحتاج إلى المشاركة في قضية قانون األس

 لتعلم المزيد.   ؟)(POحماية 

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9a.46.110
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.100
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
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 : الحصول على أمر حماية  2الجزء 

 هل أحتاج إلى محام للحصول على أمر حماية؟ 

 ال.  

 ما هي تكلفة التقديم لطلب أمر الحماية؟  

 ال توجد تكلفة.  

 أين يمكنني الحصول على النماذج لتقديم طلب أمر الحماية؟  

 النماذج متوفرة في المحاكم المحلية والمحاكم العليا على مستوى الوالية. تحقق مع محكمتك المحلية أواًل.  

القابلة للطباعة، أو برنامج المقابلة الشخصية الخاص بنا،  كيفية تقديم طلب حمايةيمكنك أيًضا استخدام حزمة 

Washington Forms Online لملء االستمارات في ،WashingtonLawHelp.org  . 

قد يكون لديك خيار تقديم طلب حماية في   هل أنت عضو قبلي أو تعيش في مجتمع قبلي أو في محمية؟  ❖

لمعرفة المزيد.   بالمحكمة القبلية قد يختلف قانون و/أو عملية كل قبيلة. اتصل محكمة والية أو محكمة قبلية.  

كمة  قد ال تعمل أشكال محكمة الوالية في المح .( bit.ly/3xG65rt)استخدم دليل المحكمة القبلية على  

 القبلية.  

 : بعد أن تحصل على أمر الحماية الخاص بك  3الجزء 

 كيف يمكنني استخدام أمر حماية؟ 

   النسخة المعتمدة هي نسخة يصنعها لك الكاتب مع ختم بارز عليها.  يجب أن تحمل معك نسخة معتمدة منه في جميع األوقات.

   لإلبالغ عن انتهاك. االتصال بالشرطة يجب عليك 

 سيغطيني أمر حماية خارج المقاطعة التي حصلت عليه منها؟ هل 

. يقومون بإدخال طلبك للحماية في نظام كمبيوتر على مستوى الوالية. وهي قابلة للتنفيذ على مستوى الوالية وفي واليات  نعم

 أخرى.  

 متى ينتهي أمر الحماية )تنتهي صالحيته(؟ 

وإذا كان هذا القانون يحمي األطفال، فإن الجزء الذي يتعلق   .RCW 7.105.310يستمر إما لفترة محددة أو بشكل دائم 

 .  حدة على األكثر بحماية األطفال منه ال يمكن أن يدوم إال سنة وا

على المحكمة تجديد األمر الخاص بك ما لم يتمكن  يجب يمكنك أن تطلب من المحكمة تجديد األمر قبل انتهاء صالحيته.  

 الشخص الذي يحميك األمر منه من إثبات أنه لم يعد يمثل خطًرا عليك و/أو على أطفالك. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.310
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 ر؟ ماذا لو أن الشخص الذي تلقيت األمر ضده كسر )خالف( األم

 .RCW 7.105.450هذه جريمة. يجب على الشرطة إنفاذ أمرك والقبض على الشخص الذي ضرك 

 أين يمكنني معرفة المزيد؟  

  حماية الناجين من العنف المنزلي من األمريكيين األصليين •

 حماية كبار السن والبالغين الضعفاء من سوء المعاملة واإلهمال اقرأ   •

 نوانك من المطارد أو المعتديكيفية إخفاء ع •

   حماية كبار السن والبالغين الضعفاء من سوء المعاملة واإلهمالاقرأ   •

 الحصول على مساعدة قانونية 

إذا كانت لديك   online-nwjustice.org/apply- CLEAR*Onlineباستخدام   تقدم بطلب عبر اإلنترنت  •

 مشكلة تتعلق باإلخالء أو الديون أو المزايا الحكومية أو التعليم الخاص 

  1-1-2)بخالف اإلخالء أو التعويق(؟ اتصل بالرقم   Kingهل تواجه مشكلة قانونية في مقاطعة  •

مساًء. سيقومون   6:00صباًحا إلى  8:00( طوال أيام األسبوع من 9274-211-877-1)أو الرقم المجاني  

 بإحالتك لتلقي المساعدة من مقدم المساعدة القانونية. 

  CLEAR)بخالف اإلخالء أو التعويق(؟ اتصل بالخط الساخن  Kingهل تواجه مشكلة قانونية خارج مقاطعة  •

ا عبر اإلنترنت ظهًرا أو قدم طلًب   12:15 - صباًحا  9:15في أيام األسبوع بين  1014-201-888-1على الرقم  

   .online-nwjustice.org/applyعلى 

 1-855-657-8387اتصل على  هل تواجه الطرد؟  •

 1-800-606- 4819اتصل على   مواجهة حبس الرهن؟ •

 King Countyممن لديهم مشكلة قانونية خارج  عاًما أو أكثر(  60م لكبار السن )الذين تبلغ أعمارهيمكن أيًضا  •

 .7111-387-888-1على الرقم   CLEAR*Srاالتصال بـ 

االتصال بأي من هذه األرقام باستخدام خدمة الترحيل التي   الصم أو ضعاف السمع أو ضعاف النطقيمكن للمتصلين من 

 تختارها.

 يتم توفير المترجمين الفورين. 

  يوفر هذا المنشور معلومات عامة بشأن حقوقك ومسؤولياتك. وليس الهدف منه استخدامه بديالً عن مشورة قانونية محددة.

 ©2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

 ولألفراد ألغراض غير تجارية فقط.( Alliance for Equal Justice)تم منح إذن النسخ والتوزيع لـ 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.450
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/violence-against-women-act-reauthorization-of
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-hide-your-address-from-a-stalker-or-abuser
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

