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العليا آيالند  رود  محكمة 
قاضي القضاة بول إيه ساتل

ُطبع هذا الكتيب امتثاًل لقانون منع العنف المنزلي لعام 1988.

 نُشر بوصفه خدمة عامة من قبل وحدة تدريب ومراقبة 
العنف المنزلي التابعة لمحكمة رود آيالند العليا

توجه إلى المحكمة المختصة واستكمل المعامالت الورقية، ومنها 1 
اإلقرار الخطي المشفوع بالقسم بشأن الحادث )الحوادث( التي جعلتك 

خائفًا على سالمتك. ويجب أن تزود المحكمة بهوية شخصية بها صورة 
لحفظ المعامالت الورقية. وبعد إيداع هذه المعامالت الورقية لدى ملف 
المحكمة، سيتولى القاضي مراجعة المستندات. ومن الممكن أن يطرح 

القاضي أو ل يطرح عليك أسئلة. إذا وقع القاضي على األمر الخاص بك، 
فيسري األمر لمدة واحد وعشرين )21( يوًما. وسوف يرسل مسؤول 
مفوض أصوليًا إلى الشخص المعتدي عليك نسخة من األمر الزجري 

المؤقت. 

إذا كنت تريد أن تستمر الحماية التي أمرت المحكمةُ بها لمدة أطول 2 
من الفترة المؤقتة )حتى واحد وعشرين )21( يوًما(، فيجب أن 

تحضر جلسة استماع ثانية. ومن الممكن أن يكون الشخص المعتدي عليك 
هناك، ولذا فمن الممكن أل ترغب أن تكون وحدك. اتصل بوكالة العنف 

المنزلي المحلية لديك لطلب محاٍم. 

مهم: إذا لم تحضر جلسة استماع ثانية، أو كنت متأخًرا على جلسة 
الستماع، فستنتهي مدة الحماية التي أمرت المحكمة بها لك. لمزيد من 

المعلومات عن الحصول على األمر الزجري المؤقت، يمكنك التصال على 
أحد مكاتب المحاماة التابعة لمحكمة العنف األسري المدرجة في القائمة أو 

التصال بوكالة العنف المنزلي )لمعرفة أرقام الهاتف، يُرجى الطالع على 
الجزء الخلفي من الكتيب(. 

 كيفية الحصول على األمر الزجري 

المؤقت 

إذا خفَت أن تكون في خطر أثناء المساء أو نهاية األسبوع أو ساعات 
العطلة، فربما يمكنك أن تحصل على أمر زجري طارئ ضد الشخص 
المعتدي عليك عن طريق التصال بإدارة الشرطة المحلية في منطقتك. 

وعلى حسب عالقتك مع الشخص الذي يتعرض لك بالعتداء، فقد 
تتصل سلطة إنفاذ القانون بمحكمة األسرة أو المحكمة اإلقليمية إلصدار 

أمر الحماية الطارئ. 

وإذا أُصدر األمر الزجري المؤقت الطارئ، فستحتاج إلى أن تحضر 
في المحكمة في يوم العمل التالي لستكمال إجراءات األمر. وإذا كانت 
عندك أية أسئلة حول األوامر الزجرية المؤقتة الطارئة، فاتصل بملجأ 
العنف المنزلي أو برنامج المحاماة المدرج على الجزء الخلفي من هذا 

الكتيب. 

ليس صعبًا التقديم للحصول على األمر الزجري المؤقت.
وهناك خطوتان )2(: 

•   خط المساعدة )24 ساعة ومجاني( على الرقم: 494-8100 )800(
•   مركز بالكستون فالي للمحاماة على الرقم: 723-3057 )401(

•   مركز موارد العنف المنزلي في مقاطعة ساوث على الرقم: 782-3990 )401(
:)Elizabeth Buffum Chace Center( مركز إليزابيث بافام تشيس    • 

)401( 738-1700
•   بيت المغتربين )Sojourner House( على الرقم: 765-3232 )401(

 •    مركز موارد المرأة )Women’s Resource Center( على الرقم:
)401( 846-5263

 األمر الزجري 

 الطارئ 
على مدار 24 ساعة

•   مركز مواطني جنوب شرق أسيا: 274-8811 )401(
•   برنامج كروسرودز للعنف المنزلي: 861-2760 )401(

•   داي ون Day One )العتداء الجنسي(: 421-4100 )401(
 •   إدارة األطفال والشباب واألسر:

    RI-CHILD 800-1 أو 1-800-742-4453 
 •   مكتب التقدم في السن بصحة )في سن الستين وما فوقها(

)401( 462-3000    
 •   مكاتب محاماة محكمة العنف المنزلي - المساعدة  

     في األمر الزجري لمحاكم األسرة والمحاكم اإلقليمية
     - مقاطعة بروفيدنس/ بريستول: 458-3372 )401(

     - مقاطعة كينت: 822-6680 )401(
     - مقاطعة واشنطن: 4173-782 )401( أو 782-4174 )401(

•   مكتب النائب العام: 274-4400 )401(
)401( 728-5920 :)Progreso Latino( بروجريسو لتينو   •

•   تحالف رود آيالند ضد العنف المنزلي: 467-9940 )401(
•   رود آيالند للخدمات القانونية: 2652-274 )401( أو 846-2264 )401(

•   مكتب المحكمة العليا لمترجمي المحكمة الفوريين: 222-8710 )401(

•   مقاطعة كينت 822-6725 )401(  
•   مقاطعة نيوبورت 841-8340 )401(

•   مقاطعة بروفيدنس/ بريستول 458-3200 )401(
•   مقاطعة واشنطن 782-4111 )401(

•   المكتب المركزي - كرانستون 275-2900 )401(

[]

[]

هذا المشروع مدعوم بالمنحة رقم: VA-GX-0074-2017 المقدمة من مكتب ضحايا اإلجرام في وزارة 
العدل األمريكية. اآلراء والنتائج والستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا اإلصدار تخص المؤلف ول تعكس 

بالضرورة آراء مكتب ضحايا اإلجرام في وزارة العدل األمريكية.

مديرو الشرطة
)للتبليغ باألوامر الزجرية(

محكمة األسرة

موارد إضافية للضحايا

وكاالت العنف المنزلي في رود آيالند

•   مقاطعة كينت 822-6750 )401(
•   مقاطعة نيوبورت 841-8350 )401(

•   مقاطعة بروفيدنس/ بريستول 458-5400 )401(
•   مقاطعة واشنطن 782-4131 )401(

اإلقليمية المحكمة 



 ما هو 
العنف المنزلي؟

• أفراد األسرة - األزواج، واألزواج السابقين، والبالغين الذين 
تربطهم صلة دم أو عالقات زواج، واألشخاص )القُصر أو البالغين( 

الذين لديهم طفل مشترك؛

• أفراد المنزل - البالغين الذين عاشوا بعضهم مع بعض لفترة زمنية 
ما خالل السنوات الثالث )3( األخيرة؛ أو

 • الشركاء في العالقات العاطفية -
األشخاص )القُصر أو البالغين( الذين بينهم أو كانت بينهم خالل السنة 
الماضية عالقة عاطفية أو عالقة ارتباط وطيدة. ويمكن أن يحدث هذا 

بين الصديق وصديقته أو الشركاء من الجنس نفسه.

المالحقة جريمة أيًضا
إذا كان هناك شخص يالحقك أو يتصل بك باستمرار على نحو يخيفك 

من وقوع ضرر جسدي أو يتسبب في أن تعاني ضيقًا نفسيًا شديًدا، فمن 
الممكن أن تكون ضحية للمالحقة. فالمالحقة نموذج من نماذج السلوك 

يستخدمه الشخص لتهديدك أو التحرش بك. في رود آيالند، تعد المالحقة 
جريمة. وكل حدث مالحقة يجب توثيقه للمحافظة على األدلة التي تبين 

نموذج سلوك المالحقة ولستخدام هذه األدلة. وإذا كنت تعتقد أنك تتعرض 
للمالحقة، فاتصل بإدارة الشرطة المحلية التي تتبعها أو بوكالة العنف 

المنزلي المدرجة في هذا الكتيب.

لماذا نُفذ االعتقال؟ 
ترى ولية رود آيالند أن العنف المنزلي جريمة خطيرة ولديها قوانين إلزامية 
بشأن العتقال. وهذا يعني أنه بمجرد أن تجد الشرطة دلياًل كافيًا يجعلها تعتقد 

أن جريمة حدثت، يتعين عليهم تنفيذ العتقال. 

ماذا يحدث بعد تنفيذ االعتقال؟ 
• يُصطحب المشتبه فيه إلى قسم الشرطة وتوجه إليه التهمة بالجريمة )يصبح 

متهًما(. وإذا كنت بحاجة إلى عالج طبي أو مساعدة في الوصول إلى مكان آمن، 
فستكون الشرطة قادرةً على المساعدة في نقلك إذا لم توجد أية خيارات أخرى. 

يتوفر محامي خط المساعدة 8100-494 )800( على مدار الساعة طوال أيام 
األسبوع لمرافقتك إلى المستشفى. ويكون محامي إنفاذ القوانين )LEA( موجوًدا 

لمرافقتك إلى قسم الشرطة. ويتسم محامو إنفاذ القوانين بأنهم محامون مدربون 
يعملون لدى جهات محلية غير هادفة للربح ولديهم مكاتب داخل اإلدارات 

المحلية للشرطة. كما يقدم محامو إنفاذ القوانين تدخاًل فوريًا في حالة األزمة، 
ومعلومات وإحالة ويعملون بالتعاون مع ضباط إنفاذ القوانين على جميع قضايا 

العنف المنزلي والمالحقة والعتداء الجنسي. 

• يمثُل المدعى عليه أمام مفوض الكفالت أو ضابط آخر تابع للمحكمة. 
وسيُصدر أمر بعدم التصال. ويقصد باألمر بعدم التصال أنه ل يجوز للمدعى 

عليه التصال بك اتصاًل شخصيًا أو عن طريق الهاتف أو البريد أو بطريقة 
غير مباشرة عبر أشخاص آخرين. )تتوفر نسخة من األمر بعدم التصال في 

المحكمة اإلقليمية(.

• بعد ذلك، يمثُل المدعى عليه أمام القاضي لتوجيه التهام. ولست بحاجة إلى 
حضور المثول أمام القاضي. في حال إذا لم تُحل القضية بالمثول أمام القاضي، 

يحدد القاضي موعًدا لجلسة تمهيد للمحاكمة، تكون في المعتاد خالل بضعة 
أسابيع، وفي تلك الفترة يجوز للمدعى عليه أن يغير دفع المدعى عليه إلى غير 

مذنب أو مذنب أو ل اعتراض. 

• يجب أن تحضر إلى المحكمة من أجل جلسة التمهيد للمحاكمة.

• سيرسل محامي المحكمة المختصة بالعنف المنزلي إليك خطابًا بالبريد يشرح 
ما حدث في المثول أمام القاضي. كما أن محامي المحكمة الخاص بك، الذي 

يعمل لدى جهة غير ربحية معنية بالعنف المنزلي، سيعطيك رقم هاتف لالتصال 
به إذا كانت لديك أية أسئلة أو كنت تريد فقط أن تتحدث معه. إذا لم ترغب في 
النتظار حتى استالم الخطاب، فاتصل بخط المساعدة 494-8100 )800( 
لمعرفة كيفية الوصول إلى محامي المحكمة المعني بقضيتك. ويمكنك اللتقاء 

بمحامي المحكمة المعني بقضيتك في المحكمة لكيال تُضطر إلى أن تكون 
وحدك.

• ل تُفرض عليك أية رسوم نظير خدمات محامي خط المساعدة الخاص بك أو 
محامي المحكمة المختصة بالعنف المنزلي أو محامي إنفاذ القوانين.

هل سيُحكم على الشخص المقبوض عليه بالسجن؟ 
إذا أدين ذلك الشخص فربما يُحكم عليه بالسجن، بيد أن ذلك ل يحصل في العادة 

إذا لم يكن لديه سجل جنائي سابق. وبصفة عامة، يُحكم على الشخص المذنب 
في المرة األولى بفترة مراقبة مع إرشاد لدى جهة معتمدة لبرامج التدخل المعنية 

بالمعتدين.

ما األمر الزجري المؤقت )TRO(؟ وما الذي يمكن أن يفعله األمر 
الزجري المؤقت؟ 

األمر الزجري المؤقت وثيقة يمكنك أن تطلبها من المحكمة إذا تعرضت 
لتهديد أو تعرضت لعتداء جسدي أو جنسي أو تعرضت للمالحقة أو المالحقة 
اإللكترونية/ التحرش اإللكتروني. األمر الزجري المؤقت إجراء مدني )وليس 

جنائيًا( ل تتدخل الشرطة فيه ما لم ينتهك المدعى عليه األمَر. وينص األمر 
الزجري المؤقت على أن يبقى الشخص المعتدي بعيًدا عنك. ومثلما هو الحال 

مع األمر بعدم التصال، إذا اتصل المدعى عليه بك أو اقترب منك، فذلك يعني 
ارتكابه جريمة. وبعد أن تحصل على األمر الزجري المؤقت ويبلغ به المدعى 

عليه، يجوز القبض على المدعى عليه لمخالفته األمر الزجري المؤقت إذا اتصل 
بك المدعى عليه. 

• ل تُفرض أية رسوم نظير األمر الزجري المؤقت. ول تحتاج محاميًا للحصول 
على أمر زجري مؤقت. وسيأمر األمر الزجري المؤقت الشخص المعتدي عليك 
بأن يتوقف عن العتداء عليك والتحرش بك. ويمكن للمحكمة أن تأمر المعتدي 

بأن يترك منزلك وأن يتخلى عن أسلحته النارية. 

• يمكن لألمر الزجري المؤقت الصادر من محكمة األسرة أن يعطيك حضانة 
مؤقتة لألطفال القُصر وأن يأمر بدفعات دعم مؤقتة للطفل.

• إذا كنت بحاجة إلى استكمال المعامالت الورقية أو بحاجة إلى الدعم في 
المحكمة، فيمكن لمحامي المحكمة المختصة بالعنف المنزلي أن يساعدك. 

ويمكنك التصال بخط المساعدة على الرقم 8100-494 )800( أو التصال 
بالوكالة المحلية للعنف المنزلي لديك لمعرفة أي محكمة يجب أن تتوجه إليها 

وكيفية بدء اإلجراءات )لمعرفة أرقام الهاتف، يُرجى الطالع على الجزء 
الخلفي لهذا الكتيب(. 

[]
العنف المنزلي هو أية جريمة تحدث فيما بين:


