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جميع النساء .قانون واحد لألسرة.
اعرفي حقوقك.

القانون الجنائي وقانون األسرة

القانون الجنائي وقانون األسرة

يهدف هذا الكتيّب لتزويدك بفهم أساسي لألمور القانونية .لكنه ليس بديال عن
المشورة والمساعدة القانونية الفردية .إذا كانت لديك مشكالت تندرج تحت قانون
األسرة ،فمن المستحسن أن تحصلي على المشورة القانونية في أقرب وقت ممكن
لفهم خياراتك وحماية حقوقك .لمزيد من المعلومات حول كيفية العثور على
محام متخصص في قانون األسرة ودفع أتعابه ،طالعي كتيّبنا حول “ العثور على
ٍ
المساعدة بشأن القضايا المتعلقة بقانون األسرة ” .قد تحتاجين أيضا إلى مشاهدة
ندواتنا على اإلنترنت (وبينار) عن “ البحث عن محام متخصص في قانون
األسرة ” ،و “ متى يتم توجيه التهم في نزاع منزلي -ما الذي يمكنك توقعه ”،
وحول الموضوعات األخرى المتعلقة بقانون األسرة والقانون الجنائي .تتوفر
جميع هذه الموارد على موقعنا اإللكتروني.www.onefamilylaw.ca :
هناك أنواع عديدة من العنف ضد النساء .يتضمن العنف اإلساءة الجسدية،
والجنسية ،والعاطفية ،والنفسية ،والمالية .يحدث االعتداء عندما يستخدم شخص
ما قوته وسيطرته على الضحية .إذا واجهت اعتداء ،فهذا ليس خطأك ،فأنت لم
تتسببي في ذلك.

ما هي أنواع اإلساءة التي تُعد من الجرائم؟

في كندا ،تتسم بعض أنواع اإلساءة بمخالفتها للقانون ،بما في ذلك:
· االعتداء المنزلي أو اعتداء شريك الحياة
· االعتداء الجنسي
· المطاردة

كثيرا ما تقع النساء ضحايا لهذه الجرائم .عادة ما يكون المعتدي شخصا تعرفه
الضحية .تكون النساء أكثر عرضةً للعنف في وقت انهيار العالقة واالنفصال.
يحدث االعتداء عندما يقوم شخص باستخدام القوة عمدا ضد شخص آخر ،أو
يحاول أو يهدد باستخدام القوة ضد شخص آخر ،دون الحصول على إذن .يمثل
االعتداء جريمة ،حتى لو لم تصابي بأذى جسدي.
من الممكن أن يشمل االعتداء:
· الصفع
· ال ّدفع
· الركل
· اللكم
· الطعن
· قذف جسم قد يؤذيك أو يرعبك
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االعتداء المنزلي هو االعتداء الذي يحدث بين الشركاء الحميمين ،بغض النظر
عن جنسهم أو ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية .ال يحتاج الشركاء إلى أن
يكونوا متزوجين قانونيا أو يعيشون معا ،طالما أنهم منخرطين في عالقة حميمة
حاليا أو في السابق .االعتداء المنزلي هو أمر مخالف للقانون.
يمكن ألي شخص االتصال بالشرطة لإلبالغ عن اعتداء منزلي محتمل -أنت ،أو
شريك حياتك ،أو أطفالك ،أو غير ذلك من الشهود مثل األصدقاء والجيران.
االعتداء الجنسي هو فعل أو مالمسة جنسية ال توافقين عليها .تعني الموافقة أنك
توافقين بحرية على الفعل أو المالمسة الجنسية .إذا انخرطت في أفعال جنسية عند
تعرضك لضعف شديد بسبب معاقرة الكحول أو المخدرات ،أو إذا كنت نائمة أو
فاقدة للوعي ،ينص القانون على أنك غير قادرة على الموافقة أو القبول بحرية.
يمكن منح الموافقة عن طريق األفعال أو الكلمات .ينبغي على الشخص الذي
يشرع في األفعال أو المالمسات الجنسية أن يتخذ خطوات معقولة للتأكد من
موافقة الشخص اآلخر.
في كندا ،يمكن اتهام شريك حياتك باالعتداء جنسيا عليك ،حتى لو كنتما
متزوجين .يمثل االعتداء الجنسي جريمة حتى لو لم تصابي بأذى جسدي .من
الممكن أن يشمل االعتداء الجنسي:
· قبلة غير مرغوب فيها؛
· مالمسة جنسية غير مرغوب فيها؛
· إيالج قسري؛
· إجبارك على القيام بأية أفعال جنسية باستخدام التهديد أو القول بأنك إذا
لم تفعلي ذلك ،فسيحدث مكروه لك أو لشخص يهمك.
تكب معظم االعتداءات الجنسية من قبل شخص تعرفه الضحية .إذا أجبرك
شريكك الحميم على أداء أي فعل جنسي دون موافقتك ،فقد يمثل ذلك
اعتداء جنسيا.
تحدث المطاردة عندما يقوم شخص ال تودين التواصل معه بفعل أشياء تخيفك.
تمثل المطاردة جريمة حتى لو لم يقم من يطاردك بإيذائك جسديا .المطاردة هي
أمر مخالف للقانون ،ويسمى التحرش اإلجرامي .قد ينتهك الشخص القانون عن
طريق مطاردتك إذا كان هذا الشخص:
· يراقبك ويتبعك؛
· يرسل إليك هدايا ال تريدينها؛
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·
·
·
·
·
·

يلحق أضرارا أو يهدد بإلحاق أضرار بممتلكاتك؛
يتصل بك أو يحاول االتصال بك ،وهو يعلم أنك ال تريدينه
أن يتصل بك؛
يرسل إليك الكثير من الرسائل التي ال ترغبين فيها؛
يرسل إليك رسائل غير مرغوب فيها عبر أشخاص آخرين؛
يهدد بإيذائك أنت أو عائلتك أو حيوانك األليف؛
يفعل أيا من هذه األشياء عبر الهاتف ،أو عبر رسائل أو مالحظات،
على شبكة اإلنترنت ،أو شخصيا.

إذا تعرضت للمطاردة ،احتفظي بسجل لما يفعله المطارد من أشياء تخيفك ،مع
تحديد متى وأين حدث ذلك .قد يساعدك هذا السجل على إقناع الشرطة والمحكمة
بأن المطارد ينتهك القانون.

كيف يمكن للقانون أن يساعدني

قد تتعرضين أنت وأطفالك لكثير من الخطر من شريك حياتك بعد أن تقومي بإنهاء
العالقة مباشرة .إذا كنت تفكرين في ترك زوج أو شريك مسيء ،فهناك خطوات
يمكنك اتخاذها لمساعدتك على البقاء في مأمن .من الممكن أن تشمل هذه الخطوات
الحديث إلى الشرطة ،أو إلى منظمة نسائية محلية أو ملجأ للنساء ووضع خطة
للسالمة .وهناك أيضا بعض الطرق التي يمكن بها للقانون مساعدتك ،كجزء من
خطة السالمة.

 .1إشراك الشرطة

ذا كنت خائفة وال تشعرين باألمان ،إذا كان شريك حياتك قد اعتدى أو هدد
باالعتداء عليك ،أو إذا تعرضت العتداء جنسي ،يمكنك االتصال بالشرطة
للحصول على المساعدة .ستقوم قوات الشرطة في كندا بالتحقيق وتوجيه تهم
جنائية إذا ظنوا أن هناك ما يكفي من األدلة على وقوع الجريمة.

الشخص الذي يقول أنه كان أو أنها كانت ضحية لجريمة ،والذي يقدم بيانا رسميا
إلى الشرطة (غالبا ما يسمى “تقديم شكوى”) يسمى “الشاكي” .الشخص الذي
توجه إليه تهمة ارتكاب جريمة (وتسمى أيضا جريمة جنائية) يسمى “المتهم”.

 .2اإلبالغ عن عنف الشريك الحميم

عند وصول الشرطة إلى موقع وجود مشكلة بين شريكين حميمين ،عليهم دراسة
الوضع وتقرير ما إن كان يرجّح وقوع اعتداء ،وتحديد هوية المعتدي الرئيسي ،أو
المهاجم .إذا تحدثت إلى الشرطة ،فمن المهم أن تقولي الحقيقة.
ِ
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في أونتاريو ،إذا ظنت الشرطة بوجود أدلة على أن شخصا ما قد اعتدى على
شريكه الحميم الحالي أو السابق ،فالبد للشرطة أن تقوم بتوجيه تهمة جنائية ،حتى
لو كان الشخص الذي تعرض لالعتداء ال يريدهم أن يفعلوا ذلك .وهذا ما يسمى
سياسة االتهام اإللزامي.
إذا ظنت الشرطة أن امرأة قد اعتدت على شريكها ،فمن الممكن توجيه تهمة
إليها .وفي بعض األحيان ،إذا لم يتضح للشرطة من كان المعتدي الرئيسي ،فمن
المحتمل توجيه االتهام إلى كال الشريكين .وهذا ما يسمى االتهام المزدوج.
تمتلك أونتاريو برنامجا خاصا في المحاكم للتعامل مع تهم االعتداء المنزلي،
ويطلق عليه اسم محكمة العنف المنزلي .يتلقى محامي الحكومة ،والذي يطلق
عليه اسم مستشار التاج ،وغيره من موظفي المحاكم تدريبا خاصا على فهم
العنف بين الشركاء الحميمين.
يمكن لمحكمة العنف المنزلي التعامل مع التُهم بشكل مختلف ،إذا كانت تلك هي
الجريمة األولى ،وتمت دون استخدام سالح أو دون إصابات جسدية خطيرة .وإذا
اعترف المسيء باالعتداء وحضر جلسات االستشارة النفسية لفهم وإنهاء إساءة
معاملة الشريك ،فقد ال يضاف ذلك إلى السجل الجنائي للمسيء .ويطلق على
برنامج المشورة هذا اسم برنامج االستجابة لالعتداء على الشريك (.)PAR
إذا لم يقم المتهم بإتمام برنامج االستجابة لالعتداء على الشريك ،وفي الحاالت
األخرى األشد خطورة ،فستطلب النيابة تقديمه إلى المحاكمة.

 .3برنامج مساعدة الضحايا /الشهود ()V/WAP

إذا كان قد تم توجيه اتهامات ضد المسيء إليك ،فبوسع برنامج أونتاريو لمساعدة
الضحايا /الشهود ( )V/WAPتقديم الدعم لضحايا وشهود االعتداء المنزلي،
واالعتداء الجنسي والتحرش الجنائي (المطاردة).

يقوم موظفو برنامج مساعدة الضحايا /الشهود بتوفير المعلومات في كل خطوة
من إجراءات المحكمة ،ويمكنهم مساعدتك على االستعداد لإلدالء بشهادتك إذا
تم تحويل قضيتك إلى المحاكمة .يمكن للموظف أيضا الترتيب لوجود مترجمين،
ومساعدتك على العثور على الموارد المجتمعية التي تقدم لك الدعم .للعثور على
برنامج في منطقتك ،اتصلي بخط دعم الضحايا على الرقم:
( 416-314-2447تورونتو)
( 1-888-579-2888الرقم المجاني)
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 .4تعرفي على شروط اإلفراج عن المعتدي عليك أو شروط الكفالة

إذا تم القبض على المعتدي عليك ووجهت إليه تهمة االعتداء المنزلي ،أو االعتداء
الجنسي ،أو التحرش الجنائي (المطاردة) ،فقد تُفرج الشرطة عن المتهم بشروط،
أو تحتجز المتهم في السجن حتى جلسة الكفالة .في جلسة الكفالة ،ستقرر المحكمة
ما إذا كان ينبغي حبس المتهم أو السماح له بالخروج إلى المجتمع بكفالة ،لحين
انتهاء المحاكمة.
الكفالة هي إطالق السراح المؤقت للمتهم قبل المحاكمة .من الممكن أن يُترك
المتهم الذي أفرج عنه بكفالة في المجتمع حتى تنتهي القضية ،لكن ذلك سيكون
بشروط ،وربما توجب عليه اتباع قواعد صارمة .وتسمى هذه شروط اإلفراج أو
شروط الكفالة .وفيما يلي بعض الشروط التي غالبا ما يؤمر المتهم باتباعها:
· يجب أن يظل بعيدا عن الضحية (أو أن يظل بعيدا عنها إال إذا وافقت
الضحية على التواصل معه)؛
· ال يمكنه الحديث ،أو التواصل عبر الهاتف ،أو الرسائل النصية ،أو
البريد اإللكتروني ،أو إرسال رسالة عن طريق أشخاص آخرين أو
االتصال بالضحية بأي شكل آخر؛
· يجب أن يعود إلى المنزل بحلول وقت معين (والذي يسمى
“حظر التجول”)؛
· يجب أال يتعاطى الكحول أو المخدرات؛
· يجب أال يمتلك أو تكون لديه أسلحة؛
· يجب أن يجد مكانا آخر لكي يعيش فيه.
من الممكن لشروط الكفالة أيضا أن تح ّد من التواصل بين المتهم وبين أطفاله.
إذا كنت خائفة من المتهم ،يمكنك إبالغ الشرطة ،أو أحد موظفي برنامج مساعدة
الضحايا /الشهود  ،أو مستشار التاج (محامي الحكومة) ،أو القاضي .يمكن
للمحكمة فرض شروط تفصيلية على المتهم ،أو أن تأمر بحبس المتهم حتى
نهاية المحاكمة.

 )aما مدة تنفيذ الشروط المفروضة على المتهم؟
في معظم الحاالت ،ستأمر المحكمة بفرض شروط اإلفراج حتى انتهاء المحاكمة
الجنائية ،وإلى أن يتم التعامل مع جميع التهم .إذا قامت المحكمة بتغيير الشروط
قبل انتهاء المحاكمة ،يجب أن يتم إخطارك أوال .إذا كانت لديك أسئلة أو
استفسارات حول الشروط المفروضة على المسيء إليك ،فعليك إبالغ الشرطة أو
موظف برنامج مساعدة الضحايا /الشهود أو مستشار التاج.
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 )bماذا لو تعارضت الشروط المفروضة على المتهم مع أمر صادر
عن محكمة األسرة؟
من الشائع للغاية أال تكون المحكمة الجنائية على علم بقضية تنظر بها محكمة
األسرة أو بأحكام محكمة األسرة .ربما أمرت محكمة األسرة بمنح الوالد اآلخر
الحق في قضاء بعض الوقت مع أطفالك .في القضية الجنائية ،قد تنص شروط
اإلفراج على أن المتهم ،الذي هو الوالد اآلخر ،يجب أن يبقى بعيدا عنك وعن
أطفالك .وعندما يحدث ذلك ،فمن الصعب معرفة ما يجب القيام به .ومن المهم
إبالغ كل من محكمة األسرة والمحكمة الجنائية بالقضيتين .في القضية الجنائية،
يمكنك إبالغ موظف برنامج مساعدة الضحايا /الشهود  ،أو مستشار التاج ،أو
القاضي بأية أوامر صادرة عن محكمة األسرة .يجب عليك أيضا أن تحاولي
الحصول على المشورة القانونية في أقرب وقت ممكن لمساعدتك في التوصل
إلى حل.
 )cهل سيقوم أي شخص بمراقبة المتهم قبل المحاكمة؟
يجوز للمحكمة أيضا أن تقرر أن يقوم أحدهم بمراقبة ما يقوم به المتهم عندما يتم
إطالق سراحه أو سراحها قبل المحاكمة .يطلق على هذا الشخص اسم الضامن،
وغالبا ما يكون شخصا يعرفه المتهم .قد يتوجب على الضامن أن ي ِع َد بدفع
عربون مالي قبل إطالق سراح المتهم .يجب على الضامن إبالغ الشرطة إذا قام
المتهم بانتهاك أي من شروط اإلفراج .إذا علمت بانتهاك المسيء إليك ألي من
الشروط ،فعليك إبالغ الشرطة أو موظف برنامج مساعدة الضحايا /الشهود  ،أو
مستشار التاج .ليس من الضروري إبالغ الضامن بذلك.
 )dماذا سيحدث إذا لم يقم المتهم باتباع شروط اإلفراج؟
إذا كنت خائفة من أن المتهم يخطط لإلضرار بك ،أبلغي الشرطة على الفور .إذا
أفرج عن المتهم بكفالة وانتهك أي من شروط اإلفراج ،يمثل هذا انتهاكا ألمر
المحكمة ،وبالتالي فقد يُتهم بجريمة جنائية جديدة.
يمكن للمحكمة أن تقرر أن المتهم الذي يستمر في انتهاك شروط اإلفراج ال ينبغي
أن يسمح له بالبقاء حُرا في المجتمع قبل المحاكمة .من الممكن أن تُدفع الكفالة
ومع ذلك يتم القبض على المتهم وحبسه في السجن حتى المحاكمة.
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 )eماذا يحدث بعد المحاكمة؟
إذا وجد المتهم غير ُمذنب ،يكون هذا الشخص حرا في العودة إلى المجتمع دون
شروط .إذا أدين المتهم ،يجوز للمحكمة أن تُصدر أحكاما مختلفة ،اعتمادا على
نوع الجريمة الجنائية .يُطلق على الشخص الذي أدين بارتكاب جريمة جنائية
اسم “ال ُمدان” .لمعرفة ما سيحدث بعد إدانة المتهم ،يمكنك سؤال موظف برنامج
مساعدة الضحايا /الشهود  ،أو مستشار التاج.

 .5استصدار أمر من المحكمة إلبعاد المسيء إليك

إذا تعرضت لالعتداء أو التهديد أو المطاردة أو الترهيب من شخص ما ،يمكن
للمحكمة أن تأمر المسيء إليك بالبقاء بعيدا عنك ،إذا كان لديك سبب وجيه للخوف
من أن ذلك الشخص سيؤذيك أنت أو أطفالك .من المهم أن تكون لديك خطة كاملة
للسالمة وكذلك أمر من المحكمة .يمكنك أن تطلبي من مأوى النساء أو من إحدى
منظمات المرأة مساعدتك على وضع خطة السالمة .فيما يلي وصف لنوعين من
أوامر المحكمة التي يمكنك التقدم بطلب الستصدارها أيضا.

صلحية  -من محكمة جنائية
 )iالضمانات ال ُ
إذا خشيت أن يُلحق شخص ما ضررا شخصيا بك ،أو بشريك حياتك ،أو بطفلك،
أو أن يقوم باإلضرار بممتلكاتك ،فقد يمكنك استصدار ضمان صُلحي .ويسمى
صلح” .وهو
صلحي أيضا “الكفالة أو اإلقرار االلتزامي بالحفاظ على ال ُ
الضمان ال ُ
أمر من المحكمة الجنائية يقيّد ما يمكن للمسيء القيام به ،ويجوز أن يأمر المسيء
بعدم إجراء أي اتصال معك أو أسرتك أو ممتلكاتك .ال يجب أن تكون هناك تهمة
جنائية أو إدانة ضد الشخص الذي تخافين منه .إن الضمان الصُلحي ليس تهمة
جنائية ،لكن عدم اتباع المسيء لتعليمات الضمان الصُلحي يُعد جريمة.

صلحي؟
 )aكم تستمر مدة الضمان ال ُ
يمكن أن يؤمر بالضمان الصُلحي لمدة تصل إلى سنة واحدة .إذا لم يقم المسيء
إليك باتباع شروط الضمان الصُلحي ،أو إذا كان ال يزال هناك سبب وجيه
للخوف ،يمكنك تقديم طلب لتمديد الضمان الصُلحي لفترة أطول.
صلحي؟
 )bكيف يمكنني استصدار ضمان ُ
للحصول على ضمان صُلحي ،توجهي إلى الشرطة أو إلى مقر المحكمة المحلية
واطلبي التحدث إلى قاضي الصلح ( .)JPمن مميزات التحدث إلى الشرطة
أوال أن الشرطة تمتلك معلومات (ال يمتلكها قاضي الصُلح) عن الخلفية الجنائية
السابقة لذلك الشخص.
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ومن المهم أن تعرفي أن المحكمة ستبلغ المسيء إليك بأنك طلبت ضمانا صُلحيا.
يجب أن تعرفي أنك قد تضطرين إلى التواجد في المحكمة مع المسيء إليك ،من
أجل الحصول على ضمان صُلحي.
في المحكمة ،سيتوجب عليك أن تُقسمي على قول الحقيقة ،ومن ثم تُخبري قاضي
الصُلح بأسباب خوفك من المسيء إليك ،وبالتقييدات التي ترغبين في فرضها على
المسيء إليك لكي تشعري باألمان .يمكن للمسيء إليك أن يقبل بشروط الضمان
الصُلحي ،أو أن يعترض عليها.
إذا وافق قاضي الصُلح على أن لديك سبب للخوف من أن يُلحق أذى بك ،أو
بشريك حياتك ،أو بطفلك أو ممتلكاتك ،يجوز لقاضي الصُلح القيام بما يلي:
· أن يأمر بضمان صُلحي يتضمن التقييدات التي يرى قاضي
الصُلح أنها ضرورية لسالمتك.
· أن يأمر المسيء إليك بالتوقيع على الضمان الصُلحي ؛ و،
· إذا لم يوقّع الشخص المسيء إليك ،أن يأمر بحبس المسيء إليك
لمدة تصل إلى سنة.
من المهم أن تأخذي ضمانك الصُلحي إلى مركز للشرطة وان تطلبي منهم إيداعه
لدى مركز معلومات الشرطة الكندية ( .)CPICوبعد ذلك ،يمكن للشرطة
مراجعة مركز معلومات الشرطة الكندية للتأكد من امتالكك لضمان صُلحي ،إذا
لم يتبع المسيء إليك القيود المحكوم بها.
صلح يمكنه أن يرفض طلبك للحصول على ضمان
يجب أن تعرفي أن قاضي ال ُ
صلحي ضدك أو ضدك أنت والمسيء إليك.
صلحي ،أو أن يأمر بإصدار ضمان ُ
ُ
إذا قررت المحكمة أنه يتوجب عليك التوقيع على ضمان صُلحي ،اطلبي التحدث
الى محام أوال ،للتأكد من أنك تفهمين ما يمكنك وما ال يمكنك القيام به.
 )iiأوامر اإلبعاد -من محكمة األسرة
إن أمر اإلبعاد يشبه الضمان الصُلحي إلى حد كبير ،لكنه مخصّص لحاالت
إساءة المعاملة أو العنف األسري .أمر اإلبعاد هو أمر يمكنك استصداره من
محكمة األسرة ،إذا كان لديك سبب وجيه للخوف على سالمتك أو سالمة أطفالك.
يمكنك تقديم طلب استصدار أمر إبعاد ضد شخص كان ،حاليا أو سابقا ،زوجك
أو شريك حياتك ،أو كنت أو ال تزالين تعيشين معه ،حتى لو لم تعيشا معا سوى
لفترة قصيرة .إذا كانت لديك بالفعل قضية في محكمة األسرة ،يمكن أن تطلبي
استصدار أمر إبعاد ضمن مطالبتك .كما يمكنك أن تطلبي أمر إبعاد دون وجود
أية قضية أخرى ضمن قانون األسرة أو قضية جنائية.

www.onefamilylaw.ca
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 )aما مدة سريان أمر اإلبعاد؟
يمكن للمحكمة أن تأمر بأن يستمر أمر اإلبعاد لفترة محددة من الوقت أو إلى األبد.
وقد يستمر طالما رأت المحكمة أنه ضروري لحمايتك.
 )bكيف يمكنني استصدار أمر إبعاد؟
من أجل التقدم بطلب الستصدار أمر إبعاد في أونتاريو ،عليك التوجه إلى محكمة
األسرة وملء استمارة الطلب .في العديد من المحاكم ،يوجد محامون ،وطلبة في
كليات الحقوق ،وموظفو المحكمة الذين يمكنهم مساعدتك في ملء االستمارة.
يمكنك أن تطلبي أمر اإلبعاد لوحده ،أو كجزء من قضيتك في محكمة األسرة
المتعلقة بأمور أخرى ،مثل حضانة األطفال ،أو نفقة األطفال ،أو النفقة الزوجية
أو الطالق .عادة يتم استدعاؤك أنت والشخص المسيء إليك إلى المحكمة ،والتي
ستقرر ما إن كنت ستحصلين على أمر إبعاد  .قد يستغرق األمر عدة أشهر
للحصول على أمر إبعاد ألن محاكم األسرة مشغولة للغاية.

 )cالحاالت الطارئة
في حاالت الطوارئ ،يمكنك أن تطلبي أمر إبعاد عاجل .يمكنك أيضا أن تطلبي
من المحكمة إصدار أمر إبعاد دون إخطار الشخص المسيء إليك أوال .وهذا
ما يسمى أمر “من طرف واحد” .يجوز للمحكمة أن توافق على أوامر اإلبعاد
هذه لفترة قصيرة ،حتى تتاح للمسيء إليك الفرصة للرد ،ومن ثم تتخذ المحكمة
قرارا نهائيا .تتسم القواعد المنظمة لألوامر العاجلة واألوامر األحادية الجانب
بصرامتها ،ومن المستحسن أن تطلبي من محام أن يساعدك بشأنها.
صلحي أو أمر إبعاد –
 )iiiعندما تحصلين على ضمان ُ
ما الذي يمكنك القيام به في حاالت الطوارئ
بمجرد أن يكون لديك ضمان صُلحي أو أمر إبعاد ،يجب االحتفاظ بنسخة
عنه معك.
إن القيود التي يمكن للمحكمة أن تأمر بها في الضمان الصُلحي أو أمر اإلبعاد قد
تُشبه القيود المتضمنة في شروط اإلفراج بكفالة ،مثل:
· أي اتصال بك أو بعائلتك ،بأي شكل من األشكال
· البقاء بعيدا عنك ،وعن منزلك ،ومكان عملك ،ومدرستك
· ال أسلحة
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إذا لم يقم الشخص المسيء إليك باتباع أي جزء من أمر المحكمة ،يمكنك االتصال
صلحي أو أمر اإلبعاد  .يمكن للشرطة
بالشرطة لإلبالغ عن انتهاك الضمان ال ُ
اعتقال وتوجيه االتهام للشخص الذي ينتهك الضمان الصُلحي أو أمر اإلبعاد،
وهي جريمة جنائية.

 .6مجلس تعويض األضرار الجنائية

مجلس تعويض األضرار الجنائية هو هيئة التخاذ القرارات ،والتي يمكنها منح
المال لضحايا أنواع معينة من الجرائم العنيفة ،بما في ذلك االعتداء المنزلي
واالعتداء الجنسي والمطاردة ،لمساعدتهم على التعامل مع آثار الجريمة .قد تكون
هذه اآلثار جسدية أو نفسية ،ويجب أن تكون خطيرة إلى حد ما .يمكنك تقديم
مطالبة لدى المجلس حتى لو لم يكن المسيء إليك قد اتُهم أو أدين بارتكاب جريمة.
يجوز للمجلس أن يمنحك المال إذا كانت الجريمة تسببت في قيامك بما يلي:
· دفع تكاليف العالج الطبي أو خدمات المشورة؛
· دفع تكاليف السفر للحصول على العالج أو المشورة؛
· فقدان الدخل؛
· تعرضك لأللم والمعاناة.
يمكنك تقديم طلب إلى المجلس عن طريق ملء استمارة الطلب ،سواء عبر
اإلنترنت أو كتابيا .يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن المجلس على
الموقع اإللكتروني  www.cicb.gov.on.caأو عن طريق الهاتف:
( 416-326-2900تورونتو)
( 1-800-372-7463الرقم المجاني)

www.onefamilylaw.ca
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اآلراء الواردة في هذه المواد هي آراء “تثقيف المرأة حول قانون األسرة”  FLEWوال
تعكس بالضرورة وجهات نظر المقاطعة.
برغم أن هذا المنشور قد حصل على دعم مالي من مؤسسة القانون في أونتاريو ،فإن
مضمونه ال يعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة.
هناك خطر أكبر للعنف عند انتهاء عالقة حميمة .إذا كنت في خطر فوري ،اتصلي بالرقم
 .911إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفينه في خطر ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 FLEW websiteلالطالع على معلومات حول الحصول على الدعم.
ت امرأة ناطقة بالفرنسية وتعيشين في أونتاريو ،فلديك الحق في الحصول على
إذا كن ِ
خدمات باللغة الفرنسية بخصوص إجراءات المحكمة المتعلقة بقانون األسرة .لمزيد
بمحام ،أو بعيادة قانونية مجتمعية ،أو خط
من المعلومات حول حقوقك ،وكيفية االتصال
ٍ
الدعم للنساء  ،Femaideيرجى االتصال بالرقم  ،1-877-336-2433أو رقم
الهاتف النصي1-866-860-7082 :
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى الخدمات باللغة
الفرنسية على موقعنا اإللكتروني www.onefamilylaw.ca :أو

.www.undroitdefamille.ca
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الموضوعات المتوفرة بخصوص قانون األسرة *

 .1التسويات البديلة للمنازعات وقانون األسرة ()ARA001
 .2حماية الطفل وقانون األسرة ()ARA002

 .3نفقة األطفال ()ARA003
 .4القانون الجنائي وقانون األسرة ()ARA004
 .5حضانة األطفال والوصول إليهم ()ARA005
 .6العقود المنزلية ()ARA006
 .7التحكيم في ظل قانون األسرة ()ARA007

. 8القضايا المتعلقة بقانون األسرة للنساء المهاجرات ،والالجئات وغير محددات الوضع
()ARA008

 .9إيجاد المساعدة بشأن القضايا المتعلقة بقانون األسرة ()ARA009
 .10كيف يتم تقسيم الملكية بموجب قانون األسرة ()ARA010
 .11الزواج والطالق ()ARA011
 .12النفقة الزوجية ()ARA012

* يتوفر هذا الكتيّب بصيغ متعددة .يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني:
 www.onefamilylaw.caلالطالع على مزيد من المعلومات .يمكنك أيضا
العثور على مواد إضافية على الموقع لمساعدتك على فهم حقوقك في ظل قانون األسرة.

تُعبّر اآلراء الواردة في تلك المنشورات عن رأي تثقيف المرأة حول قانون األسرة
( ،)FLEWوال تعبّر بالضرورة عن آراء الممولين.

