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SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
EN CHARGE DE L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES ET DE LA 

LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 

بالحماية أمر 
العنف الزوجي:

 الأمر بالحماية هو إجراء طارئ من
أجل النساء المعرضات للخطر

 

الجنائیة لعدم احترام  التبعات
األمر بالحمایة  

 
إن عدم احترام المعاییر المفروضة في األمر بالحمایة یشكل 

جنحة یعاقب علیھا القانون بغرامة وسجن.  
 

یجب أن یتم تبلیغ مرتكب العنف بھا : األمر بالحمایة للعلم
في بیان  اإلشارة إلى الجنحویجب أن تتم بشكل قانوني 

التبلیغ.  
 
 

بطاقات اإلقامةأثر ذلك على   
 

إن تسلیم أمر بالحمایة یسمح بمنح أو تجدید بطاقة اإلقامة  
 

 

مراكز االستعالم حول  شبكة
)CIDFF(حقوق المرأة والعائالت   

 
المعلومات المحتوات في ھذا الكتیب، معلومات ذات طابع عام. 
للحصول على معلومات محددة حول وضعكم، ندعوكم للتواصل مع 

القریب  )CIDFF(حقوق المرأة والعائالت  مركز االستعالم حول
منكم حیث یمكنكم الحصول على معلومات ومرافقة وتوجیھ.  

 
 

 
مراكز االستعالم حول حقوق المرأة والعائالت  106

)CIDFF ( في خدمة الجمھور في فرنسا المیتروبولیة أو ما
مناوبة. 1400وراء البحار مع أكثر من   

 
ركز االستعالم حول یمكنكم إیجاد معلومات االتصال ب م

األقرب إلى مكان سكنكم:) CIDFFحقوق المرأة والعائالت (  
www.infofemmes.com  
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أمر من یمكنھ طلب 
؟بالحمایة  

 
أي شخص ضحیة عنف:  

الممارس بین طرفي العالقة (زواج، اتحاد مدني  •
PACS اتحاد حر)؛ ،  

الممارس على زوج (ة) سابق (ة) أو الشریك (ة)  •
أو  PACSالسابق (ة) في االتحاد المدني 
الصدیق (ة) الحمیمي (ة) السابق (ة)  

 
مھدد بالزواج القسريبالغ  شخصكل   

 
 

العنف:  
ً (مثال: ابتزاز،  • ً أو نفسیا ممكن أن یكون جسدیا

 ً تھدید، شتائم) أو جنسیا  
،  یكون الشخص عرضة للخطریجب أن  •

الشخص الذي یكون ضحیة ھذا العنف و/ أو 
األطفال.  

إنھاء الحیاة المشتركة ال یتسبب آلیاً باختفاء مفھوم الخطر.  
 

 
 األشخاص المھددون بالزواج القسري (اإلجباري)

 
یمكن أن یتم إعطاء أمر بالحمایة بشكل طارئ للشخص 

مدني أو دیني. المھدد بزواج قسريالبالغ   
 

یمكن للقاضي أن یقرر:  
منع اللقاء أو استقبال شخص ما أو حمل سالح. -  
السماح للشخص المھدد بإخفاء مكان سكنھ أو  -

إقامتھ  
ي للمساعدة القضائیةالقبول االحتیاط -  
 المنع المؤقت من الخروج من األراضي الوطنیة -

للشخص المھدد، بطلب منھ  
المھددین بالزواج القسري تخضع  القاصرین: حمایة للعلم

.قاضي األطفاللصالحیات   
 

  
 



على أمر  كیف یمكن الحصول
بالحمایة؟  

 
.(JAF)األمر بالحمایة یصدره قاضي الشؤون العائلیة   

 
اللجوء إلى القاضي  

ي الشؤون العائلیة یمكن للضحیة تقدیم دعوى إلى قاض
(JAF) :عن طریق  

 
: استمارة أو طلب مكتوب یسلم لقلم المحكمة بطلب بسیط

.(TGI)االبتدائیة الكبرى   
أو  

ھذا یعني إجراء استدعاء على ھیئة قضیة مستعجلة: 
خاص یتطلب تدخل شخص مختص  

لمزید من المعلومات، التواصل مع قلم المحكمة االبتدائیة 
وفر استمارات الطلبات فیھ.. حیث تت(TGI)الكبرى   

 
مساعدةالحصول على   

 
 یمكن لمركز االستعالم حول حقوق المرأة والعائالت

)CIDFF أن یقدم لكم المعلومات ویرافقكم في (
إجراءاتكم.  

 
ً ولكن ینصح بھ. یمكن  المحاميوجود  لیس إجباریا

المساعدة ، االستفادة من حسب مواردھا المالیةللضحیة، 
تم التكفل بتكالیف المحامي و/أو وكیل ، كي یالقانونیة

المحكمة (حتى لو كانت الضحیة أجنبیة وفي وضع غیر 
شرعي على األراضي الفرنسیة (بدون إقامة)).  

یمكن أن یتم منح المساعدة القضائیة بشكل طارئ.  
 

انتباه: یجب أن یحقق الطلب بعض الشروط. تواصلوا مع 
مختص لمعرفتھا!  

 

ثباتات وإرفاق ملئه بعد الطلب تسليم يجب: م�حظة  ا��
ى ا�بتدائية المحكمة قلم إ� به المطلوبة  ينصح). TGI( الك��

.الملف من بنسخة ا�حتفاظب  
 

  
  

في حقیقة  إحضار الدلیل
العنف  

 
 العنفحقیقة  إثباتال یمكن إصدار أمر بالحمایة إال إذا تم 

المبلغ عنھ  
 

یمكن إحضار الدلیل على العنف الجسدي و/أو الجنسي و/أو 
النفسي بأیة وسیلة:  

المعمولة من أي طبیب و/أو من  التقاریر الطبیة •
...)؛UMJقبل خدمات الطب الشرعي (  

(أو، في حال رفضت المرأة  وصل استالم الشكوى •
سجل تقدیم شكوى، تصریح بالتسجیل على 

أو محضر االستعالم القضائي)؛ الحوادث الیومیة  
قرار قضائي صادر ضمن إطار إجراء جنائي  •

استدعاء مباشر، إدانة یشھد على حقیقة األفعال (
...).الفاعل  

 
یدعم حقیقة العنف  یمكن كذلك تقدیم أي عنصر یمكن أن

الممارس: رسائل نصیة، شھادات، صور، شھادات من 
جمعیات أو من عاملین اجتماعیین...  

 
یوصى بتقدیم أكبر عدد من اإلثباتات.  

 
مالحظات:  

 
 

�  إ� الرجوع يتم أن يمكن ��  العائلية الشؤون قا��� طلب وقت نفس 
.بالحماية أمر إصدار وطلب الجسدي التفريق أو الط�ق  

 
 

�  الضحية  للسلطات، إقامتها أو سكنها مكان بإخفاء طلب تقدم ال��
.الطلب ع� عنوانها وضع من معفية القانون، عليه ينص كما  

ثباتات جميع فإن وجاهي، ا��جراء أن وبما  من عليها ا�ط�ع سيتم ا��
 للمدافع وثائق تسليم الممكن ومن. ا��خر الطرف عن المدافع قبل
.خاصة إجراءات دون الطلب تقديم بعد ا��خر الطرف عن  

	

التي یمكن  المعاییرما ھي 
إصدارھا؟  

 
التي تطلب  المعاییرفي طلبھا  تحدد یجب على الضحیة أن

إقرارھا من قاضي الشؤون العائلیة (مثال: منع الفاعل من 
االقتراب منھا، تخصیص السكن...). لن یقرر القاضي أیة 

معاییر لم یتم طلبھا.  
 

ضمن إطار اإلجراء، یمكن أن یقرر القاضي عمل جلسة 
استماع، تحري اجتماعي، خبرة ما....  

ب مھلة، یقرر فیھ یمكن للقاضي إصدار أمر بالحمایة، في أقر
متعلقة بحمایة الضحیة واألطفال:معاییر مختلفة   

 
 

معاییر تمنع مرتكب العنف:  
مع الضحیة أو مع أي التواصل  من استقبال أو اللقاء أو •

شخص آخر مشار إلیھ في القرار؛  
سالح؛ من حیازة أو حمل •  

 
معاییر تتعلق بعنوان الضحیة:  

السكن:مسكنھا أو إقامتھا وتحدید إذن بإخفاء   
عند محامیھا أو عند وكیل الجمھوریة من أجل  -

اإلجراءات القضائیة المدنیة الملتزمة بھا،  
عند شخصیة اعتباریة مخولة فیما یخص احتیاجات  -

الحیاة الیومیة.  
 

معاییر متعلقة بالسكن:  
تحدید الشخص الذي سوف یتابع اإلقامة في السكن  •

الناتجة عن ھذا المشترك وتحدید آلیات التكفل بالتكالیف 
السكن؛  

ما عدا الظروف الخاصة، تخصیص التمتع بالسكن  •
المشترك لضحیة العنف، حتى لو استفادة من سكن 

طارئ.  
 

في حال عدم تمتعھا بحقوق شخصیة في السكن (ملكیة، انتباه: 
ھذا  عقد إیجار)، على المستفیدة من أمر بالحمایة وحال إقرار

بالحصول على سكن. األمر المباشرة بإجراءات متعلقة  
 

 
معاییر متعلقة بالسلطة األبویة:  

طفل قاصر یمكن للقاضي أن یتخذ قرارا حول  عند وجود
معاییر ممارسة السلطة األبویة. یمكن للقاضي أن یقرر كذلك 

وبشكل خاص تحدید:  
مكان إقامة الطفل في مسكن الضحیة؛ •  
التي تتم في  حق الزیارة البسیطة أو حق الزیارة •

رف ثالث جدیر بالثقة؛مكان محاید أو عند ط  
تخصیص السلطة األبویة حصریاً لضحیة العنف؛ •  
منع مغادرة األطفال لألراضي الوطنیة دون موافقة  •

األبوین.  
 

معاییر متعلقة بالنفقة المالیة:  
 

تقریر القبول المؤقت للمساعدة القانونیة للضحیة؛ •  
تحدید نفقة في تكالیف الزواج، مساعدة مادیة  •

ً و/أو اشتراك في  بالنسبة لألشخاص المتحدین مدنیا
العنایة وتربیة األطفال؛   

تقریر التكفل بالتكالیف المتعلقة بالسكن من قبل  •
الرجل العنیف حتى لو تم منح الضحیة حق التمتع 

بالسكن المشترك.  
 
 

ابتداًء من التبلیغ  أشھر 6یتم اتخاذ المعاییر لمدة أقصاھا 
باألمر.  

ھذه المھلة یمكن تمدیدھا عندما یتم الرجوع إلى قاضي 
الشؤون العائلیة في طلب طالق أو تفریق جسدي أو متعلق 

بالسلطة األبویة.  
 
 

: المعاییر المتخذة ضمن إطار أمر الحمایة، ھي معاییر انتباه
مؤقتة.  

 


