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 تعاريف
 المواعدة: شركاء
 عالقة عاطفية األشخاص الذين تجمعهم أو كانت تجمعهم. 

 
 المدعى عليه:

  الحماية منه. يطلب المدعيالشخص الذي 
 

 بالغ معال:
  اليوميهة  البالغ الذي يعاني من حالة بدنية أو عقلية تضعف بدرجة كبيرة قدرته على تلبية احتياجاتههالشخص

 .بشكل مالئم

 األقرباء غير المباشرين:
  دم أو الزواج أو التبني.الإما عن طريق صلة 

 
 أفراد العائلة أو سكان المنزل: 

 )أو العشير)ة( الزوج أو الزوجة الحالي)ة( أو السابق)ة. 
 األطفال لذات األهل البيولوجيون. 
 .األشخاص الذين يسكنون أو كانوا يسكنون في نفس الوحدة السكنية 
 األفراد الذين تجمعهم عالقة جنسية. 
 زواجالدم أو العن طريق صلة المنزل الذين تربطهم قرابة  أفراد. 
  المنزل. يناكس البالغين من فراداألاألبناء القاصرون ألحد 

 
 :بالغ معاق

 الذي يعاني من مرض أو قصور عقلي أو مرض بدني أو إعاقة للحد الذي يجعلهه يفتقهر للفههم  البالغ الشخص
 .الكافي التخاذ قرارات مسئولة فيما يخصه أو التعبير عنها

 
 المدعي:
  الحماية لدى المحكمة. قضيةالشخص الذي يبدأ 

 
 التعقب:
 التدخل في الممتلكات أو من أفعال المراقبة أو  أكثر يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، اإلتيان بفعلين أو

 إلى: بالمدعيالتهديد والذي قد يؤدي  أو التحرش
o  اضطراب في المشاعرالمعاناة من عدم ارتياح كبير أو. 
o  بههم عالقهة قريبهة ألذى  هتربطهأشهخاص أو ملكهه مهن حيوانهات يمها أو تعرض  هتعرضالخوف من

 جسدي أو للموت.
o  بالممتلكات أو تدميرها أو العبث بهاالخوف من إلحاق الضرر. 

 
 مقدم الرعاية المجانية:

  الشخص الذي يتطوع لتقديم الرعاية الكاملة أو المؤقتة أو العرضية للمدعي فهي بيهت األخيهر بطريقهة مماثلهة
 لما قد يقوم به أحد أفراد العائلة من رعاية.

 الحماية من إساءة المعاملة
 

 يمكن للمدعي أن يكون:
  ًبالغاً.شخصا 
 وليته.ؤشخصاً بالغاً  نيابة عن قاصر يتحمل هذا الشخص مس 
 .)قاصراً مستقالً )متحرراً من الوصاية 
  ًمعاقشخص  نيابة عنوصياً قانونيا. 
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 العالقة المطلوبة

قد تعرض العتداء جنسيي أو تيم  كان المدعييجب أن تجمع المدعي والمدعى عليه عالقة بإحدى الطرق التالية، إال إذا 

 :ه من جانب المدعى عليهتعقب

 .أفراد العائلة أو سكان المنزل 

 شركاء المواعدة؛ أو 
  أو  معهاالً عاماً أو أكثر، أو كان شخصاً بالغهاً  04إذا كان عمر المدعي ً وكهان المهدعى عليهه قريبهاً  يهر  معاقها

 مباشر أو مقدم رعاية مجانية للمدعي.

 

 من إساءة المعاملةحماية أمر الظروف التي يمكن أن تؤدي إلصدار 

 المعاملة إساءة

 القيام أو محاولة القيام بأذى جسدي أو بمالمسة جسدية مهينة. 

 .جعل أو محاولة جعل شخص خائفاً من التعرض ألذي جسدي 

 علهى القيهام بأشهياء لديهه  هأو إكراهه هأو تهديهد هإجبهارأو شخص مهن القيهام بأشهياء لديهه الحهق بالقيهام بهها  منع
 الحق بعدم القيام بها .

  كبير جداً تقييد حركة شخص ما بشكل. 

  سببتتبع شخص أو التواجد في أو بالقرب من منزله أو مدرسته أو عمله بصورة متكررة وبدون 

 .التهديد بالقيام بجرائم عنف 
 هو معير كما  المتلقيأو السلوك الجنسي الذي يحدث دون قبول صريح من  المالمسة الجنسية: الجنسي االعتداء

  (A M.R.S. Chapter 11-17) في

 .التعقب، انظر التعريفات لشرح: التعقب

 

 الحماية من التحرش

 يمكن للمدعي أن يكون:

 .ًشخصاً بالغا 

  وليتهؤمسشخصاً بالغاً نيابة عن قاصر يتحمل هذا الشخص. 

  ًمتحرراً من الوصاية(.قاصراً مستقال( 

  ًمعاقشخص  نيابة عنوصياً قانونيا 

 .شركة أعمال 
 

 التحرشحماية من أمر الظروف التي يمكن أن تؤدي إلصدار 

 ال يلزم وجود عالقة بين المدعي والمدعى عليه.

التحرش اإلتيان بثالثة أفعال أو اكثر من أفعال التخويف أو المواجهة أو استخدام القوة البدنية أو التهديد  يتطلب

 مساعدةتسهيل أو للقانون في النواحي التالية:  خرقا  يلزم اإلتيان بفعل واحد فقط متى كان التحرش يشكل  باستخدامها.

 وأ خطف وأ تعدي على الخصوصية وأ القيام بأفعال متهورة أو إرهابأو  إجرامي تهديد وأ اعتداء وأ االنتحار على

 الحقوق في تدخلال أو افتعال الحرائق المتعمدةأو  تحرش وأ شغب ذو طابع إجرامي وأ تقييد ذو طابع إجرامي

  .المدنية أو الدستورية

 

 إشعار بإيقاف التحرش

أوال  جعيل سيلطة تطبييق القيانون تحيذر الميدعى علييه مين أجيل  ى الميدعييجب علحماية من التحرش،  قضيةقبل رفع 

 .القضيةعند رفع . يجب إرفاق نسخة من التحذير هبالتوقف عن التحرش 

 جعل سلطة تطبيق القانون تحذر المدعى عليه إذا:ملزما  ب ليسالمدعي  

  أو بالتعقب.كان التحرش متعلقاً بالعنف المنزلي أو بعنف ضد شريك مواعدة، أو باعتداء جنسي 

 سبباً مقنعاً" لعدم تحذير المدعى عليه. المدعي قدم" 



  5 من 4 ص
PAPH First Steps Brochure 2015 Arabic 

 

  خرق يشكلكان التحرش ً أو اعتهداء أو تهديهد تسههيل أو مسهاعدة علهى االنتحهار  للقانون فهي النهواحي التاليهة: ا

 تعدي على الخصوصية إجرامي أو إرهاب أو القيام بأفعال متهورة أو خطف أو تقييد ذو طابع إجرامي أو 

 أو الدسييتورية الحقييوق فههي تييدخلال أو تحههرش أو شههغب ذو طههابع إجرامههي أو افتعههال الحرائههق المتعمههدةأو 

 .المدنية

 

 بين الحماية من إساءة المعاملة نقاط االختالف الرئيسية

 والحماية من التحرش

 أمر المحكمة اإلداري، وحكم المحكمة.وتشريعات والية ماين المعدلة،  مع االقتباس من

 
 

 التحرش إساءة المعاملة 

 رفعقبل 

 القضية

ليس مطلوبا  من سلطات تطبيق القانون تحذير المدعى 

 ة المدعي  عليه للتوقف عن إساءة معامل
19-A M.R.S. §4005  

يجب على سلطات تطبيق القانون تحذير المدعى عليه للتوقف عن 

بالمدعي )في معظم الحاالت(. ويسمى هذا التحذير التحرش 

 بإيقا  التحرش.إشعار 
5 M.R.S. §4653 

17-A M.R.S. §506-A 

 المدعي

رفع شركات األعمال أو المؤسسات المهنية ل يجوزال 

 للحماية من إساءة المعاملة قضية
19-A M.R.S. §§4002 & 4005 

للحماية  قضيةرفع شركات األعمال أو المؤسسات المهنية ل يجوز

 من التحرش
5 M.R.S. §4653(1) 

متطلبات 

 العالقة

قد تعرض العتداء  كان المدعيإال إذا ، يلزم وجود عالقة

كان عمر  ه من جانب المدعى عليه. أوجنسي أو تم تعقب

أو  معاال  عاما  أو أكثر، أو كان شخصا  بالغا   04المدعي 

 .وكان المدعى عليه مقدم رعاية مجانية للمدعي معاقا  
19-A M.R.S. §4005 

 .ال يلزم وجود عالقة 
5 M.R.S. §4651 

 التكلفة
 .وجد أي تكاليف ماليةتال 

AO – JB-05-26 

بوقوع  تتضمن زعما  أمريكيا ، إال إذا كانت القضية  دوالرا   04

. أو إذا تنازلت المحكمة عنف منزلي أو تعقب أو اعتداء جنسي

 عن الرسوم لعدم قدرة المدعي على الدفع.
AO – JB-05-26 M.R.Civ.P. 91 

 المدة
 سنتينحتى 

19-A M.R.S. §4007 

 حتى سنة واحدة
5 M.R.S. §4655(2) 

األسلحة 

 النارية

األسلحة المدعى عليه من امتالك حماية الأمر يحرم قد 

 النارية والخطرة.
19-A M.R.S. §4007 

 

في بعض الحاالت، قد يتسبب امر الحماية من التحرش في 

 حرمان المدعى عليه من امتالك أسلحة نارية.
15 M.R.S. §393 

 

 مصادر للمدعين والمدعى عليهم 

 

 خدمة اإلحالة لمحامين الخاصة بنقابة المحامين بوالية ماين

 استشارة محام.بتسمح ألي شخص 

 .أمريكيا   دوالرا   85دقيقة ) تكون عادة عبر الهاتف( بعد سداد رسم إداري قيمته  04سيتلقى الشخص استشارة مع محام مدتها 
1-800-860-1460 

http://mainebar.org/lawyer-referral 

lrs@mainebar.org 
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 ين إلنهاء العنف المنزلياائتالف م

 يوفر الدعم والمصادر لضحايا العنف المنزلي. لدى االئتال  مصادر خاصة لمساعدة المدعين في قضايا الحماية.

 ساخن مجاني  اتصلوا على الخط
 لوماتكم:والذي يعمل على مدار الساعة ويضمن سرية مع

1-866-834-4357 

 على الرقم TTYأو عبر استخدام خدمة 
1-800-437-1220 

http://mcedv.org 

 
 ين إلنهاء االعتداء الجنسي اائتالف م

 والمصادر لضحايا االعتداء الجنسي.الدعم  يوفر

 اتصلوا على الخط الساخن المجاني 
 والذي يعمل على مدار الساعة ويضمن سرية معلوماتكم:

1-800-871-7741 

 على الرقم TTYأو عبر استخدام خدمة 
1-888-458-5599 

http://mecasa.org 

 

 ال يمكن لكتاب المحاكم إعطاء مشورة قانونية أو إخبارك ماذا تكتب على استمارات المحاكم.
 

 

 يمكن الحصول على جميع االستمارات عبر الرابط

 http://courts.maine.gov/fees_forms/forms  لدى أي مكتب من مكاتب كاتب محكمة المقاطعةأو 


