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 نماذج المحكمة

یمكن االطالع على نسخ إلكترونیة من النماذج المبینة أدناه على الموقع اإللكتروني للسلطة 
یمكن الحصول على نسخ ورقیة من . www.courts.maine.gov/fees_formsالقضائیة 

 بالمجان. النماذج من أي من مكاتب كاتب محكمة المقاطعة

 لبدء قضیة الحمایة من اإلساءة أو الحمایة من التحرش، قم بتعبئة إما النموذج:
☐ PA-001  أو(الُمدَّعي) شكوى لغرض الحمایة من اإلساءة 

☐ PA-006  (الُمدَّعي)شكوى لغرض الحمایة من اتحرش 

 الحمایة من اإلساءة والحمایة من التحرش: قضیتيالنماذج المستخدمة في 
☐ PA-017 (الُمدَّعي) (یُعتبر إعطاء بیانات خاطئة جریمة) (مطلوب). إشعار مھم للُمدَّعي 

☐ PA-005 (الُمدَّعي) (تُساعد جھة إنفاذ القانون في تحدید مكان  معلومات التبلیغ بأمر الحمایة
 (مطلوب). الُمدَّعى علیھ لتبلیغھ بالقضیة)

☐ PA-015 یة العنوان/ رقم الھاتف (الُمدَّعي) (یُبِقي  إفادة خطیَّة مشفوعة بِقََسم بخصوص سرَّ
 (مطلوب). معلومات االتصال الخاصة سریَّة ألسباب تتعلق بالسالمة)

 نماذج إضافیة
☐ FM-050  في حالة الحمایة من اإلساءة، إفادة خطیَّة مشفوعة بِقََسم بخصوص إعالة الطفل)

 إذا كان للُمدَّعي والُمدَّعى علیھ أطفال قُصَّر سوی�ا وال یوجد أمر إلعالة الطفل).

☐ PA-012 (الُمدَّعي). استدعاء ما قبل الُحكم خاص بالُمدَّعي لغرض رد الشكوى 

☐ PA-013  (الُمدَّعي).استدعاء لتمدید أمر الحمایة 

☐ PA-022  (الُمدَّعي).استدعاء ما بعد الُحكم لغرض تعدیل/ إنھاء أمر الحمایة خاص بالُمدَّعي 

☐ PA-010  مع استدعاء خاص بالُمدَّعى علیھ إللغاء أمر الحمایة المؤقت أو للتعدیل/ التنقیح)
 عى علیھ).إفادة خطیَّة مشفوعة بِقََسم ُمدَرجة) (الُمدَّ 

(الُمدَّعي أو الُمدَّعى علیھ، حسب مقتضى الحال). إشعار بتغییر العنوان ☐
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http://www.courts.maine.gov/fees_forms
http://www.courts.maine.gov/fees_forms


 دلیل للحمایة من حاالت اإلساءة والتحرش

 i السلطة القضائیة بوالیة ماین

 أسئلة حول قضایا الحمایة: اقرأ الدلیل بالكامل
 ما نوع القضایا التي یجب أن أتقدم بالشكوى بخصوصھا؟

الُمدَّعى علیھ، أو كنتما كذلك حتى وقت قریب، إذا كنت على عالقة حمیمة أو في مرحلة المواعدة مع 
 كأحد أشكال العالقات، یمكنك تقدیم شكوى للحمایة من اإلساءة.

 لرفع قضیة الحمایة من التحرش، ال یلزم أن تكون ھناك عالقة سابقة.

 ھل ھناك رسوم أو نفقات لرفع قضیة؟

 رفع قضیة للحمایة من اإلساءة مجاني.

للمزید من المعلومات.  6للحمایة من التحرش بمقابل مادي. انظر القسم ب.قد یكون رفع قضیة 
وسیخبركم مكتب الكاتب بقیمة الرسوم. یمكنكم أن تطلبوا من المحكمة التنازل عن الرسوم في حالة 

 عدم تمكنكم من سدادھا.

 ما النماذج أو المعلومات التي یجب أن أقدمھا؟

 تیاریة بداخل الغالف األمامي من الدلیل.انظر قائمة النماذج المطلوبة، واالخ

 ھل یمكنني استصدار حكم فوري بالحمایة (دون الحاجة إلخطار الُمدَّعى علیھ مقدًما)؟
، وإذا قرر القاضي أن األدلة التي تقدمت بھا تدعم أمًرا شكواكربما، إذا كان القاضي متاًحا لمراجعة 

دما یكون القاضي متاًحا لمراجعة طلبك بالحكم القضائي قضائی�ا بالحمایة المؤقتة. سیخبرك الكاتب عن
 المؤقت.

إذا قرر القاضي أنھ لن یصدر حكًما، یمكنك طلب االنتقال إلى جلسة استماع، أو سحب القضیة (مع 
الخیار بإعادة رفعھا الحقًا). سیخبرك كاتب المحكمة، وكذلك سیخبر الُمدَّعى علیھ بتاریخ جلسة 

 االستماع.

 ، وكذلك الُمدَّعى علیھ، الحضور للمحكمة من أجل جلسة االستماع النھائیة؟متى یمكنني

 یوًما. 21الحمایة من اإلساءة: تُحدد جلسة االستماع لھا في غضون 

الحمایة من التحرش: تُحدد جلسة االستماع لھا في أقرب وقت ممكن، ولكن قد ال یتم جدولتھا خالل 
 یوًما. 21
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 مالحظة مھمة حول إخالء المسؤولیة
ترد المتطلبات المحددة المتعلقة بقضیتك في التشریعات والقوانین واألوامر اإلداریة. وھذا 

 ھو دلیل فقط.
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 مقدمة
لغرض الحمایة من اإلساءة  في المحكمةألمر قضائي مؤقت أو نھائي  التقدیمیشرح ھذا الدلیل كیفیة 

. حیث یسمح قانون والیة ماین لضحایا اإلساءة المنزلیة أو ضحایا اإلساءة خالل فترة التحرشأو 
دأو  االعتداء الجنسيالمواعدة أو ضحایا  ) بالحصول على حمایة قصیرة الُمدَّعونأو التحرش ( التَّرصُّ

 وحمایة طویلة األمد.األمد 
بقصد التحرش، أو التعذیب، أو التھدید، صور خاصة، أو فاضحة جنسی�ا قد تشمل اإلساءة إرسال 

 .1، وكذلك األشكال األخرى من اإلساءة. انظر القسم أ.االتجار بالجنسوالمشاركة في 
د أو التحرش (لألفراد  ) الحق في لُمدَّعى علیھماالمتھمین باإلساءة أو االعتداء الجنسي، أو التَّرصُّ

 ).األطرافالطعن في الدعوى. وھذا الدلیل یحتوي على معلومات للُمدَّعین والُمدَّعى علیھم (

 كیف یختلف القانونان؟

تختلف قوانین الحمایة من اإلساءة عن قوانین الحمایة من التحرش بطرق عدیدة. بالرغم من أن كلیھما 
إجراءات المحكمة العامة نفسھا، فإن لكل قانون متطلباتھ الخاصة. ویشرح القسم قانونان مدنیان، ولھما 

أ من ھذا الدلیل العملیة الخاصة بالحمایة من اإلساءة، بینما یُعالج القسم ب الحمایة من التحرش. ویُشار 
 أحیانًا للقوانین جمیعھا بـ "قوانین الحمایة".

 یة في تشریعات والیة ماین الُمنقَّحة كما یلي: یمكن العثور على جمیع أقسام قوانین الحما

 (الحمایة من اإلساءة). 4014-4001أ، األقسام -19الباب 

 (الحمایة من التحرش)، و 4661-4651أ، األقسام -5الباب 

 ).5أ والباب -19أ (أقسام من قانون ماین الجنائي ُمشار إلیھا في الباب -17و 17البابان 

ن الُمنقَّحة على الموقع اإللكتروني التالي: تتوفر تشریعات والیة مای
www.mainelegislature.org/legis/statutes وتحتوي التشریعات على اللغة القانونیة المحددة .

 قوانین الحمایة.والمتطلبات القانونیة التي یطبقھا القاضي عند الحكم في قضیة بموجب 

http://www.mainelegislature.org/
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 استخدام نماذج المحكمة
لدى محكمة المقاطعة في والیة ماین نماذج یجب علیك استخدامھا في قضایا الحمایة. یمكن أن یعطي 
كاتب محكمة المقاطعة نسًخا من النماذج التي یجب إكمالھا، ویمكنھ كذلك اإلجابة عن األسئلة العامة. 

حدید أي من النماذج یجب استخدامھا، أو أن یخبروك بما یجب ولكن ال یمكن للُكتَّاب مساعدتك في ت
 وضعھ في النماذج. ال یُسمح لُكتَّاب المحكمة بإعطائك النصیحة القانونیة.

ویمكن إكمال العدید من النماذج على اإلنترنت باستخدام الحاسوب ثم طباعتھا. یمكنك كذلك تعبئة 
 النماذج یدوی�ا.

خدام الحاسوب أو الطابعة، یمكنكم الذھاب إلى مكتبة فیھا حواسیب عمومیة وإذا لم تتوفر إمكانیة است
والطلب من أمین المكتبة مساعدتكم في العثور على النماذج، أو یمكنكم استخدام حاسوب وطابعة في 

مكان آخر. ویمكن العثور على قائمة بالمكتبات العامة على الرابط: 
www.maine.gov/msl/libs/directories/public. 

 یمكن العثور على النماذج اإللكترونیة للُمدَّعي والُمدَّعى علیھ على الرابط:
www.courts. maine.gov/fees_forms/forms/index.shtml#pa. 

لك في الصفحة التالیة على صفحة الغالف ویوجد أیًضا على الجھة الداخلیة من الغالف األمامي، وكذ
بھذا الدلیل قائمة بالنماذج المطلوبة لقضایا الحمایة من اإلساءة والحمایة من التحرش للُمدَّعي والُمدَّعى 

 علیھ.

 ھذا الدلیل ألغراض المعلوماتیة فقط.

صعبًا ومرھقًا. أُعّد ھذا قد یكون السیر في إجراءات التقاضي، وبخاصة دون االستعانة بمحاٍم، أمًرا 
الدلیل لمساعدة أطراف قضایا الحمایة الذین لم یستعینوا بمحاٍم. ولجعلھ أبسط، تُذَكر بعض األقسام من 

 التشریعات والقوانین واألوامر اإلداریة التي قد تنطبق بشكل مختصر أو تكون ُملخَّصة.

عى علیھ القیام بھا أو یحق لھ القیام بھا، یُستخدم عندما یُشیر الدلیل ألشیاء یجب على الُمدَّعي أو الُمدَّ 
ضمیر المخاطب "أنت". "أنت" تعني أحد الطرفین في القضیة، ویتحدد معناھا على حسب القسم 

 المخصص من الدلیل.

على الرغم من أننا حاولنا ضمان دقة ووضوح المعلومات، یرجى تذكر أن نصوص التشریعات ومصادر 
یصل النھائي. في حالة وجود أي تعارض بین إحدى مواد القانون وھذا الدلیل، القانون األخرى ھي الف

 فإن الغلبة لمواد القانون.

مة. وسیؤخذ قرار  العامة وباإلضافة إلى ذلك، یصف الدلیل اإلجراءات والمتطلبات في القوانین الُمنّظِ
 المحكمة في القضایا الفردیة الوقائع والظروف المحددة في كل قضیة.

قنا بنھایة ھذا الدلیل مسرًدا بسیًطا للمصطلحات القانونیة الرئیسیة. الكلمات المطبوعة بالخط أرف
 معرفة في ھذا القسم. السمیك

http://www.maine.gov/msl/libs/directories/public
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 الحكم النھائي بشأن رفع أي نوع من القضایا

قضیة الحمایة من اإلساءة، أو الحمایة من التحرش، مثلھا مثل أي نوع آخر من القضایا، یلزم البدء 
عندما یكون إشراك المحكمة أمًرا ضروری�ا لحمایة الفرد أو الممتلكات من أذیة فعلیة. ویرجى  فیھا فقط

ح أن معلومات  إفادةاالنتباه إلى أنھ عند توقیع أي استمارة أو  خاصة بالمحكمة، فإن الُموّقِع یُصّرِ
ل شخص یُعطي الوثیقة صحیحة حسب معلوماتھ واعتقاده. تنص قواعد المحكمة على أنھ قد یتحمل ك

عمًدا بیانات خاطئة في وثیقة أو نموذج خاص بالمحكمة أو في جلسة االستماع مسئولیةَ دفع تكالیف 
 المحكمة، بما فیھا أتعاب المحامي التي یجب دفعھا للطرف اآلخر.

وتقدیم بیان كاذب تحت القسم في وثیقة خاصة بالمحكمة أو في جلسة االستماع یُعتبر جنایة. وباإلضافة 
إلى ما سبق، فإن إساءة استخدام ولي األمر لعملیة الحمایة للحصول على أفضلیة في قضیة طالق أو 

أمٌر قد تأخذه المحكمة بعین االعتبار عند إصدارھا الحكم بخصوص الحقوق والمسؤولیات  نَسب
 األبویة في قضیة طالق أو نسب.

 الحمایة من اإلساءة —القسم أ 

 ما ھي اإلساءة؟ .1
محاولة التسبب بأذیة جسدیة أو اتصال عدواني بما فیھ االعتداء الجنسي، أو التسبب الفعلي ھي  •

 بھذه األذیة أو االتصال العدواني أو االعتداء الجنسي؛
محاولة زرع الخوف لدى شخص آخر من أذیة جسدیة أو زرع ھذا الخوف وذلك عبر التھدید  •

 أو التحرش أو السلوك التعذیبي؛
على فعل شيء أو عدم فعل شيء من خالل استخدام القوة أو التھدید بالقوة أو إكراه شخص  •

 الترھیب مع أن فعل ھذا الشيء أو عدم فعلھ ھو حق لھذا الشخص أو امتیاز لھ؛
د لحریة حركة شخص آخر بدون موافقتھ؛ •  تقیید كبیر وُمتعمَّ
 رتكاب ھذه الجریمة؛إبالغ شخص بتھدید بارتكاب جریمة عنیفة تُھدد حیاتھ أو التسبب با •
لحاق الُمدَّعي أو الوجود في محیط منزل الُمدَّعي أو مدرستھ أو عملھ التجاري أو مكان عملھ  •

 بشكل متكرر ودون سبب وجیھ؛
، وفاضحة جنسی�ا للُمدَّعي أو لشخص آخر دون الحصول على خاصةالنشر العمد لصور  •

 الموافقة، وذلك لغرض التحرش أو التعذیب أو التھدید،
 االتجار الُمتفاقِم بالجنس. أو االتجار بالجنسالمشاركة في  •
، أو الحرمان عن علم، أو تعمد، أو إھمال من الحاجات األساسیة، وذلك إذا االستغالل المالي •

 أكثر.عاًما أو  60اشتملت اإلساءة على شخص بالغ معاق، أو شخص ُمعال، أو شخص عمره 
ل إساءة  حسبما ھو محدد بوضوح في قانون اإلساءة، قد یرغب الُمدَّعي في وإذا كانت األفعال ال تُشّكِ

 معرفة أھلیتھ في الحصول على أمر للحمایة من التحرش. انظر القسم ب من ھذا الدلیل.
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 من یستطیع طلب أمر قضائي من المحكمة للحمایة من اإلساءة (أي یصبح الُمدَّعي)؟ .2
 وقع ضحیة إلساءة أو ھدًفا لھا؛ راشدشخص  •
 مسؤول عنھ؛ طفل قاصرشخص راشد بالنیابة عن  •
 ؛ أوقاصر متحرر من الوصایة •
 .وصيیُمثِّلھ  شخص َمعُول أوشخص فاقد األھلیة  •

 من یمكن أن یكون الُمدَّعى علیھ في قضیة الحمایة من اإلساءة؟ .3
 زوج أو زوج سابق؛ •
 كان یُقیم في المنزل؛عشیر یُقیم في المنزل أو عشیر سابق  •
 أو عشیر في الفترة الحالیة أو في الماضي؛ شریك خالل فترة المواعدة •
 حالیاً أو سابقاً؛ فرد من أفراد األسرة أو فرد ُمقیم مع األسرة •
م رعایة ال یتلقى أجًرا • عاًما فأكثر؛  60، إذا كان الُمدَّعي یبلغ من العمر فرد من األقاربأو  ُمقّدِ

 أو
د أو االتجار بالجنس، أو االتجار الُمتفاقِم أي شخص  • ارتكب اعتداء جنسی�ا أو شارك في التَّرصُّ

 بالجنس، أو نشر عمًدا صوًرا خاصة وفاضحة جنسی�ا للُمدَّعي دون الحصول على موافقتھ.

 كیف تبدأ قضیة الحمایة من اإلساءة؟ .4
 الُمدَّعون:

والنماذج األخرى المنطبقة (انظر  (الشكوى)) PA-001الحمایة من اإلساءة (شكوى امأل  .1
 قائمة النماذج في مقدمة الدلیل).

وقع النماذج أمام كاتب عدل، أو محاٍم، أو كاتب المحكمة، وسلم النماذج في مكتب كاتب تابع  .2
 لمحكمة المقاطعة.

عبر  یمكنك الحضور إلى مكتب كاتب المحكمة شخصی�ا لتعبئة وتقدیم النماذج، أو یمكنك تعبئتھا
اإلنترنت، وطباعتھا، وإحضارھا لمحكمة المقاطعة للتقدیم. یمكن أن یقدم مكتب الكاتب مساعدة كتابیة 

 لمعاونتك على تعبئة النماذج، لكنھ لن یخبرك بما ستكتبھ في النماذج، ولن یمدك بمشورة قانونیة.

ومع ھذا، یجب تبلیغ الُمدَّعى یسري األمر القضائي بالحمایة من اإلساءة بمجرد توقیع القاضي علیھ. 
علیھ باألمر القضائي قبل اتھامھ بجنایة انتھاك ھذا األمر القضائي، إال في حال حصل الُمدَّعى علیھ 

على إشعار سابق بأمر الحمایة. للحصول على معلومات إضافیة عن تبلیغ الُمدَّعى علیھ باألوراق 
 .10الرسمیة، یرجى مراجعة القسم أ.

 المقاطعة یجب على الُمدَّعي مراجعتھا؟أي من محاكم  .5
اذھب إلى محكمة المقاطعة في مكان إقامتك، أو مكان إقامة الُمدَّعى علیھ أو محل إقامتك حالی�ا إذا كنت 

 قد انتقلت مؤخًرا من منزلك ألسباب تتعلق بالسالمة.

وعلى ویمكن العثور في نھایة ھذا الدلیل في الملحق أ على قائمة بمحاكم المقاطعة 
 .www.courts.maine.gov/maine_courts/districtالرابط:

http://www.courts.maine.gov/maine_courts/district
http://www.courts.maine.gov/maine_courts/district
http://www.courts.maine.gov/maine_courts/district
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 الرسوم .6
 ال یوجد رسوم خاصة بالمحكمة أو رسم تبلیغ في قضایا الحمایة من اإلساءة.

 نصائح بخصوص تعبئة الشكوى .7
 بالكامل. الشكوىامأل نموذج 

؟ ما اإلصابات أو بالتحدیدوقُم إعطاء أكبر قدر ممكن من التفاصیل. ماذا فعل الُمدَّعى علیھ أو قال 
م بالنیابة عن طفل ُمدَّعٍ) أو التي قد تعاني منھا؟ ال تقل فقط  األذیة التي عانیت منھا (أو إذا كنت تُقّدِ

 ذى بطفلي.""الُمدَّعى علیھ ترصدني"، أو "ھددني الُمدَّعى علیھ بإلحاق األ

م تفاصیل أوًال عن   إساءة. تأكد من تدوین التواریخ واألوقات. أحدثو أخطرقّدِ

اإلفادة إذا لم ترغب في معرفة الُمدَّعى علیھ مكان إقامتك حالی�ا ألسباب تتعلق بالسالمة، عبِّئ نموذج 
َسم  قَ مھ. ولن یتمكن PA-015( بخصوص سریَّة العنوان/ رقم الھاتفالخطیَّة المشفوعة بِ ) وقّدِ

بحاجة لمعلومات االتصال  الُمدَّعى علیھ من رؤیة عنوانك الحالي أو رقم ھاتفك. والمحكمة، برغم ذلك،
 الخاصة بك لكي یتمكن مكتب الكاتب من االتصال بك بخصوص القضیة.

الذي  بالتعویضوضع عالمة على المربعات الخاصة  الشكوىیجب علیك في القسم األخیر من نموذج 
 تطلبھ. تأكد من وضع عالمة على كل المربعات التي ترغب بأن تدرسھا المحكمة.

-CV/CRإشعار تغییر العنوان (أطلع الكاتب على أي تغییر في العنوان. یمكنك استخدام نموذج 
 لھذا الغرض.) 199

 حاالت خاصة

 الصور الفاضحة جنسی�ا

إذا كانت قضیتك تتضمن نشر الُمدَّعى علیھ صوًرا خاصة وفاضحة جنسی�ا دون الحصول على موافقة، 
ستُختَم تلقائی�ا. وھذا یعني أن الصور لن تُعَرض أو تُنَشر للعامة.  الشكوىفإن كل الصور الُمقدَّمة مع 

یمكن للُمدَّعي أو لمحامیھ االطالع على الصور في المحكمة فقط، وذلك لغرض محدد وھو تحضیر رد 
 .الشكوىعلى 

 األسلحة الناریة أو األسلحة الخطیرة

یة، أو أسلحة خطیرة أخرى في قضیة قد تأمر المحكمة بحظر الُمدَّعى علیھ من حیازة أسلحة نار
 للمزید من المعلومات. 9حمایة، وذلك في حالة توافر شروط بعینھا. انظر القسم أ.

 عملیة الحصول على أمر حمایة مؤقت .8
 إذا اقتنع أن المعلومات التي قدمتھا تؤھلك للحصول على ھذا الحكم. حكًما مؤقتًاقد یمنح القاضي 

عندما تقدمھا، وسیعطیك معلومات أخرى  شكواكوسیخبرك الكاتب في حال إتاحة قاٍض لالطالع على 
 عما سیحدث.

 . ویرجى اتباع تعلیمات الكاتب.الشكوىقد یُطلب منك االنتظار في المحكمة حتى یطَِّلع القاضي على 
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القاضي بأن المعلومات التي  قد یُقابلك القاضي أو یطرح علیك أسئلة إضافیة حول اإلساءة. وإذا اقتنع
 قدمتھا تؤھلك للحصول على تعویض فوري، فعندھا سیُوقِّع األمر القضائي.

 أو بعضھ. الشكوىقد یحتوي أمر الحمایة المؤقت كل التعویض الذي طلبتھ في 

القضائي یسري أمر الحمایة المؤقت بمجرد توقیع القاضي علیھ، ولكن یجب تبلیغ الُمدَّعى علیھ باألمر 
 قبل اتھامھ بجنایة انتھاك ھذا األمر القضائي، إال في حال حصل الُمدَّعى علیھ على إشعار فعلي مسبق.

یوماً من تاریخ تقدیم القضیة. وقد یستمر  21وستحدد المحكمة موعداً لجلسة االستماع النھائیة خالل 
 أقصى.) كحد 2األمر القضائي النھائي للحمایة من اإلساءة لمدة سنتین (

 وإذا سحبت القضیة قبل جلسة االستماع النھائیة، سیُلغَى أي أمر حمایة مؤقت كان قد ُمنِح.

قیود على حق الُمدَّعى علیھ في امتالك أسلحة ناریة أو أسلحة خطرة أخرى أو ذخیرة أو  .9
 استالم مثل ھذه األسلحة والذخیرة أو اقتنائھا.

 قانون والیة ماین
 األسلحة الخطرةلقاضي بمنع (حظر) الُمدَّعى علیھ من امتالك سالح ناري أو یسمح قانون والیة ماین ل

األخرى من خالل أمر قضائي مؤقت أو نھائي للحمایة من اإلساءة. یلزم توافر الشروط التالیة قبل أن 
 یصدر القاضي الحكم.

 ن:ألجل أن یحظر القاضي الُمدَّعى علیھ من حیازة أسلحة خطرة، یجب أن یجد القاضي أ

 أواإلساءة اشتملت على استخدام، أو التھدید باستخدام سالح ناري أو أسلحة خطیرة،  •
 ھناك خطر كبیر بحدوث إساءة فوریة ضدك (الُمدَّعي) أو ضد طفل قاصر في المنزل. •

عن استخدام الُمدَّعى علیھ لألسلحة أو التھدید  الشكوىیتعین علیك إعطاء معلومات محددة ومفصلة في 
 باستخدامھا.

 القانون الفیدرالي
بناًء على الوقائع المحددة في القضیة، قد ینطبق القانون الفیدرالي أیًضا على حق الُمدَّعى علیھ في امتالك 

 .أمر قضائي نھائياألسلحة الناریة أو الذخیرة أو استالمھا أو اقتنائھا من خالل 
إشعار فعلي  لكي ینطبق ھذا الحظر الفیدرالي على قضیتك، یجب أن یكون الُمدَّعى علیھ قد حصل على

 وكانت لدیھ فرصة المشاركة في جلسة استماع.

 بأن: حقائق محددةفي أمر الحمایة، یجب أن یجد القاضي 

الُمدَّعى علیھ یمثل تھدیًدا معقوًال على السالمة الجسدیة للُمدَّعي أو على طفل قاصر أو أطفال  •
 أوقصر في المنزل، 

احة من استخدام القوة البدنیة أو محاولة یجب أن یمنع األمر القضائي الُمدَّعى علیھ صر •
استخدامھا أو التھدید باستخدامھا ضد الُمدَّعي أو طفل قاصر في المنزل، وھو استخدام یجعل 

(ح)  922من قانون الوالیات المتحدة، القسم  18التسبب بأذیة بدنیة أمراً متوقعاً. (انظر الباب 
)8(( 

م استثناءات من ھذا الحظر. وقد تكون أقسام أخرى من القانون الفیدر الي مالئمة لھذا الحظر أو تُقّدِ
یجب السعي للحصول على مساعدة قانونیة في حال كانت لدیك أسئلة حول إمكانیة تطبیق الحظر 

 الفیدرالي على قضیتك.
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 المعلومات المقدمة بشأن األسلحة الخطیرة

 الُمدَّعون:

یملكھا الُمدَّعى علیھ، تأكد من وصفھا بأدق تفصیل ممكن. إذا كنت تعرف نوع األسلحة الخطرة التي 
 صف نوع األسلحة وعددھا وشكلھا وأین یُحتفَظ بھا عادة.

 تبلیغ الُمدَّعى علیھ.10
إذا منحت المحكمة أمر حمایة مؤقتًا، فستُرتِّب المحكمة عادة لتبلیغ الُمدَّعى علیھ. "تبلیغ" شخص یعني 

الُمدَّعى علیھ. سیسلم موظف إنفاذ القانون (نائب الشریف، أو ضابط إرسال إشعار بالقضیة إلى 
الشرطة المحلیة) للُمدَّعى علیھ شخصی�ا (یُسمى كذلك "تسلیم بالید.") قد تطلب المحكمة في بعض 

األحیان من الُمدَّعي أخذ نسخ من أوراق المحكمة إلى قسم الشرطة أو مكتب الشریف إن كان على 
 ھذا األمر، وذلك لتسریع عملیة تبلیغ الُمدَّعى علیھ. إال أنھ ال یجب علیك القیام بھذا.استعداد للقیام ب

باإلضافة للنسخ الورقیة، یمكن إرسال نسخ إلكترونیة من األوراق الرسمیة إلى جھات إنفاذ القانون. 
یف مروریة على یمكن تسلیم األوراق الرسمیة إذا قابل الضابط أو الشریف الُمدَّعى علیھ في عملیة توق

 سبیل المثال.

وسیُبلَّغ الُمدَّعى علیھ حتى لو قررَت عدم إعطاء نسخ من أوراق المحكمة لوكاالت إنفاذ القانون بغرض 
 التسلیم بالید.

یلتزم موظف إنفاذ القانون بتسجیل تاریخ وتوقیت تسلیم اإلشعار للُمدَّعى علیھ. یُسمى ھذا "دلیل 
وثیقة ھامة؛ ألن المحكمة لن تعقد جلسة استماع نھائي إذا لم تجد دلیًال یثبت  التبلیغ." یُعد دلیل التبلیغ

 حصول الُمدَّعى علیھ على إشعار رسمي بالقضیة.

قد تحتاج للمتابعة مع قسم الشرطة أو مكتب الشریف لتعرف متى یتم إبالغ الُمدَّعى علیھ. سجل ھذه 
 المعلومات ألجل جلسة االستماع النھائي.

 ق الرسمیة التي سیتسلمھا الُمدَّعى علیھ؟ما األورا
) إلبالغ الُمدَّعى علیھ بمكان عقد جلسة PA-004(ألمر الحمایة  استدعاءسیتسلم الُمدَّعى علیھ 

 االستماع النھائیة ووقتھا.
 ، وأمر الحمایة المؤقت في حال إصداره.شكواكوسیتسلم الُمدَّعى علیھ أیضاً نسخة من 

 القضائي المؤقت بالحمایة نافذًا؟متي یصبح األمر 
یسري األمر القضائي المؤقت بالحمایة بمجرد توقیع القاضي علیھ. ومع ذلك، یلزم تبلیغ الُمدَّعى علیھ 
باألمر القضائي المؤقت بموجب إشعار فعلي، أو یلزم تبلیغھ باألمر القضائي، وذلك قبل أن یصبح اتھامھ 

 .بجریمة مخالفة األمر القضائي ممكنًا

 متى تُعقَد جلسة االستماع النھائیة في قضیة الحمایة من اإلساءة؟ .11

سواء أصدر القاضي أمًرا مؤقتًا بالحمایة من عدمھ (إذا سعیت للحصول على أمر ھكذا)، سیُحدَّد موعد 
 یوًما ما لم تسحب القضیة قبل ذلك. 21النھائیة الخاصة بك في غضون  االستماعلجلسة 
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 )، یمكنك رفع قضیة جدیدة في تاریخ الحق.غیر مانع للدعوى في حالة سحب القضیة (رد

 دَّعى علیھ ومسؤولیاتھ في قضیة الحمایة من اإلساءة ھي حقوقك كُمدَّعى علیھحقوق المُ  .12
 إذا كنت أنت الُمدَّعى علیھ في قضیة حمایة من اإلساءة، یحق لك:

 المقدمة في القضیة؛  الشكوىاستالم نسخة عن  •
 استالم إشعار بالتاریخ، ووقت، ومكان جلسة االستماع النھائیة؛ •
  الُمدَّعي (غیر مطلوب)؛ وىشكتقدیم رد مكتوب على  •
حضور جلسة االستماع النھائیة، وتقدیم األدلة، بما في ذلك الشھادة، وجلب الشھود لتدعیم  •

 موقفك في القضیة،
لشھود لیحضروا في جلسة االستماع،  مذكرة إحضاراطلب من مكتب كاتب المحكمة إصدار  •

 عند الضرورة لضمان حضور الشھود.
 (فسخ) أمر قضائي مؤقت، و إلغاء(تغییر) أو تعدیل اطلب من المحكمة  •
یحق لك توكیل محاٍم أو الحصول على مساعدة للرد أو تحضیر الدفاع. ویوجد على الغالف  •

 الخلفي لھذا الدلیل معلومات عن الموارد القانونیة.

 سؤولیاتك كُمدَّعى علیھم
إذا كنت أنت الُمدَّعى علیھ في قضیة الحمایة من اإلساءة، وتسلمت أمًرا قضائی�ا مؤقتًا بالحمایة، یتعین 
علیك إطاعة كافة أجزاء األمر طالما كان ساریًا. وقد تتعرض لالعتقال وتوجیھ تھم جنائیة لك في حال 

 لم تلتزم باألمر القضائي.

تحدید شروط أمر الحمایة المؤقت، وال یمكن للُمدَّعي إعطاءك اإلذن النتھاك ھذه یحق للقاضي فقط 
الشروط. فعلى سبیل المثال، إذا منعك األمر القضائي المؤقت من دخول المنزل الذي كنت تتشاركھ مع 

الحمایة  الُمدَّعي، فستُتَّھم بارتكاب جنایة إذا دخلت المنزل حتى لو دعاك الُمدَّعي إلیھ. وانتھاك أمر
یوماً و/ أو غرامة تصل  364المؤقت ھو جنایة من الفئة د ویترتب علیھ عقوبات قد تصل للسجن لمدة 

 دوالر. 2,000إلى 

 طلب لتعدیل أو حل أمر قضائي مؤقت
مذكرة إذا كنت ترید أن تطلب من المحكمة تعدیل أو إلغاء أمر قضائي مؤقت، فاستخدم النموذج: 

 .)PA-010إلغاء أمر قضائي مؤقت بالحمایة، أو تعدیل أمر قضائي (بخصوص الُمدَّعى علیھ 
عبر اإلنترنت، أو من مكتب كاتب محكمة المقاطعة.  PA-010یمكن الحصول على نموذج  •

ویمكن العثور على النماذج اإللكترونیة على الرابط: 
www.courts.maine.gov/fees_forms. 

إذا لم تستطع استخدام الحاسوب أو الطابعة وترغب بتعبئة النماذج على االنترنت، یمكنك  •
الذھاب إلى مكتبة فیھا حواسیب عامة والطلب من أمین المكتبة مساعدتك في العثور على 

ھ في النموذج. بعد تعبئة النموذج، وقعھ أمام كاتب عدل، أو محاٍم، أو كاتب محكمة، وقدم
 محكمة المقاطعة.

 . یجوز تعبئة النماذج بخط الید.PA-010وال یوجد رسم على تقدیم النموذج  •

http://www.courts.maine.gov/fees_forms
http://www.courts.maine.gov/fees_forms
http://www.courts.maine.gov/fees_forms
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إذا طلبت من المحكمة تعدیل أمر الحمایة المؤقت أو إلغاءه، یجب إعطاء الُمدَّعي إشعاًرا ُمسبقًا  •
 ساعة من جلسة االستماع إال إذا حدد القاضي مدة أقصر. 48قبل 

ا مكتوبًا من عدمھ، إذا كنت ترید معارضة طلب الُمدَّعي بالتعویض، أو تقول أي   شيءسواء كتبت رد�
 عن القضیة، یجب أن تحضر جلسة االستماع النھائیة.

إذا لم تُبلَّغ (لم تستلم اإلشعار من المحكمة) بحلول تاریخ جلسة االستماع، ستؤجل المحكمة جلسة 
 االستماع لتاریخ آخر.

إشعار تغییر العنوان أطلع مكتب الكاتب على أي تغییر في العنوان. یمكنك استخدام نموذج 
)CV/CR-199 (.لھذا الغرض 

 إذا منع األمر القضائي المؤقت الُمدَّعى علیھ من امتالك أسلحة خطرة .13
لحة إذا منعك أمر قضائي مؤقت من امتالك أسلحة ناریة أو أسلحة خطرة أخرى، یجب علیك تسلیم األس

 المحددة لموظف إنفاذ القانون أو لشخص آخر یُحدده األمر القضائي.

إذا سمح لك األمر القضائي بتسلیم األسلحة المحددة لشخص آخر غیر موظف إنفاذ القانون، یجب 
علیك تقدیم بیان تحدد فیھ ھذا الشخص وتذكر قائمة بكل األسلحة الُمسلَّمة. ویجب تقدیم البیان خالل 

التسلیم وإعطاؤه إما للمحكمة أو لقسم الشرطة المحلي أو مكتب الشریف. كما یجب ساعة من  24
 تسلیم األسلحة الناریة واألسلحة الخطرة األخرى ضمن الفترة الزمنیة المحددة في األمر القضائي.

 نقاط یجب تذكرھا قبل جلسة االستماع النھائي .14

یوماً من تقدیم  21الحمایة من اإلساءة خالل سیحدد الكاتب موعد جلسة االستماع النھائیة حول قضیة 
 .الشكوى

یجب أن یكون الُمدَّعى علیھ قد استلم اإلشعار الرسمي بالقضیة (قد بُّلِغ) من أجل عقد جلسة االستماع 
النھائیة. وإذا لم یُبلَّغ الُمدَّعى علیھ بحلول تاریخ جلسة االستماع النھائیة، ستؤجل المحكمة الجلسة 

 لتاریخ آخر.
إذا لم یُبلَّغ الُمدَّعى علیھ بحلول تاریخ جلسة االستماع النھائیة، یجب على الُمدَّعي الذھاب إلى المحكمة 

 في ذلك التاریخ لضمان عدم رد القضیة واستمرار سریان األمر القضائي المؤقت.

القاضي حكماً ضد یجب على كال الطرفین حضور جلسة االستماع النھائیة وإال فمن المحتمل أن یصدر 
الطرف الغائب. وإذا لم یحضر الُمدَّعي جلسة االستماع، فإن القاضي غالباً سیرد الدعوى. وفي حال رد 

 الدعوى، سیُلغى أي أمر حمایة مؤقت.

إذا لم یحضر الُمدَّعى علیھ جلسة االستماع، سیُوّقِع القاضي على األغلب أمر الحمایة النھائي من 
 اإلساءة.

 تأجیل جلسة االستماعطلب 
إذا كان لدى الُمدَّعي أو الُمدَّعى علیھ أمر طارئ ولم یستطع حضور جلسة االستماع في التاریخ المحدد، 

كتابة. وسیقرر  اإلرجاء (التأجیل)یجب على ھذا الطرف إبالغ المحكمة بأقرب وقت ممكن وطلب 
 القاضي ما إذا كان سیوافق على طلب اإلرجاء أم ال.
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 القضائیة بالتراضي (دون جلسة استماع) األوامر .15
قد یسأل القاضي قبل بدء جلسة االستماع األطراف إذا كانوا مستعدین للنظر في إصدار أمر حمایة 

 بالتراضي بدالً من عقد جلسة استماع كاملة.

ویعمل القاضي عادة على إصدار األوامر القضائیة بالتراضي بعد التحدث مع األطراف في المحكمة 
عبر الوسطاء مثل دعاة منع العنف المنزلي أو المحامین. في حال وجود أمر حمایة مؤقت یمنع أو 

االتصال بین الُمدَّعى علیھ والُمدَّعي فال یجب أن یحدث نقاش مباشر أو اتصال بین الطرفین بدون 
 حضور القاضي.

القانوني مثل األمر ویمكن أن تتضمن األوامر القضائیة بالتراضي نفس الحمایة ولھا نفس األثر 
الصادر بعد جلسة استماع. وقد یتعرض الُمدَّعى علیھ لالعتقال والمحاكمة بسبب انتھاك األمر 

 القضائي بالتراضي مثلھ مثل انتھاك األمر القضائي الصادر بعد جلسة االستماع.

یھ ارتكب ورغم ذلك یصدر األمر القضائي بالتراضي بدون تقصي القاضي للحقائق بأن الُمدَّعى عل
 إساءة أو اعتداء جنسیاً أو كان ُمترصداً أو نشر صوراً خاصة وفاضحة جنسیاً.

 ماذا یحدث في جلسة االستماع النھائیة؟ .16
 جلسة االستماع النھائیة عامة وتُعقد أمام القاضي.

 عرض القضیة
 .الشكوىومثل أي قضیة مدنیة في المحكمة، یبدأ الُمدَّعي أوالً ویكون علیھ عبء إثبات االدعاءات في 

 سیكون لدى الُمدَّعى علیھ الفرصة لتقدیم دفاعھ بعد الُمدَّعي.

. ویجب أن 17. انظر القسم أ.الشكوىسیكون الُمدَّعي قد طلب من المحكمة منح تعویض خاص في 
ھ مستعداً لشرح السبب الذي یجعل التعویض الذي طلبھ الُمدَّعي ال یجب منحھ، أو یكون الُمدَّعى علی

مستعداً لطرح ترتیبات بدیلة. وإذا كان الُمدَّعى علیھ یعتقد أن قضیة الُمدَّعي ُرِفعت بال أساس، عندھا 
 یجب أن یكون الُمدَّعى علیھ مستعداً لتقدیم أدلتھ.

علیھ لتقدیم األدلة والشھادة وطلب الشھود في جلسة االستماع عند  یجب أن یستعد الُمدَّعي والُمدَّعى
 الضرورة.

باإلضافة إلى الطرفین، قد یدلي األفراد الذي لھم معرفة شخصیة باألحداث بشھادتھم. وإذا ُرفعَت 
ھد سنة، ستُطلب غالباً شھادة الطفل إال إذا كان لدى الُمدَّعي أو شا 18القضیة بالنیابة عن طفل أقل من 

 آخر معرفة شخصیة بما حدث ویمكنھ اإلدالء بشھادتھ بدالً من الطفل.

وكما ھو الحال في القضایا المدنیة األخرى في المحاكم، تخضع جلسة االستماع النھائیة لقوانین والیة 
ماین لألدلة، مما یحد من المعلومات التي یمكن للقاضي أخذھا بعین االعتبار. وستبُتُّ المحكمة في أي 

 عتراض.ا

 من الذي یمكنھ حضور جلسة االستماع؟
قد یرافق الطرفین في جلسة االستماع األصدقاء وأفراد العائلة وقد یتلقوا المساعدة من الدعاة أو 
المحامیین. وال یحق للداعمین الشھادة إذا لم یكن لدیھم معرفة شخصیة مباشرة باألحداث الموصوفة في 

 .الشكوى
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 باء أو األطفال القُصَّر.إذا كانت األطراف ھي اآل
ر، یجب على كال الوالدین جلب  إفادة خطیَّة مشفوعة إذا كان الُمدَّعي والُمدَّعى علیھ والَدي أطفال قُصَّ

) إلى جلسة االستماع النھائیة إال في حال وجود أمر إلعالة FM-050( بِقََسم بخصوص إعالة الطفل
الدخل. وإذا صدر األمر القضائي، فقد یأمر القاضي بالدفع الطفل. وقد یطرح القاضي أسئلة عن 

 المباشر إلعالة الطفل عند عدم وجود أمر قضائي إلعالة الطفل بالفعل.

 ما التعویض الذي یمكن أن یحتویھ أمر الحمایة من اإلساءة؟ .17
 قد یتضمن أمر الحمایة من اإلساءة أمراً واحداً أو أكثر مما یلي:

 الُمدَّعى علیھ الُمدَّعي أو أي طفل في منزل الُمدَّعي أو یھددھم أو یتدخل بھم؛أال یؤذي  .1
 بالُمدَّعي؛ غیر مباشرأو  مباشراً أال یتصل الُمدَّعى علیھ اتصاالً  .2
أن یبقى الُمدَّعى علیھ بعیداً عن منزل الُمدَّعي أو مدرستھ أو عملھ التجاري أو مكان  .3

 وظیفتھ؛
 الُمدَّعي أو یتبعھ؛ أال یترصد الُمدَّعى علیھ .4
 ال یحق للُمدَّعى علیھ امتالك أسلحة ناریة أو أسلحة خطرة أخرى؛ .5
ال یحق للُمدَّعى علیھ أخذ أي ملكیة للُمدَّعي أو بیعھا أو اإلضرار بھا أو تخریبھا كلیاً أو  .6

 جزئیاً؛
ي أال یؤذي الُمدَّعى علیھ أي حیوان تعود ملكیتھ ألي طرف من الطرفین أو یحتفظ بھ أ .7

 طرف منھما، أو یھدد بأذیتھ؛
 أال ینشر الُمدَّعى علیھ أي صور خاصة وفاضحة جنسیاً للُمدَّعي؛ و .8
یُمنَع الُمدَّعى علیھ من إتالف جواز سفر الُمدَّعي أو وثائق الھجرة األخرى التي یملكھا  .9

 الُمدَّعى علیھ أو نقل ھذه الوثائق أو التالعب بھا.
 یلي: األمر القضائي ما كما قد یتضمن

 یمنح الُمدَّعي أو الُمدَّعى علیھ حق الحیازة المؤقتة للمنزل؛ .1
 یأمر بتقسیم الملكیة الشخصیة؛ .2
یمنح الوصایة على أي حیوان یملكھ أي طرف من الطرفین أو یحتفظ بھ أو على أي طفل  .3

 قاصر یعیش في المنزل، كما قد یعطي حق السیطرة علیھما أو رعایتھما؛
الُمدَّعى علیھ الدفع إلعالة الُمدَّعي المؤقتة أو للمكاسب المفقودة أو الملكیة یطلب من  .4

 المتضررة أو تكالیف االنتقال؛
یطلب إنھاء أي بولیصة للتأمین على الحیاة یملكھا الُمدَّعى علیھ لتأمین الُمدَّعي، مع إرسال  .5

 نسخة من األمر القضائي إلى شركة التأمین؛
ھ الحصول على استشارة أو حضور برنامج تدخل ُمعتمد خاص یطلب من الُمدَّعى علی .6

 بالُمعتِدین؛
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یطلب من الُمدَّعى علیھ إزالة أي صور خاصة وفاضحة جنسیاً أو إتالفھا أو إعادتھا  .7
 للُمدَّعي، أو دفع التكالیف المرتبطة بإزالة الصور أو إتالفھا أو إعادتھا؛ و

دَّعي أو وثائق الھجرة األخرى أو تجدیدھا، دفع األضرار المتعلقة بإعادة جواز سفر المُ  .8
 باإلضافة إلى دفع أي دیون على الُمدَّعي نتیجة اإلتجار بالجنس.

إذا كان لدى الُمدَّعي والُمدَّعى علیھ أطفال معًا، فقد یتضمن األمر القضائي أیًضا أمًرا واحًدا أو أكثر 
 مما یلي:

 والزیارة)؛ إعطاء حقوق أبویة مؤقتة (مقر اإلقامة األساسي .1
 األمر بدفع إعالة الطفل، بما في ذلك االقتطاع الفوري من الراتب الستیفاء اإلعالة؛ و .2
 األمر بتقدیم اإلفادات الخطیَّة المشفوعة بِقََسم والمتعلقة بإعالة الطفل في حال عدم تقدیمھا. .3

 ي المعقولة.یمكن أن یأمر القاضي الُمدَّعى علیھ بدفع تكالیف المحكمة و/ أو أجور المحام

یمكن أن یأمر القاضي الُمدَّعي بدفع تكالیف المحكمة و/ أو أجور المحامي المعقولة، ولكن فقط في حال 
 .غیر موضوعیةكانت  الشكوىخسر الُمدَّعي القضیة وقررت المحكمة أن 

 یمكن أن یحدد األمر القضائي أي تعویض آخر ضروري ومناسب.

، قد یُمنع الُمدَّعى علیھ أیضاً من امتالك األسلحة حسب الحقائق المحددة في األمر القضائي النھائي
الناریة أو الذخیرة بموجب القانون الفیدرالي أو استالمھا أو حیازتھا، حتى لو لم یُمنَع الُمدَّعى علیھ من 

 .9امتالك األسلحة الناریة أو األسلحة الخطرة بموجب قانون والیة ماین. انظر القسم أ.

 النھائي للحمایة من اإلساءة؟كم یستمر األمر القضائي .18
 ) كحد أقصى. وقد یصدر القاضي أمًرا بفترة أقصر حسب تقدیره أو بموافقة الطرفین.2لمدة سنتین (

 ماذا لو انتھك الُمدَّعى علیھ األمر القضائي؟ .19

ت یجب على الُمدَّعي االتصال بالشرطة وإخبارھا بانتھاك الُمدَّعى علیھ أمر الحمایة من اإلساءة (المؤق
 أو النھائي).

 إذا كان أي شخص یتعرض لخطر فوري. 911اتصل برقم 

حسب الشروط المحددة في األمر القضائي، قد یكون الُمدَّعى علیھ مداناً بجنایة من الفئة د أو الفئة ج، 
 وقد یكون عرضة لالعتقال أو دفع الغرامة.

 لُمدَّعى علیھ.ال یجب أن یشھد ضابط الشرطة انتھاك األمر القضائي لكي یعتقل ا

 تعدیل أمر الحمایة النھائي أو إلغاؤه.20
یتمتع القاضي فقط بحق تعدیل أمر الحمایة أو إلغائھ أو تمدیده، حتى لو غیَّر الطرفان رأیھما بخصوص 
الشروط أو توصال التفاق. ویبقى األمر القضائي األصلي ساریاً حتى یتَّخذ القاضي اإلجراء المناسب. 

 یؤدي إلى اعتقال الُمدَّعى علیھ أو محاكمتھ.وأي انتھاك قد 

لتعدیل أمر قضائي قبل انتھائھ، یجب على الطرف الذي یطلب التعدیل تقدیم طلب مكتوب (مذكرة) 
 لكاتب محكمة المقاطعة.
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 ما بعد الُحكم لغرض تعدیل/ إنھاء أمر الحمایة والخاص بالُمدَّعي ویستخدم الُمدَّعي نموذج مذكرة
)PA-022إلغاء أمر الحمایة المؤقت أو للتعدیل/ التنقیح (مع  ). بینما یستخدم الُمدَّعى علیھ مذكرة

 ).PA-010( اإلفادة الخطیَّة المشفوعة بِقََسم الُمدَرجة) والخاص بالُمدَّعى علیھ
سة االستماع ووقتھا وسیُرتِّب للتبلیغ إما عن طریق البرید أو وكاالت إنفاذ وسیحدد الكاتب تاریخ جل

 القانون.

تنطبق نفس العملیة العامة على االستدعاء لغرض تعدیل أمر الحمایة كما ھي موصوفة في األقسام 
 .16و أ. 10أ.

 إذا رغب الُمدَّعي بتمدید أمر الحمایة.21
) كحد أقصى. وإذا رغب الُمدَّعي باستمرار األمر 2نتین (قد یستمر أمر الحمایة من اإلساءة لمدة س

مذكرة لتمدید األمر القضائي لوقت أطول، یجب علیھ تقدیم طلب كتابي لكاتب محكمة المقاطعة استخدم 
 .)PA-013( القضائي

یوماً من تاریخ انتھاء األمر لمنع حدوث  30یجب على الُمدَّعي تقدیم طلب تمدید أمر الحمایة قبل 
م الُمدَّعي طلباً لتمدید أمر الحمایة، یستمر سریان األمر القضائي  انقطاع في الحمایة. وإذا لم یُقّدِ

 األصلي
م الُمدَّعي طلباً لتمدید أمر الحمایة حتى تاریخ االنتھاء وكان ما یزال  حتى تاریخ االنتھاء. وإذا لم یُقّدِ

م شكوى جدید  ة بادعاءات اإلساءة.یرغب في الحمایة، فسیحتاج إلى أن یُقّدِ
تنطبق نفس العملیة العامة على االستدعاء لغرض تعدیل أمر الحمایة كما ھي موصوفة في األقسام 

. وللُمدَّعى علیھ الحق في الرد بالذھاب إلى جلسة االستماع الخاصة بالمذكرة لغرض 16و أ. 10أ.
أو اإللغاء أو التنقیح (انظر  تمدید األمر القضائي، و/ أو بتقدیم مذكرة خاصة بھ لغرض التعدیل

 ).PA-010النموذج 

 األمر القضائي للحمایة من اإلساءة الصادر عن محكمة في والیة أخرى.22
إذا حصلَت على أمر قضائي نھائي أو مؤقت للحمایة من اإلساءة من محكمة في والیة أخرى، یحق لك 

این. وال یجب علیك تسجیل األمر تقدیم أو "تسجیل" األمر القضائي في محكمة المقاطعة في والیة م
القضائي من والیة أخرى لكي یكون نافذاً في والیة ماین، ولكن تسجیل أمر الحمایة من اإلساءة قد 
ى أحیاناً "الُحكم  یساعد موظفي إنفاذ القانون في إنفاذه. األمر القضائي من والیة أخرى (والذي یُسمَّ

 األجنبي").

م لمكت نسخة ب الكاتب في محكمة المقاطعة، في المقاطعة التي تعیش فیھا لتسجیل أمر قضائي، قَّدِ
من األمر القضائي المؤقت أو النھائي الصادر من والیة أخرى. واحتفظ بنسخة من األمر  ُمصدَّقة

 القضائي لسجالتك.

الوالیة سیكون الُمدَّعى علیھ قد استلم إشعاراً باألمر القضائي المؤقت أو النھائي من المحكمة في 
 األخرى، ولن یُبلَّغ بتسجیلك األمر القضائي إال في حال وافقت على ھذا التبلیغ.

بمجرد تسجیل النسخة الُمصدَّقة من األمر القضائي، یُعامل كأنھ صادر باألصل من محكمة في والیة 
 ماین.



 دلیل للحمایة من حاالت اإلساءة والتحرش

 17 السلطة القضائیة بوالیة ماین

 الحمایة من التحرش —القسم ب 

 ما ھو التحرش؟ .1

الترھیب أو المواجھة أو االستخدام الفعلي للقوة البدنیة أو ) أفعال أو أكثر بغرض 3ثالث ( •
التھدید باستخدامھا من جھة الُمدَّعى علیھ بھدف التسبب بالخوف أو الرعب أو اإلضرار 

بالملكیة الشخصیة وھي أفعال تسببت بالفعل بالخوف أو الرعب أو اإلضرار بالملكیة 
 الشخصیة؛ أو

ل عمالً  •  إجرامیاً خطیراً مثل االعتداء الجنسي أو الترویعفعل واحد أو سلوك یُشّكِ
 أو الخطف أو االعتداء الُمشدَّد أو اإلحراق العمد أو انتھاك الخصوصیة؛ أو

 انتھاك حقوق الُمدَّعي المدنیة أو الدستوریة أو التدخل بھا. •

 من یستطیع طلب أمر قضائي في قضیة الحمایة من التحرش؟ .2
 . و2مذكورین في القسم أ.أي شخص، بما في ذلك األشخاص ال •
 العمل التجاري. •

 من یمكن أن یكون الُمدَّعى علیھ في قضیة الحمایة من التحرش؟ .3
أي شخص یمكن أن یكون الُمدَّعى علیھ في قضیة الحمایة من التحرش. وال یُطلب وجود عالقة  •

 خاصة بین الُمدَّعي والُمدَّعى علیھ.
شكوى للحمایة من وإذا أساء لك شخص كان لك عالقة بھ أو لك عالقة بھ حالیاً، یمكنك تقدیم  •

 . انظر القسم أ من الدلیل.)PA-001( اإلساءة

كیف تبدأ قضیة الحمایة من التحرش؟ الحصول على إشعار "وقف التحرش" من وكالة إنفاذ  .4
 القانون

وكالة إنفاذ القانون قد أصدرت إشعاراً للُمدَّعى علیھ في معظم القضایا، یجب على الُمدَّعي إظھار أن 
 للتوقف عن التحرش (ویُدعى أحیاناً اإلشعار لوقف التحرش) قبل بدء قضیة الحمایة من التحرش.

للطلب من وكالة إنفاذ القانون إصدار اإلشعار لوقف التحرش، اذھب إلى قسم الشرطة المحلي أو مكتب 
مھ مع الشكوى  الشریف وأبلغ عن التحرش. واحصل على نسخة من اإلشعار لوقف التحرش وقّدِ

 .(شكوى التحرش) )PA-006(لغرض الحمایة من التحرش 
 القانون بالموقف من شأنھ إیقاف التحرش.وفي بعض األحیان فإن إبالغ وكالة إنفاذ 

تستند العتداء جنسي شكوى التحرش یجب علیك تقدیم نسخة من اإلشعار لوقف التحرش إذا كانت  ال
 أو ترصد أو عمل إجرامي خطیر آخر.

یمكنك أیضاً الطلب من المحكمة التخلي عن اإلشعار لوقف التحرش إذا كان لدیك سببأً وجیھاً لطلب 
 اإلشعار.التخلي عن 

 أي من محاكم المقاطعة یجب على الُمدَّعي مراجعتھا؟ .5
یمكنك الذھاب إلى محكمة المقاطعة في منطقة سكنك، أو حیث یعیش الُمدَّعى علیھ أو حیث یقع عملك 

التجاري. ویمكن العثور على قائمة بمحاكم المقاطعة على الرابط: 
www.courts.maine.gov/maine_courts/district. 

http://www.courts.maine.gov/maine_courts/district
http://www.courts.maine.gov/maine_courts/district
http://www.courts.maine.gov/maine_courts/district
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 الرسوم .6
تستند إلى اإلساءة أو الترصد أو  شكوى التحرشإال إذا كانت  شكوى التحرشیوجد رسم لتقدیم 

االعتداء الجنسي أو نشر صور خاصة وفاضحة جنسیاً بدون موافقة أو اإلتجار بالجنس. وسیعطیك 
 JB-05-26الكاتب معلومات حول الرسوم الحالیة. ویتوفر جدول بالرسوم في األمر اإلداري 

 والمتوفر على اإلنترنت على الرابط: 
www.courts.maine.gov/rules_adminorders/adminorders.  

إذا كنت ال تستطیع تحمل الرسوم، یمكنك طلب إعفاء من القاضي. وسیعطیك الكاتب إفادة خطیَّة 
 مشفوعة بِقََسم لتقدیم طلب اإلعفاء.

 نصائح بخصوص تعبئة شكوى التحرش .7
 .7القسم أ.انظر 

 ھل یستطیع الُمدَّعي الحصول على أمر قضائي مؤقت للحمایة من التحرش؟ .8
شدیدة. وإذا  محنة عاطفیةاإلساءة الجسدیة أو  اآلن لخطرنعم. ویجب على الُمدَّعي إظھار أنھ معرض 

ض اآلن لخط ر التعرض كان الُمدَّعي كیانًا تجاری�ا، یجب على الُمدَّعي إظھار أن العمل التجاري ُمعرَّ
 لضرر كبیر نتیجة أفعال الُمدَّعى علیھ.

 قد یمنع األمر القضائي المؤقت للحمایة من التحرش الُمدَّعى علیھ من بعض األمور التالیة أو جمیعھا:

تھدید الُمدَّعي أو موظفي الُمدَّعي أو االعتداء علیھم أو التدخل بھم أو التحرش بھم أو تقیید  .1
 راحتھم؛حریتھم أو إزعاج 

 دخول مسكن الُمدَّعي أو ملكیتھ؛ .2
 أخذ أي ممتلكات یملكھا الُمدَّعي كلیاً أو جزئیاً، أو سرقتھا أو إتالفھا؛ .3
اللحاق بالُمدَّعي أو الوجود في أو بالقرب من منزل الُمدَّعي أو مدرستھ أو عملھ التجاري  .4

 أو مكان عملھ بشكل متكرر وبدون سبب وجیھ؛
 بالُمدَّعى اتصاالً مباشراً أو غیر مباشر؛ أواالتصال  .5
إتالف جواز سفر الُمدَّعي أو وثائق الھجرة األخرى التي في حوزة الُمدَّعى علیھ أو نقل  .6

 ھذه الوثائق أو التالعب بھا.
 للحصول على معلومات إضافیة عن عملیة الحصول على أمر حمایة مؤقت. 8انظر القسم أ.

 ع النھائیة في قضیة الحمایة من التحرش؟متى ستُعقَد جلسة االستما .9
سیُحدَّد موعد جلسة االستماع النھائیة في قضیة الحمایة من التحرش بأقرب وقت ممكن، ولكن ال یجب 

 یوماً مثل قضیة الحمایة من اإلساءة. 21أن یكون الموعد خالل 

 تبلیغ الُمدَّعى علیھ .10
مت للمحكمة قبل عقد  شكوى التحرشو باالستدعاء یجب تبلیغ الُمدَّعى علیھ والنماذج اإلضافیة التي قُّدِ

 جلسة االستماع.
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إذا منحت المحكمة أمر حمایة مؤقت، ستُرتِّب المحكمة عادة لتبلیغ الُمدَّعى علیھ. قد تطلب المحكمة في 
بعض األحیان من الُمدَّعي أخذ نسخ من أوراق المحكمة إلى قسم الشرطة أو مكتب الشریف إن كان 

اد للقیام بھذا األمر، وذلك لتسریع عملیة تبلیغ الُمدَّعى علیھ. إال أنھ ال یجب علیك القیام على استعد
 بھذا.

 وال یوجد رسم على التقدیم في حالة:

تتضمن عنفاً منزلیاً أو عنفاً خالل فترة المواعدة أو اعتداء جنسیاً أو ترصداً  شكوى التحرشكانت  •
 أو نشر صور خاصة وفاضحة جنسیاً أو اتجاراً بالجنس أو

 تمنح المحكمة أمر حمایة مؤقت من التحرش بغض النظر عن الحیثیات. •
یة حتى یستلم الُمدَّعى علیھ وكما الحال في قضیة الحمایة من اإلساءة، لن تُعقد جلسة االستماع النھائ

 إشعاراً رسمیاً بالقضیة (أي التبلیغ).

 .10انظر المعلومات اإلضافیة عن التبلیغ باألوراق الرسمیة في الجزء أ.

 حقوق الُمدَّعى علیھ ومسؤولیاتھ في قضیة الحمایة من التحرش .11

الُمدَّعى علیھ في قضیة  للُمدَّعى علیھ في قضیة الحمایة من التحرش نفس الحقوق والمسؤولیات كما
 .12الحمایة من اإلساءة. انظر القسم أ.

 تحدید موعد جلسة االستماع النھائیة في قضیة الحمایة من التحرش .12

سیحدد الكاتب موعد جلسة االستماع النھائیة في قضیة الحمایة من التحرش بعد توقیع القاضي أمر 
 الحمایة المؤقت.

 االستماع النھائیة إذا قرر القاضي عدم إصدار أمر مؤقت.قد تُحدَّد جلسة 

یجب أن یتلقى الُمدَّعى علیھ اإلشعار (أن یكون قد تَبلَّغ) قبل تاریخ جلسة االستماع النھائیة. وسیحدد 
للحصول  16و أ. 14موعد جلسة االستماع النھائیة في أقرب تاریخ ممكن. یرجى مراجعة القسم أ.

 متعلقة بجلسة االستماع النھائیة.على معلومات أخرى 

 األوامر القضائیة بالتراضي (بدون جلسة استماع).13

قد تعمل المحكمة على إصدار أمر قضائي بالتراضي في قضیة الحمایة من التحرش بنفس الطریقة 
 .15الُمتَّبعة في قضیة الحمایة من اإلساءة. انظر القسم أ.

ع الطرفین أو تطلب الوساطة لمساعدة الطرفین على تسویة قد تناقش المحكمة أیضاً خیارات التسویة م
 القضیة بدون جلسة استماع كاملة في المحكمة.

 ماذا یحدث في جلسة االستماع النھائیة؟ .14

إذا ُعقَدت جلسة االستماع النھائیة، تُطبَّق نفس العملیة الُمتَّبعة في قضیة الحمایة من اإلساءة. انظر 
 .16القسم أ.
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 ي یمكن أن یتضمنھ األمر القضائي النھائي للحمایة من التحرش؟ما التعویض الذ .15

 قد یمنع األمر القضائي النھائي للحمایة من التحرش الُمدَّعى علیھ من بعض األمور التالیة أو جمیعھا:
التحرش بالُمدَّعي أو موظفي الُمدَّعي أو تھدیدھم أو االعتداء علیھم أو التدخل بھم أو  .1

 إلیھم؛ مھاجمتھم أو اإلساءة

 دخول ملكیة الُمدَّعي أو مسكنھ؛ .2

 التدخل بملكیة الُمدَّعي أو تخریبھا؛ .3

اللحاق بالُمدَّعي أو الوجود في أو بالقرب من منزل الُمدَّعي أو مدرستھ أو عملھ التجاري  .4
 أو مكان عملھ بشكل متكرر وبدون سبب وجیھ؛

 االتصال بالُمدَّعي اتصاالً مباشراً أو غیر مباشر؛ و .5

إتالف جواز سفر الُمدَّعي أو وثائق الھجرة األخرى التي في حوزة الُمدَّعى علیھ أو نقل  .6
 ھذه الوثائق أو التالعب بھا.

قد یفرض األمر القضائي النھائي على الُمدَّعى علیھ دفع مال للُمدَّعي وذلك كتعویض عن الخسائر التي 
 ما یلي:عانى منھا كنتیجة مباشرة للتحرش. تقتصر الخسائر على 

 خسارة المكاسب أو اإلعالة؛ .1

 التكالیف المعقولة الناتجة عن إجراءات حمایة السالمة؛ .2

 التكالیف المعقولة الناتجة عن اإلصابات الشخصیة أو األضرار الالحقة بالممتلكات؛ .3

 تكالیف االنتقال المعقولة؛ و .4

أو تجدیدھا، وأي دیون  األضرار المتعلقة بإعادة جواز سفر الُمدَّعي أو وثائق الھجرة األخرى .5
 على الُمدَّعي نتیجة اإلتجار بالجنس.

 یمكن أن یأمر القاضي الُمدَّعى علیھ بدفع تكالیف المحكمة و/ أو أجور المحامي المعقولة.

یمكن أن یأمر القاضي الُمدَّعي بدفع تكالیف المحكمة و/ أو أجور المحامي المعقولة، ولكن فقط في حال 
 غیر موضوعیة. كانت التحرششكوى ة وقررت المحكمة أن خسر الُمدَّعي القضی

 یمكن أن یحدد األمر القضائي أي تعویض آخر ضروري ومناسب.
 ما مدة أمر الحمایة من التحرش؟.16

 ) كحد أقصى.1لمدة سنة واحدة (

 ماذا لو انتھك الُمدَّعى علیھ أمر الحمایة من التحرش؟ .17

إذا انتھك الُمدَّعى علیھ أمر الحمایة من التحرش، قد یكون عرضة لإلدانة بجنایة من الفئة د وقد یُعتَقَل 
م أو یُحكم علیھ بازدراء المحكمة (إذا لم یدفع الُمدَّعى علیھ المال الذي أمرت المحكمة بدفعھ بدل  أو یُغرَّ
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ما یجب فعلھ إذا انتھك الُمدَّعى علیھ أمر للحصول على معلومات إضافیة ع 19األضرار). انظر القسم أ.
 الحمایة من التحرش.

 تعدیل أمر الحمایة من التحرش أو تمدیده.18

تنطبق نفس العملیة العامة على تعدیل أمر الحمایة من التحرش أو تمدیده مثل أمر الحمایة من اإلساءة. 
ر الحمایة من التحرش أو تمدیده. ویحق لكل من الُمدَّعي والُمدَّعى علیھ الطلب من المحكمة تعدیل أم

 .21و أ. 20انظر القسمین أ.

 أوامر الحمایة من التحرش الصادرة من والیة أخرى.19

یُعامل أمر الحمایة من التحرش الصادر من والیة أخرى نفس معاملة أمر الحمایة الصادر عن محكمة 
والواجبات التي تنطبق على  من ھذا الدلیل لمعرفة الحقوق 22من محاكم والیة ماین. انظر القسم أ.

 الُمدَّعي والُمدَّعى علیھ.

 تعریف المصطلحات األساسیة
محاولة التسبب في أذیة جسدیة أو احتكاك عدواني أو التسبب فعًال في ھذه األذیة أو االعتداء، اإلساءة: 

ھذا بما في ذلك االعتداء الجنسي. أو محاولة زرع الخوف لدى شخص آخر من أذیة جسدیة أو زرع 
الخوف فعًال وذلك عبر التھدید أو التحرش أو السلوك التعذیبي. أو إكراه شخص على فعل شيء من 
خالل استخدام القوة أو التھدید بالقوة أو الترھیب، مع أن االمتناع عن فعل ھذا الشيء ھو حق لھذا 

د لحریة تحرك شخص آخر دون  موافقتھ. أو إبالغ الشخص أو امتیاز لھ. أو التقیید الكبیر والُمتعمَّ
د حیاتھ أو التسبب في ارتكاب ھذه الجریمة. أو لحاق الُمدَّعي  شخص بتھدید بارتكاب جریمة عنیفة تُھّدِ

أو الوجود في محیط منزل الُمدَّعي أو مدرستھ أو عملھ التجاري أو مكان عملھ بشكل متكرر ودون 
دَّعي أو لشخص آخر دون الحصول على سبب وجیھ. أو النشر العمد لصور خاصة وفاضحة جنسی�ا للمُ 

الموافقة، وذلك لغرض التحرش أو التعذیب أو التھدید. أو المشاركة في االتجار بالجنس أو االتجار 
 الُمتفاقِم بالجنس.

 أو أكثر، أو قاصر ُرفعت الوصایة عنھ. 18: شخص یبلغ من العمر الراشد

م طواعیة وُوّقِع تحت القسم.: بیان مكتوب إفادة خطیَّة مشفوعة بِقََسم  قُّدِ

: إكراه شخص على الدخول في مجال البِغاء أو المشاركة فیھ أو البقاء فیھ االتجار الُمتفاقِم بالجنس
 18عبر استخدام القوة أو التھدید بالقوة أو اإلكراه أو االحتیال، أو الترویج لبغاء شخص تحت عمر 

ف في الباب سنة، أو الترویج لبغاء شخص یعاني من إع أ من تشریعات -17اقة عقلیة، كما ھو ُمعرَّ
 .852والیة ماین الُمنقَّحة، القسم 

 : البیانات أو االدعاءات في الشكوى ووثائق المحكمة األخرى، والتي لم تُثَبت بعد.االدعاء (االدعاءات)

أو توقیعھ ) ختم الكاتب 1نسخة من أمر قضائي أو وثیقة محكمة أخرى علیھا:  نسخة ُمصدَّقة:
) شھادة القاضي على أن الكاتب ھو كاتب المحكمة 2للتصدیق على أن الوثیقة نسخة طبق األصل، 

) شھادة الكاتب بأن القاضي 3والمذكورة وھو الشخص المناسب لعمل الوثیقة المذكورة وتصدیقھا. 
المذكورة وتصدیقھا. یُشار الُموقِّع مؤھل ومفوض حسب األصول وھو الشخص المناسب لعمل الوثیقة 

 لھذا المصطلح بعض األحیان في والیة ماین بـ "النسخة الُمصدَّقة حسب األصول."

ھو  PA-001: الُمصطلح الذي یُطلق على أول وثیقة ُمقدَّمة للمحكمة لبدء القضیة. والنموذج الشكوى
 ضایا الحمایة من التحرش.فیستخدم لق PA006المستخدم في قضایا الحمایة من اإلساءة، أما النموذج 



 دلیل للحمایة من حاالت اإلساءة والتحرش

 22 السلطة القضائیة بوالیة ماین

: تأجیل جلسة االستماع بناء على الطلب المكتوب لطرف من الطرفین، والقاضي فقط ھو من اإلرجاء
 یعطي اإلرجاء.

: السالح الناري وغیره من األدوات أو المعدات أو المواد سواء كانت الحیة أو غیر الحیة السالح الخطر
 سبب بالموت أو األذیة الجسدیة الخطرة.والمستخدمة كأسلحة لھا القدرة على الت

 األفراد الذین یتواعدون حالیاً أو سابقًا، سواء كانوا شركاء جنسیون أم ال. الشركاء خالل فترة المواعدة

 الشخص الذي ُرفَعت القضیة ضده. الُمدَّعى علیھ:

حاجاتھ الیومیة إعاقة راشد یعاني من حالة جسدیة أو عقلیة تُعیق قدرتھ على القیام ب المعُول البالغ:
 كبیرة.

: أي وقت یكون فیھ الُمدَّعى علیھ قریباً جسدیاً من الُمدَّعي، أو أي محاولة لالتصال االتصال المباشر
بالُمدَّعي عبر الوسائل األخرى، بما فیھا الھاتف والرسائل والبرید اإللكتروني والرسائل النصیة 

 حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بالُمدَّعي.والرسائل التي ینشرھا الُمدَّعى علیھ على 

: إنھاء أمر حمایة مؤقت أو نھائي. وتستخدم المحكمة بعض األحیان مصطلح "إنھاء" بنفس اإللغاء
 المعنى.

 تحرر من الوصایة بأمر من المحكمة. 18: شخص تحت عمر قاصر متحرر من الوصایة

 أعراضھا الخوف أو القلق أو العذاب أو الخشیة.: معاناة عقلیة أو عاطفیة محنة عاطفیة

 : أي من أفراد العائلة بقرابة الدم أو الزواج أو التبني.فرد (أفراد) من األقارب
: زوج أو زوج سابق؛ أو عشیر یعیش في المنزل أو عشیر فرد (أفراد) من األسرة أو ُمقیم مع األسرة

یعیشون معاً اآلن أو في السابق؛ أو والدا الطفل نفسھ؛ أو أفراد سابق كان یعیش في المنزل؛ أو أفراد 
ر لفرد ُمقیم مع األسرة عندما  راشدون مقیمون في المنزل وتربطھم قرابة دم أو زواج؛ أو أطفال قُصَّ
یكون الُمدَّعى علیھ راشداً یقیم مع تلك األسرة؛ أو الشركاء الحمیمون أو الشركاء في مرحلة المواعدة 

 الیاً أو في السابق.سواء ح

: التقدیم ھو تعبئة النماذج أو الوثائق وتقدیمھا (التقدیم) لبدء قضیة أو للطلب من المحكمة اتخاذ التقدیم
 إجراء في القضیة.

: أمر قضائي یصدره القاضي في جلسة االستماع النھائیة، وذلك في قضیة تحت أمر قضائي نھائي
 قضائي واألمر القضائي المؤقتقوانین الحمایة. انظر أیضاً األمر ال

استخدام الخداع أو الترھیب أو التأثیر الذي ال مسوغ لھ أو اإلجبار أو أي وسائل  االستغالل المالي:
 غیر قانونیة أخرى للتحكم في ملكیة المعُول البالغ لمصلحة شخص آخر أو لمنفعتھ.

 : قرار القاضي بخصوص سؤال أو مسألة واقعیة.االستنتاج

: استنتاج القاضي بأن االدعاءات في الشكوى أو الوثائق األخرى تفتقد ألي أساس عيغیر موضو
 واقعي وكان الغرض منھا التحرش أو اإلحراج أو التأخیر.

: شخص یملك السلطة القانونیة وعلیھ واجب رعایة مصالح شخص آخر. وولي األمر ھو عادة الوصي
ي شخصاً أو وكالة قانونیة ُمعینة قانونیاً بالنیابة الوصي على طفلھ أو أطفالھ. ویمكن أن یكون الوص

 عن طفل أو شخص فاقد األھلیة أو معُول بالغ.
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) أفعال أو أكثر بغرض الترھیب أو المواجھة أو االستخدام 3: بموجب قوانین الحمایة، ثالث (التحرش
سبب بالخوف أو الرعب أو الفعلي للقوة البدنیة أو التھدید باستخدامھا من جھة الُمدَّعى علیھ بھدف الت

اإلضرار بالملكیة الشخصیة وھي أفعال تسببت بالفعل بالخوف أو الرعب أو اإلضرار بالملكیة 
ل عمالً إجرامیاً خطیراً أو ینتھك حقوق الُمدَّعي الدستوریة أو  الشخصیة، أو فعل واحد أو سلوك یُشّكِ

 المدنیة أو یتدخل بتلك الحقوق.

 المحكمة أمام القاضي، شبیھ بالمحاكمة. : إجراء فيجلسة االستماع

راشد یعاني من إعاقة بسبب مرض عقلي أو عجز ذھني أو مرض جسدي أو  شخص فاقد األھلیة:
إعاقة جسدیة إلى الحد الذي یجعلھ عاجزاً عن فھم القرارات المسؤولة المتعلقة بنفسھ فھماً كافیاً أو 

أو إلى الحد الذي یجعلھ غیر قادر فعلیاً على إدارة  قادراً على اتخاذ ھذه القرارات والتعبیر عنھا،
 ممتلكاتھ الخاصة.

: أي جھد یبذلھ الُمدَّعى علیھ لالتصال بالُمدَّعي عبر أشخاص آخرین، بما في ذلك اتصال غیر مباشر
الطلب من اآلخرین إعطاء الُمدَّعي رسائل أو صور، أو إعادة إرسال رسائل البرید اإللكتروني أو 

 أو الرسائل النصیة أو الرسائل على وسائل التواصل االجتماعي إلى الُمدَّعي.الرسائل 

 : شخص طبیعي أو إنسان، وذلك لتمییزه عن العمل التجاري أو الكیان.الشخص

 : شخص تحت عمر ثمانیة عشرة سنة.طفل قاصر

السماح بمثل : التغییر في شروط أمر قضائي رداً على طلب من طرف من الطرفین، في حال التعدیل
 ھذا التغییر.

 : طلب مكتوب یقدمھ طرف من الطرفین للمحكمة.المذكرة
: أمر من القاضي لطرف أو لكال الطرفین للقیام بشيء ما أو االمتناع عن القیام بشيء األمر القضائي

ما. وقد یُصدر القاضي في قضیة تحت قوانین الحمایة أمر حمایة مؤقت أو أمر حمایة نھائي (بعد 
 ة االستماع النھائیة) أو أمراً قضائیاً بالتراضي (وافق علیھ الُمدَّعي والُمدَّعى علیھ).جلس

 : العالقة القانونیة بین الطفل ووالده، أو الوضع القانوني للوالد.النََّسب

: بالجمع، الُمدَّعي والُمدَّعى علیھ في قضیة في المحكمة. ویمكن أن یشیر المصطلح المفرد، األطراف
 ، إلى الُمدَّعي أو الُمدَّعى علیھ.الطرف

 الشخص الذي یرفع القضیة. الُمدَّعي:
 ً : في القضایا تحت قوانین الحمایة، صورة فوتوغرافیة أو شریط فیدیو أو صور خاصة وفاضحة جنسیا

فیلم أو تسجیل رقمي للُمدَّعي أو لشخص آخر في حالة عري أو حالة مشاركة في فعل جنسي أو فعل 
 ُمصطنع قام الُمدَّعى علیھ بتوزیعھا بدون إذن الُمدَّعي وبغرض التحرش أو التعذیب أو التھدید.جنسي 

 : التعویض المحدد الذي یطلبھ طرف من الطرفین أو یأمر بھ القاضي.التعویض

: یعني في القضایا تحت قانون الحمایة من التحرش انتھاك الُمدَّعى علیھ المزعوم عمل إجرامي خطیر
(القتل في  202(القتل)؛  201أ من تشریعات ماین الُمنقَّحة: -17األقسام التالیة في الباب  ألي من

 207(المساعدة في االنتحار والتحریض علیھ)؛  204(القتل غیر العمد)؛  203أثناء ارتكاب جنایة)؛ 
د)؛ -210(الترویع)؛  210(التھدید اإلجرامي)؛  209(االعتداء الُمشدَّد)؛  208(االعتداء)؛  أ (التَّرصُّ

 302(الخطف)؛  301(االعتداء الجنسي الفادح)؛  253(التعریض للخطر بأسلوب متھور)؛  211
(انتھاك  511أ (التحرش)؛ -506(التقیید الجنائي من طرف ولي األمر)؛  203(التقیید الجنائي)؛ 

(اإلحراق  802(سفاح القربى)؛  556أ (نشر صور خاصة وفاضحة جنسی�ا)؛ -511الخصوصیة)؛ 
د بالممتلكات)؛  805العمد)؛   852(اإلضرار الجنائي بالممتلكات)؛  806(اإلضرار الجنائي الُمشدَّ

 (االتجار بالجنس). 853(االتجار الُمتفاقِم بالجنس)؛ و
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: عملیة إعطاء طرف من األطراف إشعاراً رسمیاً بالقضیة أو الطلب الذي التبلیغ باألوراق الرسمیة
 خر لكي یتمكن ذلك الشخص الذي تلقى اإلشعار واألوراق القانونیة من الرد.قدَّمھ الطرف اآل

: أفعال الُمدَّعى علیھ أو سلوكیاتھ التي تشجع شخص راشد على الدخول في البِغاء أو االتجار بالجنس
 أ من تشریعات والیة ماین الُمنقَّحة، القسم-17المشاركة بھ أو البقاء فیھ حسبما ھو محدد في الباب 

853. 
أ من تشریعات -17: في القضایا بموجب قوانین الحمایة، أي اعتداء جنسي في الباب االعتداء الجنسي

، بما في ذلك االعتداء الجنسي الفادح أو االتصال الجنسي غیر 261-251ماین الُمنقَّحة، األقسام 
 القانوني.

د على لحاق شخص محدد أو مراقبتھ أو تھدیده : فعالن أو أكثر یقوم بھما الُمدَّعى علیھ وینطویان التَّرصُّ
أو التحرش بھ أو التدخل بملكیتھ أو التواصل معھ أو التواصل بخصوصھ بغرض التسبب للُمدَّعي 

بإزعاج كبیر أو محنة عاطفیة، أو تخویفھ من أذیة جسدیة (للُمدَّعي أو أحد من أقاربھ)، أو تخویفھ من 
ویفھ من إصابة حیوان یملكھ الُمدَّعي أو یحتفظ بھ أو الخوف اإلضرار بالممتلكات أو تدمیرھا، أو تخ

 من أذیة ھذا الحیوان أو قتلھ.

 : أمر قضائي من القاضي بُمثُول شخص أمام المحكمة في تاریخ ووقت محدد.ُمذكَّرة إحضار

 محدد.: أمر قضائي من القاضي بُمثُول الُمدَّعى علیھ أمام المحكمة في تاریخ ووقت االستدعاء

م أمر قضائي مؤقت : في قضیة تحت قوانین الحمایة، یعني أمر قضائي یصدره القاضي بعد أن یُقّدِ
ولكن قبل عقد جلسة االستماع النھائیة. وال یسري األمر القضائي المؤقت حتى یستلم  الشكوىالُمدَّعي 

 قضائي النھائي.الُمدَّعى علیھ نسخة منھ (یُبلَّغ). انظر أیضاً األمر القضائي واألمر ال

م رعایة ال یُدفع لھ : شخص تطوع لتقدیم رعایة شخصیة دائمة أو عرضیة لشخص راشد في منزلھ، ُمقّدِ
 مثل الرعایة الشخصیة التي یقدمھا فرد من أفراد األسرة.

: رد الدعوى مع السماح للُمدَّعي بإعادة تقدیم القضیة في وقت الحق مع نفس الحقائق غیر مانع للدعوى
م شكوى.واأل ع الُمدَّعي بحقائق أو أحداث جدیدة لكي یُقّدِ  حداث. ویتطلب الرد مع منع الدعوى تذرُّ
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 محاكم المقاطعة —الملحق أ 
ً بشأن أي من محاكم المقاطعة المالئمة لقضیتك، قُم بزیارة الموقع:  إذا لم تكن واثقا

www.courts.maine.gov/maine_courts/findacourt/.  رقم الھاتف النصي لجمیع محاكم
 .Maine Relay 711المقاطعة ھو 

AUGUSTA 
1 Court Street, Suite 101, 
Augusta, ME 04330 
(207) 213-2800

BANGOR 
78 Exchange Street, 
Bangor, ME 04401 
(207) 561-2300

BELFAST 
11 Market Street, 
Belfast, ME 04915 
(207) 338-3107

BIDDEFORD 
25 Adams Street,  
Biddeford, ME 04005 
(207) 283-1147

BRIDGTON 
3 Chase Street, Suite 2, 
 Bridgton, ME 04009 
(207) 647-3535

CALAIS 
382 South Street, Suite B, 
Calais, ME 04619  
(207) 454-2055

CARIBOU 
144 Sweden Street, Suite 104, 
Caribou ,ME 04736  
(207) 493-3144

DOVER-FOXCROFT 
159 East Main Street, Suite 21 
Dover-Foxcroft, ME 04426 
(207) 564-2240

ELLSWORTH 
50 State Street, Suite 2, 
Ellsworth, ME 04605  
(207) 667-7141

FARMINGTON 
129 Main Street, Suite 1, 
Farmington , ME 04938  
(207) 778-8200

FORT KENT 
139 Market Street, Suite 101, 
Fort Kent, ME 04743  
(207) 834-5003

HOULTON 
26 Court Street, Suite 201, 
Houlton , ME 04730  
(207) 532-2147

LEWISTON
 العنوان الفعلي:

71 Lisbon Street,  
Lewiston, ME 04240 
(207) 795-7801

 :البریدي العنوان
P.O. Box 1345 Lewiston, ME 
04243-1345 

LINCOLN 
52 Main Street,  
Lincoln, ME 04457 

8512-794)207(

MACHIAS
 العنوان الفعلي:

85 Court Street, Machias, ME 
04654 (207) 255-3044 

 العنوان البریدي:
P.O. Box 526, Machias, ME 
04654-0526 

http://www.courts.maine.gov/maine_courts/findacourt/
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MADAWASKA 
 :الفعلي العنوان

645 Main Street, Madawaska 
04756  (207) 728-4700 

 العنوان البریدي:

139 Market Street, Suite 101 
Fort Kent, ME 04743 

MILLINOCKET 
 العنوان الفعلي:

207 Penobscot Avenue, 
Millinocket, ME 04462 
(207) 723-4786

 العنوان البریدي:

52 Main Street, 
Lincoln, ME 04457 

NEWPORT 
12 Water Street,  
Newport, ME 04953 

5778-368)207(

PORTLAND 
205 Newbury Street, 
Portland, ME 04101  
(207) 822-4200

PRESQUE ISLE 
27 Riverside Drive,  
Presque Isle, ME 04769 
(207) 764-2055

ROCKLAND 
62 Union Street,  
Rockland, ME 04841 

2240-596)207(

RUMFORD 
145 Congress Street, 
Rumford, ME 04276  
(207) 364-7171

SKOWHEGAN 
47 Court Street,  
Skowhegan, ME 04976 

9518-474)207(

SOUTH PARIS  
26 Western Avenue,  
South Paris, ME 04281 
(207) 743-8942

SPRINGVALE 
447 Main Street,  
Springvale, ME 04083 

1400-459)207(

WATERVILLE 
18 Colby Street,  
Waterville, ME 04901 

2103-873)207(

WEST BATH 
101 New Meadows Road,  
West Bath, ME 04530 (207) 
442-0200

WISCASSET
 العنوان الفعلي:

32 High Street, Wiscasset, ME 
04578 (207) 882-6363 

 العنوان البریدي:
P.O. Box 249, Wiscasset, ME 
04578-0249 

YORK 
11 Chases Pond Road, 
York, ME 03909  
(207) 363-1230
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 یفمكاتب الشر —ملحق ب 
تحتوي صفحة دلیل الشرفاء على موقع الفرع القضائي على روابط إلى جمیع مواقع مكتب الشریف. 

 .www.courts.maine.gov/maine_courts/small_claims/sheriffsانظر: 
ANDROSCOGGIN 
2 Turner Street,  
Auburn, ME 04210 

2500-753)207(

AROOSTOOK 
25 School Street, Suite 216, 
Houlton , ME 04730  
(207) 532-3471

CUMBERLAND 
36 County Way,  
Portland, ME 04102 

1444-774)207(

FRANKLIN 
123 County Way,  
Farmington, ME 04938 
(207) 778-2680

HANCOCK 
50 State Street, Suite 10, 
Ellsworth, ME 04605  
(207) 667-7575

KENNEBEC 
125 State Street,  
Augusta, ME 04330 

3614-623)207(

KNOX 
301 Park Street,  
Rockland, ME 04841 

0429-594)207(

LINCOLN 
42 Bath Road, P.O. Box 611, 
Wiscasset, ME 04578  
(207) 882-6576

OXFORD 
26 Western Avenue,  
P.O. Box 179, 
South Paris, ME 04281 
(207) 743-9554

PENOBSCOT 
85 Hammond Street, 
Bangor, ME 04401  
(207) 947-4585

PISCATAQUIS 
52 Court Street,  
Dover-Foxcroft, ME 04426 
(207) 564-3304

SAGADAHOC 
752 High Street, P.O. Box 246, 
Bath, ME 04530  
(207) 443-8528

SOMERSET 
131 E. Madison Road, 
Madison, ME 04950  
(207) 474-9591

WALDO 
11 Market Street 
Belfast, ME 04915 
(207) 338-6786

WASHINGTON 
83 Court Street,  
Machias, ME 04654 
(207) 255-4422

YORK 
1 Layman Way,  
Alfred, ME 04002 
(207) 324-1113

http://www.courts.maine.gov/maine_courts/small_claims/sheriffs
http://www.courts.maine.gov/maine_courts/small_claims/sheriffs
http://www.courts.maine.gov/maine_courts/small_claims/sheriffs
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 معلومات عامة —الملحق ج 

 التسھیالت الخاصة باإلعاقة
ال تدخر السلطة القضائیة في والیة ماین وسعاً في تقدیم التسھیالت ووسائل 

المساعدة والخدمات للمعاقین بدون تكلفة حتى یتمكنوا من الوصول إلى المحكمة 
وخدماتھا. یمكنك التحدث مع محامیك حول ترتیب التسھیالت أو االتصال بمنسق 

، الھاتف النصي: 207-822-0718الوصول إلى المحكمة على رقم الھاتف 
Maine Relay 711 ، :أو البرید اإللكترونيaccessibility@courts.maine.gov  مع

الطلبات. كما یمكنك االتصال بمكتب الكاتب في المحكمة التي یتم فیھا االستماع إلى قضیتك. یمكنك أن 
تجد رابطاً لنموذج طلب تسھیل اإلعاقة على موقع السلطة القضائیة على: 

www.courts.maine.gov/citizen_help/access_interp. 

 التسھیالت اللغویة
تقدم السلطة القضائیة في والیة ماین مترجمین فوریین لغیر المتمكنین من اللغة 

بدون تكلفة حتى یتمكنوا من  اإلنكلیزیة أو من یعانون من الصمم أو ثقل السمع
كما یتعیّن على السلطة القضائیة تقدیم مترجم فوري  الوصول إلى المحكمة وخدماتھا.

للغة اإلشارة األمریكیة إلى مراقبي المحكمة الذین یعانون من الصمم أو ثقل السمع 
عند الطلب. یُرجى التحدث مع محامیك حول المترجم الفوري أو االتصال 

، الھاتف النصي: 207-822-0703حصول على االتصاالت مباشرةً على رقم الھاتف باختصاصي ال
Maine Relay 711،  :أو البرید اإللكترونيinterpreters@courts.maine.gov  مع

الطلبات، كما یمكنك االتصال بمكتب الكاتب الذي یتم فیھ االستماع إلى قضیتك. ویمكن االطالع على 
مزید من المعلومات حول مساعدة المترجم الفوري على موقع السلطة القضائیة على العنوان التالي: 

www.courts.maine.gov/maine_courts/admin/interpreters/. 

 ألغراض معلوماتیة فقط
یھدف ھذا الدلیل إلى مساعدة األطراف على الحمایة من سوء المعاملة والحمایة من حاالت التحرش 

لمحكمة والفھم األفضل لكیفیة رفع قضیة وما یحدث في القضیة. ولجعل الدلیل أبسط، تم تلخیص إجراء ا
 والقوانین.

ال تعتمد على المعلومات الواردة في ھذا الدلیل بوصفھا بیاناً كامالً لجمیع القوانین التي قد تدخل حیز 
یُرجى سؤال محامیك أو طلب  المحكمة،قضیة الحمایة. إذا كان لدیك أسئلة حول القانون أو إجراء 

 المساعدة القانونیة.

http://www.courts.maine.gov/citizen_help/access_interp
http://www.courts.maine.gov/citizen_help/access_interp
http://www.courts.maine.gov/citizen_help/access_interp
mailto:ers@courts.maine.gov
http://www.courts.maine.gov/maine_courts/admin/interpreters/
http://www.courts.maine.gov/maine_courts/admin/interpreters/
http://www.courts.maine.gov/maine_courts/admin/interpreters/
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ضحیة عنف أو إساءة أو تحرش وتظن أنك في خطر ُمحدق، نرجو منك االتصال على رقم إذا كنت 
 .9-1-1ھاتف الطوارئ 

وللحصول على مساعدة في تحدید موقع خدمات الطوارئ في منطقتك، یرجى االتصال على رقم 
 .2-1-1االستعالمات 

 خدمة اإلحالة إلى محامي من نقابة المحامین في والیة ماین
1460-860-800-1   www.mainebar.org/page/AttorneyRequest 

دقیقة.) 30دوالر رسم إداري لمساعدة األفراد في العثور على محامي خاص، مع استشارة لمدة  25(   

 تحالف والیة ماین إلنھاء العنف المنزلي
www.mcedv.org 1-866-83-4HELP 

 تحالف والیة ماین إلنھاء االعتداء الجنسي
1-800-871-7741 www.mecasa.org 

 مركز موارد المھاجرین في والیة ماین
207-753-0061 www.ircofmaine.org 

 الخدمات القانونیة لكبار السن
1-800-750-5353 www.mainelse.org 

 تحالف واباناكي للنساء
1-844-7NATIVE www.wabanakiwomenscoalition.org 

 مراكز الدفاع:
 Micmac 207-551-3639 

Maliseet 207-532-6401 
Indian Township Passamaquoddy 207-214-1917  

Passamaquoddy Peaceful Relations 1-877-853-2613 
 Penobscot Nation 207-631-4886 

 للمساعدة حول الحمایة من اإلساءة Pine Tree Legalانظر أیضاً صفحة الویب 
ptla.org/protection-abuse-maine-first-steps-frequently-asked-questions 

 السلطة القضائیة بوالیة ماین المكتب اإلداري للمحاكم
Augusta, Maine 04330Street, Suite 301, 1 Court  

www.courts.maine.gov 
 

http://www.mainebar.org/page/AttorneyRequest
http://www.mainebar.org/page/AttorneyRequest
http://www.mcedv.org/
http://www.mecasa.org/
http://www.ircofmaine.org/
http://www.mainelse.org/
http://www.wabanakiwomenscoalition.org/
http://www.courts.maine.gov/
http://www.courts.maine.gov/
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