
طلب الحماية من العنف 
الجنسي

طلب الحماية من إساءة 
التعامل

تظهر طلبات الحماية من إساءة التعامل في حاالت 
التعرض إلساءة جسدية أو جنسية أو نفسية، وتكون 

الضحية والمدعى عليه تربطهم إحدى العالقات التالية:

يتم تقديم طلبات الحماية من إساءة التعامل دون اعتبار لعمر 
الطرفين. إال أنه إذا كانت الضحية دون 18 عاًما، فيجب أن 

يقدم الطلب شخص بالغ** نيابة عن الشخص القاصر.

يتم تقديم طلبات الحماية من التهديد دون اعتبار لعمر الطرفين. 
إال أنه إذا كانت الضحية دون 18 عاًما، فيجب أن يقدم الطلب 

شخص بالغ** نيابة عن الشخص القاصر.

يتم تقديم طلبات الحماية من العنف الجنسي دون اعتبار لعمر 
الطرفين. إال أنه إذا كانت الضحية دون 18 عاًما، فيجب أن 

يقدم الطلب شخص بالغ** نيابة عن الشخص القاصر.

الزوج/الزوجة الحالي أو السابق

 من يعيشان حالًيا أو فيما سبق بصفتهما زوجين

 من تربطهم عالقة جنسية أو حميمية حالًيا أو فيما سبق

 أفراد األسرة و/أو المنزل الواحد الذين تربطهم صلة 
)قرابة( بالدم

 أفراد األسرة و/أو المنزل الواحد الذين تربطهم صلة قرابه 
الدم

الوالد والطفل

األشقاء

غرباء

معارف

أصدقاء

زمالء في العمل

جيران

تظهر طلبات الحماية من التهديد في حاالت التعرض 
للتحرش* والمطاردة،* وال تكون هناك عالقة عائلية أو 
منزلية أو شراكة حميمية تربط الضحية بالمدعى عليه، 

ويكون سن الضحية تحت 18 عاًما، ويزيد سن المدعى 
عليه عن 18 عاًما. ال يتم منح طلبات الحماية من التهديد 
في الحاالت التي تتضمن تحرش قاصر بشخص بالغ أو 

مطاردته.

تظهر طلبات الحماية من العنف الجنسي* حين ال تكون 
هناك عالقة عائلية أو منزلية أو شراكة حميمية تربط 
الضحية بالمدعى عليه. على سبيل المثال، قد يتم منح 

طلبات الحماية من العنف الجنسي عندما تكون الضحية 
والمدعى عليه تربطهم إحدى العالقات التالية:

 طلب الحماية من 
التهديد

* كما هو منصوص عليه في العنوان 18 بالقانون الجنائي

** حتى يحق للشخص البالغ أن يقدم طلًبا نيابة عن القاصر، يجب أن 
يكون هذا البالغ هو األب أو الوصي القانوني أو فرًدا بالًغا من األسرة.
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 طلبات
 الحماية
المدنية

 خيارات

في بنسلفانيا

في والية بنسلفانيا، تتوفر ثالثة خيارات مختلفة 
للحماية المدنية لضحايا جرائم محددة لحمايتهم 
 من التعرض لمزيد من الضرر على يد الجاني. 

ُيمكن تقديم طلبات الحماية المدنية سواء تم إبالغ الشرطة 
عن الواقعة أم ال. إذا كنت تريد تقديم طلب للحماية المدنية، 
فسيكون من المفيد بالنسبة لك أن تتواصل مع برنامج الدعم 

المحلي من االعتداء الجنسي أو العنف المنزلي، و/أو الخدمات 
القانونية، و/أو تفويض محاٍم لمراجعة الخيارات المتاحة لك. 

هذه المذكرة غير مخصصة لتقديم نصيحة قانونية مهنية.
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يتلقى هذا المشروع الدعم من خالل الدعم المالي رقم 26422 الُمقدم من لجنة والية بنسلفانيا للجريمة 
والجنح PCCD إلى المكتب اإلداري لمحاكم والية بنسلفانيا )AOPC( الذي منحه إلى تحالف بنسلفانيا 
ضد االغتصاب من خالل إبرام اتفاقية. الخيارات والنتائج واالستنتاجات والتوصيات التي تتضمنها هذه 
المذكرة تخص كاتبها )كتابها(، وليس من الضرورة أن تعكس آراء لجنة والية بنسلفانيا للجريمة والجنح، 

أو المكتب اإلداري لمحاكم والية بنسلفانيا، أو مكتب العنف ضد المرأة في وزارة العدل بالواليات 
المتحدة.
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