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 محكمة الدعاوى العامة

 ، أوهايو        بمقاطعة

 

       رقم القضية   أمر حماية

ل في (3)(F)2903.214بموجب المادة   ، هذا األمر ُمسجَّ

 

  

       القاضي 

  

  أوهايو  والية        

  هيئة إنفاذ القانون الُمسّجل بها 

 بالجلسة الكاملةأمر حماية مدني من المطاردة           -                                  

  رقم الهاتف  ( 2903.214)المادة  

  

 بالجلسة الكاملة   أمر حماية مدني لجريمة ذات طابع جنسي 

 ( 2903.214)المادة  

 : الملتمس

 

 األشخاص الذين يحميهم هذا األمر: 

                                                

تاريخ              الملتمس

 الميالد:
      الميالد 

 أسرة الملتمس أو أهل البيت: 

 استمارات إضافية مرفقة(   )

تاريخ         

 الميالد:
      الميالد 

تاريخ                                                                                                                                                                                                                             اسم العائلة  االسم األوسط     االسم األول      

 الميالد:
      الميالد 

تاريخ                                                    

 الميالد:
      الميالد 

تاريخ          ضد 

 الميالد:
      الميالد 

  

 وسائل تعريف المستجيب   : المستجيب

                

                                                

 

 الوزن الطول  العرق  الجنس 

                        

 تاريخ الميالد   الشعر العينان 

       /        /                    اسم العائلة   االسم األوسط  االسم األول   

 الوالية  انتهاء الصالحية  تاريخ  رخصة القيادة رقم                                               

                         العالقة بالملتمس:   

  للمستجيب فيه: العنوان الذي يمكن الوصول 

       السمات الممِيزة:       

            

 
 تقدَّم بحذر  –تحذير لهيئات إنفاذ القانون: المستجيب لديه حرية الوصول إلى األسلحة   

 غير مطلوب إلنفاذه.، اإلفصاح الفدرالي الكامل:  تسجيل هذا األمر 2265الفقرة  18قانون العنف ضد المرأة، قانون الواليات المتحدة رقم 

 
 وبناًء عليه وجدت المحكمة: 

وبة  أن لديها الوالية القضائية على األطراف وموضوع القضية، وأن المستجيب قد تلقى إشعاراً وفرصة معقولة لسماع أقواله خالل الفترة المطل

 أحكام إضافية لهذا األمر موضحة أدناه. بمقتضى قانون أوهايو.  

 
 أمرت المحكمة: وبناًء عليه 

ا.   أن يُمنع المستجيب المذكور اسمه أعاله من ارتكاب أعمال إيذاء أو تهديدات ضد الملتمس واألشخاص اآلخرين المذكورين في أمر الحماية هذ

 شروط إضافية لهذا األمر موضحة أدناه.

 

 سنوات(  5بحد أقصى  -)تاريخ محدد        /        /         يسري مفعول أحكام هذا األمر حتى 

 
 تحذير للمستجيب:  أنظر صفحة التحذير المرفقة أمام هذا األمر. 
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أمر حماية مدني من المطاردة من طرف واحد أو   أمام المحكمة بصدد         /        /        ُعرضت هذه القضية في جلسة بتاريخ 

 .  حضر األشخاص التالون: 142903.2طبقاً للمادة ،      /       /          أمر حماية مدني لجريمة ذات طابع جنسي الصادر في 

      

      

 

 

 توصلت المحكمة إلى الحقائق والنتائج التالية:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 تم إضافة النتائج اإلضافية على صفحة منفصلة وإرفاقها بهذا األمر.  

 

 
( المستجيب تورط عن علم في نمط سلوكي جعل الملتمس يعتقد أن المستجيب سيسبب له ضرراً  1رأت المحكمة برجاحة األدلة أن   

وضرورية لحماية األشخاص المذكورين في هذا  ( األوامر التالية ُمنصفة، وعادلة، 2جسدياً أو يسبب أو قد سبب اضطراباً نفسياً؛ وأن  

 األمر من جرائم المطاردة. 

 
( الملتمس أو أسرته أو أفراد أهل بيته كانوا ضحايا لجرائم ذات طابع جنسي كما هو  1كما توصلت المحكمة برجاحة األدلة إلى أن  

ف في المادة  عادلة، وضرورية لحماية األشخاص المذكورين في  ( األوامر التالية منُِصفَة، و2، ارتكبها المستجيب؛ و 2950.01ُمعرَّ

 هذا األمر من الجرائم ذات الطابع الجنسي. 

 
رة معقولة أن سلوك المستجيب قبل  ( الملتمس أو أسرته أو أفراد أهل بيته اعتقدوا بصو1رأت المحكمة باألدلة الواضحة والُمقنعة أن  

( أن المستجيب يمثّل خطراً دائما  2أو أسرته، أو أفراد أهل بيته؛  ،أمان الملتمستقديم االلتماس عّرض للخطر صحة، أو سالمة، أو 

لحماية األشخاص المذكورين في   وضرورية( وأن األوامر التالية منصفة، وعادلة، 3للملتمس أو أسرة الملتمس أو أفراد أهل بيته؛  

 هذا األمر من التعرض للخطر المستمر.

 
محاولة إضرار، تهديد، تعقّب، مطاردة، مضايقة، فرض عالقات جنسية على، أو ارتكاب جرائم ذات طبيعة  ، إضرار، لن يقوم المستجيب بإيذاء

 [ NCIC 01, 02جنسية ضد األشخاص المحميين المذكورين في هذا األمر.  ]
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 كما تنطبق كافة األحكام الموضوع أمامها عالمة على المستجيب 

 
محل اإلقامة، المدرسة، العمل، محل العمل، مراكز الحضانة، أو مقدمي رعاية الطفل لألشخاص المحميين  لن يدخل المستجيب .1

األراضي، وأماكن وقوف السيارات في تلك المواقع.  ال يجوز للمستجيب انتهاك هذا  المذكورين في هذا األمر، بما في ذلك المباني،

 [ NCIC 04. ]حتى بإذٍن من الشخص المحمياألمر 

 
بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، إلغاء الخدمات أو   في حق األشخاص المحميين في شغل  محل اإلقامة   لن يتدخل المستجيب .2

وصيل البريد، أو توصيل أية مستندات أو أشياء أخرى.   التأمين أو تعطيل خدمات االتصاالت )مثل الهاتف، أو اإلنترنت، أو التلفاز(، أو ت 

[NCIC 03 ] 

 
 كافة المفاتيح وفتّاحات أبواب الكراج الخاصة بمحل اإلقامة التالي:  يقوم المستجيب بتسليم .3

        

 ساعة من إبالغ هذا األمر إلى هيئة إنفاذ القانون التي تُبلغ المستجيب بهذا األمر أو كما يلي:  24خالل  

 
       

       

 
 هذا األمر، وعن كافة األشخاص المحميين المذكورين في  يبتعد المستجيب عن الملتمس .4

 محميين أينما )مسافة( من أي أشخاص       ______________  قدم أو  500ولن يتواجد داخل مسافة   

  بإذٍن من حتى وجد هؤالء األشخاص المحميين، أو أي مكان يعلم المستجيب أو يجب أن يعلم باحتمال تواجد األشخاص المحميين فيه،  

إذا تصادف وجود المستجيب مع األشخاص المحميين في أي مكان عام أو خاص، يتحتم على المستجيب أن يغادر   الشخص المحمي.

 [ NCIC 04ر المواجهات على الطرق العامة والخاصة، والطرق السريعة، والطرق الفرعية.  ].  يتضمن هذا األمفوراً المكان 

 
في حيازة أو مملوكة لألشخاص المحميين  لن يقوم المستجيب بإزالة، إتالف، إخفاء، أو التخلص من أية ممتلكات أو حيوانات منزلية .5

 المذكورين في هذا األمر. 

 
 التي يمتلكها الملتمس من حيازة المستجيب:  يحق للملتمس استعادة الحيوانات المنزلية التالية .6

       

  
 يتم تبادل الحيوانات المنزلية المذكورة كالتالي:

       

       

في هذا األمر أو بأماكن إقامتهم، تجارتهم، أماكن عملهم،   باألشخاص المحميين المذكورين لن يبادر المستجيب باالتصال أو يتصل .7

ال ال الحصر، خط الهاتف األرضي، الالسلكي،  مدارسهم، دور الحضانة، أو مقدمي رعاية األطفال.  يتضمن االتصال، على سبيل المث 

الهاتف المحمول أو الرقمي؛ الرسائل النصية؛ الرسائل الفورية؛ الفاكس؛ البريد اإللكتروني؛ الرسائل الصوتية؛ خدمة التوصيل؛ وسائل  

أية وسيلة أخرى مباشرة أو من  المدّونات؛ الكتابات؛ االتصاالت اإللكترونية؛ نشر رسالة؛ أو االتصال عن طريق التواصل االجتماعي؛

 خالل شخص آخر. 

 
 [ NCIC 05]  حتى بإذٍن من الشخص المحمي.هذا األمر  انتهاكال يجوز للمستجيب 

 
 عن استخدام أي شكل من أشكال المراقبة اإللكترونية لألشخاص المحميين. يمتنع المستجيب .8

  
 هذا األمر. على أن يقوم بأي فعل يحظره لن يُسبّب المستجيب أو يشّجع أي شخص .9

 
في أي وقت أثناء سريان مفعول هذا األمر لسالمة وحماية   لن يحتفظ المستجيب أو يستخدم، أو يحمل، أو يحصل على أي سالح قاتل .10 

خاضعاً لقيود األسلحة النارية والذخائر بموجب قانون   المستجيباألشخاص المذكورين في هذا األمر.  عالوة على ذلك، قد يكون 

 [ NCIC 07]  .2923.13، أو المادة  (n)922(، والفقرة 9( إلى )1( من )g)922الفقرة  18الواليات المتحدة رقم 
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، في حال عدم انطباق  (1)(a)925الفقرة  18إال لالستخدام الرسمي بموجب قانون الواليات المتحدة رقم  ال يُمنح المستجيب استثناءً  

 أي حظر آخر على األسلحة النارية والذخيرة. 

  
المستجيب أو التي في حيازته إلى هيئة إنفاذ القانون التي تقوم بخدمة إبالغ  التي يمتلكها يقوم المستجيب بتسليم كافة األسلحة القاتلة .11

 أقصاه __________________________________________________________ المستجيب بهذا األمر في موعد 

 أو كما يلي:         _______   

       

       

  
مر.   يُسمح أليٍ من أجهزة إنفاذ القانون أن تقبل حيازة األسلحة القاتلة وفقاً لهذه الفقرة وأن تضعها في الحجز الوقائي خالل فترة هذا األ 

[NCIC 07 ] 

  
المحكمة فوراً عند تسلم األسلحة القاتلة من المستجيب لحفظها في الحجز الوقائي كما هو منصوص  تقوم وكاالت إنفاذ القانون بإخطار  

 عليه في هذا األمر. 
  
عند انتهاء صالحية هذا األمر أو إلغائه، يجوز للمستجيب استعادة أي أسلحة قاتلة تحتفظ بها أجهزة إنفاذ القانون في الحجز الوقائي   

إال إذا كان المستجيب غير مؤهل لسبب آخر بناًء على مراجعة ملف أوامر الحماية بالمركز الوطني لمعلومات  بموجب هذا األمر 

 (.   NCICالجريمة )

 
 . 2923.128، إن وجد، يخضع اآلن للمادة ترخيص حمل سالح مخفي للمستجيب .12

  
 [ NCIC 08]  :كما تأمر المحكمة بالتالي  .13

       

       

       

       

       

 

 يستكمل المستجيب برنامج المشورة التالي:    .14

       

 يرتب على الفور يوماً بعد استالم هذا األمر و        _________  يقوم المستجيب باالتصال بهذا البرنامج في خالل 

لمحكمة إخطاراً كتابياً عند حضور المستجيب للموعد األولي، وإذا تخلف  ل مطلوب من برنامج المشورة أن يقدم  الموعد األولي. 

على كافة التنازالت المطلوبة   فصله، أو عند استكمال المستجيب للبرنامج.  يلتزم المستجيب بالتوقيعالحضور أو تم   المستجيب عن

 للسماح للمحكمة بتلقي المعلومات من برنامج المشورة.

  
       _____________  المستجيب مأمور بالمثول أمام القاضي أو المسؤول القضائي 

   لمراجعةمساًء  صباحاً           في        /        /        في  

حضور برنامج المشورة قد يُْحكم عليك بازدراء   امتثال المستجيب ألمر المشورة الصادر له. تحذير للمستجيب:  إذا فشلت في  

 أمراً بالقبض عليك. هذه الجلسة، فقد تُصدر المحكمة  المحكمة.  إذا فشلت في حضور 

 

 المخدرات غير المشروعة. الكحول أو      بـ لن يستعمل المستجيب أو يحتفظ .15

  
 أن يتوجه إلى:  صدر أمر للمستجيب  يخضع المستجيب للمراقبة اإللكترونية. .16

  __________       

 هذا األمر أو حتى:  لوضع جهاز تحديد المواقع العالمية )جي بي إس( لغرض المراقبة اإللكترونية لفترة سريان 

 األحكام والشروط  أيهما ينتهي أوالً. كما تفرض المحكمة       /        /            _______________  

 _____________________________________________________________________________  التالية: 
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17. 

 
.   (b)(3)(C)65.1و   B(5  (  المادةإلى المستجيب كما هو مطلوب منصوص عليه في يقوم كاتب المحكمة بإرسال نسخة من هذا األمر 

 كما يقوم كاتب المحكمة بتوفير نسخاً موثقة من هذا األمر للملتمس عند الطلب.   
  

راجعت قرار المسؤول القضائي بمنح هذا األمر وترى أنه ال يوجد  ، تكون المحكمة قد إذا تم إحالة الجلسة الكاملة إلى مسؤول قضائي .18

 خلَل ظاهر على هيئة األمر.  وبناًء عليه تعتمد المحكمة قرار المسؤول القضائي بمنح هذا األمر.خطأ قانوني أو أي  

  
مقابل تقديم، إصدار، تسجيل، تعديل، إنفاذ، إسقاط، سحب،   كما أمرت المحكمة أال يتحمل الملتمس أية نفقات أو مصاريف أو رسوم .19

 إبالغ، استدعاء الشهود، أو الحصول على نسخة معتمدة من هذا األمر.  يتم منح هذا األمر بدون كفالة.  
  

 ُمعفاة.   يتحملها المستجيب      تكاليف اإلجراءات  .20

 
 بهذا أمرت المحكمة. 

             

 القاضي   المسؤول القضائي 
 

 إخطار للمستجيب 

أياً من أحكام    انتهكتليس بإمكان أيٍ من األشخاص المحميين بهذا األمر أن يمنحك اإلذن القانوني لتغيير أو انتهاك هذا األمر.  إذا   

هذا األمر حتى عند الحصول على إذن ِمن الشخص المحمي، فقد يتم اتهامك بإهانة المحكمة أو القبض عليك.  المحكمة فقط هي التي 

 أنت تتحمل المخاطرة الشخصية إذا تجاهلت هذا اإلنذار. تستطيع أن تغيّر هذا األمر.  

 اتب المحكمة إلى ك  إخطار باألمر النهائي القابل لالستئناف 

  
 . (3)(C)65.1 يتم إرسال نسخ ِمن هذا األمر إلى المستجيب بموجب المادة 

 

 يتم تسليم نسخ من هذا األمر إلى:   قابل لالستئناف،تم تسليم نسخ من هذا األمر، وهو أمر نهائي 
  الملتمس   ( و B)5 إلى األطراف المشار إليهم طبقاً للمادة أو إبالغ 

65.1(C)(3)محامي الملتمس     ، بما في ذلك بالبريد العادي 
  

 
 محامي المستجيب   

 هيئة إنفاذ القانون لمحل إقامة الملتمس:  

                 /        /        في 

 هيئة إنفاذ القانون لمحل عمل الملتمس:    

                 :بيد

 مكتب الشريف    كاتب المحكمة 

          

        أخرى:    

   

 تنازل 

 أمر  استماع كاملة بخصوص)المستجيب( أدرك أن لديَّ الحق في جلسة         أنا، 

   حماية مدني من المطاردة أو أمر حماية مدني لجريمة ذات طابع جنسي، وأقر بكٍل مما يلي: 

 أتنازل عن حق عقد جلسة كاملة بخصوص أمر الحماية هذا.  .1 

 أمر الحماية هذا.  أتنازل عن حق استجواب الشهود ومراجعة األدلة المقدمة في دعم .2 

 واألدلة من جانبي.أتنازل عن حق تقديم الشهود  .3 

 أتنازل عن حق تقديم االعتراضات وأدرك أن هذا قد يحد من حقي في استئناف إصدار أمر الحماية.  .4 

 
 أنا أدرك أنه بناًء على التنازالت المدرجة أعاله، سيتم إصدار أمر الحماية ضدي. 

 

              

 التاريخ   المستجيب  

 


