ما هو أمر الحامية؟

كيفية الحصول على مساعدة قانونية

ما هو أمر الحماية؟

في معظم الحاالت  ،ال سيما إذا كان لديك أطفال أو لديك أصول
مشتركة أو ديون مع المسيء  ،فمن المهم حقًا أن تحصل على
محام قبل الملف .فيما يلي بعض الطرق لمحاولة العثور على محام
ومعلومات قانونية

أمر الحماية هو أمر صادر عن المحكمة يمكن أن يكون أداة لزيادة
األمان للناجين من العنف المنزلي والعنف الجنسي والمطاردة .يمكن
إصدار أوامر الحماية من قضية مدنية أو كجزء من قضية جنائية
لبعض الجرائم المشحونة.

•

مكاتب المساعدة القانونية :اتصل على ٨٦٦٥٢٩٦٤٤٦
اوانتقل الى www.ohiolegalhelp.org
للعثور على مكتب المساعدة القانونية لمجتمعك .قد يكونوا
بمحام مجانآ ً
قادرين على تزويدك
ٍ

•

برامج العنف المنزلي :هناك برامج متاحة للناجين
الذين يحتاجون إلى أوامر الحماية التي قد تكون قادرة
على توفير خدمات قانونية مجانية لك بغض النظر عن
دخلك .يجب أن يكون الؤيد المحلي قادرًا على مساعدتك
في ربطك بهذه البرامج وبرنامج تعويض ضحايا الجرائم.

•

الطليعه المواليه/المحامي المتطوع:
بعض المجتمعات لديها محامون متطوعون .إذا لم يتمكن
الؤيد خاص بك من إحالتك إلى محام موثوق  ،فيمكنك
محام
االتصال بنقابة المحامين المحلية لمعرفة ما إذا كان
ٍ
متطوع يمكنه مساعدتك .إذا كانت هناك مدرسة قانونية
بالقرب من المكان الذي تعيش فيه  ،فتأكد من حصولهم
على مساعدة قانونية مجانية من خالل عيادة قانونية

يمكن أن يقدم لك المحامي فقط مشورة قانونية أو يساعدك في عرض
قضيتك في المحكمة .يمكن أن يساعدك الؤيد في تطوير خطة أمان
مخصصة  ،والتي تعد جز ًءا مه ًما من أي إجراء قانوني تتخذه
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ال يتم تنفيذ أوامر الحماية الجنائية إال أثناء الدعوى الجنائية ويمكن أن
تنتهي فجأة دون سابق إنذار .يمكنك أيضًا طلب أمر الحماية المدنية
سواء كانت هناك قضية جنائية أم ال .يمكن أن تستمر أوامر الحماية
المدنية لمدة تصل إلى خمس سنوات ويمكن تجديدها .إذا كانت هناك
قضية جنائية معلقة  ،فتحدث إلى محام قبل التقديم للحصول على أمر
حماية مدنية ألن الملف المدني قد يتركك دون حماية وقد يؤثر على
القضية الجنائية.
هناك عدة أنواع من أوامر الحماية المدنية المتاحة اعتمادًا على
عالقتك بالشخص الذي تحتاج إلى الحماية منه ونوع العنف الذي
يحدث أو حدث .لمزيد من المعلومات حول أنواع أوامر الحماية
المتاحة  ،والنوع او األنواع التي قد تكون مؤهالً لها  ،وما هو نوع
التخفيف الذي قد تقدمه  ،تفضل بزيارة الموقع

www.odvn.org/survivor/law.html

هل أمر الحماية مناسب لي؟
يزداد الخطر في كثير من األحيان بمجرد البدء في التفكير واتخاذ
خطوات لفصل أو إنهاء العالقة مع شخص مسيء .يمكن أن توفر
أوامر الحماية بعض الحماية  ،لكنها ال تضمن السالمة .قد يؤدي أيضًا
تقديم طلب الحماية إلى إنشاء مشاكل أخرى لك  ،خاصة إذا كنت
لديك أطفال  ،أو لديك مشكالت قانونية أخرى  ،أو لديك قضية صعبة
ألسباب أخرى .لمزيد من المعلومات حول مخاطر تقديم طلب الحماية
محام
 ،تفضل بزيارة الموقع وأكمل قائمة التحقق “هل أحتاج إلى
ٍ
أوالً؟
“ ”http://www.odvn.org/survivor/law.html

من المهم أن تقوم بتطوير خطة السالمة الشخصية الخاصة بك
بمساعدة أحد دعاة العنف المنزلي .يمكنك العثور على أقرب
برنامج عن طريق االتصال على الرقم .٨٠٠-٩٣٤-٩٨٤٠
يمكنك أيضًا التحدث مع داعية للعنف المنزلي الستكشاف ما
إذا كان أمر الحماية هو القرار الصحيح لك .قد ال يجعلك تقديم
طلب الحماية دون خطة أمان ودون مشورة قانونية أكثر أمانًا
وقد يزيد من خطر عليك.

odvn.org | 800-934-9840

		
		
		

وفي أي وقت يتم تحديد تاريخ المحكمة .من
األفضل دائ ًما الحصول على محامي لهذه
الجلسات.

نصائح حول الشهادة
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•
		
•
		
		
•
		
		
		
•
		
•
		
		
		

التزم بالحقائق وأجب فقط على السؤال الذي
طرحت .إذا كنت بحاجة إلى تقديم مزيد من
المعلومات ،قد تحتاج إلى انتظار دورك مرة
أخرى للتحدث.
عال وواضح حتى يتمكن
تحدث بصوت ٍ
القاضي ومراسل المحكمة من سماعك.
تجنب استخدام أي كلمات  ،مثل المصطلحات
القانونية أو الطبية  ،إذا كنت ال تعرف معنى
هذه الكلمات.
خذ وقتك عند اإلجابة على األسئلة .إذا كنت ال
تفهم أي سؤال أو ال تعرف اإلجابة عليه  ،فقل
ذلك .ال تجيب على أي سؤال حتى تفهم تما ًما
ما يطلبونه منك.
كن جادًا في قاعة المحكمة وأخاطب القاضي
دائ ًما باسم “فخامتك”
قد يقول المدعى عليه أو محامي المدعى عليه
أشياء تزعجك أو قد تحاول أن تغضبك .ركز
على التزام الهدوء .اسأل القاضي عن
استراحة إذا كنت في حاجة بها.

ماذا لو تم انتهاك طلب الحماية الخاص بي؟
يكون طلب الحماية الخاص بك قابالً للتنفيذ أينما ذهبت في الواليات
المتحدة  .إذا تم انتهاك طلب الحماية الخاص بك  ،فتحدث مع أحد
المويدين عن مراجعة خطة األمان الخاصة بك .يمكنك أيضا:
جمع وحفظ أي دليل .يمكن أن يشمل ذلك التقاط صور للمعتدي
أو سيارتهم أو األضرار التي لحقت بالممتلكات أو حفظ الرسائل
النصية أو الهاتفية أو منشورات التواصل االجتماعي أو رسائل البريد
اإللكتروني.
اتصل بالشرطة واطلب منهم تنفيذ أمر الحماية الخاص بك (عن
طريق اعتقال المدعى عليه) .يمكن أن يشكل انتهاك أمر الحماية
جريمة جنائية .إذا اتصلت بالشرطة  ،فقم بذلك في أقرب وقت ممكن
أثناء االنتهاك أو بعده .إذا لم يقموا بالقبض عليهم  ،فاطلبوا اإلبالغ
التحدث إلى المدعي العام حيث تم انتهاك طلبك حول رفع تهمة
جنائية
قدم طلبًا للعثور على المدعى عليه في ازدراء المحكمة في المحكمة
األصلية التي أصدرت أمر الحماية الخاص بك

الخطوة  :٤االستماع الكامل
تعقد المحكمة جلسة استماع كاملة عادةً خالل ٧او ١٠-أيام  ،والتي
يجب عليك حضورها قد يحدث أي مما يلي :قد تستمر جلسة االستماع
إلى تاريخ آخر  ،وقد تتوصل أنت والمدعي إلى اتفاق بشأن أمر حماية
يسمى اتفاقية الموافقة  ،أو قد تكون لديك جلسة استماع.
عليك أن تكون مستعدا للذهاب قدما في جلسة استماع وفي اي تاريخ
يتم فيه تعيين جلسة االستماع مع شهودك ،واألدلة ،او أي شيء
آخرالمحكمة قد تسمح أيضا لتقديم معلومات أخرى حول الحضانة
والزيارة أطفالك ،تعاطي المخدرات ؛ وحاالت المعيشة ،وما إلى ذلك.
خطوة  :٥اوامر المحكمة
و يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا في وقت الجلسة أو قد تنتظر إلصدار
أمر التي ستحصل في البريد .يمكن أن تكون األوامر قوية  -بما في
المكان الذي يمكن أن يكون فيه المدعى عليه  ،ومن الذي يتولى رعاية
األطفال  ،والذين يمكنهم العيش في المنزل  ،و إذا كان يمكن المدعي
عليه الوصول إلى األسلحة النارية .قد تلغي المحكمة أيضًا أمر الحماية
ويجعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة لك في المستقبل.
التحضير للمحكمة قبل جلسة االستماع الخاصة بك
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تعرف على كيفية الوصول إلى المحكمة
والحديقة (إذا لزم األمر) .خطط لتكون في وقت
مبكر إلى أي جلسة استماع المحكمة
مظهر أنيق ونظيف في المحكمة هو المهم
خطط للمستقبل مع المويدين ومحاميك حول
المكان الذي يمكنك االنتظار فيه حتى ال تضطر
إلى التفاعل مع المدعى عليه قبل المحكمة
وأثناءها وبعدها .اطلب المساعدة من موظفي
المحكمة إذا حاول المدعي أي اتصال غير
مرغوب فيه معك أو إذا كنت بحاجة لمرافقة
للمغادرة.
ما لم يدلي أطفالك بشهادتهم  ،فليس من الجيد
تقديمهم إلى المحكمة .ضع خططًا لرعاية األطفال
أمام المحكمة مع العلم أن الجلسة قد تكون
قصيرة أو تستمر معظم اليوم .أخبر المويد خاص
بك إذا لم تتمكن من العثور على رعاية الطفل.
قم بمراجعة وتعرف على ما قدمت من ادله قبل
كل تاريخ للمحكمة .تأكد من توفر شهودك
وإصدار مذكرات استدعاء إذا لزم األمر
لديك الحق القانوني في أن يرافقك مويد في قاعة
المحكمة لجميع مواعيد المحكمة
لديك الحق في الحصول على مترجم شفوي مقدم
من المحكمة إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية
أو إذا كنت صماء أو ضعيف السمع .أخبر
المويد الخاص بك والمحكمة إذا كنت بحاجة
إلى مترجم شفوي عندما تقوم بتقديم الملف

كيف يمكنني طلب أمر حماية؟
العملية تختلف في كل مقاطعة .اتصل ببرنامج العنف المنزلي المحلي
لمعرفة كيفية عمل العملية في منطقتك .قد يكونوا أيضًا قادرين على
مساعدتك في تقديم طلب ألمر الحماية الخاص بك أو مساعدتك في
محام .ال يُطلب من المحامي تقديم طلب حماية  ،ولكن
العثور على
ٍ
يمكن أن تكون العملية معقدة ومن األفضل دائ ًما الحصول على محام.
من المهم بشكل خاص التحدث إلى محامي قبل تقديمه إذا كان لديك
أطفال يعانون من سوء المعاملة أو لديك أي مشكلة قانونية أخرى  .قد
يكون المحامي متاحًا لك مجانًا من خالل المساعدة القانونية المحلية
أو برنامج تعويض ضحايا الجرائم أو برنامج آخر مجاني (مجانًا).
يمكنك الحصول على األوراق المطلوبة لتقديم طلب حماية من كاتب
المحاكم في المقاطعة التي ستودع بها .يمكنك أيضًا تنزيل النماذج من
موقع محكمة أوهايو العليا
(www.supremecourt.ohio.gov/
JCSdomesticViolence/default.asp).

إذا كنت تستخدم أي مواقع ويب في العملية الخاصة بك  ،فتأكد من
استخدام جهاز الكمبيوتر الذي ال يمكن للمسيء الوصول إليه  ،كما
هو الحال في المكتبة أو جهاز كمبيوتر صديق موثوق به.

كيف تعمل عملية المحكمة؟
الخطوة  :١االيداع
يقدم الضحية أو محاميهم التماسًا ألمر الحماية .اذا في حاجة إلى
الحماية الفورية  ،فيجب أن تتضمن العريضة طلبا بان تجري
المحكمة جلسة استماع من طرف واحد.
الخطوة  :٢جلسة االستماع السابقة
تعقد المحكمة جلسة استماع من طرف واحد (بمعنى أن هناك
طرفًا واحدًا فقط) في غضون إطار زمني مطلوب بموجب النظام
األساسي .بالنسبة االمر الحمايه المدنيه  ،بيكون هو نفس يوم التقديم.
بالنسبة ألمر الحماية من المالحقة أو المنحى جنسيًا  .أو أمر حماية
األحداث  ،فهو نفس يوم أو في يوم المحكمة التالي بعد اإليداع.
هذه هي فرصتك إلخبار القاضي عن سبب احتياجك ألمر الحماية
الفوري  ،والقاضي يقرر إصدار األمر في ذلك اليوم او عدمه
الخطوة  :٣خدمة الورق
يحصل المدعي (الشخص الذي تقدمت بطلب للحماية منه) على
نسخة من ما قدمته  ،وأمر الحماية (إذا تم إصداره في جلسة استماع
من طرف واحد)  ،وإشعار بجلسة االستماع الكاملة .قد يكون هذا
وقتًا أكثر خطورة ويجب أن تلبي خطة األمان احتياجاتك اإلضافية
للسالمة خالل هذا الوقت.

