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 أسئلة متكررة 
 قرارات حا�مة الوال�ة ك�ت براون بالعفو عن ح�ازة المار�غوانا

 
 

 
ي 

ا 2022نوفم�ب  21�ف ون�� ي وال�ة أور�غون ، أصدرت حا�مة الوال�ة ك�ت براون عفوا� عن جميع اإلدانات المتاحة إل��ت
لح�ازة أونصة واحدة �ف

ي ترجع إ� ما قبل  28.5( ي القضا�ا الىت
ا) أو أقل من المار�غوانا �ف ي كان ، و 2015غرام تق��ب� ا أو  21 المتهم فيها يبلغالىت ، وكانت هذە أ��� عام�

 تهمته الوح�دة، ولم �كن هناك ضحا�ا. 
 

 ف�ما ��ي بعض األسئلة المتكررة حول قرارت العفو. 
 

 العفو؟ما هو قرار 
ي وال�ة أور�غون، يتمتع حا�م الوال�ة بالسلطة الدستور�ة ما ج��مةعن  من قبل موظف عامالتام  الصفحإن قرار العفو شكل من أشكال 

.  و�ف
 لمنح العفو. 

 
ي قرار العفو الذي أصدرته حا�مة الوال�ة؟

 ما اإلدانات المشمولة �ف
ي 

ا  ك�ت ، أصدرت الحا�مة2022نوفم�ب  21�ف غرام  28.5) (1بالعفو عن اإلدانات ع� مستوى الوال�ة بح�ازة أونصة واحدة ( براون قرار�
  : ي ثالثة معاي�ي

ي �ستو�ف ا والىت ون�� ي بعض الحاالت المتاحة إل��ت
ي وال�ة أور�غون، �ف

ا) أو أقل من المار�غوانا �ف  تق��ب�
ا) أو أقل من المار�غوا 28.5أو�ً، أن تكون ح�ازة أونصة واحدة ( ● ي أال غرام تق��ب� ي القض�ة.  وهذا �عىف

نا �ي التهمة الوح�دة �ف
هت أي اتهامات أخرى، وأن جميع القضا�ا المتعلقة بتصنيع المار�غوانا و�سل�مها ُ�ستثىف من  تكون جهات إنفاذ القانون قد وجَّ

 العفو. 
، أال تتضمن القض�ة أي ضحا�ا.  ●

�
 ثان�ا

ي القض�ة قد  ●
ا، أن �كون الفرد الوح�د المشمول �ف ي وقت ح�ازة المار�غوانا.  21بلغ ثالث�

ا أو أ��� �ف  عام�
 

 هل سيؤدي قرار حا�مة الوال�ة بالعفو عن ح�ازة المار�غوانا إ� إطالق �اح أي شخص من السجن؟
ي وال�ة أور�غون َمن ُسِج 

ف �ف ف المسجونني ا) أو أقل من المار�غوانا 28.5أونصة واحدة ( ةن لح�از ال. ال يوجد اآلن بني  . قطف غرام تق��ب�
 

 ؟المشمولة بالعفو كم يبلغ عدد اإلدانات 
 إدانة.   47,144شمل قرار عفو حا�مة الوال�ة ما مجموعه 

 
 كم يبلغ عدد األشخاص المتأث��ن بهذا القرار؟

غ�ي العدد الدقيق لألشخاص المتأث��ن ل�ن فرد.  45,000�قدر عدد األشخاص المتأث��ن بعفو حا�مة الوال�ة عن ح�ازة المار�غوانا بحوا�ي 
 ألن هذە العمل�ة �مكن أن تكون قد تضمنت العفو عن عدة إدانات للفرد الواحد.  ،واضح
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ا الغرامات غ�ي المدفوعة  سِقط قرارات العفو أ�ض�
ُ
 المرتبطة باإلدانة أو المخالفة؟هل �
 قرار العفو الصادر عن حا�مة الوال�ة ُ�سِقط نعم. 

�
ي  14ما �قرب من أ�ضا مليون دوالر من رسوم المحا�م والغرامات غ�ي المدفوعة الىت

ي تم العفو عنها. ونت�جة لذلك، لن تقوم الوال�ة بتحص�ل هذە الغرامات والرسوم بعد ا فقطترتبط  آلن، إال أن تحد�ث الوال�ة باإلدانات الىت
ي عفو حا�مة الوال�ة ،لسجالتها

قد �ستغرق بضعة أسابيع.  ،وتواصلها مع وكاالت التحص�ل للتنازل عن الغرامات والرسوم المدرجة �ف
ي غضون شهر واحد من اإلجراء 

ي القضا�ا ذات الصلة �ف
ي �ف

الذي وتتوقع الوال�ة أن يتم تحد�ث جميع السجالت لتصف�ة الرص�د المتب�ت
 اتخذته حا�مة الوال�ة. 

 
ي بح�ازة المار�غوانا؟ أحصل ع� عفو ك�ف ومىت   عن إدانىت

ي مقاطعة اإلدانة سُتغِلق القضا�ا بالعفو عن اإلدانات، مما يؤدي 
إ� إذا استوفت إدانتك المعاي�ي الموضحة أعالە، فإن المحكمة الدور�ة �ف

ي غضون يوم واحد من صدور أمر عفو حا�مة الوال�ة  شطب
براون الصادر ك�ت القض�ة واإلدانة من سجل المحكمة الرس�ي الخاص بك �ف

ي 
ي غضون 2022نوفم�ب  21�ف

أسابيع. و�ذا ما كنت بحاجة إ� �سخة من  8-6.  وستتوفر �سخة من أمر المحكمة الذي ُ�غلق سجلك �ف
 ضيتك، ف�مكنك طلب �سخة باتباع هذا الرابط: أمر المحكمة الدور�ة المتعلق بق

 pardon.aspx-https://www.courts.oregon.gov/forms/Pages/marijuana   .  
 

غِلق
ُ
ي بعد أن ت

؟ وك�ف ستظهر اإلدا ،المحكمة هماذا �حدث لسج�ي الجنائئ ي
ي الجنائئ

ي تار��ف
ي صدر عفو عنها �ف  نة الىت

ي تم العفو لن تظهر اإلدانة بح�ازة المار�غوانا ال ي السجالت العامة للمحكمة.  ومع ذلك،  ىت
ي عمل�ات التحري عن السوابق �ف

عنها بعد ذلك �ف
ي �ج��ــها مسؤولو إنفاذ القانون أو سلطات ال ي عمل�ات التحري عن السوابق الىت

خ�ص، ل�نها ستظهر كإدانة تم العفو قد تظهر اإلدانة �ف �ت
ـــخ عفو حا�مة الوال�ة، إما بموجب عقد  كات الخاصة �مكن أن تكون قد جمعت الب�انات المتعلقة باإلدانة قبل تار�ـ عنها. كما أن بعض ال�ش

نت.  ،الوال�ةمع   أو عن ط��ق جمع تلك الب�انات من المواقع العامة ع� اإلن�ت
 

ي العفو، فستقوم الو�ذا كانت إدانتك مشمولة 
ي أبرمت اتفاق�ات ب�انات مع محا�م الوال�ة بأن اإلدانات  وال�ة�ف كات الخاصة الىت ب�بالغ ال�ش

ف�ل معظمها القضا�ا المعفو عنها من سجالتها. ل�ن ير�ب مالحظة أن  ي العفو، وس�ي
ة ع�  الوال�ةمشمولة �ت ال تتمتع �س�طرة مبا�ش

كة غ�ي راغبة أو غ�ي قادرة ع� إزالة المعلومات المتعلقة باإلدا كات الخاصة أو ُ�شاركها، وقد تكون ال�ش ي ُتخزنها ال�ش نة المعلومات الىت
كة خاصة لديها سجل ُتدرجها ف�ه ي عمل�ات  ،المعفو عنها. إذا كنت تعتقد أن قضيتك قد تم العفو عنها ووجدت أن هناك �ش

وأنها تظهر �ف
�ب االتصال ب : التحري عن السوابق، ف�ي ي

ويف �د اإلل��ت  .  OJD.order.request@ojd.state.or.us ال�ب
 

؟ ي ا إذا ما تم العفو عن إدانىت  هل سأتل�ت إخطار�
ي قدمت ها دائرة القضاء بوال�ة أور�غو ن �شأن هذە العفو أي معلومات تع��ف�ة، مثل العناو�ن أو ال. لم تتضمن المعلومات اإلجمال�ة الىت

ا عن  المعلومات الد�موغراف�ة األخرى. وعل�ه، فل�س لدى مكتب حا�مة الوال�ة أي معلومات عن ك�ف�ة االتصال باألفراد الذين تلقوا عفو�
 إدانتهم، ولن �قوم ب�خطار هؤالء األفراد. 

 
ي ف ما إذا كانت اإلدانة ك�ف سأعر  ي العفو؟المعن�ة قضيىت

 بح�ازة المار�غوانا مشمولة �ف

ي المعاي�ي الموضحة أعالە، فس��ي عفو حا�مة الوال�ة ع� إدانتك و�غالق المحكمة 
إذا كانت قضيتك و�دانتك بح�ازة المار�غوانا �ستو�ف

غِلق.   لسجل القض�ة دون تدخل من جانبك.  قد ال �درك األفراد الذين تلق
�
ا عن إداناتهم أن سجلهم قد أ  وا عفو�

 
 لدي إدانة قد�مة بح�ازة المار�غوانا.  لماذا لم ُ�عف عنها؟ 

 هناك سببان محتمالن لعدم العفو عن إدانتك. 
 

وط العفو بناًء ع� معاي�ي حا�مة الوال�ة. فكما هو موضح أعالە، أص  درت أو�ً، قد ال تكون قضيتك و�دانتك بح�ازة المار�غوانا مستوف�ة ل�ش
ي  28.5) (1براون عفوا� عن اإلدانات ع� مستوى الوال�ة بح�ازة أونصة واحدة ( ك�تحا�مة الوال�ة 

ا) أو أقل من المار�غوانا �ف  غرام تق��ب�
ا أو أ��� وقت  21وال�ة أور�غون، باستثناء اإلدانات الصادرة عن محا�م البلد�ة ومحا�م العدل. �جب أن �كون عمر الشخص المدان  عام�

ي القض�ة �ي ح�ازة أونصة واحدة (
ي أال  28.5) (1الح�ازة. �جب أن تكون التهمة الوح�دة �ف ا) أو أقل من المار�غوانا، مما �عىف غرام تق��ب�

https://www.courts.oregon.gov/forms/Pages/marijuana-pardon.aspx
mailto:OJD.order.request@ojd.state.or.us
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، تكون س ا� ي هذە القض�ة، وأال تكون القض�ة قد تضمنت تصنيع المار�غوانا و�سل�مها. وأخ�ي
هت أي تهم أخرى �ف لطات إنفاذ القانون قد وجِّ

، فلن ي أحد هذە المعاي�ي
 أال تكون القض�ة المتعلقة باإلدانة المشمولة بالعفو قد تضمنت أي ضحا�ا. إذا كانت إدانتك أو قضيتك ال �ستو�ف

 إدانتك القد�مة بح�ازة المار�غوانا.  ع� ��ي العفو 
 

ا، بالنسبة لبعض اإلدانات  ي صدرت قبل عام -ثان�� ي من المعلومات لتحد�د ما إذا كانت  -2005خاصة تلك الىت
ر�ما لم يت�� للوال�ة ما �ك�ف

ي قرار العفو عن إدانات المار�غوانا المو 
ي حددتها حا�مة الوال�ة �ف ي المعاي�ي الىت

صوفة أعالە. ونت�جة لذلك، لم تكن تلك اإلدانة �ستو�ف
ي قرارات عفو حا�مة الوال�ة. 

ي ال تتوفر ب�انات كاف�ة عنها مشمولة �ف  اإلدانات الىت
 

 لماذا ال ينطبق عفو حا�مة الوال�ة عن ح�ازة المار�غوانا إال ع� اإلدانات ع� مستوى الوال�ة؟ 
ي �ستخدمها دائرة القضاء بوال�ة أور�غون، ب�مكان�ة الوصول إ� سجالت  ال تتمتع قاعدة الب�انات القضائ�ة ع� مستوى الوال�ة، والىت

ي يتم �شغ ي معرفة الم��د حول إلغاء سجالت المحا�م البلد�ة أو محا�م العدل الىت
ي المدن أو المقاطعات. إذا كنت ترغب �ف

ا �ف �لها محل��
ة مع المحكمة المعن�ة.  �ب التواصل مبا�ش ي محكمة عدل أو محكمة بلد�ة (أي شطبها)، ف�ي

 المحكمة المتعلقة ب�دانة بح�ازة المار�غوانا �ف

ي وال�ة أور�غون؟هل ينطبق عفو حا�مة الوال�ة عن ح�ازة المار�غوانا ع� 
ي وال�ة أخرى إذا كان الفرد �ع�ش اآلن �ف

 اإلدانات �ف
ي وال�ة أور�غون فقط. ك�ت ال. لحا�مة الوال�ة 

 براون سلطة العفو عن اإلدانات �ف
 

 28.5) (1هل ينطبق عفو حا�مة الوال�ة عن ح�ازة المار�غوانا ع� األفراد الذين باعوا المار�غوانا، أو حازوا أ��� من أونصة واحدة (
ا) من المار�غوانا، أو كان لديهم إدانات أخرى متعلقة بالمار�غوانا؟  غرام تق��ب�

أونصة واحدة  بح�ازةال. ال ينطبق قرار العفو عن ح�ازة المار�غوانا الصادر عن حا�مة الوال�ة براون إال ع� اإلدانات ع� مستوى الوال�ة 
ي وال�ة أور�غون 1(

ه لهم تهمة واحدة ال تتضمن أي ضحا�ا) أو أقل من المار�غوانا �ف ي قضا�ا األفراد الذين ُتوجَّ
ع� أن �كون الفرد قد بلغ  ،�ف

ي وقت الح�ازة.  21من العمر 
ا أو أ��� �ف  عام�

 
كيبة الد�موغراف�ة لألفراد الذين تم العفو عن إداناتهم؟  ما ال�ت

ي نظرت فيها حا�مة الوال   �ة أي معلومات د�موغراف�ة. لم تتضمن المعلومات المتعلقة بالحاالت الىت
 

ائب أو خالفه؟  ما تكلفة عمل�ة العفو من الدوالرات الُمحصلة من ال�ف
.  الوال�ةاسُت�ملت قرارات العفو باستخدام موارد  ص أ�ة أموال إضاف�ة لمكتب حا�مة الوال�ة؛ و الموجودة بالفعل إ� حد كب�ي لم ُتخصَّ

ي وال�ة 
ي المحكمة لتنف�ذ أوامر المحكمة واستكمال وقد تلقت الدائرة القضائ�ة �ف

�ع�ة لموظ�ف أور�غون تم��ً� غ�ي متكرر من الهيئة الت�ش
 عمل�ة إغالق السجالت. 

 
ي أرى أنها كانت أه�ً للعفو؟  ي بح�ازة المار�غوانا، ل�نىف  ماذا أفعل إذا لم ُ�عف عن إدانىت

قدم بطلب إ� المحكمة المختصة "إللغاء" إدانتك (أي شطبها). �مكن االطالع إذا لم ُ�عف عن إدانتك بح�ازة المار�غوانا، فعل�ك أو�ً الت
ي سؤال منفصل أدناە. و�مكنك بد�ً من ذلك أن تتقدم بطلب للحصول ع� عفو من خالل تقد�م 

هذا ع� معلومات حول هذە العمل�ة �ف
ي طلب عفو عن إدانة لم �شم النموذج

لها قرار حا�مة الوال�ة بالعفو عن ح�ازة المار�غوانا. تتضمن إ� مكتب حا�مة الوال�ة إذا كنت ترغب �ف
ا للطلبات الُمقدمة تج��ه حا�مة الوال�ة وموظفو مكتبها ل�ل حالة ع� حدة. وعادة ما تتخذ حا�مة  عمل�ة طلب العفو المعتادة تقي�م�

ا. باإلضافة إ� التقدم بطلب ل ي ع�ش شهر� ي غضون من ستة إ� اثىف
ا �ف ا التقدم بطلب إللغاء (أي الوال�ة قرار� لحصول ع� عفو، �مكنك أ�ض�

شطب) إدانة لحذفها من السجالت العامة. ف�ما ��ي م��د من المعلومات حول ك�ف�ة التقدم للحصول ع� إلغاء (أي شطب): 
ts.oregon.gov/forms/Pages/CrimArrestSetAside.aspxhttps://www.cour  . 

 
ي لم �شملها عفو حا�مة الوال�ة عن ح�ازة  ي ذلك العفو عن إدانات ح�ازة المار�غوانا الىت

ك�ف �س�ي عمل�ة طلب العفو التقل�د�ة، بما �ف
 المار�غوانا؟

https://www.oregon.gov/gov/policies/Pages/cannabis-policy.aspx
https://www.oregon.gov/gov/policies/Pages/cannabis-policy.aspx
https://www.courts.oregon.gov/forms/Pages/CrimArrestSetAside.aspx
https://www.courts.oregon.gov/forms/Pages/CrimArrestSetAside.aspx
https://www.courts.oregon.gov/forms/Pages/CrimArrestSetAside.aspx
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ا عادة ما تجري عمل�ة العفو التقل�دي ع� أساس كل حالة ع� حدة. �جب ع�  الشخص الذي �س� للحصول ع� عفو أن �قدم طلب�
ي طلب  ينظر ف�ه

ي تنفرد بالسلطة التقدي��ة للعفو عن إدانة (أو إدانات) األفراد. إذا كنت ترغب �ف مكتب حا�مة الوال�ة وحا�مة الوال�ة، والىت
هذا لتقدم بطلب للحصول ع� عفو من خالل تقد�م عفو عن إدانة لم �شملها قرار حا�مة الوال�ة بالعفو عن ح�ازة المار�غوانا، ف�مكنك ا

 إ� مكتب حا�مة الوال�ة.  النموذج
 
ي لم �شملها قرار حا�مة الوال�ة بالعفو عن ح�ازة المار�غوانا؟  ي التقدم بطلب لشطب أو إغالق إدانات ح�ازة المار�غوانا الىت  ك�ف �مكنىف
، ول�نها تتيح "إلغاء السجالت". عندما ُ�ل�ف أحد السجالت  ف ال تتيح وال�ة أور�غون "اإلغالق" أو "الشطب" للسجالت الجنائ�ة للبالغني
ي المحكمة سجل اإلدانة وُ�عت�ب أن مقدم الطلب لم �سبق إدانته. تأمر المحكمة ب�غالق سجل اإلدانة وجميع 

ي وال�ة أور�غون، ُتل�ف
�ف

ي ذلك سجالت جهات إنفاذ القانون. السجالت الرسم
ف�ما ��ي م��د من المعلومات حول ك�ف�ة التقدم للحصول ع� �ة األخرى، بما �ف

 .  Aside.aspxhttps://www.courts.oregon.gov/forms/Pages/CrimArrestSet: إلغاء (أي شطب)
 

https://www.oregon.gov/gov/policies/Pages/cannabis-policy.aspx
https://www.oregon.gov/gov/policies/Pages/cannabis-policy.aspx
https://www.courts.oregon.gov/forms/Pages/CrimArrestSetAside.aspx

