خدمات املجني عليه يف
إحدى الجرائم.
حقوقك ونظام العداله
الجنائيه

الوقوع ضحيه إلحدى الجرائم
التأقلم مع الوقوع ضحيه إلحدى الجرائم
ال أحد يأ مل أن يكون ضحيه إلحدى الج رائم فغالب اً
ما يعاين الضحايا من مشاعر محريه عىل مدار فرتة
التعايف .تذكر :
•ال توجد طريقه صحيحه أو خطاء للمشاع ر.
•مشاعرك عاديه وطبيعيه حتى ولو تبدو غري
طبيعيه.
•رمبا تصاب بالذهول بشأن الحادثه.
•فالحزن واالىس واإلكتاب يتكرر عقب أي خساره
او رضر.
•الغضب هو رد فعل طبيعي

إتصل علينا:

مكتب محاماه مقاطعة انوكا.

763-324-5550
attorney@co.anoka.mn.us
anokacounty.us/attorney

خدمات املجني عليه /الشاهد
763-324-5540

وحدة خدمات املجني عليه /الشىاهد

من الساعه  ٨صباحاً إىل الساعه  . ٤٫30من االثنني إىب الجمعه
victimwitness@co.anoka.mn.us
anokacounty.us/victimwitness

أي تعليقات

نريد ان نعرف عن تجربتك معنا ،وإلمتام اإلستبيان ،زر
موقعنا .anokacounty.us/vwfeedback

فهم جلسات اإلستامع باملحكمه
املاده /٥توجيه التهم/املثول األول :

يتم إختار املتهم بالتهم ويحدد القايض الكفاله ورشوط إطالق
الرساح.واذا مل يستطع املتهم دفع أتعاب محامي فرمبا يعني
محامي عام له.ورمبا يطلق رساح املتهمني عىل تعهدهم الشخيص
دون اإللتزام بدفع كفاله.

املاده ٨

تسمح ببعض الوقت للمتهم لتعيني محامي بعد مثوله األول.
وميكن ان تدمج هذه مع املاده  ٥لو أن املتهم لديه محامي
بالفعل او تم تعيني محامي عام له

جلسة تحديد األدله:

فرصة املتهم أن يطلب عدم إستخدام أدله معينه يف املحاكمه /
فيمكن له /لها أن يسأل  /تسأل املحكمه يف تحديد عام إذا
إنتهكت حقوقه  /حقوقها أثناء التحقيق

الجواب عىل التهم  /التفاوض عىل الجواب عىل التهم :

رميا يجيب املتهم بأنه مذنب يف أي جلسة إستامع عقب املثول
األول.ترتيبات إتفاقية الجواب عىل التهم تتم بني املتهم واملحقق
وفيها يوافق املتهم عىل اإلعرتاف بالذنب وفق رشوط معينه.
إتفاقات الجواب عىل التهم هي وسيله للوصول إىل حكم معني
ومعقول بدون محاكمه.

جلسة إستامع قبل املحاكمه :

غالباً ما تستخدم كفرصه لحل أي قضيه قبل املحاكمه ،فالنيابه
و الدفاع يقلصان القضايا موضع الخالف لإلستعداد للمحاكمه ،
ورمبا يستدعى الشهود.

املحاكمه :

يختار املتهم إما قاضياً او هيئه محلفني لسامع القضيه،لو مل
يتم إدانة املتهم ،فيتم تربئته،وإذا أدين ،فتاخذ القضيه مجراها
القانوين حتى الوصول إىل حكم.

حكم الحكمه /إصدار حكم املحكمه :

رمبا يحكم عىل املتهم عقب اإلعرتاف بالذنب أو عقب حكم
اإلدانه ،واألحكام الصادره ينبغي أن تتوافق مع قانون الواليه

مساعده لضحايا الجرميه
ميكن للمتخصيصني يف شئون الضحيه /الشاهد
القيام باأليت :
•املساعده يف فهم حقوق ضحايا الجرميه ونظام العداله
الجنائيه
•القيام بهمزة وصل مع ظباط الرشطه ،واملحقيقني ومصلحة
السجون
•اإلخطار بجلسات اإلستامع باملحكمه واخر املستجدات عن
القضايا.
•التشجيع عىل املشاركه يف إجراءات التحقيق.
•حضور جلسات اإلستامع باملحكمه.
•األعداد لإلدالء بالشهاده اثناء املحاكمه
•مساعده ماليه بالتعويض والجرب واألموال العاجله واموال
لضحايا اإلعتداء الجنيس
•التثقيف بشأن العداله التصالحيه والحوار بني الضحيه
والجاين
•التحويل إىل الخدمات املناسبه

اوامر الحاميه

اوامر عدم التواصل واوامر عدم التواصل بسبب سوء املعامله
املنزليه هي أوامر جنائيه يصدرها قايض وميكن أن تحدد
اثناء فرتة التحقيق وكأحد رشوط فرتة مراقبه حسن السري
والسلوك.
اوامر الحاميه ( )OFPوأوامر الكف عن املضايقه ()HRO
هي أوامر مدنيه بدائها أحد األشخاص الذي يطلب الحاميه
من األذى واملضايقه.ال توجد مصاريف مطلوبه لل  OFPإذا
كن مسئ املعامله أحد الرفقاء او من األرسه او أحد افراد
األرسه.

حقوق وإحتياجات الضحيه
حقوق الضحيه
الترشيع  611Aمبينسوتا يزود ضحايا الجرائم
بالحقوق التاليه :
•الحق يف أن يتم إعالمهم.
•الحق يف املشاركة يف التحقيق،
•الحق يف الحاميه من األذى.
•الحق يف طلب املساعده املاليه.

ييان ترضر الضحيه.

للمجني عليهم الحق يف أن يتم اإلستامع إليهم
وميكنم إبالغ القايض مبعلومات عن األذى الذي لحق
بهم بسبب الجاين  ،وهذا ما يسمى ببيان ترضر
الضحيه.
بيانات ترضر الضحايا متنح الضحايا وارسهم فرصه
للتعبري يف املحكمه عن األمل واملعاناه والدمار املايل
الذي تسببت فيه الجرميه.وميكن لبيان ترضر الضحيه
أن يزود القايض /القاضيه مبعلومات من املمكن أن
يستخدمه/تستخدمها يف تحديد العقوبات ،كام أنه
يجعل الجناه عىل درايه باألذى الذي تسببوا للضحيه
فيه.

رساله من  Tony Palumboمن
مكتب حكومة انوكا:
لقد حددك مكتبنا بأنك ضحيه إلحدى الجرائم،فهدفنا هو
تزويدك بفهم إجراءات العداله الجنائيه ،ونقل معلومات
دقيقه عن القضايا الجنائيه،ورشح حقوقك كمجني عليه يف
إحدى الجرائم يف ظل قانون مينسوتا.
فقد تم إنشاء وحدة خدمات الضحيه /الشاهد التابعه ملكتب
محاماه حكومة أنوكا إلرشادك اثناء إجراءات التحقيق.
يلعب املجني عليهم دورا ً هاماً يف نظام العداله الجنائيه ولذا
فأن تعاونك أسايس يف محاسبة الجناه.فنحن نعلم أن تكون
ضحيه إلحدى الجرائم هي مبثابة تجربه قاسيه و صادمه.هذا
هو السبب والذي من أجله نريد مساعدتك يف تجربتك يف
نظام العداله الجنائيه.
املخلص لكم،
Tony Palumbo
Anoka County Attorney
محامي حكومة أنوكا

مهمة خدمات املجني عليه  /الشاهد هي حامية
حقوق ومصالح املجني عليهم والشهود يف نظام
العداله الجنائيه،ويف نفس الوقت تشجيع املشاركه يف
إجراءات املحكمه ومناقشة إحتياجات الفرد الناجمه
عن وقوعه ضحيه إلحدى الجرائم.

