 .10حقوق ضحايا املخالفات اجلنائ ّية
اجلنائية
 .10.1حقوق ضحايا جميع املخالفات
ّ
قانون حقوق ضحايا املخالفات مَينح ضحايا املخالفات اجلنائ ّية من درجة جرمية أو جنحة
َ
بعض احلقوق:
 .1معاجلة الشكوى في غضون فترة زمن ّية معقولة  -مع احملافظة على كرامة املشتكي.
 .2حماية من املشتبه فيه الذي ُو ّجهت ضدّ ه الئحة اتّهام أو الذي يواجه القضاء  -في جميع
مراحل الدعوى اجلنائ ّية ،ومنذ تقدمي الشكوى .لذاّ ،
يحق لضح ّية املخالفة احلصول على
147
معلومات من الشرطة حول اخليارات الدفاع ّية املتاحة له.
 .3إعطاء إفادته للمحكمة  -وهو ّ
حق بإعطاء إفادة ضح ّية مخالَفة للهيئة احمل ّققة أو
ّ
ويحق له أن يقوم املدّ عي بعرض إفادته أمام احملكمة في جلسة
للمدّ عي العام في القضية.
148
االستماع بشأن احلكم على املدّ َعى عليه.
 .4احلصول على معلومات  -انظر التفاصيل أدناه ،في هذا الفصل.

 .10.2حقوق أخرى لضحايا مخا َلفات العنف أو االعتداءات اجلنسية
(تفصيل املخالفات في امللحق للقانون)

 .1تقدمي التفاصيل الشخص ّية –ال تُقدَّ م تفاصيل كهذه ّ
ألي كان (مبن في ذلك املدّ عى عليه أو
محاميه) ،إ ّال إذا تط ّلب األمر في اإلجراءات اجلنائ ّية املتع ّلقة باملخالفة التي بسببها ين َّفذ التحقيق أو
149
ُقدّ مت الئحة اتّهام ،أو حلماية الضح ّية ورعايته ،في ّ
ظل ظروف مع ّينة.
ُ
 .2معلومات عن املشتبه فيه – ّ
احلصول على معلومات حول وضع املشت َبه فيه
يحق لضح ّية مخالَفة
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في سجن أو أي احتجاز من نوع آخر.
 .3املُرافق خالل تقدمي الشكوى – ّ
جنسي أو عنف خطير أن يكون
يحق لضح ّية مخالفة عنف
ّ
الشخص الذي يرافقه ،بحسب اختياره ،حاض ًرا خالل استجواب احمل ِّقق له ،إ ّال إذا ارتأى الضابط املك َّلف
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ّأن ذلك قد يض ّر بالتحقيق.
152
 .4تنفيذ اإلجراءات القانون ّية خالل فترة زمن ّية معقولة.
جنسي
 .5إدالء النيابة العا ّمة مبوقفها بخصوص عقد صفقة في احملكمة  -لضح ّية مخالَفة عنف
ّ
خطير ُّ
القانوني للحكومة ،بشأن التأخير في اإلجراء
احلق في اإلدالء مبوقفه أمام املستشار
أو عنف
ٍ
ّ
153
التوصل إليها مع املدّ َعى عليه.
اجلنائي ضدّ امل ّتهم وموقفه بالنسبة لصفقة تنوي النيابة
ّ
ّ
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جمعية حقوق املواطن

 .6اإلدالء مبوقف ضحية املخالفة حول اإلفراج أو تخفيف العقاب عن املُدان ّ -
احلق في أن يعطى
فرصة للتعبير عن رأيه في هذه املسألة ّ
خطـ ًّيا أمام جلنة اإلفراج 154وكذلك في ما يتع ّلق بقرار
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يتع ّلق بالعفو أو تخفيف العقاب.

لضحية املخا َلفة
 .10.3املعلومات التي يجب توفيرها
ّ

 .1معلومات عن اخلدمات واملساعدات واحلقوق التي يستح ّقها باعتباره ضح ّية ملخالَفة – تُودَع
َك ّراسات حتتوي على املعلومات في هذا املجال في مراكز الشرطة ومكاتب الوحدة للتحقيق
مع أفراد الشرطة («ماحاش») ،واحملاكم ،وأمانات النيابة اجلنائ ّية ،وإدارات اخلدمات االجتماع ّية،
العائلي التابعة إلدارة اخلدمات االجتماع ّية ،وغرف الطوارئ في
ومراكز للعالج والوقاية من العنف
ّ
املستشفيات ،وغرف خدمات املواطنني في مراكز املشورة التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماع ّية،
ومكاتب املساعدة القانون ّية التي تعمل مبوجب قانون املساعدة القانون ّية ،ومراكز «جنمة داود
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احلمراء» .156تتوافر هذه ال َك ّراسات باللغة العرب ّية كذلك.
 .2معلومات عن طريقة تنفيذ اإلجراءات اجلنائ ّية ،والتقدّ م املحُ ْ َرز في معالجَ ة الشكوى  -لهذا الغرض
ينبغي التنسيق املسبق مع َمن قام بتقدمي الئحة االتّهام (رئيس مكتب النيابة العا ّمة أو النائب العا ّم
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تفحص الئحة االتّهام ،واحلصول على نسخة منها.
للمنطقة) ،لكي مت ّكن الضح ّي ُة ،أو وكي ُله ،من ُّ
 .3االطالع على معلومات عن املرحلة التي مت ّر فيها الدعوى اجلنائ ّية  -باستثناء املعلومات التي ُيحظر
الكشف عنها /املعلومات التي ميكن أن تض ّر بالتحقيق .159ال ميكن إعطاء املعلومات التي -في تقدير
متس بخصوص ّية شخص ما أو بسالمته.
املسؤول عن التحقيق أو النيابة -قد تض ّر بالتحقيق أو ّ
 .4مراجعة وثائق ّ
امللف ّ -
يحق لضح ّية املخالَفة مراجعة الئحة االتّهام ضدّ امل ّت َهم واحلصول على
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نسخة منها:
قبل توجيه االتّهام  -بعد تقدمي طلب للحصول على املعلومات ،سوف يحصل الضح ّية
161
على رقم س ّر ّي (شيفرة) ّ
ميكنه من الدخول إلى خدمات املعلومات املحَُ ْو َسبة للشرطة.
بعد تقدمي الئحة االتّهام ّ -
يحق لصاحب الشكوى مراجعة الئحة االتّهامَ ،وف ًقا للمادّة 9
من القانون ،وبعد التنسيق مع َمن قدّ م الئحة االتّهام :النائب العا ّم أو رئيس مكتب النيابة
162
ُ
التعريف بنفسه باستخدام بطاقة الهُو ّية.
العا ّمة .على مقدِّ م الطلب
ُ
احلصول على نسخة من الشكوى – ال ّ
احلصول على نسخة من شكواه
يحق لصاحب الشكوى
املفصلة لدى الشرطة إ ّال بعد تقدمي الئحة االتّهام (إن ظهرت شكواه في الئحة االتّهام)،
ّ
أو بعد اتّخاذ قرار بعدم توجيه الئحة اتّهام.

مرشد قانوني في مواضيع االحتكاك مع الشرطة
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