
 ميثاق حقوق الضحايا 
Marsy’s Law 

هذه   مينح دستور كاليفورنيا، املادة األولى، قسم 28، حقوق معينة لضحايا اجلرائم.
احلقوق تشمل ما يلي :

اإلنصاف واإلحترام    .1  
أن يتم التعامل بإنصاف مع الضحية وبإحترام خلصوصيته/خصوصيتها وكرامته/
كرامتها، وأن تكون الضحية حرة من التهديد، واملضايقة، واإليذاء طوال مراحل  

عملية العدالة اجلنائية أو عدالة األحداث.

احلماية من املدعى عليه   .2 
أن حتظى بحماية معقولة من املدعى عليه ومن األشخاص الذين يتصرفون بالنيابة  

عن املدعى عليه.

إعتبارات سالمة الضحية عند حتديد الكفالة وشروط إطالق السراح  .3  
أن يتم وضع سالمة الضحية وسالمة أسرتها في اإلعتبار عند حتديد مقدار  

الكفالة وشروط إطالق سراح املدعى عليه.

منع إفشاء املعلومات السرية   .4 
منع إفشاء املعلومات أو السجالت السرية للمدعى عليه، أو حملام املدعى عليه، 
أو ألي شخص آخر يتصرف بالنيابة عن املدعى عليه، والتي ميكن إستخدامها 
للعثور على الضحية وملضايقتها أو مضايقة أسرتها أو التي تكشف إتصاالت 
سرية مت القيام بها في سياق العالج الطبي أو املشورة، أو التي تعتبر سرية

ومحمية مبوجب القانون.

رفض إجراء مقابلة مع الدفاع   .5 
احلق في رفض إجراء مقابلة، أو تقدمي إفادة، أو طلب كشف احلقائق أو الوثائق املقدم
من قبل املدعى عليه، أو محام املدعى عليه، أو أي شخص آخر يتصرف بالنيابة عن
املدعى عليه، وأن يتم إجراء أي مقابلة توافق عليها الضحية وفقا لشروط معقولة 

يتم حتديدها.

التشاور مع اإلدعاء وإخطار بالتصرف في القضية ما قبل احملاكمة   .6 
احلصول على إخطار أو إشعار معقول والتشاور بشكل معقول مع هيئة اإلدعاء، 
عند الطلب، فيما يتعلق بإعتقال املدعى عليه إذا كان معروفا للمدعي العام، 

وباإلتهامات املوجهة ضد املدعى عليه، وبتحديد إذا ما كان سيتم تسليم املدعى 
عليه، وعند الطلب، إخطار وإبالغ الضحية قبل التصرف في القضية أي قبل إتخاذ  

قرار في القضية ما قبل احملاكمة .

إخطار بالدعوى العمومية وحضور الدعوى .7  
إخطار الضحية بكل إجراءات الدعوى العمومية، مبا في ذلك اإلجراءات اخلاصة

بجنوح األحداث، عند الطلب، والتي يحق للمدعى عليه وللمدعي العام حضورها 
وكل إجراءات إخالء السبيل املشروط أو اإلجراءات األخرى اخلاصة بإطالق السراح ما  

بعد اإلدانة، وحضور كافة اإلجراءات املماثلة لذلك .

املثول أمام احملكمة والتعبير عن وجهات النظر .8  
أن يتم اإلستماع للضحية، عند الطلب، خالل أي إجراء، مبا في ذلك أي إجراء 

خاص بجنوح األحداث، ينطوي على قرار إطالق السراح ما بعد اإلعتقال، واإللتماس، 
وإنزال العقوبة، وقرار إطالق السراح ما بعد اإلدانة، أو أي إجراء له صلة بحق من  

حقوق الضحية . 
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محاكمة عاجلة وإختتام سريع للقضية     .9 
احلق في محاكمة عاجلة وإختتام سريع ونهائي للقضية وإلجراءات ما بعد صدور  

احلكم ذات الصلة .

توفير املعلومات إلدارة املراقبة   .10 

توفير معلومات ملسؤول بإدارة مراقبة سلوك احملكوم عليهم والذي يقوم بإجراء 


حتقيق ما قبل صدور احلكم فيما يخص تأثير اجلرمية على الضحية وأسرة الضحية  
.
وأي توصيات متعلقة بإنزال العقوبة قبل احلكم على املدعى عليه 

احلصول على تقرير ما قبل احلكم  .11  
احلصول، عند الطلب، على تقرير ما قبل احلكم عند إتاحته للمدعى عليه،  

بإستثناء األجزاء التي تعتبر سرية مبوجب القانون .

معلومات عن اإلدانة، والعقوبة، والسجن، وإطالق السراح، والهروب  .12  
إبالغ الضحية، عند الطلب، باإلدانة، والعقوبة، وزمان ومكان احلبس، أو أي تصرف 
آخر يخص املدعى عليه، واملوعد املعني إلطالق سراح املدعى عليه، و إطالق سراح  

املدعى عليه أو هروبه من السجن .

التعويض  .13 


يهدف مواطنو والية كاليفورنيا بوضوح إلى أن يكون لدي جميع األشخاص  .A

الذين عانوا من خسائر نتيجة لنشاط إجرامي احلق في طلب واحلصول على 

تعويض من األشخاص الذين متت إدانتهم في اجلرائم التي تسببت في حدوث  

.
هذه اخلسائر

سيصدر أمر للمذنب الذي متت إدانته بتقدمي تعويض في كل قضية،عندما  .B
تكون ضحية اجلرمية قد عانت من خسائر، بغض النظر عن التصرف أوالعقوبة  

التي مت فرضها.

جميع املدفوعات النقدية، واألموال، واملمتلكات التي يتم جمعها من أي  .C
شخص قد صدر له أمر بتقدمي تعويض سيتم تخصيصها أوال لدفع املبالغ  

التي صدر أمر بدفعها كتعويض للضحية .

اإلعادة السريعة للممتلكات   .14  
احلق في اإلعادة السريعة للممتلكات عندما ال تعد هناك حاجة إلستخدامها كأدلة .

اإلخطار بإجراءات إخالء السبيل املشروط واإلفراج املشروط   .15  

إبالغ الضحية بكل إجراءات إخالء السبيل املشروط، واإلشتراك في عملية إخالء

السبيل املشروط، وتوفير املعلومات لسلطات إخالء السبيل املشروط لكي يتم 

وضعها في اإلعتبار قبل اإلفراج املشروط عن اجلاني، وأن يتم إخطار الضحية، عند  

.
الطلب، بإخالء السبيل املشروط أو باإلفراج بشكل آخر عن اجلاني 

سالمة الضحية واجلمهور هي عوامل في اإلفراج املشروط  .16  
وضع سالمة الضحية، وأسرة الضحية، واجلمهور العام في اإلعتبار قبل إتخاذ أى 
قرار خاص بإخالء السبيل املشروط أو قبل أى قرار آخر باإلفراج في مرحلة ما بعد  

صدور احلكم .

معلومات عن هذه احلقوق الستة عشر  .17  
اإلبالغ باحلقوق املذكورة في الفقرات من  )1( الى  )16(.
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