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يرسلوا  أن  عليهم  للمجين  جيوز  ادلويلة،  اجلنائية  املحكمة  إطار  يف 
معلومات إىل املديع العام وأن يطلبوا منه الرشوع يف حتقيق. وهناك أيضا 
تاريخ  األوىل يف  فللمرة  املجين عليهم.  إىل  بالنسبة  أمران جديدان هامان 
العدالة اجلنائية ادلويلة، أصبح حيق للمجين عليهم املشاركة يف إجراءات 
الكالم،  حق  يملكون  أنهم  يعين  وهذا  أرضارهم.  جبرب  واملطابلة  ادلاعوى 
يف  وشواغلهم   آرائهم  عن  لإلعراب  أيضاً  بل   فحسب،  بشهادة  لإلدالء  ال 
اللجوء إىل  بذلك من خالل  يقوموا  أن  املرجح  مجيع مراحل ادلاعوى. ومن 
يمثلون  اذلين  عليهم  للمجين  واحلماية  ادلعم  ر  وسيوفَّ قانونيني.  ممثلني 

كشهود أمام املحكمة.  

اجلهود  إتمام  ىلع  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  يف  عليهم  املجين  دور  ويقوم 
اليت تبذهلا املحكمة من أجل مقاضاة األفراد املسؤولني عن أخطر اجلرائم 
العدالة  بأن  القائل  املبدأ  إىل  ذلك  ويستند  ادلويّل.  املجتمع  لقلق  املثرية 

الفعلية تتحقق عندما تُسمع أصوات املجين عليهم وتعالَج معاناتهم.
نطاق  يف  تدخل  جريمة  جراء  من  ألذى  تعرضوا  أفراد  عليهم  واملجين 
باملمتلاكت  أرضار  فيها  تُلحق  اليت  احلاالت  ويف  املحكمة.  اختصاص 
لألغراض  أو  العلوم  أو  الفن  أو  اتلعليم  أو  ادلينية  للشعائر  املخصصة 
من  تعترب  أن  أيضا  يمكن  املعنية  املؤسسات  أو  املنظمات  فإن  اخلريية، 
القواعد اليت حتدد نوع  املجين عليهم. ويتوىل قضاة املحكمة مهمة وضع 
الرضر  ييل:  ما  ذلك  يتضمن  أن  املتوقع  من  اليت ستغطى، ولكن  األرضار 
عقل  يصيب  اذلي  انلفيس  والرضر  الفرد؛  جبسم  يلحق  اذلي  اجلسدي 
الفرد بسبب جتربة اعشها أو شهادة أدىل بها؛ والرضر املادي اذلي يؤدي إىل 

تلف أو خسارة السلع أو املمتلاكت.

عليهم  املجين  مشاركة  قسم  املحكمة  أنشأت  عليهم،  املجين  وملساعدة 
 ،)VWU( والشهود  عليهم  املجين  ووحدة   )VPRS( أرضارهم  وجرب 
املجين  مشاركة  قسم  ويساعد  املحكمة.  قلم  نطاق  يف  كالهما  ويدخل 

املتعلقة  طلباتهم  تقديم  ىلع  عليهم  املجين  أرضارهم  وجرب  عليهم 
ىلع  احلصول  يف  يساعدهم  كما  لكيهما.  أو  أرضارهم  جرب  أو  بمشاركتهم 
املجين  وتلحديد  القانوين.  تمثيلهم  عملية  تنظيم  ويف  قانوين  مستشار 
املجين عليهم وجرب أرضارهم  قسم مشاركة  يسىع  إيلهم،  والوصول  عليهم 
احلكومية  غري  واملنظمات  اجلمااعت  مع  عالقات  إقامة  إىل  حثيثاً  سعياً 
يف  سيما  وال  عليهم،  باملجين  املعنية  وادلويلة  الوطنية  املنظمات  وسائر 

ابلدلان اليت تمارس فيها املحكمة أنشطتها. 

للشهود  انلفيس  وادلعم  احلماية  فتوفر  والشهود  عليهم  املجين  وحدة  أما 
واملجين عليهم اذلين يمثلون أمام املحكمة ولغريهم من األشخاص اذلين 
الوحدة  أن  كما  بها.  أدلوا  اليت   الشهادات  بسبب  للخطر  يتعرضون  قد 
توفر املشورة واتلدريب واملساعدة لسائر أجزاء املحكمة فيما خيص طريقة 
خاص  اهتمام  ويوىل  والشهود.  عليهم  للمجين  والسالمة  األمن  ضمان 
يف  عليهم  واملجين  واملعوقني  واملسنني  باألطفال  اخلاصة  لالحتياجات 
القائمة ىلع العنف اجلنيس أو اتلميزي اجلنساين. والوحدة مسؤولة  اجلرائم 

أيضا عن برامج محاية الشهود. 

املشاركة
يتمثل ادلور اذلي يمكن أن يضطلع به املجين عليهم يف ما ييل: 

قد  أنها  يعتقدون  جرائم  عن  العام  املديع  إىل  معلومات  إرسال  	• 
ارتُكبت؛    

اإلدالء بشهادة أمام املحكمة عندما جيري استداعؤهم كشهود؛  	•
يف  ادلاعوى  مراحل  مجيع  يف  املحكمة  أمام  وشواغلهم  آرائهم  عرض  	• 
يمّس  ال  حنو  وىلع  الشخصية،  مصاحلهم  فيها  تتأثر  اليت  احلاالت    
حماكمة  إجراء  مقتضيات  مع  أو  معها  يتعارض  أو  ادلفاع  حقوق    

اعدلة ونزيهة. وجيوز هلم أن يقوموا بذلك منذ املراحل األوىل من   
ادلعوى )أي عندما يطلب املديع العام يف جلسة، ىلع سبيل املثال،    
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إذناً من القضاة بالرشوع يف حتقيق، أو عندما يطلب من املحكمة   
مرحليت  خالل  بهم(  املشتبه  أحد  ضد  املوجهة  اتلهم  تثبيت    

املحاكمة االبتدائية واالستئناف؛   
املطابلة جبرب أرضارهم.  	•

ادلاعوى عن  مراحل  من  مرحلة  أي  يشاركوا يف  أن  للمجين عليهم  وجيوز 
طريق ملء االستمارة املوحدة اخلاصة باملشاركة. وتتوىل دائرة القضاة املعنية 
قد  الطلبات  إذا اكن أصحاب  ما  القضاة  يقرر  ثم  الطلبات،  دراسة مجيع 
ويقرر  املحكمة.  اختصاص  نطاق  يف  تدخل  جريمة  جرّاء  من  ترضروا 
آراءهم  يعرضوا  أن  عليهم  للمجين  جيوز  مراحل  أي  يف  أيضا  القضاة 

وشواغلهم وبأي طريقة يمكنهم أن يقوموا بذلك. 

اتلمثيل القانوين
املجين عليهم يف إجراءات ادلاعوى عن  يف معظم احلاالت، جتري مشاركة 
السفر  العموم، ال يضطر املجين عليهم إىل  قانوين. فعىل وجه  طريق ممثل 
إىل املحكمة إن لم يكن دليهم رغبة يف ذلك، إذ يتوىل ممثلوهم القانونيون 
يف  أحرار  عليهم  واملجين  املحكمة.  ىلع  وشواغلهم  آرائهم  عرض  مهمة 
القضايا  واسعة يف  ذا خربة  أن يكون  القانوين، اذلي جيب  اختيار ممثلهم 
لغيت  إلحدى  متقناً  يكون  وأن  اعم،  مدع  أو  قاض  أو  كمحام  اجلنائية 

العمل يف املحكمة )اإلجنلزيية أو الفرنسية(. 

وتساعد املحكمة اجلنائية ادلويلة املجين عليهم يف العثور ىلع ممثل قانوين 
من خالل تزويدهم بقائمة حمامني. وىلع الرغم من أن موارد املحكمة فيما 
املساعدة  بعض  توفري  من  تتمكن  فقد  حمدودة،  القانونية  املعونة  خيص 
عليهم  املجين  ملحايم  عمويّم  مكتب  أيضا  وهناك  الصدد.  هذا  يف  املايلة 

يقوم بتوفري املعونة القانونية للمجين عليهما بصورة جمانية. 

يطلب  أن  يمكن  عليهم،  املجين  من  العديد  تتضمن  اليت  احلاالت  ويف 
من  فريقاً  أو   

ً
مشرتاك قانونياً  ممثاًل  خيتاروا  أن  عليهم  املجين  من  القضاة 

ادلاعوى.  إجراءات  ىلع  الفعايلة  من  املزيد  إلضفاء  القانونيني  املمثلني 
وإذا اكن املجين عليهم، لسبب من األسباب، غري قادرين ىلع تعيني ممثل 
قانوين مشرتك، فيجوز للقضاة أن يطلبوا من رئيس قلم املحكمة اجلنائية 
ادلويلة القيام بذلك. وإذا اكن املجين عليهم غري راضني عن االختيار اذلي 
قام به رئيس قلم املحكمة، فيجوز هلم أن يطلبوا من القضاة إاعدة انلظر 

يف هذا االختيار.

 اإلشعار 
عندما تبّت دائرة يف طلب أحد املجين عليهم وحتدد الطريقة اليت يمكنه 
أن يشارك بها يف اإلجراءات اخلاصة حبالة أو قضية معينة، فإنه حُياط علماً 
اجللسات  تواريخ  ذلك  يف  بما  ادلعوى،  مراحل  من  مرحلة  لك  بتطورات 

وقرارات املحكمة وأي قرار باالستئناف.

جرب األرضار 
جلريمة  نتيجة  بهم  حلقت  اليت  األرضار  جبرب  يطابلوا  أن  عليهم  للمجين 
تقرر  أن  أيضا  للمحكمة  وجيوز  املحكمة.  اختصاص  نطاق  يف  تدخل 
معاجلة مسألة جرب األرضار بمبادرة منها، حىت ولو لم يقدم املجين عليهم 

طلبات يف هذا الشأن.

إذا  ما  تقّرر  أن  وللمحكمة  طلباتهم،  عليهم  املجين  يقّدم  أن  ويمكن 

اكنت ستصدر أمراً جبرب األرضار أم ال، وحتدد الشلك اذلي ينبيغ أن تّتخذه 
عملية جرب األرضار. وجيوز للمحكمة أن تأمر بمنح أنواع خمتلفة من جرب 

األرضار، منها ما ييل:
املعنوية  اخلسائر  عن  املايل  اتلعويض  اعم  بوجه  ويعين   : اتلعويض  	• 
واملادية واجلسدية. ويمكن أن يشمل ذلك الرضر اجلسدي والعقيل،    
وضياع  العاطفية،  والكآبة  واملعاناة،  واأللم،  املمتلاكت،  وخسارة    

الفرص.  
املجين  أوضاع  بإاعدة  اإلماكن  قدر  القيام  إىل  ويريم   : احلقوق  رّد  	• 

عليهم إىل ما اكنت عليه قبل وقوع الرضر اذلي أصابهم. وقد   
يشمل ذلك إاعدة امللكية إىل أصحابها.  

رّد االعتبار : واملقصود به هو تمكني املجين عليهم من مواصلة  	•
حياتهم الطبيعية قدر اإلماكن. وقد يشمل رّد االعتبار تكايلف   

العناية الطبية وانلفسية، واخلدمات االجتماعية والقانونية وغريها   
من اخلدمات الالزمة لرد السالمة والكرامة إىل املجين عليهم.  

ويف نهاية املحاكمة، قد تقرر ادلائرة االبتدائية إلزام شخص أدانته املحكمة 
جبرب أرضار املجين عليهم يف اجلرائم اليت ثبت أنه مذنب فيها. وقد حتكم 
أنسب  هو  ملا  وفقا  مجايع،  أو  فردي  أساس  ىلع  األرضار  جبرب  املحكمة 
للمجين عليهم يف لك حالة من احلاالت. وتتمثل إحدى فوائد جرب األرضار 
ىلع  ويساعد  بأكملها،  للجماعة  فائدة  حيقق  أن  يمكن  أنه  يف  اجلمايع 
فيمكن،  حياتهم.  بناء  إاعدة  هلم  تتيح  حالة  يف  اجلماعة  هذه  أفراد  وضع 
ىلع سبيل املثال، بناء مراكز توفر خدمات للمجين عليهم، أو اختاذ تدابري 
رمزية يف هذا الشأن. وفضال عن ذلك، أنشأت ادلول األعضاء يف املحكمة 
األموال  هلؤالء  يوفر  عليهم  للمجين  اسئتمانيا  صندوقا  ادلويلة  اجلنائية 
الالزمة للحصول ىلع شلك من أشاكل جرب األرضار حىت يف احلاالت اليت ال 

يملك فيها املحكوم عليه ما يكيف من األصول تلنفيذ ذلك. 

احلماية وادلعم
املحكمة اجلنائية ادلويلة ملزمة باختاذ اتلدابري املناسبة حلماية أمن املجين 
عليهم والشهود وسالمتهم اجلسدية وانلفسية وكرامتهم وحياتهم اخلاصة. 
وعندما يديل املجين عليهم بشهادات أمام املحكمة، توفر هلم وحدة املجين 
أمام املحكمة،  املثول  وإمدادياً تلمكينهم من  إدارياً  عليهم والشهود دعماً 
فيها  تؤدي  وال  الشاهد  احرتام  فيها  يُضمن  ظروف  تهيئة  ىلع  وتعمل 
كما  الصدمات.  أو  املعاناة  أو  الرضر  من  املزيد  إىل  بشهادة  اإلدالء  جتربة 
اذلين  لألشخاص  املناسبة  املساعدة  من  ذلك  وغري  انلفسية  الراعية  ر  توفَّ

يرافقون الشهود. 

إفشاء املعلومات
إجراءات  يف  املشاركني  عليهم  باملجين  اتصاالتها  بتنظيم  املحكمة  تقوم 
ادلاعوى أو املطابلني جبرب أرضارهم ىلع حنو يتيح احلّد من املخاطر اليت قد 
اتلامة  الرسية  وترايع  األشخاص،  أو غريهم من  املجين عليهم  هلا  يتعرض 
املحكمة،  إلجراءات  وطبقاً  عليهم.  املجين  من  الواردة  املعلومات  تداول  يف 
جيب إطالع املديع العام وحمايم ادلفاع ىلع طلبات املشاركة أو جرب األرضار. 
ومع ذلك، يمكن أن يطلب أصحاب الطلبات عدم إفشاء املعلومات اليت 
يقدمونها إىل املحكمة، إذا اكن يساورهم القلق بشأن آثار ذلك ىلع أمنهم 
املعلومات يف  إدراج هذه  أيضا أن يطلبوا عدم  أو أمن اآلخرين. وجيوز هلم 
من  اختاذه  ينبيغ  ما  القضاة  ويقرر  ادلعوى.  إلجراءات  العامة  السجالت 
خطوات يف هذا الشأن، وجيوز هلم أن يأمروا باختاذ تدابري حلماية املعلومات 

اليت يقدمها أحد املجين عليهم أو أحد املمثلني القانونيني.
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