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الغرض من الوثيقة

يف حال تم انتهاك حقوقك يف سوريا ميكنك أن تطالب بالعدالة يف املحاكم األمريكية بحسب القانون األمرييك.
ترشح هذه الوثيقة كيفية تقديم شكوى لتوجيه تهم جزائية ضد الجاين أو رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات
عن األرضار التي لحقت بك .هناك قيود تحد من أنواع القضايا التي ميكن أن تنظر فيها املحاكم األمريكية عندما
يقع الفعل/ال ُجرم خارج الواليات املتحدة ،ولذلك نرجو منك أن تراجع هذه الوثيقة بدقة وأن تستشري محاميا
أمريكيا لتحدد إذا ما كنت مؤهال لتقديم شكوى .ستجد يف نهاية هذه الوثيقة قامئة بأسامء مجموعات/منظامت
تدافع عن حقوق الضحايا.

ستتعرف من خالل هذا الدليل عىل ما ييل:
1.
2.
3.
4.

فرص تقديم الشكاوى والقيود التي تحد من هذه اإلمكانية
كيفية تقديم شكوى
تفاصيل العملية ابتداء من التحقيق وحتى باملحاكمة
حقوق الضحايا والشهود.

املركز السوري للعدالة واملساءلة ( )SJACمنظمة سورية غري ربحية ،متعددة مصادر الدعم .ويتطلع املركز
إىل سوريا ينعم فيها الناس بالعدالة واحرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون .ويع ّزز املركز العدالة االنتقالية
وعمليات املساءلة يف سوريا من خالل جمع التوثيقات وحفظها .وإن الغرض من التوثيقات التي يجمعها
املركز هو إنشاء سجل للنزاع والضغط من أجل إنشاء آليات عدالة مناسبة تستجيب الحتياجات السوريني
ومصالحهم.
إن املعلومات الواردة يف هذا الدليل صحيحة وكاملة عىل ح ّد علم املركز السوري للعدالة واملساءلة (.)SJAC
ويهدف هذا الدليل إىل تقديم معلومات مفيدة حول النظام القانو ّين األمرييك  ،وال يُقصد ،أو ينبغي استخدامها
كبديل عن املشورة القانونية .ويُوىص بشدة أن تتواصل مع محامٍ ُمجاز ذي خربة يف القانون األمرييك قبل
أي دعاوى .حيث قد تؤدي شكوى عبثية إىل عواقب ،مثل؛ دعوى تشهري أو تكبد غرامات أو
الرشوع يف ّ
ت ُهم جنائية .كام يُرجى العلم بأ ّن التقايض يتض ّمن دامئاً تكاليف ونفقات .وال يتحمل املركز السوري للعدالة
واملساءلة ومؤلفو هذا الدليل املسؤولية عن اإلجراءات القانونية املتخذة يف أمريكا ،وليسوا مسؤولني عن
أي أشخاص يقرأون أو يتّبعون املعلومات الواردة يف هذا الدليل.
أي تكاليف أو عواقب سلبية قد يتكبدها ّ
ّ

1

تحديد الوالية القضائية

إذا كانت حقوقك قد تع ّرضت النتهاك خطري يف سوريا ،فقد يكون لديك خيار البحث عن العدالة يف املحاكم
األمريكية .يف هذا الدليل ،ستجد املعلومات األساسية الالزمة لتقديم شكوى يف بلجيكا بتهم جزائية ضد الشخص
الذي ارتكب الجرمية أو دعوى مدنية للحصول عىل تعويض .وتعتمد السلطة القضائية األمرييك يف املقام األول
عىل القوانني الوطنية لتسوية النزاعات ،وقد نفّذت أمريكا بالكامل املعايري األوروبية والدولية للجرائم الدولية
وضامنات املحاكمة العادلة واحرتام حقوق اإلنسان .ويرشف القضاة األمريكيون ،املستقلون استقالالً تاماً عن
السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،عىل إجراءات املحاكمة وقد يلعبون دورا فاعالً طوال فرتة التحقيق .ولدى
أمريكا العديد من القيود عىل تقديم الشكوى عند وقوع الجرمية خارج أمريكا ،لذا راجع هذا الدليل بعناية
واتصل مبستشار قانوين يف أمريكا لتحديد ما إذا كنت مؤهالً لتقديم شكوى.

هل متتلك الواليات املتحدة الوالية القضائية الالزمة للنظر يف قضيتي؟

ينطبق قانون الواليات املتحدة الجزايئ من حيث املبدأ عىل الجرائم التي تقع داخل الواليات
املتحدة ،ولكنه يتضمن ترشيعات محددة تسمح بتوجيه تهم جنائية تتعلق بجرائم ارت ُكبت
خارج الواليات املتحدة.
وهناك نوعان من القضايا التي ميكن ملحاكم الواليات املتحدة النظر فيها 1:القضايا الجزائية
والقضايا املدنية؛ يف القضايا الجزائية تقوم الحكومة األمريكية بتوجيه التهم للجاين ،وميكن
للضحايا مساعدة االدعاء ،إال أن تأثريهم عىل اإلجراءات يبقى محدودا إىل حد كبري .ويف املقابل
ميكن للضحايا رفع دعاوى مدنية مطالبني بالتعويض من الجناة .وبشكل عام ،كلام كانت
عالقتك أوثق بالواليات املتحدة ،أو كلام كان الفعل أقرب إىل الواليات املتحدة كلام كانت
فرصة وجود والية قضائية للواليات املتحدة عىل القضية أكرب.

 1يف الواليات املتحدة تتوىل الدولة املقاضاة الجنائية لتربير القوانني الجزائية .أما القضايا املدنية فرتفعها جهات خاصة للحصول عىل
تعويضات مالية .وتحكم قواعد إجرائية واستداللية مختلفة التعامل مع القضايا املدنية والجنائية .وبسبب هذه االختالفات ،ال يتمكن
الضحايا عادة من االنضامم للقضايا الجزائية كطرف مدين متنازع .ويف املقابل تتيح العديد من الدول األوروبية للضحايا االنضامم للقضايا
الجزائية كأطراف مدنية متنازعة .وميكن أن يكون قانون حقوق ضحايا الجرائم استثناء محتمال للتوجه األمرييك والذي ينص عىل أن “عىل
املحكمة أن تبذل كل ما بوسعها لتتيح أكرب حضور ممكن للضحايا وتفكر يف البدائل املحتملة الستثناء الضحايا من اإلجراءات الجنائية” 18
 .U.S.C. § 3771ولكن بغض النظر عن ذلك ميكن للضحايا املوجودين يف الواليات املتحدة أن يطلعوا ممثيل االدعاء عىل املعلومات التي
من شأنها أن تدعم التهم و/أو رفع قضايا خاصة يف املحاكم الفيدرالية بحسب رشوط معينة

2

هل كنت مواطناً أمريكياً وقت وقوع الفعل؟
ال
هل هناك اختصاص/والية قضائية ممكنة؟

نعم

نعم

3

إذا كنت تعرف رشكة أمريكية أو مواطناً أمريكياً قام برشوة
مسؤول أجنبي أو شارك يف منشأة منظمة.

إذا كان للفعل صلة قوية بالواليات املتحدة (عىل سبيل املثال،
إذا كان امل ّدعى عليه مواطناً أمريكياً يعيش يف الواليات املتحدة
أو إذا حدث جزء من الفعل املزعوم داخل الواليات املتحدة.

نعم

إذا كنت تعرف هوية فرد ارتكب فعالً من أفعال التعذيب أو
القتل وموجود حالياً يف الواليات املتحدة أو قد يكون موجودا ً يف
الواليات املتحدة يف املستقبل.

نعم

إذا كنت ضحية للعبودية القرسية أو العمل الجربي أو االتجار
بالبرش ،والجاين موجودا ً يف الواليات املتحدة.

هل كنت مواطناً أمريكياً وقت وقوع الفعل؟
نعم
هل هناك اختصاص/والية قضائية ممكنة؟

نعم

إذا كانت جرمية حرب خطرية.

نعم

إذا تعرضت للعبودية القرسية و/أو العمل الجربي و/أو
االتجار بالبرش.

نعم

إذا كان فعالً من أفعال التعذيب أو القتل.

نعم

إذا كان اعتدا ًء إرهابياً.

نعم

إذا كانت الدولة السورية هي الجاين.

نعم

إذا كنت تعرف عن رشكة أمريكية أو مواطناً أمريكياً قام
برشوة مسؤول أجنبي.
4

هل أنت قريب موظف /متعهد لحكومة الواليات املتحدة تأذى بسبب عمل تم
برعاية الدولة السورية؟

ال

غري قابلة للتطبيق

نعم
ترسي الوالية القضائية
من خالل استثناء
اإلرهاب من حصانات
الجهات األجنبية ذات
السيادة ()FSIA

هل هناك أي شخص لن تحاكمه الواليات املتحدة؟

يتمتع بعض األشخاص بالحصانة من املحاكمة إن كانوا يتبوؤون منصبا حكوميا ،كرئيس دولة أو دبلومايس،
ولكن ال ترسي هذه الحصانة عىل املسؤولني عند انتهاك القواعد اآلمرة( 2جرائم كالتعذيب واإلبادة الجامعية
والعبودية وعدد آخر من الجرائم ضد اإلنسانية) .كذلك ،ليس من املمكن بشكل عام مقاضاة الدول األجنبية
ككيان (باستثناء حيث ينطبق قانون استثناء اإلرهاب من حصانات الجهات األجنبية ذات السيادة (.)FSIA

5

 “ 2ترشيع دعاوى األجانب الناشئة عن املسؤولية التقصريية/قانون حامية ضحايا التعذيب” ،مركز العدالة واملساءلة (متت زيارة املوقع آخر
مرة يف .https://cja.org/what-we-do/litigation/yousuf-v-samantar/uscourt-ats-tvpa/ at 420 ،)2020/7/8
 3الفصل  :10املزايا والحصانات يف موجز مامرسات الواليات املتحدة يف القانون الدويل ،وزارة الخارجية األمريكية (متت زيارة الصفحة آخر
مرة يف .https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Chapter-10-of-Digest-Final.pdf at 420 ،)٢٠٢٠/٧/٧

هل هناك سقف زمني لتقديم الشكوى؟

إن كنت ترفع دعوى جزائية مبوجب قانون جرائم الحرب فال يوجد سقف زمني لذلك .ولكن معظم القضايا
املدنية تشرتط رفع دعوى خالل  10سنوات من تاريخ ارتكاب الجرم .ويخضع هذا السقف الزمني للتجميد
االستثنايئ للمهلة الزمنية املحددة بهدف تحقيق اإلنصاف ،والذي يسمح للمحكمة أن تنظر يف دعوى ُرفعت بعد
3
الظروف،
أكرث من  10سنوات من وقوع األحداث التي تتناولها القضية .ويكون هذا الخيار متاحا يف عدد من
مبا فيها عدم قدرة الضحايا عىل املطالبة بالعدالة يف وطنهم األم .ولالستفادة من هذا االستثناء عىل املدعي أن
يفرس أسباب عدم متكنه من رفع دعوى ضد الجاين قبل ذلك الوقت 4،والتي قد يكون من ضمنها األذى النفيس
أو النزاع املسلح 5.وقد تكون بعض حاالت التأجيل أقرص ،ولذا يجب أن تستشري محاميا.

هل يجب أن يكون الجاين موجودا يف الواليات املتحدة األمريكية؟

يعتمد هذا عىل الدعوى املقامة .فإن كانت الدعوى ضد دولة ،ال يجب أن يكون الجاين يف الواليات املتحدة.
أما بالنسبة للدعاوى األخرى ،يجب أن يكون للمتهم عالقة بالواليات املتحدة ،أو أن يكون موجودا فيها ليتم
تبليغه بالدعوى.

هل يجب أن أكون مواطنا أمريكيا ألتقدم بشكوى؟

ال ،ولكن إن كنت مواطنا يف الواليات املتحدة ،أي أنك كنت تحمل الجنسية األمريكية أو أقسمت الوالء الدائم
للواليات املتحدة األمريكية وقت وقوع الجرم ،أو إن كان للجرم عالقة بالواليات املتحدة ،فسيكون لديك عدة
6
مسارات لتقديم الشكوى وموقف قانوين أقوى.

 4انظر آركيه ضد غارسيا( ،)F. 3d 1254، 1261 (11th Cir. 2006 434 ،حيث ينص“ :لصالح العدالة  ....ميكن أن ترجح كفة امليزان لصالح
السامح للمدعي برفع دعوى بغض النظر عن اإلطار الزمني إن منعته ظروف خارجة عن إرادته من رفع الدعوى ضمن املهلة املتاحة .ويتيح
مبدأ االستثناء من أجل التقادم لصالح العدالة للمحكمة أن تجمد السقف الزمني للتقادم لحني ترى املحكمة أنه أصبح من العادل البدء
بحساب السنوات التي تسقط بعدها الدعوى “)؛ شافيز ضد كارانزا( ،)F.3d 486, 493 (6th Cir. 2009 559 ،يف ظروف محددة للغاية،
والتي يكون فيها خوف املدعي من تعرضه أو تعرض عائلته النتقام النظام الحاكم مرشوعا ،ميكن أن تتطلب العدالة تجميد قانون التقادم.
فهذه الظروف الخارجة عن سيطرة صاحب الدعوى ميكن أن تجعل من املستحيل عليه رفع دعاوى مبوجب قانون حامية ضحايا التعذيب
وترشيع دعاوى األجانب الناشئة عن املسؤولية التقصريية ضمن اإلطار الزمني املحدد .ويف هذه الظروف االستثنائية يكون من املناسب
تجميد حساب سنوات التقادم”).
 5آركيه ضد غارسيا ،3d. at 1263-64 ،ميكن أن يدفع السعي لتثبيت السلطة والرشعية املحلية والدولية األنظمة لتعمل عىل تخويف شهود
العيان ،وحجب األدلة ،وارتكاب املزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان ضد أولئك الذين يعارضون النظام .تعد هذه الظروف ’ظروفا استثنائية‘
قد تتطلب تجميد قانون التقادم ،طاملا يبقى النظام يف السلطة”).
 6أطراف التقايض الدويل بشأن حقوق اإلنسان يف املحاكم األمريكية )Beth Stephens, et al. ed., 2008( ٢٣١

6

عملية تقديم شكوى جزائية
كيف أقدم شكوى جزائية؟

عليك االتصال بالسلطات األمريكية لتقديم شكوى جزائية .وبسبب تداخل الواليات القضائية ،قد يكون من
الصعب يف بعض األحيان تحديد السلطة األنسب التي يجب التواصل معها بشأن الدعوى .إن كنت متتلك أي
معلومات عن جرائم حرب ارت ُكبت يف سوريا ،وتعلم أن الجاين موجود يف الواليات املتحدة ،ميكنك االتصال
بقسم حقوق اإلنسان واملحاكم الخاصة يف وزارة العدل .يعمل قسم حقوق اإلنسان واملحاكم الخاصة بشكل
وثيق مع وحدة حقوق اإلنسان الدولية يف مكتب التحقيقات الفيدرايل الذي لديه خط للتبليغ عن الجرائم.
وأخريا تعمل وحدة منتهيك حقوق اإلنسان وجرائم الحرب يف وزارة األمن القومي 7بشكل وثيق مع مكتب
8
التحقيقات الفيدرايل ووزارة العدل ولديها أيضا خط للتبليغ عن الجرائم .
تطبق كل دائرة ووكالة فيدرالية عملية تحقيق خاصة بها ،ولكن إن توفر لديها أدلة كافية ومشتبه واضح،
فإنها تقوم باستصدار مذكرة اعتقال .وسيكون ملمثيل االدعاء يف وزارة العدل/مكاتب املدعي العام األمرييك
الكلمة الفصل فيام إن كان سيتم توجيه التهم أم ال ،وتحدد محكمة أمريكية إن كانت متتلك الوالية القضائية
للنظر يف دعوى محددة أم ال.

7

“ 7وحدة منتهيك حقوق اإلنسان وجرائم الحرب” ،وكالة إنفاذ قوانني الهجرة والجامرك يف الواليات املتحدة (متت زيارة املوقع آخر مرة يف
https://www.ice.gov/human-rights-violators-war-crimes-unit ،)2020/7/20
 8نفس املرجع السابق

اإلجراءات من التحقيق وحتى املحاكمة
9

املرحلة  :1االستعداد للمحاكمة/التحقيق
يبدأ مكتب املدعي العام بالتحقيق ،ويركز املحققون عىل دراسة الجرمية والحصول عىل األدلة ،مبا فيها إفادات
شهود العيان .وإن توفرت أدلة كافية وكان لدى الرشطة سبب وجيه ،فسيتعقلون املشتبه به لو كان موجودا
يف الواليات املتحدة ،أو ميكن أن يطلبوا تسليمه إن كان موجودا خارج الواليات املتحدة .يقوم ممثل االدعاء
بعدها بتوجيه التهم ضد املشتبه فيه (أو فيهم) .يتم عقد جلسة استامع مبدئية أمام القايض ،حيث يتم إطالع
املشتبه فيه عىل حقوقه وتفاصيل التهم املوجهة ضده .وخالل جلسة االستامع يُطلب منهم اإلقرار بالذنب أو
عدمه .إن أقر املشتبه بالذنب ،يكون قد اعرتف بارتكاب الجرمية ويتم إصدار حكم عليه.
أما إن مل يقر بالذنب ،فيتم عندها تنظيم جلسة استامع أولية لتحديد فيام إن كان هناك أدلة كافية لالستمرار
يف املحاكمة .وإذا قرر القايض عدم كفاية األدلة يتم عندها إسقاط القضية .أما إن وجد القايض أن األدلة كافية،
تنتقل عندها القضية للمحاكمة ،ويبدأ ممثل االدعاء ومحامي الدفاع بعملية االستكشاف التي يجمعان خاللها
األدلة ،ويتحدثان للشهود ويبنيان اسرتاتيجية املحاكمة .يجب أن يرسل ممثل االدعاء ملحامي الدفاع نسخا عن
املواد واألدلة التي سيستخدمها يف املحاكمة.
10

املرحلة  :2املرحلة  :2املحاكمة
بعد مرحلتي التحقيق والتحري تبدأ املحاكمة .وخالل املحاكمة ،يقوم القايض بدور الشخص الحيادي الذي
يحدد األدلة التي ميكن أن ت ُعرض عىل هيئة املحلفني .يساعد القضاة يف ضامن عدالة العملية ،ويقوم فريقا
االدعاء والدفاع بتقديم الحجج واألدلة والشهود .وبعد تقديم جميع املواد ،تتخذ هيئة املحلفني قرارها.
تشرتط املحاكم الجزائية الفيدرالية أن يكون قرار املحلفني باإلدانة قد اتخذ باإلجامع .الحظ أن عملية التحضري
للمحاكمة واملحاكمة نفسها ميكن أن تستغرق شهورا أو حتى سنوات.

 9مأخوذ عن“ :خطوات يف العملية الجزائية الفيدرالية” ،وزارة الخارجية األمريكية (متت زيارة املوقع آخر مرة يف https:// ،)2020/7/30
www.justice.gov/usao/justice-101/steps-federal-criminal-process
 10نفس املرجع السابق

8

املرحلة  :3النطوق بالحكم واالستئناف
إن أدانت املحكمة املتهم بارتكاب جرمية خطرية (جناية) يتم الحكم عليه بعدها بالسجن .وتعتمد فرتة
املحكومية عىل طبيعة الجرمية املرتكبة .وتتبع املحكمة إرشادات إصدار األحكام الصادرة عن اللجنة األمريكية
إلصدار األحكام ،والتي تتضمن القواعد الرسمية التي تحدد سياسات إصدار األحكام بحق املتهمني املدانني يف
املحاكم الفيدرالية .وميكن للمتهم أن يستأنف القرار يف حال إدانته ،ولكن ال يحق للدولة أن تستأنف يف القضايا
11
الجزائية.

اعرف حقوقك
12

حقوق الضحايا
• الحق يف أن تتمتع بالحامية من املتهم ضمن املعقول
• الحق يف أن يتم ضمن املعقول إبالغك بشكل دقيق ورسيع بأي من إجراءات املحاكمة العامة أو أي إجراءات
تتعلق بإطالق الرساح املرشوط ،أو باإلفراج عن املتهم أو هربه
• الحق يف أال يتم استثناؤك من أي من إجراءات املحاكمة العامة ،ما مل تقرر املحاكمة أن شهادة الضحية ميكن
أن يطرأ عليها تغيري مادي إن استمعت لشهادات أخرى خالل إجراءات املحاكمة
• الحق يف أن ت ُسمع إفادتك ضمن املعقول يف أي إجراءات عامة كإجراءات اإلفراج أو االلتامس أو إصدار الحكم
أو إطالق الرساح املرشوط يف محكمة املقاطعة
• الحق يف التشاور مع محام الحكومة يف القضية ضمن املعقول
• الحق يف الحصول عىل التعويض الكامل والرسيع بحسب القانون
• الحق يف عدم تأخري اإلجراءات بشكل خارج عن القانون
• الحق يف تلقي معاملة عادلة واحرتام كرامة الضحية وخصوصيتها
• الحق يف االطالع عىل أي صفقات تتعلق باإلقرار بالذنب أو اتفاقيات ادعاء مؤجلة يف حينها

9

“ 11حول محاكم االستئناف األمريكية” ،املحاكم األمريكية (متت زيارة املوقع آخر مرة يف https://www.uscourts.gov/ ،)2020/7/20
about-federal-courts/court-role-and-structure/about-us-courts-appeals
 12ينص قانون حقوق ضحايا الجرائم ( )U.S.C. § 3771 18عىل هذه الحقوق .نقال عن “قانون حقوق ضحايا الجرائم” ،وزارة العدل
األمريكية (متت زيارة الصفحة آخر مرة يف https://www.justice.gov/usao/resources/crime-victims-rights- ،)2020/7/30
.ombudsman/victims-rights-act

13

حقوق الشهود
• الحق الذي يضمنه التعديل الدستوري الخامس يف الحامية من إدانة الذات
• الحق يف عدم التعرض ألي تهديدات أو تخويف
• الحق يف فهم ما يحدث يف القضية التي يقدم فيها الشاهد شهادته
• الحق يف الحصول عىل أجر لقاء كل يوم يحرض فيه الشاهد إىل املحكمة ألسباب تتعلق بالقضية
• الحق يف عدم التحدث لالدعاء أو الدفاع
• الحق يف مناقشة القضية مع أي شخص كان قبل أو بعد املحاكمة

 13عن “دليل شهود الضحايا” ،وزارة العدل األمريكية :مكتب املدعي العام للواليات املتحدة لوالية جنوب إيلينوي (متت زيارة الصفحة
آخر مرة يف https://www.justice.gov/usao-sdil/victim-witness-assistance/victim-witness-handbook ،)2020/7/1
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عملية رفع دعوى مدنية
كيف أرفع دعوى مدنية

بالنسبة للدعاوى املدنية يجب عليك أنت (الضحية) أن ترفع دعوى خاصة مبوجب حقك برفع دعوى
مدنية .أي أنك أنت – وليس الدولة – هي املدعي .يف الواليات املتحدة ميكنك أن ترفع دعوى بنفسك،
ولكن من األفضل أن تطلب وتحصل عىل متثيل قانوين (راجع قسم :اعرف حقوقك – “التمثيل القانوين”
للمزيد من املعلومات).

ماذا تتضمن الشكوى؟
يجب أن تقدم الشكوى باللغة اإلنجليزية ،ويتم ذلك عادة من خالل محام أو رشكة محاماة .يجب أن
تتضمن الشكوى وصفا للمعلومات املتعلقة بك واملعلومات املتعلقة باملتهم ،وبيان الدعائك (وقائع
الحدث) وطلبك لإلنصاف 14.كذلك سيكون عليك أن تثبت أنك استنفذت جميع سبل اإلنتصاف املحلية
يف سوريا .ومبا أن املحاكم السورية ليست حالً متاحا يف الوقت الحايل ،ففي األغلب أن الدعوى تستويف
هذا الرشط .يجب أن تقدم أدلة ووثائق كافية للمحكمة.

كيف أستطيع املطالبة بالتعويض؟
إن عانيت شخصيا من أرضار نشأت بشكل مبارش عن الجرمية محل النظر ،ميكنك أن تطالب بالتعويض
عن طريق ذكر ذلك يف الدعوى املدنية .وباعتبارك طرفا مدنيا ،ستشارك بشكل فاعل ومبارش يف عملية
التحقيق واملحاكمة مقارنة بالشكوى الجزائية.

تقديم دعوى جامعية

قد يكون هناك إمكانية لتقديم دعوى جامعية إن كان هناك عدد كبري من األشخاص الذين تعرضوا
لنفس األذى عىل يد نفس الجاين املزعوم .تتيح الدعاوي الجامعية ألكرث من مدع تقديم دعوى نيابة عن
“مجموعة” من األشخاص.

11

 14ألمثلة عن الشكاوى املدنية انظر “ )Pro Se 1 (Rev. 12/16شكوى من اجل رفع قضية مدنية” ،املحاكم األمريكية (متت زيارة
الصفحة آخر مرة يف https://www.uscourts.gov/sites/default/files/complaint_for_a_civil_case.pdf ،)2020/7/9

العملية من التحقيق وحتى املحاكمة

15

املرحلة  :1التحضري للمحاكمة/التحقيق
مبجرد أن تصبح الشكوى جاهزة سيكون عليك تقدميها للمحكمة .ومبا أن قوانني ومراسيم حقوق اإلنسان
هي قوانني فيدرالية ،فستقدم الشكوى يف الغالب يف محكمة فيدرالية .عندما تقدم الشكوى يجب أن
ترسل نسخة عنها كذلك للجاين املفرتض (تعلمه فيها بأن هناك قضية ضده) عادة خالل  ٣٠يوما من
تقديم الشكوى .وميكن لك شخصيا أو لشخص آخر تسليم األوراق للجاين .كام ميكنك تسليمها لشخص
آخر يعيش مع الجاين املفرتض ،أو ميكنك أن ترسل نسخة بالربيد وتطلب إيصاال باالستالم .يف قضية ماري
كولفني سنة  2019رفع أفراد أرسة مواطن أمرييك قتل يف قصف مدفعي نفذته قوات الحكومة السورية
قضية عىل الحكومة السورية 16.ومل تكن هناك ترتيبات خاصة بني املدعني والدولة .ومبا أن سوريا ليست
طرفا يف اتفاقية دولية حول االتفاقات القضائية فلم يكن بإمكان املدعني تسليم نسخة عن أوراق
القضية خالل مهلة الثالثني يوما االعتيادية 17.وبالتايل قام كاتب املحكمة بتسليم نسخة من االستدعاء
والوثائق األخرى ذات الصلة ملكتب الشؤون القانونية يف وزارة الخارجية ،والتي وصلت يف ظرف لسفارة
18
الجمهورية التشيكية يف دمشق ،والتي قامت بدورها بتسليمها لوزارة الشؤون الخارجية يف سوريا.
وتحضريا للمحاكمة يقوم كال الطرفني بتحديد الشهود والتشارك باملعلومات واألدلة .ميكن أن تسقط
القضية يف مرحلة البحث إن مل تقدم دعوى صحيحة بحسب القانون ،أو إن مل تكن لها صلة صحيحة
بالوالية القضائية للمحكمة ،أو إن كان الجاين املفرتض يتمتع بالحصانة.

 15مأخوذ من“ :القضايا املدنية” ،املحاكم األمريكية (متت زيارة الصفحة آخر مرة يف https://www.uscourts.gov/ ،)2020/7/31
.about-federal-courts/types-cases/civil-cases
 16كولفني ضد الجمهورية العربية السورية.F.Supp.3d 141 D.D.C 2019 363 ،
 17نفس املرجع السابق.155 ،
 18نفس املرجع السابق.
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املرحلة  :2املحاكمة
من املمكن التوصل إىل تسوية بشأن القضية قبل املحاكمة .ويف الواقع ،مييل القضاة لتشجيع التسويات
يف القضايا املدنية العادية ألن املحاكامت مكلفة وتتأجل كثريا يف بعض األحيان .ولكن ال يتم التوصل إىل
تسوية يف الكثري من قضايا حقوق اإلنسان 19.ويف حال مل يكن املتهمون متواجدين يف الواليات املتحدة،
أو تغيبوا عن حضور الجلسات أو مل يتجاوبوا مع اإلجراءات املرفوعة ضدهم فلن يكون باإلمكان التوصل
إىل تسوية ،وبالتايل يتم إصدار حكم غيايب .والحكم الغيايب هو حكم يصدره القايض لصالح املدعي عادة.
ويف حال مل تتم تسوية القضية ،تنتقل الدعوى إىل املحاكمة لينظر فيها القايض .ويسمح طيف كبري من
القضايا املدنية ألحد الطرفني أن يطالب بوجود هيئة محلفني (ولكن وجودها ليس إلزاميا) .يقدم الطرفان
األدلة خالل املحاكمة .ويف حال رفعت القضية أمام هيئة محلفني فستحدد الهيئة إن كان املتهم مسؤوال
عن التسبب باألذى املذكور .أما يف حال عدم وجود هيئة محلفني فسيكون عىل القايض وقتها أن يصدر
القرار (محاكمة قضائية دون هيئة محلفني).
املرحلة  :3إصدار الحكم واالستئناف
يف القضايا املدنية ،ميكن املطالبة بتعويض نقدي أو االنتصاف الزجري ،يف العادة ما تكون هذه التعويضات
عبارة عن مبلغ ضخم من املال .يف قضية ماري كولفني سنة  ،2019حكمت املحكمة عىل الحكومة السورية
أن تدفع مبلغ  302مليون دوالر تقريبا للمدعني 20.وبالرغم من أن هذا الرقم ضخم ،إال أنه من الرضوري
اإلشارة هنا إىل أنه ال يتم دفع هذه املبالغ يف كثري من األحيان لصعوبة تحصيلها ،فقد ال يكون لدى الجاين
املقدرات الالزمة لتغطيته.
وميكن لكال املدعي واملتهم استئناف القرار إن كان لديهام اعرتاض عىل إجراءات املحاكمة أو القانون الذي
21
طُبق أو طريقة تطبيقه.
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 19كورتيليو س كيني ،قياس حقوق اإلنسان االنتقاليةFORDHAM L. R. 1053, 1070 (2015)، https://fordhamlawreview. 84 ،
org/wp-content/uploads/assets/pdfs/Vol_84/No_3/Kenney_December.pdf
 20كولفني ضد الجمهورية العربية السورية.
“ 21حول محاكم االستئناف يف الواليات املتحدة” ،مالحظة سابقة .10

اعرف حقوقك

حقوق الضحية/املدعي
• ال يوجد هناك حق مطلق يتيح لك تقديم الشكوى دون الكشف عن الهوية ،بالرغم من أن املحاكم
االبتدائية سمحت بهذه املامرسة ،واملحكمة العليا وافقت عليها رصاحة إن كان الكشف عن هوية املدعي
22
يعرضه للخطر.
• يُسمح للمدعني الذين لديهم ما يؤكد إمكانية تعرضهم أو تعرض عائالتهم لألذى أن يقدموا الدعوى
باستخدام أسامء وهمية 23.ولكن هذا ال يضمن اإلبقاء عىل اسمك الحقيقي رسا طوال الوقت.
حقوق الشهود
• الحق الذي يضمنه التعديل الدستوري الخامس يف الحامية من إدانة الذات
• الحق يف عدم التعرض ألي تهديدات أو تخويف
• الحق يف الحصول عىل أجر مقابل كل يوم يحرض فيه الشاهد املحكمة ألسباب تتعلق بالقضية
18

الجمهورية التشيكية يف دمشق ،والتي قامت بدورها بتسليمها لوزارة الشؤون الخارجية يف سوريا.

وتحضريا للمحاكمة يقوم كال الطرفني بتحديد الشهود والتشارك باملعلومات واألدلة .ميكن أن تسقط
القضية يف مرحلة البحث إن مل تقدم دعوى صحيحة بحسب القانون ،أو إن مل تكن لها صلة صحيحة
بالوالية القضائية للمحكمة ،أو إن كان الجاين املفرتض يتمتع بالحصانة.

 22املدعي :من يستطيع رفع دعوى يف التقايض بشأن حقوق اإلنسان الدولية يف املحاكم األمريكية ( 235بيث ستيفنز وآخرون.)2008 ،
 23نفس املرجع السابق236 ،
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موارد إضافية
الرتجمة الفورية

24

توفر املحاكم الفيدرالية األمريكية خدمات الرتجمة الفورية.

التمثيل القانوين

من املمكن رفع دعوى قضائية دون محام يف الواليات املتحدة ،ولكن ونظرا للفوارق الدقيقة والطبيعة
املعقدة النتهاكات حقوق اإلنسان ،يبقى من األفضل أن تبحث عن محام ميثلك .يف حاالت القضايا الجزائية
ستكون الدولة هي ممثلك (الحظ أن للمتهم يف القضايا الجزائية الحق مبحام بحسب التعديل السادس
لدستور الواليات املتحدة األمريكية) .أما يف القضايا املدنية ،فعليك أن تعني املحامي الخاص بك .فيام ييل
قامئة مبنظامت غري حكومية أمريكية أو رشكات محاماة ميكنها أن تساعدك:
 The Center for Justice and Accountabilityمركز العدالة واملساءلة

One Hallidie Plaza, Suite 750 San Francisco, CA 94102
center4justice@cja.org I 1-415-544-0444

 Human Rights Violators and War Crimes Centerمنتهيك حقوق اإلنسان ومركز جرائم الحرب

12th St. SW, Washington, DC 20536 500
1-866-DHS-2-ICE
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“ 24مرتجمو املحاكم الفيدرالية” ،املحاكم األمريكية (متت زيارة املوقع آخر مرة يف https://www.uscourts.gov/services- ،)2020/7/9
.forms/federal-court-interpreters

