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Speaker Text Time 
Diane 

Atwood 

لك ھذا المحتوى المرئي (الفیدیو)  مآتود. سیقدمرحبا أسمي دایان 

معلومات مھمة عن جلسة استماع الیوم كما سیعرض بعض الحقوق 

یرجى االصغاء ویمكنك كتابة المالحظات  ,والمسؤولیات المترتبة علیك

 إذا رغبت. 
 

0:12 

Diane   .مرحبا بالقاضي معي الیوم القاضي ماریا ودمان من محكمة مقاطعة ماین

 ودمان.
0:21 

Diane   األمورتلك    وإحدى  19-بسبب فایروس كوفید  األمورقد تغیرت الكثیر من 

و . الخاصة بھا المحكمة لجلسات االستماععقد التي تغیرت ھي كیفیة 

سالمة جلسة االستماع الیوم ستجري عبر الفیدیو حفاظا على سوف تعقد 

الجمیع. سیادة القاضي ما الذي یمكن ان تتوقعھ األطراف المشاركة في 

 جلسة االستماع الیوم؟

0:32 

Judge 

Woodman 

 

المعنیة الفرصة لحل القضیة بالتحدث مع ممثلي  لألطرافالیوم یتسنى 

او حتى الشرطي نفسھ  ،او ضابط الشرطة ،ما محامي المقاطعةإ ،الوالیة

أحد بالتحدث مع  أيالذي اعطى المخالفة. لیس من المطلوب من 

بذلك فھي فرصة لحل القضیة عبر   ا ولكن إذا ما رغبو ،شرطيال

 التراضي.  
 

0:50 

Diane 

 

 

 

 

 

 

 

 

فإن كال   ،ما رغب بالتحدث مع شرطي  اعلیھ إذالمدعى    حسب علمي فأن  

الطرفین سیتم وضعھم في غرفة محادثة افتراضیة وتكون جمیع النقاشات 

 سریة.

0:59 
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Diane 

 

 

الى القاعة  فسیتم اعادتھما  ،ما استطاع الطرفان الوصول الى اتفاق إذا

 وإذاالتفاق یستفسر عن ع القاضي والذي بدوره سوف للتحدث مالعامة 

 قانونیا.ما كان مالئما 

1:05 

Judge 

Woodman 

 

او في حال    ،للشرطيبعدم التحدث  إختار شخص ما    إذاونعم ھذا صحیح.  

في وقت الحق محاكمة عبر الفیدیو  فقد یتم عقد ال  ،عدم التوصل الى اتفاق

 الیوم.

1:14 

Diane   ودمان. االن سوف یستمع الطرفان الیك مباشرة حول شكرا سیادة القاضي

 حقوقھم ومسؤولیاتھم.

 

1:24 

Judge 

Woodman 

 

 

ھنا الیوم ألنك استلمت استدعاء ً حیث تدّعي الوالیة أنك   نمرحبا. نح

ولیست  ،ارتكبت مخالفة سیر. وألن مخالفة السیر ھي مخالفة مدنیة

ولیس ھنالك حق في محاكمة  ،فإن المحكمة لن تعیّن لك محامي ،جریمة

 وال یمكن ان یحكم علیك بالسجن.   ،محلفینھیئة من قبل 
 

1:40 

Judge  

 

عند المحاكمة یتعین على الوالیة تقدیم البرھان أنك قمت بارتكاب المخالفة 

وذلك عبر تبیان ارجحیة الدلیل المقدم. وارجحیة الدلیل تعني ان احتمالیة 

 ارتكابك للمخالفة ھي أكبر من عدمھا.
 

1:50 

Judge  

 

التي    األطراففأن على جمیع    ،حتى وان لم یكن لدیك محام عند المحاكمة

تمثل امام المحكمة ان تلتزم بقواعد والیة ماین لإلجراءات المدنیة وقواعد  

 .األدلةوالیة ماین لتقدیم 

2:00 

Judge  

 

أنك لست ملزما بالتحدث الى االدعاء العام او ممثل تطبیق   أؤكدان  و أود  

وتوصلتم الى اتفاق في   ،القانون. ولكن إذا ما اخترت ان تتحدث إلیھم

فإني سوف اتحدث الى كلیكما حول تفاصیل االتفاق لضمان ان   ،قضیتك

 االتفاق یسري وفقا للقانون.

2:15 

Diane   ھناك خیاران قد ال یكونا معروفین   ،التوصل الى اتفاق مع الوالیةفي حال

لك وھما عندما تكون ھنالك تھمة في قضیة تم حفظھا او في قضیة تم 

إدانة وال  دفھي ال تع ،حفظھا مع التكالیف. عندما تحفظ التھمة في قضیة

 تبقى في سجالت رخصة القیادة خاصتك.

2:23 
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Diane 

 

اذ ما تم حفظ التھمة فھذا یعني ان تھمتك سوف تسقط ولن تدفع الغرامة 

یوما.   180  أقصاھاطالما ان الوالیة لن تعید قضیتك الى المحكمة في مدة  

وقد تعید الوالیة قضیتك فیما لو، على سبیل المثال، ارتكبت مخالفة سیر 

دمة  الخاو عمل اجرامي. وقد یتطلب االتفاق تلبیة شروط معینة مثل 

 المجتمعیة.

2:35 

Diane   فھذا یعني انھ یتوجب علیك دفع   ،التكالیف  شرط  معوإذا ما حفظت التھمة

 30خالل    لرسومامعینة من اجل اسقاط القضیة. وفي حال لم تدفع    رسوم

 30خالل  لرسوماسوف تذھب القضیة الى المحكمة. إذا دفعت  ،یوما

وإذا لم تعید الوالیة قضیتك للمحكمة  ،أخرىشروط  أيواستوفیت  ،یوما

  فأن التھمة سوف تسقط. ،یوما 180خالل 

2:50 

Diane أنك قد   بعد اجراء المحاكمة  او إذا وجد القاضي  ،أذا ما وافقت على التھمة

 ارتكبت المخالفة فأن القاضي سوف یفرض غرامة مالئمة.

 

2:57 

Diane امرأ بتعلیق الرخصة. حتى أیضا قد تفرض المحكمة  ،في بعض الحاالت

 یتم تقدیمفإن نتائج المحكمة سوف  ،وإن لم تقم المحكمة بتعلیق الرخصة

 ،إداریایتخذ وزیر داخلیة الوالیة امرأ    دلوزیر داخلیة الوالیة. وقبالغ بھا  

 بتعلیق الرخصة بناء على نتائج المحكمة.

3:13 

Diane فقد یتم اسقاط القضیة. وسوف  ،الوالیة في قضیتكلم یحضر ممثل  وإذا

 یعلمك القاضي إذا ما حدث ذلك في قضیتك.

 

3:18 

Diane التي تتمتع بھا. األخرىوق قلنعد الى القاضي ودمان وھي تشرح الح 

 

3:21 

Judge  

 

التي لدیك الیوم. أوال، یتعین على الوالیة اود ان اعلمك ببعض الحقوق 

ان تقدم الدلیل في ھذه القضیة. وھذا یعني ان الوالیة ما لم تقدم الدلیل على  

 المخالفة وذلك بأرجحیة الدلیل فأنت برئ من التھمة.

3:31 

Judge  

 

تختار إجراء ثانیا، لك الحق بالتزام الصمت. وھذا یعني انھ یمكنك ان 

قد یستخلص . ولكن ھذا یعني ان القاضي  لیس اإلدالء بالشھادةو  المحاكمة

 الشھادة.اإلدالء بقرارك بعدم من بعض االستنتاجات 

3:40 
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Judge  

 

  ، ثالثا، لدیك الحق بمحاكمة. وھذا یعني ان لدیك الحق بان تكون حاضرا

 ،وإذا ما رغبت ،وان تقدم شھودك والدلیل ،وان تستجوب شھود الوالیة

 بتقدیم الشھادة نیابة عن نفسك.

 

3:50 

Judge  

 

فصل خاص في قانون والیة ماین والذي  فإن ھناك    ،إذا ما ذھبت للمحاكمة

ینص الفصل على ان نتائج قیاس  السرعة. ب یطبق على القضایا المتعلقة

السرعة التي یقیسھا الرادار او أیة أداة مستخدمة للقیاس یتم اعتمادھا في  

 المحضر على انھا سرعة العجلة المخالفة. 

4:05 

Judge  

 
سوى ان تثبت ان سیارتك كانت الوالیة لیس علیھا  وھذا یعني ببساطة ان  

ھي التي تم قیاس سرعتھا بواسطة جھاز قیاس یعمل بشكل جید على ید  

الشرطي الذي اوقفك. وإذا ما اثبتت الوالیة ھذا االمر فإن القاضي ملزم 

لیال د انت قانونا بقبول االدعاء أنك كنت تسیر بتلك السرعة ما لم تقدم

 كافیا ومقبوال یثبت عكس ذلك. 

 

 

4:25 

Diane إضافیة أي رسومفإنھا سوف تتضمن  ،ما فرض القاضي غرامة إذا  

واجب دفعھ. بالمبلغ الكامل الالقاضي  وسیعلمك ساریة، رسوممترتبة او 

للقاضي بتحدید الغرامة المالئمة. وفي   األحیانیترك االمر في معظم و

 لیس للقاضي سلطة تخفیض الغرامات المقررة بموجب ،األحیانبعض 

 . الھیئة التشریعیة

4:41 

Diane  یوما من  30ینص القانون على ان غرامات السیر یمكن دفعھا خالل

 الفترة، فیمكنكدفع الغرامة في تلك  عتاریخ فرضھا. وإذا كنت ال تستطی

 لدفع الغرامة.  أطولابالغ القاضي وطلب وقت 

  

4:52 

Diane یتم فإن رخصتك سوف  ،ان لم تستطع دفع الغرامة في المدة المحددة

 فورا.  تعلیقھا

5:00 
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Diane فقد یتم اعتقالك واتھامك بالقیادة  ،وإذا ما قمت بالقیادة ورخصتك معلقھ

أشد خطورة، لذا فإنھ في غایة   تعد مخالفة بعد تعلیق الرخصة. وھذه

 .االھمیة أن تدفع الغرامة في الوقت المحدد

 

5:11 

Diane  مالحظاتھا الختامیة.ولنعد االن للقاضي ودمان لنسمع 

 

5:14 

Judge  

 
لقد قامت المحكمة بتغییر الكیفیة التي تجرى بھا جلسات االستماع من اجل  

إال ان اجراء جلسة االستماع عبر الفیدیو  ،حمایة صحة وسالمة الجمیع

 االنتقاص من حقوقك. األحوالال یعني بأي حال من 

5:23 

Judge  

 
لقد حدد ھذا الفیدیو الكثیر من الحقوق التي یكفلھا لك الدستور وقوانین 

الوالیات المتحدة ووالیة ماین. وان كانت لدیك ایة أسئلة عما قیل في ھذا 

او عن جلسة االستماع الیوم، فإني اشجعك على طرحھا للمحكمة   ،الفیدیو

 او عندما تطرح قضیتك للمحاكمة.  ،عندما ینادى باسمك

5:40 

Judge  

 
شكرا لوقتك وشكرا لإلصغاء للمعلومات التي تم عرضھا الیوم.  ودمتم 

 سالمین.

5:45 

 


