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مقدمة

هذه الوثيقة هي نتيجة مسار مختربي تم تنفيذه يف إطار
المرشوع األورويب جاستس يوتوبيا ""Justice Youthopia
الذي شهد مشاركة مجموعة من أربعة عرش فىت وفتاة من
مدينة باري خاضعني إلجراءات جنائية أو تم وضعهم يف منشأة
االحتجاز.

إنها رحلة طويلة ،اكتسبوا خاللها الشجاعة ،والوعي ،والمسؤولية
ً
وأيضا باسم
الشخصية ،والثقة بالنفس ،والقوة للمطالبة،
الشباب اآلخرين الذين يجدون أنفسهم أو الذين سيجدون
أنفسهم يف نهاية المطاف يف نفس احلالة ،واحلقوق ،واالستماع،
واالحرتام ،والتفاهم.

انطال ًقا من أهداف المرشوع ،كان القصد من ذلك هو بناء مسار
يسمح ألولئك الشباب بالوصول إىل مساحة يشعرون فيها،
يف مناخ من القرب والثقة ،بالرتحيب ،واالعرتاف بهم ،واحلرية
للتحدث عن أنفسهم ،بعي ًدا عن أي حكم أو حكم مسبق.

ً
أيضا مسار ورش العمل مثل رحلة مكثفة ،لمشاركة المشاعر
المؤلمة لما كان ،ولكن ً
أيضا فرصة للتعبري عن الفكرة الشخصية
(أو المدينة الفاضلة؟) عن العدالة من منظور الطفل وأحالمه:
تحسني أدائه المدريس ،والعثور عىل وظيفة مستقرة" ،الوظيفة
اليت أحبها" (أن أكون حال ًقا يف صالون عىل الطراز األمرييك أو
مدرسا)؛ ممارسة المالكمة؛ المشاركة يف ورشة عمل للكتابة
ً
اإلبداعية ،وكتابة كتاب؛ السفر؛ لتكوين روابط ،أن أكون مع
العائلة واألصدقاء؛ البحث عن احلب ،وتجربة األمومة؛ معيشة
الروحانية؛ ترك بصمة إيجابية يف العالم.

كان الغرض من المسار هو تسهيل تحول مجموعة مكونة
من أمثلة فردية إىل مجتمع ذي معىن ،بحيث تصبح القصة
الشخصية تدريج ًيا رسدًا جماع ًيا.
كما ساعدت ورش العمل عىل التقاء منظورين مختلفني يف
مجال قضاء القرص يكاد ال يكون لديهما فرصة للحوار .من
ناحية ،هناك منظور المتهمني بارتكاب جريمة ،المجال اجلنايئ،
ومن ناحية أخرى ،منظور أولئك الذين وجدوا أنفسهم خارج
أرسهم ،المجال المدين.

تم جمع تأمالت المشاركني يف دليل لألقران ويف صياغة خطاب
موجه إىل قايض خيايل يمكنك قراءته يف الصفحات التالية.
يحتوي اجلزء األخري من الوثيقة عىل بعض االقرتاحات لتوعية
القضاة والمهنيني المشاركني يف اإلجراءات للتواصل بشكل
مفهوم وصديق لألطفال.

بالنسبة جلميع المشاركني ،مثّل االحتكاك بالعدالة حد ًثا مؤل ًما
وصاد ًما ،لم يتخيلوا عواقبه ،لكنه يف الوقت نفسه مهم يف
اإلجراء الذي يحدد من خالله البصمة اليت يعطيها كل فرد
حلياته.
عىل حد قولهم ،كان اللقاء بالعدالة بداية رحلة  -لم يختاروها
 حيث شعروا باخلوف ،والقلق ،وانعدام األمن ،والغضب؛ عانوامن التنمر واألحكام المسبقة ،بينما كانوا يرغبون يف إيجاد
احلساسية ،والشفافية ،واالستماع ،واإلنسانية ،والتعاطف،
والمساعدة ،باختصار ،عدالة أكرث ً
عداًل.
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1.1رحلة يف نظام العدالة يف إيطاليا
يمثل اللقاء بالعدالة ،خاصة لمن عاشوا مثلنا هذه التجربة وهم قارصون ،بداية رحلة طويلة ،يتم خاللها تجربة عواطف
أيضا ،مثل اخلوف ،والقلق ،وانعدام األمن ،والغضب لدرجة أنهً ،
مكثفة ،سلبية ً
بداًل من العثور عىل االستماع ،واحلساسية،
والشفافية ،واإلنسانية ،والتعاطف ،والمساعدة ،والعدالة (العادلة) ،نواجه حاالت من التنمر ،والتميزي ،والظلم.
إنها رحلة لم نختارها ولكنها سمحت لنا عىل أي حال باكتساب الشجاعة ،والوعي ،والشعور بالمسؤولية ،والثقة بالنفس،
والقوة للمطالبة ،حىت باسم الشباب اآلخرين الذين يجدون أنفسهم أو الذين سيجدون أنفسهم يف نفس احلالة ،واحلقوق،
واالحرتام ،والتفاهم.
ما ستجده أدناه هو قصة كيف كانت رحلتنا .قررنا كتابتها ،وصياغة خطاب موجه إىل قايض خيايل ،ألننا نعتقد أنه يمكن
أن يساعد يف جعل الرحلة اليت تخوضها الفتيات/الفتيان الذين يتعاملون مع هذا العالم أقل صعوبة.

1.2أماكن وأوقات العدالة يف إيطاليا
أول احتكاك
أول احتكاك مع العدالة هو حلظة مؤلمة للقارص .فقد يحدث ،كما حدث للعديد من الفتيان/الفتيات ،أن يتم اصطحابهم
إىل مكان غري معروف وال أحد يرشح لهم أين يكونون ،وال السبب ،ومن هم األشخاص الذين يقف القارص أمامهم.
"كان لدي إحساس بأنين يف نفق ،لم أكن أعرف ما سيحدث يل ...كان هناك العديد من البالغني الذين لم يرشحوا يل ما
كان يحدث ولماذا لم أعد أستطيع أن أكون معهم ...يف المنشأة أخذوا هاتفي بعي ًدا ولم أستطع االتصال بأحد؛ شعرت
بالقلق ...لم أر سوى الظالم وشعرت بالكثري من الغضب ألين لم اخرت هذه الرحلة .شعرت بالضياع ،والوحدة ،واخلوف ،تم
دفعي فجأة إىل عالم الكبار".
"بعد أن تم احتجازي ،حُبست يف ثكنة لمدة ست ساعات دون االتصال بوالدي وبوالدايت .يف غضون ذلك كان يرن جرس
الهاتف .كانت أمي .سألت إذا كان بإمكاين الرد ،لكنهم قالوا ال".
"كنت قد وصلت للتو إىل إيطاليا ،بمفردي ،دون أي قريب .لقد واجهت رحلة بحرية صعبة للغاية وتجارب عنيفة يف ليبيا .لم
يكن هناك وسيط لغوي ولم أكن أفهم شيئًا مما يقولونه يل ،أين كنت ولماذا… بالنسبة لنا نحن األجانب ،كل يشء أكرث
صعوبة".
"يجب أن يكون هناك موظفون متخصصون يف االستقبال ،وفهم مشاعر أولئك الذين يصلون ،ورشح أين نحن وألي
سبب؛ حىت لو كنا مذنبني ،فإننا غالبًا ما نفشل يف فهم سبب وجودنا وكيف يجب أن نترصف .يف كثري من األحيان ال تملك
قوات األمن ،والمحامون ،والقضاة القدرة عىل القيام بكل هذا".
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جلسة االستماع
"عندما ذهبت إىل هناك ألول مرة ،بدت يل المحكمة وكأنها وحيد القرن ،بملمحها المهيب والمتشدد الذي يبعث اخلوف .يف الواقع ،من الصعب
بداخلها العثور عىل مساحات مناسبة يمكن االستماع إلينا فيها .أثناء جلسة االستماع ،قد تجد نفسك يف غرفة يدخل فيها الغرباء ويغادرونها،
بينما أنت تحيك «أمورك»".
"العدالة من وجهة نظري ،هي عدالة خلف أبواب مغلقة".
"ناهيك عن مسألة الوقت بالنسبة لنا نحن األطفال الذين يدخلون الدائرة اجلنائية .نحن نعيش يف زمن متمدد وغري مؤكد ألنه منذ حلظة
احتجازنا حىت وصول احلكم أو المحاكمة ،يمر وقت طويل للغاية .إنه وقت معلق ألنك تشعر أنك وضعت حياتك يف االنتظار ،بدون غاية أو
أهداف ،وعندما تصل اإلدانة سيكون لديك صعوبة يف فهم معناها".
"بعد كل هذا الوقت ،الذي تنتظر فيه بفارغ الصرب جلسة االستماع األوىل حىت تتمكن من التحدث إىل القايض ،قد تجد نفسك يف غرفة لبضع
دقائق فقط دون أن تتاح لك الفرصة للتعبري عن رأيك".
"يف حاليت ،تم تأجيل جلسة االستماع أربع مرات :حوكمت بعد عام ونصف ،واليشء الوحيد الذي سألين عنه القايض هو أين كنت تعيش .ثم
حكموا عيل".
"لم يأخذوين ح ًقا يف االعتبار .سألين القايض عن مقرتحايت اجليدة للمستقبل ،بينما كنت أرغب يف أن يسألين ً
أواًل كيف كنت أشعر يف تلك
اللحظة".
"ال أعرف مىت سأغادر هذه المنشأة ،أحتاج إىل معرفة ما سيحدث يل .أن أبقى هكذا دون أن أعلم ،ودون أن يخربين أحد بأي يشء لفرتة طويلة
من الوقت ،معتق ًدا أنه قد يمر عا ًما بني إجراء وآخر ،هو أمر يسء ح ًقا ويؤلمين كثريًا .أريد ح ًقا أن يسمعين القايض اآلن بعد أن أصبحت أكرب
سن ًا ،ليك أتمكن من إخباره بما أفكر به".
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1.3التمثيل ،والوصاية ،واحلماية
األشخاص ،وليس الملفات
"ما الذي يتعني علينا القيام به حىت يتم سماعنا؟" "لماذا ال يهتم الشخص الذي يقرر بشأن حياتنا بسماع ما لدينا؟" … "هذه هي األسئلة اليت
نطرحها عىل أنفسنا يف أغلب األحيان يف حوار وهمي مع القايض المسؤول عن حالتنا".
"نتوقع من القايض إجابات واضحة ،ومفهومة ،وصادقة  -ألن ما يقال للقارص يجب أن يكون صحيحًا  -وأن تصل هذه اإلجابات يف غضون فرتة
زمنية معقولة".
"المشاركة هي يشء متبادل :اجلمهور الذي ال يستمع يشبه التحدث إىل احلائط… يجب أن يتذكر القضاة أنه خلف الملفات وأرقام الربوتوكول...
هناك أشخاص".
"لدينا انطباع بأننا ال نؤخذ يف االعتبار ،ولكن يتم اعتبارنا مجرد مشاهدين".
"يصبح التواجد يف غرفة لمدة عرش دقائق وعدم القدرة عىل التحدث مجرد أمر شكيل".
"لم أشعر بأنه يتم سماعي وال استيعايب ،ألنهم قرروا مكاين".
"األخصائيون االجتماعيون ،أو األوصياء بالنيابة ،أو األوصياء ،أو المحامون ،وما إىل ذلك .يدخلون إىل حياتنا فجأة بدون أن يرشح أي أحد لنا
وظيفة أو مهمة أي منهم".
"من المهم أن يتعلموا فهم أسبابنا .أردت فقط أال أشعر بأنه يتم االستهزاء يب .لم أفهم ما قاله اإلجراء .المهم ليس القراءة فقط ،ولكن
شخص ما لمساعديت عىل الفهم .ففي النهاية يتعلق األمر بحيايت".
"لم أر أو اسمع أي شخص منذ عام ...األخصائيون االجتماعيون يتغريون باستمرار دون أن ينبهنا أحد".
"شعرت بأنين مضطر لالعرتاف بيشء لم أفعله ،ليس تما ًما ،ليس بتلك الطريقة".
"أعتقد أن العدالة اجليدة يجب أن تضمن استمرار متابعة األطفال حىت بعد انتهاء اإلجراءات ،ألنه يجب أن يكون لدينا دائ ًما شخص يمكننا
الرجوع إليه عندما نحتاج إىل المساعدة من وجهة نظر اجتماعية أو قانونية".
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اجلريمة واإلجراء
ً
طوياًل للغاية إلجراء اإلخضاع لالختبار وعندما يصل ،يتم تقديمه لك عىل أنه "معروف" ،كما لو كان نو ًعا من التنازل".
"ينتظر الكثري منا وقتًا
متورطا يف جريمة جماعية ،فإنهم يقومون بمصادقة عمل ًيا؛ ال ينظرون إىل حالتك بشكل ذاتية .لم أستطع حىت أن أقول وجهة
"عندما تكون
ً
ً
ً
نظري .قالوا يل إن فتح نقاش حول موقفي الشخيص سيستغرق وقتًا طوياًل ومااًل كثريًا".
"ال يمكن أن يبدأ االختبار بعد عام ونصف .لقد نسيت نفيس يف غضون ذلك".
"كنت يف شك فيما إذا كنت سأعرتف أم لن أعرتف .لم يعرثوا حىت عىل مزيان العدل ،لكن نظرًا ألن المحامي اخلاص يب لم يكن قادرًا عىل التعامل
مع الموقف اضطررت لالعرتاف".
"نحن بحاجة إىل أشخاص عىل استعداد للتحدث مع القارصين/الشباب ،واالستماع إليهم وفهم أن القارصين غالبًا ما يواجهون تعقيد اإلجراءات
اجلنائية ،وليك ال يقضوا سنوات عديدة ،كما حدث يل ،فإنهم يفضلون االعرتاف بأشياء لم يفعلوها أو لم يفعلوا جزء منها .ال يرص القارص
والموظفون يعتقدون أنهم يفعلون اليشء الصحيح .هذه كانت قصيت عىل األقل".
"حىت بالنسبة لنا نحن األجانب ،يجب أن تكون عدالة القرص مجرد اختبار ...يجب أن يُسمع صوتنا ً
أيضا ...ال يمكن إدانة صيب يبلغ من العمر
خمسة عرش ،أو ستة عرش ،أو سبعة عرش عا ًما ،لكن يجب أن يستفيد من اخلضوع لالختبار ،ألنه بخالف ذلك يصعب االستمرار يف هذه احلياة…
محبوسا يف منشأة عن طريق اخلطأ .يجب أن تكون هناك حرية للجميع "...
يف سنة اخلامسة عرشة ال يجب أن أجد نفيس
ً
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 1.4المستقبل
"حلظة أخرى مهمة يف العالقة مع مخاوف العدالة المستقبل ،عندما ينتهي اإلجراء أو تخرج من المنشأة ...عندما تبلغ الثامنة عرشة من عمرك
ولم تعد شيئًا ،لم تعد موجودًا ...من يوم إىل اليوم التايل تشعر أنك مهجور".
"أنت خائف من أن تكون وصمة العار بسببب ما فعلته .إذا كنت تعيش يف مكان صغري ويعرفك اجلميع ،فسوف يعاملونك معاملة سيئة،
ويستخدمون كلمات غري عادلة تجاهك .بالنسبة يل ،دائ ًما نفس [ضابط الدرك] ،كان يوقفين عند نقطة التفتيش ويفحصين ،حىت لو لم قد
فعلت شيئًا .كيف يمكنين البقاء هنا؟ هذا اليشء يؤلمين".
"أعتقد أن كل دورية ،وحىت يف الثكنة ،يجب أن يكون هناك صندوق أسود يسجل كل ما يقولونه ليك يمكن محاكمتهم عندما ال يترصفون معنا
كما ينبغي".
"نود أن يتم تدريب جميع المعنيني  -بد ًءا من وكالء األمن العام إىل العاملني بالقضاء  -عىل قضايا القرص ،ليس للحصول عىل تخفيضات
باحلكم ولكن عدالة صحيحة تتوافق مع حالتنا".
"أنا ضحية الظلم .خاصة عندما أقارن نفيس بأصدقايئ الذين جاؤوا معي إىل إيطاليا والذين تلقوا المساعدة اليوم ً
أيضا يف وظيفة ،أشعر أنين
عوملت بشكل مختلف ألنين دخلت الدائرة اجلنائية .باإلضافة إىل قضاء العقوبة ،يجب أن يهتم قضاء القرص بمساعدتنا ،لبناء مستقبل مختلف
ولعدم ارتكاب األخطاء بعد اآلن .حيايت اليومية ليست جميلة ،ألنه حىت لو اندمجت جي ًدا يف إيطاليا ،نظرًا لعدم امتاليك وثائق نهائية حىت اآلن،
فأنا غري قادر عىل عيش حياة هادئة والتمتع باستقرار للمستقبل".
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خطاب إىل قايض

عزيزي القايض،
نحن مجموعة من الفتيان والفتيات من مختلف األعمار ومنائش مختلفة.
لكل منا حياته اخلاصة ،وعائلته ،وعاداته ،وأصدقائه ،وأحالمه ،ورغباته ،ولكن مع وجود قصة مشرتكة :لقد
"مررنا" جمي ًعا بتجربة مع العدالة.
بعضنا يعمل ،والبعض اآلخر يدرس ،والبعض اآلخر يبحث عن عمل ،والبعض اآلخر ال يزال يف منشأة
االحتجاز ،والبعض اآلخر يواجه المحاكمة اجلنائية.
يف البداية لم يكن من السهل إظهار مخاوفنا ،واالرتباك الذي نشعر به ،وأن نقرر أن نحيك قصتنا.
إن سؤالنا ،نحن ،كيف نتخيل العدالة من وجهة نظر القارص فاجأنا :لم نكن نعتقد أن عالم الكبار قد
يتوقف للحظة ويسألنا ما هي المشكلة وماذا يمكننا وما يجب علينا تحسينه ...م ًعا!!!
بالنسبة ألولئك الذين دخلوا منا إىل الدائرة اجلنائية ،لم يكن هذا شيئًا نفخر به عىل اإلطالق ،لكننا نريد أن
نقول إننا غالبًا ما كنا نفتقر إىل المرافقة الصحيحة قبل ،وأثناء ،وربما حىت بعد تاريخنا مع العدالة.
الكثري منا ارتكب جريمة دون أن يكون مدركًا أن ذلك الفعل بعينه يعاقب عليه القانون.
ما يُسأل إلينا دائ ًما هو ما إذا كنا قد ندمنا ح ًقا عما فعلناه ،وإذا فهمنا أننا كنا مخطئني  ،وكيف تجري
االختبارات ،وعدد الغيابات اليت قمنا بها أثناء التطوع.
من جانبنا ،يمكننا أن نقول أنه كان هناك العديد من أوجه القصور والعديد من األشياء اليت لم تنجح،
واليت لم ترس كما كان ينبغي أن ترس أو كما كنا نتوقع.
يف تجاربنا مع العدالة غالبًا ما شعرنا بأنه ال يتم أخذنا يف االعتبار ،وال سماعنا ،وشعرنا بضعف احليلة .يف
بعض األحيان ،شعرنا ً
أيضا بأنه يتم االستهزاء بنا.
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لهذا السبب نحن هنا نكتب إليك...
ً
ً
طوياًل للغاية  -يف كل من المسائل
طوياًل-
فيما يتعلق باإلجراءات ،لقد واجهنا وعانينا وقتًا
المدنية واجلنائية :منذ حلظة البالغ إىل حلظة االحتجاز يف المنشأة ،بني جلسة استماع وأخرى،
للحصول عىل ترصيحات بالعودة إىل الوطن ،وللقبول يف االختبار ،وللتدابري اليت كانت وال تزال
تتعلق بوضعنا.
فيما يتعلق باحلق يف االستماع ،لقد عانينا من عدم االستماع إلينا ،واإلصغاء إلينا ح ًقا.
الحظنا عدم وجود مساحات كافية جلعلنا نشعر بأننا يف مكان نتمتع فيه بحماية فعالة؛ لم
نشهد سوى القليل من االهتمام خلصوصيتنا خالل جلسات االستماع المدنية واجلنائية ،وكذلك
لفروقنا الفردية وظروف معيشتنا الشخصية.
عانينا من عدم وجود تمثيل مؤهل ومعلومات (عىل سبيل المثال بشأن اإلجراء ،وأوقات
القضية ،ومسارات االختبار).
فيما يتعلق باإلجراءات ،وجدنا أنها تصل متأخرة أو ال تصل عىل اإلطالق.
عىل أي حال ،فهي غري واضحة ،ومعلوماتها جزئية ،وغالبًا ما لم نعرث عىل ما تمت مشاركته أو
ذكره خالل جلسات االستماع.
سيدي القايض ،نود أن نخربك أنك تتحدث إلينا ،ألن ما نتحدث عنه هو سبب إزعاجنا ومعاناتنا.
وليك ال يحدث هذا مرة أخرى نطلب:
أن يمتلك القضاة وجميع الموظفني البالغني الذين نلتقي بها يف "رحلتنا" يف نظام العدالة
 األخصائيون االجتماعيون ،والمحامون ،واألوصياء ،واألوصياء بالنيابة ،وقوات الرشطة -المهارات والتدريب الالزمني للتعامل مع القرص .عىل وجه اخلصوص ،يعد أول احتكاك بالعدالة
حلظة حساسة ومهمة ،ولهذا السبب سيكون من المناسب أن يكون إىل جانبنا أشخاص
حساسون ومتعاطفون ،مدربون بشكل مناسب فيما يتعلق بقضاء القرص واالستماع للقرص،
بمن فيهم من أجانب .نحن بحاجة الحتواء الغضب واخلوف من تلك اللحظات ليك نتمكن من
فهم ما يحدث.
أن يُضمن لنا يف جميع مراحل االحتكاك بنظام العدالة احلق يف أن يتم إطالعنا بشأن ما
يحدث لنا وحول ما ينتظرنا بطريقة مدركة تما ًما ،بطريقة تتوافق مع عمرنا ودرجة نضجنا
وبلغة نعرفها.

12

أن يرشح لنا بوضوح أدوار ومهام األشخاص الذين يدخلون حياتنا.
نرجو أن تتاح لنا الفرصة للتعبري عن آرائنا ليك نصبح مشاركني وأبطال يف تجربتنا القضائية
وليس مجرد مشاهدين تحت نظر احلكم وأن يستمع إلينا ح ًقا أولئك الذين مثلك ،يقررون بشأن
حياتنا.
أن تضع أوقات اإلجراءات اجلنائية والمدنية بعني االعتبار ً
أيضا حلظات حياتنا  -الشخصية،
والعائلية ،والثقافية ،والمدرسية  -وليس فقط االحتياجات البريوقراطية والرسمية ،مع تفادي عىل
سبيل المثال تحديد موعد جلسات االستماع يف يوم عيد ميالدنا أو بالقرب من عطالت معينة أو
أحداث مهمة.
أن تكون المحكمة بيئة مناسبة لنا ،مكان للحماية الفعالة ،به مساحات وأساليب قادرة عىل
ضمان االحرتام واخلصوصية ،وبالتايل التأكد من أن جلسات االستماع تعقد خلف أبواب مغلقة،
وتجنب وجود أشخاص ال عالقة لهم باإلجراءات.
أن يتم دائ ًما ضمان مساعدة قانونية مؤهلة سواء كان األمر يتعلق بمحامي معني من قبل
المحكمة أو موكل :ال يجوز أن ترتبط جودة دفاعنا باإلمكانية االقتصادية لعائلتنا األصلية.
بالنسبة ألولئك منا الذين يأتون من سياق قضايئ وثقايف مختلف ،أن يُضمن لنا يف جميع
مراحل اإلجراء المدين أو اجلنايئ وجود وسطاء لغويني وثقافيني.
أن تتم صياغة اإلجراءات بلغة مألوفة لنا أكرث ،يمكننا فهمها وإدراكها ،مع تجنب
المصطلحات اليت قد تكون غري مفهومة لنا ،عندما ال توصم أو تيسء عالنية.
نأمل أن تؤخذ هذه التأمالت ،اليت تعد ثمرة تجاربنا الشخصية ومعاناتنا وكل ما عشناه ،يف االعتبار
ليك نتمكن ،يف المستقبل غري البعيد ،من سد الفجوات الموجودة يف العدالة ليك تكون ح ًقا مناسبة
للقرص.
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القارصون داخل أو يف مركز قضاء القرص؟
"اجلميع يقول احلقيقة .اجلميع يعرف ما سمعه وهو متأكد مما قد لمسه بيديه.
لكن التجربة اليت يتم إجراؤها ليست سوى جزء من احلقيقة وفقط من خالل «االستماع»
يمكن للجميع الميض قد ًما ،وفهم احلقيقة اليت يبحث عنها".
(مأخوذ من قصة هندوسية).

قد يحتك القارصون مع نظام قضاء القرص ألسباب مختلفة :يف حالة انفصال الوالدين ،للقضايا المتعلقة بحضانتهم ،ويف حالة التبين ،إذا كانوا
ضحايا جرائم ،وإذا كانوا هم اجلناة ،وإذا كانوا قرص أجانب وصلوا بمفردهم إىل إيطاليا ،وغري ذلك.
يعاين العديد من القارصين من هذه التجربة بطريقة صادمة ،حىت لو لم يجب أن يكون األمر كذلك .عىل الرغم من وجود العديد من األدوات
القضائية عىل المستوى الدويل ،واألورويب ،والوطين حلماية حقوق القارصين وتعزيز العدالة الصديقة للقرص ،فمن الواضح تما ًما أنه ال يزال
هناك تناقض بني النظرية والواقع.
يجب أن تكون العدالة دائ ًما منتبهة للغاية لألطفال والشباب المتورطني يف اإلجراءات المدنية واجلنائية ،بغض النظر عن هويتهم وماذا ارتكبوا.
يتمتع القارصون بحقوق محددة ،ومن ثم فمن األولويات أن يتم تكييف نظام العدالة الشامل بشكل فعال لهم :من خالل تجنب كل ما يسبب
عدم الراحة ،واخلوف ،والمعاناة ،وعدم الثقة ،والتدخل المبارش يف البيئات ،واألوقات ،والنهج ،وكيفيات المشاركة .يجب عىل جميع الموظفني
الذين يشكلون جز ًءا من نظام العدالة (القضاة ،واألخصائيني االجتماعيني ،واألوصياء ،واألوصياء بالنيابة ،ومحامي الدفاع المعنيني ،وضباط
الرشطة القضائية ،وموظفي اخلدمات االجتماعية والصحية ،والمعلمني) معرفة كيفية التعامل مع القرص كشخص يمكنهم الوثوق به ،يعرف
كيف يستمع ويجعل صوته مسمو ًعا ،ويتحدث باحلقيقة حىت عندما يكون هناك خطأ ما أو عندما تكون احلقيقة غري لطيفة ،وأن يقف إىل
جانبهم وأن يسعى إىل حل الموقف المحدد دون تدخالت معيارية.

"ال تميش أمامي ،فقد ال أتبعك .وال ترس خلفي ،فقد ال أعرف إىل أين أذهب .بل رس بجانيب وكن صديقي".
(ألبري كامو ".)"A. Camus
يجب أن تعرف العدالة المالئمة للقرص كيفية معاملة القرص باهتمام ،واحرتام ،وكرامة:
إنها عدالة يسهل الوصول إليها ،ومفهومة وموثوقة عىل الفور ،وخالية من الوصم واألحكام المسبقة.
إنها عدالة تستمع للقرص وتأخذ وجهة نظرهم ،وكلماتهم ،ومشاعرهم ،والصعوبات اليت قد تنشأ عىل محمل اجلد.
إنها عدالة تقوم عىل مشاركة القارصين.
تعترب مشاركة القارصين يف نظام العدالة ح ًقا معرت ًفا به يف االتفاقيات الدولية والقانون األورويب واإليطايل ،ويجب ضمانه ليس فقط من
الناحية اإلجرائية ،ولكن ً
أيضا بشكل جوهري ،مع احلماية والضمانات المحددة اليت ينص عليها القانون.
إنها ليست شيئًا مُسل ًما به ،ولكنها هدف أسايس يجب تحقيقه باحلذر واالهتمام الالزمني ،نظرًا لظروف الضعف المرتبطة بالسن الصغري .إنه
عمل مهم للغاية قد يوجه القرار لمصلحته ،دون أن ينسب إىل القارص مسؤولية ال يمكنه وال يجب أن يتحملها.
يجب أن يتلقى القارص جميع المعلومات المتعلقة باإلجراءات اليت تخصه ،وعن سري نظام العدالة ،وحقوقه ،وما يحدث من وقت آلخر ،ودور
ووظائف جميع األشخاص المعنيني ،وكيفيات وعواقب أقواله ،وأوقات اإلجراء المدين واجلنايئ.
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الرشوط
االستماع الصحيح للقارص

معلومات كافية وكاملة

zبذل كل جهد لالستماع إىل أقوال القارص وجمعها :وجود مهنيني يقظني ومؤهلني ،وضمان مساحات وأوقات مناسبة ،وخلق الظروف
المواتية للحيك ،واحرتام سالمته وأي صعوبات قد تظهر تعد مهمة للغاية.
zال ينبغي ترك يشء للصدفة :النهج ،والكلمات المستخدمة ،ونربة الصوت ،والبيئة المادية ،والوقت المخصص ،واالهتمام المعروض،
واإليماءات.
zيجب مراعاة عمره ،ودرجة نضجه وفهمه :يجب أن تكون التدخالت متناسبة مع احتياجاته.
zيجب مخاطبة القارص باحرتام وحساسية ،وإعطائه االهتمام الواجب ،ولكن دون تحميله مسؤولية اتخاذ القرارات مكان البالغني.
zيجب عدم خلق توقعات خاطئة :يجب أن يكون القارص دائ ًما قادرًا عىل الوثوق بالنظام ،ويجب أن يعرف أنه يتم إخباره باحلقيقة حىت عندما
يكون ذلك صعبًا.
zيجب استخدام أسلوب عمل متعدد التخصصات ومتضافر :االستدعاء المتكرر من قبل متخصصني مختلفني قد يسبب االرتباك
واالضطراب لدى القارصين.
zيجب عىل القايض ،أو األخصايئ االجتماعي ،أو الويص ،أو الويص بالنيابة ،أو محامي الدفاع ،أو موظف اخلدمات الصحية ،أو المعلم ،أو موظف
الرشطة القضائية ،أن يستخدم دائ ًما نهجًا مناسبًا ولغة مالئمة للطفل ومناسبة لعمره ويف مستوى نضجه.
zيجب مراعاة أن الوقت له تأثري كبري عىل حالة القارص وسالمته :أي تأخري قد يكون غري مفهوم له وقد تكون له عواقب وخيمة .قد يكون من
المهم اتخاذ قرارات مؤقتة ،يف احلاالت اليت تتطلب وقتًا أطول إلجراء التقييمات.
zيمكن أن يكون كل إجراء مصحوبًا بخطاب يتم من خالله اإلخطار بالقرار من خالل مخاطبة القارص مبارش ًة ،بلغة مفهومة ،مع توضيح
كيفية الوصول إىل ذلك القرار ،وما هي المعلومات والبيانات اليت تم احلصول عليها ،وكذلك إبراز المشاعر اليت أثرت بشكل أكرب عىل
المجلس ،والعنارص اليت أخذت يف االعتبار ،أو تلك المؤيدة وتلك احلاسمة.
zحىت يف احلاالت اجلنائية ،يجب أن يكون القرار النهايئ مصحوبًا باألسباب اليت دفعت المجلس إىل اتخاذ القرار .شكل وطريقة عرض القرارات
هي جانب ال يستهان به من وصول القرص إىل العدالة :نظام قضاء القرص الشامل عليه واجب تحسني قدرة القارصين عىل المشاركة يف
اإلجراءات اليت تخصهم.
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"تتعلق هذه احلالة بك وبمستقبلك"...

إن اجلهود المبذولة لتطبيق مبادئ العدالة اليت تتمحور حول القارص ،تعلقت حىت اآلن بمرحلة ما قبل اتخاذ القرار ،وبالتايل حلظة االستماع إىل
القارص ومشاركته يف اإلجراءات اليت تخصه .يف حني أنه من الواضح بشكل مزتايد أنه يجب عىل القايض أن يأخذ وجهة نظر القارص يف االعتبار
قبل كل يشء ،فإن مسألة كيف ،وبواسطة من ،وإذا كانت القرارات يجب أن يتم توصيلها مبارشة إىل القارص ال تزال محل نقاش.
يف السنوات األخرية ،يف المملكة المتحدة ،وكذلك يف البلدان األوروبية األخرى ،كانت هناك العديد من األحكام اليت أثبتت كيف يمكن تبين نهج
يركز عىل القارص بد ًءا من كيفية إيصال القرارات المتعلقة به.
من بني أهمها (نظرًا لكونها غري تقليدية) ،هناك بال شك "خطاب إىل شاب" ( 1)2017-EWFC-48بقلم السري بيرت جاكسون ""Sir Peter Jackson
الذي يعد ً
مثااًل للتطبيق العميل لمبدأ العدالة "الودية" والصديقة للقارص.
كما يقول العنوان ،إنه إجراء مكتوب عىل شكل خطاب ،يف صفحة واحدة طويلة ،موجهة مبارشة إىل القارص ، 2يرشح بوضوح القانون احلايل ،ودور
القايض ،واجلوانب اليت تم أخذها يف االعتبار للوصول إىل احلكم واحلكم نفسه.
هذا ما كتبه القايض:

يف يوليو/تموز ،استمعت إىل قضية قانونية خاصة تتعلق بمستقبل صيب يبلغ من العمر  14عا ًما .سأدعوه سام "،"Sam
حىت لو لم يكن هذا اسمه احلقيقي .يعيش مع والدته وزوجها ويرى والده بانتظام .أراد والده اصطحابه للعيش يف
ً
مؤهاًل إلعطاء التعليمات ،فقد أصدر تعليماته لمحاميه ووصل األمر
اخلارج وقال الصيب إنه يريد الذهاب .نظرًا لكونه
إىل مستوى المحكمة العليا ألن الدعوى األصلية قدمها بالفعل سام نفسه .بعد بعض المناوشات األولية  ،قدم األب
االستئناف.
كان أحد المشاكل اليت ظهرت هي ما إذا كان يجب عىل سام اإلدالء بشهادته يف جلسة االستماع .أراد أن يفعل ذلك
وكان والده يدعمه ،لكن والدته وزوجها وخبري خدمة االستشارات والدعم لمحكمة األرسة واألطفال (الكافكاس)
الرسمي لم يوافقوا ،قائلني إنين يجب أن أراه عىل انفراد ً
بداًل من ذلك ،وهو ما كنت عىل استعداد للقيام به .يف الواقع،
3

قررت أنه كان يجب عىل سام اإلدالء بشهادته لفرتة وجزية يف بداية اجللسة ،ولكن لم يكن ينبغي أن يتم استجوابه
مبارشة من قبل والديه.

 1احلكم متاح يف النسخة األصلية عىل الموقع html.48/http://www.bailii.org/ew/cases/EWFC/HCJ/2017
	2تتعلق القضية (رقم  )MA17P00163بقارص دون سن  14عا ًما ،واألب (الذي قدم االستئناف)  ،واألم ورفيقها .كان األب يمثل ذاته ،ولم يكن لألم والرفيق محامٍ خاص بهما ،لكنهما ترصفوا يف المحكمة
يف المقام األول ،وكان الطفل يمثله محاميه.
	3كافكاس "( "Cafcassخدمة االستشارات والدعم لمحكمة األرسة واألطفال) هي هيئة عامة غري تابعة لإلدارات يف إنجلرتا تم إنشاؤها لدعم مصلحة القارصين واألرس المشاركني يف قضايا قانون
األرسة.
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ً
بداًل من ذلك ،أعد كل منهم خمسة أسئلة طرحتها بنفيس عىل سام .وبهذه الطريقة استمرت شهادته أقل من نصف
ساعة ولم يخضع الستجواب مبارش من كال الوالدين .كان سام راض ًيا .بحلول نهاية شهادته ،كان قد غادر المحكمة
للذهاب يف رحلة مدرسية لبقية األسبوع ،وهذا ما أراده .بعد مغادرته ،استمعت إىل شهادات اآلباء الثالثة وموظف
الكافكاس.
يف نهاية اجللسة ،أبلغت سام بقراري يف شكل خطاب :قرأته لوالديه وسلمت اخلطاب إىل محاميه ليقدمه إىل سام
ليناقشه معه بمجرد عودته من رحلته .تلقى سام احلكم بهدوء واضح.
ثم طلبت من األطراف إبداء آرائهم حول إمكانية نرش اخلطاب ،بعد تعديله حلماية هويتهم .وافق سام ،ووالدته ،وزوج
والدته ،وموظف الكافكاس عىل النرش .وعىل العكس ،عارض األب بشدة دون أن يوضح أسباب معارضته.
ومن ثم فهذا هو اخلطاب الذي أرسلته إىل سام:

 PJ، 26يوليو/تموز 2017
“عزيزي سام,،
هذه القضية تخصك أنت ومستقبلك ،لذلك أكتب هذا اخلطاب إلبالغك بقراري إليك وإىل والديك.
عندما تُعرض قضية كهذه عىل المحكمة ،يجب عىل القايض تطبيق القانون ،أي أنه يجب عليه مراعاة سالمتك قبل أي
يشء آخر .توجد يف الترشيع ً
أيضا قائمة باجلوانب اليت يجب أن أضعها يف االعتبار عند اتخاذ قراري.
المعلومــات الــي حصلــت عليهــا تــأيت مــن مصادر متنوعــة .هناك أوراق اإلجراءات القديمة ،وهناك مســتندات تتعلق
بإجــراء هــذا العــام ،وخاصــة أقوالــك ،وأقــوال والدتك وزوجها ،وأقوال والدك ،وتقريــر األخصايئ االجتماعي يف إدارة
الكافــكاس .ثــم هنــاك الشــهادات الــي قدمهــا كل واحــد منكــم يف المحكمة .حسـن ًا ،التخاذ قراري ،كان عيل أن آخذ كل
هــذا يف االعتبار.
عندما تم تعييين قاض ًيا ،أقسمت اليمني الذي يقسمه كل قاض لتطبيق القانون بشكل عادل للجميع .سيقول بعض
الناس أن هذا القرار أو ذاك ليس صحيحًا ،لكن عادة ما تكون هذه طريقتهم يف القول إنه ال يعجبهم .األشخاص الذين
يحبون القرارات عادة ال يقولون إنها غري عادلة .هنا ،يقول والدك أن الكافكاس متحزي ضد اآلباء وخالل جلسة االستماع
أصبح من الواضح أنه ال يثق يب كثريًا ً
أيضا .يحق له إبداء رأيه ،لكن يمكنين أن أخربك أنين لم أجد أي عالمة عىل التحزي
شخصا قد فكر مل ًيا فيك
من جانب جيما (األخصايئ االجتماعي يف الكافكاس)؛ عىل العكس من ذلك ،وجدت فيها
ً
وبوضعك وقد استخدمت خربتها المهنية للوصول إىل رؤية صادقة لما هو أفضل بالنسبة لك.
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القرارات اليت يتعني عيل اتخاذها هي كما ييل )1( :هل يجب أن تذهب للعيش يف اخلارج؟ ( )2هل يجب أن تحصل عىل
جنسية دولة أخرى؟ ( )3إذا كان جميع أقاربك يعيشون هنا ،فهل تقيض المزيد من الوقت مع والدك؟ ( )4إذا سافر
والدك إىل اخلارج وبقيت هنا ،فكم مرة يجب أن تراه؟
ها هي اجلوانب الرئيسية اليت أخذتها يف االعتبار:
1.أقوالك .لقد أخربتين أنك تريد العيش يف اخلارج منذ فرتة طويلة وأنك رأيت نفسك تعيش هناك مع والدك .إذا لم
يحدث ذلك ،فقد قلت إنه من اجليد العودة وقضاء أسبوع معه وأسبوع مع والدتك .لقد نجح األمر يف المايض وأعجبك.
تشعر أن والدك يساعدك أكرث يف تعليمك .إذا ذهب والدك إىل اخلارج بدونك ،فلن تكون سعي ًدا للغاية .والدتك وزوجها
يعارضان بشدة رؤية والدك أكرث.
2.أعتقد أن مشاعرك تظهر أنك تحب كل فرد يف عائلتك كثريًا ،تما ًما كما يحبونك .حقيقة أن والديك يختلفان هي أمر
ً
مرهق للغاية بالنسبة لك ولهم ً
وأيضا عندما أدليت بشهادتك
أيضا .اكتشفت األخصائية االجتماعية ذلك عندما قابلتك،
بإيجاز .يف العادة ،حىت عندما ينفصل الوالدان ،فإنهم يتمكنون من االتفاق عىل أفضل احللول ألطفالهم .إذا لم يتمكنوا
من ذلك ،فإن المحكمة موجودة كمالذ أخري .لسوء احلظ ،يف حالتك ،كانت هناك أوامر محكمة منذ أن كان عمرك عا ًما
واح ًدا ،2004 :و ،2005و ،2006و ،2009و ،2010و .2017يوضح هذا مدى صعوبة توصل والديك إىل اتفاق .هذا أمر
غري معتاد ،لكن هكذا نشأت .اخلطر هو أنك تعتاد عىل ذلك.
3.لقد صدمت بالطريقة اليت أدليت بها شهادتك .أنت يف عمر تهم فيه آرائك كثريًا وأنا أراعيها يف ضوء فهمك لما
يجعل األشياء عىل ما هي عليه .يف هذا الصدد ،ال أعتقد أن أي شخص يف عمرك وموقفك يمكن أن يفهم هذا أفضل
منك ،وال حىت أن يفهم تما ًما التأثريات اليت تتعرض لها وتأثريها عليك.
4.يتمتع والداك بشخصيات مختلفة للغاية .ال حرج يف ذلك ،فمن مباهج احلياة أن يختلف الناس .أحد منازلكم تقليدي
تما ًما واآلخر غري تقليدي .ال حرج يف ذلك ً
أيضا .ما يقلقين هو أنين أرى والدتك ورشيكها سعداء باحلياة اليت يعيشانها،
لكن األمر مختلف بالنسبة لوالدك .إنه رجل ذو صفات عظيمة .عندما يكون مسرتخ ًيا ،يكون لديه سحر وذكاء .لكن
شخصا مضطربًا وليس سعي ًدا .لم يحقق أهدافه يف احلياة ،بخالف إنجابك بوضوح .بسبب
بعي ًدا عن ذلك ،أرى
ً
شخصيته واحلب الذي تحبه له ،له تأثري كبري عليك .كل اآلباء يؤثرون عىل أطفالهم ،لكن والدك يذهب إىل أبعد من ذلك.
من الواضح تما ًما أنه إذا كان سعي ًدا بموقفه احلايل ،فمن المحتمل أن تكون كذلك أنت ً
أيضا ،ولكن نظرًا ألنه ليس
كذلك ،فأنت لست كذلك.
5.لذا أتساءل ما إذا كانت فكرة االستئناف تأيت منك أو من والدك .فكريت هي أنك قدمت هذه الدعاوي يف األساس
ل ُتظهر لوالدك مدى حبك له .وهذا يف األساس لتلبية احتياجاته .لقد الحظت الطريقة األنانية اليت يترصف بها ،حىت
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يف قاعة المحكمة ،وكيف يتأكد من أن اجلميع يعرف مدى ضآلة احرتامه ألي شخص يختلف معه .بصفيت قاض ًيا ،لقد
جاهدت لمنعه من إهانة الشهود اآلخرين .من المؤكد أن والدتك تجد سلوكه صعبًا ،ومن الصعب ج ًدا أن تتجنب
االحتكاك معه كلما أمكن ذلك .ال أعتقد أنك تدرك تأثري والدك عليك حىت اآلن .يقودك هذا إىل الوقوف معه والثناء
عليه كلما استطعت .أنت ال تفعل اليشء نفسه مع والدتك .لماذا؟ هل هذا ألنك تشعر أنه يحتاج لذلك وهي ال تحتاج
أيضا ،لكن عندما قدمت شهادتك لم أشعر بأنك رأيت ح ًقا مستقبلك يف اخلارجً .
إليه؟ قد أكون مخطئًا ً
بداًل من ذلك،
رأيت أنك كنت تقوم بواجبك تجاه والدك بينما تحاول أال تكون غري منصف كثريًا لوالدتك .لكنك ما زلت تشعر أنه
يتعني عليك دعم والدك بأفضل ما يمكنك .هذه هي الطريقة اليت يعمل بها الضغط اخلفي وغري الدقيق .لذلك أنا أحرتم
آرائك ،لكنين ال أعمل بها حرف ًيا ألنين أعتقد أنها مرشوطة بوفائك لوالدك.
6.وليس هذا فقط .أعتقد أن والدك قد فقد بطريقة ما رؤية ما هو أفضل لك .لقد أخربين أنه ال يشعر بأي مسؤولية
عىل اإلطالق عن حالة العالقة بينه وبني والدتك .ولم يعجبين قراره بالسفر إىل اخلارج دونك وكان من الواضح أن ذلك
سيسبب لك الكثري من التعاسة .وأخربين يف وقت سابق أن هناك فرصة بنسبة  95%لرحيله .أخربين باألمس أنه
متأكد بنسبة  .100%اليوم قال أنه متأكد بنسبة  99,9997%لكنه قال" :إذا سافرت إىل اخلارج" قبل تصحيح "إذا" بـ
"عندما" .أخىش أن استنتايج بشأن كل هذا هو أنه ،سواء كنت تعرف ذلك أم ال ،فإن والدك لديه جانب متالعب .ال
أعتقد أن لديه أي فكرة حقيقية عما إذا كان سيسافر إىل اخلارج أم ال ،ولهذا أنا كذلك .أستطيع أن أفهم أنه قد يكون
هناك بعض عوامل اجلذب له يف اخلارج ،لكنين ال أعتقد أنه سيجد أنه من السهل التوقف عن رؤيتك عىل اإلطالق .آمل
بصدق أن يبقى من أجلك ،حىت لو كان عىل حسابه .تُظهر المعلومات اليت تم جمعها أنك تقوم بعمل جيد يف احلياة اآلن.
لديك مدرستك ،وأصدقائك ،وموسيقاك ،ومزنلني .لقد عشت هنا طوال حياتك .كل أصدقائك ومعظم أفراد عائلتك
يعيشون هنا .ال بد يل من مراعاة تأثري أي تغيريات عىل هذا الوضع وأي رضر قد ينجم عنه .عىل أي حال ،عندما يختلف
اآلباء بشأن االنتقال إىل اخلارج ،يجب عىل الوالد الذي يريد االنتقال أن يثبت عىل األقل أن لديه خطة واقعية .يمكن بعد
ذلك مقارنة تلك اخلطة مع اخلطط األخرى لمعرفة أيهما أفضل .لكن ذلك لم يكن ممكن ًا .لتتذكر أنه خالل اجللسة األوىل،
أوضحت لوالدك أنه إذا أراد بجدية االنتقال ،فعليه تزويد المحكمة بالمعلومات الصحيحة حول المكان الذي ستعيش
فيه والمدرسة اليت ستلتحق بها ،ومصدر الدخل واحللول للسماح لك بالبقاء عىل تواصل مع العائلة واألصدقاء هنا .لم
يتم تقديم أي معلومات يف هذه اجللسة .وصف والدك االنتقال بأنه مغامرة وقال إنه بمجرد أن تعطي المحكمة الضوء
األخرض ،فإنه سريتب كل يشء .وهذا ليس كاف ًيا .عىل مدار أكرث من ثالثني عا ًما من العمل يف قانون األرسة ،لم ألتق
مطل ًقا بوالد كان يعتقد أنه يمكن أن يكون كذلك ،ولن تقبله أي محكمة .هذا يعين أنين لست واث ًقا من نجاح االنتقال.
ً
وعماًل جي ًدا هناك ،لكنين لم أر أي يشء يؤكد ذلك  -لم يقم بأي بحث عن منازل ،أو
يعتقد والدك أنه سيجد حياة جيدة
مدارس ،أو عمل .أنت ال تتحدث اللغة ولم يذهب والدك ً
أيضا (إىل الدول اإلسكندنافية) ألكرث من  10سنوات .أشك
ً
أيضا يف قدرته عىل توفري مزنل آمن لك ومستوى معييش معقول إذا كنت تعيش معه بدوام كامل .سأقلق بشأن ما
سيكون عليه احلال بالنسبة لك إذا بدأت األمور تسري بشكل خاطئ .أعتقد يف البداية أنك ستجده مثريًا ،ولكن بعد ذلك
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ً
ومنعزاًلً .
أيضا ،ال أعتقد أنه من اجليد أن تكون مع والدك عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع .بطريقة
قد تصبح حزين ًا
نواح عديدة أخرى سيضيقها ،ألنه لديه وجهة نظر خاصة ج ًدا
ما ،من شأنه أن يوسع نظرتك إىل العالم ،ولكن من ٍ
لألشياء وأعتقد أنه (ربما بصدق ودون أن يدرك ذلك) يحتاج أن تفكر بالضبط مثله .أعتقد ً
أيضا أنه سيكون ضارًا للغاية
أن تعيش بعي ًدا عن والدتك.
ً 7.
بداًل من ذلك ،أرى أنه من المناسب أن تنهي دراستك هنا .إذا كنت ترغب يف االنتقال عند االنتهاء من دراستك ،فسوف
شخصا بال ًغا وسيكون األمر مرتوكًا لك .حىت ذلك احلني ،يجب أن تستفيد
تكون قد بلغت من العمر  18عا ًما وستكون
ً
إىل أقىص حد من العديد من الفرص اليت توفرها لك احلياة هنا .حىت لو لم يكن والدك سعي ًدا بمدرستك ،فإن معظم
األطفال يف جميع أنحاء البالد سيفعلون الكثري للحصول عىل الفرصة اليت لديك .أنت ال تحتاج إىل المزيد من االحتماالت أو
التغيريات ،بل تحتاج إىل تحقيق أقىص استفادة مما لديك بالفعل.
8.لقد فكرت مل ًيا يف طلبك لقضاء المزيد من الوقت مع والدك .أخىش أن تكون فكرة قضاء أسبوع كل أسبوعني
معه كارثية .ربما يكون األمر قد نجح ،مع بعض الصعوبة ،عندما كنت يف المدرسة االبتدائية ،لكنه لن يساعد تطورك
يف تقسيم وقتك بني عائلتني لهما مثل هذه الفلسفات المختلفة للغاية .يف النهاية ،ليس من دون بعض الرتدد،
وفقط إذا قرر والدك البقاء هنا ،فسأتابع شيئًا مشاب ًها لالتفاقية اليت يويص بها األخصايئ االجتماعي .سوف تمنحك
هذه االتفاقية مزي ًدا من الوقت مع والدك ومزي ًدا من االستقاللية للذهاب إىل المدرسة والعودة منها .لن يفاجئك أن
تعلم أن والدك أخربين أن مثل هذا القرار سيكون غري مقبول تما ًما بالنسبة له ولك :هل يمكنين أن أقرتح عليك التفكري
بنفسك وعدم ترك آرائه تطغى عىل آرائك؟
9.يجب إيقاف اإلجراءات من هذا النوع .لقد كانت مرهقة للغاية للجميع .هذه هي الدعوى اخلامسة ،وما لم يحدث
يشء غري عادي ،يجب أن تكون األخرية.
لذا ،فيما يتعلق باألحكام اليت سأقدمها:
أنا أرفض طلب والدك بأخذك للعيش يف اخلارج.
سيكون لديك أسبوع إجازة يف النصف الثاين من شهر أغسطس/آب مع والدك ،لتقضيه يف مزنله ما لم يتفق هو وأمك
عىل أنه سيكون يف مكان آخر.
سأخرب والدك أن يكتب لوالدتك ليبلغها ما إذا كان سينتقل إىل اخلارج أم ال ،وإذا كان األمر كذلك ،فمىت
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إذا كتب أنه عىل وشك االنتقال (أو لم يكتب عىل اإلطالق) ،فسيظل الربنامج كما هو :عطالت نهاية األسبوع المتناوبة
من مساء اجلمعة إىل مساء األحد .بعد ذلك ،سيتم االتفاق عىل التواصل بينكما (سواء وج ًها لوجه أو عرب الهاتف/
سكايب وما إىل ذلك) بني والديك.
إذا كتب والدك إىل والدتك أنه لن يسافر ،فستتم رؤيتكما عىل النحو التايل :منذ بداية الدراسة ،يف عطالت نهاية
األسبوع بالتناوب من اجلمعة منذ العودة من المدرسة إىل االثنني عند الذهاب إىل المدرسة ،حىت نهاية العام .من العام
التايل ،ستكون عطالت نهاية األسبوع بالتناوب ،من اخلميس مبارشة من المدرسة إىل يوم االثنني مبارشة إىل المدرسة.
لم أتبع اقرتاح األخصائية االجتماعية بالضبط ألنين أعتقد أنه من الصعب عليك أن تذهب ذهابًا وإيابًا بني المزنلني
كل أسبوع .أعتقد أنه سيكون من األفضل أن تفعل ذلك مرة كل أسبوعني وأن تكون الزيادة تدريجية .سأصدر أمرًا
بموجب المادة  )14( 91من قانون األطفال بعدم تقديم أي دعوى آخرى تتعلق بك أمام المحكمة من قبل أي شخص،
بما يف ذلك أنت ،دون إذن من قايض األرسة المعني .ال أعتقد أنه من الرضوري الميض قد ًما .ستمنح المحكمة اإلذن
دائ ًما إذا أراد شخص ما تقديم استئناف معقول ،ولكن األمر مرتوك للمحكمة للتدخل قبل بدء إجراء جديد.
أدرك أن هذا القرار ليس ما كنت تريده ،لكنين متأكد من أنه سيكون القرار المناسب لك عىل المدى البعيد .أيا كان رأي
كل من والديك ،آمل أن يكون لديهم الكرامة لعدم فرض آرائهم عليك ،ليك تتمكن من حل األمور بنفسك .آمل أنه
عندما تكرب ستفهم سبب اتخاذي لهذه القرارات .أتمىن لك كل التوفيق يف مستقبلك ،وإذا أردت الرد عىل هذا اخلطاب،
فأنا أعلم أن محاميك سيتأكد من وصول ردك إيل.
أخريًا ،أردت أن أخربك أن والدك وأنا استمتعنا باكتشاف أننا نحب فيلم ابن عمي فيين " ،"My Cousin Vinnyوإن كان
ذلك ألسباب مختلفة .لقد استشهد بها كمثال عىل سوء المحاكمة ،بينما أتذكره أنا ألفضل مشاهد المحكمة يف أي
فيلم وحقيقة أن العدالة قد تم تحقيقها يف نهاية المطاف.
مع تحيايت”.
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مالحظات
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مالحظات

مالحظات

نحن يف منظمة أنقذوا األطفال " "Save the Childrenنريد أن
تحظى كل طفلة وكل طفل بمستقبل.
نحن نعمل يوم ًيا بشغف ،وإرصار ،واحرتافية يف إيطاليا ويف بايق
أنحاء العالم ليك نمنح األطفال فرصة يف أن يُولدوا وينشئوا
بصورة صحية ويتلقون التعليم واحلماية.
عندما تظهر حالة طوارئ ،نكون من بني أوائل احلضور وأخر
الراحلني.
نتعاون مع المؤسسات المحلية والرشكاء خللق شبكة تساعدنا يف
تلبية احتياجات القرص ،وضمان حقوقهم ،واالستماع إىل صوتهم.
نعمل بصورة ملموسة عىل تحسني حياة ماليني الفتيات
والفتيان ،بما يف ذلك أولئك الذين يصعب الوصول إليهم.
منذ ما يزيد عن  100عام ،تحارب منظمة أنقذوا األطفال
" "Save the Childrenإلنقاذ الفتيات والفتيان المعرضني للخطر
وتأمني مستقبلهم.

أنقذوا األطفال إيطاليا منظمة غري هادفة للربح ذات منفعة اجتماعية
""Save the Children Italia Onlus
( Piazza di San Francesco di Paola 9 - 00184 Romaروما)
هاتف01 70 480 06 +39 :
فاكس039 70 480 06 +39 :
info.italia@savethechildren.org
www.savethechildren.it

