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1.نظام العدالة يف إيطاليا

أو بشكل عام ،إذا كنت قارصًا ولديك سلوكيات "صعبة" يجب
تقويمها.

يمكنك التواصل مع نظام العدالة ألسباب عدة.
يمكنك التواصل مع العدالة المدنية عندما تكون هناك حاجة
لتأكيد حقوقك و/أو تحتاج إىل حماية.

من المهم أن تعرف أنك إذا تواصلت مع نظام العدالة يف إيطاليا،
فلديك حقوق يجب احرتامها ،سواء كنت مواطن ًا إيطال ًيا أو إذا
كنت مواطن ًا أجنب ًيا.

يمكنك التواصل مع العدالة اجلنائية عندما تُتهم بارتكاب جريمة
أو إذا كنت ضحية جلريمة.

للقرص ،اإليطاليني واألجانب عىل حد سواء ،حقوق تتعلق بحالة
القرص .هذه احلقوق منصوص عليها يف اتفاقية منظمة األمم
المتحدة بشأن حقوق الطفل لعام  1989وغريها من القوانني
األوروبية والوطنية.

قد تضطر إىل التعامل مع إجراءات ودعاوي من نوع إداري
خاصة إذا كنت قارصًا أجنب ًيا ألمور تتعلق ،عىل سبيل المثال،
بترصيح إقامتك واستقبالك.

1.1.كيف يعمل نظام العدالة يف إيطاليا
األماكن الرئيسية

يف حالة انفصال والديك أو طالقهما ،تكون المحكمة العادية
المدنية هي المختصة.

محكمة القرص من المنطقة اليت تعيش فيها تتعامل مع
القضايا اليت تخصك من المنظور المدين ،ومن المنظور اإلداري
(تدابري سارية يف حاالت السلوك غري النظامي) والمنظور اجلنايئ،
عندما يتم اتهامك بانتهاك القانون أو إذا كنت ضحية جريمة
ارتكبها قارص.

للمسائل المتعلقة بترصيح اإلقامة ،حىت لو كنت قارصًا ،فإن
اجلهة المختصة هي مكتب الهجرة التابع لمقر الرشطة يف المكان
الذي تقيم فيه ،أو يف حالة عدم وجوده ،المكان الذي تقطن فيه
(محل السكن) .مقر الرشطة هو مكتب الرشطة.
محكمة القرص هي المسؤولة عن تعيني ويص وكذلك التصديق
(أو عدم التصديق) عىل إجراءات االستقبال ،وكذلك ما يسمى
بـ "االستمرار اإلداري" للقرص الذين يحتاجون ،عند بلوغهم سن
الرشد ،إىل مزيد من الدعم.

يف حالة وقوعك ضحية جلريمة ارتكبها شخص بالغ ،فإن
السلطة القضائية المرجعية هي المحكمة اجلنائية العادية.
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إذا قمت بتقديم طلب إىل احلماية الدولية ،بعد إضفاء الطابع الرسمي عليه ،تكون المفوضية اإلقليمية لالعرتاف باحلماية الدولية هي المختصة إقليميا ً
لتقييم طلبك والبت فيه .يف حالة الرفض سيكون من الممكن لك تقديم استئناف وتكون السلطة القضائية المختصة هي المحكمة المدنية العادية.

من يمكنك مقابلته :الشخصيات
المرجعية الرئيسية

بالنسبة للمجال اإلداري أخريًا ،تكون مهمتها اإلرشاف عىل الهياكل
اليت تستضيف القرص ،وكذلك إبداء الرأي حول اإلجراء المقرتح.
المحامي هو الشخص الذي يساعدك أثناء المحاكمة :يف المسائل
اجلنائية يمكنك اختياره شخص ًيا ،وإال سيعني القايض واح ًدا من قبل
المحكمة.

يف محكمة القرص ،يف القضايا المدنية لديك قايض محرتف (يرتدي
الزي الرسمي) وقايض فخري .ويعد القايض الفخري جزء من المحكمة
لمعرفته يف المجاالت االجتماعية ،والرتبوية ،والنفسية ،أو للنشاط
الذي يقوم به يف مساعدة القرص.

من ناحية أخرى ،إذا كنت ضحية جلريمة ،فال يمكنك المشاركة يف
المحاكمة ضد اجلاين إال بمساعدة محامي معني من قبل والديك أو
الويص عليك.

بعد االستماع إىل جميع األطراف المعنية ،يتم إبالغ القرار يف
المسائل المدنية ،أو اجلنائية ،أو اإلدارية ،الذي تم اتخاذه لمصلحتك،
من خالل حكم يتم إخطار والديك أو وصيك به ،كما يتم إخطار
اخلدمات االجتماعية ،والمحامي و/أو إىل الويص بالنيابة ،إذا تم تعيينه.
ال يتم اتخاذ القرار أب ًدا من قبل شخص واحد ولكن من قبل أربعة
قضاة ،ونائبني ،أحدهما رئيس ،واثنان من القضاة الفخريني الذين
يشكلون "مجلس".

الويص يتم تعيينه عندما ال يكون والدين أو ،ألسباب مختلفة ،إذا لم
يمكنهم االعتناء بك وممارسة المسؤولية األبوية .يتم تعيني الويص
دائ ًما للقرص األجانب الذين يصلون إىل إيطاليا بمفردهم.
األخصايئ االجتماعي المرجعي هو الموظف الذي يجب أن يدعمك أنت
وعائلتك ،وف ًقا لتوجيهات المحكمة والذي يراقب ويبلغ القايض عن
ظروفك المعيشية.

يف المجال اجلنايئ ،بعد التحقيقات ويف المرحلة األولية من العملية
المسماة "جلسة االستماع األولية" ،هناك دائ ًما هذه المراكز الثالثة:
الرئيس والقضاة الفخريني ،اليت أصبحت أربعة ،بإضافة قايض
محرتف آخر ،يف المداولة.

الويص بالنيابة للقارص يحمي مصاحلك يف المحاكمة ،عندما يكون
والداك أو الويص غائبني أو متعارضني معك ،ويمارس مهام الدعم
والتمثيل.

أثناء العملية هناك دائ ًما النائب العام للقرص وهو القايض المسؤول
عن إجراء التحقيقات .نيابة القرص ،مكتب النائب العام هو مكتب عام
متخصص يتعامل مع ثالثة مجاالت :مدين ،وجنايئ ،وإداري.

يف المسائل اجلنائية ،يختص مكتب اخلدمة االجتماعية للقرص
( )USSMبجمع المعلومات عن حالتك الشخصية والعائلية عندما
تكون قد ارتكبت جريمة والتحقق من جدوى اإلخضاع لالختبار.

بالنسبة للمجال المدين ،تقوم نيابة القرص بجمع تقارير عن حاالت
اخلطر أو التحزي لطلب التدابري ،وكذلك إبداء الرأي حول اإلجراء
المقرتح.
بالنسبة للمجال اجلنايئ ،تختص بجميع الطلبات المتعلقة بالتحقيقات
اخلاصة باجلرائم اليت يرتكبها القرص.
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1.2.حقوقِك

أن تُسمع
zاالستماع رشط أسايس ليك ال تظل حقوقك مجرد كلمات.
zينص المبدأ عىل أنه يجب أن تكون قادرًا عىل التعبري عن رأيك يف جميع المواقف اليت تتعلق بك .يجب أن يضمن البالغون والمؤسسات االستماع
إليك بالطرق ،والرشوط ،واألوقات المناسبة لعمرك.
zتنص اتفاقية حقوق الطفل عىل أنه "ستتاح للطفل عىل وجه اخلصوص فرصة االستماع إليه يف أي إجراء قضايئ أو إداري يتعلق به ،إما بشكل
مبارش ،أو من خالل ممثل أو هيئة مناسبة ،بطريقة تتوافق مع قواعد إجراء الترشيع الوطين".
zأحد اجلوانب المهمة هو الطوعية :لديك احلق يف التعبري عن وجهة نظرك ،أي أن األمر يتعلق باختيار وليس إلزام .احلق يف االستماع هو أمر مهم
للغاية لدرجة أنه يتم االعرتاف ً
أيضا باحلق يف اختيار عدم االستماع.

أن يتم اطالعك
zلديك احلق يف أن يتم اطالعك بأي إجراءات قضائية تتعلق بك أو تكون طر ًفا فيها ،وأن تعرف حقوقك وواجباتك داخل نظام العدالة.
zلديك احلق يف معرفة المراحل المختلفة لإلجراءات ،واألوقات المتوقعة ،وما يستتبعه كل إجراء يتم البدء فيه.
zلديك احلق يف تلقي جميع المعلومات بلغة معروفة لك وبحضور وسيط ،بطريقة تتناسب مع عمرك.
ليس فقط والديك أو الويص عليك أو الويص بالنيابة ،ولكن لديك أنت ً
أيضا احلق يف أن يتم اطالعك شخص ًيا من قبل :القايض ،األخصايئ
االجتماعي ،المحامي ،الويص ،الويص بالنيابة.

حمايتك
zلك احلق يف احلماية ،والعيش يف بيئة آمنة ،ومناسبة لعمرك ،واحتياجاتك.
zلك احلق يف احلماية ً
أيضا من خالل حماية خصوصية بياناتك ،ومعلوماتك ،وصورك.

أال تتعرض للتميزي
zسواء كنت مواطن ًا إيطال ًيا أو أجنب ًيا ،يحق لك عدم معاملتك بشكل مختلف حسب نوعك ،أو جنسيتك ،أو انتمائك إىل مجموعة عرقية ،أو
مجموعة اجتماعية ،أو لونك ،أو أصولك ،أو لغتك ،أو دينك ،أو توجهك اجلنيس ،أو الظروف االجتماعية واالقتصادية ألرستك ،أو آرائك.

احلصول عىل دفاع مؤهل
zلديك احلق يف أن يدافع عنك محامي موكل ،أو محامي معني من قبل المحكمة تضمنه الدولة ،أو وف ًقا الختيارك ،حىت لو لم تتمكن أنت أو
عائلتك من تغطية نفقاته ،من خالل الدعم القانوين المجاين عىل نفقة الدولة.
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العواطف والكلمات المفتاحية

االنتظار

الكذبة

اإلجبار

ما الذي مررنا به

الخوف

الغضب

القلق

التنمر

الحقيقة

الحساسية

العناية

اإلجابات

المساعدة

التعاطف

االحترام ما الذي كنا نرغب يف
االستماع العثور عليه التبسيط

الشفافية

البساطة

التفهم

اإلدراك

الخفة
اإلنسانية

الجدية

ما الذي حصلنا عليه

الشجاعة

حس المسؤولية
الحرية

نسختنا الخاصة من الوقائع

ما الذي نطالب به

التعبير

الحقوق
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المساواة

الرأي

وقع الكلمة
نحن نسقط يف دوامة من الكلمات ،واألماكن ،واألشكال اليت ال نعرفها غالبًا وال معىن لها بالنسبة لنا .التدابري اليت تتعلق بنا تشري إىل نظام غريب علينا
وتستخدم كلمات ال نفهمها .كيف يمكن أن نشارك بوعي؟
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معجم المصطلحات

كثريًا ما تستخدم بعض المصطلحات يف نظام قضاء القرص يف إيطاليا
احلضانة األرسية

يحدث ذلك عندما تجد نفسك يف حالة "رضر خطري يف األرسة األصلية" ،يتم الرتحيب بك يف أرسة حاضنة.
تقرر محكمة القرص كال من االستقبال المؤقت لدى األرسة احلاضنة المتاحة ،واالبتعاد المؤقت عن أرستك ،بنا ًء عىل تقرير اخلدمات االجتماعية لمكتب
نيابة القرص.

إبعاد القارص

يمكن ترتيب اإلبعاد عن مزنل األرسة عندما تكون سالمتك اجلسدية والعقلية يف خطر شديد .يف حاالت الطوارئ ،يمكن ً
أيضا تقرير ذلك من قبل
اخلدمات االجتماعية أو الرشطة.

قاعة المجلس المدين

إنها مرحلة من اإلجراء المدين حيث يجتمع أربعة قضاة يف مجلس التخاذ القرار.

المداولة

إنها مرحلة من المحاكمة اجلنائية تحدث بعد اإلحالة إىل احلكم بأمر من قايض جلسة االستماع األولية ،أو بتخطي جلسة االستماع األولية يف حالة احلكم
الفوري.

اإلقرارات العفوية

إذا كنت مته ًما بارتكاب جريمة وتخضع للمحاكمة ،فلديك فرصة التحدث إىل القايض يف أي وقت عن طريق اإلدالء بأقوالك بحرية .عىل عكس
االستجواب ،ففي هذه احلالة ،ال يمكن طرح أسئلة عليك من أي نوع.

نص احلكم

نص احلكم هو اجلزء األخري من اإلجراء المدين ،أو اإلداري ،أو اجلنايئ ،ويحتوي عىل قرار القايض الذي يربئ المتهم أو يدينه يف المسائل اجلنائية.

التلبس

متلبسا بارتكاب جريمة.
حالة من يتم ضبطه
ً

المحكمة المختصة

المحكمة المختصة باحلكم حسب مكان وقوع اجلريمة.

قايض التحقيقات األولية ()G.I.P.

قايض التحقيقات األولية إنه قايض يتدخل بنا ًء عىل طلب األطراف ويحكم يف القضايا الفردية المتعلقة بمرحلة التحقيقات األولية .يمكنه قبول األدلة
اليت ال يمكن تأجيلها إىل المرحلة التالية.

قايض جلسة االستماع األولية ()G.U.P.

قاض محرتف (رئيس) وقاضيني فخريني .خالل جلسة االستماع األولية ،يمكنه أن يقرر
قايض جلسة االستماع األولية وهي هيئة جماعية تتكون من ٍ
إغالق اإلجراء بحكم "عدم إمكانية الميض قد ًما" أو إرسال المتهم إىل المحاكمة وإصدار حكم بشأن اإلجراءات البديلة (مثل اإلجراء المخترص).
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ال ُمتَهم

هذا يعين أنك تخضع لمحاكمة جنائية.

غري مُالم

هذا يعين أنه ال توجد إدانة جنائية ضدك.

المحقق معه

يعين أنك متهم بجريمة لكن المحاكمة لم تبدأ بعد.

عدم صلة الواقعة

إنها إحدى أدوات المحاكمة اجلنائية للقرص المطبقة يف حالة ضعف الواقعة والسلوك العريض.

اإلخضاع لالختبار ()MAP

إنها مرحلة ممزية لمحاكمة القرص تنطوي عىل تعليق اإلجراء اجلنايئ لمدة أقصاها  3سنوات .يف حالة النتيجة اإليجابية لعملية اإلصالح ،تسقط اجلريمة.

المحاكمة اجلنائية

إنها جزء من اإلجراء اجلنايئ للقرص يتبع التحقيقات األولية وتتمزي باالهتمام الدائم بشخصيتك ،واحتياجاتك ،واحتياجاتك التعليمية ،ورضورة عدم
التسبب يف اضطرابات ضارة بنموك.

العفو القضايئ

إنه القرار يمكن للقايض اتخاذه عندما ،بعد أن يتأكد من مسؤوليتك اجلنائية فيما يتعلق بالواقعة المتنازع عليها ،يرى أنك لن ترتكب جرائم أخرى يف
المستقبل.

الشخص المترضر

هذا يعين أنك ترضرت من جريمة.

طلب اإلحالة إىل احلكم

طلب من النائب العام إىل القايض الذي يحدد اجللسة األولية لتقييم استمرار الدعوى اجلنائية.

اإلجراء المخترص

يتم تنفيذه أثناء جلسة االستماع األولية بناء عىل طلب من المتهم الذي يوافق عىل أن يحاكم عىل أساس األدلة اليت تم جمعها أثناء التحقيق .ويف حالة
اإلدانة تنخفض العقوبة بمقدار الثلث.

جلسة االستماع األولية

إنها اجللسة اليت يقرر فيها القايض ما إذا كان يجب قبول طلب اإلحالة إىل احلكم المقدم من النائب العام أو ما إذا كان يجب تربئة المتهم عىل الفور (احلكم
بعدم وجود دافع للميض قد ًما).

11

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 Children
إلنقاذ 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

