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بعض الشباب يخالفون القانون بھدف المغامرة والمخاطرة ،أو ألنھم يفتقدون إلى القدرة على السيطرة على
تصرفاتھم ،أو ألنه ال يوجد بقربھم من يساندھم .ولكن معظم الشباب يتعلمون من أخطائھم وال يستمرون بارتكاب
ّ
الجرائم ،أما أولئك الذين يتابعون ارتكابھا فيحتاجون إلى المساعدة والتوجيه.
لماذا يخالف الشباب القانون؟

تأثيـر الوالديـن

عاد ًة يقترف الشباب الذين يخالفون القانون جرائم
ومخالفات بسيطة الختبار األنظمة أو للمخاطرة .ولكن
معظم الشباب الذين ت ّم إلقاء القبض عليھم مرّ ة وھم
يخالفون القانون ،ال يكرّ رون ذلك على اإلطالق.

ال تنسوا بإن لسلوككم الشخصي تأثير قوي على أبنائكم.
فإذا كنتم تخالفون القانون ،أنتم أو شريككم أو أحد أبنائكم
الكبار ،عندئ ٍذ األرجح أن يف ّكر إبنكم بإنه ال بأس به إذا
فعل نفس الشيء.
فانتبھوا إلى اإلنطباع الذي تقدّمونه ألبنائكم.

إذا كان إبنكم يخالف القانون كثيراً ،فيلزم أن تنظروا في
السبب الذي يدعوه لذلك:
• ھل يبدو طفلكم مكتئبا ً جدا؟ً
•

ھل عانى من سوء المعاملة أو تعرّ ض لصدمة؟

•

ھل يتعاطى المخدّرات أو يتناول الكحول بإفراط؟

•

ھل يشعر بإنه ال يملك أيّ مھارات وبإنه ال يشعر
باألمل في الحياة؟
ھل يشعر بالوحدة والعزلة؟
ھل تتر ّتب عليه ديون وال يستطيع أن يجد عمالً؟

•

ھل يخالط شبابا ً آخرين يعتقدون بإن مخالفة القانون
ليست عمالً سيّئاً؟

•
•

كيف تساعدون إبنكم؟
تتوافر في أستراليا خدمات عديدة لمساعدة المراھقين
الذين يواجھون مشكالت.
وبإمكان المجلس البلدي المحلي أو مركز موارد
المھاجرين أو المركز الصحي المجتمعي تزويدكم
بالمعلومات عن خدمات دعم الشباب الموجودة في
منطقتكم ،بما فيھا:
•

خدمات الصحة العقلية والنفسية.

•

مراكز عالج المخدّرات والكحول.

•

خدمات اإلعاقة الذھنية.

•

خدمات متعلقة باإلعتداء الجنسي.

•

برامج تدريب وتوظيف.

•

خدمات دعم للشباب.

•

برامج تدريبية.

ماذا يحدث عندما يخالف أحد الشبان القانون؟
إذا قام شاب بارتكاب مخالفة خطيرة وألقت الشرطة

القبض عليه ،س ُتوجَّ ه إليه تھمة ،وإذا كان عمره بين 10
و 17سنة فسيتوجّ ب عليه حضور محكمة األحداث
) .(Children’s Courtأما إذا كان فوق سن الـ  17فيجب

أن يمثل أمام محكمة البداية).(Magistrates Court
أما إذا ارتكب الشاب جريمة خطيرة جداً فسيتوجّ ب عليه
أن يمثل أمام المحكمة اإلقليمية) ،(County Courtأو
محكمة التمييز ) (Supreme Courtالتي تعتبر أعلى
محكمة في الوالية.
أما بالنسبة لألطفال دون العاشرة من عمرھم فال يمكن
إحالتھم إلى المحكمة .فبرأي القانون ما زال األطفال في
ھذه السن يتعلّمون ما ھو الفرق بين الص ّح والخطأ.
الشباب المھاجرون والقانون
أحيانا ً ال يكون الالجئون والمھاجرون الشباب القادمون
حديثا ً إلى البالد على علم بحقوقھم وطريقة تقديم
الشكاوى إذا شعروا بإن الشرطة لم تعاملھم بإنصاف.
فمعرفة حقوقكم فكرة جيدة لكم وألبنائكم المراھقين ،في
حال ت ّم استجوابكم من قِ َبل الشرطة )أنظروا فقرة
"مصادر مفيدة" أدناه(.
يجب على المراھقين أن يعلموا بإنھم إذا أمضوا وقتا ً
طويالً في تجمّعات في الشارع فقد يزداد خطر مالحظة
الشرطة لھم وطرح األسئلة عليھم.
إذا أردتم أنتم أو إبنكم تقديم شكوى نتيجة اعتقادكم بإن
محام أو خدمة
حقوقكم لم تكن مُصانة ،تحدّثوا إلى
ٍ
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المساعدة القانونية في واليتكم )أنظروا فقرة "مصادر
مفيدة" أدناه(.

•

يجب أن يبقى الطفل ساكنا ً في منزله حيثما أمكن
وطالما كان ذلك مالئما ً.

الحصول على المشورة القانونية

•

يجب أال تتعدّى العقوبة المفروضة على الطفل
جراء مخالفة ،العقوبة التي تفرض على الشخص
البالغ الذي يرتكب نفس نوع المخالفة )وفي معظم
الحاالت يجب أن تكون أقل منھا(.

إذا ت ّم توجيه تھمة إلبنكم بإنه اقترف جريمة وكان عليه
أن يمثل أمام محكمة األحداث أو محكمة البداية ،فيتعيّن
عليه أن يستشير محاميا ً قبل موعد المحكمة.
توجد "خدمة المساعدة القانونية" في كل والية في
أستراليا تقدّم مشورة قانونية مجانية للذين ال يقدرون أن
يدفعوا أتعاب المحامي والذين ال يملكون أيّ وسيلة
أخرى للحصول على مساعدة قانونية )أنظروا فقرة فقرة
"مصادر مفيدة" أدناه(.
تتخذ عادة ھيئة المساعدة القانونية تدابير لكي يرافع
محام في المحكمة نيابة عن إبنكم في سبيل تحقيق النتيجة
ٍ
األكثر عدالً له.
إن محامين "المساعدة القانونية" موجودون فقط في
بعض األيام لتقديم مشورة قانونية .ويجب أن ير ّتب إبنكم
المراھق موعداً قبل التوجّ ه إلى المكتب.

)معدّلة من قانون اإلجراءات الجنائية لألحداث ،نيو ساوث
وايلز .(2004

ماذا يمكن أن يحدث للشباب الذين يذھبون إلى
المحكمة؟
إذا ثبت بإن المراھق مذنِب في الجريمة تستطيع
المحكمة إصدار أحد األوامر التالية:
•

صرف النظر عن القضية ) (dismissalو/أو
إعطاء تنبيه) :(cautionتلغى القضية أو يعطى
الشاب تنبيھا ً بعدم ارتكاب أي مخالفات الحقة.

•

ھد بالحفاظ على السلوك الحسن (Good
تع ّ
) :Behaviour Bondتحت اإلشراف أو دون
إشراف ،ويتعھّد الشاب بعدم اقتراف أية جرائم
أخرى لمدة أقصاھا سنتين.
غرامة ) :(fineيجب أن يدفع الشاب مبلغا ً محدّداً
من المال إلى المحكمة كعقوبة على الجرائم التي
اقترفھا.

إطلبوا مترجما ً إذا كنتم بحاجة لخدمة الترجمة
أحيانا ً تكون المصطلحات القانونية صعبة ،فإذا كنتم
تودّون الحصول على خدمة الترجمة ،دعوا المحامي
يعلم بذلك مس َبقا ً وسيقوم بحجز مترجم للموعد ،سواء
عبر الھاتف أو شخصيا ً.
وغالبا ً ما يكون األفضل أن يصطحب المراھقون شخصا ً
راشداً معھم عندما يزورون المحامي ،إذ يمكن أن
يساعدوھم في اتخاذ القرارات واستيعاب المشورة
القانونية التي يحصلون عليھا.

•

•

إحالة إلى اجتماع ع دلي للشباب
) :conferenceأي اجتماع يحضره الشاب
وموظف في النظام العدلي للشباب ،والشرطة،
وأحيانا ً ضحايا الجريمة .وقد يوافق الشاب على
تقديم اإلعتذار للضحية ،أو دفع كلفة أي ضرر قد
بمبلغ ما .ويشمل البرنامج ا ّتباع
سبّبه أو التبرّ ع
ٍ
وسائل لدعم الشاب من أجل مساعدته على عدم
مخالفة القانون مجدّداً.

•

تعليق العقوبة الصادرة وإطالق السراح مع إبقاء
الشخص تحت المراقبة ) :(Probationقد يتوجّ ب
على الشاب أن يقابل ضابط المراقبة لمدة أقصاھا
سنتين وأن يتبع نصائحه وتوجيھاته.

•

أمر بخدمة المجتمع (Community Service
) :Orderحيث يتوجّ ب على الشاب أن يؤدي عمالً
في خدمة المجتمع لعدد محدّد من الساعات.

•

ُسجن الشاب أو
مدة احتجاز ) :(detentionحيث ي َ
يوضع تحت الحجز في مركز الحتجاز االحداث
لمدة من الزمن.

حقوق األطفال واألحداث
تھدف الحكومات في أستراليا إلى ضمان ابتعاد الشباب
قدر المستطاع عن مشكالت تستدعي ُّ
تدخل النظام
القضائي الجنائي ،ألنھا تؤمن بما يلي:
•

يجب أن يتمتع األوالد بنفس الحقوق أمام القانون
التي يحصل عليھا البالغون ،أي حقھم في أن يت ّم
اإلستماع إليھم وأن يوصلوا صوتھم ويعبّروا عن
رأيھم في القرارات التي تؤثر فيھم.

•

يجب على األوالد الذين يخالفون القانون أن يتحمّلوا
مسؤولية تصرّ فاتھم ،ولكن المطلوب ھو توجيھھم
ومساعدتھم نظراً لس ّنھم.

•

يجب أال تتداخل العقوبات الصادرة عن المحكمة مع
دراسة االوالد أو عملھم ،قدر المستطاع.

(youth justice

)تختلف تسمية ھذه األوامر من والية إلى أخرى في
أستراليا(.
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 Íإرشادات من النشرة اإلعالمية
•

إذا كان إبنكم المراھق يخالف القانون فشجّ عوه
على طلب المساعدة .ھنالك خدمات دعم عديدة
متاحة للشباب.

•

توجد خدمة المساعدة القانونية في كل والية من
واليات أستراليا ،تقدّم مشورة قانونية مجانا ً
للشباب العاطلين عن العمل.

•

تھدف الحكومات في أستراليا قدر المستطاع إلى
ضمان ابتعاد الشباب عن التورّ ط بمشكالت
تستدعي ُّ
تدخـل النظام القضائي الجنائي.

Í

مصادر مفيدة

المساعدة القانونية Legal Aid

"المساعدة القانونية" تساعد الشباب الذين يواجھون
مشكالت تتعلّق بالقوانين.
وتساعد الشباب الذين ھم في أمسّ الحاجة للمساعدة ،ويجب
أن يكون لديھم بطاقة العناية الصحية.
(03) 9269 0234
فكتوريا
1300 651 188
كوينزالند
غرب أستراليا 1300 650 579
نيو ساوث وايلز 1300 888 529

المساعدة القانونية في
المساعدة القانونية في
المساعدة القانونية في
المساعدة القانونية في
1300 366 611
المساعدة القانونية في تسمانيا
المساعدة القانونية في جنوب أستراليا 1300 366 424
المساعدة القانونية في اإلقليم الشمالي 1800 019 343

مساعدة بـ 27لغة مختلفة
http://www.legalaid.vic.gov.au/languages.htm

 Íالنشرات اإلعالمية المتعلّقة بالموضوع
•
•

الحصول على المساعدة المالئمة
المخدّرات والكحول :ماذا يستطيع أن
يفعل الوالدون إزاء ھذه المشكلة؟

•

عالج المخدّرات والكحول

•

الصحة النفسية والعقلية

Youthlaw
http://www.youthlaw.asn.au/

كتيّب" :ھل أعتبر كبيراً :قضايا قانونية شائعة لدى
الشباب"
Am I Old Enough: Common Legal issues for Young
People:

http://www.legalaid.vic.gov.au/Publications/cl.
am_i_old_enough.pdf

حقوقكم ـ صالحيات الشرطة في فكتوريا
http://www.legalaid.vic.gov.au/upload/cl.police
powers.pdf

Strong Bonds
Jesuit Social Services
PO Box 1141
COLLINGWOOD VIC 3066

الخدمات اإلجتماعية اليسوعية
ھاتف(03) 9415 8700 :
بريد إلكترونيinfo@stongbonds.jss.org.au :
موقع اإلنترنتwww.strongbonds.jss.org.au :
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