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HERGO (جلسة تشاور جماعية من أجل الصلح)  
  

ذلك، لقد تعرضت له بدون سابق إنذار لكن لم يمر  تثيرك ولم ؤكنت ضحية في جناية. لم يكن ذلك خط
األمر دون عواقب. ضياع، ألم، خوف، غضب، صدمة في الثقة، ضرر... لم تستطع القيام بشيء أكثر من 

  الواقعة. حولتقديم بالغ والتعاون مع المحققين 

، بما أنك إشراكك HERGOإلى قاضي األحداث. يريد هذا األخير من خالل جلسات حاليا وصل الملف 
  الضحية، بشكل فعلي في الحل.

  

  ماذا

HERGO  كما سيحضر أشخاص  .تحت إشراف مختصين وبين الجاني ووالديههي جلسة جماعية بينك
  الشرطة، أشخاص للدعم، محاميين إذا اقتضى األمر. من آخرين هذه الجلسة على سبيل المثال ممثل

  

وتوضيح ما تشعر به. قد تشعر بالندم أو بالغضب أو تحصل خالل االجتماع على فرصة لإلدالء برأيك 
  للجاني وقد تشعر بالراحة إذا حصلت على األجوبة.ريد توجيهها تأسئلة أيضا  كقد تكون لدي ...بالحزن

  

هذه حول طريقة إلصالح األضرار ليس بالنسبة لك  HERGOإلى جانب ذلك فسنتحدث خالل جلسات 
  مع.لكن أيضا تجاه المجتفقط أنت كضحية 

  

  كيف

من جهة أخرى. سوف نأتي إلى  هوالديمن جهة ومع الجاني برفقة نقوم مسبقا بتنظيم جلسات معك 
  .HERGOبالضبط ونشرح لك األمور التي يمكن تحصيلها من خالل  تعرضت لهبيتك لتوضح لنا ما 

  الجميع حول الطاولة. هفسنحدد موعدا يجتمع في HERGOإذا اخترت التعاون في إطار 

كما سيحصل الجاني على مهمة لوضع خطة. يحاول القاصر من خالل هذه الخطة إصالح الضرر الذي 
كما سيتعين عليه التفكير مليا في الوقائع التي حدثت وكيف تسبب فيه تجاهك وتجاه المجتمع. 

  سيتفادى ارتكابها مجددا في المستقبل.

  لموافقة عليه.سيتم تقديم هذا االقتراح فيما بعد إلى قاضي األحداث ل

  

  للمعلومة

 HERGO .يعني جلسة تشاور جماعية من أجل الصلح 
  يقوم مشرفان اثنان من جمعيةvzw Parcours  بتنسيق هذه الجلسات. ال ينحاز هاذان

 المشرفين ألي طرف ومهمتهما تكمن فقط في توجيه المحادثة.
  لمساعدتك أثناء  باإلضافة إلى والديكبإمكانك استدعاء شخص آخرHERGO  سواء كان صديقا أو

 فردا من العائلة أو معلما...
  وبالتالي ليس في بيت أحد األطراف المعنيةستتم الجلسة الجماعية في مكان محايد. 
 HERGO .هي خدمة مجانية  
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