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تم إعداد هذا املنشور كمبادرة خدمة عمومية من ِقبل رشطة جنوب
اسرتاليا ،ومع أنه قد تم توخي كل الحرص يف إعداده ،إال انه ال يتم
تقديم أي ضمان أو ادعاء سواء كان رصيحا أم ضمنيا بشأن دقته أو
صالحيته أو مالءمته لغرض املعلومات أو النصائح املقدمة ،وال يتم
قبول أي مسؤولية من ِقبل والية جنوب اسرتاليا وأجهزتها ورشطة
جنوب اسرتاليا وعمالئها وضباطها وموظفيها عن أي خسارة قد
يتعرض لها أي فرد كنتيجة ألي استخدام أو اعتماد يضعه أي فرد
عىل املعلومات أو النصائح املذكورة.
© رشطة جنوب اسرتاليا
يمكن إعادة نرش فقرات من هذا املطبوع بموافقة املوظف املسؤول
يف فرع األرسة والعنف املنزيل ،برشط اإلشارة بشكل مالئم اىل
املؤلف األصيل عند إعادة النرش.
فرع األرسة والعنف املنزيل
Family and Domestic Violence Branch
GPO Box 1539, Adelaide, SA, 5001
sapol.interventionordermanagement@police.sa.gov.au
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ما هو العنف المنزلي؟
العنف املنزيل هو نمط من سلوكيات مسيئة يقوم بها شخص ضد شخص
آخر ،وذلك ضمن عالقة حميمة مثل الزواج أو املعارشة أو مواعيد
التعارف أو ضمن العائلة الواحدة ،ویتضمن كذلك العنف ما بني أفراد
من أجيال مختلفة .للعنف املنزيل أشكال عديدة ،بضمنها العنف
الجسدي والجنيس ،واإلساءة اللفظية ،والتهديد والتخويف،
واإلساءة النفسية واالجتماعية ،والتتبع واملراقبة ،والحرمان
االقتصادي ،وإلحاق رضر باملمتلكات .يحدث العنف املنزيل يف
جميع رشائح مجتمعنا وضمن جميع األعمار والثقافات.
ُيشار أحيانا اىل العنف املنزيل بمصطلح اإلساءة املنزلية أو العنف األرسي .بغض النظر
عن املسميات ،فإن جميع هذه السلوكيات املسيئة مرفوضة يف مجتمعنا ،وبعضها مخالف
للقانون بشكل واضح.
تدرك رشطة جنوب اسرتاليا أن للعنف املنزيل أثرا ضارا عىل الضحايا وعىل أطفالهم وعائالتهم
وأصدقائهم ،لذلك هي تعطي أعىل أولوية لحماية الضحايا وأطفالهم والحفاظ املستمر عىل
سالمتهم ،وتحاول الرشطة بقدر اإلمكان أن تجعل الشخص امليسء يخضع للمساءلة
القانونية بسبب افعاله.

ِ
ِ
عائلتك إذا
حمايتك وحماية
أمر التدخل (كان يسمى سابقا أمر تقييد) يمكن أن يساعد يف
ِ
كنت ضحية عنف منزيل .ي ِ
ِ
الكتيب عما سيحدث إذا اتصلت بالرشطة بخصوص
خربك هذا
ّ
ُ
ِ
اسئلتك
الحصول عىل أمر تدخل .نأمل أن تكون املعلومات الواردة فيه وافية لإلجابة عىل
ِ
وتساعدك يف اتخاذ قرار بشأن ما ستقومني به.
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ما هو أمر التدخل؟
أمر التدخل هو أمر تصدره الرشطة أو املحكمة يحظر عىل شخص معني (املدعى عليه)
تجاهك (الشخص املحمي) يمكن أن يسبب ِ
ِ
لك املضايقة أو التهديد أو
القيام بسلوك
اإلساءة أو يمكن أن يكون سلوكا عنيفا .يمكن أن ُيؤمر الشخص اآلخر بعدم القيام
ِ
ِ
عملك ،أو عدم الذهاب اىل مدرسة
منزلك أو محل
بأمور مختلفة مثل عدم املجيء اىل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومراقبتك ،أو عدم االتصال بك هاتفيا أو ارسال رسائل لك.
تتبعك
أطفالك ،أو عدم
ويمكن أن ُيؤمر ذلك الشخص بالقيام بأمور معينة مثل الخروج من املنزل الذي ربما
ِ
يشاركك العيش فيه .يمكن صياغة أمر التدخل بحيث يكون مالئما ِ
ِ
ولظروفك
لك
عىل وجه الخصوص.

إن قيام الشخص اآلخر (املدعى عليه) بمخالفة أمر التدخل ُيعترب جرماُ .تسمى
ِ
ِ
اعتقدت
عليك تبليغ الرشطة إذا
مثل هذه املخالفة بـ ’خرق‘ أمر التدخل .يتوجب
أن ذلك الشخص قد خرق أمر التدخل.

كيف يمكنني الحصول على أمر تدخل؟
(يسمى يف هذه الحالة أمر تدخل مؤقت)،
يمكن أن تقوم الرشطة بإصدار أمر تدخل ُ
أو يمكن أن تصدره املحكمة ،ويف كلتا الحالتني يجب أن تكون هناك أسباب
وجيهة إلصدار األمر ،وهذا يستوجب أن تكون وجهة نظر الرشطة أو املحكمة ترى
ِ
أنك ستتعرضني لإلساءة من ِقبل الشخص اآلخر ما لم يكن هناك نوع من التدخل
ملساعدتك .هناك أمثلة عديدة عىل أنواع اإلساءات ،ويمكن للرشطة أن تستمع ِ
ِ
لك
ِ
ِ
وتخربك إذا كانت فيها أسباب وجيهة إلصدار أمر تدخل.
ظروفك
وتعرف

ِ
لديك أسباب وجيهة ،فإن الرشطة ستقرر أما أن تصدر أمر تدخل
إذا كانت
ِ
مؤقت مبارشة للشخص امليسء ،أو يمكنها أن تساعدك يف تقديم طلب اىل
املحكمة الستصدار األمر .إن الظروف هي التي ستحدد الطريقة التي سيتم
الكتيب ويجب االطالع عىل كل
استخدامها .لقد تم رشح الطريقتني يف هذا
ّ
ِ
عليك القيام به.
من هما ليك تعريف ما يتوجب
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أوامر تدخل تصدرها الشرطة
إذا تم طلب الرشطة للحضور يف حالة عنف منزيل يكون فيها شخص معني قد
ِ
ِ
ممتلكاتك) ،أو قام بالتهديد باقرتاف
رضبك أو تكسري
اقرتف جرما جنائيا (مثل
جرم جنايئ ،وإذا كان هذا الشخص موجودا أو كان تحت توقيف الرشطة ،فقد
يكون بإمكان الرشطة إصدار أمر تدخل مؤقت ،باإلضافة اىل التحقيق يف الجرم
املزعوم.
ستقوم الرشطة أوال بالتحدث ِ
معك لالطالع عىل ما حدث ،وستقوم بتقييم مدى الخطر
ِ
الذي يمثله الشخص اآلخر ِ
وألطفالك ،وإذا اعتقدوا بوجود أسباب وجيهة إلصدار
لك
ِ
حمايتك من التعرض ملزيد من األذى ،فإنهم
أمر تدخل يكون كفيال يف املساعدة عىل
ِ
سيصدرون أمر تدخل مؤقت يف ذلك الحني ،ويمكن إضافة أطفالك اىل أمر التدخل إذا
كانوا أيضا معرضني للخطر.
ِ
ِ
بأقوالك عما حدث
إفادتك التي تدلني فيها
تتضمن تلك اإلجراءات قيام الرشطة بأخذ
ِ
ِ
احتياجك ألمر التدخل ،وإذا كانت الرشطة قد اخذت منك إفادة
وتذكرين فيها سبب
ِ
سابقة بشأن جرم جنايئ (مثل تعرضك العتداء) ،فقد يكون بإمكانهم استخدام نفس
تلك اإلفادة السابقة.

ِ
ِ
اعتقدت
عليك ذكرها للرشطة ،فمثال إذا
قد تكون هناك معلومات أخرى مهمة يتوجب
ِ
أن الشخص اآلخر يمتلك سالحا ناريا يتوجب عليك تبليغ الرشطة بذلك ،حتى إذا تم
إصدار أمر التدخل ستقوم الرشطة بمصادرة أي أسلحة نارية يف حيازة املدعى عليه
والتحفظ عليها يف مركز الرشطة.

ِ
عليك تبليغ الرشطة يف حالة وجود أمر من محكمة األرسة ،وذلك حتى
كما يتوجب
تتأكد الرشطة من أن أمر التدخل الذي تصدره يكون متوافقا مع أمر محكمة األرسة.
سيكون مفيدا إذا كانت ِ
لديك نسخة من أمر محكمة األرسة أن تقدميها للرشطة ،وإذا
لم تكن ِ
لديك نسخة فإن بإمكان الرشطة أن تحصل عليها من محكمة قانون األرسة.
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ما الذي يحدث عندما تصدر
الشرطة أمر تدخل؟

حاملا يتم إصدار أمر التدخل ،تقوم الرشطة بتقديمه للشخص اآلخر (املدعى عليه) من
خالل إعطائه نسخة منه وتوضيح بنوده له ،ويتوجب عىل املدعى عليه حال استالمه
هذه النسخة إطاعة جميع الرشوط املنصوص عليها يف أمر التدخل.

يصبح أمر التدخل املؤقت الصادر من الرشطة نافذ املفعول حال تقديمه
للشخص اآلخر.

ِ
اعطاؤك نسخة من أمر التدخل ،ويف الواقع كل شخص يتم ذكر اسمه
سيتم كذلك
ِ
عىل انه شخص محمي سيستلم نسخة ،فإذا كانت أسماء أطفالك مذكورة يف أمر
ِ
اعطاؤك نسخة بالنيابة
التدخل سيتم اعطاؤهم نسخة ،وإذا كانوا صغارا جدا سيتم
عنهم.
إن األمر الذي تقدمه الرشطة للمدعى عليه سيكون أيضا بمثابة استدعاء له للمثول
أمام املحكمة ،حيث سينص األمر عىل تاريخ وزمان ومكان جلسة املحكمة .تقام
الجلسة عادة خالل ثمانية أيام من بعد إصدار أمر التدخل ،وربما تأخذ هذه اإلجراءات
فرتة أطول يف املناطق الريفية حيث تكون جلسات املحكمة متباعدة زمنيا .ال يتوجب
ِ
عليك الذهاب اىل هذه الجلسة األوىل يف املحكمة.
سيقوم القايض يف هذه الجلسة بالنظر يف أمر التدخل وإذا وافق عليه قد يستمر عىل
كونه أمرا مؤقتا ،أو قد يقوم القايض بتثبيته (يصبح أمرا دائميا) ،أو يقوم بتعديله (تغيري
رشوط األمر وإعادة إصداره اىل املدعى عليه) ،أو يقوم بسحبه (إلغاء األمر).
ِ
بإعالمك بنتيجة جلسة املحكمة.
سيقوم ضابط نيابة الرشطة أو ضابط رشطة آخر
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أوامر تدخل تصدرها المحكمة
يف الحاالت األخرى التي تكون أقل استعجاال ،أو عندما يكون الشخص اآلخر غري
موجود ،ستحتاجني اىل تقديم طلب للمحكمة ليك تقوم بإصدار أمر تدخل .ويمكن
للرشطة أن تساعد يف تحضري الطلب بالنيابة ِ
عنك.

تتمثل طريقة التقديم األكرث شيوعا بالذهاب اىل مركز الرشطة ،حيث تستمع ِ
لك
الرشطة لالطالع عىل ما حدث ،وتقرر ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة إلصدار
ِ
ِ
ظروفك
افادتك التي توضحني فيها
أمر تدخل .ستقوم الرشطة حينها بأخذ
وملاذا تحتاجني أمر تدخل.
ِ
افادتك قد يستغرق عدة ساعات ،ولذلك ولتقليل هذا الزمن كوين مستعدة
إن تقديم
ِ
ومنظمة بقدر اإلمكان .خذي معك أي أدلة أو معلومات تعتقدين انها ستساعد يف
ِ
اقوالك ،وهذه قد تتضمن ما ييل:
دعم
• أي مالحظات ربما تكونني قد كتبتيها حول ما يقوم به الشخص اآلخر ،بضمنها
أوقات وأماكن الحوادث
ِ
بممتلكاتك
• أي صور أو أدلة أخرى تبني االرضار التي الحقها الشخص اآلخر

• نسخ من ملحوظات أو رسائل أو بريد الكرتوين ربما يكون الشخص اآلخر قد بعثها ِ
لك
ِ
• معلومات أو تقارير طبية إذا ِ
راجعت طبيبا
كنت قد

ِ
أطفالك.
• نسخ من أوامر محكمة األرسة التي تنطبق عىل
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نؤكد مرة أخرى عىل رضورة تبليغ الرشطة يف حالة امتالك الشخص اآلخر (املدعى
عليه) سالحا ناريا ،حيث ستأمر املحكمة إذا أصدرت أمر تدخل بمصادرة السالح
منه.

ِ
ألطفالك حتى ال يتعرضوا
سيكون من املستحسن إن أمكن ترتيب رعاية بديلة
إفادتك ،حيث أن التحدث حول ظروفكِ
ِ
لضغوط نفسية ال داع لها خالل وقت تقديم
ِ
مع الرشطة ربما يكون مقلقا ومزعجا ِ
لك وبالتايل يكون له نفس التأثري عىل أطفالك.
مع ذلك ويف حالة عدم توفر رعاية بديلة لألطفال فال يوجد مانع من جلبهم ِ
معك اىل
مركز الرشطة.

ِ
افادتك بإعداد ملف قانوين للمحكمة يتم
ستقوم الرشطة حاملا يتم االنتهاء من تقديم
ارساله اىل شعبة النيابة يف الرشطة ،حيث يقوم ضباط النيابة بتدقيقه والتأكد من وجود
أسباب كافية للطلب من املحكمة إصدار أمر تدخل ،وإذا ما تم ذلك ستقوم الرشطة
باملثول أمام املحكمة بالنيابة ِ
عنك.

ِ
عليك عادة الحضور اىل املحكمة ،إال أن الرشطة هي التي ستتكلم
سيتوجب
ِ
أمام القايض بالنيابة عنك.
إن الشخص اآلخر الذي يتم طلب إصدار أمر تدخل ضده سوف لن يحرض

إجراءات تقديم الطلب يف املحكمة ،وإذا كان متواجدا هناك ألي سبب آخر
ِ
ِ
بإمكانك تبليغ الرشطة أو تبليغ موظفي
يجعلك تشعرين بعدم األمان فإن
مما
املحكمة.
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حضور جلسة محكمة للنظر في الطلب

ِ
ِ
بتوجيهك اىل املحكمة
قدمت طلبا للمحكمة إلصدار أمر تدخل ،ستقوم الرشطة
إذا
ِ
التي تذهبني اليها وتبلغك بزمان وتاريخ الجلسة.

ِ
عليك الوصول اىل املحكمة مبكرا قبل الجلسة ببضعة دقائق عىل األقل ليك
يتوجب
تستطيعي إتمام إجراءات الدخول األمنية ومعرفة قاعة املحكمة التي ستعقد فيها
ِ
ارشادك اىل تلك القاعة.
الجلسة .سيتمكن موظفو االستعالمات من

ِ
تأخرت أو لم تستطيعي الذهاب اىل املحكمة ،أتصيل بالرشطة أو باملحكمة سلفا
إذا
لتبليغهم بذلك ورشح األسباب.

إذا كانت املحكمة بمدينة رئيسية ،فإن ضابط رشطة من شعبة تحقيقات األطفال
بك ويتحدث ِ
واألرس سيلتقي ِ
معك .أما إذا كانت املحكمة بمنطقة ريفية ،فإن ضابطا
من نيابة الرشطة سيلتقي ِ
بك.
ربما يكون هناك عدة اشخاص آخرين يف املحكمة يقدمون كذلك عىل أوامر تدخل،
لذلك قد يطلب ِ
منك ان تنتظري خارج قاعة املحكمة ريثما يكون القايض مستعدا للنظر
ُ
ِ
ِ
خصوصياتك.
طلبك .يتم اتخاذ هذا اإلجراء لحماية
يف

طلبك سيطلب ِ
ِ
منك حاجب املحكمة الدخول اىل
حينما يكون القايض مستعدا للنظر يف
قاعة املحكمة والجلوس يف أحد املقاعد الخلفية .يبدأ النظر يف القضية حاملا تسمعني
مناداة اسم الشخص الذي تطلبني إصدار أمر تدخل ضده .هذه مسألة شكلية يف
ِ
طلبك.
املحاكم وهي تعني أن القايض مستعد اآلن للنظر يف

ِ
ِ
عليك القيام بأي يشء يف هذه املرحلة،
عليك أن تبقي جالسة .ال يتوجب
يتوجب
ِ
إال إذا طلب منك القايض أو أحد ضباط الرشطة أو موظفي املحكمة.
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إذا احتاج القايض لتوضيح مسألة معينة ،فإنه قد يطلب ِ
منك الوقوف عىل منصة
ِ
ِ
ِ
مكانك
يسألك وانت جالسة يف
يسألك ،إال انه غالبا ما
الشهود حتى يتسنى له أن
ِ
ِ
وبإمكانك أن تجيبيه من هناك .وقد يسألك أيضا ضابط الرشطة إذا احتاج ملزيد من
املعلومات .اسمعي األسئلة جيدا وجاويب عليها بصدق .حينما يتخذ القايض قرارا
سيخربك إذا تم منح أمر التدخل ويذكر ِ
ِ
لك رشوطه.
فإنه

ِ
ِ
بإمكانك بعد الجلسة أن
غفلت عن يشء معني أو لم تفهمي أمرا ما ،فإن
إذا
تسأيل ضابط النيابة أو ضابط رشطة العنف األرسي ،حيث سيوضح ما حدث
ِ
ذهنك.
ويجيب عن أي أسئلة قد تدور يف
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ما الذي يحدث عند منح أمر التدخل؟
عندما تصدر الرشطة أمر تدخل ،فإنه يصبح نافذ املفعول حاملا يقدمه ضابط
الرشطة للشخص املذكور اسمه كمدعى عليه .أما عندما تصدر املحكمة أمر
تدخل فإن من املهم معرفة أن األمر ال يصبح نافذ املفعول حتى تقوم الرشطة
بإعطاء نسخة منه باليد (إجراء يعرف بـ تقديم األمر) للشخص اآلخر (املدعى

عليه) .قد يتطلب هذا اإلجراء بضعة أيام بعد جلسة املحكمة ،إال أن الرشطة
ستحاول تنفيذه بأرسع ما يمكن.

بقدر اإلمكان ال تخربي الشخص اآلخر بأن الرشطة ستقوم بإعطائه أمر التدخل ألنه
قد يتعمد تفادي الرشطة حتى ال يمكنهم تقديم األمر له .إذا كان من الصعب العثور
ِ
بإمكانك مساعدة الرشطة بتبليغهم عن األماكن التي يمكن
عىل الشخص اآلخر ،فإن
أن يتواجد فيها ،مثل عنوان عمله أو أي أماكن أخرى يرتدد عليها.

ستخربك الرشطة عندما تنجز تقديم أمر التدخل ،مع ذلك وإذا ِ
ِ
كنت قلقة
ِ
بإمكانك االستفسار يف أي وقت لدى أقرب مركز
بشأن بدء نفاذ مفعوله فإن
رشطة.
ِ
تعطيك
ستستلمني بالربيد ثالث نسخ من أمر التدخل الذي تصدره املحكمة ،أو
ِ
حضورك يف املحكمة .إن من املستحسن أن تحتفظي
إياها الرشطة بعد بضعة أيام من
بإحدى النسخ يف مكان آمن ،وتحميل معك نسخة أخرى (مثال يف حقيبة اليد أو يف
ِ
عملك
السيارة) ،وتعطي النسخة الثالثة لشخص قد يحتاجها (مثال شخص يف محل
ِ
ِ
يمكنك طبع نسخ أخرى عند الحاجة.
أطفالك).
أو يف مدرسة
اقريئ أمر التدخل بتأين حتى تكوين واعية بما هو محظور عىل الشخص اآلخر (املدعى
ِ
يمكنك بهذه الطريقة ،وعندما يقوم
عليه) وبما هو مسموح له (أي الرشوط).
الشخص اآلخر بعمل يشء معني ،أن تعلمي ما إذا كان يخالف أي رشط من الرشوط
املنصوص عليها حتى تقومي حينها بتبليغ الرشطة.
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ما الذي يحدث فيما بعد؟
يتضمن أمر التدخل موعدا لجلسة محكمة يحرضها املدعى عليه إذا كان
معارضا للرشوط املنصوص عليها يف األمر ،وهذا ينطبق عىل األوامر التي
تصدرها الرشطة وتلك التي تصدرها املحاكم .ستحاول الرشطة حل أي
ِ
وستبلغك بأي تغيريات يتم أجراؤها عىل أمر التدخل.
خالفات محتملة
إذا بقي الشخص اآلخر بعد جلسة املحكمة معارضا ألمر التدخل ،ستصبح املسألة
فيما بعد قضية يف املحكمة ،وقد يطلب ِ
منك حينئذ أن تحرضي الجلسات وربما
ُ
ِ
ِ
بشهادتك إذا كان هناك خالف حول أمر التدخل .إذا صادف
عليك اإلدالء
يتوجب
ِ
ِ
وجود الشخص اآلخر يف نفس وقت وجودك يف املحكمة مما يجعلك تشعرين بعدم
ِ
ِ
تجعلك تشعرين أكرث أمانا.
يمكنك حينها تبليغ الرشطة ألجل عمل ترتيبات
األمان،
إن من املهم أن تتذكري أن أمر التدخل يبقى نافذ املفعول حتى تقوم املحكمة
ِ
بتعديله أو إلغائه .إذا ِ
يمكنك أن تطلبي من الرشطة
كنت يف شك بشأن الوضع الحايل
توضيحا وتحديثا .إن من املهم جدا أن تفهمي كيفية عمل أمر التدخل وكيفية
حمايته ِ
لك.
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ما الذي يحدث إذا خالف الشخص
اآلخر أمر التدخل؟
إذا خالف الشخص اآلخر (املدعى عليه) أي رشط من رشوط أمر التدخل ُيسمى
هذا الفعل خرقا لألمر ،وهو جرم جنايئ يمكن ان يؤدي اىل توجيه تهمة اىل
املدعى عليه.

ِ
عليك أن تحذري من القيام بأي عمل يمكن أن يؤدي اىل خرق الشخص
يتوجب
ِ
اآلخر ألمر التدخل .فمثال إذا كان ال ُيسمح للشخص اآلخر ان يتصل بك يتوجب
عليك ِ
ِ
أنت كذلك أال تتصيل به أو تزوريه.

شعرت ِ
ِ
ِ
بأنك يف
بحضورك أو إذا
يف حالة قيام املدعى عليه بخرق أمر التدخل
ِ
عليك االتصال فورا بالرقم ( 131 444أو بالرقم  000يف حالة
خطر ،يتوجب
ِ
الطوارئ) ،حيث يمكن حينها ارسال دورية رشطة ملساعدتك.
ولكنك ِ
ِ
ِ
لست يف خطر مبارش (مثل قيام املدعى
اعتقدت أنه تم خرق أمر التدخل
إذا
عليه باالتصال ِ
بك هاتفيا مما يخالف أحد رشوط أمر التدخل) ،سيتوجب عليكِ
تبليغ مركز الرشطة املحيل ليك يتسنى لهم التحقيق يف القضية.

تذ ّكري إن أمر التدخل ال يكون فعاال إال بقدر ما تسمحني له أنت به .لذلك بلّغي
عن جميع الخروقات يف حينها.
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ماذا عن أوامر محكمة األسرة؟
قد يكون الحصول عىل مشورة قانونية رضوريا يف حالة وجود أطفال ،وذلك
ِ
ملساعدتك يف اتخاذ قرار بخصوص التقديم اىل محكمة األرسة للحصول عىل أمر منها.
وقد يوجد يف بعض الحاالت أمر سابق ونافذ املفعول صادر من محكمة األرسة.

إن من املهم أن نتذكر أن الرشوط التي ينص عليها أمر محكمة األرسة قد تلغي أي
رشط من رشوط أمر التدخل .بإمكان الرشطة أن ترشح ِ
لك هذه املسألة.

أوامر التدخل الصادرة بعد  25تشرين
ثاني /نوفمبر 2017
تنص القوانني األسرتالية الجديدة عىل أن أوامر التدخل املتعلقة بالعنف املنزيل والصادرة
يف أي مكان يف اسرتاليا بتاريخ  25ترشين ثاين/نوفمرب  2017وما بعده تكون نافذة
سيحميك أينما ِ
ِ
ِ
كنت
خاصتك
املفعول عىل املستوى الوطني ،مما يعني أن أمر التدخل
يف اسرتاليا .کما يجب عىل الشخص اآلخر (املدعى عليه) أن يطيع رشوط أمر التدخل
يف جميع انحاء اسرتاليا.
سوف تقرئني يف مكان ما من أمر التدخل ،غالبا فوق قائمة الرشوط ،الكلمات
’( ‘Nationally recognised DVOأمر تدخل عنف منزيل معرتف به وطنيا) .وهذا يتيح
للرشطة أن تتخذ إجراءات بحق من يخالف أمر التدخل املعرتف به وطنيا بغض النظر
عن الوالية التي صدر فيها ذلك األمر .كما يمكن ألي محكمة أن تفرض أو تعدل أو
تسحب أمر التدخل املعرتف به وطنيا بغض النظر عن محل إصداره.
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أوامر التدخل الصادرة قبل  25تشرين ثاني
 /نوفمبر 2017
ِ
خاصتك قد صدر قبل  25ترشين ثاين /نوفمرب  2017فإنه نافذ املفعول فقط يف
إذا كان أمر التدخل
الوالية التي صدر فيها (مثال ،األمر الصادر يف مدينة أدياليد يكون نافذ املفعول فقط يف والية جنوب
اسرتاليا).

ِ
ِ
إذا ِ
خاصتك ليكون نافذ املفعول يف والية إضافية ،فإن هذا النفاذ
سجلت أمر التدخل
كنت قد
ِ
سيحميك يف الوالية الصادر فيها ،باإلضافة اىل الوالية التي
سيستمر دون تغيري .وأمر التدخل هذا
ِ
سجلته فيها.
ِ
ِ
ِ
بإمكانك أن
خاصتك نافذ املفعول يف جميع أنحاء اسرتاليا ،فإن
رغبت يف أن يكون أمر التدخل
إذا
تطلبي من أي محكمة محلية يف اسرتاليا أن ُتعلن أمر التدخل هذا.

للقيام بذلك ،تحتاجني يف والية جنوب اسرتاليا أن تملئي استمارة محكمة ( .)Form 46Aيمكن
تنزيل هذه االستمارة من املوقع  ،www.courts.sa.gov.auكما يمكن الحصول عىل نسخة ورقية
من املحكمة عند الطلب .يمكن تقديم  Form 46Aيف املحكمة مبارشة.
ِ
يمكنك أن تطلبي من محقق العنف األرسي أو من ضابط نيابة الرشطة (إذا كانت
بدال عن ذلك،
ِ
ِ
ِ
لديك قضية حالية تنظر فيها املحكمة) مساعدتك يف قيام املحكمة بإعالن أمر التدخل خاصتك.

14

احتجت الى تغيير أمر
ُ
ما الذي يحدث إذا
التدخل؟
ِ
ِ
ورغبت بتغيري أي من الرشوط املنصوص عليها يف أمر التدخل أو
ظروفك
إذا تغريت
عليك االتصال بالرشطة لتبليغهم باألسباب التي تجعلكِ
ِ
ِ
رغبت بإلغاء األمر ،يتوجب
ترغبني بذلك.
• باملدن الرئيسية ،اتصيل بشعبة تحقيقات األطفال واألرس
(.)Child and Family Investigation Section
• باملناطق الريفية ،اتصيل بمركز الرشطة املحيل.
سيتوجب تحديد موعد جديد لجلسة محكمة ألجل تغيري أمر التدخل أو إلغائه .إن من
املهم ِ
لك أن تفهمي أن املحكمة فقط بإمكانها تغيري أو إلغاء أمر التدخل .ال يمكن
تغيري أمر التدخل بمجرد أن تتفقي انت والشخص اآلخر لوحديكما عىل تغيريه.

ِ
ِ
عليك
تبليغك وتبليغ الشخص اآلخر بتاريخ وزمان جلسة املحكمة .سيتوجب
سيتم
حضور هذه الجلسة ،وغالبا ما يتوجب عىل الشخص اآلخر أن يحرض أيضا ولكن ليس
دائما.
تدرك الرشطة واملحاكم أن األحوال ،يف بعض األحيان ،تسري نحو األحسن وتصبح
أوامر التدخل عندئذ بحاجة اىل تغيري .بالرغم من ذلك ،تكون الرشطة بحاجة اىل
أن تقتنع ِ
بأنك ستبقني بأمان وأنك ال تتعرضني لضغوطات ليك تجرين تغيريات يف
ِ
ِ
عائلتك لزيادة يف الخطر.
تعريضك أو تعريض
أمر التدخل ربما يكون من شأنها

ال توافق الرشطة يف بعض األحيان أن تنوب ِ
عنك يف املحكمة لطلب تغيري أو إلغاء
أمر التدخل إذا اعتقدوا أن هذا العمل سيزيد من خطر العنف املنزيل الذي يمكن
أن تتعرضني له أنت أو عائلتك.
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الجهات التي يمكن االتصال بها طلبا
للمساعدة
يف حاالت الطوارئ

لطلب مساعدة/حضور الرشطة

000
131 444

باملدن الرئيسية ،اتصيل بـ شعبة تحقيقات األطفال واألرس
( )Child and Family Investigation Sectionعىل األرقام التالية:

املنطقة الرشقية
بعد انتهاء الدوام الرسمي

املنطقة الشمالية
بعد انتهاء الدوام الرسمي
املنطقة الجنوبية
بعد انتهاء الدوام الرسمي

املنطقة الغربية
بعد انتهاء الدوام الرسمي

7322 4890
7322 4800
8207 9381
8207 9411
8392 9172
8392 9000
8207 6413
8207 6444

باملناطق الريفية ،اتصيل بمركز الرشطة املحيل.

يمكن زيارة املوقع  www.police.sa.gov.auللعثور عىل أقرب مركز رشطة محيل.
ِ
كنت
إذا
ِ
ضحية عنف منزيل وانت من
خلفية ثقافية ال تتحدث باإلنكليزية وبحاجة للدعم
واملساعدة عىل فهم إجراءات أوامر التدخل ،يرجى االتصال بـ برنامج
دعم النساء املهاجرات ( )Migrant Women’s Support Programوهو جزء من خدمات
سالمة النساء يف جنوب اسرتاليا ( )Women’s Safety Services SAعىل الرقم .08 8152 9260
تتوفر لدى مراكز الرشطة املحلية قائمة بالجهات واملنظمات التي يمكنها تقديم املزيد من املساعدة
والدعم لضحايا العنف املنزيل.
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مالحظات
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