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 قانون األسرة 
 ي سروالعنف األ

 .في أستراليا

 

 

 ما هو قانون األسرة في أستراليا؟

 ما هو العنف األسري؟

 العنف األسري؟ بسببالتدّخل القضائي ما هو أمر 

 ماذا يحدث لألوالد بعد الطالق أو اإلنفصال؟

 أين يمكنك الحصول على المساعدة.

 

[Arabic] 

 

 .يارابلدية في  حديثا  فدت معلومات للمجتمعات التي و
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المنح بدعم من برنامج  (Fitzroy Legal Service) في فيتزروي القانونيةات لخدماتم إنشاء هذا المورد من قبل 

 (.Bennelong) لونغيبينيارا ومؤسسة بلدية التابع ل المجتمعالستثمار في ل

      

 

، والتي التوجيهية تنالجنآراء وتعليقات مة وبفضل التوجيهات القيّ  هذا المشروع ممكنا  لقد أصبح 

 Australian Multicultural) يةة الثقافيتعددللمؤسسة األسترالية التتألف من أعضاء من 

Foundation) ،العدالة المجتمعية مركز و(Neighbourhood Justice Centre) ،شاتإنتو 

(InTouch) ،األمل الجديدمؤسسة و (New Hope Foundation) ،صحة المرأة في الشمالو 

(Women’s Health in the North) ،كوهالثو (coHealth) ، لورانسوأخوية القديس 

(Brotherhood of St Laurence) ،شرطة فيكتورياو (Victoria Police) ،خدمة إحالة و

 مركزوقام أيضا  . (City of Yarra) ومدينة يارا(  Men’s Referral Service)الرجال 

 (Carringbush)كارينغبوش ( وEcumenical Migration Centre)لهجرة ل أيكيومانيكال

 .دعمنا في المشاورات المجتمعيةب (coHealth) كوهالثو

 

 

 

 

 

 

This booklet is legal information only, and is not intended as legal advice.  Please see 

a lawyer at a community legal centre if you need advice about a specific issue.  The 

information in this booklet was correct as of date of publish: 21 August 2017. 
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 قانون األسرة

  ما هو قانون األسرة؟

 المستخدم لوصف القوانين المتعلقة بالعالقات األسرية.تعبير قانون األسرة هو ال

ويشمل قانون األسرة القوانين المتعلقة بالزواج، واالنفصال، والطالق، والممتلكات 

 نهيار العالقة(.إبعد والد يعيش األمع من س) والدبين أفراد األسرة ورعاية األالمشتركة 

حصل على مساعدة من أن ي قانون األسرةمتعلّقة بمشاكل  يعاني منحق لكل شخص ي

نونية المجتمعية تقديم المشورة القانونية المجانية والتمثيل المجاني . ويمكن للمراكز القامحام  

 أو بأسعار معقولة.

 ما هو الزواج في القانون األسترالي؟

 عن هذا الزواج.  نوستبعد اآلخرحيث ي  الزواج في أستراليا هو اتحاد بين رجل وامرأة 

 عمرال

أو أكثر. ويجوز للشخص  عاما   18ج، يجب أن يكون عمره ازوالشخص حتى يستطيع ال

تقديم طلب إلى  بعدستثنائية إأن يتزوج في ظروف أو أكثر  عاما   16الذي يبلغ من العمر 

 المحكمة.

 جازود األتعدّ 

 . بالزواج مرة أخرىحاليا  ج زوّ للشخص المت سمحفي أستراليا، ال ي  

  



6 
 

 عالقة المساكنة 

 على أنكما زوجا . قانونال كماعترف بلكي ي اأن تتزوج مافي أستراليا، ليس عليك

الزواج، ولكن دون عالقة عالقة مثل تربطهم ن ياألزواج الذ عالقة المساكنةعبارة صف تو

في أستراليا ويشمل األزواج من نفس  وهذا أمر شائع جدا   ا .ا متزوجين قانونيوأن يكون

 مرأة(.إمع مرأة إو ،رجلمع الجنس )رجل 

 إنهيار العالقات 

 اإلنفصال 

 يرببان البأنهما عالقة ن تربطهما اشخصشخص واحد أو عندما يقرر نفصال اإليحدث 

 .ينزوجباإلستمرار في أن يكونا 

. عنه لافصتربطه عالقة بشخص آخر اإلنختار شخص واحد فقط يفي أستراليا، يمكن أن 

 .على ذلك فقأن يوا شريكالال يحتاج 

 شخاصاألحد أيخبر ل، افصإلنكي يحدث ال. لافصنال توجد إجراءات قانونية رسمية لإل

 ة معه. عالق يكون علىأن  لم يعد يريد أنهباآلخر مع عالقة الذي تربطه هما( )أو كال

 منزل.عيش في نفس القد يستمرا في الولكن عن بعضهما البعض ن ازوجالفصل أن ينيمكن 
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 الطالق 

 إذا:نهي الزواج. ويمكن منح الطالق القانوني الذي ي  مر الطالق هو األ

 و شهرا   12لمدة عن بعضهما البعض ن افصل الزوجإن 

  بعد  معا   اكونين ستطيعان أأنها ال يب)إنهارت قد  اأن عالقتهمب اظهري  يمكن أن

 اآلن(.

 بير مناسب.عمل إرتكاب يشترط القانون أن يقوم شخص ما في العالقة ب وال

محاكم  لىإم بطلب الطالق التقدّ يمكن للمواطنين األستراليين والمقيمين على المدى الطويل 

 قانون األسرة.

هيئة المحلي أو المجتمعي تصال بالمركز القانوني إللمزيد من المعلومات، يمكنك ال

مواقع محاكم قانون مراجعة أو  (Victoria Legal Aid) فيكتورياالمساعدة القانونية في 

 (. تصال المفيدةراجع قسم جهات اإل) ةاإللكتروني سرةألا

 محاكم قانون األسرة

ه ن الذي ينبغي أن يعيش فيتفاق على المكاكن الوالدان من اإلفي بعض األحيان، إذا لم يتمّ 

ي فالمطاف  انهيار العالقة، فقد ينتهي بهمإالمنزل بعد ب فظتينبغي أن يحمن أو  والداأل

 المحكمة.الذهاب إلى 

المساعدة القانونية هيئة مركز قانوني مجتمعي أو تصال باإل إذا حدث ذلك، فمن المهم جدا  

 للحصول على المساعدة. (Victoria Legal Aidفي فيكتوريا )
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 قضايا قانون األسرة:في  نفي فيكتوريا تفصال تانهناك محكم

معظم مشاكل في حكم المحكمة التي تهي 
 قانون األسرة

The Federal Circuit Court 

 محكمة الدائرة االتحادية

مشاكل قانون في حكم المحكمة التي تهي 
 الصعبة. األسرة

 

The Family Court 

 محكمة األسرة

 

  ةطاالوس

تفاق اإل االمنفصلين الذين ال يستطيع ينالوساطة األسرية عندما يتم الجمع بين الزوجتحدث 

 تفاق. ويديرإل إلى نفصال أو الطالق للتفاوض والتوصّ ما يجب أن يحدث أثناء اإلعلى 

 Family Dispute) النزاعات األسريةخدمة فض  من محترفا   جتماع وسيطا  اإل

Resolution). 

يناسب  تفاقإل إلى ن على التوصّ ويستمع الوسيط إلى كال الجانبين ويحاول مساعدة الزوجي

 جميع المعنيين.

يمكن أن يكون هذا وإلى المحكمة.  الوساطة في حل المشاكل قبل وصولهاأن تساعد ويمكن 

 قانون األسرة.متعلّقة بالخيار أرخص وأسهل لألشخاص الذين لديهم مشاكل 

 .أسري في الماضيعنف  حدثقد ال تكون الوساطة مناسبة إذا 
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 العنف األسري

 1ما هو العنف األسري؟

نمط هو وبين أفراد األسرة. حدث ت ةعاطفي ساءةإالعنف األسري هو أي عنف جسدي أو 

 على أحد أفراد األسرة.والهيمنة يستخدمه شخص واحد للسيطرة  السيطرةمن 

 العنف األسري هو السلوك الذي:

 جسديا   را  ضريسبب  •

 الخوفالشعور بيسبب  •

  هيمنع الشخص من فعل ما يريد •

  2.يتصّرف من دون أن يكون لديه حرية اإلختيارأفراد األسرة  حديجعل أ •

 .منزليبالعنف ال عرف العنف األسري أيضا  وي  

 :ماه

 في فيكتوريا.بير مسموح به العنف األسري 

  

                                                           
1 Domestic Abuse Intervention Project , “Power and Control Wheel”, 

http://www.theduluthmodel.org/training/wheels.html. 
2 Jones, A. & Schechter, S. (1992). When Love Goes Wrong. Melbourne: HarperCollins 
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   من يتأّثر بالعنف األسري؟ 

 . سريالعنف األتعّرض لألذى بسبب شخص و الضحية/الناجي هإن 

 :عرف بـأن ي   ويمكن أيضا  

من قبل الشرطة عبارة له استخدم هذت  ما  كثيرا  
 والمحكمة.

 أفراد األسرة المتضررأحد 

عدم عندما يحمي أمر عبارة ال هستخدم هذت  
 .الناجيالضحية/ التعّرض

 الشخص المحمي

 

 ا  . ويمكن أيض‘الجناة’ سري إسمالعنف األرتكبون طلق على األشخاص الذين يما ي   بالبا  و

 ضدهم. عدم التعّرضأمر  هناكإذا كان  ‘دعى عليهمالم’سم إطلق عليهم أن ي  

ويمكن ألي فرد من أفراد األسرة أن يكون الضحية/الناجي من العنف األسري. ويمكن ألي 

 رتكاب العنف األسري.إفرد من أفراد األسرة 

 ، على سبيل المثال، بين الزوج والزوجة.حميما   أسريا   ا  عنف سريويمكن أن يكون العنف األ

 يكون عنيفا  معثل االبن الذي كما يمكن أن يكون العنف في العالقات األسرية األخرى، م

 جدها.ة مع فيعنالتي تكون حفيدة الوالدته، أو 

تكون و سريمرتكب العنف األهو رجل التراليا، يكون وفي معظم الحاالت في أس

 .والداألو اإلمرأةهي  ي)ة(الناج/ةالضحي
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 ؟ا  أسريعتبر عنفا  ما هي التصرفات التي تُ 

 أسريا   ا  التالية عنفتصرفات عتبر ال(، ت  2008)لعام العنف األسري من حماية اللقانون  وفقا  

 :تهأسرأحد أفراد تجاه شخص ما رتكبها عندما ي

 نوع العنف األمثلة:

 ضربال 

 اللكم 

 دفعال 

 البصق 

 سحب الشعر 

  أي شكل آخر من أشكال العنف الجسدي

الذي يسبب األذى أو الخوف لشخص 

 آخر

 ةالجسدي ساءةاإل

 بتصاباإل 

 عتداء الجنسياإل 

 عتداء الجنسي على األطفالاإل 

  بير المربوب وبيرها من التصرفات

لمس أو السلوك أو التقبيل، ال ا مثلفيه

  الجنسي

  ةالجنسي ساءةاإل

 

 لضحية/الناجيتوجيه اإلساءة بالكالم ل 

 الشتم 

  أنه مجنونبجعل الضحية/الناجي يعتقد 

 الضحية/الناجي إذالل 

 

 اإلساءة العاطفية أو النفسية
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  حزن علىبالجعل الضحية/الناجي يشعر 

 نفسه

  ف وخالب أو اعذيسبب الأي سلوك آخر

 ةضايقالمأو 

 الومالسيطرة على كل األ 

  الحد من وصول الضحية/الناجي إلى

 طلبالمال، أو جعل الضحية/الناجية ي

 منه المال

  منع الضحية/الناجي من الحصول على

 حتفاظ بهاوظيفة أو اإل

 /ة القيام بوظيفالناجي على إجبار الضحية

 ةبير قانونيهي أو  ايريد القيام به ال

 

 

 اإلساءة اإلقتصادية

 هام

 نفسية. إساءةزال تال  ااإلنجليزية، فإنهاللغة اإلساءة بلغة بير  تإذا كان

 
  



13 
 

 أحد أفراد العائلةهجر التهديد ب 

  أو هأو قتل ذاتالتهديد بإيذاء ،

والد الضحية/الناجي أو أ

 الضحية/الناجي 

 عنهوالد بعيدا  األأخذ التهديد ب 

  يوانوفاة حب التهديد بتسبّ  أوالتسبب 

  

 التهديد

لناجي على التصرف ا/الضحية ربامإ •
 بطريقة معينة

  إربام الضحية/الناجي على فعل شيء
  يقوم بفعله إال إذا أجبر عليه ما ال

 

 جباراإل

 

على  الخوفبشعوره ناجي وتسبب الضحية/الأخرى تتحكم أو تهيمن على  أعمالأو أي 

 شخص آخر.سالمة أو رفاهية أو  تهأو رفاهي تهسالم

كورة المذإذا كان السلوك المذكور أعاله، أو آثار السلوك أسريا   ا  عنف أيضا  وي عتبر السلوك 

 .دلشاهده وأو  هسمعقد أعاله 

 لةيوط ةيمشاکل نفس بسبّ ت، وقد والدلألحادة  ةصدمي سرالعنف األ ةهداشم يمكن أن تشّكل

 مزيد من المعلومات.حصول على اللل ي؟والدبالنسبة ألماذا و األمد. يرجى االطالع على
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 يكالشرالكفيل/وتأشيرات  سريالعنف األ

ن ضمال يزال لديه الحق في العيش فتأشيرة شريك،  برإذا جاء شخص إلى أستراليا ع

سوء إذا تعّرض لتصال بالشرطة إذا كان يشعر بعدم األمان أو اإل هويمكنالقة آمنة، ع

 المعاملة.

سيحدث إذا أبلغ عن العنف،  ذاإذا شعر شخص بالقلق بشأن وضع إقامته ويريد أن يعرف ما

. قد (Victoria Legal Aid) فيكتورياالمساعدة القانونية في هيئة تصال بيجب عليه اإل

 .شريكهتكون هناك خيارات لمساعدته على البقاء في أستراليا حتى لو ترك 

 سؤال 

 بشأن تأشيرته؟ ا  : ماذا يجب أن يفعل شخص ما إذا كان قلقس

 Victoria) فيكتورياالمساعدة القانونية في هيئة بالشخص االتصال هذا : يجب على ج

Legal Aid )المزيد من المعلومات. لحصول علىل 
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 الشرطة

لشرطة عن حوادث اغ إبالوهو يحدث،  سريألي شخص يرى أو يسمع العنف األكن مي

  .سريألالعنف ا

 ويشمل ذلك الضحية/الناجي، أو أحد الجيران.

 ، فيمكن للشرطة القيام بما يلي:أسريغ الشرطة عن وقوع حادث عنف بالتم إوإذا 

 مكان آخر، مثل المدرسة.أي منزل الشخص أو إلى حضور ال •

 أدلةكلتقاط صور إحدث، بما في ذلك  فيماالمنزل والتحقيق إلى دخول ال •

 يه هأن هذب تعتقداالمنزل إذا  ةغادرعلى مالجاني إربام إلقاء القبض على الجاني، أو  •

 الجميع.سالمة أفضل وسيلة للتأكد من 

 الجاني إتهام •

العنف أو من استخدام الجاني لمنع العنف األسري سبب سالمة ببالإشعار صدار إ •

 ه.أو االقتراب من عائلت طرةياإلساءة أو الس

 .ذلك ريدي/الناجي ال جراءات حتى لو كان الضحيةاإليمكن للشرطة أن تتخذ 

 سؤال

 ؟منزليبادر أن أ: ماذا أفعل إذا طلب مني ضابط شرطة س

 لأ، وتسكئوهدحافظ على : إذا طلب منك ضابط شرطة مغادرة المنزل فمن المهم أن تج

إلى المحكمة، واالتصال بالمركز القانوني المجتمعي  فيه ذهبالزمان والمكان الذي ست عن

للحصول على المشورة.  (Victoria Legal Aid) فيكتورياالمساعدة القانونية في هيئة أو ب

 على محمل الجد.سري عن العنف األ البالباتذ الشرطة أخوت
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  األوامر القضائية المتعلّقة بالعنف األسري

 ‘األمر القضائي؟’هو  ما

 األوامر’. هناك أنواع مختلفة من سريلوقف العنف األ ‘القضائية األوامر’تصدر  

 :‘القضائية

 سالمة بسبب العنف األسريبالإشعار 

 بالسالمة لحماية إشعارا   صدريمكنها أن تيحدث، ف سريأن العنف األبإذا اعتقدت الشرطة 

سري العنف األبسبب سالمة بالار شع( إتسليمالضحية/الناجي. وستقوم الشرطة بإعطاء )

 إلى الجاني.

ستماع إلى اإلتم ى خمسة أيام عمل، أو حتى يار بالسالمة لمدة تصل إلشعويستمر اإل

ن من المرجح أن تكوو، الجانيعلى سلوك  شروطا   شعارالمسألة في المحكمة. ويضع اإل

. على سبيل المثال، قد يقول عدم التعّرضأمر  هي نفس الشروط الموجودة فيالشروط هذه 

 الجاني ال يمكن أن يكون في المنزل. إن

حتى جلسة المحكمة. وستقرر المحكمة ما إذا كان ينبغي أن  وسيظل هذا اإلشعار قائما  

 أم ال. قائما   عدم التعّرضيكون أمر 

  عدم التعّرضب مؤقتأمر 

تقرر ما إذا كانت ستصدر بينما هي  عدم التعّرضبمؤقت  يجوز للمحكمة أن تصدر أمر

من القيام بأشياء الجاني . فاألمر المؤقت هو أمر قانوني ويمنع بعدم التعّرض نهائيأمر 

 معينة.

بين الجاني المسموح به تصال ويذكر نوع اإل المؤقت مؤرخا   األمروسوف يكون 

 والضحية/الناجي.

 .يقاضال، ثم يوافق عليه إصدار هذا األمرتقديم طلب بالشرطة أو الضحية/الناجي وتقوم 
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 عدم التعّرضأمر 

عدم أمر  تقديم طلب إصدارويمكن . هو أمر قانوني يصدره قاض   عدم التعّرضأمر إن 

 .ی/الناجةيمن قبل الشرطة أو الضح التعّرض

 الجاني من القيام بأشياء معينة. عدم التعّرضأمر يمنع 

ن ولك تها،وحالالمعّينة حتياجات األسرة إتناسب مع كي يل عدم التعّرض إصدار أمر يتمو

 أن الجاني:مر بم، يقول األاعبشكل 

  رتكب العنف األسريأال ييجب 

  لحاق األضرار في إلحاق أضرار بالممتلكات أو التهديد بإ تسبب عمدا  ييجب أال

 الممتلكات؛ب

 أو إبقائهالحقته أو م محمي )الضحية/الناجي(الشخص الحاول العثور على يجب أال ي 

 تحت المراقبة.

 نترنت أو عن طريق إلمحمي على شبكة االشخص أي شيء يتعلّق بالنشر يجب أال ي

 تصال إلكترونية أخرىإلكتروني أو أي وسيلة إلالبريد ا

  على مسافة بقى أن يقترب أو ييجب أال[X متر من ]محميالشخص ال 

  ب أن يبقى على مسافة أو يجذهب ييجب أال[X متر ]عنوان[ أو أي مكان آخر ال] من

رعاية مركز أو  ةضورالأو المدرسة أو فيه محمي أو يعيش الشخص اليعمل فيه 

 التي يذهب إليها األطفال

  من الجاني القضائي األمر لقيام بأي شيء يحظر اخص آخر يطلب من شيجب أال

 القيام به 
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اإلتصال  هينص على أن الجاني ال يمكنالقضائي  ألمرعلى سبيل المثال: إذا كان ا

 .يابة عنهلقيام بذلك بالناطلب من شخص آخر يال يمكن أن  /الناجي، فإنهالضحيةب

 هام:

 . يمكنعدم التعّرضالمدرجة في أمر  بعض األشياء األكثر شيوعا  إال هذه األمثلة ليست 

 .همحتياجاتإلحالة األشخاص المعنيين و تبعا   هاإضافة المزيد من األشياء أو تعديل

 

 عدم التعّرضمخالفة أمر 

ال  هأنب عدم التعّرضأمر  قوليء يش فعلبالجاني قام إذا  عدم التعّرضأمر ت سّمى مخالفة 

 .هب اميالقكنه مي

 .مسألة جنائية خطيرة جدا   عدم التعّرضمخالفة أمر  إن

لمدة تصل إلى بحبسه  عدم التعّرضللمحاكم أن تعاقب الشخص الذي يخالف أمر  ويمكن

 دوالر. 24000برامة تصل إلى عبر خمس سنوات في السجن، أو 

 سجل جنائي.وجود إلى  عدم التعّرضأمر الفة خمؤدي تأن  ويمكن

 الضحية/الناجي من الجاني أن يفعل شيئا  طلب إذا  عدم التعّرضألمر الفة خم تعتبر أيضا  و

 الجاني ال يستطيع فعله.أن مر القضائي بما يقول األ

 .مرما يقوله األالقضائي األمر عنيين بم جميع المأن يتفهّ  المهم جدا   من

شرح كل طلب كان هناك أي شيء بير واضح، فمن المهم طلب المشورة القانونية و إذا

 التفاصيل.

ح للمساعدة في شرشفهيين تصال بالمترجمين الللمراكز القانونية المجتمعية اإل يمكن

 .القضائية وامراأل
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 مثال

بأن  عدم التعّرضيقول أمر وضد جوناثان يحمي زوجته ماريا.  عدم التعّرضبهناك أمر 

 ته.أسرب إلى منزل اذهستطيع الجوناثان ال ي

امت لذلك قالثالثة  ارعاية أطفالهفي ماريا مريضة وتحتاج إلى مساعدة كانت في أحد األيام 

منزل إلى السيارته وجاء جوناثان قاد منه أن يأتي إلى المنزل.  تجوناثان وطلبباإلتصال ب

 .للذهاب إلى النوماألطفال  تحضيرللمساعدة في طهي العشاء و

، إلى المنزل صليجوناثان أت ، وعندما رعدم التعّرضجارتهم أنجيال عن أمر تعرف 

 توقيف جوناثان وذهب إلى المحكمة.بالشرطة وقامت الشرطة. إتصلت ب

د التأكن اجوناث على عليها. يجب ال يضع قيودا   عدم التعّرضتهام ماريا ألن أمر إلن يتم 

 .االقيام به هنه ال يمكنأبمر التي يقول األاألشياء  يقوم بفعل من أنه ال
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 وماذا بالنسبة ألوالدي؟

 من هو الولد؟

 .سنة 18دون عمره هو أي شخص ولد حماية من العنف األسري، فإن الاللقانون  وفقا  

 العيش بعد االنفصال أو الطالق؟ دالوأين يمكن لأل

 هما.والدفي أستراليا، يمكن للوالدين أن يطلبا قضاء الوقت مع أ

يحصلون فيه على ن وامبأفيه  ونكونيالمكان الذي هو والد أن أفضل مكان لألبعتقد ي  و

 .ةعايالر

 .نا  إذا كان ذلك ممك هيورعاية والد   ةحبمإلى  ولدكل يحتاج أنه من الناحية المثالية، بعتقد وي  

أن في خطر، أو ال يشعرون باألمان مع أحد الوالدين، يمكن للوالد اآلخر  والدإذا كان األ

 .والدكاملة لألالرعاية يقدم ال

 :هام

لى عاألب ما يحصل  ن، بالبا  يالزوجبين ق طاليحدث إنفصال أو في بعض البلدان، عندما 

يتم تقييم كل حالة على حيث هو الحال في أستراليا.  ليس. وهذا والدة لألالرعاية الكامل

 ة.حد
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 بعد االنفصال أو الطالق؟األوالد عيش قرر أين ين يم

 .والديمكن للوالدين أو محاكم قانون األسرة أن تقرر أين يعيش األ

 على من سيعيشتفاق إلسعداء وآمنون ويمكن للوالدين ا والدألاونزاع، أي يكن هناك  لمإذا 

 تتورط المحاكم. أالخر، فمن المحتمل آلوقت مع الوالد االيقضون س متىو، ألوالدمعه ا

ن م قرار بشأن هذه المسائل بدال  اليمكن للوالدين الذهاب إلى الوساطة للمساعدة في اتخاذ 

 الذهاب إلى المحكمة.

 :مثال

 الديهمو. اإلنسجام معا  ن اال يستطيع األنهمصال عن بعضهما فاإلنر ياسمين ومايكل رّ ق

 .على حد سواءيهتمان بهما ويحبانهما  طفلين

 تهما.عالقلم يكن هناك أي عنف في 

ضل وجه، ويوافقان على أن على أف يهمايتحدث ياسمين ومايكل عن كيفية رعاية طفلو

مع ياسمين من االثنين إلى الجمعة، وأن يعيشا مع مايكل في نهاية كل  ناليعيش الطف

 .أسبوع

 .ليس على ياسمين ومايكل إشراك الشرطة أو الوساطة أو المحاكم التخاذ هذا القرار
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إذا كان هناك نزاع أو عنف أو إذا كان الوالدان ال يستطيعان االتفاق على المكان الذي يجب 

نهيار العالقة، فإن المحكمة قد تتورط وتقرر أفضل مكان يعيش إبعد والد أن يعيش فيه األ

 .دوالفيه األ

 ةيم الرعاية الرئيسيقدبتأحد الوالدين  يقوملمحكمة أن اتقرر قد إذا كان هناك نزاع أو عنف، 

 تصل بهم.يو والداأل ىرأن يخر آلحول متى وكيف يمكن للوالد ا طفال ووضع شروطا  ألل

 مثال

أمر  سابقفي الفي الماضي وكان هناك  نفصال. كان جوناثان عنيفا  ماريا وجوناثان اإل قرر

 .تهذهب إلى منزل أسرأن يأو  أن يكون عنيفا   هنه ال يمكنأبيقول  عدم التعّرض

مع ماريا.  ا  أسبوعومعه ا  أسبوعوالد وعلى الربم من ذلك، يريد جوناثان أن يعيش األ

 معها طوال الوقت.والد تريد ماريا أن يعيش األو

لوضع ابتقييم المحكمة وم على ما هو أفضل، لذلك تقاإلتفاق ال تستطيع ماريا وجوناثان 

 القائم على كل الظروف.

لمدة جوناثان  واريسيعيشون مع ماريا معظم الوقت، وسوف والد أن األبتقرر المحكمة 

 يومين كل أسبوعين.

 واسري، أو تعرضاألعنف ال وامن العنف األسري إذا شاهد نضحية/ناجيوالد عتبر األوي  

انوا يعيمكن أن والد . وذلك ألن األمإليه موجها  ، حتى لو لم يكن العنف سريآلثار العنف األ

ؤثر ييمكن أن ونفسية وجسدية وعقلية على المدى القصير والمتوسط والطويل. من مشاكل 

 عليهم طوال حياتهم.

ومحميين من بأمان  دائما  والد ومن أولويات الشرطة والمحاكم والقانون ضمان أن يكون األ

أو رأى العنف الذي يحدث داخل ولد إذا سمع ال ا  أسري ا  عتبر عنفاألذى. ولهذا السبب ي  

 إليه. األسرة، حتى لو لم يكن العنف موجها  
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هيئة أو محلي، القانوني المركز القانونية من المشورة الالحصول على  من المهم جدا  و

أو االتصال بمركز العالقات  (Victoria Legal Aidالمساعدة القانونية في فيكتوريا )

نهيار العالقة، ال إأثناء  ةياألبوالرعاية معلومات حول الاألسرية المحلي للحصول على 

 سيما إذا كان هناك نزاع أو عنف.

 مهم

عدم أو التحدث معهم بسبب أمر  والدكؤية أرلك  إذا كان مسموحا   إذا لم تكن متأكدا  

مركز اليمكنك طلب المشورة القانونية المجانية من عندها آخر،  قضائي أو أمر التعّرض

 (.Victoria Legal Aidمحلي أو هيئة المساعدة القانونية في فيكتوريا )القانوني ال
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  جهات اإلتصال المفيدة

 محاكم األسرة 

The Federal Circuit Court of Australia (تحادية في أستراليامحكمة الدائرة اإل) 

305 William Street, Melbourne Vic. 3000 

  www.federalcircuitcourt.gov.au الموقع اإللكتروني:

  enquiries@familylawcourts.gov.au البريد اإللكتروني:

 1300 0003 52 الهاتف:

The Family Court of Australia )محكمة األسرة في أستراليا( 

305 William Street, Melbourne Vic. 3000 

  www.familycourt.gov.auالموقع اإللكتروني:

  enquiries@familylawcourts.gov.au البريد اإللكتروني:

  000 352 1300 ف:الهات

 الوساطة 

Family Relationship Centre Melbourne City  مركز العالقات األسرية في ملبورن(

 فيكتوريا( 

Level Lower Ground Floor   أدخل( عبر إليهQueen Street) 

379 Collins Street, Melbourne Vic. 3000 

  www.relationshipsvictoria.com.au الموقع اإللكتروني:

  .auenquiries@melbournefrc.org البريد اإللكتروني:

 3666 8625 الهاتف:

  

http://www.federalcircuitcourt.gov.au/
mailto:enquiries@familylawcourts.gov.au
http://www.familycourt.gov.au/
mailto:enquiries@familylawcourts.gov.au
http://www.relationshipsvictoria.com.au/
mailto:enquiries@melbournefrc.org.au


25 
 

 العنف األسريرتكبون تصال لألشخاص الذين يجهات اإل

 000رقم الطوارئ  الشرطة علىب اتصل في حالة الطوارئ، دائما  

Men’s Referral Service )خدمة إحالة الرجال( : 

 الهاتفية والمعلومات واإلحاالت.ارات شستتقدم اإل

 491 766 1300 الهاتف:

  www.ntvmrs.org.au اإللكتروني:الموقع 

Legal help )المساعدة القانونية( 

 سريسرة أو العنف األألمشورة قانونية مجانية حول قانون ا 

 تمثيل مجاني أو منخفض التكلفة 

  عدم التعّرضالمساعدة على فهم أمر 

Fitzroy Legal Service  القانونية في فيتزروي()الخدمة 

 ،  Fitzroyالطابق الرابع، مركز البلدية في

 Moor Street Fitzroy, VIC 3065 126يمكن الوصول إليها عبر الممر بجانب 

 3744 9419 الهاتف:

  legal.org.au-enquiries@fitzroy البريد اإللكتروني:

  legal.org.au-www.fitzroy موقع اإللكتروني:ال

Victoria Legal Aid (هيئة المساعدة القانونية في فيكتوريا) 

570 Bourke Street, Melbourne Vic. 3000 

 387 792 1300 الهاتف:

  www.legalaid.vic.gov.au الموقع اإللكتروني:

 بالقرب منك: يعتمجمالعثور على مركز قانوني يمكنك 

www.fclc.org.au/find_a_clc.php 

 

http://www.ntvmrs.org.au/
mailto:enquiries@fitzroy-legal.org.au
http://www.fitzroy-legal.org.au/
https://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.fclc.org.au/find_a_clc.php
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  /الناجيناياتصال للضحجهات اإل

 000رقم الطوارئ  الشرطة علىب اتصل دائما  في حالة الطوارئ، 

Legal Help )المساعدة القانونية( 

 سريسرة أو العنف األألمشورة قانونية مجانية حول قانون ا 

 تمثيل مجاني أو منخفض التكلفة 

  عدم التعّرضالمساعدة على فهم أمر 

Fitzroy Legal Service )الخدمة القانونية في فيتزروي( 

 ،  Fitzroyمركز البلدية فيالطابق الرابع، 

  Moor Street Fitzroy, VIC 3065 126 يمكن الوصول إليها عبر الممر بجانب

 3744 9419 الهاتف:

  legal.org.au-enquiries@fitzroy البريد اإللكتروني:

  legal.org.au-www.fitzroy الموقع اإللكتروني:

Victoria Legal Aid (هيئة المساعدة القانونية في فيكتوريا) 

570 Bourke Street, Melbourne Vic. 3000 

 387 792 1300 الهاتف:

  www.legalaid.vic.gov.au الموقع اإللكتروني:

 

 www.fclc.org.au/find_a_clc.php بالقرب منك: يعتمجمالعثور على مركز قانوني يمكنك 

  

mailto:enquiries@fitzroy-legal.org.au
http://www.fitzroy-legal.org.au/
https://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.fclc.org.au/find_a_clc.php
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 عدم التعّرضتقديم طلب للحصول على أمر 

 :عدم التعّرضم بطلب للحصول على أمر يارا، يمكنك التقدّ بلدية إذا كنت تعيش في 

 عبر اإلنترنت

  form-www.familyviolence.courts.vic.gov.au/online 

 Neighbourhood Justice) المجتمعيةفي محكمة الصلح التابعة لمركز العدالة 
Centre Magistrates’ Court) 

241 Wellington Street, 

Collingwood Vic. 3066 

 8777 9948 الهاتف:

 في مركز الشرطة المحلي 

Fitzroy Police Station ()مركز الشرطة في فيتزروي  

13 Condell Street, 

Fitzroy Vic. 3069 

 6400 9934 الهاتف:

Collingwood Police Station (مركز الشرطة في )كولينوود 

1 Eddy Court, 

Collingwood Vic. 3067 

 1700 8413 الهاتف:

Richmond Police Station (مركز الشرطة في )ريتشموند 

217 Church Street, 

Richmond Vic. 3121 

 3600 8420 الهاتف:

http://www.familyviolence.courts.vic.gov.au/online-form

