
Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
 .القانونیة المحكمة مذكرةمساعدتك في فھم  ھذه الوثیقة الھدف منفھذه لیست وثیقة قانونیة، 

 .جنائیةجریمة یعتبر المذكرات ھذه عدم اتباع ف، القانونیة المحكمة/الشرطةمذكرات علیك اتباع 
 

 
انونیة مخالفة الق وامراألیعتبر عدم اّتباع ھذه إذ  القانونیة الواردة أدناه،األوامر  یجب علیك اّتباع

تك وإذا وجدَ  ،تقدیمك للمحاكمةك ویلإیتم توجیھ االتھام قد علیك الشرطة وللقانون، وقد تقبض 
دوالر  5,500للسجن لما یصل إلى عامین وقد یتم تغریمك ما یصل إلى  تتعرضالمحكمة مذنباً فقد 

 أسترالي.
 

ك وتقدیمك للمحاكمة على خلفیة جرائم أخرى، وإذا وجَدتك المحكمة یلإكما وقد یتم توجیھ االتھام 
 یة أشد.ائمذنباً في ھذه الجرائم فقد یتم الحكم علیك بعقوبات جز

 
 .المحدد فیھاموعد الالقانونیة حتى  وامراألیجب علیك اّتباع ھذه 

 
 القانونیة لحمایة األشخاص الواردة أسماؤھم فیھا. وامراألتم إصدار ھذه لقد 

 
لذلك. وإذا أخبرك بعدم الحاجة  إذا ، أووالوارد اسمھ فیھا المحميلو لم یرغب في ذلك الشخص والقانونیة حتى  وامراألیجب علیك اّتباع ھذه 

 .قانونيالمر ألل انتھاكاً  دعىفاً للقانون ویبر ذلك مخالِ تعالواردة أدناه، فسی حاولت القیام بأي من األمور
 
 

 القانونیة حول السلوك وامراأل

 عالقة أسریة بھم: تربطھمبحق األشخاص المحمیین أو أي من األشخاص الذین  ةالتالیاألمور یتوجب علیك عدم القیام بأي من  .1
 ،االعتداء علیھم أو تھدیدھم )أ 
 مالحقتھم أو التحرش بھم أو إرھابھم، و )ب 
 متھورالسلوك السواء بشكل متعمد أو عبر  ،تدمیر أو إتالف أیة ممتلكات تعود للشخص المحمي أو تكون بحوزتھ )ج 

 
 مثالً:ف
أو من خالل التواصل واألجھزة  ،سواء بصورة شخصیة أو عن طریق شخص آخر، األمورھذه یجب علیك عدم القیام بأي من  •

أو الفیسبوك أو غیره من وسائل التواصل  ،اإللكترونیة (مثالً عن طریق الھاتف أو الرسائل النصیة أو البرید اإللكتروني
 .)GPSنظام الجي بي إس  عن طریقأو عبر التعقب  ،األخرىاالجتماعي 

تتلف ممتلكاتھ بأي قد تؤذیھ أو قد أو إشعاره بأنك  ،أو قول من شأنھ إرھاب الشخص المحمي فعلیجب علیك عدم القیام بأي  •
 ، ومن ضمن ذلك الممتلكات والحیوانات األلیفة المملوكة بشكل مشترك بینكما.من األشكال شكل

 
 القانونیة حول االتصال وامراأل

 بأي شكل من األشكال، ما لم یكن االتصال عن طریق محام.بھم  أو االتصال األشخاص المحمیین یجب علیك عدم االقتراب من .2
 

 فمثالً:
، أو من خالل التواصل اإللكتروني (مثالً سواء بصورة شخصیةیجب علیك عدم االقتراب من الشخص المحمي أو االتصال بھ،  •

، أو )وسائل التواصل االجتماعي األخرىعن طریق الھاتف أو الرسائل النصیة أو البرید اإللكتروني، أو الفیسبوك أو غیره من 
 .طلب من شخص آخر االتصال بھذلك أن تعبر أیة وسیلة أخرى، ومن ضمن 

ھذه المذكرة القانونیة، وذلك بصرف النظر عن عدد مرات  تخالفإذا قام الشخص المحمي باالتصال بك وقمت بالرد، فأنت  •
 .ھذا االتصال أو سبب بك اتصالھ
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 االقتراب من:یجب علیك عدم  .3
 قد یذھب إلیھ للدراسة، آخر أو أي مكانالشخص المحمي مدرسة  ) أ

 المكان الذي قد یذھب إلیھ الشخص المحمي لحضانة أطفالھ، أو ) ب
 .القانوني األمرأي مكان آخر مذكور في  ) ت

 
 

 فمثالً:
 ،ةشخصی بصورةیجب علیك عدم االقتراب من ھذه األماكن  •
لقاء اآلباء مخصصة لأمسیة  أیة أو ة،خاص ةمدرسی فعالیةأیة مدرسیة أو مناسبة  ةأی ویعني ھذا أیضاً بأنھ ال یمكنك حضور •

 التي تتم في ھذه المدرسة.ووالمعلمین 
 

مخدرات غیر  ةساعة على األقل من تناولك الكحول أو أی 12الشخص المحمي أو مصاحبتھ لمدة  من یجب علیك عدم االقتراب .4
 شرعیة.

 
 

 فمثالً:
مخدرات  ةساعة على األقل من تناولك الكحول أو أی 12االقتراب من الشخص المحمي أو االتصال بھ لمدة یجب علیك عدم  •

آخر مشروب كحولي في الساعة التاسعة مساًء، فلن یمكنك االقتراب منھ أو من بیتھ أو عملھ  مثالً، إذا تناولتَ فغیر شرعیة. 
وإذا كنتما تعیشان معاً، فھذا یعني بأنھ یتوجب علیك العثور على مكان آخر  التاسعة صباحاً من الیوم التالي، الساعة ما بعد حتى

 ساعة. 12مدة  للمكوث
 یجب علیك عدم تناول الكحول أو المخدرات غیر الشرعیة مع الشخص المحمي. •
 منك عدم القیام بذلك. ھو یجب علیك البقاء بعیداً عنھ حتى لو طلب •

 
 المحمي إال كما أمرتك المحكمة. یجب علیك أال تحاول معرفة مكان الشخص .5

 
 

 فمثالً:
یجب علیك أال تحاول العثور على الشخص المحمي من خالل التواصل اإللكتروني (مثالً، عن طریق الھاتف أو الرسائل  •

أو عن طریق اإلنترنت أو أن  ،أو الفیسبوك أو غیره من وسائل التواصل االجتماعي األخرى) ،النصیة أو البرید اإللكتروني
 ا إذا كان یعرف مكانھ.مّ عتسأل شخصاً آخر 

 
 

  واألبّوة القانونیة حول القانون األسري وامراأل

 یجب علیك عدم االقتراب من الشخص المحمي أو االتصال بھ بأي شكل من األشكال، ما لم یكن االتصال: .6
 أ) من خالل محام، أو 
  المحكمة، أوِقبل ب) بغرض حضور استشارات أو توّسط أو تسویة معتمدة أو مصّرح بھا من 
  ًیتعلق باالتصال بالطفل أو األطفال، أوفي ما  عن ھذه المحكمة أو عن محكمة أخرىأمر صادر  بموجبج) تاّما 
 یتعلق باالتصال بالطفل أو األطفال، في ما )األھل(أو أحد األھلین  بینك وبینخطیاً  االتفاق علیھ د) بحسب ما تم 

 أو 
  (أوأحد األھلین  بینك وبینخطیاً  االتفاق علیھتم  بحسب ماھـ) الطفل أو األطفال،  أبّوة ) والشخص الذي یتولى مسؤولیةاألھل

 األطفال،أولئك الطفل أو ذلك یتعلق باالتصال ب في ما وذلك فیما
 

 فمثالً:
أو من خالل التواصل اإللكتروني (مثالً  ،الشخص المحمي أو االتصال بھ، سواء بصورة شخصیةب من یجب علیك عدم االقترا •

، أو )عن طریق الھاتف أو الرسائل النصیة أو البرید اإللكتروني، أو الفیسبوك أو غیره من وسائل التواصل االجتماعي األخرى
 بھ.من شخص آخر االتصال  أن تطلبعبر أیة وسیلة أخرى، ومن ضمن ذلك 

2 
 



Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
 .القانونیة المحكمة مذكرةمساعدتك في فھم  ھذه الوثیقة الھدف منفھذه لیست وثیقة قانونیة، 

 .جنائیةجریمة یعتبر المذكرات ھذه عدم اتباع ف، القانونیة المحكمة/الشرطةمذكرات علیك اتباع 
 

، وذلك بصرف وقد یتم تقدیمك للمحاكمةھذه المذكرة القانونیة  تخالفإذا قام الشخص المحمي باالتصال بك وقمت بالرد، فأنت  •
 .بك أو سبب ذلك االتصال النظر عن عدد مرات اتصالھ

مذكرة قضائیة أخرى تتعلق برعایة طفلك أو أطفالك، فینبغي  ةأو أی ،لدیك مذكرة قانونیة خاصة بالقانون األسري تإذا كان •
 یمكنك القیام بھ وما ال یمكنك القیام بھ. حول ماعلیك االتصال بمحام إذا كان عندك أي شك 

 .1975القانون األسري لعام بحسب  اً تعني معتمدمعتمد  كلمة فإن بالنسبة لشؤون القانون األسري،بالنسبة للنقطة (ب): 
 

الطفل أو  ذلك أبّوة مسؤولیة لشخص المحمي ولكن شخصاً آخر یتولىمثالً، إذا كان لدیك طفل أو أطفال من ا بالنسبة للنقطة (ھـ):
. وقد یكون الشخص اآلخر ممثالً خطیاً  التصال بالطفل أو األطفالدھا یتوجب علیك الحصول على موافقتھ على ااألطفال، فعنأولئك 

 بالتبّني. والداً  أمر صادر عن محكمة، أو بموجباً قانونیاً تم تعیینھ والخدمات المجتمعیة، أو وصیّ ر األسرة یعن وز
 

 القانونیة حول األماكن التي ال یمكنك الذھاب إلیھا وامراأل

 یجب علیك أال تسكن في: .7
 الشخص المحمي، أوالعنوان ذاتھ الذي یسكن فیھ  ) أ

 .القانوني األمرأي مكان مذكور في  ) ب
 

 فمثالً:
العنوان واحتجت إلى الحصول على أي من ممتلكاتك الشخصیة، فبوسعك التقدم بطلب للمحكمة  ذلككنت تسكن في سبق وإذا  •

الممتلكات، أو بوسعك االتصال  السترجاع قانوني أمراسم  األمر االسترجاع ممتلكاتك، ویطلق على ھذ قانوني أمرإلصدار 
 بالشرطة.

 
 إلى:یجب علیك عدم الذھاب  .8

 أي مكان یعیش فیھ الشخص المحمي، أو ) أ
 ي مكان یعمل فیھ، أوأ ) ب
 القانوني. األمرأي مكان مذكور في  ) ت

 
 فمثالً:

 محیط ھذه األماكن. ضمن بأن تكونح لك سمال ی •
وسعك التقدم بطلب للمحكمة إذا سبق وكنت تسكن في ذلك العنوان واحتجت إلى الحصول على أي من ممتلكاتك الشخصیة، فب •

 .السترجاع الممتلكات، أو بوسعك االتصال بالشرطة قانوني أمر إلصدار
 

 ، وذلك من:القانوني األمرمسافة أقرب من عدد األمتار المذكور في  ضمن أال تتواجدیجب علیك  .9
 أي مكان یعیش فیھ الشخص المحمي، أو ) أ

 ي مكان یعمل فیھ، أوأ ) ب
 أي مكان مذكور في المذكرة القانونیة. ) ت

 
 فمثالً:

 متر. 100ھذه األماكن بمسافة أقل من محیط یحب علیك عدم االقتراب من  •
وسعك التقدم بطلب للمحكمة إذا سبق وكنت تسكن في ذلك العنوان واحتجت إلى الحصول على أي من ممتلكاتك الشخصیة، فب •

 .السترجاع الممتلكات، أو بوسعك االتصال بالشرطة قانوني إلصدار أمر
 

 حول األسلحةالقانونیة  وامراأل

 .1998قانون حظر األسلحة لعام  بموجبغیر مسموح بھا ناریة یجب علیك أال تمتلك أیة أسلحة أو أسلحة  .10
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 فمثالً:
 إذ، 1998قانون حظر األسلحة لعام  بحسبغیر المسموح بھا جمیع أسلحتك وأسلحتك الناریة  للشرطةأن تسلّم یجب علیك  •

 یعتبر االحتفاظ بھا جریمة منفصلة. قم بسؤال ضابط الشرطة إذا لم تكن متأكداً من أي سالح ینبغي علیك عدم امتالكھ.
 

 القانونیة األخرى وامراأل

 قانونیة أخرى خاصة بك أو بعائلتك. أوامرتستطیع الشرطة أو المحكمة إصدار أیة  .11
 

 ھذابحقك  أفعالك غیر مقبولة، واآلن قد صدرال تنطوي معظم العالقات على الخوف أو السیطرة أو العنف. إن 
على نظام الحاسوب الخاص بشرطة والیة  موجود القانوني األمر اباعھ، وھذتّ یجب علیك ا ذيلقانوني الا األمر

 نیوساوث ویلز.
 

 عرضةدما یشاھد األطفال العنف في البیت یصبحون أكثر یؤثر العنف في البیت على الجمیع  ویؤذیھم، فعن
 والقلق والعدوانیة، وقد یواجھون صعوبة في المدرسة.االكتئاب  لمعاناة منل
 

 للقیام بتغییر. إن ھذه فرصتك
 

في التحدث مع شخص ما حول إدارة عواطفك أو التوترات التي تعاني منھا، فالمساعدة متوفرة، اتصل  إذا رغبتَ 
 :على
• Men’s referral service - 491 766 1300 الدعم على للحصول بالرجال خاصة خدمة 
• Relationships Australia - 277 364 1300 األسر لدعم خدمة  
• Parent line -  52 1300 1300    الوالدین لدعم خدمة 

 

 :القانوني األمر ملیھیإذا لم تقم باّتباع ما 
 دوالر أسترالي. 5,500لما یصل إلى عامین وقد یتم تغریمك ما یصل إلى  جنللسَّ  تتعرضفقد  •
 األمر ھذا تكك وتقدیمك للمحاكمة على خلفیة جرائم جنائیة أخرى (مثالً االعتداء أو الترھیب)، إضافة إلى مخالفیلإقد یتم توجیھ االتھام  •

 .أطول جنسَ  مدةالحكم علیك ببھذه الجرائم فقد یتم الحكم علیك بعقوبة جزائیة أشد، مثل  وإذا ما وجدتك المحكمة مذنباً  ،لقانونيا

والتي تمتلكھا للشرطة  1998قم بتسلیم جمیع األسلحة واألسلحة الناریة غیر المسموح بھا بحسب القائمة الموجودة في قانون حظر األسلحة لعام 
القانوني وقد یتم توجیھ االتھام  األمر ھذابأي منھا فقد تخالف  متعلقة بھا، وإذا احتفظتَ ضافة إلى أیة رخص أو تصاریح باإلوذلك فوراً، 

 ك بجرائم أخرى.یلإ
 ، فبوسعك االتصال بأي من التالي:القانوني األمر اھذا كانت لدیك أیة أسئلة أخرى حول ذإ

 محام •
 5000 9219 (02)م ) على الرقLegal Aid NSWالمساعدة القانونیة في والیة نیوساوث ویلز ( •
 العنف األسري (إذا كنت أنت الشخص المحمي)الخاص برتباط االمركز الشرطة المحلي ومن ثم االستعالم عن ضابط  •
أو على الموقع اإللكتروني  529 888 1300) على الرقم Law Access NSWخدمة الوصول إلى القانون في والیة نیوساوث ویلز ( •

www.lawaccess.nsw.gov.au 
 .www.tisnational.gov.auأو على الموقع اإللكتروني  450 131على الرقم الشفھیة  الترجمةخدمات   •
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