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اإلبالغ عن
الجرائم الجنسية
للشرطة
إذا قررتم إبالغ الشرطة عن جريمة جنسية ،فسوف تتم معاملتكم باحترام ولباقة وكرامة .يمكنكم توقّع منّا ما يلي.
•

الرفاه والسالمة واالحترام | رفاهيتكم وسالمتكم هي أولويّتنا .سوف نستمع إليكم دون الحكم عليكم وسوف
نعاملكم بلباقة واحترام وكرامة .وسوف نحترم خلفيتكم الثقافية وأي احتياجات فردية تتعلق بالسالمة و/أو
احتياجات الوصول إلى الخدمات التي قد تكون لديكم .سيتم مناقشة القرار بشأن إجراء تحقيق رسمي معكم،
وسيتم احترام آراءكم وأخذها بعين اإلعتبار.

•

معلومات حول خدمات الدعم | سوف نناقش احتياجاتكم من الدعم الرسمي وغير الرسمي معكم .كما سوف
نعمل في شراكة معكم لضمان حصولكم على الدعم المناسب من خالل ربطكم بوكاالت دعم ضحايا الجرائم
ووكاالت الدعم.

•

داعم | قد يكون لديكم شخصا ً تختارونه لكي يدعمكم خالل فترة تعامالتكم
الحصول على المساعدة من شخص
ٍ
معنا .من المهم أال يكون الشخص الذي يدعمكم شاهدا ً في القضية وأال يتد ّخل في تحقيق الشرطة.

•

صص التحقيق الخاص بكم وسيكون هو الشخص الرئيسي
جهة االتصال داخل الشرطة | سيتولّى محقّق متخ ّ
الذي تتصلون به .ويمكن كتابة تفاصيل االتصال به/بها في الصفحة  5من هذا المنشور.

•

معلومات حول التحقيق | سوف نناقش معكم كيف تريدون منّا أن نخبركم بما يحدث طوال التحقيق وكيف نبقيكم
على اطالع بآخر المستجدات كما هو اتفاقنا .وسوف نكون متواجدين لإلجابة عن أية أسئلة قد تكون لديكم.

•

ال يفوت األوان أبدا ً على اإلبالغ | ال يوجد ح ّد زمني لإلبالغ عن الجرائم الجنسية .يت ّم تدريب المحققين
صصين على التحقيق في الجرائم الجنسية ،بغض النظر عن وقت وقوعها.
المتخ ّ

نبذة عن هذا المنشور

يشرح هذا المنشور ما هي الجرائم الجنسية وما يمكنكم توقّعه إذا قررتم إبالغ الشرطة عن الجرائم الجنسية وماذا
يحدث أثناء التحقيق وفي المحكمة وخيارات الدعم المتوفّرة لكم.
قد تكون بعض المصطلحات ال ُمستخدمة في هذا المنشور غير مألوفة لكم ويمكن أن يكون هناك اختالف في
المصطلحات التي تستخدمها المنظمات والوكاالت المختلفة .يمكنكم العثور على مسرد المصطلحات في الصفحة 5
من هذا المنشور.

ما هي الجريمة الجنسية؟
تحدث الجريمة الجنسية عندما ال يوافق شخص ما على فعل جنسي أو أفعال جنسية.
يمكن أن تشير الجرائم الجنسية إلى مجموعة واسعة من السلوكيات الجنسية التي تسبّب شعور الشخص باإلنزعاج أو
الخوف أو التهديد ويمكن أن تشمل االغتصاب واالعتداء الجنسي واإلساءة الجنسية لألطفال.
وغالبا ً ما يرتكب الجرائم الجنسية شخص معروف لدى الضحية والمقربين منه/منها وهو شخص تثق الضحية به.
يمكن أن تحدث الجرائم الجنسية في أي مكان .فهي قد تحدث داخل منزل األسرة والمجتمع والبيئات المؤسساتية
التعرض للجريمة الجنسية
(مثل المدرسة أو الكنيسة أو النادي أو دار رعاية المسنين أو خدمات اإلعاقة) .وقد يتم
ّ
مرة واحدة أو مرارا ً وتكرارا ً على مدى فترة طويلة أكثر.
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إبالغ الشرطة عن الجرائم الجنسية

معلومات عن الدعم والرفاه

يُعتبر إبالغ الشرطة عن الجرائم الجنسية خطوة مهمة.

سيعمل المحقق أو مركز  CASAمعكم لضمان حصولكم على الدعم المناسب.
وسنزودكم بمعلومات حول خدمات الدعم المجانية المتوفّرة لكم .وتشمل هذه الخدمات:
ّ

سوف نستمع إليكم دون الحكم عليكم وسوف نعاملكم بكرامة واحترام .محققونا
والمتنوعة للجرائم الجنسية.
صصون ويتم تدريبهم على فهم الطبيعة المعقّدة
متخ ّ
ّ
ال داعي للقلق بشأن ما إذا كان ما حدث لكم يُعتبر جريمة جنائية أم ال .فوظيفتنا هي تحديد
هذا األمر .إذا كنتم تشعرون بالقلق بشأن شيء ما حدث لكم ،فنحن نشجّعكم على التحدّث
مع أحد المحققين من أحد فِرق مكافحة الجرائم الجنسية والتحقيق بإساءة معاملة األطفال
( )SOCITsأو  .Sano Taskforceيمكنكم العثور على تفاصيل االتصال بفِرق  SOCITو
 Sano Taskforceفي الصفحة .3
إن إخبارنا بما حدث لكم ال يعني أن قضيتكم سيتم اإلستماع إليها في المحكمة .سنناقش
خياراتكم معكم وسننظر في آرائكم ونأخذها بعين االعتبار.
نحن نتف ّهم أنه قد يكون من الصعب إبالغنا بما عانيتم منه .وهناك وكاالت دعم يمكنها
تقديم الدعم لكم بغضّ النظر عن قراركم بإبالغ الشرطة .يمكنكم العثور على قائمة
الوكاالت في الصفحة .4

يُعتبر أي شكل من أشكال الجرائم الجنسية أمرا ً خطيرا ً.
ق لكل شخص التمت ّع بالحماية بموجب القانون.
ويح ّ

ماذا لو حدثت الجريمة الجنسية منذ زمن طويل؟

•

متابعة تقديم المشورة والدعم على المدى القصير والمتوسط والطويل

•

المساعدة الطبية ومتابعة العالج الطبي

•

المعلومات والدعم خالل التحقيق وإجراءات المحكمة

•

السكن في حاالت الطوارئ

•

الدعم في تقديم الطلبات لمحكمة مساعدة ضحايا الجريمة
()Victims of Crime Assistance Tribunal

•

تقديم المعلومات واإلستشارات للعائلة واألصدقاء واألشخاص الداعمين.

يتم توفير المعلومات حول خدمات الدعم المتوفّرة لكم في الصفحة  .4وتتوفر هذه
الخدمات لكم بغض النظر عن قراركم بإبالغ الشرطة.

على ماذا ينطوي تحقيق الشرطة؟
يقوم محققون متخصّصون بإجراء التحقيقات بالجرائم الجنسية.
وسيتولّى أحد المحقّقين التحقيق الخاص بكم وسيكون هو الشخص الرئيسي الذي
تتصلون به.

إن قرار اإلبالغ عن الجرائم الجنسية بعد سنوات أمر شائع للغاية .نحن نتفّهم أن معظم
يتعرضون للجرائم الجنسية يتأخرون في إخبار أحد األشخاص أو قد ال
األشخاص الذين ّ
يخبروا أحدا ً بما حدث لهم.

وسنبقيكم على اطالع بالتقدّم ال ُمحرز أثناء التحقيق وسنكون موجودين لإلجابة عن أي
أسئلة أو مخاوف قد تكون لديكم .يمكننا أن نناقش معكم كيف تريدون منا أن نُعلمكم عن
آخر المستجدات أثناء التحقيق  -كتابة أو عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو شخصيا ً.
وإذا كنتم تفضّلون عدم معرفة آخر المستجدات ،فأخبرونا بذلك أو اطلبوا منا تقديم تقارير
حول التقدّم ال ُمحرز إلى الشخص الذي يدعمكم بدالً من ذلك.

وال يه ّم ما إذا كانت الجريمة قد وقعت قبل ساعات أو أسابيع أو أشهر أو سنوات أو عقود.
فإن مفتّشونا سوف يحققوا باألمر.

تمر تحقيقات الشرطة بعدّة مراحل بما في ذلك تسجيل إفادتكم وجمع وفحص األدلة .ويتم
ّ
توفير المزيد من المعلومات حول ما ينطوي عليه التحقيق في الصفحتين .3-2

ال يفوت األوان أبدا ً على اإلبالغ عن الجرائم الجنسية.

ونحن نشجّعكم على اإلبالغ بغض النظر عن وقت حدوث الجريمة الجنسية ،حتى إذا كنتم
تعتقدون أو تعرفون أن المتهم قد مات.

كيف يمكنني إبالغ الشرطة؟
يتم تدريب المحققين في فِرق مكافحة الجرائم الجنسية والتحقيق بإساءة معاملة
األطفال ( )SOCITsأو  Sano Taskforceعلى التحقيق في الجرائم الجنسية.
إلبالغ الشرطة عن جريمة جنسية:
• اتصلوا بفريق  SOCITالمحلي (راجعوا الصفحة  3للحصول على التفاصيل)
• اذهبوا إلى مركز الشرطة المحلي (زوروا الموقع اإللكتروني
 police.vic.gov.au/locationللحصول على التفاصيل)
• اتصلوا برقم الطوارئ ( )000في حاالت الطوارئ.
ويمكن أيضا ً إبالغ  Sano Taskforceعن اإلساءة الجنسية لألطفال (سواء حدثت
في الماضي البعيد أو في الحاضر) التي حدثت في بيئة دينية أو مؤسساتية من
خالل:
• االتصال هاتفيا ً بالرقم 1800 110 007
• إرسال بريد إلكتروني إلى sanotaskforce@police.vic.gov.au
إذا كنتم غير جاهزين للتحدّث إلينا ،يمكنكم االتصال بمركز مكافحة االعتداء
الجنسي ( )CASAللتحدّث مع أحد المستشارين .للمزيد من المعلومات حول مركز
 CASAوخدمات الدعم األخرى المتوفّرة لكم ،قوموا بمراجعة الصفحة .4

ماذا لو لم أعد أرغب في المتابعة؟
سوف نشجّعكم وندعمكم طوال فترة التحقيق .ومع ذلك ،فإننا ندرك أنكم قد تقرروا بأن
االستمرار في تحقيقات الشرطة هو ليس أفضل خيار لكم.
وال يمنعكم اتخاذ القرار بعدم المتابعة من متابعة اإلجراءات الحقا ً .ومع ذلك ،قد يؤدي
التأخير في التحقيق إلى ضياع بعض األدلة .وعندما يكون هناك خطر على سالمة
المجتمع ،فقد نحتاج إلى متابعة التحقيق.
بغض النظر عن قراركم ،فإن سالمتكم ورفاهيتكم ستكون من أولوياتنا وسنعمل معكم
لتوصيلكم بخدمات الدعم.

تسجيل إفادتكم
أحد الجوانب المهمة للتحقيق هو قيام الشرطة بأخذ إفادتكم.
سوف نأخذ عادة ً إفادتكم في وقت ُمبكر جدا ً من التحقيق وفي مكان يتمتع بالخصوصية.
تسجّل إفادتكم ما يمكنكم تذ ّكره عن تجربتكم بأكبر قدر ممكن من التفاصيل .سوف نسألكم
عن كل األحداث التي حصلت والتي يمكنكم تذ ّكرها ،بما في ذلك األصوات والروائح
وكيف شعرتم وماذا فعلتم .حاولوا عدم ترك أي تفاصيل .وحتى التفاصيل الصغيرة التي قد
ال تعتقدون أنها مهمة يمكن أن تساعدنا في التحقيق.
نحن نعلم أنه من الصعب جدا ً تذ ّكر الجرائم الجنسية .وليس من السهل مشاركة المعلومات
ذات الطبيعة الشخصية والجسدية الحميمة .سوف يعاملكم المحقّقون لدينا بكرامة واحترام.
مدربون على فهم تأثير الجرائم الجنسية وسوف يدعمونكم خالل هذه العملية .قد يكون
إنهم ّ
لديكم أيضا ً شخص داعم موجودا ً معكم لتقديم الدعم العاطفي.
خذوا كل الوقت الذي تحتاجون إليه عند اإلدالء بإفادتكم .ومن المهم أن تشعروا بالراحة
عند اإلدالء بها .قد يستغرق اإلدالء بإفادتكم عدة ساعات وقد يتطلّب أحيانا ً عدة مواعيد.
سوف تحصلوا على نسخة من إفادتكم عندما تنتهون من اإلدالء بها .وإذا تذ ّكرتم شيئا ً في
وقت الحق أو وجدتم خطأ ً في اإلفادة ،فتحدثوا إلى المحقق المسؤول عن قضيتكم.
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الفحص الطبي الشرعي

الذهاب إلى المحكمة ودعم الشهود

ال تنطوي الجرائم الجنسية دائما ً على إصابات جسدية.

إذا تم رفع القضية إلى المحكمة ،فسيقوم المحقّق أو المدّعي العام بشرح اإلجراءات لكم
وتمر إجراءات المحكمة بعدة مراحل وهذه
وسيبقيكم على اطالع دائم بما يحدث خاللها.
ّ
تختلف اعتمادا ً على المحكمة التي يتم النظر فيها بقضيتكم.

بنا ًء على ظروف البالغ الذي تتقدّمون به واإلطار الزمني ،قد يُطلب منكم الخضوع
لفحص طبي شرعي .وإذا كان من المناسب إجراء فحص طبي شرعي ،فسوف نشرح لكم
ما ينطوي عليه الفحص وسنرتّب لكم االستشارة بموافقتكم.
قرار الخضوع لفحص طبي شرعي يعود لكم ،ولكن يجب أن تدركوا أن األدلة قد تضيع
مع مرور الوقت.
درب بإجراء فحوصات الطب الشرعي وسيلبّي أي احتياجات طبية
يقوم أخصائي طبي ُم ّ
فورية ،وسيجمع األدلة الستخدامها في التحقيق ،وقد يلتقط صورا ً ألي إصابات وسيناقش
أي مخاوف قد تكون لديكم فيما يتعلّق بالعدوى المنقولة جنسيا ً أو الحمل .ولديكم الحق في
أن يكون معكم مستشار مساند من  CASAو/أو شخص داعم موجودا ً أثناء الفحص.
للمزيد من المعلومات حول فحوصات الطب الشرعي ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني
لمعهد الطب الشرعي في فيكتوريا عبر vifm.org

جمع األدلة األخرى
سوف نجمع األدلة التي لها عالقة بالجريمة .ويعتمد ما نجمعه كدليل على ظروف الجريمة
الجنسية.
سيتم تخزين األدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق بشكل آمن وسيتم االحتفاظ بأي أشياء يتم
أخذها كدليل فقط طالما كان ذلك ضروريا ً .وعند اإلنتهاء من اإلجراءات ،سنتحدث معكم
عن األشياء التي ترغبون في استردادها.

هناك ترتيبات خاصة في المحكمة تم تصميمها بهدف التقليل من الصدمات .وهذه تتض ّمن
اإلدالء بالشهادات من مكان آخر بواسطة نظام الدائرة التليفزيونية ال ُمغلقة ،واستخدام
شاشات في قاعة المحكمة للتأكد من أنكم ال ترون المتهم والسماح لشخص داعم لكم
بالتواجد معكم عند اإلدالء بشهادتكم.
للمزيد من المعلومات حول الذهاب إلى المحكمة يُرجى زيارة موقع دائرة العدل وسالمة
المجتمع اإللكترونيvictimsofcrime.vic.gov.au :
وهناك خدمات متوفّرة لكم ولعائلتكم لمساعدتكم ودعمكم في المحكمة ،مثل خدمة
مساعدة الشهود التابعة لمكتب االدعاء العام .ويمكننا القيام باإلحاالت إلى خدمات الدعم
صصة هذه إذا لزم األمر.
ال ُمتخ ّ
للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة موقع خدمة مساعدة الشهود اإللكتروني
victimsandwitnesses.opp.vic.gov.au

االتصال بالشرطة
فِرق مكافحة الجرائم الجنسية والتحقيق بإساءة معاملة األطفال ()SOCIT
يمكنكم إبالغ فِرق  SOCITعن الجرائم الجنسية .لدينا فِرق  SOCITفي جميع أنحاء
والية فيكتوريا.
مواقع فِرق  SOCITوأرقام هواتفها ُمدرجة على الصفحة التالية .وت ّم تقسيم المواقع
إلى مناطق لتسهيل العثور على أقرب وحدة لديكم.

وسوف نأخذ إفادات أشخاص قد يكونوا قد شاهدوا الجريمة الجنسية أو قد يكونوا قادرين
على تقديم معلومات قد تساعد في التحقيق .نحن نتفّهم أنكم قد تكونوا مترددين في التحدّث
إلى أسرتكم أو أصدقائكم.

SANO TASKFORCE

ونحن نحترم خصوصيتكم ولن نكشف عن أي معلومات غير ضرورية عند التحدّث إلى
الشهود .إذا كان لديكم أي قلق أو مخاوف بشأن أي شخص قد نتحدّث إليه ،فأخبرونا بذلك
حتى نتم ّكن من مناقشة مخاوفكم معكم.

مقر  Sano Taskforceفي ملبورن ولكن الموظفون يعملون على مستوى
يقع ّ
الوالية .يمكنكم إبالغ  Sano Taskforceعن اإلساءة الجنسية لألطفال (سواء
حدثت في الماضي البعيد أو في الحاضر) التي حدثت في بيئة دينية أو مؤسساتية.

استجواب المتّهم
إذا كان المتهم معروفا ً أو تم تحديد هويته ،فقد نقوم باستجوابه.
وبنا ًء على الظروف ،قد يبقى المتهم في الحجز أو يتم اإلفراج عنه أو اإلفراج عنه بكفالة
حتى تبدأ المحكمة.
وستكون سالمتكم من أولويتنا في كل مرحلة من مراحل التحقيق .سوف نُبقيكم على
اطالع دائم بما يحدث وسوف نناقش معكم كيف تتخذون اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ على
سالمتكم.

فحص األدلة
مدرب بشكل
في ختام التحقيق ،سيتم فحص جميع األدلة التي تم جمعها من قِبَ ِل شخص ّ
خاص على اتخاذ القرارات بشأن المسائل التي قد تُرفع إلى المحكمة .ويتم اتخاذ القرار بعد
دراسة دقيقة لألدلة المتوفّرة وقواعد القانون.

ال يتم رفع جميع التحقيقات إلى المحكمة.
وهذا ال يعني أننا ال نصدّقكم .بل هذا يعني ببساطة أننا ال نملك األدلة الكافية لتلبية
المستوى المطلوب للمالحقة القضائية الجنائية .وإذا حدث هذا ،فسنتحدّث معكم عنه
ونشرح األسباب وراءه.

في حاالت الطوارئ اتصلوا برقم الطوارئ (.)000

فِرق مكافحة الجرائم الجنسية والتحقيق بإساءة معاملة األطفال ()SOCIT
ضواحي مدينة ملبورن الشمالية
الغربية

Mernda (03) 9216 1310
Fawkner (03) 9355 6100
Brimbank (03) 9313 3460
Melbourne (03) 8690 4056
Westgate (03) 9216 0566

غرب والية فيكتوريا

Ballarat (03) 5336 6055
)Central Victoria (Bendigo
(03) 5444 6752
Colac (03) 5230 0044
Geelong (03) 5246 8100
Horsham (03) 5382 9241
Ararat (03) 5355 1500
Mildura (03) 5023 5980
Swan Hill (03) 5036 1600
Warrnambool (03) 5560 1333

SANO TASKFORCE
1800 110 007
sanotaskforce@police.vic.gov.au

ضواحي مدينة ملبورن الجنوبية

Dandenong (03) 8769 2200
Seaford (03) 8770 1000
Bayside (03) 8530 5100

شرق والية فيكتوريا

Bairnsdale (03) 5150 2677
Benalla (03) 5760 0200
Box Hill (03) 8892 3292
Knox (03) 9881 7939
)Central Gippsland (Morwell
(03) 5120 0300
Sale (03) 5142 2200
Seymour (03) 5735 0208
Shepparton (03) 5820 5878
Wangaratta (03) 5723 0848
Wodonga (02) 6049 2672
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إلى من يمكنني التحدّث أيضاً؟
هناك مجموعة من المنظمات المستقلة عن شرطة والية فيكتوريا والتي يمكنكم االتصال
بها للحصول على المزيد من المعلومات والدعم .وتستطيع هذه المنظمات دعمكم بغض
النظر عن قراركم بإبالغ الشرطة.

مراكز مكافحة اإلعتداء الجنسي

دائرة العدل وسالمة المجتمع

1800 806 292

1800 819 817

casa.org.au

( 0427 767 891نص)

تقدّم مراكز مكافحة اإلعتداء الجنسي المشورة والدعم المجاني للنساء واألطفال والرجال
الذين هم ضحايا/الناجين من اإلعتداء الجنسي .وللوصول إلى أقرب مركز  CASAخالل
ساعات العمل ،اتصلوا بالرقم .1800 806 292

victimsofcrime.vic.gov.au

خط األزمات المتعلّقة باإلعتداء الجنسي بعد ساعات العمل
1800 806 292
casa.org.au
يوفّر خط األزمات المتعلّقة باإلعتداء الجنسي بعد ساعات العمل ،خدمات استشارية ودعم
في حال األزمات على مستوى الوالية لجميع الضحايا/الناجين من اإلعتداء الجنسي في
أي وقت من حياتهم ،وينسّق استجابات رعاية األزمات بعد ساعات العمل مع مركز
 CASAللضحايا/الناجين مؤ ّخرا ً من اإلعتداء الجنسي .وهو متوفّر من الساعة  5مسا ًء حتى
الساعة  9صباحا ً في اليوم التالي وخالل عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية.

الخدمات اإلستشارية الوطنية لضحايا اإلعتداء الجنسي والعنف العائلي المنزلي
)1800 737 732 (1800RESPECT
1800RESPECT.org.au
إن الخدمات اإلستشارية الوطنية لضحايا اإلعتداء الجنسي والعنف العائلي المنزلي
هي خدمات إستشارية عبر الهاتف واإلنترنت لضحايا/الناجين من اإلعتداء الجنسي و/
أو العنف العائلي المنزلي في الماضي ومؤخرا ً وهي متوفّرة على مدار  24ساعة في
اليوم و  7أيام في األسبوع .وهي توفّر خدمات الترجمة الشفهية ولغة اإلشارة األسترالية
(.)Auslan

SAFE STEPS
1800 015 188
safesteps.org.au
يتعرضون للعنف
 SAFE STEPSهي خدمة على مستوى الوالية للنساء واألطفال الذين ّ
وسوء المعاملة من شريك أو شريك سابق أو فرد آخر من العائلة أو شخص قريب منهم.
وهي توفّر مجموعة شاملة من خدمات الدعم لتمكين النساء واألطفال من أن يصبحوا -
يتعرضن للعنف العائلي االتصال
ويظلوا  -متحررين من العنف .تستطيع النساء اللواتي ّ
هاتفيا ً على مدار  24ساعة في اليوم و 7أيام في األسبوع والتحدّث بسريّة مع امرأة أخرى
للحصول على معلومات حول خدمات الدعم المتعلّقة بالعنف العائلي والحقوق القانونية
وخيارات اإلقامة.

مركز  INTOUCHالمتعدّد الثقافات لمكافحة العنف العائلي
03 9413 6500
intouch.org.au
صصة في مجال العنف العائلي توفّر دعما ً تجاوبيا ً ثقافيا ً
إن  in Touchهي خدمة متخ ّ
تعرضن له.
يتعرضن للعنف العائلي أو ّ
للنساء من خلفيات المهاجرين والالجئات اللواتي ّ
وهذه الخدمة مجانية وسرية للنساء اللواتي يعشن في والية فيكتوريا ويبلغ عمرهن 18
يتعرضن للعنف العائلي االتصال بـ  inTouchعلى
عاما ً أو أكثر .تستطيع النساء اللواتي ّ
الرقم ( 1800 755 988مكالمة مجانية) من الساعة  9صباحا ً حتى  5مسا ًء ،من االثنين
إلى الجمعة.

توفّر دائرة العدل وسالمة المجتمع المعلومات والدعم المجاني على مدار  7أيام في
األسبوع من الساعة  8صباحا ً وحتى  11مسا ًء .وهي توفّر المعلومات والمشورة حول
اإلبالغ عن جريمة والمعلومات حول حقوقكم ،وإجراءات المحكمة والخدمات األخرى
التي يمكن أن تساعدكم .ويمكنها أيضا ً مساعدتكم في التقدّم بطلبات للحصول على تعويض
ومساعدة مالية.

برنامج التعويض الوطني
1800 737 377
nationalredress.gov.au
تعرضوا لإلعتداء الجنسي
يوفر برنامج التعويض الوطني الدعم لألشخاص الذين ّ
تعرضوا لإلعتداء الجنسي
كأطفال في المؤسسات .ويساعد البرنامج األشخاص الذين ّ
وهم أطفال على الوصول إلى المشورة ،واالستجابة الشخصية المباشرة من المؤسسة
والتعويضات المادية .يمكن االتصال ببرنامج التعويض الوطني من االثنين إلى الجمعة
من الساعة  8صباحا ً وحتى  5مسا ًء .وتتوفّر أيضا ً التفاصيل حول خدمات دعم الحصول
على التعويضات المجانية والسرية على الموقع اإللكتروني nationalredress.gov.au/
 supportأو عبر االتصال بالرقم أعاله.

مكتب المحامي العام
1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au
يقوم مكتب المحامي العام بتعزيز وحماية حقوق ومصالح األشخاص ذوي اإلعاقة .توفر
خدمة تقديم المشورة الخاصة به مشورة ومعلومات من خبراء لألشخاص ذوي اإلعاقة
واألسر ومقدمي الرعاية واألخصائيين في مجال الصحة والرفاهية واألطراف المهتمة
األخرى بشأن القضايا التي تشمل الوصاية واإلدارة والتوكيل والموافقة الطبية والقدرة
والمناصرة .يمكن االتصال بخدمة تقديم المشورة خالل ساعات العمل .يتوفّر موظف
للخدمات ما بعد ساعات العمل لتقديم المشورة العاجلة خارج ساعات العمل.

الخدمات القانونية للنساء في فيكتوريا
( 03 8622 0600مدينة ملبورن وضواحيها)
( 1800 133 302الريف)
womenslegal.org.au
تساعد الخدمات القانونية للنساء في فيكتوريا النساء اللواتي يعانين من أوضاع سيئة
واللواتي تواجهن مشاكل قانونية بسبب انهيار العالقة والعنف .ويمكنها المساعدة في قضايا
التعرض للحفاظ على السالمة الشخصية
مثل الحماية من العنف العائلي وأوامر عدم
ّ
وحضانة األطفال ورؤية األطفال وتقسيم الممتلكات بعد االنفصال واالنفصال والطالق
وطلبات ضحايا الجرائم .وتتوفّر المشورة المالية أيضا ً للنساء اللواتي يعانين من مشاكل
تتعلّق بالديون أو الصعوبات المالية أو الوصول إلى االستحقاقات المالية بعد انهيار
العالقة.

مفوض السالمة عبر اإلنترنت ()ESAFETY
ّ
esafety.gov.au/key-issues/image-based-abuse
مفوض  eSafetyفي إزالة الصور أو مقاطع الفيديو الحميمة ،وفي بعض
يمكن أن يساعد ّ
الحاالت ،رفع دعوى ضد الشخص الذي شارك الصور أو مقاطع الفيديو الحميمة دون
موافقة الشخص الموجود في الصور.
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مسرد المصطلحات

المحقّق

ال ُمت ّهم

هو المصطلح ال ُمستخدم في هذا المنشور لوصف الشخص الذي يُزعم بأنه ارتكب جريمة.
وقد يتم اإلشارة إليه أيضا ً باسم ال ُمشتبه فيه أو الجاني أو ال ُمدّعى عليه أو ال ُمستأنف ضده
أو مرتكب الجريمة حسب السياق.

المحقّق

درب تدريبا ً عاليا ً يحقق في الجرائم الجنسية واإلساءة لألطفال
ضابط شرطة متخ ّ
صص و ُم ّ
واألنشطة اإلجرامية األخرى.

الفحص الطبي الشرعي
إنه فحص طبي يتم إجراؤه في البداية لعالج وتقييم وتوثيق وتفسير اإلصابات التي
درب يُدعى
يتعرض لها المرء أثناء الجريمة .ويتم إجراؤه من قبل أخصائي طبي ُم ّ
ّ
المسؤول الطبي الشرعي أو الممرض الفاحص الشرعي.

مكتب اإلدعاء العام

مكتب المحامي الذي يرفع الدعاوى الجنائية الخطيرة نيابةً عن مدير اإلدعاء العام .وهو
هيئة ُمنفصلة عن شرطة والية فيكتوريا.

Sano Taskforce
صصة داخل شرطة والية فيكتوريا تُحقّق في البالغات المرفوعة عن االعتداء
وحدة ُمتخ ّ
الجنسي على األطفال (سواء كان في الماضي البعيد أو حالي) الذي حدث في بيئة دينية أو
مؤسساتية.

الجريمة الجنسية
مجموعة واسعة من السلوكيات الجنسية التي تحدث من غير موافقة أحد األطراف عليها.
وهي تشمل االغتصاب واإلعتداء الجنسي واإلساءة الجنسية لألطفال.

فِرق مكافحة الجرائم الجنسية والتحقيق بإساءة معاملة األطفال ()SOCIT
صص من المحققين الذين يحققون في البالغات عن جرائم جنسية واإلساءة
فريق ُمتخ ّ
لألطفال.

إفادة

صل للوقائع واألحداث المتعلّقة بالجريمة التي شهدها أحد األشخاص .يتم كتابتها
وصف ُمف ّ
عادة ولكن يمكن تسجيلها في بعض األحيان على الفيديو.

وكالة أو خدمات الدعم
هي هيئةُ ،منفصلة عن شرطة والية فيكتوريا ،تقدّم العديد من خدمات الدعم والمساعدة في
الرفاهية مثل االستشارات وتقديم المعلومات حول التحقيق وإجراءات المحكمة ،والمساعدة
الطبية واإلسكان في حاالت الطوارئ.

الشخص الداعم

الشخص الذي يقدّم الدعم العاطفي أثناء عملية التحقيق .ويمكن أن يكون صديقا ً أو فردا ً من
العائلة أو موظفا ً أو متطوعا ً في خدمات الدعم .ال يستطيع هذا الشخص أن يكون شاهدا ً في
القضية ويجب ّأل يتد ّخل في تحقيق الشرطة.

تقديم التعليقات واآلراء
إذا كنتم تعتقدون أننا لم نعاملكم باحترام أو لم نقدّم لكم المعلومات الصحيحة ،فيمكنكم تقديم
شكوى عن طريق:
• االتصال بمركز الشرطة المحلي (زوروا الموقع اإللكتروني
 police.vic.gov.au/locationللحصول على التفاصيل)
• إرسال بريد إلكتروني إلى compl@police.vic.gov.au
إذا كنتم ترغبون في تقديم تعليقات إيجابية على الخدمة التي حصلتم عليها ،أرسلوا بريدا ً
إلكترونيا ً إلى compliments@police.vic.gov.au

اإلعتراف باألصحاب التقليديين لألرض
تقدّم شرطة والية فيكتوريا اإلحترام لألصحاب التقليديين لألرض التي نعيش ونعمل عليها.
ونقدّم اإلحترام للشيوخ وجميع الشعوب األصليين وسكان جزر مضيق توريس الذين يواصلون اإلعتناء ببلدهم وثقافتهم وشعبهم.
تم الترخيص له ونشره من قبل شرطة والية فيكتوريا
Victoria Police Centre
PO Box 913, Melbourne VIC 3001
تم نشره من قبل شرطة والية فيكتوريا شباط/فبراير2020 ،
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