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سالمة في بيت ده برنامج عملتو حكومة بتاع تسمانيا استجابة لعنف عائلي. وفيو خدمات 

تاعين عنف عائلي فيهم شباب وأطفال، كتيرة بشتغل سوا عشان يقدم حماية ودعم لضحايا ب
 وبرضو بخلو مرتكبين عنف عائلي ديل مسؤولين عن سلوكيات بتاعم.   
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 قانون بتعلق بعنف عائلي

ورقة معلومات تحت ده فيو معلومات أساسي عن قانون بتعلق بعنف عائلي في تسمانيا. لو داير معلومات بتفاصيل عن 

   قانون انت الزم تطلب استشارة قانونية.
 

 

 العالقات الممكن يحصل فيو عنف عائلي

ي" وتعريفو "لعنف عائل 4002قانون بتاع عنف عائلي بتاع سنة 

سنة وأكبر،  61بتعلق بأي سلوكيات بحصل بين الناس من عمر 

 الهم هسي أو كانو:

 

 متزوجين؛ 
  عندهم عالقة تعايش واقعيةde facto 

relationship ؛ أو 
  عندهم عالقة خاصة "شديد"، زي عالقة المثليين من

نفس الجنس )عالقات "خاصة شديد" ده عندو تعريف 

 .( 4000قانون العالقات بتاع سنة في 
 

 

 

 

 مخالفة بتاع عنف عائلي ده شنو؟

 

 سلوكيات تحت دي ممكن يكون عنف عائلي:

 

  أي اهانة أو اعتداء زي اعتداء جنسي، أو اغتصاب، أو

 محاولة أو تهديد بعمل حاجات دي.
 .الخطف أو محاولة أو تهديد بعمل حاجة ده 
  ،المطاردة، مثالً متابعة الشريك الحالي أو الشريك القديم

ضرب ليو تلفون طوالي أو ترسل ليو ايميالت أو ت

عشان تخليو قلقان أو خايف؛ أو تدخل أو تحوم جنب 

 بيت بتاعو بدون موافقتو. 
  سوء المعاملة االقتصادية، مثالً أنك تمنع الشريك من

مشاركتك في قرارات بتاع ممتلكات مالية وقروش 

 مشتركة أو تمنعو من أنو يصل لممتلكات مشتركة ده. 
  المعاملة العاطفية أو التخويف، مثالً أنك تتصرف سوء

بطريقة تخلي حرية أو حركة بتاع الشريك محدود. 

وكالم ده ممكن يكون زي أنك تمنعو من اختالط مع 

 ناس تانيين، ومن أنو يتصل بأهلو. 
 

 

 مزايا بتاع فانون عنف عائلي

 

 قانون بتعلق بعنف عائلي في تسمانيا فيو مزايا ده: 

 

  ممكن يدخل أي مبنى ويفتش ويصادر أي البوليس

أسلحة وأدلة، ويقبض على ناس بعملو عنف من غير 

 أمر قبض لو شك البوليس أنو في عنف عائلي حصل. 

  قانون بسمح لناس البوليس أنو يحبسو أي زول شكو أنو

بعمل عنف عائلي لمدة بحتاجو عشان يعملو أمر بتاع 

هو ليو بوليس بعدم التعرض بسبب عنف عائلي ويوج

 أمر ده، أو عشان يعملو تقييم للخطر ومراقبة للسالمة. 
 ده هو تقييم لحجم بتاع خطر من الزول  تقييم الخطر

المتهم على ضحية بتاع عنف عائلي وأي أطفال بتأثرو 

ده مقصود بيهو تقييم لسالمة  مراقبة السالمةبعنف ده. 

 بتاع مبنى ساكن فيو الضحية. 
 ما بدوهو كفالة إالّ اذا كان  أي زول بتهمو بعنف عائلي

االفراج عنو بكفالة ما ح يكون ليو تأثير سلبي على 

سالمة، ورفاهة ومصالح بتاع الضحية أو أي طفل 

 متأثر بالعنف ده. 
  لّمن ناس البوليس يكونو مقتنعين أنو في زول عمل

أمر بتاع بوليس بعدم عنف عائلي، بقومو طوالي يعملو 

ضد الزول ده.   (PFVO)التعرض بسبب عنف عائلي 

واألمر ده ممكن يكون فيو شرط أنو مركتب العنف أو 

المتهم بارتكاب العنف يمرق من البيت الساكن فيو 

حالياً، ويسلم أي سالح ناري، ويوقف تصرفات االهانة، 

والمضايقة، واالقتراب أو االتصال بالناس المذكورين 

 في األمر. 
  أمر محكمة بتاع بتاع محكمة ابتدائية ممكن يعمل قاضي

بناءا على   (FVO)عدم تعرض بسبب العنف العائلي 

طلب الضحية، أو البوليس أو أي زول تاني توافق عليو 

 المحكمة. 
  أوامر ده ممكن يكون فيو شرط أنو يمسحو اسم زول

بعمل عنف عائلي أو المتهم بيو من عقد ايجار. )لو داير 

ادة عن موضوع ده، أقرا ورقة معلومات معلومات زي

أوامر بتاع البوليس  -سيطرة على عنف عائلي عنوانو 
بعدم التعرض بسبب عنف عائلي وأوامر بتاع محكمة 

 . بعدم التعرض بسبب عنف عائلي(
  بطلب من  4002قانون بتاع عنف عائلي بتاع سنة

المحاكم أنو ينظر في حاجات زي وجود أطفال ومره 

دة للمخالفة، لّمن تكون حامل على أ نو دي عوامل مشدِّ

المحاكم داير تصدر عقوبات ضد ناس بعملو عنف 

 عائلي.
  قانون بتعلق بعنف عائلي ده ممكن برضو يطلب أنو

ناس بلقوهم متهمين بعنف عائلي ديل يودوهم لبرنامج 

بتاع تأهيل ضد العنف كجزء من عقوبة بتاعتم. )لو داير 

ده، أقرا ورقة معلومات معلومات زيادة عن موضوع 

               . الناس البعملو عنف( –عنف عائلي عنوانو 
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دم خدمات كتيرة بشتغل سوا عشان يقعملتو حكومة بتاع تسمانيا استجابة لعنف عائلي. وفيو  برنامجسالمة في بيت ده 
حماية ودعم لضحايا بتاعين عنف عائلي فيهم شباب وأطفال، وبرضو بخلو مرتكبين عنف عائلي ديل مسؤولين عن 

 سلوكيات بتاعم.   
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في أي وكت بالنهار أو بالليل، سبعة أيام في   937 633 1800اتصل بخط استجابة لعنف عائلي واحالة على رقم ده 
 يساعدك. سالمة في بيتاألسبوع، عشان تعرف كيف ممكن برنامج 

 
 واطلب البوليس  000اتصل برقم في حالة طوارئ

 
 

ممكن تلقاو في موقع بتاع انترنت ده:  سالمة في بيتلو داير معلومات زيادة عن برنامج 
www.safeathome.tas.gov.au 

 

 
 أوراق بتاعت معلومات في موقع انترنت فيو:

 معلومات عن عنف عائلي 
 قانون بتاع عنف عائلي 
 وليس بعدم التعرض بسبب عنف عائلي وأوامر بتاع محكمة بعدم سيطرة على عنف عائلي: أوامر بتاع الب

 التعرض بسبب عنف عائلي. 
  األطفال والشباب –عنف عائلي 
  الناس البعملو عنف –عنف عائلي 
  الضحايا الكبار   –عنف عائلي 

 
 
 

 
 حكمومة بتاع تسمانيا بقول أنو كل زول عندو حق يعيش في بيت بتاعو بأمان.

 


