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إذا كنت من ضحايا الجرمية ،فإن لك حقوقًا ،وتعرف مبيثاق حقوق الضحايا .وينص هذا امليثاق عىل ما ييل:
االحرتام
يتم التعامل معك باحرتام ولطف وإشفاق .يتم احرتام ثقافتك يف
جميع األوقات.

حامية خصوصيتك
ميكنك الحفاظ عىل رسية عنوانك وأرقام الهاتف خاصتك ما مل تأمر املحكمة
بغري ذلك.

معلومات عن الخدمات
سوف يتم إبالغك يف أرسع وقت ممكن بالخدمات املختلفة التي ميكن
أن تساعدك ،مبا يف ذلك الخدمات االستشارية والقانونية.

إجراءات املحكمة السابقة للمحاكمة
لست ملزما بالذهاب إىل جلسة اإلحالة (النظر يف األدلة) أو غريها من
إجراءات املحكمة السابقة للمحاكمة ما مل تشرتط املحكمة قيامك بذلك.

الحصول عىل الخدمات
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة طبية أو استشارية أو قانونية ،فسوف
ميكنك الحصول عليها يف حال توفرها.

اسرتداد أغراضك املستخدمة كدليل
إذا تحفظت الرشطة أو جهة االدعاء عىل أي من أغراضك كدليل ،يحق لك
اسرتداده يف أقرب وقت ممكن.

معلومات عن التحقيق يف الجرمية
سيتم إطالعك عىل كيفية سري تحقيقات الرشطة إذا طلبت ذلك .ولكن
يف بعض الحاالت ،قد يتعذر عىل الرشطة اإلفصاح عن بعض األمور.

حاميتك
إذا كنت بحاجة إىل الحامية ،فأبلغ الرشطة أو جهة االدعاء عندما تنطبق
رشوط اإلفراج بكفالة عىل الجاين.

معلومات عن املالحقة القضائية
املالحقة القضائية هى تقديم الجاين إىل املحكمة الرتكاب جرمية .يتم
هذا اإلجراء من قبل الرشطة أو ،يف بعض الحاالت الخطرية ،رئيس
اإلدعاء العام.
وبصفتك ضحية ،سيتم إبالغك باآليت:
¬ ¬التهمة أو السبب وراء عدم توجيه التهمة للجاين
¬ ¬أي قرار صادر من جهة االدعاء بتغيري االتهام أو إسقاطه
¬ ¬تاريخ املرافعة ومكان انعقادها باملحكمة
¬ ¬قرار املحكمة النهايئ ،مبا يف ذلك أي استئناف أو حكم صادر
بالسجن.
إذا كانت جهة االدعاء تفكر يف تغيري االتهام أو إسقاطه ،فسوف تتم
مناقشة هذا األمر معك يف حال وقوع:
¬ ¬جرمية جنسية خطرية ،أو
¬ ¬أذى جسامين أو نفيس أو عقيل ناجم عن الجرمية.
ولكن جهة االدعاء غري ملزمة مبناقشة األمر معك إذا:
¬ ¬كنت رافض مناقشة األمر ،أو
¬ ¬تعذر العثور عليك.

الرشوط الخاصة إلخالء السبيل بكفالة
سوف يتم إبالغك بأي من الرشوط الخاصة التي تفرض عىل الجاين إلخالء
سبيله بكفالة ،وهو ما يعني حاميتك أنت أو عائلتك ،مثل الرشط الذي ينص
عىل حظر اتصال الجاين بك.

معلومات عن التقدم لإلدالء بالشهادة
إذا كنت مضط ًرا إىل اإلدالء بالشهادة يف محاكمة ،فسوف يتم اطالعك
عىل كيفية سري املحاكمة والدور الذي ينبغي لك القيام به.
عدم االتصال بالجاين
سوف يحظر عىل الجاين أو شهود الدفاع االتصال بك أثناء نظر
قضيتك يف املحكمة.

قرار إخالء السبيل بكفالة
إذا كنت ضحية االعتداء الجنيس أو غريه من االعتداءات الخطرية ،فسوف
يتم إبالغك بإخالء سبيل الجاين بكفالة من عدمه.
بيان تأثر الضحية بالرضر الالحق بها
يف بعض الحاالت ،يجوز أن تخرب املحكمة عن مدى تأثرك بالرضر الالحق
بك عىل أثر الجرمية ،وسوف تحصل عىل الدعم واملساعدة للقيام بذلك.
وهذا يسمى اإلدالء بـ ‘بيان تأثر الضحية بالرضر الالحق بها’.
عند اإلفراج عن الجاين
محبوسا ،فقد يتم إبالغك عام إذا كان سيتم إإلفراج عنه قري ًبا،
إذا كان الجاين
ً
أو إذا كان قد هرب من السجن أو إذا تم اإلفراج عنه ملدة يوم واحد.
متى ينطبق عىل الجاين اإلفراج املرشوط
ميكنك التعقيب إذا كان ينطبق عىل الجاين اإلفراج املرشوط.
املساعدة املالية
إذا كنت قد تعرضت إلصابة نتيجة حادث عنف جنايئ خطري ،فقد تكون
مؤهال للحصول عىل مساعدة مالية.
معلومات حول إجراءات الشكاوى
ميكنك تقديم شكوى إذا كنت تعتقد أنه مل يتم الوفاء بحقوقك مبوجب
امليثاق ،وميكنك طلب معلومات حول كيفية القيام بذلك.

إذا كنت أحد ضحايا الجرمية ،فإن لك حقو ًقا.

اتصل بخط الوصول إىل الضحايا عىل الرقم  1800 633 063للحصول عىل املعلومات والدعم.

ميثاق حقوق الضحايا

هناك ميثاق لحقوق الضحايا يف نيو ساوث ويلز لحامية حقوقك وتعزيزها إذا وقعت ضحية لجرمية .يطبق امليثاق عىل جميع الدوائر
الحكومية يف نيو ساوث ويلز .كام يطبق امليثاق عىل أي من الوكاالت غري الحكومية واملتعاقدين غري الحكوميني (باستثناء الضباط
القانونيني الخصوصيني واملامرسني الطبيني) املمولني من الدولة والذين يقدمون الدعم للضحايا .يوضح امليثاق الكيفية التي يجب عالجك
ومساعدتك بها إذا وقعت ضحية لجرمية .ويرد امليثاق يف قانون حقوق الضحايا ودعمهم لعام .2013

من هو ضحية الجرمية؟

يف قانون حقوق الضحايا ودعمهم لعام  ،2013الضحية هو شخص تعرض ألذى كنتيجة مبارشة لجرمية جنائية.

ماذا ميكنني أن أفعل إذا أيقنت أنه ال يتم الوفاء بحقوقي مبوجب امليثاق؟

 .1ينبغي لك أن تناقش املشكلة مع الشخص الذي تتعامل معه ،وعادة ما ميكن حلها بهذه الطريقة.
 .2إذا كنت ال تزال غري راض ،لديك الحق أن تطلب من هذا الشخص أن يخربك عن كيفية تقديم شكوى إىل وزارتهم .ينبغي
للوزارة أن تكون قادرة عىل توفري خدمة الرتجمة الفورية أو غريها من إذا لزم األمر .ميكنك االستعانة بشخص مساعد
ملساعدتك يف تقديم الشكوى .ميكن أن يكون هذا الشخص صديقًا أو موظفًا.
 .3إذا كنت ال تزال غري راض بعد البت يف الشكوى من قبل الوزارة ،ميكنك االتصال بخدمات الضحايا .ودورهم هو مساعدتك
يف الشكوى وإبالغك مبا ميكنك القيام به يف هذا الشأن
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