نشرة الوقائع :ماذا يقول القانون عن العنف األسري؟

لكل شخص الحق في أنّ يعيش حياة آمنة خالية من العنف واإلساءة .وأ ّنه ضد القانون قيام شخص ما بإيذاء شخص آخر جسديًا أو تهديده أو إكراهه
أو إجباره على االتصال الجنسي.
إذا كان شخص ما في خطر فوري ،أو تعرض إلى االعتداء الجسدي أو الجنسي أو إلى التهديد أو المالحقة ،فيمكن لهذا الشخص االتصال بالشرطة
على الرقم .000
في فكتوريا ،يمكن ألي شخص أن يطلب “أمر عدم التعرض لآلخر” () Intervention Orderإن احتاج إلى الحماية من التعرض للمزيد
ً
من العنف .ويمكن للشرطة أيضًا أن تقوم بطلب أمر Intervention Order
نيابة عن الشخص .أمر عدم التعرض لآلخر هو أمر صادر عن
المحكمة قد ينص على امتثال المعتدي لظروف مختلفة بحيث ال يتمكن من إيذاء الغير أو تهديدهم أو االقتراب منهم أو االتصال بهم .يمكن أن يُتهم
المعتدي بجريمة جنائية ،إذا لم يمتثل ألمر عدم التعرض لآلخر.

اإلبالغ عن العنف األسري

في فكتوريا ،يجب أن يبلغ الناس في مراكز معينة إذا تعرض طفل لمعاناة
أو لخطر اإليذاء الجسدي أو االعتداء الجنسي .ويشمل هذا الممارسين
الطبيين أو الممرضين أو القابالت أو المعلمين أو المدراء أو األخصائيين
النفسيين المسجلين أو أي شخص لديه مؤهالت تتخطى التعليم الثانوي
في الشباب أو العمل االجتماعي أو الرعاية االجتماعية والذي يعمل في
الخدمات الصحية أو التعليمية أو المجتمعية أو الرعاية االجتماعية.
إذا تقلد زعيم ديني واحدة (أو أكثر) من هذه المناصب فيلزم عليه حينئ ٍذ
اإلبالغ عن أي خطر يتعلق بإيذاء طفل جسديًا أو جنسيًا.
في فكتوريا ،الزعماء الدينيون غير ملزمين قانونيا ً باإلبالغ عن أي عنف
أسري تجاه البالغين.
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المصدر:
مركز موارد فيكتوريا لمنع العنف األسري)http://www.dvrcv.org.au/help-advice/are-you-happy( .
المعهد األسترالي لدراسات األسرة.
()https://www3.aifs.gov.au/cfca/publications/mandatory-reporting-child-abuse-and-neglect

تم تطوير هذا المصدركجزء من مشروع تحدي العنف األسري ،وهو عمل مشترك بين مدينة ،City of Casey ،Cardinia Shire Council
 City of Greater Dandenongو  .Monash Healthتم تمويل هذا المشروع في إطار برنامج الحد من العنف ضد المرأة والطفل وهو جزء من برنامج حكومة
والية فيكتوريا من برنامج الوقاية من الجرائم المجتمعية -حلول محلية لقضايا منع الجريمة المحلية.

