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إبالغ الشرطة باإلعتداء الجنسي خطوة مهّمة. يوضح هذا 
المستند عملية التحّري والخيارات المتاحة لمساعدِتك على 

اتخاذ قرارك.

نحن ندرك أّنه قد يكون من الصعب إبالغنا بما يحدث إليِك، فقرار اإلبالغ عن 
اإلعتداء الجنسي هو اختيار شخصي مهم. وللوصول إلى ذلك القرار، قد يتعّين 

عليِك طلب المشورة والتوجيه من اآلخرين. 

إّن إخبارنا بما يحدث إليك ال يعني أننا سوف نبدأ تحّري في كل األوقات. 
وسوف تتم مناقشة قرار إجراء تحرٍّ رسمي من عدمه معك، وسوف يتم في 

كل األوقات األخذ بعين االعتبار الظروف المحيطة باالعتداء عليك. 

بغض النظر عن قرار إجراء التحّري، فمن األهمية إخبارنا باإلعتداء الجنسي 
عليك. وعندما تفكرين في الخيارات المتاحة لك، نحثك على قراءة هذا المستند 

 Sexual وكذلك التحّدث إلى أحد ضباط التحّري المتخّصصين لدينا من
Offences and Child Abuse Investigation Team (SOCIT)، والذي 

سوف يساعدك بالرد على أي أسئلة أو مخاوف لديك. 

ما هو اإلعتداء الجنسي؟

يحدث اإلعتداء الجنسي عندما ال يوافق شخٌص ما على أي فعل جنسي 
أو أفعال جنسية. وفي بعض األحوال، كاالعتداء الجنسي على األطفال، 

ال يؤخذ في االعتبار الموافقة من عدمها. ويمكن أن يشتمل اإلعتداء الجنسي 
على مجموعة كبيرة من السلوكيات الجنسية التي تجعل الضحية تشعر بعدم 

اإلرتياح أوبالخوف أو أو بالتهديد. ويشمل ذلك اإلغتصاب، والمالمسة الجنسية 
واإلعتداء الجنسي على األطفال. 

من األهمية أن ال تقلقي بشأن ما إذا كانت تجربتك مخالفة جنائية أم ال؛ 
فهذه مهمتنا نحن لكي نحّدد ذلك. وإذا كنِت قلقة حيال أي شيء حدث لك، 
نحثك على التحّدث إلينا. وال تقلقي بشأن أفعالك أو خياراتك، أو تتخوفي 

بون ويستطيعون  من أنه لن يتم التعامل معك بجدية. ضباط التحري لدينا ُمدرَّ
فهم هذه القصص الُمعقدة. وسوف نستمع إليك بدون إصدار أحكام. أي 

شكل من أشكال اإلعتداء الجنسي خطير، ولكل شخص الحق في الحماية 
بموجب القانون.

ماذا يحدث عندما أبلغ الشرطة بإعتداء جنسي؟

أسمى أولوياتنا هي رعاية وسالمة أفراد المجتمع. وسوف نراعي احتياجاتك 
الطبية العاجلة ونتخذ خطوات للتأكد من سالمتك. وسوف نعرض عليك دعم 

مشورة ومساندة من Centre Against Sexual Assault (CASA)، وإذا 
 Crisis Care حدث اإلعتداء الجنسي عليك في وقٍت قريب، سوف نرافقك إلى

 .CASA حيث تحصلين على الدعم من أحد مستشاري Unit

وبعد تلبية إحتياجاتك الطبية العاجلة والتأكد من سالمتك، سوف نشرح لك بدقة 
المعلومات المتضمنة في هذه النشرة عن خيارات اإلبالغ المتاحة لك وعملية 

التحّري، وسوف نناقش معك أيضاً أية مخاوف قد تكون لديك. 

ماذا إذا حدث اإلعتداء منذ فترة طويلة مضت؟ 

ليس هناك وقت متأخرة البتة لإلبالغ عن اإلعتداء الجنسي. التأخير في 
اإلبالغ عن اإلعتداء الجنسي أمراً شائعاً. وكثيراً ما تتحّرى الشرطة حول 

حاالت إعتداء يتم اإلبالغ عنها بعد وقوع اإلعتداء بأسابيع أو شهور أو 
سنوات. نحن نحثك على اإلبالغ عن اإلعتداء بغض النظر عن وقت حدوثه. 

ما هي أهمية إبالغ الشرطة باإلعتداء الجنسي الذي يحدث لي؟ 

، فهناك العديد من األسباب ألهمية  حتى ولو تّم اتخاذ قرار بعدم إجراء تحرٍّ
إبالغنا باإلعتداء الجنسي. 

تساعدنا المعلومات التي تقدمها على:
•  تقييم سالمتك ومساعدتك على العيش في أمان

•  تقييم سالمة اآلخرين والتأكد منها
•  المساعدة على حل حاالت إعتداء جنسي سابقة تّم اإلبالغ عنها 

أو سيتم االبالغ عنها الحقاً 
ف على مرتكبي اإلعتداء الجنسي المعتادين •  التعرُّ

•  منع حدوث اإلعتداء الجنسي في المستقبل وحماية الضحايا
•  معرفة المزيد عن اإلعتداء الجنسي في المجتمع

•  إحالتك إلى وربطك بوكاالت دعم ضحايا الجرائم والتي سوف تقدم 
لك مساعدة متخّصصة مستمرة.

إبالغ الشرطة 
باإلعتداء الجنسي 
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ما هي اإلجراءات في حالة إجراء الشرطة للتحّري؟

إّن الدور الرئيسي لـ Victoria Police هو التحّري حول المخالفات والقبض 
على مرتكبيها. ويتم إجراء التحريات حول اإلعتداء الجنسي من قِبل ضباط 
شرطة متخّصصين في التحري. وسوف يتم إجراء التحّري الخاص بك من 

قِبل ضابط تحّري رئيسي سوف يكون نقطة االتصال األولى بالنسبة لك.

أثناء التحّري، سوف نبلغك بالتطورات ونتأكد من الرد على أسئلتك ومخاوفك 
على وجه السرعة. ويجوز لك أن تطلبي تزويدك بتقارير كتابية أو بالهاتف 

أو بالبريد االلكتروني أو بالحضور شخصياً، عن تقدم التحّري.

تتكون عملية التحّري من عدة مراحل. وتشتمل المرحلة األولى على جمع 
وفحص كافة األدلة المتوفرة. وتشمل األدلة أي شيء قد يساعد في التحّري 

ويمكن تقديمه الحقاً إلى المحكمة.

الفحص الطبي

إستناداً إلى ظروف بالغك واإلطار الزمني، قد ُيطلب منك الخضوع إلى 
فحص طبي شرعي. وباإلضافة إلى تلبية أي احتياجات طبية عاجلة، قد 
يكون هذا أيضاً بغرض جمع األدلة. ويقوم بهذا اإلجراء أخصائي طبي 

 Forensic Nurse أو Forensic Medical Officer (FMO) ب ُيعرف بـ ُمدرَّ
.Examiner (FNE)

سوف يقوم FMO/FNE بتقييم أي احتياجات طبية عاجلة ومعالجتها أو يرتب 
إلحالتك إلى طبيب أخصائي. وقد يناقش معك FMO/FNE أي مخاوف تتعلق 

باألمراض الُمعدية المنقولة عن طريق االتصال الجنسي (STIs) والَحمل، 
وسوف يجمع أدلة الستخدامها في التحّري.

باإلمكان أن يحضر معك شخص داعم أثناء الفحص. ويمكن أن يكون هذا 
الشخص الداعم أخصائي مشورة أو أحد أفراد األسرة أو صديق، ما لم يكن 

ذلك الشخص شاهداً على اإلعتداء.

حتى ولو لم تكوني متأكدة من رغبتك في إتمام اإلبالغ، نحثك على الخضوع 
لفحص طبي شرعي لالستفادة منه إذا قررتي إتمام اإلبالغ الحقاً. والخضوع 

للفحص الطبي قرار يرجع إليك، غير أنه ومع مرور الوقت تضيع أي 
ي. ويمكنك زيارة الموقع  أدلة يمكن الحصول عليها لالستعانة بها في التحرِّ

 www.vifm.org/forensics/clinical-forensic-medicine االلكتروني
للمزيد من المعلومات.

تدوين إفادتك

إّن أخذنا إلفادتك مهم جداً لعملية التحّري. وعادًة ما يتم ذلك في مرحلة 
ي. وسوف يتم أخذ إفادتك في مكان خاص وبسرّية.  مبكرة جداً من التحرِّ
واإلفادة هي مستند كتابي يتم فيه تدوين كل ما يمكنك تذكره عن الواقعة 

بالتفصيل. ومن األهمية أن تشمل أقوالك كل شيء حدث. وحتى التفاصيل 
الصغيرة، التي قد تعتقدين أنها ليست مهمة، قد تساعدنا على التحّري 

حول الواقعة.

نحن نعلم أّن أنه قد ال يكون سهالً عليك اإلفصاح عن حقائق ُمعينة، 
ولكن من األهمية أن تقولي كل شيء. تذكـَّري، سوف نستمع إليك بدون 

إصدار أحكام. 

من بالغ األهمية أن يتم منحك الوقت الذي تحتاجينه لإلدالء بإفادتك، 
فاإلدالء باإلفادة قد يتطلب عدة ساعات، وأحياناً قد يتطب عدة مقابالت. 

ومن األهمية أن يتم منحك الوقت الكافي وأن تشعري بالراحة عند 
إدالئك بإفادتك. 

إذا حدث اإلعتداء الجنسي عليك منذ فترة طويلة مضت، يمكن أن تغمرك 
األفكار لتذكـُّر ما حدث. ضباط الشرطة مدربون لمساعدتك في هذه العملية. 

إذا كان عمرك أصغر من 18 سنة أو لديك صعف يتعلق باإلدراك، قد يتم 
تسجيل إفادتك إلكترونياً. ال يحصل أي شخص على نسخة عن هذا التسجيل، 

حيث يتم حفظه بأمان بواسطة الشرطة. وسوف نشرح لِك نموذج اإلفادة 
بتفصيل أكثر ونجيب على أسئلتك إذا انطبق ذلك عليك.

جمع األدلة

في بعض الحاالت، قد نحتاج أخذ صور فوتوغرافية لإلصابات وجمع 
مالبس أو أشياء أخرى تكون كأدلة. وأي أشياء تؤخذ كأدلة سوف يتم 

حفظها فقط للمدة الالزمة. وفي وقت إكمال التحّري و/أو إجراءات 
المحكمة، سوف نتناقش معك حول األشياء التي ترغبين في استردادها 

أو التخلص منها. 

نحن نأخذ إفادات من الناس الذين قد يساعدوننا بمعلومات عن الواقعة. 
وأي شخص يدلي بإفادة، بما في ذلك كضحية، ُيشار إليه بالشاهد. 
واآلخرون قد يكونون أشخاصاً شاهدوا الواقعة أو يستطيعون تقديم 

معلومات عن الواقعة التي حدثت لِك. 

أحياناً، ال يرغب الناس في حديث الشرطة إلى أقاربهم أو أصدقائهم المقربين 
ألن ذلك قد يسبب لهم الحرج أو القلق. ومع إدراكنا أن هذا قد يكون صعباً، 

فمن األهمية توخينا للدقة. نحن نحترم خصوصيتك ولن نفصح عن أي 
معلومات غير ضرورية عندما نتحدث إلى الشهود. وإذا كنِت متوجسة 
أو قلقة حيال حديثنا إلى شخٍص ما، اخبرينا وسوف نناقش معك هذه 

المخاوف. 
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إستجواب الجاني

ف عليه، سوف نقوم باستجوابه.  عندما يتم معرفة المشتبه به أو التعرُّ
وإستناداً إلى الظروف المحيطة، سوف ُيوَدع المشتبه به في الحجز. 
وفي أحوال أخرى، يتم إطالق سراح المشتبه به لحين إجراء المزيد 

من التحريات. وسوف تكون سالمتك األولوية األسمى في كل مرحلة 
من مراحل التحّري. 

ي، سوف يتم فحص جميع األدلة المستجمعة بواسطة  عند إكتمال التحرِّ
ب تحديداً على اتخاذ قرارات بشأن األمور التي قد ترفع إلى  شخص ُمدرَّ

المحكمة. ويصدر قرار بعد التقصي المستفيض ويستند إلى األدلة المتوفرة 
والقواعد القانونية. 

إجراءات المحكمة ودعم الشهود

هناك العديد من خدمات الدعم المتوفرة لِك في حالة رفع قضيتك إلى المحكمة. 
 Office of Public Prosecution’s (OPP) ومن أمثلة هذه الخدمات

Witness Assistance Service و Child Witness Service. وتقدم هذه 
الخدمات الدعم لضحايا الجرائم الخطيرة وأسرهم طيلة فترة إجراءات 

المحكمة. نحن نعمل عن كثب مع OPP ونستطيع إحالتك إلى خدمات دعم 
متخصصة إذا لزم األمر. 

ُيرجى زيارة www.opp.vic.gov.au/witnesses-and-victims للمزيد 
من المعلومات. 

سوف ُتشرح لِك كل مرحلة من إجراءات المحكمة. وهناك ترتيبات خاصة 
لضحايا اإلعتداء الجنسي تّم وضعها لتخفيف الصدمة على الضحايا. 

أحد األشياء التي قد تكون متاحة لتخفيف الصدمة هي مرافق الشهود النائية. 
وهذه عبارة عن مكان تقدم فيه الضحية أدلة عبر كاميرا تقوم بالبث إلى 

المحكمة، وذلك لمنع المتهم من مقابلة الضحية “وجهاً لوجه”.

ُيرجى زيارة www.victimsofcrime.vic.gov.au للمزيد من المعلومات.

ماذا إذا لم ُتحال القضية إلى المحكمة؟ 

ال تتم إحالة جميع التحريات إلى المحكمة. وهذا يعني بكل بساطة أننا ال 
نملك أدلة كافية لاليفاء بالمستوى المطلوب للمحاكمة الجنائية. وإذا حدث هذا، 
فسوف تتم إفادتك وشرح األسباب لِك. وسوف يتم حفظ األدلة المستجمعة أثناء 

التحّري في مأمن. 

يظل من بالغ األهمية أن تخبري الشرطة بقصتك وأن نجري تحرياً كامالً 
حول بالغك. وفي بعض الحاالت، قد تتوفر أدلة إضافية بشأن بالغك 

في تاريخ الحق. وإذا حدث ذلك، قد نستطيع مراجعة التحّري والنظر في 
المحاكمة. 

ماذا إذا لم أعد أرغب في االستمرار؟ 

تحرص Victoria Police على تشجيعك ودعمك طيلة فترة التحري بغض 
النظر عن الظروف. ومع ذلك، نحن ندرك أنه قد تكون لديك أسباب تجعلك 

تقررين أن تحّري الشرطة ليس أفضل خيار بالنسبة لك في وقٍت معين. 
ويجوز لك أيضاً اختيار تأجيل تقديم البالغ الرسمي لفترة من الزمن أو 

تقررين عدم االستمرار في التعامل معنا.

إّن قرارك بعد االستمرار في اإلجراءات ال يمنعك في إستكمالها الحقاً. غير أن 
أي تأخير في التحّري قد ينتج عنه فقدان بعض األدلة. وأياً كان قرارك، 

فسنظل حريصين على ضمان سالمتك وأمانك، وسوف نحيلك إلى وكاالت 
أخرى تستطيع دعمك.

في بعض األحوال، عندما يكون هناك خطر على سالمة المجتمع، قد 
يتعين علينا االستمرار في إجراءات التحّري. وستظل األولوية لدينا لسالمتك 

وأمانك. 

ةياعرلاو معدلا تامولعم

بإمكان جميع ضحايا اإلعتداء الجنسي الحصول على خدمات الدعم 
الخاصة باالعتداء الجنسي. وسوف نزودك بمعلومات عن المراكز 

والخدمات التي ُتقدم إليك مجاناً. ويمكن أن تختلف أنواع الدعم وقد تشمل: 
•  مشورة ودعم قصير ومتوسط وطويل األمد من أجل المتابعة 

•  معلومات ودعم خالل التحّري واجراءات المحكمة
•  مساعدة طبية وعالج طبي للمتابعة

•  سكن طوارئ
 Victims of Crime Assistance Tribunal طلبات إلى  •

•  معلومات ومشورة لألصدقاء وأفراد األسرة 

 Sexual Offences and Child Abuse بإمكان ضابط التحّري لدى
 Centre Against Sexual Assault أوInvestigation Team (SOCIT)

(CASA) مساعدتك في الحصول على الدعم والمساعدة التي تحتاجينها.

ُيرجى زيارة www.casa.org.au للمزيد من المعلومات.
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ما هي الجهات األخرى التي يمكنني التحّدث إليها؟

إذا أردِت الحصول على المزيد من المعلومات عن إجراءات التحّري، 
يمكنك التحدث إلى ضابط التحّري لدى SOCIT. ويمكنك أيضاً الحصول 

على المزيد من المعلومات من الوكاالت التالية:

 Centres Against Sexual Assault 
 هاتف: 292 806 1800، 

www.casa.org.au

توفر Centres Against Sexual Assault مشورة ودعم مجاني 
للنساء واألطفال والرجال الذين ُهم ضحايا/ناجين من اإلعتداء الجنسي. 

وللوصول إلى أقرب CASA بمنطقتك أثناء ساعات العمل، اتصلي على 
الرقم 292 806 1800. 

 Sexual Assault Crisis Line ،خارج ساعات العمل 
هاتف: 292 806 1800 

يقدم Sexual Assault Crisis Line (SACL) الذي يعمل خارج ساعات 
العمل مشورة ودعم على نطاق الوالية إلى كافة ضحايا اإلعتداء الجنسي في 
أي مرحلة من حياتهم، ويقوم بالتنسيق مع CASA لالستجابة لألزمات خارج 
 SACL ساعات العمل لضحايا/الناجين مؤخراً من اإلعتداء الجنسي. ويعمل

بين الساعة 5 مساًء من أمسيات األسبوع حتى الساعة 9 صباحاً من اليوم 
التالي، وخالل عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية.

 National Sexual Assault, Domestic Family Violence
Counselling Service 

 1800 737 732 (1800RESPECT) :هاتف 
 www.1800RESPECT.org.au

 National Sexual Assault, Domestic Family Violence يعمل
Counselling Service على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في األسبوع 

على نطاق الوالية، ويقدم خدمة مشورة هاتفية وعبر االنترنت لضحايا/
الناجين من اإلعتداء الجنسي و/أوالعنف المنزلي والعائلي، سواء مؤخراً أو 

.(Auslan) في الماضي. ويوفر خدمة الترجمة الهاتفية والترجمة بلغة اإلشارة

 Department of Justice and Regulation – Victims of Crime 
 هاتف: 817 819 1800

 www.victimsofcrime.vic.gov.au

توفر وزارة العدل معلومات ودعم مجاني على مدار 7 أيام في األسبوع بين 
الساعة 8 صباحاً و 11 صباحاً. ويقدمون معلومات ومشورة حول اإلبالغ عن 

الجرائم ومعلومات عن حقوقك، واجراءات المحكمة وخدمات أخرى يمكنها 
مساعدتك. ويمكنهم أيضاً مساعدتك على تقديم طلب للحصول على تعويض 

ومساعدة مالية.

 Safe Steps – Family Violence Response Centre 
 هاتف: 188 015 1800

www.safesteps.org.au

 Women’s Domestic Violence Crisis المعروفة سابقاً بـ) Safe Steps
Service) هي خدمة على نطاق الوالية للنساء واألطفال الذين يتعرضون 

للعنف واإلعتداء من شريك أو شريك سابق، أو من أحد أفراد األسرة أو أي 
شخص آخر. وتقدم المنظمة مجموعة شاملة من خدمات الدعم لتمكين النساء 

واألطفال لكي يتخلصوا من العنف وتستمر حياتهم بدونه. بإمكان النساء الالتي 
يتعّرضن للعنف العائلي التواصل مع المنظمة على مدار 24 ساعة في اليوم، 

7 أيام في األسبوع والتحدث بسرّية مع نساء أخريات للحصول على معلومات 
حول خدمات الدعم الخاصة بالعنف العائلي والحقوق القانونية وخيارات 

السكن.

Women’s Legal Service Victoria 
 هاتف: 0600 8622 03 )المناطق الحضرية( أو 302 133 1800 )األرياف( 

 www.womenslegal.org.au

تقدم هيئة Women’s Legal Service Victoria المساعدة للنساء المتضّررات 
الالتي يواجهن مشكالت قانونية نتيجة انهيار عالقة وعنف. ويمكنهم المساعدة 

في مشكالت مثل الحماية من العنف العائلي وأوامر التدخل للحفاظ على 
السالمة الشخصية، وحضانة األطفال والوصول إليهم، وتقسيم الممتلكات بعد 
االنفصال، وطلبات االنفصال والطالق وضحايا الجرائم. كما تتوفر المشورة 
المالية للنساء الالتي لديهن مشكالت بسبب الديون والضائقة المالية أو تتعلق 

بالوصول إلى مستحقات مالية عقب انهيار عالقة.

 Sexual Offences and Child Abuse فريق
Investigation Team (SOCIT) بمنطقتك المحلية هو: 

 ___________________________________

 ___________________________ ضابط التحّري:

هاتف:________________________________ 

تذكـّري، في حالة الطوارئ، اتصلي على رقم

ثالثة أصفار (000)


