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قبل المثول أمام المحكمة، يجب عليك...

الحصول عىل المشورة القانونية بأرسع وقت ممكن. 	
قد يستغرق األمر بعض الوقت للحصول عىل موعد 

للتحدث إىل محاٍم. 

من المهم الحصول عىل مشورة قانونية ح�ت إذا كنت ال 
ي المحكمة. وذلك ألّن المحكمة 

تريد أن يمثلك محاٍم �ف
ستتخذ قرارات مهمة بشأن مستقبلك. 

سيساعدك الحصول عىل المشورة القانونية عىل فهم 
إجراءات المحكمة وحقوقك. 

 اتصل بخط المساعدة للمعلومات القانونية 
 LawAccess NSW عىل الرقم 529 888 1300، 

بمجرد استالمك إخطار المثول أمام المحكمة. 

 إذا كنت بحاجة إليه. 	
ً
 فوريا

ً
جما اطلب م�ت

إذا كنت بحاجة إىل شخص يتحدث لغتك للمساعدة 
جمة عند مثولك أمام المحكمة، فاتصل بخدمات  ي ال�ت

�ف
ي المحكمة عىل الرقم 272 679 1300. أخ�ب 

االستعالم �ف
جم  ي المحكمة أنك بحاجة إىل م�ت

خدمات االستعالم �ف
ي تحتاجها.  ي المحكمة وباللغة ال�ت

فوري �ف

ي نيو ساوث 
يمكن للمحامي من هيئة المساعدة القانونية �ف

ي المحكمة 
جم فوري معك �ف ويلز أيًضا أن يرتب حضور م�ت

ولموعدك. 

طة والمحكمة  تذكر أن تأخذ جميع أوراقك الخاصة بال�ش
. ي أي موعد مع المحامي

معك �ف
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ي الحصول عىل المساعدة 
أين يمكن�ف

والمشورة القانونية؟

 LawAccess NSW
ي 

ي االتصال عىل خط المساعدة الهات�ف
تتمثل أفضل بداية �ف

ي - LawAccess NSW - الذي يمكنه مساعدتك عىل 
المجا�ف

ي بعض 
الفور. سيقدمون لك معلومات وإحاالت مجانية، و�ف

الحاالت، المشورة القانونية. اتصل عىل الرقم 529 888 1300.

ي نيو ساوث ويلز 
هيئة المساعدة القانونية �ف

ي نيو ساوث ويلز المشورة القانونية 
توفر هيئة المساعدة القانونية �ف

. اتصل  ف ي المحكمة للعمالء المؤهل�ي
ي �ف

المجانية والتمثيل القانو�ف
بخط المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW عىل 

الرقم 529 888 1300 أو ابحث عن أقرب مكتب من مكاتب 
ي نيو ساوث ويلز عىل الرابط التاىلي 

خدمة المساعدة القانونية �ف
www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

وط األهلية، راجع  للحصول عىل مزيد من المعلومات بشأن �ش
الصفحة 13. 

موظفو المحكمة 
ي المحكمة تقديم معلومات مجانية عن كيفية عمل 

يمكن لموظ�ف
ي المحكمة تقديم المشورة القانونية 

المحكمة. وال يمكن لموظ�ف
ي المحكمة.  

أو تمثيلك �ف

المحامون الخصوصيون 
 Law Society( ي والية نيو ساوث ويلز

ف �ف يمكن لجمعية الحقوقي�ي
ي منطقتك. يمكن أن 

ف �ف ف خصوصي�ي of NSW( إحالتك إىل محام�ي
ف الذين يعملون لدى هيئة  ف الخصوصي�ي ك أيًضا عن المحام�ي تخ�ب
ي نيو ساوث ويلز. اتصل بخدمة اإلحالة إىل 

المساعدة القانونية �ف
ف عىل الرقم 0300 9926 )02(.  ف التابعة لجمعية الحقوقي�ي المحام�ي

ف  الخدمة القانونية الخاصة بالسكان األصلي�ي
ف أو من سكان جزر مضيق توريس،  إذا كنت من السكان األصلي�ي

فيمكنك الحصول عىل مساعدة مجانية من الخدمة القانونية 
. اتصل عىل الرقم 767 765 1800.  ف الخاصة بالسكان األصلي�ي

http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us 
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اعرف موعد جلستك بالمحكمة
ي إخطار المثول أمام 

ي المحكمة مكتوب �ف
تاريــــخ قضيتك �ف

المحكمة أو نموذج الكفالة. موقع المحكمة الذي يجب 
ي إخطار المثول أمام 

عليك الذهاب إليه مكتوب أيًضا �ف
المحكمة أو نموذج الكفالة. 

إذا لم يكن لديك إخطاًرا بالمثول أمام المحكمة أو نموذج 
كفالة ولم تكن متأكًدا من موعد عرض قضيتك أمام 

طة الذي تّم  المحكمة، يجب عليك االتصال بمركز ال�ش
توجيه التهمة إليك فيه.

إذا تّم عرض قضيتك بالفعل أمام المحكمة من قبل، يمكنك 
ي المحكمة. اتصل بخدمات 

سؤال خدمات االستعالم �ف
ي المحكمة عىل الرقم 272 679 1300. 

االستعالم �ف

إذا كنت تعتقد بأّن قضيتك سُتعرض قريًبا، فيمكنك أيًضا 
ي NSW Online Registry. قم بزيارة الرابط 

البحث عنها �ف
.https://onlineregistry.lawlink.nsw.gov.au

ي حال تعذر عليك الحضور إىل المحكمة 
�ف

ف عليك  إذا لم يكن بمقدورك الحضور إىل المحكمة، يتع�يّ
ي المحكمة عىل الرقم 

 االتصال بخدمات االستعالم �ف
272 679 1300 وإخبارهم عن السبب الذي يحول دون 

حضورك إىل المحكمة. اطلب من خدمات االستعالم 
ي أنه ال يمكنك 

ي المحكمة إخبار رئيس القلم أو القا�ف
�ف

الحضور إىل المحكمة. 

https://onlineregistry.lawlink.nsw.gov.au
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إذا لم تتمكن من الحضور إىل المحكمة ألنك مريض، 
يجب عليك أن تطلب من طبيبك شهادة طبية. يجب أن 

توضح الشهادة الطبية سبب عدم قدرتك عىل الذهاب إىل 
المحكمة. 

ي 
ي إىل المحكمة �ف

و�ف يد اإللك�ت يجب إرسال هذه الشهادة بال�ب
ي قضيتك أو قبله.  اطلع عىل الدليل 

اليوم الذي سيتم فيه النظر �ف
 :Service NSW اإلرشادي حول المحاكم المتاح من قبل 

www.service.nsw.gov.au/nswgovdirectory/
.local-courts

ي حال عدم الحضور إىل 
تحذير: هناك عواقب �ف

المحكمة. إذا لم تح�ف عندما تكون قضيتك محل 
ي بالتهمة 

النظر أمام المحكمة، فقد يدينك القا�ف
عىل الرغم من عدم إقرارك بالذنب. 

ي أيًضا أمًرا بالقبض عليك. إذا 
قد يصدر القا�ف

طة  صدر أمر بالقبض عليك، ستقبض عليك ال�ش
وتحتجزك. 

http://www.service.nsw.gov.au/nswgovdirectory/local-courts
http://www.service.nsw.gov.au/nswgovdirectory/local-courts
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االستعداد للمحكمة

ساعد عىل بقاء المحاكم آمنة
ثمة قواعد بشأن ما يمكنك إحضاره إىل المحكمة. ال ُيسمح 
ا. عىل سبيل المثال، ال  ً ء قد يكون خط�ي ي

لك بحمل أي �ش
يمكنك أن تأخذ معك:

■ ف )من أي نوع( 	 سكاك�ي
■ مقصات	
■ اخات	 بخَّ
■ أدوات 	
■ أحزمة مرصعة 	
■ محاقن، أو 	
■ خوذ الدراجات النارية.	

ي معظم المحاكم، سيطلب منك ضباط أمن المحكمة 
�ف

ي قبل الدخول. إذا كان  المرور ع�ب جهاز الفحص األم�ف
ا، فسيأخذ ضباط أمن  ً ء يمكن أن يكون خط�ي ي

معك أي �ش
ء. وقد يتّم إرجاع هذه األشياء إليك  ي

المحكمة هذا ال�ش
 ، ي

ء غ�ي قانو�ف ي
عندما تغادر المحكمة. إذا كان معك أي �ش

طة.  ، فيجوز لضباط أمن المحكمة االتصال بال�ش ف مثل سك�ي

ي المحكمة ولكن 
ُيسمح باستخدام الهواتف المحمولة �ف

ا أو  يجب أن تكون صامتة ويجب عدم استخدام الكام�ي
ء بالصوت أو الفيديو. ي

تسجيل أي �ش

من المهم أن تفعل ما يطلبه منك ضباط أمن المحكمة. قد 
يؤدي عدم القيام بذلك إىل دفع غرامة.
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ز أوراقك جهِّ
طة  ي أعطتها لك ال�ش تأكد من حيازتك لجميع األوراق ال�ت

قبل الذهاب إىل المحكمة. يجب عليك إحضار هذه األوراق 
إىل المحكمة، ويجب أن تشمل:

■ إخطار المثول أمام المحكمة 	
■ طة  	 ورقة المعلومات الخاصة بال�ش
■ وتعهد الكفالة )إذا تّم منحك كفالة(.	

إذا لم تكن هذه األوراق لديك، فيمكن لمحاميك الحصول 
عىل نسخة منها من المدعي العام عندما تكون قضيتك 

محل النظر أمام المحكمة. إذا لم يكن لديك محاٍم، يمكنك 
طة الذي تّم فيه توجيه  طلب هذه األوراق من مركز ال�ش

التهمة إليك. 

ن ما حدث دوِّ
اتك أنت عن األحداث  رة بتعب�ي

ّ
ف عليك كتابة ُمذك يتع�ي

المتعلقة بالتهمة الموجهة إليك. ويجب أن تتضمن هذه أي 
طة والشهود. تأكد من قيامك بذلك أثناء  محادثات مع ال�ش
ي ذهنك. وهذه خطوة عملية بالغة 

ة �ف كون األحداث حا�ف
ف للمثول أمام المحكمة. األهمية يمكنك اتخاذها للتجه�ي

افع إخطار مكتوب بال�ت

قبل المرافعة، يجب أن تحصل عىل مشورة قانونية. 
اف بالتهمة أو إنكار التهمة قراًرا  يعت�ب قرار االع�ت

ة عليك. يجب عليك  مهًما سيكون له عواقب كب�ي
الحصول عىل مشورة قانونية ح�ت تفهم ماهية هذه 

العواقب.  
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ي بعض األحيان الرد عىل التهمة دون المثول 
من الممكن �ف

افع.  أمام المحكمة. وهذا ما يسىم باإلخطار المكتوب بال�ت
للقيام بذلك، يجب أن تقرأ بعناية المعلومات الواردة مع 

إخطار المثول أمام المحكمة. إذا تلقيت إخطاًرا مكتوًبا 
افع، فيمكنك تعبئته وإرساله مرة أخرى إىل المحكمة  بال�ت

بداًل من الحضور شخصًيا إىل المحكمة. 

افع، فيجب عليك مراجعة  إذا أرسلت إخطاًرا مكتوًبا بال�ت
ي قضيتك. يمكنك القيام بذلك 

المحكمة لمعرفة ما حدث �ف
ي المحكمة عىل 

عن طريق االتصال بخدمات االستعالم �ف
الرقم 272 679 1300. يمكنك أيًضا القيام بذلك عن طريق 

ي قلم المحكمة. 
الذهاب إىل المحكمة والتحدث إىل موظ�ف

من المهم معرفة القرار الذي اتخذته المحكمة بشأن 
قضيتك. قد تحتاج للعودة إىل المحكمة لحضور جلسة 

استماع أو إلصدار حكم بحقك. بالمقابل، إذا كانت لديك 
قضية متعلقة بالمرور وحكمت عليك المحكمة، فقد 
تحرمك المحكمة من قيادة أي مركبة ذات محركات.  

هل تّم اإلفراج عنك بكفالة؟
إذا تّم اإلفراج عنك بكفالة وكان عليك المثول أمام 

افع.  المحكمة، فلن يتوفر لك خيار اإلخطار المكتوب بال�ت
ف عليك الحضور إىل  إذا تّم اإلفراج عنك بكفالة وكان يتع�يّ

ا 
ً
ي اليوم المحدد، فسوف ُتعد منتهك

المحكمة ولم تح�ف �ف
للكفالة، وقد يتّم إصدار أمر باعتقالك وقد تفقد المال الذي 

دفعته أنت أو أحد أفراد عائلتك عىل سبيل الكفالة.
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ي المحكمة... 
�ف

ي الساعة 9:00 صباًحا. وال يبدأ 
تفتح معظم دور المحاكم �ف

ي العادة باالستماع إىل القضايا 
ي أو قلم المحكمة �ف

القا�ف
ح�ت الساعة 9:30 صباًحا.  

يجب أن تصل قبل بدء المحاكمة والتحدث إىل محاميك. 
ف واحد، فيمكنك  ي تعي�ي

إذا لم يكن لديك محاٍم وترغب �ف
ي وقتها من هيئة المساعدة 

مقابلة المحامي المناوب �ف
ي نيو ساوث ويلز. للحصول عىل مزيد من 

القانونية �ف
، راجع الصفحة 12. ف ف المناوب�ي المعلومات عن المحام�ي

 
ي المحكمة يجب عليك التواجد بها

معرفة أي قاعة �ف
ي قائمة 

ي سيتّم النظر فيها مدرجة �ف جميع القضايا ال�ت
ي الردهة أو بالقرب من 

المحكمة. ويجري عرضها عادًة �ف
مدخل المحكمة. ستوضح لك هذه القائمة قاعة المحكمة 

ف رقم القضية. إذا لم تتمكن من  ي عليك التواجد بها وتب�يّ ال�ت
ي القائمة، فاطلب من حاجب المحكمة 

العثور عىل اسمك �ف
مساعدتك. يمكنك أيًضا العثور عىل قائمة المحكمة من 

 .NSW Online Registry ي
خالل البحث �ف
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ي بعض المحاكم مكتب لتسجيل الوصول. احرص 
يوجد �ف

ي المحكمة من أجل 
ي المحكمة بأنك �ف

عىل إخبار موظ�ف
ي ستنظر  قضيتك. سيبلغونك عندئذ بقاعة المحكمة ال�ت

قضيتك فيها. عند دخولك المحكمة، ابحث عن الالفتات 
ي قد ترشدك إىل مكتب التسجيل. ال�ت

ي عليك االنتظار؟
ف وقت قضيتك وأين ينب�ف م�ت يح�ي

ي أو قلم المحكمة فيه 
يتوقف الوقت الذي سينظر القا�ف

ي تنظر فيها المحكمة  إىل قضيتك عىل عدد القضايا ال�ت
ي ذلك اليوم. 

المحلية �ف

ة انتظار طويلة.  ي بعض األحيان ف�ت
قد يكون هناك �ف

ي قاعة 
عند وصولك إىل المحكمة يجب أن تجلس �ف

ي 
المحكمة. إذا لم تكن هناك مساحة كافية للجلوس �ف

قاعة المحكمة، فعليك أن تحاول إخبار حاجب المحكمة 
ي ركن من أركان 

أنك موجود. يجب عليك أيًضا االنتظار �ف
المحكمة بالقرب من قاعة المحكمة. سينادي حاجب 

المحكمة عليك باسمك عندما تكون قضيتك جاهزة للنظر 
ي مكان يمكنك فيه 

فيها. ولهذا السبب، من المهم البقاء �ف
سماع اسمك إذا تّم المناداة عليك. 

ي المحكمة ولم تسمع اسمك، 
ة انتظارك �ف ي حال طالت ف�ت

�ف
ي المحكمة.

فعليك إخبار موظ�ف
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هل تحتاج للمساعدة القانونية؟
احصل عىل استشارة قانونية  قبل موعد المحاكمة

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة قانونية مستمرة، يمكنك 
التقدم بطلب للحصول عىل منحة مساعدة.

ي أّن  إذا حصلت عىل منحة مساعدة قانونية، فهذا يع�ف
ي نيو 

المحامي الذي يعمل لدى هيئة المساعدة القانونية �ف
ساوث ويلز أو الذي تتكفل الهيئة بسداد أتعابه سيمثلك 

ي قضيتك.
�ف

ف  منحة المساعدة القانونية ليست مجانية. سيتع�يّ
ي التكاليف القانونية 

عىل معظم األفراد دفع مساهمة �ف
لقضيتهم.   

من األفضل الحصول عىل مشورة قانونية قبل التقدم 
بطلب للحصول عىل مساعدة قانونية. اتصل بخط 

 LawAccess المساعدة للمعلومات القانونية المجانية
NSW عىل الرقم529 888 1300   للعثور عىل خدمة 

ي نيو 
استشارية أو مكتب تابع لهيئة المساعدة القانونية �ف

ساوث ويلز بالقرب منك.

المحامي المناوب
ي 

يمكن للمحامي المناوب تقديم المشورة القانونية، و�ف
ي المحكمة. يمكنك مقابلة 

بعض الحاالت، تمثيلك �ف
المحامي المناوب إذا:

■ ي اليوم 	
ي الحصول عىل مشورة قانونية �ف

 كنت ترغب �ف
الذي تكون فيه قضيتك محل النظر أمام المحكمة؛ و/أو 
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■ ف من 	 ي تقديم طلب ليقوم أحد المحام�ي
 كنت ترغب �ف

ي 
ي نيو ساوث ويلز بتمثيلك �ف

هيئة المساعدة القانونية �ف
المحكمة.

ي قائمة واالنتظار بالقرب من 
ستحتاج إىل كتابة اسمك �ف

غرفة المحامي المناوب. 

ف دورك.  سينادي عليك المحامي المناوب عندما يح�ي

ي بعض المحاكم، قد ال يتمكن المحامي المناوب من 
�ف

مقابلة األشخاص الذين لم يحصلوا عىل موعد مسبق مع 
ي 

ي نيو ساوث ويلز. �ف
محاٍم من هيئة المساعدة القانونية �ف

هذه المحاكم، سيطلب منك المحامي المناوب أخذ موعد 
للحصول عىل المشورة القانونية.

ك المحامي المناوب أيًضا أن تطلب من المحكمة  سيخ�ب
رفع )تأجيل( قضيتك إىل يوم آخر ح�ت تتمكن من الحصول 

عىل المشورة القانونية. 

ف  يمكن للمحامي المناوب فقط تمثيل األشخاص المستحق�ي
ي إطار السياسات 

( للحصول عىل المساعدة �ف ف )المؤهل�ي
ي نيو ساوث 

ي هيئة المساعدة القانونية �ف
المعمول بها �ف

ويلز. ما إذا كنت مؤهاًل أو غ�ي مؤهل للحصول عىل التمثيل 
ي نيو ساوث ويلز 

من محاٍم من هيئة المساعدة القانونية �ف
 : متوقف عىل ما يىلي

■ نوع قضيتك 	
■ كم تكسب من المال  	
■ ي البنك،  	

كم من المال لديك �ف
■ ي تمتلكها )عىل سبيل المثال، 	  ونوع األصول ال�ت

الممتلكات، األسهم(.

إذا أردت إنكار التهمة، فسيتوقف ذلك أيًضا عىل نوع 
ي يحتمل أن تفرضها المحكمة إذا ثبتت إدانتك. العقوبة ال�ت
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ي قاعة المحكمة...
�ف

إذا كان لديك محاٍم
ي إىل محاميك. 

إذا كان لديك محاٍم، سيتحدث القا�ف
وسيتحدث محاميك بالنيابة عنك. 

إذا لم يكن لديك محاٍم
ي عددًا 

إذا لم يكن لديك محاٍم، فسوف يطرح عليك القا�ف
ي بقولك 

من األسئلة. عند اإلجابة، يجب أن تخاطب القا�ف
 .” ي

“يا سيادة القا�ف

ي يحتمل طرحها: األسئلة األوىل ال�ت

■ هل أنت ..........؟ )اسمك( 	
■ هل لديك محاٍم يمثلك؟ 	
■ ي قضيتك اليوم؟	

ي أن تنظر المحكمة �ف
هل ترغب �ف

ي هذا السؤال األخ�ي ليعرف ما إذا كنت 
يطرح القا�ف

جاهًزا إلنهاء )حسم( قضيتك أو بحاجة إىل تأجيل )إرجاء( 
ي تأجيل قضيتك، عىل سبيل المثال، 

قضيتك. قد ترغب �ف
ح�ت تتمكن من الحصول عىل مشورة قانونية. يمنحك 

القضاة عادة تأجياًل واحًدا إذا طلبت ذلك.

ف بالتهمة الموجهة إليك أم تنكرها؟ هل تع�ت
ي أن يعطيك نصائح بشأن ما إذا كان عليك 

ال يمكن للقا�ف
اف بالتهمة الموجهة إليك أم ال. عليك أن تقرر ذلك  االع�ت

قبل الذهاب إىل المحكمة. إذا كنت ال تعرف ما إذا كان 
اف بالتهمة الموجهة إليك أم ال، فاطلب تأجيل  عليك االع�ت

الجلسة. 
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إذا أجبت بإنكار التهمة
ي أنك ال تقر بارتكابك  إذا أجبت بإنكار التهمة، فهذا يع�ف

ي تّم اتهامك بها.  للجريمة/الجرائم ال�ت

ي 
ي معظم األوقات، إذا أجبت بإنكار التهمة، فإّن القا�ف

�ف
سيأمر بتبليغك )تقديم( أو بتبليغ محاميك “بموجز 

باألدلة” )وُيسىم أيًضا “موجز الدعوى”(. يحتوي الموجز 
طة إلثبات قضيتهم  ي سوف تعتمد عليها ال�ش عىل األدلة ال�ت

ضدك. 

إذا أجبت بإنكار التهمة، سُتعىط موعًدا للرجوع إىل 
ي هذا التاريــــخ 

المحكمة بعد تبليغك بالموجز. ستقوم �ف
بتأكيد ادعائك وإخبار المحكمة إذا ما كنت ال تزال ترغب 

بإنكار التهمة. إن كنت ال تزال ترغب بإنكار التهمة الموجهة 
ي موعًدا لجلسة استماع. 

إليك، فسيمنحك القا�ف

ي ذلك 
عىط موجًزا باألدلة للقضايا األقل خطورة، بما �ف لن تُ

معظم القضايا المرورية.



16

المثول أمام المحكمة

ف بالتهمة  تع�ت
الموجهة إليك كتابًيا 

ي
ويحكم عليك القا�ف

تنكر التهمة الموجهة 
إليك كتابًيا وتتل�ت 

خطاًبا بموعد المثول 
أمام المحاكمة

تنكر التهمة الموجهة 
إليك وُتعىط موعًدا 

للمحاكمة

ف بالتهمة  تع�ت
الموجهة إليك ويحكم 

ي
عليك القا�ف

يتّم تأجيل )إرجاء( 
القضية إىل موعد 

آخر 

تمثل أمام 
المحكمة

ال تفعل شيًئا

ترسل إخطاًرا 
افع خطًيا بال�ت

ي إدانتك 
يقرر القا�ف

ويحكم عليك

تتل�ت إخطاًرا 
بالمثول أمام 

المحكمة

تحصل عىل 
المشورة 
القانونية

أو

أو

أو

أو

أو
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مخطط س�ي إجراءات المحكمة

تمثل أمام المحكمة

ف بالتهمة  تع�ت
الموجهة إليك ويحكم 

ي
عليك القا�ف

تنكر التهمة الموجهة 
إليك

تمثل أمام المحكمة

تتخذ المحكمة قراًرا 
وقد ترسل إليك إخطاًرا 

بالعقوبة

تتخذ المحكمة قراًرا 
وقد ترسل إليك إخطاًرا 

بالعقوبة

تتخذ المحكمة قراًرا 
وقد ترسل إليك إخطاًرا 

بالعقوبة

ي 
يقرر القا�ف

براءتك وُترفض 
القضية

ي 
يقرر القا�ف

إدانتك ويحكم 
عليك

تتخذ المحكمة 
قراًرا وقد ترسل 

إليك إخطاًرا 
بالعقوبة أو

أو

توجيهات المحكمةاإلجراءات
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 ، ىلي
ف إذا كان قد تّم اتهامك بمخالفة تنطوي عىل عنف م�ف

فاإلجراءات مختلفة قلياًل. للحصول عىل مزيد من 
ي 

المعلومات، راجع كتّيب هيئة المساعدة القانونية �ف
 Have you been نيو ساوث ويلز الذي يحمل عنوان

 charged with a domestic violence offence?e

؟(  ىلي ف )هل تّم اتهامك بارتكاب جريمة تنطوي عىل عنف م�ف

من المهم أن يكون لدى محاميك وكالكما نسخة من “موجز 
األدلة” وأن تتحدثا عنه قبل العودة إىل المحكمة لتأكيد 

دفاعك. يجب عليك أيًضا تحديد موعد مع محاميك 
للتحدث عن الملخص بأ�ع ما يمكن. قبل الذهاب إىل 

ء ال  ي
الموعد، يجب أن تقرأ الملخص بعناية وتدون أي �ش

توافق عليه. من الجيد أيًضا كتابة نسختك الخاصة لما 
ي أقرب وقت ممكن بعد حدوثه. أخ�ب محاميك إذا 

حدث �ف
ي كتابة نسختك عما حدث.

كنت بحاجة للمساعدة �ف

افك بأنك  إذا لم يكن لديك محاٍم وتريد تأكيد اع�ت
غ�ي مذنب

إذا لم يكن لديك محاٍم عند حضورك إىل المحكمة، سيقوم 
ي من بعد تبليغك “بموجز األدلة”، بطرح بعض 

القا�ف
األسئلة عليك.

 : ي
سيسألك القا�ف

■ طة الذين تريد أن 	  كم عدد الشهود من أفراد ال�ش
وا إىل المحكمة  يح�ف

■ كم عدد الشهود الذين تريد تقديمهم إىل المحكمة،    	
■  وكم من الوقت ستحتاج المحكمة لالستماع إىل 	

جميع الشهود، برأيك.  

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/domestic-violence-offences-information-for-defendants-pamphlet
http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/domestic-violence-offences-information-for-defendants-pamphlet
http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/domestic-violence-offences-information-for-defendants-pamphlet
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طة  من المهم أن تقرر عدد الشهود من أفراد ال�ش
الذين تريد مثولهم أمام المحكمة. إذا لم تطلب حضور 

طة إىل المحكمة، فلن  أي شاهد من شهود أفراد ال�ش
ي جلسة 

تتمكن من طرح أي أسئلة عىل هؤالء الشهود �ف
االستماع الخاصة بك. 

طة  ي أن يقرأ بعض أقوال الشهود من أفراد ال�ش
يمكن للقا�ف

وا إىل المحكمة. إذا وافقت عىل أي شهادة  الذين لم يح�ف
، فلن تتاح لك الفرصة  ي

تقّدم بها أحد الشهود إىل القا�ف
ي ما 

لتوجيه أي أسئلة إىل ذلك الشاهد، وقد يقبل القا�ف
ي اإلفادة عىل أنه صحيح.

يقوله الشاهد �ف

ي موعًدا لجلسة االستماع، يجب 
بمجرد أن يمنحك القا�ف

أن تخ�ب شهودك. يجب عليك أيًضا التحقق مما إذا كان أّي 
من شهودك بحاجة لمذكرة استدعاء للحضور إىل المحكمة. 

مذكرة االستدعاء هي مستند صادر عن المحكمة يأمر 
الشخص بالحضور إىل المحكمة لإلدالء بشهادته. ال يسمح 

ا، لموظفيهم بأخذ يوم إجازة من 
ً
أصحاب العمل، أحيان

العمل لحضور المحكمة كشهود إذا لم يكن لدى الموظف 
مذكرة استدعاء. يمكنك أن تسأل قلم المحكمة عن كيفية 

إصدار مذكرة استدعاء. 

ة تهم جنائية خط�ي
ي المحكمة 

ي ال يمكن حلها �ف هناك بعض المخالفات ال�ت
ة للغاية. إذا كنت متهًما  المحلية. هذه الجرائم خط�ي

ف عليك الذهاب إىل  ة جًدا، فقد يتع�ي بارتكاب مخالفة خط�ي
محكمة المقاطعة أو المحكمة العليا. لمزيد من المعلومات، 

ي نيو ساوث ويلز
 راجع كتّيب هيئة المساعدة القانونية �ف

Have you been charged with a serious offence?e 

ة؟(  )هل تّم اتهامك بارتكاب جريمة خط�ي

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/have-you-been-charged-with-a-serious-offence
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ي يوم جلسة االستماع
�ف

ي جلسة االستماع، 
إذا كنت تريد أن يمثلك محاٍم �ف

ف عليك أن ترتب لذلك مقدًما بأرسع وقت  فسيتع�يّ
ي نيو 

ممكن. لن توفر لك هيئة المساعدة القانونية �ف
ي 

ساوث ويلز محامًيا لتمثيلك إذا كان موعد جلستك �ف
ي غضون 14 يوًما أو أقل من ذلك.  

المحكمة �ف

ي جلسة االستماع. 
طة قضيتها أواًل �ف ستقدم ال�ش

طة  وسيستدعي المدعي العام العامل لدى جهاز ال�ش
الشهود لإلدالء بشهادتهم، عىل سبيل المثال، ضابط 

طة المسؤول عن قضيتك وأي شهود آخرين. بعد أن  ال�ش
يدىلي كل شاهد بشهادته يحق لك أو لمحاميك استجواب 

الشاهد. 

طة، يحق  بعد أن يستدع المدعي العام جميع شهود ال�ش
لك اإلدالء بشهادتك )إذا أردت ذلك( واستدعاء الشهود. 

ت اإلدالء بشهادتك، فستكون أول  بشكل عام، إذا اخ�ت
شاهد يدىلي بشهادته. ومن المحتمل أن يستجوبك ممثل 

االدعاء.  
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طة وشهود الدفاع االنتظار خارج  يجب عىل شهود ال�ش
ف دورهم لإلدالء بالشهادة. قاعة المحكمة ح�ت يح�ي

بعد أن يدىلي جميع الشهود بشهادتهم، يجوز للمدعي 
ي  ي حول األسباب ال�ت

العام تقديم المذكرات إىل القا�ف
تجب بموجبها إدانتك بالجريمة. يمكنك بعد ذلك أنت أو 
محاميك تقديم المذكرات، أي إخبار المحكمة لماذا يجب 

أن يصدر الحكم “بعدم إدانتك” بناًء عىل األدلة.

طة والدفاع،  ، بعد سماع كل من مرافعة ال�ش ي
يقرر القا�ف

إما:

■ ي هذه الحالة رفض قضيتك 	
 أنك غ�ي مذنب، ويتّم �ف

ويحق لك االن�اف؛ أو  
■ ي 	

ي �ف
ي هذه الحالة سينظر القا�ف

 أنك مذنب. و�ف
العقوبة.  
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فت بالتهمة إذا اع�ت

ي أنك تقر بارتكابك للجريمة/ فت بالتهمة، فهذا يع�ف إذا اع�ت
ي تّم اتهامك بها.  الجرائم ال�ت

ي 
فت بالتهمة، فسيقرأ القا�ف ي معظم القضايا، إذا اع�ت

و�ف
طة  طة، وهي نسخة ال�ش ورقة المعلومات المقدمة من ال�ش
لألحداث. ويجب عليك قراءتها أيًضا قبل الرد عىل التهمة.  

إذا كنت تقر بارتكابك الجريمة ولكنك ال توافق عىل 
ي ورقة المعلومات، عليك إخبار 

بعض األشياء المذكورة �ف
محاميك أو طلب التحدث إىل المدعي العام. قد يكون من 

ات الطفيفة مع المدعي  الممكن الموافقة عىل بعض التغي�ي
العام. إذا لم تتمكن من التوصل إىل اتفاق مع المدعي العام 

طة،  ي ورقة المعلومات المقدمة من ال�ش
بشأن ما ورد �ف

فقد يتوجب عليك حضور جلسة استماع بشأن األجزاء 
ي الورقة. وهذا ما يسىم “بجلسة 

ي ال توافق عليها �ف ال�ت
االستماع بشأن المعلومات المتنازع عليها”. وكما هو الحال 

مع جلسات االستماع األخرى، يستدعي الطرفان الشهود 
ي من سماع األدلة قبل تحديد الحقائق 

ح�ت يتمكن القا�ف
ي تّم إثباتها. ال�ت
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ي مستندات أخرى، عىل سبيل 
يمكن أيًضا إعطاء القا�ف

المثال، إفادات من أي شهود وصور ومح�ف األقوال 
ي إذا كان لديك 

الخاص بالمقابلة ونسخة من سجلك الجنا�ئ
اض عىل تقديم أّي من هذه األشياء  واحًدا. ويمكنك االع�ت

إىل المحكمة، عىل سبيل المثال، ألنها غ�ي منصفة. إذا 
اضك.  ح أسباب اع�ت ض، فكن مستعًدا ل�ش كنت ستع�ت

الحكم

فت بالتهمة،  إذا ثبتت إدانتك بعد جلسة االستماع أو اع�ت
فستحكم عليك المحكمة.

قبل الحكم عليك ستقدم أنت )إذا كنت تمثل نفسك( أو 
ًحا عن كيفية حدوث المخالفة وسبب وقوعها  محاميك �ش

وبعض المعلومات حول وضعك الماىلي الحاىلي وظروفك 
الشخصية وطبعك العام. 

من األهمية بوجه خاص إخبار المحكمة إذا كنت تشعر 
باألسف بسبب فعلك وبأي خطوات اتخذتها إلصالح 

ي أدت إىل ارتكابك لهذه المخالفة. وهذا ما  المشكالت ال�ت
يسىم “بإعادة التأهيل” ويمكن أن يشمل:

■ اإلرشاد بشأن المخدرات 	
■ اإلرشاد بشأن الكحول 	
■ طلب المساعدة النفسية 	
■ برنامج خاص بتغي�ي سلوكيات الرجال 	
■ فات المرورية 	

َ
ي المخال برنامج خاص بمرتك�ب
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إذا كان ذلك ممكًنا، يجب عليك أيًضا إحضار خطاب 
نامج حول حضورك وأي  من االستشاري أو منسق ال�ب

ي ذلك 
مستندات طبية حول صحتك العامة )بما �ف

ي 
الصحة العقلية(. يمكنك أيًضا أن تعىطي القا�ف

بعض المستندات، عىل سبيل المثال، ت�يًحا منك 
بشأن ظروفك والسبب وراء المخالفة أو شهادات 
حسن س�ي وسلوك. للمزيد من المعلومات، راجع 

ي نيو ساوث ويلز 
كتّيب هيئة المساعدة القانونية �ف

“Character References” )شهادات حسن الس�ي 
والسلوك(. 
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العقوبات
ي 

ي �ف
فت بالتهمة أو ثبتت إدانتك، فسينظر القا�ف إذا اع�ت

اوح نطاق فرض العقوبات  ي تستحقها. ي�ت فرض العقوبة ال�ت
من الغرامات وح�ت السجن.

إذا كنت تعتقد أنك قد تواجه حكًما بالسجن، فمن المفيد 
للغاية أن تحصل عىل مشورة قانونية بأ�ع ما يمكن.

ي الحكم بعقوبة صارمة عىل غرار 
ي يفكر �ف

إذا كان القا�ف
السجن أو يريد مزيدًا من المعلومات، فقد يتّم إرسالك 

إىل المؤسسات اإلصالحية المجتمعية للحصول عىل 
تقرير تقييىمي للنطق بالحكم )SAR(. يوضح هذا التقرير 

للمحكمة معلومات بشأنك فضاًل عن نوع العقوبات 
ي بعض المحاكم المحلية مسؤول 

المالئمة لك. يوجد �ف
مناوب من المؤسسات اإلصالحية المجتمعية الذي يمكنه 

ي نفس اليوم.
إعداد تقرير تقييىمي للنطق بالحكم �ف

ي حال عدم وجود مسؤول مناوب أو إذا كانت هناك 
�ف

حاجة لتقرير أك�ث تفصياًل، سيتم إرجاء قضيتك لعدة 
أسابيع )عادة ما تكون ستة أسابيع( ح�ت يتس�ف للمسؤول 

ام  ف ي عليك االل�ت
إعداد تقرير تقييىمي للنطق بالحكم. ينب�ف

ي حال 
بموعدك مع المؤسسات اإلصالحية المجتمعية. و�ف

ام بالمواعيد، فسيتّم إبالغ المحكمة بذلك. ف عدم االل�ت

ي قضيتك، تأكد من أنك 
ي العقوبة �ف

بمجرد أن يقرر القا�ف
ف  تفهم فحواها. إذا لم يكن لديك محاٍم، فاطلب من العامل�ي

بالمحكمة توضيح العقوبة لك. يمكنك أيًضا أخذ موعد 
ي نيو ساوث 

لمقابلة محاٍم من هيئة المساعدة القانونية �ف
ت معك إىل موعدك إشعار العقوبة وأّي  ويلز. إذا أح�ف
أوامر قضائية تلقيتها عندما تّم الحكم عليك، سيتمكن 
ي نيو 

عندها المحامي التابع لهيئة المساعدة القانونية �ف
ساوث ويلز من توضيح الحكم الذي صدر بحقك. 
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عدم اإلدانة أو العقوبة
ا 

ً
ا، عندما تكون المخالفة طفيفة جًدا وكنت معروف

ً
أحيان

ي عدم تسجيل 
بحسن الس�ي والسلوك، فقد يقرر القا�ف

إدانة أو إصدار عقوبة ضدك. وهذا يسىم بإسقاط الدعوى 
بموجب المادة 10.

الغرامات
عادة ما تصدر الغرامات للمخالفات األقل خطورة. إذا 
تلقيت غرامة، فسيكون هناك وقت محدد للتسديد، 

. إذا لم يكن بوسعك التسديد  ويكون عادًة خالل 28 يوماً
خالل المدة المحددة، فيمكنك تقديم طلب للدفع عىل 

ي عليك التحدث 
ي هذا الصدد، ينب�ف

أقساط. لمعرفة المزيد �ف
ف بقلم المحكمة.  إىل العامل�ي

إذا لم تسدد الغرامة خالل المدة المحددة، فيمكن أن 
تفرض Revenue NSW مجموعة من العقوبات ضدك، 

فرض عليك  مثل إيقاف رخصة قيادتك. كما يمكن أن تُ
رسوًما إضافية.

إذا اتخذت Revenue NSW إجراًء ضدك، وكنت ال تزال 
غ�ي قادر عىل دفع الغرامة، يجب عليك االتصال هاتفًيا 
بهيئة Revenue NSW عىل 805 655 1300. يمكنك 

 أيًضا الحصول عىل معلومات إضافية من خالل 
 . ي

و�ف موقع Revenue NSW اإللك�ت

https://www.revenue.nsw.gov.au/
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إذا لم تكن قادًرا عىل دفع الغرامة، فقد تتمكن من التقدم 
 .)WDO( ي

ف ذا�ت  بطلب للحصول عىل أمر عمل وتحس�ي
ي 

ف الذا�ت قد تكون مؤهاًل للحصول عىل أمر العمل والتحس�ي
إذا كنت:

■ لم تتجاوز 18 عاًما من العمر	
■ لينك( أو 	  تتل�ت إعانة من مؤسسة Centrelink )سن�ت

ف القدام  وزارة شؤون المحارب�ي
■ ي من مرض عقىلي أو إعاقة ذهنية أو إعاقة إدراكية 	

تعا�ف
■ ي من إدمان المخدرات أو الكحول أو المواد 	

 تعا�ف
المتطايرة بدرجة شديدة 

■ تمر بضائقة مالية خانقة 	
■ ًدا.	 أو إذا كنت م�ش

للمزيد من المعلومات، اتصل بخط المساعدة 
LawAccess NSW عىل الرقم 529 888 1300 أو الخط 

نامج WDO عىل الرقم 879 478 1300. الساخن ل�ب

الخيارات الخاصة باألحكام القائمة عىل المجتمع 
هناك خياران إلصدار األحكام المستندة إىل المجتمع:

■ وط  	 حكم إطالق ال�اح الم�ش
■ 	  . وحكم اإلصالح المجتم�ي

وعادًة ما تسىم “بالمواثيق”. يمكن الحصول عىل هذين 
وط معينة تتطلب منك: األمرين ب�ش

■ ي العالج 	
ي برنامج إعادة تأهيل أو تل�ت

المشاركة �ف
■ أو عدم تعاطي الكحوليات أو المخدرات أو كليهما 	
■ ف عليك موظف من إحدى اإلصالحيات 	  أو أن ي�ش

المجتمعية. 
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يعت�ب أمر اإلصالح المجتم�ي عقوبة أك�ث شدة )أسوأ( من 
وط.  أمر إطالق ال�اح الم�ش

وط أو أمر إصالح  إذا حصلت عىل أمر إطالق �اح م�ش
م بها، أي  ف وط وتل�ت مجتم�ي فمن المهم جًدا أن تفهم ال�ش

وط.  ي المحكمة بال�ش
ك قا�ف ما يتوجب عليك فعله. سيخ�ب

ي األمر الذي يقدمه لك 
وط �ف سيتّم كذلك تدوين ال�ش

العاملون بالمحكمة. 

وط، يجب أن  إذا لم تكن متأكًدا من مع�ف أّي من ال�ش
ي قلم المحكمة أو محاميك توضيح ذلك 

تطلب من موظ�ف
لك.  

وط أو أمر  يمكنك خرق )اإلخالل( أمر إطالق ال�اح الم�ش
: اإلصالح المجتم�ي الخاص بك بالقيام بأّي مما يىلي

■ ارتكاب مخالفة أخرى 	
■ ي األمر.	

وط الواردة �ف أو عدم اتباع أّي من ال�ش

إذا خرقت األمر الخاص بك، من الممكن أن ُيعاد 
استدعاؤك للمثول أمام المحكمة. وما لم يكن هناك سبب 

ي إصدار حكم 
جيد جًدا لخرق األمر، فسوف يعيد القا�ف

ي أنه سيحكم عليك بعقوبة أخرى نظ�ي  ضدك. وهذا يع�ف
ي ذلك فرض عقوبة أشد )أسوأ(. المخالفة. وعادة ما يع�ف

قرار المراقبة المكثفة 
قرار المراقبة المكثفة )ICO( هو حكم بالسجن يتّم تنفيذه 
ي أنه إذا صدر بحقك قرار بالمراقبة  ي المجتمع. وهذا يع�ف

�ف
المكثفة، فلن يتّم إرسالك إىل السجن. 
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ي أّن  إذا صدر بحقك قرار بالمراقبة المكثفة، فهذا يع�ف
ي رأى بأّن الحكم عليك بالسجن كان العقوبة 

القا�ف
المناسبة لك لكن كانت هناك أسباب وجيهة لعدم إرسالك 
إىل السجن. قد يتمثل أحد األسباب الوجيهة لعدم إرسالك 

إىل السجن أنه من مصلحة المجتمع أن تخضع إلعادة 
التأهيل.

إذا صدر ضدك قرار بالمراقبة المكثفة، فستتّم مراقبتك 
من قبل المؤسسات اإلصالحية المجتمعية. وقد تضيف 

وًطا من ضمنها: المحكمة كذلك �ش

■ الخدمة المجتمعية 	
■ ىلي 	

ف أو الحجز الم�ف
■ ( الكحوليات 	  أو أمر يلزمك باالمتناع عن )عدم تعاطي

أو المخدرات أو كليهما.

يجب عليك أال تنتهك )تخالف( قرار المراقبة المكثفة، 
حيث قد ينتهي بك األمر إىل السجن إذا فعلت ذلك. عىل 

سبيل المثال، إذا رأى مسؤول المؤسسات اإلصالحية 
وط قرار المراقبة  المجتمعية أنك قد انتهكت أّي من �ش

المكثفة الخاصة بك، يمكنه عندها إرسالك إىل هيئة إطالق 
وط  وط. ستقرر هيئة إطالق ال�اح الم�ش ال�اح الم�ش

حدوث االنتهاك من عدمه. إذا قررت هيئة إطالق ال�اح 
( قرار المراقبة  ي

وط حدوث االنتهاك، فقد ُتبطل )تل�ف الم�ش
المكثفة. إذا تّم إبطال قرار المراقبة المكثفة، فقد تضطر إىل 

ي السجن. 
خدمة ما تب�ت من مدة حكمك �ف

السجن بدوام كامل
إذا قررت المحكمة أّن أًيا من خيارات الحكم األخرى ال 

 بالسجن بدوام 
ً
يناسبك، قد تصدر المحكمة بحقك حكما

كامل.
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امج التحويلية   ال�ب
)Diversionary programs(

التحويل ألسباب تتعلق بالصحة العقلية واإلعاقة 
اإلدراكية أو أحدهما

ي من إعاقة إدراكية أو حالة صحية عقلية، 
إذا كنت تعا�ف

ي قادًرا عىل إصدار أمر بموجب المادة 14 
فقد يكون القا�ف

عي للصحة العقلية واإلعاقة  من قانون أحكام الطب ال�ش
اإلدراكية لعام 2020 )نيو ساوث ويلز(. وعادًة ما يطلق 

عليه اسم “األمر بموجب المادة 32”. ويكون ذلك عندما 
ي أنه بداًل من إحالة تهمك إىل نظام العدالة 

يقرر القا�ف
الجنائية، من األفضل أن تتل�ت العالج أو الدعم. يتّم رفض 

ي هذا العالج أو الدعم.
ط مواصلة تل�ت التهم بعد ذلك ب�ش

ي حكًما بموجب المادة 14، فلن تتّم إدانتك 
إذا أصدر القا�ف

ف  ي تّم اتهامك بارتكابها. لن يتع�ي بالمخالفة )المخالفات( ال�ت
عليك دفع غرامة أو الذهاب إىل السجن. ستحتاج بالتأكيد 

ي العالج. للحصول عىل مزيٍد من 
إىل الموافقة عىل تل�ت

ي 
المعلومات، اطلع عىل كتّيب هيئة المساعدة القانونية �ف

نيو ساوث ويلز “What is a section 14?” )ما تتضمنه 
المادة 14؟(.

برامج تحويلية أخرى
ي إصالح 

نامج لمساعدتك �ف ا االلتحاق ب�ب
ً
يمكنك أحيان

امج  ي جلبت لك المتاعب. يطلق عىل هذه ال�ب المشكالت ال�ت
امج التحويلية”. اسم “ال�ب

امج التحويلية، فسوف يضع  إذا أكملت أحد هذه ال�ب
ي يصدرها  ي االعتبار عند تقرير العقوبة ال�ت

ي ذلك �ف
القا�ف

ي جميع المحاكم، 
امج التحويلية ليست متاحة �ف بحقك. ال�ب

ف بالمحكمة ما إذا كانت  ف عليك سؤال العامل�ي لذلك يتع�يّ
هناك أي برامج قد تساعدك.

https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/525.pdf
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/525.pdf
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)Drug Court( المحكمة المعنية بقضايا المخدرات
ي مناطق محددة. تختص 

هذه المحكمة متاحة فقط �ف
 )Drug Court( المحكمة المعنية بقضايا المخدرات

باألشخاص الذين يواجهون أحكاًما بالسجن ويعانون من 
مشكالت بسبب تعاطي المخدرات. 

لمزيد من المعلومات حول المحكمة المعنية بقضايا 
 المخدرات )Drug Court(، قم بزيارة موقعنا: 

www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/
 criminal-law/adult-drug-and-alcohol-court

)MERIT( اإلحالة المبكرة من قبل القضاة للعالج
ف الذين تلقوا  برنامج MERIT مخصص لألشخاص البالغ�ي

إشعاًرا بالمثول أمام المحكمة والذين يعانون من صعوبات 
بسبب تعاطي المخدرات والكحوليات أو أحدهما. 

. من الممكن االنضمام  برنامج MERIT هو برنامج تطوعي
نامج عىل  نامج قبل اإلقرار بالذنب أو إنكاره. يمتد ال�ب لل�ب

ف إمكانية النفاذ إىل  مدار 12 أسبوًعا ويوفر للمشارك�ي
مجموعة واسعة من الخدمات الخاصة بعالج إدمان 

المخدرات والكحوليات.

إذا انضممت إىل برنامج MERIT، فسيتم إرجاء قضيتك 
ة مشاركتك.  طوال ف�ت

نامج: بعد إكمال ال�ب

■  سُيطلب منك تقديم دفاع )إذا لم تكن قد فعلت 	
ذلك بالفعل( 

■ فت بالذنب 	 سيتّم الحكم عليك إذا اع�ت
■ ي قضيتك إذا أنكرت التهمة الموجهة 	

 أو سيتم النظر �ف
إليك.

http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/criminal-law/adult-drug-and-alcohol-court
http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/criminal-law/adult-drug-and-alcohol-court
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ي 62 محكمة محلية من 
برنامج MERIT متاح حالًيا �ف

نامج  ي نيو ساوث ويلز. إذا كان ال�ب
أصل 137 محكمة �ف

ي قضيتك، سيكون بوسع 
ي تنظر �ف ي المحكمة ال�ت

متاًحا �ف
نامج وكيفية  ح ال�ب ف بالمحكمة إعطاءك كتّيًبا ي�ش العامل�ي

االنضمام إليه. 

 للمزيد من المعلومات قم بزيارة:  
https://localcourt.nsw.gov.au/local-court/

sentencing--orders-and-appeals/sentencing-
in-criminal-cases/diversion-programs/the-

 merit-program.html

ي المخالفات المرورية  برنامج التدخل الخاص بمرتك�ب
)Traffic Offender Intervention Program(

ي المخالفات المرورية  يهدف برنامج التدخل الخاص بمرتك�ب
)Traffic Offender Intervention Program( إىل 
ف والمخاطر  مساعدتك عىل فهم مسؤوليات السائق�ي
ي عليك الدفع مقابل 

المرتبطة بالقيادة الخطرة. ينب�ف
ي المخالفات  نامج التدخل الخاص بمرتك�ب المشاركة ب�ب

 )Traffic Offender Intervention Program( المرورية
ي المحكمة عن 

من جيبك الخاص. يجب أن تسأل موظ�ف
أقرب برنامج. 

)Circle sentencing( دائرة إصدار األحكام
دائرة إصدار األحكام متاحة للمدع عليهم من السكان 

ي بعض 
ي بعض الحاالت و�ف

فوا بالذنب �ف ف الذين اع�ت األصلي�ي
ي إطار دائرة إصدار األحكام، 

، �ف ي
المحاكم المحلية. يتعاون القا�ف

ف والضحايا واألفراد  اء السكان األصلي�ي مع مجموعة من ك�ب
ف الذنب لتقرير العقوبة  ي المجتمع وعائلة مق�ت

الموقرين �ف
المناسبة. لمزيٍد من المعلومات بشأن دائرة إصدار األحكام، 

 تفضل بزيارة موقع اللجنة القضائية لنيو ساوث ويلز:
https://www.judcom.nsw.gov.au/circle-

/sentencing-in-nsw

https://localcourt.nsw.gov.au/local-court/sentencing--orders-and-appeals/sentencing-in-criminal-cases/diversion-programs/the-merit-program.html
https://localcourt.nsw.gov.au/local-court/sentencing--orders-and-appeals/sentencing-in-criminal-cases/diversion-programs/the-merit-program.html
https://localcourt.nsw.gov.au/local-court/sentencing--orders-and-appeals/sentencing-in-criminal-cases/diversion-programs/the-merit-program.html
https://localcourt.nsw.gov.au/local-court/sentencing--orders-and-appeals/sentencing-in-criminal-cases/diversion-programs/the-merit-program.html
https://www.judcom.nsw.gov.au/circle-sentencing-in-nsw/
https://www.judcom.nsw.gov.au/circle-sentencing-in-nsw/
https://www.judcom.nsw.gov.au/circle-sentencing-in-nsw/
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ي المحكمة
بعد سماع القضية/الحكم �ف

ي عليك الذهاب إىل قلم 
قبل مغادرة المحكمة المحلية، ينب�ف

ف عليك دفع أي مصاريف  المحكمة لتعرف ما إذا كان يتع�ي
قضائية أو توقيع أي مستندات مثل أمر إطالق ال�اح 

وط أو قرار المراقبة المجتمعية أو قرار المراقبة  الم�ش
المجتمعية المكثفة.  

االستئنافات
ي وتريد االستئناف، 

إذا لم تكن راضًيا عن قرار القا�ف
ف بالمحكمة عن  فتحدث إىل محاميك أو استف� من العامل�ي
ف بالمحكمة تقديم  كيفية فعل ذلك. تذكر: ال يمكن للعامل�ي

المشورة القانونية لك أو إخطارك إذا ما كانوا يعتقدون 
ف بالمحكمة  بأّن استئنافك سيحقق النجاح. يمكن للعامل�ي

إعطاءك معلومات حول اإلجراءات والنماذج والرسوم 
المستحقة )ويشمل ذلك كيفية التقدم بطلب للحصول 

عىل اإلعفاء من الرسوم(. يمكنك تقديم نموذج االستئناف 
ي المحكمة )أو من السجن إذا كان قد صدر بحقك حكم 

�ف
بالسجن(.

ي غضون 28 يوًما من 
يجب عليك تقديم االستئناف �ف

ي بعض الحاالت، يمكن تمديد هذا 
تاريــــخ صدور الحكم. �ف

ط الحصول عىل إذن من  المدة إىل ثالثة أشهر ولكن ب�ش
محكمة المقاطعة.

ال تتاح المساعدة القانونية الستئناف قرارات صادرة عن 
ي جميع القضايا. إذا كنت تريد الحصول 

المحكمة المحلية �ف
عىل مساعدة قانونية لالستئناف ضد حكم أو إدانة صادرة 
ي عليك تقديم طلب منفصل 

عن المحكمة المحلية، فينب�ف
للحصول عىل المساعدة القانونية. يمكنك زيارة المحامي 

ي نيو 
المناوب أو االتصال بمكتب هيئة المساعدة القانونية �ف

ي 
ساوث ويلز )Legal Aid NSW( األقرب إليك للتحدث �ف

هذا الشأن.

لمزيٍد من المعلومات بشأن االستئناف، راجع كتّيب هيئة 
 Appealing to the District المساعدة القانونية بعنوان

 Ximus et.)االستئناف أمام محكمة المقاطعة( Court
aut as nihiliqui as nis dolorem ex estio ditati

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/appealing-to-the-district-court
https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/appealing-to-the-district-court
https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/appealing-to-the-district-court
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الحصول عىل المساعدة

LawAccess NSW
 للحصول عىل معلومات وإحاالت قانونية مجانية، 

 اتصل بخط المساعدة LawAccess NSW عىل الرقم 
.1300 888 529

ي نيو ساوث ويلز
هيئة المساعدة القانونية �ف

ي نيو 
 لمعرفة أقرب مكتب لهيئة المساعدة القانونية �ف

 ساوث ويلز، تفضل بزيارة: 
www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

ي نيو ساوث ويلز
المحاكم المحلية �ف

 لمعرفة أقرب محكمة محلية إليك، تفضل بزيارة:
www.localcourt.nsw.gov.au/local-court/cl-2.html

المحامون الخصوصيون

ي والية نيو ساوث ويلز
ف �ف  يمكن لجمعية الحقوقي�ي

ف  )The Law Society of NSW( إحالتك إىل محام�ي
ف  ي منطقتك. اتصل بخدمة اإلحالة إىل المحام�ي

ف �ف خصوصي�ي
ف عىل الرقم 0300 9926 )02( أو  التابعة لجمعية الحقوقي�ي

.www.lawsociety.com.au تفضل بزيارة
برنامج المساعدة القانونية المجانية التابع لجمعية 

ي نيو ساوث ويلز هو خدمة لربط األشخاص 
ف �ف الحقوقي�ي

ف عىل تقديم المساعدة بالمجان  ف عازم�ي ف خصوصي�ي بمحام�ي
www.lawsociety. أو بأسعار مخفضة. تفضل بزيارة

com.au/for-the-public/pro-bono-scheme أو 
اتصل عىل 0364 9926 )02(.

المراكز القانونية المجتمعية
توفر المراكز القانونية المجتمعية خدمات قانونية مجانية، 
ي ذلك االستشارات الهاتفية. لمعرفة مكان مركز قريب 

بما �ف
منك، اتصل بخط المساعدة LawAccess NSW عىل 

.www.clcnsw.org.au 529 888 1300 أو تفضل بزيارة

http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
http://www.localcourt.nsw.gov.au/local-court/cl-2.html
http://www.lawsociety.com.au
http://www.lawsociety.com.au/for-the-public/pro-bono-scheme
http://www.lawsociety.com.au/for-the-public/pro-bono-scheme
http://www.clcnsw.org.au
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ف وسكان جزر  الخدمات المقدمة للسكان األصلي�ي
مضيق توريس

 :)ALS( ف  الخدمات القانونية للسكان األصلي�ي
 اتصل بـ ALS عىل 787 765 1800 أو تفضل بزيارة 

  .www.alsnswact.org.au

مركز Wirringa Baiya لتقديم الخدمات القانونية 
 : ف  للنساء من السكان األصلي�ي

) ي
587 686 1800 )اتصال مجا�ف

خط االتصال بالخدمات القانونية لنساء الشعوب األوىل: 
) ي

784 639 1800 )اتصال مجا�ف

ف  متخصصو خدمة العمالء من السكان األصلي�ي
ي عدد من المحاكم المحلية لتقديم المساعدة 

متواجدون �ف
والمعلومات. اتصل بالمحكمة المحلية للعثور عىل مكان 

ف بالقرب منك. ي بالسكان األصلي�ي
وجود أخصا�ئ

خدمة المنارصة القضائية 
ف  تدعم خدمة المنا�ة القضائية )JAS( الشباب والبالغ�ي

ف بنظام  الذين يعانون من إعاقة إدراكية والمحتك�ي
ي ذلك الضحايا 

العدالة الجنائية بنيو ساوث ويلز، بما �ف
والشهود والمشتبه فيهم/المدع عليهم لممارسة 

ي العملية. يمكن لخدمة 
حقوقهم والمشاركة الكاملة �ف

ف  المنا�ة القضائية أن ترتب ألحد متطوعيها المدرب�ي
لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة اإلدراكية عند المثول أمام 

المحكمة. اتصل بـ JAS عىل 6350 9265 )02( أو تفضل 
https://idrs.org.au/jas بزيارة

http://www.alsnswact.org.au
https://idrs.org.au/jas


ي المحكمة
من هم الحضور �ف
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ف  يمكنك )المدع عليه( تمثيل نفسك أو تعي�ي
محام يمثلك. تحدث بوضوح وبصوت عال. 

ء، وإذا كنت ال تفهم شيًئا  ي
أنصت جيًدا لكل �ش

ي أن يوضحه لك. 
ما، فاطلب من القا�ف

إذا كان يتحتم عليك 
تقديم شهادة حول 

ي 
مسألة معينة �ف

ي 
المحكمة، فاجلس �ف
مقصورة الشهود.

ي ما إذا 
يقرر القا�ف

كنت مذنًبا أم غ�ي 
مذنب، وما هي 

ي المحكمة، 
العقوبة. �ف

ي 
تتّم مخاطبة القا�ف

بعبارة “سيادة 
.” ي

القا�ف

يسجل المراقب كل 
ي المحكمة.

ء يقال �ف ي
�ش
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مخطط بسيط يوضح لك مناصب 
األشخاص داخل المحكمة

ي المحكمة. 
محاميك هو ممثلك �ف

سيقوم المحامي بناء عىل تعليماتك 
بتقديم التماس باإلدانة أو عدم اإلدانة، 

ي جلسة االستماع 
وسيتوىل قضيتك �ف

ويجادل المحكمة بالنيابة عنك إذا صدر 
حكم بحقك.

ينظم حاجب المحكمة قوائم 
المحكمة كما يقوم بفرز من لديهم 

محام ومن ليس لديهم محام. ينادي 
حاجب المحكمة عىل األشخاص 

هم  للدخول إىل قاعة المحكمة ويخ�ب
بالمكان الذي يجب عليهم الجلوس 

أو الوقوف فيه.

ي معظم القضايا، يكون بمقدور أي 
�ف

شخص أن يح�ف للمحكمة، لذلك 
يمكنك أن تصطحب أصدقاءك 

وأ�تك لتقديم الدعم لك. 

ي 
طة �ف يمثل ممثل االدعاء ال�ش

ي القضايا 
القضايا الجنائية. أما �ف

الخطرة، فقد يكون ممثل االدعاء 
 من مكتب مدير النيابة 

ً
محاميا

.)ODPP( العامة
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ي االعتماد 
هذا الكتيب هو دليل عام للقانون. لذا ال ينب�ف

عليه كمشورة قانونية، ونو�ي بالتحدث إىل محاٍم عن 
حالتك الخاصة.

ي وقت 
ي هذا المنشور صحيحة �ف

المعلومات المبينة �ف
. للحصول عىل مزيٍد من  طباعته، ولكنها عرضة للتغي�ي
المعلومات، ُير�ب االتصال بخط المساعدة للمعلومات 

القانونية LawAccess NSW عىل الرقم 529 888 1300.

This publication is available in Arabic, Chinese 
)Sim(, English and Vietnamese.

Legal Aid Commission of NSW 2021 © 

 : ي
و�ف نت من عىل الموقع اإللك�ت اطلب المنشورات ع�ب اإلن�ت

www.legalaid.nsw.gov.au/publications

 : تابعنا عىل مواقع التواصل االجتماعي

هل تحتاج للمساعدة من أجل االتصال بنا؟ 
جم فوري،  إذا كنت بحاجة إىل م�ت

جمة التحريرية  ُير�ب االتصال بخدمة ال�ت
 والفورية )TIS National( عىل الرقم 

450 131 )من 9 صباًحا ح�ت 5 مساًء( وطلب
.LawAccess NSW

ي السمع أو الكالم؟
هل تواجه صعوبة �ف

ي السمع أو الكالم، 
إذا كنت تواجه صعوبة �ف

ُير�ب االتصال بنا من خالل خدمة المرّحل 
ي )NRS( عىل الرقم 677 133 وطلب  الوط�ف

 LawAccess NSW أو زيارة: 
 www.relayservice.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications
http://www.relayservice.gov.au

