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الذهاب إلى محكمة األطفال  2
 3  لقد تغّيرت األمور وأريد استعادة أطفالي:

 ماذا يمكنني أن أفعل؟
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لقد أصدرت المحكمة أوامر بشأن رعاية 
أطفالي، ماذا يمكنني أن أفعل؟

إذا كنت تعتقد أّن األمور قد تغيرت منذ أن 
 أصدرت محكمة األطفال األوامر، 

 يمكنك أن تقّدم طلباً إلى المحكمة لتغيير 
األوامر )“تغيير”( أو إلغائها )“إبطال”(. ُتدعى 

هذه مستندات Section 90، ويختلف هذا 
األمر عن “االستئناف”- للحصول على معلومات 

عن االستئناف راجع 

الكتيب 4: لقد أصدرت محكمة األطفال أمراً 
لسًت راضياً عنه: ماذا يمكنني أن أفعل؟

يمكن ألي شخص كان مشاركاً في القضية 
األساسية أن يقّدم طلب “التغيير” أو “اإلبطال”، 

كأن يكون الطفل أو الشخص الشاب أو أّي 
شخص له اهتمام واف برفاه الطفل.

 إذا قام أحدهم بتقديم طلب، فيحق لك 
الحصول على نسخة عن الطلب وأن تقول 

رأيك في المحكمة.

الخطوة األولى: طلب “اإلذن”

قبل أن تتمكن من أن تطلب من المحكمة أن 
تغيير أو أن تلغي أمراً قضائياً ما، يجب أن 

تطلب منها أن توافق على االستماع إلى الطلب. 
ُيسمى هذا “طلب اإلذن”. 

▲  سيوافق القاضي على االستماع إلى الطلب 
 فقط لو اعتبر هو أو هي أّن تغييرات كبير

ة قد حصلت منذ إصدار األمر األخير. 

▲  إالّ أّن “التغيير الكبير في الظروف” ليس 
كافياً لضمان منح اإلذن. يجب أن يوافق 
القاضي على أّن قضيتك “قابلة للجدل”، 

ويتضمن ذلك النظر أعمار أطفالك والمّدة 
التي قضاها األطفال في عهدة الرعاية 

الحالية وها هي الخطط الموضوعة لمستقبل 
أطفالك. وعلى الرغم من التغييرات الكبيرة، 

إالّ أّن وجود هذه األمور األخرى قد يعني 
أحياناً أّن القاضي لن يمنحك اإلذن.

هل حصلت “ تغييرات كبيرة في الظروف”؟

لن تنظر محكمة األطفال في تغيير أمر قضائي إالّ إذا حصلت “ تغييرات كبيرة في الظروف”. ستراجع 
المحكمة المشاكل التي أّدت إلى إصدار األوامر األساسية وستقرر إذا ما تغيرت األمور بشكل كاٍف 

لتبرير تغيير األوامر القضائية أو إلغائها.

٤لسُت راضیاً عنھ: ماذا یمكنني أن أفعل؟لقد أصدرت محكمة األطفال أمرًا قضائیاً أطفال تحت الرعایة

The Children’s Court made a decision I am unhappy about: what can I do?
Arabic
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ماذا علي أن أن أفعل ألحصل على اإلذن؟

إذا شئت بأّن تقّدم طلباً للحصول على اإلذن 
لتغيير أمر قضائي أو إلغائه، فعليك تقديم مستند 

Section 90 و “فادة”. تعتبر اإلفادة دليلك 
على التغيير الكبير الحاصل في الظروف منذ 
إصدار آخر أمر قضائي، والسبب الذي تظن 

من أجله أن على المحكمة أن تعطيك اإلذن. من 
المهم أن تراجع محامياً ليساعدك على تحضير 

هذه المستندات. 

ماذا يحصل لو تّم منح اإلذن؟
لو منحتك محكمة األطفال اإلذن بإحضار 
المستند، فستكون المرحلة التالية بأّن يقرر 

القاضي إذا ما سيغّير أو يلغي األوامر القضائية 
األخيرة أو ال.

وسينظر القاضي في جميع الظروف قبل أّن 
يغّير أو يلغي األوامر، ومنها:

▲  عمر أطفالك،

▲ رغبات أطفالك،

▲  المّدة التي قضاها األطفال في مكان إقامتهم 
الحالية،

▲  عالقة أطفالك بك وغيرك من األشخاص 
المهمين في حياتهم، ومن ضمنهم مقّدمي 

الرعاية الحاليين،

▲ قدرتك على رعاية أطفالك،

▲  التأثيرات النفسية على أطفالك عند تغيير 
تدابير الرعاية الحالية.
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أّي نوع من األدّلة أحتاج؟
سينظر القاضي في األمور التي وقعت منذ 

إصدار آخر أمر قضائي، وماهية التغييرات 
التي أجر يتها.

عليك أن تذكر في إفادتك أسباب وجوب إصدار 
القاضي للقرارات التي تسعى للحصول عليها 

ومن ضمنها:

▲  ما الذي تقوم به بشكل مختلف منذ أخذ 
أطفالك من رعايتك،

▲  كيف تأقلم أطفالك منذ خروجهم من 
رعايتك، 

▲  ماهية التواصل بينك وبين أطفالك، 

▲  ما هي الخطط التي وضعتها من أجل 
 أطفالك لو ألصدرت المحكمة األوامر 

التي تسعى للحصول عليها.

قد يساعد قضيتك أن تدعمها بشهادات من 
أشخاص أو منظمات تتعاون معهم لتحّل 
المسائل السابقة المتعلقة بحماية األطفال، 

ومنها: 

▲  رسالة توصية من الطبيب أو المرشد 
 النفساني أو المرشد االجتماعي حول 

 تقّدمك، ومنها مدى ترددك على حضور 
هذه الخدمات، 

 ▲  شهادات من دورات المهارات الوالدية 
التي كنت قد حضرتها، و

▲  شهادات من أّي برامج عالج أكملتها عن 
اإلدمان على المخدرات أو الكحول.

قد ُيطلب أحياناً من هؤالء األشخاص الذين 
يقّدمون رسائل توصية أو شهادات أن يدلوا 

بشهادتهم في المحكمة. 

هل علّي الذهاب إلى جلسة استماع؟
سُتعطى الفرصة لحضور اجتماع خصوصي 
ُيدعى “لحّل البديل لفّض النزاع” أو “التشاور 

لحّل النزاع” لمعرفة إذا ما يمكن الوصول إلى 
اتفاق مع الخدمات االجتماعية وغيرها من 

األطراف بخصوص أطفالك. 

إن لم يتوّصل كل األطراف إلى اتفاق، 
فيجب عندئذ القيام بجلسة استماع. سيترتب 

عليك وعلى األطراف الباقية اإلدالء بشهادة، 
وسيحصل الجميع على الفرصة الطالع 

القاضي وجهة نظرهم بشأن األحداث 
المستقبلية. سيصدر بعدئٍذ القاضي القرار الذي 

يراه األفضل لمصلحة أطفالك.

للمزيد من المعلومات عن جلسات االستماع 
واالتفاقيات، راجع

الكتيب 2: الذهاب إلى محكمة األطفال.

أطفال تحت الرعایة
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الذھاب إلى محكمة األطفال

Going to the Children’s Court
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هل يمكنني الحصول على محامي؟
قد تساعدك Legal Aid على طلب 

مستند Section 90، ولكن لتحصل على 
 المساعدة القانونية المجانية، فعليك أن 

 تثبت أّنك تستوفي شروط “اختبار الدخل” 
)أّي أّن قدرتك المادّية هي ضمن الحد األدنى 

للمدخول والممتلكات(

 و “اختبار Legal Aid لالستحقاق” 
 )أّي أّن لقضيتك احتماالً معقوالً بالفوز(. 
 إن لم تتأهل للمساعدة القانونية المجانية، 

فأمامك خيار أن تعيين محامياً على حسابك 
الخاص أو أن تمّثل نفسك.

إيجاد محامي

يمكنك إيجاد محام باالتصال بـ:
 :Legal Aid NSW  ▲ 

 هاتف   589 551 1800 أو اطلع 
على الموقع اإللكتروني

 www.legalaid.nsw.gov.au

 :LawAccess NSW  ▲ 
 هاتف  529 888 1300 أو اطلع 

 على الموقع اإللكتروني
www.lawaccess.nsw.gov.au 
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