تسوٌة المنازعات األسرٌة
تمول الحكومة األسترالٌة خدمات تسوٌة المنازعات األسرٌة لمساعدة األسر االسترالٌة فً المناقشة واالتفاق على ترتٌبات تلبً
أفضل المصالح لألطفال دون اللجوء إلى المحاكم.

ما هو برنامج حل المنازعات األسرٌة ()FDR؟
تسوٌة المنازعات األسرٌة ( )FDRهو مصطلح قانونً للخدمات (كالتوسط) الذي ٌساعد المتضررٌن من االنفصال أو من الطالق
لحل مشاكل المنازعات العائلٌةٌ .مكن لبرنامج  FDRمساعدة األشخاص فً االتفاق على مجموعة من القضاٌا المتعلقة باألمالك
واألموال واألهم من ذلك  -أبنائهم.
ٌقدم برنامج خدمات  FDRمجموعة من األفراد والمنظمات ،على سبٌل المثال مراكز العالقات األسرٌة والمنظمات المجتمعٌة
وهٌئات المساعدة القانونٌة واألفراد مثل المحامٌن واألخصائٌٌن االجتماعٌٌن أو النفسٌٌن .إذا كنت فً منطقة نائٌة ،قد ٌمكنك
االستعانة ببرنامج خدمات  ،FDRعلى سبٌل المثال عن طرٌق الهاتؾ.

هل برنامج حل المنازعات األسرٌة  FDRإلزامٌا؟
لتقدٌم طلب لمحكمة قانون األسرة للحصول على أمرتربٌة األطفال ،تحتاج إلى شهادة صادرة من موظؾ حل النزاع األسري ،ما لم
ٌنطبق استثناء واحد أو أكثر من االستثناءات التالٌة:







قمت بتقدٌم طلب للحصول على أوامر الموافقة
ترد على طلب ما
المسألة مُلحّة
ٌوجد ،أو تواجد خطر العنؾ األسري أو إساءة معاملة األطفال
طرؾ ؼٌر قادر على المشاركة بفعالٌة (مثال :بسبب العجز) ،أو
انتهك شخص أو أظهر تجاهال خطٌرا ألمر صدر من المحكمة فً األشهر ال  12الماضٌة.

ٌنطبق شرط المشاركة فً  FDRعلى الطلبات الجدٌدة ،والطلبات التً تسعى لتؽٌٌرات فً أمر قائم بخصوص تربٌة الوالدٌن
لألطفال .ال ٌمكن أن تعطى الشهادات اال من قبل الموظفٌن المعتمدٌن بموجب تشرٌعات قانون األسرة (موظفو تسوٌة المنازعات
العائلٌة) لعام .2002

لماذا تجرب خدمة FDR؟
ٌمكن لخدمة  FDRتقدٌم المساعدة ،على سبٌل المثال ،أنت وزوجك السابق أو شرٌكك فً الموافقة على الحلول التً تناسب كال
منكم – وتناسب أطفالكم .انها خدمة عملٌة وسرٌة وفعّالة!
ٌجب علٌك أن تجرّب خدمة  FDRقبل أن تذهب إلى المحكمة .إذا كان بامكانكما حل خالفاتكما ،ستوفران الوقت والمال والكثٌر من
اإلجهاد النفسً .لكً ٌنجح برنامج ،FDRعلى كال الطرفٌن تجربته.

ما هً المعلومات التً سٌزودنً بها موظف خدمة FDR؟
قبل البدء فً ٌ ،FDRجب على موظؾ  FDRأن ٌخبرك عن اجراءات  FDRوعن حقوقك (بما فً ذلك حقك فً الشكوى من
الخدمة) ومؤهالته أو مؤهالتها والرسوم التً ٌتقاضاها .إذا كنت تحاول حل خالؾ حول أطفالكٌ ،جب على موظؾ  FDRأن
ٌعطٌك معلومات عن خطط تربٌة األطفال وؼٌرها من الخدمات لمساعدتك.

من ٌستطٌع الذهاب الى خدمة  FDR؟
ٌحتاج األشخاص المتنازعون للمشاركة فً اجراءات .FDRإذا كان مناسباٌ ،مكنك إحضار فرد من أفراد األسرة أو شخصا داعما
معك ،بما فً ذلك المحامً الخاص بك .ومع ذلك فحضور المحامٌن لخدمات ٌ FDRعود لتقدٌر مزود الخدمة .إذا كنت تخطط
لجلب محامٌك معكٌ ،جب علٌك مناقشة هذا األمر مع مقدم خدمة  FDRفً أقرب وقت ممكن.

هل سٌتم إدراج طفلً فً خدمة FDR؟
ال ،ولكن اعتمادا على ظروفك ومجموعة من العوامل مثل سن و نضج طفلك وقد ٌتحدث مستشار األسرة أوطبٌب األطفال النفسً
مع طفلك .لن ٌحدث هذا إال بموافقة الوالدٌن.

ماذا ٌحدث أثناء  FDR؟
قبل أن تبدأ خدمة  ،FDRسٌتم إجراء تقٌٌم لمعرفة ما إذا كان  FDRمناسب لحالتك .موظفو  FDRؼٌر منحازون وٌتحلون
بالنزاهةٌ .مكن أن ٌساعدوك على استكشاؾ المشاكل األسرٌة بطرٌقة موضوعٌة وإٌجابٌة .بعكس المشورة ،ال ٌركز خدمة FDR
على الجانب العاطفً للعالقات .فهو ٌركز على حل منازعات معٌنة.
نشجعك على بذل الجهد الحقٌقً فً محاولة حل النزاع بمساعدة موظؾ من .FDR
ٌمكن أن تساعدكما خدمة  FDRلمناقشة المشاكل والنظر فً الخٌارات واٌجاد أفضل السبل للتوصل إلى اتفاق .األهم من ذلك،
ٌمكنك استخدام خدمات  FDRلوضع خطة تربٌة األطفال لوضع ترتٌبات ألطفالك .سوؾ ٌتحقق موظؾ  FDRأٌضا من فهم
الجمٌع لما ٌقال وما ٌُتفق علٌه.
عندما ال ٌُجد  FDRنفعا ٌمكن لموظؾ  FDRاقتراح خٌارات أخرى مثل اإلرشاد األسري.

هاذا لو شعرت بعدم األهان؟
من المهم أن تشعروا باألمان وأن تكونوا بأ مان قبل وأثناء وبعد خدمة .FDR
إذا كان لدٌك مخاوؾ بشأن سالمتك أو سالمة أطفالك ٌجب أن تخبر الموظفٌن فً خدمة  FDRفً أقرب وقت ممكن .وهذا قد
ٌعنً أن تتوقؾ خدمة  FDRأو ال تستمر .وعلى أٌة حال ،إذا وافق الطرفان فٌمكنهما أن ٌشاركا فً خدمة  FDRدون أن ٌكونا
فً نفس الؽرفة.
لٌس هناك شرط الستخدام خدمة  FDRإذا كان هناك عنؾ أسري أو إساءة معاملة لألطفال.

كن سيتكلف ذلك؟
ٌمكن أن تكون خدمة  FDRأسرع وأرخص من الذهاب إلى المحكمة أو دفع الرسوم القانونٌة .قد تفرض خدمة  FDRرسوما وفقا
لظروفك المالٌةٌ .جب أن ُتخبر خدمة  FDRإذا كان دخلك منخفض أو تمر بصعوبات مالٌة.

هل األشٌاء التً تقال فً  FDRسرٌة وهل ٌمكن استخدامها فً المحكمة؟
كل ما تقوله أمام موظؾ  FDRهو سري  -إال فً ظروؾ معٌنة ،مثل منع تهدٌد خطٌر لحٌاة شخص ما أو لصحته أو ارتكاب
جرٌمة.

الٌمكن استخدام ما ٌقال أثناء  FDRكدلٌل فً المحكمة .ومع ذلكٌ ،جب على موظؾ  FDRاالبالغ عن االعتداء على األطفال أو
أي شًء قٌل ٌشٌر إلى وجود الطفل فً خطر أو ٌتعرض لإلساءة وٌمكن استخدام هذا كدلٌل فً بعض الظروؾ.

ماذا ٌحدث فً أي اتفاق تم التوصل إلٌه فً FDR؟
إذا توصلت إلى اتفاق بشأن ترتٌبات ألطفالكٌ ،مكن أن ٌسجل هذا على أنه خطة تربٌة األطفالٌ .جب أن توضع خطة لتربٌة
األطفال كتابة ومؤرخة وموقعة من قبل كال الوالدٌن ٌ.مكن أن تشمل اتفاقٌتك أو خطة تربٌة األطفال على آلٌات لتؽٌٌر الترتٌبات
ولحل الخالفاتٌ .مكن إعادة التفاوض بشأن خطط تربٌة األطفال مع مرور الوقت إذا لزم األمر.
كن على علم بأنه ٌمكن أن تؤثر أٌة تؽٌٌرات فً ترتٌبات تربٌة أطفالك على مدفوعات دعم الطفل ودعم الدخل ومدفوعات مساعدة
األسرة .وتنطبق قواعد خاصة عن دعم الطفل فً خطة تربٌة األطفال الخاصة بك .على سبٌل المثال ،إذا كانت خطة تربٌة األطفال
تحدد مبالػ لدعم الطفل فال ٌمكن لمؤسسة دعم الطفل تنفٌذه إال إذا كان هو أٌضا اتفاقٌة سارٌة المفعول لدعم الطفل ،وأنت أو الوالد
اآلخر ٌطلب من مؤسسة دعم الطفل قبول ذلك.
إذا أردت أن تجعل من اتفاقٌة خطة تربٌة األطفال النهائٌة عن ترتٌبات أمالكك  /األموال الخاصة بك ُملزمة قانونٌاٌ ،مكنك تقدٌم
طلب إلى المحكمة لتحوٌل اتفاقٌتك الى أمر بالموافقةٌ .مكنك أن تفعل ذلك بنفسك أو تسأل محامٌك من القٌام بذلك نٌابة عنك.

ماذا لو لو لم ُتجد خدمة  FDRنفعا؟
حتى اذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق ،قد ٌساعدك  ،FDRعلى سبٌل المثال فً التواصل مع الزوج أو الشرٌك السابق بشكل
أفضل .إذا جربت  FDRولكن ال تزال هناك حاجة للذهاب إلى المحكمة للحصول على أمر تربٌة األطفال ،ستحتاج الى شهادة من
موظؾ  FDRمعتمد.
ستصرّح الشهادة باحد األمور التالٌة:






أنك والطرؾ اآلخر قد حضرتما وبذلتما جهدا حقٌقٌا لحل النزاع
أنت والطرؾ اآلخر قد حضرتما و لكن واحدا منكما أو كالكما لم تبذال جهدا حقٌقٌا
لم ٌحضر الطرؾ اآلخر
قرر موظؾ  FDRبأن قضٌتك لٌست مناسبة لخدمة  ،FDRأو
قرر موظؾ  FDRبأنه لم ٌكن مناسبا االستمرار جزئٌا اثناء اجراءات FDR

ٌجب علٌك أٌضا أن تعلم بأنه إذا لم تحضر  FDRأو تبذل جهدا حقٌقٌا للحضورٌ ،مكن أن ٌؤثر هذا على توقٌت الجلسة فً
المحكمة .جوز للمحكمة أٌضا أن تأمرك بدفع التكالٌؾ القانونٌة للطرؾ اآلخر.

كٌف ٌمكننً االتصال بممارس  FDRمعتمد؟
للمزٌد من المعلومات الرجاء االتصال بخط نصائح العالقات األسرٌة على  3000 050 123بٌن الساعة  0صباحا حتً
الساعة  0مساء من ٌوم االثنٌن إلى الجمعة وٌوم السبت من الساعة 30صباحا حتً الساعة  4مساء (ما عدا أٌام العطل
الوطنٌة الرسمٌة).
ٌمكنك أٌضا زٌارة موقع العالقات األسرٌة على اإلنترنت على www.familyrelationships.gov.au
لمزٌد من المعلومات حول دعم الطفل قم بزٌارة www.humanservices.gov.au

