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والمبّكر القسريالزواج   

في أسترالياخطيرة جريمة  هو بمثابةإن إكراه أي شخص على الزواج   

. وفي بعض الحاالت بموجب القانون عاماً حتى يمكن له الزواج 18عمر الشخص يجب أن يتجاوز وفي العادة ، . من عدمه يتمتع األشخاص في أستراليا بحرية الزواج

، ولكن يتطلب هذا أمر من المحكمة.اً عام 16للشخص الذي تجاوز سن  الزواج  يجوز  

 يجب أن يوافق الشخص على الزواج دون أن يتعرض لإلكراه أو الخداع.

ليا.ويتخذ الزواج المنظم الصفة القانونية في أسترا.حيث يوافق الطرفان بكامل حريتهم على الزواج عن الزواج القسري ويختلف الزواج المتفق عليه   

.000في حالة تعرضك أنت أو أي شخص تعرفه للخطر إتصل هاتفياً بالشرطة على الرقم   

 الخوف من رجال الشرطة في أستراليا فهم موضع ثقة دوماً.

.1800 737 732 1800RESPECT على معلومات وإستشارات سرية ومجانية إتصل بالرقم  للحصول  

.131450في حالة حوجتك لمترجم شفهي مجاناً إتصل على   

 

.للقانون اً ويُعتبر إصطحاب أو إرسال شخص لبلد آخر بغرض تزويجه قسراً أو تكليف شخص آخر بهذا العمل مخالف  

 وأحياناً يرتبط الزواج القسري والمبكر بترحيل األشخاص إلى بلد آخر أو عبر الحدود إكراهاً مما يعتبر مخالفة للقانون.
 

 هل أنت أو أي شخص تعرفه معرض للخطر؟ 

تقديم نصائح أولية   (AFP) يمكن ل   .131237 الرقمعلى Australian Federal Police (AFP) إتصل بالشرطة اإلتحادية األسترالية 

وتقديم اإلستشارات القانونية.، والدعم المالي  توفير المسكنوإحالة ضحايا الزواج القسري والمبكر أو اإلتجار بالبشر لتلقي الدعم ، بما في ذلك   

www.afp.gov.au لمزيد من المعلومات ُيرجى تتبع رابط موقع الشرطة اإلتحادية األسترالية 

 

   هناك خدمات أخرى في أستراليا يمكنها المساعدة 

 إن1800RESPECTهي الخدمات اإلستشارية القومية األسترالية الخاصة باإلعتداء الجنسي ، والعنف المنزلي واألسري 

(Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service) 

حالتك إلى خدمات أخرى وهي تقدم إستشارات ومعلومات مجانية سرية عبر الهاتف وعبر اإلنترنت ؛ سيستمع لك اإلستشاريون ويجيبون على إستفساراتك ويمكنهم كذلك إ

 داعمة في محيط المنطقة التي تقيم بها. 

 www.1800RESPECT.org.au: 1800RESPECT ، أو قم بزيارة موقع 1800737732إتصل بالرقم     

 

 هل تحتاج لمترجم شفهي ؟ 
.  131450على الرقم المجاني  (Translation and Interpreting Service) (TIS) إتصل بخدمات الترجمة والترجمة الشفهية    

 يمكن لخدمات الترجمة والترجمة الشفهية أن تساعدك على اإلتصال بالخدمات األخرى ، في حين ال توفر الخدمات اإلستشارية.   

 

:بالبشر اإلتجار من المعلومات عن الزواج القسري ولمزيد   

www.ag.gov.au : على(Attorney-General’s Department)إتبع رابط موقع وزارة النائب العام 

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
http://www.1800RESPECT.org.auإتصل
http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Pages/ForcedMarriage.aspx

