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 والمبكر القسري الزواج
 .أستراليا في خطيرة جريمة يعد الزواج على شخص أي إجبار

 عاما   18عادة أكثر من الشخص عمر يجب أن يكون و. أم ال ومن الذي يرغبون بالزواج به لألشخاص في أستراليا حرية اختيار ما إذا كانوا يريدون الزواج
يتطلب ذلك ولكن عاماً  18من شخص عمره أكثر من أن يتزوج  عاما   16يبلغ من العمر أكثر من ليكون زواجه قانونياً. في بعض الظروف، يمكن لشخص 

 إصدار أمر من المحكمة. 

ً الزواج على تشجيع أيضاً الن لقانوومن المخالف للقانون األسترالي. بهدف تزويجه أمر مخالف ل إجبار أي شخص على الزواج أو تهديده أو خداعه أو  غصبا

ً اطرأ واأن تكون وأ، هالمساعدة في تنظيم  .الضحية. وهذا ينطبق على الزيجات القانونية والثقافية والدينية وا أنتمنولم تكما في زواج قسري  فا

 قانونياً في أستراليا. يعدّ عن الزواج القسري. فالزواج المدبّر عليه الطرفان بحرية يوافق الذي دبّر الم)التقليدي( ويختلف الزواج 

 .000بالشرطة على الرقم  واه في خطر اتصلونتعرفآخر شخص أي أو م بذاتكم إذا كنت

 الشرطة في أستراليا آمنة ويمكن الوثوق بها.

 450 131. بالرقم واالمجانية اتصلالفورية بحاجة إلى خدمات الترجمة  مإذا كنت

 شخص مع االتفاق أو القسري الزواج لغرض آخر بلد   إلى ما شخص إرسال أو أخذ القانوني غير من
 .ذلك لتنظيم

لقانون ويمكن أن مخالف ل خداعهم للذهاب إلى الخارج إلجبارهم على الزواج. هذا ضد إرادتهم أو يتمّ البالد خارج شخاص إلى في بعض األحيان أخذ األ يتمّ 

 السجن.دخول يؤدي إلى 

 خطر؟ في هونتعرفآخر  شخص أو م بذاتكمأنت هل
بالشرطة االتحادية األسترالية ، أو كنتم معرضين لهذا الخطر، يمكنكم االتصال ضحايا زواج قسري أو مبكرأو أي شخص آخر تعرفونه بذاتكم إذا كنتم أنتم 

(Australian Federal Police (AFP))  237 131على الرقم (131AFP)  .للحصول على المساعدة 

والدعم المالي واإلرشاد  خدمات اإلسكانعلى غرار للحصول على الدعم، إلى خدمات أخرى تكم المشورة األولية وإحالإبقاءكم في أمان وإسداء  AFPبإمكان 

 www.afp.gov.auعلى الرابط  اإللكتروني AFPموقع المزيد من المعلومات متاحة على . حول مسائل الهجرةلك وكذ والمشورة القانونية

 .العون يد تقديم يمكنهاأخرى  خدمات أستراليا في يوجد

My Blue Sky  القانونية المعلومات واإلحاالت والمشورة لتقديم و ةالقسري اتجيالزمنع لمساعدة مخصص للهو موقع إلكتروني أسترالي وطني وخط

 .المجانية

 ل رسالة إلكترونية إلىارسبإأو  844 070 0481رقم اللى إ نصية رسالة بإرسال قوموا أو 8115 9514 (02)بالرقم  وااتصل
help@mybluesky.org.au  موقعاطلعوا على أو  My Blue Sky رابط على الاإللكتروني www.mybluesky.org.au 

1800RESPECT تقدم المشورة وهي  . والعنف المنزلي واألسري ةالجنسي اتاالعتداءتختص بتقديم الخدمات االستشارية حول وطنية  ةهي خدمة أسترالي

إلى خدمات الدعم األخرى إحالتكم ، كما يمكنهم مويجيبون على أسئلتكإليكم يستمع المستشارون . سعبر الهاتف أو اإلنترنتوبصورة سرية والمعلومات مجاناً 

 المحلية.  مفي منطقتك

  www.1800RESPECT.org.auالرابط  على 1800RESPECT اإللكتروني موقعالاطلعوا على أو  732 737 1800بالرقم  وااتصل

 ؟فوري مترجم إلى ونتحتاج هل
 بإمكان مترجم من .450 131 على الرقم (Translating and Interpreting Service (TIS))الترجمة التحريرية والشفهية بخدمة  وااتصل
TIS علماً بأّن خدمةعلى التواصل مع الخدمات األخرى مكتساعدم ، TIS .جميع المكالمات مجانية وسرية. ال تقدم المشورة 

http://www.afp.gov.au/
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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 :القسري الزواج حول المعلومات من للمزيد
 على الرابط (Department of Home Affairs) لوزارة الشؤون الداخليةيرجى االطالع على الموقع اإللكتروني 
www.homeaffairs.gov.au  gov.au  " والبحث عنforced marriage (ال)زواج القسري." 


