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

ليكون زواجه قانونياً. عام  81 أكثر من الشخص عمر . وعادةً، يجب أن يكون أم ال في أستراليا، لألشخاص حرية اختيار فيما إذا كانوا يريدون الزواج

 أن يتزوج ولكن يتطلب ذلك إصدار أمر من المحكمة.  81وفي بعض الظروف، يمكن لشخص فوق سن 

 ويجب أن يوافق الشخص على الزواج من دون إجباره أو خداعه. 

 اً في أستراليا.يعد قانونيعن الزواج القسري. فالزواج المرتب عليه الطرفان بحرية  يوافق ويختلف الزواج المرتب الذي 

.000إذا كنت أنت أو شخص تعرفه في خطر اتصل بالشرطة على الرقم   

 الشرطة في أستراليا آمنة ويمكن الوثوق بها.

   .732 737 1800المجانية على الرقم  1800RESPECTوللحصول على المشورة السرية والدعم، اتصل بخدمة 

 450 131. المجانية اتصل بالرقم الفورية وإذا كنت بحاجة إلى خدمات الترجمة 

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

 يرتبط الزواج القسري والمبكر في بعض األحيان مع نقل األشخاص إلى بلٍد آخر أو عبر الحدود رغماً عنهم، وهذا أمر غير قانوني.

 خطر؟ في تعرفه شخص أو أنت هل

يمكنها تقديم المشورة األولية  AFP. 237 131على الرقم  (Australian Federal Police (AFP))اتصل بالشرطة االتحادية األسترالية 

 القانونية.  وإحالة ضحايا الزواج القسري والمبكر أو ضحايا االتجار بالبشر للحصول على الدعم، بما في ذلك السكن والدعم المالي واإلرشاد والمشورة

 .www.afp.gov.auاإللكتروني على  AFPوللمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع 

 .العون يد تقديم يمكنها الثقافية الحساسية ذات الخدمات من مجموعة أستراليا في يوجد

1800RESPECT ( هي خدمة أستراليا الوطنية المتعلقة باالعتداء الجنسي والعنف المنزلي واألسريAustralia’s National Sexual 
Assault, Family and Domestic Violence Counselling serviceلسرية والمعلومات مجاناً عبر الهاتف أو (. إذ تقدم المشورة ا

 حيث يستمع إليك المستشارون ويجيبون على أسئلتك، كما يمكنهم تحويلك إلى خدمات الدعم األخرى في منطقتك المحلية.   اإلنترنت

  www.1800RESPECT.org.auاإللكتروني على  1800RESPECTأو قم بزيارة موقع  732 737 1800اتصل بالرقم 

 ؟فوري مترجم إلى تحتاج هل

 المجانية على الرقم (Translating and Interpreting Service (TIS)اتصل بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية )

 131 450. TIS .تساعدك على التواصل مع الخدمات األخرى وال تقدم لك المشورة 

 :بالبشر واالتجار القسري الزواج حول المعلومات من للمزيد

 .www.ag.gov.auلى ع  (Attorney-General’s Department)قم بزيارة الموقع اإللكتروني لدائرة المدعي العام

http://www.1800respect.org.au/

