
 لكل شخص 
الحق في االختيار

WORKING TO ABOLISH SLAVERY 

كنت أخىش أن أخّيب أمل عائلتي، وكنت أعلم 

بأنهم لن يوافقوا عىل صديقي لكنني مل أكن أعتقد 

أبداً بأنهم قد يجربونني عىل السفر إىل الخارج 

للزواج من شخص مل ألتقي به مطلقاً. جعلوين أشعر 

بأّنّه ال خيار لدي سوى الزواج منه.
هاتف:

(+61 2) 9514 8115

الربيد اإللكرتوين:
antislavery@uts.edu.au

الفيسبوك:
facebook.com/AntiSlaveryOz

املوقع اإللكرتوين:
antislavery.org.au
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عندما أدركت ما الذي كان يحدث، اتصلت 

بخدمات الدعم وتّم وضع اسمي ضمن قامئة 

املنع من السفر، مام يعني بأنّه ال ميكنني مغادرة 

أسرتاليا. ساعدوين أيضاً يف اللجوء إىل مسكن آمن 

والحصول عىل استشارة مجانية من محام.

 الزواج القسري يعتبر 
جريمة في أستراليا



لكل شخص الحق يف اختيار من الذي سوف يتزوج به، 

فإجبار شخص ما عىل الزواج هو عمل ضد القانون. 

من املمكن، يف بعض األحيان، أن يستخدم الضغط 

الجسدي أو النفيس إلجبار شخص ما عىل الزواج. 

بإمكان منظمة مكافحة الرق يف أسرتاليا أن توفر 

إمكانية الحصول عىل االستشارات القانونية املجانية 

وبشكل رسي باإلضافة إىل اإلحالة إىل خدمات الدعم. 

يرجى االتصال بنا اذا كنتم ترغبون بالحصول عىل 

مزيد من املعلومات أو كنتم بحاجة إىل املساعدة.

منظمة مكافحة الرق يف أسرتاليا
(+61 2) 9514 8115

antislavery@uts.edu.au
facebook.com/AntiSlaveryOz

antislavery.org.au

 إذا كنتم، أو شخص آخر تعرفونه مجربون 

عىل الزواج، أو كنتم يف زواج القرسي، هناك منظامت 

ميكنها مساعدتكم. 

إذا كنتم ترغبون يف الحصول عىل مزيد من 

املعلومات أو الحصول عىل مساعدة قانونية مجانية 

بشكل رسي، يرجى االتصال مبنظمة مكافحة الرق يف 

أسرتاليا عىل الرقم 8115 9514 (2 61+). 

يف حاالت الطوارئ أو إذا كنتم يف خطر داهم أو يف 

حال وجود تهديد باستخدام العنف، اتصلوا برقم 

األصفار الثالثة (000).

لإلبالغ عن جرمية زواج قرسي محتملة، اتصلوا 

بالرشطة الفدرالية األسرتالية عىل الرقم
 .(131 AFP) 131 237

 مل يصدق أحد بأنني قد أرغمت عىل هذا 

الوضع عندما كنت شاباً. مل أكن أظن بأّن ذلك 

ممكن إىل أن أجربت عىل الزواج من ابنة رشيك 

والدي يف التجارة.

أنتم لستم بمفردكم. يمكنكم ما هو الزواج القسري؟
الحصول على المساعدة!

أرغمتني عائلتي عىل الزواج لتحسني مصالح عائلتنا 

التجارية. كان بإمكاين أن أتجنب ثالث سنوات من 

االكتئاب واملشاكل املالية لو كنت أعلم أين ميكنني 

الحصول عىل املساعدة.

 يمكننا مساعدتكم في 
الحصول على استشارة قانونية 
مجانية وبشكل سري


