
ما هو الزواج القسري ؟

SLAVERY HAPPENS HERE IN AUSTRALIA

الزواج القرسي هو عبارة عن زواج أبرم عقده بدون موافقة أحد الطرفني أو كال الطرفني املعنيني موافقة تامة وحرة نتيجة اإلكراه أو التهديد أو الخداع. 

قد تنطوي عملية اإلكراه عىل استعامل القوة أو اإلرغام أو االحتجاز أو االضطهاد النفيس أو إساءة استعامل السلطة أو استغالل حالة ضعف الشخص.

ملزيد من املعلومات أو للحصول عىل مساعدة قانونية مجانية بشكل رسي، يرجى االتصال مبنظمة مكافحة الرق يف أسرتاليا.
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الزواج القرسي مخالف لحقوق اإلنسان ويعترب جرمية يف أسرتاليا. 

 تتعرّض النساء للزواج القرسي أكرث من الرجال، ومبا أنه شكل من أشكال العنف القائم 

عىل أساس نوع الجنس، قد يكون من الصعوبة إثباته.

الزواج القسري

إذا كان عميلكم أو شخص آخر تعرفونه مجرب عىل الزواج، بإمكان منظمة مكافحة الرق يف أسرتاليا أن توفر إمكانية الحصول 

عىل االستشارات القانونية املجانية بشكل رسي باإلضافة إىل اإلحالة إىل خدمات الدعم. 

يف حاالت الطوارئ أو إذا كنتم يف خطر داهم أو يف حال وجود تهديد باستخدام العنف، اتصلوا برقم األصفار الثالثة (000).

.(131 AFP) 131 237 لإلبالغ عن جرمية زواج قرسي محتملة، اتصلوا بالرشطة الفدرالية األسرتالية عىل الرقم

يرجى االتصال بنا اذا كنتم ترغبون بالحصول عىل مزيد من املعلومات أو كنتم بحاجة إىل املساعدة.

كيف يمكن الحصول على المساعدة؟

عوامل احتمال التعرض للخطر
تعرّض أعضاء آخرون من األرسة للزواج القرسي   •

انتحار أو وفاة أحد الوالدين   •

الهروب املتكرر من املنزل   •

خالفات عائلية سابقة وعنف أرسي واالنقطاع عن التعليم   •

قلق بشأن سفر األرسة   •

قيود غري منطقية عىل حرية الحركة واملشاركة يف النشاطات   •

عالمات تدل عىل االكتئاب أو إيذاء النفس أو القلق أو العزلة أو تعاطي املواد املخدرة   •

تدين نسبة الحضور واألداء يف املدرسة   •

ترتيبات عمل ال تتسم باملرونة واملرافقة من وإىل العمل وعدم التحكم بالشؤون املالية  •
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