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الزواج القسري:
أسئلة يتكرّر طرحها

•  ما هو الزواج القسري؟ 

  يحصل الزواج القسري عندما يتزوج الشخص بدون 
موافقته احلرة والكاملة على الزواج نظراً لتعرّضه 

للضغط أو التهديد أو اخلداع.
  من غير املقبول أبداً إجبار أي شخٍص كان على 

الزواج. فالزواج القسري أسلوب أشبه باالستعباد، 
وهو يشّكل إساءة حلقوق اإلنسان وجناية خطيرة. 

•  هل حتصل الزيجات القسرية في أستراليا؟ 

نعم.  هناك معلومات ضئيلة للغاية بشأن مدى حصول 
الزواج القسري في أستراليا، لكن املشاورات 

احلكومية تشير إلى أنه يتم اإلبالغ في أستراليا عن 
حاالت قليلة فقط من الزيجات القسرية. ميكن أن 

يحصل الزواج القسري في الزيجات التي حتصل في 
أستراليا )ويشمل ذلك حاالت جلب أشخاص إلى 
أستراليا بهدف زواجهم(، وكذلك في حاالت أخذ 

الشخص من أستراليا لزواجه في اخلارج. 

•  هل الزواج القسري جرمية في أستراليا؟

نعم.  لكل شخص في أستراليا حرية اختيار ما إذا كان 
يريد الزواج ومبّن ومتى. 

  يُعتبر إجبار شخص ما على الزواج جرمية في 
أستراليا مبوجب القانون اجلنائي لعام 1995 اخلاص 

بالكمنولث (Criminal Code Act 1995)، ويُعاَقب 
عليه بالسجن ملدة تصل إلى أربع سنوات. وإذا كان 

أو كانت الضحية دون 18 سنة من العمر ترتفع 
 العقوبة إلى السجن سبع سنوات أو السجن 

25 سنة إذا مت أخذ طفل أو طفلة إلى اخلارج بهدف 
الزواج القسري. 

•  هل الزيجات القسرية التي تتم في احتفال 
ديني أو ثقافي مشمولة بجرائم الزواج 

القسري األسترالية؟

نعم.  ميكن أن تنطبق جرائم الزواج القسري األسترالية 
على أنواع مختلفة من الزواج والعالقات الشبيهة 
بالزواج، مبا فيها العالقات املسجلة وتلك املنظمة 

مبوجب احتفاالت ثقافية أو دينية. 

•  هل ينبغي أن يتم الزواج في أستراليا لكي 
يكون مشموالً بجرائم الزواج القسري 

األسترالية؟ 

كال.  ميكن أن تنطبق جرائم الزواج القسري األسترالية 
على الزيجات التي حتصل داخل أستراليا )مبا فيها 
عند إحضار شخص إلى أستراليا للزواج( وكذلك 

عند أخذ شخص إلى اخلارج للزواج. 

•  من الذي تشملهم جرائم الزواج القسري 
األسترالية؟ 

  ميكن أن تنطبق اجلرائم على أي شخص له دور 
في تنفيذ الزواج القسري - ومنهم العائالت أو 

األصدقاء أو منّظمو األعراس أو مأذونو الزواج.
  كما أن اجلرائم هذه جترّم أحد طرفي الزواج القسري 

)الذي يتزوج شخصاً آخر ال يريد الزواج(. وهذا 
ينطبق فقط عندما ال يكون أحد الزوجني ضحية 

زواج قسري وال يكون له عذر معقول. 

•  أليس الواقع أن أشخاصاً من خلفيات معّينة 
فقط معرّضون للزواج القسري؟

كال.  فالزواج القسري ليس مقصوراً على مجموعة 
ثقافية أو دينية أو إثنية معينة، وهناك تقارير تفيد 

بحصول الزواج القسري من كل أنحاء العالم. 
   تقّدر Plan International أن 14 مليون فتاة دون 

18 سنة من العمر تتزوجن كل سنة.

•  هل ضحايا الزواج القسري نساء وفتيات 
فقط؟ 

كال.  فمع أن غالبية الضحايا املبّلغ عنهم على الصعيد 
العاملي شابات وفتيات، فإنه ميكن أن يكون الصبيان 
والرجال أيضاً ضحايا الزواج القسري. ميكن أن يكون 
الشخص ضحية الزواج القسري بصرف النظر عن 

جنسه أو ميله اجلنسي.
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•  هل الزيجات القسرية مختلفة عن الزواج 
املدّبر؟ 

نعم.  الزواج القسري والزواج املدبّر أمران مختلفان جداً. 
  ففي حني أن الزواج املدبّر يتضّمن تعريف الزوجني 
على بعضهما من جانب شخص آخر أو أحد أفراد 

العائلة، فإنه يتطلب موافقة الطرفني اللذين 
ميكنهما املوافقة على الزواج أو رفضه.
  والزيجات املدبّرة قانونية في أستراليا.

•  ما هي الدالئل التي تشير إلى أن شخصاً ما 
قد أجبر على زواج قسري أو أنه عرضة للزواج 

قسرياً؟

  إذا كان شخص تعرفه يعيش في زواج قسري أو 
معرّضاً للزواج قسرياً فقد يكون من الصعب أن 

يخبرك عن وضعه. 
  إالّ أن مجموعةمن الدالئل التالية قد تشير إلى أن 
الشخص في زواج قسري أو معرّض للزواج قسرياً:

-  إعالن مفاجئ عن أن الشخص مخطوب 
-  توقف أشقاء أوشقيقات الشخص األكبر 

منه سناً عن الذهاب إلى املدرسة أو تزوّجهم 
في سن مبكرة 

-  وجود حتّكم كبير من جانب عائلة الشخص 
 بحياته بدرجة ال تبدو طبيعية أو ضرورية 

)كأن ال يُسمح للشخص مثالً باخلروج من 
املنزل أو أن يرافقه دائماً أحد أفراد العائلة(

-  ظهور دالئل االكتئاب وإحلاق األذى بالنفس 
والعزلة االجتماعية وإساءة استخدام املواد 

على الشخص
-  ظهور اخلوف أو االضطراب على الشخص 

نتيجة القتراب سفرة عائلية إلى اخلارج
-  قضاء الشخص لوقت طويل متغيّباً عن 

املدرسة أو اجلامعة أو العمل
-  عدم حضور الشخص في الغالب إلى املدرسة 

أو اجلامعة أو العمل أو انسحابه فجأة منها

-  عدم وجود حتّكم من جانب الشخص بدخله 
-  عدم قدرة الشخص على اتخاذ قرارات هامة 

بشأن مستقبله، مبا في ذلك اتخاذ هكذا 
قرارات بدون تشاور مع والديه أو موافقتهما، 

و/أو
-  وجود ما يدل على نزاعات أو صراعات عائلية 

أو عنف منزلي أو إساءة أو هرب من البيت في 
عائلة الشخص.

  وليس املقصود أن تكون هذه التوصيفات شاملة، 
لكنها قد تشير إلى أن شخصاً ما في زواج قسري 

أو معرّض للزواج قسرياً.

•  ماذا أفعل إذا اعتقدت أن شخصاً ما في زواج 
قسري أو معرّض للزواج قسرياً؟ 

  ميكن أن يكون من الصعب حتديد دالئل الزواج 
القسري ويجب دائماً أن تطلب املساعدة والنصح 

بأسرع ما ميكن إذا لم تكن متأّكداً من كيفية 
االستجابة للوضع. 

  ومن املهم أن تتصرف دائماً مبا يصب في مصلحة 
الشخص الذي يكون في زواج قسري أو معرّضاً 

للزواج قسرياً، مبا في ذلك مراعاة سالمة الشخص 
وسالمتك أنت.

  إذا كان هناك خطر مباشر اتصل بخط الطوارئ 
الوطني على الرقم ثالثة أصفار (000).

   أو ميكن للشرطة الفدرالية األسترالية 
(AFP) (Australian Federal Police) تقدمي 
مساعدة أولية لألشخاص املعرّضني للزواج 

قسرياً، مبا في ذلك عندما يكون الشخص بحاجة 
للمساعدة لتجّنب نقله )ذكراً كان أم أنثى( إلى 

خارج أستراليا. 
  تستطيع AFP أيضاً إحالة الضحايا للحصول 

على الدعم، مبا فيه اإلسكان اآلمن والدعم املالي 
واملشورة القانونية واإلرشاد. يتوفر الدعم األولي 
للضحايا حتى عندما ال يريدون أن يساعدوا في 

التحقيق أو في محاكمة اجلناة. 
  ميكن أن يكون االتصال بـ AFP بدون اإلفصاح عن 

هويتك إن رغبت في ذلك. ميكنك االتصال على 
الرقم AFP (131 237) 131 أو ملء استمارة عبر 

 اإلنترنت على موقع AFP اإللكتروني وهو 
<www.afp.gov.au/policing/ 

 human-trafficking.aspx>
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  قد تستطيع املنظمات االجتماعية املتخصصة 
التالية أيضاً تقدمي املساعدة واملشورة:

•  Anti-Slavery Australia: )مكافحة االستعباد 
 في أستراليا(: الهاتف: 9662 9514 02 

 antislavery@uts.edu.au :البريد اإللكتروني 
  <www.antislavery.org.au/>.:املوقع اإللكتروني

 Australian Muslim Women’s Centre for  •
Human Rights )مركز املرأة املسلمة األسترالي 

 حلقوق اإلنسان(: الهاتف: 3000 9481 03 
<http://ausmuslimwomenscentre.org.au/>.

 •  Salvation Army )جيش اخلالص(: 
الهاتف: 5794 9211 02 البريد اإللكتروني: 

 endslavery@aue.salvationarmy.org.au 
 . <http://endslavery.salvos.org.au>:املوقع اإللكتروني

 The National Sexual Assault, Domestic &  •
 Family Violence Counselling Service 

)اخلدمة االستشارية الوطنية لالعتداء 
اجلنسي والعنف املنزلي والعائلي(: 

 1800 RESPECT (1800 737 732):الهاتف   
البريد اإللكتروني: يتوفر اإلرشاد على اإلنترنت عبر 

 املوقع اإللكتروني؛ 
<www.1800respect.org.au/>. :املوقع اإللكتروني

   وقد يوّد الشخص أيضاً طلب املشورة من 
 Family Law Courts National Enquiry Centre

)مركز االستعالمات الوطني حملاكم قانون العائلة( 
 الذي ميكن االتصال به على الرقم 000 352 1300 

أو طلب املشورة من أحد محامي العائلة لدى أقرب 
مكتب Legal Aid )املساعدة القانونية(.

  ميكن االتصال بخدمة الترجمة اخلطية والشفهية 
(TIS) على الرقم 450 131.

•  هل هناك أي شيء يستطيع األشخاص الذين 
في زواج قسري أو املعرّضون للزواج قسرياً 

القيام به حلماية أنفسهم؟

نعم.  تتوفر خطة أمان خاصة بالزواج القسري ملساعدة 
األشخاص على حماية أنفسهم إذا كانوا يخشون 
أن يكونوا معرّضني خلطر الزواج قسرياً أو إذا كانوا 

في زواج قسري.
  يساعد ملء اخلطة األشخاص على التفكير 

بكيفية استجابتهم للحاالت غير املأمونة وحتديد 
إستراتيجيات عملية للتواصل بأمان والبقاء في 

مأمن في املنزل أو االستعداد لترك املنزل بأمان 
والتأّكد من عدم أخذهم إلى خارج أستراليا للزواج. 

  توجد خطة األمان اخلاصة بالزواج القسري في املوقع 
 <www.ag.gov.au/forcedmarriage>.اإللكتروني

•  ما الذي فعلته أستراليا للتأّكد من عدم أخذ 
األطفال إلى اخلارج لتزويجهم قسرياً؟

  هناك تدابير ملنع أخذ األطفال إلى اخلارج 
الستغاللهم، مبا في ذلك تزويجهم قسرياً. 

  تستطيع احملكمة الفدرالية األسترالية إصدار أوامر:

•  ملنع إصدار جواز سفر خاص بالطفل 

•  تفرض على أحد األشخاص تسليم جواز سفر 
الطفل أو جواز سفر الشخص املرافق له إلى 

احملكمة، و 

•  منع أخذ طفل من أستراليا ووضع اسم الطفل 
على الئحة املراقبة في املطارات. 

•  هل ميكن لألشخاص دون سن 18 عاماً الزواج 
بصورة قانونية في أستراليا؟

نعم.  في ظروف محدودة. 
  قانون الزواج األسترالي اخلاص بالكمنولث لعام 

1961 (Commonwealth Marriage Act 1961) يتيح 
زواج الشخص بني سن 16 و18 عندما تكون هناك 

املوافقة الالزمة )عادة من الوالدين( وكذلك أمر 
يصرّح بالزواج من احملكمة األسترالية صادر عن 

قاٍض في محمة عليا أو صغرى ساري املفعول. وال 
ميكن أن يتزوج شخصان إذا كانا دون سن 18 عاماً. 

وال ميكن بأي ظرف من الظروف أن يتزوج أي شخص 
دون سن 16 عاماً في أستراليا.

•  هل ميكن أن يعترف قانون الزواج بالزواج إذا 
كان قسرياً؟

    يشمل قانون الزواج لعام 1961 التابع للكمنولث 
 (Commonwealth Marriage Act 1961) نصوصاً 

عن احلاالت التي يكون فيها الزواج الغياً إذا كانت 
موافقة أحد الطرفني غير حقيقية أو إذا لم يكن 

أحد الطرفني في سن تخوّله الزواج. 


