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ازدواج زود هنگام و اجباری
Early and forced marriage

دریDari/
Dari/

ازدواج زود هنگام و اجباری در کلیه ایالت ها و قلمرو های اسرتالیا خالف قانون
می باشد .همچنین بردن فردی به یک مملکت دیگر برای ازدواج زود هنگام یا اجباری خالف
قانون می باشد.
ازدواج های زود هنگام و اجباری چه می باشد؟

قانون اسرتالیا در این زمینه چه می باشد؟

مطابق قانون:
>افرادی که  18سال یا بیشرت سن دارند می توانند بطور آزادانه
در مورد ازدواج کردن یا نکردن و فردی که قصد ازدواج با او را
دارند ،تصمیم گیری منایند
>افراد کمرت از  18سال سن ازدواج کرده منی توانند .در رشایط
بسیار استثنایی فردی که  16یا  17سال سن دارد می تواند به محکمه
برای اخذ اجازه ازدواج درخواست دهد
>برگزاری مراسم ازدواج سنتی و مذهبی و برقراری روابط رسمی
با افرادی که کمرت از  18سال دارند قانونی منی باشد.

ازدواج زود هنگام وقتی رخ می دهد که فردی که کمرت از  18سال
دارد ازدواج مناید .این ازدواج طفل نیز نامیده می شود.
ازدواج اجباری وقتی رخ می دهد که فردی با توسل به یکی از شیوه
های ذیل برای ازدواج مورد فشار ،تهدید یا اغفال قرار گیرد:
>با ایجاد این احساس در آنها که در صورت ازدواج نکردن باعث
رشمندگی و خجالت فامیل خود خواهند شد
>اعامل خشونت یا تهدید نسبت به آنها یا افراد مورد عالقه شان
> نگه داشنت اسناد سفر  ،بطور مثال پاسپورت تا زمانی که آنها
قبول به ازدواج منایند
>اغفال و دروغ گویی  -گفنت به آنها که تنها برای تعطیالت یا
نامزد کردن به خارج از مملکت سفر می منایند.

ازدواج های زود هنگام یا اجباری اغلب برای دخرتان صورت می
گیرد ولی برای بچه ها هم صورت گرفته می تواند .والدین حتی
پس از آمدن به اسرتالیا برای ادامه دادن به این رسم و رواج تحت
تاثیر فشارهای فامیلی و جامعه قرار گرفته می توانند .در صورت
انجام چنین عملی به خاطر داشته باشید که اینگونه ازدواج ها
جرم تلقی شده و مجازات های شدیدی قابل اجراء می باشد.

اگر رسم و رواج فرهنگی
یا مذهبی با قوانین اسرتالیا
تفاوت داشته باشد ،قانون
همیشه دارای اولویت می
باشد.

کمک به والدین تا بهرتین باشند

دریافت کمک

اگر فردی را می شناسید که در خطر ازدواج زود هنگام یا اجباری یا
بردن به مملکت دیگر برای ازدواج می باشد بالفاصله درخواست
کمک منائید ،شام کارهای ذیل را انجام داده می توانید:
>با یک مرکز خدماتی به متاس شوید .خدمات آنها محرمانه می
باشد .می توانید درخواست ترجامن منائید
>از طریق تلیفون با پولیس به متاس شوید
>با خط تلیفونی آزار و سوء استفاده از اطفال به متاس شوید
>با کارکنان مکتب صحبت منائید.

مزایای عدم اجبار افراد جوان به ازدواج

زمانی که افراد جوان مجبور به ازدواج نگردند احتامل موارد
ذیل برای آنها بیشرت می گردد:
>فارغ التحصیلی از مکتب
>پیدا کردن کار مناسب
>حاملگی و زایامن صحت مند
>رفتار محرتمانه با آنها
>کاهش خطر در معرض خشونت قر ار گرفنت  ،بشمول
خشونت جنسی.

ازدواج سنتی(انتخاب زن یا شوهر توسط
والدین) چه می باشد؟

ازدواج های زود هنگام و اجباری به
صحت و تندرستی افراد جوان صدمه
رسانده و آنها را از حقوق انسانی شان
محروم می مناید.

مراکز خدماتی

پولیس اسرتالیای جنوبی ()SA Police

 000اکر فردی در خطر عاجل می باشد
 ،131444در صورت وجود مشکل اما عدم وجود خطرعاجل

پولیس فدرال اسرتالیا (()Australian Federal Police (AFP

ازدواج های سنتی در اسرتالیا قانونی می باشند .این وقتی
صورت می گیرد که فردی با انتخاب یک رشیک زندگی مناسب
برای ازدواج توسط والدینش یا کس دیگری موافقت مناید .با این
وجود طرفین ازدواج باید  18سال یا بیشرت سن داشته و بدون
هرگونه اجبار رضایت خود برای ازدواج را اعالم منایند.

وزارت امور خارجه و بازرگانی ()Department of Foreign Affairs and Trade

 ،1300555135هفت روز هفته و شبانه روزی اگر شام در اسرتالیا می باشید و رضورت به کمک دارید یا
 +61262613305, SMS +61421269080دیشاب یم ایلارتسا زا جراخ رگا http://dfat.gov.au

ضد برده داری اسرتالیا ()Anti-Slavery Australia

 AFP ،131237برای کمک به افرادی که در معرض ازدواج اجباری می باشند تعلیامت خاص دریافت کرده اند
www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

 9:00 ،0295148115صبح تا  5:00بعد ازظهر ،دوشنبه تا جمعه یا ایمیل antislavery@uts.edu.au
مشوره حقوقی درباره برده داری ،قاچاق بری و اعامل مشابه با برده داری www.antislavery.org.au

خط تلیفونی راپور سوء استفاده و آزار اطفال ()Child Abuse Report Line

My Blue Sky

 ،131478خط تلیفونی شبانه روزی راپور سوء استفاده و آزار اطفال.
اگر شام یا فردی در خطر می باشد www.childprotection.sa.gov.au/reporting-child-abuse

خط تلیفونی بحران خشونت خانگی ()Domestic Violence Crisis Line

معلومات راجع به ازدواج اجباری و لینک به مشوره حقوقی مجانی www.mybluesky.org.au

سازمان صلیب رسخ اسرتالیا ()Australian Red Cross
در صورت احتیاج به کمک به متاس شوید.

 ،1800800098هفت روز هفته و شبانه روزی
دریافت کمک در رابطه با خشونت ،محل اقامت عاجل و ارجاعات http://womenssafetyservices.com.au

 9:00 ،81004666صبح تا  5:00بعد ازظهر ،روزهای دوشنبه تا جمعه ،خارج از ساعات اداری 1800986401
یا ایمیل National_STPP@redcross.org.au
www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-transition/trafficked-people

 9:00 ،1300366424صبح تا  4:30بعد ازظهر ،دوشنبه تا جمعه
مشوره حقوقی مجانی www.lsc.sa.gov.au

مرکز خدمات ترجامنی کتبی و شفاهی ()Translating and Interpreting Service

کمسیون خدمات حقوقی اسرتالیای جنوبی ()Legal Services Commission of SA

 ،131450بطور شبانه روزی برای ترجامنی تلیفونی www.tisnational.gov.au

این راهنامی ساده والدین یکی از  9راهنامیی می باشد که توسط اداره  Parenting SAبرای فامیل های از جوامع چند فرهنگی نوین و در حال رشد در اسرتالیای جنوبی تهیه و تنظیم شده است .بدینوسیله از مراکز
خدماتی و فامیل هایی بسیاری که سخاومتندانه دانش و تخصص خود را برای تهیه این رهنمود ها در اختیار ما قرار دادند تشکر و قدر دانی می منائیم ،بخصوص فامیل ها و پرسونلی که تصاویرشان در آنها ظاهر
شده است.
 Parenting SAیک رشاکت اداره تعلیم و تربیه و شبکه صحی زنان و اطفال می باشد.
تلیفون0883031660 :
www.parenting.sa.gov.au
راهنامهای ساده والدین در اسرتالیای جنوبی بطور مجانی ارائه می گردند
قابل توجه :این معلومات مبنزله جایگزینی برای دریافت مشوره از یک متخصص واجد رشایط منی باشند.
دولت اسرتالیای جنوبی
نگارش اول 2019/01

