
  الخارج في آمنة البقاء
 

 
نشجعك على محاولة البقاء في الوالیات المتحدة إذا كنت تواجھ أو 

تھرب من الزواج القسري. إن وجودك في الخارج یجعلك في 
خطر أكبر ویجعل من الصعب للغایة الحصول على المساعدة. إذا 
 كنت تعتقد أنك قد تواجھ زواًجا قسریًا في بلد آخر ، فتواصل معنا

 لمناقشة خیاراتك قبل السفر.
 

تكون في الخارج ، یمكن ألشیاء بسیطة مثل   أن بمجرد
أن تكون صعبة. قد تكون وزارة  إجراء مكالمة ھاتفیة

الخارجیة قادرة على تقدیم بعض المساعدة ، ولكنھا تخدم 
المواطنین األمریكیین فقط ، ویمكن أن یختلف مستوى 

 مساعدتھا حسب البلد.
 

ھ أولئك یبتنبإذا تم تخطیط لك للسفر إلى الخارج ، فقم 
الذین تثق بھم وتزویدھم بمعلومات حول مكان وزمان 

السفر: الموقع و معلومات المكان الذي ستقیم فیھ ، 
ومعلومات جواز سفرك ، وتفاصیل الرحلة/السفر الخاصة 

 بك.
 

 إذا كنت مواطنًا أمریكیًا ، فقم بالتسجیل في برنامج تسجیل
المسافر الذكي التابع لوزارة الخارجیة على 

https://step.state.gov/step  والذي یزود حكومة ،
 الوالیات المتحدة بمعلومات عنك وعن خطط سفرك.

عدالةلل تاھیریھ مركز في القسري الزواج مبادرة  
(Tahirih Justice Center)  

 
لتوفیر  للعدالة تاھیریھ مركز تأتي مبادرة الزواج القسري في

الدعم السري لألفراد من أي مكان في الوالیات المتحدة الذین 
یواجھون الزواج القسري إما في الوالیات المتحدة أو في 
الخارج. تشمل خدماتنا تقییم المخاطر وتخطیط السالمة 

واإلحاالت إلى الوكاالت في منطقتك التي قد تكون قادرة على 
.المساعدة  

 
المباشر والخدمات االجتماعیة متوفرة لألفراد التمثیل القانوني 

الذین یواجھون أو یفرون من الزیجات القسریة في مناطق 
الخدمة المحلیة لمركز تاھیریھ في فرجینیا وماریالند 

 .وواشنطن العاصمة
 

كما نقدم التوجیھ والمساعدة التقنیة لمقدمي الخدمات (المكلفین 
المدارس والجامعات ، بإنفاذ  القانون ، والموظفین في 

واألخصائیین االجتماعیین ، والمحامین ، وما إلى ذلك) الذین 
یعملون مع األفراد الذین یواجھون أو یھربون من الزواج 

 القسري.
 

 
 
 

        ؟ للمساعدة بحاجة أنت

الزواج ھو 
 اختیارك

 
 

حقوقك اعرف. الحقائق اعرف

 
 

 

 مبادرة الزواج القسري
 للعدالة تاھیریھ لمركز 
 ، من االثنین إلى الجمعة ESTمساًء  5:30 -صباًحا  9
 

 ٥۷۱-۲۸۲-٦۱٦۱الھاتف:
 FMI@tahirih.orgالبرید اإللكتروني: 

 preventforcedmarriage.orgالویب: 
  

یرجى االتصال بنا عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني أو  *
موقعنا على اإلنترنت لطلب تدریب أو متحدث عن على 

 الزواج القسري.
 

بزواج قسريللقبول  لست مضطرً   
 

 .بمفردك ولیس علیك مواجھة ذلك

 

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%84%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D9%8B%D8%A7+%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9


 

 

 
 

الزواج القسري ھو الزواج الذي یتم بدون موافقة كاملة وحرة من 
حدث بالفعل.  قد، أو بالتھدید أحد الطرفین أو كلیھما. قد یكون الزواج

یمكن أن یحدث الزواج القسري لألشخاص من أي جنس أو عمر أو 
 دین أو خلفیة ثقافیة أو وضع اقتصادي.

 
 ھل یختلف الزواج القسري عن الزواج المدبر ؟

نعم فعال. في الزواج المدبر ، قد تأخذ األسر زمام المبادرة في العثور 
إذا كان ، ومتى ، ومن على شریك الزواج ، ولكن الخیار النھائي لما 

یتزوج یبقى مع الفرد. في الزواج القسري ، یشعر أحد الطرفین أو 
 كالھما أنھ لیس لدیھ القدرة الحقیقیة على اتخاذ ھذه الخیارات.

 
 ھل یحدث الزواج القسري ھنا؟

نعم فعال. الزواج القسري مشكلة خطیرة في الوالیات المتحدة. حدد  
 للعدالة تاھیریھ مركزمن قبل  2011مسح وطني صدر عام 

)Tahirih Justice Center حالة من  3000) ما یصل إلى
حاالت الزواج القسري في غضون عامین ، مما أثر على أفراد من 

 والیة. 47خلفیات ومعتقدات متنوعة من 

 الموافقة والزواج
 

 

 كیف تبدو عدم الموافقة؟ 
یمكن أن یحدث عدم الموافقة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما 

عاقة أو العجز ، أو تحت السن القانونیة للموافقة ، أو اإل كفي ذلك كون
، أو االحتیال ، أو اإلكراه. على سبیل المثال ، على  التعرض لألجبار

ً ما  الرغم من موافقة بعض القاصرین على الزواج ، إال أنھم غالبا
یفتقرون إلى القدرة على الحصول على موافقة مستنیرة وھادفة. مجرد 
قبول فكرة الزواج لیس مثل الموافقة. تتطلب الموافقة أیًضا موافقة 

 واج ، وكذلك شریك الزواج. الشخص على توقیت الز
 

 اإلكراه؟ أو اإلجبار كیف یظھر

شكل الضغط  اإلكراه أو اإلجبارفي كثیر من األحیان ، یتخذ 
النفسي أو العاطفي وسوء المعاملة ، أو العزلة من جانب األسرة ، 
أو التھدید بالتبرئة. ویمكن أن یشمل أیًضا التھدید بالعنف الجسدي 

الفعلي أو التعرض لھ. یمكن أن تشكل ھذه األشكال من اإلساءة 
ضغًطا ھائالً على شخص یواجھ زواًجا ویمكن أن یضعف قدرة 

 ول "ال" لزواج غیر مرغوب فیھ.الفرد على ق

 

 الحق في قول "ال" يلدیك
 

 

عاًما  18حتى إذا كان عمرك أقل من عاًما؟  18ماذا لو كنت أقل من 
، فال یحق ألحد أن یجبرك على الزواج. نحن نشجع أي شخص 
 یواجھ أو یفر من الزواج القسري ، بغض النظر عن العمر ، لإلتصال

 ن.امبأبنا للحصول على الدعم ومناقشة طرق البقاء 
 كقاصر ، من المھم أن:

 المدرسون ذلك في بما( األشخاص بعض أن فھم —
 إساءة عن باإلبالغ قانوني التزام لدیھم) والمستشارون

 مع مناقشات إلى یؤدي قد مما ، للسلطات األطفال معاملة
 .أسرتك وأفراد والدیك

 
 كانت إذا ما معرفة في الحق لدیك. السریة عن اسأل —

 .اآلخرین مع مشاركتھا ستتم تشاركھا التي المعلومات
 

 تنبیھ أولئك الذین یساعدونك إذا كانت لدیك مخاوف —
 قلق بشأن رد فعل عائلتك لطلبك المساعدة. أوأوجھ

 خصوصیتك حمایة
 

 

 
كن على علم بأن یمكن مراقبت اتصاالتك. یمكن أن یشمل ذلك 

اإللكتروني والنصوص والمكالمات الھاتفیة رسائل البرید 
واستخدام اإلنترنت. إذا علم شخص ما بجھودك لطلب المساعدة 
، فقد یؤدي ذلك إلى تعرضك لمخاطر أكبر. نشجعك على حمایة 

نفسك من خالل الحفاظ على جھودك للحصول على المساعدة 
 المخفیة:

 
فكر في إنشاء حساب برید إلكتروني مجھول ال  -

أحد و ال یمكن ألحد الوصول إلیھ للتواصل یعرفھ 
 .عند االتصال للحصول على المساعدة

 
حاول عدم استخدام األجھزة التي ال تتحكم فیھا ، بما  -

في ذلك أجھزة الكمبیوتر العائلیة والھواتف المحمولة 
المرتبطة بخط عائلي. یعد استخدام ھاتف سري أو 

لكمبیوتر ھاتف مدفوع مسبقًا أو الوصول إلى أجھزة ا
 في المدرسة أو المكتبة وسیلة أكثر أمانًا لالتصال.

 
نحن ھنا لمساعدتك في العثور على طرق لحمایة خصوصیتك 
وتمكینك من التواصل بأمان وبكل حریة مع األشخاص الذین 

 .یمكنھم مساعدتك
 

  نحن ھنا لمساعدتك 
Tahirih Justice Center للحصول على الدعم القانوني :

والخدمات االجتماعیة والتخطیط للسالمة ، اتصل بمبادرة الزواج 
صباحاً حتى الساعة  9من الساعة  للعدالة تاھیریھالقسري لمركز 

 ، من االثنین إلى الجمعة. ESTمساًء.  5:30
 ٥۷۱-۳٥٦-۹٤۹۱ الھاتف:

 FMI@tahirih.orgالبرید اإللكتروني: 
 preventforcedmarriage.orgالویب: 

 إذا كنت في الخارج وتحتاج إلى مساعدة: •
. الخارج في المواطنین لخدمات الخارجیة وزارة بمكتب اتصل  •

 اتصل. الخارج في أزمة في لألمیركیین المساعدة تقدیم یمكنھم
 ؛EST .مساءً  8 و صباًحا 8 الساعة بین ۲۰۲-٥۰۱-٤٤٤٤ بالرقم

 واطلب ۲۰۲-٦٤۷-٤۰۰۰ بالرقم اتصل ، العمل ساعات بعد
 .OCS مناوب ضابط مع التحدث

اذھب إلى أو اتصل بأقرب سفارة أو قنصلیة أمریكیة للحصول • 
 ).www.usembassy.gov( على المساعدة

لكل شخص الحق في أن یقرر 
كان سیتزوج ومتى ومن  ما إذا

 یتزوج.

 ما ھو الزواج القسري؟
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