الزواج اإلجباري – لمحة سريعة
هل ت ّم إخراج زميلك /زميلتك من الصف فجأة؟
هل لم يرجع  /ترجع إلى البيت بعد عطلة عند العائلة في الخارج؟
هل يلبس  /تلبس زميلك  /زميلتك مالبس مختلفة؟
هل يتوقف والداك عن الكالم عند دخولك الغرفة أو البيت؟
هل ت ّم وضع وثائقك وأوراقك الرسمية في حقيبة؟
هل أخبرك والداك أنك ستذهب  /ستذهبين في عطلة ولكنهم لم يحددوا المدة؟
هناك إحتمال كبير أن األمر يتعلق بخطة والديك أو أقاربك لتزويجك.
هل سمعت عن التزويج اإلجباري ؟
التزويج اإلجباري يعني ّ
أن الوالدين يختاران إلبنتهما  /إلبنهما زوجا  /زوجة أو أنهما
يرتبان هذا التزويج أو أنهما يحاوالن التأثير على قرارك في إختيار زوجك  /زوجتك .
الحجج التي يستخدمها الوالدان
" نحن نعرف ما هو األفضل لك " هذا واحد من أكثر ِ
في محاولة للتأثير أو للضغط على أوالدهم.
وأحيانا يُرافق ذلك تهديد بالعقاب.
التزويج اإلجباري والترك مناقضان لحقوق اإلنسان ويُعاقب عليها القانون بالسجن.
نصيحة :عندما تظن أن الترك  ،الخطوبة أو التزويج سيتم بدون رغبتك  ،أو أن ذلك
يحدث لشخص آخر ،فعليك أن تفعل شيئا ً حاالً  .في هولندا هناك كثيرون يمكنهم
للتحرك.
مساعدتك أكثر مما عندما تكون في الخارج  .لذلك ال وقت للتردد بل
ُّ
ماذا يُمكنك أن تفعل  /تفعلي؟








إبحث  /ي عن مساعدة وتكلم  /ي مع شخص تثق  /تثقين به  /بها ( معلم/ة،
صديق/ة  ،مساعد/ة اجتماعي/ة  ،الشرطة ) أطلب منهم أن يُخبروا المسئولين
إذا بقيت طويال في الخارج .
تحرّك  /ي وأكتب  /ي المعلومات المهمة :
المدة التي تكون  /تكونين فيها في الخارج  ،مكان العطلة
(العنوان ورقم التليفون).
رقم موبيلك بعد الكود الهولندي .هو هذا الرقم ( 0031واحذف .)0
معلومات عن السفارة الهولندية في الخارج .








إفحص  /ي إذا كانت أوراقك الرسمية سارية المفعول وإحفظها  /إحفظيها في
مكان آ ِمن.
صور  /ي جواز سفرك الهولندي أو األجنبي وبطاقة البنك .
إعمل  /ي  Scanأو ِّ
ضع هذه على  USB-stickوخذها  /خذيها معك أو أرسلها  /أرسليها إلى إيميلك
( في السفارة يُمكن فتح أل . )inbox
عندما تسافر  /ين بالطائرة إحمل  /ي معك ملعقة معدنية .عندما تم ّر  /ين من
البوابات تُس َمع صفارات اإلنذار  ،أُطلب  /ي من الحراسة مساعدتك .

مواقع مفيدة:
www.femmesforfreedom.com
info@femmesforfreedom.com

0031703626506
www.vooreenveilightuis.nl

في هولندا

2000-0800

من الخارج

0031703119007

رقم الشرطة في هولندا

8844-090

في حاالت الخطر

112

اإلتصال بالسفارة الهولندية الموجودة في البلد التي أنت فيها:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overigevertegenwoordigingen/inhoud

