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 خط المساعدة التابع لجمعية الصليب األحمر
بخصوص الزواج القسري وختان اإلناث

815 55 201
متوفر من االثنين إلى الجمعة من الساعة

التاسعة صباًحا إلى الرابعة عصًرا 
 تكلم معنا عبر

Christian Krohgsgate 15

+47 815 55 201
+47 92 62 64 88

info.tvangsekteskap@redcross.no

www.rodekorstelefonen.no
www.æresrelatertvold.no 

www.rodekors.no/tvangsekteskap
www.æresrelatertvold.no

We give information and help concerning forced marriage, circumcision and honour-related violence.

Waxaanu bixinaa warbixin iyo caawimo ku saabsan guurka khasabka ah, gudniinka iyo waxyeelada 
ceeb ka cararka khusaysa.

Vi gir informasjon og hjelp i forbindelse med tvangsekteskap , omskjæring og annen æresrelatert vold.

 إذا كنت في حاجة ُملحة
إلى المساعدة!

في النرويج:
 اتصل بالشرطة على الرقم

 112

من الخارج:
 اتصل بأقرب سفارة نرويجية

www.norway.info



ما األمور التي من المهم معرفتها بخصوص الزواج؟
للنساء والرجال نفس الحق في اختيار

 شريك حياتهم بمنتهى الحرية. ينبغي أن يعقدوا عقد الزواج
حسب

حريتهم الشخصية وبموافقتهم الشخصية.
(قانون الزواج النرويجي، القسم 1ب))

في حالة إبرام عقد زواجك بالخارج، يجب االلتزام بما يلي:
• أن تكون بلغت سن 18 عاًما على األقل

• حضور حفل الزواج
• أال تكون متزوًجا/متزوجة بالفعل من شخص آخر

(قانون الزواج النرويجي، القسم 18 أ)

قد تصل عقوبة إرغام شخص ما على الزواج إلى
السجن لمدة  6 سنوات.

ختان اإلناث
 ممنوع ختان اإلناث بموجب قانون محدد ومنفصل حيث أن

 تنفيذ ختان اإلناث ألي فتاة أو المشاركة فيه يعد
جريمة تستوجب العقوبة.

 القانون المتعلق
بمنع ختان اإلناث، القسم 1

أشكال العنف األخرى المتعلقة بالشرف
قد يؤثر الزواج القسري على الشخص

لمدة طويلة قبل إبرام عقد الزواج الفعلي، على سبيل
المثال فيما يخص:
• العنف الجسدي

• السيطرة الصارمة / الحرمان من الحرية
• إلحاق الوصمة والعار

• السفر قسًرا إلى خارج البالد دون الموافقة
• التهديدات

هذه الخدمة مخصصة لألشخاص الذين: 
• يشعرون أنهم مكرهين على الزواج

• تم إكراههم بالفعل على الزواج ويريدو الحصول على
• إرشادات لكيفية الحصول على الطالق

• يريدون مساعدة أصدقاء يواجهون موقًفا صعًبا
• هم آباء يواجهون صعوبات في تربية أوالدهم في ثقافة

• جديدة ومختلفة 
• لديهم وظيفة يحتاجون فيها إلى المعلومات واإلرشادات

 • المتعلقة بالزواج القسري والختان والنزاعات وأعمال العنف
• المتعلقة بالشرف

 •

لك حرية الخيار في عدم الكشف عن هويتك!

ما الذي نقدمه؟
• نحن نزودك بمعلومات عن التشريعات النرويجية المتعلقة

• بالزواج القسري والختان وأعمال
• العنف األخرى المرتبطة بالشرف. 

• نحن نقدم المساعدة والدعم وفًقا لشروطك.
• يمكننا مساعدتك في النزاعات العائلية

• يمكننا أن نعمل كحلقة وصل بين األشخاص وخدمات
• القطاع العام داخل النرويج وخارجها على حد سواء.

نحن نلتزم بواجب الحفاظ على السرية!
نحن نشغل خط المساعدة بالنيابة عن مديرية شؤون

األطفال والشباب والعائالت في النرويج.


