النهاية السعيدة  ...قبل وبعد

صدرت هذه المعلومات بموجب أحكام البند الفرعي ) 42(5Aمن قانون الزواج رقم لعام 1691
وأحكام المادة  39Aمن اللوائح التنظيمية لقانون الزواج لعام 1691

تعزيز الحياة الزوجية
قبل الزواج :التثقيف حول الزواج
من شأن العالقات المتينة أن تقوم على تهيئتكم لمواجهة التغيرات والتحديات في الحياة .من المهم بناء
المهارات من حيث القدرة على التواصل الجيد وتحقيق عالقات سليمة في وقت مبكر ،حتى يتسنى لكم
االستناد على هذه المهارات خالل األوقات الصعبة.
التثقيف ما قبل الزواج يُعد األشخاص للزواج من خالل تقديم المهارات والمعلومات لبناء عالقات زوجية
تدوم مدى الحياة .هناك دورات متوفرة أيضا ً للتعرف على البعد اإلاضافي والصعوبة التي تُساق إلى
الزواج من قبل األطفال من عالقة سابقة.

أثناء الزواج :اإلرشاد األرسي
إبقاء العالقات على مسارها الصحيح ليس باألمر السهل على الدوام .يمكن أن تنشأ المشاكل المرتبطة
بالعالقات في مراحل مختلفة من حياتنا .في حين أن وجود أوقات غير مستقرة ال يعني أن عالقتكم
تتعرض للمشاكل ،إال أنها قد تكون عالمة على إمكانية االستفادة من حصولكم على بعض المساعدة.
من الممكن أن يساعد اإلرشاد األسري الزوجين على قبول التغييرات العديدة التي تحدث أثناء الزواج،
مثل المشاكل الشخصية والمشاكل المتعلقة بالعالقات بين األفراد التي لها عالقة باألطفال واألسرة .بإمكان
مستشاري األسرة مساعدتكم على العمل على تخطي المشاكل العاطفية مع أزواجكم أو شركائكم ،أو
التوصل إلى اتفاق حول مسؤولياتكم تجاه تربية األطفال.
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انهيار الزواج :تسوية النزاعات األرسيية
بإمكان الخدمة الخاصة بتسوية النزاعات األسرية مساعدة األزواج الذين سينفصلون على التوصل إلى
اتفاق حول األمالك والمال  -واألهم من ذلك كله  -األطفال .يقتضي القانون أن تقوم العائالت المنفصلة
التي لديها نزاعات متعلقة بتربية األطفال ببذل جهد حقيقي لمحاولة تسوية األمور من خالل خدمة تسوية
النزاعات األسرية.
بإمكان ممارس معتمد من خدمة تسوية النزاعات األسرية مساعدتكم على مناقشة القضايا والنظر في
الخيارات والتوصل إلى اتفاق .األهم من ذلك ،بإمكان خدمة تسوية النزاعات األسرية مساعدتكم على
إعداد خطة خاصة بواضع الترتيبات الالزمة لتربية األطفال في حال وجود أي أطفال.

لمزيد من المعلومات حول الخدمات واإلستشااات المتاحة لألزواج
والعائالت ،يمكنكم زيااة الموقع اإللكتاوني الخاص بالعالقات
األساية على الااب  www.familyrelationships.gov.auأو
االتاال بخ االستشااات حول العالقات األساية على الاقم
.3000 050 123

الزواج عملية مهمة
لقد قام المأذون بتسليمكم هذه الوثيقة ألن قرار اإلقدام على الزواج هو أحد أكبر القرارات التي يمكن ألي
شخص اتخاذه .الزواج هو خطوة هامة ستنجم عنه العديد من التغييرات بالنسبة لكم وألزواجكم وعائالتكم.
تطلعكم هذه الوثيقة على ما يلي:
• إجراءات الزواج في أستراليا،
• بعض اآلثار القانونية الهامة المترتبة على الزواج ،و
• أين يمكن الحصول على خدمات الدعم الخاصة بالعالقات ،مثل التثقيف حول الزواج أو اإلرشاد
األسري أو خدمات تسوية المنازعات.

إجياء ميارسيم الزواج في أرستياليا
الزواج ،في أستراليا ،منظم وفقا ً لقانون الزواج لعام  ،1691الذي يحدد عملية الزواج والمتطلبات
القانونية لعقد زواج صحيح.

يجب أن يتم تسليم نموذج اإلشعار بالعزم على الزواج إلى المأذون الخاص بكم قبل
شهر واحد على األقل (وحتى  81شهراً) من الزفاف.

الزواج في أستااليا:
بعض األموا الهامة التي تحتاجون إلى معافتها
إعانات اليعاية الصحية واالجتماعية
إذا كنتم ممن يحصلون على إعانات الرعاية الصحية أو االجتماعية ،ستحتاجون إلى االتصال بالوكاالت
المعنية إلبالغهم بزواجكم .ستطلعك هذه الوكاالت ما إذا كانت اإلعانات المقدمة لكم ستتغير .قد تخسروا
تلك اإلعانات ،وقد تعاقبوا حتى ،إذا لم تخبروهم بأنكم قد تزوجتم في غضون فترة زمنية معقولة بعد حفل
الزفاف.

تغييي االرسم

يجب عليكم وعلى شركائكم أن تقدموا للمأذون أدلة على تاريخ ومكان والدتكم
وهويتكم وانتهاء أ زيجات رسابقة.

أي إنسان يقدم على الزواج قد يختار أن يتخذ اسم عائلة الزوج كإسم عائلته .لستم مطالبين قانونيا ً باتخاذ
اسم عائلة الزوج عندما تتزوجون.

يجب على كليكما التوقيع على "اإلعالن بعدم وجود موانع شرعية للزواج" .بتوقيعكما
على اإلعالن ،أنتما تعلنان بأنكما تعتقدان بأنكما بلغتما السن المناسب للزواج ،وأنه ال
يوجد أي موانع شرعية لزواجكما.

إذا كنتم ترغبون في اتخاذ ألقاب أزواجكم ،يجب عليكم الحصول على شهادة زواج صادرة عن سجل
المواليد والوفيات وحاالت الزواج التابع للوالية أو اإلقليم لديكم .في العادة ،هذا دليل كاف لتغيير وثائقكم
الشخصية (رخصة القيادة على سبيل المثال) إلى اسم عائلة زوجكم.

في يوم زفافكما ،سيقوم المأذون بإتمام مراسيم الزواج .بعد ذلك ،سيطلب المأذون منكم
ومن شركاء حياتكم والشهود التوقيع على ثالث شهادات زواج.
بعد حفل زفافكما ،سيقوم المأذون بتسجيل الزواج في سجل المواليد والوفيات وحاالت
الزواج التابع للوالية أو اإلقليم حيث تم زواجكما.

الشهادة التي حصلتم عليها يوم زفافكم هي وثيقة شعائرية ولن تفي بمتطلبات إثبات الهوية لدى العديد من
الوكاالت الحكومية ،مثل مكتب الجوازات.

الجنسية
إذا تزوجتم من مواطن أسترالي ،لن تحصلوا تلقائيا ً على حق الحصول على الجنسية األسترالية .ال زلتم
بحاجة إلى تقديم طلب للحصول على الجنسية والوفاء بمعايير األهلية .يمكنكم الحصول على مزيد من
المعلومات من الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الهجرة وحماية الحدود .www.immi.gov.au

عمل وصية
سيبطل الزواج أية وصايا سابقة إال في حال أظهرت الوصية بواضوح بأنكم كنتم تخططون لهذا الزواج
عند إجراءها.
من األهمية أن تقوموا بعمل وصية جديدة عندما تتغير ظروفكم الشخصية .يضمن ذلك وجود وصية
صحيحة إلنفاذ مخططاتكم حول طريقة توزيع ممتلكاتكم في حال وفاتكم .بإمكان المحامي مساعدتكم على
إجراء وصية أو تغييرها.

الضيائب بعد الزواج
عند الزواج ،قد يتغير مقدار الضرائب الذي تدفعونه .من المستحسن االتصال بمكتب الضرائب األسترالي
أو بوكيل اضرائب أو بمحاسب قبل الزواج لمناقشة أي آثار اضريبية.

