فريق انه قانون األسرة الدولية في بن هور بيل هو الوحيد من نوعه في المنطقة
:الشمالية الشرقية ،والتعامل مع حاالت الطوارئ مثل
اختطاف األطفال
الزواج القسري
)ختان اإلناث)(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
التجار بالبشر
العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي والعنف وقضايا الشرف
الزواج القسري  :وهو الزواج دون موافقة أحد الطرفين أو كليهما ،مع عامل ضغط.على عكس الزواج المدبرة ،الدي تحصل فيه القبول واالجاب من الطرفين
وغالبا .الزواج القسري هو مخالف لحقوق اإلنسان وشكال من أشكال العنف المنزلي
ما تواجه ضحايا العنف الجسدي واالغتصاب والخطف والسجن غير القانوني
أحيانا االسره .واالسترقاق واالعتداء الجنسي واإلساءة النفسية والعاطفية ،وحتي القتل
.تحاول تغطيه االمر واتباع العرف لحماية شرف العائلة
.إذا كان هذا يحدث لك أو أي شخص تعرفه تأكد من الحصول على الدعم المناسب
هي مسيره لفريق العمل .كريس لديها  ٢٥سنه خبره عاما من التعامل مع هذه القضايا
في قضسا اختطاف األطفال ،فضال عن كونه وهي عضو حكومي متخصص
كريس هي .عضوا في فريق المحامين في اعادة توحيد الدولي لألطفال المختطافين
.أيضا عضو في فريق جمعية القانون لألطفال
كريس هي أحد األعضاء المؤسسين للرابطة الوطنية للمحامين لدفاع عن الطفل
المختطف ،وهي مدرب وممتحن في الزواج القسري والعنف القائم على شرف العادة
.توحيد ،ورابطة المحامين قانون األسرة
كريس هي عضو في اتحاد المحاميات الدولي ،فضال عن كونها وطنية رائدة للجنة
وفي منحت BME.إساءة القرار المحلي للزواج القسري والعنف في المجتمعات
وكان آخرها 2009الجائزة كارما نيرفانا البطلة من قبل مجموعة من الناجين في عام
2014.في عام "المحامي العام"حصل على جائزة وطنية التميز جمعية القانون

بما في ذلك القضايا التي (كريس لها فريق من ذوي الخبرة مع جميع قضايا األسرة
حيث قضية دولية أو )األطفال والخدمات االجتماعية BMEتنطوي على األسر
.العادات هي ميزة
على أي حال اذا كانت دولي من المرجح أن تكون معقدة ،ولذلك فمن الضروري
.إيجاد خبير لمساعدتك من خالل ذلك
لدينا العديد من الروابط مع مراكز اللجوء في جميع أنحاء الشرق الشمالية وسنسعى
معا يمكننا .لضمان وضعتك من أي خطر محدق باتصال مع واحدة من هذه األماكن
.أن نقدم الدعم المعنوي والقانوني الذي تحتاجها
لمناقشة قضيتك بمزيد من 0191 265 2626يرجى االتصال بفريق األسرة على
.التفصيل
 .مكتبامتواجد في نيوكاسل  ،يمكنك أيضا ترتيب زيارات لمراكز المحلية

