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 العبودية احلديثة حتدث في

أستراليا

العبودية احلديثة هى عندما ُيستخَدم االكراه أو التهديد أو اخلداع الستغالل األفراد ومنعهم من ممارسة حريتهم. 

وتعد تلك جرائم خطيرة في أستراليا وتشمل االجتار بالبشر، الرق، العبودية، االرغام على الزواج، السخرة، 

عبودية الدين، أسوأ أشكال تشغيل األطفال، والتوظيف املخادع للقيام بعمل أو خدمات.

إذا كنت أنت أو أحد األشخاص الذين تعرفهم تتعرضون لالستغالل، فاملساعدة متاحة.

للمزيد من املعلومات أو املشورة السرية يرجي االتصال بالصليب األحمر األسترالي. اتصل بـ 

national_stpp@redcross.org.au 1800 9345 03 أو على البريد اإللكتروني



ينبغي أن تتعامل بالعدل 
واملساواة في مكان  العمل 

إذا كنت أنت أو أحد األشخاص الذين تعرفهم إذا كنت أنت أو أحد األشخاص الذين تعرفهم 

يتعرضون الي:يتعرضون الي:

•   اإلجبار على العمل أو ال يشعرون باآلمان في العمل

العمل لساعات طويلة مع وقت راحة قليل  •

•  عدم تقاضي أجر مناسب

•  سداد دين كبير ملسئول التوظيف أو صاحب العمل عن 
السفر أو اإلقامة أو املالبس أو الطعام أو االنتقال أو 

وثائق العمل

•  عدم القدرة على ترك مكان العمل اخلاص بهم أو 
التفاوض حول الشروط

•  املعاناة من التخويف أو التهديد في العمل، مثل أن يقال 
لك سوف يتم ترحيلك أو أنه سوف يلحق األذي بأحد 

أفراد عائلتك

•  عدم أمكانية احلصول على جواز السفر اخلاص بهم أو 
أية مستندات أخرى

•  العمل في منزل أحد األشخاص ونادرًا ما يستطيع أن 
يترك ألسباب شخصية أو أجتماعية

•  التعرض لإلهانات أو املعاملة املهينة أو اإلساءة أو 
العنف

املساعدة متاحةاملساعدة متاحة

يقدم الصليب األحمر املشورة والدعم، ويستطيع إحالتك إلى 

 اخلدمات األخرى للمساعدة. خدمات الترجمة الفورية متاحة.

 اتصل على اتصل على

 1800 9345 03 أو على البريد اإللكتروني أو على البريد اإللكتروني
national_stpp@redcross.org.au

كما يوجد أيضا  برنامج دعمبرنامج دعم يساعد األشخاص على التعافي 

وإعادة بناء حياتهم. يساعد البرنامج األشخاص على إيجاد مكان 

ما آمن للحياة، ويوفر الدعم للحصول على العناية الطبية، ويوفر 

املشورة والنصائح القانونية والهجرة، والدعم املالي، ويساعد في 

التعليم والتدريب أو العثور على وظيفة والعالقات اإلجتماعية. 

الصليب األحمر ميكنه أن يخبرك املزيد عن هذا البرنامج.*

إذا كانت حالة طارئة أو يوجد خطر على سالمة أحد 

األشخاص اتصل بالشرطة على 000. لإلبالغ عن حالة 

محتملة من العبودية احلديثة اتصل بالشرطة الفدرالية 

األسترالية على 237 131

اعرف حقوقك اعرف حقوقك 

لدى جميع العاملني في أستراليا حقوق أساسية يحميها القانون. 

تغطي تلك القوانني جميع العاملني مبا في ذلك هؤالء الذين من اخلارج، 

بغض النظر عن فترة إقامتهم في أستراليا أو نوع تأشيرة الدخول.

 ملزيد من املعلومات عن حقوقك في مكان العمل، تستطيع زيارة

 www.fairwork.gov.au، أو االتصال بأمني املظالم 

املعني بالعمل العادل على هاتف رقم 94 13 13. وإذا تطلب 

األمر مترجم شفوي، اتصل بخدمة الترجمة التحريرية والشفوية على 
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ل الصليب األحمر األسترالي من وزارة اخلدمات اإلجتماعية لتوفير برنامج دعم  * مُيوَّ
   األشخاص املتجر بهم.

This Modern Slavery grant activity received grant funding from the Australian Government.


