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 ستعباداالتجار بالبشر واال
 .خطيرة في أسترالياالم ائجرمن ال ستعباداالتجار بالبشر واال عد  ي  

 .للقانون انمخالفأمران  ستعباداالتجار بالبشر واال إن  

 من الممكن لمن يرتكب هذه الجرائم أن يدخل السجن، سواء كان رجالً أو امرأة.و

 .000بالشرطة على الرقم  واه في خطر اتصلونتعرفآخر شخص أي أو  بذاتكم مإذا كنت

 الشرطة في أستراليا آمنة ويمكن الوثوق بها.

 450 131 . بالرقم  وابحاجة إلى خدمات الترجمة الفورية المجانية اتصل مإذا كنت
 

بالبشر االتجار أعمال  مع أبداً ( Australian Government) األسترالية الحكومة تتسامح ال
 .الظروف من ظرف أي حتتالحديث ستعباد واال

ذلك مكن أن يحدث من المفشخص آخر. ل لتحقيق المكاسب يةاستغاللوضاع ألرضوخ على الالناس عندما يجبر  ستعباديحدث االتجار بالبشر واالقد 
 :ستعباديمكن أن يشمل االتجار بالبشر واالوللرجال والنساء واألطفال. 

الضيافة أو البناء أو الحراجة أو التعدين أو الزراعة، وكذلك في العالقات قطاع مثل قطاعات أو العمل القسري في  سترقاقأو اال ستعباداال •

 الحميمة؛

 ؛عبودية الديون •

 االستغالل الجنسي؛ •

 الزواج القسري؛ أو •

 .عضاءلغرض استئصال األبالبشر االتجار  •

 .هي جرائم خفية ستعباداالتجار بالبشر واال

 هموضع من خسارةقد ال يطلب الناس المساعدة ألنهم يخافون من انتقام المستغلين أو فاكتشافها. بالفعل يصعب قد هي جرائم  ستعباداالتجار بالبشر واال إن  

 .ينجراهكم

 :الشخص، عندما يكون هذا التي تشير إلى تعرض شخص ما لالتجار بهلعالمات مكن أن تتضمن امن الم

 على العمل؛ ا  جبرمد أو يهدالته أو اكرتحت اإل •

 لظروف عمل سيئة؛ ا  ضعاخأو  •

 العمل أو لطرف ثالث؛ صاحب سدد دينا  كبيرا  ليأو يبدو أنه يقبض أجرا  ال أو  •

 .ذلكغب بالمستندات عندما يرلى هذه إصول و، وال يمكنه الخرىاألشخصية ال همستنداتبجواز سفره أو باالحتفاظ بطرف ثالث قد قام  أو •

 ر؟في خط ،هونتعرفما أو شخص  ،مأنتهل 

بالشرطة االتحادية ل اتص، يمكنكم االلخطرين لهذا امعرضكنتم ، أو خاضعين لعمليات االتجار بكم أو لالستعباد ونهتعرفآخر أو أي شخص إذا كنتم أنتم 
 على اإللكتروني AFPموقع أو االطالع على  (131AFP) 237 131على الرقم  (Australian Federal Police (AFP))األسترالية 

لحصول تكم إلى خدمات أخرى لوإحاللكم المشورة إبقاءكم في أمان وإسداء  AFPللحصول على المساعدة. بإمكان  www.afp.gov.au الرابط
 . مسائل الهجرةحول كذا و والدعم المالي واإلرشاد والمشورة القانونيةخدمات اإلسكان على الدعم، بما في ذلك 

نفيذه من قبل تيتم  من قبل الحكومة وممّول  (Support for Trafficked People Program) جر بهمااألشخاص المتالخاص بدعم البرنامج 

 .داعبستضحايا االتجار بالبشر أو االلقديم المساعدة لت (Australian Red Cross) األستراليجمعية الصليب األحمر 
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 يمكنها تقديم العون.أخرى دعم يوجد في أستراليا خدمات 

1800RESPECT  االستشارية حول االعتداءات الجنسية والعنف المنزلي واألسري. وهي تقدم بتقديم الخدمات  تختصهي خدمة أسترالية وطنية
إلى خدمات  المشورة والمعلومات مجاناً وبصورة سرية عبر الهاتف أو اإلنترنت. سيستمع المستشارون إليكم ويجيبون على أسئلتكم، كما يمكنهم إحالتكم

 الدعم األخرى المتوفرة في منطقتكم المحلية. 

 www.1800RESPECT.org.auعلى الرابط  1800RESPECT موقع اإللكترونيال اطلعوا علىأو   732 737 1800رقماتصلوا بال

 

 ؟فوري مترجم إلى ونتحتاج هل

بإمكان مترجم   .450 131على الرقم  Translating and Interpreting Service (TIS))) الترجمة التحريرية والشفهيةبخدمة  وااتصل
 جميع المكالمات مجانية وسرية. ال تقدم المشورة. TIS، علماً بأن  خدمة على التواصل مع الخدمات األخرى مكتساعدم TISمن 

 

 :المزيد من المعلومات حول االتجار بالبشر واالستعباد في أستراليا

الموقع اإللكتروني االطالع على ، يرجى Support for Trafficked People Programللحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج 
 Australian Redموقععلى أو  www.dss.gov.au الرابط على (Department of Social Services) لوزارة الخدمات االجتماعية

Cross  الرابط علىاإللكتروني www.redcross.org.au  .أيًضا إرسال بريد إلكتروني إلى ميمكنكAustralian Red Cross   على
 national_stpp@redcross.org.au  العنوان

 Department of Home)وزارة الشؤون الداخليةلالموقع اإللكتروني االطالع على ، يرجى ستعبادلمزيد من المعلومات عن االتجار بالبشر واالل
Affairs) رابطعلى ال www.homeaffairs.gov.au أو موقعAustralian Federal Police   اإللكتروني على الرابط

www.afp.gov.au  والبحث عن "االتجار بالبشر (human trafficking)." 

http://www.1800respect.org.au/

