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شكوى تقديم  

ير القانوني غ  الجنس ضد يزتمي لاب  المتعلقة الشكاوى حلوتقوم بالتحقيق  مستقلة هيئة هي  اإلنسان لحقوق  تراليةساأل اللجنة

 .اإلنسان حقوق وانتهاكات تمييزلضد ا ةالثالث  الدولية العمل منظمة تفاقيةإلخرق و ،السن و  واإلعاقة العرقالتمييز ضد و

 ؟ نها اليناشكوى بشأ يمتقدي تستطيع ت لااألمور

، والحالة  والحمل ، نالجنسي ا بين محالة ، ونسهوية الج، والجنسى علالقائم  التحرش والتمييز ويشمل تمييز الجنسي لا •

 .، والتوجه الجنسي، والمسؤوليات األسريةالطفل  ةرضاعو ،زوجية أو العالقةال

األمراض أو  و    ؛ مية والنفسيةحسية والتعلية والعقلية والاإلعاقات الجسد علىالقائم  يشمل التمييزو  اإلعاقةضد تمييز  •

الحيوانات  و؛  ومساعدات اإلعاقة؛ الماضي والحاضر والمستقبلفي إعاقات و؛ إصابات العملوحاالت طبيه؛ و؛ العلل

 . واالرتباط بشخص معوقدة المساع  

نسب واألصل القومي أو العرقي  ون والق واللعراللى علقائم اييز الكراهية العنصرية والتمويشمل  العرقي  التمييز •

 .ووضع المهاجر

 .أو كبيرا في السن  في السناً دجصغيرا الشخص أن يكون  القائم علىيشمل التمييز و  السن القائم علىالتمييز  •

رامي ج اإل   الدين والسجلعلى أساس  في التوظيف التمييزشمل وت لتمييز ضد ا  ةمنظمة العمل الدولية الثالث تفاقية  •

 .األصل االجتماعيوي اسالرأي السي بي وشاط النقاوالن 

 معينةدولية  مواثيقيُزعم أنها تنتهك نيابة عنها والتي بالاإلجراءات التي يتخذها الكومنولث أو وتشمل  ق اإلنسانوحق •

، واتفاقية حقوق  حقوق الطفلية اقتف، والمدنية والسياسيةي الخاص بالحقوق اد الدول، مثل العهلحقوق اإلنسان

 .عاقاتألشخاص ذوي اإلا

  عملية في  الخطوات . ىشكو لتقديم شيء أي ككلفي  نول  أستراليا في  فيه تعيش الذي انكملا عن  النظر بغض شكوى تقديم يمكنك

 .أدناه مبينة الشكوى

 إجراء استفسار

  عن نةللج التابعة وميةقال المعلومات ةدم بخ صالت اال كنكمي  ،ما شيء بشأن شكوى تقديمأنه بامكانك  من متأكدًا تكن لم إذا •

 infoservice@humanrights.gov.au  :ىإل اإللكتروني بالبريد أو 1300 656 419 الرقم على الهاتف  طريق

 .اءاتلتبدأ االجر إليك شكوى نموذج إرسال يمكننا •

 .ذلك عمل نهيمك من إلى إحالتك فسنحاول ،دتكاعمس عنستط لم إذا •

 ى شكو تقديم

  شكوى تقديم يمكنك أو بالفاكسلها ترس أوبريد لنا بال ترسلهاو شكوى استمارة تعبئة يمكنك ة.خطي  الشكوى تكون أن يجب •

  uwww.humanrights.gov.a :ان قعمو على اإلنترنت عبر

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
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 اً. ضروري  ذلك كان إذا شكواك كتابة في اعدتكسم ويمكننا  المفضلة بلغتك شكوى تقديم يمكنك •

 .شكوى لتقديم اميمح ىإل تحتاجال  •

 .السبب لك نوضح ففسو  ،شكواك مع التعامل من نتمكن لم إذا •

 ستقصاءاال

 .تلوماالمع من المزيد تقديم منك نطلب وقد شكواك عن للتحدث بك نتصل سوف       •

  معلومات تقديم منهم نطلب قد ك.شكوا من بنسخة وتزودهم منها كيتش التي مةنظلماأو بالشخص الهيئة ستتصل ،عادةً  •

  ويشمل ،شخصية  معلومات على شكواك على اً رد  اللجنة إلى المقدمة المعلومات ملت تش قد.  شكواك لىرد ع أو /و عينةم

 .عنك حساسة  معلومات ذلك

 .لماذالك  ضحنو فسوف ،هذا حدث  إذا  .شكواك مع التعامل في االستمرار عدم ررنق قد ،الحاالت بعض في •

 .بالترضية الشكوى حل اولةمح حول معك نتحدث قد •

 الترضية 

 .المسألة هذه لحل طريقة جادي إ أجل من منها تشتكي التي المنظمة أو خصلشوا مساعدتك نحاول أننا رضيةلت اتعني  •

ً  اجتماع في رضيةالت  تمت أن يمكن •  ،تالحاال  بعض في هاتفي اجتماع خالل من أو" الترضية  اعاجتم" يسمى لوجه وجها

 .قف والم مع والمحادثات اإللكتروني البريد رسائل  تبادل خالل من الشكاوى  حل يمكن

 .التعويض أو السياسة تغيير أو اراعتذ قطري  عن ،المثال سبيل على.مختلفة بطرق الشكاوى  حل يمكن •

 . عرقوال قةواإلعا الجنس علىالقائم تمييز ال – محتملة قضائية إجراءات 

 .قانوني غير تمييز ث وحد مت  إذا ما  تقريرل صالحيةال اللجنة لدى يسل •

تم  إذاما   تقرر أن للمحكمة يمكن .ةالمحكم إلى األمر رفع من تتمكن فقد ،رآخ لسبب إيقافها تم أو شكواك حل يتم لم إذا •

 .قانوني غير زتميي حدوث 

   المحكمة أو األسترالية الفيدرالية الدائرة محكمة إلى طلب ملتقدي  للشكوى اللجنة إنهاء ريختا من يوًما 60 مامكأ •

 .األسترالية ةي الفيدرال

 .مةالمحك في قضيتك عرض في مساعدتك أو ابة عنكلمحكمة بالني الى اية ضالق  رفع اللجنة تستطيع ال •

 .المحكمة إلى الذهاب في  ترغب كنت إذا قانونية  خدمة  أو يمحام مع تحدثال إلى تحتاج قد •

 ناإلنسا قوقز وحالتميي  دض الثالث الدولية العمل منظمة - التقرير /القرار

     قية اتفا حسبيزاً ي ث تمحد  قد كان إذا ما أن يقرر اللجنة سرئي ل يجوز ،رآخ لسبب إيقافهاأو الشكوى حل يتم لم ذاإ •

 .اإلنسان حقوق انتهاكقد حدث  أو  الثالث  الدولية العمل منظمة تقرير

  في ي.االتحاد العام النائب ىإل األمر إبالغ لرئيسلزيجو  ،اإلنسان لحقوق نتهاكإ أو تمييز بحدوث ئيسالر قتنعا إذا •

 .البرلمان في التقرير تقديم يمكن ص.شخال مر به ذىأ أو ارةخس أي عن بالتعويض يوصي أن للرئيس يمكن ،رالتقري 

: اإلنترنت على اللجنة قعمو  على اإلنسان وحقوق زالتميي  بشأن الرئيس قراراتل أمثلةوفر تت  •

act-ahrc-under-minister-/publications/reportshttp://www.humanrights.gov.au 
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 ؟ المعلومات  من مزيد على الحصول يمكنني أين

 كما يلي:  اإلنسان لحقوق   يةسترالاأل باللجنة االتصال تفاصيل

 

 هاتف ال

   1300 656 419ة:  خدمة المعلومات الوطني 

TTY: 1800 620 241 

NRS 133 677 

   (  02)  9284  9611فاكس: 

  إذا كنت بحاجة إلى مترجم، يمكن ك االتصال بالرقم 450 131  وأطلب االتصال باللجنة األسترالية لحقوق اإلنسان.  

ً أصم كنت إذا    أصًما كنت إذا. 1800 620 241 على TTY طريق عن بنا االتصال يمكنك ،السمع في  ضعف من انيتع أو ا

   الرقم على (NRS) الوطنية البث ادة اع خدمة خالل من بنا االتصال يًضاأ كفيمكن   ، النطق أو السمع في ضعف من تعاني أو

 ك.ل ذلك يبترت  مكنناي  Auslanشارة اال مترجم  أو مترجم إلى حتاجت  تكن  إذا. 313 677

 .الطلب عند بديلةبصيغة  معلومات تقديم نايمكن  ،الرؤية في ضعف يكلد أو بالعمى مصابًا كنت إذا

  

 البريد
GPO Box 5218 

Sydney NSW 2001 

 ت االنترن  عبر

  uinfoservice@humanrights.gov.a اإللكتروني البريد

    u.a.govwww.humanrights اإللكتروني الموقع

 : بزيارة نترنتاإل عبر شكوى تقديم يمكنك

tcomplain-your-gmanrights.gov.au/complaints/lodginhttp://www.hu 

 ةعام قانونية صائحن

 تقديم يمكنها  مجتمعية قانونية خدمات ناكه ة.قانوني  نصيحة على الحصول في ترغب فقد ،شكوى تقديم في تفكر كنت إذا

 زعاج.إلوا التمييز حول مجانية نصائح

  مركز أقرب أو )//:individuals/-www.nationallegalaid.org/forhttps( القانونية المساعدة بهيئة االتصال يمكنك

    )www.naclc.org.au/directory(ي مجتمع نيقانو

 .انونيةالق المشورة  عن بديال ليست وهي.  ليلكد فقط عّدةم   ههذ  الحقائق صحيفة  في الواردة المعلومات: المسؤولية  ءإخال
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